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 التضامن - مدخل مفاهيمي



مفهوم التضامن

ُيقصد بالتضامن االتحاد ومعاونة الغني أو القوّي لإلنسان الفقير أو الضعيف، وهو سلوك إنساني يتمثل في تخفيف آالم ومعاناة الناس،

وتقديم المساعدة لآلخرين عند الحاجة، ويستمد التضامن قواعده من التعاليم الدينية والمواثيق والقوانين الدولية، ومن الشعور

الداخلي في كل إنسان سوّي سليم يؤمن بأن اإلنسان مخلوق ضعيف يحتاج في مرحلة ما إلى مساعدة اآلخر، وهي قيمة إنسانية

تضمن استقرار المجتمعات وتقّدمها.

التضامن هو مسؤولّية تقع على عاتق األفراد والجماعات كل� حسب قدرته وحسب موقعه ودوره، والتخّلي عن التضامن إنما هو تخل�

عن روح اإلنسانية، وهناك بعض المجتمعات التي تقتصر في تضامنها على من ُهو في محيطها من أقارب وجيران، بينما يعتبر آخرون

أّن التضامن يجب أن يكون بينه وبين كّل من هو بحاجة له من خارج مجتمعه وعلى اختالق دينه واهتماماته السياسية اال�خرى،

فتراهم يبحثون عن المحتاجين من مختلف أنحاء العالم لُيقّدموا لهم كُل ما في ُوسعهم لمساعدتهم.

مفهوم التضامن في اإلسالم

على الرغم من أن ُهناك من يعتبر أّن التضامن من أنواع االشتراكية إال أّن التضامن يعّد من المفاهيم اإلسالمية المهمة، وتتعدد آيات

القرآن واألحاديث النبوية التي تدعو للتضامن وتحث عليه، ومنها: قول الرسول ءصلى ا� عليه وسّلمء مَثل المؤمنين في توادهم

وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، وغيرها من األحاديث الدالة

على هذا الُخُلق اإلسالمي الحميد؛ فالتضامن والتعاون في اإلسالم هو قيمة شاملة لكل الجوانب الحياتية، فهو يشمل الجانب

االجتماعي والروحي والمادي والسياسي.

كتب ا� تعالى للمتضامنين أجرًا عظيمًا، وفي الوقت نفسه فإّن اإلسالم لم يمنع اإلنسان من النظر في حاجاته المادية، ولم يصادم

فطرة اإلنسان، بل دعا إلى التوازن بين الحاجات المادية لنفسه وبين المطالب الروحية التي يدعوه إليها حّسه اإليماني.

أهمّية التضامن

إّن أهمّية الّتضامن تكمن في فوائده وآثاره الّطيبة على مستوى الفرد والمجتمع، ومن هذه الفوائد نذكر:

إّن الّتضامن هو قّوة للمجتمع؛ فالمجتمع الذي يكون أفراده متضامنين متكاتفين تراه مجتمعًا قوّيًا متماسكًا، بينما ترى المجتمع

الذي ال تكون فيه معاني الّتضامن والّتكافل مجتمعًا هّشًا يسهل تفكيكه والّسيطرة عليه، وفي الحديث الّشريف إّن يد ا� مع

الجماعة وهذا يعني أّن القّوة تكون للمجتمع عندما يكون أفراده متضامنين متكاتفين؛ حيث يبارك ا� تعالى هذا االجتماع ويعطيه

القّوة والهيبة.

إّن الّتضامن هو وسيلة لتحقيق غايات الّناس وأهدافهم؛ فالفرد ال يستطيع ومهما أوتي من قّوة أن يحّقق غاياته لوحده، ذلك بأّن

الحياة في كثيٍر من األحيان تتطّلب اجتماع الّناس مع بعضهم البعض بحيث يقّدم كّل منهم جهده ومهارته ومعرفته في مجاله،

فتكتمل أدوار الّناس لتحقيق الغايات والمآرب المختلفة.

إّن الّتضامن هو وسيلة لتفريج الكروب والهموم؛ فالّناس يتعّرضون لكثيٍر من الهموم والمشاكل في حياتهم، ويكون الّتضامن فيما

بينهم طريقًة ألن يشعر كّل إنسان بأخيه اإلنسان، فيّطلع على همومه ومشاكله ويعمل على حّلها، وفي الحديث الّشريف (مثل

المؤمنين في تكافلهم وتعاضدهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالّسهر والحّمى) .

إّن الّتضامن هو وسيلة لزيادة اإلنتاج وتحقيق أرباح للمؤّسسات والّشركات؛ فالمؤّسسة أو الّشركة التي يكون عاملوها متضامنين

متعاونين هي المؤّسسة القادرة على تحقيق معّدالت ربحّية أكبر من الّشركات التي تفتقد إلى الّتضامن بين أفرادها، إلى جانب
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قدرتها على زيادة إنتاجها بما يعود بالفائدة عليها.

وقد أدركت كثيٌر من الّدول والحكومات أهمّية مفهوم الّتضامن كقّوة للمجتمع، لذلك تأّسست عدٌد من الّتكتالت التي حاولت تحقيق

مفهوم الّتضامن وإن ظّل قاصًرا عن الوصول إلى حالة الّتضامن المطلوبة مثل منظمة الّتعاون اإلسالمي التي تجمع الّدول اإلسالمّية،

وكذلك مجلس الّتعاون الخليجي الذي يجمع بين الّدول التي تقع على الخليج العربي.

مظاهر التضامن

تفاعل األفراد مع الجماعات الضعيفة، والفقيرة، والمحتاجة، ومنهم ذوو االحتياجات الخاّصة وضحايا العنف بأنواعه، وضحايا

الحروب والكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل والمجاعات، وغيرها الكثير.

التعّرف على طبيعة مشاكل الجماعات المستهدفة واإلصغاء إليهم.

التعاطف مع الجماعات المستهدفة وتوفير مختلف مصادر العناية واالهتمام لهم.

التعّرف على تطلعات الجماعات المستهدفة ومساعدتهم في الوصول إليها وتحقيقها.

التعاون الكامل مع الجماعات المستهدفة ونصر قضاياهم ومساعدتهم في إيصالها إلى الرأي العام وأصحاب النفوذ والقرارات.

إبعاد الجماعات المستهدفة عن لعب دور االتكال، ومساعدتهم في لعب دور فّعال واإلمساك بزمام المبادرة من أجل حل مشاكلهم

وقضاياهم المختلفة.

مؤسسات دولية تهتم بالتضامن

الصليب األحمر: وهي مؤسسة تضامنّية دولية أسسها هنري دونان سنة 1864م، وهدفها حماية ضحايا الحروب والكوارث

الطبيعية وعالجهم.

الهالل األحمر: وهي مؤسسة تمّثل رمزًا للصليب األحمر في البلدان اإلسالمية، اعترف بها من طرف ندوة جنيف سنة 1949م.


