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الملخ�ض

إنَّ االنسان بطبيعة تكوينه له حاجات مادية ومعنوية حياول جاهدًا اشباعها، وتتفاوت قدرات افراد 
املجتمع يف اشباع تلك احلاجات، لذلك حتث الرشيعة السمحاء عىل رضورة حتقيق الرتابط والتامسك بني 
افراد املجتمع من أجل حتقيق التكافل االجتامعي. فكل إنسان عنده رغبة ذاتية للعطاء املجاين، واجلميع 

هلم القدرة عىل تقديم  مسامهات اجيابية من تربية ورعاية لفئات من األيتام واملحرومني.

وهيدف البحث تسليط الضوء عىل دور الشباب يف االعامل التطوعية كوهنم عامد عملية التنمية وقوة 
الشعائر  دور  إبراز  يف  البحث  امهية  وتتجسد  االجتامعي،  التكافل  قيم  ترسيخ  يف  االقتصادية  املجتمع 
احلسينية وخصوصًا زيارة االربعني يف جتسيد أروع صور العمل الطوعي التي حتقق سنويًا صورًا رائعة 
لالنسجام والتكافل االجتامعي التي يشكل الشباب ركيزهتا االساسية. ويسعى البحث جاهدًا اىل وضع 
عدة مقرتحات تساهم يف تعضيد دور الشباب يف إحياء الشعائر من خالل االعامل الطوعية واالسهام يف 

حتقيق التكافل االجتامعي للفئات الفقرية يف املجتمع.

الكلامت املفتاحية: الشباب، العمل التطوعي، التكافل االجتامعي، زيارة االربعني.
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Youth's Role in Voluntary Work and Values of Social Solidarity
Assist. Prof. Dr.

Waleed Abd Jabr Al-Khafaji

College of Arts - Wasit University

Abstract 

The human being, by the nature of his formation ، has physical and psychological 

needs that they tries hard to satisfy. The capabilities of the society members vary in 

regard satisfying those needs. Therefore, ، the Islamic Sharia urges the necessity of 

achieving coherence and cohesion among the members of society in order to achieve 

social solidarity. Every person has a personal desire for free giving. Everyone has the 

ability to make positive contributions such as raising and taking care for groups of 

orphans and the deprived ones.

The research aims to shed light on the role of youth in voluntary work since they 

are the pillar of the development process and the economic strength of society in 

consolidating the values of social solidarity. The importance of the research is embodied 

in highlighting the role of Husseini rituals ، especially the Arbaeen pilgrimage، in 

embodying the most wonderful types of voluntary work, which annually produce 

wonderful images of harmony, and social solidarity whose youth constitute their main 

pillar. The research endeavors to develop several proposals that contribute to support 

the role of youth in ritual commemoration through voluntary works and contribute to 

achieve social solidarity for poor groups in society.

Keywords: youth, volunteer work, social solidarity, the Arbaeen visit.
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المقدمة

مساحة  تشغل  مل  التطوعي  العمل  ثقافة  إن 
كان  انه  اال  العراقي،  املجتمع  اهتاممات  من  كبرية 
زيارة  استثامر  طريق  عن  حظًا  االوفــر  النصيب  هلا 
االربعني لإلمام احلسني يف الرتويج هلذه الظاهرة 
وامهيتها يف ترسيخ قيم التكافل االجتامعي من خالل 
مشارهبم  اختالف  عىل  لــلــزوار  اخلــدمــات  تقديم 
ومساعدة الفئات الضعيفة يف املجتمع، مما يؤدي اىل 
إبراز دور الشباب يف ترسيخ  روح العمل التطوعي 
وقيم التكافل االجتامعي، فالعمل التطوعي ُيعد ثروة 
املتقدم  العامل  دول  تسعى  التي  الثروات  من  مهمة 
وترسيخ  اخلريية  األعامل  يف  فاملشاركة  الستثامرها. 
أهنا  كام  ديني،  مطلب  هي  االجتامعي  التكافل  قيم 
أن  هو  نريده  ما  اجتامعية.  ورضورة  إنسانية  حاجة 
ظاهرة  اخلريية،  التطوعية  املامرسات  هذه  نجعل 

ثقافية، واجتامعية، ووطنية عامة.

التكامل  قيم  وبث  التطوعي  العمل  ظاهرة  إنَّ 
االربعني  زيارة  ترسيخها ونرشها من خالل  وكيفية 
تعد  اهنا  إذ  اجتامعية،  مسؤولية  تعد  العاملية  املليونية 
كبريًا  حيزًا  تشغل  مل  التي  املدنية  املوضوعات  من 
وال  التنظري،  مستوى  عىل  ال  العراقي  املجتمع  يف 
من  وهي  ضيقة،  حدود  يف  اال  العمل  مستوى  عىل 
وتنشيط  وتنظيم  املجتمعية  واملبادرات  املوضوعات 
الناحية  من  املوضوع  هذا  ألمهية  التطوعي،  العمل 

اإلنسانية واالجتامعية واالقتصادية. 

مو�شوع البحث

إن العمل التطوعي هو نشاط اجتامعي جماين يقوم 
به األفراد من تلقاء أنفسهم، بشكل فردي أو مجاعي، 
وذلك من خالل التربع بجزء من الوقت، أو اجلهد، 
أو املال، أو اخلربة، وهو ال يقترص عىل حقل اجتامعي 
واإلنسانية  االجتامعية  احلقول  يشمل  بل،  حمــدد، 
والتعليم،  العامة،  اخلدمات  مثل  مجيعها  واخلدمية 
والصحة، والتنمية االجتامعية، واملساعدات العينية، 
كاأليتام،  اخلاصة:  االحتياجات  بذوي  واالهتامم 

واألرامل، واملعاقني، وغريهم.

ثروة  ُيعد  بالفعل،  التطوعي،  فالعمل  وبالتايل، 
مهمة من الثروات التي تستثمرها دول العامل املختلفة، 
وختصص هلا برامج وخطط استثامرية سنوية، وهناك 
مئات اآلالف من مواطنيها يعملون بشكل مبارش أو 
غري مبارش يف حقل العمل التطوعي، وهذا يعد احد 

سبل عالج البطالة.
اأهمية البحث

التسامي  حالة  ــراز  اب يف  البحث  أمهية  تتجسد 
الطوعي  العمل  لظاهرة  االيثار  وروح  االنسانية 
التي  الفريدة من نوعها  نتاج لالنعكاسات  التي هي 
أحدثتها زيارة االربعني املليونية عىل الروح والنفس 
الشعرية  هذه  تلهمه  ملا  كافة،  النواحي  من  البرشية 
الذكرى  لصاحب  الروحي  االنجذاب  من  املقدسة 
عامة،  االفذاذ  وألصحابه  خاصة   احلسني االمام 
يقظة  عىل  دليال  تعد  التطوعي  العمل  ثقافة  وان 



اأ.م.د. وليد عبد جبر الخفاجي

27

البناء  دورها  بأمهية  وشعورها  االنسانية  املجتمعات 
جتاه ابنائها، فنرش هذه الثقافة بني أفراد املجتمع يعد 
وغرس  املجتمع  هذا  لتامسك  الرئيسة  الركائز  من 
القيم النبيلة فيه، ملا هلا من انعكاسات اجيابية عىل بناء 

عقيدة االمة والقيم واالخالق.
اأهداف وت�شاوؤلت البحث

وتكمن تلك االهداف والتساؤالت يف اآليت:

هل يعد العمل التطوعي وترسيخ روح التكافل . 	
وما  بالدنا،  يف  جمهولة  ثروة  حقًا  االجتامعي 

املقصود من العمل التطوعي بشكل عام؟
هل يشكل الشباب مصدرًا مهاًم للرتويج ملفهوم . 	

العمل التطوعي وثقافته وقيم التكافل من خالل 
زيارة االربعني؟

عن . 	 تصور  اعطاء  يف  نساهم  ان  باإلمكان  هل 
املستوى  عىل  الظاهرة  هذه  رقعة  اتساع  مدى 

العاملي؟ 

منهجية البحث

الواضحة  الرصحية  القواعد  من  نظام  هو  املنهج 
وتقّوم  البحث،  عليها  ُيبنى  التي  ــراءات  ــ واإلج
ادعاءات املعرفة بناًء عليها. كام ُيعّرف اإلطار املنهجي 
بأنه طريقة من طرائق البحث تتألف من مراحل عدة، 
أي  بحثه  عند  بحسبها  املنتظم  العلمي  البحث  يسري 
الباحث  واستخدم  ما.  فرضية  أو  مسألة  أو  مشكلة 
وهي  البحث  بمشكلة  لإلحاطة  علميني  منهجني 

كاآليت:

املنهج الوصفي التحلييل: . 1

بانه  يعرف  االثنوجرايف  الوصفي  االسلوب  إن 
تلك الصيغة البحثية التي تستهدف الوصف الكمي 
او الكيفي لظاهرة اجتامعية، او جمموعة من الظواهر 
املرتابطة، من خالل استخدام االدوات املعرفية جلمع 

البيانات)	(.

ان  جيب  الوصفي  املنهج  أنَّ  العلامء  بعض  وَيعد 
الوقت  يف  الظواهر  ببحث  خمتصًا  او  قــارصًا  يكون 
استخدامها  خــالل  من  الباحث  وان  ــارض)	(،  احلـ
الداللة  السلوك ذات  املنهج تسجل وتصف مظاهر 
قضاء  يتطلب  هذا  وإن  الدراسة،  جمتمع  يف  الثقافية 
فرته طويلة يف الدراسة العميقة كام يتطلب االقامة يف 

املجتمع املدروس ومعرفة لغته)	(.

تغني  ان  تستطيع  باهنا  الوصفية  الدراسة  وتتميز 
املعلومات والبيانات املتوفرة عن موقف اجتامعي، او 
املالئم  العلمي  الظرف  توفر  اجتامعية بحيث  ظاهرة 
واتساع  بشموليتها،  وتتميز  عمقًا،  اكثر  لدراسة 
حول  املمكنة  املعلومات  مجع  عىل  وتركيزها  إطارها 
موقف معني وفق إطار حمدد،وهذا يعني إهنا تستطيع 
إن تفرز مشكالت جديدة للبحث وان تنمي االطر 

النظرية واملفاهيم القائمة.

املنهج املقارن:. 2

بني  املــقــارنــة  ــة  دراسـ يف  املنهج  ــذا  ه يستعمل 
املجتمعات املتباينة أو اجلامعات املختلفة التي تعيش 
الشبه واالختالف  أسباب  لتوضيح  واحد  يف جمتمع 
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هذا  استعمل  من  وأول  واجلامعات  املجتمعات  بني 
املنهج علامء اللغة يف القرن الثامن عرش عندما قاموا 
والتوصل  بينها  املقارنة  بغية  لغات  عدة  بدراسة 
إىل  تشري  والتي  تربطها  التي  املشرتكة  الصفات  إىل 
هذا  واستعمل  واحــد،  لغوي  أصل  من  اشتقاقها 
لتوضيح  عرش  التاسع  القرن  خــالل  االصــطــالح 
بني  الشبه  أوجــه  استخراج  تستطيع  التي  الطريقة 

املؤسسات االجتامعية القتفاء جذورها املشرتكة)	(.

كام أنَّ هذا املنهج يقارن وحيدد ويميز الرضوري 
والرضورية  الكامنة  العوامل  واكتشاف  غريه  من 

إلحداثها)	(.

اجتامعية  ظاهرة  مقارنة  يف  املنهج  هذا  ويستخدم 
بظاهرة اجتامعية يف املجتمع نفسه ولكن عرب مراحل 

زمنية خمتلفة)	(.

العمل الطوعي وقيم التكافل الجتماعي 

– مقاربة ومقارنة –:
الوعي  نسبة  ــادة  زي يف  االربعني  ــارة  زي سامهت 
التطوعي وافشاء  االجتامعي يف ترسيخ ثقافة العمل 
املجتمع  مكونات  بــني  االجتامعي  التكافل  قيم 
وخصوصًا الفئات اهلشة فيه، ويعد العمل التطوعي 
من سامت الروح االنسانية العالية التي تؤثر الصالح 
االسالم  قيم  وإفشاء  اخلــاص،  الصالح  عىل  العام 
االجتامعية  األوارص  تقوية  يف  تسهم  التي  احلنيف 
املتنوعة، وسوف  والتامسك االجتامعي بني مكوناته 
نعرض يف هذا املحور عدة صور للعمل التطوعي من 

جمتمعات خمتلفة.

فمن خالل ما نسمع ونقرأ ونطالع عن املشاركات 
الكبرية يف العمل التطوعي يف البلدان املتقدمة تنمويًا، 
من  وغريها  واليابان،  وأمريكا  الغربية  كــأوروبــا 
حجم  مدى  عن  تصورًا  نعطي  ان  ويمكننا  البلدان، 
التطوعي  فالعمل  البلدان.  تلك  يف  الظاهرة  هذه 
حيظى يف البلدان املتقدمة تنمويًا بأمهية بالغة، وهناك 
بخصوص  خمتلفة  تصاعدية  وأرقـــام  إحــصــاءات 
الدول،  هذه  يف  املتطوعني  وعدد  املدنية  املؤسسات 
 )		( حــوايل  أن  يؤكد  اإلحــصــاءات  هــذه  فبعض 
مليون أمريكي أي نسبة 0	% من جممل األمريكيني، 
 )	0( سنويًا  وينفقون  التطوعي،  العمل  يف  يعملون 
األطفال  لصالح  التطوعي  العمل  يف  ساعة  بليون 

والفقراء والتعليم وقضايا أخرى.

كام يقدر معدل التربع املايل لكل أمريكي )00	( 
تورنر(  )تيد  األمريكي  تــربع  وقــد  سنويًا،  دوالر 
املنظامت  إىل  ثروته  بثلث  اإلعالمية  الشبكة  مؤسس 
اإلنسانية يف األمم املتحدة ويساوي مبلغ مليار دوالر 
مليون   )	0( من  أكثر  يوجد  بريطانيا  ويف  أمريكي. 
البالغني يامرسون نشاطًا تطوعيًا منظاًم.  شخص من 
أما يف فرنسا فقد جاء يف تقرير جلمعية فرنسا للشؤون 
فرنيس  املليون  ونصف  ماليني   )	0( أن  االجتامعية 
تقديم  يف  للمشاركة  األسبوع  هناية  يف  يتطوعون 
من  اليومية  احلياة  ختص  خمتلفة  اجتامعية  خدمات 

جماالت الرتبية والصحة والبيئة والثقافة وغريها.

وترتاوح أعامر 		% من املتطوعني ما بني اخلامسة 
الطلبة  ويمثل  عامًا،  واخلمسني  والتاسعة  والثالثني 
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نسبة 		% وترتاوح أعامر املتطوعني منهم ما بني 		 
و 		 عامًا)	(.

ويشكل العمل التطوعي يف هذه البلدان، السيام 
أمريكا وأوربا الغربية جزءًا مهاًم من امليزانية العامة، 
العاملي«  لالزدهار  »هدسون  معهد  تقرير  أشار  فقد 
 		 الثالثـاء  ــط«  األوس »الــرشق  صحيفة  ونرشته 
أبريل 	00	 العدد 	000	 إىل أن نصف مواطني 
ويقّدر  تطوعية،  بأعامل  يقومون  املتحدة  الواليات 
التقرير أن التطوع للمشاريع اخلريية يصل إىل 			 
ألف ساعة سنويًا، أي أن تلك الساعات إذا ترمجت 
دوالر.  مليارات   	 إىل  قيمتها  تصل  فإهنا  مبالغ  إىل 
وبدأ العمل التطوعي، منذ أمد بعيد، حيظى باألمهية 
نفسها يف الدول العربية واخلليجية، فهناك الكثري من 
املشاريع التطوعية التي تدعمها احلكومات اخلليجية، 
منها مرشوع »طبق اخلري« يف اإلمارات العربية، وهو 
مرشوع هيدف إىل فتح آفاق جديدة للعمل التطوعي 
العمل  يف  الفعال  لإلسهام  املجتمع  واستنفار  املبدع 
أجل  من  املهرجان  هذا  ريع  وخصصت  اخلــريي، 
اإلسالمي  والعامل  العريب  الوطن  يف  األيتام  كفالة 
الكوارث  منكويب  إلغاثة  اخلري  عمل  يف  واإلسهام 

الطبيعية واملحن يف العامل)	(.

األول  يف  تأسس  الــذي  الــرب«  »جائزة  ومــرشوع 
العاملي  اليوم  بمناسبة  وذلك   				 من  أكتوبر  من 
للمسنني، ويتأهل هلذه اجلائزة كل من يقوم برب والديه 
الذين جتاوزا 0	 عامًا، ويعاين أحدهم من العجز أو 
كام  نفسه،  الــدار  يف  معها  أو  معه  ويعيشان  كالمها 

يتأهل للجائزة االبن البار الذي حرص عىل املداومة 
عىل زيارة أحد والديه أو كليهام ملن اضطرهتم ظروف 
حالتهم الصحية للبقاء يف مركز صحي أو مستشفى 
»جائزة  ومرشوع  الصحية.  والعناية  العالج  لتلقي 
األرسة املثالية« الذي هيدف إىل تكريس قيمة األرسة 
العلم  بأسباب  تأخذ  التي  واعالئها  املتامسكة  القوية 
والعمل وخدمة الوطن وحتافظ يف الوقت نفسه عىل 
القيم، حيث يتم اختيار ثالث أرس مثالية من الدولة، 
ويتم تكريمها معنويًا وماديًا خالل احتفاالت االحتاد 
النسائي بيوم األرسة العربية. ويف التجربة السورية، 
هناك سعي لنرش ثقافة التطوع حيث يوجد أكثر من 
00		 منظمة تطوعية من مجعيات ومؤسسات أهلية 
الصحة  حيث  من  خمتلفة  جماالت  يف  أنشطتها  تتنوع 

والشباب والبيئة)	(.

المنظور ال�شالمي للعمل التطوعي:

وهنا نطرح تساؤالً عن اهم املصادر الرشعية يف 
الرتويج ملفهوم وثقافة العمل التطوعي يف العراق؟ 

وحيث،  يرشد،  كله،  العامل  يف  كتاب  يوجد  ال 
ويعطي األجر الدنيوي واألخروي، كالقرآن الكريم 
التي  ــات  اآلي من  الكثري  وهناك  النبوية،  والسنة 
اآلخرين  عون  وعىل  التطوعي،  العمل  عىل  حتث 
خريًا  تطوع  ﴿ومن  تعاىل  قوله  منها:  ومساعدهتم، 

فهو خري له﴾)0	(. 

والتقوى﴾)		(.  الرب  ﴿وتعاونوا عىل  تعاىل  وقوله 
واليتامى  القربى  ذوي  حبه  عىل  املال  ﴿وآتى  وقوله 
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واملساكني وابن السبيل﴾)		(. 

وحتث  ترشد  التي  الكريمة  اآليات  من  وغريها 
عىل فعل اخلري. إذ ال يكفي اإليامن وحده ما مل يقرتن 
بعمل صالح، ألن اإلسالم دين حياة وعمل وليس 
بواقعه  عالقة  هلا  ليس  الفرد  يؤدهيا  طقوس  جمرد 

وجمتمعه.

صغريًا،  كان  مهام  اخلري  عمل  اإلسالم  ويقدس 
ولو كان بمقدار ذرة كام يف قوله تعاىل: ﴿فمن يعمل 
رشًا  ذرة  مثقال  يعمل  ومن  يــره...  خريًا  ذرة  مثقال 

يره﴾)		(.

وبذلك لن يكون بمقدور أي أحد أن يقول مثال 
يظن  أو  اخلــري،  بفعل  أقــوم  أن  يمكنني  ال  فقري  أنا 
وأصحاب  األغنياء  عىل  يقترص  إنام  اخلري  فعل  بأن 
األموال الطائلة، كال، إن فعل اخلري يمكن أن يكون 
بتقديم رغيف خبز ملحتاج أو حتى جمرد ترة أو أقل 
من ذلك. ومن ال يملك ماالً بوسعه أن يقول كلمة 
العطاء كام بوسعه أن يقدم  حيض فيها اآلخرين عىل 
اخلريي.  التطوعي  العمل  يف  ويساهم  وجهده  وقته 
ليس هذا فحسب، فهنا أريد أن أؤكد حقيقية قرآنية، 
وهي أن العمل التطوعي يف القرآن ليس عماًل إنسانيًا 
تطوعيًا، إن شاء اإلنسان عمله، وإن شاء رفضه، ال 
بل هو واجب رشعي وأخالقي يف كثري من احلاالت، 
وقد أشارت اآلية الكريمة ﴿ويف أمواهلم حق معلوم 
للسائل واملحروم﴾ إىل هذا املعنى اإللزامي يف العمل 

التطوعي.

األحاديث  من  املئات  هناك  النبوية،  السنة  ويف 
جماالً  يدع  ال  بام  تؤكد  التي  واملتواترة  الصحيحة 
»خري  منها:  والتطوعي  اخلريي  العمل  عىل  للشك 
الناس أنفعهم للناس« واحلديث يشري إىل نفع الناس 

أمجعني، وليس نفع املسلمني فقط)		(. 

إىل  وأحبهم  اهلل  عيال  والناس  اهلل  مال  ــال  و»امل
لقضاء  اختصهم  عبادًا  هلل  »إن  و  لعياله«  أنفعهم  اهلل 
إليهم،  اخلري  وحبب  للخري  حببهم  الناس،  حوائج 
أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة« و »ألن تغدو 
يف  تصيل  أن  من  خري  حاجته  له  فتقيض  أخيك  مع 
مسجدي هذا مائة ركعة« و »ما زال جربيل يوصيني 

عىل اجلار حتى ظننت انه سيورثه«)		(.

ما  أدق،  بتعبري  الناس؟  يتطوع  أن  يمكن  ملــاذا 
الفوائد التي يمكن أن جينيها املتطوع؟ 

ال شك، إطالقًا، أن العمل التطوعي عمل إنساين 
حمض، وفوائده كام تعود عىل الفئات املستهدفة منه، 
الناحية  من  أكثر  وربام  نفسه،  والقدر  أيضًا،  فأهنا 
الواقعية والنفسية تعود عىل املتطوعني أنفسهم، فقد 
وهي  له﴾،  خري  فهو  خريًا  تطوع  ﴿فمن  تعاىل:  قال 
الكبرية  النفسية  التطوع  فائدة  إىل  واضحة  إشــارة 
بإرادته  أجره  عن  تنازل  الذي  فاملتطوع  للمتطوع، 
الذي  والثواب اجلزيل  واختياره، حيصل عىل األجر 
يف  ذلك  ليس  وجل،  عز  اهلل  من  يعد  وال  حيىص  ال 
الدنيوي  فاجلزاء  الدنيا؛  يف  بل،  وحسب،  اآلخــرة، 
اإلهلية حتيط بكل عامل خري ومتربع، وقد  والرعاية 
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ألخيه  قىض  »من  قوله:   حممد نبينا  عن  روي 
 وعنه دهــرًا«،  اهلل  عبد  كمن  كان  حاجة  املؤمن 
أيضًا قال: »من مشى يف عون أخيه ومنفعته فله ثواب 
 :الصادق اإلمــام  وقال  اهلل«.  سبيل  يف  املجاهد 
متقبلة  حجة  ألف  من  أفضل  املؤمن  حاجة  »قضاء 

بمناسكها وعتق ألف رقبة لوجه اهلل«)		(. 

هو  اخلريي  للعمل  التطوع  أن  العلامء  وجد  وقد 
وبالتايل،  باالعتزاز،  والشعور  النفس  لراحة  وسيلة 
كام  ديني،  مطلب  هي  اخلريية  األعامل  يف  فاملشاركة 
يمكن  لذا  اجتامعية.  ورضورة  إنسانية،  حاجة  أهنا 
وبأي  نستطيع،  بام  اخلريية  ــامل  األع يف  نشارك  أن 
 … املشاركة  ــوان  أل من  لــون  ــأي  وب ممكنة،  صــورة 
سبحانه  اهلل  عند  املندوبة  األعــامل  أفضل  من  فهذا 
التطوعي  والعمل  الناس.  عند  واملحبوبة  وتعاىل، 
بمفهومها  التنمية  دوافع  من  أسايس  دافع  أيضَا  هو 
ودليل  وثقافيًا  واجتامعيًا  وسياسيًا  اقتصاديًا  الشامل 
للتفاين  أفراده  واستعداد  املجتمع  حيوية  عىل  ساطع 
والتضحية، وهو أيضًا نوع من االختبار احلر للعمل، 
واقع  من  العمل  يف  طواعية  األفراد  ملشاركة  وقناعة 

الشعور باملسؤولية.

وبدأنا نالحظ أن اإلنسان املتطوع يكتسب أمهية 
أنه  أمهها:  األسباب  من  لكثري  املجتمعات  يف  كبرية 
يف  يساهم  الذي  للمجتمع  اإلنساين  اجلانب  ينمي 
إىل  الفرصة  ويتيح  الناس  بني  والرتاحم  التعامل 
قدرة  من  ويزيد  املجتمع،  احتياجات  عىل  التعرف 
اإلنسان عىل التفاعل والتواصل مع اآلخرين وينمي 

الثقة  املتطوع. ويمنحه  الفرد  احلس االجتامعي لدى 
بالنفس واحرتام الذات ويساعده عىل ترمجة مشاعر 
عىل  ويساعد  ملموس  واقــع  إىل  واالنــتــامء  ــوالء  ال
لإلنسان  العمل  هذا  أمهية  وتكمن  الوقت.  استثامر 
ومشاركتهم  انتامءهم  يعزز  كونه  الشباب  سن  يف 
وينمي مهاراهتم وقدراهتم الفكرية والفنية والعلمية 
يف  رأهيــم  عن  للتعبري  املجال  هلم  ويتيح  والعملية 

القضايا التي هتم املجتمع واملشاركة يف اختاذ القرار.

اأ�شكال العمل التطوعي: 

العمل  من  رئيسيني  شكلني  بني  يميز  من  هناك 
التطوعي، ومها)		(: 

العمل . 	 ذلك  وهو  الفردي:  التطوعي  العمل 
نفسه  تلقاء  من  الفرد  يامرسه  الذي  التطوعي 
مردود  أي  منه  يبغي  وال  وإرادة،  منه  وبرغبة 
مادي، ويقوم عىل اعتبارات أخالقية أو اجتامعية 
من  جزءًا  خيصص  أن  مثل  دينية،  أو  إنسانية  أو 
بشكل  األطفال  من  جمموعة  إىل  عمله  واردات 
شهري أو دوري، أو خيصص طبيب من األطباء 
من  جمموعة  ملعاجلة  عيادته  يف  وقته  من  جزءًا 
من  معلم  خيصص  أو  جمانًا،  الفقراء  املرىض 

املعلمني يوم اجلمعة لتعليم األطفال جمانًا.
من . 	 تقدمًا  أكثر  املؤسيس: وهو  التطوعي  العمل 

وأوسع  تنظياًم  وأكثر  الفردي  التطوعي  العمل 
من  جمموعة  ينتظم  حيث  املجتمع،  يف  تأثريًا 
ويقدمون  مدنية،  مؤسسة  إطار  يف  املتطوعني 
مجعية  مثل  املؤسسة،  هذه  خالل  من  خدماهتم 
املدين  املجتمع  مؤسسات  أو  األمحر،  اهلالل 

املختلفة. 
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يفشل  هل  وهو:  االذهان  اىل  سؤال  يتبادر  وهنا 
العمل التطوعي؟ 

العمل  الن  أبــدًا،  فاشل  تطوعي  عمل  يوجد  ال 
التطوعي هو عمل خري، وعمل اخلري ال يرجو الربح 
آليات  يف  أخطاء  هناك  ولكن  املــادي،  واملكسب 
التعامل مع العمل التطوعي، ومن أهم األخطاء هو 
من  فكل  الــذات،  خلدمة  التطوعي  العمل  تكريس 
إطار  يف  أو  بمفرده  التطوعي  العمل  جمال  يف  يعمل 
شخصية  مكاسب  حيقق  أن  ويريد  تطوعية  مؤسسة 
فإنه يفشل حتاًم؛ ألن الناس عندما يشعرون أن القائم 
منه ال  املستفيدين  من  للعمل اخلريي، هو  املنظم  أو 
يتفاعلون معه، فلو شعر املتربع امليسور أن األموال ال 
تذهب إىل املستحقني، وأن القائم باألعامل التطوعية 
أو املنسق يأخذ جزءًا من هذه األموال فانه ال يتعامل 
يف  تبذل  التي  التطوعية  اجلهود  دليل  وخري  معه. 
الزيارة االربعينية، والتي أثبتت نجاحها الساحق يف 
التكافل  قيم  وترسيخ  التطوعي  العمل  ثقافة  تنمية 
املختلفة.  العراقي  املجتمع  مكونات  بني  االجتامعي 
بالعمل  والتطوعي  ــريي  اخل العمل  ربــط  وأيــضــًا 
اإلنساين  العمل  يكون  أن  بمعنى  واحلزيب،  السيايس 
السيايس ألجل حتقيق  منها  يستفيد  يافطة  أو  واجهة 
العمل  يف  رجاًل  يضع  فالبعض  السياسية،  أغراضه 
اإلنساين ورجاًل أخرى يف السياسة، وعلينا، كعاملني 
كي  حذرين  نكون  أن  واخلريي،  اإلنساين  احلقل  يف 
ال نقع يف خطأ اخللط بني ما هو سيايس وبني ما هو 
يريدون   - عادة   – الناس  الن  إغاثي،  إنساين  عمل 

أدنى  له  يكون  أن  دون  يعطيهم  من  مع  ويتعاطفون 
منفعة أو مصلحة، ولو كانت تلك املنفعة هي صوته 

االنتخايب)		(.

يف الدول املتقدمة اليوم، يسهم اجلميع يف مسؤولية 
املشاريع  بناء  يف  واملشاركة  احلياة  أعباء  مواجهة 
مستشفيات  مــن  واملنتجة  اخلــالقــة  واملــؤســســات 
ومجعيات  اجتامعية  وهيئات  وجامعات،  ومدارس 
خريية تعاونية يف خمتلف حقول احلياة. ومهام بلغت 
اجلهود  عن  تستغني  ال  فإهنا  الغنية،  الدول  ثروات 
الغنية  الدول  كانت  وإذا  أبــدًا.  ملواطنيها  التطوعية 

حتتاج إىل هذا الكم اهلائل من املتطوعني. 

اأهمية العمل التطوعي في زيارة الربعين: 

جمتمعًا  ليس  العراقي  املجتمع  أن  نفهم  أن  علينا 
مغلقًا أو معزوالً عىل ذاته مثل بعض املجتمعات التي 
توصف باالنغالق واالنعزال، إنام هو جمتمع عالقات 
قوي  ومرتكز  جوهرية  نقطة  وهي  متينة،  وروابــط 
العراقي  فاملجتمع  التطوعي،  العمل  ثقافة  لتنشيط 
بإشكاله  التطوعي  العمل  ــامرس  ي زال  ومــا  كــان 
املختلفة، ويندفع إليه، كلام وجد فرصة لذلك. هناك 
هبا  يقوم  التي  اخلريية  التطوعية  األعامل  من  الكثري 
الناس يوميًا، هبدف مساعدة اآلخرين وتقديم العون 
عىل  بل،  فحسب،  الفردي  املستوى  هذا  ليس  هلم، 
والريفية  العشائرية  فاملناطق  االجتامعي،  املستوى 
تشهد عىل الدوام أنواعًا خمتلفة من العمل التطوعي، 
يف  بيتًا  يبني  أن  يريد  من  أن  اليوم  حتى  ومعروف 
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وجريانه  وأصدقائه  بأقربائه  ينتخي  العراقي،  الريف 
البناء  فمنهم  بيته،  بناء  يف  ويساعدونه  له  فينتخون 

ومنهم العامل. 

وممارسة  االنسانية  املبادرة  من  نوعًا  التطوع  يعد 
اجيابية نعيشها يف احلياة اليومية وجهدًا مبذوالً ساميًا 
يف  أمهية  التطوعي  وللعمل  اخلري،  منفعة  أجل  من 
حياة املتطوع من ناحية تطوير قابلياته وحتفيز قدراته 
ويرفع  احلكومي  العمل  ويدعم  وتنميتها،  الكامنة 
مستوى اخلدمة االجتامعية)		(. إذن، ما نريده هو أن 
نجعل هذه املامرسات التطوعية اخلريية ظاهرة ثقافية 
التجمعات  منها  ختلو  ال  عامة،  ووطنية  واجتامعية 
املدنية، وسواء بني  أو يف  الريف  اإلنسانية، سواء يف 
البيت  يف  وسواء  الغنية،  األحياء  أو  الفقرية  األحياء 
ثقافة  نرتجم  أن  ونستطيع  الشارع.  يف  أو  واملدرسة 
املواطن  يشعر  ملموسة  حقائق  إىل  التطوعي  العمل 
تعمل  مؤسسات  من  كجزء  بوجودها،  العراقي 
بناء  التطوعي يف  العمل  بأمهية  نؤمن  خلدمته، عندما 
قيم الدولة ومؤسساهتا، علينا أن نضع بنظر اعتبارنا، 
كيف يمكن أن نرتجم هذه الثقافة إىل واقع ملموس 
واملسألة  وجودها؟  عن  ويدافع  املواطن  هبا  يشعر 
اخلطوة  وهذه  خطوة،  إىل  حتتاج  بل،  معقدة،  ليست 
ثقافة  أن جتسد  بالرضورة خطوات من شاهنا  تتبعها 
وهناك  املطلوب.  باالجتاه  وتأصله  التطوعي  العمل 
نقدمها  أن  يمكن  التي  املبارشة  اخلدمات  من  الكثري 
للناس، وهذا ما ملسناه جليًا وواضحًا خالل مراسيم 
تنظيف  برامج  إعــداد  من  االربعينية  الزيارة  أداء 

وتعبيد  بيوتنا،  أمــام  الواقعة  الطرقات  وتشجري 
للمحتاجني،  املساكن  وبناء  والشوارع،  األرصفة 
املراكز  وتأسيس  واملعاقني،  واملرىض  األيتام  ورعاية 

الصحية واخلدمية األخرى، وغريها.

دور زيارة الربعين في تر�شيخ ثقافة العمل 
الطوعي وقيم التكافل:

عىل  تعمل  اهنــا  االربعينية  الــزيــارة  ســامت  من 
اذ  املواطنة  وروح  التطوعي  العمل  ثقافة  تكريس 
تتلك زيارة األربعني بام هلا من خلفية دينية عاطفية 
التطوعي  العمل  عىل  الدافع  من  كبريًا  قدرًا  فكرية 
املجال.  هذا  يف  املؤسساتية  اإلمكانات  كل  يفوق 
فعىل مدى آالف الكيلو مرتات ومن مجيع االجتاهات 
والشباب؛  الشيبة  جتد  أيام  ولعدة  كربالء  إىل  املؤدية 
جهودا  يبذلون  متواصلة  حركة  يف  والنساء  الرجال 
جبارة وأمواال طائلة عن قناعة وإخالص دون أدنى 
تذمر أو إحباط ودون أي أجر مادي دنيوي يف قبال ما 
يبذلونه. فضاًل عن تكريس ثقافة التكافل االجتامعي 
مبدًأ  تكون  أن  قبل  عالية  إنسانية  قيمة  من  يمثله  بام 
دينيًا، فالشارع املقدس قننها وارشد إليها؛ كام ويعد 
التي تضمن لإلنسان حد  املبادئ  املبدأ من أهم  هذا 
الكفاف عىل اقل التقادير بام يمنحه حياة كريمة بعيدة 

عن الذل واالمتهان.
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العمل  بني  جتمع  عندما  العاملية،  الظاهرة  فهذه 
والــروحــي  ــادي  املـ والــعــطــاء  جهة  مــن  التطوعي 
بذلك  فهي  مقابل من جهة أخرى  الالحمدود ودون 
تبلغ ذروة التكافل؛ إذ من أهم السامت التي يكتسبها 
الذي  العطاء  سمة  هي  االربعني  زيارة  يف  االنسان 
من  كثرية  وانسانية  اخالقية  خصاالً  بــدوره  يورث 
قبيل الكرم واجلود وااليثار وتغييب البخل واالنانية 

واحلب املفرط للذات)0	(.

االنسانية  القيم  الكثري من  الفرد  تنح  ايضًا  وهي 
القدرة  وتنحه  متامسك  جمتمع  بناء  يف  تساعد  التي 
القيم  املزالق ومن هذه  من  كثري  بوجه  الصمود  عىل 
وغريها  الصرب،  العدالة،  احلرية،  اإليــامن،  ترسيخ 
الكثري. لذا فهي هتيئ البيئة اآلمنة املستقرة وهذه تعد 
من متطلبات تفعيل ونجاح التنمية املستدامة، فضاًل 
عن توافر عنرص التكافل االقتصادي كمؤرش ملعاجلة 

الفقر كهدف من أهداف التنمية.

بتوليد  تكتفي  ال  تنمية  هي  املستدامة  فالتنمية 
النمو وحسب، بل توزع عائداته بشكل عادل ايضًا، 
بدل  الناس  وتكن  تدمريها،  بدل  البيئة  جتدد  وهي 
وتؤهلهم  وفرصهم  خياراهتم  وتوسع  هتميشهم، 
هي  حياهتم،  يف  تؤثر  التي  القرارات  يف  للمشاركة 
فرص  وتوفري  والطبيعة،  الفقراء  صالح  يف  تنمية 
العمل، ويف صالح املرأة، أهنا تشدد عىل النمو الذي 
تنمية  البيئة،  عىل  وحيافظ  جديدة  عمل  فرص  يولد 

تزيد من تكني الناس وحتقق العدالة فيام بينهم)		(.

إنَّ األمن املجتمعي او بشكل أعم األمن االنساين 
النزاع  غياب  مــن  أبعد  يشمل  ــع،  األوسـ بمعناه 
العنيف. فهو يضم حقوق االنسان واحلاكم الصالح 
أن  وضامن  الصحية  والرعاية  التعليم  إىل  والوصول 
يكون يف متناول كل فرد ذكرًا كان أم انثى ـ الفرص 
يف  خطوة  وكل  الكامنة.  قدراته  لتحقيق  واخليارات 
هذا االجتاه هي أيضًا خطوة نحو خفض الفقر وبلوغ 
النزاعات،  نشوب  دون  واحلؤول  االقتصادي  النمو 
أجيال  العوز واخلوف وكذلك حترر  من  التحرر  أما 
املستقبل حتى تتمكن من أن ترث بيئة طبيعية صحية، 
االنساين،  األمن  لبناء  متداخلة  لبنات  تشكل  فكلها 

واألمن الوطني تاليًا)		(.

كل  بني  املستدامة  البرشية  التنمية  نموذج  يربط 
والنمو  واالستدامة  والتكافؤ  االنساين  األمن  من 
األمن  ملستوى  تقويم  اجراء  تتيح  أهنا  بام  واملشاركة 
عن  فضاًل  املجتمع،  يف  الناس  حيرزه  الذي  احليايت 
أن  يمكن  التي  والتحديات  االمــكــانــات  تفسري 
التنمية  نحو  تقدمه  مسرية  يف  املجتمع  يصادفها 
األمن  منظور  ومن  واملستديمة،  الناجزة  البرشية 
االنساين ما يعنينا أنه ينبغي عىل الدول واملجتمعات 
أن هتتم بتأمني السالم يف وجه التهديدات اخلارجية، 
بل عليها أن ُتعنى بتأمني ظروف احلد األدنى للناس 

ليكونوا آمنني وليشعروا باألمن يف جمتمعاهتم)		(.

ويدفع  الــدولــة  أمــن  يتمم  االنــســاين  ــن  األم ان 
بالتنمية البرشية ويعزز حقوق االنسان، أن ما يكمن 
حقوق  احــرتام  هو  االنساين  األمن  محاية  جوهر  يف 
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االجــواء  االربعينية  الــزيــارة  وتوفر  ــان)		(.  ــس االن
األمن  عنرص  توافر  عن  فضاًل  االيامنية  الروحانية 
واألمان، إذ تعمل الزيارة االربعينية عىل القضاء عىل 
التمييز العنرصي وتكريس ثقافة املساواة والتواضع 
والتذكري باإلخوة االنسانية عامة واالسالمية خاصة 
دينية  قيم  من   احلسني االمــام  من  تستمده  بام 
توافد  ففي  رصني  فكري  ورصيد  انسانية  ومبادئ 
االعداد املليونية ذات اهلدف املوحد، تكنت من إذابة 
الزاحفة  العنرصية مجيعها بني هذه األعداد  الفوارق 
اىل كربالء، اذ جتد فيهم شتى اجلنسيات والقوميات 
االســود  جتد  كام  الفكرية،  واالجتــاهــات  واالديـــان 
املطعم،  امللبس،  يف  اجلميع  تساوى  وقد  واألبيض، 
جنب  اىل  بعضهم  يسري  بل  اخلدمة،  املنام،  املجلس، 
ونسيان  واملحبة  باألخوة  مشحونة  اجواء  يف  بعض 
الفوارق وانتزع الغل  الذات وكأهنم ختلوا عن مجيع 
طريق  عىل  اقدامهم  وضعوا  ان  بمجرد  قلوهبم  من 
هذه  ان  جتد  عندما  ذروتــه  ذلك  يبلغ  حتى  كربالء 
بأن  يفتخر  منها  كل  وااللوان  واالعراق  القوميات 
مما  والعطاء  املحبة  ملؤها  بروح  يكون خادمًا لآلخر 

يرسخ لثقافة التعايش والسلم املجتمعي.
 

النتائج:

يساهم العمل التطوعي يف تقوية أوارص التامسك . 	
االجتامعي بني أفراد املجتمع.

القدرات . 	 وحيفز  املهارات  تنمية  يف  يساعد 
والقيادة  والتخاطب  التواصل  كمهارة  الفردية 

وتطويرها.
االجتامعي . 	 التكافل  قيم  التطوعي  العمل  يرسخ 

املجتمع  من  الفقرية  الفئات  مساعدة  من 
وخصوصًا خالل أداء مراسيم الزيارة األربعينية.

االفراد . 	 ثقة  زيادة  التطوعي  العمل  اجيابيات  من 
بأنفسهم من خالل خدمة املجتمع.

تقوية االنتامء الوطني وتنشيط عملية التنمية من . 	
خالل املشاركة يف عملية اختاذ القرارات.

املعنوية . 	 الروح  رفع  يف  التطوعي  العمل  يساهم 
يقدم  ما  بأمهيته من خالل  يشعر  للمتطوع كونه 

من خدمة ألفراد املجتمع.
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اأهم المقترحات التي يمكن اأن تحققها الدولة 
في مجال العمل التطوعي: 

خاصة . 	 الدراسية،  املناهج  تضمني  عىل  العمل 
بعض  والثانوية  واملتوسطة  االبتدائية  مراحل  يف 
عىل  تركز  التي  واإلنسانية  االجتامعية  القيم 
وأمهيته  التطوعي  االجتامعي  العمل  مفاهيم 
الربامج  ببعض  ذلك  ويقرتن  التنموي،  ودوره 
التطبيقية؛ مما يثبت هذه القيمة يف نفوس الشباب 
بأشجار  العناية  أو  املدرسة  تنظيف  محالت  مثل 

املدرسة أو خدمة البيئة.
جمال . 	 يف  تعمل  التي  واهليئات  املؤسسات  دعم 

من  يمكنها  بام  ومعنويًا  ماديًا  التطوعي  العمل 
تأدية رسالتها وزيادة خدماهتا.

اهليئات . 	 هذه  يف  للعاملني  تدريبية  دورات  إقامة 
إكساهبم  إىل  يؤدي  مما  التطوعية  واملؤسسات 
املناسبة، ويساعد عىل زيادة  اخلربات واملهارات 
وكذلك  العمل،  من  النوع  هذا  يف  كفاءهتم 

االستفادة من جتارب اآلخرين يف هذا املجال.
بدور . 	 للقيام  املختلفة  اإلعالم  وسائل  تشجيع 

أكثر تأثريًا يف تعريف أفراد املجتمع بامهية العمل 
التطوعي ومدى حاجة املجتمع إليه وتبصريهم 
إبراز  وكذلك  التنمية،  عملية  يف  ودوره  بأمهيته 
تكسبهم  بطريقة  املجال  هذا  يف  العاملني  دور 

االحرتام الذايت واحرتام اآلخرين.
من . 	 املزيد  إلجراء  الباحثني  جهود  تدعيم 

العمل  حول  العلمية  والبحوث  الدراسات 
واقع  حتسني  يف  يسهم  مما  التطوعي؛  االجتامعي 
العمل االجتامعي بشكل عام، والعمل التطوعي 

بشكل خاص.

العمل عىل تضمني املناهج الدراسية بعض القيم . 	
مفاهيم  عىل  تركز  التي  واإلنسانية  االجتامعية 

العمل االجتامعي التطوعي وأمهيته.
العمل . 	 وروح  اإليثار  قيم  غرس  عىل  العمل 

اجلامعي التطوعي، وتشجيع املبادرات املجتمعية 
األرسة،  خالل  من  املجتمع  لدى  التطوعية 
ووسائل  واحلسينية،  واجلامع  واملدرسة، 

األعالم، ومؤسسات الدولة املتصلة باملواطن. 
الهوام�ض

العلمي، ( 	) البحث  مناهج  الكريم،  عبد  ناهده  حافظ، 
بغداد، 	00	، ص0	.

العلوم ( 	) منهجية  مصطفى،  صالح  الفوال، 
االجتامعية، دار اهلنا للطباعة والنرش، القاهرة، 

				، ص		.
ابراهيم، ( 	) وحيدر  عبده،  حممد  حمجوب، 

دراسات  محيدة،  ابراهيم، جمدي  عباس  وحممد 
طبع،  وسنة  جهة  بال  سوسيوانثروبولوجية، 

ص			.
اهلادي، قاموس علم االجتامع، ( 	) اجلوهري،عبد 

مكتبة هنضة الرشق، مرص، 				، ص			. 
عبد الباقي، زيدان، قواعد البحث االجتامعي، ( 	)

 ،			0 ط	،  القاهرة،  السعادة،  مطبعة 
ص			.

سابق، ( 	) مصدر  عبدالكريم،  ناهدة  حافظ، 
ص		.

يف ( 	) التطوعي  العمل  حوار:  مربة،  الشاكري، 
العراق الثروة املجهولة، مقال منشور عىل شبكة 

النبأ عىل الرابط اآليت يف 		-	-	00	:
http://shakirycharity.org.
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املصدر نفسه.( 	)
املصدر نفسه.( 	)
القرآن الكريم،  سورة البقرة، اآلية/ 			.( 0	)
القرآن الكريم،  سورة املائدة، اآلية/ 	.( 		)
القرآن الكريم،  سورة البقرة، اآلية/ 			.( 		)
القرآن الكريم،  سورة الزلزلة، اآلية/ 	-	.( 		)
عبد اهلل بن جابر)الراوي(، املحدث: االلباين، ( 		)

الرقم:  أو  الصفحة  اجلامع،  صحيح  املصدر: 
				، عىل املوقع االلكرتوين:

 http://www.orar.net

املصدر نفسه.( 		)
الشاكري، مربة، مصدر سابق.( 		)
العمل ( 		) أشكال  اليوسف،  عبد اهلل  الشيخ 

مقال  االسالمي،  االشعاع  مركز  التطوعي، 
منشور عىل املوقع بتاريخ 		-		-0	0	
https://www.islam4u.com.

الشاكري، مربة، مصدر سابق.( 		)
التطوعي ( 		) العمل  جاسم،  حممد  عمر 

املتمدن،  احلوار  املجتمع،  تنمية  يف  ودوره 
االلكرتوين:  املوقع  عىل   ،	0		-		-		

www.m.ahewar.org

مقال منشور عىل الرابط االلكرتوين: ( 0	)
https://annabaa.org/arabic.

البرشية ( 		) التنمية  مفهوم  البرشية،  التنمية  نرشة 
السنة  احلكمة، عدد/	،  بيت  بغداد،  املستدامة، 

االوىل، شباط، 	00	، ص	.

األمن ( 		) وجه  يف  عقبات  كارينا،  باتثياين، 
اإلنساين، تقرير الراصد االجتامعي، مونتيفيديو، 

أوروغواي، 	00	، ص		- 		.
املصدر السابق، ص		.( 		)
املصدر نفسه.( 		)




