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 :مدخل 

 

لقد أولى إلاسالم عناية كبيرة لألسرة؛ ألنها الخلية ألاولى لتكوين إلانسان السوي والشخصية     

الكفيلة لبناء أسرة متماسكة وضمان  املتزنة واملجتمع الصالح، ووضع ألاسس والقواعد

من الرجل  استمرارها وفق منهج رباني يهدي للتي هي أقوم ويرشد إلى الطريق الحق، و يدل كالا

، وذلك دون تعد تعالىواملرأة إلى سبيل السعادة وألامن والاستقرار والسكن في إطار ما شرعه هللا 

بذلك ألاسرة نسيجا  تعالى؛ فجعل هللا أو تقصير من أحدهما، أو إغفال لحق كل واحد منهما

متالحما من خالل أواصر املحبة واملودة والتالقي الروحي بينهما، وجعل العالقة الغريزية وامتكامال 

ا...اابينهما أساسا لتحقق الخالفة في ألارض واستمرار الجنس البشريا

ا، ومرتكزة على أسس كانت دعوة القرآن الكريم إلى إصالح ألاسرة دعوة شاملة لكل مكوناتهوا 

مهمة متمثلة في ألاساس البنائي القائم على حسن الاختيار، وألاساس التربوي الذي يؤكد على 

الظواهر وآلافات  مواجهة، ثم ألاساس العالجي املتمثل في التربية وإلاعداددور آلاباء وألامهات في 

اقل متفطن أن إلاصالح ألاسري وهي دعوة تبين لكل عا.شأنها أن تهدم العالقات ألاسرية التي من

ا.هو فريضة شرعية وواجب ديني ومسؤولية عظمى وأمانة من أمانات الاستخالف في ألارض

وشاملة  تامةالقروية يقتض ي معرفة في موضوع ألاسرة وتقييده ب وإن تحرير املقالااا

ات، وما يعرفه من مؤثرات وتحديالقروي اية من أجل فهم جيد للوسطللسوسيولوجية القروا

في كل أو بآخر واستيعاب للمنظومة العامة التي تعيش في ظلها تلك ألاسر والتي قد تؤثر بش

 ا.مع ألاهالي في القرى والبوادي يتطلب النزول امليداني والتواصل املباشراوهذا ، أفرادها

ااانطالق يدفعنا حتما لبسط القولا اليومااملغربيةالقروية أن تخصيص الكالم عن ألاسرة كما ااا

وذلك من أجل توصيف جيد ادنا خالل العهود ألاخيرة،ها بالاتن التغيرات وإلاصالحات التي عرفم

ن وما هو كائن وما ينبغي أن يكون من أجل النهوض بأوضاع املرأة وألاسرة في البوادي ملا كا

ا.والقرى النائية وتحقيق املأمولا



ف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تتأثر بالظروا -حضرية كانت أو قروية-وحيث إن كل أسرة ااا

التأثير فنون واأنماط العيش انطالقا من  ألاسرياالتكوين وا تؤثر تبعا لذلك في البناء الاجتماعيف

ي ظل ففإن واقع ألاسرة القروية  يتلقاه ألابناء، تيالاملختلفة التكوين  ائقوطراالتشكيل سبل وا

التأثر بثقافة آلاباء ونمط الحياة والعادات افيهاالغالب ألاعم حيث اهذه املنظومة املجتمعية

على  اختالالتألامية ألابجدية والثقافية والدينية هو واقع يعرف  وغلبةاوالتقاليد السائدة

زوايا املختلفة التي من الالفئات  مختلفإال بإلقاء نظرة على  ال يتأتى فهمهوامستويات عدة، 

اا.ت ألاسريةل ألاساس ملؤسسة ألاسرة واملحددة للعالقاتشك

 :واقع العالقات األسرية 

إن الحديث عن واقع العالقات ألاسرية في البوادي والقرى النائية قد ال يختلف كثيرا عن    

 ألاسرياعلى التكوين  تلذي طرأا التغيراتحديثنا عن نظيرتها في املدن والحواضر، خصوصا بعد 

اء ألاسري واملكونة ألرضية التوافق بين للبنريجيا لألبعاد ألاساسية املؤسسة ألاسر تد افتقادوا

اا...والاجتماعي واملادي والثقافي والنفس ي والشخص يالزوجين واملتمثلة أساسا في البعد ألاخالقي 

وأن غلبة عادات االعيشاظروفوفي أنماط واالتقاليد  فيااختالفاكنا ال ننكر أن ثمة  ذاوإاااا

ن والعقول مازالت تشكل أساسا في ينة وسيطرة مفاهيم خاطئة على ألاذهاوترسبات مع

واقع الحال يكشف أن العالقات ألاسرية في البوادي والقرى النائية في مأزق وفي  إال أنالاختالف، 

افي البناء والجهل في إلاعداد؛ إلى الخللترجع في أساسها قد اوتعاني من مشاكل عدة خطر مستمرا

مجملها ناتجة عن اهي فيملشاكل ألاسرية جزءا مهما من ا تشكلوالتي بين ألازواج لخالفات فا

باملساكنة الشرعية وما  بالنفقة أوا جهل بالحقوق والواجبات املتبادلة سواء فيما يتعلق

املسؤولية املشتركة في تدبير باوعيعدم أو  ...تستوجبه، أو املعاشرة باملعروف وحسن املعاملة

ملقتضيات فهم خاطئ  لشرعية، أواجهل بالنصوص ااأوا،ألانانية املفرطةبسبب  شؤون ألاسرة

تكشف عنه كله وهذا ، ...مدونة ألاسرة خصوصا في مستجداتها وما له من صلة بالحقوقا

ا.املنظمة لفائدة املرأة القرويةاحلقات إلانصاتباستمرار جلسات الاستماع والتوجيه وا

را من املؤثرات فإن كثياالتصرفات الخاطئةهو السبب الرئيس في كثير من  كان الجهل ذاوإ   ااا

الغزو الكاسح للفضائيات والقنوات ف؛ الخارجية تجعل الخالفات بين ألازواج في استمرار

تطفو على  تلم تسلم منه ألاسر في البوادي والقرى، بل إن آثارا وخيمة وخطيرة بات مثالا إلاباحية

أو على مستوى  سواء على مستوى العالقات بين ألازواج القروية ألاسرا و تؤثر سلبا علىالسطح 

كثيرا ما تعبر نساء قرويات عن استيائهن بتأثر أزواجهن ببعض القنوات حيث إنه األابناء؛

الجانب املقابل  وفيا،نطاقها الشرعي إلى حد ارتكاب املحرم وخروج املعاشرة الزوجية عنإلاباحية 



لحميمية التي كانت ا دخيلة تؤثر سلبا على العالقات بثقافةكثيرا ما يشتكي رجال من تأثر نساء 

، كما أنه من جانب آخر فإن آباء وأمهات يعيشون معاناة انحراف أبنائهم من جراء تسود ألاسرة

كما في البوادي القرى واالغزو الكاسح للفضائيات و مقاهي الانترنيت التي بدأت تعرف انتشارا في 

ا.ااملدن والحواضر

أو إلى خالفات زوجية  ف املشاكل ألاسريةوعموما ومهما اختلفت الحيثيات فإنه يمكن تصني   

أو خلل أو تصرفات ناتجة عن جهل بالدين أو سوء تطبيق لتعاليم الشرع الحكيم نزاعات مالية 

على  ومن ذلك نذكرافي فهم الواقع وما يحدث من تطورات ومستجدات تتطلبها الفترة الراهنة 

ا:االظواهر آلاتية سبيل املثال ال الحصرا

عنف املادي واملعنوي، وهو عنف ملختلف أشكال ال املرأة القروية تتعرضالزالت  :األسري العنف

ينبني أساسا على فكرة أن الرجل هو صاحب القوة والقوامة في تطبيق خاطئ لنصوص الشرع؛ 

لعائلة كما أن الفكر السائد والقائم على أساس الانقياد والطاعة لرب ألاسرة أو لسلطة رب ا

آفات  واستفحالوهو ما يؤثر سلبا على العالقة ألاسرية ...يدا من العنفيذكي الهوة ويولد مزا

ا.وزنا املحارم وانحراف ألابناءنشوز وإلاعراض والخيانة الزوجية أخرى مثل ال

تطبيق إعراض عن و فإن أغلب حاالت النشوز إنما تتم عن جهل بالدين اتتميما ملا سبق :النشوز

حيث إنه وما صرحت به زيجات متضررات؛ ده واقع الحال ما يؤك وهو ألامرااا؛تعالىشرع هللا 

خالل جلسة واحدة من جلسات الاستماع والتوجيه في فقه املرأة وألاسرة املنظمة لفائدة املرأة 

الحقوق  وبعد بيانامرأة من زيجات مختلفات ألاعمار،  استفادت منها أربعونا والتيالقروية 

قوف على السبل الشرعية في حالة النشوز انطالقا من والواجبات املتبادلة بمقتض ى الشرع والوا

 :...         قول هللا

                

                  1  ،
من حالة  ستة وثالثينتبين أن أغلب حاالت الخالفات الزوجية إنما يكون سببها النشوز، وأن  

أما إعراض الزوج فإنما هو في الغالب يكون ، الحاالت املذكورة إنما كان نشوزها جهال بالدين

انوعا من التعنيف املعنويا ألاسرة القروية املرأة ل جلسة إنصات خاصة بقضايا كما أنه خال.

اا.الصدارةفي ألاسباب الناتجة عن النشوز اجاءتااستفادت منها أزيد من مائة امرأة
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تكون فيها الفتاة عن الظاهرة والتي ؤملة املعتراف الااحاالت انأايكفي ذكرا هنا :زنا احملارم   

ما تعاني  ويجلي حقيقةاالعالقات ألاسرية واقعيكشف عن لألسف اضحية من قبل ألاب أو ألاخ

إما جهال أو خلال أو اغياب ألادوار املحورية في تدبير شؤون ألاسرةوامنه عدد من ألاسر في البوادي 

ا...اتباعا سيئا

في االسبب الرئيساماهوحرمان املرأة من امليراث النزاع حول ألارض  كاناإذا :النزاعات املادية

 تهدداباتتيمكن ذكرها هنا  مشاكل ماديةفإن ات بين ألاهالي في البادية، في العالقالخلل الواقع 

ا:اخالفات ونزاعات بخصوص ومنهااسوء تدبيراألاسرية انطالقا من فهم خاطئ أو العالقات

ها هو وضع انشغال املرأة ب أنواخاصة التي تكتسبها املرأة من املشاريع التنموية  الخاصة ألاموال-أ

ألاسرة القروية اعتادت نمطا من العيش، ولها مميزاتها من حيث  ألنبدوي غريب على الرجل ال

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

 .العائلة
ا.عمل وجهد وجري في زيادة املال ونمائه فيها التي يكون للمرأةألاموال املشتركة  -ب

ألابناء املتمدرسون في إطار خطة محاربة الهدرس التي يستفيد منها املادية املساعدات  -ج

أن أكد عدد منهم تواصل مع تالميذ بعض املؤسسات التعليمية استماع وافخالل جلسة املدرس ي 

 ...مستمرة بين آلاباء يكون سببها املبلغ املادي املقدم لهم كدعم وتشجيع على التمدرست نزاعا
 :خالصة

رغم إلاصالحات التي عرفها املغرب والتي شملت على الخصوص وااا سبقتأسيسا على م     

إصالح الشأن الديني وتعديل مدونة ألاسرة وإطالق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث 

استفادت ألاسرة املغربية من العلم واملعرفة و من ضمان الحقوق ومن تحسين الدخل، وعلى 

ر تكريس املفهوم إلاسالمي للبناء ألاسري وإرساء قواعد وأسس الرغم من الجهود املبذولة في إطا

العالقات ألاسرية في ظل الشريعة إلاسالمية من خالل دروس التوعية الدينية والحمالت 

إال أن واقع الحال يكشف أن العالقات ألاسرية في البوادي ...التحسيسية والدورات إلارشادية

ر وأن عددا من املشاكل وآلافات املستفحلة قد تتعدى والقرى النائية في مأزق وفي خطر مستم

مما يبين أن إلاصالح ألاسري يتطلب العمل .احد التحسيس والتوعية، وتتجاوز دور التأطير الديني

على وجهات مختلفة وعبر مراحل متعددة ويستوجب تدخالت عدة انطالقا من تضافر جهود 

ا.وأصناف الخللجهات ومؤسسات وهيئات اعتبارا ألنواع املشاكل 

 



 

 :القرويةمن أجل النهوض باألسرة  املأمول :ثانيا 
 

في ظل املدركات الحديثة والرؤى الجديدة واملخططات الوطنية الطموحة وبالنظر إلى واقع       

تأهيل والنهوض بأوضاعها ومن أجل العمل على ألاسرة املغربية في البوادي والقرى النائية، 

العدوان، من  حمايتهاوالعمل على حفظها من التفكك وااقتصادية،الاجتماعية والثقافية والا

الاجتماعية والاقتصادية أحسن قيام، بل وأن تساهم في  برسالتها ووظائفها البيولوجية لقيامل

التنشئة ألاسرية و الاجتماعية الصحيحة إلعداد املواطن الصالح، ذلك ألن رعاية ألاسرة وشؤونها 

اختل دور البناء ألاسري اختل  رعاية للمجتمع وشؤونه وأمنه، ومتى اسسفي ألااوأمنها إنما هو 

سيرة البناء املجتمعي فأصبح عاجزا عن مسايرة الركب وبلوغ الغاية املنشودة ومواصلة امل

لزاما العمل على إلاصالح ألاسري والعناية باألسر في البوادي والقرى أصبح ؛ التنموية املنشودة

 .النائية

لقروية أمر يتطلب والنهوض بأوضاع ألاسرة ااملنشود املأمول والعمل على إلاصالح  وإن تحقيقااا

ا:اعلى مستويين تدخالتاويستلزممعينة اتوفق استراتيجياالعمل 

القرب من املواطنين ومعرفة إعمال سياسة تدخالت طارئة تتمثل أساسا في النزول إلى امليدان وا 

اجاتهم، وإعداد دراسات ميدانية وإنجاز تقارير عن مشاكلهم وهمومهم ومعرفة حاجاتهم واحتي

ألاسرة القروية انطالقا من معرفة حال وأحوال مكوناتها أبرز املشاكل والتحديات التي تواجه 

 .ألاساسية

تدخالت استراتيجية موازية وذلك انطالقا مما استجمع ومما تم التوصل إليه، وهذه العملية 

اقع يفتح ميع ألاحوال عند مؤسسة العلماء، بل إن الوضع والواأن املسؤولية ال تقف في جنعتقد 

تكون قد املستفحلة والطارئة عددا من املشاكل خاصة وأن مؤسسات أخرى اممعالم أساسية أما

نتج عنها مشاكل قد ياتجاوزت حد التوعية وإلارشاد وإصالح ذات البين وأصبحت جرائم عرض

على النهوض باألسرة املغربية عموما والقروية على وجه لذلك نرى أن العمل ...اأسرية أكثر خطورة

وينبغي أن تتضافر جهود  مة يجب أن ينهض لها ويستنهض لها،ومه وأمانة الخصوص مسؤولية

ا:جهات ومؤسسات وهيئات منها

ا

ا

 



 العلماء مؤسسة : أوال: 
 

الح من منطلق إلاص-امطالبونا واملؤطرين الدينيين عموما فإن العلماءاما تقدمعلى  بناء   

من جهة وفي ظل التحديات التي تواجها ألاسرة من جهة الوطنية إلاصالحات وفي سياق ، القرآني

محو ألامية الدينية في صفوف الرجال والنساء في املجال واسهام الفعلي في إلاصالح إلاباا-أخرىا

ن ألاسري منطلق الواجب الشرعي والضرورة املجتمعية، وبحث السبل الكفيلة لحماية ألاسرة م

وفق فقه اخطباءوتكوين ألائمة التأطير العدوان وذلك انطالقا من عقد جلسات استماع وتوجيه وا

ألاولويات، والتدخل باعتبار الحاجيات، والعمل على تسخير كل إلامكانيات، ونهج كل السكك 

ااملتاحة من أجل إدماج كلي لإلنسان البدوي في دائرة العمران البشريا بذل مزيد من الجهد وا.

تمتين العالقات أهيل ألاسرة القروية بصفة عامة رجاال ونساء وأطفاال وشبابا، والعمل على لت

ألاسرية وإعادة الاعتبار لألسرة وجعلها قادرة على الحفاظ على تماسكها وفي نفس الوقت مواكبة 

التوجيه الشباب  ، وتوجيهللتطورات ومحافظة على أصالتها ومواجهة التحديات املعاصرة

التكوين وتربيته على العفة والاستقامة لتكوينه احمايته من الانحراف والرذيلة والضياعل الصحيح

ا.الستقبال املسؤولية ألاسريةاوإعداده ألانسب

ا

 قضاء األسرة: اثاني : 
 

في ظل ألاوضاع التي تعرفها ألاسرة القروية خصوصا ما له صلة بالعالقات ألاسرية فإن دورا    

به محاكم ألاسرة والقضاء ألاسري، وذلك بتفعيل وتعميق الفهم في محوريا ينبغي أن تضطلع 

اا.اد مدونة ألاسرة عن طريق التوعية والتطبيق والنزول امليدانيوام

ة الرجل وإذا كان من مرتكزات قانون ألاسرة إنصاف املرأة وتوطيد حماية الطفل وحفظ كرامااااا

النص والتطبيق مازالت قائمة وقيامها يثير  ساريا وأن هوة كبيرة بين في الفهم مازالسوءا فإن 

لة من إلاشكاالت، مما يؤدي إلى خالفات و جم معددا من املشاكل ويفتح الباب على مصراعيه أما

عد يفهم من تلك املدونة إال جانب الحقوق، املرأة لم ي مستمرة؛ فكل من الرجل وانزاعات أسرية 

ا.ه املدونة من واجباتوأن كل واحد منها ال يقلي باال ملا  تحدده ل

وإن تأهيل القضاء ألاسري وإنشاء محاكم ألاسرة ينبغي أن يفعل على جميع املستويات ااا

تفعيال ملا ترشيد العمل الفهم وتخفيف الضغط وتحديد املسؤوليات واوألاصعدة من أجل تعميق 

تطبيق مدونة وحرصا من جاللتنا، على توفير الشروط الكفيلة :"الخطاب امللكي السامي ورد في



وقد أوضحنا فيها أن هذه المدونة مهما تضمنت من . األسرة وجهنا رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل

وذلك من . 2"...قضاء أسري عادل وعصري وفعالرهينا بإيجاد  عناصر اإلصالح فإن تفعيلها يظل 

كما جاء في  أجل الانخراط الفعلي في حماية ألاسرة والحفاظ على تماسكها وضمان الحقوقا

واعتبارا لكون الشريعة ":الكلمة السامية ألمير املومنين محمد السادس نصره هللا حيث قال

الوسطية واالعتدال وتحري مقاصد اإلصالح االجتماعي فإننا حريصون على  اإلسالمية قائمة على

 ها وتثبيتالنساء والرجال على حد سواء غايتنا في ذلك تماسك األسرة وتضامن أفراد ضمان حقوق

تمنون ؤنحن م التقاليد المغربية األصيلة القائمة على روح المودة والوئام والتكافل االجتماعي الذي

 .3" سرةالمتمثلة في األ األساسيةعلى استمراره وال سيما في نواته 
 

 التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة  :ثالثا  

ومن خالل املهام املوكولة إليها وانطالقا من اسرة والتنمية الاجتماعيةالتضامن واملرأة وألاااوزارةاإن    

خصوصا في الشق املتعلق املشاكل التي تعاني منها ألاسرة القروية يجب أن تضطلع بدور فعال 

املتعلقة بالنهوض بأوضاع املرأة ودعم تقوية مركزها القانوني ومشاركتها  بتفعيل الاستراتيجيات

، ورعاية الطفولة وتنفيذ التدابير ا ضد مختلف أشكال العنف والتمييزمية وحمايتهالكاملة في التن

ا...دون إدماجها وتهدد استقرارهاالوقائية ملكافحة آلافات الاجتماعية املختلفة التي تحول 

 

 املؤسسات االجتماعيةو هيئات اجملتمع املدني : رابعا 

سسات الاجتماعية املهتمة بمجال املرأة وألاسرة تضافر جهود املجتمع املدني والهيئات واملؤا يعد  

أو لجن نسائية  القروية، بل وإن قيام جمعياتمن أجل النهوض بأوضاع ألاسرة ااضروريااأمرا

عارفة بثوابت ألامة ومرتكزاتها لهو الواجب اليوم والبديل الذي شعة بمبادئ الدين إلاسالمي وامتب

  .ماسكةمتقروية ر ينبغي أن يكون من أجل إلاسهام في بناء أس
 
 
 

                                                           

.من اخلطاب املليك السايم مبناس بة افتتاح ادلورة األوىل من الس نة الثانية من الوالية الترشيعية السابعة للربملان -
2  

3
: فاس ،الشخصية حوالل تنصيب اللجنة الاستشارية اخلاصة مبدونة األألقاها جالةل املكل خال من اللكمة امللكية السامية اليت -

 7002أبريل  72امجلعة 



 
 :صفوة القول

إذا كانت ألاسرة القروية وهي جزء من النسيج الاجتماعي ومن كيان ألامة ما زالت تعيش آفات     

 والعنايةمزيدا من العمل  الواجب يقتض يفإن ، وتعرف اختالالت، وتعاني من أمراض وأعراض 

ة والاطالع والوقوف على املشاكل انطالقا من القيام بزيارات تفقدية من أجل التقص ي واملراقب

املوجودة وتوجيهها التوجيه الصحيح في ظل تطبيق النصوص الشرعية وتفعيل املقتضيات القانونية 

وهو الواجب الذي يستلزم انخراط الجميع من مؤسسات علمية وهيئات الخاصة باملرأة وألاسرة، 

في أفق إيجاد ميثاق إعالمية  يا وقطاعا خاصا ومؤسساتعمومية وجماعات محلية ومجتمعا مدن

 .اوطني لألسرة القروية
 
  
 
 


