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املفضل فلوايت رحمه الله تعاىل 

إعادة بناء أركان األمة ضرورة حضارية

اللهم

انغعنا مبا علمتنا، 

وعلمنا ما ينفعنا 

وزدنا علما

اآمـيـــــن

ال يخفى أن عودة األمة للتفاعل احلضاري يقتضي منها اإلعداد لنوعني 
من البناء:

القادر على  األول منهما بناء اإلنسان السليم من األم��راض واأله��واء، 
ارتياد اآلفاق واألرج��اء،  مشبعا بروح اإلميان، حتى يتمكن من إصالح ما 
النبي  القرآن الكرمي وسنة  حل ببيئته من فساد، وإعادة بنائها على هدي 

املصطفى �.
والثاني منهما – وهو ناجت عن األول - بناء األمة املسلمة القوية الراشدة، 
القادرة على هداية البشرية الشاردة، في متاهات املاديات والصراعات إلى 

نور الله املبني وصراطه املستقيم.
إلى  الصادقة  بالعودة  إال  البناء  من  النوعان  ه��ذان  لألمة  يتحقق  ولن 
وحي ربها كتابا وسنة، والعمل مبا فيهما من مبادئ تضع األسس املنهجية 

السديدة للحياة احلميدة السعيدة.
ولن تتحقق دعوى العودة السليمة إال بتربية األجيال تربية صحيحة 
قومية، يشّبون عليها منذ الصغر، ويعملون بها عن اقتناع عند الكبر، ولن 
تكون التربية ذات جدوى إال إذا كانت غايتها إصالح النفوس من كل أنواع 

الفساد واالنحراف.
ولن تثمر التربية أهدافها وتؤتي أكلها ما لم تنشئ األمة رجاال من أهل 
القوة واألمانة أولي القدوة الصاحلة والعقول الراجحة، والكفاءات املتقنة 

واخلبرات املتمكنة.
إن أمتنا اليوم تعيش حالة غير طبيعية:

فهاهي أوراق علمائها تتساقط يوما بعد يوم، فيرحلون إلى دار البقاء 
تاركني ثلمات ال تنثلم. 

إلى ديار  لون  وها هي تفقد خيرة خبرائها ونبغائها ! فَيرحلون وُيَرحَّ
الغرب بكل مكر ودهاء.

والشحناء  البغضاء  ح��روب  أت��ون  في  بهم  ُي��زج  أبنائها  خيرة  وهاهم 
والصراعات وكأنهم خصوم وأعداء.

وهاهم صفوة أبنائها تقتلهم الرذيلة والفحشاء، وتتساقط طاقاتهم في 
أتون اجلهل واالنحراف، وتتثاقل ِهَمُمهم وتلتصق بالثرى هوانا وتخلفا.

إن األمة اليوم بحاجة إلى بناء املؤسسات الصانعة للرجال، مؤسسات 
قادرة على إرساء العلوم النافعة وتعليمها ألبناء األمة وفق موازين القرآن 

إلعادة بناء أبناء هذه األمة وفق املنهج القومي الذي أرساه رب الناس.
 إنها بحاجة إلى تكوين العلماء الذين هم وحدهم صمام األمان، وهم 
وحدهم ال سواهم من يوجه بوصلة األمة نحو طاعة الرحمان وما فيه صالح 

اإلنسان في كل زمان.
وبحاجة إلى رعاية الطاقات واملواهب للتقدم إلى األمام.

للمقاصد  احملققة  امل��ش��اري��ع  ذات  العلمية  امل��ؤس��س��ات  إل��ى  وب��ح��اج��ة 
الشرعية.

وبحاجة إلى مجتمع يحمي هويته من الوهن واالختراق واالحتراق.
وبحاجة إلى تعليم ينهل من كل ما هو أصيل ويستقيم على ما جعله الله 

تعالى سواء السبيل حتى يحمي األمة من كل األدواء. 
وبحاجة إلى إعالم صادق يصون بيضة األمة من كل األخبار الفاسقة 

ر ورشيد. والشائعات املغرضة، ويبث في األمة كل ما هو َخيِّ
وبحاجة إلى إصالح ذات بيننا،  وتعمير بيتنا، ومتتني أخوتنا.

وبحاجة إلى توبة عاجلة، وأخالق فاضلة، وحلول عادلة لقضايا أمتنا 
لتعود إلى مكانتها الرائدة التي كانت عليها على امتداد قرون خلت.

إن��ن��ا ف��ي ح��اج��ة إل��ى ب��ن��اء أرك���ان األم���ة، ال��ت��ي ه��ي مقومات وج��وده��ا، 
ومسوغات شهودها، ولوازم عودتها الراشدة للشهادة والشهود احلضاريني.
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افتتاحية

رحيل شيخ العلماء بالـمغرب
العالمة محمد التاويل رحمه الله تعالى

الملتقى الوطني الرابع للتعليم األصيل

3 دراهم

العمل
في القرآن الكرمي

العامل في اإلسالم بني احلق والواجب

عمال قبل األوان

 يتـدارس موضوع 
توسيع شبكة التعليم األصيل اجلديد

عمل املرأة والتوزع بني األدوار

من حقوق اخلدم في اإلسالم
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العدد

بناء علم أصول التفسير أي واقع؟ وأية آفاق؟
قراءة في أعمال املؤمتر العاملي الثالث للباحثني في القرآن الكرمي وعلومه



إليها سائر  التي ترجع  ترددت مادة )عمل( 
الكريم؛  القرآن  في  )العمل(  مصطلح  مشتقات 
ما ينيف على ثالثمائة وستين )360( مرة )1(، 
موزعة بين القرآن المكي والقرآن المدني الذي 
تقل كثافة الورود فيه مقارنة مع ما هي عليه في 
المكي، بصيغ وأشكال مختلفة أغلبها الصيغة 
فاسم  ف��ال��م��ص��در،  ال��ث��الث��ة،  بأزمنتها  الفعلية 

الفاعل. 
 مفهوم العمل:

العمل   « ال��راغ��ب:  ق��ال  المعاجم:  بعض  في 
كل فعل يكون من الحيوان بقصد،  ]...[ والعمل 

يستعمل في األعمال الصالحة والسيئة« )2( .
 وق������ال أب�����و ال���ب���ق���اء ال���ك���ف���وي: »ال��ع��م��ل 
القلوب  أف��ع��ال  يعم  وال��ع��م��ل  وال��ف��ع��ل،  المهنة 

والجوارح«)3(.
في القرآن الكريم:

 ورد )العمل( في القرآن الكريم على معان: 
االعتقادية  المعاني  ذات  األعمال   -  1  
بالصالح  توصف  التي  والسلوكية،  والتعبدية 
والشر...،  والخير  والسوء،  والحسن  والفساد، 
التي  المعاني  وهي  عقابا.  أو  ثوابا  وتقتضي 
منها  وخ��اص��ة  للنظر،   ملفتة  بكثافة  تحضر 
التعبدي  الديني  بمفهومها  اإليجابية  المعاني 
التي  المفهوم  ضمائم  م��ن  يظهر  كما  ال��ع��ام، 

تنقسم إلى محمودة ومذمومة:
األعمال المحمودة:  

هذه   : الصالح  عمل  أو  الصالحات  عمل   - أ 
الضميمة هي األكثر ورودا في موضوعنا، مما 
يدل على أن العمل الصالح هو جوهر هذا الدين 
وهو شعار النبيئين والصالحين؛ عقيدة وشريعة 
وسلوكا، وهو المنجاة في الحال والمآل، وال أدل 
على ذلك من اقتران العمل بالصالح في أكثر من 
ثمانين )80( ترددا من جهة، واقتران ضميمته 
اش��ت��راط تالزمهما  ب��األح��رى-   – أو  ب��اإلي��م��ان، 
من جهة أخرى؛ كما في قوله تعالى: �َمْن َعِمَل 
ُه  َفَلُنْحِيَينَّ ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ُأْنَثى  َأْو  َذَكٍر  ِمْن  َصاِلًحا 
َبًة� )النحل:7 9(، ثم ما يرتب على ذلك  َحَياًة َطيِّ
–جلها- باليوم اآلخر  من آثار وأجزية مرتبطة 
ِذيَن  في اآليات عينها؛ كما في قوله تعالى: �َوالَّ
ِة  اِلَحاِت ُأوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَّ آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن� )البقرة: 82(، وقوله سبحانه: 
َعْنُه  ْر  ُنَكفِّ َصاِلًحا  َوَيْعَمْل  ِباللِه  ُي��ْؤِم��ْن  �َوَم���ْن 
اٍت� )التغابن: 9(، وقوله جل  َئاِتِه َوُنْدِخْلُه َجنَّ َسيِّ
اِلَحاِت  الصَّ َعِمَل  َق��ْد  ُمْؤِمًنا  َيْأِتِه  �َوَم��ْن  شأنه: 
اُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن  َرَجاُت اْلُعاَل َجنَّ َفُأوَلِئَك َلُهُم الدَّ

َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها� )طه: 75 - 76(.
 وال��م��الح��ظ أن م��ف��ه��وم ال��ع��م��ل وم��ف��ه��وم 
ال���ص���الح ي��ت��خ��ذ ك���ل م��ن��ه��م��ا م��ت��ك��ًأ م���ن اآلخ���ر 
بتجاوره معه واتحاده به في مركب لفظي تظهر 
هذا  ف��ي  المجسدة  ال��دالل��ي��ة  ام��ت��دادات��ه��م��ا  فيه 
المعنى العظيم في دين اإلسالم؛ الذي هو)عمل 

الصالحات(، أو عمل الصالح.
ب - أحسن العمل : هذه الضميمة جاءت في 
وهي  أفعل  صيغة  الصيغة؛  بهذه  مواردها  كل 
صيغة تفضيل كما هو معلوم. وجاءت في سياق 
على  الناس  اختبار  أي  االب��ت��الء،  عن  الحديث 
ليتفاوتوا  عمال،  األحسن  منهم  ليظهر  أعمالهم 
العمل،  الدرجات، وال يكون ذلك إال بأحسن  في 
مقام  أن  اعتبار  على  العمل؛  في  باإلحسان  أو 
اإلح��س��ان ف��ي ه��ذا ال��دي��ن ه��و ال��م��ق��ام الرفيع. 
قوله  ف��ي  فسر  كما  ال��ط��اع��ة،  بالعمل؛  وال��م��راد 
َمَواِت َواأَلْرَض ِفي  تعالى: �َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ
ُكْم  َأيُّ ِلَيْبُلَوُكْم  اْلَماِء  َعَلى  َعْرُشُه  َوَكاَن  اٍم  َأيَّ ِة  ِستَّ
)ليبلوُكْم  الطبري:  قال   ،)7 )هود  َعَمال�  َأْحَسُن 
يقول: ليختبركم، أّيكم أحسُن عماًل؛ يقول: أيكم 
ا  أحسن له طاعة( )4(. وكما في قوله تعالى: �ِإنَّ

ُهْم  َأيُّ ِلَنْبُلَوُهْم  َلَها  ِزيَنًة  اأَلْرِض  َعَلى  َما  َجَعْلَنا 
)يقول:  الطبري:  قال   ،)7 )الكهف:  َعَمال�  َأْحَسُن 
ألمرنا  وأت��ب��ع  لها  أت���رك  أّي��ه��م  عبادنا  لنختبر 

ونهينا وأعمل فيها بطاعتنا( )5(.
الجزاء  عن  الحديث  سياق  في  ج��اءت  كما 
ِعْنَدُكْم  �َما  تعالى:  قوله  في  كما  األعمال  على 
ِذيَن َصَبُروا  الَّ َوَلَيْجِزَينَّ  َباٍق  ِه  ِعْنَد اللَّ َوَما  َيْنَفُد 
َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن� )سورة النحل: 
على  ص��ب��روا  ال��ذي��ن  ال��ل��ه  )وليثيبّن  أي؛   ،)96
طاعتهم إياه في السّراء والضّراء، ثوابهم يوم 
في  ومسارعتهم  عليها  صبرهم  على  القيامة 
األعمال  من  يعمُلون  كانوا  ما  بأحسن  رض��اه، 
دون أسوئها، وليغفرّن الله لهم سيئها بفضله( 
َنَفَقًة  ُيْنِفُقوَن  �َوال  تعالى:  قوله  في  وكما   .)6(
ُكِتَب  ِإال  َواِدًي��ا  َيْقَطُعوَن  َوال  َكِبيَرًة  َوال  َصِغيَرًة 
َيْعَمُلوَن(  َكاُنوا  َما  َأْح��َس��َن  ُه  اللَّ ِلَيْجِزَيُهُم  َلُهْم 
صغيرة  نفقة  ينفقون  )وال  أي،  )التوبة:121(، 
في سبيل الله، وال يقطعون مع رسول الله � 
أج��ر عملهم ذلك،  لهم  إال كتب  غ��زوه وادي��ا  في 
جزاًء لهم عليه كأحسن ما يجزيهم على أحسن 
أعمالهم التي كانوا يعملونها وهم مقيمون في 

منازلهم( )7(.
قوله  في  األع��م��ال  لقبول  ج��اءت شرطا  كما 
َما  َأْح��َس��ُن  َعْنُهم  ُل  ُيَتَقبَّ ��ِذي��َن  الَّ �ُأوَلِئَك  تعالى: 
ِة  َئاِتِهْم ِفي َأْصَحاِب اْلَجنَّ َعِمُلوا َوُيَتَجاَوُز َعْن َسيِّ
)االحقاف:  ُيوَعُدوَن�  َكاُنوا  ال��ِذي  ْدِق  الصِّ َوْع��َد 
هؤالء   : ذك��ره  تعالى  )يقول  الطبري:  قال   ،)16
يتقبل  ال��ذي��ن  ه��م  صفتهم،  الصفة  ه��ذه  ال��ذي��ن 
الدنيا من صالحات  عنهم أحسن ما عملوا في 
َوَيَتجاَوُز  األعمال، فيجازيهم به، ويثيبهم عليه 
سيئات  عن  لهم  ويصفح   : يقول  َسّيئاِتِهم  َع��ْن 
يعاقبهم  فال  الدنيا،  في  عملوها  التي  أعمالهم 

عليها(.
في  ورد  ال��ت��رك��ي��ب  ه���ذا   : الخير  عمل   - ج 
موضعين اثنين -حسب ما انتهى إليه البحث–، 
في قوله تعالى: �َيْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن 
َخْيٍر ُمْحَضًرا� )آل عمران : 30(، وفي قوله تعالى: 
 )7 )الزلزلة:  َيَرُه�  َخْيًرا  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  �َفَمْن 
وهي إعالم من الله تعالى للعباد بأنهم سيجدون 
ثواب ما عملوه من خير بقصد الثواب والطاعة 
حاضرا بين أيديهم يرونه عيانا، وأن أي شيء 
منه مهما كان قليال أو دقيقا فإنهم ال ُيبخسونه، 
اآلية  في  التبعيضية  )م��ن(  ذل��ك  في  واستعمل 
)ال��ذرة(  الثانية  وف��ي  القلة،  دالل��ة على  األول��ى؛ 
؛ وه��ي أق��ل م��ا يمكن أن ي��رى وي��ش��اه��د. وعبر 
ب���)محضرا(، أي؛ حاضرا كما في قوله سبحانه: 
�َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا� )الكهف: 49(، وب��� 
ُه  )يره(، على غرار قوله تعالى: �َكَذِلَك ُيِريِهُم اللَّ
َأْعَماَلُهْم� )سورة البقرة: 167(، كل ذلك زيادة في 
أن  وهو  اآلي��ة  من  المراد  الغرض  على  التأكيد 

عمل الخير ال يذهب سدى.
األعمال المذمومة:

َئاِت أو عمل السوء :  جاء ذلك في  يِّ - َعمل السَّ
السيئات،  عمل  من  التوبة  عن  الحديث  سياق 
يأتونه  ما  يأتون  )الذين  من  تصح  إنما  وأنها 
مؤمنون،  بربهم  وهم  منهم  جهالة  ذنوبهم  من 
ث��م ي��رج��ع��ون ط��اع��ة لله وي��ت��وب��ون منه إل��ى ما 
أمرهم الله به من الندم عليه واالستغفار وترك 
 )8( الموت بهم(  إلى مثله من قبل نزول  العود 
اللِه  َعَلى  ��ْوَب��ُة  ال��تَّ َما  �ِإنَّ تعالى:  قوله  في  كما 
ِمْن  َيُتوُبوَن  ُثمَّ  ِبَجَهاَلٍة  وَء  السُّ َيْعَمُلوَن  ِذيَن  ِللَّ
َقِريٍب َفُأوَلِئَك َيُتوُب اللُه َعَلْيِهْم َوَكاَن اللُه َعِليًما 
وعال:  جل  قوله  في  وكما  )النساء:17(،  َحِكيًما� 
وَء ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ َتاُبوا  ِذيَن َعِمُلوا السُّ َك ِللَّ �ُثمَّ ِإنَّ َربَّ
َك ِمْن َبْعِدَها َلَغُفوٌر  ِمْن َبْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا ِإنَّ َربَّ

َرِحيم� )النحل: 119(.
وج���اء ف��ي س��ي��اق ال��ح��دي��ث ع��ن ف��ض��ل الله 
بالمثل،  العباد  ومعاملته  البالغ،  وعدله  تعالى 
تعالى:  قال  ؛ كما  العمل  الجزاء من جنس  وأن 
)غافر:  ِمْثَلَها�  ِإالَّ  ُيْجَزى  َف��الَ  َئًة  َسيِّ َعِمَل  �َمْن 
َئِة  يِّ ِبالسَّ َجاَء  �َوَمْن  شأنه:  قال جل  وكما   ،)40
َكاُنوا  َما  ِإالَّ  َئاِت  يِّ السَّ َعِمُلوا  ِذيَن  الَّ ُيْجَزى  َفاَل 

َيْعَمُلوَن� )القصص: 84(.
وج���اء وص��ف��ا ألع��م��ال أه���ل ال��ك��ت��اب بقوله 
ِمْنُهْم  َوَك��ِث��ي��ٌر  ُم��ْق��َت��ِص��َدٌة  ���ٌة  ُأمَّ �ِمْنُهْم  سبحانه: 
ألعمال  ووصفا   ،)66 )المائدة  َيْعَمُلون�  َما  َساَء 
َخُذوا َأْيَماَنُهْم  المنافقين بقوله جل من قائل: �اتَّ
ُهْم َساَء َما َكاُنوا  ِإنَّ وا َعْن َسِبيِل اللِه  ًة َفَصدُّ ُجنَّ

َيْعَمُلوَن� )المنافقون:2(.
تعالى:  ق��ول��ه  ف��ي  ورد   : المفسدين  ع��م��ل   -
ِإنَّ  ْحُر  ِبِه السِّ ِجْئُتْم  َما  َقاَل ُموَسى  َأْلَقْوا  ا  �َفَلمَّ
اللَه َسُيْبِطُلُه ِإنَّ اللَه اَل ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن� 
)يونس:81(، )يعني: أنه ال يصلح عمل من سعى 
في أرض الله بما يكرهه وعمل فيها بمعاصيه(، 
وال يكمله وال يزكيه، وال يجعله نافعا، وإن اعُتقد 

صالحه ونفعه.
في  الصالح  صفة  عنه  منفيا  العمل  وورد 
ُه  ُه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَّ قوله تعالى: �َقاَل َيا ُنوُح ِإنَّ
أنه  على  ذلك  فدل  )هود:46(،  َصاِلٍح�  َغْيُر  َعَمٌل 
عمل فاسد؛ أخذا من مقابلة المؤمنين العاملين 
ل��ل��ص��ال��ح��ات ب��ال��م��ف��س��دي��ن ف���ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: 
اِلَحاِت  الصَّ َوَع��ِم��ُل��وا  آَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  الَّ َنْجَعُل  �َأْم 

َكاْلُمْفِسِديَن ِفي اأْلَْرِض� )ص:28(.
ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  ف��ي  : ورد  ال��خ��ب��ائ��ث  - ع��م��ل 
ْيَناُه ِمَن اْلَقْرَيِة  �َوُلوًطا آَتْيَناُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَنجَّ
ُهْم َكاُنوا َقْوَم َسْوٍء  الَِّتي َكاَنْت َتْعَمُل اْلَخَباِئَث ِإنَّ
)معناه:  الماتردي:  قال  )األنبياء:74(،  َفاِسِقيَن� 
�ونجيناه من القرية التي� كان أهلها يعملون 
الكفر  م��ن  ال��خ��ب��ث  أن����واع  ك��ل   .]...[ ال��خ��ب��ائ��ث 

َواَطة وغيرها( )9(.  والتكذيب باآليات واللُّ
�َوَم��ْن  تعالى:  قوله  في  ورد   : الشر  عمل   -
ا َيَرُه� )الزلزلة:8( في سورة  ٍة َشّرً َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
وأح���وال  وأه��وال��ه��ا،  القيامة  ع��ن  ح��دي��ث  كلها 
الناس فيها، مختتمة بهذا الترهيب الذي يفيد 
أن ال����ذرة ال��ت��ي أص��غ��ر ش���يء س��ي��ج��زى عليها 
يستهين  ِلَيالَّ  ذل��ك؛  فوق  بما  بالك  فما  اإلنسان 
من  وليتيقن  دق��ت،  مهما  الشر  بأعمال  الناس 
عدله البالغ كما يرشد إلى ذلك في قوله تعالى : 
�َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم 
ٍة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْيَنا  َنْفٌس َشْيًئا َوِإْن َكاَن ِمْثَقال َحبَّ

ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبيَن� )األنبياء:47(.
أو  والمهنية  الحسية  المعاني   -  2
وه��ي  المعاصر-،  -بالمعنى  االقتصادية 

محصورة في بضع آيات:
أ- معنى الخلق: وذلك في قوله تعالى: �َأَوَلْم 
َأْنَعاًما�  َأْيِديَنا  َعِمَلْت  ا  ِممَّ َلُهْم  َخَلْقَنا  ا  َأنَّ َيَرْوا 
من  خلقنا  )مما  الطبري:  قال  يس:71(.  )س��ورة 
الله  خلقها  التي  المواشي  وهي  أْنعاما  الخلق 

لبني آدم( )10(.      
ب-   المعنى االقتصادي؛ ويدخل فيه:

الزراعة؛ وذلك في قوله تعالى: �ِلَيْأُكُلوا ِمْن 
َثَمِرِه َوَما َعِمَلْتُه َأْيِديِهْم� )يس:35(. قال الطبري: 
)ليأكلوا من ثمر الجنات التي أنشأنا لهم، وما 

عملت أيديهم مما غرسوا هم وزرعوا( )11(.
المهن الكسبية؛ وذلك في: 

��ِف��ي��َن��ُة َف��َك��اَن��ْت  ����ا ال��سَّ أ- ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: �َأمَّ
ِلَمَساِكيَن َيْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر� )الكهف:79(، قال 
السمرقندي: )�...َيْعَمُلوَن ِفى البحر�، ويكسبون 

قوتهم( )12(، وقال الطوسي: )أي؛ يعملون بها 
ما  ُيذكر  ولم   .)13( بها(  ويتعيشون  البحر  في 
)يعملون(؛ أهو صيد أم تجارة، أم إجارة أم غير 

ذلك. 
َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء  َما الصَّ ب- قوله تعالى: �ِإنَّ

لتوبة:  ا (  � َعَلْيَها ِمِليَن  ْلَعا ا َو ِكيِن  ْلَمَسا ا َو
60(، قال الطبري: )وهم السعاة في قبضها من 

أهلها، ووضعها في مستحقيها(  )14(.
الصنائع والحرف؛ وذلك في: 

ْر أ- قوله تعالى: �َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّ
علي:  بن  زي��د  ق��ال   ،)11 )سبأ:  ْرِد�  ِفي السَّ
)دروعًا واسعًة طويلًة( )15( . وهو ما كان داود 

يصنعه بنفسه.
َيَشآُء  َم��ا  َل��ُه  �َيْعَمُلوَن  تعالى:  وقوله   - ب 
َوُقُدوٍر  َكاْلَجَواِبي  َوِجَفاٍن  َوَتَماِثيَل  َحاِريَب  مَّ ِمن 
اِسَيات� )سبأ:13(. قال زيد بن علي: )الَمحاريُب  رَّ
: َمقاديُم الَمساجِد والَمجالِس : واحُدها ِمحراٌب 
وُر . والِجفاُن : ]الِقصاُع الِكباُر  . والَتماثيُل: الصُّ
وُق��ُدوٌر  َجابيٌة.  واحُدها  الِحياُض  والَجواُب[.   .

راسياٌت. معناه عظاٌم( )16( .
َياِطيِن َمْن ج - وقوله تعالى: �َوِمَن الشَّ

ِلك�  َذ وَن  ُد َعَماًل  َيْعَمُلوَن  َو َلُه  َيغوُصوَن 
يريد  ال��َغ��ْوص،  )دون  ال��ف��راء:  ق��ال  )األنبياء:82(، 
)17(، واس��ت��دل  ال��ب��ن��اء(  م��ن  ال��غ��وص  ِس����وى 
تعالى:  بقوله  لذلك  المفسرين  م��ن  واح��د  غير 

اص� )ص:37(.  اٍء َوَغوَّ َياِطيَن ُكلَّ َبنَّ �َوالشَّ
لم يرد على  المعنى الحسي  أن  والخالصة 
أنه معنى كبير من معاني العمل في كتاب الله 
تعالى، وإن الذي حفل به القرآن إنما هو العمل 
إلى  الذي تؤطره نية اإلصالح والتقرب  القلبي 
ربنا  من  تنبيها  وع��د؛  بما  وال��ف��وز  تعالى  الله 
جل في عاله على أن األعمال المعتبرة إنما هي 
تلك التي تزكو باإلنسان، وتؤهله لتسنم الذرى 
في  ويسعد  دنياه  في  ليهنأ  المعارج؛  وصعود 
أخراه، والتي تدخل في إطار بناء األمة وتشييد 
صروحها، والقيام بمهمة االستخالف في األرض 

وعمارتها، والشهود الحضاري بين الناس.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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الثانية  ج��م��ادى   16 االث��ن��ن  ي���وم  ع��ص��ر 
توفي  م،   2015 أب��ري��ل   6 امل��واف��ق  ه���   1436
د بن قاسم بن حساين  د بن محمَّ العالمة محمَّ
التاويل، عن سن يناهز الثمانن سنة، إذ ولد 
غفساي  دائ���رة  ت��اون��ات  بإقليم  1934م،  ع��ام 
تكون  ومب��وت��ه  امل���غ���رب،  زروال  ب��ن��ي  قبيلة 
في  وامل��س��ل��م��ون  وامل��غ��ارب��ة  العلمية  األس���رة 
العالم اإلسالمي قد فقدوا هرما علميا أصيال 
وج��ب��ال ش��ام��خ��ا ف��ي امل��ذه��ب امل��ال��ك��ي والفقه 
متينة  فقهية  ملكة  ذا  اإلس��الم��ي��ة  واألص���ول 
وخبرة علمية دقيقة بقضايا الفقه وإشكاالته 

قدميها وحديثها.
< تكوينه العلمي وشيوخه :

> في مسقط رأسه : 
علمية  رحلة  عبر  التاويل  الشيخ  انتهى 
الشرعية  العلوم  فيها  أخ��ذ  وواس��ع��ة،  كبيرة 
على علماء عصره في مسقط رأسه وفي فاس 
تعلم  فقد  وهكذا  للمغرب  العلمية  العاصمة 
وهو  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  حفظ  إذ  بيته  ف��ي  أوال 
صغير وكان بيته بيت علم فقد تلقى على يد 
والده محمد بن قاسم، علم القراءات القرآنية، 
ال��ع��ل��وم على يد  إل��ى دراس���ة  وان��ت��ق��ل بعدها 
ف��أخ��ذ عنه   ال��ع��رب��ي امل��س��اري  ال��ش��ي��خ محمد 
علوم : النحو حتى أتقنه خاصة )اآلجرومية 
املعن  )املرشد  منت  خاصة  والفقه  واأللفية(، 
وعلومًا  وال��ف��رائ��ض  وال��ت��ح��ف��ة(،  واملختصر 

أخرى.
> مرحلة التلقي بجامع القرويني:

بعد حفظ القرآن الكرمي وتلقي الضروري 
للدراسة  أب��وه  أرسله  والفقه  اآلل��ة  علوم  من 
بجامع القروين بفا س حيث واصل مشواره 
من  به  يتميز  ك��ان  ملا  وتفوق  بنجاح  العلمي 
قوة حفظ وذكاء وسرعة بديهة فتمكن من حفظ 
متون عديدة في سرعة قياسية إذ يحكى عنه 
أنه حفظ األلفية في عشرة أيام، وحفظ جمع 
اجلوامع وغيرها من املتون وكان يستظهرها 
من حفظه إلى أن مات رحمه الله تعالى، األمر 
وكان  زمالئه  على  املتفوقن  من  دائما  جعله 
يتصدر النتائج األولى في مساره التعليمي. 
ال��ق��روي��ن من  ب��ج��ام��ع  ال���دراس���ة  وق���د مكنته 
حتصيل علوم عديدة وامتالك ناصيتها على 

يد شيوخ تلك املرحلة خاصة  : 
تلقاه من شيوخ  وقد  التفسير وعلومه   -

عديدين منهم العالمة العربي الشامي. 
- احل��دي��ث وع��ل��وم��ه وت��ف��ق��ه ب��ه ع��ل��ى يد 

العالمة عبد العزيز بلخياط.
- ع��ل��م ال��ف��ق��ه ال���ذي أخ���ذه ع��ل��ى ي��د على 
امحمد  والعالمة  جسوس،  بكر  أبي  العالمة 
الكرمي  عبد  والعالمة  ال��زره��ون��ي،  العمراني 

الداودي.
احلبيب  العالمة  يد  على  األص��ول  علم   -

املهاجي.
- علوم اآللة:

- كعلم النحو الذي أخذه على العالمة عبد 

الهادي اليعقوبي خبيزة. 
- وعلوم البالغة الذي استفاده من شيخه 

العالمة امحمد العمراني. 
يد  الذي درسه على  - واملنطق والعقيدة 

العالمة ابن عبد القادر الصقلي.
- األدب وتلقاه على يد العالمة عبد الكرمي 

العراقي.
- والتاريخ  على الشيخ العالمة الغمري. 
وغيرهم من علماء حاضرة فاس في تلك 

املرحلة من االستعمار الفرنسي. 
ومن مناقب العالمة الدكتور التاويل رحمه 
الله تعالى أنه كانت له مشاركات علمية دقيقة 
واملعاصرة مما  القدمية  العلوم  من  كثير  في 

كان له ُأر كبير في تكوينه العلمي الرصن. 
< الشهادات والوظائف :

القروين  جامع  من  �ة  العاِل�ميَّ شهادة   -
بفاس 1957م )شعبة األحرار (.

م��ن جامعة سيدي  ال��دك��ت��وراه  - ش��ه��ادة 
محمد بن عبد الله بفاس.

- أستاذ التعليم العالي والفقه واألصول 
بجامع القروين. 

- عضو املجلس العلمي احمللي بفاس.
- ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة االس��ت��ش��اري��ة 

ملراجعة مدونة األسرة.

- مشارك في إعداد برامج التعليم العتيق 
األوق���اف  وزارة  ال��ع��ت��ي��ق  التعليم  مب��دي��ري��ة 

والشؤون اإلسالمية.
- عضو في خلية تأليف الكتاب املدرسي 
للتعليم األصيل – أربعة كتب : ثالثة في الفقه، 

وواحد في األصول.
< من إسهاماته العلمية :

ت���رك ال��ش��ي��خ ال��ت��اوي��ل ت��أل��ي��ف��ات ع��دي��دة 
علمي  مبنهج  تعالج  رصينة  فقهية  وبحوثا 
نشر  وقد  معاصرة،  فقهية  قضايا  وأصولي  
ومب��واق��ع  املغربية  احمل��ج��ة  ب��ج��ري��دة  أغلبها 
ك��م��ا كتبت ع��ن��ه صحف  إل��ك��ت��رون��ي��ة ع��دي��دة، 
ومجالت للتعريف به في حياته، مثل احلوار 
الذي أجراه معه األستاذ فيصل العلي رئيس 
زي��ارة  اإلس��الم��ي، خ��الل  الوعي  حترير مجلة 
عدد  اإلسالمي  )الوعي  الشيخ  لبيت  بها  قام 

.)573 :
إسهام  تعالى  الله  رحمه  للشيخ  كان  كما 
ف��ي إل��ق��اء احمل���اض���رات وال�����دروس وحت��ري��ر 

الفتاوى بأدلة وأصولها. 
وك���ان ي��ق��ص��ده أه���ل ال��ع��ل��م م��ن األس��ات��ذة 
وطلبة  اإلسالمية  العلوم  في  واملتخصصن 
العلمية  االس��ت��ش��ارات  محل  ك��ان  كما  العلم، 
من قبل مؤسسات عديدة في النوازل الفقهية 

امل��ع��اص��رة ف��ي امل��ج��ال االق��ت��ص��ادي والطبي 
وغيرهما. 

< من أهم كتبه :
�نِزيل في الفقه اإلسالمي. 1 - الوصايا والتَّ
2 - موقف الشريعة اإلسالمية من اعتماد 
إثبات  في  الوراثية  والبصمة  الطبية  اخلبرة 

النسب ونفيه.
3 - اللباب في شرح حتفة الطالب، )نظمه 

وشرحه، في علم الفرائض(.
4 - وأخيرًا.. وقعت الواقعة وأبيح الربا: 

الفوائد البنكية. 
في  وال��ع��الج  ال��وق��اي��ة  الفقر:  5 - مشكلة 

املنظور اإلسالمي.
6 - إش��ك��ال��ي��ة األم������وال امل��ك��ت��س��ب��ة م��دة 

الزوجية: رؤية إسالمية.
7 - الوصية الواجبة في الفقه اإلسالمي.

8 - من خصائص املذهب املالكي.
9 -  ال ذكورية في الفقه.

10 - ال���ش���رك���ات وأح��ك��ام��ه��ا ف���ي ال��ف��ق��ه 
اإلسالمي.

الله  رض��ي  املؤمنن  أم  عائشة  م��ع   -  11
عنها في حياتها األسرية ومسيرتها العلمية. 

12 - زكاة العن ومستجداتها.
ب��ن اخل���ط���اب  في  ع��م��ر   13 - منهجية 

االجتهاد مع النص.
< وفاته وجنازته :

وق���د ان��ت��ش��ر خ��ب��ر وف��ات��ه ون��ع��ت��ه جهات 
الرجَل  َتْقُدر  وشخصيات  ومؤسسات  علمية 
قدره العلمي وإسهامه اإليجابي في القضايا 

الوطنية والعلمية. 
خاصة  برقية  ف��ي  امللكي  ال��دي��وان  فنعاه 
العلم  أس��رة  فيه  "ف��ق��دت  مبوته  ب��أن  وصفته 
والعلماء مبملكتنا الشريفة عاملا ورعا وفقيها 
ف����ذا، ك���رس ح��ي��ات��ه ل��ت��دري��س ون��ش��ر تعاليم 
املذهب  وح���دة  وت��رس��ي��خ  السمحة،  اإلس���الم 
مراجعه  أح��د  الله  رحمه  ك��ان  ال��ذي  املالكي، 
البرقية  ونوهت  وف��روع��ه".  بأصوله  األم��اث��ل 
به  يتحلى  ك��ان  و"م��ا  العلمية  بقيمته  امللكية 
الفقيد الكبير من خصال املؤمنن الصاحلن 
والعلماء املقتدرين، حيث كان رحمه الله، وعلى 
والعطاء  العلم  ب��غ��زارة  احلافلة  حياته  م��دى 
للتقوى  م��ث��اال  امل��ت��م��ي��ز،  الفقهي  واالج��ت��ه��اد 
والورع واإلخالص لثوابت األمة وملقدساتها." 
يوسف  والشيخ  اإليسيسكو،  منظمة  ونعته 
ال��ق��رض��اوي رئ��ي��س االحت���اد ال��ع��امل��ي لعلماء 
نائب  الريسوني   أحمد  والدكتور  املسلمن، 

رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمن.
وقد شيع جثمان الفقيد في جنازة مهيبة 
عصر يوم الثالثاء ودفن مبقبرة القباب بباب 
الفتوح حيث جرت العادة بدفن علماء جامع 
محمد  العالمة  تعالى  الله  فرحم  القرووين. 

التاويل وأسكنه فسيح جنانه.

3

اآلراء الواردة في مقاالت اجلريدة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي اجلريدة

 جريدة
 المحجة

 املدير املؤسس
ذ. املفضل فلواتي

 املدير املسؤول
د. عبد العلي حجيج

مسؤول اإلخراج 
رشيد صدقي

 املوقع االكتروني : 
www.almahajjafes.net

 البريد االكتروني : 
almahajjafes@gmail.com

 عنوان املراسلة :
 حي عز الله، زنقة 2 رقم 3 فاس املغرب

 الهات�����ف : 0535931113
الناسوخ : 0535944454

 اإليداع القانوني : 61-1994
 رقم الصحافة : 91/11

الترقيم الدولي : 1113-3627
 الط�ب������ع : إكوبرانت
 التوزيع : سابريس

املغرب والعالم اإلسالمي يودع جبال علميا شامخا
العالمة الدكتور محمد التاويل

العدد 438  13 رجب 1436هـ  املوافق 2 ماي 2015م



العدد 4438  13 رجب 1436هـ  املوافق 2 ماي 2015م

ف��ي��س��ر لي  ب���ي خ��ي��را  ال��ل��ه  أراد  ل��ق��د 
وم��نَّ  وأس��ت��اذن��ا،  وقدوتنا  شيخنا  معرفة 
علي بالتفقه على يديه، إنه أستاذ املغرب، 
وشيخ جماعة فقهائه، وآخر علمائه، سيدي 
األع���ام،  ع��ل��م  ال��ع��ام��ة،  الفقيه  وس��ن��دي، 
وامل��ف��ت��ي ال��ه��م��ام، احمل��ق��ق امل��دق��ق، سيدي 
محمد بن قاسم التاويل. حفظ الله مهجته، 
وأسبغ عليه رداء عافيته، ونفعنا بعلومه. 

ال��ت��اوي��ل  محمد  ب��س��ي��دي  ال���ع���ارف  إن 
يدركه  أحواله،  على  واملطلع  له،  واملخالط 
ال��ع��ل��وم النقلية،  ت��ب��ح��ره ف��ي  ال��ع��ج��ب م��ن 
إذا  فأنت  العقلية،  امل��ع��ارف  م��ن  وتضلعه 
العام،  الفقه  في  يتكلم  إليه وهو  استمعت 
مواطن  عن  يحدثك  ألن��ه  املنذر،  اب��ن  خلته 
اإلج��م��اع، ومواقع اخل��اف، وم��ا انفرد به 
كل مذهب من املذاهب في املسائل الفرعية، 
احلفاظ  طريقة  على   . الفقهية.  والقواعد 

الكبار. 
في  يتكلم  وه���و  إل��ي��ه  أص��غ��ي��ت  وإذا 
الفقه املالكي، كان األمر كما قال املعري في 
القاضي عبد الوهاب )إذا تفقه أحيا مالكا 
جدال( وهو كذلك با مبالغة وال مجاملة، ألن 
شيخنا يحفظ الفقه املالكي عن ظهر قلب، 
ويسرد  كلفة،  با  أصوله  يستحضر  فهو 
حالف  حلف  لو  بحيث  مشقة،  با  قواعده 
وقواعده  كلها،  املذهب  أص��ول  يحفظ  أن��ه 
يحنث  ال  فإنه  وخاصها،  عامها  جميعها، 

في ميينه. 
املختلفة-  أبوابه  -في  الفقه  فروع  أما 
ومشهورها  وتنوعها  كثرتها  -على  فإنها 
وراجحها وشاذها ومرجوحها- على طرف 
تكلف  ب��ا  يستحضر  ب��ل  شيخنا،  ل��س��ان 
الفروع  ويذكر صفحات  مظانها،  عنت  وال 
اإلشكال،  عن  أواملجيبة  لإلشكال،  املثيرة 
وأذك�����ر أن��ن��ي س��أل��ت��ه م���رة ع���ن ح��ك��م بيع 
في  اليوم  الناس  يفعل  كما  وزنا  احليوان 
األضاحي، فقال لي على البديهة: )لقد تكلم 
جزء  حاشيته  في  الرهوني  العامة  عنها 
رقم  لكتابة  فاضطررت  ك��ذا(،  وصفحة  كذا 

اجلزء والصفحة، ولم يحتج هو إلى ذلك.
األص���ول،  ف��ي  إذا حت���دث شيخنا  أم���ا 
أص����ول ال���دي���ن وأص�����ول ال��ف��ق��ه، ف���ا ج��رم 
اب��ن القصار،  ي��دي  أن��ك حتسب نفسك بني 
من  وأضرابهم  والغزالي  احلرمني  وإم��ام 
فحول علماء هذين الفنني اللذين هما أصل 
مناهج العلوم، وطرائق الفهوم في الثقافة 
يحضروا  أن  لهم  كتب  والذين  اإلسامية، 
اجل��وام��ع  جمع  ش��رح  ف��ي  شيخنا  دروس 
بالقرويني يدركون هذه احلقيقة، ويعلمون 
ال  لشيخنا  تلميذا  ك��ان  السبكي  اب��ن  أن 

العكس. 
ال��ع��ل��وم  ب��ق��ي��ة  ف���ي  ال���ش���أن  وذاك ه���و 
اإلس��ام��ي��ة، وإمن���ا ذك���رت م��ا س��ب��ق ملزيد 
– النوعية  والستفادتي  بذلك  مني  اهتمام 

على قلتها- من شيخنا في تلك العلوم.. 
فإن شيخنا عالم  إلى جانب ما ذكرنا، 

ملتزم، 
- ملتزم باملنهج : فهو ليس إمعة، يكون 
ا حينما يرغب الناس في ذلك، ويكون  مالكّيً
األح��وال، وتتغير  شيئا آخر حينما تتبدل 
األوضاع، وما كتبه من كتب في هذا الباب، 
يؤكد هذه احلقيقة، مثل )الوصية الواجبة 
في  الذهب  )ش���ذرات  اإلس��ام��ي(  الفقه  في 

أحكام النكاح والطاق والنسب( 
ولو   : احل��ق  بكلمة  ب��ال��ص��دع  ملتزم   -
فإن شيخنا  ذلك،  الناس على غير  اجتمع 
ال يبالي باملخالف، ولو كان من كان، إذا لم 
يكن معه من احلجج واألدل��ة، ما يستحق 
ذل��ك شيخنا  ناقش  ك��ان،  ف��إن  فيه،  النظر 
مناقشة اخلبير املتمكن، بأدب عال، وخلق 
رفيع، قد تعجب من قدرة شيخنا على نصرة 
ما اختاره من األقوال، واإلقناع مبا ساقه 
من احلجج واألدل��ة، ولكن عجبك سيكون 
املخالف  يكر على حجج  تراه  أعظم، حني 
واملعقول  باملنقول  ويحاصره  باإلبطال، 
من كل جانب، . . . يدل على ذلك ما كتبه 
في )عدم إثبات النسب بالبصمة الوراثية( 
وما كتبه في )حكم التبرع باألعضاء( وما 
كتبه في فوائد البنوك حتت عنوان )فوائد 

البنوك حرام في حرام(. 
يفتأ  ال  فهو   : أم��ت��ه  بقضايا  ملتزم   -
وك��روب��ه��م،  املسلمني  م��آس��ي  ع��ن  يتحدث 
وينظر  وحروبهم،  تفرقهم  على  ويتوجع 
في هذه األزمات نظر املفكر املتبصر، ولقد 
قلت له ذات يوم: إن أس أدواء هذه األمة 
بكون  لذلك،  ومثلت  لاستعمار،  قابليتها 
األب���دان ضعف مناعتها،  أم��راض  أس��اس 
وحسبت أنني قلت شيئا ذا بال، اتباعا ملا 
قاله مالك بن نبي ومن شايعه من الكبار. 
تكاثرت  إذا  العلل  )إن  شيخنا:  لي  فقال 
وأطاحت  مناعتها،  أفسدت  األب���دان  على 

بالفصول بعد األركان(. 
وبعد: فإنني –واحلق أقول- ما رأيت 
فيمن التقيت به من العلماء، وتتلمذت على 
يديه من الفقهاء: مثل شيخنا سيدي محمد 

التاويل في: 
- حفظ الفقه وقواعده وأصوله. 

والقدرة  الفقه  إنتاج  التحقق مبلكة   -
ل��ه،  وت��ع��ل��ي��ل��ه، واالس���ت���دالل  ع��ل��ى حتليله 
وتنزيله. . . . إلى تواضع جم، عز نظيره 

في هذا الزمان. 
لنفع طاب  وأبقاه  الله شيخنا،  حفظ 

العلم، وألبسه رداء العافية. . 
والله يقول احلق وهو يهدي السبيل.

شيخ العلماء باملغرب، اإلمام محمد التاويل رحمه الله تعالى
ذ. محمد العمراوي

شكر على تعزية

صورة لصفحة من مجلة الوعي اإلسالمي تؤرخ ملحاورة مديرها للعالمة التاويل رحمه الله تعاىل. )عدد 573، أبريل 2013(.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله.

وبعد:
والعرفان  الجزيل،  بالشكر  نتقدم  تعالى-  اهلل  التاويل رحمه  محمد  العالمة سيدي  الشيخ  أسرة  فإننا -نحن 
والتقدير، إلى كل من واسانا في مصابنا ومصاب األمة، والدنا المرحوم برحمة اهلل جل وعال، والمشمول بعفو 
اهلل الغفور، حضورا أو مراسلة أو باالتصال الهاتفي، وفي مقدمتهم أمير المؤمنين حفظه اهلل وبارك في عمره.

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى طلبته ومحبيه -من عرفنا منهم ومن لم نعرف- على ما بذلوا من جهد، 
وما بدا عليهم من تأثر.

ونسأل اهلل العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل سوء، ويدفع عنكم كل مكروه، ويرزقنا وإياكم الصبر 
عند الشدائد والشكر عند البشائر.

إنا هلل وإنا إليه راجعون 
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بالتعاون بني مؤسسة البحوث والدراسات 
احملمدية  وال��راب��ط��ة  ف���اس،  )م��ب��دع(  العلمية 
)اململكة  تفسير  وم��رك��ز  ال���رب���اط،   - للعلماء 
العربية السعودية( نظم املؤمتر العاملي الثالث 
للباحثني في القرآن الكرمي وعلومه في موضوع 
واآلف��اق«  ال��واق��ع  التفسير:  أص��ول  علم  »بناء 
بفاس أيام 19-20-21 جمادى الثانية 1436ه� 

املوافق 9-10-11 أبريل 2015م. 
وما  ورهاناته؟  املؤمتر  ما هو سياق  ترى 
ه��ي أه��م اإلش��ك��االت وال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي أث��اره��ا 
أهم  هي  ما  ثم  فيها؟  للبحث  وسعى  املؤمتر 
ال��ت��ط��ل��ع��ات وامل��ق��ت��رح��ات ال��ت��ي ان��ت��ه��ى إليها 

املؤمترون؟
أوال : سياقات ورهانات :

يعد علم أصول التفسير واحدا من العلوم 
اإلسالمية الذي يحتل مكانة قصوى في نسق 
الواضع  العلم  باعتباره  اإلس��الم��ي��ة،  العلوم 
لقواعد وأصول  التعامل مع كتاب الله تعالى، 
ورغم هذه األهمية فقد ظل هذا العلم يشكو من 
إشكاالت ابستمولوجية على صعيد املوضوع 
واملفاهيم واملنهج والنتائج، ولم تتحرر مبادئه 
مبا يلزم من التحرر والتحرير النظري العلمي 
التاريخية  مسيرته  عبر  فشابه  والتطبيقي، 
السليم،  العلمي  والتأسيس  النضج  في  تأخر 
الغموض  أش��ك��ال  م��ن  كثير  مفاهيمه  وحل��ق 
من  كثير  م��ع  وت��داخ��ل موضوعه  واالل��ت��ب��اس، 
علوم الوحي األخرى، وتناثرت جزئيات مبادئه 
وتأثرت  وقاراتها،  العلوم  بحار  من  كثير  في 
التاريخية  اإلش���ك���االت  م��ن  بكثير  تطبيقاته 

واملذهبية والتوظيفات غير العلمية.
في  العلمية  باملسألة  للنهوض  ومحاولة 
املستويات  جميع  وعلى  التخصصات  جميع 
التفسير  وعلم  الوحي  علوم  مجال  وفي  عامة 
الوقت،  لواجب  واستجابة  باألخص،  وأصوله 
إل��ى بناء األس��س الالزمة  وش��دة حاجة األم��ة 
هذا  تنظيم  ك��ان  فقد  احل��ض��اري،  لنهوضها 
امل���ؤمت���ر م��ح��ط��ة ع��ل��م��ي��ة ض���روري���ة ل��ل��م��ش��ورة 

العلمية في بناء هذا العلم.
فقد تضمنت ديباجة املؤمتر ما يؤشر على 
السياق العلمي والتاريخي )املاضي واحلاضر 
ال���ذي ي��ت��أط��ر ضمنه م��وض��وع  وامل��س��ت��ق��ب��ل��ي( 
عليها حت��ددت  بناء  التي  وإش��ك��االت��ه  امل��ؤمت��ر 
رهاناته العلمية والعملية، ذلك أن أهم معضلة 

ورثتها األمة في علومها اخلادمة للوحي هي 
لبيان  ال��ض��اب��ط  »ال��ع��ل��م  ُتنضج  ل��م  األم���ة  »أن 
أخرى  علوم  مع  صنعت  كما  ال��ك��رمي«،  القرآن 
والنحو  الفقه  وأص��ول  احلديث  مثل مصطلح 
آثار  عنه  ترتب  الذي  األمر  وغيرها«  والبالغة 
ملن  ميدانا  أصبح  »التفسير  أن  منها  ونتائج 
شاء أن يقول في كتاب الله عز وجل ما شاء، 
وظهرت أشكال من الشذوذ في الفهم والتكلف 

ف��ي ت��ن��اول أل��ف��اظ ال��ق��رآن 
ال��ك��رمي ون��ص��وص��ه«، ومن 
أج����ل ال��ن��ه��وض ال��س��ل��ي��م 
واس����ت����ش����راف م��س��ت��ق��ب��ل 
»األم���ة  ك��ان��ت  علميا  آم���ن 
تستشرف  -وه����ي  ال��ي��وم 
غ��دا ج��دي��دا- م��دع��وة إلى 
ال�����وق�����وف ع���ن���د ت���راث���ه���ا 
التفسيري، بجهود صادقة 
م���خ���ل���ص���ة الس���ت���خ���الص 
أص������ول ه�����ذا ال���ع���ل���م م��ن 
مما  وتخليصه  م��ص��ادره، 
ال��ت��ب��س ب����ه، وت��ص��ن��ي��ف��ه، 
ليصير  ب��ن��ائ��ه،  وت��ك��م��ي��ل 
علما ضابطا لبيان القرآن 
السليم  الفهم  م��ن  ال��ك��رمي 

حتى االستنباط السليم«
وهكذا يتبني أن املؤمتر انطلق في اختيار 
م��وض��وع��ه م��ن اع��ت��ب��ارات ت��اري��خ��ي��ة وعلمية 
وواقعية ومستقبلية تنشد إصالح واقع األمة 
الذي ال يصلح حق الصالح إال بترشيد احلركة 
الوحي  علوم  على  وال��دائ��رة  عموما  العلمية 

أساسا. 
حصر  الطموحات  ه��ذه  ولتحقيق  وهكذا 

املؤمتر أهدافه الكبرى في ثالثة:
أص��ول  ف��ي  العلماء  جهود  حصر  »أول��ه��ا 
وثانيها  وت��ق��ومي��ه��ا،  وتصنيفها  ال��ت��ف��س��ي��ر 
ت��وظ��ي��ف ت��ل��ك اجل��ه��ود ف��ي ب��ن��اء ع��ل��م أص��ول 
علمية  منهجية  وض���ع  وث��ال��ث��ه��ا  ال��ت��ف��س��ي��ر، 

متكاملة لبناء علم أصول التفسير«.
في  أنها تصب  األه���داف  ه��ذه  من  ويظهر 
ال��ذات  متطلبات  م��ع  منسجم  متكامل  اجت��اه 
وحاضرا  )تاريخا  وواقعيا  علميا  احلضارية 
العلمي  ل��ل��ب��ن��اء  دع����وى  أي  ألن  وم��س��ت��ق��ب��ال( 
الضابط ألي علم كان ال تستقيم بتجاوز التراث 

العلمي السابق وإمنا من االنطالق منه حصرا 
واستيعابا وتصنيفا وتقوميا حتليال وتعليال، 
وال تستوي على سوقها من غير توظيف تلك 
اجلهود الناضجة واستصحاب ما صح منها 
العلمي  النضج  تنضج  لن  أنها  كما  وصلح، 
متكاملة  علمية  منهجية  بإنضاج  إال  الكافي 
املفاهيمي  جهازه  حيث  من  العلم  ه��ذا  لبناء 

واملوضوعي واملنهجي.
ث��ان��ي��ا: م���ح���اور امل��ؤمت��ر 

وقضاياه :
وف���������ي س����ب����ي����ل ذل�����ك 
ان���ح���ص���رت م����ح����اور ه���ذا 
امل������ؤمت������ر ف������ي م���ع���اجل���ة 
اإلشكاالت العلمية املتعلقة 
وهي  العلم،  ه��ذا  ب��أص��ول 

خمسة محاور:
> احملور األول مفاهيم 
أس���اس���ي���ة ن���ح���و م��ف��ه��وم 
التأويل  ومفهوم  التفسير 
ومفهوم  ال��ب��ي��ان  وم��ف��ه��وم 
التفسيروقواعده؛  أص��ول 
»ت��ن��اوُل أهم  وال��غ��اي��ة منه 
تسمية  ف��ي  امل��ص��ط��ل��ح��ات 
ه�������ذا ال����ع����ل����م وحت�����دي�����ُد 
مفاهيمها؛ لدفع إشكال التعدد 
في تسميته، ومعرفِة املصطلح األنسب في تلك 

التسمية«. 
وخاصة  نقلية:  أص��ول  الثاني  احمل��ور   <
تفسير  وأص��ل  بالقرآن،  ال��ق��رآن  تفسير  أص��ل 
بأقوال  القرآن  تفسير  وأصل  بالسنة،  القرآن 
ال��ص��ح��اب��ة، وأص����ل ت��ف��س��ي��ر ال���ق���رآن ب��أق��وال 
األص��ول  ه��ذه  مدارسة  من  والغاية  التابعني« 
املعايير  أو  املعيار  ع��ن  »الكشف  ه��و  النقلية 
األص��ول  ه��ذه  من  أص��ل  كل  الضابطة العتماد 

تأمينا للفهم السليم«.
ومنها  لغوية؛  أص���ول  الثالث  احمل���ور   <
وأص���ول صرفية  وص��وت��ي��ة،  معجمية  أص���ول 
وأصول  وأسلوبية،  بالغية  وأصول  ونحوية، 
دالل��ي��ة )م��ب��اح��ث ال���دالل���ة ع��ن��د األص��ول��ي��ني(، 
والهدف من دراسة هذا احملور هو ما يعترض 
التفسير من عدم تبني املعايير الضابطة للفهم 
ولذلك يرجى في عملية بناء هذا العلم في هذا 
التي  الفهم  معايير ضبط  عن  »الكشف  املجال 

انتهت إليها جهود علماء اللغة وأصول الفقه 
في حتليل النصوص واالستنباط منها«، 

> احمل���ور ال��راب��ع أص���ول أخ���رى خاصة 
األصول العقلية واألصول املقاصدية واألصول 
السننية واألصول الطبيعية؛ ذلك أن فهم كتاب 
واللغوية  النقلية  يتوقف على األصول  ال  الله 
فحسب ولكن أيضا على أصول عقلية أخرى، 
هذه األصول لم تنضج في تاريخ علوم الوحي 
إال متأخرة فضال عن أنه شابها كثير من سوء 
الفهم والتوظيف جعلها في حاجة إلى التقنني 
»معايير  ت��ك��ون  أن  يؤهلها  ال��ص��ارم  العلمي 
املعايير  ج��ان��ب  إل���ى  للفهم«  ض��اب��ط��ة  أخ���رى 

النقلية واللغوية. 
هذا وجت��در اإلش��ارة إلى أن املؤمتر شهد 
علمية  أنشطة  إل��ى  إض��اف��ة  ع��رض��ا   27 إل��ق��اء 
ألقاها  افتتاحية  )م��ح��اض��رة  متنوعة  أخ���رى 
الدكتور محمد الكتاني عضو أكادميية اململكة 
متجدد«،  إعجاز  الكرمي:  »القرآن  في موضوع: 
وم��ح��اض��رة خ��ت��ام��ي��ة ف���ي م���وض���وع »ال��ب��ي��ان 
زيد  الدكتور  ألقاها  الكرمي«  للقرآن  املقاصدي 
إلى  القنيطرة(،  ابن طفيل-  )جامعة  بوشعراء 
مؤسسات  فيه  شاركت  ال��ذي  املعرض  جانب 

علمية وجامعية ومكتبات.
إلى  : ورش��ات املؤمتر: من اإلشكاالت  ثالثا 

املقترحات :
بقصد  نظمت  التي  الورشات  إلى  إضافة 
أولى  نواة  وتأسيس  العلمية  املشورة  تعميق 
وزعت  فقد  التفسير،  أصول  علم  بناء  ملشروع 

الورشات إلى خمس:
التفسير:  أص��ول  مفهوم  ورش��ة  األول��ى 
بقصد »حتديد مفاهيم املصطلحات املستعملة 
والتأويل،  كالتفسير  العلم:  ه��ذا  تسمية  في 
لدفع  وق��واع��ده..  التفسير  وأص���ول  وال��ب��ي��ان، 
املصطلح  ومعرفة  تسميته  في  التعدد  إشكال 

األنسب في تلك التسمية«
والهدف  النقلية  األص��ول  ورشة  الثانية 
أو  املعيار  ع��ن  »الكشف   : إل��ى  السعي  منها  
املعايير الضابطة العتماد كل أصل من األصول 

النقلية«
ومهمتها  اللغوية  األصول  ورشة  الثالثة 
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 األمة لم ُتنضج »العلم 
الضابط لبيان القرآن 
صنعت  كما  ال��ك��رمي«، 
م��ع ع��ل��وم أخ���رى مثل 
م���ص���ط���ل���ح احل����دي����ث 
وأصول الفقه والنحو 

والبالغة وغيرها

بناء علم أصول التفسير أي واقع؟ وأية آفاق؟
قراءة في أعمال املؤمتر العاملي الثالث للباحثني في القرآن الكرمي وعلومه

د. الطيب بن املختار الوزاني

اجللسة االفتتاحية
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املفسرون  إليه  انتهى  ما  »حصر  على  العمل 
وغيرهم من توظيف اللسان العربي مبختلف 
وجوهه وأدواته: معجم وصوت وصرف ونحو 
وبالغة وغيرها، في أصول وقواعد وضوابط 

لتفسير القرآن الكرمي«
والغاية  الداللية  األصول  ورشة  الرابعة 
كفاية  م��دى  »متحيص  ف��ي  اجل��ه��د  ب��ذل  منها 
فهم سائر  في  األصوليني  عند  الداللة  مباحث 

نصوص الوحي واالستنباط منها« 
المقاصدية  األص��ول  ورش��ة  الخامسة 
ووض���ع���ت م���ن أج����ل االج���ت���ه���اد ف���ي »ح��ص��ر 
التي ترجع إلى  التفسير  واستخالص أصول 
مقاصد الشريعة وكلياتها » ملا لها من قيمة في 

استكمال الفهم وتسديد االستنباط.
السننية  األص����ول  ورش���ة  ال��س��ادس��ة 
يحقق  م��ا  ف��ي  البحث  منها  وق��ص��د  العقلية 
ميكن  التي  أو  املستخلصة  األص���ول  »ضبط 
الكون  في  تعالى  الله  سنن  من  استخالصها 
والتي تسهم في مع باقي األصول في حتقيق 
)ورق��ة  الصحيح«  واالستنباط  السليم  الفهم 

ورشات املؤمتر(
وهكذا عملت الورشات َوْفق خطة محددة 
األه�������داف وامل����راح����ل ق���ام���ت ع���ل���ى: احل��ص��ر 
واالستيعاب في أي أصل من أصول التفسير 
النقص في  أوال، ثم ثانيا الكشف عن مواطن 
ومتثيال،  وتعليال  حتليال  ال��ع��ل��م،  ه��ذا  ب��ن��اء 
وذلك  واالستشراف  والتركيب  التقومي  وثالثا 
باقتراح ما يلزم لوضع تصور ملنهجية علمية 
متكاملة لبناء علم أصول التفسير، وبناء على 
إل��ى اس��ت��خ��الص أهم  ال��ورش��ات  ذل��ك انتهت 
ومن  ولوازمه  املشروع  في  الكبرى  احلاجات 

أبرزها :
املوجود قدميا وحديثا  1 - حاجة حصر 
واستخالص  وتقوميه،  وتصنيفه  واستيعابه 

اخلالصات الكبرى املفيدة في البناء.
2 – حاجة حتديد شروط العلمية حتديدا 
واملنهج  املوضوع  مستوى  على  دقيقا  نظريا 
فلسفة  في  عليها  متعارف  هو  كما  وامل��ب��ادئ 

العلوم.
3 - حتديد مفاهيم العلم وحتريرها من كل 

ما شابها مما ال ينبغي.
الكبرى  املنهجية  احمل����ددات  -حت��دي��د   4

الضابطة للتعامل مع القرآن الكرمي. 
العلوم الشرعية  العالقة بني  5 - جتسير 
العلوم  م��ن  غيرها  وب��ني  وبينها  ذات��ه��ا،  ف��ي 

اإلنسانية واملادية.
رابعا خالصات املؤمتر وتوصياته :

أصول  علم  بناء  مؤمتر  في  العمل  انتهى 
استخالص  إل���ى  واآلف�����اق  ال���واق���ع  التفسير 
خالصات عملية من شأنها التأسيس لالنطالق 
الفعلي في بناء هذا العلم ومن أبرزها: الدعوة 
االنطالق  مهمتها  علمية  جلنة  »تكوين  إل��ى 
امل��ؤمت��ر ونتائج ورش��ات��ه جلمع  م��ن ع���روض 
ما تفرق، وتقدمي مشروع متكامل لعلم أصول 
اللجنة  ه���ذه  وستشكل  امل��ن��ت��ظ��ر«   التفسير 
كما  التفسير  أصول  علم  مليالد  األولى  النواة 
»التعاون  إل��ى  امل��ؤمت��ر  م��أم��ول، كما دع��ا  ه��و 
إجناز  على  ومؤسسات  أف��رادا  الباحثني  بني 
م��ش��اري��ع ال��ن��ه��وض ال��ع��ل��م��ي ل��أم��ة وم��ن��ه��ا 
التفسير«  أص���ول  علم  ب��ن��اء  تكميل  م��ش��روع 
إلى  يحتاج  العلم  ه��ذا  بناء  مهمة  إجن��از  ألن 
وتقنيا  علميا ومنهجيا  طاقات بشرية مؤهلة 
لقلة  ونظرا  املشروع،  في  بفعالية  ومنخرطة 
البحوث العلمية في مجال األصول املقاصدية 
توصيات  تضمنت  فقد  والسننية  والعقلية 
املؤمتر »دعوة العلماء والباحثني إلى العناية 
ملا  والعقلية  والسننية  املقاصدية  ب��األص��ول 
ويعلق  بها«  العناية  ف��ي  تقصير  م��ن  يالحظ 
ملاينطلق  النقص  ه��ذا  اس��ت��دراك  على  األم���ل 
الذي  املشروع  ذل��ك  مستقبال،  العمل  مشروع 

يستوجب تضافر جهود املؤسسات اجلامعية 
لذلك دعا املؤمتر »اجلامعات  والبحثية أيضا 
في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى توجيه 
خلدمة  العليا  ال��دراس��ات  في  العلمي  البحث 

وال  لأمة،  العلمي  النهوض  مشاريع 
سيما في مجال القرآن الكرمي وعلومه، 
للماستر  وح����دات  بتخصيص  وذل���ك 
وال���دك���ت���وراه ف���ي أص����ول ال��ت��ف��س��ي��ر«، 
أصول  علم  علمية  فإن  هذا  جانب  إلى 
فيه  تنضج مبا  أن  ال ميكنها  التفسير 
العلم  مفاهيم  تضبط  ل��م  م��ا  الكفاية 
»معجم  في  وجتمع  وتصنف  وحتصر 
الكرمي  ال��ق��رآن  مصطلحات  معاجم  أو 
وعلومه« التي حتتاج إلى إعداد  علمي 
عاجل كما أكد ذلك املؤمتر في توصيته 

األخيرة.
وخالصة القول فإن املؤمتر العاملي 
للباحثني في القرآن الكرمي وعلومه في 
التفسير:  أص��ول  علم  »ب��ن��اء  م��وض��وع 
ال��واق��ع واآلف����اق« ق��د أس��ه��م كثيرا في 
أهل  الرصني بني  العلمي  النقاش  فتح 
في  املتخصصني  الباحثني  م��ن  العلم 
جبهة من اجلبهات العلمية واملنهجية 
نقص  م��ا  استكمال  أو  بناؤها  ال���الزم 
من بنائها لتحقيق نهضة األمة نهضة 

راشدة على أسس من الرشد العلمي واملنهجي 
وبروح التكامل والتعاون والتنسيق واملشورة 
التفسير  أصول  علم  بناء  فإن  وفعال  العلمية، 
النهوض  ف��ي  ي��ح��ت��اج  علمي ض��خ��م  م��ش��روع 

بأعبائه إلى العصبة أولي القوة من أهل العلم 
واالستقامة، وبتحقيقه سيكون هذا اجليل قد 
تفاعلها  استئناف  إلى  األمة  إع��ادة  في  أسهم 

احلضاري بوعي ورشد وبصيرة.
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جانب من اجلمهور

ب��س��م ال��ل��ه ال��رح��م��ان ال��رح��ي��م 
وال���ص���اة وال���س���ام ع��ل��ى أش���رف 
عليه  الله  بن عبد  املسلني، محمد 
حول  وال  والتسليم،  الصاة  أزك��ى 
العظيم،  العلي  بالله  إال  ق��وة  وال 
وأنطقنا  أب����واب  ل��ن��ا  اف��ت��ح  ال��ل��ه��م 
ال��راش��دي��ن  م��ن  واجعلنا  باحلكمة 

فضا منك ونعمة.
ال���ك���رمي ضيوفا  أي��ه��ا اجل��م��ع 
وحاضرين،  محاضرين  ومضيفني، 
تعالى  الله  ورحمة  عليكم  السام 
وبركاته، وبارك الله تعالى لكم في 
وأغشى  مشكوراً،  وجعله  سعيكم، 
ال��رح��م��ة وج��ع��ل من  مجلسنا ه��ذا 
حضره فيمن عنده مذكورا، وشغلنا 
وإي��اك��م ب��األت��ق��ى  واألب��ق��ى واألنفع 

لألمة فيما تبقى.
أيها الباحثون في القرآن العظيم :

ال ج�����رم أن���ك���م ب��ف��ض��ل ال��ل��ه 
العظيم  احل��ظ  ذوي  م��ن  العظيم، 
في  لكم  ج��ال��ه  ج��ل  ال��ل��ه  باختيار 
القرآن الكرمي } فا أقسم مبواقع 
تعلمون  ل���و  ل��ق��س��م  وإن����ه  ال��ن��ج��وم 
كتاب  ك��رمي في  لقرآن  إن��ه  عظيم، 
مكنون ال ميسه إال املطهرون تنزيل 
من رب العاملني{، لقد شغلكم ربكم 
وبيان  العظيم  النبإ  بتلقي  الكرمي 

القرآن  العظيم، شغلكم باستخراج 
املثاني  السبع  ف��ي  امل��ك��ن��ون،  العلم 
وتبليغه  لتوزيعه  العظيم،  والقرآن 
للعاملني،  رح��م��ة  أج��م��ع��ني  ل��ل��ن��اس 
فكونوا الرواحل، وأعدوا الكواهل، 
يحمل  وإمن��ا  الثقيل.  القول  حلمل 

اللواء النجوم.
أيها الباحثون في القرآن العظيم :

ها نحن  جنتمع مرة  ثالثة على 
مائدة القرآن العظيم لنتشارك في 
هم غليظ عظيم هو »تكميل أصول 
التأويل« كما أشار إلى ذلك عامة 
الهند الشيخ عبد احلميد الفراهي 
رح���م���ه ال���ل���ه ت��ع��ال��ى ف���ي رس��ال��ت��ه 
)ال��ت��ك��م��ي��ل ف���ي أص����ول ال��ت��أوي��ل(، 
نكمل  كيف  هو  عظيم،  غليظ  هم 
للفهم  ال��ض��اب��ط   العلم  ه��ذا  ب��ن��اء 
تعالى،  الله  ك��ام  في  واالستنباط 
القرآن، وصيانة  فهم  مليزان  إقامة 
له من  »حتريف اجلاهلني وانتحال 
في  كما  الغالني«  وت��أوي��ل  املبطلني 

احلديث الصحيح.
لقد أعد األجــداد لــوازم صرح 
أَعدوها  هذا العلم في علوم شتى، 
وأَعدوها  الكرمي،  القرآن  علوم  في 
فــــي عــــلــــوم احلــــديــــث الـــشـــريـــف، 
وأصول  الفقه  أصول  في  وأَعدوها 

الــديــن، وأعــدوهــا فــي عــلــوم اللغة 
قــبــل ذلـــك، أعــدوهــا فــي مقدمات 

الكتب وفي بطونها...
أَعـــــــدوهـــــــا فـــــي مــــوضــــوعــــات 
ومــــــــواضــــــــع، وبــــقــــيــــت مــــواضــــع 
ومــوضــوعــات فــي مــواضــع، ليكمل 
ضابطا  العلم  صرح  ويقوم  البناء، 

للفهم.
املــادة كلها عبر  بقي أن جتمع 
ـــقـــرون وتـــوثـــق وتــصــنــف وتــقــوم  ال
واقــع  خــاصــة  منها  لتستخلص 
فــي حاجة  ُينظر  ثــم  الــعــلــم،  هــذا 
بالنص  عــاقــتــه  فـــي  الــتــخــصــص 
وحـــــاجـــــة األمــــــــة فـــــي عــاقــتــهــا 
ــالــتــخــصــص، لــيــكــمــل الــنــاقــص  ب

ويكمل بناء الصرح العظيم.  
 أيها الباحثون في القرآن العظيم:

ن��ع��ل��م ج��م��ي��ع��اً أن ال��ب��ح��ث في 
حمله  وأن  ثقيل،  الثقيل«  »ال��ق��ول 
دون ح��م��ل��ه خ��ط��ي��ر وج��ل��ل }م��ث��ل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 
ك��م��ث��ل احل��م��ار ي��ح��م��ل أس���ف���ارا{، 
الله  ي��س��ره  م��ن  على  يسير  ولكنه 
ع��ل��ي��ه، وك��م��ا ق���ال ج���ل وع���ا في 
احل��دي��ث ال��ق��دس��ي )أن���ا ع��ن��د ظن 
عبدي ب��ي.....( ومن أحسن الظن 
جل   الله  فاصدقوا  العمل.  أحسن 

جاله وأخلصوا، وللمدلج الساهر 
صفاء املناهل.

الشكر اجلزيل  وأخيراً، أشكر 
هذا  في  من ساهم  لكل  امل��وص��ول 
اخل���ي���ر وأع������ان ع��ل��ي��ه، و ن��رح��ب 
بالضيوف الكرام الذين حتملوا ما 
حتملوا ليصلوا وليتواصلوا. وعسى 
أن يجدوا في هذا املؤمتر عما هو 

خير من هذا القول.
تتم  بنعمته  ال��ذي  لله  واحلمد 

الصاحلات. 

ه���م غ��ل��ي��ظ ع��ظ��ي��م، 
بناء  نكمل  كيف  ه��و 
ه���ذا ال��ع��ل��م ال��ض��اب��ط  
واالس��ت��ن��ب��اط  للفهم 
تعالى،  الله  ك��الم  في 
إق����ام����ة مل����ي����زان ف��ه��م 
ال�������ق�������رآن، وص���ي���ان���ة 
ل�����ه م�������ن  »حت����ري����ف 
اجل���اه���ل���ن وان��ت��ح��ال 
امل����ب����ط����ل����ن وت�����أوي�����ل 

الغالن

الدكتور الشاهد البوشيخي 

األمن العام ملؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع( للمؤمِترين:

كونوا الرواحل، وأعدوا الكواهل،
حلمل القول الثقيل
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بادئ ذي بدء ال بد من اإلشارة إلى أن اإلسالم 
والتبطل،  التواكل  وي��ح��ارب  العمل،  إل��ى  يدعو 
العمل،  شأن  من  وتعلي  العامل  تكرم  فنصوصه 
فعن أبي هريرة أن رس��ول الله � ق��ال: "وال��ذي 
فيحتطب  حبله  أح��دك��م  ي��أخ��ذ  ألن  ب��ي��ده  نفسي 
على ظهره خير له من أن يأتي رجال أعطاه الله 
أو منعه")1(. وهذا من  أعطاه  من فضله فيسأله 
تكرمي اإلسالم لإلنسان، ويزيد اإلسالم على هذا 
ففي احلديث: "من أمسى كاال من عمل يده أمسى 
للعمل  ه��ذا  بعد  فضل  م��ن  فهل  له")2(،  مغفورا 
في  للذنوب  ومغفرة  الدنيا  في  كرامة  والعامل، 
العمل في بعض احلضارات  اآلخ��رة، بعدما كان 
يعني الرق، ويحمل معنى املذلة والدونية، فجاء 
التكرمي من شريعة العدل، وجاءت احلقوق شاملة 
جنب  إلى  جنبا  الواجبات  معها  وج��اءت  كاملة، 
للعدالة  وإح��الال  املعامالت،  في  للتوازن  حتقيقا 

االجتماعية بني الناس. 
ينفك  اإلس��الم ال  العمل في  الكالم عن  إن  ثم 
بحال عن موضوع احلق والواجب، كما ال ينفك 
الشرعية  وال��ق��واع��د  التعاليم  ع��ن  احل��دي��ث  ع��ن 
من  للعمل  بد  ال  إذ  لطرفيه،  وامللزمة  له،  املنظمة 
العمل  ع��ن  هنا  ال��ك��الم  ليس  إذ  وأج��ي��ر،  م��ؤج��ر 
من  كثير  في  املذكور  احملض،  التعبدي  باملفهوم 
خطأ  بها  يحتج  ما  كثيرا  التي  الشرعية  األدل��ة 
الكالم  أن  كما  ب��ص��دده،  نحن  م��ا  ف��ي  متحال  أو 
فيه أيضا ال يعرف متييزا بني الذكر واألنثى من 
والواجبات  حقوق  فاحلقوق  االستحقاق،  حيث 
واجبات، ومن أدى واجباته استحق حقوقه بال 

نظر إلى ذكورة أو أنوثة.
ألج�����ل ذل�����ك س���ن���ذك���ر ش��ي��ئ��ا م����ن احل���ق���وق 
تتغياه  ما  ألن  باختصار،  األصيلة  والواجبات 
هذه العجالة هو اإلشارة إلى اخللل احلاصل في 
ذكر  وقد  والواجب،  احلق  ملعادلة  الناس  تصور 
اإلسالم من حقوق العامل ما جعل شريعة العدل 
أس��ب��ق م��ن ال��ق��وان��ني الوضعية ف��ي ه��ذا ال��ب��اب، 

والكالم سيكون أوال عن الواجبات.
إلى  باإلشارة  البدء  هاهنا  األفيد  من  ولعله 
له، ألن ذلك مساعد  التمثيل  الواجب قبل  مفهوم 
أصل  في  فالواجب  بعمق،  القضية  تناول  على 
اللغة : الالزم مبعنى الثابت، والساقط الالزم، قال 
ابن فارس:" الواو واجليم والباء: أصل واحد يدل 
ووجب  يتفرع.  ثم  وسقوطه،  الشيء  وق��وع  على 
سقط،  امليت:  ووج��ب  ووق��ع.  حق  وجوبا:  البيع 
والقتيل واج��ب. وف��ي احل��دي��ث: "ف��إذا وج��ب فال 

تبكني باكية"، أي إذا مات ")3(..
ي��ل��زم محله، وم��ن��ه قوله  ال��س��اق��ط  ف��ال��ش��يء   
أي سقطت على  �فإذا وجبت جنوبها�   : تعالى 
األرض بعد النحر كما في التفسير، وال��الزم في 
أن  وح��اص��ل��ه  الواجب)4(،  مبعنى  االس��ت��ع��م��ال 
تبرأ  ال  للعامل  الزم  العمل  ش��روط  في  املتضمن 
الذمة إال بالوفاء به على الوجه املتفق عليه، فهو 

دين.
أل��زم اإلس��الم بها  التي  الواجبات  آك��د  وم��ن 
األرك��ان،  رك��ن  "اإلت��ق��ان" وه��و  العمل:  الناس في 
ال��واج��ب��ات، وغ��ي��ره متعلق ب��ه راج��ع  وواج����ب 
إل��ي��ه، ف��ال��ع��ام��ل م��ل��زم ش��رع��ا ب��إت��ق��ان عمله على 
وف��ق شرطه،  على  ي��رض��ي مشغله  ال���ذي  ال��وج��ه 
وفي   ،)5( يرفعه�  الصالح  �والعمل  تعالى  قال 
واعمل  أب���دا،  تعيش  ك��أن��ك  لدنياك  "اع��م��ل  األث���ر 
آلخ��رت��ك كأنك مت��وت غ���دا". ث��م "األم��ان��ة" فإنه ال 
�إّن  تعالى:  ق��ال  عمله،  ف��ي  أمينا  ي��ك��ون  أن  ب��د 
ويكون   ،)6( االم��ني�  القوي  استاجرت  من  خير 

إال  األمني  القوي  يكون  وال  القوة،  مع  أمت  العمل 
السنة  جاءت  وقد  له،  متقنا  عمله  بدقائق  عارفا 
مصرحة بذلك حاثة عليه، فعن عائشة رضي الله 
عمل  إذا  يحب  الله  "إن  ق��ال   � النبي  أن  عنها 
القوة  قرين  واإلتقان  يتقنه")7(،  أن  عمال  أحدكم 
واألمانة، وعدو الغش والغل. والعامل عالوة على 
اإلتقان  فمن  املشغل"،  إرادة  "باحترام  ملزم  ذلك 
احترام األجير إلرادة املؤجر وإجنازه العمل على 
إلرادة  تابعة  إرادت��ه  تظل  إذ  يريده،  الذي  الوجه 
فقد  ذلك  في  ولو خالف  عمله،  يتم  مؤجره حتى 
أخل بآكد الواجبات، وعلق استحقاقه حلقه. ومن 
الوقت  العمل في  "إجناز  الواجبات وأهمها  آخر 
املتفق عليه"، وذلك شرط ألنه مما يتفق عليه أوال، 
وقد قال النبي �: "املسلمون عند شروطهم")8(، 
وإجناز العمل في أجله احملدد له هو من اإلتقان 
كذلك، وإخالف الوعد فيه نفاق وإخالل باإلتقان 

كما جاءت به السنة الشريفة.
أما احلق ففي مفهومه قال الرازي رحمه الله: 
احُلُقوِق  الباطل واحلق أيضا واحد  "احَل��قُّ ضد 
ُه خاصمه وادعى كل واحد منهما احلق،  ... وَحاقَّ
َحاقُّ التخاصم ... ويقال  ُه، والتَّ فإذا غلبه قيل َحقَّ
ُحقَّ لك أن تفعل هذا وحققت أن تفعل هذا، مبعنى 
وَمْحُقوٌق  به  َحِقيٌق  وهو  كذا  يفعل  أن  له  وُح��ق 
ب��ه، أي خليق ب��ه واجل��م��ع أِح��ّق��اُء وَم��ْح��ُق��وُق��وَن، 
ُه  ا أي وجب وأَحقَّ وحقَّ الشيء يحق بالكسر َحقَّ
��ُه أي اس��ت��وج��ب��ه )9(.  غ��ي��ره أوج��ب��ه، واس��َت��َح��قَّ
شرعا  به  املطالبة  للمرء  صح  ما  احلق  فحاصل 
املصالح،  من  له  بذله  الغير  على  ووج��ب  وعرفا، 
ال��واج��ب،  مبعنى  لصيق  م��ع��ن��اه  أن  وامل���الح���ظ 
الثاني،  على  وجب  قد  طرف  استحقه  ما  فيكون 
فحق العامل ما وجب على مؤجره، فال فصل بني 

احلق والواجب.
وح��ق��وق ال��ع��ام��ل ف��ي اإلس���الم أع���رف م��ن أن 
تذكر، ولكن أمر التوازن يقتضي ذكرها، حتى ال 
نعوذ على غزلنا بالنكث، وإن كنا قد قدمنا الكالم 
ف��ي ال��واج��ب��ات على احل��ق��وق، ف��إن ذل��ك اقتضاه 
ولذلك  ال��واج��ب،  ثقافة  وغ��ي��اب  ال��زم��ان  واج���ب 
الواجب  اإلس��الم بني  في  "العامل  القول  لنا  حق 
عند  األج��ر  "حيازة  احلقوق  وأول  واحلق")10(، 
انتهاء العمل"، فمن آكد حقوق األجير أن يستلم 
النظام  وف���ق  عمله  م��ن  ان��ت��ه��ائ��ه  أج���ره مب��ج��رد 
احملدد، سواء كان التحديد بالعمل أو الزمن، فإن 
العامل  يستحق  العمل  إنهاء  فبمجرد  األول  كان 
األجر، وإن كان الثاني فإما بالساعات أو األيام أو 
الشهور، قال رسول الله � "أعطوا األجير أجره 
عميقة  التفاتة  وه��ذه  عرقه")11(،  يجف  أن  قبل 
وأي  له  تكرمي  هي  بل  األج��ي��ر،  إل��ى حق  عجيبة 
تكرمي. ثم إن هذا "األجر ال بد أن يكون بالعدل"، 
قال تعالى: �وال تبخسوا الناس أشياءهم� )12(، 
أي ال تنقصوهم أموالهم، فعلى املؤجر أن يكون 
عادال في حتديد األجرة، إذ ال بد من مكافأة األجرة 
للعمل، ومخالفة ذلك جور وظلم في حق العامل، 
بذات  ما هو لصيق  أم��ا  األج��ر،  ه��ذا بخصوص 
فعن  يطيق"،  ال  ما  تكليفه  يجوز  "ال  فإنه  العامل 
املعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه 
حلة وعلى غالمه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني 
 :� النبي  لي  فقال  بأمه،  فعيرته  رجال  ساببت 
فيك جاهلية،  ام��رؤ  إن��ك  بأمه؟  أعيرته  ذر  أب��ا  يا 
أي��دي��ك��م،  ال��ل��ه حت��ت  إخ��وان��ك��م خ��ول��ك��م جعلهم 
يأكل،  فليطعمه مم��ا  ي��ده  أخ���وه حت��ت  ك��ان  فمن 
يغلبهم،  م��ا  تكلفوهم  وال  يلبس،  مم��ا  وليلبسه 
له  السماح  "ثم   ،)13( فأعينوهم  كلفتموهم  فإن 
بأداء فرائضه" كالصالة والصيام مثال، فال يجوز 

في  العامل-  تدين  -أي  لعمري  وهو  منها،  منعه 
كثيرون  احلساب  يخطئ  وقد  العمل،  رب  صالح 
الصلوات  أداء  في  الناس  على  يضيقون  حينما 
املفروضات، بدعوى أن ذلك خصم من وقت العمل، 
أعمق  والعمل  العامل  على  ذل��ك  أث��ر  أن  ونسوا 
مما يتصورون، ألنه ينهى عن الفحشاء واملنكر، 
ويربي على الصدق واإلخالص واستشعار رقابة 
الله. هذا  إال  به  كفيل  العمل، وال  في  تعالى  الله 
وذكرت هذه احلقوق على سبيل املثال ال احلصر.
وواجباته  العامل  حلقوق  التمثيل  هذا  بعد 
املتحكم  الفكر  تقومي  محاولة  في  ملع  إل��ى  أدل��ف 
ال��ي��وم ف��ي معادلة احل��ق وال��واج��ب، وق��د سلف 
فبعدما  املعادلة،  تلكم  في طرفي  للناس خلال  أن 
ضاعت احلقوق جاءت ردة الفعل متجازوة حدها 
الطبيعي من قبل فئة من أصحابها، فكان اخللل 
وكانت املشكلة، وكان لذلك أسبابه، إذ يرجع األمر 
الذي  فالعامل  الديني"،  ال��وازع  "ضعف  إلى  أوال 
يحكم شرع الله في حياته ال يضيع ما عليه من 
واجبات، ألنها حقوق غيره عليه، ومن لم مينعه 
"عموم  إن  ثم  غيه،  له عن  راد  فال  ذلك  من  تدينه 
البلوى بأكل احلقوق" في هذا الزمان عامل آخر 
أثار  احلقوق  هضم  فشيوع  اخللل،  في  متسبب 
الناس  في  فتفشى  استردادها،  في  الرغبة  ثورة 
فكر املطالبة باحلق على حساب الواجب، وحصل 
الفصل املقيت بينهما، فكان الناس بني جاف في 
بذل احلقوق، ومغال في تضييع الواجبات، ولم 
فزاد  التربية،  إلى  امتد  بل  ه��ذا،  األم��ر عند  يقف 
على  "بالتربية  النشء  إلى  ذلك  بلة مترير  الطني 
ثقافة احلقوق دون الواجبات"، وتدخلت في ذلك 
أو  بشكل  ذكر  بعضها مبا  يرتبط  أخ��رى  عوامل 

بآخر.
اخللل  لتسبب  العوامل  ه��ذه  اجتمعت  ومل��ا 
ك���ان ال����ذي ك����ان، وك���ان���ت ل���ه جت��ل��ي��ات��ه ف���ي فكر 
ال��ن��اس،  وآث���اره ف��ي السلوك وامل��ع��ام��الت، فمن 
ثقافة  "تضخم  ال��واق��ع:  في  عليه  الدالة  مظاهره 
وذل��ك حني حصل  الواجب"،  ثقافة  وغياب  احلق 
����� واحلديث عن  تغييب الواجب من كال الطرفني 
تغييب الواجب يعنى به كال الطرفني �����، فاملطالب 
وال  حقوقه،  إلى  اهتمامه  كامل  ينصرف  باحلق 
يكلف نفسه مراجعة ذاته فيما عليه من واجبات، 
ويتجاهل أن احلق ال يسمى حقا حتى تبرأ ذمة 
صاحبه مما شغلت به من حقوق الغير، وإال فهو 
الناس  من  به  تطالب  ما  وأكثر  الوهمي،  احل��ق 

أوهام ال حقوق.
التمثيليات  ظهور  أيضا  ذل��ك  جتليات  وم��ن 
والنقابات العمالية، التي تخصصت في املطالبة 
حثت  يوما  أنها  أب��دا  عنها  يعرف  ول��م  ب��احل��ق، 
أو  لها  بيان  في  بواجباتهم  الوفاء  على  العمال 
توجيه، وليس هذا الكالم عيبا ملن يطالب باحلق، 
احل��ق��وق،  اص��ط��ن��اع  ف��ي  يتفنن  أن  العيب  ول��ك��ن 
وهو  تاما،  غضا  الواجبات  عن  الطرف  ويغض 
منه  التخلص  ميكن  ال  واملنهج،  الفكر  في  خلل 
حتى ينظر العامل أو املطالب باحلق؛ سواء فردا 
إلى  نظره  الواجب  إل��ى  متثيلية  أو  مؤسسة  أو 
احلق  ويكون  حقا،  احل��ق  يكون  حينذاك  احل��ق، 

شرعا.
إنها في احلقيقة أزمة فكر ومنهاج، أزالت من 
والواجب،  احلق  قضية  خطورة  إدراك  النفوس 
وال مناص من معاجلتها، وال سبيل إلى غير أن 
يعلم العامل أن احلق والواجب عقيدة لها ثمرة، 
من جهة أنها مرتبطة باحلساب واجلزاء، فالوفاء 
بحقوق الغير دين، ومن جهة أنها مرتبطة باآلخر، 
بل ال تكون إال به، وقد علم أن حقوق الله مبنية 

العباد مبنية على املشاحة،  على العفو، وحقوق 
ومن يعي هذه اجلزئية العظيمة ال بد أن يستكبر 
األمر، ويعلم أنه ال طاقة له مبطالبات العباد يوم 
من  ج��زء  وه��ذا  ق��دره��ا،  واجباته  فيقدر  القيامة، 

العالج.
ثم أن يعلم العامل أن "ضياع احلق ال يبيح 
حق  ضيع  العمل  رب  فكون  ال��واج��ب"،  تضييع 
العامل ال يبيح لهذا األخير أن يغل أو يغش في 
العمل، أو أن يأخذ حقه بطريقة ملتوية، بل عليه 
أن يفي بالواجب حتى يظل صاحب حق، وإال فإن 

تضييع الواجب يصيره  كمن ال حق له.
ثم أن يعلم أن "احلقوق ال تنفك عن الواجبات"، 
فما إن جتمع بني الطرفني معاملة عوضية حتى 
على  وواجبات  حقوق  منهما  لكل  عليها  يترتب 
بعضهما، وال نعني باملطالبة باحلق دائما األجير 
وحده، ألن املؤجر قد يطالب األجير مبا عليه من 
الواجبات في صفة العمل، وال يعطيه ما استحقه 
من األجر، كما األجير قد يطالب مشغله بحقوقه 
األمر  إذا تعلق  وال يفي هو بوجباته، خصوصا 
ب��األج��ي��ر م��ع ال���دول���ة، ذل���ك "ال��ش��خ��ص امل��ع��ن��وي" 
اإلمي��ان،  معدومي  أو  عند ضعاف  احل��ق  مهدور 
ال  ذلك  أن  الواجبات ويحسبون  الذين يضيعون 
الفئة من  أكثر هذه  إال بني شخصني، وما  يكون 

موظفي الدولة والله املستعان.
ومما يساعد على عالج اخللل أن يعي املسلم 
أن "ضياع الواجب يوجب اإلثم"، وتفويت احلق 
على  مبنية  الله  حقوق  أن  سلف  وقد  يوجبه،  ال 
ال��ذمم،  تشغل  فإنها  العباد  ح��ق��وق  أم��ا  العفو، 
في  االحتقاق  إلى  صاحبه  يقود  إثم  وتضييعها 
الدنيا، ويعرضه للعقاب في اآلخرة، لذلك قلنا إن 
احلقوق والواجبات دين، ألنها جاءت بها تعاليم 
الشرع فهي من تكاليفه، قلت:"وألن أهدر حقا من 
به  واج��ب شغلت  تفويت  من  إل��ي  أح��ب  حقوقي 

ذمتي".
أصيل  "ال��واج��ب  أن  الناس  ي��درك  أن  وكذلك 
وأنه أسبق من احلق"، ألن احلق ال يحقق مسماه 
عبد  فعن  بالواجب،  ال��وف��اء  على  يتأسس  حتى 
الله بن عمر أنه قال: سمعت رسول الله � يقول 
راع  اإلم��ام  رعيته،  عن  مسئول  وكلكم  راع  "كلكم 
أهله وهو  في  راع  والرجل  رعيته،  عن  ومسئول 
مسئول عن رعيته، واملرأة راعية في بيت زوجها 
ومسئولة عن رعيتها، واخلادم راع في مال سيده 
ومسئول عن رعيته" )14(، فارع واجباتك أوال ثم 
طالب بحقوقك ثانيا، حتفظ كرامتك وتبرئ ذمتك 

أمام الله. 
الضوء  لتسليط  محاولة  ه��ذه  اخل��ت��ام  وف��ي 
على مسألة احلق والواجب، وبيان مكامن اخللل 
في تصورها، وهذه كلمات احلق، وأنوار الهدى 
الغير، فمن  الذمم من حقوق  إب��راء  ترسم مالمح 
لها من أيقاظ الضمائر، ومن يتلقاها من املومنني 

املخلصني، واحلمد لله رب العاملني.
--------------

التعفف  ج��اء في  ما  ب��اب  املوطأ،  مالك في  1 - رواه 
عن املسألة. 

2 -  أخرجه الطبراني في األوسط، حتت رقم )7520(، 
وقال فيه احلافظ الزين العراقى : سنده ضعيف . 

3 - مقاييس اللغة، باب )وجب( .
4 - التعريفات، باب الالم )ص: 244(.

5 - فاطر: اآلية 10.
6 - القصص: اآلية 26.

7 - حسن، رواه البيهقي في شهب اإلميان.
8 - رواه البخاري في الصحيح.

9 - مختار الصحاح، باب احلاء : "حقق".
10 - وقد عدلت عن هذا الترتيب في العنوان لكي ال 
فيه احلقوق حقا، كما  بعداء احلق في زمن هضمت  أتهم 

ضيعت فيه الواجبات حتقيقا.
11 - قال في بلوغ املرام : "حديث صحيح بشواهده، 

رواه ابن ماجه )2443( بسند ضعيف جدًا".
12 - الشعراء: اآلية 183 .

13 - رواه البخاري في الصحيح.
14 - رواه البخاري.
-------------
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ذ. ميلود خطاب *

العدد 438

العامل في اإلسالم بني احلق و الواجب 

 13 رجب 1436هـ  املوافق 2 ماي 2015م



اخلميس 3 جمادى الثانية 1435هـ  املوافق 3 أبريل 2014م8 العدد 16420 رجب 1435هـ  املوافق 16 ماي 2014م8 8

أض���ح���ت ع��م��ال��ة األط���ف���ال 
ظاهرة تبصم املشهد املجتمعي 
ب��ك��ل خ��س��ارات��ه��ا وإع��اق��ات��ه��ا 
وامتداداتها، رافقتها إجراءات 
زج����ري����ة ك���ت���ب���ت ف����ي ف��ص��ول 
ذل��ك هنالك  م��ع  لكن  ال��ق��ان��ون، 
ح�������االت م����أس����اوي����ة ت��ك��ت��ب��ه��ا 
أصبحنا  احل���ي���اة.  ت��ف��اص��ي��ل 
تسرق  أطفاال  ي��وم  كل  نشاهد 
فيتحولون  ط��ف��ول��ت��ه��م،  منهم 
بقهر الهشاشة والتهميش إلى 

عمال قبل األوان، وصغار ينتزعون من مقاعد 
ليدفعوا  ال��ع��ي��ش،  لقمة  ع��ن  بحثا  دراس��ت��ه��م؛ 
لهذا  احملجة  ح��وار  الكبار.  أخطاء  ثمن  بذلك 
العدد _مع االستاذة جميلة`مصدر يقربنا من 
حجم الظاهرة في املغرب وسبل تدبيرها على 

املستوى التشريعي والتربوي واالجتماعي.
أه���ا ب��ك أس��ت��اذة ع��ل��ى ص��ف��ح��ات ج��ري��دة 

احملجة.
نسميها  األط��ف��ال«  تشغيل  »ظ��اه��رة   - س 
اهتمامك هل  لكن من موقع  اإلع��ام،  هكذا في 

جتدين ان األمر وصل حد »الظاهرة »؟
ال��رح��ي��م الشكر  ال��رح��م��ن  ال��ل��ه  ب��س��م  ج - 
موصول لكم على تناولكم لهذا املوضوع املهم.
ال��ع��امل��ي وع��ل��ى املستوى  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى 

اإلق��ل��ي��م��ي وع��ل��ى امل��س��ت��وى 
الوطني هي ظاهرة بامتياز؛ 
ظ��اه��رة ألن��ه��ا ت��رب��ع��ت على 
امل��س��ت��وى ال���رق���م���ي؛ ف��رب��ع 
اإلحصاءات العاملية للسكان 
من  أزي���د  مشغلون،  أط��ف��ال 
يشتغلون  طفل  مليون   215
ع��ب��رال��ع��ال��م، م��ن ك��ل أرب��ع��ة 
أطفال في العالم هناك طفل 

واحد يشتغل.
ظ��اه��رة  ه���ي  إذن   - س 
بامتياز، فما حجمها في املغرب هل لديك أرقام 

لألمر؟  
ج - في املغرب إلى متم األلفية هناك إحصاء 
يشير إلى 600 ألف طفل عامل، بطبيعة احلال 
هؤالء األطفال ال يدخل فيهم إحصاء الطفات 
القانون  إليهن  يتطرق  لم  واللواتي  اخلادمات 
أن  نعرف  فنحن  شملهن  لو  وحتى  اآلن،  إل��ى 
غالبا  فيه  مت��ارس  خاصا  فضاء  يبقى  البيت 
مجموعة من ممارسات احليف والغلب والقهر 
اخل��ادم��ات؛  الطفات  ه��ؤالء  على  االجتماعي 
والقانون إلى اآلن لم ينصفهن. اآلن في مديرية 
2012 يقول:  اإلحصاء هناك إحصاء في سنة 
يوجد 125 ألف طفل عامل، الظاهرة كما تقول 
مديرية اإلحصاء ظاهرة بدوية بامتياز، وتشير 
مديرية اإلحصاء � والعهدة عليها � إلى أن هناك 

10 آالف طفل عامل في املدن.
س - لعل ه��ذه األرق��ام تتحدث عن الطفل 
الذي ال يدرس ويشتغل في العلن، وال تتحدث 
األطفال  عن  أو  اخلفاء،  في  العمل  ح��االت  عن 
بني  امل��زاوج��ة  على  الهشاشة  أجبرتهم  الذين 
حلقوق  انتهاك  ايضا  ه��ذا  والعمل،  ال��دراس��ة 

الطفولة.
ج - ب��ال��ف��ع��ل األرق�����ام ال ت��ش��م��ل األط��ف��ال 
في  خصوصا  النائية  املناطق  ف��ي  املشغلني 
اإلحصاءات  تصلها  ال  التي  واألماكن  اجلبال 

مع األسف.
س - هل املرفوض في األمر هو التشغيل 
لتشغيل  املصاحبة  ال��ظ��روف  أم  ذات��ه  ح��د  ف��ي 

األطفال؟
أم��ر  ذات����ه  ف��ي ح��د  األط���ف���ال  ج - تشغيل 
مرفوض ألن املكان الطبيعي للطفل هو املدرسة 
ألنه في سن التربية والتعليم وبناء الشخصية 
الذي  األم��ر  املجتمع،  مع  سليمة  عاقة  وبناء 
ال  واألم��ر  وه��و يشتغل.  لطفل  ال ميكن حتققه 
يقف عند حد التشغيل وإمنا هناك أمور أخرى 
املصاحبة  ال��ظ��روف  وه��ي  التشغيل  م��ن  أكبر 
املشغلني  بعض  يقبل  فلماذا  األطفال.  لعمالة 
على تشغيل الصغار؛ هم أيادي عاملة رخيصة 
باحلقوق  تطالب  وال  مسيسة  غير  وس��ه��ل��ة، 
يريده  م��ا  وتفعل  ت��ط��وع  أن  ومي��ك��ن  الكاملة، 
املشغل، وميكن أن تستغل في أكثر من الشغل، 
ميكن أن تستغل اقتصاديا، وميكن أن تستغل 
جنسيا، وميكن أن تخضع لنوع من االستعباد 
راشد  بني  مت��ارس  ملا  التشغيلية،  العاقة  في 
اجلرائد  ف��ي  نقرأ  هنا  م��ن  ق��اص��ر،  وب��ني طفل 
وفي قصاصات األخبار وفي كل وسائل اإلعام  
بتداولها  نسمح  أن  ميكننا  ال  فظيعة  أش��ي��اء 
في بادنا وأن متارس في حق هؤالء الصغار 

الذين نعتبرهم مستقبل هذا الوطن.
س - ظاهرة بهذا احلجم وبهذه اخلسارات 

الغالب  في  عنها  احلديث  أن  إال  لها  املرافقة 
إنه مصاحلي،  مناسباتي، بل هناك من يقول: 
وتناولها قانوني وحقوقي في غالبه فهل هذا 

يكفي؟
ج - مقاربتنا نحن املغاربة ملوضوع ظاهرة 
تشغيل األطفال من الضروري أن تزاوج _على 
اإلسامية  املرجعية  بني  املرجعي_  املستوى 
وب���ني ال��ت��رس��ان��ة احل��ق��وق��ي��ة ال��ت��ي ج���اءت بها 
املواثيق الدولية. نحن نعرف أن اإلسام حرم 
الظلم والله سبحانه جعله بني عباده محرما، 
وتزيد  ح��رم��ة  ي��زي��د  القهر  وه���ذا  الظلم  وه���ذا 
فضاعته إذا كان موجها لطفل قاصر ضعيف، 
فهذا  املعادلة،  في  األضعف  احللقة  باعتباره 
وللتنشئة  وللحماية  للرعاية  احملتاج  الطفل 
الصحية...  وال��رع��اي��ة  والتغذية  االجتماعية 
تنقلب املعادلة ويصبح معيا ألسرة، وندخله 
ي��ؤدي ضريبة  بل  الراشدين،  تعداد  في  قسرا 

فشل الكبار، وهذا ظلم كبير.
على املستوى التشريعي في املغرب عندنا 
هذه  ال��ط��ف��ول��ة،  ح��ق  حتمي  ق��وان��ني  مجموعة 
القوانني فيها قانون احلالة املدنية، والقانون 
الدستوري، والقانون اجلنائي، وقانون األسرة 
)م��دون��ة األس����رة(، وق��ان��ون األط��ف��ال املهملني 
مجموعة  اجلنسية،  وقانون  األم��ة،  ومكفولي 
قوانني حتمي حقوق الطفل، ولكن هذه القوانني 
ت��ب��ق��ى ش����ذرات م��وزع��ة ه��ن��ا وه���ن���اك، حتتاج 
الطفل  ب��ح��ق��وق  خ��اص��ة  م��دون��ة  ف��ي  جلمعها 
الذي  األم��ر  ال��دول،  انتهجت مجموعة من  كما 
يسهل على الدارس والباحث معرفة الوضعية 
هذه  باستثناء  للطفل.  والقانونية  احلقوقية 
النقطة ميكننا القول بأن املقاربة القانونية على 

األقل تضع مجموعة من الضمانات التشريعية 
التي حتمي حق الطفل على رأسها املنع املطلق 

لتشغيل األطفال دون اخلامسة عشرة.
في حالة  الزجرية  العقوبات  ما هي   - س 
تشغيل أطفال دون السن املسموح به قانونيا؟

ج - في حالة ضبط ذلك، العقوبة االبتدائية 
املرافقة التي يعاقب بها املشغل هي أنه يغرم 
بغرامة مادية من خمسة عشر)15( ألف درهم 
)30( ألف دره��م، وفي حالة العود  إلى ثاثني 
ميكن أن تكون هناك عقوبة حبسية، ولكن الذي 
يجري على أرض الواقع أنه ملا تكون الهيئات 
الرقابية تقوم مبهامها غالبا ما يخفى الصغار، 
يخفى  املهيكلة  غير  الصغرى  املصانع  وف��ي 

الصغار بتاتا.
هوية  بطاقة  على  يتوفر  ال  الطفل   - س 
تثبت سنه احلقيقي فكيف للهيئات الرقابية أن 

تضبط حاالت التجاوزات؟ 
ملفتش  ال��ص��اح��ي��ة  يعطي  ال��ق��ان��ون   - ج 
يطلب  أن  الطفل  في سن  إذا شك  أنه  الشغل  
منه أن يأتي بعقد االزدياد، أو ورقة شخصية 
من احلالة املدنية، لكن الذي يقع هنا أيضا هو 
أن األسرة تعمد إلى إخفاء اجلرمية، وتصبح 
شريكة مع املشغل.....؟؟؟؟ فتدعي بأنه استوفى 

اخلمس عشرة سنة وميكنه أن يشتغل.
للظاهرة  املنتجة  الظروف  أن  يظهر   - س 
يتداخل فيها ما هو اجتماعي أسري وما هو 
اقتصادي،  فإذا حاولنا انتهاج مقاربة تربوية 
الروافد  هي  ما  األسباب،  في  للبحث  حتليلية 

التي تؤدي إلى ظاهرة تشغيل األطفال؟
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ن��ح��ن ن��ع��رف أن اإلس���ام 
حرم الظلم والله سبحانه 
جعله بني عباده محرما، 
القهر  وه��ذا  الظلم  وه��ذا 
ي����زي����د ح����رم����ة وت����زي����د 
موجها  ك��ان  إذا  فضاعته 
ل��ط��ف��ل ق���اص���ر ض��ع��ي��ف، 
ب������اع������ت������ب������اره احل����ل����ق����ة 
األض���ع���ف ف���ي امل���ع���ادل���ة، 
ف����ه����ذا ال���ط���ف���ل احمل���ت���اج 
ل����ل����رع����اي����ة ول���ل���ح���م���اي���ة 
عية  جتما ال ا للتنشئة و
وال����ت����غ����ذي����ة وال����رع����اي����ة 
ال�����ص�����ح�����ي�����ة... ت��ن��ق��ل��ب 
معيا  وي��ص��ب��ح  امل��ع��ادل��ة 
ألس�����رة، ون��دخ��ل��ه ق��س��را 
ف���ي ت���ع���داد ال���راش���دي���ن، 
ب��ل ي���ؤدي ض��ري��ب��ة فشل 

الكبار، وهذا ظلم كبير.

عمال قبل األوان
حوار مع األستاذة جميلة مصدر مفتشة شغل واحتياط اجتماعي
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التي  البحوث  أغلب  احل��ال  بطبيعة   - ج 
ف��ي سبب  ال��ظ��اه��رة تتوحد  ه��ذه  ع��ن  حتدثت 
فال  االجتماعية،  والهشاشة  الفقر  هو  أول��ي 
وتدفع  م��ادي��ا  مكتفية  أو  مغتنية  أس��را  جن��د 
بأبنائها ليشتغلوا، هذه الهشاشة االجتماعية 
هي التي تدفع األسر لهذا؛ خصوصا مع تدني 
أميتهم  مع  أو  لألبوين،  التعليمي  املستوى 

وجهلهم.
التعليمي  امل��س��ت��وى  ي��دخ��ل  ه��ن��ا   - س 

والثقافي لألبوين في املوضوع.
ج - نعم يدخل اجلانب الثقافي والتعليمي 
في األمر، فتكون أمية األبوين أو عدم ثقتهم في 
التعليم سببا في إحجامهم عن تعليم أبنائهم، 
فهم يرون جحافل العاطلني في مسيرات لطلب 
التعليم ينتج املعطلني،  أن  الشغل، فيعتبرون 
أبنائهم  لتعليم  استباقية  خطوة  وينتهجون 
بعض  يتحدث  هكذا  األوان،  ف��وات  قبل  حرفة 

اآلباء؛ 
الذين يهاجرون  اآلباء  هناك أيضا حاالت 
في  أبنائهم  ويشغلون  غ��ال��ب��ا،  ال��ب��وادي  م��ن 
األوراش في القطاعات غير املهيكلة، وبناتهم 
املبالغ  ه��ذه  ويجمعون  البيوت  في  خ��ادم��ات 
بسيطة  ك��ان��ت  وإن  حتى  عليها،  ويعيشون 

ويدفع ثمنها الغالي أطفال أبرياء.  
يكن  ل��م  فالفقر  ت��واك��ل،  ه��ن��اك  إذن   - س 
يوما ما مبررا للزج باألطفال في سوق الشغل 

والعمل االستغاللي؛
املسيرين  من  العديد  فهناك  صحيح   - ج 
املغرب يحكون عن  في  عندنا  لدواليب احلكم 
عاش  ال��ذي  ال��ش��رف  ع��ن  ويتكلمون  حياتهم، 
من  ينقصون  وكانوا  فقراء،  وهم  آباؤهم   به 
لقمة العيش ليوصلوا أبناءهم إلى مستويات 
دراسية عالية ويحصلوا على املناصب العليا. 
في  نعتمدها  ال��ت��ي  اإلس��الم��ي��ة  املرجعية 
من  فيها  ننطلق  احلقوقي  اجلانب  في  بالدنا 
على  مؤمتنون  ونحن  مسؤولية،  األبناء  كون 
عليه  واجب  الرعاية  على  واملؤمتن  رعايتهم، 
ينشئ  وأن  يغذي  وأن  يرعى  وأن  يحمي  أن 
نرعى  أن  يجب  عقديا،  يغذي  وان  اجتماعيا، 
ال��ب��ش��ري��ة في  ن���واة  ال��ت��ي ه��ي  الفسيلة  ه���ذه 
أح��س��ن ال��ظ��روف، امل��ف��روض أن��ه��ا ت��رع��ى في 
أحسن الظروف، ولن نكون قائمني بحق هذه 
بهؤالء  زججنا  إذا  املسؤولية  وه��ذه  األم��ان��ة 
األوالد في معترك احلياة وهم لم يستعدوا له 
نكسب  أو  نغتني  أن  حاولنا  نحن  وإذا  بعد، 

على حسابهم.
فهم  م���ن  ال���ن���اس  ب��ع��ض  ي��ن��ط��ل��ق   - س 
ألبنائهم  تشغيلهم  بأن  فيقولون  للدين  معني 
من  هو  الصغر  في  احل��رف  بعض  وتعليمهم 
التي تربي على املسؤولية  التربية اإلسالمية 
منذ الصغر وقد يأتون بنماذج معينة لألمر في 

التاريخ اإلسالمي، فما رأيك في األمر؟
ج - هناك مجموعة من املجاالت التي ميكن 
مسؤولني،  يكونوا  أن  أبناءنا  فيها  نعلم  أن 
هم  يكونوا  أن  نحملهم مسؤولية  أن  غير  من 
يعبر  وهو  مسؤول  فالطفل  علينا،  مسؤولني 
الطفل  وب��ال��غ��ي��ر،  بنفسه  ف��ي��خ��اط��ر  ال��ط��ري��ق 
م��س��ؤول وه���و يجلس ف��ي م��ق��ع��ده ال��دراس��ي 
له أن يكون  التي أعطيت  الفرصة  ويقدر هذه 
وه��و  م��س��ؤول  التعليمية،  امل��ؤس��س��ة  داخ���ل 
يحترم أساتذته ومعلميه واملسؤولني، مسؤول 
م��س��ؤول وه��و يحافظ  وه��و يحترم ج��ي��ران��ه، 
مصروفه  ينفق  وه��و  م��س��ؤول  البيئة،  على 
القليل ويحاول أن يدبره، مسؤول وهو يراجع 
دروسه، املسؤولية ليست فقط اقتصادية. لكن 
واملشاكل  التفكك  نتيجة  ل��ألس��ف  يقع  ال���ذي 
كثرة  هو  األس��ري��ة،  اللحمة  وغياب  األس��ري��ة، 
اللوم واملن من اآلباء لألبناء، يشير األبوان إلى 
أنهم حتملوا من أجلهم كثيرا وصبروا وقدموا 
تضحيات، فيبدأ هؤالء األبناء في البحث عن 

حلول ويكون احلل هو: »كيف أصبح مسؤوال 
عن نفسي«، فيبدأ التفكير في مغادرة املدرسة 
والبحث عن عمل وبهذه الطريقة  سينتهي من 
سماع اللوم والتجريح بأنه هو سبب املشاكل 
ألنه موجود في هذا البيت. وهناك أرقام مهولة 
التي  االع��داد  الوطنية عن  التربية  لدى وزارة 
ونهاية  ابتدائي  ال��س��ادس  القسم  بعد  تلفظ 

الدروس اإلعدادية.
الظاهرة هي  ه��ذه  نتائج  أول��ى  إذن  س - 
ال��ه��در امل���درس���ي، ف��م��اه��ي ال��ن��ت��ائ��ج األخ���رى 

واملآالت املرتبطة بتشغيل األطفال؟ 
يشتغل  ال���ذي  الطفل  مستوى  على   - ج 
مبكرا، هناك أخطار في مجال الشغل، ألن من 
يتحدث عن الشغل يتحدث عن آالت، يتحدث عن 
مواد أولية، يتحدث عن مواد كيماوية، يتحدث 
عن أثقال ترفع، يتحدث عن آالت خطيرة تبتر 
األعضاء، يتحدث عن صعق كهربائي، يتحدث 
عن مجموعة من املواد  التي ميكن أن تسبب 
التنفسي  جهازه  في  متسه  أو  للطفل  تسمما 
فالطفل غير مؤهل وال يستطيع  أو غير هذا، 
بالكبار؛  اخل���اص  الفضاء  ه��ذا  م��ع  التعامل 
في  املجهد  العمل  في  صحية  مخاطر  وهناك 

سن الطفولة.
في  يلمس  الطفل  ألن  نفسية  آث��ار  وهناك 
يستعبدونه  فهم  ال��ق��س��وة،  م��ن  ن��وع��ا  الكبار 

ويستغلونه.
في البداية يفرح مبا يأخذه من أجر مادي، 
لكن مع املدة يبدأ في فهم األمور، ويعلم بأنه 
احللقة األضعف التي تستغل فيفقد الثقة في 

املجتمع وقد يكره املجتمع.  
س - والنتيجة؟

دراس��ة  هناك  والنتيجة؛   - ج 
ت��ش��ي��ر ع��ل��ى أن ج��ن��وح األح����داث 
بالهدر  احل��االت  أغلب  في  مرتبط 
امل��درس��ي وال��ت��ش��غ��ي��ل، مل����اذا؟ ألن��ه 
ال��ط��ف��ل ي��ع��ي��ش ذل����ك االس��ت��غ��الل 
ويعيش  والبراءة  للطفولة  األول��ي 
الترفيه  ف��ي  م��ن احل���ق  احل���رم���ان 
واللعب و.....، هذا احلرمان ينتج 
عنه انتقام! انتقام من األسرة، ألن 
هي  احلاجة  ك��ون  يتفهم  ال  الطفل 
ال��ت��ي دف��ع��ت اآلب����اء ل��ل��زج ب��ه في 
سوق الشغل، ثم االنتقام من الذات 
الصغار  املشغلني  م��ن  كثيرا  ألن 
يخشنون  للكبار؛  تقليدا  يدخنون 
أص���وات���ه���م ف��ي��ت��ح��دث��ون ب��ص��وت 
ج���ه���وري، ي��ن��خ��رط��ون ف���ي بعض 
الرياضات العنيفة من أجل الدفاع 
النزاعات  الذات وحسم بعض  عن 
جماعة  ع��ن  يبحثون  ل��ص��احل��ه��م، 

األصدقاء والرفاق التي حتميهم.
وهنا يبدأ االستغالل!

ي��ب��دأ االس��ت��غ��الل إم��ا م��ن قبل 
املخدرات  ت��روج  التي  العصابات 
وال��ت��ي ت��ك��ون ف��ي ب��واب��ة الطريق 
تنتظر، وإما عصابات كافة اإلجرام. 
ما  حماية  مراكز  إلى  يذهب  ال��ذي 
سيجد  العازبات  باألمهات  يعرف 
الغالبية منهن شغلن في سن  بأن 
م��ب��ك��رة وغ���رر ب��ه��ن ومت االع��ت��داء 
بالنسبة  ال���ش���يء  ن��ف��س  ع��ل��ي��ه��ن، 

لإلصالحيات.
ف���ي احل��ق��ي��ق��ة ه���ذا امل��وض��وع 
ل���ه ان���ع���ك���اس���ات ت��ث��ي��ر ج���راح���ات 
على  وي��ج��ب  ح��زي��ن��ة،  مجتمعية 
بيد  تأخذ  مل��ا  أن��ه  تفهم  أن  األس��ر 
التعليم  من  لتخرجه  صغير  طفل 
وتذهب به إلى الشغل فإنها تضعه 

أمام بوابات كثيرة مفتوحة.
س - اآلن تتحدثني عن توعية 
األسر باملخاطر واملآالت فهل تكفي 
حجم  م��ن  للتقليص  املقاربة  ه��ذه 

الظاهرة؟ 
ج - التوعية والتحسيس أمران ضروريان، 
ألن هذا الطفل الذي يشتغل وهذه البنت التي 
ستبدأ  املستقبل  في  أس��رة  سينتجان  تشتغل 
بدورها في إنتاج هذه الظاهرة. نريد التوعية 
وال��ت��ح��س��ي��س ل��ألس��رة واحمل��ي��ط ال��ق��ري��ب من 
املقاربات  في  حتى  حاضرة  والتوعية  الطفل. 
إطار  في  يدخل  وه��ذا  ال��دول��ة،  تنتهجها  التي 
بعدما  خصوصا  االجتماعي؛  بدورها  القيام 
صادقت على مجموعة من االتفاقيات الدولية، 
الطفل  حلقوق  األممية  االتفاقية  رأسها  على 
إلى  لها  امل��راف��ق��ني  وال��ب��روط��وك��ول��ني   )1989(
غير ذل���ك. وق��د أن��ش��أت م��رص��د ح��ق��وق الطفل 
تعطي  ب��أن  ملزمة  وأصبحت  الطفل  وب��رمل��ان 
تقارير وأصبحت مهتمة بشكل أكبر، والهيئات 
البرنامج  وهناك  وتتحدث.  تالحظ  احلقوقية 
الدولي ملكافحة تشغيل األطفال )IPEC(، وهو 
ال��دول  من  مجموعة  على  يركز  عاملي  برنامج 
التي فيها هذه الظاهرة منتشرة، مبا أن املعدل 
ال���ذي ه��و ع��امل��ي م��ائ��ة ف��ي امل��ائ��ة م��ن األط��ف��ال 
هناك  باملائة،  ستني  آسيا  في  جند  مشغلني، 
الذين  إفريقيا.  في  املائة  في  وثالثون  أربعة 
من بينهم حاالت هي أسوأ أنواع االستخدام؛ 
الطفل،  بحياة  ي��ودي  ان  ال��ذي ميكن  كالشغل 
أو يعرض صحته وسالمته اجلسدية للخطر، 
أو يستغل جنسيا، أو يستغل في الصراعات 
الرقيق  كتجارة  األط��ف��ال  جت��ارة  أو  املسلحة، 
التي  املؤسسات  من  مجموعة  هناك  ألن  اآلن، 
حني  إل��ى  حني  من  والتي  اخلفاء  في  تشتغل 

تهريب  في  تشتغل  العصابة  ه��ذه  أن  نسمع 
األطفال، وبيع األطفال.

على  تركز  أصبحت  الدولية  البرامج  هذه 
املستوى  على  حتى  ال���دول  ف��ي  العالقات  أن 
تبني  اإلمن��ائ��ي  املستوى  وعلى  االق��ت��ص��ادي، 
ع��ل��ى اع��ت��م��اد س��ي��اس��ة اج��ت��م��اع��ي��ة،  فمثال ال 
ينبغي أن تكون وزارة التشغيل هي الوحيدة 
أنها  اع��ت��ب��ار  على  األط��ف��ال  بتشغيل  املكلفة 
ال����وزارة ال��وص��ي��ة ف��ي امل��راق��ب��ة، ول��ك��ن هناك 
هيئات أخرى من الضروري أن حتس بدخولها 
وامل���رأة  األس����رة  وزارة  منها  امل���وض���وع؛  ف��ي 
والطفولة والتضامن، وزارة التربية الوطنية، 
األمن، مراكز حماية الطفولة، هيئات املجتمع 
معني  ال��ك��ل  األك��ادمي��ي��ني،  الباحثني  امل��دن��ي، 
بالظاهرة، وألن الكل معني تبنى مجموعة من 
اجلمعيات  من  مجموعة  وبرامج  الشراكات، 
أصبحت تسير في إطار وضع برامج تكون في 
خدمة متدرس األطفال، وإخراجهم من الشغل 
بل  املهني،  التكوين  أو  التمدرس  مجال  إل��ى 
التصدير  مستوى  على  فحتى  ه��ذا  م��ن  أكثر 
ي��ش��ت��رط ف��ي امل��ن��ت��وج أال ي��ك��ون م��ن مؤسسة 
نظيف  غير  منتوجا  وإال صار  األطفال  تشغل 

وال يقبل للتصدير. 
ألن  نظيف(  غير  )منتوج  جميل  الوصف 

فيه استغالال للطفولة. 
شكرا جزيال لك أستاذة جميلة مصدر

----------

أجرى  احلوار: ذة. وفاء جبران
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ف��ي قضاء  م��ن يعمل  ك��ل  ب��اخل��دم  أق��ص��د 
يتقاضاه،  أج��ر  نظير  اليومية  البيت  حوائج 
وهو عادة ما يعيش في كنف أهل البيت الذين 

يخدمهم. 
وقد اقتضت مشيئة الله وحكمته أن يجعل 
بعض عباده أغنياء وبعضهم فقراء وسخر كاًل 
َرْحَمَت  َيْقِسُموَن  �َأُهْم  لألخرى  الطائفتني  من 
َياِة  ِعيَشَتُهْم ِفي اْلَ َك  َنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُهم مَّ َربِّ
َدَرَج���اٍت  َبْعٍض  َف��ْوَق  َبْعَضُهْم  َوَرَف��ْع��َن��ا  ْنَيا  الدُّ
َك  َربِّ ��ُت  َوَرْح��مَ ا  ُسْخِرّيً َبْعًضا  َبْعُضُهم  ِخَذ  َيتَّ لِّ
يقول    .)32  : )الزخرف  َيْجَمُعوَن�  ��ا  َّ مِّ َخْيٌر 
ِخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا  اإلمام القرطبي: وقوله: �ِلَيتَّ
خدمته  ف��ي  ه��ذا  ليستسخر  ا� يقول:  ُسْخِرّيً
إياه، وفي عود هذا على هذا مبا في يديه من 
لبعض  ذكره بعضا  تعالى  يقول: جعل  فضل، 

سببا فى املعاش، في الدنيا(.
على  تعالى  ال��ل��ه  نعم  م��ن  نعمة  واخل���دم 
فيتحملون  دنياهم،  أمور  لتسهيل  املخدومني 
على  ليوفروا  وهمومها  األعمال  أعباء  عنهم 
والتخفيف  وال��س��ع��ادة  ال��راح��ة  مخدوميهم 
م��ن امل��ت��اع��ب وامل��ش��اق، ل��ذا نهج لنا اإلس��الم 
مأكل  م��ن  الفئة  ه��ذه  ح��ق��وق  يضمن  منهاجًا 
حماية  ألن  وأج���ر...  وتربية  ورع��اي��ة  وملبس 
حقوق اخلدم فيها مصلحة للمخدومني خاصة 
هو  حقوقهم  ض��م��ان  وألن  ع��ام��ة،  وللمجتمع 
تعود  لهم  واإلحسان  اجلميع،  لقوق  ضمان 

نتيجته على اجلميع.
بهم  األم��ة  تهتم  عندما  الضعفاء  ف��ه��ؤالء 
فإنهم  وامل��ع��ن��وي��ة  امل��ادي��ة  بحقوقهم  وت��ق��وم 
دع��اة  أوف��ي��اء  إل��ى ج��ن��ود  غ��ال��ب��ًا  سيتحولون 
ال��رح��م��ن إل����ى اإلح����س����ان، وح���م���اة األوط����ان 
واإلنسان، ولعلهم يلهجون بالدعاء ملن أحسن 
بهم  ى  فيتقوَّ أكرمهم،  عمن  وي���ذودون  إليهم 
فيستحق  التراحم،  تبادل  ويحصل  املجتمع، 
ثبت  إذ  وج��ل،  الله عز  رحمة  ن��زول  املجتمع 
الرحمن،  يرحمهم  »ال��راح��م��ون   : ق��ال   � أن��ه 
ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء« 
]ح:1494[،  ]السنن:4/582[،  داود  أبو  )رواه 
الترمذي  وأخرجه  الرحمة،  في  ب:  األدب،  ك: 
وال��ص��ل��ة.  ال��ب��ر  ك:  ]ح:4291[،   ،]4/323[
عبد  ب��ن  جرير  ع��ن  وأخرج "البخاري بسنده 
الله  يرحم  »ال   :� الله  رس��ول  ق��ال  ق��ال:  الله 
 ،]31/073[ )الصحيح  ال��ن��اس«  يرحم  ال  م��ن 

]ح:6737[، ك: "التوحيد .
واألرزاق  اخل���ي���رات  ف��ي��ه��ا  ال��ل��ه  ورح���م���ة 

واالنتصارات، وكما تدين تدان.
وم���ن م��واط��ن وم��ظ��اه��ر ال��رح��م��ة إح��س��ان 
وك��ان  ح��ق��وق��ه��م،  وإع��ط��اؤه��م  اخل���دم  معاملة 
معاملة  معاملتهم  على  شاهد  خير   � هديه 
بهم،  والبر  عليهم،  والشفقة  كرمية،  إنسانَية 
األع��م��ال،  م��ن  يطيقون  ال  م��ا  تكليفهم  وع���دم 
والتواضع معهم، بل جعلهم النبي � إخوانا 
ملن يعملون عندهم، فقال �: )إخوانكم َخَوُلكم 
)خدمكم( جعلهم الله حتت أيديكم(.. )البخاري(
وحقوق اخلدم والعمال في هدي النبي � 

كثيرة ، منها:
أواًل: املعاملة احلسنة وعدم اإلساءة إليهم 

أو ظلمهم والرحمة بهم:
بن  م��ع��اوي��ة  ع��ن  داود  وأب���و  مسلم  روى 
ثم جئت  فهربت  لنا  مولى  "لطمت  قال:  سويد 
قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني، 
ثم قال: امتثل منه. فعفا ثم قال: كنا بني ُمقرن 
إال خادمة  لنا  ليس   � الله  رس��ول  على عهد 

واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك "النبي � فقال: 
»أعتقوها«، قالوا: ليس لهم خادمة غيرها، قال: 
فليخلوا  عنها  استغنوا  فإذا  »فليستخدموها 
سبيلها«" )مسلم "اإلميان، ]1333[، وأبو داود، 
األدب: ]321[، املسند لإلمام أحمد: ]1/832[(.

ف���ل���و ب���ق���ي إث�����م ه�����ذه ال��ل��ط��م��ة ال��ظ��امل��ة 
أش��د  ه��ن��ا  ال��ل��ط��م��ات  ليوم "الساب لكانت 
اللطمة  العتق هو بديل هذه  لذا كان  وأقسى، 
لكي تكون ديتها يوم "القيامة عن عذاب جهنم 

)مسلم، ]اإلميان:03[(.
قال:  ذر  أبي  البخاري بسنده عن  وأخ��رج 
"رأي��ُت عليه ب��ردًا وعلى غالمه ب��ردًا فقلت: لو 
فلبسته كانت حلة، وأعطيته ثوبًا  أخذُت هذا 
آخر. فقال: كان بيني وبني رجال كالم، وكانت 
النبي  إل��ى  فذكرني  منها  فنلت  أعجمية،  أم��ه 
� فقال لي: »أساببت فالنًا؟« قلت: نعم. قال: 
»أفنلت من أمه؟« قلت: نعم. قال: »إنك امرؤ فيك 

جاهلية« أي خصلة من خصال اجلاهلية.
ق��ل��ت : ع��ل��ى ح��ني س��اع��ت��ي ه���ذه م��ن ِكبر 
الله  جعلهم  إخوانكم،  هم  »نعم،   : قال  السن؟ 
يده  أخ��اه حتت  الله  فمن جعل  أيديكم،  حتت 
وال  يلبس،  ما  وليلبسه  يأكل،  ما  فليطعمه 
يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه 
األدب  البخاري كتاب  )صحيح  عليه«  فليعنه 

باب: ُحسن اخللق، ]5/422[، ]ح:1965[(.
في  األع��ل��ى  �املثل  رسولنا  ض��رب  ولقد 

معاملة اخلدم.
فعن أنس بن مالك � قال: "خدمت رسول 
الله � عشر سنني، والله ما قال لي ُأٍف قط، 
وال قال لي لشيء لم فعلت كذا وهاّل فعلت كذا؟ 

)صحيح مسلم كتاب الفضائل(.
وع�������ن ه�����ش�����ام ب������ن ع���������روة ع������ن أب���ي���ه 
ضرب  "م��ا  قالت:  عنها  الله  عن عائشة رضي 
ام��رأة وال  بيده وال  قط  � شيئًا  الله  رس��ول 
خادمًا إال أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه 
شيء قط فينتقم من صاحبه إال أن ينتهك شيء 
)أخرجه  وجل"  عز  لله  فينتقم  الله  محارم  من 
أحمد ]6/13[، ومسلم ]7/08[، ]8232[، وأبو 

داود ]6874[، وابن ماجة ]4891[(.
ثانيًا: احلث على إطعام اخلدم :

فقد أخ���رج اإلم���ام أح��م��د بسند ث��اب��ت عن 
املقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله �: 
»ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت 

ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو 
لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة« 
في  ال��ن��س��ائ��ي  وأخ��رج��ه   ،]4/131[ )امل��س��ن��د 

الكبرى ]5/283[(. 
ثالثًا: النهي عن الدعاء على اخلدم :

بن  داود بسنده عن جابر  أبو  أخ��رج  فقد 
الله مرفوعًا قال: »ال تدعوا على أنفسكم  عبد 
وال تدعوا على أوالدكم وال تدعوا على أموالكم 
عطاًء  فيها  ُيسأل  ساعة  الله  من  توافقوا  ال 
]ح:2351[،  داود  أب��ي  )س��نن  لكم«  فيستجيب 

الصالة(.
رابعا : املسارعة في إعطائهم أجرهم :

��َي  ُي��َوفِّ أن  العمل  صاحب   � النبي  أل��زم 
العامل واخلادم أجره املكافئ جُلهده، دون ظلم 
الله  الله بن عمر رضي  .. فعن عبد  تأخير  أو 
� »أعط األجير  الله  : قال رسول  عنهما قال 

أجره قبل أن يجف عرقه« )ابن ماجه( 
ق��ال:   � النبي  هريرة �عن  وعن أبي 
»قال الله تعالى: ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: 
رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل 
ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم 

يعطه أجره« )البخاري(
خامسا : احلذر من إيذائهم :

حذر رسول الله � من إهانتهم أو ضربهم، 
أو الدعاء عليهم، فعن أبى مسعود األنصاري 
� قال : »كنت أضرب غالما لي، فسمعت ِمْن 
خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك 
 ،� الله  رسول  هو  فإذا  فالتفُت  عليه«..  منك 
فقلُت : »يا رسول الله هو حر لوجه الله«، فقال 
�: »أما لو لم تفعل للفحتك النار« � أو ملستك 

النار �  )مسلم(
سادسا : الشفقة عليهم :

النبي  من حقوق اخلدم والعمال في سنة 
العمل،  م��ن  يطيقون  ال  م��ا  تكليفهم  ع��دم   �
والشفقة عليهم، بل واإلنفاق والتصدق عليهم، 
ومساعدتهم فيما يكلفون من أعمال.. عن أبي 
»إخ��وان��ك��م   : ق��ال  أن��ه   � النبي  ع��ن  ذر � 
كان  فمن  أي��دي��ك��م،  حت��ت  الله  جعلهم  خولكم 
أخوه حتت يده فليطعمه ما يأكل، وليلبسه 

ما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم، فإن 
كلفتموهم فأعينوهم« )البخاري(

وع����ن أب����ى ه���ري���رة  �  ق����ال : 
رج��ل:  فقال   ، بصدقة   � »أمر النبي 
نفسك،  على  أنفقه  ق��ال:  ؟  دينار  عندي 
ق����ال: ع��ن��دي آخ����ر؟، ق����ال: أن��ف��ق��ه على 
أنفقه  قال:  ؟،  قال: عندي آخر  زوجتك، 
ق��ال: إن عندي آخ��ر، قال  على خادمك، 

أنت أبصر..« )ابن حبان( .
وق�����د رغ�����ب رس������ول ال���ل���ه � ف��ي 
التواضع معهم، فقد روى البخاري في 
شعب  املفرد، والبيهقي في  األدب 
اإلميان، عن أبى هريرة � قال : قال 
رسول الله �: »ما استكبر من أكل معه 

خادمه ...«
سابعا : العفو :

م����ع م����ا ق����د ي��ح��ص��ل م����ن اخل����دم 
م��ن ب��ع��ض امل��خ��ال��ف��ات واألم�����ور التي 
عليها،  ي��ع��اق��ب  أن  بعضهم  يستحق 
والتجاوز  العفو   � كان شأنه وهديه 
.. فعن العباس بن جليد الجري قال: 
"جاء  عمرو يقول:  بن  الله  سمعت عبد 
رج��ل إل��ى النبي � ف��ق��ال: ي��ا رس��ول 

أعاد  ثم  فصمت،  اخل���ادم؟،  عن  نعفو  كم  الله: 
عليه الكالم فصمت، فلما كان في الثالثة قال : 
»اعفوا عنه في كل يوم سبعني مرة« )أبو داود( 

.
تطبيقًا  كانت   � نبينا  حياة  أن  ومعلوم 
ألقواله، ومن ثم فإن أم املؤمنني عائشة رضي 
»ما  فتقول:  خادمه  مع  حاله  تصف  عنها  الله 
ضرب رسول الله � شيئا َقط بيده، وال امرأة، 
وال خادما، إال أن يجاهد في سبيل الله«.)مسلم(
وشهادة اخلادم عن سيده صادقة ودقيقة، 
وخاصة من رجل كأنس �، الذي خدم النبي 
�، ونقل عنه آالف األحاديث، وكان معه كظله، 
فما رأى منه إال حسن املعاملة واللم والرفق..
عن أنس � قال :"كان رسول الله � من 
لاجة،  يومًا  فأرسلني  ُخُلقًا،  الناس  أحسن 
فقلت: والله ال أذهب، وفى نفسي أن أذهب ملا 
: فخرجت حتى  قال   ..� الله  نبي  به  أمرني 
أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق ، فإذا 
رسول الله � قابض بقفاي من ورائي، فنظرت 
إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس اذهب حيث 
أمرتك، قلت : نعم أنا أذهب يا رسول الله ..(
:"خدمُت  داود(. وعن ثابت عن أنس قال  )أبو 
النبي � عشر سنني باملدينة وأنا غالم، ليس 
كل أمري كما يشتهى صاحبي أن أكون عليه، 
ما قال لي فيها أف قط، وما قال لي لم فعلَت 

هذا، أو أالَّ فعلت هذا( )أبو داود(..
وقد امتد اهتمام النبي � باخلدم لتشمل 
غير املؤمنني به، كما فعل مع الغالم اليهودي 
عن  عن زيد  خ���ادم���ًا.  ع��ن��ده  يعمل  ك���ان  ال���ذي 
يخدم  يهودي  :"كان غالم  قال  ثابت عن أنس : 
النبي � فمرض، فأتاه يعوده، فقعد عند رأسه 
إل��ى أبيه وه��و عنده،  ل��ه: »أس��ل��م«، فنظر  فقال 
فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي �� 
وهو يقول : »المد لله الذي أنقذه من النار« 

)البخاري( 
ثامنا :  تعليم اخلادم أمور دينه :

ومن حسن معاملة اخلادم املسلم أن يعلمه 
يربيه على  دينه كالصالة والصيام وأن  أمور 
أخ��الق اإلس���الم. وال ش��ك أن سيد امل��ن��زل راع 
مسؤول  فهو  لذلك  رعيته  من  يعتبر  واخل��ادم 
يوم القيامة عنه. كما قال النبي �: »كلكم راع 
البخاري(.  )رواه  رعيته«.  عن  مسؤول  وكلكم 

وهذا األمر يغفله كثير من الناس.
وإن ك����ان اخل�����ادم غ��ي��ر م��س��ل��م ف��دع��وت��ه 
ذل��ك خيرا عظيما، كما قال  ك��ان  إل��ى اإلس��الم 
النبي  لعلي � :  »فوالله ألن يهدي الله رجال 
بك، خير لك من أن يكون لك حمر النعم« )رواه 

البخاري(..

من حقوق الخدم في هدي النبي �
د. عمر الزروالي
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  عـمـل الـمـرأة والتـوزع بـيــن األدوار  
فكريا ومجتمعيا  املرأة  سجاال  عرف عمل 
كبيرا، مر بعدة مراحل؛ وقد انطلق في بدايته 
إلى  ال��دع��وة  خ��ال  من  احلقوقية،  البوابة  من 
مساواة املرأة بالرجل في اخلروج إلى العمل. 
واالقتصادية  االجتماعية  للتحوالت  ونتيجة 
ال��ت��ي ع��رف��ه��ا ال��ع��ال��م، أض��ح��ى احل���دي���ث عن 
فصارت  االقتصادية،  البوابة  يلج  امل��رأة  عمل 
الدافع خلروج  للحياة هي  املادية  الضغوطات 
امل���رأة إل��ى ال��ع��م��ل، مب��ا يعنيه ذل��ك م��ن إعالة 
أو  أو زوجة  ابنة  كانت  ماديا، سواء  لعائلتها 
الثالثة، صار  األلفية  بداية  أرملة. ومع  أو  أما 
احلديث عن عمل املرأة أكثر شمولية حيث أخذ 
البعد التنموي، فبرز احلديث عن املرأة العاملة 
بأدوارها  بلدها  تنمية  في  مسهمة  باعتبارها 
ع��ن معاناتها  أيضا  وب��رز احل��دي��ث  امل��ت��ع��ددة، 
وهمومها وهي حتاول حتقيق املعادلة الصعبة 

بني عملها وأسرتها. 
أصوات  النقاشات ظهرت  هذه  كل  في ظل 
في الساحة احلقوقية تطالب بتعديل القوانني 
بأن  منها  إمي��ان��ا  املجتمعية  األف��ك��ار  وتغيير 
للمرأة احلق في أمومتها وأسرتها كما لها كل 
احلق في اإلسهام الفعلي في تنمية مجتمعها.

هموم  على  ال��ض��وء  نلقي  نسائية  بعيون 
االستطاع،  ه��ذا  خ��ال  م��ن  العامات  النساء 
ال����ذي ن��ع��رض ف��ي��ه من����اذج م��خ��ت��ل��ف��ة ألم��ه��ات 
املعادلة  حتقيق  ف��ي  بعضهن  وفقت  ع��ام��ات، 
حني  ف��ي  األدوار،  ك��ل  ب��ني  والتوفيق  الصعبة 
عجزت أخريات عن ذلك حتت ضغط الظروف، 
)حق  حقني:  بني  االختيار  عليهن  لزاما  فكان 
األمومة وحق العمل( حني غاب الدعم القانوني.
منها  انطلقت  ال��ت��ي  االع��ت��ب��ارات  تنوعت 
باختاف  االس��ت��ط��اع  ه��ذا  ف��ي  املستجوبات 
األمومة،  جمعتهن  وإن  منها،  املنطلق  الزوايا 
يعنيه  وما  العمل  ملاهية  نظرتهن  فرقتهن  فقد 

في حياة كل واحدة منهن.
بشركة  واإلط���ار  سنة   32 ال�بالغة  فسناء 
ات��ص��االت تعتبر ال��ع��م��ل م��رادف��ا ل��ل��م��ال ال��ذي 
يغطي مصاريف الشهر، في حني يشكل العمل  
بالنسبة لفاطمة العاملة كمساعدة في البيوت 
ل��ل��رزق،  وم��ص��درا  امل��ش��اك��ل  لنسيان  متنفسا 
العمل بعد حادثة سير  بعد توقف زوجها عن 

تسببت في بتر رجله.
أما سعاد العاملة في القطاع العام فتعتبر 
معارفها  فيه  ت��وظ��ف  ال  روتينيا  أم���را  العمل 
يستجيب  ال  ف��ه��و  وخ��ب��رات��ه��ا،  م��ه��ارات��ه��ا  وال 
ما  امل��ال  ربح  على  دوره  ويقتصر  لطموحاتها 
األس��رة  ح��اج��ات  لتلبية  ق��ص��وى  دام ض���رورة 

املتزايدة .
م��ن��ى ح��اص��ل��ة ع��ل��ى ش���ه���ادة ال���دك���ت���وراه 
وموظفة في مركز هام، ميثل العمل بالنسبة لها 
الذي تعلمته واستثمار  العلم  وسيلة لتسخير 
أمتها.  خلدمة  إياها  الله  حباها  التي  الطاقة 
خالها  م��ن  تطور  لها،  بالنسبة  م��درس��ة  فهو 
في  دروس���ا  فيها  وتتعلم  وق��درات��ه��ا  معارفها 
احلياة عبر مخالطة الناس من كل األنواع. كما 
مينحها ثقة في النفس وفخرا حني يعطي ثمارا 
منى  تنكر  وال  وتفانيها.  إتقانها  نتيجة  طيبة 
أن العمل مصدر للرزق تسهم به في مصاريف 

احلياة وحتقق استقاليتها املادية.
< < التوفيق بني األدوار غاية مستحيلة 

أم حقيقة ممكنة ؟
 .. احل��رج  رغ��م  للعمل  > أصحب رضيعي 

وفي حاالت أخرى أتركه عند جارتي...
حياتها  تدبير  طريقة  فاطمة  حتكي  بأسى 

بني عملها مساعدة في البيوت، وكونها زوجة 
وربة بيت وأما لثاثة أطفال فتقول : »أستيقظ 
الغذاء  فأهيئ  صباحا  والنصف  السادسة  في 
الكبرى  ابنتي  أوق��ظ  ثم  معا،  اإلفطار  ووجبة 
ذات العشر سنوات، بعدها أخاها الذي يعتمد 
علي في كل أم��وره، كما أغير مابس رضيعي 
ذي ال��ث��اث��ة أش��ه��ر وأرض���ع���ه.. ف���إن ك���ان ل��دي 
وفي  أو حماتي،  جارتي  عند  أتركه  كثير  عمل 
بعض  رغ��م  معي  أصطحبه  ال��ع��ادي��ة  احل���االت 
لكني ال  لديها  التي أعمل  العائات  احلرج مع 

أجد حا آخر ...«
إيقاظهم  ثمن  ك��ان  وإن  أول��وي��ة،  أبنائي   <
في  باستفسارات  توصلي  هو  آدمية  بطريقة 

العمل  فال أبالي ...
ال��زوج��ة  ت���ردف س��ن��اء  السياق  وف��ي نفس 
واألم لولدين )3 و 7 سنوات( والعاملة بشركة 

اتصاالت قائلة :
»عند االستيقاظ في اخلامسة صباحا أعد 
ذلك  يتطلبه  م��ا  بكل  للمدرسة  للذهاب  ول��دي 
الغذاء  قفة  وإع��داد  ولباس  ونظافة  إفطار  من 

بالتعاون  تغليف(  ترتيب،  )تسخني،  فرد  لكل 
وكل  ملدارسهم  األوالد  نوصل  ثم  وال��ده��م،  مع 
العمل  م��ن  اخل����روج  ب��ع��د  لعمله.  ي��ذه��ب  م��ن��ا 
وتبدأ رحلتي  للبيت.  األوالد ونعود  منر ألخذ 
بعد  األك��ل  ألعد  املضني  التعب  رغم  من جديد 
األكبر  ابني  أعني  ثم  والنظافة  املابس  تغيير 
االبن  طلبات  إغفال  دون  دروس��ه  مراجعة  في 
األص���غ���ر... وأع���د وج��ب��ة غ���ذاء ال��ي��وم امل��وال��ي 
والعودة  للنوم  األطفال  إلع��داد  بعدها  ألتفرغ 
الستكمال أعمال املطبخ أو اخللود للنوم ..هذا 
أم��ا في احل��االت  ع��ادي،  ي��وم  لوتيرة  بالنسبة 
اخل��اص��ة وامل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ط��وارئ ك��م��رض أحد 
فاألمر  مفاجئ  ع��ارض  أو  كليهما  أو  الولدين 

يصبح أصعب بكثير ...
وت��خ��ل��ص س��ن��اء ف���ي ن��ه��اي��ة ك��ام��ه��ا إل��ى 
أن ال��ت��وف��ي��ق ص��ع��ب ف��ي ك��ث��ي��ر م��ن احل����االت، 
كونها  مع  الوضع  يتصادف  عندما  خصوصا 
اح��ت��رام  ناحية  م��ن  متطلبة  مبؤسسة  تعمل 
أوقات الدخول واخلروج ، ومن ثم جتد سناء 
نفسها  باستمرار مبواقف مساءلة عن التأخر 
الصباحي .. وفي هذا الصدد تقول : » أولويتي 
هي أوالدي وال يهم أن أتأخر في الدخول لعملي 
صباحا ألعوض التأخر في أوقات أخرى ما دام 

ذلك يعطيني وقتا كافيا إليقاظ أبنائي صباحا 
بطريقة آدمية وفيها القليل من احلنان«. 

أن��ا أول م��ن يستيقظ وآخ���ر م��ن ي��ن��ام ..   <
إال في  ابنتي  الوقت صباحا إلرض��اع  أجد  وال 

السيارة.
كلي  ب��ش��ك��ل  منهكة  ن��ف��س��ي  أج���د  أح��ي��ان��ا 
فأترك كل شيء وأخلد للنوم السترجاع طاقتي 

الضائعة ...« 
وال يختلف األمر كثيرا بالنسبة لسعاد -عن 
اليومية  رحلتها  في  العامات-  األمهات  باقي 
وبني  وأما  زوجة  كونها  بني  التوفيق  حملاولة 
دوامها اليومي، وفي هذا الصدد تقول: »أصلي 
املضنية،  رحلتي  لتبدأ  النية  وأج��دد  الصبح 
أتوجه للمطبخ إلعداد وجبتي اإلفطار والغذاء، 
أي��ض��ا،  ال��ع��ش��اء  أع���د وج��ب��ة  وق���ت  وإن تبقى 
ونصف  )سنة  واب��ن��اي  زوج��ي  أوق��ظ  وبعدها 
وأعدهما  مابسهما  ألبسهما  سنوات(  وست 
وابنتي  ملدرسته  األكبر  ابني  فأوصل  للذهاب، 
بعد  لعملي  أص��ل  ث��م  وال��دت��ي  لبيت  الصغرى 

إرضاع ابنتي في السيارة ...

وع��ن��د وص��ول��ي م��س��اء إل���ى ال��ب��ي��ت، أع��د 
اللمجة وأنظف األواني وأوضب البيت، خاصة 
باالستعانة  لي  تسمح  ال  املادية  ظروفي  وأن 
ب��ق��در بسيط  أبنائي ول��و  مب��س��اع��دة، وأالع���ب 
أواظ��ب  ال  كنت  وإن  املساء  قصة  لهم  وأحكي 
 .. التعب  وكثرة  الوقت  لضيق  دوما  ذلك  على 
بشكل  منهكة  نفسي  أجد  األحيان  بعض  وفي 
السترجاع  للنوم  وأف���ر  ش��يء  ك��ل  ف��أت��رك  كلي 

طاقتي الضائعة...« 
> ال����وق����ت ال���ن���وع���ي ه����و س����ر جن���اح���ي .. 
ترتيب  أعيد  األدوار  في  التوازن  يختل  وحني 

أولوياتي لتبقى أسرتي في الصدارة...
ن��ظ��رة م��ن��ى ل��ل��ع��م��ل م��ت��ف��ائ��ل��ة وإي��ج��اب��ي��ة 
وحت��س��ب ن��ف��س��ه��ا م��وف��ق��ة ف���ي ال��ت��وف��ي��ق بني 
زوج��ة  كونها  وب��ني  مهم  م��رك��ز  ف��ي  وظيفتها 
وأما لطفلني )5 و3 سنوات(، تقول منى : »عند 
وجودي بالعمل يكون أبنائي في غالب الوقت 
في املدرسة، وأوقاتا أخرى مع املساعدة املقيمة 
معنا في البيت.  صحيح أن العمل يحرمهم كما 
يحرمني من أن أكون معهم في هذه األوق��ات. 
أو  فيها  أتأخر  التي  األحيان  بعض  في  وك��ذا 
يزعجني  األم���ر  وه���ذا  ألي����ام،  للسفر  أض��ط��ر 
أت��دارك األمر بالوقت النوعي  لكني أحاول أن 

وبتنظيم خرجات وأنشطة متنوعة خال عطلة 
الغياب  ه��ذا  تعوض  والعطل  األسبوع  نهاية 

وتعطينا شحنة إيجابية طوال األسبوع.
والبيت  العمل  بني  موفقة  نفسي  أحسب 
بتوفيق من الله، وإذا ما شعرت بخلل في هذا 
التوازن أراجع نفسي وأعيد ترتيب أولوياتي، 

لتبقى األسرة دائما في أول القائمة«.
عـمـل بـيـن اإلكـراهـات والـمكـتـسـبـات :

باملكتسبات  يتعلق  س���ؤاال  وضعنا  ح��ني 
كانت  وإكراهاته،  البيت  خارج  املرأة  عمل  من 
أحيان  ف��ي  تشابهت  وإن  متنوعة  اإلج��اب��ات 
واإليجابيات؛  اإلض��اف��ات  جملة  وم��ن  كثيرة. 
بني  املشتركة  النقطة  امل��ادي  االستقال  شكل 
املستجوبات  النساء  كل  كانت  وإن  اجلميع، 
يسهمن في مصاريف األسرة باستثناء فاطمة 
املكونة  ألسرتها  الوحيدة  املعيلة  تعتبر  التي 

من ثاثة أطفال وزوج معاق. 
ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��ت��ق��ص��ي��ر جت��اه  إح���س���اس األم 
للتعويض  مضاعفة  ط��اق��ة  يعطيها  أب��ن��ائ��ه��ا 

بالعطاء والتربية احلسنة.
سجلتها  التي  اإليجابيات  جملة  وم��ن   <
نوعيات  من  ج��دد  أن��اس  على  التعرف  سعاد؛ 
ضغوط  من  والهروب  الروتني  وطرد  مختلفة، 
ترى  كما  تنتهي،  ال  التي  واملسؤولية  البيت 
لها  يتيح  بيتها  خ��ارج  امل���رأة  عمل  أن  سعاد 
فرصة التعرف على مستجدات الواقع وتثقيف 
امللل  ع��ن  بعيدا  النفس  ع��ن  وال��ت��روي��ح  ال���ذات 
والرتابة. وبالعمل خارج البيت أيضا  تكتسب 
املرأة  طاقة إيجابية متجددة ووعيا متواصا 
بعطائها  لترقى  أبنائها  تربية  في  تستثمره 
يولد  البيت  عن  الغياب  كان  وإن  أسرتها،  مع 

إحساسا بالتقصير برأي سعاد.
> تعبي يهون أمام فرحة أطفالي حني أوفر 

متطلباتهم ...
مكتسبات  س��رد  ف��ي  فاطمة  واس��ت��رس��ل��ت 
الطيبة  باملعاملة  لتشيد  لها  بالنسبة  العمل 
وال��ع��اق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي رب��ح��ت��ه��ا من 
غير  جديدة  مدرسة  لها  شكلت  والتي  عملها، 
التي حرمت من ولوجها، حيث تغيرت نظرتها 
للحياة ولتربية أبنائها، فكانت فرصة لتصحيح 
عن  س���ؤال  وف��ي  جتاههم.  خاطئة  سلوكيات 
تقول  عملها  نتيجة  واليومي  التعب اجلسدي 
فرحة  أتذكر  »تعبت«  بقول  أهم  »حني   : فاطمة 
تعب  كل  فيذوب  متطلباتهم  أوفر  أبنائي حني 

»...
املدخول  هي  الوحيدة  العمل  إيجابية   <

املالي
وال تعتبر سناء عملها خارج البيت إيجابيا 
لها  يؤمن  ال��ذي  املالي  املدخول  ناحية  من  إال 
اقتناء متطلباتها ومتطلبات أسرتها الصغيرة.

> عملي خارج البيت هم وضنك حني أترك 
أبنائي مرضى عند جدتهم

من  بيتها  خ��ارج  العمل  في  امل��رأة  معاناة 
كل  وكثيرة،  متنوعة  املستجوبة  اآلراء  خ��ال 
واحدة تتحدث من موقعها وتصورها لألمور؛ 
فسناء ترى العمل مرادفا لروتني يومي متكرر 
وم��ل��ل ك��ب��ي��ر، خ��اص��ة إن ك��ان��ت وت��ي��رة العمل 
عند  كبيرا  توترا  خاله  تعيش  كما  ضعيفة، 
الذي  األسبوعية  تأخراتها  بجدول  التوصل 

ينعكس على راتبها الشهري .
عندما  وضنك،  هم  لسناء  بالنسبة  العمل 

استطالع  أجنزته ابتسام اإلسماعيلي األمغاري
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ت��ت��رك أوالده����ا م��رض��ى ع��ن��د ج��دت��ه��م ومتكث 
تعتبر  في حني  عنهم،  بعيدة  طويلة  لساعات 
لتعويض  يوميا  صراعا  لها  املتبقي  الوقت 
غيابها  عن  ينتج  ال��ذي  احلرمان  عن  أطفالها 

عنهم.
العمل  ترك  بالسهل  »ليس   : سناء  وتقول 
فللشركة  األوالد حني ميرضون،  مع  للجلوس 
التي أعمل بها سياسة متشددة في منح العطل 
.. لكن ال مينعني ذلك من الهروب لبعض الوقت 
إللقاء نظرة عليهم والعودة بعد ذلك .. مع أن 
لهذه اخلطوة عواقب )عقوبات، استفسارات( 

لكن ربي ستار حليم.
ي��ش��ع��ر  ل����م  إن  ي��ط��ل��ق��ن��ي  ق����د  > زوج������ي 
الصحية  أبنائي  وحالة   .. معي  باالستقرار 
متدهورة بسبب األكل غير الصحي .. وصراع 
واتهامها  ال���ذات  جلد  نتيجة  داخ��ل��ي  نفسي 

بالتقصير
للعمل  أن خل��روج��ه��ا  ف��ت��رى  س��ع��اد  أم���ا 
الصغيرة،  أسرتها  على  خطيرة  انعكاسات 
وقت  تعويض  ف��ي  امل���رأة  إخ��ف��اق  تعتبر  فهي 
عن  ال���زوج  بحث  ف��ي  مباشرا  سببا  غيابها، 
قصرت  هي  إن  الطالق  في  التفكير  أو  بديل 
في أدوارها جتاهه بسبب تعبها أو اكتفائها 

بتعويض أطفالها ...
التأثير  فيتجلى  ألطفالها  بالنسبة  أم��ا 
السلبي لعملها في بنيتهم الصحية الضعيفة 
غير صحية  ومل��واد  بارد  ألكل  تناولهم  نتيجة 

وسريعة التحضير.
ذات  ابنتي  »ات��رك   : قائلة  وتضيف سعاد 
عند  وأح��ي��ان��ا  وال��دت��ي  عند  والنصف  السنة 
حماتي بكل ما يعنيه ذلك من توجهات تربوية 
متناقضة وال ترضي خطي التربوي، كما أشعر 
للراحة  وال��دي ووال���َدي زوج��ي يحتاجون  أن 
يشكل عبءًا ومسؤولية  معهم  ابنتي  ووجود 
وق��د   .. م��ب��اش��ر  بشكل  عنها  ي��ع��ب��رون  ثقيلة 
عشت شقاء كبيرا حني عدت لعملي بعد عطلة 
احلليب  تناول  ابنتي  رفضت  حيث  األمومة، 
عملي  م��ن  للخروج  أضطر  فكنت  الصناعي، 
رغم كل الضغوطات إلرضاعها، حتت وابل من 
اللوم من طرف والدتي إلصراري على الرضاعة 
لي  بالنسبة  قاسيا  األمر  كان  وكم  الطبيعية، 
وهي  فمها  من  ثديي  لنزع  أضطر  كنت  حني 
ترضع كلما هاتفوني من العمل للحضور في 
احلال إن وجد طارئ يستدعي ذلك. وكل ذلك 

أثر سلبا على مردودي داخل العمل ...«
للعمل  اخل��روج  انعكس  ذل��ك  كل  ونتيجة 
نتيجة  بالسلب؛  مزاجي  على  سعاد-  -تقول 
الكبير  الغياب  بسبب  ال���ذات  ول��وم  الضغط 
والتعب  باإلنهاك  صحتي  وعلى  األوالد،  عن 
ال���ش���دي���دي���ن ن��ت��ي��ج��ة ع��م��ل ال��ب��ي��ت امل��ض��ن��ي 

واملتواصل ...
تفرغ  أم  ب��ال��ت��ض��ح��ي��ات  م��ش��روط  ع��م��ل   <
ب��ج��ي��وب ف���ارغ���ات .. ه��ل م��ن خ���ي���ارات أخ��رى 

لتحقيق الذات ؟
اختيار  إمكانية  عن  وفاطمة  سناء  سألنا 
ال��ت��ف��رغ ل��أب��ن��اء، وه���ل م���ن إك���راه���ات ل��ه��ذا 
االخ��ت��ي��ار؟ ث��م ه��ل م��ن ش���روط لتحقيق ذل��ك؟ 
فكان جوابهما متقاربا رغم ظروفهما املتباينة 
بضرورة  الوعي  أن  إال  املختلفة،  وثقافتهما 
ال��ع��م��ل واإلص������رار ع��ل��ي��ه ك���ان ح���اض���را لكن 

بحيثيات وشروط أخرى ...
حياتي  حلم  يبقى  خ��اص  م��ش��روع  إن��ش��اء 
يحسسني  ال  دام  م���ا  أق���ل  م�����ردوده  ك���ان  ول���و 

بالتقصير جتاه أسرتي.
املطلق  التفرغ  أخ��ت��ار  »ل��ن   : سناء  تقول 
ب��ي، أحبه  .. س��أخ��ت��ار عمال خ��اص��ا  ل��أب��ن��اء 
وأستمتع ب��ه، حتى و لو ك��ان م��ردوده أق��ل .. 
في وقتي  لي حرية وتصرفا  أن يضمن  شرط 
بالشكل الذي يالئمني وال يحسسني بالتقصير 

اجتاه أفراد أسرتي.
الوسيلة  ال��ع��م��ل ألن���ه  ت���رك  ل��ن اخ��ت��ار   <

الوحيدة  ملساعدة والدتي ...
»لو   : ذات���ه  السياق  ف��ي  فاطمة  وتضيف 
أختار  فلن  زوج���ي  عمل  ح��ال��ة  ف��ي  خ��ي��رون��ي 
وتيرة  م��ن  سأخفف  ب��ل  البيت  ف��ي  اجل��ل��وس 
العمل احلالية، الن الزوج لن يلبي كل متطلبات 
أبنائي، وقد يعتبر الكثير منها غير ضروري، 
كما أحب مساعدة والدتي وذلك لن يتحقق إن 

تنازلت عن العمل ..
> منوذج اختار العمل لنصف الوقت ألجل 

األطفال
تضحية باملستقبل املهني ألجل الولد

سنستعرض في هذه احملطة جتربة مريرة 
أحدهما  لتوأم  أم  بالبيضاء،  تقطن  إلعالمية 
اإلكراهات  من  الكثير  معه  كليا، عاشت  معاق 

ل���م جت���د معها  وال���ض���غ���وط 
مناصا من ترك العمل بعد 
ط��رق ك��ل أب���واب القانون 
تعذر  ت��ذك��ر.  نتيجة  دون 
 28 ذات  األم  ه���ذه  ع��ل��ى 
رب��ي��ع��ا حت��ق��ي��ق امل��ع��ادل��ة 
التوفيق  وه��ي  الصعبة؛ 
ب��ني األم��وم��ة وال��ت��زام��ات 
ال���ب���ي���ت وب������ني ال���ع���م���ل، 
ف���اخ���ت���ارت ت�����رك ال��ع��م��ل 
ل��ت��ض��ح��ي م���ع���ه ب��س��ن��ني 

الدراسة والعطاء... 
ك�����ان ال���ع���م���ل ض�����رورة 
ذك��رى  فأضحى   حياتية 

منسية
ت��ن��ه��دت ب��ع��م��ق حني 
سألتها عن قيمة العمل في 
حياتها، وبصيغة املاضي 
حت��دث��ت: » درس����ت أرب��ع 
س���ن���وات ب��ع��د ح��ص��ول��ي 
على شهادة البكالوريا ثم 
قناعة  عن  اإلعالم  اخترت 
وحب. كان العمل بالنسبة 
إل�����ي ض��������رورة ح��ي��ات��ي��ة 
ذاتي  من حتقيق  متكنني 
تنمية  ف���ي  وامل���س���اه���م���ة 
في  يوما  أفكر  لم  ب��الدي. 
الطموح  هذا  عن  التخلي 
رغم الزواج واألطفال لكن 
ظ�����روف اب���ن���ي ال��ص��ح��ي��ة 
ألتخلى  ذل���ك  دون  ح��ال��ت 
ع��ن ك��ل ش���يء ف��ي حلظة 

قاسية.
> م�����ح�����اوالت ك���ث���ي���رة ل���ل���ص���م���ود ت��ن��ت��ه��ي 

باالختيار الصعب...
التي  الصعبة  ال��ظ��روف  ع��ن  م��رمي  حتكي 
طرقتها  التي  األب��واب  مختلف  وع��ن  عاشتها 
قبل أن تقرر التفرغ لرعاية ابنها فتقول: »كانت 
بني  التوفيق  ف��ي  ج��دا  كبيرة  صعوبات  ل��دي 
عملي  وبني  توأم  ومسؤوليتي جتاه  أمومتي 
في القطاع اخلاص والذي كان يتطلب مجهودا 

كبيرا وتوقيتا ال تسامح فيه رغم الظروف.
أحدهما  عمره خمس سنوات،  ت��وأم  ل��دي 
مبساعدة  إال  يأكل  أو  يتحرك  ال  كليا،  معاق 
الغير ولديه حالة صرع، وقد تفرغت لهما سنة 
ونصف بعد الوالدة بعطلة بدون راتب، وحني 
استأنفت العمل تركت الولد عند والدتي التي 
تقطن في مدينة تطوان ملدة شهر وبقيت ابنتي 
معي بالبيضاء في احلضانة، وأحيانا أخرى 
كنت أترك ابني عند حماتي في مدينة أخرى 
وأحضره اجلمعة مساء ألعيده األح��د،  لكني 
طويال  الوضع  هذا  في  االستمرار  أستطع  لم 
وأصابني إرهاق جسدي ونفسي نتيجة بعدي 

عن ابني الذي كان يحتاجني بشكل كبير.
ف���ك���رت ف���ي احل���ض���ان���ة  ل��ك��ن��ن��ي ل���م أج��د 
بعدد  واستعنت  اب��ن��ي،  إع��اق��ة  تقبل  حضانة 
رغم  كثيرا،  يصمدن  لم  لكنهن  املُساِعدات  من 
األشغال  من  إعفائهن  ورغم  املادية،  إغراءاتي 
امل��ن��زل��ي��ة، وك��ن��ت أت��ك��ل��ف ق��ب��ل ذه��اب��ي للعمل 

الفطور  وجبة  وإعطائه  ابني  مالبس  بتغيير 
حتى أخفف عنهن من ثقل املسؤولية. لكن كل 
ذلك لم يجد نفعا، وكانت الكثيرات ينهرن إذا 

انتابت ابني حالة الصرع فيتركنني« . 
حدثا  لكن  ج��دا  العام صعبا  الوضع  ك��ان 
كبيرا كان مبثابة النقطة التي أفاضت الكأس 
ليتم احلسم في األم��ر. تقول مرمي : »واجهت 
ظروفا صعبة نتيجة مرض ابني الذي تطلب 
15 يوما، حال مرض  للمستشفى ملدة  دخوله 
تتمكن  ولم  ملساعدتي  دون حضورها  والدتي 
ح��م��ات��ي أي��ض��ا، ول���م أج���د م��س��اع��دة تعينني 
صحية  لرعاية  محتاجا  ابني  ك��ان  وق��ت  ف��ي 
وحيدا  ابني  ترك  املستحيل  من  وك��ان  دقيقة، 
إلعطائي  العمل  رب  فاستأذنت  باملستشفى 
لكنه  اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة،  ع��ط��ل��ة 
رف������ض ب���ح���ج���ة أن���ن���ي 
العطل  ك��ل  اس��ت��ن��ف��ذت 
امل��ت��اح��ة ل���دي، ووض��ح 
ل������ي ب��������أن ال����ق����ان����ون 
امل��غ��رب��ي ال���ذي تخضع 
األجنبية  املؤسسة  ل��ه 
التي أعمل بها ال يسمح 
النوع من العطل.  بهذا 
الصمود  ع��ل��ى  أق���و  ل��م 
أكثر فتركت عملي الذي 
مع  البقاء  ألج��ل  أح��ب��ه 

ابني باملستشفى.«
إش��راق��ات أسرية   <

بعد التفرغ 
الضروري  من  ك��ان 
ع��ن  م�����رمي  ن���س���أل  أن 
امل����ك����ت����س����ب����ات ال���ت���ي 
حت��ق��ق��ت ب��ع��د ال��ت��ف��رغ 
ألس����رت����ه����ا ف���أج���اب���ت 
»أول  ارت���ي���اح:  ب��ن��ب��رة 
ارتياحي  ه��و  مكتسب 
ال��ن��ف��س��ي واجل���س���دي 
ب���ع���د ان���ت���ه���اء دوام�����ة 
ال��س��ب��اق  ال��ي��وم��ي ما 
بني مقر العمل والبيت، 
وال�����ذي ك���ان ي��ب��دأ من 
وال  صباحا  اخل��ام��س��ة 
ينتهي إال بعد منتصف 
براحة  وشعرت  الليل. 
بعد  وال��رض��ا  الضمير 
أن كان عدم متكني من 
مهمتي  ب���ني  ال��ت��وف��ي��ق 
نفسية  حالة  لي  يشكل  البيت  وخ��ارج  داخ��ل 
الصحية  اب��ن��ي  ح��ال��ة  ك��م��ا حتسنت  ص��ع��ب��ة. 
ورعايتي  تلقى حناني  أن  بعد  ملحوظ  بشكل 

املباشرة ولله احلمد«.
> حنني بعد استقرار احل��ال وط��رق لباب 

احملال ...
ل��م ي��ك��ن م��ن ال��س��ه��ل ع��ل��ى م���رمي أن تدفن 
وبعد  زم��ان،  منذ  الذي حبكت خيوطه  حلمها 
تفرغ دام سنة ونصف فكرت في خوض جتربة 
التوفيق  حتقيق  خاللها   من  حاولت  جديدة 
الذي كان مستحيال من قبل . تقول مرمي : »بعد 
الرعاية  نتيجة  الصحي  ابني  استقرار وضع 
يوم  بنصف  عمل  عن  بحثت  بها،  التي حظي 
وبشروطي اخلاصة املتمثلة في إجناز العمل 
في  ابني معي  إمكانية اصطحاب  مع  بالبيت 
االجتماعات الضرورية فيبقى قربي في القاعة 
املجاورة، كما اشترطت في عقد عملي اجلديد 
أو  مرض  اجتماع صادف  أي  تأجيل  إمكانية 

عطلة ابنتي.«
وعن سبب هذا القرار تقول مرمي: »شعرت 
وكنت  اإلعالمية،  كبير وبضياع خبرتي  مبلل 
أؤم���ن دوم���ا ب���أن ل���دي ط��اق��ة ك��ب��ي��رة ميكنني 
اس��ت��ث��م��اره��ا ل��ص��ال��ح وط��ن��ي، ف��اخ��ت��رت ه��ذا 
كانت  وإن  ناسب ظروفي  ال��ذي  الوسط  احلل 

مردوديته املادية أقل بكثير من سابقه.
كلمات حارقة ومطالب  ملن يهمهم األمر...

وج���دت ع��ن��ده��ا رغ��ب��ة ك��ب��ي��رة ف��ي تسطير 
اخل��اص��ة،  بْصَمتها  ل��ت��ت��رك  ك��الم��ه��ا  خ��الص��ة 
فتحت لها املجال فقالت : »لم أجد سعادتي ال 
البيت إلرضاء  العمل خارج  في  االنصهار  في 
طموحي الشخصي وال باالنغماس التام داخل 
البيت ألضرب بسنوات دراسة واجتهاد عرض 
احلائط، لذلك أطالب مؤسسات الدولة بتغيير 
القانون ليصبح لصالح األم التي هي جزء من 
ي��وازي حقها في  األمومة  املجتمع وحقها في 
أخيها  جانب  إل��ى  وطنها  تنمية  وف��ي  العمل 

الرجل .
أط���ال���ب مب���راع���اة ظ����روف امل�����رأة وج��ع��ل 
أن  وأق��ت��رح  ال��رج��ل،  م��ن توقيت  أق��ل  توقيتها 
بيتها  خ��ارج  ي��وم  لنصف  بالعمل  لها  يسمح 
لتكمل بقية الوقت في عملها الثاني وهو رعاية 
الزوج واألبناء؛ ليصبح هذا األمر متاحا لدى 

جميع املؤسسات.
استثنائية  عطلة  األم  متنح  أال  يعقل  وال 
عرضة  لتصبح  املستشفى  ابنها  دخ��ول  عند 
لالقتطاع أو الطرد إن تشبتت بحقها في رعاية 

ابنها.
بدون  العطلة  وتعميم  بتفعيل  أطالب  كما 
أج���رة ف��ي ك��ل امل��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة واخل��اص��ة 

لتصبح أكثر جتاوبا مع ظروف األمهات.
تتيح  مؤسسة  لكل  بحضانة  أطالب  كما 
لأم العاملة إمكانية أن تكون قريبة من أبنائها 
للرضاعة أو الرعاية أو في حاالت مرضهم ... 
كل ما سبق من مطالب سيسمح للمرأة العاملة 

بالعطاء في ظروف آدمية تستحقها...«
> مهندسة دولة تتفرغ ألمومتها مؤقتا :

ال أحب أنصاف احللول .. والذهاب للعمل 
بعقل مشتت ال يرضيني.

لأطفال  مؤقتا  التفرغ  اختار  آخر  منوذج 
تفوق  وذات جتربة  دولة  مهندسة  كونها  رغم 

اخلمس سنوات.
خولة )31 سنة( متزوجة منذ ست سنوات 
ومهندسة  وس��ن��ة(  س��ن��وات   4( لبنتني  وأم 
اتصاالت، اختارت الضفة األخرى من النجاح.. 
مؤقتا  لتترك  األس��ري  والعطاء  األمومة  ضفة 

عملها، عن مدة التفرغ وأسبابه تقول خولة :
عند  سنة  مل��دة  العمل  عن  التوقف  »ق��ررت 
والدة طفلتي األولى، ولكنني استأنفت العمل 
قبل نهاية السنة لشعوري بامللل، وعدم حتملي 
اجللوس في البيت، عند والدة طفلتي الثانية 
إلى  مل��دة سنة  التوقف  ال��ق��رار:  نفس  ات��خ��ذت 

ثالث سنوات.
ال��ق��رار ه��و إمي��ان��ي بحاجة  سبب ات��خ��اذ 
أبنائي الكبيرة لي في هذا السن، وواجبي كأم 
التفرغ لهم ملدة معينة قبل االنطالق إلى العمل، 
التوجه  أن��ص��اف احل��ل��ول وال  ألن��ن��ي ال أح��ب 
للعمل بعقل مشتت فال أكون منتجة وراضية 

على عطائي فيه«.
الدبلوم ورق معلق أم علم مطبق ؟

ترى خولة ان دبلومها كمهندسة اتصاالت 
لم يضف ألمومتها شيئا، ولكن مرحلة الدراسات 
العليا أعانتها في  تكوين شخصيتها بالشكل 
الذي هي عليه حاليا، وصقلت طريقة تفكيرها 
ومنهجيتها في كل ما تقوم به، وتضيف خولة 
: » الذي أضيف بشكل أكبر ألمومتي هو جتربة 
بشكل  نفسي  معرفة  من  مكنتني  ألنها  العمل؛ 
فرصة  وك��ان��ت  باستمرار،  وتطويرها  أفضل 
مني.  أكبر  أمهات  جت��ارب  من  لالستفادة  لي 
وأحاول أن أطبق منهجيات العمل على إدارة 

األسرة وتربية األبناء«.
منحني زوجي بطاقة بنكية حافظت على 

استقالليتي املالية
سألتها عن اجلانب املادي وكيفية إدارته في 
فترة التفرغ املؤقتة فقالت مبتسمة : »منحني 
التصرف في  بنكية متكنني من  زوجي بطاقة 
راتبه تأييدا منه لقرار تفرغي لأبناء. وال أنكر 
أن ذلك حافظ على استقالليتي املادية  وراحتي 

النفسية.«

لم أجد سعادتي ال في 
االن���ص���ه���ار ف���ي ال��ع��م��ل 
خ����ارج ال��ب��ي��ت إلرض����اء 
طموحي الشخصي وال 
باالنغماس التام داخل 
البيت ألضرب بسنوات 
عرض  واجتهاد  دراس��ة 
أطالب  لذلك  احلائط، 
م�����ؤس�����س�����ات ال�����دول�����ة 
بتغيير القانون ليصبح 
هي  ال��ت��ي  األم  ل��ص��ال��ح 
ج��������زء م������ن امل���ج���ت���م���ع 
وح���ق���ه���ا ف����ي األم���وم���ة 
يوازي حقها في العمل 
إلى  وطنها  تنمية  وفي 

جانب أخيها الرجل .
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في إطار املجهودات املبذولة من وزارة التربية 
األصيل  التعليم  ودع��م  وتطوير  إلرس���اء  الوطنية 
اجل��دي��د وال��ت��ي ع��ل��ى أس��اس��ه��ا تعمل األك��ادمي��ي��ة 
من  بوملان  فاس  بجهة  والتكوين  للتربية  اجلهوية 
أجل تعزيز مكانة هذا القطاع وتوسيع شبكته ضمن 

مكونات املنظومة التربوية 
ووعيا منها باملجهود الذي يبذله شركاؤها في 
راكمتها  التي  والتجارب  اخلبرات  وأهمية  القطاع 
املستوى  على  وخاصة  عمومية  تربوية  مؤسسات 

الوطني في هذا املجال 
ووفاء منها ملنهج املقاربة التشاركية والتواصل 

اإليجابي املستمر مع باقي الشركاء ...
والتكوين  للتربية  اجلهوية  األكادميية  نظمت 
العلمي  املجلس  م��ع  بتعاون  ب��ومل��ان   ف��اس  بجهة 
جلمعيات  املمثلة  املركزية  واللجنة  بفاس،  احمللي 
األصيل  التعليم  مللف  املتابعة  ب��امل��غ��رب  العلماء 
التعليم  ملف  ملتابعة  اجلهوية  واللجنة  اجل��دي��د 
األصيل: "امللتقى الوطني الرابع ملؤسسات التعليم 
األص��ي��ل اجل���دي���د" ف��ي م���وض���وع:" ت��وس��ي��ع شبكة 
مدخل إلصالح  اجلديد:  األصيل  التعليم  مؤسسات 
املنظومة التربوية" وذلك يومي 8 � 9 رجب 1436ه� 
املوافق 27� 28  أبريل 2015 م  مبقر املجلس احمللي 
وم��رك��ز ال��ت��ك��وي��ن��ات ال��ت��اب��ع ل��أك��ادمي��ي��ة اجلهوية 

للتربية والتكوين بجهة فاس بوملان  
القطاع  بهذا  املعنيني  من  عدد  مبشاركة  وذل��ك 
ال��س��ادة م��دي��ري بعض األك��ادمي��ي��ات اجلهوية  م��ن 
ونواب  العلمية،  املجالس  بعض  ورؤس��اء  للتربية، 
وزارة التربية الوطنية بجهة فاس بوملان، ورؤساء 
اخلريطة املدرسية باجلهة، وأعضاء اللجن اجلهوية 
ومديري  األصيل،  التعليم  مللف  املتابعة  واإلقليمية 
املفتشني  ال��ت��ع��ل��ي��م األص���ي���ل، وب��ع��ض  م��ؤس��س��ات 

واألساتذة العاملني في هذا القطاع. 
وقد تضمن برنامج هذا امللتقى الوطني الرابع 
جلسة افتتاحية، وجلسة علمية مساء اليوم األول، 
وجلسة عرض جتارب بعض املؤسسات، ومعرض 
مواز، ثم الورشات فاجللسة اخلتامية صباح اليوم 

الثاني.

< اجللسة االفتتاحية:
احمللي  العلمي  املجلس  رئيس  السيد  ترأسها 

بفاس، مبقر املجلس، قدمت كلمات السادة:
- السيد مدير األكادميية اجلهوية بفاس

التربية  السيد مستشار رئيس احلكومة في   -
والتكوين والبحث العلمي 

- السيد رئيس املجلس العلمي احمللي بفاس 
- السيد املنسق العام للجنة جمعيات العلماء 

اللجنة  عن  اجلهوية  اللجنة  منسق  السيد   -
املنظمة

أهمية  على  اجللسة  ه��ذه  كلمات  أجمعت  وق��د 
ضرورية  محطة  باعتباره  وأهدافا،  سياقا  امللتقى 
للوقوف عند املجهودات املبذولة تقوميا واستشرافا، 

من  للصحيح  وتثمينا  تنويها  وتصويبا،  تسديدا 
احملصول واجتهادا في حتقيق املأمول، في سبيل 
االرتقاء باملنظومة التربوية نحو مزيد من اجلودة 

واملواكبة الفعالة للمستجدات التربوية ..
< اجللسة العلمية :

ت��رأس��ه��ا ال��س��ي��د ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ل��ه ال��ه��الل��ي، 
وقدمت فيها العروض اآلتية:

> ع���رض رئ��ي��س ال��ت��ع��ل��ي��م األص��ي��ل مب��دي��ري��ة 
املناهج بالوزارة السيد عبد الرزاق العمراني 

تربوي  مفتش  الطابخ  محمد  السيد  عرض   <
سابقا بعنوان التعليم األصيل اجلديد تعليم متميز

ال��ت��رب��وي ملؤسسة  امل���دي���ر  ال��س��ي��د  ع���رض   <
األس��ت��اذة  ع��ن  نيابة  ب��أك��ادي��ر  اخلصوصية  القلم 
الرائدة  التجربة  عن  املؤسسة  مديرة  نزهة طاسني 

للمؤسسة 
> عرض السيد محمد بنزينب )مفتش تربوي 

سابقا( في موضوع قراءة في احلقيبة التربوية.
> جلسة عرض جتارب بعض املؤسسات:

في اليوم الثاني ترأس األستاذ الدكتور رضوان 
املؤسسات  بعض  جت��ارب  ع��رض  جلسة  بنشقرون 
طرحت  كما  م��خ��ت��ارة،  وع��روض��ا  أنشطة  تضمنت 
بعض الصعوبات واملعيقات التي تواجهها فتحت 
على إثرها مناقشة لتدقيق بعض اإلشكاالت القائمة 

وتلمس املقترحات واحللول..
< أنشطة موازية للملتقى:

السابقة  امللتقيات  ع��ن  امللتقى  ه��ذا  ميز  مم��ا 
بالتعليم  خ��اص��ة  م��ن��ش��ورات  ط��ب��ع  األول  أم�����ران: 
األص���ي���ل، ال��ث��ان��ي م��ع��رض ب��أه��م م��ن��ت��ج��ات بعض 

املؤسسات.
 : األصيل  بالتعليم  خاصة  منشورات  طبع  ـ  أ 

ومنها :
0 - االختيارات والتوجهات.

اخلاصة.  التربوية  والتوجيهات  البرامج   -  1
بتدريس املواد اإلسالمية بالتعليم األولي األصيل.

اخلاصة.  التربوية  والتوجيهات  البرامج   -  2
االب��ت��دائ��ي  بالتعليم  اإلس��الم��ي��ة  امل����واد  ب��ت��دري��س 

األصيل.
اخلاصة.  التربوية  والتوجيهات  البرامج   -  3
بتدريس املواد اإلسالمية بالتعليم اإلعدادي األصيل.

4 - مذكرات ومراسالت وزارية. 
5 - معطيات إحصائية وكتب مدرسية. 

6 - أيام دراسية وملتقيات وطنية. 
7 - مبادرات جهوية : مصوغة تكوين.

ال��راب��ع ملؤسسات  ال��وط��ن��ي  امللتقى  دل��ي��ل   -  8
التعليم األصيل اجلديد. 

ميز  مم��ا   : المؤسسات  لمنتجات  معرض  ـ  ب 
هذا امللتقى الرابع املعرض الذي نظم باملوازاة مع 
األصيل  التعليم  مؤسسات  قبل  من  امللتقى  أعمال 
بتقدمي منتجاتها التربوية: أنشطة مدرسية مصورة 
طبع  م��ن  م��ق��ررة  مدرسية  كتب  م��ن  من��اذج  موثقة، 
الوطنية، لوحات... وقد شاركت فيه  التربية  وزارة 

مؤسسات التعليم األصيل التالية :
األولى  بنسودة  )مدرسة  تيمية  ابن  مدرسة   -

سابقا( )فاس(.
- مدرستا املستقبل األولى والثانية ) فاس(.

- مدرسة األبرار )طنجة(.
- مدرسة االقتباس )بني مالل(.

- مدرسة طيبة )الدار البيضاء(. 
< الورشات :

ت����وزع احل���اض���رون إل���ى خ��م��س ورش�����ات في 
احملاور اآلتية : 

أوال: البرامج واملناهج والكتاب املدرسي
وآل��ي��ات  امل��ص��وغ��ات  املستمر:  ثانيا:التكوين 

التنفيذ
ثالثا: التواصل والشراكة وتبادل اخلبرات 
رابعا: اإلعالم والتوعية واألنشطة املوازية

خامسا: نحو مدرسة منوذجية للتعليم األصيل 
اجلديد

< اجللسة اخلتامية: تقارير وتوصيات :
ال��ورش��ات  تقارير  اخلتامية  اجللسة  ع��رض��ت 
التي تضمنت خالصات مناقشة احملاور السابقة مع 

بعض التوصيات وقد جاءت كاآلتي: 
والكتاب  والمناهج  البرامج  مستوى  على   : أوال 

المدرسي: 
العلمية  للمراجعة  املدرسية  الكتب  إخضاع   -
الدقيقة لتصحيح منت األحاديث واألسانيد من قبل 
متخصصني حتى تخرج سليمة من األخطاء قومية 

في البناء. 
بناء  في  املتعلمني  مستوى  مراعاة  ض��رورة   -
امل��درس��ي��ة وم��راع��اة مبدأ  ال��ب��رام��ج وإع���داد الكتب 
ال��ف��روق ال��ف��ردي��ة وال���ف���روق ب��ني امل��ن��اط��ق، وم��ب��دأ 

التكامل بني املواد. 
-  ضرورة مراعاة اجلانب الفني واجلمالي في 

بناء الكتاب املدرسي ومحتوياته.
المستمر:  التكوين  مستوى  على   : ثانيا 

المصوغات وآليات التنفيذ:
بالتكوين  اخلاصة  املذكرات  تفعيل  ض��رورة   -
مستوى  في  امل��درس  يجعل  ال��ذي  بالقدر  املستمر، 

العطاء النافع.
بالتكوين  املعنيني  جميع  إش���راك  ض���رورة   -
اإلش��راف  وهيئة  املدرسني  من  تدبيره  في  املستمر 

والتأطير واللجن اإلقليمية واجلهوية.

ميزانية   األك��ادمي��ي��ات  تخصيص  ض����رورة   -
كافية للتكوين املستمر في التعليم األصيل اجلديد  
ثالثا : على مستوى التواصل والشراكة وتبادل 

الخبرات :
- تفعيل أساليب التواصل والتعبئة املستمرين، 
وتوسيع أشكال التواصل وتكثيفه مع كل املعنيني 
ومؤسسات  آب���اء  اجل��دي��د  األص��ي��ل  التعليم  ب��ش��أن 

وجمعيات املجتمع، 
ف��ي ذل��ك،  ال��وس��ائ��ط امل��س��اع��دة  - استثمار ك��ل 
ول��وح��ات  وم��ط��وي��ات  م��ب��اش��رة مطبوعات  ل��ق��اءات 

إشهارية ...
اخل��ب��رات  وت��ب��ادل  للتواصل  شبكة  إح���داث   -
وتربويا  معرفيا  وفضاء  وعاء  وجعلها  والتنسيق، 

ورافدا للتكوين واإلعالم.
-  تفعيل املذكرات الرسمية ومقررات املؤمترات 
السابقة في مجال الشراكة تفعيال في الكم والنوع.

املؤسسات  بني  والتجارب  اخل��ب��رات  تبادل   -
ودورية  مستمرة  لقاءات  وعقد  املجال،  في  الفاعلة 

ملدارسة التجارب وتبادل اخلبرات. 
- ت��دوي��ن اخل��ب��رات وال��ت��ج��ارب وامل���دارس���ات 

العلمية وإخراجها في مطبوعات قابلة لالستفادة 
رابعا : على مستوى اإلعالم والتوعية واألنشطة 

الموازية : 
- أه��م��ي��ة اس��ت��ث��م��ار وس��ائ��ل اإلع����الم امل��ت��اح��ة 
وجميع أشكال التوعية التي من شأنها رفع الوعي 

بقيمة التعليم األصيل اجلديد.
األنشطة  شأن  في  الوزارية  املذكرات  تفعيل   -
دعم  م��ن شأنها  ج��دي��دة  أش��ك��ال  وابتكار  امل��وازي��ة، 
باجلودة  واالرت��ق��اء  امل��ه��ارات،  وتنمية  املكتسبات 

واملردودية. 
نموذجية  مدرسة  نحو  مستوى  على   : خامسا 

للتعليم األصيل الجديد :
ق��در  ب��أق��ص��ى  امل���وج���ود واس��ت��ث��م��اره  - تثمني 
موجود، وحتديد املنشود، واإلعداد له ببذل الوسع 

واملجهود.
ذات  وتأطيرية  وإداري��ة  تربوية  أطر  تكوين   -
همم عالية وقدرات علمية ومنهجية وتربوية قمينة 

بالنهوض بهذا النوع من التعليم.
- توفير فضاء تعليمي وتربوي متنوع األنشطة 
على  ومشجعة  وواقعية  دقيقة  أهداف  على  ومبني 

التعلم واملبادرة.
- إجناز املضامني التربوية في أغلفتها الزمنية 
أسسها  على  التقوميات  أن��واع  إجن��از  م��راع��اة  مع 

العلمية والتربوية شموال واستيعابا واستثمارا.
االجتماعي  احمليط  على  اإليجابي  االنفتاح   -
تواصال وتعاونا وإسهاما واستثمار كل اإلمكانات 

التي تتوفر عليها البيئة احمليطة.
- تشجيع املبادرات واحتضان الطاقات ورعاية 
املواهب سواء في صفوف التالميذ أو املدرسني أو 

األطر التربوية واإلدارية أو احمليط االجتماعي.
- العمل وفق خطة عمل وتصور تدرجي مرحلي 
أصبحت  فقد  ولذلك  احل��اج��ات،  حسب  للنمو  قابل 
ل�إنشاء  تنظيمية  ق��وان��ني  إلع����داد  ملحة  احل��اج��ة 

الثانوي التأهيلي ابتداء من املوسم املقبل. 
الله  ورح��م��ة  عليكم  وال��س��الم  التوفيق  وبالله 

تعالى
------------

أعد التقرير : د. الطيب الوزاني
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ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
 رأي

تهمة
أغرب من الخيال

... حوكم الرئيس املنقلب عليه الدكتور 
محمد مرسي بعشرين سنة سجن إضافة إلى 
خمس سنوات مراقبة، فدخل بذلك القضاء 
لألرقام  كينيس  كتاب  في مصر  »الشائخ«  
اإلكسوس  عهد  منذ  تهمة  ألغرب  القياسية 
حوكم  الفراعنة...  قبل  مصر  حكموا  الذين 
الرئيس الشرعي بعد مماحكات ومماطالت 

كثيرة لم يستطيعوا خاللها إثبات 
من  عليه   صحيحة  تهمة  أي 

السخيفة  ال��ت��ه��م  ك��ل  ض��م��ن 
ف��ي مطابخ  ط��ب��خ��ت  ال��ت��ي 
امل����خ����اب����رات... ح��اك��م��وا 
الرجل وهم في عجلة من 
يدركهم  ال  ح��ت��ى  أم��ره��م 
القادم  يوليو   14 تاريخ 
ويتم  امل��ت��اب��ع��ة  فتسقط 
إخ�������الء س��ب��ي��ل��ه ب��ح��ك��م  

قانون احلبس االحتياطي 
الرئيس  عليه  صادق  الذي 

الطرطور عدلي منصور... أما 
يا سامعني-  -يا سادة  التهمة 

التي حوكم بسببها الرئيس مرسي 
ف��ه��ي »اس��ت��ع��راض ال��ق��وة« ه��ك��ذا وال��ل��ه...
مبعنى أن كل تهم مرسي أنه كان يستعرض 
الرجل  يا ليت ذلك حصل ولو كان  قوته... 
فعال استعرض قوته ملا جترأ عليه السفلة 
انقلبوا  مل��ا  واإلنسانية  األخ���الق  وع��دمي��ي 
إليهم  ام��ت��دت  ال��ت��ي  ي��دي��ه  وع��ض��وا  عليه 
لينتشلهم من الرق واالستعباد والسخرة... 
علماء  خيرة  من  مناصريه  أص��وات  بحت 
استعراض  منه  طالبني  ومفكريها  األم���ة 
القوة والضرب بيد من حديد ضد املتآمرين 
وبلحن  بسيماهم  ي��ع��رف��ون  وك��ان��وا  عليه 
ال��ق��ول وم��ع ذل��ك ل��م يكترث ال��رج��ل الطيب 

بالتحذيرات والتنبيهات حتى وقع ما وقع 
فأضاع الثورة وأضاع معها الصادقني من 
العلماء واملفكرين وخيرة شباب هذه األمة 

ألنه كان لينا هينا زيادة عن اللزوم ...
التهمة  ه���ذه  م��ن  ب����ريء  إذن  ف��م��رس��ي 
السخيفة إن صح أن نسميها تهمة أصال... 
كان الغوغاء يخرجون في مظاهرات مدفوعة 
األجر وهم يحملون البرسيم أمام 
ال��رئ��ي��س وأم����ام منزله  ق��ص��ر 
له وألتباعه... وكانوا  إهانة 
القصر  ج����دران  يلطخون 
ب��أل��ف��اظ ن��اب��ي��ة وس��ب��اب 
م���ن���ح���ط... ب����ل ج�����اؤوا 
إحدى  فأزالوا  ب»ونش« 
وضبط  القصر  ب��واب��ات 
الفاعلون ومعهم الونش 
وأط���ل���ق س��راح��ه��م بعد 
ذل���ك ... ك���ل ذل���ك ي��ح��دث 
شاف  م��ن  )وال  والداخلية 
وال من دري( حتى أن الوزير 
وقتها كان ال يرد على اتصاالت 
الرئيس... والرئيس نفسه يعطي 
تعليمات للحرس الرئاسي بأال مينعوا أحدا 
من التظاهر وال يعتدوا عليه حتى وهم في 
رئيس  ق��ال  كما   - منزله  ملهاجمة  طريقهم 
حرسه اخلاص العميد طارق اجلوهري في 

لقاء مع اجلزيرة- ...
فكيف  ال��ث��ان��ي��ة  أم���ا  ه���ذه واح�����دة،   ...
يصح عقال أن  يحاكم الرجل بعشرين سنة  
من  ويبرأ  فقط  القوة«  »استعراض  بتهمة 
املتظاهرين  مآت  قتل  في  فعال  استخدمها 
إبان الثورة... وكذلك من ال يزال يستخدمها 
وبوحشية أشد... أال لعنة الله على الظاملني. 
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.          

حينما انقدحت شرارة النقاش في المدة األخيرة داخل األوساط الثقافية والفكرية، على 
اختالف توجهاتها ومشاربها، حول موضوع اإلجهاض، لم يكن ذلك إال تعبيرا عن منعطف 
خطير، تمثل في نتائج كارثية لما اصطلح عليه في تلك األوساط باإلجهاض السري. وأما 
النتائج الكارثية فتكمن فيما يترتب حتما عن عمليات اإلجهاض السري من أضرار تطول 
النساء المجهضات، قد تصل في أشد تداعياتها إلى الوفاة التي تقارب نسبة 14 في المائة، 
بحسب اإلحصاء المنجز في هذا الباب، وذلك ضمن العدد المهول للنساء الالئي يخضعن 
لعملية اإلجهاض في السراديب المظلمة، والذي قدرت اإلحصائيات تراوحه بين الثمانمائة 

واأللف حالة،  ضدا على القانون.
 والحق أن إثارة النقاش حول هذه الظاهرة االجتماعية المعقدة، بما صاحبه من توتر 
واحتدام، بل واصطدام في أحيان كثيرة، قد اكتسى وجها إيجابيا من حيث كونه قد كشف 
النقاب عن قنبلة، بل قنابل موقوتة كان ال بد أن تنفجر في أي وقت وحين، بعد أن تتوفر لها 
قوة للدمار أعظم وأعتى مما هي عليه اآلن، وإن كانت هذه ليست بالهينة على كل حال، فعسى 
فئاتهم وقطاعاتهم إليجاد  المجتمع بشتى  القيمين على  الكشف في إسراع  أن يسهم هذا 
حلول جذرية توقف النزيف، وتعيد سفينة المجتمع المغربي إلى الوضع الصحيح في هذا 
الباب المتعلق بالتعامل مع األجنة في بطون أمهاتهم، وذلك بالشكل الذي يرتضيه الشرع 
وتمدها  السفينة  ترعى  قوية،  سليمة  أجيال  مشاريع  األجنة  هؤالء  يجعل  والذي  والعقل، 
بالطاقة الخالقة التي تحفظ لها سالمتها واستقامة جريانها، وتضمن لها استمرار اإلبحار 

إلى بر األمان.
غير أن النقاش، لألسف الشديد، لم يجر في مساحة كبيرة منه بالشكل العلمي الموضوعي 
السليم، ألن كثيرا ممن اقتحموا حماه لم يكونوا مؤهلين للخوض فيه، ال بمقياس األمانة 
وال بمقياس االختصاص، بل كان زادهم، وهم يخبطون فيه خبط عشواء، السفسطة والجدل 
العقيم، المقرونان بزعم العقالنية والحكمة، وما هم منهما في شيء. بل إن بعض من دخلوا 
كأن  يحسنون حملها،  ال  وبأسلحة  مزيف  بمظهر  ذلك  فعل  عن  يتورعوا  لم  النقاش،  حلبة 
المناقشون  أي  وهم،  المذاهب،  وأصحاب  الفقهاء  أقوال  من  بحشد  نقاشهم  في  يتذرعوا 
المزيفون، على طرفي نقيض مع هؤالء الفقهاء، على مستوى الرؤية الفلسفية والمنطلقات 
الفكرية، ولكنها المكيافلية في أحط صورها عند قوم ال يستحيون، وال يملكون غيرها دينا 

وديدنا.
 وأورد هنا مثاال لنقاش يعبر عن تخبط هؤالء المتنطعين وبعدهم المطلق عن الحق 
والصواب: يقول أحدهم: »أما على مستوى الواقع ، فإن األرقام المهولة لعمليات اإلجهاض 
التي تتم يوميا تسائل المناهضين عما أعدوه لهذه األجنة إن لم يتم إجهاضها، من رعاية 
لهم حقوقهم كمواطنين«   الطبيعيين وتضمن  األبناء  بينهم وبين  وتربية وقوانين تساوي 
إن هذه المرافعة البائسة تكشف، كما هو واضح للعقالء، عن منطق فئة مهزومة، بل مقرة 
بالواقع المتردي بسبب بعده عن اعتماد اإلسالم تربية ومنهج حياة، ومنهج ضبط وتقويم 
وحراسة للقيم والحرمات، في ضوء ما يقتضيه الدين من رعاية للمقاصد بجميع أنواعها. 
فلو كان للشرع صوت مسموع في سفينة المجتمع بجميع قطاعاتها ومناحيها، لكنا أمام 
حال أخرى، هي من االستقامة و الطهر والنقاء بحيث تحول دون تكون األجنة من حرام، فمع 
فتح أبواب الحالل وحمايتها من المفسدين واللصوص والمشاغبين، تنغلق أبواب الخنا 

والحرام، وينمو المجتمع في االتجاه الصحيح.
إن الذي يستعرض ما كتب حول موضوع اإلجهاض وال يزال يكتب حتى اآلن، يسجل 
انحرافا صارخا في طرح السؤال، ومن ثمة عن تحرير محل النزاع أو الخالف، ذلك أن طرح 
السؤال ال ينبغي أن يكون من فراغ وفي فراغ، وإنما انطالقا من فلسفة األمة ومذهبيتها التي 
ارتضتها لتوجيه حياتها وضبط مسيرها، والستلهامها في حل مشكالتها وإحكام دواليبها، 
حتى ال يتسلل إليها من العوامل ما يوهن عزمها وينخر كيانها. وإن وجود مثل تلك األفكار 
الالمسؤولة على ظهر سفينة المجتمع، والتمكين ألصحابها، لهو مما يمثل خرقا خطيرا 
في كيانها بسبب ما ينجم عنه من بلبلة واضطراب في أوساط من ليس له مناعة كافية من 

ركابها وروادها.
إن السؤال ينبغي أن يطرح هكذا: من هو الجنين الذي نريد أن نتساءل عن مشروعية 
إجهاضه؟ أهو جنين نتج عن عالقة شرعية، أم عن عالقة غير شرعية، أي محرمة؟ وتحت أي 

مالبسات يكون ذلك؟
والذي ينتصب للجواب على هذا السؤال أو األسئلة ليس كل من هب ودب، وإنما هم أهل 
الشأن من العلماء والخبراء الذين يمثلون ضمير األمة، وهم ربابنتها على مستوى التوجيه 
الفكري والقيمي، وتقتضي مصلحة األمة عدم إفساح المجال لشرذمة اإليديولوجيين األغراب 
عن واقع األمة وحقيقتها، ليدلوا بدالئهم، فليس في دالئهم إال السم الزعاف، أو في أقل تقدير، 

يجب إهمال أقوالهم والضرب بها عرض الحائط، ألنها ال تورث إال الضالل والخبال.
إن الرشد يقتضي من األمة أن تعرض مشاكلها على شرع الله الذي ال يأتيه الباطل من 
بين يديه وال من خلفه، أما إذا استمرت في االحتكام إلى منطق )وداوني بالتي كانت هي 
الداء(، فإن أمرها لن يؤول فقط إلى وضع تحتاج فيه إلى إجهاض األجنة، بل إنها تكون أمام 
ما هو أدهى وأمر: إنه خطر إجهاض أمة، ولتنتظر إذ ذاك المحق والزوال، ولتحذر من وعيد 
ْوا َيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم ُثمَّ اَل َيُكوُنوا  االستبدال، المتمثل في قول العزيز المتعال: �َوِإْن َتَتَولَّ

َأْمَثاَلُكْم� )محمد: 38( صدق الله العظيم.

د. عبد المجيد
بنمسعود

 خروق في سفينة 
المجتمع

أجنة إجهاض  ـ   54
أم إجهاض أمة؟
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االسم الكامل : ........................................................................
العـنوان الكامل :......................................................................

االشتراك السنوي : 20 عددا
< داخل املغــــــرب : 60 درهم             

  < خارج املغــــــرب : 20 أورو أو ما يعادلها
ترسل االشتراكات باسم :

> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية
> أو جريدة احملجة على حساب وكالة البنك الشعبي )املوحدين فاس( 

 رقم : 2111113412900014
أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر اجلريدة على العنوان التالي : 

جريدة احملجة حي عز الله، زنقة 2، رقم 3، الدكارات،
فاس - املغرب

ق�شيمة  اال�شرتاك
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ف��ي ال��ب��دء أج��دن��ي مضطرًا إل��ى االع��ت��راف 
ومربينا  أستاذنا  تفي  أن  عن  الكلمات  بعجز 
الرثاء  من  حقه  الهراس  السالم  عبد  الدكتور 

والتقدير وذلك لعاملني :
تظل  ال��ق��ام��وس��ي��ة  ال��ك��ل��م��ات  ألن   : األول 
قصيرة القامة أمام شموخ قامة املرحوم التي 
ارتفعت في سماء اخلير واإلصالح والقيم ثمار 
وحترير  الهدى  مراكب  في  وسمت  أشجارها، 
ال��ن��ف��وس آي��ات��ه��ا، وخ��ل��دت ف��ي أش��ك��ال وعينا 

رسوم مدارسها.
ل��ي��س س��ه��ال أن أخ��ت��زل  : ألن����ه  ال���ث���ان���ي 
شهادتي في دقائق عن عطاءاته التي اتسعت 
مساحاتها اجلغرافية والفكرية فامتد تأثيرها 
مغربا ومشرقًا، وتنوعت حقول معارفها، فكان 
ومنظرًا  اجتماعيا،  ومصلحًا  إسالميًا،  مفكرًا 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ا، وأس���ت���اذا ج��ام��ع��ي��ا، وش��اع��رًا، 
ومربيا، وداعية، ومحققا، ومؤسسًا للدراسات 
األن��دل��س��ي��ة، وزارع������ًا ق��ي��م االن��ت��م��اء ال��ع��ق��دي 
واحلضاري، ينطبق عليه ما يقوله علماء اللغة 

"ما يعرف مفرده ويجهل جمعه".
من هنا ميكننا القول على سبيل االختصار 
م��دارس  ث��الث  إليه  انتمت  لقد  املناسبة  بهذه 

كبرى وضع فيها الفتات هراسية مضيئة.
أولها : املدرسة اإلميانية :

االنتماء  قيم  تعزيز  على  فيها  عمل  التي 
واملذهب  اإلس��الم��ي  للدين  واملذهبي  العقدي 
امل��درس��ة حضانة  ه��ذه  ف��ي  أك��د  املالكي، حيث 
اإلسالم ألرقى قيم التقدم واحلضارة، وصحح 
إلى  داعيا  لإلسالم،  املسيئة  النمطية  الصور 
للمسلمني  يعيد  رش��ي��د  إس��الم��ي  وع���ي  ب��ن��اء 
من  ويحررهم  وحضارتهم،  دينهم  في  ثقتهم 
والفرقة،  والتبعية  لالستعمار"  "القابلية  وباء 
الذي  املناعة  ذاتهم وهويتهم بجهاز  ويحصن 
يبنيه الفهم السليم للدين اإلسالمي والتخطيط 
ال��ت��رب��وي وال��ع��ل��م��ي ال��دق��ي��ق، وم���ن ث���م جند 
ثالثة  إلى  تستند  الهراسية  اإلميانية  املدرسة 
: اإلمي���ان بخصوصية  ك��ب��رى، ه��ي  ت��وج��ه��ات 
االنتماء العقدي واحلضاري، والوعي بأخطار 
اإلسالمية،  املعتقدات  في  املشككة  التحديات 
االحتياجات  من  النابعة  باألولويات  والوعي 
فهمه  خريطة  اتسعت  وب��ذل��ك  وال��ض��روري��ات. 
والثقافة  ال��ع��ق��ي��دة  ليشمل  اإلس��الم��ي  ل��ل��دي��ن 
في  اإلسالمي  الدين  أهمية  مبرزًا  واحلضارة، 
قتل ال��ه��م ال امل��ه��م، وجل��م وح���وش احل��ض��ارة 
ال  احملبة  ق��وة  ت��س��وده  عالم  وب��ن��اء  املفترسة، 
محبة القوة، مجليا في مختلف كتاباته املعادلة 
بحاجة  اإلس��الم  ك��ان  "إذا   : التالية  احل��ض��ارة 
اليوم إلى املسلمني، فإن العالم املتوحش اليوم 
ذلك  في  ليلتقي  اإلسالمي"  الدين  إلى  بحاجة 
مع العالم أبي احلسن الندوي في كتابه "ماذا 

خسر العالم بانحطاط املسلمني".
ثانيهما : املدرسة الثقافية :

مت��ت��ح امل���درس���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ع��ن��د امل��رح��وم 
الهراس من تعاليم العقيدة اإلسالمية وقيمها 
وتأتي  املتميز،  احل��ض��اري  وتراثها  املقدسة 
ل��ل��دراس��ات األندلسية مع  امل��غ��رب  ف��ي  ري��ادت��ه 
األستاذ محمد بنشريفة، في عنايته بأعالمها، 
باحملطات  والتعريف  مخطوطاتها  وحتقيق 
األب���ار،  اب��ن  عند  املضيئة  والثقافية  األدب��ي��ة 

اللبانة،  واب���ن  ع��ي��اض  وال��ق��اض��ي  البلنسي 
إب��رازًا  التميمية،  وحسانة  زي��اد،  بن  وط��ارق 
ل��ع��ط��اءات ال��ث��ق��اف��ة اإلس��الم��ي��ة ف��ي األن��دل��س 
وتأكيدًا  اإلنسانية،  احل��ض��ارة  في  وتأثيرها 
للريادة احلضارية للدين اإلسالمي، ولم تقتصر 
مسألة الثقافة عنده على عرض أحدث صيحات 
املوضة الثقافية، وتختزل - كما جند عند كثير 
من املثقفني - في االنغالق اجلامد أو االنفتاح 
واالرت��زاق،  الالمباالة،  مواقف  في  أو  الذائب، 
واستعراضات  تقنيات  أو  الضيقة،  واحلزبية 
ورؤي��ة  ورسالة  أمانة،  كانت  بل  تكنولوجية، 
نهضة  بناء  على  تعمل  استشرافية،  تغييرية، 
ثقافية جتعل اإلنسان مركز انشغاالتها، وقطار 

ت��ق��دم��ه��ا، ف��ك��ان ب��ذل��ك ف��احت��ا م��درس��ة مغربية 
والتنظير  األندلسي،  الثقافي  بالتراث  للعناية 
بن  مالك  الكبير  باملفكر  فيه  املتأثر  النهضوي 

نبي.
ظل  ب��أن��ه  قلت  إذا  مبالغا  لست  هنا  م��ن 
طوال حياته يحمل هموم اإلجابة عن األسئلة 
ملاذا  نحن؟  من   : واحل��ارق��ة  القلقة  احلضارية 
تأخر املسلمون وتقدم غيرهم؟ ما هي التحديات 
طريق  في  بها  الوعي  وجب  التي  واألولويات 
انغالق،  غير  في  مسلمني  نبقى  كيف  تقدمنا؟ 

ومعاصرين في غير ذوبان؟
االج���ت���م���اع���ي���ة  امل������درس������ة   : ث���ال���ث���ه���ا 
الهراس  السالم  عبد  املرحوم  يعد  والقيمية: 

م��ن أق��ط��اب اإلص����الح االج��ت��م��اع��ي، ح��م��ل في 
والثقافية،  واخليرية  االجتماعية  اجلمعيات 
التي أسسها أو كان عضوا فيها هموم اآلفات 
وأمنه  املجتمع  سالم  تتهدد  التي  االجتماعية 
ال��ص��ح��ي، وف��ه��م��ه ال��دي��ن��ي، م��ن��ه��ا آف���ة الفقر 
ال��ت��ي تسطو على ح��ق اإلن��س��ان في  واجل���وع 
احلياة، والعيش السليم، كما جند في قصيدته 

الرائعة "شهيد اجلوع" التي يقول فيها :
رأيت���ه يجث���و والهم��وم تؤوده

ويصفع������ه ذل وينهش���ه فق���ر
وترفض رجاله التح�رك أعظما

وأحسن منه���ا  قد تقيأه���ا الق��بر
إلى أن يقول مدينا ظلم املجتمع :
وقالت له األرض الرؤوم إلى متى

تعيش وأقواما ضميرهم صخ�ر
االجتماعية  ب��اآلف��ات  عنايته  تقتصر  ول��م 
املتمثلة في اجلهل، والفرقة، والفقر، واملرض، 
ال����ذوات املريضة  ي��رك��ز على ع��الج  ب��ل جن��ده 
روحيا، التي تفقد الشعور باالنتماء للجماعة، 
بعدم  القائلة  واملعتقدات  االفتراءات  ويدحض 

إنصاف اإلسالم للمرأة.
عني  التي  االجتماعية  امل��ج��االت  كل  وف��ي 
الرئيس  القيم املرتكز  بإصالحها كانت مسألة 
الذي يستند إليه تفكيره، فكانت قمة أولوياته 
وتدبيج  الكتب  تأليف  قبل  اإلن��س��ان  تكوين 
الذي حتصنه  اإلنسان  هذا  واملقاالت،  اخلطب 
ج����ذور االن��ت��م��اء ل��دي��ن��ه ووط���ن���ه وح��ض��ارت��ه 
وحت����رره أج��ن��ح��ة ال��ت��ط��ور م��ن ق��ي��ود التقليد 

األعمى واالستيالب.
املرحوم  بأستاذي  عالقتي  في  أدرك��ت  لقد 
ع��ب��د ال���س���الم ال���ه���راس أن ه��ن��اك ن��وع��ني من 
الشخصية  حياتنا  في  أث��روا  الذين  األس��ات��ذة 

والعلمية.
نوع لقننا املعارف وحبب إلينا أدب األدباء 
ثقافات  على  عيوننا  فتح  مما  املفكرين،  وفكر 
جديدة  بثقافات  تالشت  التي  العلماء،  عقول 
عرفناها، ونوع آخر منهم الدكتور عبد السالم 
ال��ه��راس وال��دك��ت��ور ع��ب��اس اجل�����راري، رب��ان��ا 
األنبياء  إلينا  حببت  قيم  م��ق��دس��ة،  قيم  على 
لثقافة  ال��ن��اش��ري��ن  واألخ���ي���ار  وال���ص���احل���ني، 
االن��ت��م��اء، اخل��ي��ر، احمل��ب��ة، احل��ري��ة، ال��ك��رام��ة، 
ف��ي نهوجنا وإب��داع��ن��ا  امل��واط��ن��ة، مم��ا رس���خ 
ثقافة "علوم العقالء"، ولذلك كان بيته ومكتبته 
للدعوة،  ومحرابا  للصالة،  مسجدًا  ومائدته، 
ومأوى للكرم والعلم، في عصر أبرز ما يسمه 
أنه عصر أزمة قيم الكرم، اخلير، األمن، العطاء.
لقد كان بدون منازع مدرسة للقيم البانية 
لعقيدتنا،  انتمائنا  وحصن  مناعتنا،  جلهاز 
أق��ول  لهذا  وحت��ررن��ا..  وعينا  لعتاد  ومربطا 
ب��أن��ه ل��م مي���ت.. ف��امل��ي��ت��ون ه��م ال��ذي��ن يحيون 
الله  فرحمه  كالدخان،  عطر  وال  قيم  بال  بيننا 
وأسكنه فسيح جناته، وإننا بفراقكم يا قدوتنا 
حملزونون، وإن العني لتدمع والقلب ليفجع وال 
نقول إال ما يرضي ربنا كما قال رسولنا � في 

وفاة إبراهيم: "إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأقول فيكم ما قلته في والدي عند وفاته :

ما كنت أوثر أن ميتد بي زمني
حتى أرى مرشدي احملبوب في احلفر.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

شفشاون : 2015/4/26

شهادة تأبني في حق هرم البناء الهوياتي
أستاذ جيلنا الدكتور عبد السالم الهراس

أ.د. مصطفى الزباخ
مقرر أكادميية اململكة املغربية
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صبيحة يوم االثنني  20 أبريل انتقلت إلى رحمة الله جل وعال السيدة 
جلريدة  املؤسس  املدير  فلواتي  املفضل  املــرحــوم  زوجــة  العبيدة  فاطمة 
احملجة رحمهما الله تعالى وذلك بعد مرض مفاجئ عن سن يناهز 75 

سنة.
وبهذه املناسبة األليمة  تتقدم أسرة جريدة احملجة بأحر التعازي إلى 
أن يسكن  القدير  العلي  الله  وأقاربها، سائلني  وأصهارها  وبناتها  أبنائها 
الصبر  أهلها  ويلهم  ورضوانه  مبغفرته  ويكرمها  جنانه  فسيح  الفقيدة 

والسلوان 
وإنا هلل وإنا إليه راجعون 

تعزية

زوجـة الـمـرحـوم الـمـفـضـل فـلـواتـي فـي ذمـة اللـه



إلى أن نلتقي

شاع االختالط وعّم في جل املؤسسات التعليمية وفي أغلب بلدان 
العالم تقريبا، ولقد كان الدافع إلى انتشار االختالط وتعميمه أكثر من 
دافع ودعوى، منها الدافع التربوي، الذي  يّدعي أصحابه بأن التنافس 
بني الذكور واإلناث عامٌل على إذكاء القرائح وشحذها، ودافٌع إلى إبراز 
الذكورية واألنثوية على حد سواء في مجال  الذات وإظهار الشخصية 
خفيا  كان  وإن  وهو  االقتصادي؛  الدافع  ومنها  والتعليم،  التربية  تلقي 
بعض الشيء فهو باٍد في التطبيق، إذ أن إنشاء مؤسسة واحدة تضم 
للذكور  إحداهما  تكون  إنشاء مؤسستني  من  تكلفة  أقّل  واإلناث  الذكور 
الّدراسية،  احُلجر  الفضاءات:  إنشاء  من حيث  لإلناث، سواء  واألخ��رى 
التي تقتضي، في  البشرية  امل��وارد  أم من حيث  إل��خ،،  الساحة  املكاتب، 
حالة وجود مؤسستني، أطرًا تربوية وإدارية أكثر عددًا منها في حالة 
باجلانب  يتعلق  فيما  ذل��ك  عن  يترتب  َم��ا  أّم��ا  واح���دة.  وج��ود مؤسسة 
من  القليل  إال  عنه  يتحدث  وال  عنه،  مسكوت  فأمر  والّسلوكي  اخُلُلقي 

ارسي التربية والتعليم، أو بعض اآلباء املطلعني على خبايا األمور. ُمَ
ل��ن أحت���دث ع��ن ه���ذا اجل��ان��ب ف��م��ا ي��ش��اه��د ف��ي أب����واب امل��ؤس��س��ات 
أمر ال يحتاج  الظاهرة واخلفية حولها،  التعليمية ومداخلها وال��دروب 
إلى دليل، ولكني أشير فقط إلى اجلانب التربوي التعليمي والتحصيلي.
منذ س��ن��وات ق���رأت ع��ن جت��رب��ة ت��رب��وي��ة خ��اص��ة ف��ي إح���دى ال��دول 
األوروبية، حيث اعتمد أصحاب املشروع عددًا من املبادئ املثيرة، على 
 : باملقام  مرتبط  هو  ما  أبرزها  لعّل  الغربي،  للمجتمع  بالنسبة  األق��ل 
التجربة  آتت  ولقد  الرئيسية،  القاعات  في  واإلن��اث  الذكور  بني  الفصل 
إن  حتى  العامة،  التربوية  احلصيلة  حيث  من  األي��ام،  م��رور  مع  أكلها 

اإلقبال على هذه املؤسسة كان فوق الطلب أضعافا مضاعفة.
وتتالت التجارب هنا وهناك في أكثر من بلد بالعالم الغربي لكنها 
تبقى –في كل األحوال � جتارب خاصة محدودة لم تعتمد رسمّيًا نظرًا 
لطبيعة املجتمع الغربي وأعرافه احلديثة املعروفة في هذا املجال، رغم 

النجاحات التي حققتها تلك التجارب.
وفي بلداننا اإلسالمية يسجل املهتمون واملتتبعني لألمور التربوية 

والتعليمية ما يلي :
ان��زالق  إل��ى  ي��ؤدي  أو حسيب،  رقيب  دون  املطلق،  االختالط  أن   <
أخالقي كبير وتراجع التحصيل والتكوين، ألن مبدأ التنافس في مجال 
التلقي بني الذكور واإلناث املزعوم يتحول إلى تنافس في مجاالت أخرى. 
األساتذة، ومظاهر  العنف ضد  للعديد من حاالت  املتابعة  أظهرت  ولقد 
الشغب داخل األقسام الدراسية، أن إبراز "الرجولة" من ِقَبل التلميذ أمام 
العنف  هذا  إيقاد ش��رارة  إلى  دافعا  األحيان  من  كثير  في  يكون  زمالئه 

والدفع به إلى ما هو أسوأ.
يشكالن  فيها  والتكاسل  ال��دراس��ة  من  "ال��ه��روب"  نحو  امليل  أن   <
ظاهرة عامة عند التالميذ في ِسّن املراهقة، بسبب أنهم في هذا السن ال 
يدركون تبعات ذلك بشكل واضح، ومن ثم يكون االختالط مشجعًا على 
هذا "الهروب" الفردي والثنائي وأحيانا اجلماعي، ما يؤدي في األخير 

إلى هدر مدرسي بامتياز.
ال��ت��دري��س ف��ي األوس���اط  ال��ذي��ن زاول���وا  > أن األس��ات��ذة واملعلمني 
املختلطة من التالميذ وفي األوساط غير املختلطة، في املراحل اإلعدادية 
والثانوية، يؤكدون أن التدريس في األوساط غير املختلطة أجدى وأكثر 
بات  مردودية بالنسبة للتالميذ، وأريح بالنسبة للمدرس، وأكثر دفعا ملَُسبِّ

الشغب والعنف.
هم  ُأتَّ ال  وحتى  البسيطة،  اخلواطر  هذه  أسجل  وأن��ا  اخلتام،  وفي 
اإليجابي  باملفهوم  "االختالط"  إن  أقول  ال��وراء،  إلى  والهروب  بالتخلف 
ليس كارثة، أنا ال أنادي ببناء أسوار من حديد بني الرجال والنساء، فذلك 
ال يجدي إذا لم تكن أسوار العفة حاضرة، ومن املعلوم أن مساجدنا كانت 
التي  الشرعية  الضوابط  ِوف��ق  لكن  والنساء،  الرجال  بني  جتمع  قدميا 
وشرها  أولها  الرجال  صفوف  "خير  الشريف:  النبوي  احلديث  رسمها 
آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"، ولكن الكارثة تبدو 
في املفهوم السلبي الذي يحمله اللفظ أصال في ظاهره، فاالختالط ليس 
يتميز  يكاد  ال  بالشيء حتى  الشيء  أيضا خلط  فقط، وإمنا  هو اجلمع 

ه��ذا عن اآلخ��ر، وه��ذا ما جن��ده فعال في العديد من 
جانب  إل��ى  األنثى  إج��الس  يتم  حينما  املؤسسات، 
الذكر، ومن ثم تبدأ حلقات املسلسل الذي ال ينتهي...

بني االختالط وعدمه في 
املؤسسات التعليمية والتربوية

د. عبد الرحيم الرحموني

16 األخيــــرة

 متهيد: 
منذ القدمي انقسم الناس إلى طائفتني: طائفة تنتصر 
أنصار  يسمون  وأحيانا  للفظ.  تنتصر  وطائفة  للمعنى 
وأنصار  الطبع  أنصار  أو  الوضوح،  وأنصار  الغموض 
الصنعة، أو غير ذلك ما يعرفه أهل هذا الشأن. وجعلوا 
اللفظ = الوضوح = احملافظة(،  البحتري زعيم الطبع )= 
ونصبوا أبا متام رائدا للصنعة )= املعنى = الغموض = 
لتلك.  وبعضهم  املدرسة  لهذه  بعضهم  وتشّيع  التجديد(، 
املغاالة والشطط في هذا  أنه كان هناك نوع من  وال شك 
أبي  شعر  ك��ان  فما  املتأخرين،  عند  والسيما  التقسيم، 
بقوله  الغموض )يستشهد عادة  متام، وهو زعيم أنصار 
اللفظ  ، معرضا عن  : لم ال تفهم ما يقال؟(  ألبي العميثل 
فيها  بيت  أول  من  عمورية  فتح  في  وخالدته  وجتويده، 
شاهدة على تلك العناية املوغلة باللفظ، وال كان البحتري، 
كابن هاني األندلسي، رحى تطحن قرونا كما قال عنه شيخ 
ناطق  كسرى شاهد  إي��وان  وص��ف  في  وسينيته  امل��ع��رة، 

فالتعبير والتصوير وتشقيق  على ما نقول. 
أن  وحسبنا  ال��ن��ص،  ف��ي  متآخية  املعاني 

نتأمل قوله:
يغتلي فيهم ارتيابي حتى

تتقراهُم يداي بلمس.
هكذا  إش���ارت���ه(،  تكفي  مل��ح  )وال��ش��ع��ر 
واإلش��ارة  واللمح  وص��دق.  البحتري،  ق��ال 
والرمز والوحي من قرّي واحد، وهي كلها 
لغة. وعندما صنف شيخ النقاد، اجلاحظ، 
أص���ن���اف ال��ب��ي��ان اخل��م��س��ة، ج��ع��ل منها 
اإلش��ارة. والرمز كالم. قال تعالى عن نبيه 
زكريا: �قال آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام 
إال رمزا�. وقال سبحانه:�قال آيتك أال تكلم 
ليال سويا. فخرج على قومه  الناس ثالث 
وعشيا�.  بكرة  سبحوا  أن  إليهم  فأوحى 
ومخطئ من يظن أن الرمز واللمح واإلشارة 
مجافية للشعر ورسالته. إال أن اخلطأ فيمن 
وه��و  ل��ل��غ��م��وض،  ط��ري��ق  ال��رم��ز  أن  يعتقد 
وأول  امل��ع��ن��ى.  لكشف  سبيل  حقيقته  ف��ي 
خطوات هذا الطريق التمييز بني احلقيقة 
واملجاز. وكان هذا منطلق جتاوز التفسير 
إلى التأويل، وال بد للتأويل من آلة. ولكن 
ال بد للنص املؤول أن يحمل معه مفاحته، 

وإال آل إلى اإلبهام الذي هو نقيض للبيان. فالرمز واللمح 
والوحي بيان، وسواها العّي.

ماضية، بعض  في حلقة  انتقدت  وقد  ولعل بعضهم، 
أن  ش��يء،  على  يدل  ال  إبهام  غير  ليست  التي  النصوص 
عنه،  أعرض  أو  الرمزي،  الشعر  عن  أنني أجتافى  يعتقد 
أو أخرجه من دائرة الشعر. كال، ولكن الشعر الرمزي هو 
إلى  ال��دخ��ول  مفاحت   �� ذائقتك  منحته  إن   �� ال��ذي مينحك 
من  هو  أسلوب  عن  أعرض  وكيف  الفسيح.  الرحب  عامله 
دون  التعريض  ورد  وقد  البيان؟  وب��اذخ  الفصاحة،  جذم 
التصريح في كالم الله عز وجل، وكالم رسوله �، وكالم 
بلغاء العرب من الشعراء واخلطباء والكتاب. هذا، دون أن 

يؤول الكالم إلى الغموض، ألن املراد البيان.
����  ركب  ال��ع��ص��ور  ���� عبر  ال��ف��ح��ول   ك��ان بعض  وإذا 
الرسالة،  يعطل  ال  فبمقدار  شعره،  بعض  في  الغموض 

سواء أكانت تبليغية أم جمالية.
فلما كانت حركة الشعر احلديث صار الغموض سمة 
فنية عند أعالمه، متسلحني بثقافة عالية، عربية وأجنبية، 
وكان الرمز من حاق التجديد عندهم، واتخذوا األسطورة 
من أهم مياسم ذلك. ولم ُيْنَك��ر ذلك عليهم، وإن كان بعض 
التقليد قد استعظم ذلك منهم، فاضطر هؤالء إلى  زعماء 
الدفاع عن أنفسهم باستحضار نصوص من التراث نفسه. 
واختلط االستشهاد بني ما هو لغوي محض، غموضه ناجت 
عن التعقيد في التركيب ليس إال، دون أن يحمل إبداعا في 

املعنى، أو طرافة في التصوير، مثل قول الفرزدق:
وما مثله في الناس إال ملكا

أبو  أّمه حي أبوه يقاربه
وبني ما هو ناجت عن مخالفة املألوف، ومجافاة طريقة 

األقدمني، مثل قول أبي متام:
رقيق حواشي احللم لو أّن ِحلم����ه

بكفيك ما ماريت في أنه برُد
وما  باجلبال  احللم  على وصف  العرب  درج��ت  حيث 

أشبه ذلك، لرجاحته وثقله.
حتى جاء املتنبي فجعل اختصام الناس حول معاني 

شعره مزية له، فقال:
أنام ملء جفوني عن شواردها

ويسهر اخللق جّراه���ا ويختص���م
   وق���د ان��ت��ص��ر األص����الء م��ن ش��ع��راء ال��ت��ج��دي��د في 

معركتهم، وقدموا للناس شعرا راقيا، جديرا بالتنويه.
جتانفوا  بعدهم  من  ج��اءوا  من  املتشاعرين  ولكن   
الغموض  بني  السبيل، وخلطوا  عن 
واإلبهام، حتى صرنا نقرأ كالما ال 
مقال  )ينظر  مفاحت.  ملغاليقه  جند 
باحملجة(.  املنشور  الكلمات،  فخ 
م��ج��از،  ال��ش��ع��ر  ل��غ��ة  أن  وال ش���ك 
أدوات  إل���ى  ب��ح��اج��ة  امل��ج��از  وأن 
هذه  أن  إال  التأويل،  على  تساعد 
األدوات، ما لم يسعف بها النص 
التيه الذي  نفسه تكون ضربا من 
)املعني  قائلني:  الغرقى  به  يتعلق 
الشاعر(، وذلك ما يعطل  في بطن 
فضال  الشعر،  ف��ي  ال��ب��الغ  وظيفة 
ع��ن ال��ب��الغ��ة، وال��ب��الغ��ة وال��ب��الغ 
ع��ن��ص��ران م���ت���آزران ف��ي ك��ل عمل 

شعري رفيع.
ت�����داع�����ت إل������ى ذه����ن����ي ه���ذه 
الشاعرة  أقرأ نص  وأنا  اخلواطر 
أمينة املريني، املنشور بأخرة في 
الثاني  ربيع   23( الثقافي  العلم 

1436/ 12 فبراير 2015(. 
ي����ك����اد ك����ل ن����ص ج����دي����د م��ن 
امل��ري��ن��ي يفتح  أم��ي��ن��ة  ن���ص���وص 
شاعرة  وه��ي  ج��دي��دا.  أفقا  أمامنا 
مت��ت��ل��ك ن��اص��ي��ة ال��ب��ي��ان ال��ع��رب��ي، وم��ط��ل��ع��ة ب��ع��م��ق على 
في  رائقة  بفنية  تستحضرها  اإلسالمية،  العربية  الثقافة 
ذات��ه  ال��وق��ت  ف��ي  م��ن كوثرها، وه��ي  نصوصها، وت��ش��رب 
من  تستفيد  احلديثة،  الشعرية  الثقافة  ب��أدوات  متسلحة 

تقنياتها، وتطوع منجزاتها لرؤيتها ورؤياها.
ومنذ ديوانها األول: )ورود من زانة( حددت الشاعرة 
موقفها النقدي شعرا من اإلبهام، فهي ترفضه سواء أصيغ 
الشعر  أن  مستيقنة  ولكنها  مجدد.  أم  محافظ  قالب  في 
مجاز، وأن املجاز بحاجة إلى التخييل، وأن التخييل هو 
الطريق إلى التعجيب الذي جعله حازم القرطاجني جوهر 
الشعر. إال أنها ال جتعل من املجاز ذريعة �� كما فعل سارتر 

في تنظيره لاللتزام �� إلى تعطيل البالغ الشعري.
ومن هنا تؤثث الشاعرة النص ببهائه / بهائها الفني، 
ليقتنص القارئ اجلمال الظافر منه، حتى وإن كان من 
أنها  الفن واجلمال، إال  ال يلتمسون من الشعر غير دفقة 
تسعف املتخصص أو الباحث عن الهم الرسالي بالعثور 
إلى  يهدي  مفتاح  كل  هادية،  مفاحت  بوضع  ضالته،  على 

وفرة من املعاني، إن أسلم القارئ مواهبه للتأمل. 
قصيدتها  م��ع  ن��ق��ف  تطبيقيا  األم���ر  ه���ذا  لتوضيح 
باثني  ال��ش��اع��رة  تسعفنا  امل��اب��ني(، حيث  إل��ى  )اخل���روج 
عشر مفتاحا من مفاحتها. وألن املجال ال يتسع للتفصيل 
سنومئ إلى بعضها إمياء ونحلل أقلها، في العدد القادم 

إن شاء الله تعالى.

شــؤون  صـغـيــرة
يلتقطها د. حسن األمراني

مفاحت الفراشة 
)1(

ل���غ���ة  أن  ش�������ك  ال 
ال��ش��ع��ر م���ج���از، وأن 
إلى  بحاجة  امل��ج��از 
على  تساعد  أدوات 
أن  إال  ال�����ت�����أوي�����ل، 
هذه األدوات، ما لم 
ي��س��ع��ف ب��ه��ا ال��ن��ص 
ضربا  ت��ك��ون  نفسه 
م�����ن ال���ت���ي���ه ال�����ذي 

يتعلق به الغرقى
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