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درة عصامية �ن

أنيقة جدا، تميل إلى الزرقة، وربطة العنق   »كان المدير الواقف أمامنا يلبس كسوة 
تشد قميصه يف أناقة صارخة، وتبدو عليه المهابة والوقار، وسيم ونحيف جدا كقضيب 

الخيزران، له شنب مرتب بعناية، ويلبس حذاء المعا.

لقراءة  يسعى  مرب،  نفس،  عالم  نظرات  الداللة،  وعميقة  نافذة  نظراته  كانت 
نظراته.  بعمق  واحد  آن  يف  ويشعرهم  مالمحهم  خالل  من  متلقيه  نفوس  يف   ما 
وضعت أمامنا مالمح شخصية قوية يف تعابيرها، وألفاظها، وقوهتا، وسلطتها، وهيبتها، 
أخرى  مرة  العام  الحارس  جاء  ذلك  بعد  صوهتا...  وخفوت  نحافتها  من  الرغم  على 
يملي علينا الربنامج األسبوعي بما يف ذلك الدروس التطبيقية، وأسماء التالميذ، وذكرنا 
بكل ما قاله السيد المدير، ولم يكتف بلفظ المدير هذه المرة، إذ أضاف اسمه الكامل: 

األستاذ عبد السالم ياسين )....(.

مكتبة  على  تتوفر  مساء  أول  يف  العشاء  بعد  فيها  اجتمعنا  التي  المطالعة  قاعة  كانت 
الموسيقى  روائع  بدورها  تضم  موسيقية  خزانة  تضم  كما  بعناية،  منتقاة  كتبا  تضم 
فيما  سماعها  ونعيد  وسنسمعها  لدوستوفسكي،  شهرزاد  رائعة  العالمية:  الكالسيكية 
بعد، وسمفونيات بيتهوفن، وباخ، وشوبان، وموزار، وال شك أن من اختار هذه الروائع 
رفيع،  وذوق  عالية،  وثقافة  رهيف،  بإحساس  يتمتع  األجيال،  معلمي  ثقافة  يف  لتدخل 
وهذا ما اكتشفناه منذ األيام األولى، عندما شاهدنا ألول مرة السيد المدير منكبا على 

البيانو يعزف مقطوعة موسيقية قيل لنا إهنا إحدى روائع موسيقار اسمه موزار. 

اندهاشنا وإعجابنا ونحن نستمع إلى ما  وقفنا جميعا مشدوهين ولم نستطع إخفاء 
تنقره تلك األصابع النحيفة، وما يصدر عن البيانو من نغمات ما زال صداها يف األذن، 

وازداد إعجاب كل واحد منا هبذه العصامية النادرة«))).

)))  أبو العزم، عبد الغني. الضريح اآلخر: سيرة ذاتية، مؤسسة الغني للنشر، الرباط، ط)، 996)، صفحات 
0)) إلى 9)).
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يقول األستاذ عبد السالم ياسين $ :

ــح  وري لفت ــع، �ن ن والواق ــار�ي وري لتفســ�ي الت ــوي �ن ــاج النب »امل�ن

بية  ، �ة ســالمية دعــوة ودولة طــة الإ وري لــرمس الن النظــرة املســتقبلية، �ن

ــة  م
أ
ــل ال ن أم ــ�ي ــة ب عي ــط ال�ش ــة الرواب وري ملعرف ــا، �ن ــامي وزحف وتنظ

ــا،  مــة وهي تبحــث عــن وحد�ة
أ
وري ملعرفــة مقومــات ال ادهــا، �ن و�ب

ــة مشــالك  وري ملعالب حيــاء عوامــل التوحيــد والتجديــد، �ن وري لإ �ن

مــة الاليــة قصــد إعــادة البنــاء«.
أ
ال

)نظرات يف الفقه والتاريخ، ص: 2))
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مقدمة

بسم هللا الرمحن الرحيم

وصحبه  وآله  المرسلين  سيد  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 
وأجمعين.

العالم  أمم  مختلف  عند  والتعليم  الرتبية  قضية  احتلت  األزمان  توالي  مدى  على 
تدبيرا وتسييرا،  تنظيرا وتفكيرا،  المجتمعي  التنظيم  أولويات  المتميزة يف سلم  المكانة 
تطويرا وتغييرا، وتزداد هذه المكانة تميزا وارتقاء يف عالمنا المعاصر عالم العولمة التي 
زجت بالكل يف آليات التنميطين الثقايف واالقتصادي على نحو جعل من مجال المعرفة 
والتعليم ساحات الحرب الضارية للرقي بإبداعات المادة الرمادية للكائن البشري بما 
طرحته من إبداالت أخرى فتحت آفاق رحبة لبناء تعلمات متجددة ذاتيا ومدى الحياة.

يكن  لم  واستقباال،  ماضيا وحاال  االعتباري  الوضع  والتعليم هذا  للرتبية  كان  ولما 
السالم  عبد  المجدد  اإلمام  معالمها  وأثل  أسسها  أرسى  التي  النبوي  المنهاج  لنظرية 
ياسين لتغفل طرحها على بساط النظر والتفكير بما هي نظرية تغييرية شمولية يف تصورها 
لإلنسان والمجتمع، خاصة إذا استحضرنا أن اإلمام المجدد كان رجل تربية وتعليم لم 
تمنعه عوادي الزمان من ضيق ذات اليد واشتداد الفاقة والحاجة، وتوالي االبتالء بشتى 
األمراض البدنية وهو ابن الفالح القادم من البادية، وبمجهود ذايت، من التلقي الدؤوب 
لألستاذ  فجمعت  االجتماعي،  الرقي  مدارج  يف  الرتقي  ومن  وحديثها،  قديمها  للعلوم 
عبد السالم ياسين بذلك، التكوين العلمي المتكامل الرصين، والخربة العملية والتجربة 
ياسين عن  السالم  األستاذ عبد  فإن تحدث  لهذا  االستقالل.  بعد  ما  لمغرب  المعيشية 
الرتبية والتعليم فمن باب من خرب وجرب بحكم كونه عايش هذا المجال معلما ومدرسا 
ومفتشا ومخططا وموجها ومدبرا، وأسهم يف بناء المنظومة الرتبوية المغربية ومنظومات 

بعض الدول الشقيقة يف مجاالت مختلفة عقب فرتة االستقالل.
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هذا  يعرضه  الذي  التغيير  يف  والتعليم  الرتبية  قضايا  مركزية  استحضرنا  إذا  وأيضا 
التجديدي  الطرح  إلى  التي تستند  المركزية  تلكم  المجدد  المجتمعي لإلمام  المشروع 
ياسين يف عرضه لقضية  السالم  التغييري عند اإلمام عبد  المشروع  به هذا  يتقدم  الذي 

الرتبية والتعليم، وهو التجديد الذي يمكن تلخيص أهم معالمه يف:

ــ  ربط حل أزمة التعليم بحل أزمة المجتمع، من هنا حديث اإلمام عن تحرير التعليم 
الحكام ودهاليز لجاهنم ومجالسهم. وتحرير  أمة ال قضية  ليكون قضية  االستبداد  من 
األمة  لتمتلك  المانحة  والمؤسسات  للدول  الخارجية  االرهتان لإلمالءات  التعليم من 
قرارها الرتبوي، وتحرير التعليم من لوثة التغريب لينبى يف تأسيسه على وضوح المرجعية 
المجتمعية من هنا التأكيد على أهمية فهم ما فعلته فينا طاحونة التعليم المغرب من تغيير 
يف عقولنا وسلوكنا، وهو ما يعني أن ما نحياه اآلن واقعا آنيا، هو نتيجة حتمية لفعل اآلخر 

المستعمر تربية وتعليما وتخطيطا؛

ــ  دعوته أن يعود التعليم إلى كنف األمة إسهاما ومشاركة وتحمال لألعباء؛

ــ  تحديده للعلم الذي يجب اكتسابه يف العلم الدال على اهلل، الدال على نواميسه يف 
الكون، النافع لألمة يف واقعها ومستقبلها؛

هو  بما  التعليم  وبين  وإرادة،  وعقال  قلبا  للشخصية  بناء  هي  بما  الرتبية  بين  ــ  ربطه 
يف  اإلحسانية  اإليمانية  الغاية  لمفهوم  وتأسيسه  وتقنيات،  وخربات  ومهارات  معارف 

األهداف الرتبوية؛

معاين  تسري  كيف  التحدي  إذ  والمنهاج  للربامج  القرآين  المضمون  عن  ــ  حديثه 
القرآن ومضامينه يف كل العلوم الملقنة ويف كل الربامج والمضامين المعتمدة؛

ــ  دعوته إلى االهتمام بالتعليم المهني التدريبي وبالبحث واإلنتاج العلمي؛

ــ  دفاعه عن اللغة العربية آلة التدريس، إذ إن تحقيق النهضة الرتبوية التعليمية مشروط 
بأن يعاد للعربية الشريفة مجدها وسيادهتا. 

وهو ما يعني أن مقاربة قضية الرتبية والتعليم يف هذه النظرية التغييرية أمر له وجاهته 
العلمية ومشروعيته العملية على النحو الذي سيتصدى له هذا المكتوب بحول اهلل وقوته 
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عرب تناول قضايا الرتبية والتعليم يف المشروع المجتمعي لإلمام عبد السالم ياسين من 
أزمات التدبير إلى مداخل التغيير.

يحكم هذا المكتوب سياقان، ويعالج إشكالية مهمة ويضع له ثالثة أهداف رئيسة؛ 
أما السياقان فهما:

).  االستجابة للدعوة الكريمة التي وجهها القائمون على المؤتمر العالمي الثاين يف 
العالمي بعد  العلمي  النبوي وذلك يف نسق االستمرارية يف هذا الورش  المنهاج  نظرية 

مشاركتنا يف المؤتمر األول حول مركزية القرآن يف نظرية المنهاج النبوي)))؛

2.  اإلسهام يف التعريف بأهم معالم نظرية المنهاج النبوي لإلمام المجدد عبد السالم 
يلتصق  مجتمعيا  مشروعا  العالمين  على  تقرتح  وعملية  علمية  نظرية  باعتبارها  ياسين 

بأرضية القاعدة العدلية وتشرئب آفاقه إلى عوالم اإلحسان الروحية.

النظرية  هذه  اعتناء  بإبراز  صادقا  يكون  أن  نرجو  هتمم  السياقين  هذين  بين  ويربط 
بقضية تعد عند عقالء العالمين، ويف واقعنا الحالي خصوصا، قضية »أمن قومي«، هي 
قضية الرتبية والتعليم لتعلقها الشديد بأهم ما يمكن أن تملكه األمم وتستثمر فيه األمم 

والذي هو اإلنسان تعليما، وتربية، وتثقيفا، وتوعية.

على  نكدا  انفصاما  هناك  أن  مفادها  إشكالية  من  البحث  هذا  فينطلق  اإلشكالية  أما 
مستوى منظوماتنا الرتبوية والتعليمية كما على باقي مستويات مناحي حياتنا العملية، بين 
الواقع الكائن الذي نسمه بالفتنة سواء على مستوى االختيارات، أو الربامج، أو المناهج، 
أو األهداف أو الغايات، وبين الممكن الذي نتطلع إلى تحقيقه والمثال الذي نطمح إليه 

من أجل تبوئ المكانة الحضارية الالئقة بأمة بنت تاريخها على الكتاب والقراءة.

رسالة،  رجل  ال  حوالة  عبد  إلى  متعددة  إرغامات  بفعل  التعليم  رجل  تحول  لقد 
مختلفة،  متباينة  متعددة  فكرية  لمنظومات  تجارب  حقل  إلى  التعليم  ميدان  وتحول 

)))  انظر يف ذلك مشاركتنا المعنونة بــ »مفهوم العلم ووظيفة العالم يف نظرية المنهاج النبوي« ضمن كتاب 
أعمال المؤتمر العلمي الدولي األول يف موضوع »مركزية القرآن يف نظرية المنهاج النبوي عند األستاذ عبد 
السالم ياسين«، استانبول، محرم 7) -8) محرم 434) الموافق لــ)-2 دجنرب 2)20. )/253 وما بعدها.
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حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اآلن يف ذيل سلم التنمية البشرية بفعل ضعف مؤشرات 
التعليم والمعرفة.

ترى كيف تقارب نظرية المنهاج النبوي قضية التعليم معضلة المعضالت عندنا؟ ما 
موقعها يف المشروع التغييري المجتمعي الذي تتقدم به؟ ما الرسالة التي تريدها لرجل 
التعليم؟ كيف تعالج أزمات التعليم المتتالية يف منظوماتنا المجتمعية؟ كيف تقرأ أسباب 
الرتدي والتخلف اللذين أصبحا يالزمان واقع التعليم عندنا؟ وما هي المداخل التغييرية 
التي تقرتحها هذه النظرية لمعالجة هذه الوضعية المتأزمة على كافة األصعدة التدبيرية 

والتسييرية والتنظيرية؟ 

هذا  لمقاربة  منطلقا  وتعالقها  ترابطها  يف  ستكون  كثير،  وغيرها  متعددة،  أسئلة 
الموضوع الذي نروم له يف الحدود المرسومة له تحقيق األهداف الكربى الثالثة التالية:

).  بيان مركزية قضية الرتبية والتعليم يف المشروع التغييري المجتمعي الذي تعرض 
له نظرية المنهاج النبوي لإلمام المجدد عبد السالم ياسين؛

منظوماتنا  تحياه  الذي  الخلل  لمواطن  التغييري  المشروع  هذا  تصور  2.  رصد 
الرتبوية والتعليمية سواء على مستوى الرؤية الفلسفية الموجهة، أم على مستوى الوضع 
االعتباري لرجل التعليم، أم على مستوى المنهاج التعليمي برمته، أم على مستوى آليات 

التدبير والتسيير؛

3.  الكشف عن المداخل الكربى المقرتحة لتغيير الواقع المأزوم للمنظومة الرتبوية 
بنقله من أزمات التدبير إلى آفاق التحرير.

يعالج مختلف  منهجيا  المقدمة تصميما  بعد هذه  الكتاب  هذا  يقرتح  هذا  أجل  من 
أربعة  ياسين. وذلك من خالل  السالم  المجدد عبد  اإلمام  والتعليم عند  الرتبية  قضايا 

فصول كربى.

التغيير  مشروع  سياق  يف  والتعليم  للرتبية  االعتباري  الوضع  األول  الفصل  سيعالج 
عند  الوقوف  سيفرض  ما  وهو  ياسين،  السالم  عبد  المجدد  اإلمام  عند  المجتمعي 
دالالت مفاهيم من قبيل المشروع المجتمعي؛ ومفهوم الرتبية والتعليم؛ ومفهوم التغيير 
نسقيتها  يف  المفاهيم  هذه  بين  المؤسسة  للعالقات  استحضار  يف  ذلك  كل  والتدبير، 
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المرتبطة بمواقعها ضمن معنى المشروع المجتمعي من دون نسيان استعراض التاريخ 
التعليمي لشخصية اإلمام المجدد والمؤثرات الكربى التي أسهمت يف بناء مساره العلمي 
والمهني. وهذا سيمكننا من تحديد أرضية للتفاهم والتحاور مع القارئ من بوابة بيان 
التي  الجوهرية  المعاين  على  أيدينا  ستضع  والتي  لدينا  المعتمدة  بالمفردات  المقصود 
تعطي لنسق النظرية المنهاجية داللتها يف توجهها لإلنسان والعمران على قواعد التوازن 

والشمولية والتكامل بين مستويات العقل والقلب واإلرادة.

وقوفه  خالل  من  والتعليم  الرتبية  يف  التدبير  ألزمات  فسيتعرض  الثاين  الفصل  أما 
عندما يعتربه اإلمام المجدد السبب العميق والجوهري لما ترزخ تحت كلكله المنظومة 
طاحونة  وتحكم  التعليم،  رقبة  على  االستبداد  قبضة  يف  والمتجلي  التعليمية  الرتبوية 
االختيارات  وأزمات  الهوية  أزمات  أنتج  نحو  على  ومخرجاته  مدخالته  يف  التغريب 
التعليم  التي تمزق جسد  الثخينة  المنبئة عن الجروح  تتبلور عرب األعراض  التي  العامة 
وتوهن ثمراته فإذا هي األمراض شتى تحول دون إقالع حقيقي يتلمس سكة النهوض 

إلى مستقبل المعرفة الهاجم.

يأيت الفصل الثالث ليقدم نظرات حول تصور اإلمام المجدد للمداخل القمينة بتغيير 
وضع التعليم وفتح آفاق التحرير من خالل مجموعة من الفقرات التي ستناول قضايا 
التعليم،  استقاللية  التعليم،  تعميم  محررة،  تعليم  رسالة  وأسه،  البناء  أساس  مثل:  من 
المنظم.  الجهاز  والتوجيه،  التقويم  والتحديث،  التطوير  العلمي،  والبحث  التكوين 
وعربها سنتعرف على أفكار قيمة تؤسس لعودة التعليم إلى كنف األمة احتضانا وتمويال 
وتشجيعا وتنافسا يف الخيرات، وتبني لبعث منظومة تعليمية تربوية ذات رسالة محررة، 
بانية للقوة متوجهة نحو المستقبل العلمي التكنولوجي، مستصفية للنبغاء والنبهاء من 
تعيد  التي  السارية  الدعوة  لروح  مرسخة  والميوعة،  التسيب  لروح  طاردة  األمة،  أبناء 

ترتيب الجهاز الناظم للرتبية والتعليم.

ومنهاجه  التعليم  مضمون  لعرض  تخصيصه  آثرنا  فلقد  واألخير  الرابع  الفصل  أما   
للربامج  المؤسس  القرآين  والمضمون  الموجهة،  والغايات  البانية  القيم  ببيان  وذلك 
التعليم  رجل  وعن  التدريس  لغة  عن  للحديث  وكذا  المدرسية،  والمقررات  الدراسية 
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الفلسفة  للتفصيل يف رصد  المعروضة هذه مجاال  الفصل بمحاوره  القرآين. فكان هذا 
على  الدراسي  للمنهاج  واالسرتاتيجية  المرحلية  لألهداف  الراسمة  التعليمية  الرتبية 
من  تمتح  أن  وجب  والتي  المتعلم،  يتلقاها  أن  يفرتض  التي  العامة  المضامين  مستوى 
الوحي اإللهي قرآنا وسنة، وأن تعتمد اللغة الشريفة العربية أداة للتدريس حاملة للمعاين 
اإليمانية والعلوم الكونية، كل ذلك على يد واسطة عقد الرتبية الحامل للمشروع رجل 
األمانة والقوة والكفاية على قاعدة إعادة ترتيب العالقات الرتبوية ضمن حدود الجدية 

الجامعة بين الحنو والتوقير. 

يعرضه  الذي  التغيير  والتعليم يف  الرتبية  مركزية قضية  نكشف  أن  إذن  كتابنا  مطمح 
المشروع المجتمعي لإلمام عبد السالم ياسين، تلكم المركزية التي تستند إلى الطرح 
التجديدي الذي يتقدم به هذا المشروع التغييري عند اإلمام يف عرضه لقضايا اإلنسان 
والمجتمع، وهو التجديد الذي أمكننا إجمال أهم معالمه يف خالصات يمكن الرجوع 

إليها يف خاتمة الكتاب. 

تكون  أن  تحتاج  التي  التعليمية  الرتبوية  باإلشارات  غنية  اإلمام  كتابات  أن  والحق 
موضع بحث وتمحيص عل هذا البحث يكون قطرة غيض من فيض ذلكم الغنى الذي 
نرجو اهلل الكريم الوهاب أن تتاح لنا فرص إخراجه إلى العالمين ليكون إضافة نوعية 
إلى ذرى  المتغلبة  المتقلبة، وأوهاهنا  فتنها  أمتنا من وهدة  يرفع  ما  الدؤوب عن  لبحثنا 
مكانتها  »اقرأ«  ألمة  هبما  تعود  مبين  وتمكين  قريب  بنصر  المكذوب  غير  القدر  وعد 

الحضارية الشاهدة المشهودة. وهلل األمر من قبل ومن بعد. والحمد هلل رب العالمين.
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سياق  يف  والتعليم  للرتبية  االعتباري  الوضع  عند  نقف  أن  الفصل  هذا  من  غايتنا 
المنطلق  ياسين، وجعلنا  السالم  اإلمام عبد  يقرتحه  الذي  المجتمعي  التغيير  مشروع 
بدونه  الذي  المجتمعي  للمشروع  اإلمام  لتصور  العامة  المالمح  يف ذلك رسم معنى 
الفاعل  يغير  متعينا  واقعا  المنجزة  ثماره  الفاعلون  يجد  قائم  عمل  تصور  يمكن  ال 
التغيير يف هذا المشروع ودالالته وأهميته،  بيان معنى  الواقع، قبل أن نقف عند  كما 
ذلكم  نسقية  يف  وموقعهما  والتعليم  الرتبية  معنى  تحديد  إلى  ذلك  بعد  لنمضي 

التغييري. المشروع 

يف  التعليمي  الجانب  على  نعرج  أن  الرؤية  وتتجلى  الصورة  لتكتمل  ارتأينا  وقد   
شخصية اإلمام عبد السالم ياسين علنا نقف عند األرضية المهنية والمعرفية الموجهة 
للتصور الفلسفي الذي بنى المرجعيات المؤسسة لدالالت الرتبية والتعليم كما سينظر 

لهما يف مؤلفاته المختلفة.

اقتضى  ما  الفصل  هذا  يف  العناصر  هذه  من  بعض  مقاربة  يف  سبيلنا  كان  ولقد 
المفردات  من  مجموعة  عند  الوقوف  عرب  المعجمية  بالمداخل  التوسل  ذلك  األمر 
هذا  قراء  وبين  بيننا  فاعل  تواصل  بناء  أجل  من  العمل  هذا  لسيرورة  المؤطرة 
الطرفان  يدرك  ال  عندما  يقع  إنما  الخلط  من  كثيرا  أن  علمنا  إن  خاصة  البحث، 
جزءا  المفاهيم  وتوضيح  الكلمات  بيان  فيكون  طرف،  كل  يتكلم  عم  المتحاوران 
تواصل  ضمان  آليات  من  دقيقة  وآلية  للموضوع،  العلمي  البناء  أجزاء  من  أصيال 

والقارئ. الباحث  بين  جيد 

وإننا نؤكد ونلح يف مستهل هذا الفصل أن المفاهيم التي سنتناولها بينها تضام منهجي 
وداللي، ذلك أنه ال يمكن بالنسبة إلينا أن نتحدث عن قضية التعليم يف فكر اإلمام المجدد 
بمعزل عن المشروع المجتمعي الذي يقرتحه على اإلنسان وعلى العالم، كما ال يمكن 
المتوحش  الظلم  دابر  تقطع  تغييرية جذرية  إرادة  دون  من  المشروع  هذا  الحديث عن 
األبعاد برفق وتدرج، كما ال حديث عن هذه العناصر من دون التطرق لمفهوم مركزي 
هو الرتبية، وال يمكن عزل هذا كله أصال عن عنصري »المربي« و»المعلم« يف شخصية 

اإلمام المجدد.
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نسان والعمران : الإ تمعي وع املب امل�ش

انبنى المشروع المجتمعي لإلمام عبد السالم ياسين على أساس تجديدي قائم على 
إعادة قراءة تاريخ المسلمين أحداثا وتراثا قراءة من أعالي التاريخ، وإعادة قراءة تاريخ 
وتغوله  تسلطه  ويف  حداثته  ويف  عقالنيته  ويف  ديمقراطيته  يف  ومحاورته  الغربي  الفكر 
القلوب  يف  اإليمان  بتجديد  الوارثة  اإلسالمية  الشخصية  بناء  إعادة  وعلى  وتجربه، 

والجهاد يف العقول والحركة يف السلوك.

الخالفة  مشروع  هو  عظيم  لمشروع  التنظير  من  التجديدية  القراءة  هذه  مكنت  وقد 
من  علميا  وعمليا؛  علميا  النبوي  المنهاج  قاعدة  على  األمة  لجمع  النبوية  منهاج  على 
خالل قومة علمية تحريرية بنائية: تحريرية للعقل المسلم من سلطان االنكسار التاريخي 
أنتجه من دين االنقياد  التسلط والقهر وما  إلى سكة  الراشد  الذي حول مسيرة الحكم 
ونحلة الغالب المنتجين للتبعية للقوي المستعمر واالنبهار التام بحضارته، وبنائية بطرح 
اجتهاد  هو  بما  النبوي  المنهاج  اكتشاف  خالل  من  المسلمة  الشخصية  هذه  بناء  إعادة 
يف البحث عن منهج التغيير القرآين والنبوي لإلنسان. وعمليا من خالل تقديم نموذج 
وإتقانا  باهلل  معرفة  اإلنسان  كل  لإلنسان  اإلحسان  شعار  حمل  الذي  القطري  للعمل 
للعمل وإحسانا للعالمين، وشعار العدل للمجتمع حكما واقتصادا وسياسة واجتماعا 

على أرضية الدعوة الحكيمة الرفيقة الرافضة للعنف فكرا ومنهجا.

مجتمعي  لمشروع  تصورا  وعمليا  علميا  التنظيرية  التجديدية  القاعدة  هذه  أنتجت 
هو مشروع المعنى لإلنسان، ومشروع العدل للمجتمع. مشروع قاعدته العدل وجماله 
اإلحسان، مشروع جامع بين الدنيا وبين اآلخرة، بين مصير الفرد وبين مصير األمة بل 
مدراج  يف  ترقيا  ربه  إلى  سلوكه  يف  اإلنساين  الفرد  حركة  بين  جامع  اإلنسانية،  ومصير 
الدين إسالما وإيمانا وإحسانا، وبين حركة الجماعة يف جهادها اآلفاقي الكوين يف سبيل 

المستضعفين حضورا وشهودا وجهادا.
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معنى  هو  جامع  مفهوم  خالل  من  التغييري  المجتمعي  المشروع  هذا  معنى  يقدم 
الذي  الحضارة  معنى  المجدد  اإلمام  به  يتجاوز  الذي  األخوي«)))  »العمران  مجتمع 
إن  مفهوم  وهو  للحياة«)2).  المادية  المنفعية  »الوسائل  على  الداللي  مجاله  يف  يقتصر 
كان يتضمن هذه المعاين فهو يشملها ويتجاوزها من خالل الربط بين المصير الدنيوي 
وبين المصير األخروي؛ بين اإلنشاء من األرض والعودة إليها موتا واالنبعاث منها من 
جديد وبين قضية عمارة األرض وإنمائها والحياة فيها عوض اإلفساد فيها. وهذا الربط، 
لعمري، بين العمارة نماء وإنماء وصدق التوجه إلى اهلل استغفارا وتوبة ودعاء لمعنى 

جليل دقيق.

يستحضر اإلمام عبد السالم ياسين يف هذا الصدد عمارة المسجد وقد أممت وعطلت 
المسجد تقتضي عنده عمارة  إذ إن عمارة  وظائفها وخربت من غاياهتا وخدر فقيهها. 
القلوب الخربة من اإليمان، وعمارة المجتمع بالصالة والزكاة، ومحاربة الخوف من 
المسجد من رحمة وسكينة ووقار وسواسية  لمعاين  للهداية وحمال  الطاغوت تحقيقا 
عمران  هذا  على  األخوي  فالعمران  وظلماته.  وغبنه  ورباه  وهبتانه  بكذبه  السوق  إلى 
وبناء  والتآخي،  والتكافل  التعاون  ولحمته  المؤمنين،  بين  العامة  الوالية  لبه  لألرض: 
معاين المواطنة اإليمانية المتجاوزة والمتفوقة على معنى المواطنة الجغرافية السياسية 
والتي من أهم سماهتا )أي المواطنة اإليمانية( وصفاهتا اإلقالع عن حب الدنيا والتحرر 
من عبودية الهوى)3). إنه معنى جامع بين مجتمع االزدهار والتقدم والتنمية والحضارة 
ولعل  القرآنية،  واإليمان  والتكافل  التضامن  معاين  وبين  الحضارية  الحديثة  بالمفاهيم 
على  االستقرار  هو  تأسيسه  وبداية  األخوي  العمران  إلحالل  عنده  األساس  الشرط 
المتاحة  الوسائل  فمالءمة  األهداف،  وضوح  فشرط  العامة،  فالمشاركة  الشورى، 

لألهداف اإلسالمية العمرانية األخوية)4).

)))  ياسين، عبد السالم. العدل؛ اإلسالميون والحكم، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط)، 2000، ص 76) 
وما بعدها من الفصل 5 العمران األخوي.

)2)  نفسه، ص 75).
)3)  نفسه، ص 78)، 80).
)4)  نفسه، ص 83)، 84).
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يلخص محمد طهير اإلدريسي داللة وجوهر هذا العمران األخوي عند اإلمام عبد 
السالم ياسين يف معاين متكاملة تشمل »الحكم القائم على الشورى«، وتتضمن »التعليم 
لمعاين  خادما  فيها  التصنيع  يصير  »تنمية  وتقصد  إيماين«،  باعث  على  القائمة  والرتبية 
اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  وتروم  التضامني،  والمجتمع  والتبادل  والرتاحم  األخوة 

عموما، وحقه األساس يف معرفة ربه واالستعداد للقائه«))).

 قضيتان أساسيتان إذن تشكالن لحمة المشروع المجتمعي الذي يقرتح اإلمام عبد 
السالم ياسين؛ قضية اإلحسان: غاية الوجود، وغاية الغايات، معنى مصيري، عالقتي 
رب  شرع  وإقامة  المستضعفين،  مطلب  العدل:  قضية  ثم  فردا،  عليه  القدوم  يوم  بربي 

العالمين، وبناء الخالفة اإلسالمية على المنهاج النبوي. 

والمنطلق المقرتح لهاتين القضيتين أرضية الميثاق اإلسالمي اعتمادا على مداخل 
مختلفة متكاملة. منها المدخل السياسي تكون فيه الدعوة إلى شورى ال ترى فرقا بين 
بوضوح،  الشريعة  عن  يعرب  دستور  عرب  الربلمان،  وبين  المسجد  بين  والدين،  الحكم 
ويقوم على فصل حقيقي بين السلط، وعلى استقاللية ونزاهة القضاء، وكذا على حرية 
الصحافة التي تقوم بمهام إعالمية أخالقية، وعلى التعددية. ثم المدخل االجتماعي الذي 
االجتماعية  المؤسسات  وكل  والمدرسة  األسرة  لمؤسستي  الصياغة  إعادة  على  يقوم 
والسلبيات  الذهنيات  والقضاء على  السليمة،  الفطرة  بناء  من  أساس  الصلة على  ذات 
التي خلفتها سنوات الثقافة الماكرة، وبناء نظام توجهه القيم األخالقية اإلسالمية يف كل 
العقول والقلوب  للنموذج اإلسالمي يف  التمكين  أفق  المدرسية والقانونية يف  األنساق 
تحكيم  على  المبني  االقتصادي  المدخل  وهناك  المجتمعية.  والعالقات  واألعراف 
البذل والعدل والمساواة  الحياة االجتماعية والعائلية والسياسية، فمبادئ  األخالق يف 
مهمة يف تجاوز حسابات األنانيات الجشعة، وإنه أمام خطر العولمة وأعراض التخلف 
وسوء توزيع الثروات والفساد اإلداري وتزوير االنتخابات واألمية، وانعدام االستقرار 
»رأسمالنا  من  الذاتية  قواتنا  تجمع  شاملة  تعبئة  من  البد  البطالة  بسبب  االجتماعي 

ط)،  البيضاء،  الدار  الجديدة،  النجاح  مطبعة  األخوي،  العمران  مجتمع  طهير.  محمد  )))  اإلدريسي، 
2008، ص 9.
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البشري« والموارد والثروات، وتعمل على بناء اقتصاد تكافلي يمر عرب: التوزيع العادل 
المقاولة  تنافسية  التوازن بين  الزكاة، من لتحقيق  للفائض االقتصادي، وتدبير مداخيل 
ونظام الضمان االجتماعي، وتشجيع االستثمار اإلنتاجي، وردع المضاربات العقيمة، 

وتفكيك جماعات الضغط االقتصادي، وكذا إصالح اإلدارة والقضاء))).

عبد  اإلمام  يقرتحه  الذي  المجتمعي  المشروع  مفهوم  أن  سلف  مما  لدينا  يتجمع 
السالم ياسين مفهوم مؤسس على أرضية تعيد قراءة الوحي الرباين قراءة تجديدية لبناء 
الكيفيات العملية إلعادة هنوض األمة إلى مستوى الشهود العام، وذلك عرب استهداف 
يف  والسماء  األرض  بين  الجامع  العمران  مجتمع  وبناء  لإلنسان،  المعنى  رسالة  حمل 
توازن عام وتكامل شامل يوجدان الفرصة التاريخية السانحة لمعرفة اهلل ومعرفة المصير 
وإدراك غاية الوجود اإلنساين. ولعله ضمن هذا اإلطار تتحدد داللة التغيير الذي يقدمه 
يف  المتشعبة  والعالئقية  الذاتية  فاعليته  ولتدبير  اإلنسان  بناء  إلعادة  تصوره  يف  اإلمام 

العالم. 

يف  المرسومة  المقصودة  الكربى  الغايات  يف  والتعليم  الرتبية  مهام  من  كان  ولما 
مختلف األنظمة الرتبوية التعليمية إعداد المواطن اإلنسان الصالح للمجتمع، والقادر 
الخادمة  الضامنة  والقيم  الكفايات  اكتساب  خالل  من  المجتمع  هذا  يف  الحياة  على 
التعليم أداة رئيسية يف تأسيس المشروع المجتمعي المختار  لهذه الحياة، يكون مجال 
يوليه  أن  المطلوب فال غرو  لتحقيق  أعمدته  بنيانه ورفع  ركائز دعم  وركيزة كربى من 
اإلمام عبد السالم ياسين مكانة الصدارة، وأن يجعله من أولى أولويات التغيير للنهضة 

المجتمعية الشاملة. 

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم والحداثة، مطبوعات الهالل، وجدة، ط)، 2000، ص )20.
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نسان ية الإ : حمور التغي�ي والتدب�ي

: 1.  التغي�ي

 تحمل مفردة التغيير يف المعنى اللغوي دالالت »التبديل« و»التحويل«، و»االنتقال 
من حال إلى حال أو من وضع إلى آخر«، وكذا معنى »إحداث شيء لم يكن من قبل«))). 
ْم«)2) ، وقد فسرها الرازي  ِسِ
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ويف القرآن نقرأ: »ِإن

الحديث  يف  المفردة  وردت  ولقد  اهلل«)3).  من  والتيسير  الناس  من  التغيير  »إن  بقوله: 
فإن لم  بيده،  فليغيره  »َمْن رأى منكم منكرًا  النبوي يف مثل قوله صلى اهلل عليه وسلم: 
فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان«)4). وفيه وجوب األمر  لم يستطع  فإن  فبلسانه،  يستطع 
استطاعته  بحسب  كل  والوجوب  الفرض  وجه  على  المنكر  عن  النهي  أو  بالمعروف 

وقدرته ومسؤوليته)5).

المنهاج  معنى  اكتشاف  على  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  عند  التغيير  مفهوم  ينهض 
النبوي الذي به يتغير اإلنسان ليكون عبدا هلل وحده، وهو اكتشاف مبني على فقه مسارات 
اإلنسان  رؤية  تصفي  المزكية  الرتبية  كله  ذلك  وبوابة  الواقع،  فقه  ومنعرجات  التاريخ 
لنفسه ولغيره وللعالم من حوله عرب وسطية متكاملة للجمع بين قضية المصير الفردي 
وبين الهدف العدلي، وهذا ما يعطي معنى العمق الشمولي للتغيير من دون عنف، وإنما 
إلنضاج  الشعب  ووسط  الناس  وسط  والمشاركة  والتدرج  والتؤدة  الرفق  خالل  من 

)))  الفيروزآبادي، القاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة، 2008، ص 2)2). 
)2)  سورة الرعد: )).

)3)  الرازي، عبد الرحمن بن محمد. تفسير الرازي، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، 
السعودية، ط3، 9)4)هـ، 2233/7.

)4)  صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان وأن اإليمان يزيد وينقص وأن 
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان.

)5)  القرضاوي، يوسف. فتاوى معاصرة، المنصورة: دار الوفاء، مصر، ط3، 630/2، 684.
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الشروط الموضوعية والذاتية للقومة أي للنهوض المجتمعي العام ذاتا ومجتمعا على 
أرضية تشاركية ميثاقية))).

معنى  يحمل  إنما  والرتقيع،  اإلصالح  دالالت  من  أيا  اإلمام  عند  التغيير  يحمل  ال 
جذريا عميقا يقوم على إعادة البناء وتأسيس الشخصية المسلمة التي تعرضت لهزات 
الوجود  معنى  ونسيان  اآلخرة،  والدار  اهلل  ونسيان  اهلل  عن  الغفلة  هزة  ثالث:  عميقة 
وغاية الوجود، فسقطت يف حمأة حب الدنيا وكراهة الموت وهو ما يفرض إرجاع لب 
الدين الذي هو معرفة اهلل ومحبته. وهزة حكم السيف وذهاب الشورى، وذهاب العدل 
التغريب االستعماري ووالدة نحلة  وذهاب اإلحسان، ونشأة دين االنقياد. وهزة فعل 
وهناية  اهلل  وموت  والحداثة  الالئكية  بمفاهيم  المسلم  وعقل  ذاكرة  واستعمار  الغالب، 

العالم، فوجب بناء االستقالل العقلي والعلمي والحضاري.

يشتغل معنى التغيير إذن عند اإلمام المجدد عبد السالم ياسين على اإلنسان ليخدم 
غاية عظمى عنده هي غاية تعبيد الخلق لخالقهم: »ذلك التغيير ال يدور حول نفسه، وال 
ينتهي عند مقدماته، بل يدور حول اإلنسان، ويخُدم غاية تحرير اإلنسان من كل عبودية، 

ليدخل يف العبودية هلل عز وجل«)2).

 وهذا المعنى الجوهري للتغيير هو الذي يمنحه قوته يف الذات وفاعليته يف المجتمع، 
لذا يعتربه اإلمام عبد السالم ياسين تغييرا جذريا وعميقا يعمل على تحويل نظرة اإلنسان 

لنفسه ولما حوله، ولعل على هذا النوع من التغيير المعول:

واألخروي،  الدنيويِّ  وللعالمين  لنفسه،  اإلنسان  تصور  يف  الجذريُّ  التغيير  »هذا 
اهلل  خلق  ما  إلينا.  الخالدة  القرآن  رسالة  هو  الموت،  بعد  اهلل  يدي  بين  وللمسؤولية 
الخلق إال ليعبدوه، فإن ضيعوا هذه الغاية فكل تغيير دوهنا ال حساب به، وال وزن له يف 
حياة البشرية. ليست القومة اإلسالمية ثورة قطرية إقليمية تنتهي مهمُتها عند تغيير ُبنى 

النبوي على  المنهاج  التغيير يف نظرية  الثانية حول  الدولية  الندوة  )))  يراجع مجموع مدخالت يف فعاليات 
الرابط  http://yassineconferences.net/ar/document/924.shtml  تمت زيارته بتاريخ 5/7/2)20.

)2)  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، دار لبنان، بيروت، ط)، 2009، ص86.



من أجل تعليم يحررنا: الرتبية والتعليم يف المشروع المجتمعي لإلمام عبد السالم ياسين24

المجتمع، وتنشيط اقتصاده، وتطوير وسائله، بل هي رسالة القرآن إلى اإلنسان أن يغير 
موقفه، وينتبه لمصيره، وُيْقبِل على نفسه ُيَغيُِّر ما هبا لُتْقبَِل على رهبا«))).

حول  ما  ليتغير  بالنفس  ما  تغيير  على  قائم  اإلمام  عند  إذن  التغيير  معنى  يف  األصل 
النفس، فمداره قائم على استهداف اإلنسان تحريرا له ليكون عبدا مخلصا يف العبودية 
هلل، وتأيت التغيرات األخرى يف المجتمع والسياسة واالقتصاد لتكون تبعا لهذا المعنى 
األول. وال يكون التغبير هبذا المعنى ممكنا من دون مفهومين اثنين: مفهوم اقتحام العقبة 
بما هي سير العبد المفرد بإرادة مشتاقة وعزم يشق إلى اهلل، وسير الجماعة المجاهدة إلى 
موعود اهلل. ومفهوم القومة الذي يقوي جانب العنصر الذايت يف معادلة الزحف والذي 

يقابله يف بعض من دالالته معنى الثورة يف األدبيات السائرة يف الفكر السياسي. 

التغييري هذا يف كتاب اهلل  العلمي والعملي لتصوره  المعنى يجد تأصيله  وهو هبذا 
عز وجل »ففيه وحده علم هذا التغيير اإلسالمي«، ثم يف السيرة النبوية الكريمة، وعند 
فيه، والمدار  العمدة  إنما  الواقعي. والتغيير  الماثل  النموذج  العارفين  الربانيين  العلماء 
على هتمم اإلنسان »بقضية القضايا، المنسية المكبوتة يف الزوايا، قضية مصير العبد إلى 

ربه«)2).

وكل تغيير يف أي مجال بعد هذا يكون تبعا »وكل تغيير يف السياسية واالقتصاد فإنما 
وإرادته،  وأخالقه  وعقيدته  ونفسيته  لإلنسان،  الجوهري  الكلي  التغيير  لهذا  تَبٌع  هو 
وحركته كلها على األرض لتكون حركًة لها غاية ومعنى، وارتباط بمصيره بعد الموت، 

وبمصير أمته يف التاريخ«)3). 

ال معنى عند اإلمام المجدد إال لهذا التغيير يف عمقه وجوهره الجذري، ولكن أيضا 
يف أبعاده الشمولية ومجاالته المتعددة التي وجب أن تشمل المدرسة واألسرة والثقافة 
والمجتمع كله على أساس من التعبئة العامة والمشاركة الجماعية، يقول يف هذا الصدد:

)))  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، دار لبنان، بيروت، ط)، 2009، ص 88 وما بعدها.
)2)  نفسه، ص 88. وتنوير المؤمنات للمؤلف نفسه، مقدمة الكتاب، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط)، 

.4/( ،(996
)3)  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، ص 88.
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 »المستقبل لتغيير عميق شامل، تغيير من داخل اإلنسان، من تربية اإلنسان، من تعليم 
اإلنسان. التغيير أجيال، التغيير أمهات صالحات، التغيير مدرسة صالحة، التغيير َمنَعٌة 
التغيير  أصولها،  على  األمة  بناء  إعادة  التغيير  الدوابية،  للثقافة  السرطاين  االمتداد  ضد 

تعبئة أمة، قومة أمة«))).

إنه ال معنى للتغيير بغير هذا الجوهر العميق، و»أي نشدان للتغيير ال يتناول جوهر 
إلى  يصل  فلن  اهلل  بذكر  قلبه  ليطمئن  بالغيب  يصله  وال  بروحانيته  يصله  وال  اإلنسان 

غاية«)2).

الرتبية، و»إن اهلل  التغيير اإللهي عند اإلمام عبد السالم ياسين قائم على  إن قانون 
ال  اهلل  »إن  بنا،  ما  يتغير  حتى  بأنفسنا  ما  لنغير  نأخذ  فبه  التغيير  بقانون  أنبانا  وجل  عز 
بأن  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  وأخربنا  بأنفسهم«،  ما  يغيروا  حتى  بقوم  ما  يغير 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرناه أو يمجسانه. ففرقان اهلل يدلنا على  المرء يولد على 
نحدثه  ما  للتغيير  سببا  جعل  وأنه  المغير،  فهو  وجل  عز  سلطانه  وهو  التغيير  مصدر 
التحول  أن  علمنا  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  وأن  تحول،  من  أنفسنا  يف  نحن 
يحدث  المعاكس  التحول  أن  فنفهم  الرتبية  بعامل  يحدث  للكفر  اإليمان  من  النفسي 

بالرتبية«)3). أيضا 

يركز اإلمام المجدد على أن المغير اهلل فهو الفاعل سبحانه وتعالى، دون أن يلغي هذا 
وظيفة اإلنسان وأدواره متى اهتدى باألسباب وتوكل على رب اإلنسان، وموطن التغيير 

والنفس عنده هي الرتبية. يقول يف المرجع نفسه مؤكدا هذا المعنى:

وللعالم،  ومصيره  لنفسه  رؤيته  بتصفية  إلرادته  بعث  اإلنسان،  لنفس  تغيير  »الرتبية 
وتحرير لعقله ببث روح اإليمان بالغيب وبالرتبية المتكاملة يصبح اإلنسان هو الفاعل 

التاريخي الذي يؤثر فيما حوله«)4).

)))  ياسين، عبد السالم. العدل: اإلسالميون والحكم، ص: )69.
)2)  ياسين، عبد السالم. اإلسالم بين الدعوة والدولة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط )، 972)، ص 2)2.

)3)  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا، مطبعة النجاح، البيضاء، ط)، 973)، ص 596، 597.
)4)  نفسه، ص 600.
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الذايت. هبذا  العامل  المشروع وبتوزين  باإلنسان حامل  يبدأ  ما  أول  إذن  التغيير  يبدأ 
معنى  »ال  إذ  وبظروفه،  الواقع  ذلك  بعد  يأيت  ثم  التغيير  سلوكات  يف  اإلنسان  يحضر 
التامة برتكيبه  العنايَة  ُيْعنَْوا  المكروه ولم  أيديهم من الحاضر  للجهاد إن نفض جند اهلل 
وإياه  الحركة،  تبدأ  الحاضر  الواقع  هذا  من  عليه.  المهيمنة  والقوى  وحركته  ودقائقه 
عرب  المحركة  للفاعلية  المحقق  الفردي  التغيير  هذا  يتحقق  وإنما  بالتغيير«))).  نقصد 

اإليمان بالغيب، ثم بالتوبة االنقالبية للذات.

يؤمن اإلمام المجدد بفاعلية اإلنسان وبتعاليه الذايت على وقائع المجتمع وظرفياته 
وتغيراته، ويؤمن بقدرة اإلنسان اعتمادا على بواعث داخلية ومحفزات نفسية التأثير على 
من حوله، والتعالي على مختلف ظرفياته التاريخية وتجاوز أقفاص الحدود الجغرافية، 

وذلك متى التقى بالصحبة الصالحة التي هي عنده عنصر أساس يف التغيير عرب الرتبية:

»ومن الصحبة وبالصحبة وفضل اهلل على المؤمنين بالصحبة يبدأ التغيير. يبدأ التغيير 
الجذري العميق االنقالبي بتوبة المؤمن والمؤمنة. ينتقالن من األنانية المرسلة الهائمة، 
ومن العقلية المنكمشة يف سياج ثقافتها أو أميتها، ويتحرران من العادات الممسكة عن 
الخير، الساكتة عن المنكر ال تنهى عنه، وعن المعروف ال تأمر به، وعن علم الحق ال 
وعن  عليه،  تتآزر  ال  الصالح  العمل  وعن  تبذلها،  ال  المعونة  وعن  تعلِّمه،  وال  تتعلمه 
التميز الذي أمر المؤمنين أن يتميزوا ليكونوا شامة ُخُلق وسلوك بين الناس، وعن الرفق 

والتؤدة، وعن الصرب والمصابرة، وعن الجهاد«)2). 

والخالصة المتحصلة أن مفهوم التغيير عند اإلمام المجدد قائم على الرتبية، ويستمد 
مرجعيته التأصيلية من كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، ومن قراءة 
من  المشروع  هذا  مكن  نحو  على  فيه،  اإلنساين  الفعل  وسيرورة  الواقع  لحركة  واعية 
التغيير بالجرأة على القول بأن المغير الفاعل الحق هو »اهلل عز  تجديد الفهم يف معنى 
وجل«، وبالدعوة إلى اكتشاف منهاج التغيير باعتباره الوصفة النبوية العملية اإلجرائية 

)))  ياسين، عبد السالم. مقدمات لمستقبل اإلسالم، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط،)، 2005م، ص 20.

)2)  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديموقراطيين، مطبوعات األفق، البيضاء، ط)، 994) ص99.
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الواقعة زمانا ومكانا، والتي هبا وعلى أسها وفق المولى عز وجل الرسول الكريم صلى 
التي  األمة  معنى  إلى  الجهالء  الجاهلية  من  المشتتة  القبائل  ينقل  أن  وسلم  عليه  اهلل 
وسعت الدنيا بعدلها وأخالقها، وما كان ذلك ليتم إال من خالل االشتغال على اإلنسان 
موضوعا للتغيير، عرب الفاعلية القلبية الشاملة التي تثمر بفعل آليات الرتبية اإليمانية زرع 

الرحمة يف القلب، والحكمة يف العقل، والتوفيق يف الحركة.

قيام التغيير المطلوب عند اإلمام إذن قائم على الرتبية، وسيتسنى لنا عرب الصفحات 
القادمة أن نتبين موقع التعليم يف نسق هذا التغيير، وموقع الرتبية بمعناها المرتبط بمجال 
الذات  انجماع  وعلى  اهلل  إلى  السلوك  على  الروحية  داللتها  يف  الرتبية  بمعنى  التعليم 
وتوازهنا يف سبيل بناء مجتمع األخوة اإلنسانية، وعلى وظائف الصحبة بمعناها العام يف 
إشعاع أجواء التلقي السليم من القلب والعقل وتمثل القدوة المنظورة يف بناء الشخصية 

السوية الفاعلة المؤثرة المسهمة يف البناء والعطاء.

:  2.  التدب�ي

 يف ما يرتبط بمعنى التدبير، نجد أن المعاجم اللغوية التي وقفنا عندها تورد المعاين 
إليه  التالية: »دبر األمر وتدبره: نظر يف عاقبته. والتدبير يف األمر: أن تنظر إلى ما تؤول 
التأمل  على  دائرة  اللغوي  المعنى  يف  إذن  التدبير  مفردة  فيه«.  التفكير  والتدبر:  عاقبته، 

والنظر يف عواقب األمور والتفكير يف المآالت قبل اإلقدام عليها.)))

وهو مفهوم مستقى من حقل االقتصاد، وهو من المفردات الممتدة كغيره إلى حقل 
اقتصادية  مقاولة  تسيير  من  تمكن  التي  العمليات  مختلف  به  ويراد  والتعليم،  الرتبية 
إلنجاح عملها وتحقيق أهدافها. وتحيل المفردة يف دالالهتا االصطالحية على مجموع 
الوجهة  وتوجيهها  االقتصادية،  المشاريع  تنفيذ  من  تمكن  التي  والقواعد  العمليات 
المربحة تخطيطا، وإدارة للموارد البشرية، ومتابعة للتنفيذ، وتقويما للخطوات، وتدخال 

ناجعا يف الوقت المطلوب.

القاهرة،  الحديث،  العربية، دار  اللغة وصحاح  تاج  أبو نصر اسماعيل بن حماد. الصحاح  )))  الجواهري، 
430)هـ/2009م، ص359. والفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص 522.
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الفعلي  التطبيق  »مرحلة  أمزيان:  محمد  عند  المفردة  لهذه  المعنى  هذا  بصدد  نقرأ 
تغييرات  إلى  اإلدارة  التدبير يف مجال علوم  مفهوم  ولقد خضع  والربامج«))).  للخطط 
مهمة نقلته من المعنى القائم على مفهوم الرئاسة والتسيير وتنفيذ المساطر والقرارات 
اإلدارية المركزية إلى مفهوم جديد يعتمد معاين القيادة الوظيفية. وهو ما أكسبه انتقاال 

من الجوانب التقنية إلى الجوانب اإلنسانية والتكنولوجية.

 يف هذا البحث نقصد بالتدبير مختلف العمليات المرتبطة بالجوانب التسييرية لقطاع 
الرتبية والتعليم تخطيطا وتنفيذا، تنظيما إداريا، وتوجيها ومراقبة. أي مختلف عمليات 
هذا  من  طويلة  عقود  خالل  والتعليم  الرتبية  لقطاع  واإلدارية  والمالية  الرتبوية  اإلدارة 

التاريخ التي ترتجم عنه ما يسمى بالسياسية التعليمية تنظيرا وتنفيذا)2).

من  العربي واإلسالمي -إال  عالمنا  التعليمية يف  منظوماتنا  تدبير  واقع  الناظر يف  إن 
العمل  لتوجيه  محكما  وتنظيما  جيدا  تدبيرا  نمتلك  لم  أنه  يلحظ  مشرقة-  استثناءات 
العاقلة  األمم  ترجوها  التي  النتائج  ليقدم  الصحيحة  السكة  إلى  والتعليمي  الرتبوي 
نتناول  ونحن  ذلك  سنربز  كما  ياسين  السالم  عبد  المجدد  اإلمام  خرب  ولقد  المتفطنة. 
جوانب من سيرته الشخصية والعلمية تاريخا طويال من دهاليز هذه الوضعية التدبيرية 
اللصيقة  المعاينة  باب  فمن  والتمحيص  بالنقد  تناولها  فإن  والتعليم،  الرتبية  لحقل 
تثمر سوى  لم  التي  التنظيم واإلدارة  أيضا طويلة من أشكال  الطويلة لعقود  والمكابدة 
الفشل الذريع. يقول يف ذلك: »أتحدث عن هذا الجهاز-يقصد الجهاز التعليمي- وحق 
لي أن أتحدث فقد كنت جزءا من أجزائه وعاصرته وخربته عن كتب وبلوت عجائبه، 

فإذا نطقت فما أنطق عن تطلع ثقايف وال عن رواية بلغتني، لكن عن تجربة مباشرة«)3).

تفعيل  تغييب  كارثية،  والوضع  قتامة  الصورة  تزيد  التي  العظمى  المعضلة  إن 
المحاسبة يف ما آلت إليه منظومتنا الرتبوية، حيث يعلن عن إصالح ال يلبث أن يفشل 

)))  أمزيان، محمد. تدبير جودة التعليم، مطبعة أفريقيا الشرق، البيضاء، ط)، 2005، ص 03).
الرتبية  وزارة  الرباط،  والمالي،  واإلداري  الرتبوي  التدبير  مصوغة  األطر.  لتكوين  المركزية  )2)  الوحدة 

الوطنية المغربية، 2)20، ص22.
)3)  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا، مرجع سابق، ص722.
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ليخلفه آخر من دون أن يتم طرح سؤال المسؤولية عن هذا الفشل، وهكذا تبذر األموال، 
المناظرات، وتعقد  البيداغوجيات، وتقام  الطاقات، وتضيع األوقات، وتجرب  وهتدر 
التكوينات، وتطبع المؤلفات، ويستدعى الخرباء، وتستنسخ التجارب وتكون الحصيلة 
فشال ذريعا يتم الصمت عنه تارة ثم يتم اإلقرار به لما تفوح روائح عطنه، ونمضي لنقر 
إصالحا جديدا، وبرنامجا مستعجال، وخطة عشرية، ندخل هبا يف دوامة دائرية مأساوية 

تنم عن العبث الذي تدبر به األمور يف كل مناحي حياتنا المجتمعية.

ولعله أن يكون من نافلة القول التنصيص على أن المدخل األساسي إلعادة التأسيس 
الصلب المجدد لهذه الحياة المجتمعية بعد امتالك اإلرادة الحقيقية للتغيير السياسي هو 
مدخل الرتبية والتعليم بما هما عنصران حيويان ال غنى ألية أمة تريد الرقي واالزدهار 
عن التمسك بأسباب توجيههما الوجهة المحققة الكتساب كفايات القدرة على تدبير 

الذات يف عالقاهتا المتشعبة يف العالم. 

بمعناهما  والتعليم  الرتبية  مارس  من  وهو  جيدا،  يعي  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  إن 
للفرد وللجماعة،  للتقدم يرجى  أنه ال سبيل  التخصصية،  القرآين وداللتهما األكاديمية 
إال  اآليت  المستقبل  يف  للعيش  الالزمتين  والكفاية  القوة  الكتساب  يسلك  طريق  وال 
العلمي  االرتقاء  فرص  للجماعة  يضمن  جيد  وبتعليم  كيانه،  لإلنسان  تحفظ  برتبية 
والرقي االقتصادي على أرضية مبنية على إرادة تحرر سياسي ورؤية مجتمعية واضحة 

المنطلقات والمآالت.
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رادة : توازن القلب والعقل والإ بية والتعل�ي ال�ة

بحقل  المتعلق  المؤسسايت  بالمجال  أساسا  يرتبط  ما  هنا  والتعليم  بالرتبية  نقصد 
هذين  أن  بيد  التدريس.  مؤسسات  مختلف  يف  العلوم  وبتلقين  وبالتدريس  المدرسة 
المفهومين أي الرتبية والتعليم عند اإلمام مشموالن ومغلفان بدالالت عميقة نوردها 

كاآليت بغرض بيان االرتباط الوثيق عنده بين الرتبية والتعليم. 

بية: 1. ال�ة

والتقويم  والتنمية  النمو  معاين  إلى  األغلب  األعم  يف  الرتبية  بكلمة  اللغويون  يرجع 
العربية سنجد أن لكلمة الرتبية  اللغة  والتثقيف والتهذيب. وبعودتنا إلى بعض معاجم 
وإنماء  والتنشئة  األفضل،  إلى  والتغيير  اإلصالح  مدار  دائرة  متعددة  لغوية  دالالت 
نموه،  مراحل  خالل  اإلنسان  على  تقع  التي  والتغيرات  الصغر،  منذ  ورعايته  اإلنسان 

والتولية والقيام على أمر اإلنسان))).

النمو  معنى  هو  عناصرها  مختلف  بين  يؤلف  الذي  والمشرتك  بينها  الجامع  لكن 
والزيادة والتكاثر. فاالشتغال على تربية اإلنسان وعلى رعايته يتطلب العمل على تنمية 
استعداداته الفطرية وقدراته الذاتية حتى يستطيع مواجهة الحياة والتكيف مع مشاكلها. 
غير أن الرتبية قد ال تفيد دائما الزيادة التي تعني نمو الشيء بعضه فوق بعض، وإنما قد 
وإنما  الزيادة،  يقتضي  قد ال  ليستوي ويستقيم، و»اإلصالح  الشيء  تفيد معنى إصالح 
فيرده  االعوجاج  هذا  ليقوم  المربي  فيتدخل  المربى  يعوج  إذ  والتصحيح«)2).  التعديل 

إلى أصله السوي والمستقيم.

)))  ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، تصحيح أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي. 
دار إحياء الرتاث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، لبنان، ط 3، 999)، 5)/93، 24)، 26). 

)2)  الحازمي، خالد بن حماد. أصول الرتبية اإلسالمية، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، 
ط)، 420)هـ/2000م، ص 7).
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التعديل،  معنى  وبين  الزيادة  داللة  بين  بجمعه  يتميز  اللغة  يف  الرتبية  معنى  كان  إذا 
أحيانا، فإن معناه يف االصطالح أعمق داللة وأكثر تنوعا وأعظم اختالفا بالنظر إلى تعداد 

آراء الدارسين يف المجال))). 

 فبعضهم يركز يف تعريف الرتبية على استهداف الفرد مستعمال مفهوم التأثير، ليشير 
إلى مختلف األشياء التي تتدخل يف نمو هذا الفرد، كما يستعمل مفهوم التكيف ليعني 
الفرد، كل ذلك من أجل بلوغ  التعايش مع المحيط الذي يحيا فيه هذا  القدرة على  به 
ينمي مختلف جوانب  ما  استطاعة تحقيق كل  الوظائف أي  التعريف بكمال  ما يسميه 

شخصية اإلنسان.

ويؤكد آخرون أن الرتبية عملية متكاملة تتجه إلى تنمية جوانب متعددة من شخصية 
الفرد اإلنساين فهي على هذا عملية مقصودة، أي ذات بعد قصدي يروم تحقيق غرضين 
اثنين: أحدهما ذي بعد فردي يريد تسهيل عملية النمو للشخص على المستوى الذايت، 

وثانيهما ذي بعد جماعي يستهدف إدماج هذا الفرد يف الحياة االجتماعية المحيطة به. 

اعتماد مجموعة  والمراهقة من خالل  الطفولة  بمرحلتي  الرتبية  البعض  يقصر  وقد 
من الوسائل التي تساعد على تكوين الفرد يف كل مرحلة من مراحل نموه على تحقيق 
وظائف ثالث هي: الوظيفة البنائية، الوظيفية التوجيهية، والوظيفة التقويمية، ويتم ذلك 
خمس  مستويات  يف  للتطور  الداخلية  الكامنة  والمراهق  الطفل  قدرات  استغالل  عرب 
هي: المستوى الجسدي الجسماين، والمستوى الوجداين الروحي، والمستوى العقلي 

الفكري، والمستوى السوسيولوجي االجتماعي، ثم المستوى القيمي األخالقي.

منذ  الفرد  تستهدف  ومتصلة  متتالية  سيرورة  عملية  الرتبية  فإن  األمر  كان  ما  وكيف 
طفولته يف مختلف جوانب شخصيته العاطفية، والعقلية والجسدية والسلوكية من أجل 
بناء شخصيته الذاتية والفردية وإدماجه يف نسق المجتمع الذي يحياه بحضارته وأخالقه 
وثقافته وقيمه، وذلك عرب »تنمية الوظائف الجسمية والعقلية والخلقية كي تبلغ كمالها«، 
اإلنسانية،  للشخصية  المكونة  األساسية  األبعاد  على  الرتبية  اشتغال  يربز  معنى  وهو 

)))  يراجع يف اآلراء المتعددة الواردة يف دالالت الرتبية »المعجم الرتبوي«، المركز الوطني للوثائق الرتبوية، 
الجزائر، 2009، ص 49-48.
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والمتجلية يف المناحي العقلية والوجدانية والحركية السلوكية، هبدف بناء شخصية سوية 
قادرة على االندماج يف محيطها المعيشي، فاعلة منتجة، مبدعة للمواقف الخالقة ))).

»تنمية  باعتبارها  تعريفها  يمكن  إسالمية  مرجعية  إلى  تستند  التي  للرتبية  بالنسبة 
جميع جوانب الشخصية اإلسالمية الفكرية والعاطفية والجسدية واالجتماعية، وتنظيم 
يف  اإلسالم  أهداف  تحقيق  بغرض  وتعاليمه،  اإلسالم  مبادئ  من  أساس  على  سلوكها 
شتى مجاالت الحياة«)2). وهي »ذات طابع شمولي تكاملي لجميع جوانب الشخصية 
الروحية والعقلية والوجدانية واألخالقية والجسمية واالجتماعية واإلنسانية، وفق معيار 
االعتدال واالتزان، فال إفراط يف جانب دون غيره وال تفريط يف جانب لحساب آخر«)3).

على  القائم  اللغوي  المعنى  إلى  الرتبية  فهم  يف  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  يستند 
لنفس  باطني  بما هي يف نظره »تغيير  القرآين والنبوي  بالمعنى  ليربطها  التنمية والتقويم 
األنسان«)4)، و»معالجة لمادة إنسانية وشخصية لها ماض وبيئة اجتماعية واستعدادات«، 

وهو ما يقتضي عنده حلما وصربا ومداراة )5).

 يتناول اإلمام عبد السالم ياسين الرتبية باالستناد إلى حديث نبوي شريف يقول فيه 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي اهلل 
أو يمجسانه، كما  ينصرانه  أو  يهودانه  فأبواه  الفطرة،  يولد على  عنه: »ما من مولود إال 
تنتج البهيمة هبيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء« ثم يقرأ أبو هريرة رضي اهلل عنه: 
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لبنان،  امربيمتو،  مطابع  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  المنظمة  األساسي«،  العربي  »المعجم  )))  يراجع 
)99)، ص 502.

ط)،  عمان،  للكتب،  األرقم  دار  تدريسها،  وأساليب  اإلسالمية  الرتبية  رشيد.  طه  صبحي  )2)  إبراهيم، 
983)، ص9.

)3)  محب الدين، أبو صالح. مقدار بالجن، عبد الرحمن النحالوي، دراسات يف الرتبية اإلسالمية، 400)هـ/ 
979)م، ص3).

)4)  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا، مرجع سابق، ص 599.
)5)  ياسين، عبد السالم. المنهاج النبوي، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط)، 989)م، ص297.

)6)  سورة الروم: 30.
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المجتمعية، يف  ورائها  األسرية، ومن  الرتبية  دور  الشريف عن  الحديث  لنا  يكشف 
تحديد مالمح الشخصية اإلنسانية وتوجهها العملي يف حياهتا. إذ إن الكينونة يف الوجود 
الطبيعي لقبول حقائق  التلقائي الطوعي  الفطرة، أي على »رهن االستعداد  تكون على 
وجود اهلل وخالقيته وألوهيته، وقبول الدين وتكليف الدين«)))، بمعنى على االستقامة 
وكماله  وجالله  وجماله  وجوده  لمعرفة  الذايت  واالستعداد  وجل،  عز  اهلل  منهج  وفق 
وبديع صنعه وقوة قدرته متى بقيت الفطرة على صفائها ونقائها. وقد مثل لنا الرسول 
الكريم صلوات اهلل عليه كمال االستعداد هذا يف صورة حسية تقرب المعنى، وتوضح 
الغامض، بما يبين أن »الفطرة« ليست فارغة المعنى أو ذهنية التصور، إنما هي أمر يمكن 

أن يحس اإلنسان مدى سالمته أو عطبه.

القصد  إسالم  واإلسالم،  الملة  هي  الفطرة  ألن  »يؤسلمانه«  أو  الحديث  قال  ما 
والوجهة والنية لرب الكون عبادة وتقربا. واإلسالم هو الدين الذي جاء به كل األنبياء 
منذ آدم عليه السالم إلى محمد خاتم الرسل الكرام، الذي جاء إلسالم الوجه والخضوع 

هلل رب العالمين.

 إن عملية الرتبية، هبذا، عملية مدبرة مفكر فيها، إما أن تخلق لنا جيل فطرة سوية نقية 
تقية، أو جيال مجذع األطراف، مشوه التصور عن ماهيته وكينونته وعلة وجوده، ودوره 

ومسيره ومصيره. 

تجمعها  يف  لنا  لتخلق  وتختلف،  المشوهة  المنحرفة  الرتبية  هذه  آليات  تتعدد  وقد 
فتوته  عنه  أذهب  بشكل  بالباطل  الحق  عليه  اختلط  مفتونا،  جيال  وتكتلها  وتظافرها 

اإليمانية من بينها:

الذي يسيل علينا من كل مكان، وعرب كل  الوحش  ــ  آلية اإلعالم: هذا األخطبوط 
إن  عقولنا،  يف  والحضاري  الثقايف  االخرتاق  سموم  يبث  مروءتنا،  بقايا  منا  ينزع  نافذة، 
انتفينا  غبنا،  الماء،  الملح يف  ذبنا كما  كياننا  ما يحمي  نحو  ناصيته ونوجهها  نمتلك  لم 

من الوجود.

)))  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديموقراطيين، مرجع سابق، ص 07).
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ــ  آلية التعليم: هذا المجال الذي يفتقد عندنا إلى منظور حضاري متكامل شمولي، 
نفسه  أن يكلف  إلى بالد دون  بالد  المستوردة متحوال من  الموائد  فتات  ويعيش على 
بالنزول يف موطن الداء مكمن العلة، نحتاج معه إلى إرادة بانية تخلق المحفزات، وتطور 
المناهج، وتبدع الربامج، وتعالج اآلين من المشاكل والحقيقي منها، دون ارهتان بإرادات 

اآلخرين المستعمرين.

ــ  آلية التحكم السلطوي: إن حكاما ال يرون يف بلداهنم سوى مزارع لالستنزاف، ويف 
ُد على معاين التحرر  شعوهبم سوى قطيع للخضوع والخنوع، لن يسمحوا ببناء تربية ُتَعوِّ
يف  والسير  لخططهم،  التبعية  إلى  يدفع  تربويا  نمطا  يصنعون  وإنما  والعدالة،  والكرامة 
ركاب محوريتهم، يف زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى لمِّ الطاقات وتحريرها وتحفيزها 

لمواجهة عوالم العولمة العاتية.

تعوقها  ألسرة  وأّنى  األول،  الرتبوي  االحتضان  مؤسسة  هي  بما  األسرة:  ــ  آلية 
تربي  أن  والتفكك،  المتهورة،  االقتصادية  والظرفية  المعيشية،  المجتمعية  اإلرغامات 

وتمارس وظيفتها يف توجيه الفطرة النقية عوض تحريفها؟!

لشارع  وكيف  واللهو،  والمتع  واألصدقاء  األصحاب  فضاء  هو  بما  الشارع:  ــ  آلية 
سليما  نموا  اإلنسانية  لنمو  فرصة  يرتك  أن  المخدرات  عليه  وتسيطر  اإلنحالل،  ينخره 
معاين  من  البيتية  الرتبية  رسخته  ما  هدم  على  المفتون  الشارع  يعمل  وهادفا؟!.  جادا 

اإلخاء والصفاء )هذا إن وجدت!!(.

هذه اآلليات تصنع لنا جيال مفتونا، يتميز بكونه جيال مجهال بأميته، مجهال يف ثقافته. 
جيال مغربا مستلبا، ضائع الهوية، منحرف الوجهة. جيال مائعا تمكنت منه طرواة العيش 
فجعلته سجين هواه أسير لذاته. جيال تسيطر عليه اإلنتظارية والتواكلية والعدمية. جيال 
بكلمة  مجملة،  بصفة  زعمه.  يف  المتقدم  المستعمر  بثقافة  مسكونا  عقله،  يف  مخرتقا 

واحدة. جيال ممسوخا مجذع األطراف والجسم كلية.

ولتجاوز هذا المسخ المسلط على ذواتنا، يطرح اإلمام دائما سؤال الرتبية التي نريد، 
هلل  الوالء  معاين  فيه  لتغرس  القلب  إلى  تتوجه  بانية  تربية  إلى  حاجة  يف  أننا  يرى  إنه  إذ 
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ولرسوله، ومعاين اإليمان واإلحسان، وإلى العقل لتنتشله من الخرافة والشعوذة، وإلى 
اإلرادة لتشحذها وتبعث فيها أمل اإلنقاذ، تربية بانية تراعي خاصيتين اثنتين أساسيتين: 
خاصية الهدفية تجاوزا للعدمية التي يتخبط فيها اإلنسان عندما ال يحدد حقيقة وجوده 
األرض  يف  مستخلفون  وأننا  وحده،  هلل  عبيد  بأننا  تعرفنا  لغاية  وتحقيقا  كينونته،  وعلة 
يفهمها،  من  إلى  أجيالنا  أحوج  وما  وجزاء،  وبعثا  وحسابا  موتا  هناك  وأن  لنعمرها، 
ْيَنا 

َ
ْ ِإل كُ

َّ
ن
َ
 َوأ

ً
ْ َعَبثا ُ

ك َنا
ْ
ق
َ
ل

َ
ا خ َ َّ �ن

َ
ْ أ ِسْب�ةُ َ َ �ن

َ
يسمعها، يذكرها، أننا ما خلقنا عبثا وال وجدنا سدى »أ

«))) . ثم خاصية الشمولية المتوازنة والتي يقول عنها محمد قطب رحمه اهلل: َ
َجُعون ْ  �ةُ

َ
ل

»إن طريقة اإلسالم يف الرتبية هي معالجة الكائن البشري كله معالجة شاملة ال ترتك 
وكل  والمعنوية،  المادية  حياته  وروحه.  وعقله  جسمه  شيء،  عن  تغفل  وال  شيئا،  منه 
نشاطه على األرض، إنه يأخذ الكائن البشري كله، ويأخذه على ما هو عليه بفطرته التي 
تركيبها  ليس يف  عليها شيئا  يفرض  الفطرة وال  من هذه  يغفل شيئا  عليها، ال  اهلل  خلقه 

األصيل«)2) 

اثنين: األمر  إن معالجة الكائن البشري أمر مستعص إن لم يحصل االعتناء بأمرين 
األول يرتبط بضرورة مراعاة الفطرة اإلنسانية يف الرتبية بعيدا عن أي تشدد يقحم عليها 
ما ليس منها، ما ليس داخال يف بنائها الذايت الداخلي. ويتعلق األمر الثاين بأهمية النظر إلى 
هذه الفطرة يف اختالف جوانبها، وتعدد أبعادها اإلرادية والوجدانية والعقلية والجسمية، 
ذلك أن تنمية اإلرادة والضمير والوجدان يعد حسب سيد قطب رحمه اهلل »مناط العهد 
مع اهلل، ومناط التكليف والجزاء، بما يمكنانه لإلنسان من القدرة على االرتفاع إلى مقام 

المالئكة، أو النزول إلى درك الشياطين تبعا لقدرته على التحكم يف إرادته«)3).

وإن تربية الطاقات العقلية خليق بإكساب الناشئة قدرة على النظر واالعتبار لالستدالل 
على وجود اهلل بمخلوقاته، ومعرفة سنن اهلل المتحكمة يف تغيير الوجود وسرب التاريخ 

)))  سورة المؤمنون: 6)).
)2)  قطب، محمد. منهج الرتبية اإلسالمية، دار الشروق، بيروت، ط4)، 993)، )/8).

)3)  قطب، سيد. يف ظالل القرآن، دار الشروق، بيروت، ط32، 2003م، )/)6.
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وماضي الغابرين من الناس، وتأيت تربية الطاقات الحسية والجسمية لتكسب الفرد قدرة 
وحركية تفاعلية مع طبائعه المختلفة والمتعددة.

يتم كل هذا، عرب الحرص الشديد والدائم على عدم طغيان جانب على آخر، وكذا عرب 
مراعاة المراحل العمرية لإلنسان مالعبة ومداعبة، تأديبا وتعليما، ومصاحبة ومؤاخاة، 
الوسطية يف تعاليم ديننا  اقتداء بسنة المصطفى عليه الصالة والسالم، ومراعاة لجانب 

الحنيف حيث ال إفراط وال تفريط، وأيضا انتهاجا لسبيل التدرج والرفق والرحمة.

إن الرتبية هبذا المفهوم، وهبذه المعاين الجامعة لعناصر اإليمان واإلتقان، كفيلة ببناء 
ناشئة يدفع عنها الوهن، وتصرف عنها الغثائية، ويحقق هبا الرشد والفالح والصالح إن 

شاء اهلل.

إن للرتبية عند اإلمام عبد السالم ياسين هبذا المعنى وضمن تلكم الصفات والسمات 
وبتآلف عناصرها وتكامل جوانبها يف مشروعه التغييري مكانة الصدارة يف عملية التغير 
الفردي والمجتمعي، بل إن »الواجهة األولى يف الجهاد هي واجهة الرتبية. نعني تربية 
آَخر،  وال  وآِخرا،  ووسطا  أوال  الرتبية  شعبه.  وبكل  للعقبة  اقتحاما  بمفهومها  اإليمان 
ودائما. ال نفرغ من تقويم أنفسنا. ومتى ظننا أننا أتممنا هتذيبها فذلك نزغ الغرور، وغرة 

باهلل، وطيش يف ميزان الرجولة«))).

وبناء  وتأصيال  تأسيسا  نبوية  قرآنية  إيمانية  تكن  لم  إن  اإلمام  عند  للرتبية  معنى  ال 
واقتداء واحتذاء. هي بوابة التغيير ومسلك االرتقاء والعروج الروحي يف السلوك إلى اهلل 
عز وجل. وال تتحصل هذه الرتبية إال بالمخاللة والصحبة يف جماعة مجاهدة، مع الذكر 
والصدق والتقرب بالفرض والنفل للسلوك إلى اهلل ولبناء المجتمع األخوي اإليماين. 
فكرا  التسيب  ومن  الغثائية  ومن  الفتنة  من  التحرير  مقصد  الرتبية  ثم  الرتبية  ثم  الرتبية 

وعقيدة وأخالقا)2).

إن المعنى العام للرتبية عند اإلمام ينبني على مجموع العمليات القلبية التي تحدث 
يف ذات اإلنسان بفعل المربي فتغير نظرته إلى ذاته ونظرته إلى العالمين، فتحدث تلكم 

)))  ياسين، عبد السالم. المنهاج النبوي، مرجع سابق، ص 383.
)2)  ياسين. عبد السالم. حوار مع الفضالء الديموقراطيين، مرجع سابق، ص 23).
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العالم من حوله. وذلك من خالل االشتغال على  يتغير به وجه  الواقع  النقلة تغييرا يف 
القلب إيمانا وعلى العقل حكمة وعلى الجسد حركة إيجابية، وعليه تكون الرتبية عنده 
عملية تغييرية لإلنسان قلبا وعقال وإرادة من خالل تجديد اإليمان يف القلوب من خالل 
وصفة الطب النبوي باإلكثار من قول ال إله إال اهلل. إهنا تطلب ترقية اإلنسان إلى مدارج 
اإليمان ورفعه يف مراتب الدين إسالما وإيمانا وإحسانا، وهي سعي الكتساب مجموع 
الجهاد  مهمات  تنفيذ  على  القدرة  هي  ثم  العشر  والخصال  اإليمان  شعب  من  طيب 

وضبط حركة البناء.

وأساس الرتبية وشروطها عند اإلمام صحبة ولي مرشد دال على اهلل عز وجل، مؤمن 
المؤمنين،  على  ومحبته  معشره  وبلطف  اإليمانية  بنورانيته  يشع  مجاهد،  ثابت  قوي 
الذكر  ثم  والمرحمة،  والمحبة  بالصرب  تواص  فيها  حاضنة  حاملة  صالحة  وجماعة 
باإلكثار من الكلمة الطيبة للخروج من الغفلة، لينشأ الجو اإليماين فيفيض العطاء اإللهي 
والرحمة الربانية وتكون الطاقة اإليمانية التي تحرك القلوب بنية التنفيذ، ثم الصدق وهو 
الجماعة  يف  واالندماج  اإليمان،  بشعب  للتحلي  الجيد  واالستعداد  للجندية،  القابلية 

إلنجاز المهمات، واالستعداد الجيد لتحمل مهمة بناء األمة ))).

تتميز الرتبية التي يدعو إليها اإلمام بخصائص أساسية فهي تربية نبوية أصيلة، شاملة 
متكاملة، جهادية متدرجة، متوازنة وسطية، مستقبلية، علمية عملية، تغييرية جمالية )2).

اكتشاف  ياسين رهان على  السالم  المجدد عبد  اإلمام  الرتبية عند  الرهان على  إن   
لكماله  المؤمن  الصحيحة عنده لوصول  الوحيدة  والبداية  اإلنسان،  اإلنسانية يف  معنى 

الذي خلق من أجله.

 إن إعادة بناء اإلنسان وتشكيله يف ذاته وشخصيته وحركته عقال وقلبا وإرادة وهي من 
مهام المدرسة والتعليم الرئيسية عمليات بنائية تقتضي أن تسلك الرتبية بالمعنى القرآين 
يف مختلف أجهزة ومؤسسات المنظومة الرتبوية التعليمية بدءا من األسرة إلى المدرسة 

)))  ياسين، عبد السالم. المنهاج النبوي، مرجع سابق، ص 60-52-)6.
سال،  دعاية،  مطبعة  وقواعد،  أصول  واإلحسان  العدل  جماعة  عند  الرتبوي  األساس  محمد.  )2)  الزاوي، 

ط)، 3)20.
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العام  المدرسي  الفضاء  إلى  المعنى  هذا  ونقل  والمعهد،  الجامعة  إلى  المسجد  إلى 
التأثيرية  الفعالية  فاعلية األم يف األسرة، ومنها  اإلمام بجملة عوامل على رأسها  يربطه 
التسيب  اليقظ قلبا المتحرر عقال، ومنها أيضا فاعلية المسجد، وكذا تجاوز  للمدرس 

إلى االنضباط، هذا إلى جانب ربط التعلم والعلم بالمعنى القرآين المحرر لإلنسان.

َحيٍِّز  من  خروج  والرتبية  ومسجد.  ومدرسة  أم  »الرتبيُة  المعنى:  ذا  ملخصا  يقول   
وتحرر  قلبه.  استيقظ  ٌر  مَؤثِّ والرتبية  وعلم.  تعلم  والرتبية  منضبط.  فضاٍء  إلى  متسّيب 
الشريعة.  َكنَف  يف  الشريعة،  بِسربال  وَتَسْرُبٌل  التكليف،  حيطة  يف  دخول  الرتبية  عقله. 
وإذا بالمؤثِّر على طريق االستقامة، على الطريق، ال يف هناية الطريق، بوجه من الوجوه 
الطريق صاعدة، شاقة، كلها عقباٌت إلى الموت. اإلنسان يف كبد ما دام يف هذه الدنيا«))). 
وهذا نص يكشف لنا عن معنى جليل يستقيه اإلمام عبد السالم ياسين من داللة الرتبية 
بمعناها الروحي القائم على العالقات القلبية بين المربى والمربي، أي بين المصحوب 
نورانية اإليمان، وحكمة  الدليل من  المعلم  المصحوب  بما يشع من قلب  والصاحب 
العقل، ومثال القدوة من معان يكون لها أثرها البالغ يف التلميذ المربي الصاحب محبة 
تناول داللة  إن وقفنا عند  الجليل يتضح  المعنى  وتوجيها وتعليما ونصحا. ولعل هذا 
التعليم يف عالقته بالرتبية وهو مضمون الفقرة التالية عن معنى التعليم عند اإلمام عبد 

السالم ياسين.

: 2. التعل�ي

يجرنا الحديث عن التعليم يف هذا الكتاب إلى معنى العلم الذي يقصده اإلمام عبد 
السالم ياسين، وهو المعنى الذي فصل فيه ويف رسالة العالم يف كتاب قيم هو الرسالة 

العلمية.

وال  المتون،  حفظ  وال  النقول،  تكديس  وال  الرواية،  بكثرة  اإلمام  عند  العلم  ليس 
ترداد النصوص. إنما العلم الحق خشية اهلل عز وجل. من هنا التمييز يف نظرية المنهاج 

)))  ياسين، عبد السالم. حوار الماضي والمستقبل، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط)، 997)م، ص 88.
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النبوي بين صفة العلم بصيغة المفرد وهو العلم باهلل، العلم الحق الذي ال مرية فيه وهو 
العلم الجدير بحمل هذه الصفة وبين صيغة علوم بالجمع، ويطلقه على ما أنتجته العقول 

البشرية والحكمة اإلنسانية.

 إن إقامة التمييز بين معنى العلم الذي يظل عند اإلمام مقصورا محصورا على معنى 
التجريبية  التي يجعلها مشرتكة دالة على العلوم الكونية  العلم باهلل، وبين معنى العلوم 
مهم جدا يف إدراك األساس اإليماين للمنظومة التعليمية التي يريد اإلمام بناءها. ليكون 
هذه  ولتكون  العلوم،  مختلف  يف  تسري  أن  وجب  التي  الروح  هو  األول  بمعناه  العلم 
العلوم خادمة اإلنسان يف معاشه لتعينه على معرفة خرب معاده. ذلك أن العلم يف داللته 
العميقة هو المعنى الثابت المفرد الكاشف لمعنى الوجود اإلنساين بينما العلوم بتطورها 
وبتحولها وتغيرها معارف خادمة لإلنسان إن أحسن استعمالها قاتلة له إن أساء. وأكرب 

قتل له انتشاء المرء بالماديات وغفلته عن اهلل وعن الموت وعن اآلخرة. 

 تدعو نظرية المنهاج النبوي إلى علم جامع يؤسس للتكامل والتوافق بين نور القلب 
التفرقة  مخلفات  وكافة  والتشظي  التجزيء  ويتجاوز  اإلرادة،  وحركة  العقل  وحكمة 
القرونية الناجمة عن تفرق السلطان والقرآن. وذلك من خالل اجتهاد جماعي يتجاوز 
طوق التقليد المفكر بذهنية من يفكر لزمانه بغير زمانه، أو بذهنية نحلة الغالب المغلوب 

المفكر بشروط الفتنة. 

والعلم هبذا الفهم علم منشئ للعمل، علم خطوة ال علم خطبة، علم تجديد الدين 
بتجديد اإليمان يف القلوب وتنوير الفهم يف العقول وبعث اإلرادة يف السلوك. وعلم بما 
الكريم  الرسول  هبا  استطاع  التي  النبوية  الربانية  الوصفة  الكتشاف  التغيير  كيفيات  هي 

تغيير أمة جاهلية لتصبح خير أمة أخرجت للناس.

يسميه  ما  جوهر  يشكل  ما  هو  للعلم  المجدد  اإلمام  يعطيه  الذي  المعنى  هذا  إن 
العلم الذي يدل على اهلل ويحث على الجهاد الذي  القرآين للتعليم. ذلكم  بالمضمون 
يبلغ للناس كل الناس كلمة الحق، وهو تعليم ذو مضمون قرآين نبوي يبتعد عن الجدال 
توحيد وهداية ودعوة، علم حكمة وفصل  إيماين، علم  ما هو فطري  الفلسفي لصالح 
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خطاب، علم اجتهاد وجهاد، علم دعوة ودولة، علم كونيات وشرعيات، علم عقل ساجد 
للبارئ المصور الخالق غير غافل عن الواقع منفتح على الكون ناهض للمستقبل.

الرتبية  داللة  يف  المقاربة  هذه  مطلع  يف  ذلك  بينا  كما  التفصيل  من  غايتنا  كانت  لقد 
الوثيق  بيان مسألة أساسية عنده هي االرتباط  التعليم عنده  المجدد ومعنى  عند اإلمام 
بين الرتبية والتعليم، فجماع معنى الرتبية والتعليم يف ترابطهما وتكاملهما، ومناط بناء 
القيمية  التنشئة  المربي على  قائم على مدى قدرة  المجتمع عنده  الفاعلة يف  الشخصية 

اإليمانية لهذا المتعلم من خالل المضمون القرآين النبوي لمعنى العلم.

لعل الرجوع إلى فصل من أحد كتبه يربز لنا جوهر هذه العالقة. وهو فصل: »الرتبية 
والتعليم«، الفصل السابع من كتاب إمامة األمة))). 

يقع هذا الفصل يف الكتاب بين فصلي: »أفحسبتم« و»اإلعالم«، وتأيت بعده فصول: 
معرفة  عن  يحدثنا  األول  الفصل  المستضعفين«.  و»إمامة  و»االختالف«  »االجتهاد« 
اإلعالم  تحرير  معركة  عن  والثاين  اإلحسانية،  السلوك  ومعاين  والصحبة  والمحبة  اهلل 
المنشود  التغيير  لتحقيق  اآلدمية  الكرامة  أساس  اهلل  معرفة  كانت  وإذا  اإلعالم،  وبناء 
إلمامة األمة والمستضعفين فإن الوسائل البشرية القائمة على صحبة الشعب والجندية 
الرتبية ثم اإلعالم فاالجتهاد  بوابتها  لها من وسائل علمية عملية  الرجال البد  واختيار 

فإدارة االختالف.

يتبين من خالل قراءة عنوان الفصل الجمع بين مفهومي الرتبية والتعليم، فال تربية 
ثم  بالنفس  لما  تغيير  هي  بما  للرتبية  األولوية  وأن  تربية،  بدون  تعليم  وال  تعليم  بدون 

للتعليم بما هو معارف وخربات وتقنيات.

ويف  المدرسي  التعليمي  المجال  يف  الرتبية  لمعنى  تناوله  يف  اإلمام  أن  نجد  هنا  من 
ناقدة  ثاقبة  نظرات  يقدم  والتنظيري  والتدريسي  المهني  عمله  من  متقدمة  جد  سنوات 
لمعنى الرتبية كما هي مقدمة يف التعاريف المدرسية. وهكذا نجده يف كتابه »مذكرات 
اللغوية  المقاربة  إما من خالل  للرتبية  تقدم عادة  التي  التعاريف  بداية  ينتقد  الرتبية«  يف 

)))  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، ص)5).
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وبين  بينها  والخلط  بالتعليم  مقارنتها  خالل  من  تعريفها  بتناول  أو  العامة،  المقاربة  أو 
التأديب على السلوك االجتماعي والتعليم.

ينظر األستاذ عبد السالم ياسين إلى الرتبية أيضا باعتبارها أمرا متطورا بحسب حاجات 
ونظم  البدائية  النظم  بين  الرتبية  غايات  الختالف  تاريخي  بتتبع  قام  هنا  من  الجماعة، 
الحضارات اإلنسانية األولى منذ المصريين يف المعابد، ثم الصينيين ثم اليونان فاإلسالم 
فالعصور الوسطى يف أوروبا، ثم بعد النهضة األوروبية ويف العصور الحديثة وبحسب 
المذاهب الرتبوية. لذا نراه يعرض آلراء وغايات الرتبية عند مجموعة من المفكرين من 
أمثال )أفالطون، إراسم، لوثر، مونتني، كومنيوس، لوك، روسو، بستالوزي، هربرت، 
فروبل، سبنسر، وليم جيمس، مونتسوري، ديوي، كرشنشتاينز، دكرولي( وكذا ألنواع 

مختلفة من الرتبية. 

أن  ويرى  كامال،  تعريفا  الرتبية  تعريف  بصعوبة  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  يعرتف 
للرتبية  فهم شامل  أقرب  أن  مبينا  نفسها«.  للرتبية  تعريفا  »ليس  الرتبية  تحديد موضوع 
تدقيقه  مركزا يف  تربية عملية وخلقية وجسمية  إلى  الرتبية  بتقسيمه  قدمه سبنسر  ما  هو 
لمعنى الرتبية على معنى الشمولية وعلى معنى الدقة. لينطلق من أن الرتبية هي نتيجة كل 
التأثيرات التي توجه حياة اإلنسان على أن نفهم التأثيرات فهما شموليا للجسم والعقل 
من  االحرتاز  مع  بعضها  وليس  التأثيرات«  »كل  معنى  بإدخال  مدققا  وفهما  والخلق، 
حصر الرتبية يف عمل البيت والمدرسة ومع االحرتاز أيضا من عنصر القصدية، إذ الرتبية 
عنده »عملنا يف الطفل باألسباب التي نقصدها إليها، والرتبية عملنا يف الطفل من حيث 
ال نقصد«. وكذا االحرتاز من دعوى التجارب العملية التي ال يمكن اإلقرار بنجاحها 

على المتعلم.

فيكون جامع فهمه للرتبية التأكيد على كونه »أثر المربي يف الطفل من حيث يقصد 
أيضا«))).  المربي  إليه  الذي ال يقصد  األثر اآلخر  فيه والرتبية هي  التأثير  إلى  المربي 
وهذا يؤكد ما أسلفنا إليه من أثر المربي يف المربى والمصحوب يف الصاحب والمعلم 

التلميذ. يف 

)))  ياسين، عبد السالم. مذكرات يف الرتبية، دار السلمي، الدار البيضاء، ط )، 963)، ص 0.9).)).2).3).
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 هذا االرتباط القوي بين فعل الرتبية وفعل التعليم باعتبارهما أثرا لمؤثر يف شخصية 
المتعلم التلميذ نجد له صداه أيضا يف كتابه »اإلسالم غدا«. إذ خصص الفصل السابع 
)للتعليم والتعلم( متحدثا فيه عن الرتبية باعتبارها فاعلية مقصودة واضحة التأثير بالنظر 
وسلطان  نموذجيته  بسلطان  فاعل  »فعل  إهنا  القدوة.  القائم  الماثل  النموذج  بروز  إلى 
عن  المؤثرة  الفاعلية  هذه  باعتبارها  الرتبية  يفصل  ال  هنا  وهو  دعوته«،  وصولة  بالغته 
الفاعل لها فيقول: إن »الرتبية ال تنفك عن المربي بل هي إشعاع منه يتشرب المتعرضون 
له طواعية أو رغما«، كما يتحدث عنها باعتبارها آلية مؤثرة لها وقعها و»وكلما تحرك 

متحرك أو سكن ساكن وقع علينا فعل الرتبية«))). 

هذا التداخل والرتابط بين فعل الرتبية والتعليم بمعناهما السلوكي عند أهل اهلل كما 
جرت به العادة عند من عرفوا بالمتصوفين هو متقارب إن نقلناه عند أهل الرتبية والتعليم 
بمعناهما المدرسي يف داللتهما على إعادة بناء شخصية المتعلم عرب تلقيه للمادة المعرفية 

بين يدي المعلم والمربي. 

الفصل  ولعل  الشخصية،  وبناء  الرتبية  أدوات  من  أساسية  أداة  التعليم  يكون  هنا 
بينهما على مستوى الممارسة الواقعية هو سبب ما تحياه أجيال مختلفة من المتعلمين 
منقطعين عن معاين القيم اإليجابية واألخالق خاصة وقد تحولت مؤسساتنا التعليمية 
إلى فضاءات فاقدة للقيم لما غدت مدارسنا »منتجة للخوف والنعدام األمان، ومرتعا 
للعديد من المصائب األخالقية والظواهر اإلجرامية« و»مشتال إلنتاج مختلف الظواهر 
وغش  للممتلكات  وتخريب  والجسدية،  اللفظية  مظاهره  بمختلف  عنف  من  المشينة 

وتحرش جنسي«)2). 

إننا نستخلص من عرضنا لمفهومي الرتبية والتعليم كما تصورهما اإلمام عبد السالم 
ياسين أن بناء منظومة تعليمية قوية أمر مرهون بقرن التعليم بالرتبية، والمعرفة باألخالق، 
والمضامين والمحتويات بالقيم والمثل. إال نفعل ذلك نحصل على أشباح ملئت أشياء 

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا، مرجع سابق، ص687.
)2)  ينظر: كتاب المغرب يف سنة 2)20، ص300. وكتاب المغرب يف سنة 3)20، ص 249، إصدار المركز 

المغربي لألبحاث وتحليل السياسات، المغرب.
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ال روح فيها وال معنى لها. إال نفعل ذلك نعيد إخراج أجيال منقطعة عن قيمها، منبثة عن 
هويتها ليكون المخرج النهائي مسوخا منقطعة عن فطرهتا.

إن الذي يتحصل لدينا من خالل هذا الذي تقدم هو أن للرتبية والتعليم عند اإلمام 
تغيير  مشروع  أساسه  عام  شمولي  تغييري  نسق  ضمن  متقدما  اعتباريا  وضعا  المجدد 
مجتمعي متكامل محرر. ولعل ذلك ما تنبه إليه الدكتور خالد نصر الدين لما ألمع إلى 
مركزية االرتباط القائم يف هذا المشروع التغييري بين التعليم والتغيير والتحرير بالنظر 
إلى كوهنا مفاهيم على المستوى اللغوي تؤشر إلى فاعلية تقع من فاعل على مفعول به 

هو اإلنسان هنا، إذ هو المقصود بالتغيير يف كل حال))).

ولعله يجمل بنا قبل أن نستفيض يف البيان التفصيلي لتجليات التصور العام للرتبية 
على  الذكر،  السالف  االعتباري  بوضعهما  ياسين،  السالم  عبد  اإلمام  عند  والتعليم 
اإلمام  شخصية  يف  التعليمي  الجانب  عند  نقف  أن  واإلجرائي  التنظيري  المستويين 
المجدد لنستجلي صورة العصامي الذي حفزته همة ذاتية بعد سبق فضل اهلل لتدفعه إلى 
بناء مسار علمي وتعليمي متميزين على مختلف أصعدة التلقي المعريف والرتقي المهني. 

)))  يراجع نصر الدين، خالد. التعليم بين التحرير والتغيير يف مشروع اإلمام عبد السالم ياسين على الرابط 
http://www.aljamaa.net/ar/document/89942.shtml  تمت مراجعته يوم 6) /7/ 5)20. 
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طبعت  ومهني  ومعريف  علمي  مسار  من  منيرة  صوى  عند  أدناه  الصفحات  توقفنا 
المسيرة الشخصية لإلمام عبد السالم ياسين يف مجال التعليم والتعلم، لندرك أي رجل 
هذا الذي يتحدث عن التعليم ومن أية خلفية نظرية ومعرفية ينتج خطابه حول المسألة 
التغييري. وسنعرض القول يف ذلك من خالل  التعليمية الرتبوية يف تصوره المجتمعي 
عنصر المسار التعليمي والمهني، ثم عنصر التأليف والكتابة من أجل المدرسة والرتبية 

المدرسية.

: ي
 1.  املسار التعليمي وامله�ن

مطبوعا  يجده  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  لشخصية  العلمي  التاريخ  يف  المتأمل  إن 
أم  العلم سواء على مستوى تحصيله  العالية يف طلب  الهمة  أساسية جوهرها  بخاصية 
االجتهاد فيه تنظيرا وتأليفا وحركة وبناًء. ولعل من أهم المناحي التي تفرض نفسها منذ 
الوهلة األولى عنايته الفائقة بالعلم اجتهادا يف الطلب والتحصيل، واجتهادا يف تجديد 
الفهم لمعنى العلم ومراميه وغاياته، ثم اهتماما وهتمما بقضية التعليم والرتبية والتكوين.

بناء  بالغ بعد سابق علم اهلل عز وجل يف  أثر  إذاك  الفطرة  بالبادية موطن  لنشأته  كان 
االستعدادات الذاتية لديه للتلقي العلمي والنهل من مناهله الصافية الرقراقة، فقد حفظ 
القرآن الكريم يف مدرسة كان يشرف عليها العالمة محمد المختار السوسي ومع القرآن 
علوم  القرآن  علم  إلى  وجمع  فيها،  الشعر  قرض  يف  ونبغ  الفصيحة  العربية  لبان  رضع 

ط)،  البيضاء،  الشرق،  أفريقيا  المجدد،  اإلمام  ياسين  السالم  عبد  العربي.  حزم،  أبو  )))  أنظر: 
الحوار  2000، ص35، ويراجع  الطوفان«، ياسين، عبد السالم. ط  أو  438)هـ/6)20م، وكذا »اإلسالم 
الدولي للدراسات واألبحاث  المركز  الذي أجراه موقع )yassine.net( مع األستاذ محمد حمداوي رئيس 

الرتبوية والعلمية، يوم الجمعة 4) مارس 4)20 على الرابط:
http://www.yassine.net/ar/document/8746.shtml،  وقد تمت زيارته يوم 6)/5/7)20.
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انفتح على  أنواعها نحوا وبالغة، ثم  الحديث والفقه واألصول وعلوم اآللة بمختلف 
الثقافة العالمية من باهبا الواسع فأقبل بشغف على تعلم اللغات األجنبية فأتقن منها كتابة 
وشفاهة ما شاء اهلل له أن يتقن، وكان حافزه يف ذلك ما رآه من تخلف المناهج التدريسية 
المختلفة، وهو  الثقافة  التعرف على عوالم  الجامحة يف  الدينية ومن رغبته  المعاهد  يف 
بلغة  الغرب  وثقافات  المنظرين  وأفكار  القوم  فلسفات  على  االطالع  من  مكنه  ما 
الفكرية من  التاريخية ومرجعياهتا  أهلها من غير واسطة سمحت له أن يضبط سياقاهتا 
مناقشة  كبير يف  أثر  له  ما سيكون  المؤولين، وهو  المرتجمين وتغييرات  غير تحريفات 

المغربين من أهل جلدتنا.

يقول األستاذ عبد السالم ياسين ملخصا مسيرة طويلة من جهاد طلب العلم وتلقيه، 
المسؤولية  يف  كبيرا  مسارا  مربزا  وكذا  وأجيال،  ألجيال  وتلقينه  مدراجه  يف  والرتقي 

الرتبوية والتعليمية يف مختلف درجات المسؤولية:

»أنا عبد اهلل المذنب ابن فالح بربري نشأ يف القلة والحرمان المادي، ثم قرأت القرآن 
فهو كان بحمد اهلل وال يزال قراءيت الحقيقية الوحيدة. ودرست تلميذًا لعلمائنا يف المعهد 
الديني. ولم ألبث أن طلبُت معرفة أوسع من النقول التي تعيش عليها معاهدنا الدينية. 
نلت  حتى  الفردي،  المجهود  من  الصعب،  المدخل  من  األجنبية  الثقافة  إلى  فدخلت 
منها ما جعل أقراين يضعونني موضع الشاب النابغ. وجاء االستقالل فوجدين يف منصب 
مسؤولية إقليمية يف التعليم. فعاصرت األقدمين يافعًا، وعاصرت نشأة الفساد اإلداري 
يف مراحله كلها منذ االستقالل. فإن تحدثت عن العلماء فعن معرفة ومخالطة ومشاركة، 
وإن تحدثت عن المغرب وشبابه ورجاله وإدارته فعن خربة سبع وعشرين سنة كنت فيها 

معلمًا، وإداريًا، وخبيرًا«))).

استعداد فطري ذايت إذن هبة وتفضال من الكريم جل وعال، وتوقد عزيمة، وعلو همة، 
السامقة  والدراية  الشرعية،  الدينية  العلوم  من  الرصين  التمكن  نتاجها  من  كان  عوامل 
بعلوم اللغة العربية وآداهبا، والتبحر الواسع يف ثقافة وفكر وفلسفة اآلخر، وإتقان للغاته 

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم أو الطوفان، المغرب، ط2، 2000م، ص 35، موسوعة سراج.
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وألسنه، يعضد هذا كله خربة عملية بواقع الناس وتموجاته والفاعلين المختلفين فيه، 
ذاك  إلى  زد  والسياسيين  والمثقفين  والمفكرين  العلماء  من  ألصناف  حثيثة  ومعايشة 

جميعه تاريخ جهادي مليء بابتالءات تنوء دون حملها الجبال.

تحصيله  يف  واالجتهاد  العلم  طلب  يف  العالية  الهمة  هذه  أن  إلى  هنا  اإلشارة  تلزم 
صاحبتها همة يف السلوك الرتبوي والفعل الحركي، فكان العلم عنده إماما للعمل وقائدا 
إليه وسبيال إلى الدعوة إلى اهلل عز وجل، وهكذا لم يكن المسار العلمي معزوال عنده 
عن المسار الرتبوي ترقيا يف مدراج اإليمان واإلحسان أو المسار الجهادي تربية وتنظيما 

ومدافعة وفعال يف الواقع السياسي واالجتماعي.

علما  ملئ  الذي  العالم  نموذج  ليس  لتعطينا  وتداخلت  العناصر  تلكم  اجتمعت 
تفتقت عنه  ما  بعقلهم، ويردد  يفكر  يعيش على موائد من سبقه،  وانتهى  وفاض حفظا 
عبقرياهتم، إنما تولد لدينا نموذج للعالم المجدد المجتهد الذي قرأ كتاب اهلل المسطور 
وتأمل يف كتاب العالم المنظور ليقدم فهما عن اهلل مجددا للدين، ترتجم عن ذلك تأليفاته 
ووظيفة  العلم  لمعنى  وتجديده  غدا«،  »اإلسالم  وعن  والدولة«  »الدعوة  عن  وكتاباته 
لحركة  عملي  علمي  نبوي«  »منهاج  تسطير  يف  واجتهاده  العلمية«،  »الرسالة  يف  العالم 
وتنظيراته  الزاحفة،  والحركة  والتنظيم  الرتبية  يف  المجاهدة  الجماعة  مع  المؤمن  الفرد 
النيرة ل »دولة القرآن« تمتح من »القرآن والنبوة« وتبشر بمقدمات »لمستقبل اإلسالم« 
تتشوف لــ»خالفة« كانسة لــ»الملك« بأيدي »رجال قومة وإصالح« معالجة إلشكاليات 
»يف االقتصاد«، من أجل بناء »جماعة« للمسلمين وتقوية ل »رابطتها« استعدادا »إلمامة 
األمة«، كما ترتجم عن هذا االجتهاد الثري »نظراته يف الفقه والتاريخ«، وقراءته الجديدة 
يف  المرأة  ولقضايا  »العدل«،  يف  الحكم  وإلشكاليات  »اإلحسان«،  يف  التصوف  لتاريخ 

»التنوير«، ولـ»سنة اهلل« يف التدافع بين الحق والباطل.

العام للعمل اإلسالمي ولقضاياه المختلفة، عالج األستاذ عبد  التنظير  وإلى جانب 
السالم ياسين وبنفس حواري متجدد قضايا الفكر الفلسفي المعاصر فجدد قراءة تاريخ 
»العقالنية  أسس  وفكك  والمستقبل«،  الماضي  »حوار  يف  اإلسالمي  والعالم  المغرب 
اللغة  لقضايا  وعرض  والحداثة«،  و»اإلسالم  المسلم«  العقل  »محنة  يف  والحداثة 
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وتحدي  »اإلسالم  يف  المختلفة  الفلسفات  حاور  كما  أمازيغي«،  صديق  مع  »حوار  يف 
»الديمقراطيين«  الفضالء  وحاور  العلمانية«،  والقومية  و»اإلسالم  اللينينية«  الماركسية 

مناقشا الحدود بين »الشورى والديمقراطية«.

 وكان لإلبداع األدبي الشعري حضوره أيضا يف مصنفات اإلمام المرشد فأخرج من 
لمقدمة  عرضت  التي  الوعظية«  و»المنظومة  و»القطوف«  »الشذرات«  للتداول  شعره 
طويلة يمكن أن تعد تنظيرا لجمالية األدب من وجهة إسالمية جامعة بين البالغ القرآين 

والبيان النبوي.

لم تكن هذه التصنيفات والمشاركات المهمة يف مختلف العلوم والفنون تحليقات 
الشفيق  النصح  إنما رافقها عمل جهادي كان دأبه  القاعدة،  المعسولة  يف بروج األماين 
للسلطان الحاكم من خالل رسائل بليغة شملت »اإلسالم أو الطوفان«، و»رسالة القرن 
ما صاحب ذلك من سجن  األمر« مع  يهمه  لمن  ميزان اإلسالم« و»مذكرة  الملكية يف 
وحصر، ومع النصح اجتهد اإلمام المرشد يف جمع األمة ولم شعث العاملين لإلسالم 
يف المغرب، ثم اجتهد يف بناء حركة إسالمية راشدة حملت شعار العدل واإلحسان كانت 

وما تزال محضنا للرتبية والتعليم والجهاد ألجيال متتالية من المؤمنين والمؤمنات.

 لقد كانت عصارة هذا المسار العلمي الجهادي المتميز على مستوى البناء العلمي 
وفاعلية  وتنظيما  وبناء  وتربية  دعوة  التغيير  يف  متكاملة  لنظرية  التأسيس  لألمة  الفكري 
حركية أثمرت لنا علما ارتاد آفاق اكتشاف المنهاج النبوي الذي جدد الفهم لمعنى العلم 

ومعنى الجهاد يف زمن الفتنة.

بولوج  التنظيري  الجهادي  العملي  العلمي  المسار  هذا  وتأثيرا  تأثرا  انطبع  ولقد 
ومفتشا  وموجها  ومكونا  معلما  الرتبوي  االشتغال  مجال  ياسين  السالم  عبد  األستاذ 
الرتبوية  المهام  كانت  إذ  التعليم،  وإدارات  أسالك  مختلف  يف  تربويا  ومديرا  ومشرفا 
المتعددة التي شغلها فرصة لالستزادة من علوم الرتبية والتخطيط والتدبير سيكون لها 
الرتبوي  والخبير  المحنك،  والمدير  المتقن،  المعلم  شخصية  بناء  يف  الخاص  طابعها 
المغربية  اإلدارة  بواقع  خبيرا  سيجعله  ما  وهو  الصارم.  المدبر  واإلداري  المتمكن، 
»أتحدث عن  متألما:  متحسرا  عنها  اهلل  يقول رحمه  التي  التعليمية  السياسات  ودهاليز 
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هذا الجهاز -يقصد الجهاز التعليمي- وحق لي أن أتحدث، فقد كنت جزءا من أجزائه 
وعاصرته وخربته عن كتب وبلوت عجائبه، فإذا نطقت فما أنطق عن تطلع ثقايف وال عن 

رواية بلغتني، لكن عن تجربة مباشرة«))).

السالم  عبد  اإلمام  اكتسب  التخطيطية،  التدبيرية  اإلدارية  العملية  الخربة   ومع هذه 
الربامج  مواد  مختلف  يف  وتأليفا  ممارسة  البيداغوجية  الرتبوية  بالمادة  خربة  ياسين 

التعليمية على ما سنراه يف العنصر الثاين من هذا المبحث.

بوي والكتابة من أجل املدرسة: 2.  التأليف ال�ة

الرتبوية  المناهج  بناء  اإلمام يف  أسهم  التعليمي  بالمجال  المرتبط  التأليف  يف مجال 
المغربية، ويف الكتابة من أجل المدرسة من حيث المضمون العام، يربز ذلك يف مؤلفاته 

البيداغوجية العديدة التي يمكن توزيعها إلى:

النصوص  بتلكم  والقراءة  المطالعة  جوانب  غطت  دراسية  مقررات  من  كتبه  ــ  ما 
الجميلة المنتقاة يف مؤلفات شملت مجموعة من الكتب المدرسية كالمطالعة الجديدة 
يف  كتاب  وهو  الجديد  وكالحساب  ثانوي،  الثالثة  للسنة  الجزء3  الثانوية  للمدارس 

الرياضيات الجزء4 ويخص القسم الثاين وذلك سنة 966).

ــ  اإلبداعات األدبية التي أودعها القصص المدرسية باالشرتاك مع آخرين وذلك يف 
الستينيات من قبيل )مؤتمر الوحوش( و)الهراوة السحرية( و)الفالح الساحر(؛

ــ  ما كتبه يف المجال البيداغوجي والتأطيري والتوجيهي على النحو الذي نجده يف 
المؤلفات التالية: كيف أكتب إنشاءا بيداغوجيا )962)(، ومذكرات يف الرتبية )963)(، 

والنصوص الرتبوية )963)).

الرصينة  وبلغتها  العميقة  العلمية  بمعطياهتا  جميعها  المؤلفات  هذه  تميزت  وقد   
وأسلوهبا السهل الممتنع. وها نحن نعرض لنظرة عامة ملخصة لكتابين لهما شأن وطيد 

)))  ياسين، عبد السالم. االسالم غدا، ص722.
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يف تقديم تصور واف للمسار العلمي الرتبوي لإلمام خاصة يف مجالي الكتابة الرتبوية 
وهندسة التكوين المرتبط بمراكز تخريج األطر الرتبوية. 

بوية.)1) ول: النصوص ال�ة
أ
 الكتاب ال

هذا كتاب يضم نصوصا تربوية قيمة قال عن صاحبها الناشر أحمد السلمي »إنه من 
أولئك األساتذة القليلين الذي قضوا زهرة شباهبم يف الدراسات واألبحاث وباألخص 

الدراسات الرتبوية والنفسية«)2).

ينقسم الكتاب إلى ثالثة فصول كربى. قدم لها الكاتب بباب يعرض نصوصا تربوية 
مختلفة تعالج معنى الرتبية ومفهومها يف مدارس تربوية مختلفة وعند أقوام مختلفين، 
للرتبية يف مجال علم  تعريفات  النصوص  تلكم  تقدم  متعددة. كما  إنسانية  ثقافات  ويف 
النفس وعلم االجتماع وللنمو السيكولوجي عند الطفل ولنقد بعض تعريفات الرتبية، 
كما تعرض تلكم النصوص قضايا تربوية يف تعليم الطفل كالتدرج واالطالع واالهتمام 

والكالم والتفكير ومسؤولية المعلم.

الرتبية  عن  وتطبيقية  معرفية  معطيات  تقدم  نصوص  الكتاب  من  األول  الفصل  يف 
واإلدراك  المالحظة  مفاهيم  معالجة  مع  مختلفين  تربويين  حكماء  خالل  من  العقلية 

والتدرج والقدرات العقلية والجهد عند المتعلم.

تعالج  نصوص  خالل  من  الخلقية  للرتبية  فيتطرق  الكتاب  من  الموالي  الفصل  أما 
الرتبية والثقة وقضية العقاب والطابع الفطري للمعطيات والرتبية العاطفية.

ويعرض الفصل الثالث واألخير للرتبية الجسمية وللوظائف الرتبوية للعب وللعقاب 
البدين ولفضائل الرتبية للنشاط الحر.

موجز  استقصائي  علمي  وبنفس  عالج  قد  الكاتب  أن  المؤلف  هذا  يف  والظاهر 

)))  ياسين، عبد السالم، نصوص تربوية، دار السلمي، الدار البيضاء، ط )، 963).
)2)  نفس المرجع، من مقدمة الناشر بتاريخ 2)/963/3).
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قضايا تربوية كان لها منذ زمن بعيد أهميتها القصوى وما زالت لها راهنيتها اآلن؛ منها 
ما يرتبط بإشكاالت الحد المفهومي للرتبية ولتعدد لمدارس الرتبوية، ومنها ما يتعلق 
الكالم  بين  الجدلية  وللعالقات  االجتماعي،  وعلم  النفس  علم  بين  ما  الرتبية  بمعاين 
ولقضايا  وسيكولوجيا  عقليا  الطفل  عند  النمو  لقضايا  وكذا  الطفل،  عند  والتفكير 
وآثار  المدرسي  المجتمع  ولمفاهيم  والمتعلم،  المدرس  بين  الرتبوية  العالقات 
وتكاملها  الرتبية  مستويات  قضايا  عن  ناهيك  الطفل.  عند  للتعلم  والدافعية  الحافزية 

عند المتعلم عقال وجسما وخلقا. 

يعتمد  المدروسة  النصوص  اختيار  أن  نسجل  أن  يمكن  المنهجي  المستوى  على 
خطوات منهجية تتجلى يف:

)ـ  اختيار النص وتوثيقه من مصدره.

2ـ  التعريف بصاحب النص وبآرائه الرتبوية.

3ـ  تسجيل مالحظات قيمة حول مضمون النص، وأفكاره األساسية وموقعها ضمن 
النسق الفلسفي الرتبوي للكاتب، مقارنا بينها وبين أفكار نظرائه يف هذا الصدد.

4ـ  تقديم تمرين يدعو فيها المعلم للمناقشة وإبداء الرأي مع التعليل.

لقد عمل األستاذ عبد السالم ياسين على التقديم لكتابه هذا بمقدمة منهجية مهمة 
جدا يف فهم تصوراته الرتبوية يف مجال تكوين المعلمين وتدريبهم لمهامهم. تربز لنا هذه 

المقدمة وبوسعنا أن نفهم منها على نحو جلي:

)ـ  أهمية النصوص الرتبوية يف المنهاج الدراسي لمدارس المعلمين، ووعي الكاتب 
النصوص  اختيار  إن  النصوص.  خالل  من  الرتبوية  الظواهر  تدريس  بأهمية  المتقدم 
بالمختارات.  يعرف  ما  تشمل  إبداعية  لتقاليد  ووفاء  قديم  وفني  أدبي  تقليد  عن  يعرب 
واختيار هذه النصوص، وإن تم التصريح أن غاياهتا تروم تيسير العملية التأطيرية على 
عميق  وعي  عن  تكشف  مقاربتها  وطرائق  اختيارها  ومنهجية  اعتمادها  فإن  المعلم، 
لإلشكاالت العامة والمنهاجية التي تطرحها هندسة التكوين يف جانبها المرتبط باختيار 

المضامين والمناهج.
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الرتبوي  البعد  جانب  إلى  تبين  التي  المختارة  للنصوص  الموجهة  2ـ  الخلفية 
اإلجرائي المتمرس بآراء الفالسفة عن استحضار البعد التاريخي لتطور مفاهيم الرتبية 
للنظريات  المؤطر  المرجعي  الفلسفي  االجتماعي  البعد  استحضار  وعن  التاريخ،  عرب 
العلمي لتطبيق  التجريبي  التطبيقي  البعد  الرتبوية، وكذا وهذا هو األهم عن استحضار 

وتنزيل تلكم النظريات الرتبوية يف سياقات غير سياقاهتا.

اختيار  يعتمد  الذي  المنهجي  باختياره  اإلمام  يصرح  المنهجي  المستوى  3ـ  على 
بالمؤلف، فتسجيل  الموجز  التعريف  المذهب الرتبوي لصاحبه، ثم  المعرب عن  النص 
التطبيق  معيار  التحليلية:  المقارنة  يف  معيارين  على  الرتكيز  مع  النص  حول  مالحظات 
العملي للمذهب الرتبوي، ومعيار الربط السياقي للفكر الرتبوي بالحركة الرتبوية العامة 

السائدة وقت كتابه النص.

تدريسه  من  المرجوة  الغايات  وباستهداف  التأطيري  التدريسي  المستوى  4ـ  على 
النصوص الرتبوية، يركز اإلمام عبد السالم ياسين على أهمية بناء الوعي النقدي لدى 
واإلعداد  للنصوص،  الجيدة  القراءة  تشمل  متدرجة  مستويات  يف  المعلمين  الطلبة 
معالجة  على  والقدرة  النص،  يف  المعاين  عمق  إلى  والنفاد  المدروس  للمتن  القبلي 
القضايا الرتبوية، والتمرس بالكتابة الرتبوية، وإثراء الرصيد المعريف والثقايف يف الجانب 
الرتبوي، والقدرة على ممارسة قدرات عقلية رفيعة كالمقارنة والنقد، وتطوير التكوين 

الذايت، والقدرة على التعبير السليم، وفك إسار المعلم من »سلطان التقليد«.

تركز الفاعلية التأطيرية عند اإلمام على التطبيق من خالل إنجاز تمارين تكون غايتها 
تطوير آليات ومنهجية القراءة، والقدرة على بناء الموضوع المقروء وفق كليات ناظمة 
للجزئيات المفرقة. هذا إلى جانب استهداف القدرة على اكتشاف البناء الذايت للفكرة 
النصية، مع مركزة مبدأ القراءة التفاعلية اإليجابية بين الذات والموضوع، من هنا كان 
وثقافية  معرفية  قدرات  تنمية  تروم  التي  واألنشطة  التمارين  تنويع  على  اإلمام  تأكيد 

وتطوير مهارات منهجية وتواصلية متعددة تشمل:

ــ  القدرة على تصور البناء والرتتيب العام للموضوع.
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ــ  القدرة على صياغة واستعراض األفكار المتضمنة وعلى إعادة صياغتها وتركيبها. 

ــ  القدرة على مناقشة النص وتقويمه ونقده وإبداء الموقف الشخصي بصدده خاصة 
يف مستواه التطبيقي وجدواه اآلنية.

السؤال  مكانة  عن  يكشف  مقاربتها  ولمنهجية  الكتاب  لنصوص  المتتبع  ولعل   
الرتبوي الذي يحتل أهمية معتربة عند اإلمام من هنا تأكيده على أهمية االنطالق منه، 
وحقيقة  جيدا  ولتقيس  لتالئم  الدقيق  واختيارها  األسئلة،  توليد  وعلى  تنويعه،  وعلى 
للتقويم  تربوية  أداة  بذاك  السؤال  ليكون  الفهم.  ولنوع  للفهم  المستهدفة  القدرات 

والتصحيح والتكميل.
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تحدد هذه المذكرات الفئة المستهدفة من هذا المؤلف والتي هي مدرسة المعلمين 
والمعلمات. وتحدد الوضع االعتباري لمؤلفها اإلطار الذي هو مفتش التعليم االبتدائي 
والمهمة الممارسة والتي هي مدير مدرسة المعلمين بمراكش. وقد أبرز الناشر أهمية 
الكتاب يف إسهامه مساهمة فعالية ايجابية يف توجيه المعلم المغربي توجيها موضوعيا 
سليما«، وكذا أهمية الكاتب باعتباره مربيا مغربيا جامعا بين الخربة المعايشة لمشكالت 
الرتبية  الميسرة والمبسطة لمبادئ  الرتبوية  الكتابة«  بالبالد وبين خوض »غمار  التعليم 

العامة بجعلها يف »متناول طالب المدارس المعلمين«))).

يف مقدمة الكتاب يسجل الباحث الوعي الشديد لألستاذ عبد السالم ياسين بالحاجة 
الناجمة  المغربية  المدارس  يف  الرتبوية  الممارسة  طبعت  التي  التقليد  آثار  تجاوز  إلى 
إلى  غيرنا  بأعين  ننظر  جعالنا  الذين  »األعميين«  والتبعية  بالتقليد  سماه  ما  عن  أساسا 
مشاكلنا الخاصة. وتجاوز تلكم اآلثار إنما يتم عرب الجمع بين نظرة األصالة وبين أفق 
المواضيع  تناول  طريق  عن  الوطنية  والصبغة  المحلي  الطابع  استحضار  مع  التجديد، 
التعليمي،  بواقعنا  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  سماه  ما  ضوء  على  المعروضة  الرتبوية 
المغربي  المعلم  استهداف  خالل  من  والوطني  المحلي  الطابع  استحضار  طريق  وعن 
إلى  تربوية  مادة  من  يقدمه  ما  يف  االستناد  مع  المغربي،  والمستقبل  المغربي  والتلميذ 
التي  المنهجية  الجوانب  مستحضرا  المعلمين،  تكوين  مجال  يف  والممارسة  التجربة 
المادة  دراسة  يف  المختلفة  التفكير  وطرائق  المقارنة  لمنهج  المكون  إعمال  تستهدف 

المعرفية الرتبوية.

ينقسم الكتاب يف بنيته العامة إلى ستة فصول نعرض لمجمل مضامينها كما يلي: 

بعض  آراء  خالل  من  وغاياهتا  الرتبية  لمعنى  األول  الفصل  يف  الكاتب  عرض 
إمكان  هي  مهمة  قضية  معالجة  على  الرتكيز  مع  وحديثا،  قديما  المختلفين  المفكرين 

الرتبية وحدودها وقدرهتا على بناء شخصية المربي.

)))  ياسين، عبد السالم. مذكرات يف الرتبية، دار السلمي، الدار البيضاء،  ط )، 963)، ص5.
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ثم قدم األستاذ عبد السالم ياسين يف الفصل الثاين وسائل الرتبية والتعليم من خالل 
مقاربة وظيفة المدرسة ومبادئها، وعالقة المدرسة بالبيت، والنظام المادي للمدرسة، 
للبيت  الرتبوية  الوظيفة  وتناول  المدرسة،  يف  والعقاب  والثواب  النظام  قضايا  وعرض 
وأثر الواجبات المدرسية والمكاتبات بين المدرسة والبيت ودور جمعيات اآلباء. كما 
للتالميذ وألعاب وللمجال  المادية للمدرسة من فضاء وهتوية وتنظيم  عرض لألنظمة 
الصحي المدرسي. وتناول مسائل هتم المعلم وضرورة االستعداد الفطري والصفات 
والحس  والعاطفة  فيه  المرتسخة  والطباع  فيه،  توافرها  الواجب  والعقلية  الجسمية 
وسلطته العامة. ووقف هنا وهو يعرض للنظام داخل المدرسة أساسا عند أهمية تجاوز 
الفوضى، وعند معاين الثواب والعقاب ووسائلهما وأنواعهما، وعند الحرية عند الطفل 

وضرورة تمكنه من الحكم الذايت))). 

يف الفصل الثالث من الكتاب تناول األستاذ عبد السالم ياسين بالعرض والتحليل 
قضايا تصنف ضمن تربية الطفل مقدما لها بمبحث مهم عن الرتبية وعلم النفس قبل 
التفاعلية للطفل داخل األسرة، ومع المعلم ومع رفاق  أن ينظر يف مختلف العالقات 
يف  تنشأ  التي  العالقات  هذه  يسمان  اللذين  والتنوع  التعقيد  طابع  إلى  منبها  الفصل 

هذه المجاالت.

انتباه وإدراك ومخيلة وتقليد، ثم  بيان عقلية الطفل من  بعد ذلك، فصل الكاتب يف 
وعاداته  وفضوله  والعطف  الحرية  إلى  وحاجاته  وحركيته  الطفل  سلوك  عن  تحدث 
وطبعه. ليتناول الفروق الفردية بين األطفال على المستوى الجسمي والعقلي. ليختم 

كالمه بعرض كيفية مالحظة المعلم لتالميذه ومراعاته للفوارق بينهم.

عرض  خالل  الجسمية  الرتبية  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  تناول  الرابع  الفصل  يف 
الوقاية  ومبادئ  الجسمية  والرتبية  الصحة  عن  أوال  متحدثا  الرتبوي  النظام  يف  مكانتها 
الصحية يف المدرسة، ثم ثانيا عن العمل المدرسي أو األنشطة المدرسية والرتبية البدنية 

ووظائفها يف تنمية الجهاز الجسمي للمتعلم.

)))  ياسين، عبد السالم. مذكرات يف الرتبية، مرجع سابق، ص 75.
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العقل  مباحث  خالل  من  الخلقية  الرتبية  الخامس  الفصل  يف  الكاتب  بحث  وقد 
الوظائف  عن  مختلفة  أفكارا  وقدم  والجماعية.  الفردية  الرتبية  وغايات  والخلق 
عن  وتحدث  بالخلق،  القدوة  والمثال  والعادة  الحرية  وعالقة  للمدرسة،  الخلقية 
مسؤولية  بناء  يف  األخالق  أهمية  على  مركزا  الدين  مع  وتساندها  األخالق  دروس 

المتعلم عن نفسه وعن أفعاله. 

 أما الفصل السادس واألخير فقد تناول فيه الكاتب الرتبية العقلية عرب عرض كيفية 
التبعية والتقليد. وكذا عن  به من  المتعلم الحكم وجعله قادرا على االستقالل  إصدار 
أهمية تربية الذاكرة والمخيلة والحدس الحسي والخلقي. منهيا هذا الفصل بأهمية إثارة 

االهتمام لدى المتعلم حسب نوع الملكات وتنوع األطفال. 

إن وقوفنا عند الجانب التعليمي يف شخصية اإلمام المجدد يقوي نسقية البحث ويربز 
أن تناولنا لقضية الرتبية والتعليم يف مشروعه التغييري له حجيته ووجاهته وقوته، وأن 

بسطنا لها ليس من باب اإلدعاء أو التقول المزيد.

وتنظيره  التعليمي  للوضع  ومناقشته  والتعليم  الرتبية  لقضايا  مقاربته  تكون  وعليه   
واقرتاحاته يف هذا المجال من باب المكابدة الطويلة المضنية يف طلب العلم والكد، يف 

ذلك ومن باب الخربة والمعايشة ال من باب الرتف الفكري الزائد.

الرتبية والتعليم يف أي مشروع  النبوي على مركزية  المنهاج  تأكيد نظرية  و لقد كان 
تغييري يروم إعادة بناء الشخصية اإلسالمية على قواعد الفطرة السليمة وبناء الجماعة 
المسلمة على أرضية العدل والكرامة، سببا رئيسا حذا باإلمام المجدد أن يقدم تشخيصا 
النحو  على  عندنا  المتخلفة  التعليمية  الرتبية  منظومات  يف  التدبير  أزمات  لواقع  عميقا 

الذي سنعرض له يف الفصل الثاين من هذا العمل.
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عبد  المجدد  اإلمام  عند  والتعليم  للرتبية  أن  األول  الفصل  خالل  من  لدينا  تحصل 
مشروع  أساسه  عام  شمولي  تغييري  نسق  ضمن  متقدما  اعتباريا  وضعا  ياسين  السالم 
األمة اآلن سلسلة من  الذي تحياه  النحو  التعليم على  فليس  مجتمعي متكامل. وعليه 
من  يمتح  بنائي  تشييدي  عمل  هو  إنما  المستنسخة،  المستوردة  المرقعة  اإلصالحات 
فيه على  ينفتح  الذي  نفسه  التغييرية األصيلة يف اآلن  هوية األمة ومرجعيتها اإلسالمية 

الحكمة البشرية وعلى حاجياهتا الحقيقية اآلنية والمستقبلية.

لفهم  أساسية  قضايا  عند  الوقوف  يقتضي  ذاك  والبناء  هذه  التشييد  عملية  أن  بيد 
األسباب العميقة لهذا االنحدار الحضاري الفظيع للتعليم يف بالد العرب، وذلك ألن 
التشخيص الحقيقي هو المدخل الحقيقي للتغيير الجذري وألن تمريض الجسم العليل 

يقتضي معرفة دقيقة بالداء أوال. 

لقد حاز اإلمام عبد السالم ياسين قصب السبق إلى جانب شخصيات علمية مغربية 
ميدانيا،  عمال  االستقالل  بعد  لما  المغربية  التعليمية  الرتبوية  المنظومة  بناء  يف  مرموقة 
مناصب  مختلف  يف  متدرجا  وترقيا  مدرسيا،  وتأليفا  بنائيا،  وتنظيرا  عملية،  وخربة 
ممارسة  التعليمية  العملية  سيرورة  من  متعددة  بجوانب  واسعا  وإلماما  المسؤولية، 
فصلية، وإدارة تربوية يف مجاالت متعددة شملت التدريس الفصلي، والتأطير الرتبوي 
يف مجال سلكي االبتدائي والثانوي، وشملت إدارة مؤسسات التكوين العليا المخرجة 
المجال  يف  الرصين  العلمي  التكوين  عدا  بالرباط  والمفتشين  بمراكش،  للمعلمين 
خصال  توافر  جانب  إلى  هذا  وخارجه،  المغرب  داخل  وإشرافا  مشاركة  البيداغوجي 
متميزة يف شخصية الرجل صدقا يف الذمة، نزاهة يف العمل، وهنجا صارما يف الممارسة 

الرتبوية، ونظافة اليد. 

رصيد وافر من االستعداد الذاتية الفطري هبة اهلل، ورصيد زاخر من التكوين العلمي 
والتدريب العملي، وخربة قوية بمجال وقضايا الرتبية والتعليم. ظروف وأسباب هيأت 
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لإلمام الفرصة الوافية ليدرك ويعيش ويتلمس ويحيا جل وكل األوبئة العامة التي كانت 
ذلكم  وسطها  يبقى  أن  لها  محايثته  رغم  اإلمام  استطاع  والتي  المغربية،  اإلدارة  تنخر 
الرجل النزيه »الموظف المستقيم« والرجل »الجدي الصارم«، إهنا مسيرة مهنية متميزة 

طبعت التاريخ الحديث والتعليم بالمغرب.

الرتبوية  المنظومة  تطور  من  مختلفة  مراحل  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  عايش  لقد 
قبل  المغربية  التعليمية  التجربة  أكثر  عايش  ولقد  عموما،  والعربية  خصوصا  المغربية 
االستقالل وبعده مثلما وصف ذلك يف حوار مطول معه أبان فيه عن أثر النشأة البدوية 
تكوينه  يف  السوسي  مختار  محمد  الشيخ  تالمذة  يد  على  العربية  وتلقي  القرآن  وحفظ 
وعمل  يوسف  ابن  الديني  بالمعهد  التعليمية  للربامج  معاصرته  عن  وتحدث  ومساره، 
النمط  على  الرتديد  وتعتمد  االجتهاد  إلى  تفتقد  التي  المعهد  هذا  دروس  انتقاد  على 
القديم، مما دفعه لالنفتاح على تعلم اللغات الحية، وما ساقه اهلل له بعد ذلك من ترق 

مهني يف مختلف أسالك وظيفة التعليم.

لقد تحدث اإلمام يف ذلكم الحوار ومنذ تلكم الفرتة الزمنية منذ االستقالل وما بعده 
التوظيف،  يف  والرشوة  والمحسوبية  والوصولية  الحزبية  تحكمها  تعليمية  منظومة  عن 
مربزا وبنفس نقدي عتاقة الربامج التعلمية التقليدية المرددة لما يف بطون كتب القدماء، 
ناقدا معنى الثقافة السائدة آنذاك التي تكدس المضامين على »حساب جوهر التفكر يف 

اهلل عز وجل ويف المصير«.

 كان اإلمام منذ وقتئذ يعي وعيا عميقا الفساد العام الذي ضرب بأطنابه يف مختلف 
زوايا المجتمع المغربي ويف المنظومة السياسية والرتبوية أيضا، وكان يعرف أن النخبة 

المغربة كانت لديها اليد الطولى يف البالد بخربهتا وقدرهتا وامتالكها للمال))).

تناول  فإن  والصرامة،  والنزاهة  الجد  بسمات  األجواء  هذه  وسط  اإلمام  عرف  لقد 
يبلو عجائب  بالعرض والتحليل وقائع منظومة منخورة فعن معاصرة وخربة مكنته أن 

)))  حوار شامل مع األستاذ المرشد عبد السالم ياسين. أجرى الحوار منير الركراكي وعبد الكريم العلمي. 
ص   .Justice & Spirituality Publishing - New Britain, PA, USA. 20(4 الناشر  دعاية،  مطبعة 

.36.(7.((3.(2
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لنقرأ  غدا«  »اإلسالم  كتاب  من  السابع  الفصل  إلى  الرجوع  ويكفي  المنظومة  هذه 
التشريح الدقيق العلمي لما كانت تحياه المنظومة التعليمية المغربية يف مجاالت مختلفة 

ومتعددة))).

يف حديثه عن واقع التعليم بالبالد العربية عموما وبالمغرب خصوصا، كان األستاذ 
عبد السالم ياسين يرى أن الجهاز التعليمي هو المرآة الصادقة لفساد المجتمعات، لذا 
عمل على وصف ورصد الفساد العام والداء الغثائي اللذين أصابا جسد التعليم منذ زمن 

بعيد وخاصة من جهة تفشي الرشوة والوصولية وفساد الذمم.

لقد انتقد األستاذ عبد السالم ياسين مظاهر متعددة يف النظام التعليمي المغربي الذي 
عايشه ومن ذلك )2): 

ــ  الحركة بعقلية الموظف األجير يف الوسط العفن، وضعف وازع الضمير المهني 
بضعف وخيانة الجهاز المصدر، والتصالح البليد مع أجواء الفشل العام للمنظومة.

ــ  الوصولية والرشوة باعتبارهما قاعدتين ال يشذ عنهما إال المستثنون من الرجال. 

ــ  الطوابع الكمية الحسابية يف مقاربة التعليم المفتون، وإسناد التعليم ألجسام تنخر 
فيها االرتزاقية والنجاسة والرجاسة العقلية والخلقية.

الجو  يف  المؤثرة  الجاهلية  النماذج  وسيطرة  الخارجية  الغربية  اليد  ــ  امتداد 
العام الرتبوي.

باالنحاللية  تعليمنا  مما وسم  الخلقية  والقيمة  الرتبية  وبين  التعليم  بين  ــ  االنفصام 
وشواهدنا بالزور.

ــ  الحصيلة الهزيلة لنتائج ربط الثقافة بالتنمية مبدأ للنظام التعليمي وهدفا له، وتأثير 
ذلك يف الفشل الذي يرتجمه تسكع حملة الشواهد العليا وعجزهم عن العمل يف الواقع، 

مما يشي بانفصام التعليم عن اكتساب مهارات اإلنجاز العلمي.

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا، مرجع سابق، ص 685 وما بعدها.
)2)  نفسه، ص 707 وما بعدها.
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ــ  تحديات المواءمة بين التعليم من أجل التثقيف والتهذيب وبين التعليم من أجل 
التنمية االقتصادية.

الـزرق وأفكارهـم، ومـا  الخـرباء  أيـادي  الخـربة األجنبيـة وإلـى  إلـى  ــ  الركـون 
االسـتهالكية  الذهنيـة  بتوجهـات  والمتعلـم  المعلـم  رهـن  مـن  ذلـك  عـن  ينجـم 

. لبـة لمطا ا هنية  ذ و

نشر  يف  ذلك  وتأثير  المتعلمين،  على  والمتعلمة  المثقفة  للنخبة  العام  ــ  االستعالء 
الكسل والتأهل للوظيفة المعلمة للكسل.

ــ  غياب استقالل الشأن التعليمي الذي بوحده يمكننا تغيير عقلية األمة. 

المتحررة  واإلرادات  للعقول  المعبئة  الذاتية  والمحفزات  المبادئ  ــ  غياب 
الهادفة للقوة.

وبالصلة  باألوراق  والتباهي  واالستعالء  الجامعية  للنخبة  الجامعي  ــ  التقوقع 
بالجامعات الغربية واالنقطاع عن سواد األمة.

ــ  نقصان األطر وانعدام الجدوى، والهمة الفاترة والعزم الخائر. 

الواضح  التخطيط  بغياب  التعليم  واقع  يف  والكيف  الكم  أزمة  عنصري  ــ  اجتماع 
المميز بين األهداف والوسائل.

ــ  غياب معنى المدرسة والخلط فيها بين المؤسسة المبنية المؤوية للتعليم وبين البناء 
المروضة  المؤسسة  وبين  المربية  المحتضنة  المؤسسة  وبين  التكاليف،  بباهظ  المشيد 
المنقطعة  لألجيال  المخرجة  المؤسسة  وبين  لألمة  الخادمة  المؤسسة  وبين  المدجنة، 

عن األمة.

المحقق، وتضييع  المقدم  المنتوج  وبين  التعليم  اإلنفاق على  بين  التوازن  ــ  انعدام 
الصرف  وغياب  واحرتامه،  القانون  وغياب  الهمم،  وخراب  الذمم  فساد  بفعل  المال 

الحكيم المنسق لإلنفاق وللجهد.

ــ  غرورية األرقام واإلحصاءات التي تخفي فساد الكم الغثائي خلقيا وذاتيا وفطريا.
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ــ  انعدام جدوى التعلمات مع ارتفاع التكرار والهدر، إذ سجل األستاذ عبد السالم 
التعليمي  نظامنا  يجعل  ما  وهو  التعلم  ونتائج  اإلنفاق  جهد  بين  التالزم  انعدام  ياسين 

ومناهجه ومدارسه رخيصة من حيث إنتاجها باهظة التكاليف عند النفقة.

منذ  بالمغرب  التعليمي  للقطاع  السيء  التدبير  جنايات  كله  هذا  بعد  اإلمام  عايش 
مذكرة المذهب الجديد للتعليم، وما رسمته من الحد من عملية تدفق متعلمي التعليم 
االبتدائي إلى المستوى األعلى ومن الغمز الرسمي لموقع الثقافة يف مشروع الحكام من 
كون الثقافة حلية الفكر ال حاجة لها. كما تتتبع نتائج سياسات التقويم الهيكلي وحدها 
85 من تحكيم الخريطة  من التوجه للتعليم العالي واإلجراءات التدبيرية لما بعد سنة 
والمردودية  والتعميم  المنهاج  شمل  عام  تدهور  من  ذلك  بعد  جاء  وما  المدرسية، 
والتكوين والتجهيزات واإلدارة والحكامة وغير ذلك مما اعرتف به الخطاب الرسمي 

نفسه بعد توالي إصالحات الميثاق الوطني للرتبية والتكوين. 

المفرز لهذه  التعليم   وإذا كان األستاذ عبد السالم ياسين قد تحدث كثيرا عن هذا 
المستورد  الغريب  الجسم  التعليمي  الجهاز  وعن  األمة،  عن  المنقطعة  المغربة  النخبة 
آلة التفقير والمسخ، وعن مناهج التغريب يف المنهاج والمقررات الممجدة للبطوالت 
الجاهلية والفلسفة الملحدة، وعن احتكار التعليم من طرف فئة ممن لديها المال، وإذا 
كان اإلمام قد وقف مليا عند االنفصام الذي يعزل المدرسة عن اإلعالم المهووس بالفتنة 
الشيطانية الدوابية، وأثر ذلك على عقول الناشئة)))، فإن لإلمام ولعا بالوقوف عند تناوله 
قضيتين  عند  العلمي  والبحث  والتكوين  والتعليم  الرتبية  قطاعات  يف  التدبير  ألزمات 
مركزيتين يعتربهما مدخال أساسا يف نقد منظومات الرتبية والتعليم هما قضية االستبداد 

وقضية التغريب، وما تولد عنهما تاريخيا من أزمات الهوية وأزمات االختيارات.

مفهومين  خلدون  ابن  من  يستعير  أن  األمرين  هذين  عن  حديثه  عند  اإلمام  ويؤثر 
يف  بالغالب  باالقتداء  األبدي  المغلوب  ولع  على  الدال  الغالب  نحلة  مفهوم  مهمين: 
شعاره ودثاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، ثم مفهوم دين االنقياد الذي يقصد 

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا ص 727 وما بعدها.
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الخضوع  عادة  من  والجربي  العاض  الملك  نير  تحت  الرازخة  األجيال  تتوارثه  ما  به 
للحاكم، ليقصد هبما معا هذين المرضين الممتزجين: المرض الموروث عن انحطاط 
قرون، والمرض الطارئ من مصائب االستعمار، وما يتولد عن ذلك من إصابات نفسية 

وذهنية أصابت جسم األمة وعقلها وحركتها))).

)))  ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، )/24، 23، 22.
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التعل�ي وقبضة الستبداد: الضدان املتغالبان

إعداد  عن  الحديث  المتخلفة  التعليمية  منظوماتنا  يف  الرتبوية  المنظومات  تعتاد   
المواطن  تدجين  لعملية  عملية  ترجمة  سوى  يعني  يكاد  ال  الذي  الصالح  المواطن 
القمع  هذا  تخفي  التي  التطويع  عمليات  خالل  من  للحاكم،  الوالء  لصالح  وتطويعه 
المقنع الذي يمارس وظائف إقناع المواطن بالصالح عرب الوالء للدولة، والدولة هنا 

هي الحاكم ورأي الحاكم ونظرة الحاكم. 

يتحدث يف هذا الصدد الربازيلي باولو فريري، وهو أحد الفالسفة المنظرين لحالة 
باعتبارها  الرتبية  عملية  عن  المقهورين(  )تربية  الرتبوية  نظريته  يف  المقهور،  اإلنسان 
تمثل  فهي  للقهر.  أداة  تكون  حينما  البشر  لعقول   )manipulation( تضليل  عملية 
إحدى األدوات التي تسعى النخبة من خاللها إلى تطويع الجماهير ألهدافها الخاصة، 
وتضفي  بل  للوجود،  السائدة  الشروط  وتربر  تفسر  التي  المتاحة  الوسائل  فباستخدام 
اجتماعي  لنظام  الشعبي  التأييد  المضللون من خالله  أحيانا طابعا خالبا يضمن  عليها 
ال يخدم يف المدى البعيد المصالح الحقيقية لألغلبية. وعندما يؤدي التضليل اإلعالمي 
للجماهير دوره بنجاح تنتفي الحاجة إلى اتخاذ تدابير اجتماعية بديلة. وينتج عن هذا 
العمل التطويعي القمعي الضمني نتائج خطيرة تؤدي إلى فصل التعلم عن التعلم. العلم 
التلقين عن الصياغة. استعادة المعلومات الموجودة عن خلق معلومات  التطبيق.  عن 

جديدة. ويف هذا المجال تصبح المعرفة هي تقبل المعلومات وتكديسها.

لقد كان هذا الباحث يرى أن التعليم وحده القادر على توفير األدوات القمينة بإخراج 
خوفهم  وسالسل  استسالمهم  وحصار  صمتهم  دوائر  من  المقهورين  األميين  جماعة 
بما يمنحه إياهم من قدرة على المجاهبة والمواجهة الفعالة لواقعهم من منظور نقدي 
مسائل محاور متحد، وكان يعترب التعليم بالشكل الذي تستعمله الدولة القاهرة إحدى 
وتحت  والصمت  الخوف  دوائر  يف  إلبقائه  الشعب  ضد  المستخدمة  الهيمنة  أدوات 

ضغط السيطرة.
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لم يؤمن هذا المنظر يوما بكون التعليم آلية محايدة بل كان مصمما على أن التعليم 
إما أن يؤدي وظيفته الضبطية الدمجية ضمن نسق الخوف والخضوع، وإما ان يكون أداة 

لممارسة الحرية يف الواقع والمشاركة يف تغييره والعيش فيه))).

نفهم من هذا أن التعليم ال يمكن أن يؤدي وظائفه الحقيقية إن كان يف قبضة التسلط 
وسيطرة االستبداد، مما يتعين معه القيام بتحريره من يدهما لينطلق بعيدا عن سطوهتما 
ليكون العنصر الباين لصرح المستقبل الذي ال مدخل إليه إال من بوابة المعرفة الموجهة 

لإلرادة المتوجهة نحو العمل الدؤوب.

يعرف االستبداد بأنه: »االنفراد بالسلطة والسلطان يف أي ميدان السلطة والسلطان، 
يف األسرة أو الديوان أو يف الدولة والحكومة أو يف المال والثروة أو يف مجال اتخاذ القرار 

أو يف تنفيذ القرار«)2). 

وللكواكبي فيما نحن بصدده أقوال قيمة، يؤكد يف مستهلها أن بين: »االستبداد والعلم 
حربا دائمة وطرادا مستمرا«)3)، وأهنما »ضدان متغالبان«. يقول متحدثا عن المستبد يف 

فصل له يف »طبائع االستبداد ومصارع االستعباد« تحت عنوان »االستبداد والعلم«:

»ما أشبه المستبدَّ يف نسبته إلى رعيته بالوصّي الخائن القوي، يتصّرف يف أموال األيتام 
وأنفسهم كما يهوى ما داموا ضعافًا قاصرين؛ فكما أّنه ليس من صالح الوصّي أن يبلغ 
األيتام رشدهم، كذلك ليس من غرض المستبّد أن تتنّور الرعية بالعلم. ال يخفى على 
المستبّد، مهما كان غبيًا، أْن ال استعباد وال اعتساف إال مادامت الّرعية حمقاء تخبط يف 
ظالمة جهل وتيه عماء، فلو كان المستبدُّ طيرًا لكان خّفاشًا يصطاد هوام العوام يف ظالم 
الجهل، ولو كان وحشًا لكان ابن آوى يتلّقف دواجن الحواضر يف غشاء الليل، ولكنّه 
هو اإلنسان يصيد عالَِمه جاهُلُه. المستبدُّ ال يخشى علوم اللغة، تلك العلوم التي بعضها 

)))  فريري، باولو. نظرات يف تربية المعذبين يف األرض، ترجمة مازن الحسيني، دار التنوير للنشر والرتجمة 
والتوزيع والمركز الفلسطيني لقضايا السالم والديموقراطية، رام اهلل فلسطين، ط)/2002.

الشروق،  دار  عمارة،  محمد  تحقيق  االستعباد،  ومصارع  االستبداد  طبائع  الرحمن.  عبد  )2)  الكواكبي، 
القاهرة، ط2، 2009، ص 9.

)3)  نفسه ص 49.46.
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لم  إذا  اللغة  علم  يخاف  ال  نعم؛  الزمان،  به  يضيع  وهذيان  هزٌل  وأكثرها  اللسان  يقّوم 
يكن وراء اللسان حكمة حماس تعقد األلوية، أو سحر بيان يحلُّ عقد الجيوش؛ ترتعد 
فرائص المستبدُّ من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية، والفلسفة العقلية، وحقوق األمم 
وطبائع االجتماع، والسياسة المدنية، والتاريخ المفّصل، والخطابة األدبية، ونحو ذلك 
من العلوم التي ُتكرب النفوس، وتوّسع العقول، وتعّرف اإلنسان ما هي حقوقه وكم هو 
مغبون فيها، وكيف الطلب، وكيف النّوال، وكيف الحفظ؟ وأخوف ما يخاف المستبّد 
من أصحاب هذه العلوم، المندفعين منهم لتعليم النّاس الخطابة أو الكتابة وهم المعبَّر 
عنهم يف القرآن بالصالحين والمصلحين يف نحو قوله تعالى: أّن األرض »يرثها عبادَي 

الصالحون« »وما كان ربُّك ليهلك القرى بظلٍم وأهلها مصلحون«))).

يذهب الكواكبي يف تناوله لعالقة العلم باالستبداد إلى أن المستبد ال غرض له يف تنوير 
الرعية بالعلم بالنظر إلى أن الجو المناسب لنمو االستبداد هو ظلمة الجهل وتيه العمى. 
وتحدث عن أنواع كثيرة من العلوم يفرق لها المستبد خاصة إذا اتصلت بالعمل الراشد. 

إن االستبداد هذا الضد المغالب النقيض للعلم هو البوابة الكربى الواسعة إلفساد 
العمل، وإفساد الدين، وإفساد العلم، وإفساد المال، وإفساد األخالق، وإفساد الرتبية)2).

مختلف  على  باإلفساد  يؤثر  بالشؤم  وصفه  الذي  االستبداد  أن  الكواكبي  أبان  لقد   
»الرتبية  أن  إلى  ذهب  لقد  حتى  وعقال.  ونفسا  جسما  اإلنسان،  شخصية  جوانب 
واالستبداد عامالن متعاكسان يف النتائج«، لما يفعله االستبداد من اضطرار للناس إلى 

استباحة حمى األخالق الحسنة لصالح سلوكات الكذب والخداع والتذلل)3).

 إن األخالق الحسنة يف ظل االستبداد »غير مقصودة وال مقدروة يف ظالل االستبداد 
إال ما قد يكون بالتخويف من القوة القاهرة«)4).

)))  الكواكبي، عبد الرحمن. طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، ص 44، 45، 46. 
)2)  نفسه، ص )5 وما بعدها.
)3)  نفسه، ص 90 وما بعدها.

)4)  نفسه، ص00).
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 ولعل هذا المنحى المحذر من سطوة االستبداد نجده قويا عند األستاذ عبد السالم 
ياسين الذي يرى أن من »أسباب انكماش التبليغ والتعليم قبضة الحكم القروين الجربي 

وخشية المستكربين من تعليم األمة«))). 

يدعو اإلمام المجدد إلى معرفة ذلكم االنحراف التاريخي الخطير الذي وقع يف سكة 
الحكم بتحول الخالفة الراشدة إلى ملك وضياع مقوماتنا وذهاب الشورى واإلحسان 
والعدل مع استبداد بني أمية. يدعو إلى تبني رؤية ثاقبة يف معالجة هذا األمر لفهم أثر 
المجموع،  العلمي  األفق  وتمزيق  شخصياتنا  تمزيق  وعلى  التاريخي  وعينا  على  ذلك 
وهو ما يتطلب عنده بناء نموذج تعليمي محرر من دين االنقياد السالف الذكر ومن طوق 
التقليد ومحرر من الذهنية الذرية أو التجزيئية التشظية لصالح القدرة على إعادة قراءة 

تاريخنا من أعاليه)2).

لها  سيكون  قاسية  صدمة  شكل  المجدد  لإلمام  بالنسبة  الخطير  االنحراف  هذا  إن 
آثار وخيمة على أجيال المسلمين بما أحدثته من شرخ يف وحدهتم النفسية والمجتمعية 
والعقلية والعلمية)3). كان لظلم السلطان وافرتاقه عن القرآن آثاره الكربى يف سد باب 
الحكام،  إبط  تحت  العلماء  انتهاء  وىف  الفروعي،  الجزئي  الفقه  يف  وحصره  االجتهاد 
اإلرادة.  يف  والشلل  العقل  يف  التقليد  طوق  إيراث  يف  وكذا  االجتهاد،  معالم  فضاعت 
هو ما يعني أن معالجة قضية التعليم والرتبية تتطلب عملية اجتهاد علمي مجدد لألفق 
العلمي لألمة يفك ارتباطه بذهنية التقليد والتفكير يف دائرة ما يرسمه السلطان فقط من 
أجل إعادة تحرير العقل المسلم من التجزيء والتفريع والخرافة إلى آفاق تجديد علمي 

عميق يعيد بناء المجال العلمي كله نظريا وعمليا وتعليميا.

التعليم  ويف  الحياة  مناحي  مختلف  يف  للسلطان  القروين  التحكم  هذا  عن  نجم  لقد 
يف  المتفشية  الموبقة  األمراض  هذه  نشأة  من  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  سجله  ما  ذاته، 

)))  ياسين، عبد السالم. المنهاج النبوي، مرجع سابق، ص 355.
ص   ،(989 ط)،  المحمدية،  فضالة،  مطبعة  والتاريخ،  الفقه  يف  نظرات  السالم.  عبد  )2)  ياسين، 

.42.27.(5.(0
)3)  ياسين، عبد السالم. االسالم والقومية العلمانية، مطبعة فضالة، المحمدية، ط)، 989)، ص 27، 28، 

وانظر فصل الطاعة والمعارضة من كتاب العدل للمؤلف نفسه، ص )0) وما بعدها.
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نجمت  والتي  وزبونية،  ومحسوبية  ورشوة  بيروقراطية  من  التعليمية  اإلدارية  األجهزة 
تعليما خادما  السياسي، وهو ما ولد  القرار  المحتكر من  الرتبوي  القرار  باألساس عن 

ألغراض الحاكم ال ألهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

كان لالستبداد/ الكارثة على اإلسالم ضغطه القوي يف »رض« الجسم اإلسالمي، 
و»انسالل« مختلف »جراثيم األوبئة«))) التي أورثت »زالزل« و»أنقاض« و»أنكاث« يف 

جسم األمة منها خرجت »التفرقة والذرية والتشتت«)2). 

 تستند الفاعلية التغييرية عند اإلمام المرشد يف التعليم ويف غيره من مجاالت الحياة 
والمجتمع من القطع مع االستبداد الداء الوبيل لألمة بقطعه من الجذور. يقول يف ذلك:

»ال نبدد جهودنا يف مالحقة ظواهر المرض، يأكل طاقاتنا السخط، ويفتت عزائمنا 
وعجزنا  وعدواها،  وفداحتها،  وفشوها،  المناكر،  تعدد  إلى  النظر  التسلية  آهات  يف 
والسنمات،  الحانات  وإغالق  والسكارى،  الزناة  وزجر  الفاجرة،  األفواه  تكميم  عن 
بين  يسوي  حمال  واألكواخ  والدور  القصور  يف  ورائدها  العهارة  حامل  التلفاز  وكسر 
كل طبقات األمة يف حضيض األخالق وعفن المنكر. ال ُتفن عمرك يف التأسف على 
ومالحقة  الواقع  وشتم  واللعن،  السم.  معها  َيْفن  شجرهتا  اقطع  بل  السامة،  الثمار 
متنفسا  ذلك  يصبح  حتى  العابثين،  والفجار  الصغار،  والمجرمين  تكسر،  الزجاجات 
للضمير اإلسالمي المعذب، وحتى يصبح آخر األمر الفتك بعاهر يف الشارع، واقتحام 
حانة، أهدافا يف حد ذاهتا. عمَّ تتولد المناكر؟ أين عشها؟ كيف تفرخ؟ كيف تنمو؟ من 
ويفرع  هناك،  الجاهلية  أرض  يف  ينبت  المنكر  تجد  الجذور  اتبع  ومخططها؟  حاميها 
يف أرضنا بواسطة شتالت بشرية عقلها هناك، وقلبها وهواها ووالؤها. فلماذا تصرف 

الجهد أسى على ثمار الفروع؟

اجتث الشجرة من أصلها. َأغلق الباب الذي منه هتب رياح الكفر والفساد!«)3).

)))  ياسين، عبد السالم. العدل، ص 578. 
)2)  ياسين، عبد السالم. نظرات يف الفقه والتاريخ، ص 43.
)3)  ياسين، عبد السالم. المنهاج النبوي، ص 359، 360.
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إن القطع مع االستبداد وتبعاته ونتائجه الفاسدة هو السبيل األوحد للتأسيس لشرط 
الحرية التي هبا يمكن تحرير الفرد وفتح اآلفاق الواسعة أمامه للتعلم ولإلبداع وللجهاد، 
وما دون ذلك تضييع للوقت الثمين فيما ال يمكن تضييعه وال التفريط يف دقائقه وثوانيه 

الغالية بمناوشة أعراض المرض دون أسبابه العميقة))).

)))  ياسين، عبد السالم، اإلسالم غدا، ص 540.
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بة الوالكء ن ذيع الفطرة و�ن ب
ة

التعل�ي وطاحونة التغريب: �

ويف  والتوجه،  والنسبة  اإللحاق  دالالت  اللغوي  المعنى  يف  التغريب  كلمة  تحمل 
االصطالح تدور يف االستعمال المتداول منذ الثالثينيات حول معنى وسم المستعمرات 
بطوابع الحضارة الغربية، وعليه يكون االرتباط بين التغريب واالستعمار وطيدا. احتل 
الثاين األراضي وخيراهتا واستوطن األول العقول والقلوب والسلوك والحضارة مفرزا 
نخبا مشبعة بفكر الغالب المتغلب. مهوى قلوهبا إلى حضارته وتقدمه وتنويره بعد أن تم 
إعمال آليات وأسلحة التغريب فيها بفضل أدوات االعالم والتعليم أساسا التي بسبب 
الجامعة  العامة  الروابط  إضعاف  تستهدف  كانت  سكنتها  التي  التغريبية  الروح  تلكم 
لألقطار اإلسالمية وللنفسية والنسيج االجتماعي لألمة. وقد كان سالح المدرسة أقوى 
األقل  أو على  اشتغلت على زعزعة  التي  التغريب هذه  المستعملة يف عملية  األسلحة 
التشكيك يف اليقينيات العقدية والقوة الفكرية لألمة فأثمرت خلق جيل مجذع الفطرة 
وسلوكهم  بأفكارهم  متشبعا  اآلخرين  ذيل  يف  سائرا  السلوك  متذبذب  العقيدة  مزعزع 

وحتى أذواقهم.

 لقد أشرب هذا التغريب بالعقالنية الالدينية مذهبية فلسفية التي ترد كل شيء إلى 
فعل العقل وصنع العقل مقصية الوحي ومعلية من شأن العقل، كما وجدت يف المنهج 
الثقافية والفلسفية  القائم على الحرية والالئكيية الفاصلة بين الدين والسياسة مشارهبا 
لتعمل بمقص التغريب يف جسم األمة من خالل الربامج والمناهج والفكر والصحافة، 
لهوياهتم وانقطاعهم عن عقيدهتم ودينهم  األمة  فقدان شباب  التغريب  لينجم عن هذا 

وتعاليمه مما أدى إلى تفسخ أخالقي وترد سلوكي.

والفكرية  الثقافية  النماذج  هذه  صانعا  وكفى،  المسلمين  أبناء  التغريب  سرق  لقد   
والسياسية التي ال ترى إال قوة الغرب وتقدمه مثاال وقدوة، فإذا هي مسخ أو شبه مسخ 

منسلخ من أصوله وهويته))). 
ط)،  والفروع،  األصول  الشعر:  وصناعة  المودرنيزم  كتابه  يف  مجدوب  العالي  عبد  أورده  ما  )))  يراجع 
التغريب يف  الجندي يف كتابه شبهات  أنور  33). وما كتبه  الوطنية، مراكش، ص  المطبعة والوراقة   ،2005

الغزو والفكر اإلسالمي المكتب اإلسالمي.
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التي  القاسية  الصدمة األولى  بعد  أنه  الصدد  ياسين يف هذا  السالم  اإلمام عبد  يورد 
أحدثت ذلكم االنحراف يف تاريخ الحكم الراشد، جاءت صدمة قاسية ثانية هي صدمة 
االستعمار الغربي، وما فعلته سيطرة الحضارة االستعمارية الجاهلية يف مستويات عدة 
»النواب  المغربين  هؤالء  صناعة  عن  تحدث  كما  والثقافة،  والعقل  األرض  شملت 
الوكالء والخلفاء للمستعمر«، المنبهرين نفسيا بغلبة »الحضارة الميكانيكية«، الداعين 
إلى »فلسفة« وثقافة الغالب المنتصر، والداعين إلى االنقطاع االبستمولوجي عن الدين 

والقرآن واإليمان))).

يؤكد اإلمام المجدد أن خطر االستعمار وصدمته لم يمس الحرية واالقتصاد فقط، 
الناس  وحياة  وعي  تشكيل  على  فظيع  أثر  له  كان  ما  وهو  العقول،  ليحتل  تعداها  إنما 

وسلوكاهتم وطرق تفكيرهم. يقول يف ذلك:

تأثيرها على  أنكى من  المغربين  الذراري  الجاهلية على عقول  تأثير الحضارة   »إن 
حريتنا واقتصادنا. ذلك أن استعمار األرض، وهنب الخيرات، وسفك الدماء، ال يعدو 
أن يصيب األطراف. أما احتالل العقول وتشكيل حياة الناس يف كل المناحي فهو غزو 
حضاري يصيبنا يف الصميم. وإن التحول العميق يف تاريخنا، منذ صدمة االستعمار، ومن 
جراء الهزائم المتتالية العسكرية والمعنوية، وخاصة منذ حصلت بالد المسلمين على 
بعضا،  أو  ُكالّ  مرتد  نشٌء  الحكم  يف  المستعمرين  الكفاَر  وخَلَف  الصوري  االستقالل 

تحول عميق ويزداد عمقا«)2).

لقد زرع االستعمار الجاهلية فينا أهله، ونفذ إلى المدرسة وإلى األجيال مدسوسا 
يف كل مناحي الحياة، على نحو أدى إلى تخدير األمة وتنويمها كليا ب »غزو شامل«، 
و»قبضة باطشة« و»هتديد ووعيد«. وهو ما أدى إلى آفات عميقة بلدت الحركة يف اإلرادة 
فأوردته  العقل  يف  الفكر  وبلدت  النفسية،  الهزيمة  منا  فتمكنت  اآلخر  بغلبة  أقنعتنا  لما 
التحليالت المادية األرضية المنقطعة عن الغيب والوحي، ثم بلدت اإليمان يف القلوب 

فجعلته أمرا شخصيا أو عنصرا تراثيا متحفيا للذكرى والتباهي)3).

)))  ياسين، عبد السالم. االسالم والقومية العلمانية، ص 28، ومقدمات لمستقبل اإلسالم، ص 15،16.
)2)  ياسين، عبد السالم. مقدمات لمستقبل اإلسالم، ص 6) 

)3)  نفسه، ص )2 و24.
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الغربي  لالستعمار  العقلية  العملية  اآلثار  بيان  معناه  إذن،  التغريب  عن  الحديث  إن 
على دول العالم العربي واإلسالمي منذ حمالت التبشير والتنصير، وما فعلته يف انطماس 
فطرة اإلنسان لما لحقته حضارة الغرب وفكر الغرب وفلسفات الغرب. ولعل التعليم 
الصحافة  جانب  إلى  وجعلوها  المغربون  هؤالء  منها  تسلل  التي  العظمى  البوابة  كان 
واإلعالم عموما قنوات لتمرير معتقداهتم تحت مسميات العلم والتقدم والحضارة، بما 
بعد  خرجته  وما  الهوية،  وتطمس  العقائد  تدمر  آثار  من  الناشئة  عقول  إلى  منها  يسري 
ذلك من نخبة كانت لها اليد الطولى يف االستيالء على الحكم، ويف تغيير السكة وتبدل 

الوجهة))).

المؤلهة  الفلسفية  الليربالية  على  الخصوص  على  قائما  التغريب  هذا  كان  ولقد   
الدين،  يف  بالطعن  والمجاهرة  بل  الدين،  ولمعاين  للدين  المقصية  الالدينية،  للعقالنية 
وعلى الالئكية المؤسسة لفصل الدين عن الدولة، ثم دعم كل ذلك التصنيع الحضاري 

الهائل الذي أضحى النموذج المرغوب المنشود )2).

بنمط  فكرية حضارية  ثقافية  استعمارية  آلية  المتعددة  بطواحينها  التغريب  إن عملية 
إلى  المسلمين  تحويل  يف  آثارها  لتفعل  والرتبية  والصحافة  بالتعليم  توسلت  حضاري 
عوالم التبعية والذيلية اللتين انصبا أساسا على نقض مختلف مقومات الحضارة العربية 

اإلسالمية ونقض آثارها وأسها.

يقصد اإلمام المجدد عبد السالم ياسين بالتغريب إذن هذه العملية المخطط لها من 
قبل المستعمر لتخريب ما جسد دائما جوهر األمة وأسس كياهنا. وقد نقل األستاذ عبد 
السالم ياسين عن أبي الحسن الندوي من كتابه »الصراع بين الفكرة الغربية واإلسالمية« 
ص 06) ما كتبه اللورد كرومر سنة 908) يف كتابه »مصر العصرية« ص 228 مصدر 

ومعنى وداللة وغاية هذه العبارة يقول:

بعملية  ومر  الغربي  التعليم  طاحونة  دخل  الذي  المصري  الشاب  أن  الحقيقة  »إن 
عن  يتجرد  إنه  أجزائها.  وأفضل  عناصرها  أقوى  األقل  وعلى  إسالميته  يفقد  الطحن 

)))  مجدوب، عبد العالي. المودرنيزم وصناعة الشعر، ص ))) وما بعدها.
)2)  يراجع فصل التغريب من كتاب العدل ص 353 و356 و360 و362.



من أجل تعليم يحررنا: الرتبية والتعليم يف المشروع المجتمعي لإلمام عبد السالم ياسين74

عقيدة دينه األساسية«))).

نمسك نحن يفقد إسالميته، ويتجرد عن عقدة دينه.

يعلق األستاذ عبد السالم ياسين مضيفا: »طاحون التعليم الغربي ال يزال يطحن ذات 
ويف  اإلسالم  ينابيع  ويجفف  اإليمان  جذور  الفطرة  أرض  من  ويقتلع  المسلم  الشباب 
التعليم حيث يختار الفالسفة ثكناهتم ووكناهتم مكان المعركة الحاسمة لتنشئة أجيال 

مسلمة«)2).

أيضا مكنته من عقولنا  ديارنا، ولكن  الغالب من  التغريبية مكنت  الطاحونة  إن هذه 
من  والغيب  اهلل  تنفي  التي  التحليل«  »أدوات  مجموع  بفضل  عليها  واستولى  فاحتلها 
التغريب »اإللحاد  المادي لألرض، وهكذا جر  التحليل  دائرة تفكيرها لصالح مفاهيم 
معها  ورفعت  التعلم،  ومدارس  كليات  يف  ذلك  كل  وتغلل  والعلمانية  المفلسف« 

شعارات العقالنية والتحرر من األفيون)3).

لقد فعلت العملية التعليمية بعقلية ونفسية وسلوكيات اإلنسان العربي المسلم ما لم 
يفعله االحتالل األرضي حيث فقد إسالمه وعقيدته فتولد عن ذلك من هذه العمليات 
وهو  الالأدرية،  المنهجية  الشكية  للفلسفة  المتبني  لهويته  الفاقد  الجيل  هذا  الطاحنة 
كتابه:  يف  كارنوي  مارتن  كشف  فقد  أنفسهم،  الغربيين  الباحثين  من  واحد  غير  بينه  ما 
الرتبية كأداة لالستعمار الثقايف »أن النظم الرتبوية الغربية المستوردة إلى العوالم الثالثية 
كانت جزءا من السيطرة االستعمارية السياسية واالقتصادية، وأن الغاية من ذلك كانت 
للتقدم  الدول  هذه  أمام  األبواب  فتح  دون  من  االستعمارية  األهداف  تخدم  طبقة  بناء 
والتطور. وأبان هذا الباحث عن نشأة مفهوم االغرتاب الثقايف الذي يستعير قيم اآلخر 
ويعلي من شأهنا، وما جره ذلك من ازدواجية يف الشخصية لغة وثقافة وتشويها للقيم 

المحلية وتأسيسا لنخب الوكالء عن المستعمر الحقيقي)4).

)))  يراجع فصل التغريب من كتاب العدل، ص 359.
)2)  نفسه، ص 362.

)3)  ياسين، عبد السالم. نظرات يف الفقه والتاريخ، ص 33. واإلسالم والقومية العلمانية ص 00) و)0).
)4)  نقل ذلك ماجد عرسان الكيالين، أهداف الرتبية مكتبة، دار الرتاث، المدينة المنورة، ط2، 988)، ص 

24 و36 و37.
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الغربة عن الدين وتغريبه وارتداء ألبسة التبعية للغرب فكرا ومنهجا وثقافة هي السمة 
الذليل. ولقد ظهرت  التابع  إذن وسيرة  الغالب  الغالبة لمناهجنا وتصوراتنا. هي نحلة 
الثقايف الذي كان يف  الغربية ويف االستعمار  المناهج االستعمارية  آثار ذلك واضحة يف 
نظر اإلمام أشد وأنكى،))) ثم يف جراثيم اإللحاد التي سرت بعد االستقالل الصوري، 
وما نجم عن ذلك من سيطرة النخبة المغربة الموالية لحكام الجرب، ومن احتكار الصفوة 
سريان  ومن  والهوية،  الدين  طمس  ومن  األخالقية،  الميوعة  ومن  المحظوظة،  الغنية 

أفيون الثقافة الجاهلية المخدرة. 

لقد كان من أرصدة هذا الزواج بين الحكم المستبد والتغريب مجموع تلك التحوالت 
التي شتت الجسم العقلي وبنت االنفصام وكرست التفرقة وأورثت الهزيمة المعنوية، 
وهي مصائب ستزداد إيغاال يف تمزيق شخصية المتعلمين أمام انبهارها بالغالب وضياع 
معنى الرتبية اإليمانية ومعنى الحرية الشخصية األصيلة للذات المتعلمة، وكل ذلك إنما 
إسالمي  عربي  هو  ما  لكل  اإلنكار«  »ثقافة  تمرير  تم  لما  للذاكرة«،  »فاقدا  تعليما  أنشأ 
الحركية  يف  تاريخي  دور  أي  لإلسالم  يكون  أن  تنكر  دراسية  مقررات  عرب  تاريخي 

التاريخية«)2).

ويف  كذلك  أنه عمل  بيد  منها،  والتمكن  األرض  احتالل  على  االستعمار  لقد عمل 
الوقت نفسه على احتالل العقول والنفوس، عرب اختيار نوابغ أهل البلد لتعليمهم تعليما 
غسل  تم  إذن  بالتعليم  الغربية.  الحضارة  لقيم  المؤلهين  الغربي  الفكر  طليعة  يجعلهم 
أدمغة، وتغريب نفوس، ومحو هوية، وقد تم ذلك عرب مستويين: تنفير اإلنسان المبعوث 
إلى الغرب من جذوره وأصله. خلق االنبهار العميق بقيم الحضارة الغربية وتصوراهتا. 
وهو ما خلق لنا أعجاز نخل خاوية من شخصيات ابتعدت عن دينها، وإن احتفظ رواد 
آخرون بإسالمهم وتمسكوا بعزة دينهم، فبقيت فطرهتم سليمة ثابتة. لقد فعلت طاحونة 
الدينية  للرجعية  القوي  ونقدها  الالأدرية،  ومناهج شكها  اإللحادية  بفلسفاهتا  التغريب 

)))  ياسين، عبد السالم. المنهاج النبوي، ص 34.
معنا،  اركب  ياسين.  وندية،   .2008 ط)،  بيب،  ميكرو  التعليم،  تحرير  ياسين.  محمد  العشاب،  )2)  ينظر 

ترجمة مجموعة من األساتذة، تطوان: مطبعة الخليج العربي، ط)، 2005 ص 3)2.
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المسلمة  النقية لألجيال  الفطر  الدين فعلتها يف  المتلحف بشعارات  السياسي  وللحكم 
بتجذيع الفطرة وتشكيك العقل وضمور الدين.))) 

أنتج التغريب يف مدارسنا ما سماه اإلمام عبد السالم ياسين »الدائرة الصماء« التي هي 
بثقافة وحضارة الغالب. ولعل معرفة  المثقفة المغربة المزهوة  النماذج  عبارة عن هذه 
الخلفيات التعليمية التي جرت هذا التغريب بفعل المستشرقين والمستغربين مهم جدا 

لمعرفة األعطاب التي أصابت جسم األمة يف مقتل خطير)2).

للرغبة  وكانت  والالئكية،  لليربالية  المتداخلة  المنهجية  بالمفاهيم  للتأثر  كان 
المحمومة لاللتحاق بالحضارة الغربية دوره البارز يف إفراز ثالثة أصناف هي نتاج عصارة 
إداريين وجامعيين  التقنيين الخرباء من  المغرب، وهم: صنف  التعليم والتعلق باآلخر 
السالم  عبد  اإلمام  سماه  ثالث  صنف  ثم  المناضلين،  الفالسفة  وصنف  ومهندسين، 
األصناف،  هذه  أي  وهي،  الغرب،  وحياة  ولنمط  للرتف  المحب  المرشوش  بالصنف 
يف النهاية كلها نتاج لطاحون التعليم الغربي وما أفرزه من طبقة نخبة منسلخة عن هوية 
النظر، والموجه للفكر، والمصدر  آلية  األمة أو ضائعة الوالء، ليصبح المرجع الغربي 

القيمي للحكم على االسالم برتداد أصم لما يقوله األستاذ التقدمي الغربي هناك.

إن ما أحدثه غرس االستعمار فينا بالئكيته وطاحونه التغريبي، وما زاده سدنته الجدد 
من الحكام والسلطان، وما أرتثه الثقافة المغربة الجامعة، عوامل تجعل من المهمات 
من  التعلمية  المؤسسة  تطهير  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  عند  التعليم  لجهاد  األساسية 
اإللحاد وتغيير النظام التعليمي من »الغربنة«)3). وهو ما يجعل من ميدان التعليم أعظم 
ميدان للمواجهة بما هو الميدان المقرر للمستقبل والمحدد لمصير األمة، مما يقتضي 
عمليات مستعجلة تشمل على الخصوص استنقاذ األطفال من يد النخب المغربة لسد 
الفقري  العمود  باعتباره  والتعليم  الرتبية  جهاز  ترتيب  وإعادة  واإللحاد،  الفساد  منابع 

)))  ياسين، عبد السالم، العدل، ص 449 و450.
)2)  نفسه، ص 353 وما بعدها.

)3)  نفسه، ص. 363 
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العمران  صرح  بناء  أساس  التعليم  ليكون  الصياغة،  وإعادة  اإلنشاء  بإعادة  للدولة 
األخوي بمعايير النجاح الخلقي اإليماين ال بمعايير اإلحصاء الكمي العاطل، ولتكون 
الرتبية والتعليم مهمة الدعوة األساسية، وليكون الجهاز الحكومي إطارا منظما مع ما 

يتطلبه األمر من تغير يف الطرائق والمنهاج والمضامين واإلعالم واألسرة))). 

الملح والمستعجل هو تحرير  الواجب عند اإلمام المجدد عبد السالم ياسين  وإن 
قالع الرتيبة ومدارس التعليم مما يسميه بجراثيم اإللحاد، وهو رهان كبير ينتظر الرتبية 
التقدم  مفاهيم  نقد  أن  كما  المغربة،  العقول  هذه  تحرير  كبير  رهان  هو  كما  والتعليم، 
معيار  من  ذلك  كل  المسيطر.  الثقايف  الغزو  لمواجهة  آخر  رهان  والعقالنية  والتنمية 
ما  التي  الجاهلية،  الكلي عن موارد  االنقطاع  لتحقيق  النبوي  المنهاج  بإزاء  إليها  النظر 
الفكرية والتبعية الحسية والمعنوية والتفسخ األخالقي، والواجب  الهجانة  أورثت إال 
العميق  الصريح والوضوح  العلمي  بالحوار  وبالتسلح  الذاتية  بمجهوداتنا  يتم ذلك  أن 
ُنفهم  الّله،  شاء  إن  الموفقة  الصابرة،  الدؤوبة  الواقع،  مع  المتواضعة  »بجهودنا  يقول: 
بالحوار، ونمثل بالسلوك، أن التقدم والمدنية وكل المطالب اإلنسانية الشريفة، ماهيات 
حياته  عن  وجوده،  عن  جواًبا  لإلنسان  تعطي  ال  دامت  ما  روح،  بال  ومادة  معنى،  بال 
ومماته. عن سر تقلبه يف هذا الكون بين الطبيعة السائرة به ومنتجات فكره السائر هبا. 
بين ملعونين،  الجاهليين شيطان  الشرق  الغرب وال  نعترب  أننا ال  بالسلوك  ُنفهم وُنمثل 
لكن نعيد طرح السؤال والنقد. كل مسّلمة علمية وكل مبدإ علمي، وكل ترتيب، وكل 
ألحد  ليس  إنساين  حق  هي  مكتسباتنا،  هي  البشري  والجهد  البشري  العقل  مكتسبات 
مهزوزة  أفكار  المائجة  الرائجة  المفاهيم  هذه  وكل  والحداثة  األصالة  فيه.  يضيمنا  أن 
أقوم، واسأل  التي هي  كتاب ربك عن  المؤمن  أيها  اسأل  متعبة.  ترتاقص يف مخيالت 
سنة نبيك صلى اهلل عليه وسلم عن المنهاج العملي لبلوغها. اسأل عن التعليم اإللهي، 

والتكليف، والتوجيه، وعن النموذج النبوي، فإذا معك معيار الحق«)2).

)))  ياسين، عبد السالم، العدل، ص484 وما بعدها.
)2)  ياسين، عبد السالم. مقدمات لمستقبل االسالم، ص 24. واإلسالم والقومية العلمانية، ص 27) و28) 

و30).
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أزمة هوية وأزمة اختيارات: النفصام النكد

الداء  مكمن  تشخصان  أزمتان  والتغريب  االستبداد  العضاليين  الداءين  عن  تولدت 
الوبيل يف جسم المنظومة الرتبوية التعليمية هما أزمة هوية وأزمة اختيارات.

1.  أزمة هوية:

يقول اإلمام عبد السالم ياسين:

تشهد على تحصيله  الذي  التعليم  بين  انفصلت كل صلة  »ففي جامعاتنا ومدارسنا 
أصبح  بل  الخلقية،  والقيمة  الرتبية  وبين  الضمائر،  بتزوير  مزورة  شهادة  االمتحانات 

تعليمنا يمتاز باالنحاللية«))). 

إن االنفصام بين الجانب التعليمي والجوانب األخالقية، وتغييب المنظومة اإلسالمية 
بغناها الرتبوي والتعليمي والمنهجي، ولدا لنا، أنتجا لنا، مثقفا منشقا عن ذاته، منعدم 
االلتصاق هبويته، منفصال عن أمته، غريبا يف سلوكه، مستلبا يف فكره، كما أخرج لنا رجل 
الحقيقية  وظيفته  يعي  التعليم  رجل  عاد  ما  والمعرفية.  النفسية  األوصال  ممزق  تعليم 
ورسالته األساسية ومهمته السامية. وهو ما يعني غياب فلسفة تربوية واضحة منسجمة 
الرتبية  لفلسفة  متكامل  شمولي  منظور  غياب  أي  المسلم.  المجتمع  خصوصية  مع 

وأهداف التعليم وغاياته وسبل التوجيه وأساسيات التكوين.

الرتبية  ومن  اإليمان  روح  من  التعليم  أفرغت  التي  الهوية  يف  األزمة  هذه  تشكل   
اإليمانية، وما تولد عن ذلك من أجيال انقطعت عما جسد تاريخيا عمق وجودها ولب 
والنفاق  والالئكية  اإللحاد  وأخالط  خالصات  من  المدارس  يف  أشربته  بما  كينونتها 

جوهر االنتقادات األساسية للمدرسة التغريبية االستعمارية المادية من خالل:

ــ  انتقاد النموذج التغريبي الذي خرب الشخصية اإلسالمية وحطم فطرهتا وزرعها 
ضمن  إال  تغيير  أال  السائقة،  المغربة  النخبة  لدى  متجذر  لوعي  وأسس  وإلحادا،  شكا 

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا، ص 709.
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النسق الرتبوي التغريبي، حيث لم يعد تتصور مدارس أو تربية أو تعليم إال على النموذج 
الغالب المتقدم.

ــ  انتقاد غاية الرتبية يف الثقافة المادية التي تركز على إعداد »المواطن الصالح« علميا 
وأدبيا وبدنيا وفنيا وخلقيا يف إغفال تام لآلخرة ولمعنى اإلنسان، والغاية من وجوده.

المعنى والغاية والهدف، وغياب »علم  التعليم الجاهلي حيث غياب  ــ  انتقاد نمط 
الحق علم الغاية، علم مصير اإلنسان، علم الشريعة التي عليها يسلك لسعادة األبد، علم 

المنهاج النبوي الذي ترتب به الشريعة يف المكان والزمان واألقضية وتطبق«))).

محاربة  ذلك  واعتبار  والجامعات،  والمعاهد  المدارس  عن  القرآن  إبعاد  ــ  انتقاد 
»لواحدة من شعائر اإلسالم العظمى«)2). وكذا انتقاد وضعية علماء الشريعة والربانيين 
العارفين على مر عصور دول العض والجرب، إذ أقصي هؤالء من واجهة األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وهمشوا، والحال أنه من الواجب أن يتصدر مراتب القيادة والتعليم 
والرتبية حاملو العلم الشريف والسنة وجهابذة الفقه واالجتهاد الربانيون العارفون باهلل)3).

وسطوة  االستبداد  قبضة  صنعتها  التي  الهدم  معاول  بفعل  التعليم  هوية  بضياع 
التغريب لم تعد للمنظومة الرتبوية التعليمية يف المدارس العربية عموما مشروعا واضحا 
إصالحات  من  كان  ما  إال  المنشود  للمجتمع  ناضجا  تصورا  وال  المرغوب،  لإلنسان 
الجامع بينها الصدور عن االستجابة لما يريده الحاكم من هذا المواطن المغلوب على 
أمره، وما تريده دوائر التحكم المالي العالمي التي ما تتجاوز عتبة السعي لتأبيد التبعية 
للقوى المسيطرة. وبفقد هذا المشروع المجتمعي المعرب عن هوية الشعب ودين األمة 
التدريبية  ومهاراهتا  المنهجية  وكفاياهتا  والصناعية  المعرفية  لحاجياهتا  والمستجيب 
دخلت المنظومات الرتبوية التعليمية يف سلسلة طويلة من التجريب يف صورة إصالحات 
تعليمية يغلب عليها االستعجال واالرتجال، والتلفيق والتضخم يف المشاريع المعتمدة، 

وإهدار المال العام من دون نتائج واضحة وال ثمار ناضجة.
)))  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 58).

)2)  نفسه، ص 65).
)3)  نفسه، ص 52)و53).
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2.  أزمة اختيارات:

ترصدها النظرية الرتبوية عند اإلمام المجدد عبد السالم ياسين يف:))) 

وجعل  العالمي،  االستكبار  لدوائر  التعليمية  المنظومات  مستوى  على  ــ  التبعية 
التعليم حقل تجارب يستجيب لإلرادات الدولية والنماذج التغريبية.

تقنيات  على  االعتماد  وضعف  والتواصل،  التوصيل  يف  العلمية  األدوات  ــ  غياب 
البحث العلمي الحديث على مستوى صياغة األهداف والربامج والمناهج.

من  المحظوظ  إال  التعليم  من  يستفيد  ال  حيث  الطبقي  التفاوت  وضعية  ــ  تكريس 
أهل اليسار المقربين، يظهر ذلك يف بروز المعاهد التي ال تقبل إال على ضوء االختيار، 

والرتاجع عن مجانية التعليم.

ــ  سيادة الطوابع النظرية على حساب الطوابع التدريبية العملية مما يؤدي إلى انعدام 
التوافق بين الحاجيات االجتماعية وواقع التعليم.

ــ  الرتاجع عن التعريب لصالح التغريب.

مناهج  لصالح  والنقد  والحوارية  والرتكيب  التحليل  فيها  ينعدم  مناهج  ــ  اعتماد 
المبادرة  المتعلم، وتحفيزه على  التي ال ترتك فرصة لظهور شخصية  الحفظ واإلمالء 

واإلبداع واستيراد برامج ومناهج يعرتيها التناقض ويغلب عليها الطابع النظري.

ــ  ضعف اإلنفاق على البحث العلمي والحاجيات الفعلية وطغيان البحوث األساسية 
على حساب البحوث التنموية والتطبيقية.

ــ  ضعف نظام التقويم والتوجيه والتكوين وغياب التنسيق بينها.

ينتج عن هذه االختيارات ذي التجليات اآلنفة الذكر، صناعة لألمية، وقتال للطاقات 
وبناء لذوات استهالكية تدور يف فلك االستهالك ذاته، فإذا المتعلم شخصية مضطربة ال 

قدرة له على اتخاذ المواقف وصناعة الحياة.

عبد  لإلمام  الديموقراطيين  الفضالء  مع  حوار  كتاب  من  يحررنا  تعليم  فصل  الخصوص  على  )))  يراجع 
السالم ياسين.
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بالمنظومة  التعليم  أزمة  وتجليات  مظاهر  إن  عامة،  وبخالصة  مجملة  وبصفة  إذن 
الرتبوية المغربية التي عايشها اإلمام عبد السالم ياسين وخربها تشمل جوانب مختلفة 
من النظام التعليمي؛ تشمل الفلسفة الرتبوية يف المنطلقات والمبادئ الموجهة. وتشمل 
السياسة التعليمية يف الغايات واألهداف المتوخاة. وكذا بنية اإلشراف الرتبوي يف رجال 
التعليم واألطر اإلدارية. وأيضا المناهج التعليمية يف الربامج والمقررات والمضامين. 

دون أن ننسى الوسائل التعليمية يف التجهيزات والبنايات. 

المجدد  اإلمام  عند  المجتمعي  التغيير  نظرية  رصدت  وكفى  مركبة  بنيوية  أزمة  إهنا 
مداخل  واقرتحت  الرتبوية،  المنظومات  أوصال  يف  المستشرية  أدوائها  من  تجليات 
لتغييرها وآفاقا لتحريرها على الشكل الذي نقدمه يف الفصل الثالث من هذا المكتوب. 
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: املع�ن واملب�ن إصالح التعل�ي

التغيير المجتمعي عند اإلمام المجدد بعد ما  يتناول هذا المبحث ما تقرتحه نظرية 
رصدته من مواطن الداء الذي استشرى يف أوصال المنظومات الرتبوية وفعل فعله بفطرة 

األجيال وعقولها.

ربما كان مفهوم اإلصالح من أكثر المفاهيم رواجا يف تاريخ الفكر اإلنساين عموما 
وتاريخ الفكر العربي اإلسالمي خصوصا، ربما ألنه كان دائما ذلك الحلم الذي يراودنا 
رغبة يف التقدم والتطور والرقي ضمن حركية السؤال األبدي المقلق لماذا تقدم اآلخرون 

وتأخرنا نحن؟

المنظومة  حقل  ولجنا  نحن  إن  ويختلط،  ويلتبس  بل  المفهوم،  هذا  رواج  ويزداد 
أخرى  بمفاهيم  واختالطها  معانيه  واختالف  دالالته  لتعدد  وذلك  التعليمية،  الرتبوية 
أعم هو حقل  بحقل  والتجديد، وكذا الرتباطه  والنهضة  والتحديث  والتطوير  كالتقدم 
السياسات الرتبوية التي تخلف فيها زوايا التناول ما بين التناول السياسي والتناول التقني 

والتناول الرتبوي المحض.

المعريف  العلمي  واالنفجار  الشرسة،  االقتصادية  والتنافسية  الهاجمة،  العولمة  إن 
إصالح  ضرورة  تفرض  أمور  والتواصل،  اإلعالم  مجتمع  يف  المعرفة  اقتصاد  زمن  يف 
المتعددة لألفراد والجماعات يف عالم أصبح  للحاجيات  لتستجيب  الرتبوية  المنظومة 

امتالك المعرفة والعلم البوابة الرئيسية الوحيدة لولوج عوالم التقدم والتطور.

بيد أن اإلصالح المقصود هنا، وكما تقرتحه علينا نظرية المنهاج النبوي، هو أعمق 
وأشمل من مجرد خطابات ورقية، أو مفاهيم تقنوية، أو تغييرات مرتجلة تمس الحجر 
وثانيا  أوال  اإلنسان  يمس  الذي  الدؤوب  العمل  من  متواصلة  سيرورة  إنه  واآلليات، 

وأخيرا على نحو يستهدف تربية هذا اإلنسان المؤمن الحر القوي األمين.

إنما نكون بصدد اإلصالح بالمعنى الذي يحمل دالالت التغيير الجذرية حين يبنى 
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على مشروع مجتمعي يستجيب للهوية الحضارية للشعب ولحاجياته المعرفية والعلمية 
حاال ومستقبال، وال يكون ذلك إال بإزاء نقاش عمومي على أعين الشعب وتحت سمعه 
قلبا  وهتذيبه  وبرتبيته  به  االهتمام  عرب  اإلنسان  المشروع  عينيه  نصب  واضعا  وبصره 

وعقال وإرادة.

ال  أنه  لدينا  يتأكد  الصدد  هذا  يف  المنهاجية  المدرسة  تصورات  لجملة  وباستقرائنا   
يتحقق هذا المعنى إال من خالل المداخل التالية:

أساسي  األجنبية  اإلمالءات  ومع  االستبداد  مع  القطع  حيث  السياسي  ــ  المدخل 
لتمتلك األمة قرارها الرتبوي لما يعود التعليم إلى كنفها.

ــ  المدخل المجتمعي من خالل مشروع مجتمعي يف نقاش عمومي حر وشوري.

تربية  عرب  التغييري  للمشروع  الحامل  اإلنسان  يستهدف  الذي  الرتبوي  ــ  المدخل 
متوازنة وجدانا وعقال وحركة وإرادة.

المختلفــة  والعلــوم  المعــارف  ناصيــة  باكتســاب  المعــريف  ــ  المدخــل 
. يــة ر و لضر ا و ة  د لمتعد ا و

ــ  المدخل التكنولوجي بامتالك اآلليات التقنية الحديثة.

تربوي  منهاج  عنها  يعرب  قطاعيا  مندمجة  تربوية  سياسية  المداخل  هذه  عن  يرتجم 
واضح الغايات، محدد األهداف، مسطر الربامج، منظم المحتويات، متعدد األنشطة، 
حكيم  وتسيير  جيد  تدبير  مع  والدعم،  المعالجة  ناجع  التقويم،  سديد  الطرائق،  متنوع 
وأهداف  غايات  لتحقيق  هذا  كل  والتقويم.  والتوجيه  والمتابعة  للتنفيذ  قويم  ونظام 

اإلصالح، التي هي صالح الفرد اإلنسان الذي به يكون صالح الجماعة والمجتمع.

 تؤكد النظرية المنهاجية أن المرحلة الحرجة التي تمر منها منظوماتنا الرتبوية تفرض 
التأكيد أن خطاب اإلصالح  أكثر من أي وقت مضى الوضوح أساسا، وهو ما يفرض 
المستعجلة  الملحة  الحاجة  الحديث عن  إلى  يدفعنا  ما  أضحى غير ذي جدوى، وهو 
ليس إلى اإلصالح بالمعنى الذي تم تداوله منذ عهود. إنما إلى الحديث عن الحاجة 

الملحة إلى تحرير التعليم من أجل التغيير الجذري.
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 ويورد اإلمام المجدد يف هذا الصدد أن تغيير النموذج االستعماري التعليمي الرتبوي 
ال يمكن أن يتم إال ضمن التغيير الجذري العام بحيث »إن كسر النموذج االستعماريِّ 
نطاق  يدخُل يف   ، اإلسالميِّ بالنموذج  وتعويَضه  أرضنا،  من  ، وطرَده  الرتبويِّ التعليميِّ 
يمكن  ال  الحكم.  ونظام  االجتماعية،  والعالقات  والفكر،  للعقيدة،  الجذريِّ  التغيير 
السياسي  االجتماعي  المحيط  خمول  وَسَط  والمعهد  والجامعة  المدرسة  إصالُح 
االقتصادي. فالكل مرتبط، وال يمكن للشخصية اإلسالمية أن تنَشَأ وال أن َتِصحَّ وتْقَوى 
م، بعيدا عن تأثيرات ما يجري يف األرض، خاصًة ما  يف قارورة ُمْغلقة، أو يف الهواء الُمَعقَّ

يجري يف االقتصاد«))).

وعليه فال يمكن تصور بناء منظومة تربوية تعليمية مغيرة إال يف سياق ونسق التغيير 
الشمولي العام، يقول يف ذلك:

»ولسنا نرجو تحسنا لجهاز التعليم وال رفعا إلنتاجيته بغير التحويل الجذري الذي 
يقلع البالء من أصله، فليس التعليم دولة وحده مستقلة، وال يمكن أن يختص التعليم 
بوظيفة التغير عن العوامل الشمولية، أعني عوامل العقيدة والتفقيه المنهاجي والقيادة 

الجهادية«)2).

اإلنسان  طبيعة  لتغيير  الكايف  بالعامل  هو  ما  ونظامه  التعليم  تغيير  أن  اإلمام  يؤكد 
الوحي  بينابيع  التعليم  وصل  ذلك  وسبيل  والعالم،  بالناس  عالقته  يف  وال  ال يف نفسه 
اإلسالم،  أمة  »طلبنا،  ف  واإللحاد  التغريب  ينابيع  كربى  ألزمنة  عليه  استولت  ما  بعد 
للغاية  الخادمتين  ودرايته  العقل  أي طاقة  اإليمانية،  العقالنية  يعطينا  تعليما  نؤسس  أن 
ما  وهو  المردية«،  الشيوعية  كتغيير  ليس  كيفيا  تغييرا  أنفسنا  تغيير  يف  ويساهم  اإليمانية 
يعني الحاجة إلى »صياغة بيداغوجيتنا يف نطاق حضارة إيمانية غيبية بحيث ال يتعارض 
الطبيعة  على  والسيطرة  العلمي  والنقد  العقالنية  وداعي  بالغيب  اإليمان  داعي  عندنا 

وموارد الرزق«)3).

)))  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، ص 80).)8).
)2)  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا، ص 725.

)3)  نفسه، ص )76، )76.
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التعليم  »بفلسفة  يسميه  ما  جامعة  إيمانية  بيداغوجيا  بناء  سبيل  يف  اإلمام  يعارض 
الجاهلي« التي تقصي الوحي من دائرة المعقول لتحوز العقالنية كما تتصورها لوحدها، 
دون أن يعني هذا االعرتاض عنده رفض نقل الحكمة اإلنسانية وتعلم المهارات التدريبية 

والتدبيرية ما دامت ال تنقل تصوراهتا الفلسفية وخلفياهتا المذهبية.

يف الحاجة نحن إلى ابتكار نموذج تعليمي يقطع مع عملية النقل المرتجم الممسوخ 
هناك.  ومن  هنا  من  تأخذ  التي  التلفيق  عملية  مع  يقطع  كما  المنتصر،  اآلخر  عند  لما 
»التغيير  حركة  وتناسق  اإلسالم«،  »منهاج  يستحضر  تعليمي  عمل  ابتكار  آنئذ  فيرجى 
لغيره«،  مسخا  ال  لنفسه  صورة  يجسد  تعليمي  »مذهب  ل  التأسيس  قصد  اإلسالمي«، 

ويؤدي وظيفة »التحرير« ال »التسخير«.

من  والرتجمة  االقتباس  عمليات  من  اإلمام  عند  يتأسس  ال  التغيير  معنى  عمق  إن 
النفس وما هبا«، وكل ما يحدث  إنما يأيت من »تغيير  المغيرة،  اآلخر ومن بيداغوجياته 
من تحوير يف اإلطار البشري أو المؤسسي مع االحتفاظ بالنفسية والعقلية العتيقتين لن 

يكون إال اقتباسا ماسخا ال عامال للتغيير«))). 

التطبيقي  العملي  التعليم  الملفق«،  »التعليم  ال  المغير  التعليم  هو  اإلمام  يريده  ما   
»الكفايات  يصطاد  الذي  التعليم  بالقلم،  والتعليم  باليد،  التعليم  المكتبي،  التعليم  ال 

المقبورة والعبقريات المهجورة«)2).

ما تقرتحه النظرية المنهاجية لتغيير ما بمنظوماتنا له مداخل أساسية هي:

ــ  استقالل التعليم بتحريره من قبضة الحكم الذي استفرد بتدبير هذا المجال الحيوي 
منذ كان، ليكون التعليم قضية الكل، ليعود التعليم إلى كنف الشعب؛

المانحة واألجندات الخاصة  التعليم باإلمالءات األجنبية للمؤسسات  ــ  فك رهن 
لتمتلك األمة قرارها السيادي الذي يجعل تعليمها يستجيب لحاجياهتا الحقيقية؛

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا، ص 764.
)2)  نفسه، ص 767، 768.
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للتعليم من  تغييرا  نتصور  إذ ال  اقتصادية عادلة ومتكاملة؛  تنمية مجتمعية  ــ  تحقيق 
دون تغيير مختلف مناحي الحياة المجتمعية حكما واقتصادا وثقافة؛

ــ  فتح حوار وطني مسؤول وحر بمشاركة الشعب وبإشراك الكل مشاركة وإشراكا 
حول  تصور  بلورة  أجل  من  التعليم  حول  والتبادل  للتداول  إقصاء  دون  من  حقيقيين 

معضلة التعليم والحلول الناجعة لها.

وبعد هذه المداخل فإن هناك قضايا مستعجلة يمكن أن تكون بوابة أساسية للتقدم يف 
حل معضالت التعليم وذلك على أرضية عمل مشرتك بين الكل، منها:

ــ  بناء مشروع مجتمعي حول اإلنسان الذي نريد من التعليم أن يبنيه لهذا الوطن؛

لهوية األمة اإلسالمية ولحاجياهتا  ــ  التوافق حول مشروع مدرسة وطنية تستجيب 
اآلنية والمستقبلية، يتم فيها إعادة ربط الرتبية بالتعليم، وربط التعليم بالتنمية؛

ووضعا  وتدريبا  وتكوينا  اختيارا  التعليم  لرجل  الرسالية  للوظيفة  االعتبار  ــ  إعادة 
اجتماعيا وماديا؛

ــ  إعادة الجدية وأخالق الجدية للعلم وللتعلم وللعالقة بين مختلف المتدخلين يف 
العملية الرتبوية؛ 

للنهوض  وتأهيلها  العربية  اللغة  مكانة  وتقوية  بتطوير  التدريس  لغة  يف  ــ  الحسم 
بالمهام الجسيمة المنوطة بمنظومة الرتبية والتعليم، مع التمكن من لغات العلم والتقانة؛

ــ  تعميم التعليم عرب مدارس مجتمعية يتجند فيها الكل لمحو األمية بمعانيها العامة 
ال بقصرها على األمية األبجدية؛

اقتصاد  عالم  رهانات  وربح  التكنولوجيا  لتوطين  ورصين  جاد  علمي  بحث  ــ  بناء 
المعرفة المتسارع؛

ــ  بناء منظومة وطنية للتوجيه والتقويم.

وغير ذلك مما سنعمل على تفصيل بعض من مقتضياته يف المباحث الموالية طبعا يف 
الحدود المرسومة لهذا العمل.
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أساس البناء وأسه: قومة الحتضان

يقدمه  الذي  المنهاجي  التصور  للتعليم يف  المؤطرة للوضع االعتباري  الفقرات  من 
اإلمام عبد السالم ياسين: 

المستقبل،  يتقرر  فيه  الذي  ذلك  والتعليم،  الرتبية  ميدان  للمواجهة  ميدان  »وأعظم 
وعلى نتائج غرسه يتوقف مصير األمة«))).

»نظام الرتبية والتعليم هو العمود الفقري للدولة، وإعادة ترتيب هذا الجهاز ضرورة 
منابع  وسد  قنواته،  وصياغة  جديدا،  إنشاء  إنشاؤه  يجب  األمة.  حياة  يف  الضرورات 
العملية  بالمعارف  مسلحة  والفطرة  العقيدة  سليمة  أجيال  إلعداد  فيه  المختلفة  الفساد 

التطبيقية«)2).

 »هو منبت الرجال«)3).

نمسك مما تقدم، األسس الكربى التالية يف تصور النظرية المنهاجية لمكانة التعليم 
يف بناء حضارة األمم وبناء اإلنسان وتقدم المجتمع، وهي أسس موجهة لمعنى وحقيقة 
هنضة  أي  تتحقق  لن  بدوهنا  جوهرية  قناعات  وتشكل  اإلمام،  نظر  يف  المنشود  التغيير 

حضارية شاملة:

وضرورة  األولويات  أولوية  ولبه،  التغير  جوهر  وأبوها،  القضايا  أم  ــ  التعليم 
الضروريات يف أي مشروع تغييري بنائي جدي. هو اللبنة األساس والركيزة العظمى يف 

بناء أمة ودوام عزهتا بل يف حياهتا أي يف وجودها وقيام كينونتها؛

سالمة  على  الحفاظ  هي  أساسية  غاية  أجل  من  بالتعليم  الرتبية  ارتباط  من  بد  ــ  ال 
الفطرة اإلنسانية واكتساب المعارف النظرية والتطبيقية العملية؛

)))  ياسين، عبد السالم. العدل، ص)48.
)2)  نفسه، ص482.

)3)  ياسين، عبد السالم. المنهاج النبوي، ص 72.
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ــ  اإلصالح الجذري لجهاز الرتبية والتعليم مدخل أساسي يف البناء العام لكيان األمة.

قومة  هي  والتي  التعليمية  الرتبوية  القومة  معنى  عن  المجدد  اإلمام  حديث  هنا  من 
بعد  النفوس  تحرير  و»معركة  الهاربة«،  األدمغة  و»إعادة  األجيال«،  مصير  »احتضان 
وبالغ  و»لخطورهتا  األمة«  »بناء  قومة  هي  وبكلمة  بالباطل«.  اإلطاحة  معركة  انتهاء 

أهميتها ينبغي أن تحشر إليها جهود األمة مع أسبقية األسبقيات«))).

ال يمكن البناء إذن يف أي مشروع تغييري عند اإلمام إال على أساس وأرضية التعليم 
من هنا كان ويجب أن يكون »للتعليم مكان الصدارة يف أولويات البناء بما هو التعليم 
ومعاهد التعليم ومدارسه االبتدائية والثانوية والجامعات ومحاضن الصغار أمكنة للرتبية 
والتأثير. وبما هو النظام التعليمي واإلعالمي شبكة محيطة بوقت الناشئة، مستولية على 

حياهتا الفكرية والنفسية«)2).

 هو جوهر وعمق االستثمار الحقيقي لألمة، وهو عند اإلمام باب من أبواب الجهاد 
مناداته  هنا  من  عنده،  النبوي  المنهاج  خصال  من  خالله  من  العلم  وطلب  الحقيقية، 
بتحريره، وباإلنفاق السخي الجدي عليه باعتبار ذلك »اإلنفاق على التعليم أهم عوامل 

النهضة بعد العزمة السياسية«)3). 

إن أي تقدم حضاري يكون بناء على غير أساس وتشييدا على أرض غير صلبة، إن 
لم يدرك إدراكا واعيا خطورة قضية العلم والتعليم يف بناء حياة األمم وتكوينها وإيجادها 
وإعطائها المكانة الحضارية الالئقة هبا، ومع هذا اإلدراك يجب أن يتأكد لدينا حسب ما 
نستشفه من نظرية التغيير المجتمعي عند اإلمام أن »أي خطاب حول المسألة التعليمية 
ال يمكن أن يرقى إلى مستوى العلمية ويحقق النتائج المرجوة من مجال حيوي كالتعليم 
إال إذا انطلق من معالجة أزمة المجتمع بكلية النظرة الشمولية ال التجزيئية إذ إن وضعية 
التعليم ليست إال جزًء من الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها األمة على مختلف األصعدة 

ويف جميع مناحي الحياة المجتمعية.

)))  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، ص 57).
)2)  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص )2).

)3)  نفسه، ص 79).
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باقي  التعليم ووضعية  إلى وضعية  ننظر  أن  تفرض  الشمولية  النظرة  امتالك هذه  إن 
الحاكمة  لألنظمة  المتعاقبة  التدبيرية  للسياسات  نتائج  باعتبارها  المجتمعية  المناحي 
المفتقدة ألية رؤية مجتمعية واضحة إال رؤية ما يضمن استمرارها واستغاللها لثروات 

البالد والعباد. 

إن إصالح التعليم من دون إصالح سياسي يكون مدخله الرئيس القطع مع االستبداد 
التغيير  نظرية  تدعو  العميقة  الشمولية  النظرة  هذه  جانب  وإلى  وسراب.  وهم  لهو 
حوار  فتح  خالل  من  اإلشكالية:  هذه  لمقاربة  الجماعي  الحل  ضرورة  إلى  المنهاجية 
واسع أمام الشعب وتحت أعينه وبمشاركته، يدشن به نقاش مجتمعي صريح وواضح 

وعام من أجل التفكير يف حل جماعي لنهضة شاملة«))).

إن واقعنا حسب ما تراه نظرية التغيير المنهاجي بلغ من األزمة درجة ما عاد بوسع أحد 
أن يدعي أن بقدرته وحده أن يحل خيوطها المتشابكة، من هنا ضرورة التفكير الجماعي 
والتخطيط الجماعي لبناء حل جماعي. على أساس يراعى خصوصية المجتمع وهويته 
اإلسالمية التي بنت كينونته وأسست وجوده منذ قرون عديدة، من دون نسيان االنفتاح 
بدائل  بطرح  معزز  ذلك  كل  المستمرة،  التغيير  وحركة  العصر  متطلبات  على  المتزن 

تغيرية واضحة المعالم، محددة األهداف، ممكنة التطبيق يف الواقع العملي المعيشي.

منيرة  صوى  تشكل  كربى  معالم  المنهاجية  النظرية  تطرح  الفهم  هذه  من  انطالقا   
تشمل العناصر التالية التي نقرأها يف المباحث الالحقة.

)))  لقد ركزنا على هذا األمر وشرحنا مغزاه يف غير هذا الموضع، وها نحن نعيد اإلشارة إليه تأكيدا وإلحاحا. 
يراجع كتابنا »اإلصالح الجديد للتعليم بالمغرب: أية رؤية؟ وأية اسرتاتيجية«، الرباط: دار القلم: ط)، 6)20.
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اد التحر�ي والبناء : �ب رسالة التعل�ي

من المفاهيم األساسية التي يستعيرها اإلمام عبد السالم ياسين ويشغلها من الحكيم 
ابن خلدون مفهوم نحلة الغالب ومفهوم دين االنقياد، نحلة الغالب يروم التذكير هبذه 
المسكين  المغلوب  التي تجعل  علينا  المتغلب  الغالب  المعظمة لآلخر  النفسية  العقبة 
ودين  وعوائده«.  أحواله  وسائر  ونحلته  وزيه  »شعاره  يف  به  فيقتدي  الغالب  لقوة  ينقاد 
االنقياد يعني به هذا االنقياد التام والخضوع الحاين للحاكم وألدوات تسلطه. واإلمام إذ 
يشغل هذين المفهومين يهمه أثرهما يف »سكن جسم األمة وعقلها ونفسها«، أي نتائجهما 
يف  االستبداد  تحكم  عرب  عندنا  التعليم  مجال  يف  وثمرهتما  والثقافية  والذهنية  النفسية 
صناعة اإلنسان المنقاد لما يعتربه الحاكم صالحا، وتحكم التغريب وجراثيمه بدعوى 

التقدم والعصرنة والحداثة يف مدخالت ومخرجات المنظومة.

يرى اإلمام أنه بغير فهم هذين األثرين العميقين اللذين حدثا يف جسم التعليم، بفعل 
وصبغ  اإلنسان  صبغ  يف  الحاسمة  ونتائجهما  االستعمار،  حكم  وبفعل  السيف  حكم 
وفكرا  وتعليما  ثقافة  والتغريب  الخنوع  بصبغة  األخالق  ونظم  االجتماعية  األجهزة 
وسلوكا وانقيادا عاما، وبناء طبقة النخبة المستقيلة من شأن التسلط والطبقة المغربة التي 
أمسكت بدواليب الحكم واإلدارة والتعليم، وأيضا بغير فهم ذلكم االنحطاط والرتدي 
من تلكم الدرجات إلى هاته الدركات ال يمكن فهم التغيير المراد يف مجال التعليم ويف 
غيره، إذ من »الفقه العميق« يقول اإلمام عبد السالم ياسين »لما حل بنا من انحطاط أمس 
االقتحام  إرادة  إلى  التغيير« ودون ذلك طبعا عقبات شتى تحتاج  يبدأ  والقريب  البعيد 

وإلى سمات عظمى يجمعها الصرب وطول النفس والرفق والتؤدة والتدرج.)))

يف  كربى  تخريبية  عملية  النبوي  المنهاج  نظرية  تصور  يف  أحدثت  إذن  ثالث  أثايف 
الجسم التعليمي: هي االستبداد، والتغريب، واإلمالء األجنبي المسيطر، وعليه يوظف 

)))  ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، )/)2 وما بعدها، وص 32 وما بعدها، وص 67 وما بعدها.
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اإلمام المجدد مفهوما مركزيا تحت مسمى تحرير التعليم. وعندما نتحدث عن التحرير 
طريق  عن  التعليم  واستعمار  التغريب،  بواسطة  التعليم  استعمار  عن  ضمنيا  نتحدث 

االستبداد، واستعماره عن طريق اإلمالءات األجنبية للمؤسسات الدولية المانحة.

دهاليز  المجدد  اإلمام  خرب  الذي  مثال  بالمغرب  التعليمة  السياسة  تاريخ  كان  لقد 
السياسي،  بالقرار  الرتبوي  القرار  رهن  على  القائم  بالتسلط  بأمرين:  محكوما  إداراهتا 
أي أن التعليم كان دائما شأن السلطة الحاكمة ال شأن المجتمع برمته، ثم باإلمالءات 
القائمة على رهن القرار الرتبوي بمصالح االستكبار العالمي ووكالئه المحليين، وهذا 
ما أدى إلى احتكار التعليم الجيد من طرف المأل الحاكم ونخبته المغربة، وإلى التمكين 

لبيداغوجيات القهر والتسلط وقيم الجاهلية والميوعة واالنحالل.

إن تعليما مقيدا مغلوال ال يمكن أن ينتج، وإذا تقرر لدينا أنه ال فكاك من االرتباط 
بين السياسة التعليمية والسياسات العمومية، تيقنا أن أي حديث عن تغيير واقع التعليم 
وإصالح تدبيره بعيدا عن تغيير المجتمع وإصالحه حديث غير ذي جدوى، مما يتعين 
معه أهمية فك قبضة الحكام عن عنق األمة عموما وعن عنق التعليم خصوصا باسرتجاع 

أجهزة الدولة من »يد غيرنا من أيدي المتسلطين المتحكمين«))).

أصيل  غير  تعليمنا  كان  هنا  من  البلدان،  الحتالل  مقدمة  العقول  احتالل  كان  ولقد 
وال معرب عن جوهر هويتنا ولب كينونتنا فلسفة ومناهج، فكانت الخالصة طمسا لهوية 
األمة واعتقاال لإلرادات. وإن تعليما مسكونا باآلخر تابعا له ذيال له ال يمكن أن يبدع. 
وعليه يتعين تحرير تعليمنا من التغريب »بتطهير منابر الرأي والمدارس والجامعات من 
صنائع الفكر الجاهلي ودعاة اإللحاد«)2). كل ذلك ليكون المضمون اإليماين الرباين لب 

العملية التعليمية فيجسد جوهر إيماننا ولب إحساننا.

إن تعليما معزوال عن األمة وحاجياهتا وواقعها مرهونا بما تريده دوائر المال العالمية 
ال يمكن إال أن يخرج لنا هذه األفواج من العاطلين واألميين وأنصاف المثقفين وأشباه 

)))  المنهاج النبوي، ص 356.
)2)  نفسه، ص 357.
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المتعلمين وهو ما يقتضي حاال واستعجاال فك االرهتان باالستكبار العالمي ومتطلباته 
ليكون قرار األمة بيدها ال بيد غيرها.

ولقد توفق الدكتور خالد نصر الدين وهو يبحث يف التعليم يف نظرية المنهاج النبوي 
لعظم  نورده  مهم  نص  يف  قال  حينما  التعليم  لتحرير  المستحقة  المجاالت  إجمال  يف 

َر التعليم:  داللته على ما نحن بصدده، يجب أن ُيَحرَّ

ربط  على  والمصرة  وأرزاقهم،  العباد  أعناق  يف  المتحكمة  االستبداد  قبضة  ــ  »من 
القرار التعليمي/الرتبوي بالقرار السياسي؛

ــ  من ربقة التبعية وأصفاد وإمالءات البنك الدولي؛

أصدق  تعد  والتي  بالمقود،  الممسكة  الالئيكية  الفرنكفونية  الطغمة  أيدي  ــ  من 
مروج  وأقوى  مصالحه،  عن  مدافع  وأكرب  بالدنا،  يف  النهم  الجشع  للغرب  ممثل 
من  وأجيالها  األمة  تحرير  من  سيتمكن  هبذا  األجيال  صفوف  يف  النفسية  للهزيمة 

ينابيع التغريب؛

ــ  من هيمنة ثقافة اقتصاد السوق الذي تحولت يف ظله المدرسة المغربية من فضاء 
للرتبية وتعلم المعارف والمهارات والتنشئة على القيم األخالقية الفاضلة، إلى فضاء ل 

»تسابق مجنون يف حلبة سباق دنيوي ال تنتهي إلى هناية؛ 

ــ  من داء شلل اإلرادة »الذي أسلم التعليَم لمطامح التدخل الخارجي، وحال دون 
نجاح أي مبادرة وطنية؛

الحــق،  بالكلمــة  االلتــزام  إلــى  األخالقــي  العقــدي  الفكــري  التســيب  ــ  مــن 
؛ ق لصد ا لة  ســا لر ا و

ــ  من األميات المختلفة والمتنوعة: أمية تاريخية، أمية فقهية، أمية تقنية؛

ــ  من هجرة أدمغة األمة إلى الضفة األخرى؛

قبل كل  إلى كونه  الدولة،  يؤجر عليها من صندوق  أنه حرفة  إليه على  النظر  ــ  من 
شيء بذال وتطوعا ومسارعة إلى الخيرات كما كان يف سالف األيام.
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عندما يتحقق شرط التحرير، يحق الحديث حينئذ عن التغيير«))).

الرتبوي  القرار  استقالل  جوهريا  يعني  التعليم  تحرير  إن  هنا،  القول  وخالصة 
وغيره،  التعليم  مجال  يف  المنهاجي  التغيير  نظرية  يف  الواجبات  آكد  من  ذلك  باعتبار 
لبناء وتنمية وتطوير ونجاعة أي منظومة تربوية تعليمية، وإن تحكم القرار السياسي يف 
القيد اآلسر الذي يكبل أي انطالقة جدية حرة ألي فاعلية تربوية  القرار الرتبوي لهو 
االعتقاد  هذا  لدينا  وترسخ  األمر  هذا  لدينا  تحصل  وإذا  والتقدم،  التنمية  يف  مسهمة 
الداخلي،  السلطوي  التحكم  قبضة  من  التعليم  تحرير  أن  مطمئنين  نزعم  أن  فرض 
ومن قبضة التغريب الالئكي، ومن قبضة اإلمالءات االستكبارية للمؤسسات الدولية 
من  حضاري  هنضوي  إقالع  ألي  أولى  وبوابة  رئيس  مدخل  هو  المتنفذة  االقتصادية 
من  باالنطالق  إال  بمتأت  هذا  وليس  والحرية.  والعدالة  الكفاية  مجتمع  بناء  أجل 
مشروع مجتمعي تغييري متكامل منطلق من الهوية الحضارية األصيلة لهذا المجتمع 

ومن استجابة لكل احتياجاته اآلنية والمستقبلية.

)))  ناصر الدين، خالد. التعليم بين التحرير والتغيير يف مشروع اإلمام عبد السالم ياسين بقلم: نشر بموقع 
الثاين  يناير/كانون   8 الخميس  النشر:  تاريخ   .http://www.aljamaa.net/ar/document/89942.shtml

5)20، روجع يوم 6) /7/ 5)20.
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ميات
أ
: حمو لال تعم�ي التعل�ي

إن عزة األمة وسؤددها يف نظر اإلمام المجدد عبد السالم ياسين لن يتحقق إال بالعلم 
والتعلم ومحو األميات، ف »ال أمل لعزة يف هذا العصر ألمة ال تقرأ وال تكتب وال تشارك 

شعوهبا عن معرفة بما يجري يف العالم وما تفرضه ضروريات الصراع يف العالم«))).

إن تعميم التعليم والقضاء على األمية عند اإلمام عبد السالم ياسين »مقدمة الغتنام 
التقنيات التي هي قوام التصنيع«. هو بوابة الدخول على عالم الصناعة وصناعة اقتصاد 
الكفاية والحضور يف عالم المنافسة، بل إن ذاك التعميم مدخل وبوابة الستصفاء النبغاء 
والنبهاء واختيار الموهوبين »لتفتح لهم الطريق ويشجعوا على تأصيل العلوم العصرية 
والمطالب  الشرعية  والمقاصد  اإلسالمية  األهداف  خدمة  على  وترويضها  وتوطينها 

اإليمانية«)2). 

السبيل  وهو  المعرفة  عوالم  على  للدخول  رئيس  مدخل  اإلمام  عند  التعميم  إن 
الموصل للسؤدد وللعزة وللحضور يف عالم الصراع العالمي.

المرتف  والمأل  المرتفة  الفئة  لخدمة  أداة  التعليم  جعل  المجدد  اإلمام  يرفض 
التجهيل والتخدير من خالل تعليم صوري شكلي متواطئ  آليات  المتسلط وآلية من 
الحقيقي  البناء  عوض  والتلهية  بالتسلية  منشغل  فاسد  منشغل  للمعنى  فاقد  إعالم  مع 

للشخصية الفاعلة.

إن تعميم التعليم لمن أولى أولويات الجهاد التعليمي والقضاء على األمية بمختلف 
أنواعها األبجدية والدينية والتقنية والسياسية. حيث إن األمة األمية الجاهلة يقذف هبا 
التاريخ خارج الفعل المجتمعي الذي يبني ويصنع، هي أمة محرومة من عطاء اهلل وكرمه 

َرُم«)3) .
ْ
ك

أَ
 ٱل

َ
ك بُّ  َوَر

ْ
َرأ

ْ
الوارد يف قوله عز وجل »ٱق

)))  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 35)، 36).
)2)  نفسه، ص 36).
)3)  سورة العلق: 3.
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وتقني،  وحضاري  علمي  تقدم  من  حقق  ما  وإلحاده  كفره  الغرب رغم  حقق  وإنما 
بفضل العلم والقراءة والبحث العلمي، وهي آليات وسنن كونية متى أتقنها المرء وصل 

ذرى المدارج الحضارية السامقة.

وإذا ما علمنا الشعب العلم النافع الذي يعمل على تفجير طاقاته وإبداعاته، نكون قد 
فتحنا أمامه الباب على مصراعيه للمشاركة الفاعلة الواعية التي تجعله مبديا آلرائه، حرا 

يف مواقفه.

وحديث اإلمام عن األمية ال يقصد به األمية األبجدية فقط التي ال تتجاوز دوائر فك 
مستغلقات الحروف. إنما األمية عنده أميات تبدأ من األمية الدينية التي وجب محوها 
بتلقي المعروف من الدين بالضرورة تسايرها وتستند إليها وعليها محو األمية األبجدية 
ليتلوها محو أميات الوعي السياسي واكتساب التعليم التقني كل ذلك يسند بعضه بعضا 

ويشد بعضه ببعض))).

ينتقد اإلمام المجدد النظرية الجربية للحكام يف مسألة محو األمية بالنظر إلى تركيزهم 
يف محوها على األهداف االقتصادية المحضة التي تروم إنشاء مواطن مكتسب لألوليات 
التعليمية بغرض الرفع من اإلنتاجية لصالح المتحكمين يف دواليب اقتصاد الدولة، وإذا 
كان يرى أن هذا النوع من محو األمية ال يجب أن يغيب عن أذهننا فوجب أن يضاف إليه 
ويؤسس عليه المعنى التنويري لمحو األمية الذي يتجاوز المعنى االقتصادي الجزئي 

ليحمل المعنى التنويري والتجديدي للعلم.

الدائم  التعلم  معنى  تحقيق  يف  كلها  تسير  متعددة  دالالت  األمية  لمحو  يكون  هبذا 
دنيا وأخرى، معاشا ومعادا على نحو مرتابط يحقق  النافعة  العناصر  الشامل لمختلف 
الغاية التنويرية المحققة للمعنى التحريري للرسالة الرتبوية التعلمية متماسكة يف نسيج 

ممتزج متناسق.

)))  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 36).
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من أجل هذا يركز اإلمام المجدد يف ميدان تعميم التعليم على العناصر الكربى التالية:

طفال:
أ
ل اص �ب ساسي الن

أ
التعل�ي ال

البناء  المرشد بعملية »زحف«  يبدأ ما يسميه اإلمام  المدرسة األساسية   من »فجر« 
التدريب  وبين  وحسابا  قراءة  األساسية  األولية  المعارف  بين  الجمع  حيث  الحقيقي، 
على العمل الجماعي ضمن فريق طلبا للتعاون والتنافس، ضمن تعبئة أسرية ومجتمعية 
كل  المتربعمة«  »العبقريات  واستصفاء  الكامنة،  الصاعدة  المواهب  الكتشاف  عامة 
ذلك يستحضر الجمع بين الجوانب النظرية العلمية والجوانب التطبيقية العملية مغلفة 
بأسلوب المراقبة والرفق الحانية، وإنما يكون كل ذلك متى زرعنا روح المسجد وريحانه 

يف هذا التعليم بما يبني شخصية هذا الربعم وينمي مختلف جوانبها))).

مات  »إذا  الشريف  النبوي  الحديث  إلى  ياسين  السالم  عبد  المجدد  اإلمام  يستند 
اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم سينفع به، أو ولد يدعو له«)2)، 
األطفال  هؤالء  عن  المربي  مسؤولية  هنا  من  اإلنسان.  عمل  من  هي  الذرية  أن  ليعترب 
التي  المهمات  من  وإن  اعوجاجهم.)3)  أو  هؤالء  استقامة  يف  الرتبوية  العملية  وأهمية 
تكفلها الرتبية بناء الرجولة النورانية من قواعدها. ومن هنا مسؤولية األسرة والمدرسة 

والرفقة والجامعة )4).

قضية  هي  الرشد  وبناء  الشخصية  اكتمال  بناء  المصلحة  الصالحة  الطفولة  بناء  إن 
أجيال عند اإلمام)5). بمعنى إهنا قضية عملية دؤوبة ممتدة مستمرة تحتاج إلى زمن لبناء 
القوة وبناء الكفاءة وبناء اإليمان على أرضية توصيل األجيال لتستقي من ينابيع الوحي 

وتستنير بأنواره.

)))  ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، 255/2 و259.
)2)  صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق المسلم من الثواب بعد وفاته، رقم 3092.

)3)  ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، 8/2)2.
)4)  نفسه، ص 265.
)5)  نفسه، ص 243. 
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 يجعل اإلمام المجدد من حضن األسرة القوية عماد األمة القوية ويعد األم المربية 
الذي  الثاين  المحضن  لتكون  المدرسة  وتأيت  األمة.  ومستقبل  األسرة  عماد  المصلحة 
يتلقف الطفل ليعمل على االنطالقة الجدية له، لذا يولي اإلمام يف التعليم األطفال خالل 
المراحل التسع األولى أهمية كربى ويدعو أن ترتكز كلها وتندرج كلها يف كنف القرآن 

»استشهادا واستنادا«. يقول يف ذا الصدد:

احتضنت  كيف  سعاد  عن  الطفل  تحدث  التي  المتصابية  المحفوظات  هذه  »بدل   
القرآن. ويف  الطرية قصص  دميتها، وعن سعد كيف لعب مع قطته، نقص على اآلذان 
القرآن أحسن القصص. ليس تأتيه الجاذبية من طرافة مواضيعه لكن من نورانية مصدره 

وقوة ندائه«))).

تعل�ي املؤمنات: 

 ال يستثني اإلمام المجدد النساء من عملية التعليم والتعلم وإصابة الحظ الوافر من 
العلم النافع الرافع، بل إنه يعترب التعليم مجاال للجهاد على المؤمنات »المزاحمة فيه«. 
بل إنه يتحدث عن القتال العلمي بالنسبة إليهن باعتبار ذلك من أولويات الجهاد، يقول 
يف عبارة أنيقة: »والقتال العلمي لكسبه من أولويات الجهاد. وللمؤمنات يف هذا النازلة 

ثغرة ال يسدها غيرهن، وفقه ماله سواهن«)2).

يجعل اإلمام عبد السالم ياسين من تعلم المرأة العلم النافع ومن مزاحمة الرجال يف 
ذلك مزاحمة االنتزاع من تعسف الرجل »حقا« من حقوق المرأة، به تتقدم على الرجل، 
وتتجاوز احتكاره للجهاد على أن يكون ذلكم العلم ملهما مشرقا باإليمان وبالتصديق 
إلى  ينضاف  عنده  مهم  شرط  وذلك  العقول.  يف  والتطبيق  التدبير  ومصدر  القلوب،  يف 
قصد  األطفال  تربية  على  للعمل  وجهاديا  وخلقيا  روحيا  الكمال  تحقيق  يف  اإلرادة 

االندماج االجتماعي واإلنتاج االقتصادي. 

)))  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 55) و56).
)2)  ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، 2/ 68 و69.
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عند تناوله لقضية المرأة تحدث اإلمام المجدد عن ما يسميه بالكمال العلمي للمرأة 
المؤمنة الذي حدد معالمه األساسية يف طلب علم الوحي الذي يجب أن يكون السيد 
الدلة على  العلمي للتعليم المطلوب دون نسيان علوم الكون  واإلمام يف قيادة المعنى 

نواميس اهلل يف العالم الكونية المنظورة.

رهين  وحياهتا  وتشميرها  وتوهجها  حركتها  وإن  صالحة،  مدرسة  األم  المرأة  إن 
السالم  عبد  اإلمام  عند  المؤمنة  وعلى  للعقل،  نور  هو  بما  واستكماله  وطلبه  بالعلم 
ياسين أن توطن نفسها وعقلها على طلب هذا العلم من المهد إلى اللحد، ومنذ الصبا 
والطفولة، وذلك بالنسبة للمرأة جهاد من الجهاد يجب أن يتوجه إلى طلب هذا الكمال 
العلمي الذي هو تعلم القرآن وتعليمه، والذي هو أيضا وبالتبع طلب علوم الكون أيضا، 
الطفولة يف  الثقيل يف توجيه  المؤمنات يف حمل ذلكم الحمل  والذي هو كذلك إسهام 
المؤمنة  وظائف  من  وتلكم  الفكري،  الغزو  ومقاومة  الفطرة  بصيانة  والمدرسة  البيت 

التعليمية))).

التعل�ي املنتج الفاعل: 

ال يقصد اإلمام المجدد بعملية تعميم التعليم هذه الكثرة الكاثرة من الوالجين ميدان 
غير  العملية  الحياة  مقتضى  عن  مفصوال  مهمال  هائال  كما  منها  المتخرجين  المدرسة 
مكتسب للكفايات التدبيرية المهارية التي تسعفه من تدبير ذاته والحركة يف دنيا الناس 
والفاعلية فيه. وعليه فالنجاح ال يجب أن يقاس من منظور كمي عددي رقمي إنما يجب 
التعويل على »النجاح الكيفي الخلقي اإليماين المشارك المسؤول«. وما دون ذلك غثاء 

يف غثاء)2).

المدرسة  عن  يتحدث  وهو  األمة«  »إمامة  كتاب  يف  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  يقول 
الجديدة الحية بالعلم والعمل: »انتقاال من المدرسة األجنبية شكال، وذوقا، ومعلمين، 

)))  ياسين، عبدالسالم. تنوير المؤمنات، 70.68.65.62/2. و272.
)2)  ياسين، عبدالسالم. المنهاج النبوي، ص 484. 
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معاِش  أحوال  والجامعُة  والمعهد  اإلسالميُة  المدرسة  تعانُق  ونظاما.  وتوقيتا  ومادة 
الشعب وهموَمه ومشروعاته المحلية. ترتبط بالحياة العامة، بالعمل يف الحقل، والمرافِق 
الصحية، والمعمل المحلي، والتخطيط المستقبلي، والدعوة، ومحاربة الجهل. ليكن 
التالميُذ والطلبُة واألساتذُة بناَة اإلسالم يف الصف األول، وليكْن االعتماُد عليهم َمْدعاًة 
لشعورهم بالمسؤولية، واالفتخاِر بقيادة العمل. هذا َيْطُلُب أال ُتَحلَِّق الربامُج والدروُس 
وُينْتُِج  يوُل،  والذُّ األكماُم  ُر  ُتَشمَّ بل  التجريدية،  و»الثقافة«  الفلسفة  أجواء  يف  واألدمغُة 
ِغذائيا  ماديا  إنتاجا   ، الفكريِّ التحصيِل  جانب  إلى  واألستاذ،  والمعلم  واليافع  الطفُل 
واألهل  النفس  لحق  وأوقاٌت  المسجد،  يف  اإليمان  وتعميق  للعبادة  وقٌت  صناعيا. 

والمجتمع، بالجهد الشاق إلنتاج الرزق أوال.

مدارُس منتجٌة يف كل المجاالت، مستقلة ماليا بما تنتجه، غير عالة على الدولة كما 
هو الشأن يف الكارثة التي يسميها حكام الجرب نظامًا تعليميا. هدٌف ضروري لمجتمع 
مصارف  عن  الماليَّ  واالستقالَل  المتكامل،  والتصنيَع  الِغذائي،  األمَن  يريد  إسالمي 
َهمُّ  قلوهبم  يف  رجاُل  يسكنُها  لكن  الفخمة،  السياراُت  أماَمها  تْصَطفُّ  ال  إدارٌة  اليهود. 
اهلل واآلخرة واألمة. مهندسون ال ُينتجون األوراَق المسطرة، وال يمألون االستمارات، 
لكن يشاركون بأيديهم إلى جانب العامل البسيط، والتقنيِّ المتوسط، يف اإلنجاز بروح 
مثقفون  المهمات ال  أشداُء على  متعلمون  الرفيق.  والتعليم   ، القويِّ والساعد  األخوة، 

ذوو بطون رخوة وعقوٍل أجنبية«))).

)))  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، ص )8) و82) وما بعدهما.
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مة
أ
: عودة إىل كنف ال استقاللية التعل�ي

استقاللية التعليم أو عودة التعليم إلى كنف األمة ال يعني تخلي الدولة عن مهامها 
يف تربية الشعب. إنما المقصود أن تصبح قضية التعليم قضية الشعب كله واألمة كلها، 
التعليم من احتكار  يتم فك قبضة  بعلمه وماله وتدبيره. هبذا  فيها كل من مجاله  يسهم 
تعبئة  العام إسهاما وإنفاقا ومراقبة وتوجيها، وهو ما يعني  الشأن  الدولة ليدخل مجال 
جهود الكل لالنشغال هبذه المهمة الحيوية مما يسهم يف بناء الحافز الذايت للتعلم بتوجيه 

الجهود إلى تعليم وتكوين وتمهين التالميذ.

 لقد كان تاريخ المسلمين دليال واسعا لمشاركة العلماء والمحسنين يف تعليم الناس 
رجاء األجر والثواب من اهلل. واستفادة من ذلك يمكن أن يكون هذا مدخال أيضا لإلسهام 
يف تعميم التعليم وترويج أفكاره عوض النظر إلى المدرسة نظرة حذرة باعتبارها فضاء 

يمثل الدولة والسلطة ومجاال لتخريج النماذج نفسها المتسلطة تاريخيا.

رهينا  تجعله  التعليم  على  بأجهزهتا  الدولة  سيطرة  إن  التمويل؛  لقضية  نعرض  هنا   
ترعاه  األمة  أحضان  إلى  التعليم  ينتقل  لكي  األوان  آن  وإنه  ألهدافها،  أسيرا  بغاياهتا، 
وتنفق عليه وتواسي أهله، أوال، ألن ذلك هو األصل، والقارئ للتاريخ ينكشف له كيف 
تعاملت األمة يف عصورها الزاهية مع التعليم، حيث كانت تحتضن الطلبة وتساعدهم 
وتبذل لهم ما يكفل لهم التفرغ للتعلم. وثانيا، ألن تجارب األمم الراقية تظهر أن التعليم 
الحر ساهم بشكل كبير يف بناء حضارهتا )تجربة التعليم يف الواليات المتحدة األمريكية 
استفهمنا  »ان  اإلمام  يقول  وإننا  الطالبية(.  القروض  على  يقوم  حر  تعليم  بالمائة   80
التاريخ عن سر تقدم الغرب يف العلوم وجدنا من بين ما نجد من أسباب استقالل التعليم 

عن الدولة واحتضان مؤسسات خاصة للمعاهد التي صنعت النبوغ والتفوق«))). 

بذل  إلى  المتعلم  تدفع  التي  اإليمانية  الحوافز  إيجاد  هنا  الواجبات  أوجب  من  إن 
ورجاء  وجل،  عز  اهلل  فضل  ابتغاء  فيه  والتفقه  العلم  لطلب  والمال  والوقت  الجهد 

)))  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص39).
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تطور أمته ونفعها، وكذا الحوافز التي تدفع أهل الغنى واليسار المادي إلى بذل المال 
للمتعلمين رعاية واعتناء، تفقدا ومواساة، وما يكون هذا بغير بيان فضل العلم والعلماء 

يف الدنيا واآلخرة، والتذكير الدائم والملح حتى يستيقظ الغافل ويهب النائم.

للمبادئ  الجدري  التغيير  أن  يعترب  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  كان  السبعينات  منذ 
العقول  وتعبئة  المهجرة،  وعقولنا  مثقفينا  واستعادة  للعمل،  الموجهة  والمحفزات 
واإلرادات بدوافع التحرر والقوة، وبعث إرادة الوعي العميق بالدور اإلنساين الجهادي 
لرجل التعليم عوضا عن عقلية الموظف، وإعادة تربية الجامعة وتربية المثقفين، مهمات 

تقتضي االستقالل الشمولي الذي سيحتاج معه إلى زيادة اإلنفاق على التعليم))). 

وإذا كان لإلنفاق العام على جهد التعليم حيزه ووضعه االعتباري، فإن ذاك لن يعد 
سوى جزء من »الجهد المبذول لتطوير التعليم وإصالح االنحراف«، إذ ال بد من فتح 

الباب للتطوع وللبذل الزائد الذي ال حد له)2). 

البد أن يعود التعليم إلى كنف األمة، وال بد أن يكون للتطوع واألوقاف واإلحسان 
هنا  ويمكن  التعليم،  تمويل  يف  دور  أساسا  اإليماين  الوازع  من  انطالقا  الوسع  وبذل 
أجل  من  الجديدة  والتدبير  التسيير  أساليب  من  وغيرها  الشراكة  فكرة  من  االستفادة 

تمويل التعليم وجعله مستقال عن إرادة الحاكم لتتبناه األمة.

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا، ص 723.
)2)  نفسه، ص 740.
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: بناء للقوة ن والبحث العملي التكو�ي

يولي اإلمام اهتماما كبيرا لما يمكن نعته بأسلمة العلوم، ولبناء منهاج تعليمي يكون 
القرآن مضمونه وتكون مواده وبرامجه ومقرراته مصبوغة بصبغة القرآن الحسنة تجرد 
فيه العلوم الناشئة يف حضن الجاهلية لتسرتد وقد مسحت عنها لوثة اإللحاد والميوعة 
واإلسفاف. وإن من التحديات التي أمام الجهاز التنظيمي للتعليم والرتبية أن تدخل هذه 
العلوم إلى صبغة اإلسالم من خالل تأسيس نظام تربوي تعليمي يكون القرآن برنامجه 

ومضمونه وأهدافه وغاياته.

مستوى  إلى  عنده  ترتفع  معارف  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  عند  الكونية  العلوم 
ثالث:  مستويات  يف  أيضا  جهاد  منها  والتمكن  عنها،  لألمة  غنى  ال  التي  الضرورات 
االكتساب، الرتويض، التسلح هبا، أي تمثلها واكتساهبا من عند أهلها بقواعدها العلمية 
الدقيقة، ثم العمل على توطينها وترويضها واستصالحها لما تصلح به لنا، ثم التوظيف 
المواطن«  األقدام يف هذه  تزاحم  لها من األمم »قدم  ليس  ينفع. ومن  فيما  لها  العملي 
يصفها اإلمام بالجوع واالنعزال والنكرة والبله والغثاء »جوعانة، عزالء، نكرة، بلهاء، 
األخذ  يتم  لم  إن  متمنعة  أمور  وإيصالها  وبالغها  الربانية  الرسالة  إبالغ  وإن  غثاء«))). 
بأسباب القوة التي هي قوة سالح العلوم وقوة توطين التكنولوجيا وتلك »معركة حاسمة 

مصيرية متسارعة«)2).

و»مفتاح  كبير)3).  جهاد  العلومية  والرتبية  »قوة«.  المجدد  اإلمام  عند  الكون  علوم   
يقول  الواجهات  كل  وعلى  األصعدة،  كافة  التنمية على  مفتاح  بل  االقتصادية«  التنمية 
عبد السالم ياسين، رهين ب« توطين العلوم والتدرب على العمل واكتساب الخربات 

وتشجيع اإلنتاج«)4).

)))  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات، 66/2.
)2)  نفسه، ص 248.

)3)  نفسه، ص 66 و252.
)4)  ياسين، عبد السالم. يف االقتصاد، مطبوعات األفق، البيضاء، ط)، 995)، ص 24.
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وهي بالنسبة إليه شرط من شروط وجود األمة وشهودها الحضاري، إذ إن اكتساب 
هذه العلوم الكونية العالمية والمعارف العلمية التطبيقية التقنية تحتل درجة »الضروري« 
البسيطة  وجه  على  مسكن  ال  حيث  الحضارة،  يف  والشهود  األرض  يف  للوجود  الالزم 
خدمة  يف  وجعلها  وتوطينها  العلوم  هذه  اكتساب  بجهاد  إال  يرجى  مستقبل  وال  يقتنى 
ال  التي  القوة  أسلحة  من  سالحا  تمثل  إهنا  بل  المسلمة،  لألمة  العامة  التنمية  أغراض 
فكاك من الترتس وراءها وهبا وما دون ذلك إال الهوان والتسول على قارعة الحضارة 

العلومية الممتدة. 

العلوم والتقدم يف ذلك معركة   من هنا عد اإلمام عبد السالم ياسين عملية امتالك 
حاسمة. نراه يقول: 

و»إهنا معركة حاسمة، معركة انتزاع العلوم والخربة من مخالب قوم شحيحين هبا، 
غيورين عليها، ولن يمكننا بناء حضارة إسالمية ولو بلغ كم المواد الخام وعدد األيدي 
والتدبير  العلمية  والمهارات  العلمية  المواهب  بدون  بلغ  ما  الموفور  والمال  العاملة 
اإلداري والتنظيم المتخصص، وإنه إخفاق فظيع للقومة بدون صناعة، وإنه حلم تافه أن 

ترفع أبراجا معدنية مستوردة على ركام من بالدة األدمغة وبداوة الحس«))).

ليس األمر إذن أمر ثروات طبيعية أو مادية مالية أو حتى كتلة بشرية غثائية، إنما األمر 
أمر عقل خبير متخصص مدبر مسير منظم، وإن تجاوز األمية الصناعية والتقنية رهين 
بتأسيس البحث العلمي الرصين، ورصد الخربات العلمية له، والدعم المالي المالئم 

مع الحرية المشروعة الهادفة والتشجيع والتحفيز الدائمين المستمرين.

الخلفية  توجيه  يف  النظر  إعادة  المجدد  اإلمام  نظر  يف  وجب  وترسخ  هذا  تبين  إن 
المعرفية والفلسفية للعلوم الكونية الدقيقة بمختلف أنواعها، عرب صياغة تصور مستقبلي 
تكون  أن  عوض  وكرامتها-  -سالمتها  اإلنسانية  خدمة  يف  العلوم  هذه  يجعل  إنساين 
يتطلب عملية عاجلة  ما  وللطبيعة)2). وهو  وللبيئة  لإلنسان  الشامل  التدمير  أدوات  من 
تروم القيام بعملية اسرتداد العلوم إلى حظيرة اإلسالم، واسرتدد المنهج التجريبي من 

)))  ياسين، عبد السالم. يف االقتصاد، مطبوعات األفق، البيضاء، ط)، 995)، ص 73.
)2)  ياسين، عبد السالم. اإلسالم والحداثة، مطبوعات الهالل، وجدة، ط)، 2000م، ص 303.
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لهذه  استنقاذ ضرورية  نظره عملية  الغرب، وتلكم يف  الغرب وغير  المحتكرين من  يد 
العلوم من يد هؤالء المحتكرين الخارجيين لتبنى على قواعد أصلها اإلسالمي األول، 
المهاجرة  األمة  أدمغة  اسرتداد  عملية  هي  أهمية  تقل  ال  أخرى  عملية  هناك  ذلك  ومع 

وعبقرييها))). 

توطين  فكرة  الحديث  العلومي  البحث  لقضايا  عرضه  يف  المجدد  اإلمام  يطرح 
حاجياتنا  مع  والتكييف  واالخرتاع  اإلبداع  إلى  البليد  االستيراد  لتجاوز  العلوم  هذه 

وخصوصياتنا، كل هذا على أسس منها:

).  تأصيل مقتضيات أربعة هي الجدية مكان الالمباالة، المسؤولية عوض العبث، 
العلمي  البحث  على  السخي  اإلنفاق  ذلك  وسبيل  العلمية،  والجدوى  النجاعة، 
واحتضان جماعة المسلمين لقضايا الكسب العلمي باعتبار ذلك فرضا كفائيا جهاديا 
مقرتنا بكمال اإليمان داخال يف أبواب إعداد القوة التي أمرنا هبا شرعا. و»وتؤصل يف 
يبذل  العملية،  الجدية والمسؤولية والنجاعة والجدوى  تقاليد  العلمي  البحث  معاهد 
لجماعة  قضية  وتوطينها  العلوم  كسب  يكن  لم  إن  المال  يكفي  وال  المال.  ذلك  يف 
هلل  وطاعة  احتسابا  والمؤمنات  المؤمنون  عليه  يجاهد  كفائيا  وفرضا  كلها،  المسلمين 

الذي أمرنا بإعداد القوة«)2). 

2.  الجمع بين النظري والتطبيقي، وبين المعارف النظرية والتطبيقية المراعية لسوق 
النظري والتطبيقي، ويْكُبر  العليا يزدوج  الشغل. يقول اإلمام: »يف الجامعة والمدارس 
موضوع البحث، ويدخل حساب الربح والخسارة، وتوصل النتائج بسوق الشغل اآلين، 

ويوصل الكل بمشروع مستقبل األمة«)3).

أنواع  مختلف  تلتقي  بحيث  المسألة،  مقاربة  يف  شمولي  منظور  3.  اعتماد 
والزراعية  والصناعية  االجتماعية  السياسة  ميادين  مختلف  يف  القطاعية  السياسات 
والرتبوية واإلعالمية ملتحمة منسجمة بأولويات البحث العلمي، وبما تخططه دوائر 

)))  ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، 252/2 و253.
)2)  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديموقراطيين، ص 36).

)3)  ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، 252/2 و253.
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الشاملة  نوع من االسرتاتيجية  االستثمار، وذلك ضمن  مقتضيات  تتطلبه  التنمية، وما 
.((( المتكاملة 

ومعايير  اإلنتاجية،  الفاعلية  معايير  وانسجام  وتكامل  ترابط  4.  استحضار 
عملية  اإلنساين  الفعل  حركة  كل  من  تجعل  التي  الروحية  اإليمانية  المقتضيات 
العلوم  ف«  لآلخرة.  مزرعة  الدنيا  يجعل  الذي  األخروي  اإليماين  بالقصد  موجهة 
التي  تلك  هي  فيهم  وتنشرها  ألجيالها  وتبذلها  تطلبها  أن  األمة  على  يتعين  التي 
من  يخرج  »ويوم  يوم  ذلك  يتحقق  وإنما  رسوله«)2).  وسنة  باهلل  العلم  روح  يحركها 
قادر  الفكر،  مستنير  اإليمان،  صادق  العزيمة،  ثابت  الجسم،  صلب  شباب  مدارسنا 
القوة،  لنصنع  العصرية  التكنولوجيا  تطويع  وشك  على  نكون  والعمل،  التعلم  على 

ونعز«)3). لنبز 

الغرب  يد  من  المسلم  الفراش  وليدة  وهي  التجريبية  المنهجية  اسرتداد  معركة  إن 
الوارث العاق المحتكر كما يصفه اإلمام المجدد، وتوظيفها يف بناء الحق »جهاد كبير«، 
و« مهمة نبيلة«. ودون ذلك مهمات تتطلب استنقاذ هذه العلوم من يد االحتكار المقيد 
واستعادة  وعباقرهتا  األمة  أدمغة  واحتضان  اإلسالم،  قواعد  على  تأصيلها  وإعادة  لها، 
المهاجرين منهم مع تقدير الكفاءة العلمية والخربة العملية، وتعلم اإلبداع واالخرتاع 

عوض تسويق المنتج العلمي لآلخرين.)4)

عوض  واستثمارها  وتطويرها  العلوم  توطين  أن  العنصر  هذا  يف  الكالم  ومجمل   
الحذلقة اللفظية والدروس التجريدية والفلسفات العمومية رهان أساس لتحقيق الكفاية 
العلوم  يقتبس  علمي  بحث  من  البد  هنا  من  والمعتدين،  المخربين  وصد  والكرامة 
ويوطنها ويطرد روح الجاهلية منها، ويسخرها للغايات اإليمانية اإلحسانية ولألهداف 

العملية اإلنجازية. 

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم والحداثة، ص 308.
)2)  ياسين، عبد السالم. اإلسالم والحداثة ص 308، والمنهاج النبوي، ص 0)2.

)3)  ياسين، عبد السالم. المنهاج النبوي، ص 390.
)4)  ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات ج2، ص253.
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البناة،  الخرباء  وإعداد  الوسائل،  وتطوير  واالخرتاعات،  الصناعة  يف  المنافسة  وإن 
واسرتجاع العلوم التي سبقنا إليها زمانا، واجهات البد أن يتصدى لها حملة الرسالة بنية 

جديدة يفتح هبا الفتاح العليم ذكاء وعزما جديدين يف عوالم اإلبداع واالخرتاع.
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هداف التنمية
أ
التطو�ي والتحديث: املالءمة ل

المناهج، ولن يكون ذاك  الربامج، والعتاقة والبطء يف   وذلك تجاوزا لالرتجال يف 
إال بربط نظامنا التعليمي الرتبوي بوسائل االتصال الحديثة، استفادة منها مع االحرتاز 
بالمزاوجة  الرأي وتشكيل األدمغة، وكذا  العقول وتوجيه  الجبارة يف صناعة  من قوهتا 
جامعاتنا  فتح  عرب  التدريبي  التجريبي  وبين  المجرد  والعقلي  النظري  بين  التعليم  يف 
ومدارسنا أبواهبا للصناعة واألبحاث التطبيقية التي تساهم يف الدفع بعجلة البناء التنموي 
االقتصادي، وما نموذج اليابان عنا ببعيد، بل هو المثال الناطق الحي على قدرة اإلنسان 

وذكاء اإلنسان إذا توافرت له الظروف وضمنت له الحرية.

إنه  إذ  التصنيع  نحو  التوجه  التعليمية  الرتبوية  ألنظمتنا  والتحديث  التطوير  يقتضي   
»مستقبل من ال يريد أن يبقى مستهلكا مستوردا تأكل المديونية كيانه«))). كما يقتضي 
آخر  تحدي  اإلمام  عند  وهو  التنمية  ألهداف  للتعليم  الواجبة  المالءمة  التطوير  هذا 
السياسي  القرار  بعد احتباس صناعة  القصوى  »له أهميته  احتباسا  سيمثل عائقا يشكل 
المحتكر، وبعد االحتباسات الخلقية واإلدارية وعوائقها الخلقية من رشوة ومحسوبية 

وخيانة واختالس وظلم«)2).

وإنه ال تطوير وال تحديث يف ظل العجز العلمي والتكنلوجي الذي يرى اإلمام أنه 
أحد أسباب الفشل يف العيش مع أبناء الدنيا الناجحين »فإنه إن عمنا الفقر وجرتنا التبعية 
التكنولوجي،  العلمي  العجز  وخاننا  المديونية  أنوفنا  وأرغمت  التنمية،  قطار  ذيل  يف 
وتسربت من بين أصابعنا رؤوس أموالنا، لن تستطيع العيش مع أبناء الدنيا الناجحين«)3). 

 يقف بنا اإلمام ومنذ سنوات السبعينيات يف أفق استشرايف عجيب عند وظيفة اإلعالم 
وتقنيات اآللية )األوتوماتكية( يف تطوير نظام التعليم ومواده وتنبيه ملكات الناشئين.

)))  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديموقراطيين، ص82).
)2)  نفسه، ص 83).

)3)  ياسين، عبد السالم. العدل: اإلسالميون والحكم، ص 83).
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ظهرانينا  بين  اليوم  سائبة  هائلة  حركية  أداة  اإلعالم  وسائل  الصدد:«  هذا  يف  يقول 
لتخجل  وإنك  الممسوخ.  الفني  االبتداع  ومبادرات  المرتفة  اإلدارة  لفوضى  مرتوكة 
الشعور  مرارة  فيه  خجال  ومجالهتا  وإذاعتها  أفالمها  يف  القومية  اشرتاكيتنا  تفرزه  مما 
بفسولة قوميتها وحياء من السقوط الخلقي والعري المعروض وما بين السطور والصور 
للرتبية  أداة  اإلعالم  وسائل  وضياعنا.  اهنزامنا  تفسر  عالمات  من  القصصي  والسرد 
الجهاز  يف  العامة  اإلعالم  وسائل  أدمجنا  وإن  المتكامل،  المستمر  والتعليم  الشمولية 
التعليمي المدرسي حتى يصبح يف يدنا أداة موحدة للرتبية لنحصل على مقاليد العقول 
الناقدة  والنظرة  اإلسالم،  من  للجاهلية  المميز  الصائب  الحكم  نعلمها  تلك  واألفئدة. 
التي تستخلص الحق من الباطل، والقوة والرجولة من الغثاثة واالنحطاط، وهذه نلقنها 
القرآن حياة مجسمة ال مجرد  المؤمنين، ونلقنها  بين  الواصل  الحي  بالنموذج  اإليمان 

سرد متغنج«))).

إن التقنيات الحديثة مجال آخر من مجاالت الجهاد والبناء يف التعلم مع الحذر الكبير 
من تغول التبعية لآللية المعقلنة المفقدة »لمعاين الصلة اإلنسانية والرتاحم والحشمة«، 
ومن التحديات أيضا الواجب اقتحامها كيفية تحويل هذه التقانة لتحمل الخربة والحكمة 

ال اللهو والمتعة.

»إن التجديد يريد تجددا يف أسلوب التفكير وأسلوب العمل، ولكل طريقة جديدة يف 
التعليم تقنية يكسل المعلمون عن تعلمها ويخاف المشرفون منافسة خبير يحل مكاهنم 
ليسهر على تطبيقها. وهكذا نرجع إلى ضرورة النظر يف كل مشكلة من مشاكلنا يف سياق 

تغيير عام يجرف الغثاء بعد اليأس من عالجه، ويبعث حياتا يف جسم األمة وعافية«)2).

البيداغوجيا  من  االستفادة  إلى  ويدعو  المستمر،  التعليم  عن  اإلمام  هنا  يتحدث 
الصينية يف ثورهتا الثقافية ومن بالد الثورة الصناعية.

 يتحدث اإلمام عن الحاجة إلى تعليم العمال وتطويرهم لكن هذا التعليم المستمر 
أوال  الرسالة  هم  حسابه  يف  يضع  أن  يجب  والتطوير  واالبتكار  التجديد  على  المعتمد 

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا، ص 738.
)2)  نفسه، ص 748.
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وأخيرا، فالتجديد إن كان ضرورة لكي ال ينطرح المرء بعيدا متخلفا عن ركب التقدم فال 
يجب أن ينساق وراء غايات ال تضع يف حسباهنا معاين اإليمان واإلحسان، وإن السبيل 
للتعلم المستمر خاصة مع تطورات التكنولوجية وأثرها النفسية واألخالقية سبيله إلى 

جانب إتاحة فرص التعلم الدائم هو خلق الحافز القوي للتعلم داخليا«))). 

المادية  الوسائل  هذه  نسرتجع  لم  إن  اإلمام  عند  والتحديث  للتطوير  سبيل  ال  إنه 
العلمية الصناعية المرهونة يف يد أبناء الدنيا، ونعمل على »أسلمة« هذه العلوم والخربات 

باعتبارها رأس المال لبناء وتحقيق أهداف عمراننا األخوي)2).

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا، ص 750 وما بعدها
)2)  ياسين، عبد السالم. العدل: اإلسالميون والحكم، ص 82).
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اء التقو�ي والتوجيه: استصفاء للنبغاء والن�ب

تربوي قوي عند  تعليمي  لنظام  البناء والجهاد والتأسيس  أن أشرنا أن زحف   سبق 
المحسوس  بين  جامع  تعليمي  زحف  األساسية«.  المدرسة  »فجر  من  يبدأ  إنما  اإلمام 
المشاهد السطحي وبين العميق الصلب المؤسس لما وراء البسيط المحسوس، ومعهما 
تعليم تدريبي على العمل الجماعي والتعاون مع األقران وعلى المنافسة. وعلى الجمع 
الدقيق بين النظري والعملي والعقلي والتجريبي وعلى البحث العلمي وعلى ربط التعليم 
بالشغل. كل ذلك موصول مربوط يف نسق واحد منظوم منضد مرتب يف المشروع الكلي 

لمستقبل لألمة.

إن براعم األمة آمال مستقبلها يجب أن ينتبه فيهم إلى العبقريات الكامنة وسطهم، 
توجيه  ثم  األطفال،  عموم  من  واع  شعب  صناعة  األساسية  المدرسة  مهام  من  وإن 
الذكية نحو  الطالئع  المهني، وبعد ذلك توجيه  التدريب  المتوسطين نحو  الموهوبين 
التواصل  إتقان  بين  جمعت  متى  أساتذة  العليا  النخبة  وتكون  المناسب،  التخصص 
توفرت  متى  العلمي  للبحث  فئة  وتختار  العلمية.  والخربات  المعارف  اكتساب  وبين 
واالطالع  العلمي،  والفضول  والمثابرة  والمصابرة  والصرب  الرتكيز  مواصفات  فيها 
مبدأ  وإعمال  المالئم،  التمويل  توفير  مع  لألمة  والوالية  هلل  واإلخالص  الواسع، 
على  ودعمها  العلمي  البحث  مؤسسات  إرساء  بعد  الجهد  على  والمكافأة  التحفيز 

نحو مؤسسايت))).

كربى  استيعاب  بعملية  يقوم  أن  عليه  كان  إذا  األخوي  العمران  مجتمع  مشروع  إن 
لمختلف أفراد األمة، فإن من آكد واجباته أيضا أن يضع يف حسبانه بدقة أن يوجه كل فرد 
فيحصل االستخدام  الذاتية،  الفطرية وقدراته  استعداداته  يالئم  ما  نحو  االمة  أفراد  من 
من  أن  المجدد  اإلمام  يرى  هنا  من  وتوجيها،  اختيارا  القدرات  لهذه  األمثل  المناسب 
وتشجيعهم  النوابغ،  أمام  الطريق  فتح  األمية  ومحو  التعليم  لتعميم  الكربى  الغايات 

)))  ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، 256/2.
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األهداف  خدمة  على  وترويضا  وتوطينا  تأصيال  العلمي  البحث  بمجال  االعتناء  على 
ضمن  نكون  أن  يجب  نبيلة«  »مهمة  ذلك  ويجعل  واإليمان،  لألمة  الكربى  الحضارية 

أولويات وأسبقيات عمليات التغيير الرتبوية))).

لذلك  ويضرب  للرؤوس«.  »صيد  عملية  واجتبائهم  هؤالء  استصفاء  علمية  يسمي 
أمثلة مما تفعله الدول المتقدمة يف العلوم واالقتصاد )سويسرا هنا( والتي تنفق بسخاء 
على األدمغة النابغة المهتمة بمجاالت التدريبات التقنية عوض المنشغلين بالنظريات 

المجردة)2).

من  وأصنافا  والبطالة  العطالة  أهل  من  طوائف  يخرج  من  إذن  المنتج  التعليم  ليس 
أهل التنظير الفلسفي القاعد، كما أنه ليس عمليات تجميع للموارد البشرية وحسابات 
للبشر والحجر، وإنما التعليم عبء عمل جبار دائم لتعبئة الكفاءات ولفرز الموهوبين 

واستصفاء الكفاءات وتوجيهها نحو التخصصات الذكية العليا.

أنواعه،  بمختلف  فيها  الوعي  ونشر  الشعب  فئات  كل  على  التعليم  تعميم  بعد   
يقتضي التوجيه الرتبوي السليم عند اإلمام المجدد استصفاء النبغاء النبهاء، وال يرى 
أن  يرى  إذ  المساواة،  مفردة  وراء  المتسرت  الباطل  الخطاب  لديماغوجية  حجة  اإلمام 
وتمايز  وتباين  اختالف  يعني  مما  وعلمهم  أجسامهم  يف  بسطة  عباده  بعض  زاد  اهلل 
اختيار  عنده  فوجب  المتعلمين.  لدى  والعقلية  والوجدانية  الجسمانية  االستعدادات 
العلمية  النظرية  بالمعارف  يزودون  حيث  العليا  للتخصصات  منهم  الذكية  الطالئع 

الالزمة والخربات العملية الواجبة ليؤدوا مهاما جساما هي مهام البناء والتواصل)3).

كما يتطلب التوجيه الرتبوي العلمي المناسب ألهداف التنمية الصناعية واالقتصادية 
المؤهالت  ذوي  توجيه  عرب  الخلقي  العملي  العلمي  التدريب  إلى  المتعلمين  توجيه 
العلم  اقرتان  عملية  إلى  اهلل  عافاك  وانظر  مهنيا،  تقنيا  فنيا  توجها  الوسطى  والقدرات 

)))  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديموقراطيين، ص 36) و83).
)2)  نفسه، ص 85).

)3)  ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، 256/2.
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جدوى  ال  إذ  المنهاجية  النظرية  يف  التغييري  الرتبوي  المشروع  يف  وباألخالق  بالعمل 
من تعليم ال يحقق تقانة وتصنيعا، وال ينشئ تنمية وصناعة، وال يبني شخصية أخالقية 

مسؤولة))).

 لقد أنتج النموذج التغريبي االستعماري المادي جيال مغربا عن ذاته وفطرته معجبا 
انتفاء  إلى  أدى  اليدوي مما  للعمل  الشعب محتقرا  نفسه متعاليا عن  باآلخر، ويف اآلن 
لذا  الشعب.  باقي  وبين  السلطة،  على  المستولين  المسؤولين  بين  األخوية  العالقات 

وجب االهتمام بالتعليم المهني التدريبي من هنا تم اقرتح اإلمام:

ــ  ربط المدرسة بالحياة العامة )بالحقل، بالمرافق الصحية، بالمعمل(؛

والتدرب  بالمسؤولية  للشعور  اإلنتاجي  الصناعي  اليدوي  بالعمل  المتعلم  ــ  ربط 
على القيادة؛

وهمومه  الشعب  بأحوال  المدرسة  لرتتبط  المدرسية  اإليقاعات  يف  النظر  ــ  إعادة 
ومشروعاته المحلية؛

ــ  ربط المدرسة باإلنتاج وابتعاد الربامج والدروس عن التجريد والفلسفات لصالح 
إنتاج الرزق؛

وإنه »ال تغيير يرجى إن بقيت أهداف الرتبية اإلسالمية أمال منشودا ولم يزج بالطفل 
اليافع والشباب والكهل، يف المدرسة والمعهد والجامعة يف معركة اإلنتاج«)2).

إلى  ويحبب  العامل،  يشرف  أن  »يجب  أنه  اإلمام  يرى  المتجددة  اإلسالم  دولة  يف 
الناشئة العمل اليدوي المنتج جنبا إلى جنب مع المهارات الفكرية العلمية«)3). 

النظام  بنية  ترتيب  إعادة  التعليمي  الرتبوي  التوجيه  لعملية  الفهم  هذا  عن  ينتج 
التطبيقي دائما(،  العلمي )العملي  للبحث  السلم عبقريات  لتكون »يف أعلى  التعليمي 

)))  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء، ص )8) و82).
)2)  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، ص )8).

)3)  ياسين، عبد السالم. يف االقتصاد، ص 82).
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ويف الوسط كفاءات وسطى )عملية تطبيقية دائما(، ويف القاعدة جمهور ماهر منفذ«. 
التي  والتسلسل  والتماسك  الرتابط  خاصيات  التعليمي  النظام  هذا  يحقق  هذا  وعلى 
بغيرها يكون الشتات والشتيت اللذين ينفرط هبما عقد البناء التعليمي الموجه الوجهة 

المنشودة))).

)))  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، ص 85).
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ية  هاز املنظم: روح الدعوة السار الب

يرتبط الجهاز المنظم أساسا بالجوانب الهيكلية والتكوينية والتوجيهية والتقويمية، 
إلى  يدعو  ما  وهو  وتشغيلها.  آلياهتا  نصب  يف  علميين  نكون  أن  يجب  اإلمام  عند  هذه 
إعادة تنظيم البنية الهيكلية المنظمة ألجهزة الرتبية والتعليم. وذلك ال يتحقق بغير إنجاز 
إعادة  والثانية  المتحكمين،  المتسلطين  يد  من  األجهزة  هذه  استعادة  األولى  مهمتين: 
بناء هذا الهيكل التعليمي بناء جديدا على قواعد إسالمية. وهذه عنده مهمة أعوص من 

األولى))).

التعلمية،  الرتبوية  أجهزتنا  تفرتس  عظمى  آفات  أربع  من  المجدد  اإلمام  يحذر 
واإلبداع،  للمبادرة  المحاصرة  اإلدارية  للمركزية  الممكنة  اإلدارية«  »السيطرة  وهي: 
القانونية  والمنظومة  الالمبالية،  المستقيلة  المبطئة  البطيئة  البيروقراطية  والمكتبية 
المسطرة للمذكرات الوزارية الغائب من يكتبها عن ميادين الواقع الحقيقة، والمقاربة 
التقنية الحرفية الرقمية القطيعية التي تنظر إلى المتعلمين نظرة األرقام المجهولة. وبغير 

انسحاب مخلفات هذه اآلفات من بنية نظامنا التعليمي ال يتم بناء وال يقوم أساس)2).

يحتل  جعله  لقد  بل  عشر،  اإلحدى  الجهاد  أبواب  أحد  اإلمام  عند  التعليم  جهاد 
المرتبة الثالثة بعد جهاد النفس وجهاد المال، وأورده قبل جهاد األمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، وهو جهاد يقتضي عموما وأساسا:

ــ  إعادة بناء الهيكل التعليمي على قواعد إسالمية؛

ــ  استعادة التحكم يف أجهزة الدولة ومنها أجهزة التعليم ومساجد التعليم، وهي عنده 
»مهمة عويصة« كررها مرتين؛

ــ  تطهير المؤسسات العامة من براثن اإللحاد؛

)))  ياسين، عبد السالم. المنهاج النبوي، ص 356.
)2)  ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، 254/2. 
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ــ  بناء رجال بناة قادة؛

ــ  القيام بعملية تحويل للرأي العام؛

ــ  إعداد برامج قابلة وصالحة للتنفيذ وتنفذ فعال))). 

 وهي آليات أساسية لبها وبوابتها فك رقبة التعليم من يد الحاكم، وتطهير برامجه من 
جراثيم اإللحاد، وإعادة بناء أسسه وهياكله وأجهزته، بأيادي رجال، وعرب برامج صالحة 
ومنفذة. كل ذلك يف إطار أجواء عامة يبنى فيها الرأي العام على أرضية إسالمية تعليما 

للخير وتنويرا وتربية إيمان.

 وإن لمن مقتضيات القومة الرتبوية التعليمية عند اإلمام المجدد إعادة تنظيم الرتبية 
والتعليم، بأن تجسد فيها الهوية اإلسالمية تجسيدا تاما تسري فيها روح الدعوة، وتبنى 
فيها الحوافز العالية الباعثة على التعلم والرتبية، فتتهيأ أجواء جديدة غير أجواء مدارس 

ال تنتج سوى التبعية والبطالة، ويقرتح لذلك:

ــ  على مستوى المضمون: تطهير المضامين من جراثيم اإللحاد؛

اختيار  يف  األساسي  المؤهل  اإليمان  معيار  اعتبار  التعليم:  لمهنة  الولوج  ــ  يف 
المربين واإلداريين؛

ــ  تعدد مجاالت التعلم )مدارس، معاهد، جامعات، حلق المسجد، تعليم الصغار 
وتعليم الكبار ومحو األميات(؛

ــ  بسط يد الدعوة يف الربامج والكتب واإلدارة والتفتيش ورعاية النشء؛

ــ  تحقيق مبدأ استقالل العالم عن الدولة وفتح المجال للدعاة المتطوعين؛

ــ  ربط التعلم باالنتظام يف صفوف الدعوة استقطابا متدرجا؛

ــ  االستقالل المالي للمدرسة بما تنتجه عن الدولة حتى ال تكون عالة عليها؛

ــ  إدارة تتجاوز الرتف والمكتبية والبيروقراطية)2). 

)))  ياسين، عبد السالم. المنهاج النبوي، ص 365 و357.
)2)  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، ص 76) و82).
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مزدوجتين،  بين  هكذا  يضعها  التي  البشرية«  »الموارد  تجميع  مسألة  اإلمام  يرفض 
وتجعله  الموظف  لإلنسان  التشييئية  النظرة  على  تقوم  التي  النظامية  الطريقة  ويرفض 
مجرد مورد يعمل فيه بمختلف العمليات اإلدارية من ترتيب وامتحان وتخرج ثم إلحاق 

بسوق شغل غير موجود أصال.

الحياة  إعادة  التعليمي  البناء  وتحرير  تغيير  أولويات  سلم  يف  جدا  المستعجل  من 
لألجواء الرتبوية التعليمية ولمعنى التعلم والتمدرس بتوفير التكامل والتوازن بين الرغبة 
الذاتية للتعلم من طرف المتعلم وبين التوجيه الرحيم للمعلم. وأساس ذلك يف مجمله 
معتمد على بعث روح جديدة يف المدرسة تسري فيها روح الدعوة ويعمل فيها على هتيئة 
القلوب والنفوس والوجدان لتوفير بيئة التلقي على قواعد الرضى واالقتناع ال قواعد 
السوق االستهالكي واإللزام العقابي، وعلى قواعد التأسيس الصلب للثقة بين المتعلم 
والمعلم، وهبذا وحده تبنى قواعد التجديد والتأسيس لنظام تعليمي مبدع منتج ال مقلد 

تابع))).

إن عملية النهوض المجتمعي العام لقضية التعليم يجعلها اإلمام المجدد جهادا كما 
تبين لنا يف ما مضى جهادا يوازي جهاد النفس وجهاد المال، بما يعنيه ذلك من إعادة 
ما  وهو  والجامعة،  للمدرسة  السامية  الرتبوية  الوظيفة  وإعادة  وآلدابه،  للعلم  الحرمة 
يفرض تغييرا يف أساليب الرتبية والتعليم وهتيئة األجواء لبناء مدرسة إسالمية صانعة بانية 
تسري فيها روح الدعوة وروح الجدية من خالل تربية متعددة المناحي: قرآنية وعلومية 
وتجديدية وواقية وجمالية وغير ذلك. مما يسهم يف اكتساب العلوم المستقبلية وتوطين 
المستقبل  مدرسة  بناء  قاعدة  على  االقتصاد  كفاءة  وتحقق  االقتصاد  وتقوية  العلوم 

المتجددة)2).

لقد اهتمت الصفحات اآلنفة المشكلة للفصل الثالث من هذا الكتاب ببيان المعنى 
العام الذي يكتسبه مفهوم إصالح التعليم منظورا إليه يف نسق معنى التغيير الذي يرتجيه 

)))  ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، 254/2.
)2)  ياسين، عبد السالم. المنهاج النبوي، ص 424. وتنوير المؤمنات، 2/)25 وما بعدها.
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المشروع المجتمعي الذي تعرضه نظرية المنهاج النبوي، وهو المعنى المؤسس أساسا 
للجهاز  العام  التغيير  باب  من  الولوج  من  يحصل  إنما  التعليم  وضع  تغيير  كون  على 
الحاكم يف عناصره العامة السياسية والمجتمعية والثقافية واالقتصادية، وهو ما يقتضي 
لما تتوفر اإلرادة السياسية المستقلة الحرة قومة تربوية تعليمية تعيد بناء واجهة التعليم 
على أسس صلبة قوية تحتضنه األمة كلها، ويسهم فيه الكل من منطلق جهادي يتكلف 
بعد تحقيق مهمة التحرير بالتشييد البنائي لصرح منظومة تربوية تعليمية رسالية تستهدف 
ويحقق  هويتها  يحفظ  بما  لها  النافع  العلم  األمة  تعليم  مجاالت  من  شتى  مستويات 

سؤددها ورفاهيتها.

اإلمام  آراء  بتتبع، من خالل عرض وصفي مرتب،  أيضا  الصفحات  انشغلت هذه 
تعميم  حول  نظراته  األخص  على  شملت  متعددة؛  مجاالت  يف  ياسين  السالم  عبد 
عودة  إلى  ودعوته  متنوعة،  مدراس  يف  المختلفة  لألميات  محاربة  هو  بما  التعليم 
بإعادة  الدولة،  وتسلط  الدولة  يد  عن  الستقالليته  تحقيقا  األمة  كنف  إلى  التعليم 
شؤونه  على  واإلنفاق  التعليم  تمويل  يف  العام  للبذل  المحققة  اإليمانية  المحفزات 
إنفاقا واسعا رجاء األجر من رب العالمين، وطلبا للرفعة بين األمم، كما أبرزت هذه 
الفقرات اعتناء اإلمام عبد السالم بامتالك العلوم الكونية وتطويعها وتطويرها لتحقق 
الغايات الكربى للمنظومة اإليمانية التعليمية عرب اعتماد التحديث واإلبداع الدائمين 
جانب  إلى  هذا  االقتصاد،  ومتطلبات  التنمية  بمقتضيات  التعليم  يصالن  اللذين 
المتفوقين  واستصفاء  للنبغاء  الجيد  االختيار  عرب  المتعلمين  طاقات  بتوجيه  االعتناء 
للتعليم  المنظم  الجهاز  تأسيس  يعيد  عام  تصور  ضمن  هذا  كل  الذكية.  للتخصصات 
على قواعد تعيد سريان روح الدعوة، وجوهر الرسالة من خالل تصور فلسفي تربوي 
الذي سنراه يف  النحو  العام على  الدراسي  المناهج  النبوية يف  القرآنية  المضامين  يبني 

صفحات الفصل الموالي.
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يف  النبوي  المنهاج  نظرية  تنشده  الذي  التغييري  المجتمعي  المشروع  مقتضى  إن 
انطالقها من الهوية الحضارية األصيلة للمجتمع المسلم ومن االستجابة لحاجيات هذا 
آنيا ومستقبال، فرض معالجة أمر جوهري وحيوي يف مجال الرتبية والتعليم  المجتمع 
التي تحدد  والقواعد  والقرارات  المبادئ  بما هي مجموع  التعليمية  السياسة  هو قضية 
التصور  ترتجم  تبني  مرسومة  وغايات  أهداف  لتحقيق  الرتبوي  التعليمي  العمل  سير 

المجتمعي للجيل المطلوب واإلنسان المرغوب))).

 لقد أولى اإلمام المجدد عبد السالم ياسين أهمة كربى لوضوح السياسية التعليمية 
معتربا إياها »روح السياسة ألهنا مفتاح االزدهار اإلنساين ومفتاح االزدهار االقتصادي 

أي مفتاح حياة األمة. السياسة التعليمية مفتاح المستقبل«)2). 

وإنه ال هنضة للمجتمع بدون وضوح األهداف والسياسات التعليمية من هنا تعرض 
النظرية المنهاجية لألسئلة الغائبة المغيبة رأسها سؤال المشروع المجتمعي وأي تعليم 
وأي متعلم نريد؟ وسؤال لغة التدريس، وسؤال القيم يف المدرسة، وسؤال ضياع البحث 

العلمي، وسؤال رجل التعليم حامل الرسالة الرتبوية.

وعلى ضوء طرح هذه األسئلة اإلشكاالت يتم اقرتاح بناء سياسية تعليمية قوامها:

التي  لألمة  الحضارية  الهوية  تراعي  قواعد  على  التعليمي  الهيكل  بناء  ــ  إعادة 
تجسد عمقها التاريخي على أرضية تربية الوالء هلل ولرسوله وللمؤمنين ال لألشخاص 
والزعماء، وعلى أرضية اكتساب العلم النافع الرافع الدال على اهلل تعالى وعلى نواميسه 

يف الكون؛

ــ  محو األميات المختلفة بمعناه التنويري ال بمعناه االقتصادي الجزئي؛

والمنتديات  والشارع  والمسجد  المدرسة  يف  المستضعف  الشعب  تعليم  ــ  تعميم 
والمعمل ال تعليم النخبة المرتفة المغربة؛

)))  الكتاين، إدريس. نظرات يف تاريخ السياسة التعليمية بالمغرب، ضمن مجلة النداء الرتبوي عدد مزدوج 
5-6، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، السنة 2، 999)، ص 6) وما بعدها.

)2)  ياسين، عبد السالم. حوار مع صديق أمازيغي، مطبوعات األفق، البيضاء، ط)، 995)، ص 05).
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ــ  تعليم الجهاد والرجولة ال تعليم الميوعة واالنحالل؛

ــ  إعادة الجدية والرحمة والهيبة للعالقات الرتبوية على أسس المحبة والصحبة الثقة؛

ال  الرسالة  حامل  الرتبوي  العقد  واسطة  ليكون  التعليم  لرجل  االعتبار  ــ  إعادة 
عبد الحوالة.

هذه المقتضيات تقود إلى التأسيس لمنهاج تربوي تعليمي عناصره:

مضبوطة  ومواصفات  واضحة،  مرجعية  ومبادئ  غايات  ذات  تربوية  ــ  فلسفة 
للشخصية المراد تربيتها وتعليمها؛

ــ  المضامين المشكلة للربامج والمحتويات؛

ــ  لغة التدريس الحاملة؛

ــ  رجل المشروع أو الشخصية القرآنية لرجل التعليم.
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ان والقوة �ي الق�ي البانية: الإ

على أرضية التشخيص الدقيق ألدواء الجسم التعليمي أصال وفصال، مظهرا ومخربا، 
يبني اإلمام عبد السالم ياسين تصورا تربويا تعليميا يعتمد نظرية تربوية تضع نصب عينيها 
غايات عظمى تجمع بين التأصيل اإليماين واالنفتاح المستقبلي على قاعدة ذهبية أصيلة 
تروم وصل اإلنسان بربه مبتدأ وخربا معاشا ومعاذا فيتحرر من حكم الطاغوت ليكون 
حرا عبدا هلل وحده. ثم إكساب المتعلم المهارات التقنية التدريبية العملية بناء للمجتمع 

العمراين األخوي فنصل الدنيا باآلخرة.

أما التأصيل اإليماين فجوهر غاياته:

).  تعليم وتربية تصل العبد بربه وتخربه الخرب اليقين؛

2.  تربية وتعليم ترفع إرادة المسلم والمسلمة وأخالقها إلى مطامح يبذل يف سبيلها 
الجهد والمال؛

أنزل اهلل.  بما  يهينهم طغيان طاغ يحكمون  يمتنع أن  لتنشئة أحرار  3.  تربية وتعليم 
أمرهم شورى بينهم ال يعبدون إال اهلل؛

التطبيقية  العلمية  القاعدة  اكتساب  أجل  ومن  المستقبلي،  باالنفتاح  يرتبط  ما  أما 
فجوهر غايات التعليم فيه:

).  تعليم له جدوى له خطة له أهداف تسيره عقالنية ضابطة؛

2.  تعليم له مردودية اقتصادية له خربة بإدارة المال واألعمال؛

3.  تعليم مرن يتكيف ويتطور ويبتكر ويبحث وينفق على ابتكار وبحث))).

إهنا نظرة مزدوجة تضع عينا على األصل األصيل من هوية األمة الحضارية اإلسالمية 
وتضع أخرى على الحكمة اإلنسانية المستفيدة من التجربة البشرية يف تناسق وتكامل 

)))  ياسين، عبد السالم. حوار مع صديق أمازيغي، ص 30) و)3).
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شاملين تبني شخصية لها انتماؤها الذايت الثابت الراسخ، وبيدها مفاتيح الكسب العلمي 
ميادين  كل  يف  أحدا  تحابي  ال  التي  وسننه  الكون  ألسرار  الضابط  والصناعي  والتقني 
فلسفة  اعتمادا على  النشيطة، كل ذلك  المقتحمة  الحركية  المجتمعي ومساراته  الفعل 
أي  يف  متميزة  مكانة  الرتبوية  للفلسفة  أن  عليه  المتعارف  من  وشاملة.  واضحة  تربوية 
عملية تربوية إذ عنها تصدر األهداف الرتبوية وهبا تتأثر، ولقد عرف هذا المفهوم جدال 
كبيرا بين منظري الرتبية، حتى غدا من المتعسر جدا تحديد المقصود به على نحو دقيق 
التصورات  بتعدد  تربوية  تربوية بل عن فلسفات  فلسفة  بالحديث ليس عن  اكتفي معه 

الفلسفية واألرضيات المرجعية اإليديولوجية والثقافية))).

ولما كانت أي فلسفة تربوية إنما تنبثق مما يشكل النظرة العامة والتصور المرجعي 
للحياة وللكون ولإلنسان، فيمكن النظر إلى الفلسفة الرتبوية باعتبارها األسس والغايات 
والسلوكية  والفكرية  )اإليمانية  الرتبوية  العمليات  لجميع  الموجهة  العامة  الرتبوية 

والعملية( التي تتم على المستوى الفردي والجماعي لألمة«)2).

تنطلق الفلسفة الرتبوية التي يرسمها اإلمام المجدد من مقتضى مؤداه:

هو؟  أين  ومن  هو؟  ولم  هو؟  من  لنفسه  لرؤيته  بداخله  لما  باإلنسان  ما  تغيير  »إن 
وللكون من حوله وللخالق عز وجل هو المدخل الرئيس لتغيير ذاته وأخالقه ومواقفه 
فيتغير ما به وما حوله،« وإنه »ال مجال يف مشروع التغيير اإلسالمي للرتدد يف أيهما يسبق 
 َ  ٱللَّ

َّ
ويؤثر: هل اإلنسان الجديد يصنع الظروف المقصودة أم هي تصنعه. فإن آية: »ِإن

ْم«)3) تشير يف عموم إطالقها إلى أن المسلم التائب  ِسِ
ُ
ف
ْ
ن
َ أ
 َما �بِ

ْ
وا ُ

ِ
�يّ
َ
ٰ ُيغ ْوٍم َح�ةَّ

َ
ُ َما ِبق

ِ
�يّ
َ
 ُيغ

َ
ل

عندما يتغير موقفه من نفسه، ومن خالقه، ومن الكون، وعندما تتغير عالقاته تبعا لذلك 
الموقف، وأخالقه، وتصوره، يتغير ما به من رذيلة، وظلم اجتماعي واستبداد سياسي، 

اإلسالمية،  البشائر  دار  المنارة،  مكتبة  وتوزيع  نشر  اإلسالمية،  الرتبية  فلسفة  عرسان.  ماجد  )))  الكيالين، 
بيروت، ط)، 987)، ص 7) و29 و35 و43.

)2)  حمداوي، محمد. المبادئ والمنطلقات المؤسسة لغايات تربية مستقبلية، مجلة النداء الرتبوي، ع 6-5، 
مرجع سابق، ص 45.

)3)  سورة الرعد: )).
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وعجز اقتصادي، وخمول فكري، وتبعية للجاهلية«))).

وعليه تكون الرتبية عملية تغييرية داخلية تعيد تشكيل اإلنسان قلبا وعقال وسلوكا، 
تكون الرتبية بفعل فاعل وتدخل متدخل، وعلى هذا األساس تنجح الرتبية أو تفشل.

التعبير عنها يف  يتم  إيمانية إحسانية  يتم االنطالق إذن من تصور يجعل للرتبية غاية 
الصياغة اآلتية:

ان ليكون عبدا لل«)2) �ي لعمل والإ نسان وعقل �ب »إيقاظ قلب الإ

لتكون  و»اإليمان«  »العلم«  و»العقل« عرب  »القلب«  إلى  يتجه  »إيقاظ«  الرتبية  فغاية 
الحصيلة الجامعة المانعة »العبودية« هلل عز وجل. واإليقاظ يحتاج إلى »موقظ أي إلى 
عامل للرتبية الخارجي أي »المربي«، وإلى »محل للتغيير« القلب ثم العقل. وإلى »آلية 

التغيير« العلم واإليمان. لتتحقق الغاية العظمى العبودية.

الغاية  الخرب،  هي  المبتدأ،  هي  األصل،  هي  الدنيوية  الغاية  تكون  المادية  الثقافة  يف 
وتأيت  تقنية  صناعية  ومهارات  فكرية  مؤهالت  من  المعاش  يضمن  ما  على  الحصول 
األخالق والرتبية الوطنية والدين عناصر تابعة يف الذيل، ولما كان أشرف العلم وأعظمه 
السلم  قلب  كان البد من  المعلوم  بشرف  العلم  كان شرف  ولما  باهلل عز وجل،  العلم 
القيمي للثقافة المادية رأسا على عقب لتجيء« تربية اإليمان يف المرتبة األولى وتكون 

لها األسبقية«)3).

ففي  األمانة.  القوة ومبدأ  مبدأ  متكاملين هما  اثنين  مبدأين  للرتبية  الغاية  تحدد هذه 
»دولة القرآن ينبغي أن ُيْحَسُب ربُح األمة وفوُزها بحساب من فيها من العلماء العاملين 
الخربة  رجال  من  معها  من  ُيْحَسُب  ذلك  بعد  ثم  النيرة.  القلوب  أصحاب  المحسنين 
القلب والعقل، كفاءتا اإليمان والعلم  الواحد كفاءتا  الرجل  العملية. فإن اجتمعت يف 

)))  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، ص 80).
)2)  نفسه، ص 5).

)3)  نفسه، 56).
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ترتيب  إعادة  يتعين  إذن  المبدأين  هذين  وعلى  أمناء.«))).  أقوياُء  المطلوب:  هو  فذاك 
والعالم  المربي  »العارف  األمة  يف  األمر  على  القائمين  صدارة  يف  التنظيمي،  السلم 
المجتهد شقيقان، يؤديان نفس المهمة، معرتفًا هبما، بل مرفوَعْيِن فوق الرأس، مفتحة 
ُة  مصحَّ تكوُن  وجامعاتِها،  ومعاهِدها،  األمة،  ومدارِس  اهلل،  بيوت  يف  األبواُب.  لهما 

الرتبية القلبية وصيدلية الشريعة متجاورتين متكاملتين«)2).

المبني  التصور اإليماين  النبوي جرأهتا ووضوحها يف طرح  المنهاج  لنظرية  يحسب 
المنقطعة عن  المادية  الثقافة  فيه علينا  باهلل واليوم اآلخر يف زمان أجلبت  على اإليمان 
بناء  يف  الشمولي  الطابع  على  تأكيدها  لها  يحسب  كما  ديننا،  يف  األصيلة  الغيب  معاين 
شخصية المتعلم على النحو الذي سرتسمه لنا األهداف التفصيلية للرتبية والتعليم عند 

اإلمام المجدد. 

)))  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، ص )5) و52).
)2)  نفسه، ص 53).
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ان �ي سالمية: مطالب شعب الإ هداف الإ
أ
ال

على  السير  معناه  غياهبا  أن  التأكيد  تعين  مقصودة  هادفة  عملية  الرتبية  كانت  إذا 
ومراقيها  وأنواعها  الرتبوية  األهداف  تعريف  متاهات  يف  الدخول  ودونما  اهتداء،  غير 
بالغ  أمر  حال  كل  على  تحديدها  فإن  البحث،  هذا  شأن  يف  يدخل  ال  مما  وتصنيفاهتا 

األهمية يف أية منظومة تربوية تعلمية.

يعرف ماجد عرسان الكيالين األهداف الرتبوية بتلك »التغيرات التي يراد حصولها 
المجتمعات  أو  المحلي  المجتمع  واتجاهات  ممارسات  ويف  الفرد  اإلنسان  سلوك  يف 
اإلنسانية، فهي تصف الصفات العقلية والنفسية والشخصية التي يتمتع هبا الفرد المثقف 
هبا  يتصف  التي  االجتماعية  والخصائص  االتجاهات  أيضا  تصف  وهي  عاليا،  تثقيفا 

المجتمع الراقي المتحضر، وهذه األهداف هي الثمرات النهائية للعملية الرتبوية«))).

ترتب أهداف الرتبية والتعليم عند اإلمام المجدد يف أي منظومة تربوية يف مستويين 
للحضارة  أو  للدين  إما  الوالء  برتبية  يرتبط  شخصي  وجداين  نفسي  مستوى  اثنين: 
المهارات  بتعلم  يرتبط  تنموي  تدريبي  مهاري  مستوى  ثم  ما،  لشخص  أو  للقومية  أو 
يقول يف هذا  فيه.  فيه والفعل  المجتمع والحركة  العيش يف  التي تمكنه من  والكفايات 
المعنى: »للتعليم هدفان أساسيان يف أي ملة وقوم: أولهما المؤسس لآلخر، هو غرس 
الناشئة  اكتساب  هو  األول  على  المؤسس  الثاين  الهدف  النفوس...  يف  مبكرا  الوالء 
المهارات العقلية العملية المطلوبة اجتماعيا واقتصاديا... الهدف األول )تربوي نفسي 
يكون أقوى تمكنا يف نفوس المتعلمين كلما كان أكثر بكورا، وكلما كانت أساليبه أشد 
وقعا وأمتن تماسكا وأسبق إلى النفوس قبل أن تسكنها تربية أخرى ووالء آخر، والهدف 
الرتبوي  الباعث  كان  إن  منه  بالمقصود  يفي  أن  شأنه  من  عملي  تدريبي  تعليمي  الثاين 
النفسي الوالئي المؤسس يف مكانه من األصل والتمكن وقوة الدفاع، وإذا كانت برامجه 

)))  الكيالين، ماجد عرسان. أهداف الرتبية اإلسالمية، دار الرتاث، المدينة المنورة، ط 2، 988)، ص 8).
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وجدواه العملية ومالءمته للحالة االقتصادية ملبية لحاجات المجتمع، منفتحة عليها(. 

كبيرن  هدفين  للتعليم  ياسين  السالم  عبد  المجدد  اإلمام  يحدد  الرتتيب  هذا  وعلى 
الوالء هلل  التعليمية لرتبى على  الناشئة  قلوب  اإليمانية يف  الرتبية  أولهما غرس  عامين: 
الناشئة  قلوب  اإليمان يف  بذور  المتجدد  التعليم اإلسالمي  يغرس  لم  »ما  لرسوله، ف 
ويف سن مبكرة، وما لم يصل بحبل الفطرة الموكل صيانته وتوريثه األسرة بحبل القرآن 
وعلم الحق المستقي من القرآن، فهي مسحة سطحية، وصبغة على وجه النفوس مالها 

من قرار يف شغاف القلب«.

»يف المجتمع اإلسالمي المتجدد ال والء يقبل إن لم يكن لبه الوالء هلل وحده ال شريك 
له. وما سوى هذا اللب من إشعاعات وتفرعات إنما يقتبس الحرمة يف نفوس المسلمين 

من انبثاقه وانبعاثه عن اللب«. 

العقلية  المهارات  الناشئة  »إكساب  على  قائم  تدريبي  مهاري  هدف  الثاين  والهدف 
العملية المطلوبة اجتماعيا واقتصاديا«))).

اإلسالمية،  الشخصية  لرتبية  محال  تكون  أن  يجب  المرادة  اإلسالمية  المدارس  إن 
خالل  ومن  ويثمر.  يصلح  بما  وفكريا  روحيا  وتغذيتها  ورعايتها  واحتضاهنا  وتعليمها 
إسالمية  شخصية  تخريج  والتعليم  الرتبية  منهاج  يستهدف  إنجازية  عملية  أهداف 

بمواصفات عشر رتبها اإلمام على الخصال العشر للمنهاج النبوي:

ــ  اإليمان باهلل واليوم اآلخر، اإلخالص هلل، الروحانية العالية؛

ــ  االندماج يف الجماعة محبة هلل ولرسوله وللمؤمنين، واإلرادة والقدرة على التآمر 
بالمعروف والتناهي عن المنكر، والمشاركة يف األمر العام؛

ــ  الصدق: الشجاعة يف الحق، اكتساب الثقة؛

ــ  البذل: الوعي بالمسؤولية واالستعداد للبذل؛

ــ  العلم: علم الحق وعلم الكون واالجتهاد، وتوطين وتطوير واستثمار العلوم؛

)))  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص52) و53). 
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ــ  العمل: التحرك النشيط الخفيف؛

ــ  السمت الحسن بالتميز عن الجاهلية شكال ومضمونا؛

ــ  التؤدة: الصمود واقتحام العقبات؛

ــ  االقتصاد: وإدارة الخربات والتعامل مع العالم؛

ــ  الجهاد بمختلف معانيه جهاد الكلمة والحجة وجهاد السيف والقوة.

نتائج  ُتَقاس  أْن  يجب  اإليمان  ُشعب  مطالب  طيها  يف  الجامعة  المواصفات  »هبذه 
. وعلى ضوئها يجب أن  المدرسة اإلسالمية، والجامعة اإلسالمية، والمعهد اإلسالميِّ
ُتنَظََّم ِسلسلُة التعليم والرتبية، وتوَضع الربامُج والكتُب، ويختار المعلمون، واألساتذُة، 

َخَر الِخربات، والتقنيات الرتبوية التعليمية«))). والوعاظ، والمديرون، وُتسَّ

)))  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، ص 79).
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امج الدراسية : صلب ال�ب ي
املضمون القرآ�ن

إذا كان الهدف من التعليم عند اإلمام عبد السالم ياسين هو معرفة اهلل عز وجل عرب بناء 
الشخصية ذات المواصفات اإليمانية الجامعة للخصال العشر للمنهاج النبوي،))) فإن 
ذلك لن يتحقق إال بأن يكون »مضمون التعليم مضمونا قرآنيا يستفرغ اللب الموروث 

ليحيى يف المنظومة التعليمية اإلعالمية روح اإليمان المتجدد«)2). 

تعود للقرآن مركزيته يف النسق الرتبوي العام لتسري روحه ويسري ريحانه يف مختلف 
الحرمة  لتعود  والمقررات،  المضامين  مستوى  على  خاصة  التعليمي  المنهاج  جوانب 
المتعلمين  أصناف  ولمختلف  بالدولة  والتعليم  التعلم  مدارس  مختلف  يف  للقرآن 

ومختلف األعمار ويف مختلف المستويات التعليمية والتخصصات الدراسية)3). 

والربامج  الدراسية  الموارد  مجال  يف  واالسرتفاد  االستلهام  مصدر  القرآن  يكون 
ويف  الحساب.  وضبط  والتجويد  القراءة  لتعلم  االستيحاء  مصدر  ويكون  المقررة، 
غير  لتدريسية  مصدر  الحياة  مجاالت  من  المتعددة  الشاملة  المختلفة  آياته  مضامين 
الحياة  وعلوم  والجغرافيا  التاريخ  دراسة  يف  الخالق  عن  مقطوعة  وال  اهلل  عن  منفصلة 

واألرض واإلحياء والطب واالقتصاد وغير ذلك)4). 

القرآن  ومضمونه  القرآن  برنامج  تعليمي  تربوي  نظام  بناء  إلى  إذن  اإلمام  يسعى 
وأهدافه القرآن ومنهاجه السنة وعمل النبوة، كل ذلك لخدمة معنى اإلنسانية الحقة يف 

اإلنسان البعيدة عن مستويات الرذالة البهيمية الصورية الفارغة الشكلية)5).

)))  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، ص 78) 79).
)2)  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء، ص52) و53). 

)3)  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، ص 65).
)4)  ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، 266/2 و262.

)5)  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة ص 59).
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إن الجوهر واللب والمرجع يف المضمون الرتبوي التعليمي يف نظرية التغيير التعليمي 
عند اإلمام المجدد عبد السالم ياسين هو الوحي الطاهر: القرآن والسنة.

القرآن هو »القول البليغ«، وهو «العلم«، و»تبليغه هو التعليم«))). »منه ننطلق وإليه 
ننتهي«. هو« المرجع« للمتعلم، و»المدونة« للقاضي، و»الدليل« للمجتهد، و»الوثيقة« 
لالقتصاد،  و»المحاسبة«  لألخالق،  و»القانون«  للحاكم،  و»الدستور«  للمؤرخ، 

و»الضابط« للعالقات البشرية، وعقد »السلم« و»إعالن الحرب«)2).

والتوقير  بالمحبة  اهلل  برسول  القلبي  التعلق  مضامين  على  فيها  يركز  النبوية  والسنة 
الناشئة رسولها الكريم صلى اهلل عليه وسلم فتتعلم محبته وتعظيمه وتوقيره  لتصحب 
المتناول  قريبة  لتكون  الحديثية  موسوعاهتا  وتحرير  السنة  خدمة  وعلى  معه.  والتأدب 
يف يد الباحث والمجتهد والمفتي، وأيضا على تحفيظ األحاديث واالهتمام بالقصص 

النبوي وباألخالق النبوية الشريفة »لينهل منها الصغار ويتضلع منها الكبار«)3).

الناشئة  فطرة  على  سطا  الذي  المشكك  الشاك  الفلسفي  المادي  التعليم  هذا  بدل 
فطمس معالمها اإليمانية، يدعو اإلمام المجدد عبد السالم ياسين إلى بناء نظام تعليمي 
تربوي برنامجه القرآن، ومضمونه القرآن، وأهدافه القرآن، ومناهجه السنة وعمل النبوة 
من خالل اعتماد نظرة مكتملة ومتكاملة جامعة بين العقل والقلب، بين الدنيا واآلخرة 

تؤدي إلى نظرة مستقيمة يتبع فيها العقل القلب. 

القرآن يكون عمدة وقوام التعليم والرتبية وصلب الدروس يف مختلف المراحل ويف 
كل األماكن ومجاالت التعليم.

الفطر  تلكم  »تحيى«  عليه  واجتماعا  ومدارسة  وقراءة  حفظا  القرآين  التعليم  هبذا 
المندرسة المطموسة وتستعيد نقاءها وصفاءها، وتستعيد األمة خيريتها لما تعمد إلى 
التعليمية،  الرتبوية  الممارسة  وقوام«  »عمدة  وتجعله  المعتربة،  حرمته  له  فتعيد  القرآن 

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا، ص 690. 
)2)  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، ص 57) و78) و)6). 

)3)  نفسه. ص 73).
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ليصبح القرآن »صلب« الربامج الدراسية يف مختلف المواد التعليمية ويف مختلف أقطاب 
بالفعل  المهتمة  المؤسسات  الجامعة ويف مختلف  إلى  الروض  التعليمية من  المسالك 
التعلمي والرتبوي، توقف على ذلك األموال ويحتفى يف ذلك بالحفظة أيما احتفاء ))). 

يف  الملقنة  العلوم  كل  يف  ومضامينه  القرآن  معاين  تسري  كيف  هو  التحدي  وإن 
اإلدماج  القرآين  بالتعليم  اإلمام  يعني  ليس  إذ  المعتمدة؟  والمضامين  الربامج  كل 
تكون  قرآنية  تعليمية  منظومة  بناء  يعني  إنما  المضامين.  يف  الوحي  آليات  الساذج 
منبع صياغة الربامج والمناهج خصوصا يف المرحلة العمرية األولى التي تعد أساس 
الوالء  ذلك  وديننا،  لهويتنا  المبكر  الوالء  لغرس  وذلك  اإلنسانية،  الشخصية  بناء 
والعلماء،  العلم  حب  رأسها  وعلى  الحنيف  ديننا  قيم  بمنظومة  الناشئة  يزود  الذي 
باإليمان،  العلم  ربطنا  إذا  إال  هذا  يكون  وال  والتعلم،  العلم  وأدب  القرآن،  وحب 
كنسية جعلت مضامين  استعمارية  ورثناه من تصورات  لما  تجاوزا  بالغيب،  والعقل 
اإلنسان  يصل  تعليمي  مضمون  على  نؤكد  إنما  وهنا  محرفة.  منحرفة  مغربة  تعليمنا 
الغيب والموت وما بعد الموت،  نبأ  باهلل عز وجل، ويخربه عن مصيره ويحدثه عن 
بناء  مبنية  علمية  منهجية  بآليات  ذلك  كل  عموما  والوحي  القرآن  والمنبع  والمصدر 

متقنا. متماسكا  وعمليا  نظريا 

المجدد  اإلمام  عند  المجتمعي  التغيير  نظرية  يف  التعليمي  للمضمون  إسالمية  ال 
بغير المضمون القرآين، وإنما يتحقق ذلك عرب وصل الفرد المؤمن بالقرآن والسنة من 
خالل أجواء المسجد ومجالس الخير يحقق بذلك صلة وصل لمختلف قنوات الفكر 
والشعور ليغمر الجو المسجدي العام الحياة الفردية والعامة، كما يتحصل ذلك بتحقيق 
المناعة والتحصين العامين والتعقيم األساسي الوقائي للطفل المسلم فيغرس اإليمان 
يف القلوب منذ سن مبكرة ويسعى لتنقية الفكر من أوبئة التغريب ومفاهيم اإللحاد وكل 

ما يطمس الفطرة السليمة. 

يكون القرآن محور العملية الرتبوية ومورد العلم وجامع العلوم، السيما يف السنوات 
التسع األولى حين يتكون النسيج األساسي للشخصية، فيكون أول ما يطرق سمع الطفل 

)))  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديمقراطيين، ص 56)، وإمامة األمة، ص 65).
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القرآن وأحرف القرآن، لعل ذلك يكون سببا الهتدائه ووقايته من النزوغات الشيطانية 
بما يمارسه القرآن من وظائف تطهيرية للقلب محل تلقي اإليمان والعلم.

لتسلم  قلبه  المتعلم ليدخل جوفه ويستقر يف سويداء  يتلقاه  القرآن أول شيء  يكون 
فطرته فال ينشطر العلم يف وعيه، ولنؤسس جيال قرآنيا يكون أول ما يقرع سمع الصبي 
الناشئ والمتعلم كالم اهلل الدال عليه فيباشر اإليمان قلبه فنؤسس للبناء القلبي والفكري 
للشخصية اإلسالمية ينعكس عليها »فضل القرآن ونوره« على حياهتا فتستقيم وترشد))).

ينطلق هذا المذهب التصوري من مقومات نفسية درج عليها أهل العلم منذ القديم 
يبني  ما  ذاك  وأن  صغرهم،  يف  ترسخ  ما  الصبيان  قلوب  يف  يرتسخ  ما  أول  أن  وهي 
عز  اهلل  شعائر  من  القرآن  تعليم  يجعل  الذي  الشرعي  المقوم  عدا  طبعا  شخصيتهم، 

وجل العظمى.

 وأن يكون القرآن صلب العملية الرتبوية التعليمية يقتضي تأسيس بيداغوجيا قرآنية 
آيات  من  واالنطالق  به،  المتغنى  المجود  الٍقرآين  للحرف  االستماع  تتضمن  متدرجة 
للمستوى  تامة  بمراعاة  هذا  كل  المبسط،  الشرح  مع  الحفظ  ثم  القراءة،  لتعلم  القرآن 
قرآين  تعليمي  منهاج  بناء  يقتضي  كما  الناشئ،  للمتعلم  والجسمي  والنفسي  العقلي 
يستمد برامجه ومضامينه من كنف القرآن على أساس يتجاوز التعامل الحريف والفرض 
المحفزة  بالغيب  اإليمان  قدسية  بين  المالئم  الجمع  رحاب  إلى  القسري  اإلجباري 
على العمل المثابرة وبين النظر العميق يف اآليات الكونية والمنهجية العلمية التجريبية 

وبيداغوجياهتا المفيدة المالئمة)2).

إن بناء المعنى العلمي والعملي لمضمون الوحي للتعليم يتطلب أن يكون المنهاج 
التعليمي مؤسسا على القرآن يف بناء مداخله وبلورة أهدافه وكفاياته وتأسيس مخرجاته 

العامة وهو ما يكون ب:

ــ  جعل القرآن وحفظه وتجويده وتعلمه مادة أساسية يف التعليم األساسي وما بعده 

)))  ياسين، عبد السالم. المنهاج النبوي، ص 3)2 و3)2. وإمامة األمة، ص56).
)2)  يراجع تنوير المؤمنات،2/)26. وحوار مع الفضالء الديموقراطيين، ص 55) و56) 57).
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ومعيارا ومقياسا للنجاح واالرتقاء، وتستعمل لذلك ويف ذلك مختلف طرائق ووسائل 
الحفظ الناجعة؛

ــ  االتصال بنبع السنة سماعا وتدبرا واجتهادا واستلهاما للمنهاج النبوي؛

ــ  المتح من اللغة العربية وبالغتها ونحوها لصقل اللسان وبيان التعبير؛

ــ  التواصل مع علوم السلف تواصال مفيدا؛

»الشخصية  معنى  على  المتخرجين  مواصفات  بناء  أساس  على  المناهج  ــ  هندسة 
القرآنية الجامعة« المؤسسة على توجيه القرآن لإلنسان؛

الدراسية  المواد  القرآن يف مختلف  المدرسة األساسية من  تعليمي يف  منهاج  ــ  بناء 
لربط الخلق بالخالق والتصوير بالمصور.

 إن الموعد التاريخي للمدرسة المجددة سيكون مع القرآن لتحمل المدرسة ويحمل 
الرسالة  لنسلمه  اإلنسان  مع  »موعدنا  اإلنسان.  إلى  اإلنسان  معنى  والمربي  المدرس 
ي.  فيقبلها معتزا بنا أن جئناه وقرعنا بابه يوما من أيام اهلل يكون نشأ فيه جيل قرآينٌَّ ْمِسِجدٌّ
القرآن الرسالة والمسجد عاصمتها. ما أحوجنا إلى المعاهد التكنولوجية ومرافق البحث 
العلومية  الرتبية  أن  قدمنا  وقد  نحتاج.  الناس  من  وأكثر  نحتاج،  َالناس  مثل  العلومي. 
تسري فيها روح الدعوة بما يحملها إليها يف شغاف القلب األمهات الحاضنات، والولد 
الصالح نشأ يف أسرة صالحة فشرب من معين اإليمان. وال بد للدعوة السارية روِحها من 

موعد لقاء، وبرنامج. الموعد المسجد، والربنامج القرآن))). 

)))  ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، 259/2.
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امعة بية لغة التدريس: الوصلة الب العر

ينطلق اإلمام المجدد عبد السالم ياسين على مستوى النظر يف المسألة اللغوية من 
كون اللغة تحمل المعاين والتجارب والحساسيات الفكرية والنظرة إلى الحياة، والرباط 

الذي يلم المجتمع ويجمعه))).

وأولوية  األسبقيات،  أسبقية  الكربى«،  السياسية  »المؤسسة  اللغة  اإلمام  عند 
األولويات. »ُأمُّ المطالب والرغائب«، و»مقوم المقومات«. وهي »الصرح« الذي على 
أساسه تبنى القوة، وترام الوحدة اإلسالمية المقصد األسنى والمطلب األعظم)2). يقول 

يف هذا لمعنى:

»الوحدة تريد عدال، والعدل يريد تنمية، والتنمية تريد تعليما وعلوما، وتوطين كل 
القرآن تتضمن  اللغوية، وحدة لغة  الوحدة  ذلك يريد حكما شوريا، وأساس كل ذلك 

وحدة اإليمان بالقرآن«)3).

من هنا أشار إلى أن »أول ما يتعين على تعليم يطمح إلى وصل الناشئة المؤمنة بالنبع 
هو تعليم اللغة العربية بحيث يكون للمؤمن ما يشبه ويقرب ويحاذي سليقة العرب الذين 
بلساهنم نزل الوحي. سمعوه فوعته عقولهم واستجاب لهداه بعضهم وكفر بعض ممن 
المسلمة عجمها  للشعوب  العربية  اللغة  تعليم  وإن  قلبه.  وانختم  اهلل  انغلق دون هدى 
وعرهبا لما يتحتم أن نجعله يف صدر األولويات. توحد اللغة القدرة على االستقاء من 
المصالح. وكل ذلك شرط وفرض  والتقارب وتبادل  التفاهم  الواحد كما توحد  النبع 
وضرورة تاريخية لتوحيد المسلمين بل إن مستقبل تحقيق القومة الرتبوية التعليمية رهن 

بأن يعاد للعربية الشريفة مجدها وسيادهتا«)4). 

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم والقومية العلمانية، ص 0) و)).
)2)  ياسين، عبد السالم. حوار مع صديق أمازيغي، ص 86 و08) و09) و264.

)3)  نفسه، ص 28).
)4)  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديموقراطيين، ص 30). وإمامة األمة، ص 85).
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ولغته،  »القرآن  هو  التعلم«  و»مطلب  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  عند  التعليم«  »لغة 
المبين  العربي  باللسان  القرآين  البيان  عن  اإليمان  هنا  يفصل  وال   .(((« ونربته  وبالغته 
الممسكة  واللحمة  لألمة  الجامعة  إهنا  بالقرآن.  كانت  إنما  العربية  حياة  أن  ويرى 

بوشائجها الوثيقة.

 ومع إعزازه لهذه اللغة واعتزازه هبا ينتقد عبد السالم ياسين العروبة والعروبين أشد 
االنتقاد، ويسخر منهم أنكى السخرية لتفرقهم وتنابزهم وعجزهم وتخلفهم. 

الرمز الحامل للمعرفة، ولما  اللغة عند عبد السالم ياسين هي »الفكر وإهنا هي  إن 
ودخل  الفتنة  تسربت  فلما  جامعة  كانت  حضارية  وحدة  لغة  يوما  العربية  اللغة  كانت 
التشتت انسحبت العربية من ميادين العمل لتنزوي يف المكتبات والدواوين. لذا ينتقد 
والفنون  اآلداب  ولغة  العلوم  ولغة  اإليمان  لغة  للعربية  عل  من  االنحطاط  هذا  اإلمام 
إلى دراك العامية والعجمة بفعل تشتت المسلمين وتسلط الحكام. فكان مرض العربية 
تعبيرا حقيقيا عن مرض المسلمين أنفسهم، كما انتقد هذه الكتابة الصحافية التي يشم 
منها »نفح الرتجمة وريح الجسم الدخيل« إذ ال يخرج من عقل مرتجم إال فكر مرتجم. 
إن لإلمام عبد السالم ياسين طموحا أن »تفصح اللغة القرآنية عن وحدة القلوب ووحدة 
المسلمين  كل  بين  اللغة  توحيد  وراء  أن  على  تأكيده  مع  اللغة،  بوحدة  والعمل  الفكر 

عقبات وجب اقتحامها باإليمان)2). 

إن نفي اللغة العربية عند اإلمام المجدد عن مجال التعليم بقاء على هامشية الفاعلية 
العلمية الصناعية، وبقاء يف هوامش اللقطاء المتطفلين، وركون إلى دائرة الضعفاء الذين 
ال يسمع لهم رأي وال يطاع لهم أمر وال يعرف لهم أثر، بل إهنا عنده »مقدمة ضرورية« 

إن أردنا إسماع الفطرة إلى العالم وحمل معنى اإلنسان إلى اإلنسان)3).

مستقبلنا  هبا  يرتبط  وجودية  قضية  المنهاجية  التعليمية  الرتبوية  النظرية  يف  اللغة  إن 

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا، ص 696. 
)2)  نفسه، ص 702 وما بعدها.

)3)  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديموقراطيين، ص )6).
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هبا  ترتبط  دعوية  وقضية  الدين،  ووعي  الدين  فهم  هبا  يرتبط  دينية  وقضية  وعزتنا، 
للعلوم  اكتسابنا  هبا  يتعلق  علمية  قضية  بعد  هي  ثم  العالم،  إلى  الدعوية  رسالتنا  تبليغ 

والصناعات))). 

وإن تحريرنا وتحررنا من ربقة االستبداد واالستعباد وبناء قوة العدل والمساواة أمر 
يتوقف عند اإلمام المجدد على إكساب اللغة العربية سلطان الكفاءة العملية الممكنة 
مهام  إلنجاز  العلوم  استقالل  تحصيل  وعلى  العلمية  المكاسب  على  السيطرة  من 

االستخالف يف األرض)2).

من بدهيات األمور عند اإلمام المجدد أن يتم تسويد لغة القرآن يف دولة القرآن، بل 
الرتبوية  النظرية  يف  المستعجلة  الرئيسة  األولويات  ومن  واجب،  جهاد  عنده  ذلك  إن 
التعليمية المنهاجية االعتناء بإيالء اللغة العربية المكانة الحضارية المعتربة بجعلها لغة 
التدريس ألهنا سبيل وصل الناشئة بنبع القرآن والسنة الصافيين، وواسطة تبليغ الرسالة 
الرتبوية الباعثة والمضمون التعليمي العلمي، وأداة تواصل ما ينبغي لها أن تنكفئ عن 

مواقع الفعل أو تكون هجينة معربة أعجمية مرتجمة، ودون هذا تحديات كثيرة.

أول هذه التحديات إخراج اللغة العربية من الطوابع الكهنوتية التي يراد لها وبه أن 
تظل قابعة خادمة للسلطان، ومن طوابع العجمة والرطانة التي تزخر هبا عوالم الصحافة 
والكتابة واإلعالم، ومن اإلقصاء الممنهج من عوالم التخصصات العلمية ومن عوالم 

االجتهاد يف األحكام )3).

والنفس،  والعقل  الهوى  يف  عما  رسمية  وناطقة  هوية  وحمالة  فكر  حمالة  اللغة  إن 
األولى خصوصا  بعد ويف سنواته  الصغير ولما يشب  الطفل  اللغات وإقحام  وتدريس 
يف عوالم التعدد اللغوي إقحام له يف المجهول، وتشريب له لما ليس يف هويته وال قيمه 
وال دينه، وهذا طبعا طرح يستند إلى خالصات العلوم اللسانية والدماغية يف اكتساب 

)))  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة ص 86) و87).
)2)  ياسين، عبد السالم. اإلسالم والقومية العلمانية، ص 22 و23.

)3)  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة، ص 86) و87). 



من أجل تعليم يحررنا: الرتبية والتعليم يف المشروع المجتمعي لإلمام عبد السالم ياسين142

الوحي  بلغة  التبليغ  إذ يجب  التدريس،  اللغوية يف  أمام اإلشكالية  ثان  اللغة، وهو تحد 
دونما انغالق على الذات، وإنما يكون هناك انفتاح على علوم الكون -حكمة اإلنسانية 
ضالة المؤمن-  ولكن بعد أن تكون الذات قد تحصنت وتسلحت هبويتها ومعايير بناء 
شخصيتها المستقلة التي ال يجعلها نسخة من اآلخر، مالكة لجهازها المعريف وأدواهتا 
تحمل  دائما  اللغة  ألن  اللغة  أمر  على  هنا  نؤكد  وإنما  المعيشية.  وسلوكاهتا  المعرفية 
تجربة الشعب وفكره ونظرته للوجود. وعليه كانت العربية عند اإلمام »اللغة الوحيدة 

القادرة على رسالة اهلل إلى اإلنسان »))). 

العلومي  التقدم  الحية حاملة  اللغات  الدخول على عوالم  يربز يف كيف  ثالث  تحد 
والصناعي، من دون الوقوع تحت كلكل فلسفاهتا ومرجعياهتا المادية األرضية الجدلية؟ 
وكيف يمكن تحصين متعلمينا فريسة براثن الماديات اإللحادية؟ ويف الوقت نفسه كيف 
لتحمل مشعل علوم كانت  أهلها مريضة كسيحة  التي جعلها  العربية وهي  لغتنا  تتأهل 
وعجز  العرب  عجز  على  المجدد  اإلمام  تحسر  ولكم  فيها؟  تبز  ال  التي  الرائدة  يوما 
المسلمين عموما عن النهوض بلغة القرآن وضربه المثل بما فعله اليهود بلغتهم الميتة 
وهم حفنة من الناس معتربا أن »االستعباد اللغوي واالستعمار اللغوي قيود مؤبدة على 
أيدينا وأغالل دائمة يف أعناقنا«. وتلكم لعمري استقالة عن الشهود الحضاري الرسالي 

لألمة القرآنية وتلكم انتكاسة ما بعدها انتكاسة)2).

عروبي  قومي  بموقف  المجدد  اإلمام  عند  العربية  اللغة  شأن  من  اإلعالء  يتعلق  ال 
شوفيني معتز بالذات ملغ مقص للغات األخرى، وهو الخبير هبا المنفتح على منتجاهتا 
يكشف  تاريخي  حضاري  مجتمعي  بربهان  يرتبط  موقف  هو  إنما  والثقافية،  العليمة 
الجمالي ووظيفته  الدينية وترتيله  بالقرآن و»هبيبته  العربية محفوظة الرتباطها  اللغة  أن 
المحورية يف الرتبية«، ذلكم االرتباط الذي رآه جاك بيرك األعجمي المحب للغة العربية 
قادرا على »نشر اللغة كما تفعل الجمرة التي منها تنبعث الشعلة«)3)، زد إلى أن تاريخها 

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم والحداثة، ص7.
)2)  ياسين، عبد السالم. حوار مع صديق أمازيغي، ص 86 و89.

)3)  ياسين، ندية. اركب معنا، مرجع سابق، ص 377.
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العربية  بجعل  كفيلة  معالم  المعجمي  والغنى  سبيلها،  يف  بذلت  التي  والجهود  الطويل 
برهان  هنا  األمر  يتعلق  أيضا  األعداء،  وتكالب  األيام  وحفر  الزمان  محو  ضد  شامخة 
علمي تؤكد الدراسات اللغوية والنفسية العصبية التي تربز أن عقل الطفل ال يمكن أن 
يستوعب لغات متعددة خالل سنوات نموه األولى، وأن االزدواجية اللغوية سبب رئيس 
للتعثرات الدراسية، وأن تدريس العلوم باللغة األم يسهم يف استيعاهبا يف وقت قصير، ثم 
إنه ال توجد يف العالم دولة عاقلة تدرس أطفالها بغير لغتها األساسية فكيف ال ينسحب 

األمر على منظوماتنا التعليمية.

اللغة عند اإلمام »أساس الوجود المعنوي«،  وخالصة األمر يف هذا الصدد هي أن 
هلل،  دعوة  وتبليغ  الدين  لمعرفة  الباب  وهي  »المستقبل«.  ومستشرف  »العزة«،  ومنبع 
لها  السيادة  إعادة  األمة  بعد »أساس االجتهاد«. وواجب  العلوم«، وهي  وأداة »توطين 
لتعود القوة ويعود المجد وتعود السيادة نفسها لهذ األمة ذاهتا. وسبيل ذلك كله أن تكون 
هي  الميادين  كل  يف  والفصاحة  والقوة  الوحدة  »فصيحة«.  »قوية«  »واحدة«  اللغة  هذه 

العناوين الكربى التي هبا تعتز اللغة العربية وتثبت وجودها وفاعليتها. 
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بية : واسطة عقد ال�ة  رجل التعل�ي

السياسي  االستقالل  أحدثه  ما  المشارك  زاوية  ومن  الخبير  بعين  اإلمام  راقب  لقد 
الصوري والرغبة يف مسايرة تحديث اإلدارة وبناء بلدان ما بعد االستقالل من حماس 
حصر العملية التغيرية للمجال التعليمي يف بناء المدرسة أثاثا وحيطانا من دون االهتمام 

باإلنسان أي بالعامل البشري يقول يف كتاب اإلسالم غدا:

»لقد كانت هذه الجدران سميكة، وكان األثاث المستورد جيدا، لكن العامل البشري 
هوى ولم يصدق على محك المزاولة اليومية ألمانة عظيمة، فال الحكم سهر ليحضر 
المعلم يف مدرسته حضورا جسميا، وال الجهاز استطاع أن يراقب المعلم ومردوديته. 

وما كان لذينك أن يستطيعا ولهما من شؤوهنما الخاصة شاغل«))).

يركز اإلمام المجدد على أهمية إعادة عالقة الجدية بين المعلم والمتعلم ويتحسر أشد 
ما تكون الحسرة على وضع »معلمي الناس الخير« الذين يحيون على »هامش الحياة 
العامة »وكان األجدر عنده »لو استقام الوضع أن يكونوا هم نخاع األمة« و»طليعتها« و 

»بعثها« لتعليم الناس ميراث النبوة والخير وتجديد االيمان«)2).

رجل التعليم هو الركن القوي يف أي إصالح يروم التغيير الحقيقي، لذا عده اإلمام 
المجدد »واسطة عقد المنظومة التعليمية الرتبية«. واشرتط فيه القدر الكبير من الكفاءة 
القرآين  المثال  بالنموذج  مقتديا  قرآنيا  يكون  أن  إلى  ودعا  ومروءة،  وهمة  باعثا  والعلو 

معلم الناس الخير رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ »من ال مثالية له ال باعث له«)3). 

إن المربي هو القطب األساسي يف عملية التعليم والتعلم، وإن غياب الرجل المربي 
من أهل المروءة والكفاءة يؤدي إلى تدمير الذات المتعلمة وتخريج أفواج من المهملين 

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا، ص )72.
)2)  ياسين، عبد السالم. المنهاج النبوي، ص 355.

)2)  نفسه. ص 356.
)3)  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديموقراطيين، ص 69) وما بعدها.
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غير المبالين. غير أن هذا لن يتحقق بغير ثالثة شروط نحسبها مهمة وضرورية:

: من األحالم واألماين أن نطالب المعلم بما ال قبل له به، أن يكون  عي
ط الجامة  ال�ش

مثاال ونموذجا يحتذى ويقتدى يف مجتمع سمته التسيب وخاصيته الالمسوؤلية. إن لم 
نحقق له الشرط االجتماعي بشقيه المادي والمعنوي؛ المادي بضمان الحد المتكامل 
لعيشة كريمة هنية تحفظ ماء وجهه ألن المنشغل بالخبز اليومي لن يفرغ للتعليم والرتبية، 

والمعنوي بتهييء ظروف االستقرار النفسي حتى ال يكون يف وضعية موزعة ممزقة.

: إذ ال بد من الكفاءة المهنية التي تجعل المعلم علما يف مهنته، ومن  ط العملي  ال�ش
بنفسية  المعرفة  ومن  الهادف،  التدريس  بشرائط  المعرفة  ومن  العلمي.  المعريف  الزاد 
والتنشيط  والتواصل  االتصال  أدوات  اكتساب  ومن  المتعلم،  هو  الذي  المخاطب 
أحسن  يف  الواجب  أداء  على  تساعد  تقنية  عملية  علمية  كفاءة  من  بد  ال  أي  والتفعيل. 

الظروف.

: إنه ما ينفع علم ال يتبعه عمل، وما يؤثر من يفعل عكس ما يقول،  ي
ة

خال�
أ
ط ال  ال�ش

وما يربي من يحتاج إلى تربية، وما يغير من قائده هواه، ما استطاع أن يغير ما بنفسه حتى 
يغير ما بالناس. من هنا ال تحمل مسؤولية التعليم إال ألفاضل الناس ذوي الدين القويم 

والمروءة العالية واألخالق الفاضلة، من يجمع الحزم والتؤدة، واللين والشدة.

يقول ملخصا هذه المواصفات العلمية والمعرفية واالحتياجات الجامعية والمعاشية 
المعاش،  يكونا حرين من عبودية هم  أن  بد  ران ال  المحرِّ والمعلم  »فالعالم  المجتمع 
يعاد  فيهم، وكيف  يشهد  فيهم. كيف  الناس  بشهادة  والدين  المروءة  مما يجرح  حرين 
النظر يف صالحيتهم؟ هذه أسئلة ال تتناسق مع إجرائيات التوظيف اإلداري وامتحانات 
التأهيل ومباريات الوزارة. والجواب عنها الجواب اإلسالمي إنما يأيت يف سياق التغيير 
والشورى  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  واألمر  العامة،  المشاركة  تكون  حين  العام 

وحرية الرأي، وواجب النصح أخالقا يفرضها على الضمير المسلم دينه.

مطلبنا عالم متوازن ومعلم منسجم يف نفسه، مرتاح يف سربه االجتماعي، سوي يف 
بنيته النفسية الخلقية، كفء يف مادته العلمية، مراقب هلل تعالى يف أمانته، مطمئن باإليمان، 
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صابر على معالجة النفوس الناشئة والعقول، زاهد فيما بأيدي الناس، ذو مروءة وعفة 
وهمة«.)))

وغني عن البيان أن تحقيق هذا النموذج متعلق بتحققه على مستوى التدبير القيادي 
المجتمعي السياسي إذ التغيير كل ال يتجزأ، ومجموع كامل ال يتفرق وال يتمزق.

إنه ال تربية إال على قاعدة العدل التي هبا يربز النموذج المثال يف القائد العادل. من 
يحمله  وما  اإلعالم  يف  الجاهلي  النموذج  لسيطرة  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  انتقاد  هنا 
من تأثيرات تجعله أدوات للتعليم المحرف الذي يزين المادة اإلعالمية ليتلقفها الناس 
الربانية  روح  بعث  إلى  الحاجة  يف  والحل  الثقافة«.  وكمال  الحضارة  »كمال  أهنا  على 
النموذجية الماثلة إذ هي السيل إلى بناء قوة تغير المدرسة تغيرا شامال يف سياق واحد)2). 

بناء الرجل القرآين يف مجال التعليم متعذر إذا لم يعش العالم الرتبوي واقع النموذج 
السياسي عيانا يعيشه ويراه ماثال قائما يف الوسط السياسي. يقول اإلمام يف ذلك:

»هذا نمط من الرجال يف حقل الرتبية والتعليم ال يتعايش وال يزدهر إال إن كان نفس 
النمط له القيادة والسيادة يف الحقل السياسي. ال ننتظر أن تربز يف حقل التعليم شخصية 
شخصية  الحاكم  السياسي  القافلة  قائد  كان  إن  الطمأنينة  منها  وتشرق  باإليمان  تنضح 
تنضح بالنفاق، وتنبعث منها روح التسيب الخلقي.وها نحن عدنا إلشكالية من أين يبدأ 
التغيير؟ من أعلى حيث يتخذ القرار السياسي أم من القاعدة حيث يتقرر مصير األجيال؟ 
الشك أن هذا من ذاك وذاك من هذا، وأن التغيير قومة ال تتجزأ. فالمعلم الذي يصنع 

المجتمع الجديد وال ينساق ِصنْو لرجل السلطة العفِّ النزيه األمين القوي«)3).

حقا يحتاج المعلم إلى توافر مواصفات نفسية تحقق له االنسجام الذايت، وإلى شروط 
والنفسي،  الخلقي  االستواء  مواصفات  وإلى  الجماعة،  يف  الراحة  له  تحقق  اجتماعية 
التميز  ضرورة  إلى  الحاجة  عدا  المدرسة.  التعليمية  المادة  يف  الكفاية  شروط  إلى  ثم 

)))  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديموقراطيين، ص 72) و73).
)2)  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا، ص 694 و695.

)3)  ياسين، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديموقراطيين، ص 73).
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وإلى  والعلن  السر  يف  تعالى  اهلل  مراقبة  عن  الصادرين  واالطمئنان  النزاهة  بخصائص 
للناشئة  وعقليا  نفسيا  الطينية  البشرية  المادة  معالجة  يف  والمصابرة  الصرب  على  القدرة 
وللطفولة المسلمة. بيد أن تأسيس هذا النموذج المثال القدوة يغدو حلما وسرابا ضمن 
العام متمثال يف وجود  السياسي  النسق  التعليمي إن لم يتجل ضمن  الرتبوي  المستوى 

القائد السياسي النبيل، ويف ظل غيابه لن يكون إال التسيب العام.

 نقرأ يف نص آخر ما يفيد معنى ضرورة بروز النموذج الماثل للرتبية:

»إن أحوج ما نحتاجه هو النموذج اإلسالمي النابض بالحياة، إنه الرمز الذي يشخصه 
الرباين  والنموذج  فالرمز  ثقافية.  وقيم  فنية  وتعبيرات  إنسانية  نماذج  اليومية  الحياة  يف 
الجامع لهمة األمة عند إرادهتا للنهضة به هو الرجل الذي ينفصل عن قافلة الفتنة فيقول 
ربي اهلل، وينطق بقوة ويريد بقوة من موقف قوة يكتسبه من صدقه بربهان صدقه. لكن 
وسيلة الرتبية والتعليم هي االتصال اإلنساين بين النموذج وموضوع التغيير. وال يكفي يف 
االتصال مثول جماعة الربانيين وشهادهتم بالقسط، بل ال بد من هيمنة الرمز والنموذج 
على حياة الناس اليومية، بحيث ال يسمعون إال ما يذكرهم باهلل والجهاد يف سبيله، وال 
يرون إال ما يحرضهم على المحبة والطاعة والنصيحة. وبحيث تكون لهم حياة نموذجية 

رائدة يف كل الميادين تعلم حياهتم العادية وتوقظها وتدفعها لتحقيق المستحيل«))).

إن التأسيس لهذه المضامين التي جوهرها القرآن وسبيلها التعليم المهني التدريبي 
والبحث العلمي المنتج، البد فيه من شرط الربانية الخبيرة البانية التي وجب أن تتوفر 
النظام واالستقرار  إعادة  المستوى األخالقي البد من  فعلى  التعلم،  يف محيط ومجال 
والمسؤولية إلى مجاالتنا التعليمية، البد من طرد التمرد على القيم وأخالق التخريب 
أخالق  فتعاد  بالمتعلم  المربي  عالقة  يف  النظر  إعادة  من  إذن  البد  الثقافيين،  والمسخ 

الجدية إلى تعليمنا كل ذلك بآداب التعلم.

إذا كانت الرتبية بما هي عند اإلمام »تعليم وتعلم« إنما تتحقق رهن إرادة »الفاعل« 
الذي يقصد التغيير حقا، فإهنا أيضا إنما تكون فاعلة وقوية اعتمادا على مدى استعداد 

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا، ص 734 و735.
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المرتبي للتقبل. ومن مزاج ذلك وحاصله يكون التغيير المراد. وعليه فإذا كانت الرتبية 
إنما »يقوي مفعولها بقوة موقف المربي وبقوة الهيبة التي يف قلوب الناس له »فإن ثمرة 
هذه الهيبة إنما تظهر متى كان المتعلم مستعدا للتخلق بآداب التعلم بين يدي المعلم.))) 
من هنا البد من بذرة الربانية يف المعلم ومن بناء القابليات لدى المتعلم وهبما بالربانية 

وبالقابلية تكون النجاة من سموم اإليديولوجيات وتتحقق اليقظة إلرادة الجهاد)2).

يعيد اإلمام المجدد بناء العالقات الرتبوية بين المعلمين والمتعلمين على أسس من 
الجدية التي ترفض القمع والمراقبة واالستعالء، وتنحو هنج الرفق والحكمة والتعارف 
مع  الكمي  الرقمي  التعامل  رافضا  الحكيم.  والتوجيه  والنصح  واإلصغاء  والتواد 
المتعلم المتخلق بأخالق  الرفيق الحاين المحرتم لشخصية  التعامل  المتعلمين لصالح 

التعلم الواجبة لمعلمي الناس الخير، يقول يف هذا الصدد يف جمل جميلة:

من  والطالبة  التلميذ  تحرير  تعتمد على  أن  ينبغي  أمة  لمستقبل حياة  »صناعة جيل 
ويفتح  الصدر،  وُيفتح  الجيل  ُتنّمى طاقات  يعلم كل شيء.  أستاذ  أمام  القصور  عقدة 
المسؤولة.  الحرة  الشخصية  لتكَبر  بأدب  واالحتجاج  والمجادلة  للمناقشة  المجال 
ال  عصًا  الدولة،  جانب  من  السياسي  والقمع  المعلمين،  جانب  من  فالفظاظة  وإال 
تربي إال الحمير. وعلى رأس الضارب تعود الضربة. »إنما ُبعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
م  ُ َوَجاِدلْ َسَنِة  َ الْ ِة 

َ
ْوِعظ َ َوالْ ِة  َ كْ ِ

ْ
ل �بِ  

َ
ك ّبِ َر َسِبيِل  ِإىِل  معسرين«. حديث شريف. ﴿اْدُع 

ْحَسُن﴾)3)))4).  
َ
َ أ ي ِهي ِ

�ة
َّ
ل �بِ

نظرة  عيب  بالطفل؛  المعلم  عالقة  يسمان  عيبين  ياسين  السالم  عبد  األستاذ  ينتقد 
األمانة،  وبعظم  بالمسؤولية  الشعور  ضمور  يف  وأثرها  المهنة  إلى  األجير  الموظف 
وعيب ما يسميه »بالفجوة العاطفية« بين المعلم والتلميذ، وما ينجم عن هذين »العقلية 

المأجورة« و»الجمود العاطفي« وما يولدانه من جمود أكاديمي.

)))  ياسين، عبد السالم. اإلسالم غدا، ص )69 و693.
)2)  نفسه، ص 723.

)3)  سورة النحل: 25).
)4)  ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، 2/ 273. 
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القرآن  يف  والخضر  السالم  عليه  موسى  سيدنا  بين  العالقة  قصة  من  اإلمام  يستفيد 
الكريم ومن صحبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لصحابته الكرام ما يجب أن تتأسس 
الرتبوية  بناء العالقات  عليه هذه العالقة من توقير ومحبة وصرب. من هنا تركيزه إعادة 

على أسس تطلب:

ــ  تربية المربين والمعلمين أوال ليكونوا »النموذج الحي الباسط ذراعي المحبة لمن 
اسرتعاهم اهلل أطفال المسلمين وشباهبم«؛

بالمبادئ  إخالل  دون  من  العاجية  أبراجهم  من  المثقفين  المعلمين  هؤالء  ــ  إنزال 
أفق  اللب والجوهر يف  ليحل محلها  الشكليات  تغيير  أهمية  الخلقية وسيلة وغاية، مع 

تطوير وتحديد العمل وآلياته؛

ــ  تغيير المعنى المعهود للوظيفة ليكون المعلم مربيا صاحب رسالة، حامل هداية 
يمارس أبوته الحانية على أبنائه المتعلمين))).

بالقرآن  قائد  حامل  فيها  المعلم  بسكينتها،  والحلم  للعلم  مجالسا  مدارسنا  لتكن 
وأخالق القرآن متواضع غير متعجرف. والمتعلم مؤدب متجاوز للصدام والعنف، وال 
يكون ذلك بالزجر واإلكراه وإنما بسيادة« الخلق القرآين لما تسود الربانية اإليمانية«)2).

زد على ذلك أهمية التأكيد على الرتبية الجمالية مظهرا ومخربا بآداب الذوق الجمالي 
بصورة  لِلناس  فلنَْبُرْز  سماوية،  رسالة  َحَمَلُة  وإننا  »أال  جميال:  وهجرا  وصفحا  صربا 
ولَيُسْد  ومظهرنا.  وأفعالنا  ُخُلِقنا  بجمال  األنظاَر  ُنْلِفُت  األَمم  بين  شامًة  ولنَُكن  جذابة، 
بذلك االخشيشاَن  لنواِزَن  والتلطُّف،  والتظرُف،   ، السمُت اإلسالميُّ الدولة اإلسالميَة 
الوثنيُة  تلك  وَثنيَّة عبادة األشكال من حياتنا وذوقنا،  وْلنَطُرْد  الغالَّبة.  الجهاديَّ والقوَة 

التي ورثتها جاهلية اليوم عن اليونان«)3).

والحاصل أنه إذا كان اإلمام يركز على ما تبين لنا يف سالف الصفحات على أن الرتبية 

)))  ياسين، عبد السالم. تنوير المؤمنات، ص 742. وما بعدها.
)2)  ياسين، عبد السالم. إمامة األمة، ص 88).

)3)  نفسه. ص 89).
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يف معناها السلوكي يف علم التزكية هي المطلب المحوري لألمة، وعلى أنه ال تربية إن 
الدائمة المنضبطة  إليه بالطاعة  لم تكن إحسانية غاياهتا أن يعرف اإلنسان ربه ويتقرب 
بحاله  يربي  الذي  المربي  الرتبية وجود  مدار هذه  أن  يؤكد على  فإنه  والسنة،  بالكتاب 
ومقاله ووجود المرتبي المستعد للرتبية. ومن هذا التعليق نفهم يف مجال التعليم والرتبية 
سابقا  المذكورة  بالصفات  المعلم  المربي  وجود  أهمية  الدقيق  التخصصي  بمعناهما 

وأهمية االستعداد لدى المتعلم للتعلم من حيث االستعداد العقلي والنفسي. 
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انشغلت الصفحات الماضية برصد وبيان تصور نظرية المنهاج النبوي لقضية الرتبية 
والتعليم وموقعها الرئيس يف مشروع التغيير المجتمعي عند اإلمام المجدد عبد السالم 

ياسين، ونحسب أننا تمكنا من تجميع خالصات أساسية مهمة.

إنه ال نشدان ألي تغيير مجتمعي حقيقي إن لم يتم تغيير اإلنسان يف جوهر خويصة 
فاعلية ونجاعة هذا  إلى  وإنه ال سبيل  الرباين،  الغيب  بمعين روحانية  قلبه، عرب وصله 
معالجة  عملية  باعتبارها  الرتبية،  ثم  الرتبية  ثم  الرتبية  على  الرتكيز  يتم  لم  إن  التغيير 
أرضية  والعقلية والجسدية على  القلبية  الشمولية  اإلنسان يف طوابعها  تزكي هذا  دائمة 

المنهاج النبوي.

وتغير؛  وتعلم  تربي  وتنمي،  تحرر  تعليم  رسالة  تريد  للتغيير  المنهاجية  النظرية  إن 
اإلرادة.  يف  الشلل  ومن  العقل،  يف  الخرافة  ومن  القلب،  يف  الوهن  من  اإلنسان  تحرر 
تغيير  الرتبية  بما  وتربي  بإنسانيته.  جديرا  إنسانا  ليكون  وتقويما  هتذيبا  اإلنسان  وتنمي 
لذات اإلنسانية التي لها ذهنيات ونفسيات، ولها استعدادات وعادات، وأمامها عقبات. 

وتعلم بما التعليم تلقين لمعارف وتلقي لمدارك.

إن من مقتضيات التفكير الرتبوي التعليمي عند األستاذ المرشد:

ــ  غاية الرتبية والتعليم معرفة اهلل عز وجل وتحقيق العبودية له، ومن ال باعث له ال 
حافز له؛

ــ  ال انفصال بين الرتبية والتعليم بين القلب والعقل؛

جوهرا  واألمانة  القوة  ذات  اإلسالمية  الشخصية  إعداد  والتعليم  الرتبية  ــ  أهداف 
المتمثلة للخصال المنهاجية صفات وسمات سلوكا وعمال؛

ــ  ال تربية وال وتعليم بدون مربي، أي بدون صحبة ربانية حانية أي مركزية حامل 
مشروع الرتبية وأداهتا قدوة ومثاال؛
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فيها  يتداخل  بل  واحدة،  جهة  هبا  تتكفل  ال  مستمرة  دائمة  عملية  والتعليم  ــ  الرتبية 
شركاء متعددون متكاملون مكتملون )المدرسة النظامية، مؤسسات الدعوة، المسجد، 

اإلعالم، من هنا الحديث عن مدارس ال مدرسة(؛

ــ  مضمون التعليم ومحتواه يجب أن يستمد من الوحي القرآن والسنة لتصطبغ كل 
الربامج والمحتويات والمناهج بصبغة اهلل، ومن أحسن من اهلل صبغة؛

ــ  البد من تعليم مهني تدريبي مرتبط بالحياة العامة؛

ــ  البد من تعليم مستقل ماليا عن الدولة؛

ــ  البد من إدارة غير مكتبية وال مرتفة وال بيروقراطية؛

ــ  البد من بحث علمي منتج؛

ــ  إن واجهة اللغة واجهة من واجهات بناء الرتبية والتعليم من هنا وجب إتقاهنا ألهنا 
أساس فهم الدين وتبليغ دعوة رب العالمين، وتقويتها بإخراجها من كهنوهتا ورطانتها 

وهجنتها. وجعلها لغة التعلم ولغة العلوم والتخصصات العالية.

النظرية المنهاجية يف تعليم رسالي تغييري، يعرف اإلنسان  وبجملة واحدة، ترغب 
بحقيقته ودوره، وينتج حركة وعي فاعل مشارك حامل لهم األمة بصرب ورفق وتؤدة. 
التحرير  التعليم، وظائف  تؤديها رسالة  أن  المجدد  اإلمام  يطمح  التي  الوظائف  وهبذه 
الشخصية  بجوانب  اإلحاطة  نستطيع  والتغيير،  والتعليم  الرتبية  وظائف  والتنمية، 

اإلنسانية قلبا وعقال وإرادة. 

تغييري، يعرف اإلنسان بحقيقته ودوره،  تعليم رسالي  المنهاجية يف  النظرية  ترغب 
اإلمام  يطمح  التي  الوظائف  وهبذه  األمة.  لهم  حامل  مشارك  فاعل  وعي  حركة  وينتج 
والتعليم  الرتبية  وظائف  والتنمية،  التحرير  وظائف  التعليم،  رسالة  تؤديها  أن  المجدد 

والتغيير، نستطيع اإلحاطة بجوانب الشخصية اإلنسانية قلبا وعقال وإرادة. 

تؤدي بنا الخالصات أعاله إلى اقرتاح توصيات أربع هي:

وممارسة  تلقيا  والتعليم  الرتبية  مجال  يف  المجدد  لإلمام  العملية  التجربة  )ـ  رصد 
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الرتبية  بمجال  المجتمعي  النهوض  يف  جهوده  تجميع  أجل  من  وتأليفا  وتأطيرا  مهنية 
والتعليم؛ 

اإلمام  اعتنى  التي  والتعليم  الرتبية  قضايا  معظم  يف  األكاديمي  البحث  2ـ  تعميق 
التعليمية من مثل  بتتبعها، وتطوير إشاراته المتميزة ببعض إشكاالت السياسة  المجدد 
دعوته إلى عودة التعليم إلى كنف األمة، ودعوته إلى بناء منظومة تربوية قرآنية، دون أن 

ننسى آراءه القيمة يف مجال التوجيه الرتبوي والتدريس بالعربية؛

3ـ  تأسيس قسم بحثي يلحق بالهيكلة التنظيمية لمؤسسة اإلمام المجدد يفرغ جهده 
يف بناء منهاج تربوي تعليمي اعتمادا على الفلسفة الرتبوية المنهاجية وفق المقتضيات 

العلمية لبناء المناهج التعليمية؛

التي أعدها  الرتبوية واألدبية القصصية  المدرسية والمؤلفات  الكتب  4ـ  إعادة طبع 
يف  المدرسي  بالتأليف  اعتنت  التي  تلكم  وخاصة  إعدادها  يف  أسهم  أو  المجدد  اإلمام 

مجال تدريس المواد العلمية باللغة العربية.

واهلل نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه العظيم، والصالة والسالم على محمد 
النبي الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

وفرغ منه بضاحية إقليم اشتوكة أيت باها أكادير - المغرب يوم الجمعة 20 من شهر 
يناير لسنة 7)20 م.
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