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، والصالة والسالم على سيدنا محمد املصطفى ألامين، وعلى آله الحمد هلل رب العاملين   

  .وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :ا بعدأم

فقد عرف الفكر إلاسالمي مفهوم التنمية منذ ألازل؛ حيث دعا القرآن الكريم إلى إلانماء     

وإلاعمار بالسكن وإلاقامة والتنمية على وجه الدوام، وجاءت السنة النبوية مبينة ودالة على 

كما قام ...تحقيق رسالة العمران بالحث على العمل والعطاء، وتنمية املال، والضرب في ألارض

الفقهاء املسلمون على بيان ألاسس العامة التي تقوم عليها السياسة التنموية الحكيمة، وفق 

املنهج القرآني والبياني النبوي، وعملوا على تطوير مفاهيم التنمية طبق مقاصد الشريعة 

 ...وخصائصها املتمثلة أساسا في الشمول والتكامل والتوازن والدوام

العمران على الوجه ألامثل وضمان شروط الاستمرارية والاستدامة يظل  وإن تحقيق رسالة   

الحرية والعدالة واملساواة والكرامة، : رهينا بمبادئ وأهداف إنسانية أساسية من قبيل

والحصول على آليات املعرفة وإلابداع، وتوفر فرص إلانتاج، واملوارد ألاساسية الكفيلة باحترام 

 .نالذات وضمان حقوق إلانسا

من هذه الغايات السامية يعد بداية خارطة طريق بناء  -رجال أو امرأة- تمكين الفرد كما أن   

إمداد هذه القدرات و صنوفها وشتى أنواعها، ة بمختلف القدرات الذاتية في مجاالت املعرف

بالوسائل الضرورية وآلاليات الفعالة لتحقيق ألاهداف التنموية املرجوة والضامنة  الكامنة

ذلك إن التنمية ينبغي أن تنطلق أساسا من . لعيش الكريم وألامن والرفاهية والاستقرارل

التنمية إلانسانية التي تتحقق بالشخصية والفكر والثقافة، والعالقة بين إلانسان ومحيطه، 

وهذه التنمية إلانسانية هي التي تستتبع .وكذلك بروح القيادة واملبادرة، واحترام القيم واملبادئ

دون شك التنمية املادية بل وسائر أصناف التنمية التي تعد املحور واملنطلق للتنمية البشرية ب

 .الشاملة واملستدامة

وقد اعتمد املغرب في ظل إمارة املومنين، وإلاسالم السني املالكي، وخيار الانفتاح املنضبط    

لسل التنمية البشرية الانخراط في مسالسالفة والكفيلة بتحقق على املبادئ واملرتكزات 

 .املستدامة



 

 يف مسرية التنمية البشريةاملغربية إدماج املرأة 

 

املبادرة الوطنية للتنمية مشروع  أطلققد نصره هللا كان أمير املومنين محمد السادس  ذاإ   

قضايا املرأة التنموية منذ توليه عرش أعطى ألاولوية ل فقد الرعاية،مام و وأواله الاهتالبشرية 

عالةة الواححة، واملنهج تناول قضايا املرأة في سياق التوجه الصحيح، وامل و  ،الفه امليامينأس

يكفل تحقق التنمية طبق ما ، و وفق ما يخدم املصلحة ويساير التطور والحداثةالسليم، 

 منطلق تجسيد التكامل بين املرجعية إلاسالمية واملرجعية الكونية وذلك من، املستدامة

الحرية واملساواة، وإلانصاف والتضامن، مع الحفاظ في آلان نفسه على الهوية القائمة على 

 .مسترشدا بتعاليم الدين إلاسالمي السمحةو  ،املغربية إلاسالمية الثابتة

؛ سواء مستويات عدةإمارة املومنين على الكاملة في ظل رعاية القد حظيت املرأة املغربية بو    

؛ حيث تم إشراك املرأة العاملة ضمن أعضاء املجالس  دينيتأهيل الحقل الو  من خالل هيكلة

وتفعيلها على  مدونة ألاسرةإيجاد  أو من خالل، العلمية اعترافا بدورها وإقرارا بمكانتها العلمية

والعمل ...إدماج املرأة في مسيرة التنمية البشريةالدعوة إلى ضرورة أو من خالل  ،الوجه ألامثل

واجبات عمال بسنة جده املصطفى عليه الصالة الحقوق و الشقائق في على جعل املرأة والرجل 

في وهذا كله لمرأة، وحماية حقوقها وكرامتها التي ضمنها لها الشرع الحكيم، ل اإنصاف ،والسالم

الح املطلوب، والتنمية املبتغاة؛ وإلاصة كفيلة بتحقيق إلادماج املنشود، إطار مقاربة عقالني

للمومنين فإن لي اليقين بأن الشريعة  وكأمير  "... : بقولهمنين أمير املو  أكدهوهو ما 

اإلسالمية السمحة والسنة النبوية لجدي المصطفى عليه السالم المكرمة للمرأة كفيلة في 

عصرنا الحاضر من خالل فتح باب االجتهاد، ونبذ كل انغالق وتحجر أن تمكننا من 

 1".دها السمحة إنصاف المرأة في نطاق الشريعة وبواسطة مقاص

   
 التنمية البشرية مشروع ضمن أولويات  املرأة القرويةخدمة 

 

تدبيرا لإلرث النبوي وسيرا على - البالغالاهتمام قد اهتم بقضايا املرأة  كان أمير املومنينذا إ   

ومنذ توليه العرش على العناية باملرأة القروية ، فقد عمل حفظه هللا  -نهج أسالفه املنعمين
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ه الخصوص؛ نظرا ملا تعانيه هذه املرأة من فقر وتهميش وانعدام وسائل املعرفة على وج

، وجزء من النسيج الاجتماعي وعامل عنصر فاعل وألن هذه املرأة، من جهة أنواعها جميعب

ت املرأة القروية بحيز مهم في حظيوبذلك إهماله أو إقصاؤه من جهة أخرى،  لألمة ال يمكن

املوجهة إلى املشاركين في القمم العاملية؛ امللكية الرسائل  ، بل وفيالخطب امللكية السامية

واستشعارا  ..." :الرسالة السامية املوجهة إلى املشاركات في القمة العاملية للنساءفي  يقول حيث 

، ومشاركتهن من ضرورة قصوى لبلوغ األهداف التي  لما تكتسيه تعبئة النساء

مو االقتصادي والتنمية المستدامة لبالدنا، فإننا آلينا على رسمناها ألنفسنا بغية تحقيق الن

 و أنفسنا أن نحسن وضع المرأة بتعزيز مكتسباتها والسهر على تمتيعها بحقوقها اإلنسانية

التي تشكل  على المرأة القرويةوقد ركزنا االهتمام أوال ... االقتصادية والسياسية

ك إيمانا منا بأن هذه القضايا هي من أكثر الفئات معاناة من األمية والفقر، وذل

  1".للديمقراطيةوتشكل عراقيل بنيوية  ،اإلنسانصميم حقوق 

جاءت الخطب والرسائل امللكية السامية أكثر حرصا على الاهتمام باملرأة وضرورة  قدلو    

ورة على ضر وتمكينها من العلم واملعرفة، ومؤكدة في كثير من ألاحيان  ،ى إيالئها ألاهمية القصو 

إن النهوض :"... في الحياة العلمية والعملية، وإدماجها في مسيرة التنمية الشاملة املرأة إشراك

ومحاربة الفقر  وتنمية العالم القرويبالمناطق المعوزة والحد من الفوارق االجتماعية 

وتمكينها من ممارسة جميع حقوقها وإصالح  وإشراك المرأة في التنميةوالتهميش 

ربوي والتعليمي، وتأهيل الموارد البشرية واالعتناء بالتشغيل وإدماج الشباب، النظام الت

وفي مقدمتها الشباب المتعلم في المسلسل اإلنتاجي تكون من األولويات الرئيسية التي 

يجب أن ينكب عليها عملنا المستقبلي في إطار مقاربة عقالنية كفيلة بتحقيق 

 .2"اإلدماج المنشود
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 اسية  لتنمية املرأة القروية املرتكزات األس

 

  :تنمية الوعي الديين: أوال
جميع شرائح املجتمع، كان أمر إال بتنمية  الشامل ال تتحقق بمفهومها التنمية كانتإن    

لتحقيق هذا الهدف،  اأساسي امطلب القروية؛ وتنمية الوعي الديني لديها املرأةالنهوض بأوضاع 

التي غطت عددا مهما من ألاقاليم واملناطق -ية املحلية جاءت توسعة املجالس العلملذلك 

أن ومن منطلق إيمان راسخ لدى أمير املومنين ؛ وهذا لتحقق هذا الغرض بالذات-القروية

بقوله  عنه حفظه هللاأعلن ما  ، وهذاالتنمية البشرية ال يمكن أن تتم بمعزل عن البعد الديني

ج الخطاب الديني في صلب المشروع فإننا ما زلنا نؤكد على ضرورة إدما:"...

، لتحقيق التنمية البشرية المنشودة، ورفع المجتمعي الذي نعمل جادين على إنجازه

ما أكد عليه في الرسالة هو و  .1"تحدياتها، واستشراف المستقبل في ثقة وعزم واطمئنان

 حيث قالالديني املؤطرات للشأن املوجهة إلى امللتقى الوطني للعاملات والواعظات واملرشدات 

وكما ال يخفى عليكم بأن أي تنمية لإلنسان ال تأخذ بعين االعتبار بعديه ...":

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

 .2" واإلصالح المنشود

 :املهارات وتطوير اخلدماتتنمية  : ثانيا
ضرورة " :أمير املومنين يرى جتمع ودورها الفاعل في جميع املجاالت، اعتبارا ملكانة املرأة في امل    

إشراك المرأة في األنشطة التنموية، وتمكينها من ممارسة جميع حقوقها كعنصر 

 .3"فاعل ومؤثر في المجتمع

رغم ما تعانيه من نقص في  ونظرا للدور املهم الذي تضطلع به للمرأة في العالم القروي،   

واملجهودات  تفعيل هذه ألاعمالو  الخدماتالرفع من مستوى  فإنفي املوارد،  الوسائل، وعةز 
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الكفيلة إمدادها بالوسائل وآلاليات وذلك من خالل باتت في صدارة اهتمامات إمارة املومنين، 

إال أننا بقدر ما نولي اهتمامنا للجوانب االقتصادية لتنمية مناطقنا القروية، "....والضامنة

في صدارة انشغاالتنا، فاستدراك العجز الذي  اإلنسان القرويوين فإننا نضع تك

يعانيه عالمنا القروي في شتى الميادين مرهون بمد مواطنينا في هذا الجزء من التراب 

منهم قادرين على   خاصة الشباب والمرأةالوطني بالمعارف والمهارات التي تجعلهم 

وهذا إنما ينبع من إيمان راسخ لدى إمارة  ،1"إنجاز التغيير الذي تقتضيه التنمية القروية

وما :"...أن تمكين املرأة من هذه ألامور ألاساسية هو تمكينها من حقوقها إلانسانيةاملومنين 

التي تعاني  واالعتناء بالمرأة القرويةزلنا نولي اهتمامنا بإدماج المحرومين والمعوقين 

 2".صلب حقوق اإلنسان أشد ظروف التهميش، إيمانا منا أن ذلك يندرج في

املرأة باآلليات والوسائل الكفيلة من أجل الانخراط في  إمدادوكان من أولويات هذه الحقوق  

 :مسلسل التنمية والتي يمكن إجمالها في آلاتي

 .املعرفة وتنمية املهارات -1

 .محو ألامية -2

 .محاربة الفقر والتهميش -3

 (.تمدرس الفتاة القروية)تعميم التمدرس  -4

استهدفت الفئات املهمشة والبعيدة وإن هذه الوسائل الفعالة والبرامج الهادفة إن بل      

عن التمدن والحضارة فإنها ستساهم في تحقيق التوازن، وتيسير سبل تحقيق التنمية 

وبذلك يسهم محو األمية في القضاء :"... ، وفق ما أراده أمير املومنيناملستدامة البشرية

خالل استهدافه كل الفئات الهشة، في نسيجنا االجتماعي، على الفقر والتهميش من 

والمرأة في العالم والسيما األطفال اليافعين الذين يقل عمرهم عن خمس عشر سنة، 
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، والعمال في المقاوالت، والفئات العاجزة عن التواصل مع محيطها، القروي

  1."ألمية والجهلوبذلك نشعر هؤالء وأولئك بمردودية تعلمهم وبأهمية انتشالهم من ا

 
 :والثقافية العلمية التنمية:ثالثا

هو مصدر النور والهداية، و  فريضة شرعية وضرورة تنموية، وواجب ديني، العلمإن طلب     

 وقد كان أول ما فعله الرسول  والتنمية ال يمكنها أن تنطلق من الظالم وتسير في الظالم،

وهي إشارة منه عليه الصالة لهداية بناء املسةد، لحظة وصوله إلى مجتمع املدينة حيث أنوار ا

والسالم إلى دور املسةد وأهميته في الدعوة إلى هللا ؛ فهو إضافة إلى أنه مكان للعبادة والتعبد 

مكان لتحقيق رسالة سامية تهتم بإصالح الحياة بكل جوانبها الفكرية والثقافية والاجتماعية 

أن املسةد مركز للتعليم على هذا جرى العمل في إلاسالم والدعوية وإلارشادية وإلاعالمية ؛ و 

سمعت رسول هللا : قال  ينبه إلى دور املسةد فعن أبي هريرة  كان النبي قد ؛ و والتثقيف

من جاء مسةدي هذا لم يأته إال لخير يتعلمه أو يعلمه فهو » : عليه الصالة والسالم يقول 

2«غير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره بمنزلة املجاهد في سبيل هللا ، ومن جاء ل
. 

تعليم العلوم الشرعية كانت رسالة املسةد قد اضطلعت عبر التاريخ إلاسالمي بمهمة  ذاوإ   

من العلوم  ه، فإن التمكن من هذا العلم الشرعي وغير أساس املسألة التعليمية التي هي

ية، ووسيلة ذلك في السياسة الحكيمة إلمارة إلانسانية ال يتم إال عن القضاء على الةهل وألام

، والتشةيع على طلب العلم وانتشال ألامة من تعميم التمدرس، والتربية غير النظاميةاملومنين 

ولعنا في غير الحاجة إلى أن نؤكد أن األمية عار في جبين أي " :الةهل وألامية 

قه وأنها طريق لنشر التقدم وفي كل جهد يبذل لتحقي مجتمع وأنها عرقلة في سبيل

وأن وصمة هذا العار تزيد حين يتعلق . األوهام والشعوذة والخرافات والبدع الضالة

األمر بمجتمع مسلم يدعو دينه الحنيف إلى العلم والمعرفة بدءا من تعلم القراءة 
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ال يستوي الذين "والكتابة معتبرا أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أنه 

 .1"  ".ن ال يعلمونيعلمون والذي

فاالنتشال من ألامية بمحاربتها ومن الةهل بفتح أبواب التمدرس أمام كل الشرائح والفئات    

إلاسهام في تنمية املجتمع ورف الشخصية، اأمور كفيلة بتحقيق نماء املهارات الذاتية واملع

دري ي، والتي ال الهدر املمن مشاكل فتاة القروية التي تعاني خصوصا أمام الوتطور ألامة، 

مختلف ميادين الحياة العلمية تسعفها الظروف ملواصلة مسيرتها التعليمية، والانخراط في 

وليس أمام العالم اإلسالمي من وسيلة لتجاوز كثير من الصعاب "... ...والثقافية والفكرية

أة في التي تواجهها في سرح التشييد والبناء، وميادين التطور والنماء، سوى إشراك المر

تنمية المجتمع علميا وعمليا بإتاحة أكبر الفرص أمامها ليس فقط لنيل قسط من التعليم 

 للفتاة القرويةمهما يكن هذا القسط كبيرا ووافرا مع الحاجة إلى تعميمه حتى يكون 

لتطوير مهاراتها  إلظهار تفوقها العلمي وكذا حظ مناسب منه ولكن كذلك

رها في صنع التقدم، وفي صياغة المستقبل على أفضل وترقية ملكاتها ثم لممارسة دو

 . 2"الوجوه

 ؛للفتاة القروية بالنسبة املسألة التعليميةعلى من أجل هذا يركز مخطط التنمية البشرية     
، بل هو محور تنمية العالم القروي كما يقول أمير املومنين التنمية أساسالتعليم هو  ألن

األطفال هو محور تنمية العالم القروي بل إنه لهذا السبب إننا واعون بأن تمدرس .....":

؛ حيث أكبر نسبة من الفتاة في العالم القرويانصب اهتمامنا في المقام األول على 

    ". انعدام التمدرس 

الغايات السامية التي يرتبط بها مفهوم التنمية، وبها يتحقق  برز بدون شك أإذن هذه      

 .ستمرارمفهوم الاستدامة والا 
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 :صفوة القول

إن النهوض باملناطق املعوزة، والعالم القروي عموما هي بداية ونقطة انطالق التنمية    

البشرية التي نرجو تحقق شرط الاستدامة فيها، وإن العناية بالشرائح الهشة، والفئات املعوزة 

مية من أساسها، بل شرط أساس في انطالق عملية التن...عوزا علميا وفكريا وثقافيا واقتصاديا

حمل رسالة  في تحقيق التكليف الرباني فيوقبل كل ذلك هو واجب ديني ومطلب شرعي  

 .للسياسة الرشيدة إلمارة املومنينثم واجب وطني واستجابة الاستخالف وإلاعمار في ألارض، 

الم النهوض بالع أمريظل الوطني املطلب الشرعي و الواجب  هذاالشرطين و  ذلكموبناء على   

مسؤولية ملقاة على عاتق كل مسلم  على وجه الخصوص،واملرأة القروية  ،القروي عموما

الدولة والقطاع : حسب اصطالح الفكر املعاصر ثالثية القرار العموميوتتقاسمها  عاقل مكلف،

كما يظل العمل على إقامة الوعي الديني، وتنميته، وضمان ،الخاص واملجتمع املدني

مؤسسات  ،جميعا أفرادا وجماعات مسؤوليتنااليم القروية واملناطق النائية استمراريته باألق

قبل أن تكون مسؤولية العلماء ومن في حكمهم ممن أوتي بسطة في  عمومية وخصوصية،

من قبل تكثيفها بل إن الواجب يقتض ي توحيد الةهود ...الوقت واملالفي و والةسم، العلم

 .أجل تحقق هذا الواجب


