
 الفقر والقدر

ال يملد   مكتوبدا   من الناس ليس صدفة، أو ضربة حظ، أو قددرا   مئات الماليينإن الفقر والبؤس الذي يعيشه 

وجماعيدة  مواقد  فرديدةهدو حصديلة الفقدر إنمدا . كما يعتقد الكثيدر مدن البشدر اإلنسان أن يفعل حياله شيئا  

متخلفدة، وسياسدات حكوميدة ال تسدع   وتربيدة مجتمعيدة، ونظم تعليم تجاوزها الزمن ، وثقافات شعبيةسلبية

وهدذا يجعدل . ، وفلسفات حياتية تتجه إل  التفرقة ضد بعض النداس دون ييدرهماجتماعية تحقيق عدالةإل  

ذات أبعداد ثقافيدة واجتماعيدة  عالج الفقر والحاجة والمرض وييرها من آفدات مجتمعيدة مسدؤولية جماعيدة

 المتبعدة، وتبدديل الددارج مدن المواقد والفلسفات الحياتيدة هي بتغيير السياسات ، ال بد أن تبدأ وتنتوسياسية

والقدائمين عليهدا  ، ورفع مستوى المؤسسدات التعليميدةالمهترئة ، وتطوير السائد من العادات والتقاليدالسلبية

كي يكدون فدي مقددورها معايشدة  أساليب التربية والتدريسو مناهج التعليم وتطويرومسئولين،  مدرسين من

 . متخل  يسع  إل  النهوض وتحقيق التقدم العصر والتجاوب مع احتياجات مجتمع

روج له بعض المتزمتين من أتباع الديانات المختلفة، ال يوجدد ، وما يُالناسوخالفا لما يعتقد البعض من 

هللا ال يغضب من فرد أو مدن جماعدة  إن ...للبؤس الجماعي والهزائم الشعبية عالقة بالقدر أو بغضب إلهي

حاسدب كدل صغيرة لدرجة تدفعه إل  االنتقام من شدعوب أو أمدم بمكملهدا، خاصدة وأنده مدن المفدروض أن يُ

كمدا أن العقداب . يوم الحساب والعقاب والثدوابفي .. .ما فشل أن يفعل في اآلخرةعل  إنسان عل  ما فعل و

 . ف  مع مفهوم العدل اإللهي وكون هللا رحمن رحيمالجماعي بسبب انحرافات فردية وجهوية يتنا

إن البؤس والفقر والفشدل والهدزائم والتخلد  هدي ظدواهر لحداالت مجتمعيدة مرضدية تتصد  بسدو  

اإلدارة والحكم، والتبدذير، واإليمدان بالخرافدات والسدحر والشدعوذة، وإتبداع سياسدات اقتصدادية واجتماعيدة 

أنهدا تدمتي نتيجدة لقيدام ااثريدا  وااقويدا  بارتكداب مخالفدات قانونيدة كما . جاهلة أو قديمة تجاوزها الزمن

هدر المال العام والخاص، واتخاذ مواقد  رسدمية وشدعبية تضدطهد الفكدر والمفكدرين، وأخالقية تتسبب في 

عمدل تقيمدة العلدم والعلمدا ، و إن ثقافة اجتماعية وسياسية تنتقص مدن. وتحبس الحرية خل  قضبان حديدية

هدي  من ثدروات بشدرية مجتمعيدة وعقدول مبدعدة وخالقدةى اامة دون وعي عل  تهجير ما لدن مبوعي و

 .ثقافة تعمل ضد اامة المعنية وتسهم بفاعلية في تكريس الفقر والبؤس، وتوطين الجهل والتخل 

والمجتمعيدة عدن والجماعيدة إن الهروب من مواجهدة الواقدع، وتجندب االعتدرا  بالمسدؤولية الفرديدة 

وفقدان الثقة بالذات قاد العديد من الشعوب إلد  إلقدا  المسدؤولية علد  القددر والتخل  الفقر والبؤس  حاالت



والغير، وكمن هللا يفرق بين الناس والشعوب، وأنه أراد لشعوب أن تعيش حياتها في فقر وبؤس، بينمدا أراد 

فدنن ينكدر علد  هللا عدالتده،  الدذيوبسبب هذه القناعة وهذا الموقد  . لغيرها أن تعيش في بحبوحة ورخا 

فقدر وبدؤس وظلدم، وذلد  كمدن يتسدول فدي مدن البعض اتجه إل  الدعا  إل  هللا كدي ينقدذهم ممدا هدم فيده 

وعلد  الدريم مدن ايمدان أتبداع معظدم الدديانات بدمن هللا يسدتجيب . من المدارةمالية لمساعدة  الشوارع طلبا  

للدددعا ، إال أن االسددتجابة للدددعا  ال بددد وأن تكددون مقرونددة بالعمددل المنددتج، وااللتددزام بمخالقيددات حميدددة، 

 .  والسلو  سلوكا  يعتر  بحقوق الغير من الناس، ويسهم في إثرا  حياة المجتمع ككل

إال من خالل االعترا  بالوضدع المتخلد   حققالجماعية ال يمكن أن يت إن التغلب عل  حاالت التخل 

، وإعادة النظدر فدي طدرق التفكيدر وأسداليب العمدل ثانيا   عن التخل  ، واالعترا  بالمسؤولية الجماعيةأوال  

 بحاجة الستبدال من حكدام ونظدم وتقاليدد، وتطدوير طدرق التفكيدر هو، واستبدال ما والسياسات المتبعة ثالثا  

رابعدا ، والعمدل علد   اإلنسدانية مسايرة مسيرة التطور الحضارية ويصبح بنمكانهاكي تستوعب منطق العلم 

تطوير مناهج التعليم والتربية، وتقدير العلدم والعلمدا ، وتوظيد  كدل الثدروات البشدرية المتاحدة فدي سدبيل 

  اإلدارة واسدتبداد الحكدم أن دون ذل ، ال يمكن امة تعداني التخلد  والجهدل وسدوو .نهضة مجتمعية شاملة

 .الذي ال يتركها تعيش حياتها في الظالم تتعايش مع الزمنتلحق بركب الحضارة اإلنسانية و
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