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 ناجية أقجوج. دة

 عضو اجمللس العلمي احمللي

 .إلقليم موالي يعقوب

 :تقديم

لقد خلق هللا عز وجل إلانسان وجعله مستخلفا في ألارض مكلفا بإعمارها وإصالحها، وأمده        

ثه على الضرب في ألارض واستباق املنافع وتيسير سبل باملسخرات ووهبه من النعم و الخيرات وح

العيش والابتغاء من فضله و وأمره بحسن استغالل املوارد ألاساسية سعيا للبناء والعمران 

وتنمية إلانسان تنمية شاملة ومتكاملة ومتوازنة، ترتكز على إشباع كافة الاحتياجات البشرية من 

ائر التعبدية وألاخالقية، وتغطي كل جوانب الحياة مأكل ومشرب وصحة وتعليم وممارسة الشع

وتوازن بين املادة ...الدينية وألاخالقية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية

والروح، كما تستهدف إلانسان كيفما كان وحيثما وجد مراعية الظروف والخصوصيات 

 .والحاجيات في املنطلق وألاساس

ملقال في موضوع املرأة القروية والتنمية البشرية في سياق املبادرة الوطنية، وبسط وإن تحرير ا   

وذلك من  الكالم فيه يأتي لبيان مدى إعمال هذه املفاهيم ألاساسية للتنمية في الفكر إلاسالمي،

من خالل محورين اثنين يتعلق ألاول بتقديم مقاربة شرعية في املسألة والثاني في محاولة طرح 

 .ة مستقبلية انطالقا من واقع الحال واعتبارا للمآلرؤي

 :مقاربة شرعية: املرأة القروية والتنمية البشرية:  احملور األول 

 معرفة ألاساسمن إن تقديم مقاربة شرعية في املوضوع اقتض ى تكييفا ومقارنة انطالقا      

إلى املوارد التنموية  الشرعي في املشاركة في العملية التنموية من جهة، والحق في الوصول 

والاستفادة من مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من جهة أخرى، ثم بيان الضوابط 

 .الشرعية الحاكمة لالنخراط في البناء املجتمعي
 األساس الشرعي يف  املشاركة يف العملية التنموية: أوال: 

، قال متكامال في عملية البناء والتنمية لقد جعل هللا عز وجل لكل من الرجل واملرأة دورا       

           :تعالى تعالى

              




 :            وقال، 1

            
كما أقام التمييز ، ...2

لمرأة الحق في العمل والبناء في إطار وحدة متكاملة يتم فيها على أساس العمل الصالح، وأعطى ل

التعامل مع الرجل بصورة شاملة وفق أحكام وضوابط وقواعد تتمثل أساسا في تقسيم العمل، 

 . وتحديد الاختصاص، ومراعاة اختالف القدرات وتباين الكفاءات

سواء في إعمال املؤهالت  ومن جهة أخرى جعل هللا سبحانه وتعالى الرجل واملرأة على حد   

والاستفادة من الخيرات والتعامل مع املسخرات، وفي الحفاظ على املوارد ألاساسية املساهمة في 

العمران والنماء، فجاء الخطاب القرآني في ذلك كله بصيغة العموم شامال للذكر وألانثى، والبيان 

 : كاآلتي

           :في العلم والتعلم؛ قال تعالى -1

  
            :وقال تعالى، 3

 
 .5"طلب العلم فريضة على كل مسلم" ،  وقال رسول هللا، 4

بالعمل وسوى بين الذكر وألانثى، وورد الخطاب القرآني بصيغة  في العمل، أمر هللا  -2

         :العموم في قوله تعالى
ثم شرط لذلك ، 6

           :الصالح وإلاخالص وإلاتقان فقال تعالى

          7 ، كما جاءت السنة النبوية مؤكدة

 كل على إلاحسان كتب هللا إن: "عليه الصالة والسالم على إلاحسان وإلاخالص في العمل؛ فقال

 .8"ذبيحته رحليو  شفرته أحدكم وليحد الذبح فأحسنوا ذبحتم وإذا القتلة فأحسنوا قتلتم فإذا ش يء
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 :     في الاستفادة من الخيرات واملسخرات؛ كما في قوله هللا -5

               

        
       :وقوله تعالى، 9

   
10
. 

وفي الحفاظ على املوارد الطبيعية ألاساسية املكونة للبيئة والضامنة للعمران البشري من  -4

جميع الثروات املائية والنباتية والحيوانية؛ حيث ورد ألامر في ذلك لإلنسان وللمسلم عموما دون 

صادية وبين مطلق تمييز، كما جاء الربط  بين ألارض كمورد طبيعي أساس ي من املوارد الاقت

إلانسان كمورد بشري دون تمييز بين ذكر وأنثى أو جنس دون آخر، في آلايات القرآنية التي تحث 

       :على إلاعمار؛ قال تعالى
 : ، وقال 11

             
وهذا ...12

 .التسخير إلالهي يقتض ي الاستفادة كما يستوجب املحافظة

نبوي أن تنخرط في من هذا املنطلق وعمال بهذه الثوابت الشرعية استطاعت املرأة في العهد ال    

البناء املجتمعي، وتشارك في جميع املجاالت التنموية، من فالحة وتجارة وصناعة وخدمات، ولم 

وال الظروف القائمة عائقا لها في الانخراط في سوق املال  -ألاسرية-تكن  املسؤولية الفطرية

وإلانتاج، ودعم  وألاعمال والبرهنة على الكفاءة املادية واملعنوية؛ حيث حرصت على العمل

الاقتصاد وتنشيط الحركة التنموية، وساهمت بمختلف السبل وآلاليات في تنمية ألاسرة تنمية 

 .شاملة ومتكاملة ومتوازنة

ومما يشهد ملشاركة املرأة القروية في املجال التنموي من القرآن الكريم؛ ما جاء في قصة     

 :          موس ى وبنتي شعيب عليه السالم في قول هللا

                

  
مما يدل على اشتغال املرأة في املجال الرعوي و تربية ألاغنام والقطيع مما هو ، 13
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موجه اليوم كمشاريع تنموية من خالل ألانشطة املدرة للدخل واملتمثلة أساسا في تربية الدواجن 

 .تناسب وطبيعة واهتمام املرأة القرويةتي توألانعام ال

كما تطلعنا كتب السنة النبوية أن املرأة كانت سندا للرجل في حقول الزراعة ومجال الفالحة؛     

كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول هللا  :"تقول   فهذه أسماء بنت أبي بكر الصديق

ا بسلع كما أن جارية لكعب بن  مالك كانت ترعى غنم،14."..على رأس ي وهي مني على ثلثي فرسخ

ومن جهة أخرى  15.كلوها: ، فقالفأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي 

استطاعت املرأة القروية الاندماج في الحياة الاقتصادية والانخراط في عمل املقاوالت؛ فكانت 

صناع اليدين في الخرازة والخياطة والنساجة، وساهمت بعائد صنعتها في التنمية ألاسرية 

ولعل زوجة عبد هللا بن مسعود أبرز مثال يذكر ؛ مساعدة الزوج ماديا وتدبير أمور البيت املاليةب

في هذا املجال؛ حيث إنها كانت امرأة صناعا وليس لعبد هللا بن مسعود مال، فظلت تبيع من 

ا في كما ساهمت املرأة القروية بعائد صنعته، 16صنعتها وتنفق عليه وعلى ولده من ثمنها أو ثمرها

التنمية الاجتماعية حيث إن زينب بنت جحش كانت امرأة يضرب بها املثل في الخرازة، فكانت 

. 17تغزل الصوف وتعطيه سرايا النبي عليه الصالة والسالم يخيطون به ويستعينون به في مغازيهم

كما اهتمت املرأة بأمر السوق وأحواله، فكانت تاجرة ذات مال، فباعت واشترت، وشجعت على 

-عتبة تستقرض بنتفهذه هند ...التجارة، وضاربت باألموال، واستقرضت املال من أجل التجارة

وهذا مما يدل على أن ، 18أربعة آالف من بيت املال وتخرج بها للتجارة-على عهد عمر بن الخطاب

من أجل املرأة يحق لها أن تقترض املال وأن تستفيد من القروض الحسنة الصفرية الفائدة 

 .من أجل الانخراط في ألانشطة املدرة للدخل من جهة أخرى أو  من جهة املعيشةمستوى تحسين 
ونحن حين نستحضر هذه النماذج وغيرها من النساء العامالت فإننا نكون بصدد الحديث     

عن قدوات من نساء مجتمع مكة، أو من مجتمع املدينة هو حديث عن نساء قرويات ساهمن في 

 .  ته بالرغم من صعوبة العيش وقلة إلامكانيات املادية والوسائل املتاحةبناء املجتمع وتنمي
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ولعل هذا ما يجعلنا نقول إن املرأة القروية أقرب ما تكون إلى تحقيق مفهوم العمران في الفكر     

إلاسالمي؛ والذي هو إعمار وعمارة ألارض بالزرع والغرس والحرث واستصالح ألارض وإحياء مواتها 

ل سوادها وبياضها، والانتفاع بالنافع واستغالل الصالح، وتدبير الفضالت والنفايات، استغالو 

وتنمية املهارات اليدوية ثم تنشئة ألاسرة تنشئة صالحة مع التمسك بالضوابط، والثبات على 

 .الفطرة وألاصل

للعمل قد أكون  كما أن حال وواقع املرأة القروية في تعاملها مع املشاريع التنموية وفي خروجها    

أقرب إلى الالتزام بالضوابط الشرعية للعمل، والتي تعد ضرورية لالنخراط في مسيرة التنمية 

 .إال على أساس من القيم الدينية وألاخالقيةولتحقيق رسالة العمران؛ فال تنمية 

      احلق يف الوصول إىل املوارد االقتصادية واالستفادة من املشاريع التنموية: ثانيا 

عمل على تحقيق أقص ى استغالل ممكن :" إذا كان مفهوم التنمية في الفكر الاقتصادي هو     

 -سلعية و خدمية-للموارد، وأقص ى استفادة ممكنة من املوارد البشرية، حتى تتوافر املنتجات

فإن حق املرأة في الوصول ، 19..."وتوزيعها على جميع ألافراد في املجتمع جزءا من تلك املنتجات

إلى املوارد الطبيعية والاستفادة من مشاريع التنمية البشرية أمر كان عليه العمل في العهد 

النبوي؛ حيث استفادت من املوارد الاقتصادية التي ساعدتها على تحسين مستوى املعيشة، 

والتخلص من الفقر، بل إن الرسول عليه الصالة والسالم أذن للمرأة القروية في ذلك؛ فعن 

 :"الق جابر 
 
  ط
 
 بلى :فقال  النبي فأتت ،تخرج أن رجل فزجرها ،نخلها تجد أن فأرادت خالتي قتل

 .20"معروفا تفعلي أو تصدقي أن عس ى فإنك نخلك فجدي
 وال مال من ألارض في له وما الزبير تزوجني:" قالت عنهما هللا رض ي بكر أبي بنت أسماءوعن     

 ولم ،وأعجن غربه وأخرز  ،املاء وأستقي فرسه أعلف فكنت ،فرسه وغير ناضح غير ش يء وال مملوك

 أرض من النوى  أنقل وكنت ،صدق نسوة وكن ألانصار من لي جارات يخبز وكان أخبز أحسن أكن

 على والنوى  يوما فجئت فرسخ ثلثي على مني وهي رأس ي على  هللا رسول  أقطعه التي الزبير

 .....21..."رأس ي
ملشاريع التنموية، وفتح مراكز للتربية والتكوين في املناطق النائية وإن إمداد املرأة القروية با    

وتخصيص مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتعليم مختلف الحرف والصنائع والعماالت 

الشرعية واملهارات اليدوية، وكذا إمدادها باألنشطة املدرة للدخل مثل تربية الدواجن 
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التكافل الاجتماعي والاهتمام باملناطق البعيدة عن  رز مدى العناية بمبدألهي التفاتة تب....وألانعام

العمران، وهي بادرة إنسانية أوال وقبل كل ش يء، ومبادرة شرطها أن تكون محاطة بسياج من 

ألاخالق وأال يثير تعلم تلك الصنعة أو الانخراط في ذلك العمل إشكاالت ما في الحال واملآل، وال 

 .ا على الفرد وألاسرة واملجتمعيحدث آثرا سلبي

 ضوابط شرعية لالخنراط يف املسرية التنموية: ثالثا: 

إن تنمية املرأة القروية تنمية إنسانية مستدامة استدامة تضمن احترام مبادئ الدين      

وقواعد الشرع ال يمكن أن تتحقق إال على أساس احترام منظومة القيم الدينية وألاخالقية، 

 ؛ مأمول تنمية الوعي الديني؛ الذي يعد أساس كل تنمية منشودة وكل إصالح  وانطالقا من
            22 ، كما أن ضمان

دها، وتعاون ألافراد وتآزرهم كي يأتي العمل مستويا على الاستدامة يتطلب تضافر الجهود واتحا

      ؛ الشاكلة املبتغاة ووفق أنموذج تنموي فاعل وفعال

      23 ، على ذلك تطلب ألامر تكوين الشخصية وتأسيسا

املسلمة املتزنة قبل إحداث املشاريع التنموية، وإصالح النفوس البشرية قبل استصالح ألاراض ي 

الزراعية، وزرع القيم ألاخالقية قبل غرس ألاشجار املثمرة، وإحياء الذوات قبل إحياء ألارض 

ناء املجتمعي ومشاركتها ألخيها الرجل مراعاة من أجل هذا كان البد النخراط املرأة في الب...املوات

 :جملة أمور مهمة تتمثل أساسا آلاتي

أن يكون العمل مشروعا ومراعاة للقدرة والفطرة وطبيعة املرأة الفسيولوجي، وأن تكون  -

املشاريع التنموية املبرمجة موافقة لحال واقع املرأة القروية ومراعية للمؤثرات الطبيعية املحيطة 

 . بها

 .استعمال الحق وفق ما شرعه هللا من أحكام تكفل للمرأة حقوقها و إنسانيتها ودينها -

إعمال فقه ألاولويات من حيث إقامة الواجب وتنظيم املباح في اعتبار عالقة الزوجية والبنوة؛  -

 . ألننا نحتاج ألسرة قروية مؤهلة إلعداد رجال الغد

القية شاركت املرأة في العملية التنموية مشاركة فعالة وفي ظل هذه املنظومة القيمية وألاخ    

وقبل ذلك كله بإعداد الجيل ...عبر التاريخ إلاسالمي بالفالحة والتجارة والصناعة والخدمات

 .الصالح
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والذي كان من بين " دور املرأة في تنمية املجتمع املسلم"ـإلاعالن إلاسالمي لوفي هذا الاتجاه سار 

 :بنوده آلاتي

من أهداف إلاسالم بناء مجتمع يكون فيه لكل من الرجل واملرأة دور متكامل في عملية البناء إن  -

 والتنمية، وقد أعطى إلاسالم املرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتها، وقدراتها،

وفي التصور إلاسالمي يشكل املجتمع وحدة . وكفايتها، وتطلعاتها، ودورها الرئيس في الحياة

املة يتم فيها التعامل مع الرجل واملرأة بصورة شاملة، ويؤكد القرآن الكريم والسنة النبوية متك

على وحدة ألامة إلاسالمية بعناصرها الحيوية، فلكل من املرأة والرجل شخصيته، ومكانته في 

 . املجتمع املسلم

لسليم، ولذا فاإلسالم ألاسرة املبنية على الزواج الشرعي حجر الزاوية في البناء الاجتماعي ا -

وللمرأة . يرفض أية صورة مزعومة أخرى لألسرة، وأية عالقة بديلة خارج هذا إلاطار الشرعي

  .بمقتض ى أمومتها وخصائصها ألاخرى الدور ألاساس في استقرار ورفاه هذا البناء العائلي

هذه الرسالة النبيلة إن ألامومة هي إحدى وظائف املرأة الطبيعية في حياتها، ولن تستطيع أداء  -

على أحسن وجه وتكوين ألاجيال القادمة، إال إذا حصلت على جميع حقوقها إلاسالمية لتقوم 

 .بمهمتها في مجاالت الحياة الخاصة بها

املرأة والرجل متساويان في الكرامة إلانسانية، كما أن للمرأة من الحقوق وعليها من الواجبات  -

كوينها، وبينما يتمتع كل من الرجل واملرأة بصفات طبيعية متفاوتة، ما يالئم فطرتها وقدراتها وت

 .......فهما متكامالن في املسؤوليات املنوطة بكل منهما في الشريعة إلاسالمية

إن التنمية الشاملة املتواصلة ال يمكن تحقيقها إال على أساس من القيم الدينية وألاخالقية،  -

هيم ثقافية واجتماعية دخيلة، وإدانة الهجمات وهذا يقتض ي رفض محاوالت فرض مفا

 .24"...املتواصلة من بعض الجهات ضد املفاهيم وألاحكام إلاسالمية املتعلقة باملرأة

 
 :رؤية مستقبلية: املرأة القروية والتنمية البشرية: احملور الثاني 

 

 توطئة:أوال 

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية،  إذا كانت املرأة القروية في العهود ألاخيرة قد نالت حظها من   

واستفادت من مختلف ألانشطة التنموية سواء في مجال محو ألامية ألابجدية والدينية، أو 

الاستفادة من املشاريع املدرة للدخل، خصوصا بعد عدد من التوجيهات امللكية السامية الداعية 

إال أننا بقدر ما نولي " ة والشباب القروي،إلى مزيد من العناية باملناطق القروية، وباملرأة والفتا

                                                 
24

 (م29/9/2222 –هـ 1/1/1421)املؤمتر اإلسالمي بتاريخ جملس جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة  هأصدر  اإلعالن - 



اهتمامنا للجوانب االقتصادية لتنمية مناطقنا القروية، فإننا نضع تكوين اإلنسان القروي في صدارة 

 انشغاالتنا، فاستدراك العجز الذي يعانيه عالمنا القروي في شتى الميادين مرهون بمد مواطنينا في

ارف والمهارات التي تجعلهم خاصة الشباب والمرأة منهم قادرين بالمع هذا الجزء من التراب الوطني

فإن إطالق مشاريع التنموية ذات الصبغة ،  25"على إنجاز التغيير الذي تقتضيه التنمية القروية

املادية على وجه الخصوص أمر يستوجب مزيدا من التعبئة والتهيئة والتنمية الروحية سدا لكل 

نا من أي آفة، ضمانا الستمرار هذه الخطط وسيرها في سياقها ذريعة وحفظا من كل ضرر وتحص

إلايجابي حاال ومآال مع ضرورة تحديد الرؤى وإعمال بعد النظر، ودراسة النتائج وآلاثار، وال بد 

من حكامة جيدة وسياسة حكيمة أو كما قال ابن خلدون في سياق حديثه عن العمران البشري 

 للبشر الاجتماع أن موضع غير في لنا تقدم قد أنه اعلم أمره بها ينتظم سياسة من له بد ال..."

 يرجعون  حاكم وازع من الاجتماع في لهم بد ال وأنه فيه، نتكلم الذي العمران معنى وهو ضروري،

  يكون  تارة: فيهم وحكمه إليه،
 
 إيمانهم إليه انقيادهم يوجب هللا عند من منزلي شرع إلى مستندا

 ما إليها انقيادهم يوجب عقلية سياسة إلى وتارة مبلغه، به جاء الذي عليه والعقاب بالثواب

 وآلاخرة الدنيا في نفعها يحصل فاألولى ،بمصالحهم معرفته بعد الحاكم ذلك ثواب من يتوقعونه

 في نفعها يحصل إنما والثانية ،آلاخرة في العباد نجاة وملراعاته العاقبة، في باملصالح الشارع لعلم

 26."فقط الدنيا
وهذا ما نجده مضمنا كذلك في عدد من الخطب والرسائل امللكية السامية؛ منها ما جاء في     

الرسالة امللكية السامية املوجهة إلى املشاركات في امللتقى الوطني للعاملات والواعظات واملرشدات 

ال تأخذ بعين ن أي تنمية لإلنسان وكما ال يخفى عليكم فإ:"... املؤطرات للشأن الديني حيث قال

االعتبار بعديه الروحي والجسدي تظل ناقصة وبدون جدوى، وبالتالي لن يتحقق معها التوازن المبتغى 

 ... 27"واإلصالح المنشود
رة  -ونحن نتكلم عن التنمية البشرية واملرأة القروية      سواء كانت مستفيدة من املبادرة أو مباد 

فهم املتغيرات ومراعاة ألاولويات واحترام ومن قبلية فالبد من رؤى مست -في املشروع التنموي 

 .الخصوصيات، حتى تحقق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ألاهداف ألاساسية

                                                 
من الرسالة امللكية السامية الوجهة إىل املشاركني يف الدورة الثامنة للمجلس الوطين للشباب واملستقبل، الرباط، الثالثاء - 25
 م2222يناير  18
 582: ص: مقدمة ابن خلدون - 26

27
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 مقومات جناح املبادرة بالقرى النائية:ثانيا. 

ال شك أن تحقيق التنمية البشرية بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية    

ال يتم إال بالتنمية الدينية وتكوين إلانسان روحا وجسدا، ذلكم ألن تنمية الوعي الديني ...والبيئية

أصل كل تنمية منشودة، وأن التربية الدينية القادرة على صياغة الفرد صياغة إسالمية تعد 

أساس تنفيذ واستمرار خطط التنمية، ثم تطور املجتمع وتميزه حضاريا وفكريا واقتصادي 

 ...وإعالميا

وتأسيسا على هذا فإن الانخراط في املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تطلب أنماطا من     

التدخل من أجل العمل على تفعيلها التفعيل ألانسب واملوافق لألهداف املتوخاة، وفي إطار 

ي الثوابت الدينية،  ووجب ألاخذ بعين الاعتبار أولويات أساسية في مجال التوعية وإلارشاد الدين

 :منها
 الربط بني االعتقاد واالقتصاد 

أثر العقيدة في نجاح ألاعمال وفي حركية إلانسان ونشاطه؛ فلكي ينشط  فيال يختلف اثنان       

إلانسان يحتاج دوما إلى عقيدة تحركه، كما أن صفاء العقيدة ووضوحها هو أساس صفاء ألافكار 

وألاخالق التوجيه الصحيح الضامن للمعرفة واستقامتها، وصفاء ألافكار سبيل توجيه السلوك 

وال شك أن عقيدة إلاسالم هي املحرك ألاساس والفعال لبناء الاقتصاد وتحقيق . الحقيقية

املشاريع التنموية؛ ألن روح إلاسالم ومبادئه فيه من التوجيهات والبيانات وألاوامر ما يشجع على 

       : ل العمل الصالح والجزاء على ذلك، فاهلل تعالى يقو 

          
28. 

ك أن املرأة القروية في حاجة ملزيد من ترسيخ العقيدة والتوجيهات وتأسيسا على هذا فالش    

إلايمانية الخاصة بالعمل وطلب الرزق وذلك من خالل الربط بين العمل وإلايمان وبين الاعتقاد 

والاقتصاد، وبيان التالزم بين القيم ألاخالقية وتحقق النماء والرخاء والرزق املستطاب انطالقا 

 :ة الواردة في ذلك من قبيلمن آلايات القرآني

             :قول اهلل عز وجل -

      
29 
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              : وقوله تعالى -

            
30 

         :و قوله سبحانه وتعالى -

          31. 

 فقه املال واألعمال ضمن أولويات التأطري: 

نصيبا من العلم واملعرفة في مجال  -إلى حد ما في-قد ال ننكر أن املرأة القروية قد نالت     

ه العبادات على الخصوص، لكن وفي سياق مشروع التنمية البشرية العقيدة والسلوك وفق

والانفتاح على مجال املال وألاعمال تطلب ألامر إعادة النظر في مواد التأطير وعناصر التدخل، 

 .بتعليم الضروري من الدين في فقه املعامالت وإشاعة ثقافة فقه ألاموال وألاعمال

انخراطها في املبادرة الوطنية معرفة أحكام البيع والشراء،  فاملرأة القروية تحتاج موازاة مع   

وإلاحاطة علما بفقه الحالل والحرام، والتمييز بين أصناف القروض املطروحة، وأحكام وضوابط 

ثم من أوجب ... الجلوس في السوق، والغش والتدليس ووجه الصفقة والادخار والاكتناز

ة أو املقبلة على الانخراط في املبادرة الوطنية للتنمية الواجبات تعليم املرأة القروية املنخرط

البشرية فقه ألاموال وفقه ألاعمال من زراعة وفالحة وصناعة وإنتاج، فلكل عمل وحرفة فقه 

حاكم، وأصل ضابط، وحد ال ينبغي تجاوزه، ومعرفة ذلك أمر البد منه كما قال عمر بن 

 ". الدينال يجلس في سوقنا من لم يتفقه في :" الخطاب

 حماذير البد منها. 

إن كان مفهوم التنمية في الفكر إلاسالمي يرتكز على القضاء على كل ألاسباب املؤدية إلى     

حدوث مشاكل معينة اقتصادية أو اجتماعية، ويسعى إلى السمو بأرواح ألافراد وإعالء الروابط 

ية مستدامة أمر يتطلب أخذ الحذر إلانسانية وحل ألازمات املالية، فإن القول بتحقيق تنمية بشر 

من كل ما من شأنه أن ينافي مفهوم التنمية وأهدافها أو يشكل عراقيل لها، خصوصا حين يتعلق 

ألامر بالتنمية ذات البعد املادي؛ شأن املشاريع املدرة للدخل التي استفادت منها أو انخرطت فيها 

ة البشرية، لذلك البد من تبين وتنبيه إلى أمور املرأة القروية مع انطالق املبادرة الوطنية للتنمي

 : منها

أن كيفية تدبير ألاموال املكتسبة من املشاريع التنموية غالبا ما تثير مشاكل ونزاعات  .أ 

أسرية خطيرة، خصوصا وأن ألاسرة القروية اعتادت نمطا من العيش، ولها مميزاتها من حيث 
                                                 

 112سورة النحل، اآلية -30
  12-12سورة نوح، اآليات -31



شترك في حقول الزراعة والخاضع لسلطة رب التكوين الاجتماعي، و من حيث نظام العمل امل

 .العائلة

أن العائد أو الربح أو الفائض غالبا ما يكون مصيره الاكتناز؛ وهذا أمر مناف ملفهوم  .ب 

 في خرتدوا اكتنزت إذا ألاموال أن واعلم: "التنمية في الفكر إلاسالمي، أو حسب قول ابن خلدون 

 وزكت، نمت عنهم، ألاذية وكف حقوقهم وإعطاء الرعية صالح في كانت وإذا تنمو ال الخزائن

 كنز فليكن. واملنفعة العز فيها واعتقد الزمان بها وطاب الوالية، بها وترتبت العامة، بها وصلحت

 حقوقهم، قبلك املومنين أمير أولياء على منه ووفر. وأهله إلاسالم عمارة في ألاموال تفريق خزائنك

 لك، النعمة قرت ذلك فعلت إذا فإنك ومعاشهم، أمورهم يصلح ما وتعهد حصصهم ذلك من وأوف

 .32" تعالى هللا من املزيد واستوجبت

أن الانغماس في العمل يصرف عن الهدف و يؤثر سلبا على إلاقبال على مجالس العلم  .ج

 . واملعرفة، فاألسر القروية غالبا ما يلهيها طلب لقمة العيش  والانشغال بطلب املادة عن ذكر هللا

ذه جملة أمور في غاية الخطورة ينبغي على ذوي ألالباب مراعاتها والتنبه إليها، ولعل أمير وه   

املومنين حين أطلق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية كان على وعي بخطورة ذلك، حيث أكد على 

فإننا ما زلنا نؤكد على ضرورة :"...ضرورة إدماج الخطاب الديني في املشروع املجتمعي

الخطاب الديني في صلب المشروع المجتمعي الذي نعمل جادين على إنجازه،  إدماج

لتحقيق التنمية البشرية المنشودة، ورفع تحدياتها، واستشراف المستقبل في ثقة وعزم 

 . 33"واطمئنان
من أجل هذا وجب التنبيه والتحذير، وتطلب الوضع ضرورة الربط بين أهداف املبادرة    

شرية وأصالة التشريع إلاسالمي من خالل نشر املبادئ والقيم النبيلة في مجال الوطنية للتنمية الب

املعامالت املالية خاصة، حيث إنه ال جدوى من تنمية بشرية تؤدي إلى مشاكل أسرية، وال خير في 

مشروع تنموي يفقد املرأة مهمتها الفطرية، بل الصواب واملناسب أن تكون املرأة القروية اليوم في 

بادرة الوطنية للتنمية البشرية شأن الصحابية والتابعية التي كان لها الدور إلايجابي في ظل امل

زوجة عبد هللا بن مسعود التي ساهمت بعائد صنعتها في تحقيق التنمية املتكاملة؛ أمثال 

لزوجها مال، فصنعت و باعت  مساعدة الزوج ماديا وتدبير أمور البيت املالية في وقت لم يكن
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، وأمثال خولة بنت ثعلبة التي تحملت املسؤولية 34على زوجها وعلى ولده عائد صنعتها  وأنفقت

تجاه زوجها حيث ساهمت بمالها في كفارة الظهار حفاظا على أسرتها، وإنقاذا لبيت الزوجية من 

 التفكك ألاسري والعجز املالي
35 . 

 البشريةدور املؤطر الديين  يف سياق املبادرة الوطنية للتنمية : ثالثا. 

كان انخراط العلماء في املبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعمل باملقاصد الكلية وألاهداف  ذاإ   

العامة لبرنامج ميثاق العلماء واملتمثلة أساسا في الارتقاء بالخطاب الديني وتحصينه وتثبيته على 

تبعا التبليغ ويحقق  قد أصبح يفرض نوعا من الجدية فيمستوى الفكر والعقيدة والسلوك، ،

فإن املؤطر الديني عموما تقع على عاتقه مسؤولية الاضطالع أكثر بدور  لذلك الثمار املرجوة،

التبليغ والتوعية وإلارشاد، انطالقا من الاطالع على واقع ساكنة العالم القروي، واعتمادا على 

مية من حيث تكوين وصياغة الفرد املسجد كمنبر إعالمي يمكن من تحقيق املراد والنهوض بالتن

املسلم املتكامل والشخصية املتزنة؛ فاملسجد هو املؤسسة إلاصالحية؛ التي تهتم بإصالح الحياة 

بكل جوانبها الفكرية والثقافية والاجتماعية والدعوية وإلارشادية وإلاعالمية، واملنابر هي الوسيلة 

ولهموم ومشاكل الناس، ومنها ينطلق الفكر التنموي إلاعالمية ألاسبوعية املواكبة لحركية املجتمع 

 . املحقق للعمران البشري 

واملؤطر الديني  -باعتباره صلة وصل بين املؤسسة العلمية واملواطنين-وإن إلامام والخطيب   

عموما مطالب بتفعيل الخطاب الديني في سياق املبادرة الوطنية وفي سبيل تحقيق أهدافها، 

يئي والاجتماعي، بإعمال بعد النظر واستحضار واقع الناس، والجمع بين فقه وتهيئة املناخ الب

الدين والانفتاح على قضايا العصر، واملعرفة بحال وأحوال الناس، وإلاحاطة علما باألحداث 

والوقائع، من أجل إلاسهام في التنمية والبناء املجتمعي إسهاما مميزا ومتميزا روحيا وأخالقيا 

وهو ما يتطلب الوعي الكامل بأن ثمة أصنافا من التربية تالزم ...يا واقتصادياواجتماعيا وفكر 

أصنافا من التنمية؛ فالتنمية الروحية ال بد لها من تربية روحية، والتنمية الاجتماعية البد لها 

من تربية اجتماعية، والتنمية الثقافية البد لها من تربية ثقافية، والتنمية الاقتصادية البد لها 

وأن تحقيق التنمية املتكاملة بأبعادها املختلفة يقتض ي تربية متوازنة ...من تربية اقتصادية
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  .حديث خولة بنت ثعلبة



ومتكاملة وشاملة، وأن املشاريع التنموية الحضارية تتطلب تدخال مناسبا ومميزا على مستوى 

 .مواد التأطير وآليات التبليغ وسبل التفعيل

على  -كر في إطار الحديث عن تنمية املرأة القرويةبصيغة املذ-كان الكالم موجها للمؤطر وإذا     

الرغم مما عرفه الشأن الديني من نجاح على مستوى انخراط املرأة العاملة والواعظة واملرشدة في 

تنمية الوعي الديني لدى املرأة عموما، واملرأة القروية على وجه الخصوص اعتبارا ملا تقوم به 

مات خاصة في باب إصالح الحياة ألاسرية وتنوير عقول املؤطرات الدينيات من مجهودات وخد

الفتيات، وتعزيز حضور املؤسسة العلمية في البوادي، والجهود الرامية إلى استهداف نساء العالم 

القروي، حيث استطاعت املرأة القروية في القرى واملناطق النائية أن تستفيد من حقها في العلم 

لى الانخراط في مسيرة إلاصالح والتنمية، وبناء إلانسان الصالح، واملعرفة وأن تبرهن عن قدرتها ع

وعية على تحتاج ملزيد من الت -خصوصا في العالم القروي-إال أن ألاسرة.وتكوين ألاسرة املتماسكة

؛ خطاب الرجل كما خطاب املرأة خصوصا في مجال العالقات مستوى متوازي في الخطاب

توجيه الخطاب تنبيها وإرشادا وتذكيرا لفئة الذكور في سياق ألاسرية، فالعالم املؤطر مطالب ب

التعامل مع مكونات ألاسرة واملجتمع، في مختلف جوانب الحياة الثقافية وألاسرية والاقتصادية 

وكلما اقتض ى ألامر التدخل في بعض املناسبات الخاصة من قبيل الحث على طلب ....والاجتماعية 

   .....وتشجيع التمدرس،العلم 
وتأسيسا على هذا فإن العلماء مطالبون أكثر من أي وقت مض ى وفي سياق املبادرة الوطنية      

للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية انتهاج نهج سياسة القرب، ألن املرأة وألاسرة القروية عموما في 

يات، حاجة إلى انخراط فعلي انطالقا من التأطير وفق فقه ألاولويات، والتدخل باعتبار الحاج

والعمل على تسخير كل إلامكانيات، ونهج كل السكك املتاحة من أجل إدماج كلي لإلنسان البدوي 

 .   في دائرة العمران البشري 
ولعل العمل على إيجاد وتكوين أطر محلية تبقى مسألة على درجة عالية من ألاهمية في     

هو أساس كل تنمية، وفي سائر تحقيق التنمية القروية، في مجال تنمية الوعي الديني الذي 

مجاالت التنمية املطلوبة في العالم القروي، فعلى الرغم من كثرة الراغبين في تقديم خدمات جلى 

فإنها قد تظل مبادرات موسمية أو مرحلية كثيرا ما تفتقد إلى قواعد الاتصال والترابط 

تحقق التكامل الشمول  والاستمرارية، غالبا ما تحول دون تحقيق التنمية املطلوبة، ولعل

والتوازن والقرب في التعامل مع التنمية من هذه الزاوية هو السبيل للنهوض باألوضاع الاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية للمرأة وألاسرة في العالم القروي، وللمساهمة في تحقيق رسالة 

   .الاستخالف والعمران في ألارض كما ارتضاها لنا رب العاملين



واجهة أساسية من واجهات مشروع "كان ميثاق العلماء هو خطوة أولى في هذا الصدد، و وإن   

التنمية الشامل الذي يقوده أمير املومنين حفظه هللا، تعنى بتنمية الوعي والثقافة الدينية، 

فإن مزيدا ، 36"وبتوفير ألامن الروحي والاستقرار النفس ي املمكن من إنجاز مشاريع التعمير املختلفة

من الجهود يمكن أن تبذل، وحشدا من الهمم ينبغي أن يستنهض، وأنماطا من التدخل يلزم أن 

 ...تفعل، وعددا من السنن يجب أن تحيى

كما أن ثمة مواثيق أخرى من الضروري أن تعلن أو أن تفعل انطالقا من ميثاق العلماء، أو     

 .ميثاق ألاسرةاستنادا إليه أو تتميما له، وعلى رأسها 
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