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تشكل األسرة النواة األساسية للنظام االجتماعي حيث تعتبر الخلية األولى التي يستمد 
 ووجوده ومقوماته وطاقاته اإلبداعية، فهي الوحدة هيتواستمرارمنها المجتمع بنياته 

فاستقرار  األسرة وتماسكها وتقوية لذا . ة الحضاريةئاألساسية التي تقوم بدور التنش
  .نسيجها ضروري لقيامها بوظائفها التربوية واالجتماعية والتنموية

غير أن األسرة المغربية أصابها اليوم الكثير من الذهول والفتور أمام أمواج التحوالت             
. والتغيرات المتسارعة المتتالية التي يشهدها العالم في مختلف مناحي الحياة من جهـة            

أصابها من جهة أخرى الكثير من الحيرة أمام بعض العادات والتصورات والمواقـف             و
حول المرأة التي ألبست بلباس الشرع اإلسالمي والتي تعطل طاقات المـرأة واألسـرة              

  .والمجتمع

كما أن العولمة وتبعاتها أعطت لألسرة  تصورا جديدا، غير العديـد مـن المعـايير                
 عليها األسرة المغربية  مما ينذر بتفكك األسـرة وبنياتهـا            واألسس الثقافية التي تنبني   

عن أداء دورها الحضاري فضال عن تخليها عـن مركزيتهـا فـي نظامنـا      وإعاقتها
األمر الذي أفرز بعض المظاهر الشاذة والغريبة عن مجتمعنا المغربي وقيم           . االجتماعي

لظواهر التي تهدد تماسـك     ديننا اإلسالمي الحنيف، وتشريعاته الوسطية السمحة، هذه ا       
  : وما عرف عنه من تواصل وتراحم وتضامن ومن هذه المظاهروبنياتهالمجتمع 
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  . تزايد نسبة العزوبة وعزوف الشباب عن الزواج-
  . ارتفاع معدالت الطالق والتطليق-
  . التحرش الجنسي باألطفال-
  . األسر المتخلى عنها-
  .درات تزايد نسبة المنحرفين والمتعاطين للمخ-
  . تزايد عدد األطفال المشردين-

 األسرة المغربية  ما تستحقه من عناية والتشجيع على          الءإيإن هذه المظاهر تدعو إلى      
  .تماسكها والتحذير من كل مظاهر التفكك وأثارها السلبية على الفرد والمجتمع

من هنا تأتي أهمية اإلرشاد األسري إذ يمكنـه أن يـؤدي دورا أساسـيا فـي درئ                  
التصدعات التي تتعرض لها األسرة وتقوية فضائها وتنمية قـدراتها وتأهيلهـا للقيـام              

  :بوظيفتها التربوية عبر

  . إشاعة ثقافة أسرية هادفة وبناءة-
  . تعزيز البناء التعاقدي واألخالقي لألسرة وتمتينه-
  . تحقيق االنسجام والتوافق بين الزوجين-
  . تشجيع التماسك األسري-
  .أسرة مستقرةمقبلين على الزواج وتأهيلهم إلنشاء  إرشاد ال-
  . التدخل إلصالح ذات البين-
  . تبني القضايا العادلة لكافة أطراف األسرة-
  . تشجيع احترام الوالدين-
 إقرار مفهوم العدل واإلنصاف والكرامة عوض المساواة المثلية والندية التي ترهق            -

  .كل أطراف األسرة وتهدد بتفكيكها
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        بة المغرب في مجال اإلرشاد األسريبة المغرب في مجال اإلرشاد األسريبة المغرب في مجال اإلرشاد األسريبة المغرب في مجال اإلرشاد األسريتجرتجرتجرتجر

        ::::ةةةةــــدمدمدمدمــــققققــــمممم

لم يعرف المغرب تجربة تذكر في مجال اإلرشاد األسري إلى غاية نهاية التـسعينات              
حيث تأسست أول جمعية نسائية تعنى  باإلرشاد األسري، إذ كانت معظـم الجمعيـات               

قوقيـة صـرفة   النسائية المغربية تتبنى المفاهيم الغربية حول األسرة وتعتمد مقاربـة ح      
تنطلق من مظلومية المرأة داخل المجتمع وضرورة الدفاع عنها بمعزل عن المنظـور             

  .الشمولي لألسرة

بمدونة األحوال  : "كما أن التشريعات في هذا الصدد، كانت تقتصر على ما كان يسمى           
، التي كانت تعتبر العالقات داخل األسرة أحواال شخصية وال تنظر لألسـرة             "الشخصية

  . اجتماعية أساسية تنمويةكوحدة

 2002أما القطاعات الحكومية، فقد ظلت تفتقر إلى قطاع يهتم باألسرة إلى غاية سنة              
ـ حيث سيتم إحداث كتابة للدولة مكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقين ثم             يليها س

  . إحداث وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن2004سنة 

فقد ظلت قضايا األسرة تعرض على المحاكم االبتدائية العامة إلـى           وبالنسبة للقضاء،   
  .  حيث سيتم إحداث قضاء األسرة والمحاكم األسرية2004حدود سنة 

ونظرا للتحوالت التي طرأت على األسرة المغربية، والسجال المجتمعي القوي الـذي            
 كتابـة الدولـة      التي اقترحتهـا  " ..خطة إدماج المرأة في التنمية    "نتج عن ما سمي بـ      

 كتطبيق عملي لتوصيات المؤتمرات الدولية حول المرأة  وال          1999المكلفة بالمرأة سنة    
 الخطة التي لقيت اعتراضا واسعا من طـرف         هذه،  1995سيما المؤتمر العالمي بكين     

شريحة مهمة من الشعب المغربي، وخلقت تدافعا اجتماعيا مدنيا سلميا، عبر عن حركية             
تين للمجتمع المغربي عموما ونخبه المثقفة على وجه الخصوص، مما أدى           وفاعلية عالي 
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 وكـان   .إلى التفكير الجدي حول مؤسسة األسرة إن على الصعيد الحكومي أو المـدني            
أبرز حدث في هذا الصدد إعالن جاللة الملك محمد السادس عن الخطـوط العريـضة               

فـي خطابـه الفتتـاح      "  األسرة ةمدون:"لقانون جديد ينظم العالقات األسرية وهو قانون      
، تلته مجموعة من التـدابير      2003الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان المغربي أكتوبر       

  . واإلجراءات التي تهم األسرة بالنسبة لمجموعة  من القطاعات الحكومية

وسنحاول في هذه الورقة رصد أهم التشريعات التي تنظم األسرة في مجال اإلرشـاد              
، وكذا الوقوف عند مساهمة القطاعات الوزاريـة فـي هـذا            البحثضوع  األسري مو 

  .الصدد، وتجربة المجتمع المدني بغية اقتراح خالصات وآفاق لتطوير التجربة

         المجال القانوني التشريعي المجال القانوني التشريعي المجال القانوني التشريعي المجال القانوني التشريعي....1

  القوانين التي تنظم مجال العالقات األسرية بالمغرب1.1

  :سرية بالمغرب في القوانين التاليةيمكن إجمال القوانين التي تنظم مجال العالقات األ
  . بمثابة مدونة األسرة ومراسيمه التطبيقية70.03 قانون رقم -
  . يتعلق بالحالة المدنية37.99 قانون رقم -
  . يتعلق بكفالة األطفال المهملين15.01 قانون رقم -
  . في شأن األحباس المعقبة والمشتركة83.77 قانون رقم -

  :القضائية المتعلقة بقضايا األسرة والتي نجدها فيباإلضافة إلى المساطر 

 الصادر موازاة   72.03 قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم           -
  .للمدونة الجديدة لألسرة

فـي  :  البـاب الثـامن    24.03 القانون الجنائي كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم          -
  .رةالجنايات والجنح ضد نظام األس

 الكتاب الثالث القواعـد الخاصـة باألحـداث         22.01 قانون المسطرة الجنائية رقم      -
  .الجانحين
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تتوخى هذه القوانين  ومراسيمها التطبيقية إضافة إلى مجموع المساطر القضائية إلـى             
تنظيم المؤسسة األسرية بالشكل الذي يحقق استمرارها وتماسكها وصيانة مكوناتها مـن           

 الذي  صادق عليـه       إال أن أهمها وأشملها هو قانون مدونة األسرة        كل ظلم أو تعسف،   
البرلمان المغربي بغرفتيه وباإلجماع و دخل حيز التطبيق بصدوره في الجريدة الرسمية            

 تقنـين   إلـى ، و هو القانون الوحيد الذي يتطـرق           2004 فبراير   24المغربية بتاريخ   
  .المعالجة اإلصالحية األسرية

 انبنت على مبـادئ     إذ  ة الجديدة أهمية بالغة لألسرة والستقرارها       حيث أعطت المدون  
، 2003محددة في ديباجة القانون مقتطفة من نص الخطاب الملكي السامي في أكتـوبر              

  :وهي المبادئ التالية

 األخذ بمقاصد اإلسالم السمحة، في تكريم اإلنسان والعدل والمـساواة والمعاشـرة             -
لمالكي واالجتهاد، الذي يجعل اإلسالم صالحا لكل زمـان         بالمعروف، وبوحدة المذهب ا   

  .ومكان، لوضع مدونة عصرية لألسرة، منسجمة مع روح ديننا الحنيف

، أبـا وأمـا وأطفـاال،       مدونة لألسرة  عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها، بل         -
نة والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء، وحماية حقوق األطفال وصـيا             

  .كرامة الرجل

 المـشتركة للـزوجين،     على الرعاية هذه المبادئ تجعل من األسرة المغربية، القائمة        
والمودة والمساواة والعدل والمعاشرة بالمعروف والتنشئة السليمة لألطفال، لبنة جوهرية          

  .في بناء المجتمع باعتبار األسرة نواته األساسية

د األسري فلن نقدم في هذه الورقة قـراءة         ونظرا لكون موضوع البحث يتعلق باإلرشا     
 التي قد تفيد عالقة بمجال اإلرشـاد        مواد القانون شاملة لمدونة األسرة وإنما سنقف عند       

  .األسري
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   المدونة و مسطرة الصلح1.2

مواد واردة في   ستة   مواد القانون التي قد تفيد عالقة بمجال اإلرشاد األسري         مجموع 
، إذ ال يوجد بالمدونـة      "انحالل ميثاق الزوجية  : "  تحت عنوان   الكتاب الثاني من المدونة   

بشكل مباشر ما يفيد مجال اإلرشاد األسري كإجراء وقائي احترازي قبلي وإنما تتعلـق              
كإجراء عالجي إصالحي بعدي في إطـار محاولـة         سري  األ باإلرشاد   المواد المذكورة 

  .الصلح بين الزوجين عند طلب الطالق أو التطليق

  : مسطرة الصلح حيث تنصان على82 و 81تحدد المادة قسم الطالق في ف 

  .تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة اإلصالح: 81المادة 
  .إذا توصل الزوج شخصيا باالستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه

إذا توصلت الزوجة شخصيا باالستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم مالحظـات مكتوبـة،             
  .لم تحضر فسيتم البت في الملفإن ا المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها أخطرته

إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصـول إلـى              
 361الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المـادة              

  .من القانون الجنائي بطلب من الزوجة
 ذلكعند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في : 82المادة 

  . الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في االستماع إليهإلىاالستماع 
للمحكمة  أن تقوم بكل اإلجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو مـن                

ال تقوم المحكمـة ى بمحـاولتين       وفي حالة وجود أطف   . تراه مؤهال إلصالح ذات البين    
  .للصلح تفصل بينهما مدة ال تقل عن ثالثين يوما

  . إذا تم اإلصالح بين الزوجين حرر به محضر وتم اإلشهاد به من طرف المحكمة

وفي قسم التطليق، الباب األول التطليق بطلب أحد الزوجين بـسبب الـشقاق، نجـد               
  :ذا نصهما تنصان على محاولة الصلح وه95 و94المادتان 
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إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق،             : 94المادة  
 82وجب عليها أن تقوم بكل المحاوالت إلصالح ذات البين طبقـا ألحكـام المـادة                

  .أعاله
 يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخـالف بـين الـزوجين             :95المادة  

  .نهاء النزاعوببذل جهدهما إل
إذا توصل الحكمان إلى اإلصالح بين الزوجين، حرر مضمونه في تقرير من ثـالث              
نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تـسلم لكـل واحـد مـن                

  .ة بالملف ويتم اإلشهاد على ذلك من طرف المحكمةثلاالزوجين نسخة منه، وتحفظ الث

  : الصلح وهذا نصهاكذلك على  تنص 114 نجد المادة وفي قسم الطالق باالتفاق،
يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العالقـة الزوجيـة دون شـروط، أو     :114المادة  

   .بشروط ال تتنافى مع أحكام هذه المدونة، وال تضر بمصالح األطفال
ا به لإلذن    التطليق للمحكمة مرفق   بعند وقوع هذا االتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طل        

  .بتوثيقه
تحاول المحكمة اإلصالح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر اإلصالح، أذنت باإلشهاد علـى             

  .الطالق وتوثيقه

  :  على120المادة وفي قسم الطالق بالخلع، تنص 
إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع، واختلفا في المقابل، رفع األمـر إلـى المحكمـة                 

ا تعذر الصلح، حكمت المحكمة بنفاذ الخلـع بعـد تقـدير            لمحاولة الصلح بينهما، وإذ   
مقابله، مراعية في ذلك مبلغ الصداق، وفترة الزواج، وأسباب طلب الخلع، والحالـة             

  .المادية للزوجة
إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكنهـا اللجـوء إلـى                

  .مسطرة الشقاق

 في مجملها تحـث     باستقرائها نجدها   ن الصلح و  هذا جرد بجميع المواد التي تحدث ع      
 القضاء على بذل الجهد من أجل رأب الصدع باعتماد كـل            ثوتح على أهمية الصلح،  
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األساليب واتخاذ كل اإلجراءات بما فيها انتداب حكمين أو مجلس عائلة، أو مـن يـراه            
ل وانـه   القاضي أهال ومؤهال إلصالح ذات البين على اعتبار أن الطالق أبغض الحال           

من الواجب العمل على تماسك األسر واستقرارها، غير أن المتمعن في هـذه المـواد               
والمتتبع لمسار القضايا األسرية بمختلف المحاكم يالحظ صـعوبات كثيـرة تعتـرض             

 مسطرة الصلح منها قلة األطر المتخصصة في المجال وكذلك ضيق           إتباعالقضاء، في   
 مما يـستوجب إيجـاد صـيغ         إجراء الصلح،     األزواج و  الستقبالالفضاء المخصص   

قانونية واضحة تضمن نجاح مسطرة الصلح وتحقيق األلفة بين الزوجين المتقاضـيين            
وهو ما نص عليه تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس النـواب عقـب               

 حول ظروف تطبيـق     2004 ماي   6المهمة االستطالعية التي قامت بها اللجنة بتاريخ        
ونة األسرة ببعض أقسام القضاء األسري بالمحاكم االبتدائية، حيث نصت التوصـية            مد

الرابعة من التقرير المذكور على ضرورة خلق مؤسسات مستقلة تتكامل مـع القـضاء              
خاصة باإلرشاد والتوجيه واإلصالح تضم مختصين في العلوم الشرعية واالجتماعيـة           

  .والقانونية

اإلرشاد األسري ما فتئت تطالب بإصدار نصوص قانونية        كما أن الجمعيات المشتغلة ب    
تنظم مجال اشتغالها وتمكينها من المساهمة في مسطرة الصلح وإرشاد الوافدين علـى             
القضاء األسري في قضايا الطالق وهو ما نجده مثال في المذكرة المطلبية التي رفعهـا               

 والتي نصت   2006 ماي   15يخ  منتدى الزهراء للمرأة المغربية إلى الهيئات المعنية بتار       
ضرورة إيجاد آليات لترسيخ مفهوم التماسك األسري ومنها تشجيع         ":  منها على  2المادة  

المراكز التي تعنى باإلرشاد األسري وإشراكها في تفعيـل مـسطرة الـصلح وجعـل               
محاضرها تحظى بحجية قانونية كما هو الحال في بعض الدول العربية، مـن خـالل               

:  من نفس المذكرة علـى 3، كما نصت المادة    " من قانون مدونة األسرة    82تفعيل المادة   
اعتماد أسلوب الشراكات بين كل من المجالس العلمية وقضاء األسرة ومراكز اإلرشاد            "

  ."األسري لتفعيل المقتضيات الشرعية  والقانونية لمسطرة الصلح

ف قفـزة نوعيـة     وإجماال يمكن أن نقول أن التشريع المغربي في مجال األسرة عـر           
 بمقاصد اإلسالم الـسمحة فـي العـدل         تشبثفي   بدخول مدونة األسرة  حيز التطبيق،     
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والمساواة والتضامن، واجتهاد وانفتاح على روح العصر ومتطلبات التطـور والتقـدم،            
وهو المكسب الذي يجب تحصينه من الناحية التشريعية بسن قوانين تنظم مجال اإلرشاد             

  . لتحقيق استقرار أسري فعالامل القوى  العاملة  في المجالاألسري وتساهم في تك

         القطاعات الحكومية المتدخلة القطاعات الحكومية المتدخلة القطاعات الحكومية المتدخلة القطاعات الحكومية المتدخلة....2

  : وزارة العدل وتجربة قضاء األسرة.1.2

بالموازاة مع مناقشة قانون مدونة األسرة بالبرلمان وجه جاللة الملك محمد الـسادس             
رلمان أثناء افتتـاح دورة     ذكرها جاللته في خطابه السامي بالب     . رسالة  إلى وزير العدل    

وحرصا من جاللتنا، على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيـق          : " بقوله 2003أكتوبر  
وقد أوضحنا فيهـا أن هـذه    . مدونة األسرة، وجهنا رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل          

المدونة، مهما تضمنت من عناصر اإلصالح، فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجـاد قـضاء              
، وعصري وفعال، ال سيما وقد تبين من خالل تطبيق المدونة الحاليـة، أن              أسري عادل 

جوانب القصور والخلل ال ترجع فقط إلى بنودها، ولكن باألحرى إلى انعـدام قـضاء               
أسري مؤهل، ماديا وبشريا ومسطريا، لتوفير كل شروط العدل واإلنصاف، مع السرعة            

  .في البت في القضايا، والتعجيل بتنفيذها

ما أمرناه باإلسراع بإيجاد مقرات الئقة لقضاء األسرة، بمختلف محاكم المملكـة،             ك   
والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات، نظرا للسلطات التـي يخولهـا هـذا               

  .المشروع للقضاء، فضال عن ضرورة اإلسراع بإحداث صندوق التكافل العائلي

 اقتراحات بشأن تكـوين لجنـة مـن ذوي           كما أمرناه أيضا، بأن يرفع إلى جاللتنا         
االختصاص، إلعداد دليل عملي، يتضمن مختلف األحكام والنـصوص ، واإلجـراءات        
المتعلقة بقضاء األسرة، ليكون مرجعا موحدا لهذا القضاء، وبمثابـة مـسطرة لمدونـة              
األسرة، مع العمل على تقليص اآلجال، المتعلقة بالبت في تنفيذ قضاياها الـواردة فـي               

  .انتهى كالم جاللة الملك." انون المسطرة المدنية، الجاري به العملق
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مـشروع قـانون      2004 سنة   وبناء على هذه التوجيهات الملكية أعدت وزارة العدل         
يعدل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، أحدثت بموجبه أقسام قضاء األسـرة،            

لتقنية، إضافة إلى إعـداد األطـر القـضائية         وتم تزويد هذه األقسام بالوسائل المادية وا      
كما أحدثت شعبة بالمعهد العالي للقضاء لتكوين        المؤهلة لتحمل مسؤولية قضاء األسرة،    

 اتخذت الوزارة بعض التدابير التطبيقية نذكر       وقضاة متخصصين في القضاء األسري،      
  :منها

هدف الحفاظ علـى     الحث على إشاعة ثقافة التصالح داخل المحيط األسري، وذلك ب          -
كيان األسرة، وضمان تماسكها، باعتبار أن الصلح يجد سنده في الـشريعة اإلسـالمية              

  .السمحة، وفي التقاليد واألعراف المغربية العريقة، وهو ما كرسته مدونة األسرة
بتحديد كيفية  )   من مدونة األسرة   251المادة  ( إعداد مشروع مرسوم مجلس العائلة       -

  .س وتسييره ومهامهتكوين هذا المجل
 قاضيا على أربع فترات كان من بين مؤطريها         320 تنظيم أيام دراسية استفاد منها       -

بعض أعضاء اللجنة االستشارية الملكية المكلفة بمراجعة  مدونة األحوال الشخـصية،            
ومن كلفوا بإعداد الدليل  العملي لمدونة األسرة، كما استفاد منهـا بعـض مـساعدي                

  .القضاء
ع مطويات مبسطة من أجل تنوير كل من له اهتمام أو مـصلحة بـاإلجراءات               وض -

الزواج، الطالق، زواج وطالق المغاربة المقيمين      : المطبقة، وذلك في المواضيع التالية    
  .بالخارج، التطليق، الحضانة، النفقة، األهلية والنيابة الشرعية، كفالة األطفال المهملين

لية خاصة بقضاء األسرة تتكون من قضاة متمرسـين         باإلضافة إلى ذلك تم إحداث خ     
  :وأطر عليا عهد إليها بالقيام بعدة مهام من بينها

 تتبع كل ما يهم وضعية أقسام قضاء األسرة، سواء تعلق األمر بالنـشاط الـصادر                -
عنها، أو بمقارها، أو بتجهيزها بوسائل العمل المادية والتقنية والبشرية، وذلك من خالل             

خاص بكل قسم من هذه األقسام، ورصد الخصاص الحاصل فيها، والمعوقات           فتح ملف   
  .التي تنتاب سير العمل بها
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 القيام بزيارات تفقدية تتوخى المراقبة، والوقوف على المشاكل المعروضة، وتوجيه           -
  .العمل القضائي

  . معالجة  الشكايات الواردة على الوزارة-

بالنسبة للزواج  ف ،جابيا على واقع األسرة المغربية    وقد كان لمختلف هذه التدابير أثرا إي      
، وبالنسبة للطالق فقـد     2004 مقارنة مع سنة     %3.48 ارتفاعا بنسبة    2005سجل سنة   

 رسما في حين انخفـض هـذا      44922 ما مجموعه    2003بلغ عدد رسوم الطالق سنة      
ة المتعلقة   كما بدأت محاكم األسرة تفعل بنود المدون       2005 رسما سنة    29668العدد إلى   

 2005 سـنة  %17.47بالصلح وقد نجحت في إيقاعه فيما يخص طلبات التطليق بنسبة     
حسب اإلحصائيات الرسمية لوزارة العدل وهي نسبة مهمة بالمقارنة مـع  الـسنوات              
الماضية وإن كانت تبقى ضئيلة بالمقارنة مع ما تحققه مراكز اإلرشاد األسـري حيـث       

من الصلح كمركز كرامة بمدينة طنجة وهـو     %70ة  لى نسب إتصل بعض هذه المراكز     
اإلرشاد األسري التابعة لمنتدى الزهراء المغربية، مما يؤكد على ضـرورة           أحد مراكز   

 جهود مختلف الفاعلين في المجال األسري مـن قطاعـات حكوميـة ومدنيـة               تضافر
هو أفضل  وإعالمية وتربوية لتعزيز المكتسبات والتطلع إلى رفع مستوى العمل إلى ما            

ضاء األسرة وتمكينها من القيام بدورها      فة التحديات والصعاب بغية  تقوية ف      ومواجهة كا 
  .المجتمعي التنموي المنوط بها

  المجالس العلميةباإلرشاد األسري :   وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. 2.2

جديـده  أطلق جاللة الملك محمد السادس مشروع إعادة هيكلة الحقل وإصالحه بغية ت           
وفي هذا اإلطار قـرر تـشكيل       ). 2004خطاب أبريل   (وتأهيله ليقوم بالدور المنوط به      

 ثلتوابالمجالس العلمية والمجلس العلمي األعلى من علماء أكفاء مشهود لهم باإلخالص            
األمة، والجمع بين فقه الدين واالنفتاح على قضايا العصر، بغيـة اإلسـهام العقالنـي               

ة اإلسالم والمساهمة اإليجابية في حل مشاكل العصر وتنمية         الهادف في تصحيح صور   
  .الوعي الديني
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ويقينا منا بما بلغته    : "وقد حرص جاللة الملك على إشراك المرأة في هذا اإلطار بقوله          
المرأة المغربية بحكم تكوينها العلمي ومشاركتها الفاعلة في كل الميادين وممارستها لكل            

رة باالعتبار، كفيلة بجعل المجالس العلمية تنفتح على كل         المسؤوليات من مؤهالت جدي   
الشؤون االجتماعية والدينية المالئمة لكل المواطنات والمواطنين على حد سواء، قررنا           

  ".إشراك المرأة العالمة في هذه المجالس إنصافا لها وثقة في إيجابية إسهامها فيه

موزعـة   امرأة   36لمغرب الحديث   وبالفعل عين جاللة الملك وألول مرة  في تاريخ ا         
 مختلف المجالس العلمية بالمملكة المغربية وكذا امرأة بالمجلس العلمي األعلـى،            على  

كما فتح جاللته الباب للمرأة المغربية بتمكينها من إلقاء الدروس الدينية أمـام جاللتـه               
 الفقهاء  خالل الدروس الدينية الحسنية التي تنظم خالل شهر رمضان الكريم ويحضرها          
وقـد  . والعلماء من المغرب وخارجه وتبث مباشرة على أمواج اإلذاعة وشاشة التلفزة          

انصبت مواضيعها  ساهمت هذه الدروس بشكل إيجابي في مجال اإلرشاد األسري حيث           
االجتهاد في المسألة   : "موضوعو" نظام األسرة في عالم متغير    : "كموضوعحول األسرة   

مرأة المغربية أن تطور من مهارتها حيـث ولجـت معهـد            ، كما استطاعت ال   "النسائية
  .برنامج تكوين األئمة والمرشدات

وقد حرصت المجالس العلمية المحلية على إحداث خاليا دائمة مكلفة بشؤون المـرأة             
 بابا كـان    12م،  2007واألسرة حيث حدد البرنامج السنوي لعمل المجالس العلمية لعام          

محور المرأة واألسـرة ومحـور      : ي الذي يشمل محورين   من بينها باب العمل االجتماع    
  :الطفولة والشباب وهذا نصهما

 .المرأة واألسرة: المحور األول

وعيا بالمهمة الكبرى التي تقوم بها المرأة في تربية النشء التربية الـسليمة، وقـصدا         
  :إلى الرفع من مستواها المعرفي والديني لما لذلك من آثار إيجابية على األسرة

 على أن تحظى قضايا -في إطار عموم أنشطتها-تحرص المجالس العلمية المحلية  •
 .المرأة واألسرة بنصيب وافر

 .تُحدث خلية دائمة مكلفة بشؤون المرأة واألسرة •
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تسهر المجالس العلمية المحلية على استثمار األيام الوطنية والعالميـة المخصـصة    •
 .لألسرة

لمحلية على الرفع من مستوى الواعظات العلمي والمعرفـي  تعمل المجالس العلمية ا •
 .عبر دورات التكوين والتكوين المستمر

 .تُنظم برامج لتحفيظ القرآن الكريم لفائدة المرأة خاصة •

الفقـه،  (تُعقد دروس منتظمة لفائدة المرأة في مجاالت العلوم الـشرعية المختلفـة    •
 .)...السيرة، التجويد

رامية إلى استهداف نساء العـالم القـروي، وإبـراز تـضحياتهن     تُكثف الجهود ال •
 .وأدوارهن في بناء اإلنسان الصالح

تهتم المجالس العلمية المحلية بإيصال أنشطتها إلى النساء الالئي يوجدن في وضعية  •
  ...).مالسجون، اإلصالحيات، دور األيتا(صعبة 

واج يؤطرهـا متخصـصون فـي    تقام دورات إرشادية وتوجيهية للمقبلين على الز •
 .المجال، وأخرى لفائدة األسر حديثة النشأة

 مشاريع تيسير سبل الزواج -بتعاون مع المحسنين–ترعى المجالس العلمية المحلية  •
 ....)األعراس الجماعية، منح للمعوزين(

 .تدرس المجالس العلمية المحلية إمكانية تشكيل لجن لفض النزاعات األسرية •

 . محكمة لتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشريةراتيجيةإستوضع  •

 .الطفولة والشباب: المحور الثاني

وعيا بالمكانة المتميزة التي تحتلها فئة الطفولة والشباب في المجتمع باعتبارها بانيـة             
  :لمغرب المستقبل، ورغبة في االرتقاء بها فكريا وروحيا، وتمتينا للصلة بهويتها

 على أن تحظى قضايا -في إطار عموم أنشطتها-الس العلمية المحلية تحرص المج •
 .الطفولة والشباب بنصيب وافر

بال إفراط وال –يعتمد في التواصل مع هذه الفئة خطاب مرن ينسجم وروح العصر  •
، مع مراعاة لخصوصيات األجيال الصاعدة ونظرتها لواقعها، ويعـرض لهـم            -تفريط

سهم، وتعيد لهم الثقة في هويتهم، وتمكن مـن اسـتقطاب           اإلسالم في صورة تحيي نفو    
 .هممهم، وتسخيرها في بناء الوطن والمجتمع
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تعمل المجالس العلمية المحلية على توسيع وتنويع دائرة األنشطة الموجهـة للطفولـة    •
تحفيظ القرآن الكريم صـيفا، معـارض، صـبحيات، مـسابقات، حـصص      (والشباب  

 ....)الدعم

في التواصل والتعاون مع الجمعيات العاملة في حقل رعاية الطفولة تسعى المجالس  •
 .والشباب، وفي ولوج فضاءات هذه الفئة ومنتدياتها

تجتهد المجالس العلمية المحلية في أن تهم أنشطتها فئة الطفولة والشباب الموجـودة   •
ـ     (في وضعية صعبة، وأن توجه العمل اإلحساني لخدمتها          ب اإلعـذار، توزيـع الحقائ

 ..).المدرسية

 . المدرسيالهذراإلسهام في الحملة الوطنية لدعم التمدرس والحد من ظاهرة  •

 .استعانة المجالس العلمية بالخبراء المتخصصين في الطفولة •

االهتمام بالتالميذ والتلميذات واالنفتـاح علـيهم واالسـتماع لمـشاكلهم وترشـيد       •
 .تصوراتهم

 مـشهودة   ةدينامكيوبالفعل فقد عرفت خاليا شؤون المرأة واألسرة بالمجالس العلمية          
في جميع أنحاء المملكة، بتنظيم دروس التوجيه واإلرشاد بالمساجد لفائدة النساء وهـي             
دروس تشمل اإلرشاد الديني وكذا اإلرشاد األسري، كما نظمت هذه الخاليا العديد مـن              

ه للشباب في المدارس والثانويات ودور الشباب، وبـدأت         المحاضرات والندوات الموج  
المجلس العلمـي   (بعض المجالس بتشكيل لجن متخصصة في فض النزاعات األسرية،          

، وعرفت هذه التجربة نجاحا واسعا، إال أنه لحد اآلن لم توثق بعد هذه              )بالجديدة نموذجا 
و  تمكن الدارس والباحث      عبر دراسات إحصائية وميدانية    )نظرا لحداثة عهدها  (التجربة  

  .االستفادة منها رصد ايجابياتها ومن الممارس 

ـ باإلضافة لهذا النشاط المباشر في إطار اإلرشاد األسري والعمل على إ           اعة ثقافـة   ش
الصلح بين األزواج وثقافة مركزية األسرة عند الشباب عبر اللقـاءات والمحاضـرات             

 اإلسالمية على استثمار مجال اإلعـالم       والندوات، فقد عملت وزارة األوقاف والشؤون     
 األسرة توجيها وتحليال وتصحيحا، كبرنامج مفاهيم نـسائية         ايابإعداد برامج تتناول قض   

  .بإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ونساء اإلسالم باللغة الفرنسية وغيره
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با ما  كما أن الخط األخضر الذي خصصته الوزارة لطلب الفتوى واإلرشاد الديني، غال           
يتلقى مكالمات تخص المجال األسري، حيث يقوم العلماء والعالمات باإلجابة على أسئلة            

وإن امرأة خافت   : "المواطنين ويوجهونهم ويحثونهم على الصلح انطالقا من قوله تعالى        
، "من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير             

درجة الصيام والصالة والـصدقة؟      أال أخبركم بأفضل من   : "ليه وسلم وقوله صلى اهللا ع   
  .. ".إصالح ذات البين: بلى يا رسول اهللا، قال: قالوا

  : كتابة الدولة المكلفة باألسرة. 3.2

، بينمـا لـم يعـرف      2002أحدث هذا القطاع الحكومي في التشكيلة الوزارية  نونبر          
م التـي أحـدثت     1997رة إلى غاية حكومة     المغرب قطاعا يهتم بأوضاع المرأة واألس     

 الكتابـة وأحـدثت كتابـة    ذهت ه غ  أل  2002، ثم حكومة     فقط كتابة الدولة مكلفة بالمرأة   
  .الدولة مكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقين

وكان من المنتظر أن يضع هذا القطاع مخططا يروم إصالح أوضاع األسرة وتقويـة              
ـ      فضاءها بمنظور شمولي ومقا    إال أن  .  لألسـرة  ةربة تراعي جميع األطـراف المكون

المالحظ هو أن هذا القطاع واصل اعتماد المقاربة التجزيئية السابقة وذلـك باالهتمـام              
بقضايا المرأة بمعزل عن شمولية األسرة وهو ما يظهر من خالل إسـتراتيجية خطـة               

  : وهي مجاالت أساسية5على  اقتصرت والتي 2007-2003عمل كتابة الدولة 

  .  الوطنية لمحاربة العنف ضد النساءلإلستراتيجيةخطة العمل التنفيذية  -
  . الوطنية إلدماج مقاربة النوع االجتماعياإلستراتيجية -
  ".مغرب جدير بأطفاله: "خطة العمل الوطنية للطفولة-
  . خطة العمل الوطنية إلدماج األشخاص في وضعية إعاقة-
  .ية األشخاص المعاقين الوطنية لحمااإلستراتيجية -

  .إضافة على إصدار ميثاق وطني لتحسين صورة النساء في اإلعالم
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 مـن البـرامج تـروم       مجموعةكتابة الدولة   سطرت  ،  اإلستراتيجيةوانطالقا من هذه    
  :النهوض بأوضاع المرأة نذكر منها

 1.2 دعم مراكز االستماع للنساء ضحايا العنف وتقوية قدراتها بغالف مـالي بلـغ               -
  .2006مليون درهم سنة 

 تنظيم دورات تكوينية لفائدة  الصحافة والمستثمرين في إطار المخطـط التنفيـذي              -
  . للميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في اإلعالم

 تنظيم حملة سنوية لمحاربة العنف ضد النساء، كان آخرها تنظيم الحملة الوطنيـة              -
  .2006 دجنبر 10ونبر إلى  ن20الرابعة لمحاربة العنف ضد النساء من 

  . إنجاز افتحاص حسب النوع االجتماعي بثالث قطاعات حكومية-

كما تم إحداث مجموعة من المؤسسات المتخصصة في مجاالت تدخل كتابـة الدولـة              
باألسرة  ، فلم يتم إحداث مؤسسات مهتمةبالنسبة لمجال األسرةأما ) الطفولة ـ اإلعاقة (

  :المؤسسات التاليةككل وإنما بالمرأة فقط وهي 
 ،2004 سـنة  إحداثه تم :المرأة حول والدراسات والتوثيق لإلعالم المغربي المركز -
 المـرأة  بأوضـاع  النهوض مجال في الوطنية السياسات وتتبع دعم األساسية مهامه من

    .وتعميمها المرأة حول واألبحاث الدراسات وإنجاز االجتماعي، مقاربة النوع بإدماج
 خدماتـه  ميتقـد هذا المركز فـي   شرع :بورزازات للنساء الوظائف متعدد المركز -

جهـود   ودعم تنسيق إلى هدف باألساسي عمل برنامج وفق 2005 سنة من ابتداء المختلفة
 األمية للدخل ومحاربة المدرة واألنشطة اإلنجابية الصحة مجال في المحلية المبادرات كل

 . في صفوف النساء

 بـين  التعـاون  إطار في إنجازه جريي مشروع وهو: بطنجة رأةللم الجهوي المركز -

 الموجهة ودعم األنشطة وضع مهامه من بإسبانيا، المستقلة األندلس وحكومة الدولة كتابة

 على عمله في رتكزيو بالجهة، الجنسين بين المساواة ثقافة بنشر النساء بأوضاع للنهوض

 الشاون  العرائش -ملوسة  تطوان مدن من بكل المراكز المحلية من بنية

 األخضر الرقم خدمات انطلقت: العنف ايضحا النساء لفائدة الوطني األخضر الرقم  -

 إطار في ، 2005 نونبر في العنف ايضحا والنساء الفتيات لفائدة 080008888 الوطني

 وعمـل  سير على شرفي .النساء ضد العنف لمناهضة الوطنية اإلستراتيجية تتبع تفعيل
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 مكالمات ستقبليو .المجال في تقنية خبرة توفرن علىي مستمعات من طاقم األخضر الرقم

 المستعجلة المكالمات استقبال الرقم من هذا مكنيو.  غيةيواألماز العربية باللغة المشتكيات

 علـى  عمـل يو .األسبوع اميأ وطيلة الليل، منتصف حتى بالمياومة عملي زمني نظام وفق

 والعدل، الصحة، هياكل فيها بما المتعاونة المؤسساتية للهياكل اوتوجيهه اتيتسجيل الشكا

 االسـتماع  مراكـز  وإلـى  المـستعجلة  بالنسبة للحاالت الملكي والدرك الوطني واألمن

 .العنف ايضحا للنساء واإلرشاد والتوجيه

 علـى  أحـدثت  تنسيقية مركزية بنية: النساء ضد العنف لمحاربة الوطني المرصد  -

من  النساء، ضد العنف لمحاربة الوطنية اإلستراتيجية تفعيل إطار في الدولة كتابة مستوى
 ظاهرة تفشي حول والنوعية الكمية والبيانات المعطيات وتجميع الرصد األساسية أدوارها

 وزارة الصحة، وزارة من كل عن ممثلين تهيعضو المرصد في ضميو النساء، ضد العنف

 الـدرك  و لألمن الوطني العامة اإلدارة االتصال، زارةو الوطنية، التربية وزارة العدل،

 المجـال  في العامل الجمعوي النسيج عن ممثلين 8 و للتخطيط السامية والمندوبية الملكي

 مـشروع وضـع    ويعمل على انجاز .الجامعية البحث ووحدات عن مراكز ممثلين وكذا
  .  العنف ضد النساءمنظومة معلوماتية تمكن من تحليل المؤشرات المرتبطة بظاهرة

وعلى مستوى التشريع، فقد اشتغلت كتابة الدولة المكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص           
:  مـشاريع قـوانين وهـي      3  على    2007 تاريخ إحداثها إلى اآلن      2003المعاقين من   

في (مشروع قانون حول وحدات حماية الطفولة، مشروع قانون حول العنف ضد النساء             
  ).في طور المصادقة( مشروع قانون حول الخادمات في البيوت ،) طور المصادقة

تجربة كتابة الدولة في األسرة والطفولة واألشخاص       وفي المحصلة يمكن أن نقول أن       
على الجانب المتعلـق بالنـساء ضـحايا        اقتصرت  المعاقين في مجال اإلرشاد األسري      

،  و المالية  ؤسساتية والتقنية العنف حيث جندت له قدرات هامة من الناحية التشريعية والم         
ال يمكن تصور استقرار أسري في ظل تنـامي ظـاهرة النـساء             إذ  وهو برنامج مهم      

تطوير لـشمل  مجـاالت اإلرشـاد        تجديد و   المعنفات إال أن هذا البرنامج يحتاج إلى          
األسري الوقائية واإلصالحية واإلنمائية، باعتماد مقاربة إرشادية شمولية بعيـدا عـن            

  .رعيةاصتة التجزيئية الالنظر
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        ))))الجمعيات األهليةالجمعيات األهليةالجمعيات األهليةالجمعيات األهلية(((( المجتمع المدني المجتمع المدني المجتمع المدني المجتمع المدني....3

  التاريخ والمقاربة: مراكز االستماع للنساء ضحايا العنف 3.1

عرف المجتمع المغربي ظهور الجمعيات النسائية منذ عهد االستعمار حيث تأسـست            
تقالل جمعية  أخوات الصفا في الخمسينيات من القرن الماضي كحركة داعمة لمطلب اس           

كما شاركت المرأة المغربية في حركة مقاومة االستعمار بمختلـف الوجـوه،            . المغرب
 الجانـب    على ومع مطلع االستقالل تأسست جمعيات نسائية اقتصر اشتغالها في الغالب         

  . في بعده اإلحساني الخيرياالجتماعي

 من خـالل    ومع بداية السبعينات أخذت تبرز الحركة النسائية كحركة  مطلبية حقوقية          
  .قطاعات نسائية ألحزاب سياسية خاصة منها األحزاب ذات التوجه اليساري

 الحركات بشكل كبير مع المحيط العام الدولي واالتفاقيات والمعاهدات          ذهوقد تفاعلت ه  
، 1979الدولية والسيما اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييـز ضـد المـرأة سـنة                

  .بالمرأة كعقد خاص 85-75وتخصيص العقد 

ومع مطلع الثمانينات واستجابة للتوجهات الدولية، فقد بدأت الحركة النسائية المغربية           
تنحو نحو خلق جمعيات ومنظمات نسائية مستقلة عن األحزاب السياسية من أجل تشكيل             
جبهة نسائية انصبت مطالبها باألساس على تعديل بنود مدونـة األحـوال الشخـصية              

  .وميكانيكية بين الرجل والمرأةوإحقاق مساواة مثلية 

 التـي نـصت علـى      1993في بداية التسعينات، وتفعيال لبنود االتفاقية األممية بفيينا         
ضرورة مناهضة العنف ضد النساء، ستتجه هذه الحركة إلى خلـق مراكـز سـميت               
بمراكز االستماع للنساء ضحايا العنف، تنطلق من مظلومية المرأة وتنتـصب كطـرف           

بالموازاة مع ذلك ستستمر مطالبها المتعلقة بتعـديل        .  عن حقوقها بالمحاكم   مدني للدفاع 
مدونة األحوال الشخصية ثم ستساهم هذه الحركة انطالقا من توصيات المؤتمر العالمي            

 في وضـع مـشروع      آنذاك  إلى جانب كتابة الدولة  المكلفة بالمرأة       1995للمرأة بيكين   
، هذا المشروع الذي كـان      1999 سنة   "لتنميةخطة إدماج المرأة في ا    "خطة سميت بـ    
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سببا في خلق تدافع مجتمعي مدني واسع بين معارض  ومؤيد للخطة المذكورة، وبـين               
منطلق من سمو المرجعية اإلسالمية على باقي المرجعيات ومن مطالب بتفعيل مرجعية            

  .ملة وتفصيالجاالتفاقيات الدولية 

طالقا من إمارة المؤمنين حيث أعلن جاللتـه       وهو السجال الذي انتهى بتدخل ملكي، ان      
أنه بصفته أميرا للمؤمنين فهو لن يحل ما حرم اهللا ولن يحرم ما أحله، وشـكل لجنـة                  
استشارية ضمت العلماء والفقهاء إلى  جانب الخبراء والقضاة أنهت أشـغالها بـاقتراح             

البرلمـان   أمـام    2003سرة، أعلن عنها جاللته في خطاب أكتـوبر         مدونة  جديدة لأل   
، وهـي   2004 فبرايـر    فيبعد دراستها و تعديل بعض بنودها       البرلمان  وصادق عليها   

المدونة التي تميزت باعتمادها على المرجعية اإلسالمية مع االنفتاح واالجتهاد من داخل            
  .المنظومة اإلسالمية ومراعاة قيم المجتمع المغربي

اكز استماع للنساء ضحايا العنف،     وعموما فالحركة النسائية التي اتجهت إلى خلق مر       
.  صرفة، تنتصر للمرأة دائما بمعزل عن شمولية األسرة        مقاربة حقوقية تتبنى في غالبها    

وقد نجحت هذه المراكز بالفعل في التنبيه إلى ظاهرة العنف ضد النساء وضرورة الحد              
م اهتمامهـا   منها، إال أنها في المقابل لم تنجح في إرساء قواعد أسرية متينة نظرا لعـد              

بشمولية األسرة، حيث غالبا ما تنتهي الحاالت التي ترد على هذه المراكز بـالطالق أو               
التطليق، ويؤاخذ على هذه المراكز أنها تقارب مشاكل المرأة من زاوية واحـدة وهـي               

  .زاوية السلطة المخولة للرجل

ـ  برز موازاة مع ذلك وفي نفس الفترة أي في التسعينات   ة أخـرى  اتجاه آخـر وموج
للحركة النسائية وهي الحركة التي تتبنى المقاربة الشمولية لموضوع المـرأة واألسـرة              

  .في مقابل المقاربة التجزيئية المهتمة بالمرأة واالقتصار على البعد الحقوقي

" الجمعية المغربية للتربية ورعاية األسرة    " بإنشاء   1992وهي الحركة التي برزت سنة    
التـي كانـت أول     " منظمة تجديد الوعي النـسائي    "،  1995ا سنة   بالعاصمة الرباط تلته  

:  مركـزا سـمته  1999منظمة نسائية تعنى بمجال اإلرشاد األسري حيث فتحت سـنة         
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بالعاصمة االقتـصادية للمغـرب الـدار       "  واالستشارة القانونية  د األسري يرشتمركز ال "
  .البيضاء

لتي تتبنـى نفـس المقاربـة  فـي     بعد ذلك سيتم إنشاء العديد من الجمعيات النسائية ا       
موضوع المرأة واألسرة  وستعمل هذه الجمعيات فيما يعد على تشكيل جبهـة نـسائية               
تتوخى الدفاع  عن حقوق المرأة وتبني قضاياها العادلة إلى جانب التركيز على استقرار           

 منتـدى : " الجمعيات منتدى أطلقت عليه اسم     ذهاألسرة وتماسكها، وهكذا شكلت مجمل ه     
تنميـة  : امرأة مكرمة  ـ أسرة متماسـكة  : "رفع شعارالذي " لزهراء للمرأة المغربيةا

  ".أصيلة

اعتمـاد مقاربـة    :  مراكز اإلرشاد األسري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية       3.2

  الصلح

منتدى الزهراء للمرأة المغربية هيئة نسائية مركزية مستقلة ذات طابع حقوقي ثقـافي             
ايا المرأة واألسرة، انطالقا من القيم األصيلة للمجتمع المغربي،         تنموي، تشتغل على قض   

وتنفتح على التجارب النسائية العالمية، مستفيدة من إيجابياتها، وتتعاون مع الجمعيـات            
امـرأة مكرمـة أسـرة      : النسائية ذات األهداف المشتركة وتعمل من أجل تحقيق شعار        

  متماسكة وتنمية أصيلة

رة رؤى أصيلة في المجال القانوني والحقوقي مرتبطة بقـضايا          يعمل المنتدى على بلو   
المرأة و األسرة، ويدافع على حقوق المرأة ويتبنى قضاياها العادلة، كما يـسعى إلـى               
إعادة االعتبار لمؤسسة األسرة كخلية أساسية داخل المجتمع  ويناضل من أجل االرتقاء             

ادرة على المساهمة في قيادة قـاطرة       بالمستوى التعليمي والثقافي للمرأة بحيث تصبح ق      
التنمية بالبالد بالشكل الذي يؤدي إلى تقديم صورة مشرفة للمرأة المغربيـة المعـززة              

 .المكرمة ولألسرة المنسجمة المتماسكة لتحقيق تنمية بشرية أصيلة ومستديمة

ف يعتمد المنتدى التنسيق و الشراكة و المناولة مع الجمعيات و الهيئـات ذات األهـدا         
 جمعية نسائية مغربية تـشتغل      30المشتركة، وقد استطاع أن يؤسس شبكة نسائية تظم         
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مراكـز االسـتماع    . (بمختلف جهات المملكة المغربية في إطار برامج تنموية نـسائية         
 - مشاريع صغرى مـدرة للـدخل  -تمدرس الفتاة بالعالم القروي -واإلرشاد األسري 

، ويـسعى المنتـدى لتعزيـز قـدرات هـذه           ..).مراكز تنمية قدرات المرأة ومهاراتها    
 . الجمعيات من خالل مركز الزهراء لتأهيل الجمعيات النسائية

ويعتبر المنتدى أن األسرة هي الخلية األساس إلقامة مجتمـع متـوازن ومـستقر، إذ               
ركزت الشرائع السماوية عبر التاريخ والفطر السليمة والعقول المتبصرة على أهميتهـا            

ظ عليها، فقد أكد الحق سبحانه وتعالى في العديد من آيات كتابه العزيز             وضرورة الحفا 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم       ( على مفهوم السكن والمودة والرحمة داخل األسرة          

، وبينت الدراسات النفسية الحديثة دور      )أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة        
 إشاعة االستقرار واألمن النفسي داخل األسـرة، ممـا         التفاهم والمحبة بين الزوجين في    

يساهم في بناء مجتمع متوازن يعمه االستقرار والسكينة ويفسح المجال لنمـو مواهـب              
  .وقدرات أفراده

لكن، ونتيجة لما عرفه العالم من تحوالت اجتماعية و اقتصادية وسياسية، تعرضـت             
 في العالم اإلسالمي وتحديدا في بلدنا       األسرة لهزات عنيفة خاصة في العالم الغربي، أما       

المغرب فإن بعض مظاهر التفكك األسري بدأت تعرف طريقها إلى األسـرة المغربيـة    
  :نذكر من بينها

 تخلي العديد من الرجال عن المسؤوليات المنوطة بهم شرعا تجاه أسرهم من رعاية              -
رة الوظـائف وتعـدد     مما جعل المرأة تضطلع بأدوار متشعبة وتعاني من كث        ... وحماية

المسؤوليات، وتتعرض في بعض األحيان للفقر والحاجة والبحث عن موارد الرزق بأي            
  .شكل كان

ـ تنامي ظاهرة العزوف عن الزواج، وتأخر سن الزواج عنـد الرجـال والنـساء،               
وتزايد العقبات أمام الزواج وتكوين األسر، مع سرعة تفكك العديد منهـا فـي حالـة                

  .تكوينها
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حت العديد من األسر، مجرد شكل اجتماعي بدون روح حيـث غـاب عنهـا               ـ أصب 
مفهوم الميثاق الغليظ، وغابت قيم المعاشرة بالمعروف واإلحـسان لألهـل، ومفـاهيم             
الرعاية والحماية، ومن ثم غابت مشاعر المودة والرحمة مما انعكس سلبا على األبناء،             

بدور التنشئة الحضارية، مما جعـل      حيث يستحيل على األسرة في هذا اإلطار أن تقوم          
شريحة واسعة من شباب اليوم عرضة لالنحالل الخلقي وتعـاطي المخـدرات وإتبـاع     

  .المذاهب الشاذة
ـ تفشي الخيانة الزوجية، وإقامة عالقات غير شرعية خارج مؤسسة الـزواج، ممـا      

مى أدى إلى تفشي األمراض الجنسية، وتزايد عدد األطفال غير الـشرعيين ومـا يـس              
  . باألمهات العازيات

وهكذا ارتفعت نسبة األسر المتخلى عنها من طرف الـزوج وكثـر عـدد األطفـال                
المشردين في الشوارع بسبب الخالفات الزوجية والطالق وكثرت حاالت الشكوى لدى           

  .العديد من الزوجات واألزواج بمبررات مختلفة

ين على مصلحة الـوطن     هذه المظاهر وغيرها تدق ناقوس الخطر، وتضع كل الغيور        
أمام مسؤولياتهم، فأوضاع األسرة المغربية في حاجة إلى إصـالحات واسـعة علـى              
األصعدة التربوية واالجتماعية واالقتصادية والتشريعية، إصالحات تنطلق مـن حقيقـة           
واقعنا وتنبني على مبادئ ديننا وقيمنا من أجل تحصين مؤسسة األسـرة مـن عوامـل            

  .ختراق الخارجي، وتفعيل دورها الحضاريالتفكك الداخلي واال

باتت ماسة إلى إنشاء مراكـز لالسـتماع واإلرشـاد    يرى المنتدى أن الحاجة  وعليه،  
األسري تقدم خدمات استشارية واجتماعية وتوجيهات نفسية وقانونية للمقبلين على هـذا           

ـ                االمر ضة كز في سبيل إشاعة ثقافة أسرية بناءة وهادفة مما يـساهم فـي تحقيـق نه
  .اجتماعية وثقافية

وبالفعل فقد عمل المنتدى على إحداث عدد  من مراكز االستماع واإلرشاد األسـري              
مركز كرامة بطنجة ، مركز الوئام بسال، مركز الرعايـة          (منتشرة عبر المدن المغربية     

  ...)، مركز أم البنين بالرشيديةبالرباط،
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ظـيم  دورات تدريبيـة وطنيـة         المراكز من خالل تن    ذهويعمل المنتدى على تقوية ه    
  :متخصصة لفائدة أطر العاملين بالمراكز نذكر منها

تأهيـل  "  تنظيم الدورة التكوينية الثالثة حول مراكز االستماع واإلرشـاد األسـري         -
، بهدف الحـث علـى اعتمـاد  المقاربـة           2005 مارس   26/27بسال يومي   "  وتفعيل

  .ستماع و التوجيه األسرياالجتماعية و تفعيل آلية الصلح في مراكز اال
تأهيل الجمعيات النسائية رهان    :" تنظيم الدورة الوطنية التكوينية الرابعة تحت شعار       -

  25 و   24 ،   23بالمركز الـوطني لتكـوين األطـر بـالقنيطرة أيـام            " التنمية البشرية 
 . بهدف االرتقاء بالمستوى المؤسساتي للمراكز2006يونيو

تدريبية الخامسة لفائدة أطر جمعيات نسيج الزهراء تحـت          تنظيم الدورة الوطنية ال    -
 31من تأطير الدكتور طـارق الـسويدان يـوم          " آليات نجاح العمل التشاركي   : "عنوان
  . بفاس بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المراكز2007يناير

كما حرص المنتدى أن يستفيد أطره من الدورات التي  تنظمها هيئـات متخصـصة               
 وهكذا شارك المنتدى في الدورة التدريبية األولى للتأهيـل علـى إدارة             خارج المغرب 

المراكز االجتماعية التي نظمها معهد كرسي النور بالكويت الذي يشرف عليه األسـتاذ             
المتخصص في المجال األسري جاسم المطوع في الفترة الممتدة من بداية فبراير إلـى              

بية الثانية للتأهيـل علـى إدارة المراكـز         ، وشارك في الدورة التدري    2004نهاية أبريل 
  .2006االجتماعية التي نظمها نفس المعهد بالكويت فبراير 

وحرصا من المنتدى على توحيد التوجهات و أساليب عمل مختلف المراكز فقد اعـد              
المنتدى مجموعة ورقات توجيهية بغية تحسين الخدمات التي تقدمها المراكز، و من أهم             

  : األوراقهذه

  .الرؤية، الوسائل، األهداف: اكز االستماع و اإلرشاد األسريمر -
 .مركز الوئام بسال نموذجا: مراكز اإلرشاد األسري -

 .ورقة تقنية مؤطرة لعمل مراكز االستماع و اإلرشاد األسري -

 .نموذج استمارة استقبال الحاالت -
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نتـدى   الورقات تتضح رسالة مراكز االستماع و اإلرشاد األسـري لم          هذهومن خالل   
 تدعيم وتأهيل األسـرة     رعاية و :  أن نلخص الرسالة في    حيث يمكن الزهراء وأهدافها،   

  .المغربية

  : المراكز تروم إلىهذه كما أن أهداف 

   المساهمة في استقرار األسرة المغربية وحمايتها من التفكك-
   نشر ثقافة أسرية هادفة وبناءة -
 ة  العمل على تعزيز وتقوية العالقات الزوجي- 

  . المساهمة في التأهيل التربوي وتقوية قدرات األسرة-
  . تفعيل آليات الصلح لحل الخالفات األسرية-
   حماية المرأة والطفل من العنف والتحرش الجنسي -
   تقديم االستشارة النفسية والشرعية والقانونية في التوعية بالحقوق والواجبات  -
  .    واألطفال ضحايا العنف تقديم خدمات نفسية وقانونية للنساء- 
   القيام بأبحاث اجتماعية ميدانية في أفق مقاربة موضوعية لوضعية المرأة المغربية - 

(  المراكز بالتوازي على ثالث محاور أساسية وهي المحـور العالجـي           هذهوتشتغل  
و ) اإلرشاد المبكر، تأهيل المقبلـين علـى الـزواج        ( ، المحور الوقائي    )مقاربة الصلح 

دورات التدريب والتثقيف و التوعية لتنمية مهارات و قدرات األسـرة           (لنمائي  احور  الم
  ).المغربية

 إجمالهـا ، يمكن   أما أنشطة هذه المراكز فتتوزع إلى أنشطة يومية وأسبوعية وسنوية         
  :في ما يلي

  وتتضمن : الخدمات اليومية
  .االستقبال، التهدئة النفسية واالستماع -
 .توصل إلى الصلحإسداء النصح من اجل ال -

 .التوجيه التربوي من خالل بعض االستشارات الشرعية -
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التوجيه القانوني عبر تقديم استشارات قانونية من طرف محام أو متخـصص فـي       -
 .مجال القانون

 .المساعدة القضائية -

 ).أطباء و معالجون نفسانيين(المساعدة النفسية من طرف متخصص في المجال -

  :سبوعيةاألخدمات ال
المعنفات، المطلقات، المراهقـات،    : ( تكوينية من تأطير متخصصين لفائدة     دورات -

 )....مراهقين،

  .الزواج مقبلين علىهيلية للأبرامج ت -

  :موسمية/خدمات دورية 
 .ملتقيات أسرية -

 . قوافل توعية -

 . أبواب مفتوحة -

  .ندوات ودورات تدريبية -

 تعبؤها الحاالت الوافدة    إلى جانب ذلك، توفر مراكز اإلرشاد األسري استمارات عملية        
على المركز حيث يتم استثمار نتائجها في أبحاث و دراسات ميدانية بغية معالجة أسباب              
بعض اإلشكاليات التي تهدد تماسك األسرة و قيامها بأدوارها المنوطة بهـا، كإشـكالية              

 الدراسات معالجة أسباب    هذهالعنف ضد النساء و تخلي األزواج عن أسرهم، وتتوخى          
  . إلشكالية وعدم االكتفاء بمعالجة أعراضهاا

 المراكز رغم حداثة تأسيسيها أن تحقق نتـائج مـشجعة أهمهـا             هذهو قد استطاعت    
اإلسهام في االستقرار األسري و النفسي للوافدين عليها و تفعيل مسطرة الـصلح فـي               

في ما  حالة الشقاق حيث احتل مركز كرامة بطنجة الرتبة األولى على الصعيد الوطني             
من حاالت النزاع الوافدة    % 70يخص إصالح ذات البين بتفوقه في إبرام الصلح بنسبة          

  .عليه
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         عامة عامة عامة عامةةةةةــــالصالصالصالصــــخخخخ

هذه خالصة التجربة المغربية في مجال اإلرشاد األسري، وهي على العموم تجربـة             
ال زالت تحتاج إلى التقويم والتطوير، فالمجهودات المنتظرة كبيرة         لكنها  حديثة وطموحة   

 ذلك أنه ،والتنميط الفكري الذي يصاحبها شاسعة وسوف تتعاظم بفعل تحديات العولمةو
 المجتمعـات، وإنمـا    يمكنها أن تنشئ من المعلوم أن القوانين والشرائع مهما سمت ال

معان وما سـطرته لوجودهـا مـن     هم أساسا في صيانة قيمها وما انبتت عليه مناتس
 الوعي  هم في بناءاتس تشتغل كل المؤسسات التيولذلك وجب التأكيد على أن . أهداف

بالتربية والتكوين أو اإلعالم   وثقافيا وروحيا، سواء تعلق األمر وتأهيل اإلنسان معرفيا
أو المساجد وكذا الجمعيات المدنية و الهيآت السياسية ، في غرس قيم العدل والتضامن              

 إذا ما بلغا سن الـزواج وقـدر   الرجل والمرأة منذ نعومة أظافرهما حتى والتراحم بين
أسرة، كان لهما من التربية والمؤهالت الفكرية والخلقية والروحية مـا   لهما أن يؤسسا

المؤسسة المجتمعية تقوم على أساس متين ال على شفا جرف هار ينهار بهـا   يجعل هذه
 ذلك  التظالم والصراع وفقدان معنى المودة والتساكن والمكارمة مع ما يعنيه في مهاوي

   .انعكاسات اجتماعية غير سليمة من

لذا فمجال اإلرشاد األسري يحتاج إلى تضافر جهود مختلف الفـاعلين فـي المجـال               
ول العـام العربـي و      والتنسيق و التعاون وتبادل التجارب و الخبرات المتراكمة بين د         

ان اإلسالمي، من أجل أسرة مستقرة قوامها التعاون والتكامـل، أسـرة تخـرج اإلنـس              
  .الحضاري الفعال
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