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تقدمي
تعترب درجة م�شاركة الن�ساء يف تدبري ال�ش�أن العام واحتالل مواقع
وازنة يف اتخاذ القرار ،م�ؤ�س�ساتيا وحزبيا ،من امل�ؤ�رشات الدالة على مدى
تقدم جتارب البناء الدميقراطي ومدى توفر �رشط �أ�سا�سي للتنمية الب�رشية.
و�إذا كانت العقود الأخرية قد عرفت تقدما ملحوظا يف تطور اكت�ساب
الن�ساء ملواقع متقدمة يف كل الواجهات �سيا�سيا واقت�صاديا واجتماعيا
وثقافيا ،ف�إن ذلك ال يلغي االختالل الوا�ضح يف ولوج مواقع القرار على
امل�ستوى الدويل كما ت�ؤكده التقارير ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سات الدولية املخت�صة.
وقد عرفت �أو�ضاع الن�ساء يف املغرب تطورا ملحوظا على كافة
الواجهات بف�ضل ن�ضاالت احلركة الن�سائية نف�سها ،وتطور الإرادة
ال�سيا�سية لدى الدولة من خالل تنامي التزامها بق�ضايا امل�ساواة وحقوق
الإن�سان ،وتنامي الوعي ب�أهمية ال�سري يف هذا املنحى خدمة لق�ضايا التنمية
امل�ستدامة والبناء الدميقراطي .وقد جت�سد ذلك من خالل دخول املر�أة �إىل
املواقع احلكومية والربملانية وامل�ؤ�س�ساتية الأخرى ومنها احلزبية واملدنية،
كما ترجمته التعديالت الت�رشيعية (مدونة الأ�رسة ،قانون الأحزاب ،قانون
االنتخابات )...وتوج مبقت�ضيات الوثيقة الد�ستورية  ،2011وااللتزامات
الدولية اجلديدة للمغرب.
�إال �أن هذا التطور ال يلغي الوثرية املحت�شمة� ،إن مل نقل الهزيلة،
ملا �أفرزته مرحلة ما بعد �إعمال مقت�ضيات الد�ستور يف جمال امل�ساواة
واملنا�صفة و�إحداث امل�ؤ�س�سات اجلديدة املن�صو�ص عليها ،والتي �أثارت جدال
وقلقا كبريين بخ�صو�ص مدى الإرادة ال�سيا�سة لدى احلكومة احلالية .لقد
�أبرز م�رشوع القانون املتعلق بهيئة املنا�صفة الذي تقدمت به احلكومة
غياب �إرادة يف �إحداث م�ؤ�س�سة وطنية ب�صالحيات فعلية تتجاوب ومبادئ
باري�س يف هذا املجال ،كما �أن ن�سبة التعيني احلكومي يف املنا�صب العليا
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(والتي مل تتجاوز �إال بقليل ن�سبة  %10لفائدة الن�ساء) والتخوف من الرفع
من ن�سبة كوطا الن�ساء يف الربملان ،ونتائج انتخاب ر�ؤ�ساء اجلماعات
الرتابية التي تراجعت فيها ن�سبة الن�ساء يف الرئا�سة ،كلها م�ؤ�رشات مقلقة
بالن�سبة لرتجمة منطوق الد�ستور الداعي �إىل امل�ساواة واملنا�صفة.
ويف هذا اخل�ضم ،دعا مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
وم�ؤ�س�سة فريديري�ش �إيربت الأملانية �إىل ندوة وطنية للتفكري امل�شرتك
يف م�آل ق�ضايا املر�أة ومراكز القرار ،مب�شاركة قيادات وفاعالت من احلركة
الن�سائية واملدنية ومن �أحزاب �سيا�سية متنوعة امل�شارب لر�صد م�سار
التطور ودرجة التقدم ومواطن االن�شغال والقلق وانتظارات التقدم.
وقد �شكلت الندوة فعال ف�ضاء حلوار متعدد ومثمر وغني عك�س
درجة ن�ضج رفيع ،وانخراط وا�سع لك�سب معركة امل�ساواة كمكون ال
حميد عنه يف البناء الدميقراطي.
وي�سعد مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية وم�ؤ�س�سة
فريديري�ش �إيربت الأملانية باملغرب �إ�صدار �أ�شغال هذا امللتقى ،والتقرير
الرتكيبي ملداوالتها ،كم�ساهمة يف النقا�ش اجلاري بخ�صو�ص خمتلف
ق�ضايا الن�ساء يف امل�شاركة الفعلية يف �إدارة ال�ش�أن العام ،وولوج مواقع
القرار والفعل يف بلورة ال�سيا�سات العمومية الالزمة لذلك.
وتلك م�ساهمة جديدة للمركز وامل�ؤ�س�سة يف مرافقة ور�ش البناء
الدميقراطي باملغرب من خالل التفكري امل�شرتك مع الفاعلني الأ�سا�سني
يف متطلبات ذلك.
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احلبيب بلكو�ش

جريد �إميل ليزر

رئي�س مركز درا�سات حقوق
الإن�سان والدميقراطية

املمثل املقيم مل�ؤ�س�سة فريديري�ش
�إيربت الأملانية /مكتب املغرب

الورقة التقدميية للندوة
ما انفكت مكانة ق�ضايا املر�أة ت�شكل مقيا�سا بارزا لتقدم ال�شعوب
وتطورها ب�شكل عام ،كما �أن موقع املر�أة ومدى م�ساهمتها يف ال�ش�أن
العام ومدى ما تتمتع به من حقوق ي�شكل مقيا�سا لدرجة توازن املجتمع
وانتمائه الفعلي �إىل املجتمعات الدميقراطية .بل ميكن القول �إن حترر املجتمع
وتقدمه وازدهاره وانفتاحه يرتبط وثيق االرتباط ب�ضمان حقوق املر�أة.
ومما يزيد امل�س�ألة �أهمية يف املغرب �أن عدد الن�ساء يفوق  50يف املائة
من العدد الإجمايل ل�ساكنة املغرب ،كما يغلب عليه الطابع ال�شبابي،
وهو ما �شكل �أحد �أهم احليثيات التي جعلت من انخراطها الفعلي يف
ال�ش�أن العام �أمرا �رضوريا وملحا .وقد متكنت املر�أة املغربية من حتقيق
مكت�سبات هامة يف جماالت اجتماعية واقت�صادية وقانونية وكذا على
امل�ستوى ال�سيا�سي ،وذلك يف �سياق التحوالت التي عرفتها البالد يف
�إطار م�سل�سل االنتقال الدميقراطي الذي انخرط فيه املغرب منذ نهاية
القرن املا�ضي ،وخا�صة مع تنامي حركات ن�سائية خا�ضت العديد من
املعارك والن�ضاالت على �أكرث من م�ستوى ،جعلت ح�ضورها مكثفا يف
خمتلف هيئات املجتمع املدين ،كما كانت حا�رضة بقوة يف النقا�شات
املف�صلية ال�ساعية �إىل حتديد معامل هذا االنتقال الدميقراطي.
وقبل التطرق �إىل م�س�ألة املر�أة وال�سيا�سة ببالدنا ،جتدر الإ�شارة
�إىل �أن الد�ستور املغربي ل�سنة  ،2011ين�ص يف ت�صديره على �أن املغرب
«يرتكز على مبادئ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص والعدالة االجتماعية» ،كما
ين�ص يف ف�صله ال�ساد�س على �أنه «تعمل ال�سلطات العمومية على توفري
الظروف التي متكن من تعميم الطابع الفعلي حلرية املواطنات واملواطنني،
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وامل�ساواة بينهم ،ومن م�شاركتهم يف احلياة ال�سيا�سية» .وي�ؤكد الف�صل
التا�سع ع�رش على �أنه «يتمتع الرجل واملر�أة على قدم امل�ساواة باحلقوق
واحلريات املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية
الواردة يف هذا الباب من الد�ستور ويف مقت�ضياته الأخرى ،وكذا يف
االتفاقيات واملواثيق الدولية كما �صادق عليها املغرب ،وكل ذلك يف
نطاق �أحكام الد�ستور وثوابت اململكة وقوانينها» .كما يجدر بنا التذكري
ب�أن املغرب �صادق على عدد من االتفاقيات الدولية ،من �أبرزها اتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،ورفع كل حتفظاته على
بع�ض موادها .علما �أنه كان �أول بلد عربي ي�صادق على هذه املدونة.
وللتذكري فقد عرفت ق�ضية املر�أة باملغرب ،مع جميء حكومة
التناوب �سنة  ،1998دينامية نوعية مع اخلطة الوطنية لإدماج املر�أة يف
التنمية ،التي متت بلورتها وفقا ملنهجية جديدة تقوم على مقاربة النوع
االجتماعي .وقد كان لطرح هذه اخلطة ت�أثريات �إيجابية �سواء بخ�صو�ص
املزيد من الو�ضوح يف الر�ؤى اخلا�صة للم�س�ألة الن�سائية �أو يف ما يتعلق
بقوة الرتافع لفائدة امل�ساواة يف جمال النوع االجتماعي.
�إذا كانت اخلطة قد مكنت من فتح نقا�ش جمتمعي على قاعدة
ا�ستقطابات داخل خمتلف الف�ضاءات الفكرية وال�سيا�سية واملدنية ،فقد
�أبرزت مدى احلاجة �إىل �إرادة �سيا�سية قوية لإدماج �إ�صالحات جوهرية
متكن من املر�أة من التمتع الفعلي بحقوقها على خمتلف امل�ستويات
وت�ساهم يف البناء الدميقراطي للمجتمع املغربي.
وقد مت تتويج هذا امل�سار بالتحكيم امللكي الذي �سيتولد عنه �إ�صدار
مدونة الأ�رسة �سنة  2004التي تعترب ،عن حق ،منعطفا هاما وقفزة نوعية
يف م�سار تعزيز حقوق املر�أة والطفل باملغرب ،والتي كان لها ت�أثري يف
�إ�صالحات �أخرى �شملت حق الأم املغربية يف منح اجلن�سية لأبنائها من
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زوج غري مغربي ،كما مت اعتماد الإ�سرتاتيجية الوطنية ملناه�ضة العنف
والتحر�ش اجلن�سي �ضد الن�ساء ،وا�ستحدثت مراكز ا�ستماع وخاليا للن�ساء
املعنفات يف امل�ست�شفيات ومراكز ال�رشطة وجمعيات املجتمع املدين...
كانت �آخر هذه اخلطوات تقدمي اخلطة احلكومية للم�ساواة «�إكرام»
يف �أفق املنا�صفة ( ،)2016/2012التي تت�ضمن ثمانية جماالت و 24هد ًفا
و� 157إجرا ًء ،تتوخى م�أ�س�سة مبادئ الإن�صاف وامل�ساواة ،و�إر�ساء قواعد
املنا�صفة عرب التقائية الربامج واملبادرات لدمج الن�ساء يف ال�سيا�سات
العمومية وبرامج التنمية ،والتي �أثارت بع�ض االنتقادات من طرف عدد
من مكونات احلركة الن�سائية.
وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي ،وعلى الرغم من �أن �أول د�ستور مغربي ملا
بعد اال�ستقالل ن�ص على امل�ساواة بني اجلن�سني ،فقد ظلت املر�أة املغربية
لفرتة طويلة من الزمن جمرد مو�ضوع لل�سيا�سة دون �أن تكون من
الفاعلني يف جمرياتها ،حيث اقت�رصت م�شاركتها الفعلية على الت�صويت
فقط .حيث مل تتمكن �أية امر�أة مغربية من الفوز يف االنتخابات الت�رشيعية
�أو اجلماعية ملدة تناهز ثالثني �سنة منذ �أول انتخابات عرفها املغرب �سنة
 .1963ففي �سنة  1993فقط متكنت مر�شحتان من االحتاد اال�شرتاكي
وحزب اال�ستقالل (بديعة ال�صقلي ولطيفة بناين �سمري�س) من الفوز
مبقعدين مبجل�س النواب .وبقي الو�ضع على حاله يف انتخابات .1997
ويف االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  ،2002مت اعتماد نظام االقرتاع
بالالئحة الن�سبي ،ونظام احل�صي�ص (الكوطا) حيث مت تخ�صي�ص %10
من مقاعد جمل�س النواب للن�ساء ،ال�شيء الذي �ضمن  30مقعدا للن�ساء
يف هذه االنتخابات ،التي عرفت فوز  35امر�أة .ويف انتخابات �سنة
 2007عرف ح�ضور الن�ساء الفائزات تراجعا طفيفا بانتخاب  34امر�أة؛
حيث مل تنجح �سوى �أربع ن�ساء يف اللوائح املحلية �إىل جانب 30
�ضمن اللوائح الوطنية� .أما يف االنتخابات الت�رشيعية املبكرة ل�سنة ،2011
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ونتيجة للتعديالت الد�ستورية الهامة التي عرفها املغرب جتاوبا مع مطالب
ال�شارع املغربي يف �إطار ما يعرف بالربيع العربي ،مت تخ�صي�ص  60مقعدا
عو�ض  30مقعدا للن�ساء �إىل جانب  30مقعدا لل�شباب �أقل من �أربعني
�سنة؛ حيث ن�ص القانون التنظيمي ملجل�س النواب على �أن هذا الأخري
يت�ألف من  395ع�ضوا ينتخبون باالقرتاع العام املبا�رش؛ ويتوزعون على
 305ع�ضوا ينتخبون على �صعيد الدوائر االنتخابية املحلية ،و 90ع�ضوا
ينتخبون بر�سم دائرة انتخابية وطنية حتدث على �صعيد الرتاب الوطني.
ولتمكني املر�أة من امل�شاركة يف تدبري ال�ش�أن املحلي والرفع من التمثيلية
الن�سائية بطريقة مبا�رشة ،مت يف االنتخابات اجلماعية لـ  2009اعتماد
مقاربة النوع على م�ستوى امليثاق اجلماعي ،و�إحداث دوائر �إ�ضافية يف
كل جماعة ،حيث مت تخ�صي�ص  3260مقعدا ل�صالح الن�ساء.
وهكذا� ،أ�سفرت االنتخابات اجلماعية الأخرية ( )2009عن نتائج
مهمة متثلت يف فوز  3428منتخبة� ،إال �أن هذا التطور مل ينعك�س
على م�ستوى انتخاب مكاتب املقاطعات وجمال�س العماالت والأقاليم
وجمال�س اجلهات وكدا انتخابات الغرف املهنية وممثلي النقابات.
ومبنا�سبة االنتخابات اجلماعية واجلهوية لرابع �شتنرب � 2015أق ّر الربملان رفع
ن�سبة تر�شح الن�ساء يف اللوائح االنتخابية اجلهوية واملحلية ،من � %12إىل .% 27
وهكذا �أفرزت نتائج االنتخابات اجلماعية واجلهوية  6673مقعداً
ن�سائي ًا ،و�سجل هذا الرقم تطوراً بن�سبة ال�ضعف باملقارنة مع االنتخابات
اجلماعية لعام  .2009كما �شكلت الرت�شيحات الن�سائية ن�سبة  21.94يف
املائة من جمموع الرت�شيحات لالنتخابات اجلماعية ،و 38.64يف املائة
بالن�سبة لالنتخابات اجلهوية.
غري �أن نتائج االنتخابات اجلهوية يف املغرب قلبت التوقعات ر�أ�س ًا
على عقب ،بعدما مت مل تر�شح الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سية �أي امر�أة
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لرئا�سة جمال�س اجلهات �أو العموديات ،حيث فاز اثنا ع�رش رج ً
ال من
خمتلف الأطياف ال�سيا�سية يف البالد برئا�سة كل جمال�س اجلهات ،فيما
فازت خم�س ن�ساء فقط برئا�سة اجلماعات .وبذلك خيبت �إرادة الأحزاب
�آمال احلركة الن�سائية بخ�صو�ص �إحداث حتقيق تغيري �سيا�سي ملمو�س،
لي�س على م�ستوى القوانني فقط ،بل على �أر�ض الواقع.
وقد �سجلت الوالية الت�رشيعية ل�سنة  2007دخول  7ن�ساء يف
احلكومة كما مت تعيني �سبع �سفريات .ومع جميء حكومة ما بعد
د�ستور  2011التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية ،تقل�ص عدد الوزيرات
�إىل وزير واحدة (وزيرة الت�ضامن) ،قبل �أن يتم ت�صحيح الأمر �إىل حد ما
بعد التعديل احلكومي الذي حدث بعد ان�سحاب حزب اال�ستقالل من
التحالف احلكومي وتعوي�ضه باحلزب الوطني للأحرار.
غري �أن هذه املكا�سب تظل مكا�سب ه�شة اعتبارا لكون التقدم
احلا�صل وخا�صة يف جمال االنتخابات هو نتيجة لتفعيل �آلية التمييز
االيجابي من خالل تخ�صي�ص كوطة للن�ساء ،وذلك على الرغم من
�أن قانون الأحزاب ال�سيا�سية ين�ص يف مادته  22على «�أنه يجب على
احلزب �أن ين�ص يف نظامه الأ�سا�سي على ن�سبة الن�ساء وال�شباب الواجب
�إ�رشاكهم يف الأجهزة امل�سرية للحزب» ،بل و�أن الأحزاب ال�سيا�سية قد
خ�ص�صت فعال ن�سبة مهمة يف هذه الهيئات.
لقد ظل ح�ضور الن�ساء يف مواقع �صنع القرار ،وخا�صة منها يف
املجال ال�سيا�سي �أحد �أهم املجاالت والف�ضاءات الأكرث مقاومة لإدماج
الن�ساء .غري �أن ظاهرة مقاومة ولوج الن�ساء ملواقع �صنع القرار ال
تنح�رص فقط يف جمال القرار ال�سيا�سي ،بل �إن املقاومة متتد لتطال
كافة الف�ضاءات الأخرى� ،سواء منها جمال �صنع القرار االقت�صادي �أو
الإداري رغم احتالل بع�ض الن�ساء مواقع مهمة على هذا امل�ستوى ،غري
�أن ن�سبتهن تبقى �ضعيفة.
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فهل يعود ذلك �إىل غياب ر�ؤية �إ�سرتاتيجية وا�ضحة يف مو�ضوع
امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء لدى الأحزاب وخمتلف الفاعلني ال�سيا�سيني؟
�أم يعود ذلك �إىل قلة الأطر الن�سائية ،القادرة على تدبري ال�ش�أن العام،
داخل الأحزاب ال�سيا�سية؟
وهل الأمر يعود �إىل عدم م�أ�س�سة تدابري التمييز الإيجابي و�إقرارها
بكيفية ت�صبح ملزمة لكافة الفاعلني يف جميع املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية؟
�أمل يحن الوقت لتحديد كوطا للمر�أة يف خمتلف هيئات القرار مبا
يف ذلك احلكومة درءا لكل تراجع عن املكت�سبات التي حققتها الن�ساء؟
و�إىل �أي حد ميكن �أن ت�ساهم الإجراءات القانونية والتنظيمية
والتمييزات الإيجابية يف تغيري الثقافة ال�سائدة يف املجتمع حول املر�أة
وقدراتها يف خمتلف املجاالت؟
و�ستحاول الندوة تناول هذه الق�ضايا من خالل نتائج تقرير �إقليمي
�سيقدمه مركز املر�أة العربية للتدريب والبحوث بتون�س ،والذي ثم �إجنازه
ب�رشاكة مع منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية ،حول الو�ضعية يف
املنطقة العربية التي ت�سائل العوامل ال�سو�سيو اقت�صادية والثقافية التي
تقف وراء عدم �إقبال الن�ساء على االنخراط يف العمل ال�سيا�سي.
�إن هذا الواقع وما يثريه من ت�سا�ؤالت ونقا�شات هو ما يدفع مبركز
درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية وم�ؤ�س�سة فريديري�ش �إيربت الأملانية
�إىل طرح هذا املو�ضوع للنقا�ش من خالل ندوة يح�رضها معنيون بالعمل
ال�سيا�سي والن�سائي �سواء من �أطر حزبية وحقوقية وبرملانية ومن املجتمع
املدين للتداول يف م�سببات هذا الو�ضع وخمرجاته ،وذلك من خالل
�أربعة حماور ت�سعى �إىل حماولة اجلواب على الت�سا�ؤالت ال�سابقة وغريها.
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اجلل�سة االفتتاحية

اجلل�سة االفتتاحية
•كلمة احلبيب بلكو�ش رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية
•كلمة باتريتزي �إكيلوز هرييرا عن م�ؤ�س�سة فريدري�ش
�إيربت الأملانية

كلمة احلبيب بلكو�ش
رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

ي�سعدين با�سم الهيئة املديرية ملركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية �أن �أرحب بكم يف هذا امللتقى الذي ننظمه بتعاون مع
م�ؤ�س�سة فريدريت�ش ايربت ،واملخ�ص�ص لإحدى الق�ضايا البارزة يف
م�ستلزمات البناء الدميقراطي وحت�صينه يف بالدنا ومنطقة �شمال �إفريقيا
وال�رشق الأو�سط على الأقل� .أال هي مكانة الن�ساء وموقعهن يف احلقل
ال�سيا�سي.
لقد اختار املنظمون هذا املحور كمحطة جديدة يف التعاون بينهما،
نظرا لأهميته البالغة يف م�سار البناء الدميقراطي وكونه ي�شكل �إحدى
�أكرب التحديات التي يواجهها .فلم نعد يف حاجة �إىل الت�أكيد على خماطر
تهمي�ش ن�صف املجتمع على م�سارات التنمية الدميقراطية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية للمجتمعات� .إال �أن معيقات هذا االنخراط تتعدد
يف جمتمعاتنا بني القانون وال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف ،مبا يحت�ضنه
من عقليات و�سلوكات حمافظة داخل املجتمع ولدي رجاله وحتى ن�سائه
يف �أحيان كثرية.
ولنذكر هنا ببع�ض امل�سلمات املعروفة كم�ؤ�رش على ك�سب هذه
املعركة :فلم تدخل املر�أة �إىل الربملان املغربي �إال �سنة ( 1993امر�أتان)� ،أي
بعد � 37سنة بعد اال�ستقالل و� 30سنة على اعتماد �أول د�ستور للبالد
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الذي ن�ص على امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف املجال ال�سيا�سي؛ ومل تدخل
املر�أة احلكومة �إال بعد �أزيد من � 40سنة على اال�ستقالل.
�إن دخول الن�ساء �إىل معرتك الدفاع عن حقوقهن �شكل دينامية
قوية ورافعة لك�سب هذه الرهانات� ،سواء اجتاه الدولة �أو اجتاه الفاعلني
ال�سيا�سيني والنقابيني واجلمعويني ،وهو ما مكن من تكري�سه على
م�ستوى القوانني و�أبرزها مكانة حقوق الن�ساء يف د�ستور .2011
�إال �أن نتائج االنتخابات الأخرية �أبرزت الهوة الفا�صلة بني القانون
واخلطاب من جهة ،والواقع الذي �أفرزته املمار�سة من جهة �أخرى ،حيث
مل ت�صل املر�أة �إىل رئا�سة جمال�س اجلهات وعمودية املدن ،وفازت فقط
خم�س ن�ساء برئا�سة جماعات رغم تزايد عدد الن�ساء املنتخبات ،وهو ما
ي�شكل تراجعا بالن�سبة النتخابات ! 2009
�إن التحدي يبقى كبريا ،وي�ستلزم يف اعتقادنا ا�سرتجاع احلركة
الن�سائية لنف�سها ق�صد موا�صلة احلراك والرتافع وتو�سيع دائرة املنا�رصين
لق�ضاياها باعتبارها ق�ضايا جمتمعية ،وحاملي امل�رشوع الدميقراطي
ق�صد ك�سبها لهذا الرهان� ،سواء جتاه الدولة وم�ؤ�س�ساتها� ،أو اجتاه
الفاعلني الآخرين من �أحزاب ونقابات وجمعيات...
تلكم بع�ض العنا�رص التي دعت مركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية بتعاون مع م�ؤ�س�سة فريدريت�ش ايربت �إىل طرح املو�ضوع
للنقا�ش واحلوار ونحن على �أبواب حمطة انتخابية قادمة بد�أت فيها
بع�ض الأ�صوات تطالب حتى ب�إلغاء ما حتقق؛ وال زالت القوانني املنظمة
للم�ؤ�س�سات الد�ستورية اجلديدة مل تر النور ونحن على م�شارف نهاية
الوالية الت�رشيعية الأوىل يف عهد الد�ستور اجلديد.
�إن ك�سب معركة البناء الدميقراطي كما تعلمون تتطلب نف�سا
طويال ويقظة دائمة وا�سرتاتيجيات ناجعة جتاه كل املعيقات ،وكافة
16

الهي�آت وامل�ؤ�س�سات ،وهي معركة ت�سائل كل الدميقراطيات والدميقراطيني
للنهو�ض بهذه الر�سالة.
وال يفوتني �أن �أنهي كلمتي دون ا�ستح�ضار بع�ض الوجوه التي
غادرتنا وت�شكل رموزا يف هذا امل�سار �أذكر منها -و�أعتذر للأخريات
وهن الكثريات -فاطمة ملرني�سي وزهور العلوي وزليخة ن�رصي ومليكة
الفا�سي وغريهن كثري .كما �أحيي العديد منهن اللواتي يح�رضن معنا
هذا امللتقى من خمتلف امل�شارب ال�سيا�سية والفكرية واحلزبية واملدنية
لإغناء هذه املحطة من التفكري فيما و�صلنا �إليه وما ن�أمله ك�سب رهان
البناء الدميقراطي ،والذي لن يكتمل بدون ال�سري نحو امل�ساواة واملنا�صفة
ومتكني ن�صف املجتمع من امل�ساهمة الفعلية –ولي�س الرمزية -يف �إدارة
ال�ش�أن العام ور�سم ال�سيا�سات.
ويف الأخري �أود �أن �أتقدم بال�شكر �إىل كل امل�شاركات وامل�شاركني معنا
من نخب هذا الوطن من متدخالت ومتدخلني ،ومي�رسات وم�ساهمات
يف الإغناء اجلماعي حلوار ال �شك �أنه �سيكون مثمرا ومفيدا.
كما �أحيي التعاون املثمر مع م�ؤ�س�سة فريدريت�ش ايربت التي بلورنا
معها هذا الربنامج املرافق لق�ضايا البناء الدميقراطي ،والذي انطلق من
�أول ندوة دولية املخ�ص�صة لقراءة يف ح�صيلة جتربة العدالة االنتقالية
( ،)2008وانطلق جمددا عرب ندوات وطنية حول « الأحزاب ال�سيا�سية
يف املغرب :متطلبات التطوير وتكري�س االختيار الدميقراطي�« ،سنة
( ،)2013و"ال�شباب والعمل ال�سيا�سي" (.)2014
�إن توفري ف�ضاءات للحوار والتناظر ظلت و�ستبقى �إحدى �أهم
�إ�سهامات مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية يف مرافقة التجربة
الدميقراطية ومتطلبات الإ�صالح خدمة لتقدم بلدنا.
متمنياتي بالتوفيق لأ�شغالنا وكامل التقدير للح�ضور بكل مكوناته.
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كلمة باتريتزي �إكيلوز هرييرا
عن م�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت

�أوال� ،أود �أن �أ�شكركم بحرارة على التجاوب مع دعوة مركز حقوق
الإن�سان والدميقراطية وم�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت للم�شاركة يف هذه
الندوة حول امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء والتي تكت�سي بالن�سبة لنا �أهمية
كربى ،وخا�صة ونحن نعي�ش عام اال�ستحقاقات االنتخابية .كما �أود
�أن �أتوجه بال�شكر �إىل فريق مركز حقوق الإن�سان والدميقراطية على
املجهودات التي يبذلونها وااللتزام والعمل الذي يقومون به ،دفعا على
حقوق اجلميع رجاال ون�ساء.
�إن م�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت ،كما تعلمون وال�شك ،م�ؤ�س�سة �سيا�سية
�أملانية تدافع بحزم عن امل�ساواة كقيمة كونية .امل�ساواة بني جميع املواطنني
�أمام القانون ،وامل�ساواة بني جميع املواطنني يف الت�صويت ،وتكاف�ؤ الفر�ص،
وطبعا امل�ساواة بني الرجل واملر�أة .وهكذا ،ت�شكل التمثيلية غري املت�ساوية
بني الرجال والن�ساء داخل الهيئات العمومية ل�صنع القرار ،بالن�سبة لنا،
انتهاكا للحق الأ�سا�سي يف امل�ساواة.
ونعتقد ،من جهة �أخرى� ،أن من امل�ستحيل ا�ستكمال عملية توطيد
امل�سل�سل الدميقراطي �إذا مل يتم متثيل املر�أة بطريقة عادلة ومتنا�سبة يف
الهيئات العمومية التخاذ القرار على امل�ستويني املركزي واملحلي.
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ويف هذا ال�صدد �أقرتح عليكم النظر �إىل الربملانات كواجهات تك�شف
واقع امل�ساواة بني الرجال والن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية� .إذ �أن بيانات
االحتاد الربملاين الدويل بالن�سبة لعام  ،2015تربز �أن معدل احل�ضور
الن�سائي بربملانات الدول العربية مبختلف غرفها ،ال يتعدى  .%16.1وحتتل
منطقتنا املرتبة ما قبل الأخرية مقارنة مع املناطق الأخرى مو�ضوع
الدرا�سة ،متقدمة فقط على منطقة املحيط الهادئ التي ال تتجاوز
ن�سبتها .%15.7
�أما فيما يتعلق املغرب ،ودائما وفقا لبيانات االحتاد الربملاين الدويل
لل�سنة املا�ضية ،ف�إن ن�سبة الن�ساء مبجل�س النواب وجمل�س امل�ست�شارين ال
تتعدى %17و  % 11.7على التوايل.
�إن هذه املعطيات الإح�صائية� ،سواء على امل�ستوى الوطني �أو الإقليمي،
غري مر�ضية ،وتبني �أنه على الرغم من التقدم املحرز ،ف�إن امل�ساواة بني
اجلن�سني ما زالت جمرد حلم على م�ستوى التمثيلية ال�سيا�سية وذلك
لغياب �إرادة فعلية على �أعلى م�ستويات الدولة و�ضمن الهياكل ال�سيا�سية.
وهكذا ،ميكننا �أن ن�ستنتج �أن �إر�ساء الدميقراطية يف هذه البلدان ،ال
تزال ،للأ�سف ،جمرد �أوطوبيا.
ولكن ما املقاربة التي ميكن اللجوء �إليها لتجاوز هذا الواقع؟ وهل
يتعني علينا� ،أيها ال�سيدات وال�سادة� ،أن ننتظر ح�صول التغيري من تلقاء
ذاته ،وننتظر التطور الطبيعي للمواقف وال�سلوكيات� ،أم علينا ،بدال من
ذلك ،الدفع لإحداث هذا التطور من خالل فر�ض تدابري قانونية؟ ونعني
بذلك الآلية الأكرث ا�ستعماال و�إن كانت قائمة على عدم امل�ساواة :نظام
الكوطا.
ولكن هل ميكن االعتقاد �أن هذا النظام ،الذي له فوائد ومزايا
بالت�أكيد ،كاف يف حد ذاته للق�ضاء على عدم امل�ساواة بني اجلن�سني يف
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التمثيلية ال�سيا�سية؟ قد يكون هذا النظام مفيدا؛ بل يعترب ،على نطاق
وا�سع� ،أنه النظام الأكرث فعالية يف هذه احلالة ،ولكن يجب �أال نغفل �أبدا
�أن �أ�سباب �ضعف التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء متنوعة وعميقة اجلذور.
فقد مت ،تاريخيا ،ا�ستبعاد الن�ساء من دائرة �صنع القرار ،كما �أن
�أجهزة ال�سلطة حكر على الرجال ويف جميع امليادين .وتعترب الأمم
املتحدة والعديد من اخلرباء يف املجال �أن �أ�سباب هذا التهمي�ش �أ�سباب
هيكلية يف معظمها وم�شرتكة من قبل غالبية البلدان حيث عدم امل�ساواة
�صارخة ومن بينها املغرب.
ومن بني هذه الأ�سباب ميكن الإ�شارة �إىل :
املعيقات ال�سو�سيو ثقافية ،وخا�صة الأحكام امل�سبقة حول قدرات
املر�أة يف لعب �أدوار بارزة يف احلياة العامة.
�سري العمل الداخلي للأحزاب ال�سيا�سية.
و�أخريا ،النظام االنتخابي الذي يعيق جتديد وت�أنيث الطبقة
ال�سيا�سية.

�أما بالن�سبة للمغرب ،ووفقا لدرا�سة �أعدت �سنة  2014من قبل احلركة
من �أجل دميقراطية املنا�صفة ب�رشاكة مع الأمم املتحدة للمر�أة ،حتت
عنوان ت�أثري النظام االنتخابي على التمثيلية ال�سيا�سية للمر�أة يف امل�ستوى
املحلي والإقليمي ،ف�إن «تدابري التمييز الإيجابي :الالئحة الوطنية
والالئحة الإ�ضافية ،قد �ساهمت يف الرفع من عدد الن�ساء يف الواليات
االنتخابية دون �أن يكون لها �أي �أثر حقيقي من حيث ولوج الن�ساء �إىل
املهام االنتخابية» .كما ت�شري نف�س الدرا�سة �إىل �أن «هذه التدابري حتيل
مبا�رشة �إىل مبادئ ال�صدقة والتربعات ولي�س �إىل مبادئ احرتام احلقوق
الأ�سا�سية».
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كما توجد عوامل هيكلية �أخرى تعمل �أي�ضا على �إبعاد الن�ساء عن
احلياة ال�سيا�سية :منها �ضعف الولوج �إىل الرتبية والتكوين ،والأعباء
وامل�س�ؤوليات العائلية ،و�أخريا انعدام ال�شبكات والتمويل.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن القول �إن على �أي بلد له �إرادة حقيقية
للق�ضاء على عدم امل�ساواة بني املر�أة والرجل من حيث التمثيلية ال�سيا�سية،
�أن يحارب ،وفق مقاربة متعددة الأبعاد ،عدم امل�ساواة مبعناها الوا�سع،
وذلك من خالل �إطار د�ستوري وت�رشيعي مالئم لتحقيق امل�ساواة ،وب�صفة
خا�صة من خالل و�ضع �سيا�سات عمومية من �ش�أنها التقلي�ص �أو الق�ضاء
التام على عدم امل�ساواة� .إذ �سيكون من غري املفيد متاما اللجوء �إىل نظام
الكوطا يف التمثيلية االنتخابية� ،إذا كانت الن�ساء ،يف الوقت نف�سه،
�أقل قدرة على الو�صول �إىل تعليم جيد ،و�أن معظمهن يتحملن عبء
امل�س�ؤوليات داخل الأ�رسة ويجدن �صعوبة يف العثور على عمل م�أجور
ميكنهن من ا�ستقالل ذاتي حقيقي ،ي�سمح لهن ،على �سبيل املثال،
االنخراط يف العمل ال�سيا�سي.
لذلك �أحر�ص على �أن �أقول لكم� ،أيها ال�سيدات وال�سادة� ،إنني �أكن
فائق االحرتام جلميع الن�ساء ،من بينهن احلا�رضات يف هذه الندوة،
اللواتي يكافحن يوميا لتغيري هذا الو�ضع ،وللحفاظ على املكا�سب التي
مت حتقيقها ب�شق الأنف�س ،واال�ستمرار يف «انتزاع»� ،إذا �صح التعبري،
احلقوق الأ�سا�سية التي ما زالت تعترب يف الواقع حتى اليوم ،يف �سنة
 ،2016امتيازات خا�صة فقط بن�صف ال�ساكنة.
�شكرا جزيال لكم ولكن جميعا على اهتمامكم ،و�أمتنى لندوتكم
النجاح.
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من اليمني  :وفاء حجي� ،سناء العاجي ،عائ�شة خلما�س ،عائ�شة بلعربي

اجلل�سة الأوىل
�شهادات يف م�سارات ن�سائية
تي�سري اجلل�سة:
•�سناء العاجي ،كاتبة و�صحفية
املتدخالت:
•عائ�شة بلعربي ،نا�شطة �سيا�سية وجمعوية ،كاتبة الدولة
�سابقا
•وفاء حجي ،نا�شطة �سيا�سية وجمعوية
•عائ�شة خلما�س ،برملانية ونا�شطة �سيا�سية وجمعوية

مداخلة عائ�شة بلعربي
النا�شطة ال�سيا�سية واجلمعوية ،وكاتبة الدولة �سابقا
» ...امل�ساواة واملنا�صفة ،تاريخ متعرث «

الن�ساء والعمل ال�سيا�سي مو�ضوع ذو دالالت ق�صوى داخل جمتمع
يعزز م�ساره الدميقراطي واحلقوقي ،ي�ستلزم اليوم نقا�شا وحوارا وطنيا،
خا�صة و�أن املغرب دخل منذ العقدين الأخريين مرحلة �إ�صالحات جذرية
على امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي ،و�أقر جمموعة من
القوانني ت�ؤكد على امل�ساواة وعدم التمييز بني الن�ساء والرجال.
�إن ولوج املر�أة امليدان ال�سيا�سي حديث العهد .ف�إذا كانت املر�أة قد
تبو�أت مكانة مرموقة يف ميدان الرتبية والتعليم ،ودخلت �سوق العمل
على كل م�ستوياته ،ف�إنها بقيت مبعدة عن املجال ال�سيا�سي وخا�صة
دائرة القرار ،وذلك بالرغم من �أن كل الد�ساتري املغربية تن�ص ،منذ ،1962
على امل�ساواة بني الرجال والن�ساء يف احلقوق ال�سيا�سية.
�إذا ت�صفحنا تاريخ املغرب املعا�رص ،جند �أن املغاربة انتظروا 20
�سنة بعد ا�ستقالل بالدهم  1956لت�صبح لهم  9م�ست�شارات حمليات
(االنتخابات املحلية ل�سنة  )1976و� 37سنة لتدخل امر�أتني قبة الربملان
( ،)1993و � 40سنة لتعيني  4ن�ساء ككاتبات دولة ( )1996و� 44سنة
لت�سمية �أول امر�أة �سفرية ( ،)2000وذلك بالرغم من الن�ضاالت التي
خا�ضتها احلركات الن�سائية واحلقوقية والأحزاب التقدمية يف هذا
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ال�صدد .باعتبار �أن بدون م�ساهمة فعلية للن�ساء يف الدوائر العليا للقرار
تبقى الدميقراطية باهتة وحقوق الإن�سان غري �سارية املفعول.
كان م�سار املر�أة يف حتمل امل�س�ؤولية ال�سيا�سية طويل و�شاق ،حيث
واجهته عوائق متعددة وتيارات حمافظة ومتثالت تعزز الفوارق اجلن�سية،
وقوانني جمحفة جتاه املر�أة (قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة .)1957
وقد وعت جمموعة من املثقفني وال�سيا�سيني بالتغريات العميقة التي
كان يعي�شها مغرب ال�ستينات وال�سبعينات ،وو�صفت القوانني واملمار�سات
جتاه الن�ساء بالغري مالئمة مع روح الع�رص ورياح احلداثة التي كانت
تهب على املغرب.
ويف هذا الإطار و�ضمن هذه الأجواء �سيتمحور الن�ضال ال�سيا�سي
حول ثالثة ق�ضايا� :إر�ساء الدميقراطية ،وتطبيق املواثيق الدولية اخلا�صة
ب�إقرار حقوق مت�ساوية بني الرجال والن�ساء والدفاع عن تنمية م�ستدامة
ت�شاركية.
�إن جتربتي ال�شخ�صية املتوا�ضعة متعددة الأبعاد وامل�ستويات� .إنها
جتربة �شمولية انطالقا من قناعاتي الرا�سخة �أنه "ال دميقراطية وال تنمية
بدون حقوق مت�ساوية" فتجربتي ال�سيا�سية والن�سوية جتربة مبكرة،
خ�ضتها منذ طفولتي حيث �أنني ن�ش�أت وتربيت داخل �أ�رسة وطنية
�ساهم فيها الرجال والن�ساء وال�شباب كل ح�سب طاقاته وجمال ن�شاطه
من �أجل حترير الوطن .ومت تكويني ال�سيا�سي داخل اجلامعة (ال�ستينيات)
التي اقرتن ا�سمها بالتقدمية واحلداثة والدفاع عن م�صالح الطبقات
الكادحة ،وتبلور داخل حزب االحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية كما
�أخذ بعدا �أكادمييا عندما �أ�صبحت �أدر�س داخل اجلامعة وبعدا ر�سميا
عندما تقلدت منا�صب حكومية.
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I .Iاالحتاد الوطني لطلبة املغرب :املدر�سة ال�سيا�سية الأوىل

الطالب �أو الإن�سان امللتزم .احلركة الطالبية حركة �سيا�سية بكل
معنى الكلمة ،هي متثيل للحركة ال�سيا�سية الوطنية التي كان يغلب
عليها االجتاه التقدمي .كل املوا�ضيع كانت مطروحة للنقا�ش داخل
هذه امل�ؤ�س�سة ،مما جعلها مرتبطة بال�سيا�سات الظرفية ،وانعكا�ساتها يف
جمال احلريات من خالل االعتقاالت واال�ضطهاد وال�ضغوطات التي
كانت تعاين منها اجلامعة كب�ؤرة للمعار�ضة وانتقاد الطرف احلاكم.
وبد�أ مو�ضوع و�ضعية املر�أة وحرية املر�أة يح�رض بقوة متزايدة� ،سواء
على م�ستوى النقا�ش بني الطلبة �أو توزيع امل�س�ؤولية ،ف�إذا كانت متثيلية
الطالبات يف �أواخر ال�ستينات قليلة جدا ،ف�إن الإميان بالتغيري كان قويا
�آنذاك وكان الطالب والطالبات يعملون على تغيري ال�سلوكات واملواقف
لبناء املجتمع احلداثي الذي كانوا يعملون من �أجله.
IIIIاالحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية  :مدر�سة الن�ضال ال�سيا�سية
والن�سوي

�أدركت داخل احلزب �أهمية امل�س�ألة الن�سائية بارتباطها باملجال ال�سيا�سي
حيث كانت لدى املنا�ضالت وظيفتني ،القيام باملهام احلزبية والعمل داخل
القطاع الن�سائي احلزبي للدفع بتحرير الإن�سان وخا�صة الن�ساء.
لقد تقوت �صفوف القطاع الن�سائي االحتادي بعد امل�ؤمتر اال�ستثنائي
�سنة 1975؛ حيث متت هيكلته وحددت �أهدافه عرب برامج �إجرائية
تهدف �إىل توعية الرجال والن�ساء بالو�ضعية ال�سائدة والعمل يف �صفوف
الن�ساء والفتيات عرب �أن�شطة التوعية عن طريق حمو الأمية وامل�ساندة
للفتيات املتمدر�سات.
كانت احلركة االحتادية �آنذاك حركة حداثية ،دميقراطية ن�سوية
تطالب بتغيري �أو�ضاع الطبقات ال�شعبية واحلد من التمييز �ضد الن�ساء.
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كما كانت ت�ؤكد على اللجوء �إىل االجتهاد لت�صحيح الت�أويالت التمييزية
ال�سائدة ،مربزة ب�أن امل�س�ألة الن�سائية هي م�س�ألة جمتمعية تهدف �إىل
حترير الفرد رجال �أو امر�أة من كل القيود والتقاليد البالية.
كيف كان رد فعل ال�سيا�سيني على املطالب الن�سائية التحررية؟
لقد ا�ستجاب املنا�ضلون داخل احلزب كليا �أو جزئيا للمطالب
الن�سائية ،فمنهم من �سايرها ،وطرف �آخر عززها وجمموعة �ضئيلة نعتتها
باجلريئة .وكان النقا�ش م�ستفي�ضا حول بع�ض املوا�ضيع وخا�صة عند
مناق�شة مدونة االحوال ال�شخ�صية �أو عند تقدمي املذكرات احلزبية �سنة
 1993ملراجعة مدونة الأحوال ال�شخ�صية.
ووعيا منه بالدور الأ�سا�سي للقطاع الن�سائي يف الن�ضال الدميقراطي،
�أبدى احلزب �إرادة قوية كي تتحمل املنا�ضالت امل�س�ؤولية داخل الهياكل
احلزبية .هكذا انتخنب ب�صفة تدريجية منذ ( 1978وكنت من الأوائل)
يف اللجنتني الإدارية واملركزية والكتابات الإقليمية والفروع ...واملكتب
ال�سيا�سي .ويف الت�سعينات �أ�صبحت املطالبة بالكوطا الن�سائية مطلبا
�أ�سا�سيا مت العمل به �سنة  2001ب�إقرار  %20من الن�ساء يف مراكز امل�س�ؤولية.
وجتدر الإ�شارة �أن ارتباط امل�س�ألة الن�سائية باملطالب احلزبية كانت
تعطل حركتنا حيث مل تعترب مطالبنا ك�أولوية ،وقد طغت يف هذا
املجال نظرية « لوي�س �ألتو�سري» ومتييزه بني التناق�ض الأ�سا�سي والتناق�ض
الثانوي ،لذا كان يتم الت�أكيد �أنه يجب حترير الوطن و�إقرار الدميقراطية
و�سيليه تدريجيا حترير املر�أة و�إقرار امل�ساواة ،وكنت دائما انتقد هذه
النظرية مربزة �أهمية �إ�رشاك الن�ساء يف التناق�ض الأ�سا�سي و�إال �سنتخلى
عن الركب ونبني دميقراطية بدون ن�ساء.
و�أريد هنا �أن �أذكر �أن كل الأحزاب التقدمية �آنذاك كانت جتر
قطاعاتها الن�سائية �إىل الن�ضال العام وترتك �إىل وقت الحق معاجلة
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ق�ضايا التمييز �ضد الن�ساء ،ومراجعة القوانني املجحفة �أو الت�أويالت الدينية
لها ،لذلك ت�أ�س�ست جمعيات ن�سائية خرجت من رحم الأحزاب التقدمية:
كاجلمعية الدميقراطية لن�ساء املغرب املن�ضوية �سابقا حتت لواء حزب
التقدم واال�شرتاكية ،واحتاد العمل الن�سائي (منظمة العمل الدميقراطي
ال�شعبي) ،وجمعية املر�أة اال�ستقاللية (حزب اال�ستقالل ) ،وج�سور (حزب
االحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية) .وكان لهذه اجلمعيات دور �أ�سا�سي
يف طرح الق�ضية الن�سائية من كل الزوايا ،ومناق�شة موا�ضيع كانت تعترب
من الطابوهات ،كما قامت مب�سريات للدفاع عن مطالبها .وما املكت�سبات
القانونية التي �أحرزت عليها املر�أة املغربية حاليا �إال نتيجة لهذه الن�ضاالت
من �أجل الكرامة وامل�ساواة.
وعلى الرغم من التقدم احلا�صل داخل احلزب على م�ستوى ولوج
املر�أة مراكز القرار داخله وخارجه (متثيلية ن�سائية يف امل�ؤ�س�سات العمومية
والدولية ) ،تبقى الهيمنة الذكورية م�سيطرة على القرار ال�سيا�سي لكون
التدرج يف الكوطا مل ي�سمح لن�سبة هائلة من الن�ساء بالو�صول �إىل
مراكز القرار ،ذلك �أن ا�ستعمال الالئحة الوطنية �أو الالئحة الإ�ضافية يف
االنتخابات الت�رشيعية �أو املحلية يت�رصف فيه املنا�ضلني ،وهذا ما يجعل
احل�صول على مرتبة �ضمن ال�ست الأوائل يف الالئحة ي�ستلزم ان�ضواء
املنا�ضلة حتت جناح �أخ منا�ضل للدفع با�سمها وجناحها .لذا ي�ستوجب
علينا كحركة ن�سوية �أن نعمل جميعا على �إعادة النظر يف جدوى الالئحة
التي تخدم م�صالح الذكور وتدخل املنا�ضالت يف �رصاع بينهن.
IIIIIاجلامعة :الرتبية على الدميقراطية وامل�ساواة:

مل يكن ن�ضايل منح�رصا يف الزاوية احلزبية فقط ،بل كان ميثل
جزءا من مهنتي ومهامي الثقافية داخل املغرب وخارجه .فمهمتي الرتبوية
كانت �أي�ضا مهمة �سيا�سية ن�سوية تربز عرب الدرو�س واملقاربات اجلديدة
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لت�أطري الطلبة عرب احلوار الدائم والتلقني املتبادل .فاختيار الرتكيز على
بع�ض املربني والكتاب وامل�ؤلفني كانت له داللة خا�صة لتح�سي�س الطلبة
والدفع بهم �إىل البحث للتعرف على جمتمعهم وبنياته ،و�إعادة النظر يف
املمار�سات التمييزية على امل�ستوى الطبقي �أو النوع االجتماعي باعتبارهما
الركيزة الأ�سا�سية يف بناء املجتمع الدميقراطي.
�إن املجال الرتبوي جمال خ�صب حيث ع�شت داخله جدلية العلم يف
خدمة ال�سيا�سة وال�سيا�سة يف خدمة العلم .هكذا تبلورت حما�رضاتي
يف ال�سلك الثالث والدكتوراه حول م�س�ألة التن�شئة التباينية ،و�صورة
املر�أة والفتاة يف الرتاث ال�شعبي ،وحقوق الإن�سان يف الكتب املدر�سية،
والن�ساء ومراكز القرار .كما كنت �أتابع كل الأحداث عرب مقاالت يف
�صحيفتي االحتاد اال�شرتاكي وليربا�سيون  libérationويف �صحف
وجماالت �أخرى.
IVIVالعمل احلكومي جتربة نوعية

دخلت التجربة احلكومية و�أنا مقتنعة كمجموعة من الوزراء ب�أهمية
وتعقد املهمة التي �أ�سندت لنا .دخلتها بفكرة ن�ضالية ،حاملة �إمكانية
التغيري وتوطيد مبادئنا احلزبية العتيدة (دميقراطية ،حقوق الإن�سان،
تنمية .)...ع�شت حياتي قبل هذه التجربة يف املعار�ضة� ،أعار�ض� ،أنتقد،
�أقرتح� ،أبدي بر�أيي بكل حرية ،م�سلحة ب�إيديولوجية التغيري واحلداثة.
لكن وجدت نف�سي داخل �سفينة يقودها ربابنة كثريون.
�أ�صبحت �صيغة العمل خمتلفة ،والزمالء �أ�صبحوا �إداريني ،والوزير
هو الرئي�س والقائد و�رصت �أ�سمى بال�سيدة الوزيرة عو�ض الأ�ستاذة.
وال�سائق وال�سيارة الر�سمية يف االنتظار ،كما �أ�ضحى الربوتوكول
ي�سري جز�أ كبريا من احلياة املهنية ويت�رسب �إىل احلياة ال�شخ�صية .وحدث
نف�سي يف مدر�سة جديدة ،بدون معلم وال كتب ،جمال جديد ال جتد
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ال�رصاحة �أو ال�صداقة مكانة داخله ،كل وزير ي�سري �سفينته ح�سب جتربته
وارتباطاته ال�سابقة .كل واحد ين�سج �شبكته لتوطيد مكانته وا�ستقراره،
حتى اال�ست�شارة تبقى مزيفة ،واملعلومة حمتفظ بها ،واالبت�سامة ال�صفراء
ت�رشق املحيى ،واحلذر مبد�أ �أ�سا�سي يف التوا�صل :خال�صة القول وجدت
نف�سي يف «غيتو» بالن�سبة للمن�صب متجاوبة مع انتظارات ال�ساكنة ويف
�رصاع �صامت �أو ظاهر داخل احلكومة.
1.1على م�ستوى املن�صب:

كاتبة الدولة يف التعاون لدى وزير اخلارجية :وزارة بثالث ر�ؤو�س/
وزير دولة-وزير منتدب يف ال�ش�ؤون العربية والإ�سالمية -وكاتبة دولة.
الكل يدرك �أن كاتب دولة تابع لوزير معني لي�ست له ميزانية خا�صة،
غري قادر على اتخاذ قرار معني بدون �إذن الوزير ،كتابة دولة بدون
�صالحيات .هدا الو�ضع مل ي�ؤد بي �إىل التنازل والإحباط ،و�إمنا دفع بي
�إىل البحث عن خمرج وجدته يف جتربتي ال�سابقة مع املنظمات الدولية
التي وجدت لديها �أذانا �صاغية على امل�ستوى الر�سمي ،مما �ساهم يف �إبراز
قدراتي وم�ؤهالتي التي مت االعرتاف بها داخليا وخارجيا ،ال�شيء الذي
�أهلني ملمار�سة مهامي ك�سفرية املغرب لدى االحتاد الأوروبي بكل ثقة
وجناعة وتعزيز �إ�شعاع �صورة املغرب اجلديد الدميقراطي احلداثي.
2.2على م�ستوى االنتظارات:

ال حظت خالل هذه التجربة �أن ت�سمية امر�أة يف من�صب القرار ي�ساهم يف
�إبراز �صورة ايجابية وتقدمية ملغرب القرن  ،21كما الحظت قبوال كامال على
امل�ستوى ال�ساكنة ح�رضية �أو قروية ،خا�صة عندما تكون الوزيرة ن�شيطة ومنفتحة.
3.3على م�ستوى الزمالء يف احلكومة:

الأمر كان �شيئا ما معقدا� .أكيد �أنه كان هناك تقدير واحرتام متبادل،
�رشيطة �أال تتجاوز الن�ساء حدودهن ،و�أال يتعدين اخلطوط احلمراء
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ويتقبلن ما يحدث .وكان املخطط الوطني لإدماج املر�أة يف التنمية
النقطة التي �أفا�ضت الك�أ�س ،حيث �أ�صبح التعار�ض قائما داخل احلكومة
بني م�ؤيدين ومعار�ضني وملتزمني لل�صمت .علما ب�أن الوزير الأول كان
مت�شبثا بهذا املخطط ،م�صادقا على مكوناته و�آلياته ،ومعرتفا ب�صعوبة
متريره يف ذلك الوقت.
لقد خ�ضت هذه التجارب ال�سيا�سية والأكادميية وداخل احلكومة
بان�ضباط و�شجاعة ،حماولة االبتعاد عن كل �إحباط �أو الدخول يف
نزاعات ،خا�صة و�أن العمل �صعب ومعقد يف و�سط ذكوري يفر�ض
وجوده و�سيطرته على امل�ستوى الفردي واملجتمعي .لكن ما متيزت
به هو �إمياين وقناعتي التي كنت �أ�ؤكد عليها يف كل املحافل الدولية
والإقليمية والوطنية « �أن ال دميقراطية فعلية بدون م�شاركة �سيا�سية
وازنة للن�ساء ،وبدون �إدماجهن يف القرار االقت�صادي وال�سيا�سي ،وبدون
�ضمان حقوقهن امل�رشوعة التي تن�ص عليها االتفاقيات الدولية التي وقعها
و�صادق عليها املغرب ،وبدون حماربة كل �أ�شكال احليف والتميز �ضد
الن�ساء».
وتبقى امل�ساواة مبد�أ �أ�سا�سي حلقوق الإن�سان ،واملنا�صفة �أداة
للو�صول �إليها ،وهما معا الركيزتني الأ�سا�سيتني اللتني قادتا ن�ضايل منذ
�أكرث من � 40سنة فال غرابة �إذا �أعطيت لكتابي الأخري عنوان « امل�ساواة
واملنا�صفة ،تاريخ متعرث .»...
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مداخلة وفاء حجي
النا�شطة ال�سيا�سية واجلمعوية

ابتد�أ م�ساري ال�سيا�سية يف منت�صف ال�سبعينيات بانخراطي
يف االحتاد الوطني لطلبة املغرب حيث كانت تلك الفرتة تت�سم
بالقمع واملواجهة بني النظام وقوى املعار�ضة .وقد كان من ال�صعب �أن
تكون الن�ساء متواجدات يف ال�ساحة ال�سيا�سية �آنذاك .غري �أن الفرتة من
�أقوى اللحظات التي عرفتها حياتي الن�ضالية ،لأنها كانت فرتة الكفاح
من �أجل رفع احلظر عن االحتاد الوطني لطلبة املغرب ،علما �أن املغرب
افتقد مع فقدان هذه املنظمة الطالبية� ،إطارا لتكوين الأطر املغربية
على خمتلف امل�ؤ�س�سات وت�أطري ال�شباب املغربي .علما �إن العديد من
ال�شخ�صيات التي حتملت وتتحمل امل�س�ؤولية داخل الإدارة والأحزاب
املغربية تعترب من خريجي هذه املنظمة.
وكخال�صة من عملي يف املنظمة الطالبية �أرى �أن على ال�شباب
املغربي الن�ضال من �أجل خلق �إطار للتكوين داخل اجلامعة املغربية،
حتى ال ي�صبح لنا خريجون حاملني للمعارف دون تربية يف املجاالت
االجتماعية �أو قدرة على الت�أطري ،وبدون �شخ�صية قوية.
لقد تعرفت ،يف تلك املرحلة ،على عدد من املنا�ضالت مثل عائ�شة
بلعربي وثورية ال�سقاط وبديعة ال�صقلي ،...ف�رشعنا يف اال�شتغال على
الق�ضية الن�سائية داخل احلزب ،حيث كنا رائدات ببلورتنا للتقرير الن�سوي
داخل امل�ؤمتر اال�ستثنائي لالحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية �سنة .1975
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لكن عند ال�رشوع يف املمار�سة على هذا امل�ستوى داخل احلزب تبني �أن
هناك عقلية ذكورية تعترب امل�س�ألة الن�سائية م�س�ألة ثانوية رغم الإقرار
ب�أهميتها .مما �أدى بالعديد من الفعاليات الن�سائية �إىل ت�أ�سي�س جمعيات
ن�سائية خارج الإطارات واالعتبارات احلزبية ،وذلك انطالقا من �إميانها
ب�أن الق�ضية الن�سائية يجب �أن تطرح ب�إحلاح داخل احلقل ال�سيا�سي
واالجتماعي املغربي خارج االعتبارات احلزبية ،وباعتبار �أن املكانة
احلقيقية للمر�أة هي التواجد يف �صلب ال�سيا�سية و�صلب العمل من �أجل
الدميقراطية ودولة القانون.
�إن النجاح يف االنتقال الدميقراطي ي�ستلزم االهتمام ال�رضوري بالنوع
وم�شاركة الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية ومتثيليتهن بالقدر الكايف داخل
مواقع القرار وعلى جميع الأ�صعدة ،ومن ثمة ف�إن املطالبة بالدميقراطية
دون املطالبة بتحقيق امل�ساواة والتمثيلية الن�سائية يف مواقع القرار جعلت
فرتة االنتقال الدميقراطي تطول �أكرث من الالزم ببالدنا.
وبهذه املنا�سبة ال بد من الت�أكيد على �رضورة مراجعة م�س�ألة الالئحة
الوطنية يف االنتخابات الت�رشيعية وعدم بقاء الن�ساء �سجينات هذا النوع
من الكوطا ،وذلك ل�سببني اثنني:
ال�سبب الأول يكمن لفي �أن الالئحة الوطنية انتهى دورها بعد �أن
�أعطت ثمارها .وتتمثل هذه الثمار يف ا�ستئنا�س املواطن املغربي بالتواجد
الن�سائي داخل الربملان ،كما �أن هذه الالئحة �أفرزت برملانيات ذوات كفاءة
مما ي�ساهم وال �شك يف تغيري النظرة الذكورية للن�ساء.
ويكمن ال�سبب الثاين يف �أن املمار�سة احلزبية يف التعامل مع م�س�ألة
الالئحة الوطنية اخلا�صة بالن�ساء �أدت حتويل الالئحة الوطنية من كونها
�آلية للتمييز الإيجابي لفائدة الن�ساء �إىل و�سيلة للريع ال�سيا�سي بيد
املتنفذين داخل التنظيمات احلزبية �ش�أنها يف ذلك �ش�أن الئحة ال�شباب.
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�إن احلقل ال�سيا�سي املغربي يعج باملعيقات التي حتول دون التقدم
على طريف الدميقراطية وعلى طريق �إقرار حقوق املر�أة واحرتامها يف
املجال ال�سيا�سي ،وهي معيقات �أ�صبحت تفر�ض على الأحزاب ال�سيا�سية
م�ساءلة نف�سها على م�ستوى الدميقراطية الداخلية ،واحرتام الكفاءات
الن�سائية والرجالية على ال�سواء التي �أ�صبحت عر�ضة للتهمي�ش والإق�صاء،
�إ�ضافة �إىل ارتهان احلقل ال�سيا�سي احلزبي املغربي بامل�صالح ولي�س بالقيم
والر�ؤية الإيديولوجية ،و�سيادة العقلية الذكورية داخل الأحزاب ال�سيا�سية
وداخل املجتمع على ال�سواء.
وتبني هذه العوامل �إىل �أي مدى �أ�صبحت الكوطا والالئحة الوطنية
للن�ساء متجاوزة و�أن املطالبة باملنا�صفة يف اال�ستحقاقات الت�رشيعية
املقبلة من�سجمة �إىل �أبعد احلدود مع الد�ستور الذي ي�ؤكد على املنا�صفة.
فاملغرب مل يعد ب�إمكانه التدرج على هذا امل�ستوى .فعلى الرغم من
�أن �صورة املغرب جميلة على ال�صعيد الدويل نظرا لتجاوب ال�سلطات
العليا مع احلراك ال�شعبي �سنة  2011و�أنه يبدو �أكرث دميقراطية باملقارنة
مع الكثري من الدول العربية ،ف�إن هذه ال�صورة بد�أت تهتز .وال �أدل على
ذلك من بع�ض امل�ؤ�رشات .ف�آخر م�ؤ�رش بتقرير «وورلد كلوبال فوروم» حول
امل�ساواة بني الرجل واملر�أة الأخري (فرباير  )2016ي�شري �إىل �أن املغرب يحتل
املرتبة من � 139أ�صل  145بلدا ،ويعتمد هذا التقرير ،الذي بد�أ �صدوره
منذ � 10سنوات ،على م�ؤ�رش امل�شاركة ال�سيا�سية ،وم�ؤ�رش الرتبية ،وم�ؤ�رش
ال�شغل وم�ؤ�رش الولوج �إىل ال�صحة.
ونف�س ال�شيء ينطبق على تقرير التنمية الب�رشية الذي يبني ب�شكل
جلي تراجع املغرب ب�شكل كبري على م�ستوى هذا امل�ؤ�رش� .أي �أننا �أ�صبحنا
نواجه م�شكال عوي�صا لي�س فقط على م�ستوى امل�شاركة ال�سيا�سية.
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فهل ت�شكل الزعامة الذكورية داخل الأحزاب عائقا فعليا �أمام احتالل
الن�ساء ملواقع اتخاذ القرار؟ �أكيد �أن ذلك يلعب دورا معينا� ،إذ �أن طريقة
ممار�سة الرجل لل�سلطة تختلف عن ممار�ستها من طرف املر�أة .فالرجل
يجد ت�ضامنا ذكوريا يف قيادة احلزب من جهة� ،إ�ضافة �إىل خلق �شبكات
حتول دون بروز املر�أة يف جمال الريادة ال�سيا�سية واملواقع العليا التخاذ
القرار .غري �أن على الن�ساء م�ساءلة �أنف�سهن �أي�ضا.
ف�إذا كان من امل�ؤكد �أن احلركة الن�سائية ا�ستطاعت بن�ضالها حتقيق
العديد من املكا�سب �سواء تعلق الأمر بالالئحة الوطنية يف االنتخابات
الت�رشيعية ك�آلية للتمييز لفائدة الن�ساء ،وتغيري مدونة الأحوال ال�شخ�صية
وفر�ض نقا�ش الق�ضية الن�سائية داخل املجتمع ،ف�إنها ا�ستطاعت حتقيق
ذلك بف�ضل ت�ضامن وتعاون الن�ساء املنخرطات يف هذه احلركة .غري
�أن من املالحظ �أن هذا التعاون والت�ضامن �أ�صبح غائبا داخل الأحزاب
ال�سيا�سية.
ومنن جهة �أخرى يتعني على الن�ساء م�ساءلة النف�س حول ملاذا تكون
لهن اجلر�أة على طرح الأمور داخل املجتمع بقوة دون �أن يت�سلحن بنف�س
اجلر�أة داخل الأحزاب حيث ت�ست�سلم الن�ساء للعقلية الذكورية وتتماهى
معها بدون مقاومة تذكر .وهكذا ف�إن العقلية الذكورية قد تكون حاجزا
�أمام التمثيلية الن�سائية يف مواقع القرار لكن هذا ال ينفي �أن العقلية
الن�سائية التي ت�ساير العقلية الذكورية لها ن�صيب يف ما هي عليه الن�ساء
داخل احلقل ال�سيا�سي حاليا.
وعلى امل�ستوى الدويل ،وكرئي�سة للأممية اال�شرتاكية للن�ساء التي
ت�ضم  156منظمة من�ضوية حتت لواء الأحزاب اال�شرتاكية عرب العامل،
وانطالقا من جتربتي يف هذا املجال ،ميكن مالحظة تراجع الق�ضية
الن�سائية عرب خمتلف بقاع العامل .فمن خالل اجتماعاتنا الدولية يبدو
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وا�ضحا �أن الأزمة االقت�صادية واملالية التي عا�شها العامل يف الفرتة
الأخرية كان لها �أثر �سلبي هائل على امل�ستوى االجتماعي ب�صفة عامة
وعلى اجلانب احلقوقي على وجه اخل�صو�ص ال�سيما احلقوق الإن�سانية
للن�ساء .وهو ما يدعو �إىل االن�شغال والقلق بالن�سبة للم�ستقبل .كما �أن
م�ستوى التدهور التي عرفه احرتام حقوق الإن�سان يف املنطقة العربية له
كبري الت�أثري على التدهور العام التي تعرفه امل�س�ألة الن�سائية على امل�ستوى
العاملي.
ويف املغرب لنا ما يكفي من الوجوه والكفاءات الن�سائية وما ينق�صنا
هو �إبرازها داخل الأحزاب واملجتمع .ومن ثمة وجب اال�شتغال على
هذه امل�س�ألة يف �أفق االنتخابات الت�رشيعية املقبلة ،وذلك من خالل توفري
ال�رشوط ال�رضورية لربوزها للوجود ولعب الدور املنتظر منها داخل
الأحزاب وامل�ؤ�س�سات التنفيذية والت�رشيعية ،بل وداخل املجتمع برمته.
فبدون جبهة ن�سائية قوية �ستعرف الق�ضية الن�سائية تراجعا كبريا يف
بالدنا.
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مداخلة عائ�شة خلما�س
برملانية ونا�شطة �سيا�سية وجمعوية

يف البداية �أريد �أن �أديل مبالحظتني :الأوىل تتمثل يف �أنه ال يجب
�أن نرتاجع نحن عن املكت�سبات والدفاع عن الت�سليم فيها .فبدون الالئحة
الوطنية ال ميكن للن�ساء �أ ن يح�صلن �سوى على مقاعد قليلة داخل
الربملان ،وقد بينت التجربة ذلك .كما �أنني ال �أحلم �أن تتحقق املنا�صفة
من حيث عدد املقاعد بني الرجال والن�ساء يف االنتخابات املقبلة �أو ما
�سي�أتي بعدها من انتخابات.
مالحظة الثانية :من خالل جتربتي الب�سيطة داخل الربملان �أو يف
جتربتي ال�سيا�سية ب�شكل عام ،ميكن احلديث عن وجود رجال ن�سائيني
ون�ساء ذكوريات وب�رشا�سة ،وقد لوحظت هذه ال�رشا�سة خالل مناق�شة
تو�صية املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان املتعلقة بالإرث .كما لوحظ خالل
مناق�شة ق�ضايا تتعلق بامل�ساواة بني الرجال والن�ساء ،مثل الف�صل  475من
القانون اجلنائي ،ومتديد الفرتة االنتقالية املتعلقة بتزويج القا�رصات يف
الف�صل  ،16حيث كان دفاع الربملانيات قويا �إىل جانب رجل واحد الذي
رافع لفائدة امل�ساواة ب�إبداع قل نظريه .ومن ثمة ف�إن امل�س�ألة ال تهم الن�ساء
وحدهن بل هي ق�ضية جمتمع ،ق�ضية قيم ومبادئ.
ومن جهة �أخرى ،علينا نحن املغاربة واملغربيات �أال نن�سى تاريخنا الذي
مل يكتب بعد ،والذي �ساهمت فيه الن�ساء اللواتي نا�ضلن على جبهات
خمتلفة ،فهن اللواتي �أ�س�سن للتعليم وامل�ؤ�س�سات التعليمية ببالدنا (جامعة
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القرويني  ،)...كما نا�ضلن ب�أ�شكال خمتلف �ضد دخول اال�ستعمار .ف�أول
مظاهرة �ضد امل�ستعمر �سنة  1913كانت مظاهرة ن�سائية مبنطقة اخلمي�سات.
و�أول �شهيد يف الن�ضال من �أجل اال�ستقالل كانت امر�أة يف مظاهرة مبدينة
فا�س .ومل يكن ن�ضالهن نخبويا بل كن ينا�ضلن بزخم �شعبي.
عندما قمنا بت�أ�سي�س جريدة  8مار�س �سنة  1983ورجعنا لكتابة هذا
التاريخ اكت�شفنا تاريخا م�رشقا لن�ساء مغربيات مل يكتب للأ�سف .حاولنا
ذلك عرب ركن يف اجلريدة لكننا مل ن�ستطع احتواء كل ذلك الكم الهائل
من الن�ساء املنا�ضالت على جبهات خمتلفة.
�إن تنقيبنا عن هذا التاريخ قد حفزنا كثريا على االنخراط يف حركة
ن�سائية جماهريية وا�سعة كانت لها نتائج مهمة يجب تثمينها ،ومتكينها
من مراجعة نف�سها لتحديد مهامها الراهنة ،لأن الراهن احلايل خمتلف
عن املا�ضي .و�أريد الت�أكيد هنا �أن الن�ساء الن�سائيات هن القادرات على
الدفاع على ق�ضايا امل�ساواة بني الرجال والن�ساء على خمتلف امل�ستويات
ومنها امل�ستوى الربملاين.
وعلى م�ستوى �آخر ،من ال�صعب ،بل امل�ستحيل تطور احلركة
الن�سائية بدون خيوط ربط بني خمتلف مكوناتها ،حتى تتمكن من
الت�أثري لت�صبح ق�ضايا امل�ساواة ق�ضايا جمتمع برمته.
كما من ال�صعب �أن يتطور جمتمعنا مبدونة �أ�رسة تعود �إىل ع�صور
قدمية ،كما ال ميكن التقدم مبجرد تعيني ن�ساء يف منا�صب كاتبات
دولة ،وال ميكن التقدم وما زلنا نرى ن�ساء حوامل يق�ضني نحبهن �أمام
امل�ست�شفيات ،وثلثي الأميني من الن�ساء... ،فخطة �إدماج املر�أة يف التنمية
ال تعني فقط �إ�صالح مدونة الأ�رسة ،بل تهم �أي�ضا ملفات التعليم
وال�صحة وخمتلف الق�ضايا التي تهم امل�ساواة بني الرجال والن�ساء� ،أي
تهم املجتمع برمته.
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�أعتقد �أن �أهم مك�سب للحركة الن�سائية باملغرب يتمثل من جهة يف
�إ�صالح مدونة الأ�رسة من جهة ود�ستور  2011من جهة ثانية .غري �أنه
يجب االنتباه �أن من ال�سهل �أن تنفلت هذه املكت�سبات من بني �أيدينا
وت�صبح جمرد �رساب واهم .وقد الحظنا هذا بخ�صو�ص تطبيق املدونة
حيث مت الرتاجع عن عدد من الق�ضايا يف العمل الق�ضائي .ونف�س الأمر
بالن�سبة للد�ستور حيث �أ�صبح على جميع الدميقراطيني القيام بتعبئة
ق�صوى من �أجل �أن تكون هيئة املنا�صفة حماربة كل �أ�شكال التمييز ك�آلية
خلدمة ق�ضايا امل�ساواة ،علما �أنه كان من ال�رضوري �إن�شاء هذه الهيئة
منذ بداية الوالية الت�رشيعية احلالية ،حتى تتمكن من تتبع خمتلف
الإ�صالحات التي عرفتها بالدنا (االنتخابات ،التعليم ،ال�صحة ،التعيني
يف املنا�صب العمومية ،العنف ،زواج القا�رصات الخ) مبا يخدم امل�ساواة
ويعزز م�شاركة الن�ساء ومتثيليتهن يف مواقع القرار.
�أما بالن�سبة ملجال االنتخابات فقد تهيكل ب�شكل �أ�صبح معه للمر�شحني
زبناء ي�صوتون عليهم مهما كان احلال ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة ملر�شحي
�أحزاب احلكومة ،فعلى الرغم من �أنها يف خالف مع العديد من الفئات ،ف�إن
العزوف واملقاطعة يجعل مر�شحيها ي�ستفيدون من �أ�صوات زبنائهم.
�أما بالن�سبة لالئحة الوطنية ،فيجب القول �إنها �أ�صبحت مك�سبا بف�ضل
ن�ضال م�ستميت من طرف احلركة الن�سائية ومن خمتلف الدميقراطيني
ببالدنا ،وبتن�سيق فعلي وب�ضغط على وزارة الداخلية �سواء من داخل
امل�ؤ�س�سات �أو من طرف اجلمعيات .ومن ثمة فال يجب التفريط فيها
بدعوى �أنها �أ�صبحت ريعا �سيا�سيا .فعو�ض �أن نرمي الر�ضيع مع الغ�سيل
يجب و�ضع �آليات حتى تتمكن عهذه الالئحة من القيام باملهمة املنوطة
بها ك�آلية للتمييز الإيجابي لفائدة الن�ساء يف االنتخابات الت�رشيعية .وكل
�أملي �أن ت�صل �إىل جمل�س النواب ن�ساء ن�سائيات قادرات على الدفاع
الفعلي عن ق�ضايا امل�ساواة ويعززن متثيلية الن�ساء يف مواقع القرار.
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من اليمني  :هادية بلحاج يو �سف ،حممد �شفيقي ،حورية ا�سالمي ،لطيفة البوح�سيني� ،سارة �سوجار�� ،أمينة ماء العينني

اجلل�سة الثانية:
العمل الن�سائي واالنتقال الدميقراطي
تي�سري اجلل�سة
•حورية �إ�سالمي ،نا�شطة يف املجتمع املدين
املتدخلون
•هادية بلحاج ،م�ؤ�س�سة كوثر ،تون�س
•حممد �شفيقي ،جامعي ،خمت�ص يف مقاربة النوع
االجتماعي
•لطيفة البوح�سيني ،جامعية ،نا�شطة يف املجتمع املدين
•�سارة �سوجار ،نا�شطة يف املجتمع املدين
•�أمينة ماء العينني ،برملانية ونا�شطة �سيا�سية

مداخلة هادية بلحاج
م�ؤ�س�سة كوثر ،تون�س

لقد �شملت الدرا�سة التي قامت م�ؤ�س�سة كوثر ب�إجنازها العديد من
املحاور ،ومنها حمور امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء التي �س�أركز عليها يف
هذه املداخلة ،كما �س�أتناول يف ذات الوقت التجربة التون�سية ،علما �أن
هذه الدرا�سة ن�رشت �سنة  ،2015و�شملت كل بلدان منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
يالحظ التقرير بخ�صو�ص م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية
والعمومية �أن متثيلية الن�ساء �شهدت ارتفاعا ملحوظا بعد ما ا�صطلح
على ت�سميته بالربيع العربي �أو «الثورات العربية» .ومن بني البلدان الأكرث
متثيلية بالن�سبة للن�ساء جند اجلزائر وتون�س ،بن�سبة  %31.6بالن�سبة
لتون�س وحوايل  % 25بالن�سبة للجزائر.بعد االنتخابات الأخرية .ومن
البلدان الأكرث بعدا عن بلوغ مرحلة املنا�صفة جند بلدان اخلليج وبع�ض
بلدان ال�رشق الأو�سط مثل اليمن ولبنان وغريهما .كما ميكن الإ�شارة
�إىل �أن العربية ال�سعودية �أ�صبحت لها  30امر�أة مبجل�س ال�شورى .لكن
هل تعك�س �أرقام هذا التقرير فعال م�ستوى تطور التعامل مع ق�ضايا
املر�أة بهذه البلدان وم�ستوى امل�شاركة الفعلية للمر�أة يف احلياة ال�سيا�سية
ببلدان هذه املنطقة؟
وعلى الرغم من هذا التقدم ف�إن ن�سبة الن�ساء الوزيرات ظلت �ضعيفة،
حيث حتتل بلدان املنطقة املرتبة ما قبل الأخرية عامليا وراء منطقة البحر
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الهادي .ففي �شتنرب  ،2012مثال جند �أن معد ن�سبة الن�ساء امل�شاركة
الن�سائية يف احلياة ال�سيا�سية ال يتعدى  8يف املائة حيث يرتاوح هذا
املعدل بني �صفر يف املائة بلبنان و  23يف املائة بفل�سطني.
وعندما ت�صبح الن�ساء وزيرات فعادة ما يحملن حقائب وزارية
تقليدية مثل وزارة املر�أة �أو وزارة الأ�رسة �أو وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية...
الخ .كما نالحظ �أن املنا�صب الرئي�سية يف مبجال االقت�صاد حكر على
الرجال دون الن�ساء .كما تربز هذه الدرا�سة عدم امل�ساواة بني الرجال
والن�ساء يف الولوج �إىل الوظيفة العمومية و ال�سيما املنا�صب العليا.
و�إذا ما عينا قطاع العدل نالحظ �أن الن�ساء يف هذا القطاع قد ارتفع
خالل العقد الأخري ،حيث بلغت ح�صة الن�ساء القانونيني تبلغ حوايل
 25%مقرتبة من املتو�سط العاملي .غري �أن ت�أنيث قطاع العدل مل تعرفه �إال
بع�ض بلدان املنطقة ولي�س كل بلدانها .هكذا يالحظ ارتفاع ن�سبة الن�ساء
بقطاع العدل يف البلدان املغاربية ولي�س ببلدان ال�رشق الأو�سط .وكلما
اقرتبنا من بلدان اخلليج جند �أن هذه الن�سبة تتقل�ص ب�شكل هائل.
التجربة التون�سية

يالحظ �أن هناك ت�شابه يف الطيف ال�سيا�سي بني املغرب وتون�س كما
هناك ت�شابه من حيث متثيلية الن�ساء يف مواقع اتخاذ القرار .فتون�س
بعد الثورة وبعد ثالث �سنوات من كفاح املجتمع املدين واحلركة الن�سائية
التون�سية ،مت احل�صول على د�ستور تقدمي كفاية حيث هناك ف�صالن
على الأقل خ�ص�صا للن�ساء التون�سيات .وميكن الإ�شارة �إىل الف�صل 46
الذي يتحدث عن املنا�صفة وامل�ساواة بني الن�ساء والرجال .كما يتحدث
الف�صل 21عن املواطن واملواطنة وكذا الف�صل  24الذي يحدد القانون
االنتخابي .وهكذا ،كان الد�ستور وا�ضحا من حيث مكت�سبات الن�ساء
وخا�صة يف ما يتعلق مب�س�ألة املنا�صفة.
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كما يالحظ التقرير �أنه خالل ال�سنوات الأخرية حدث نوع من االنفتاح
من طرف املواطنني واملواطنات بتون�س بخ�صو�ص امل�شاركة ال�سيا�سية
للن�ساء .حيث مل يظل الرجال متحفظني جتاه امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء
�أو جتاه تواجد الن�ساء يف الربملان �أو يف الهيئات املنتخبة .غري �أنه
ما زالت هناك مفارقة باعتبار �أن ال الد�ستور وال انفتاح العقليات
وتغريها مل يكن ت�أثري فعلي على نتائج االنتخابات وتواجد الن�ساء يف
الهيئات املنتخبة ومراكز القرار .فالن�ساء مل يتجاوزن ن�سبة  %31.33يف
الربملان املنبثق عن االنتخابات التون�سية الأخرية .كما �أن الف�صل  46من
الد�ستور ،ورغم و�ضوحه ،مل يتم تفعيله يف القانون االنتخابي .وتلك
امل�شكلة .فبالإمكان �أن يكون لنا د�ستور تقدمي جدا ،لكن القانون ال
يقوم برتجمته بال�شكل ال�صحيح ،حيث �أن القانون االنتخابي ،واحلالة
هذه ،مل ين�ص على املنا�صفة الأفقية والعمودية� ،إذ اكتفى باملنا�صفة
الأفقية مما �أدى �إىل �أن الن�ساء مل يكن وكيالت اللوائح االنتخابية مما
�أدى �إىل ن�سبة الن�ساء امل�شار �إليها داخل الربملان التون�سي والتي ال تتعدى
 .%31.33كما �أن امر�أة واحدة هي التي جتر�أت على الرت�شح لالنتخابات
الرئا�سية .و�إذا �ألقينا نظرة على احلكومة والوظيفة العمومية ،ف�سنجد
ال�صورة �أكرث قتامة بل كاريكاتورية باملقارنة مع ما ين�ص عليه الد�ستور
ومدى م�ساهمة الن�ساء يف الثورة التون�سية.
ففي �سنة  2014مثال كانت هناك وزيرتان وكاتبة دولة .ومل تتح�سن
الو�ضعية بعد االنتخابات الأخرية حيث جند  3وزيرات و 7كاتبات دولة
وبعد التعديل احلكومي الأخري �أ�صبحت باحلكومة  3وزيرات ،ويتعلق
الأمر بالطبع بوزيرة �ش�ؤون املر�أة والأ�رسة ،ووزيرة ال�سياحة ،ووزيرة الثقافة.
وبذلك يبدو وا�ضحا نوعية احلقائب الوزارية التقليدية التي عادة ما
ت�سند للن�ساء.
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كما �أن ن�سبة الن�ساء مبواقع القرار بالوظيفة العمومية ال تتجاوز
 .%2.3وبذلك ميكن ا�ستنتاج �أن هذه ال�صورة ال تعك�س الد�ستور� .أما
بخ�صو�ص تواجد الن�ساء يف قطاع العدل ،ف�إن تون�س �ش�أنها �ش�أن اجلزائر
واملغرب ،يف مقدمة البلدان التي �أنثت قطاع العدل .لكن على الرغم من
العدد الكبري للن�ساء يف هذا القطاع ،ف�إنهن يحتلن مواقع متو�سطة� ،إذا
كلما تقدمنا يف املراتب جند عدد الن�ساء يتقل�ص ،هكذا ال جند �سوى
حوايل %15من الن�ساء يف مواقع امل�س�ؤولية ب�سلك الق�ضاء �سنة .2009
�أما بخ�صو�ص احلكامة املحلية ،فالأمر �أكرث �سوءا ،فبعد االنتخابات
الت�رشيعية الأخرية ال جند �أي امٍ اة يف من�صب املحافظ (العامل) وذلك
على الرغم من م�شاركة الن�ساء يف ال�ش�أن العام �سواء يف احلقل ال�سيا�سي
�أو اجلمعوي �أو الإداري.
نف�س الأمر جنده يف جمال النقابات ،حيث �أن الن�ساء النقابيات
ميثلن ن�سبة  %4.2ومل يتم انتخاب �أية امر�أة يف املكتب التنفيذي للمركزية
النقابية ،حيث ال وجود لتطبيق مبد�أ املنا�صفة يف هذه الهي�أة النقابية
ذات الأهمية الكربى يف تون�س.
�أما بالن�سبة للأحزاب ال�سيا�سية ،فمن املالحظ �أن �سنة  2014عرفت
م�شاركة الن�ساء ب�أكرث من  %47يف الرت�شح لالنتخابات الت�رشيعية ،غري �أن
 %12فقط من وكالء اللوائح كانوا ن�ساء ،الأمر الذي �أثر على النتائج حيث
مل حت�صل الن�ساء على �أكرث من  %31من املقاعد.
كما من املالحظ �أن مليون و� 200ألف من الن�ساء �صوتن على حزب
«نداء تون�س» الذي يعترب حزبا تقدميا يف تون�س ،علما �أن حزب النه�ضة
الإ�سالمي هو الذي كان حاكما ما بني  2011و 2014فقررت الن�ساء
الت�صويت لنداء تون�س للحفاظ على مكا�سب املر�أة التون�سية وتنزيل
الف�صل  46من الد�ستور الذي كان من ثمار العمل الن�سائي واملجتمع
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املدين .وهكذا �ساهمت الن�ساء التون�سيات يف خلق توازن يف احلياة
ال�سيا�سية بنهو�ضها �ضد حزب النه�ضة .لكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه
ب�إحلاح هو حققت الن�ساء �أهدافها مع حزب نداء تون�س ،ذلك مو�ضوع
�أخرى؛ ويخ�شى على تون�س من عزوف الن�ساء التون�سيات بعد هذه
التجربة ال�سيئة مع حزب النداء.
�أما بالن�سبة للمجتمع املدين ،فيالحظ �أن الن�ساء يلتحقن �أكرث ف�أكرث
مبنظمات املجتمع املدين مقارنة بالأحزاب ال�سيا�سية ،حيت تتواجد حوايل
 700جمعية ن�سائية �سنة  ،2014من �أ�صل �أكرث  16.000جمعية بتون�س
حاليا .ويالحظ �أن تواجد الن�ساء يف هيئات القرار مبنظمات املجتمع
املدين �أكرب من تواجدها يف مواقع القرار بالأحزاب ال�سيا�سية.
وبخ�صو�ص تواجد الن�ساء يف هيئات االنتقال الدميقراطي بتون�س
ما بني  201و ،2013يالحظ ح�ضور  57امر�أة مقابل  169رجال مما يبني
التفاوت الهام القائم بني الرجال والن�ساء على جميع م�ستويات اتخاذ
القرار بتون�س.
لقد �سلطت الدرا�سة ال�ضوء على بع�ض التو�صيات منها تقوية
ال�شفافية واحلكامة اجليدة �سواء على م�ستوى الأحزاب ال�سيا�سية
وخمتلف الهيئات ال�سيا�سية والإدارية؛ وتعزيز امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص
يف جمال ولوج الن�ساء �إىل مواقع القرار ،وحت�سي�س �أ�صحاب القرار
ال�سيا�سي ب�أهمية دور الن�ساء يف مرحلة �إقامة الدميقراطية وال�سالم؛
والعمل على مواجهة العقبات الفعلية �سواء منها الدينية �أو االجتماعية
�أو الثقافية التي ترف�ض الإقرار بحقوق وقدراتها على لعب دور هام يف
احلياة العامة خارج بنيات الأ�رسة .كما من التو�صيات اتخاذ الإجراءات
التي من �ش�أنها امل�ساهمة يف حتديد ومواجهة املحا�رصة ال�سيا�سية
والعنف جتاه الن�ساء يف الف�ضاء العمومي واتخاذ تدابري متكن الن�ساء
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من الولوج �إىل مراكز القرار ،وخلق بيئة منا�سبة لإن�شاء �آليات م�ؤ�س�ساتية
تقدم الدعم ال�رضوري لتمثيلية الن�ساء وولوجهن �إىل مواقع اتخاذ القرار.
كما من هذه التو�صيات اتخاذ التدابري الالزمة لتقوية ريادة الن�ساء،
وم�شاركتهن يف احلياة املدنية وال�سيا�سية والإدارية ،وتقوية القدرات
التوا�صلية للن�ساء ،وحت�سي�س و�سائل الإعالم بخطورة ترويج وتكري�س
ال�صورة النمطية على الن�ساء.
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مداخلة حممد �شفيقي
جامعي ،خمت�ص يف مقاربة النوع االجتماعي

يف البداية ال بد من التذكري ب�أن ق�ضية املر�أة باملغرب عرفت العديد
من التطورات التاريخية� ،شكلت فيها م�س�ألة امل�ساواة بني الرجل واملر�أة
ق�ضية �أ�سا�سية وجوهرية يف م�سار االنتقال الدميقراطي ونقطة حمورية
بالن�سبة لأي م�رشوع جمتمعي يتوخى العدالة االجتماعية ويروم حتقيق
مبادئ وقيم امل�ساواة بني اجلن�سني ومناه�ضة كافة �أ�شكال التمييز.
ويف هذا ال�سياق ،ي�أتي انخراط خمتلف دول العامل ومنها املغرب
يف التخطيط لأفق  ،2030وذلك انطالقا من �أهداف التنمية امل�ستدامة
ملا بعد  ،2015التي ت�أخذ بعني االعتبار بعد النوع االجتماعي وجتعل
م�س�ألة امل�ساواة ق�ضية حا�سمة بالن�سبة مل�ستقبل العامل.
وت�أتي �أهمية هذا املو�ضوع يف الوقت الذي تفاقمت فيه م�س�ألة
التفاوتات خالل ال�سنوات الأخرية ب�سبب الأزمات املختلفة التي طبعت
العامل ،وكانت لها انعكا�سات �سلبية على الفئات اله�شة ،حتملت فيها
املر�أة الكلفة الأكرب .و�شكلت فيها منطقة جنوب حو�ض املتو�سط التي
ينتمي �إليها املغرب احللقة الأ�ضعف ملا تعي�شه من تراجعات .وللإ�شارة،
ف�إن هذا الأمر ال يتعلق فقط بال�ضفة اجلنوبية من حو�ض البحر الأبي�ض
املتو�سط بل �أي�ضا ببلدان �شماله �أي�ضا .وتتميز هذه املنطقة الأقل اندماجا
مبعدالت الن�شاط لدى الن�ساء ال تتعد  ،%25وهي ن�سبة ظلت �ضعيفة
خالل العقدين الأخريين ،بل ومر�شحة للرتاجع .وي�ؤثر هذا الو�ضع ب�شكل
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�سلبي على امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،ويزيد من التهمي�ش ال�سيا�سي
للن�ساء .فم�ستوى امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة مرتبط ب�شكل قوي مبدى
م�شاركتها يف احلياة العامة.
وفيما يخ�ص و�ضعية املغرب ،فقد كان للحركة الن�سائية ومنذ
ثمانينيات القرن املا�ضي ح�ضور متميز ،عرف انطالق �أول جريدة تهتم
بق�ضايا امل�ساواة يف العامل العربي ،وهي جريدة  8مار�س .ومنذ ذلك احلني،
بد�أ العمل الد�ؤوب والن�ضال امل�ستميت من �أجل تكري�س الدميقراطية
كمطلب رئي�س ،على اعتبار ق�ضية م�ساواة النوع حتتل موقع ال�صدارة
يف ق�ضية الدميقراطية .وقد لعبت احلركة الن�سائية باملغرب دورا هاما يف
االنتقال الدميقراطي.
و�ست�أتي حكومة التناوب برئا�سة ال�سيد عبد الرحمن اليو�سفي لتطلق
حملة م�شاورات وا�سعة ،ولأول مرة يف تاريخ املغرب ،مع احلركة الن�سائية.
وقد �أدت هذه امل�شاورات �إىل الت�رسيع يف طرح م�س�ألة امل�ساواة ومدونة
الأ�رسة داخل امل�ؤ�س�سات الت�رشيعية والتنفيذية .وهكذا �سيتم نقل هذه
املوا�ضيع من دائرة احلقل الديني �إىل دائرة احلقل املدين ،وهو ما �شكل
حينه قفزة نوعية يف هذا املجال.
وللتذكري ،فقد عرف املغرب خالل ت�سعينات القرن املا�ضي والعقد
الأول من الألفية احلالية و�ضع ثالث د�ساتري ،حيث متحور النقا�ش
مبنا�سبة و�ضع هذه الد�ساتري حول م�س�ألة جوهرية تتعلق بق�ضية امل�ساواة
بني الرجل واملر�أة� ،أال وهي �إقرار حقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها
دوليا ،خا�صة و�أن املغرب ينتمي للمنطقة الوحيدة يف العامل التي �أنتجت
�أكرب عدد من التحفظات بخ�صو�ص االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان.
فبدعوى اخل�صو�صية مت و�ضع ق�ضية املر�أة يف �سريورة من عدم امل�ساواة
وبعيدا عن خمتلف التطورات التي ي�شهدها العامل .وهكذا ،ميكن القول
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ب�أن حتقيق االنتقال الدميقراطي ال ميكن �أن يتم دون متلك حقوق
الإن�سان كما هي متعارف عليها دوليا .ويف هذا اخل�ضم� ،سي�أتي د�ستور
 2011لي�ؤكد على �سمو االتفاقيات الدولية كما �صادق عليها املغرب،
وتكفي الإ�شارة هنا �إىل الف�صول  19و 30و 31و .164
ويف هذا ال�سياق ،ظلت ق�ضية م�ساواة النوع االجتماعي ت�ستلزم،
�إ�ضافة �إىل امل�شاركة ال�سيا�سية واالنتخابية ،وجود م�ؤ�س�سات احلكامة
نظرا ملا لها من �أهمية يف حتديد التوجهات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،ومنها على اخل�صو�ص تلك املتعلقة بالرتبية
والتنوع وغريها من املوا�ضيع.
ويبدو �أن تفعيل الد�ستور و�أجر�أة بع�ض مواده بهذا اخل�صو�ص
�سجل ت�أخرا خالل التجربة احلكومية احلالية ،علما �أن هذا التفعيل
ي�شكل عن�رصا جوهريا ملعرفة الروافع التي من �ش�أنها ت�شجيع امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة وح�ضورها يف جميع م�ستويات اتخاذ القرار ال�سيا�سي
واملدين ،بالإ�ضافة �إىل متثيليتها على م�ستوى امل�ؤ�س�سات والأجهزة
الإدارية .وبهذا اخل�صو�ص ،فقد عرف املغرب تطورا طفيفا ،حيث انتقلت
متثيلية الن�ساء بالربملان من  %10خالل االنتخابات الربملانية ل�سنة 2007
�إىل  %17خالل االنتخابات الأخرية ،وهي ن�سبة تظل �ضعيفة مقارنة مع
بع�ض دول القارة الأمريكية ( )%27ودول �إفريقيا جنوب ال�صحراء (.)%23
وعلى م�ستوى اجلماعات املحلية ،عرفت متثيلية الن�ساء تطورا مهما
انتقلت من� 0,56%سنة � 2003إىل� 12,4%سنة  .2009ومازال �أمام ن�ساء
املغرب م�ساحة وا�سعة للعمل على م�ستوى اجلهات ،وهو ما ي�ؤكده غياب
املر�أة عن تر�أ�س �أية جهة من اجلهات الإثنى ع�رش التي يتكون منها املغرب.
وجتدر الإ�شارة �إىل م�س�ألة جوهرية تفر�ض نف�سها ب�إحلاح �سواء
يف املنتديات الدولية �أو الإقليمية �أو الوطنية ،وهي وجود عدد مهم
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من املرجعيات املعيارية وقدرة هائلة على الرتافع� ،إال �أن و�سائل التغيري
تظل �شبه منعدمة .فال ميكن تغيري و�ضعية املر�أة دون تغيري اقت�صادي
واجتماعي .فالأمر ال يتعلق فقط بو�ضعية املر�أة ،لأن املر�أة ال تعي�ش معزولة،
بل يتعلق بالأ�سا�س بالعالقات االجتماعية وباملنظومة االقت�صادية التي
يجب تغيريها .ومن بني الو�سائل املتعددة لتحقيق هذا التغيري املن�شود
جند امليزانية العامة للدولة ،خا�صة يف البلدان ال�شبيهة باملغرب والتي
تلعب فيها الدولة دورا حا�سما يف التحوالت االقت�صادية واالجتماعية،
حيث الو�سائل املالية التي ت�ستعملها الدولة �أهم من تلك التي ي�ستعملها
القطاع اخلا�ص ،وهو ما يعك�سه اجلهد اال�ستثماري للدولة (معدل
اال�ستثمار جتاوز  .)%30وللإ�شارة ،ف�إن �أغلب امليزانيات يف بلدان العامل
ال ت�أخذ بعد النوع االجتماعي خالل فرتة �إعدادها .ومن هنا يظل �س�ؤال
�أثر ميزانية النوع االجتماعي على و�ضعية املر�أة �س�ؤاال م�رشوعا.
وال بد من التذكري ب�أن ا�ستثمار درهم واحد �أو دوالر �أو دينار لي�س
حمايدا ،حيث �أنه بالرغم من ر�صد دولة ما العتمادات مالية هائلة
للتعليم مثال كما هو احلال بالن�سبة للمغرب ،فلن يتم بلوغ هدف تعميم
التمدر�س وحماربة الهدر املدر�سي لدى الفتيات ما مل يتم اعتماد ميزانية
النوع االجتماعي ،لأن حاجيات الفتيان والفتيات تظل خمتلفة .فالتعميم
مثال يهم بالأ�سا�س الفتيات يف الو�سط القروي ،وال ميكن حتقيق ذلك
ما مل تكن املدر�سة تتوفر على بنيات حتتية �أ�سا�سية (مراحي�ض للفتيات،
املاء ،الكهرباء .)...،ومن ثمة ال ميكن حتقيق التعميم دون �إن�شاء مدار�س
ت�أخذ بعني االعتبار الفوارق القائمة على النوع االجتماعي وحاجيات
خمتلف الفئات.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،فهناك عوائق �أخرى تتعلق بتق�سيم العمل
يف الو�سط القروي ،حيث �أن عدد من الأ�شغال التي تقوم بها الفتاة
القروية كمهمة البحث عن احلطب ،وجلب املاء ،الخ ،تزيد من تكري�س
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التفاوتات بني اجلن�سني ،وهو ما يجعل حتقيق امل�ساواة القائمة على النوع
االجتماعي م�س�ألة �أ�سا�سية تتطلب تدخال مندجما و�شموليا لل�سيا�سات
العمومية (املدر�سة ،الطريق ،الكهرباء ،املاء.)...،
كما يجب التذكري ب�أن التفاوتات القائمة على النوع االجتماعي غالبا
ما تتم معاجلتها يف املنطقة العربية باعتبارها ق�ضية مطروحة �ضمن
احلياة اخلا�صة للأ�رسة ،وهو ما ي�ستلزم تدخال لو�ضع ق�ضية امل�ساواة
�ضمن �إطارها العام لت�شمل خمتلف مناحي احلياة.
ولبلوغ هذا الهدف� ،رشعت حكومة التناوب ،تزامنا مع انطالق
م�سل�سل �إ�صالح ميزانية الدولة �سنة  ،2002يف �إعطاء �أهمية ق�صوى
لق�ضية النوع االجتماعي ،حيث �أطلقت وزارة االقت�صاد واملالية �إبانه
درا�سة �أولية حول اجلدوى من و�ضع ميزانية النوع االجتماعي باملغرب،
اعتربت الأوىل من نوعها يف العامل .ومنذ ذلك احلني ،مت البد�أ يف و�ضع
م�رشوع امليزانية املتعلقة بالنوع االجتماعي على مرحلتني ،حيث مكنت
املرحلة الأوىل ( )2004-2003من ت�شخي�ص القطاعات املعنية بهذه املقاربة
ومن �إعداد �أدوات العمل (دليل �سهل وكتيب يتعلق بالنوع االجتماعي
يف امليزانية) .وتهدف هذه الأدوات �إىل متلك خمتلف القطاعات الوزارية
مفاهيم ومنهجية ميزانية النوع االجتماعي .وخالل املرحلة الثانية (ابتداء
من � ،)2005سيتم �إعداد �أول تقرير مليزانية النوع االجتماعي كملحق
للتقرير االقت�صادي واملايل املرافق لقانون املالية ل�سنة  .2005وابتداء
من � ،2006سيتم �إ�صدار تقرير خا�ص مبيزانية النوع االجتماعي ،حيث
�سيعرف هذا الأخري تطورات مهمة �سواء على امل�ستوى الكمي �أو على
امل�ستوى الكيفي .وهكذا� ،سينتقل عدد القطاعات الوزارية امل�ستهدفة من
 4قطاعات (املالية ،ال�صحة ،التعليم والفالحة) لي�صبح العدد اليوم 31
قطاعا .وبعد اعتماد حتليل ال�سيا�سات العمومية على �أ�سا�س كل قطب
(القطب امل�ؤ�س�ساتي ،قطب البنيات التحتية ،قطب تعزيز الفر�ص،)..،
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�أ�صبح تقرير ميزانية النوع االجتماعي يرتكز على حتليل ال�سيا�سات
العمومية من منظور حقوقي ،واملتمثل يف الأبعاد املعيارية والإجراءات
الفعلية والنتائج ،وهو ما يعزز �آليات امل�ساءلة يف جمال احرتام حقوق
الإن�سان وخا�صة حقوق املر�أة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جتربة املغرب يف جمال ميزانية النوع
االجتماعي قد لفتت انتباه العديد من الدول وكذا االحتاد الأوروبي
الذي �أوىل �أهمية كربى للمو�ضوع .وكما �سبق الذكر� ،أ�صبحت ميزانية
النوع االجتماعي ترتكز على مقاربة قائمة على احلق ،وهي مقاربة تقوم
على مبد�أ �أ�سا�سي من مبادئ حقوق الإن�سان ،ويتعلق الأمر مببد�أ عدم
جتزيء هذه احلقوق.
ومن خالل هذا املنظور� ،أ�صبح �إعداد تقرير ميزانية النوع االجتماعي
يت�ضمن� ،إ�ضافة �إىل التحليل القطاعي ،جزءا تركيبيا مهما يقوم بتقييم لي�س
فقط لعمل خمتلف القطاعات الوزارية ،بل ي�سائل �أي�ضا عمل امل�ؤ�س�سات
اال�ست�شارية مثل املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان واملجل�س االقت�صادي
واالجتماعي من �أجل الوقوف على التحاليل املنجزة واملقرتحات املقدمة،
ومعرفة مدى ان�سجامها مع ال�سيا�سيات العمومية املتبعة.
كما قامت وزارة االقت�صاد واملالية بدرا�سة مهمة حول الولوج �إىل
احلقوق الأ�سا�سية املتعلقة بالنوع على امل�ستوى اجلهوي ،مكنت ولأول
مرة امل�ستوى الوطني ،بل وعلى امل�ستوى الدويل ،من �إعداد م�ؤ�رش تركيبي
للولوج �إىل احلقوق الأ�سا�سية ،حيث مت احت�ساب هذا امل�ؤ�رش اعتمادا
على  29حقا �أ�سا�سيا كما حددها املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
حلقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة .وهكذا� ،سيتوفر املغرب اليوم على
حتليل جهوي حول الولوج �إىل احلقوق الأ�سا�سية (الت�شغيل ،الرتبية،
الت�ضامن ،)...مكن من امل�ساهمة يف حتقيق نتائج مهمة بخ�صو�ص
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الأقاليم اجلنوبية .وقد بني الدرا�سة �أن �أي تخلف على م�ستوى حق من
احلقوق ،مثل احلق يف ال�شغل� ،سي�ؤثر �سلبا على خمتلف ما مت �إجنازه.
�أي �أن عملية التغيري االقت�صادي واالجتماعي يجب �أن تكون هادفة
لي�س ب�شكل عام على م�ستوى ال�سيا�سات العمومية بل اعتمادا على
احلاجيات املحلية للقرب ،نظر للأولويات اخلا�صة بكل جهة.
وهكذا� ،أ�صبح املغرب ميتلك عددا من الو�سائل والأدوات لتقييم
ال�سيا�سات العمومية ،لي�ست حكرا على التكنقراطيني ،بل هي رهن
�إ�شارة الفاعل ال�سيا�سي والفاعل املدين ،ومتلكها �سيمكن ه�ؤالء الفاعلني
املهتمني بق�ضايا النوع االجتماعي من الرتافع ومواكبة املكت�سبات على
امل�ستوى الد�ستوري والت�رشيعي والقانوين لتعزيز ق�ضية امل�ساواة بني
اجلن�سني والولوج �إىل احلقوق الأ�سا�سية من طرف الرجل واملر�أة على
ال�سواء .وميثل هذا الهدف رهانا رئي�سيا �سواء على امل�ستوى الوطني �أو
الإقليمي �أو اجلهوي.
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مداخلة لطيفة البوح�سيني
جامعية ،نا�شطة يف املجتمع املدين

�أود يف البداية التذكري مبقولة للم�ؤرخة الفرن�سية مي�شال بريو
( )Michelle Perrotاملتخ�ص�صة يف تاريخ الن�ساء ،والتي ن�رشت كتابات
متعددة حول تاريخ العالقات بني اجلن�سني وحول احلركة الن�سائية بفرن�سا،
حيث تقول ما معناه� ،أن الدميقراطية �رشط �رضوري يف م�سرية االعرتاف
باحلقوق الإن�سانية للن�ساء لكنها غري كافية .وجتدر الإ�شارة هنا �إىل
�أن جتربة فرن�سا يف هذا املجال لها �أهميتها� .إذ وبعد �أن جنحت الثورة
يف �إ�سقاط نظام احلكم الفردي و�إقامة الدميقراطية ،اتخذت عددا من
الإجراءات متثل �أحدها يف الإق�صاء الإرادي والوا�ضح للن�ساء من احلق
يف امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية واعتبارهن غري م�ؤهالت ملمار�سة حق
املواطنة .وقد تطلب الأمر �أزيد من قرن ون�صف لتعرتف هذه الدميقراطية
العريقة قانونيا بامل�ساواة يف احلقوق ال�سيا�سية بني الرجال والن�ساء.
هكذا ،ومن خالل هذه التجربة املتميزة واملتفردة تاريخيا ،بدا جليا
�أن انتظام الن�ساء يف جمعيات وحركات للمطالبة بامل�ساواة يف احلقوق
ال�سيا�سية احتاج �إىل االعرتاف بذلك يف �إطار الإقرار باحلريات العامة.
�إن الدميقراطية �سمحت بتوفري �رشوط وكذلك املناخ العام ويف
القلب منه االعرتاف باحلريات العامة مثل حرية التجمع وحرية التظاهر
وحرية التنظيم التي كانت �رضورية للمنظمات الن�سائية يف معاركها من
�أجل االعرتاف بامل�ساواة والتي احتاجت �إىل وقت طويل.
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انطالقا من جتارب خمتلفة ومتنوعة ،يبدو �أن الربط بني ق�ضية
الدميقراطية وحقوق الن�ساء عموما و�أ�سا�سا منها حقهن يف امل�شاركة
يف احلياة ال�سيا�سية هو ارتباط ع�ضوي� .إذ يبدو جليا �أنه من غري
املقبول وال املعقول �أن نناق�ش م�س�ألة التمثيلية الن�سائية يف احلياة
ال�سيا�سية يف من�أى عن نقا�ش امل�س�ألة الدميقراطية التي يوجد �ضمن
حمدداتها االعرتاف باحلريات الأ�سا�سية لكل �أفراد املجتمع ،بن�سائه
ورجاله .فالدميقراطية مل تكن يوما جمرد �صناديق اقرتاع وجمرد �آليات
انتخابية ،بل كانت مرتبطة دوما بعدد من القيم واملبادئ واحلقوق
(حقوق الإن�سان ب�شكل عام) .هذا وحتى و�إن مت �إغفال االعرتاف للن�ساء
بحقوقهن وغطى طابع الكونية ( )L’universalitéعلى التمتع الفعلي
للن�ساء بحقوقهن ،ف�إن هذا بني بامللمو�س �أن ن�صف الب�رشية مل يكن له
ليخ�ضع ويقبل بالأمر الواقع ،وهو ما �أدى �إىل خو�ضهن معارك لت�صبح
هذه احلقوق حقوقا يتمتع بها اجلميع رجاال ون�ساء ،وتكتمل يف نف�س
الآن حلقات الدميقراطية التي بقيت مبتورة وعرجاء.
فماذا عن التجربة املغربية؟

من املهم يف هذا الإطار العودة �إىل بع�ض املحطات التاريخية �ضمن
ال�رصاع الذي خا�ضته القوى الوطنية والدميقراطية ،ويف قلبها مكونات
الي�سار للتوقف عند م�سار الإقرار بحقوق الن�ساء .لقد ظل ال�رصاع وملدة
طويلة متمحورا حول بناء دولة احلق والقانون واالعرتاف باحلريات
العامة و�إقامة م�ؤ�س�سات دميقراطية .ومن اجلدير باملالحظة �أن الن�ساء
كن دائما م�شاركات و�أ�سهمن يف خمتلف املعارك التي عرفها املغرب منذ
مرحلة الن�ضال من �أجل ا�ستقالل البالد� ،إ�ضافة �إىل تواجدهن وح�ضورهن
و�إ�سهامهن داخل الأحزاب واجلمعيات بل وكن متواجدات حتى يف
�صفوف املقاومة ،وهو ما توفره اليوم الآثار املكتوبة التي ت�شهد على
هذه امل�ساهمة.
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بعد ح�صول املغرب على ا�ستقالله �أ�صبح ال�رصاع يتقاطب حول
ق�ضية الدميقراطية واحلريات العامة بني اجتاهني ،وقد �أدت مكونات
احلركة الوطنية والدميقراطية ثمنا باهظا يف �سياق ن�ضالها هذا� .إنها
الت�ضحية التي �شملت الن�ساء �أنف�سهن ،الالئي مت اعتقالهن ونفيهن
وتعذيبهن بل واغتيالهن وتغريبهن.يف هذا ال�سياق ،ت�ضامنت الن�ساء
مع بع�ضهن البع�ض وكن حا�رضات بقوة خالل �سنوات الر�صا�ص يف
دينامية الدفاع عن املعتقلني ال�سيا�سيني واملطالبة ب�إطالق �رساحهم ،يف
�إطار ن�ضاالت عائالت املعتقلني ال�سيا�سيني واملغرتبني واملختطفني ،وهو
ما يبدو معه وا�ضحا �أن الن�ساء كن حا�رضات دائما وبقوة يف خمتلف
مراحل احلياة ال�سيا�سية املغربية .كما كانت الن�ساء حا�رضات يف الأحزاب
ال�سيا�سية ،التي كانت تتقدم ال�رصاع من �أجل الدميقراطية واحلريات
العامة ،كن حا�رضات كذلك يف اجلمعيات احلقوقية التي بد�أت ترى
النور ،مثل اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان �سنة  ،1979وداخل االحتاد
الوطني لطلبة املغرب .مقابل هذا احل�ضور ،كان ي�سجل غيابهن يف
خمتلف الأجهزة التقريرية وتهمي�شهن من املواقع القيادية ملختلف الهيئات
واملنظمات ،و�أخ�ص هنا بالذكر الأحزاب ال�سيا�سية املكونة للحركة الوطنية
والدميقراطية والي�سارية التي كانت لها عالقة بدينامية املجتمع املغربي.
هكذا ميكن مالحظة مفارقة التواجد امل�ستمر للن�ساء يف هذه احلركية
وح�ضورهن يف بع�ض الربامج احلزبية ،كمثال الورقة التي مت تقدميها
ومناق�شها والبث فيها خالل امل�ؤمتر اال�ستثنائي لالحتاد اال�شرتاكي
للقوات ال�شعبية �سنة  ،1975بالإ�ضافة �إىل ح�ضور الن�ساء يف النقابات
بل وامل�شاركة يف الإ�رضابات النقابية التي كانت تخو�ضها ،مع ما كان
يرتتب عن ذلك من قمع يطال الن�ساء كما يطال الرجال ،ثم ح�ضورهن
يف اجلمعيات مقابل غيابهن �شبه الكلي عن امل�ؤ�س�سات التمثيلية وعن
مراكز القرار مبختلف هذه امل�ؤ�س�سات مبا فيها الهيئات التنفيذية.
63

�إن هذا التناق�ض وال�صعوبات التي واجهت عددا من املنا�ضالت
احلزبيات �سواء فيما يتعلق بو�ضع ق�ضيتهن �ضمن الأولويات� ،إذ كن
غالبا ما يواجهن بذريعة �أن الأولوية هي لل�رصاع من �أجل الدميقراطية
و�أن حل الق�ضية الن�سائية �سيتم ب�شكل �أوتوماتيكي بعد حل �إ�شكال
طبيعة النظام ،وكذا العراقيل التي ووجهن بها فيما يتعلق باحتاللهن
للمواقع القيادية بالأجهزة الداخلية لأحزابهن ،هي التي �أدت بعدد
منهن �إىل اتخاذ املبادرة ،يف منت�صف الثمانينات من �أجل ت�أ�سي�س
جمعيات ن�سائية و�إطالق دينامية ن�سائية (اجلمعية الدميقراطية لن�ساء
املغرب وجمعية ج�سور ملتقى الن�ساء املغربيات) كانت ذات �أهمية كبرية
لأنها مكنت من �إطالق �سريورة �ستتكلل فيما بعد بتحقيق عدد من
املكت�سبات ،نذكر منها على �سبيل الذكر ال احل�رص� ،إ�صالح مدونة
الأ�رسة �سنة  .2004البد هنا من بع�ض التدقيق فيما يتعلق بالعوامل
اخلا�صة بت�أ�سي�س بع�ض اجلمعيات الن�سائية والتي ال تت�شابه كلها� ،إذ
كانت هناك جمعيات ت�أ�س�ست يف �إطار م�رشوع �سيا�سي و�ضع ق�ضية
حقوق املر�أة �ضمن �أولوياته خل�صه �شعار «دمقرطة الدولة ودمقرطة
املجتمع» ويتعلق الأمر باحتاد العمل الن�سائي وجريدة  8مار�س يف
عالقتهما مبنظمة العمل الدميقراطي ال�شعبي.
عدا حتقيق مكت�سبات مهمة ،فقد �ساعدت الدينامية الن�سائية على بروز
نخبة ن�سائية حقيقية يف املغرب متكنت من فر�ض الق�ضية الن�سائية ب�شكل
�أ�صبح معه خمتلف الفاعلني م�ضطرين لالنتباه للن�ساء كحامالت لق�ضية.
ومن اجلدير بالذكر �أنه وبالنظر �إىل �أن �أغلب مكونات احلركة
الن�سائية املغربية كانت �سليلة الأحزاب ال�سيا�سية التي قادت املعركة من
�أجل الدميقراطية ،ف�إنها كانت على وعي باالرتباط بني هذه الأخرية
وحقوق الن�ساء .ويف هذا الإطار ،ميكن الإ�شارة �إىل �أن احلركة الن�سائية
كانت حا�رضة بقوة يف حلظة الإ�صالح الد�ستوري ل�سنة  ،1992ومتكنت
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من �أن تقنع ،ب�صعوبة كبرية طبعا ،مكونات الكتلة الدميقراطية �آنذاك،
وتقدمي مقرتحات تهم النهو�ض بق�ضية املر�أة وامل�ساواة ومناه�ضة كل
�أ�شكال التمييز يف �إطار هذا الإ�صالح والذي كان الغر�ض منه التح�ضري
للتناوب الذي مل ير النور �إال �سنة .1996
و�صول حكومة التناوب �سنة � 1998شكل فر�صة للحركة الن�سائية
من �أجل تطوير وتقوية ترافعها الهادف لإ�صالح قانون الأ�رسة باعتبارها
م�س�ألة جوهرية يف ن�ضالها ،خ�صو�صا وقد مت طرحها يف �إطار م�رشوع
اال�سرتاتيجية احلكومية والتي �أ�صبحت مو�ضوع �رصاع حاد مع
املعار�ضني من احلركة الإ�سالمية (العدالة والتنمية والهيئة الوطنية حلماية
الأ�رسة املغربية).
يف �سياق هذا التدافع الذي �سي�ؤدي �إىل التحكيم امللكي و�إىل البث
يف مدونة الأ�رسة باال�ستجابة ملطالب احلركة الن�سائية� ،ستربز ق�ضية
�أخرى ا�ست�أثرت باهتمام مكونات احلركة الن�سائية ويتعلق الأمر بق�ضية
التمثيلية الن�سائية يف الهيئات ال�سيا�سية.
وهنا البد من التذكري ب�أن �أواخر �سنوات الت�سعينيات �ست�شهد تزايد
االهتمام بهذا املطلب الذي �سبق و�أن رفعته بع�ض القطاعات الن�سائية
للأحزاب ال�سيا�سية (االحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية �سنة )1997
والتي طالبت بتخ�صي�ص كوطا بن�سبة  %30للن�ساء ،كما قامت اجلمعية
الدميقراطية لن�ساء املغرب ،فرع الدار البي�ضاء بت�أ�سي�س مركز القيادة
الن�سائية الذي تخ�ص�ص يف هذه الق�ضية ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع جمل�س
تن�سيقي �ضم مكونات خمتلفة ومن خلفيات �سيا�سية خمتلفة ،ن�سائية
وحزبية بهدف الرتافع حول هذه الق�ضية .وهو ما يدل على �أن الرتافع
من �أجل �إ�صالح مدونة الأحوال ال�شخ�صية رافقه وتزامن معه الرتافع من
�أجل الرفع من ح�ضور الن�ساء يف مراكز القرار ال�سيا�سي.
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يف �إطار جمل�س التن�سيق ،يبدو �أنه مل يح�صل اتفاق حول اخللفية
امل�ؤطرة لهذا الرتافع ،وا�شتد اخلالف بني من كان يدافع على تو�سيع املطلب
لي�شمل كل الن�ساء ،بغ�ض النظر عن انتماءاتهن ال�سيا�سية والأيديولوجية
وبني من كان يعترب �أن الق�ضية تعني بالأ�سا�س الن�ساء املنتميات �إىل
ال�صف الدميقراطي .كان حلجج كال االجتاهني �أو الر�أيني �أهمية بالغة يف
الت�أ�سي�س لنقا�ش ،كان لرمبا �سي�سمح ،لو �أنه مت بال�شكل الذي بد�أ به� ،أن
ي�ؤدي �إىل و�ضع ق�ضية تدابري التمييز الإيجابي يف �صلب البعد احلقوقي
بدل الرتكيز فقط على البعد الكمي والعددي.
غري �أن الأمور �ستعرف حتوال مهما �سنة  ،2002يف �إطار احلملة
الرتافعية من �أجل تبني الالئحة الوطنية ،حيث �سيتم التن�سيق بني كل
املكونات مبا يف ذلك ممثالت عن حزب العدالة والتنمية الذي كان
يخو�ض قبل ذلك بزمن ق�صري �رصاعا �ضد االعرتاف بامل�ساواة يف مدونة
الأ�رسة� .إن توقيع اجلميع ،ومن خمتلف امل�شارب وبغ�ض النظر عن
االختالفات الفكرية واملرجعية ،على املذكرة اخلا�صة بالالئحة الوطنية
يدفع �إىل الت�سا�ؤل عن �أهمية الربط بني حقوق املر�أة وق�ضية امل�ساواة
بني اجلن�سني وق�ضية الدميقراطية وبني تواجد الن�ساء يف امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية التمثيلية انطالقا من هويتهن كجن�س �أو كتعبريات �سيا�سية.
فهل الغر�ض من الدفاع على الرفع من التمثيلية الن�سائية ينح�رص فقط يف
تواجد الن�ساء داخل امل�ؤ�س�سات ك�أرقام وكعدد �أم ك�أ�صوات حاملة للق�ضية
الن�سائية؟ كيف ت�ستقيم ق�ضية تبني تدابري التمييز الإيجابي يف �سياق
�سيا�سي غري دميقراطي؟ هل بالإمكان �أن حتافظ على بعدها القيمي
واحلقوقي يف و�ضع �سيا�سي يتم يف �إطاره االلتفاف على الدميقراطية
نف�سها؟ هل ت�ستقيم الدميقراطية يف غياب املدافعني عنها ن�ساء ورجاال؟
و�أية دميقراطية يف غياب الن�ساء ويف غياب ق�ضيتهن؟
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هكذا مثال يالحظ �أن الرتافع الذي خا�ضته خمتلف هذه املكونات
�سي�ؤدي �إىل تبني الالئحة الوطنية و�إىل و�صول  35امر�أة �إىل الربملان �سنة
 2002يف �سابقة من نوعها يف املغرب .غري �أن املالحظ �أن �أغلب الربملانيات
ممن حالفهن احلظ للتواجد على ر�أ�س الالئحة الوطنية وو�صولهن �إىل
الربملان كن قد عربن يف منا�سبات متعددة عن رف�ضهن لإ�صالح قانون
الأحوال ال�شخ�صية بل وتواجدن يف قلب م�سرية الدار البي�ضاء يوم 12
مار�س � 2000ضمن �صفوف معار�ضي الإ�صالح .مما يجعل ال�س�ؤال
عن مدى االن�سجام بني الدفاع عن مطلب التمثيلية يف الف�ضاء العام
وامل�ساواة يف الف�ضاء اخلا�ص (الأ�رسة) يفر�ض نف�سه.
غري �أن اجلدير باملالحظة ،هو �أن تلك النخبة التي ترافعت من �أجل
تبني الالئحة الوطنية اخلا�صة بالن�ساء ،تنا�ست املو�ضوع مبجرد انتهاء
االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  ،2002بحيث لوحظ �صمتها يف �سياق
تنظيم االنتخابات اجلماعية ل�سنة  2003التي �شكلت �صدمة حقيقية
بالنظر لكون الن�ساء مل ميثلن �إال ن�سبة .0.56%
�ست�شكل �صدمة االنتخابات اجلماعية نقطة حتول فيما يتعلق
بالرتافع حول التمثيلية الن�سائية ،و�سينتقل الرتافع من القطاعات الن�سائية
احلزبية �إىل احلركة الن�سائية املدنية التي يالحظ �أن �أغلب رموزها
وفعالياتها فكت االرتباط مع الأحزاب ،و�أ�صبحت تتعامل مع ق�ضية
الكوطا كق�ضية حقوقية �رصفة .ويف هذا ال�سياق �ستتحقق مكت�سبات
مهمة مثل االعرتاف بحقوق الن�ساء يف حمطات خمتلفة .غري �أن ما
�أريد �إثارة االنتباه �إليه هو �أن مناق�شة خلفية تدابري التمييز الإيجابي
مل تطرح بال�شكل الذي ي�سمح بربطها بق�ضية الدميقراطية ،وبالهدف
البعيد املدى الذي ينتظر منها حتى من طرف اجلمعيات.
�أدى الرتافع الذي خا�ضته مكونات احلركة الن�سائية و�أ�سا�سا منها
حركة الثلث �إىل حتقيق مكت�سبات ذات �أهمية ،ومن بينها تبني كوطا
ن�سائية و�إدماجها يف امليثاق اجلماعي �سنة  .2009وهي الن�سبة التي مت
الرفع منها يف االنتخابات اجلماعية الأخرية ل�شتنرب .2015
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�إنه مكت�سب مهم جدا ،ولكن مع ذلك ال ميكن للمتتبع �إال �أن
يالحظ كيف حتولت �آلية مهمة (كوطا) عن �أهدافها النبيلة لت�صبح ريعا
بل وت�صبح منا�سبة خللق مناف�سة �رش�سة بني الن�ساء بل والأدهى من
ذلك ،حتويل االجتاه �إىل الغر�ض منها �أ�صال� ،أي متكني الن�ساء� ،أو على
الأقل جزءا منهن �إىل �أن ميثلن �أ�صواتا للدفاع عن احتياجات الن�ساء وعن
ق�ضاياهن بدل االكتفاء بتواجدهن كجن�س.
معركة الدميقراطية يف املغرب الزالت م�ستمرة ،والرتاجعات على احلد
الأدنى من الهام�ش الذي حتقق مع التناوب �سنة  ،1997خ�صو�صا بعد
االنتخابات الت�رشيعية ل�شتنرب  2002وكذلك ما حدث على �إثر الأحداث
الإرهابية ل 16ماي  2003من ت�ضييق على احلريات العامة وهو ما �أدى
�إىل خروج حركة  20فرباير ،ي�ؤكد بامللمو�س �أن �س�ؤال الدميقراطية ال
زال مطروحا ومعه م�ساهمة الن�ساء ك�أ�صوات �سيا�سية تربط بني معركة
احلقوق ومعركة امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية و�رضورة دمقرطتها .فالدميقراطية
ال ت�ستقيم يف غياب القيم الكونية حلقوق الإن�سان و�ضمنها احلقوق
الإن�سانية للن�ساء كما �أن هذه الأخرية تبارح مكانها بل وترتاجع مع
تراجع الإطار الدميقراطي الذي يكفلها وي�ضمن �رشوط تطورها وتقويتها
بدافع من الن�ساء والرجال املقتنعني بها.
م�سار االعرتاف بامل�ساواة بني اجلن�سني يف املغرب يبني بامللمو�س �أال
تقدم يف الدميقراطية �إال باالنخراط الفعلي ومن خمتلف مواقع التواجد
واملعارك احلقوقية للرجال وباخل�صو�ص للن�ساء احلامالت والواعيات
بالربط بني ق�ضيتهن وق�ضية الدميقراطية .فاالعرتاف بامل�ساواة هو يف
الآن نف�سه �رشط وم�ؤ�رش على التقدم يف بناء الدميقراطية.
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مداخلة �سارة �سوجار
نا�شطة يف املجتمع املدين

�إن التطرق �إىل مو�ضوع العمل والن�سائي واالنتقال الدميقراطي
معقد �إىل حد ما العتبارين اثنني :االعتبار الأول يتمثل يف العالقة بني
�صناعة العالقات االجتماعية يف جمتمعنا والتمثالت والعقليات الثقافية
بحمولتها الدينية وما تر�سخ فيها من تقاليد وعادات مبا فيها الر�ؤية
النمطية للمر�أة وت�أثريها وانعكا�ساتها على العالقات ال�سيا�سية خ�صو�صا
على م�ستوى �إنتاج القرار ال�سيا�سي والو�صول �إىل ال�سلطة �إذ �أن االنتقال
نحو الدميقراطية لن يتم �إال بالتناوب على ال�سلطة وو�صول الن�ساء �إىل
مواقع القرار والدفاع عن ق�ضيتهن التي تعترب يف �آخر املطاف ق�ضية
جمتمعية.
�أما االعتبار الثاين فيكمن يف �أن العالقة القائمة بني العالقات
االجتماعية والعالقات الثقافية وت�أثريها على العالقات ال�سيا�سية يطرح
�رضورة حتديد مفهوم الدميقراطية :هل هي جمرد �صناديق اقرتاع مع
ما ي�شوب هذه العملية من اختالالت تهم الر�شوة وطرق اال�ستقطاب
وغريها من املمار�سات امل�شينة� ،أم �أنه ال بد من ح�ضور القيم القائمة على
املبادئ الإن�سانية والتي ال ميكن �إال �أن تكون يف �صف امل�ساواة واحلرية
والدميقراطية.
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ويف هذا ال�سياق �أريد �أن �أتقدم ببع�ض املالحظات:
املالحظة الأوىل هي هل امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء تنح�رص حقا يف
التمثيلية ال�سيا�سية داخل امل�ؤ�س�سات الت�رشيعية والتنفيذية� ،أم �أن هناك
تعبريات �سيا�سية �أخرى للن�ساء خا�صة بعد حراك  2011العاملي ،والذي
مل يقت�رص على املغرب وبلدان املنطقة ،واملرتبط بالأزمة االقت�صادية
وتنامي موجة العنف واملد العن�رصي املتطرف الذي ي�شهده العامل قاطبة.
وهي تعبريات يجب �أخذها بعني واالعتبار مكنت الن�ساء من �إثبات
ح�ضورهن القوي يف ال�ساحة ال�سيا�سية .علما �أن الق�ضية الن�سائية تكون
حا�سمة يف ت�صنيف ارتباط املجتمعات بالدميقراطية .لقد �أثبتت هذه
التعبريات اجلديدة �أن املر�أة مهتمة باحلقل ال�سيا�سي و�أنها ممثلة بقوة يف
هذه التعبريات والد يناميات ،ويجب �أخذها بعني االعتبار .وال بد من
الإ�شارة يف هذا ال�صدد �إىل �أن هذه الديناميات فند املقولة التي ت�ؤكد
عزوف املواطن املغربي عن الفعل ال�سيا�سي� ،إذ تبني �أن املواطن عازف
عن امل�ؤ�س�سات وعن طريقة التدبري ال�سيا�سي ال�سائدة يف املغرب ،ويكفي
التذكري يف �أن حراك  2011عرف خروج فئات ما كان بالإمكان التفكري يف
�أنها مهتمة مبا يجري باملغرب ،وتهم الن�ساء وال�شباب على ال�سواء الذي
اختاروا اعتماد �أ�ساليب جديدة للم�شاركة ال�سيا�سية �أثبتت جدارتها،
وال �أدل على ذلك من جتاوب الدولة ب�رسعة مع احلراك ال�شعبي حلركة
 20فرباير حيث كانت الن�ساء حا�رضات بقوة يف دينامياتها .املثال الثاين
يتعلق بق�ضية البيدوفيلي دانيال ،حيث �أن الق�رص اتخذ قرارا وتراجع عنه
مقرا باخلط�أ ،وما كان ذلك ممكنا لوال قوة هذه التعبريات ال�سيا�سية
اجلديدة ،كما ميكن �إثارة م�س�ألة فتاتي �إنزكان يف نف�س ال�سياق ،ناهيك
عن ا�ستقالة الوزراء...
املالحظة الثانية بكون هذه الديناميات لها هم التعبري عن طموحاتها
يف الف�ضاءات العمومية التي �أ�صبحت ت�شكل حتديا �صارخا للحركة
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الدميقراطية بالأ�سا�س ،ويتمثل هذا التحدي يف العنف والر�ؤى املتطرفة
التي تعاين منها العديد من الفئات ولي�س الن�ساء فقط مثل املهاجرين
وغري امل�سلمني واملثليني ،والتي مت�سها يف حريتها ويف اختياراتها اليومية،
كما يتمثل التحدي داخل الف�ضاءات العمومية يف ا�ستبداد ال�سلطة،
وهو ما طرح علينا ت�سا�ؤال �آخر :هل يكفي تواجد الن�ساء يف امل�ؤ�س�سات
�أم يجب �أن يرتبط تواجدهن يف هذه امل�ؤ�س�سات بت�أثريهن يف القرار
ال�سيا�سي ،خا�صة و�أن املغرب ما زال يعرف التحكم ظاهرة ال�سيا�سي،
وهذا ال يهم الن�ساء فقط بل يهم الرجال �أي�ضا.
املالحظة الثالثة تهم �سريورة الإ�رشاك� ،إذ �أن ال�سريورة التي متر منها
الن�ساء لالندماج يف احلياة ال�سيا�سية تقوم على بنيات حزبية وجمعوية
خمتلة ت�سودها العقليات الذكورية وال ت�سمح للن�ساء بالعطاء ،ومن ثمة
وجب حتلي الفاعلني والفاعالت يف املجال ال�سيا�سي واجلمعوي التحلي
باجلر�أة النتقاد هذا الو�ضع ق�صد جتاوزه ،و�سيادة بنيات دميقراطية
فعلية متكن الن�ساء من امل�شاركة الفعلية يف احلياة احلزبية واحلياة
ال�سيا�سية ب�شكل عام .ف�إذا كنا ننتقد بنيات الدولة باعتبارها فا�سدة
ونطالبها ب�إ�شاعة الدميقراطية ،فيجب �أن ننتقد �أنف�سنا �أوال ،ذاك
�أن الدميقراطية ال ي�صنعها �سوى الدميقراطيني ،كما يجب �أن نعطي
النموذج ونربهن على �أنه قابل للتحقيق .وهذا الو�ضع ال يهم الأحزاب
ال�سيا�سية فقط بل �أ�صبح يهم �أي�ضا بع�ض اجلمعيات ،مما ي�ؤثر لي�س
على العالقات الدميقراطية التي يجب �أن ت�سود هذه الهيئات بل يطرح
م�شكل اال�ستمرارية �أي�ضا� ،إذ �أن الت�شبث بالكرا�سي ي�ؤدي �إىل تفتت
بنيات الأحزاب واجلمعيات على ال�سواء ،من جهة وعدم �إعداد من يحمل
امل�شعل مما ي�ؤدي يف الأخري �إىل القول ب�أن احلركة الدميقراطية تنقر�ض.
وهذه املقولة هي حمور مالحظتي الرابعة.
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�إن احلركة الدميقراطية ال ميكن �أن تنقر�ض بقوة التاريخ �إذ �أنه
تتطور داخل املجتمعات ويحملها العديد من الأ�شخا�ص والفعاليات،
فقط يجب عدم �إقفال البنيات احلزبية واجلمعوية القادرة على ا�ستيعاب
حاملي القيم وامل�رشوع الدميقراطي ،وتركها منفتحة قادرة على ا�ستيعاب
كل من يرى يف نف�سه القدرة على حمل امل�رشوع الدميقراطي والدفاع
عنه.
املالحظة الأخرية تهم الت�صور الذي �أ�صبح �سائدا بخ�صو�ص املواطن
املغربي باعتباره مييل �إىل التطرف والإ�سالم ال�سيا�سي .والواقع �أن هذا
املواطن كان وال يزال بعيدا عن هذه املمار�سات .فاملغاربة دائما كانوا
مت�ساحمني ومثاال للتعاي�ش .فالعالقة التي كانت قائمة بني املغاربة
امل�سلمني واليهود كانت قائمة على االحرتام .فقد كان الإ�سالم بالن�سبة
لأمهاتنا و�آبائنا هو ممار�سة ال�شعائر من �صالة و�صيام على اخل�صو�ص
لكنهم كانوا قادرين على التعامل باحرتام مع املثليني وبائعات اجلن�س
�إىل غري ذلك من الفئات املتواجدة داخل املجتمع.
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مداخلة �أمينة ماء العينني
برملانية ونا�شطة �سيا�سية

يف البداية ،ال بد من �إثارة االنتباه �إىل �أنه ما زال من ال�سابق لأوانه
اخلو�ض يف تقييم �أداء م�شاركة املر�أة املغربية يف احلياة ال�سيا�سية ،والآليات
التي ا�ستعملت لإدماجها يف احلياة ال�سيا�سية ومتثيليتها يف مواقع القرار.
ففي ال�سياق التاريخي كان الرجال �أ�سبق من الن�ساء يف اقتحام جمال
العمل ال�سيا�سي باملغرب مبعناه ال�ضيق واملح�صور� ،إذ �أن الن�ساء �سبق لهن
اقتحام هذا املجال يف معناه الوا�سع املتمثل يف الن�ضال �ضد امل�ستعمر ويف
ح�ضورهن يف الدفاع عن �أبنائهن الذين يتعر�ضون للقمع ،الخ�...إذ �أن الرجال
متكنوا من املراكمة يف جمال العمل احلزبي ،يف حني مت �إق�صاء الن�ساء من
االندماج ال�سل�س والعادي يف العملية ال�سيا�سية وخا�صة ما يتعلق مبدخلها
احلزبي .والأ�سباب متقاطعة منها ما هو ثقايف واقت�صادي واجتماعي
�سيا�سي ،وله �أحيانا عالقة بقراءة دينية حمددة يف بع�ض الأحيان.
وقد �أدى بنا هذا العمل ال�سيا�سي الذي مل يكن يخ�ضع لتقييمات
متتالية �إىل دوامة من نزيف العملية ال�سيا�سية مل ن�ستطع �إىل احلد
الآن اخلروج منه ،حيث �أ�صبح لعامة املواطنني تقييم �سلبي للعمل
ال�سيا�سي وللأحزاب عامة� ،إ�ضافة �إىل ان�سحاب النخب والكفاءات من
العمل ال�سيا�سي عامة واحلزبي على وجه اخل�صو�ص .وميكن الإ�شارة هنا
�إىل ظهور �آليات �أخرى تتجاوز �أحيانا �سقف العمل ال�سيا�سي و�أ�ساليب
الت�أطري التقليدية لدى الأحزاب ال�سيا�سية.
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ولتجنيب امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء هذا امل�صري ،يجب دعم هذه
امل�شاركة من جهة ،والتقييم امل�ستمر لها من جهة ثانية ،خا�صة وقد �أبرزت
التجربة رغم ق�رصها ر�ؤى نقدية لآليات التمييز الإيجابي لفائدة الن�ساء
وال�شباب بل والذهاب �إىل حد املطالبة ب�إلغائها.
انطالقا مما �سبق يجب �أن يكون �س�ؤال الأهداف حا�رضا دائما ،وهو
�س�ؤال منهجي يتمحور حول الهدف من �إدماج الن�ساء يف العمل ال�سيا�سي
ب�شكل �أكرب ،خا�صة و�أن العملية ال�سيا�سية لي�ست هدفا يف حد ذاتها،
بل هي و�سيلة لإنتاج م�ؤ�س�سات قوية ،وترافع قوي ورهانات دميقراطية
عالية وبناء دولة دميقراطية حقيقية مب�ؤ�س�سات و�سلط م�ستقلة ونخب
فاعلة قادرة على رفع كل هذه الرهانات .فهل يتحقق لنا ذلك من �إدماج
املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية؟
�إن تبني املنهج الن�سقي يف التحليل الذي ي�ستح�رض خمتلف
االعتبارات ،لإبراز الهدف من دعم �إدماج املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية ،و�إن
كان عن طريق �آليات متييزية �إيجابية� ،سيك�شف لنا عن �أن هناك نوعني
من الأهداف الأول �سيا�سي مبا�رش والثاين بيداغوجي.
ويتمثل الهدف ال�سيا�سي املبا�رش يف �أمرين :اكتمال �رشوط املواطنة
للن�ساء من جهة واال�ستفادة من �إمكانيات وقدرات الن�ساء يف العطاء
ال�سيا�سي من جهة ثانية.
�أما الأهداف البيداغوجية فتتمثل يف التطبيع مع التواجد الن�سائي
يف احلياة العامة و�إعادة ت�شكيل الوعي جتاه الن�ساء والتي ما زالت
تتحكم فيه النظرة الدونية� .إن انتظار تطور الوعي احلزبي ووعي املواطنني
بحق املر�أة يف الولوج �إىل احلقل ال�سيا�سي ومواقع اتخاذ القرار ب�شكل
طبيعي كان �سيطول طويال .ومن ثمة ف�إنه بف�ضل فر�ض الآليات التمييزية
لفائدة الن�ساء ،متكنت ه�ؤالء من الولوج �إىل خمتلف اجلماعات الرتابية
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وامل�ؤ�س�سات الت�رشيعية ..وقد متكنت هذه العملية من فرز ن�ساء ا�ستطعن
مواكبة العمل بهذه امل�ؤ�س�سات والعطاء يف املجاالت التي كانت �إىل وقت
قريب جماالت تعترب «رجولية» كمجال التدبري املايل والتعمري و�أ�شغال
املدينة ،بل كان عطا�ؤهن �أف�ضل من العديد من الرجال .كما اكت�شف
املواطنون قدرات الن�ساء يف هذه املجاالت وغريها كثري .و ال�شك �أن
هذا �سيمكن الن�ساء ،م�ستقبال ،يف فر�ض الن�ساء لقدراتهن وكفاءاتهن
وح�ضورهن خارج الكوطا �أو �أية �آلية متييزية.
قد يكون من ال�سهل ،قانونيا حتقيق املنا�صفة يف امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية،
لكن هذا ،وعلى �أهميته ،ال ي�شكل �أفق الرهان بالن�سبة يل� .إذ �أن الربملان
عليه �أن ي�ؤدي الأدوار املنوطة به ،و�أن يتجاوز املعيقات التي ما زال
يتخبط فيها حاليا ،والتحكم اجلديد الذي يخ�ضع له .وما ينطبق على
الربملان ينطبق على م�ؤ�س�سات �أخرى ما زالت تعاين من �إكراهات متعددة.
ف�إذا ما حققنا املنا�صفة يف امل�ؤ�س�سات ،هل ذلك يعني �أننا بلغنا
الدولة الدميقراطية الفعلية؟ فقد ت�أتي املنا�صفة ويبقى التمييز م�ستمرا.
وهكذا ف�إن �أفق حتقيق التمثيلية الن�سائية يف امل�ؤ�س�سات يكمن ،يف تقوية
العمل ال�سيا�سي ب�شكل عام و�إعطائه زخما ونف�سا جديدين ،وخدمة
الرهانات الدميقراطية مبا ي�سمح بتحقيق دميقراطية فعلية بالبالد .غري
�أن هناك بع�ض املخاطر التي ميكن �أن حتذق بتحقيق هذا الأفق وتكمن
يف تواجد ن�ساء بامل�ؤ�س�سات ال ميلكن رهانات �سيا�سية فعلية ،مما ي�ساعد
يف �إ�ضعاف امل�ؤ�س�سات ب�سبب الإدماج التع�سفي للن�ساء بها.
ويف الأخري �أريد الت�أكيد �أن من املهم الق�ضاء على التمييز قبل
املنا�صفة لأن حتقيق املنا�صفة يف �إطار التمييز ال�سائد بالبالد جتاه
الن�ساء لن يف�ضي �إىل املبتغى من املنا�صفة.
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من اليمني �� :أمينة لغزال ،حياة امل�شفوع ،ب�رشى مازيه ،فتيحة �سدا�س ،نعيمة فرح

اجلل�سة الثالثة
املر�أة ومراكز اتخاذ القرار ال�سيا�سي
(م�ؤ�س�ساتي وحزبي)
تي�سري اجلل�سة:
•ب�شرى مازيه� ،صحافية
املتدخالت:
•نعيمة فرح ،برملانية ،فاعلة �سيا�سية ومدنية
•فتيحة �سدا�س ،نا�شطة �سيا�سية ويف احلركة الن�سائية
•حياة امل�شفوع ،حمامية ،نا�شطة �سيا�سية ومدنية
•مينة لغزال ،دكتورة يف االقت�صاد ،نا�شطة �سيا�سية و مدنية

مداخلة نعيمة فرح
برملانية ،فاعلة �سيا�سية ومدنية

من هو �صانع القرار يف املغرب؟ وهل حقا ت�شارك املر�أة يف �صنع
القرار؟ قبل الإجابة ال بد من الإ�شارة �إىل �أن م�شاركة الن�ساء يف مواقع
�صنع القرار واتخاذ هذا القرار هو مطلب م�رشوع دافعت عنه احلركة
الن�سائية احلديثة مند بداية ا�ستقالل املغرب ومازالت تدافع عنه ،كما
�أنه حق م�رشوع يف جمتمع �أكرث من ن�صفه ن�ساء لهذا فاملنطق يقول �أن
�أي قرار يف هكذا جمتمع ال بد من م�شاركة الطرفني املتكلني له :املر�أة
والرجل.
من جانب �آخر ف�إن �أي تنمية جمتمعية تروم �أن تكون �إيجابية لن
ت�ستقيم ولن حتقق �أهدافها دون م�شاركة املر�أة.
ثم �إن عدم م�شاركة املر�أة يف �صنع القرار �سيجعلها كمغربيات غري
قادرات على جتاوز التمييز والتهمي�ش الذي مازال يطالنا ومازلنا نعي�ش
حتت وط�أته (مع بع�ض التقدم امللمو�س) رغم مرور �أكرث من ن�صف قرن
على انطالق املطالبة بفك كل �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
هذه الت�سا�ؤالت املتنا�سلة تدفع �إىل طرح �س�ؤال جوهري �آخر وهو
ماذا نعني ب�صنع القرار بتب�سيط �شديد هو البث النهائي فيما يجب وما
ال يجب ،من �أجل �صنع حدث �أو جل م�شكل �أو �إثبات حق �أو اجناز
هدف �أو و�ضع و�صياغة التوجهات الإن�سانية� ...إلخ.
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وكل ذلك يتطلب امتالك �سلطة وقدرة.
وقبل اال�سرت�سال �أريد �أن �أ�ؤكد �أن ما �س�أتناوله هنا هو القرار ال�سيا�سي
دون �أي قرار �أخر.
�إذن احلديث �سين�صب عن �صنع القرار ال�سيا�سي ومدى م�شاركة
املر�أة فيه لكن ...ما مدى تواجد املر�أة �أ�صل يف الفعل ال�سيا�سي حتى
تتمكن يف �صنع القرار فيه.
اجلواب هو �أنه ورغم كل الأرقام التي نزين بها ملفنا املطلبي تبقى
هذه امل�شاركة �ضعيفة مقارنة مع الطموح ،ومازالت �ضعيفة مقارنة مع
تطور املجتمع املغربي تعليميا واقت�صاديا وثقافيا .وما زالت دون امل�ستوى
املتطور الذي قطعه املغرب لال�ستجابة �إىل مطالب املجتمع الدويل يف
هذا اخل�صو�ص.
وهذه املعطيات لوحدها كفيلة ب�أن تكون النتيجة هي �أن ت�أثري الن�ساء
من �أجل تكوين الر�أي العام ال زال �ضعيفا �إن مل يكن �شبه منعدم رغم
�إ�رصار املر�أة على الرغبة يف �صنع القرار ال�سيا�سي ورغم �أن التحوالت
التي عرفها املجتمع املغربي جعلت املر�أة تتحول يف مو�ضوع لل�سيا�سة �إىل
فاعل يف ال�سيا�سة.
وهنا على امل�ستوى احلزبي ال جند �أي حزب مغربي مل يعمل
على �إي�صال جمموعة من الن�ساء �إىل موقع القرار فيه �أال وهو املكتب
ال�سيا�سي �أو الديوان ال�سيا�سي �أو اللجنة التنفيذية �أو الأمانة العامة
(تختلف الت�سميات هنا من حزب �إىل �آخر انطالقا من مرجعيتها) .بل �إن
هناك يف الأحزاب من �أو حل هذه الن�سبة �إىل .%40
ومع ذلك ما زالت ب�صحة م�شاركة املر�أة يف �صنع القرار ال�سيا�سي
جد باهتة.
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ويف ر�أيي وقد �أكون �صادمة فيه �أن املغرب مازالت العقلية الذكورية
هي املتحكمة فيه ،و�إن قبل الرجل (عن م�ض�ض) بتواجد املر�أة معه يف
مراكز القرار ،فذلك فقط يف �أجل مواكبة التغيريات التي عرفها املجتمع
املغربي وكذلك حتا�شيا مع اكراهات العامل اخلارجي خ�صو�صا و�أننا
مفرو�ض فينا �أن نتعامل مع الآخر (هذا الآخر الدميقراطي هذا الأخر
املتقدم وهذا الأخر الذي بالن�سبة �إليه تواجد املر�أة يف مركز القرار �شيء
طبيعي وبديهي وال يحتاج �إىل نقا�ش �أو حوار ) ويف بع�ض الأحيان قبل
الرجل بتواجد املر�أة معه يف مركز القرار ي�ساير به املوجة ولكي ي�سكت
�صوت الن�ساء ،و�أي�ضا ليك�سب �صوتهن يف حمطات معينة كلنا نعرفها.
�إذن الرجل هو م�ضطر �أخاك ال بطل.
هذا عن تواجد املر�أة يف مراكز القرار ،لكن هل هذا التموقع اجلديد
خول لها امل�ساهمة يف �صنع القرار ،لأن هذان فئتني خمتلفني الأول
هو التواجد يف مراكز �صنع القرار وهو متوفر بالن�سبة للن�ساء وب�شكل
مقبول.
امل�شاركة يف �صنع القرار انطالقا من هذا املركز

امل�شاركة الن�سائية يف �صنع القرار ال�سيا�سي ال �سيما �إذا انطلقنا من
امل�ؤ�س�سة احلزبية تكاد تنعدم ،رغم ما ي�شهد للمر�أة من قدرة ومتكن املر�أة
تعليميا وثقافة وتكوينا ورغم �أنها ا�ستطاعت يف املجاالت الأخرى ال
�سيما االجتماعية واالقت�صادية منها اتخاذ القرارات واحل�سم فيها.
ف�إذا عدنا �إىل الأ�رسة وهي النواة الأوىل للمجتمع جند املر�أة ت�شارك
يف �صنع القرار بل يف احايني عديدة ترك الرجل لها هذه املهمة لتتحمل
تبعاتها لوحدها ب�سلبياتها و�إيجابياتها.
نعود �إىل امل�شهد ال�سيا�سي لنقول �أن ثقافة النوع مازالت تتحكم
وبكل قوة يف مدى ال�سماح للمر�أة يف �صنع القرار واتخاذ ،فمازال
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ذلك اجلد القابع داخل ر�أ�س �أي �سيا�سي ينظر �إىل املر�أة بدونية و�إن قبل
مب�شاركتها له يف مركز القرار فكما قلت �سابقا قبل ذلك عن م�ض�ض
ونظرا لتحكمات هي فوق طاقته وم�ضطرا �أن يتعامل معها ،لكن �أن
ت�شاركه يف �صنع القرار فال و�ألف ال.
وحتى �إذا �أ�رصت املر�أة يتم اللجوء �إىل �آلية دميقراطية �أال وهي حق
�أريد به باطل .وهي الت�صويت ...مما ي�سقط الآخر من يد املر�أة .ونظرا
ل�ضيق الوقت خ�صو�صا و�أن املو�ضوع متعب جدا ويدخل الباحث فيه يف
متاهات ال ت�ؤذي �أي �إىل متاهات �أخرى� ،أقول �أن احلل يكمن يف �إر�ساء
ثقافة امل�ساواة انطالقا من �أهم خلية يف املجتمع �أال وهي الأ�رسة التي
يجب �أن ...كل مظاهر التمييز بني الطفل والطفلة وكذلك يف مناهج
التعليم ،ف�إذا تر�سخت ثقافة امل�ساواة واجنلت كل مظاهر التمييز ونظر �إىل
املر�أة ك�إن�سان �آنذاك �ست�سقط جمموعة من الكلي�شهات والأقنعة و�آنذاك
فقط ميكن �أن جند امر�أة �صانعة للقرار ال�سيا�سي فكل الق�ضية تكمن
يف هذا.
فاملر�أة لي�ست ناق�صة عقل بل هي �إن�سان قادر فقط ما ينق�ص هو
تغيري العقليات ومتلكها لل�سلطة.
و�آنذاك �أي�ضا لن يبقى بيننا وبني التنمية االيجابية �أي عائق،
و�سندخل بوابة الدميقراطية التي مازلنا ن�سري نحوها ،قبل �أن نخطئ
الطريق.
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مداخلة فتيحة �سدا�س
نا�شطة �سيا�سية ويف احلركة الن�سائية

يف البداية البد من الت�أكيد على �أن املغرب قطع �أ�شواطا كبرية على
م�ستوى احلقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية للمر�أة.
وللتذكري ف�إن الأخ ال�شهيد املهدي بنربكة قد قام بتاريخ  6مار�س1943
 وكان �سنه �آنذاك � 32سنة -ببعث مذكرة �إىل املرحوم امللك حممداخلام�س طيب اهلل ثراه بخ�صو�ص تعليم البنات ،كما كان �شيخ الإ�سالم
موالي العربي العلوي من الفقهاء املتنورين النه�ضويني ،وكان حزب
ال�شورى واال�ستقالل يبادر بتقدمي مقرتحات تقدمية تخ�ص خمتلف
ق�ضايا املجتمع مبا فيها الق�ضية الن�سائية �آنذاك ،و�ساهمت العديد من
ال�شخ�صيات الوطنية  -عالل الفا�سي ،بوبكر القادري ،وغريهم من
ال�شخ�صيات الوطنية  -يف الدفع بق�ضية تعليم البنات يف املغرب .لقد
كان الوطنيون من املغاربة ن�ساء ورجاال ي�ساهمون بكل ما ميلكون من
قوة يف معركة التحرير وبناء الدولة الوطنية ،والزال الوطنيون يف هذه
البالد ينا�ضلون من �أجل �إقرار الدميقراطية والعدالة االجتماعية وامل�ساواة
ودولة امل�ؤ�س�سات.
لقد مر املجتمع املغربي من مراحل متعددة ،من مذكرة تعليم البنات
�إىل خطاب طنجة للأمرية عائ�شة يف � 11أبريل  1947التي �ألقته وهي
�سافرة ،لي�شكل ر�سالة قوية �إىل املجتمع املغربي ب�أهمية دور الن�ساء يف
البناء التنموي للمغرب� ،إىل م�ساهمة الن�ساء ب�شكل كبري يف مكافحة
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امل�ستعمر ،عرب العديد من الو�سائل كتخبئة الأ�سلحة ونقلها ونقل الر�سائل
بني املقاومني.ويف نهاية اخلم�سينيات وبداية ال�ستينيات مت �إحداث العديد
من املدار�س الوطنية اخلا�صة بالبنات يف مدن مغربية خمتلفة .وال بد
من الإ�شارة هنا �إىل �أهمية التاريخ يف الرفع من ا�ستيعاب الإ�شكاليات
التي تطرحها ق�ضية املر�أة ب�شكل عام والتمثيلية الن�سائية يف امل�ؤ�س�سات
على وجه اخل�صو�ص.
لقد مرت الق�ضية الن�سائية يف عالقتها بامل�شاركة ال�سيا�سية مبراحل
متعددة عاي�شت جزء منه من خالل احلزب الذي �أنتمي �إليه االحتاد
اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية ،ومن قلب احلركة الن�سائية املغربية ،حيث �إن
ما كنا نحلم به منذ � 30سنة و�أكرث حتقق ب�شكل كبري� ،إذ ميكن القول �إن
هذا امل�سار حقق تراكما مهما و�إن مل يكن يف م�ستوى طموحاتنا كحركة
ن�سائية حزبية ومدنية وحقوقية يف جعل املر�أة كاملة املواطنة.
فمثال عندما كنا نناق�ش م�س�ألة الكوطا يف �أواخر الثمانينات وبداية
الت�سعينات مع خمتلف الأطياف ال�سيا�سية ،من الأحزاب الوطنية
الدميقراطية التقدمية ،كان هناك موقفان متباينان من م�س�ألة الكوطا،
فالي�سار الراديكايل كان يعترب الكوطا �إجراء غري دميقراطي بينما كنا
نحن نعترب �أن الكوطا �إجراء �رضوري ومرحلي يف �أفق امل�ساواة يف كل
امليادين .وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل �أن هذه الفعاليات الن�سائية هي
التي �ستبادر يف ما بعد لإن�شاء جمعيات �شكلت العمود الفقري للحركة
الن�سائية املغربية يف �شقها املدين بعدما كانت وبقيت تنا�ضل من قلب
�أحزابها لت�صبح ق�ضايا الن�ساء ذات �أولوية �ضمن براجمها.
لقد كان م�ؤمتر االحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية �سنة 1984منا�سبة
قدمت فيها الن�ساء االحتاديات وثيقة تدعو فيها الن�سا اىل اعتبار الق�ضية
الن�سائية ق�ضية مركزية وجب التعبئة لها ب�شكل موازي مع الن�ضال
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من �أجل التحرير والدميقراطية واال�شرتاكية ،علما ب�أن احلزب كان قد
�أ�صدر مبنا�سبة انعقاد م�ؤمتره اال�ستثنائي �سنة  1975تقريرا ن�سويا ت�ضمن
خمتلف املطالب املتعلقة باملر�أة ب�شقيها الد�ستوري وال�سيا�سي ،والتي
اعتربت يف ما بعد مرجعا �أ�سا�سيا للحركة الن�سائية املغربية .وقد القينا
الدعم من فئات خمتلفة من داخل وخارج احلزب .وبهذا املنا�سبة ال بد
من الإ�شارة �إىل �أن املجتمع املغربي لي�س جمتمعا مغلقا ونكو�صيا بل هو
جمتمع حمافظ ومنفتح يف نف�س الوقت؛ فكما هو يحب �أداء واجباته
الدينية يحب الفن والغناء ال يناه�ض عمل الن�ساء وحقوقهن .قد يبدو
حمافظا �شكال فقط لكنه غري حمافظ يف العمق .وهو ما ت�سعى بع�ض
اجلهات �إنكاره بغية تكري�س النكو�صية والتطرف من خالل خمتلف
الو�سائل تبتدئ بالإح�سان وتنتهي بالقنوات الف�ضائية املمولة بو�سائل
�ضخمة ،يف غياب تام لو�سائل �إعالم تقدمية ميكنها �أن تواجه هذا املد
الرجعي وتتمكن من �إقناع النا�س بفكر مت�سامح و دميقراطي وت�ستطيع
الت�أثري يف خمتلف الأو�ساط ومنها الأو�ساط الن�سائية ،ويف وقت ترتاجع
فيه قوى الي�سار واحلداثة و الدميقراطية.
لقد كنت �ضمن الن�ساء اللواتي ا�ستطعن الرفع من م�شاركة الن�ساء
يف القرار ال�سيا�سي عرب بلورة �آلية متكنهن من اخرتاق ف�ضاء كان ذكوريا
بامتياز .ففكرة الكوطا واملرافعة لفائدتها مكنت الن�ساء من الرفع من
التمثيلية الن�سائية من العدم تقريبا �إىل مراتب ال ب�أ�س بها مكنت املغرب
من احتالل مواقع متقدمة يف ما يخ�ص هذه الق�ضية املحورية والتي
يقا�س بها تقدم ال�شعوب ،فالفرز احلقيقي اليوم بني امل�شاريع املجتمعية،
ال يكمن يف ال�شعارات لكن يف �إمكانية يف بلورة القوانني والت�صويت
عليها ،وهنا يتبني الفرز احلقيقي بني الأحزاب التي ت�ؤمن بامل�ساواة وبني
�أخرى ترفعها �شعارات لال�ستهالك االنتخابي.
يف بداية �سنة  2000بعد �أن بدا لنا �أن النقا�ش بني الأحزاب ووزارة
الداخلية مل ينتج �أي �شيء لفائدة الن�ساء مت عقد اجتماع ملنا�ضالت
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�أحزاب الكتلة الدميقراطية لتهيئ الرتافع من �أجل الكوطا لفائدة الن�ساء
يف االنتخابات الت�رشيعية (االحتاد اال�شرتاكي ،حزب اال�ستقالل ،منظمة
العمل الدميقراطي ال�شعبي وحزب التقدم واال�شرتاكية ) .وقد ا�ستجابت،
�إ�ضافة �إىل االحتاد اال�شرتاكي ،ن�ساء حزب التقدم واال�شرتاكية وحزب
اال�ستقالل ،ومل ت�ستجب ن�ساء منظمة العمل الدميقراطي ال�شعبي.
اجتمعنا ووجهنا دعوة �إىل �أحد الروافد الأ�سا�سية للحركة الن�سائية
وهو احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي .وقد ا�شتغلنا على بع�ض النماذج من
�آليات التمييز لفائدة الن�ساء ،وخا�صة فكرة الكوطا امل�ستلهمة من التجربة
الأملانية بخ�صو�ص الئحة الأطر مبجل�س الربملان.
وقد �ساعد على جناح فكرتنا الإرادة ال�سيا�سية مللك البالد ،ووزيرا
�أوال حقوقيا ،ال�سي عبد الرحمان اليو�سفي ،وكانت املرحلة مرحلة تناوب
التي متيزت بزخم من الت�رشيعات ذات املنحى الإ�صالحي� ،إ�ضافة �إىل
قدرتنا على �إقناع وزارة الداخلية ب�أهمية الكوطا الن�سائية مبجل�س النواب.
غري �أن املجل�س الد�ستوري رف�ض الالئحة الن�سائية ،مقرتحا الئحة وطنية،
ف�سعينا �إىل �إقناع الأحزاب بتخ�صي�صها للن�ساء فقط ،وكذلك كان.
وباملنا�سبة ،ال بد من الت�أكيد �أن املغرب يزخر بالكفاءات الن�سائية
يف جميع املجاالت املهنية والإدارية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية
واالقت�صادية ،...غري �أن امل�شكل قائم يف العقليات الذكورية من جهة ويف
طريقة االنتخابات وما يعرتيها من نواق�ص من جهة ثانية.
ول�ست يف حاجة للحديث عن التطور الذي عرفته الالئحة الوطنية
حتى �أ�صبحت مبثابة ريع �سيا�سي مما يدعو �إىل الأمل لأن ذلك �أدى
�إىل خلق نوع من التمييز �ضد املنا�ضالت ،وهنا البد من التحذير من
�أن هناك �إرادة للرتاجع عن كل املكت�سبات التي حققتها احلركة الن�سائية
املغربية يف م�سارها الن�ضايل الطويل وال�شاق ومن ثمة �رضورة �إيالء
الأهمية الالزمة مل�رشوع هي�أة املنا�صفة وحماربة كل �أ�شكال التمييز �ضد
86

املر�أة للحفاظ على املكت�سبات وتقعيدها قانونيا ،على اعتبار �أن امل�رشوع
املتعلق بهذه الهيئة ال ي�ستجيب ملقت�ضيات د�ستور ،2011و قد بلور
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اقرتاحات هامة بهذا ال�صدد ،علما �أن
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي له �أي�ضا اقرتاحات ذات �أهمية خا�صة
بالن�سبة لهي�أة املنا�صفة يجب االطالع عليها و�أخذها بعني االعتبار.
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مداخلتي هذه �ستتمحور حول حمورين الأول يتعلق مب�شاركة املر�أة
يف اتخاذ القرار يف حني �سيتطرق املحور الثاين �إىل و�ضعية املر�أة يف
حالة �إعاقة.
و�س�أنطلق يف مداخلتي هذه من جتربتي ال�شخ�صية حيث �ساهمت
ما بني  2009و 2015يف ثالث جتارب انتخابية كنت يف الثانية منهما
( )2011مدعمة لأحد مر�شحي احلزب الذي �أنتمي �إليه يف حني كنت
مر�شحة يف التجربتني الأخريتني ،يف �أوالهما كنت مر�شحة يف الالئحة
يف حني كنت وكيلة الالئحة الن�سائية يف انتخابات  ،2015وقد تكللت
هاتان التجربتان بالنجاح.كما �أنطلق من جتربتي يف حتمل امل�س�ؤولية
ب�أحد مواقع اتخاذ القرار بجهة مراك�ش.
وما �أريد �أن �أ�شري �إليه بهذا ال�صدد هو ال�صعوبات التي تواجهها
الن�ساء يف الرت�شيح وخا�صة يف الالئحة الر�سمية التي غالبا ما ي�ستحوذ
عليها الرجال .لقد كنت املر�أة الوحيدة يف ال�صفوف الأمامية يف هذه
الالئحة� ،أما الباقيات فقد احتللن �صفوفا مت�أخرا الغر�ض منها ا�ستكمال
عدد املر�شحني يف الالئحة ال غري .ف�أثناء الرت�شيح لالئحة الر�سمية ين�شب
�رصاع حمتدم بني الرجال على ال�صفوف الأمامية التي تخول للمر�شح �أن
ي�صبح م�ست�شارا جماعيا ،يف حني ال تخول ال�صفوف الأخرى �سوى �أن
ي�صبح املرء م�ست�شارا يف املقاطعة ال غري والتي مل تكن لها ال�شخ�صية
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املعنوية يف امليثاق اجلماعي ال�سابق ،مما يجعل من ال�صعب على املر�أة
�أن حتتل مكانا متقدما يف الالئحة يف ظل هذا ال�رصاع املحتدم بني
الرجال ،والذي ي�صل �إىل حد االن�سحاب من اخلزب �أو االلتحاق ب�صفوف
حزب خ�صم الخ ،علما �أن االنتخابات املحلية غالبا ما تطغى عليها
امل�صلحة ال�شخ�صية و"الأنافة" و"ال�سمعة" الخ.
هكذا و�أثناء الت�شاور من �أجل و�ضع هذه اللوائح تتم حماولة �إقناع
املنا�ضلني مبنح �صفوف �أمامية لبع�ض الن�ساء يف الالئحة لتعزيز تواجد
املر�أة يف املجل�س ،غري �أن اجلواب غالبا ما يكون بالرف�ض باعتبار �أن
للن�ساء الئحة خا�صة بهن .وانطالقا من هذه التجربة ميكن القول �أن
رف�ض الالئحة الإ�ضافية اخلا�صة بالن�ساء يف الو�ضع الراهن لن ي�ؤدي �إىل
تقلي�ص التمثيلية الن�سائية يف الأجهزة املنتخبة ،لأن الالئحة الإ�ضافية
نف�سها ال ت�سمح �إال بفوز عدد قليل من الن�ساء .ففي مقاطعة تعترب
الثانية من حيث احلجم يف املغرب كمقاطعة املنارة ال تتواجد �سوى
 6ن�ساء م�ست�شارات يف مقاطعة من � 42ألف ن�سمة ومبجل�سها 42
مقعدا .مما ي�سمح بغطر�سة الرجال يف اتخاذ القرار .وجتدر الإ�شارة �إىل
االنتكا�سة التي عرفتها مراك�ش ،كنموذج ،من حيث متثيلية الن�ساء يف
مواقع اتخاذ القرار .فقد كانت لهذه املدينة امر�أة عمدة قي  ،2009وهي
�أول عمدة يف املغرب ملدينة يفوق عدد �ساكنتها مليون ون�صف ن�سمة.
وكنت �شخ�صيا نائبة لها .كما كانت باملدينة رئي�ستان ملقاطعتني ،ورئي�سة
جمل�س العمالة .فمن  5ن�ساء كن ميلكن �سلطة اتخاذ القرار مبدينة
مراك�ش� ،أ�ضحت تتواجد امر�أة واحدة احتلت رئا�سة جمل�س العمالة بعد
جهد جهيد .الأمر الذي يربز ه�شا�شة خمتلف املكا�سب التي حققتها
باملر�أة بفعل عملها وكدها املتوا�صل وبفعل الإجراءات التمييزية لفائدتها.
�أما بخ�صو�ص االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  2011التي انبثقت عنها
احلكومة احلالية ،فقد كنا ننتظر توجد وزيرات متعددات يف هذه
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احلكومة ،ومل يتم تن�صيب �سوى وزيرة واحدة ،ثم ان�ضافت لها وزيرات
يف الن�سخة الثانية من احلكومة ،غري �أن �أغلبهن كن وزيرات منتدبات
فقط.
�إن تواجد املر�أة يف مراكز �صنع القرار تتحمل فيه الأحزاب امل�س�ؤولية
العظمى لأن احلزب الذي يقدم �إطارا ن�سائيا ويثق فيه ،ومينحه موقعا
متقدما يف الالئحة االنتخابية ،ومنح الثقة للرت�شح للعمادة �أو غريها
من منا�صب امل�س�ؤولية حزب حداثي ،وحزب دميقراطي فعال .يف حني
�أن هناك بع�ض الأحزاب التي ت�ستعمل الن�ساء من �أجل ت�أثيث الالئحة
وت�ستغل القانون الذي يفر�ض عليها كوطا خا�صة بالن�ساء من �أجل
ا�ستعمال الن�ساء يف جلب الأ�صوات وا�ستمالتها وتر�شيح ن�ساء مطاوعات
للقادة ال�سيا�سيني من الرجال،وبذلك ت�صبح �آلية الكوطا و�سيلة لتوزيع
الريع االنتخابي .كما �أن الأحزاب لي�ست م�س�ؤولة فقط عن تهمي�ش
الكفاءات و�سط الن�ساء بل و�سط الرجال �أي�ضا.
لقد �سبق يل �أن �شاركت يف م�ؤمترات ن�سائية دولية ،وكانت الن�ساء
من خمتلف بقاع العامل تتحدث عن الإق�صاء ،مبن يف ذلك ن�ساء من
الدول املتقدمة ،حيث حتدث ن�ساء من كوبنهاغن مثال �أن امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة مل تتطور �إال بف�ضل نظام الكوطا ،مما �أتاح لهن بلوغ
ن�سبة  %36بالن�سبة مل�شاركة الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية .واملثري يف بلدية
كوبنهاغن �أن به م�ست�شارتني من �أ�صل فل�سطيني .وال ي�سعني هنا �إال
�أن �أ�ؤكد على �أهمية تطبيق الد�ستور املغربي ل�سنة  2011الذي ي�ؤكد على
عدم التمييز على �أ�سا�س العرق �أو الإعاقة.
وانطالقا من ذلك �أريد �أن �أ�شري يف املحور الثاين من مداخلتي �إىل
احليف والتمييز الذي يعاين منه ال�شخ�ص املعاق ب�شكل عام واملر�أة يف
و�ضعية �إعاقة باملغرب ب�شكل خا�ص ،وذلك لي�س على م�ستوى التمثيلية
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ال�سيا�سية والتواجد يف موقع القرار وح�سب ،بل على خمتلف الأ�صعدة
من �صحة وتعليم وت�شغيل� ،إ�ضافة �إىل حرمانها من بع�ض حقوقها
املدنية كاحلجر عليها وحرمانها من احلق يف الزواج ب�سب التمثالت
املجتمعية اخلاطئة عن الإعاقة اجل�سدية الخ ،علما �أن الن�ساء يف و�ضعية
�إعاقة ال يتجرعن مرارة هذه الو�ضعية لوحدهن ،بل تتجرعها معهن
عائالتهن ومعارفهن ،الأمر الذي ت�صل معه ن�سبة املعنيني باملعاناة من
خمتلف �أ�شكال التمييز على �أ�سا�س الإعاقة �إىل  %10من ال�ساكنة املغربية
وا�سمحوا يل بتوجيه دعوة خا�صة �إىل خمتلف مكونات احلركة
الن�سائية من �أجل �إيالء هذه الفئة اهتماما خا�صا من �أجل �إدماجها يف
خمتلف الديناميات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.

92

مداخلة مينة لغزال
دكتورة يف االقت�صاد ،نا�شطة �سيا�سية ومدنية

�إننا اليوم نعي�ش و نواكب زمن التحوالت الإ�صالحية و الإ�سرتاتيجية
للنهو�ض مبكانة املر�أة �سواء من خالل ما مت ت�ضمينه بالوثيقة الد�ستورية
الداعية �إىل حتقيق امل�ساواة و املنا�صفة بني اجلن�سني �أو من خالل القوانني
الأخرى واملواثيق الدولية ،والتي تقدم منذ الأم�س الأخوات والإخوة
املتدخلني ب�إبرازها يف خمتلف مداخالتهم و تو�ضيحها �أكرث ،الأمر الذي
جعلني �أ�صوب مداخلتي باحلديث يف مقابل وجود تر�سانة قانونية
ت�ؤكد يف بع�ض فقراتها �أو موادها �أو ف�صولها �إىل �رضورة متكني املر�أة
�سيا�سيا و�إداريا و تعزيز م�شاركتها يف خمتلف املجاالت �سواء �سيا�سية
�أو اقت�صادية �أو اجتماعية�،إال �أن �أمر تنزيل هذه املقت�ضيات القانونية
وتفعيلها على ار�ض الواقع ال�سيا�سي �أو امل�ؤ�س�ساتي تعرتيه جمموعة
من ال�صعوبات والإكراهات �أوالهما يف فهم و ا�ستيعاب املغزى من هذا
الإقرار الد�ستوري و القانوين لتقوية مكانة املر�أة داخل املجتمع و ثانيهما
يف كيفية التطبيق او ا�سرتاتيجية التنفيذ من داخل امل�ؤ�س�سات احلزبية
�أوال و من خالل امل�ؤ�س�سات ال�ساهرة على تدبري ال�سيا�سات العمومية.
وبالرغم من هذا التقدم احلا�صل يف حت�سني م�شاركة الن�ساء يف
اتخاذ القرار �إال �أن التمييز �ضد املراة مازال قائما يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
والإدارات العمومية ،من خالل �ضعف �إ�رشاكها يف �صنع القرارات
ال�سيا�سية الهامة للدولة ،بالإ�ضافة �إىل �إعطائها الوظائف النمطية يف
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حتمل امل�س�ؤولية داخل امل�ؤ�س�سات و الإدارات العمومية �ضاربني يف ذلك
عر�ض احلائط يف حتقيق امل�ساواة و تكاف�ؤ الفر�ص مع الرجال ،كما انه
و بالرغم من تطور الو�ضعية ال�سيا�سية واالقت�صادية ق�صد حت�سني
متثيليتها ال�سيا�سية �إال ان املمار�سة و امل�شاركة الفعلية للمراة داخل
احلقل ال�سيا�سي اقت�رصت على ال�صورة النمطية للمراة باعتبارها كائن
غري �سيا�سي و املجال ال�سيا�سي حمفوظ يف قراراته للعن�رص الذكوري.
وما يحز يف النف�س اننا اليوم نناق�ش مو�ضوع ت�أخر تفعيله على
�أر�ض الواقع،و بعد خم�س �سنوات على اعتماد د�ستور  2011ونحن
على م�شارف نهاية و الية احلكومة احلالية و االلية املكلفة بالدفاع
عن املنا�صفة و امل�ساواة مل ترى النور بعد واملتمثلة يف «هيئة املنا�صفة
ومكافحة كل �أ�شكال التمييز».
و�إذا ما قمنا بت�شخي�ص �رسيع لواقع م�شاركة املر�أة املغربية يف �صنع
و اتخاذ القرار ال�سيا�سي �سنالحظ مايلي:
االنتخابات الربملانية و اجلماعية و اجلهوية الأخرية ببالدنا �أعطت�صورة حقيقية عن م�شاركة املر�أة و �سعيها للو�صول ملراكز القرار و�إن
كانت نتائجها غري من�صفة للمر�أة فلوال �إجراءات الكوطا والتمييز
االيجابي ملا متكنا من احل�صول على هذه الن�سب التي تبقى جد
�ضئيلة:
 %17,3يف الربملان و  %21يف اجلماعات الرتابية من هنا يتبني لنا
�إق�صاء ال�رشيحة التي متثل اكرت من  %50من املجتمع من م�صدر اتخاذ
القرار بالرغم من خروج املر�أة ل�سوق العمل لأ�سباب اقت�صادية واجتماعية
�إال �أنها تواجه متييزا جن�سيا يف الوظائف و ال تعامل ب�شكل مت�ساو
مع الرجل �إ�ضافة �إىل التحر�شات اجلن�سية التي قد تعاين منها يف العمل
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فتواجدها يف مواقع اتخاذ القرار و املنا�صب العليا مازال �ضعيفا مما
يعيق دمج الن�ساء يف عملية التنمية و يعطل �إمكانية �أن ت�ؤثر يف ر�سم
ال�سيا�سات و مينع �إحداث تعديالت يف الت�رشيعات القائمة:
بحيث جند ن�سبة الت�أنيث يف الإدارات العمومية و �صلت �إىل %38
�إال �أن ن�سبة تواجدهم على م�ستوى منا�صب امل�س�ؤولية العليا مازال
�ضعيفا تقريبا .%16
لذا �س�أتطرق يف معر�ض مداخلتي �إىل حمورين رئي�سني:
املحور الأول :ويتعلق ب�أمر ت�شخي�ص خمتلف ال�صعوبات والإكراهات
التي تعرت�ض تواجد املر�أة يف مراكز القرار �سواء كان م�ؤ�س�ساتيا �أو حزبيا.
املحور الثاين :و يتعلق ببع�ض املقرتحات و الرهانات الإ�سرتاتيجية
لتجاوز هذا الإ�شكال املطروح.
الإكراهات

مما ال يدعو �إىل ال�شك �أن اجلانب الد�ستوري و احلقوقي و القانوين
ببالدنا هو جد ُمغر وحمفز للمر�أة لكي تكون حا�رضة يف جميع املجاالت
و لكي تكون فاعلة و تقوم بدورها املنوط بها داخل املجتمع وكي
ت�شارك يف مراكز القرار و ت�ساهم يف م�سل�سل االنتقال الدميقراطي
ببالدنا بجانب �رشيكها الرجل لكن هناك عوامل كثرية تعيق عملية
م�شاركة املر�أة يف العملية ال�سيا�سية و عدم تواجدها باحلد املطلوب يف
مواقع �صنع القرار و من بني الإكراهات التي ميكن ت�سليط ال�ضوء عليها
هناك:
�أوال  :الإكراهات ذات الطابع احلزبي و ال�سيا�سي

فعلى م�ستوى و�ضعية املر�أة يف الأحزاب ال�سيا�سية ،فقد اهتمت
الأحزاب بدورها ب�سيا�سة الدفع باملر�أة ق�صد ولوج احلياة ال�سيا�سية وبقوة
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وخا�صة و�أنها كانت تعي جيدا �أن امل�س�ؤولية الرئي�سية يف دعم املر�أة يف
الربملان واملجال�س النيابية ملقاة على عاتق الأحزاب ،وهو ما ين�ص عليه
الد�ستور املغربي �رصاحة يف ف�صله ال�سابع « تعمل الأحزاب ال�سيا�سية
على ت�أطري املواطنات و املواطنني وتكوينهم ال�سيا�سي ،وتعزيز انخراطهم
يف احلياة ال�سيا�سية ،ويف تدبري ال�ش�أن العام».
ومما ال�شك فيه �أن «نظام الكوطا» فر�ض على الأحزاب ال�سيا�سية
العمل على ت�أهيل و تكوين ن�ساء قياديات ي�ستطعن متثيل احلزب �أح�سن
متثيل يف الأو�ساط ال�سيا�سية ،غري �أن امل�شهد ال�سيا�سي واحلزبي باملغرب
يبني وبو�ضح �أن االهتمام باملر�أة ال يعدو يف اغلب الأحيان �إال �رضورة
اقت�ضاها الت�سويق اخلارجي ملقاربة النوع ،و�أن القيادات احلزبية ال تثق
كثريا يف �أداء املر�أة وو�ضعها يف دوائر القرار.فهذا احل�ضور ال�ضعيف �إن
مل نقل الباهت للمر�أة داخل الأحزاب يرجع لعدة اعتبارات �أهمها:
�أوال :املا�ضي ال�سيا�سي الذي كانت فيه املمار�سة ال�سيا�سية حتفها
جمموعة من املخاطر؛ بحيث كان من ال�صعب ممار�سة ال�سيا�سة يف
�سنوات ال�ستينات و ال�سبعينات و الثمانينات �إىل حدود بداية الت�سعينات
نظرا للمناخ ال�سيا�سي املكهرب و ما �صاحبه من انتهاكات حلقوق
الإن�سان.
ثانيا :لكون املمار�سة ال�سيا�سية لدى عامة املجتمع مرتبطة ب�سمعة
غري طيبة و هذا راجع ملمار�سات �سيا�سية غري �أخالقية من قبيل �رشاء
الذمم والرتحال ال�سيا�سي و غياب املحا�سبة و اتخاذ وعود كاذبة و�شعارات
ف�ضفا�ضة ال�ستمالة الفئة الناخبة بدون م�صداقية و بالتايل هذا املعطى
الال�أخالقي يحد من م�شاركة املر�أة يف ال�سيا�سة يف جمتمع حمافظ
يخاف من تلطيخ �سمعة املر�أة.
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ثالثا :غياب الإرادة ال�سيا�سية لدى الأحزاب بحيث �أن ح�ضور املر�أة
يف هياكلها الزال يكت�سي طابع الت�أثيث كما هو ال�ش�أن بخ�صو�ص
ح�ضورها على املن�صات؛ بحيث �أن احرتام م�س�ألة النوع الإجتماعي يبقى
دائما منح�رصا على ح�ضور اجل�سد الأنثوي لتبقى دائما املبادرات يف يد
الرجل ال�سيا�سي مما ادى �إىل تهمي�ش الكفاءات الن�سائية يف انتظار ما قد
يجود به الرجل بخ�صو�ص تويل مهمة �سيا�سية قد تربز فيها �إمكانياتها
يف الفعل ال�سيا�سي و الفاعلية ال�سيا�سية.
رابعا� :صعوبة ظروف ا�شتغال املر�أة يف العمل ال�سيا�سي امليداين
والذي ُيحتم عليها نهج �سيا�سة القرب و االحتكاك مع ق�ضايا املواطنني
بحيث يتطلب منها الإن�صات لهموم املواطنني و االجتماع يف �أماكن
مثل املقاهي �أو الفنادق يف جمتمع الزال مل مينح للمر�أة حقها بالت�ساوي
مع الرجل يف تواجدها بالأماكن العامة عك�س الرجل الذي يتمتع بحرية
مطلقة يف ا�ستعمال هذه الأماكن.
لتبقى املر�أة رهان �سيا�سي بالن�سبة للفاعلني ال�سيا�سيني وخزان حقيقي
يف االنتخابات �أما عندما انتقلت املر�آة من دور الناخبة �إىل دورها
كمر�شحة ،جند �أن هناك فرقا �شا�سعا يف جمال مكانتها ال�سيا�سية ،فهي
ال ت�ساهم يف ت�أنيث هذه املجال�س ب�سبب �ضعف انخراطها يف الأحزاب
وهذا بالفعل يتطلب جهدا و وعيا لدى املر�أة و �إرادة لدى املجتمع
ليخفف من قيوده عليها كما فعل بخ�صو�ص اقتحامها ملجاالت �أخرى
كانت حكرا على الرجل.
 2-1الإكراهات ذات الطابع املجتمعي و املوروث الثقايف

�أوال :وجود ثقافة جمتمعية ترى �أن املر�أة املثالية هي تلك اخلا�ضعة
و اخلانعة ل�سلطة الرجل و َتعترب ال�سلطة من اخت�صا�صه؛ هذه الثقافة
التي �أدت �إىل خنق روح املبادرة لدى املر�أة و من طم�س فكر �إن�ساين
97

ن�سائي؛ �ساهم و بدون �شك يف �إنتاج جمتمع ال يتمتع بالتوازنات
الفكرية مادام �أن ح�ضور املر�أة كان خمتزال يف القيام بالواجبات املنزلية
و�إجناب الأطفال.
ثانيا� :سيادة املفاهيم البالية �أو املعادية حلقوق املر�أة و عدم تقبل
املجتمع لعمل املر�أة يف بع�ض املجاالت التي تعرف اختالطا ذكوريا.
ثالثا :تق�سيم الأدوار التقليدية بني الرجل و املر�أة يف الأمور
االجتماعية و الأ�رسية حيث تتحمل املر�أة دوما العبء الأكرب يف تربية
الأطفال و رعاية الأ�رسة فالثقافة الإجتماعية ال�سائدة وخا�صة الثقافة
ال�شعبية تنطلق من و�صاية الرجل و�سلطته على املر�أة وتكر�س ق�سمة
الأدوار التاريخية بني اجلن�سني عرب حتديد دور املر�أة �ضمن الأ�رسة (الدور
الإجنابي ورعاية الأ�رسة) مقابل الدور ال�سيا�سي والتغيريي والإنتاجي هو
من �أدوار الرجل ،مما يلقي كامل الأعباء الأ�رسية على عاتق املر�أة الأمر
الذي يحد من م�ؤهالتها و يعدم حتقيق م�شاركتها يف جماالت اخرى
تتعدى املجال الأ�رسي.
رابعا� :سيادة الت�سلط الذكوري على �إدارة الدولة وم�ؤ�س�ساتها
و�سوق العمل و االقت�صاد و احتكار املنا�صب العليا.
خام�سا :ت�صاعد املد املحافظ و بروز قوى الإ�سالم ال�سيا�سي التي ال
تدعم حترر املر�أة وت�ضع �أمامها عقبات جديدة بظهور بع�ض الأ�صوات
املحافظة ،بل �إن املكا�سب التي حققتها يف الع�رشيتني الأخريتني �شهدت
تراجعا وخا�صة على م�ستوى متثيليتها يف احلكومة ووجدت نف�سها
تغيب من جديد عن العديد من مراكز القرار احليوية واملهمة داخل
الدولة.
�ساد�سا� :سيطرة املوروث االجتماعي والنظام الذكوري /الأبوي على
العادات والتقاليد املجتمعية ال�سائدة مما يكر�س وينمي القيم التمييزية
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�ضد املر�أة وي�شجع على ت�سليط العنف � .إ�ضافة �إىل �ضعف قواعد
ا�ستقاللية املر�أة وتبعيتها الدائمة للرجل مما يزيد من �صعوبات م�شاركتها
امل�ستقلة ومتثيلها امل�ستقل.
 3-1املعوقات االقت�صادية

تتعلق بانت�شار الفقر وت�أنيثه للفئة الأكرث ه�شا�شة يف املجتمع .ومع
�أن الدولة وهيئات املجتمع املدين قامت بخطوات ملمو�سة يف هذا الإطار
واملتمثلة يف التمكني من امل�شاريع ال�صغرية وخا�صة على م�ستوى القرى
والبوادي الفقرية ق�صد ت�شجيع الإنتاج املحلي واملقاوالت ال�صغرى� .إال �أن
هذه الإجراءات تبقى غري كافية وخا�صة يف ظل الظروف والأزمات االقت�صادية
احلالية و كذا �ضعف �إ�رشاك ن�ساء العامل القروي يف الفعل ال�سيا�سي املحلي
ويف �صنع و بلورة القرار املحلي يف ظل تزايد و تف�شي ظاهرة الأمية لنكون
�أمام ن�ساء مق�صيات من احلق يف التكوين ال�سيا�سي واالقت�صادي.
•ارتفاع ن�سبة البطالة بني الن�ساء ،وقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات
والأبحاث العالقة الطردية بني ارتفاع ن�شاط املر�أة االقت�صادي
وارتفاع ن�سبة م�شاركتها ومتثيلها ال�سيا�سي يف احلياة العامة.
•الن�ساء ال ميلكن الرثوات التي متكنهن من خو�ض العمليات
االنتخابية يف ظل غياب �أو انفالت ال�سقف املايل للحمالت
االنتخابية.
 4-1املعيقات الذاتية املتعلقة باملر�أة

•�ضعف خربة املر�أة يف املجال ال�سيا�سي و�ضعف عمل احلركات
الن�سائية يف متكني الن�ساء للعمل ال�سيا�سي وتدريبهن على القيادة.
•�صورة املر�أة عن ذاتها و�ضعف ثقتها بنف�سها وعدم وعيها ب�أهمية
دورها ال�سيا�سي.
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•ارتفاع ن�سبة الأمية بني الن�ساء مبا فيها الأمية القانونية.
•ح�رص التكوين و اللقاءات الن�سوية الوطنية واجلهوية يف فرتات
معينة من ال�سنة.
•غياب الربامج احلزبية التكوينية اجلهوية لتعزيز قدرات ومهارات
املراة يف القيادة.
•ح�رص و جتديد نطاق التمكني يف املجال احل�رضي و تغييبه عن
ن�ساء العامل القروي.

بع�ض املقرتحات و الرهانات الإ�سرتاتيجية لتجاوز هذا الإ�شكال املطروح
•من اجل تعزيز م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية والو�صول �إىل
مواقع �صنع القرار نقدم بع�ض االقرتاحات يف ما يلي:
•تعميق التفكري اجلماعي يف ال�سبل الكفيلة لإعطاء دينامية جديدة
للحركة الن�سائية.
•التح�سي�س والتعبئة من لدن كل الفاعالت والفاعلني املدنيني
املدافعني عن قيم امل�ساواة والعدالة االجتماعية باالنفتاح على
ال�شبكات واجلمعيات الن�سائية احلقوقية واجلمعيات الهادفة �إىل
تنمية الدميقراطية ،والتن�سيق معها حول ق�ضايا املر�أة والدميقراطية
وت�أ�سي�س وتكتل الهياكل املدافعة عن ق�ضايا املر�أة وتو�سيع قاعدة
اجلمعيات املرافعة عن املر�أة.
•تركيز املنظمات الن�سوية على زيادة وعي املر�أة ب�أهمية امل�شاركة
الفعالة يف احلياة ال�سيا�سية و الن�ضال الد�ؤوب للو�صول �إىل مواقع
�صنع القرار والتوعية ال�شاملة للمجتمع من اجل تقدمي الدعم
املعنوي للمر�أة ,وفر�ض تطبيق قوانني ود�ساتري مدنية ومتح�رضة
(خا�صة يف الدول العربية والإ�سالمية).
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•مقاومة كل �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ودعوة احلكومة الت�رسيع بوثرية
مالءمة الت�رشيعات الوطنية واالتفاقيات الدولية والربوتكوالت
املرتبطة بها،و�إ�صالح القوانني ومراجعتها ل�ضمان امل�ساواة بني
الرجل واملر�أة يف احلقوق والواجبات.و العمل ال�ضاغط لتعديل
القوانني املجحفة بحق املر�أة
•تغيري وتطوير برامج الأحزاب ال�سيا�سية بحيث تقر فيها امل�ساواة بني
اجلن�سني وممار�سة التمييز االيجابي ل�صالح املر�أة وت�شجيع العن�رص
الن�سائي يف تلك الأحزاب.
•تدريب ومتكني الن�ساء وت�شجيعهن على االنخراط يف تدبري ال�ش�أن
العام و املحلي .و و�ضع برنامج وطني للتمكني ال�سيا�سي للمر�أة
القروية.
•دعم الن�ساء املر�شحات لع�ضوية الربملان �أو املجال�س البلدية ماديا
ومعنويا و�إعالميا والعمل على تدريب الن�ساء من اجل احل�صول
على املهارات االنتخابية وال�سيا�سية .مع �رضورة تعميم فكرة "دار
املنتخب" وتعميمها على جميع اجلهات لتكون ف�ضاء حقيقيا
للتمكني ال�سيا�سي للمر�أة.
•التمكني ال�سيا�سي واالقت�صادي للمر�أة :تعزيز م�شاركة الن�ساء
و�إدماجهن ،ال يرتبط فقط بفتح باب امل�شاركة ال�سيا�سية وولوج
الربملانات واملجال�س املحلية ،بقدر ما يرتبط بتمكينها عن طريق
امل�ساهمة الفعالة يف اتخاذ القرارات احليوية� ،ضمن خمتلف
املجاالت االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .و �إ�رشاك كل الفاعلني
باملجتمعني املدين وال�سيا�سي من �أجل و�ضع ا�سرتاتيجية عامة
ومتعددة الأبعاد ت�شمل البعد الثقايف بكل ما يعنيه من ن�رش
الوعي بحقوق الن�ساء ومناه�ضة الثقافة الذكورية املتخلفة والعادات
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والتقاليد والأدوار النمطية للمر�أة ،وهو ما يتطلب العمل على
الواجهة التعليمية والإعالمية والفكرية وغريهم ،ثم البعد ال�سو�سيو
اقت�صادي من �أجل النهو�ض بالأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية
للن�ساء من ق�ضاء على الأمية والفقر والبطالة و�ضمان التغطية
ال�صحية ثم البعد ال�سيا�سي امل�شار له �أعاله.

ويف الأخري يجب االعتماد على املعطى اجلهوي يف حتقيق متثيلية
الن�ساء ال �سيما �أننا �أمام �أمر تطبيق اجلهوية املو�سعة ق�صد حتقيق التوازن
اجلهوي من حيث التمثيلية و عدم مركزتها يف املدن الكربى.
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من اليمني :بثينة قروري�� ،أميمة عا�شور ،جناة الرازي ،نبيلة منيب ،خديجة الرباح

اجلل�سة الرابعة
الن�ساء والعمل ال�سيا�سي� :أية مداخل
للنهو�ض ،و�أية ا�سرتاتيجية
تي�سري اجلل�سة:
•جناة الرازي ،جامعية ونا�شطة يف املجتمع املدين
املتدخالت
•نبيلة منيب ،جامعية ونا�شطة �سيا�سية
•خديجة الرباح ،نا�شطة يف احلركة الن�سائية
•بثينة قروري ،نا�شطة يف املجتمع املدين
•�أميمة عا�شور ،نا�شطة يف احلركة الن�سائية

مداخلة نبيلة منيب
جامعية ونا�شطة �سيا�سية

�إن التنمية يف مفهومها ال�شامل ال ميكن �أن تتم دون م�ساهمة
الن�ساء يف �صنع القرار على خمتلف امل�ستويات ،وامل�ساهمة البناءة يف
�إخراج املغرب من و�ضعه الدائم كدولة نامية وكدولة يف طور الت�أ�سي�س
للدميقراطية التي مل ن�صل �إليها بعد و�إىل دولة تخرج من التبعية لت�صبح
دولة منتجة ،نامية ومتقدمة.
�إن الو�ضع الراهن يف العامل الذي تطرح فيه هذه الق�ضية مت�سم
ب�أزمة ت�ؤدي �إىل تنامي ال�ضغوطات اخلارجية على املنطقة التي يتواجد
بها املغرب مما ي�ساعد على تفاقم الفوارق مبا فيها الفوارق بني اجلن�سني،
وهو ما يجعل الفاعل ال�سيا�سي يعترب �أن ق�ضية املر�أة تتطلب التدرج يف
التعامل معها �أو ال يعتربها ذات �أولوية مقارنة مع الق�ضايا االقت�صادية
واالجتماعية الأخرى ،ناهيك عن الردة الفكرية التي تعرفها منطقتنا التي
تهدد املكت�سبات التي انتزعتها احلركة الن�سائية املغربية والأحزاب التقدمية
والدميقراطية ببالدنا ل�صالح �إ�رشاك املر�أة يف كل جماالت ومواقع القرار.
�إن �س�ؤال �إ�سرتاتيجية النهو�ض مطروح على الأحزاب ال�سيا�سية
وخمتلف الفاعلني ال�سيا�سيني وكذا على املجتمع املدين� ،إذ �أن مهمة
النهو�ض بو�ضعية الن�ساء والرفع من م�شاركتهن يف مراكز القرار مبا فيها
مركز القرار ال�سيا�سي تعود �إىل الأحزاب ال�سيا�سية باعتبار ذلك ي�شكل
رهانا حقيقيا لتحقيق الدميقراطية� ،إذ �أن ال دميقراطية بدون ن�ساء،
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وال تنمية بدون ن�ساء .ويكفي �أن نذكر هنا مبقاله الوزير الأول الياباين
عندما �أكد �أنه البد للن�ساء اليابانيات �أن يخرجن للم�ساهمة ال�سيا�سية
وامل�ساهمة االقت�صادية لأن بذلك �سريتفع معدل النمو �إىل  %6و�ست�شع
الأنوار على اليابان .وهكذا يتعني على كل الفاعلني �أن يعتربوا ق�ضية
الن�ساء ق�ضية جمتمعية يف �صلب كل الن�ضاالت وكل اال�سرتاتيجيات
الرامية �إىل حتقيق الدميقراطية بالبالد.
لقد كانت الأحزاب الي�سارية دائما ترفع �شعار دمقرطة الدولة
ودمقرطة املجتمع ،و�شعار امل�ساواة الكاملة بني املر�أة والرجل على الرغم
من ال�صعوبات التي يطرحها املجتمع وتلك التي تطرح حتى داخل
الأحزاب ال�سيا�سية والتي ا�ستطاعت بف�ضل املنا�ضالت �أوال واملنا�ضلني
ثانيا �أن تخطط منذ عقود ل�سيا�سة نه�ضوية حلقوق الن�ساء .وقد كان
احتاد العمل الن�سائي �سباقا يف املجال ،والذي �أ�س�س من طرف ن�ساء
ينتمني �إىل منظمة العمل الدميقراطي ال�شعبي التي هي جزء من احلزب
اال�شرتاكي املوحد الذي يجمع  5مكونات �سيا�سية.
�أكيد �أنه كانت هناك هبة من طرف العديد من الأحزاب التقدمية
والدميقراطية ،حيث ظهرت جمعيات ن�سائية �أخرى ،وجريدة  8مار�س
وحملة جمع مليون توقيع من �أجل تغيري املدونة .كانت كل هذه املبادرات
ذات �أهمية كانت �آخرها ال�شبكات التي �أ�س�ست للدفاع عن خطة �إدماج
املر�أة يف التنمية ببالدنا .هكذا ف�إن امل�شاركة الن�سائية ومتثيليتها يف
مواقع اتخاذ القرار توجد يف �صلب الق�ضية الدميقراطية ،ويف �صلب
ق�ضية حتديث املجتمع الذي يجب �أن حتتل فيه املر�أة مكانة مت�ساوية
مع الرجل يف جمتمع عقالين ي�ؤمن ب�أن املر�أة �إن�سان ال يجب �أن يخ�ضع
للو�صاية .كما �أن ولوج املر�أة �إىل مواقع القرار مرتبط �شديد االرتباط
بتغيري املوروث ال�سو�سيوثقايف يف بالدنا.
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غري �أنه من �ضمن املعيقات التي تعاين منها البالد يف هذا املجال
العائق ال�سيا�سي املتمثل يف غياب الدميقراطية وغياب املواطنة الكاملة
ببالدنا ،ف�ضال عن الت�أخر يف تنزيل املقت�ضيات الد�ستورية املتعلقة باملنا�صفة
ومناه�ضة كل �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء ،ناهيك عن االختالالت املرتبطة
باحرتام املواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها املغرب والتي يجب ترجمتها
يف القوانني الوطنية ،علما ب�أن �سمو املواثيق الدولية جاء مبهما يف الد�ستور.
�إن عدم تنزيل ما جاء ق�س الد�ستور بخ�صو�ص حقوق املر�أة وتنزيل
هيئة املنا�صفة ومناه�ضة كل �أ�شكال التمييز يدعو �إىل الت�سا�ؤل عن
الغر�ض احلقيقي من الن�ص على هذه الهي�أة يف الد�ستور ،و�إن كان لذلك
عالقة فقط بامت�صا�ص الغ�ضب الذي كان �سائدا احلراك ال�شعبي الذي
عرفه املغرب يف  2011عرب حركة  20فرباير� ،أم �أنه كانت هناك �إرادة فعلية
للنهو�ض ب�أو�ضاع الن�ساء.
وهناك من املعيقات ما هو مرتبط بال�سلطة ال�سيا�سية والدينية
يف بالدنا .فاحلركة الن�سائية يف بالدنا كانت حركة تقدمية ،وكانت
تطالب بامل�ساواة .لكن بعد اخلطة الوطنية لإدماج املر�أة يف التنمية وما
عرفته ال�ساحة الوطنية من تقاطب حول هذا املو�ضوع بني الي�ساريني
والليرباليني من جهة والتيارات الإ�سالموية التي عربت يف مدينة الرباط
يف م�سرية حا�شدة �أنها �ضد امل�ساواة .واملغرب يف حاجة اليوم �إىل قراءة
تنويرية لرثاتنا احل�ضاري والإ�سالمي كي نذهب �إىل املقا�صد ،واملقا�صد
فيها عدل وم�ساواة ،علما �أن االجتهاد قد توقف منذ القرن التا�سع.
فنحن يف حاجة �إىل ثورة تنويرية �ضد النظام البطريكي الذي هو نظام
�سلطوي �سيا�سي واقت�صادي واجتماعي وثقايف.
فهل ما و�صلنا �إليه من خط ثالث حيث نعرتف باملواثيق الدولية
ونحاول تطبيقها ،ويف نف�س الوقت ن�سعى �إىل قراءة تنويرية لبلوغ
املقا�صد هو غاية �أم و�سيلة نحو جمتمع ت�سوده امل�ساواة الكاملة.
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وعلى م�ستوى جمال احلريات ،ميكن القول �إنه ي�شكل مدخال �أ�سا�سيا
يف هذا ال�صدد� ،إذ يتعني احرتام كل احلريات اجلماعية والفردية مبا فيها
حرية املعتقد التي حرمنا منها يف د�ستور  2011رغم �أنها حرية من�صو�ص
عليها يف الن�ص القر�آين� .إن االعرتاف بحرية االعتقاد وتطبيقها �ست�سمح
لنا وال �شك بالتقدم نحو املجتمع الذي يعرتف باملواطنة الكاملة للرجل
كما للمر�أة على ال�سواء ،وننتقل من الفرد �إىل املواطن ويحتكم فيه اجلميع
�إىل د�ستور دميقراطي والقوانني التي تطبق على اجلميع.
هناك ق�ضايا كربى ال بد من طرحها يف �إطار الثورة الثقافية الثورية
التي نحن يف حاجة ما�سة �إليها من قبيل الف�صل بني ال�سلط على خمتلف
امل�ستويات �أفقيا وعموديا من �أجل بناء دولة دميقراطية مب�ؤ�س�سات متثيلية
تعرب عن ال�سيادة ال�شعبية ،و�إقامة جهوية حقيقية ،مما ي�سمح ب�إقامة
املنا�صفة لي�س على امل�ستوى الوطني بل على امل�ستوى اجلهوي �أي�ضا.
ومن املداخل توجد معركة �أخرى تتمثل يف معركة القانون اجلديد
للأ�رسة من �أجل بلوغ قانون �أ�رسة دميقراطي فعال� ،إ�ضافة �إىل �أهمية
تكوين الق�ضاة على قانون الأ�رسة يف �أفق احرتام الن�ساء واال�ستلهام من
روح هذا القانون.
وعلى �صعيد �آخر ،ف�إن للأحزاب دور هام يف معركة امل�ساواة من خالل
�إن�شاء بنك معلومات حول تواجد الن�ساء داخلها واملهام املنوطة بهن ،من
�أجل ر�صد مدى التقدم نحو املنا�صفة داخل الأحزاب ال�سيا�سية ،وكدا
تكوين كفاءات ن�سائية حتى متار�س ال�سيا�سة ب�شكل �أح�سن.
كما نحن يف حاجة �إىل التكوين على ثقافة حقوق الإن�سان وثقافة الدميقراطية
وامل�ساواة و�سط الرجال والن�ساء على ال�سواء ،خ�صو�ص داخل الأحزاب.
ويف الأخري ال بد من الت�أكيد �أن �إدماج املر�أة ي�شكل مدخال �أ�سا�سيا
للدمقرطة والتحديث واحلفاظ على ال�سلم االجتماعي ونهج �سيا�سة
تكون يف خدمة الرجل واملر�أة معا.
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مداخلة خديجة الرباح
نا�شطة يف احلركة الن�سائية

تقدمي:

اعتربت الفرتة املمتدة من بداية �سنة � 2014إىل � 04شتنرب 2015
مرحلة مهمة عرفت مناق�شة هامة م�ست القوانني التنظيمية التالية.
•القانون التنظيمي رقم  113.14يتعلق باجلماعات؛
•القانون التنظيمي رقم  112.14يتعلق بالعماالت و الأقاليم؛
•القانون التنظيمي رقم  111.14يتعلق باجلهات؛

و ذلك ا�ستجابة للمقت�ضيات الد�ستورية التي �أعطت مكانة متميزة
للجماعات الرتابية �سواء:
من الناحية الكمية :حيث �أرتفع عدد الف�صول املنظمة لها من ثالث
ف�صول (يف د�ستور � )96إىل �أثنى ع�رش ف�صال ،كما �أنه مت التطرق لها يف
كل من الف�صول التالية  01و  11و  17و .30
من الناحية النوعية� :إذ تو�سعت االخت�صا�صات التي تقوم بها
اجلماعات الرتابية باعتبارها �أحد املداخل الأ�سا�سية واجلديدة لل�سيا�سات
العمومية وحمددا مرجعيا وفاعال �أ�سا�سيا لتحقيق التنمية ال�شاملة
واملندجمة.
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 -1املبادئ الأ�سا�سية الواردة يف القوانني التنظيمية والتي يجب
ا�ستثمارها :

•اعتماد مبد�أ التدبري احلر الذي يخول مبقت�ضاه للجماعة �سلطة
التداول بكيفية دميقراطية و�سلطة تنفيذ مداوالتها ومقرراتها؛
•تفعيل مبد�أ التفريع ك�أ�سا�س حتديد االخت�صا�صات الذاتية
واالخت�صا�صات امل�شرتكة مع الدولة واالخت�صا�صات املنقولة من
الدولة �إىل اجلماعة ،مع مراعاة عن�رصي االن�سجام والتكامل مع
اجلماعات الرتابية الأخرى؛
•م�أ�س�سة مبد�أي التعاون والت�ضامن ب�إعطاء اجلماعة �سلطة حتديد
�أ�شكال التعاون مع اجلماعات الرتابية الأخرى؛
•اعتماد مبد�أي التدرج يف الزمان ،والتمايز يف املجال عند ممار�سة
االخت�صا�صات املنقولة؛
•ممار�سة ال�سلطة التنظيمية من طرف رئي�س جمل�س اجلماعة؛
•�إخ�ضاع قرارات ومقررات اجلماعات لرقابة امل�رشوعية؛
•�إعطاء دور �أكرب للمعار�ضة عن طريق التن�صي�ص على �إعطاءها دور
�أكرب و ال�سماح لها برئا�سة جلنة؛
•التن�صي�ص على اخت�صا�ص الق�ضاء وحده يف جميع املنازعات
املتعلقة بت�سيري املجال�س (العزل ،احلل ،بطالن املداوالت� ،إيقاف
تنفيذ املقررات والقرارات.)...
•�ضمان تواجد الن�ساء يف الواليات والوظائف االنتخابية على
امل�ستوى الرتابي؛
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 -2واقع التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء يف اجلماعات الرتابية :

رغم تن�صي�ص القوانني التنظيمية على جملة من املبادئ ال�ضامنة
للدميقراطية املحلية و لتو�سيع امل�شاركة و احلوار ،فالقانون التنظيمي
املتعلق باجلماعات الرتابية  34.15مل ي�ساهم يف تقوية امل�شاركة ال�سيا�سية
للن�ساء ومل ي�ستمد روحه من مبد�أ املنا�صفة الد�ستوري ومل يركز على
ن�سبة تخ�ص�ص للن�ساء داخل اجلماعات والعماالت والأقاليم مثل اجلهات
بل ذهب يف اجتاه:
ثلث املقاعد يف اجلهة؛
اعتماد مقاعد ملحقة بالن�سبة للجماعات التي يتم فيها االنتخاب
الفردي،و مت تخ�صي�ص مقاعد للن�ساء ترتاوح مابني � 04إىل 08
مقاعد؛
عدم اتخاذ �أي تدبري بالن�سبة للعماالت والأقاليم ؛
 -3نتائج انتخابات اجلماعات الرتابية و جمل�س امل�ست�شارين:

 1-3نتائج انتخابات اجلماعات الرتابية و جمل�س امل�ست�شارين
اجلماعات الرتابية
وجمل�س امل�ست�شارين

الن�سب

اجلهة

%37.61

العماالت و الأقاليم

%4.32

اجلماعات

% 21.18

جمل�س امل�ست�شارين

% 11.66
113

 2-3نتائج انتخابات اجلماعات:
عدد
اجلماعات

العدد

النظام الفردي �أي نظام املقاعد
امللحقة

1388

5552

النظام الالئحي �أقل من � 200ألف

100

600

النظام الالئحي مابني  200و 1
و  400الف ن�سمة غري مق�سمة �إىل
نظام املقاطعات

09

72

املدن ال�ست دات نظام املقاطعة

41

246
203

عدد الن�ساء الفائزات بدون كوطا

 3-3نتائج االنتخابات ح�سب ال�سن و ح�سب امل�ستوى التعليمي:
نتائج ح�سب ال�سن:
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ال�سن

الن�سبة املئوية

دون � 35سنة

% 19.6

بني  35و � 45سنة

%29.55

بني  45و � 55سنة

%27.38

�أكرث من 55

%23.46

نتائج ح�سب امل�ستوى التعليمي :
امل�ستوى الدرا�سي

الن�سبة املئوية

بدون

%12.49

االبتدائي

%29.75

الثانوي

%35.42

عايل

%21.89

1 -1املداخل الأ�سا�سية التي يجب �أن اال�شتغال عليها لتحقيق املنا�صفة
والنهو�ض بالتمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء يف مواقع اتخاذ القرار بالن�سبة
لالنتخابات الت�رشيعية:
حتديدا ميكن اعتبار �أن هناك �أربعة مداخل �أ�سا�سية:
�أوال املدخل ال�سيا�سي كمدخل جوهري للتمكني ال�سيا�سي للن�ساء،
باعتبار �أته �إذا مل تكن هناك �إرادة �سيا�سية حقيقية من لدن الأحزاب
ال�سيا�سية من �أجل الدفاع با�ستماتة عن ملف التمكني ال�سيا�سي للن�ساء
لن يتحقق �أي �شيء على هذا ال�صعيد .ومن ثمة وجب فتح نقا�ش جاد
مع الأحزاب ال�سيا�سية من �أجل تو�ضيح موقفها بهذا اخل�صو�ص.
ثانيا املدخل الت�رشيعي يعترب من املداخل الأ�سا�سية� ،إذ بدون �إقرار
تدابري �ضامنة للمنا�صفة يف القوانني �سيكون من «امل�ستحيل الرفع من
�سقف امل�شاركة الن�سائية باملغرب ،و�إذا كنا نعتقد �أن التدابري الإرادوية
كفيلة ب�أن حتقق لنا التمكني ال�سيا�سي للن�ساء ببالدنا� ،سنكون حاملني،
وقد بينت جتربة االنتخابات الت�رشيعية ذلك بالأرقام .فخارج الكوطا مل
تفز �سوى �سبع ن�ساء من �أ�صل  67نائبة برملانية.».
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ثالثا املدخل االقت�صادي واالجتماعي يعترب من املداخل الأ�سا�سية
لأن خو�ض غمار االنتخابات يتطلب �إمكانيات مالية و ر�صيد مهم من
العالقات .
رابعا املدخل الثقايف فبالرغم من الن�ضال املبكر يف املغرب من �أجل
حتقيق امل�ساواة بني الن�ساء و الرجال ،واالهتمام العاملي الوا�سع بق�ضايا
متكني الن�ساء �ضمن اتفاقيات ومعاهدات وتوجهات التزمت بها معظم
دول العامل ،ومنها دول م�رشق-مغرب ،ف�ض ً
ال عن تنامي الدعم واالهتمام
املتزايد لت�أكيد امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء ،ورفع و�صولها �إىل مراكز قيادية
على امل�ستويات جميعها .ما تزال فكرة متكني الن�ساء �سيا�سي ًا ،تلقى
املعار�ضة التي ت�ستند �إىل اعتبارات ثقافية و اجتماعية و بالتايل يعترب
املدخل الثقايف و تغيري العالقات االجتماعية من �أولويات اال�شتغال.
ومن املعيقات التي تواجه التطور يف الرفع من التمثلية الن�سائية
مبواقع القرار ميكن الإ�شارة �إىل ازدواجية اخلطاب .وجتدر الإ�شارة �إىل
�أن هناك درا�سة تنجز حول مذكرات الأحزاب ال�سيا�سية املتعلقة بالقانون
التنظيمي املتعلق بانتخاب �أع�ضاء اجلماعات الرتابية �سنة  .2015فجميع
الأحزاب من خمتلف االجتاهات وامل�شارب اقرتحت يف مذكرتها «الثلث
على الأقل» للن�ساء .و لكن القانون التنظيمي �أقر مقاعد ملحقة خا�صة
بالن�ساء ( 8مقاعد باجلماعات التي تفوق � 200ألف ن�سمة ،و 6مقاعد
يف اجلماعات ما بني مليون و� 45ألف و� 200ألف ن�سمة ،ويف اجلماعات
التي يتواجد فيها �أقل من � 45ألف ن�سمة هناك  4مقاعد فقط وت�سمى
املقاعد امللحقة) ،وبذلك خرجنا من الالئحة الإ�ضافية �إىل املقعد امللحق.
فلماذا مل يتم العمل مبقرتح «الثلث على الأقل» على الرغم من �أن جميع
الأحزاب اقرتحته ودافعت عليه؟ ومن يقرر يف مثل هذه الأمور؟ وهل
ترافعنا جتاه الأحزاب غري كاف؟ و هل يجب �أن يتم الرتافع لدى جهات
�أخرى؟.
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بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن كل الأحزاب ال�سيا�سية ت�شتغل وفق القانون
التنظيمي للأحزاب ال�سيا�سية الذي ين�ص على �رضورة تواجد ثلث الن�ساء
يف هيئات القرار على امل�ستوى الوطني واجلهوي .كما �أن املادة  29من
هذا القانون تن�ص على جلنة �أ�سا�سية ،وهي جلنة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص.
فهل هذه اللجنة مفعلة لدى الأحزاب؟ و هل لديها دور يف تقدمي
تر�شيحات لالنتخابات؟ وهل هي التي �ست�رشف على امللف االنتخابي
داخل الأحزاب ال�سيا�سية� ،أم �أن ملفات الرت�شيحات االنتخابية �ستكون
بني يدي جهات �أخرى؟ لقد �أفرغت هذه اللجنة من حمتواها التي رافعت
من �أجله احلركة الن�سائية �سنة  ،2011بل �إن �أغلب الأحزاب ال�سيا�سية
مل تن�شئ هذه اللجنة �أ�صال .ويف هذا ال�صدد ،البد من الت�أكيد �أن من
بني العنا�رص الأ�سا�سية للرفع من متثيلية الن�ساء يف مواقع اتخاذ القرار
ال�سيا�سي هو:
فتح نقا�ش حقيقي مع الأحزاب ال�سيا�سية حول معايري الرت�شيحاتلالنتخابات ومن �سيرت�شح من الرجال والن�ساء ،والدور الهام الذي
ميكن �أن تلعبه جلنة املنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص املن�صو�ص عليها
قانونيا.
2 -2اال�سرتاتيجيات التي يجب اال�شتغال عليها من �أجل رفع التمثيلية
ال�سيا�سية للن�ساء:
قبل احلديث عن اال�سرتاتيجيات البد من التذكري �أن التمكني
ال�سيا�سي للن�ساء عرب تخ�صي�ص ح�صة معينة من املقاعد للن�ساء يف
امل�ؤ�س�سات املنتخبة مل يكن املطلب الوحيد بالن�سبة للحركة الن�سائية،
بل كانت دمقرطة امل�ؤ�س�سات من املطالب الأ�سا�سية لهذه احلركة .لذا
فبالن�سبة للحركة من �أجل دميقراطية املنا�صفة فاال�شتغال موجه �إىل:
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النظام الداخلي ملجل�س النواب املطروح للتعديل :وذلك من �أجل�إعادة النظر يف �أدوار ومهام امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية ،بغية تقوية دورها
الت�رشيعي والرقابي ودورها الدبلوما�سي �أي�ضا.
القانون التنظيمي ملجل�س النواب :و ذلك من �أجل التن�صي�صعلى املنا�صفة .
�أما بخ�صو�ص اال�سرتاتيجيات فيمكن �إيجازها يف ثالث ا�سرتاتيجيات:
 .1ا�سرتاتيجية املعرفة ،وتتمركز يف البحث املقارن يف القوانني
التنظيمية للم�ؤ�س�سات الت�رشيعية ببع�ض دول ال�شمال واجلنوب؛ و�سيتم
�إجناز درا�سة يف هذا ال�صدد مع «  »NDIيف غ�ضون الأيام املقبلة و�سيتم
عر�ضها وطرحها للنقا�ش الوطني ،و�ستن�صب على نوعية املهام والأدوار
التي من �ش�أنها تقوية عمل امل�ؤ�س�سة الربملانية.
 .2ا�سرتاتيجية الرتافع :وتتمثل يف ال�ضغط وتقدمي مذكرات من
�أجل تغيري القانون التنظيمي باجتاه اال�ستجابة للمنا�صفة التي يجب �أن
ت�صبح مطلبا موحدا للحركة الن�سائية برمتها و ملختلق القوى احلقوقية
و الدميقراطية ،خا�صة و�أنها مقت�ضى د�ستوري؛
 .3ا�سرتاتيجية التوا�صل :التي متكن من التوا�صل والتعبئة
والتح�سي�س ب�أهمية امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء.
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مداخلة بثينة قروري
جامعية ،فاعلة جمعوية

يف البداية �أود �أن �أ�شكر مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية على
دعوته الكرمية وعلى فتح النقا�ش يف هذا الوقت ونحن على بعد �شهور
من االنتخابات الت�رشيعية املقررة يف �شهر �أكتوبر من هذه ال�سنة.
قبل ال�رشوع يف مناق�شة �صلب املو�ضوع �أود �أن �أبد�أ مبقدمتني منهجيتني:
املقدمة الأوىل� :إن الن�ضال الدميقراطي ي�شكل مدخال �رضوريا لإ�صالح
�أو�ضاع املر�أة .و�أعتقد �أن االختيار الدميقراطي هو املدخل املنا�سب
وال�رضوري لتطوير و�ضعية املر�أة ،لأنه ال ميكن �أن نتحدث عن تعزيز
مكانة املر�أة وتواجدها يف مراكز اتخاذ القرار ال�سيا�سي �أو الإداري �أو غريه
دون �أن نتحدث عن م�ؤ�س�سات دميوقراطية ينبغي �أن ننا�ضل من �أجلها
ن�ساء ورجاال ،وذلك جتنبا لل�سقوط يف نقا�ش ق�ضايا املر�أة وك�أنها ق�ضايا
خا�صة معزولة عن التحوالت ال�سيا�سية التي يعرفها البلد.
املقدمة الثانية� :أعتقد �أن م�أزق ق�ضية املر�أة يكمن يف النزعة الإيديولوجية
التي هيمنت على نقا�ش هذا املو�ضوع .حيث متركز ال�رصاع الإيديولوجي
يف فرتة معينة حول ق�ضية املر�أة ،مما يبدو معه �أن اخلروج من هذا امل�أزق
ي�ستلزم االبتعاد عن الت�صنيفات الإيديولوجية وعن التخندق �أفرادا �أو
حركات �أو توجهات تفرق بني من يعترب مع حقوق املر�أة ومن يعترب �ضد
هذه احلقوق ،دون �أن نعطي لأنف�سنا الفر�صة للإن�صات احلقيقي للآخر
واال�ستماع ملا لديه ،و�أن ن�ؤمن باالختالف ونعترب �أن ق�ضية املر�أة هي مثل
باقي الق�ضايا حتتمل �آراء خمتلفة ومناهج خمتلفة ومقاربات خمتلفة.
و�إن الإ�شكال القائم يكمن يف �أن البع�ض يعتقد ب�أن مثل هذه الق�ضايا
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يجب �أن يكون فيها موقف واحد و ر�أي واحد ومنطق واحد ومعاجلة
واحدة� .إنه امل�أزق الذي �أعاق تطور ق�ضية املر�أة ،ولذا يجب �أن نخرج من
هذا امل�أزق عن طريق االعرتاف املتبادل ب�أن معاجلة ق�ضايا املر�أة من زوايا
نظر خمتلفة و�آراء خمتلفة م�س�ألة ممكنة ،حتى نتمكن فعال من املعاجلة
ال�سل�سة لها و�أن ن�صل بها �إىل ما نبتغي من تواجدها يف مراكز اتخاذ
القرار .علما �أنه يجب �أن نعترب تواجد املر�أة يف مراكز اتخاذ القرار �شيئا
طبيعيا ولي�س انت�صارا لطرف على طرف �آخر.
بعد هذه املقدمتني �أريد �أن �أركز على جمموعة من املداخل املف�ضية �إىل
النهو�ض بق�ضايا املر�أة .ويتعلق الأمر باملدخل ال�سيا�سي واملدخل القانوين
والت�رشيعي وكذلك املدخل الفكري والثقايف ويف الأخري �أختتم باملدخل
املجتمعي وهو يف الواقع �رشط ولي�س مدخال لكي ننه�ض بتواجد املر�أة
يف مراكز اتخاذ القرار.
.1املدخل ال�سيا�سي مدخال �أ�سا�سي

فعلى الرغم من الن�ضاالت الن�سائية وما نتج عنها من �إقرار لالئحة
الوطنية اخلا�صة بالن�ساء يف االنتخابات الت�رشيعية ،وو�صوال �إىل تواجد
الن�ساء بهذه امل�ؤ�س�سة مع ما �شاب ذلك من �سوء تنزيل من طرف الأحزاب
ال�سيا�سية يف انتخابات  2002فمازال الإ�شكال احلقيقي يوجد داخل
الأحزاب ال�سيا�سية ،لأن الطريقة التي تعاملت بها الأحزاب ال�سيا�سية مع
هذه الآلية جعلت منها نقطة �ضعف ولي�س متييزا �إيجابيا لفائدة الن�ساء.
بل �إنها �أ�صبحت و�صمة عار يف جبني بع�ض هذه الأحزاب التي تتعامل
بهذا اخل�صو�ص ب�شكل مذل ومهني للمر�أة ولن�ضاالت احلركة الن�سائية،
حيث يكون املعيار الأ�سا�س لتواجد املر�أة على ر�أ�س الالئحة الوطنية �إما
القرابة �أو العائلة �أو معايري غري مو�ضوعية وغري عقالنية وال ميكن �أن
ن�صنفها يف �أي خانة معيارية قابلة للقيا�س العلمي.
ومن ثمة نعتقد �أن احلزب ال�سيا�سي هو املدخل الرئي�سي للنهو�ض بق�ضايا
املر�أة و بتطوير متثيليتها يف مواقع القرار ،وذلك من خالل دمقرطة
الأحزاب ال�سيا�سية من جهة ،واعتماد معايري معقولة يف الرت�شيحات
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لالنتخابات ولالقرتاح يف منا�صب امل�س�ؤولية .وهنا تتحمل ن�ساء الأحزاب
ال�سيا�سية م�س�ؤولية وا�ضحة �ش�أنهن �ش�أن الرجال واملنا�ضلني داخل هذه
الأحزاب .ومن جهة �أخرى� ،أريد �أن �أثري االنتباه �إىل �أن الأحزاب ال�سيا�سية
�أ�صبحت تتعامل مع الن�ساء يف الوقت احلايل ،ويف �إطار تطبيق املنا�صفة
يف املكاتب ال�سيا�سية وغريها من هيئات الأحزاب التقريرية ،بنوع من
التفاخر واملباهاة .حيث مل يخرج ذلك عن املنطق ال�سائد يف التعامل
مع الن�ساء� ،إذ يالحظ �أنه وعلى الرغم من الكرثة العددية للن�ساء يف
املكاتب ال�سيا�سية ،ف�إن امللفات التي تعترب مهمة ال ت�سند �إليهن ،بل �إنهن
غري معروفات كمنا�ضالت وال ترى لهن على امل�ستوى الواقعي �أي ت�أثري،
بل يتواجدن يف غالب احلاالت للت�أثيث والتزيني ،دون �أن �أعمم طبعا،
�إذ تتواجد بع�ض اال�ستثناءات .هكذا ،يبدو وا�ضحا �أن املدخل ال�سيا�سي
مدخل مهم ويجب �أن ننا�ضل من �أجل تغيري ثقافة املنا�ضلني والقيادات
احلزبية ونخرج من منطق املزايدات مب�س�ألة املر�أة داخل الأحزاب ال�سيا�سية
�إىل منطق الإميان العميق مبكانة املر�أة وقدراتها يف املجال ال�سيا�سي.
والبد من الإ�شارة هنا �إىل �أن الدولة اقرتحت خالل فرتة امل�شاورات
حول القانون التنظيمي للأحزاب ال�سيا�سية قبل انتخابات � 2011أن يتم
التن�صي�ص يف املادة  26من القانون على ال�سعي �إىل املنا�صفة يف الأجهزة
امل�سرية للحزب ،والأحزاب ال�سيا�سية هي من طالبت الداخلية ب�أن ترتاجع
متذرعة ب�أن لي�س لديها ن�ساء ميكن لهن التواجد ،يف �إطار املنا�صفة،
يف الأجهزة التقريرية ،فطالبت ب�إقرار ال�صيغة املوجدة يف الف�صل 26
�أي ال�سعي �إىل الثلث داخل الأجهزة امل�سرية وطنيا وجهويا .وبذلك
تبدو الدولة  -يف الظاهر على الأقل� -أحيانا �أكرث تقدمية من الأحزاب
ال�سيا�سية.
�.2أما املدخل القانوين

فهو يرتبط مب�أزق الالئحة الوطنية الذي وقعنا فيه،وك�أن الآلية الوحيدة
وال�شكل الوحيد لتمكني الن�ساء من مراكز اتخاذ القرار ال�سيا�سي هو
الالئحة الوطنية والدائرة الإ�ضافية ،وبالتايل �أ�صبح ال�رصاع حول احتالل
الن�ساء هذه املواقع متمركزا على الالئحة الوطنية فقط ،مل نبدع ومل
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نفكر يف �آليات �أخرى لتمكني الن�ساء من مراكز اتخاذ القرار ال�سيا�سي يف
حني �أنه كان من املمكن اال�ستفادة من �آليات موجودة يف دول �أخرى
غري الالئحة الوطنية .و�أعتقد �أنه �إذا قررنا �أن نتخلى عن الالئحة الوطنية
�سنجد �أنف�سنا �أمام التمثيلية احلقيقية الواقعية للن�ساء ،والتي �ستكون
منخف�ضة جدا ،لأن الأحزاب ال جتد اجلر�أة ب�أن ت�ضع الن�ساء يف دوائر
ولوائح حملية.
�إن طريقة التعامل مع الالئحة الوطنية واعتبارها الآلية الوحيدة املمكنة
لتمكني الن�ساء من الولوج �إىل مواقع القرار �أدى �إىل خلق �رصاع ن�سائي
 ن�سائي ،واعتربت الطبقة ال�سيا�سية �أن هذا املو�ضوع هو �ش�أن ن�سائيحم�ض يف حني �أن العمل ال�سيا�سي احلقيقي هو الذي يقومون به
كرجال .ولذلك يجب �إعادة التفكري يف �آلية الالئحة الوطنية من الناحية
القانونية وذلك يف ارتباط مع �إعادة التفكري يف منط االقرتاع وعالقته
بالتقطيع االنتخابي دون النظر �إىل ذلك من زاوية �إرادة �ضبط اخلريطة
االنتخابية .وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن االنتقال من منط االقرتاع الفردي
�إىل منط اقرتاع الالئحي مل ميكن املغرب يف احلقيقة من االبتعاد عن
منط االقرتاع الفردي وبالتايل وجب مراجعة هذا الأمر.
وهنا �أحيل على التجربة الفرن�سية ،ففي التقرير الأخري للمجل�س الأعلى
للم�ساواة بني الن�ساء والرجال الذي �صدر مبا�رشة بعد االنتخابات
اجلهوية ،وبعد تقييم �أع�ضاء املجل�س ل � 15سنة من �إقرار املنا�صفة،
ت�ضمن البيان ال�صادر بهذا ال�ش�أن �أرقاما �صادمة .فمن الأمور التي متت
الإ�شارة �إليها يف بيان املجل�س الأعلى للم�ساواة بني الن�ساء والرجال
�أن  %92تقريبا من رئا�سة العموديات ورئا�سة املدن ،يف االنتخابات التي
�شهدتها فرن�سا يف � ،2014آلت للرجال بعد � 15سنة من �إقرار املنا�صفة و�أن
هناك  9جهات من �أ�صل  10جهات يتم ت�سريها من طرف رجال .الأمر
الذي ي�سمح بطرح ال�س�ؤال حول ما �إن كانت الآلية القانونية (�أو املدخل
القانوين) لوحدها كفيلة ب�إحداث التغيري خا�صة �أمام ما �أفرزته التجربة
الفرن�سية امل�شار �إليها.
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 .3الفكري والثقايف

و�أعتقد �أنه من املداخل الأ�سا�سية واملهمة لأن املدخل القانوين لي�س هو
احلل الوحيد ،واملدخل ال�سيا�سي مرتبط بتغيري العقليات والذهنيات
ال�سائدة لدى القيادات ال�سيا�سية .لذا اعترب ب�أن املدخل الفكري والثقايف
يتطلب جمهودا على املدى البعيد� .إن االجتهاد داخل الن�ص القانوين
ال يجب �أن يرتبط ب�أحداث معينة بل يجب �أن يكون بهدوء وعلى املدى
البعيد و�أن يتم فتح النقا�ش احلقيقي يف ارتباط مع الواقع الذي نعي�شه،
مع ما يعرفه من تغريات واقعية و�أن ننظر �أي�ضا يف االجتهادات املتنوعة
الذي عرفها الإ�سالم يف هذا اجلانب ،علما �أن الفقه كان و�سيبقى وليد
زمنه وبيئته االجتماعية والثقافية ،الفقيه املجتهد هو الذي يجيب على
�أ�سئلة واقعه وزمانه ،والإ�شكال الذي وقعنا فيه هو �أننا ن�أخذ االجتهادات
الفقهية �أو الفتاوى التي جتيب عن واقعة معينة يف زمن معني ونروجها
يف زماننا معتقدين �أنها هي احلل الفقهي املوجود .هكذا ،يتعني علينا
�أن نقوم مبجهود فكري كبري وثقايف على م�ستوى االجتهاد وعلى
م�ستوى تغيري العقليات لكي ن�صل فعال على املدى املتو�سط والبعيد
�إىل �أن نغري هذه العقليات التي الزالت تنظر �إىل املر�أة على �أنها �إن�سانة
من الدرجة الثانية و�أن مكانها الأ�صلي يف البيت و�أن م�ساهمتها يف
املجال العام هو ا�ستثناء والأ�صل هو م�ساهمتها فقط يف البيت يف
حني �أن عهد الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم والرعيل الأول �سجل ح�ضورا
قويا لنماذج من الن�ساء يتواجدن يف الف�ضاء العام ب�شكل طبيعي وال
يثري ذلك �أي ا�ستنكار من طرف املجتمع امل�سلم ،املر�أة كانت تربي وتعلم
وجتتهد وتبيع وت�شرتي وحتارب...كل ذلك �إىل جانب الرجل« ،وامل�ؤمنون
وامل�ؤمنات بع�ضهم �أولياء بع�ض» الآية.
.4املدخل املجتمعي

الذي يعترب �رشطا �أ�سا�سيا وهو مرتبط باملدخل الفكري والثقايف .ويلزمنا
يف هذا ال�صدد جمهود كبري على �أ�سا�س �إعادة �صياغة وعي املجتمع
الذي يعيد �إنتاج التمييز ،علما �أن املر�أة نف�سها ت�ساهم يف �إعادة �إنتاج
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التمييز باعتبارها م�س�ؤولة ب�شكل كبري جدا على تربية وتثقيف �أبنائها
وعلى التن�شئة االجتماعية ومن ثمة ،يجب �إعادة ت�شكيل وعي املجتمع
يف اجتاه بلورة وعي جمتمعي بديل يف�سح املجال �أمام املر�أة وكفاءتها
وحقوقها.
ويف الأخري �أختم بكلمة بخ�صو�ص املنا�صفة � ،إذ �أعتقد �أنه ال ي�رشفنا
كن�ساء �أن تكون الغاية من ن�ضالنا هو انتزاع منا�صب �سيا�سية انطالقا
من مقاربة كمية قا�رصة �أو جن�سية لكوننا ن�ساء وال �شي غري ذلك ،بل
معركتنا ينبغي �أن تكون �أكرب و�أنبل من ذلك ،معركتنا يجب �أن تذهب
يف اجتاه الت�صدي ملنابع التمييز التي جتعل املجتمع و الأ�رسة ت�ضحي
بتعليم الفتاة من �أجل تعليم الفتى الذكر فقط لأنه ذكر و�أن ال تتعلم
الأنثى لأنها فقط �أنثى .هذا هو اجلوهر و�إال فمقاربة املنا�صفة وح�رصها
يف جانبها العددي لن ت�أتي �أكلها و�سنبقى منح�رصين يف هذا النقا�ش
الذي �سيعاود نف�سه ب�شكل مكرر.

124

مداخلة �أميمة عا�شور
نا�شطة يف احلركة الن�سائية

�أود �أن �أبد�أ تدخلي بتحليل احلقل ال�سيا�سي و�إبراز الظواهر التي تعيق
ب�شكل �أو ب�أخر م�شاركة الن�ساء ب�شكل فعال وم�ؤثر يف منا�صب القرار.
وقبل ال�رشوع يف التحليل يجب الت�سا�ؤل عن ن�سبة امل�شاركة ال�سيا�سية؟
هل متثل هذه الفئة ال�شعب املغربي؟ من هي الفئة التي ت�صوت؟ وماذا
متثل الفئة املقاطعة يف هذه املعادلة؟ وملاذا هذا العزوف من طرف ال�شباب؟
جتدر الإ�شارة �إىل �أن البناء الدميقراطي مو�ضوع �شمويل يت�أثر بعدة
عوامل �سو�سيو اجتماعية ،ثقافية ،اقت�صادية و�سيا�سية� ،س�أتقا�سم معكم
فيها بع�ض املالحظات:
1 .1احلقل ال�سيا�سي �أ�صبح ي�شتغل وفق العقليات االنتخابية و
ميكن مالحظة جتدر الريع ال�سيا�سي و ظهور اللوبيات و حتى
التبعية،
�2 .2إن مناخ احلقل ال�سيا�سي ال�سائد �أ�صبح يخ�ضع لتحالفات
مرحلية بعيدا عن التقاطب الإيديولوجي،
3 .3حتبا�س النخب ال�سيا�سية و تفاقم �رصاع امل�صالح،
4 .4انت�شار الفكر املعادي للمر�أة ،غري املعرتف بحقوق االقت�صادية
واالجتماعي للن�ساء ومكا�سبهن و كفاءتهن،
5 .5ت�شتت القوى الي�سارية و جناح التيار املحافظ،
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6 .6رعونة امل�ؤ�س�سات و ت�أثرها ب�آثار الأزمة االقت�صادية التي ترتك
�آثارا وخيمة على حقوق الإن�سان،
7 .7فقدان ال�شباب و فئة من الطبقة املتو�سطة الثقة يف ال�سيا�سة
ال�ضمحالل القيم واملبادئ.
وجتدر الإ�شارة �أن املغرب يحتل املركز رقم  139من التقرير ال�سنوي لعام 2015
للمنتدى االقت�صادي العاملي ب�ش�أن عدم امل�ساواة بني الن�ساء والرجال يف
جماالت ال�سيا�سة واالقت�صاد والتعليم علما �أن هذا التقرير �شمل  145دولة
حتتل فيه �أي�سلندا ال�صدارة والدول اال�سكندينافية املراتب الع�رش الأوىل.

هذه امل�ؤ�رشات تربز املجهود الذي بدله املغرب يف تطبيق امل�ساواة بني الن�ساء
والرجال يف جمال ال�صحة والتعليم و املجهود الذي ي�ستوجب عليه �أن يبدله
يف جمال االقت�صاد و ال�سيا�سة� .إن اجلدول التايل ير�صد الت�أخر الذي عرفته
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هذه املجاالت مند �سنة  2006الذي كان يحتل املغرب فيها املرتبة رقم .107
التقرير ال�سنوي لعام  2015للمنتدى االقت�صادي العاملي ب�ش�أن عدم امل�ساواة بني
الن�ساء والرجال يف جماالت ال�سيا�سة واالقت�صاد والتعليم

عو�ض القيام بت�شخي�ص الو�ضع كما تف�ضلت بتقدميه املتدخالت ال�سابقات
�س�أقدم اقرتاحات ناجعة و عملية لإ�سرتاتيجية «الن�ساء والعمل ال�سيا�سي»
منها ما ميكن تطبيقه على املدى القريب �أو املتو�سط �أو البعيد يف
املجاالت الأربعة التالية :التعليم ،ال�سيا�سة،ال�صحة واالقت�صاد:
 -1تطوير الأ�ساليب البيداغوجية للمنظومة التعليمية :
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•نهج �سيا�سة تعليمية يحكمها مرجع حقوق الإن�سان وثقافة امل�ساواة
و املواطنة،
•تدوين تاريخ احلركة الن�سائية ودور الأحزاب ال�سيا�سية يف املراجع
املدر�سية،
•حتويل امل�ؤ�س�سات التعليمية لف�ضاء حقيقي لرت�سيخ قيم الرتبية وقيم
املواطنة وامل�ساواة،
•و�ضع خطة عمل لتغيري وعي الفتيات بدواتهن وقدراتهن ،مبقاربة �شمولية
ت�شاركية تعمل على االنخراط يف املجتمع املدين و الأحزاب والنقابات.
-2تعميم ال�صحة واحلماية االجتماعية:

•تو�سيع التغطية ال�صحية و�إ�صالح �أنظمة التقاعد مالئمة القوانني
للد�ستور على �أ�سا�س امل�ساواة،
•التدابري امل�ؤ�س�سية لتمكني املر�أة من التوفيق بني حياتهم اخلا�صة
واملهنية.
•تر�سيخ املبادئ والقيم و الفكر والن�ضال يف الأو�ساط ال�شبابية.
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 -3الإدماج االقت�صادي:

لقد عرف �سوق ال�شغل ارتفاع للولوج الن�ساء يف جميع امليادين لكن هناك
فرق بني الن�ساء اللواتي ي�شتغلن يف القطاع اخلا�ص �أو العام .بالن�سبة
للقطاع اخلا�ص،فهي تعاين من ظروف القطاع غري املهيكل بدون حماية
اجتماعية من تغطية �صحية وتقاعد وتعوي�ضات عن حوادث ال�شغل �أو
الأمرا�ض املهنية ،بدون الت�رصيح يف ال�ضمان االجتماعي �أو بت�رصيح
ال يكفل حقوقها االجتماعية �أو عمل الئق وهناك ن�سب مرتفعة من
الن�ساء التي ت�شغل يف الوظيفة العمومية او قطاع التعليم و ال�صحة
الكن قل منهن من يكون يف منا�صب القرار لأنهن يف�ضلن االهتمام
بالأعباء املنزلية كالآباء امل�سنني ومتابعة احتياجات الأطفال و يرف�ضن
حتمل امل�س�ؤولية يف الإدارة وهدا على ح�ساب م�سارهم املهني� .أو مل تتاح
لهن الفر�صة رغم كفاءتهن .ح�سب درا�سة الوزارة حتديت القطاعات العامة
� 2012أد ن�سبة ال تتجاوز  ٪6من بني الكتاب العامني ٪9،عن املفت�شني
العامني ٪11،للمديرين ٪11،لرئي�سات الأق�سام ٪19،لرئي�سات امل�صالح٪16،
لل�سفراء .هناك ن�ساء كثريات تبو�أن امل�س�ؤولية لكنهن ال يتجاوزن �سنة
 24,2 % 2102و % .41,9ك�أطر عليا� .أما التن�صيب يف مراكز القرار فال زالت
الن�سبة مل ت�صل �إىل الن�صف رغم الد�ستور .لذا يجب االلتفات مل�ساعدة
الن�ساء على خلق املقاوالت و ت�شجيعهن بتدابري خا�صة للتميز االيجابي،
و متكني الن�ساء من تدبري امل�شاريع ال�صغرية املدرة للدخل� ،أو لت�شجيعهن
على الإنتاج املحلي �أو املقاولة االجتماعية.
 -4ال�شباب والثورة التكنولوجية و ال�سيا�سة:

نالحظ تغيري مفهوم الزعيم من جيل جليل ،حيث كان الزعيم م�صدر
املعلومة لل�شباب يتوا�صل يف املهرجانات اخلطابية املنعقدة يف عدة
مدن ،اليوم �أ�صبح ال�شباب يتو�صلون باملعلومة عرب �شبكات التوا�صل
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االجتماعية واملواقع االلكرتونية ,ونالحظ تغيري دور الزعيم ال�سيا�سي يف
نقل املعلومة لأنه �أحيانا يت�أقلم مع املعلومة بدوره .وجتدر الإ�شارة �أن
ال�شباب مهتم بال�سيا�سة وهذا يربز من خالل انخراط ال�شباب يف احلراك
االجتماعي وال�سيا�سي لكنه يبحث عن التغيري وعن احلقيقة ويف�ضل
ا�ستعمال الو�سائل اجلديدة للإبداع وللإقناع.
نالحظ �أن العامل االفرتا�ضي �أ�صبح يلعب دورا مهما يف احلمالت
االنتخابية و يف �صنع الزعامات و حتطيمها لذا الر�أي العام و نالحظ �أن
الزعامات الن�سائية هن الأكرث انتقادا ،مثال ال�سيدة الوزيرة �رشفات �أفيالل
وال�سيدة الوزيرة حكيمة احليطي ،اللواتي عانني من توظيف ال�صورة
والفيديو والكاريكاتور ،و�صارت املعلومة قابلة للتداول ال�رسيع على مواقع
التوا�صل لر�صد حملة عن �صور �إيجابية �أو �سلبية عنهن .لذا نقرتح
توظيف امل�رسح وال�سينما وخمتلف الفنون ،لتغيري العقليات ون�رش قيم
امل�ساواة وتعميق الوعي بحقوق الن�ساء ،ب�إدماج مقاربة النوع االجتماعي
فيها ،وا�ستغالل و�سائل ال�سمعي الب�رصي ،ومواقع التوا�صل االجتماعي
لفتح نقا�ش احلريات واحلداثة الدميقراطية وامل�ساواة.
 -6الزعامات الن�سائية ودور الإعالم:

�إن ما حققته احلركة الن�سائية على امتداد ع�رشين �سنة ،بفعل ن�ضاالتها التي
مكنتها من ا�ستقطاب العديد من الفعاليات الدميقراطية وامل�ؤ�س�سات احلاملة
طموح املجتمع احلداثي ،لتتبنى م�رشوعها القائم على مبادئ الإن�صاف
وامل�ساواة والعدالة االجتماعية وتكاف�ؤ الفر�ص� ،أ�صبح مهددا بانت�شار الفكر
املعادي للمر�أة ،غري املعرتف باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية للن�ساء
ومكا�سبهن ،خا�صة مع �صعود �أن�صار هذا الفكر �إىل مراكز ال�سلطة والقرار
ال�سيا�سي و اليوم ميكن �أن نت�ساءل عن �أية ح�صيلة للوزارة املكلفة باملر�أة
والأ�رسة وال�ش�ؤون االجتماعية ؟؟؟ �إننا نالحظ غياب الت�شاور واحلوار من
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طرف احلكومة احلالية مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املعنية بحقوق الإن�سان
عامة �أو بق�ضايا املر�أة ،ومن غري �أخذ بعني االعتبار ملقرتحاتها ولتو�صياتها
للنهو�ض ب�أو�ضاع الن�ساء يف كل املجاالت و�إقرار حقهن يف امل�ساواة كما
ن�ص عليها الف�صل  19من الد�ستور ،جندنا يف ال�سنة الأخرية� ،أمام م�شاريع
قوانني بقيت ر�سما على الورق كالقوانني املتعلقة مبناه�ضة العنف وقانون
خدم البيوت وهيئة املنا�صفة و تطبيق مقت�ضيات الد�ستور...
يجب �أي�ضا التفكري يف �إبراز ن�ساء رائدات يف عدة جماالت،و �إبراز
ر�ؤية قيادات ن�سائية يف احلقل ال�سيا�سي يف �شهادات وبرامج تلفزيونية،
نالحظ ظهور برامج ناجحة جديدة ك  10ن�ساء يف التاريخ و لكن ال
تكفي لدا املرحلة ت�ستوجب اليقظة والتب�رص واعتماد �سيا�سية قوية
لإدماج �إ�صالحات جوهرية التي متكن املر�أة من التمتع الفعلي بحقوقها
على خمتلف امل�ستويات وامل�ساهمة يف البناء الدميقراطي للمجتمع املغربي.
التو�صيات:

و�أخريا ا�سمحوا يل �أن �أختم ترافعي بتحديات الو�ضع الراهن لكي ت�صبح
املنا�صفة ق�ضية جمتمع� ،إن التحوالت ال�سيا�سية التي عمقت بعد ا�ستغالل
الدين ال�سيا�سي يف جماالت تدبري ال�ش�أن العام ،تفر�ض على احلركة
الن�سائية �إعادة النظر يف املوقف من اخل�صو�صية وتبني �إ�سرتاتيجية تغيري
الذهنيات والثقافة ال�سائدة ،كي تتمكن من حت�صني مكت�سباتها القانونية
وفر�ض حقوق اقت�صادية واجتماعية للن�ساء كما قلت �سابقا ،من غري
عزل ق�ضاياهن عن م�رشوع الإ�صالح املجتمعي ،ولتهيئ عموم الن�ساء
ومعهن كل القوى الدميقراطية من �أحزاب ونقابات وجمتمع مدين لوقف
مقاومات التغيري �أو حماوالت الرتاجع عن املكا�سب التي مت حتقيقها من
�أجل تر�سيخ مبادئ امل�ساواة و الدميقراطية و�أن تعمل هذه احلركة على:
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•توظيف و�سائل الإعالم ،للتعبئة والتح�سي�س بق�ضايا الن�ساء وحقوق
الإن�سان عامة و�إعادة فتح �أوار�ش ت�أهيل الن�ساء بالتكوين والتمكني
الذاتي ،ليمتلكن كفاءات متكنهن من ولوج مراكز القرار يف املجال
احلزبي واجلمعوي وبدواليب القرار ال�سيا�سي ،مبا ميكنهن من
امتالك ال�سلطة املح�صنة ملا حققته احلركة الن�سائية ،عرب تاريخها من
مكا�سب ،ومن �أجل فر�ض مكا�سب جديدة.
•تغذية اجلمعيات بدماء �شابة ،ت�أهيلها وتكوينها مبا ي�شبع فكرها
ومواقفها بالفكر الدميقراطي احلداثي ويقيم حقوق الإن�سان وامل�ساواة
بخلق ف�ضاء للت�أطري ال�شبابي يف اجلامعة ،من �أجل جتديد النخب
ال�سيا�سية و احلركة الن�سائية ،والتفكري يف �إعادة هيكلة الالئحة
الوطنية (ال�شباب و الن�ساء) والتفكري يف ميكانزمات جديدة لتقوية
وجود الن�ساء والإجراءات الت�رشيعية والتنظيمية الالزمة من �أجل
حتقيق مبد�أ املنا�صفة.
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جل�سة عامة

اجلل�سة اخلتامية
•كلمة باتريتزي �إكيلوز هرييرا عن م�ؤ�س�سة فريدري�ش
�إيربت الأملانية
•كلمة احلبيب بلكو�ش رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية

كلمة باتريتزي �إكيلوز هرييرا
عن م�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت الأملانية

�أود يف هذه اجلل�سة اخلتامية �أن �أتوجه بجزيل ال�شكر �إىل املتدخلني
وامل�شاركني يف هذه الندوة الذين عربوا عن مدى اهتمامهم وانخراطهم
يف هذا الور�ش ،ور�ش الن�ساء والعمل ال�سيا�سي ،و�أمتنى �أن يكون هذا
اللقاء م�شجعا ،وال�سنة �سنة انتخابية ،على �أخذ هذا املو�ضوع الهام بعني
االعتبار ب�شكل متواتر يف النقا�شات ال�سيا�سية والعمومية التي �ست�شهدها
هذه ال�سنة وال �شك .كما �آمل �أن ينعك�س عمل الن�ساء املنا�ضالت بكفاءة
وفعالية داخل الأحزاب ال�سيا�سية يف متثيليتهن بالربملان.
ويف الأخري �أود الت�أكيد �أن ق�ضية امل�ساواة بني الرجال والن�ساء على
م�ستوى التمثيلية ال�سيا�سية تعترب بالن�سبة مل�ؤ�س�سة فريديري�ش �إيربت
معركة �أ�سا�سية ،ونحن دائمي اال�ستعداد لتقدمي الدعم ال�رضوري ومواكبة
كل من يعمل يف هذا املجال
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كلمة احلبيب بلكو�ش
رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

�أود �أن �أحيي و�أ�شكر كل امل�شاركات وامل�شاركني يف هذا النقا�ش
الذي متيز باخلروج من لغة اخل�شب �إىل لغة تالم�س الواقع من خمتلف
جوانبه الإيجابية وال�سلبية والتعبري عن رغبة فعلية يف جتاوزه وتطوير
مكت�سباته ،حيث مت الك�شف عن كيف تعي�ش الن�ساء معركتهن املريرة من
داخل احلقل احلزبي ،وامل�ؤ�س�سة الت�رشيعية وكذا امل�ؤ�س�سة احلكومية...
وو�سط العديد من الإكراهات املحبطة القائمة داخل املجتمع .وال�شك
�أن هذه اللحظة تتطلب التثمني وت�ستحق الإبراز ب�شكل قوي ،وذلك
للك�شف مكون كان م�سكوتا عنه يف �إطار م�سار معركة الن�ضال من �أجل
الدفاع عن حقوق الن�ساء وامل�ساواة واملنا�صفة ...
لقد تناولت الندوة املعيقات التي حتول دون بلوغ احلركة الن�سائية
�أهدافها ،كما مت تناول خمتلف املداخل التي متكن من نهو�ض احلركة
الن�سائية املغربية باملهام التي طرحتها على نف�سها وو�ضع �إ�سرتاتيجية
متعددة الأبعاد متزج بني ما هو �سيا�سي ،وحزبي ومدين وت�رشيعي
وتربوي وثقايف �...إذ �أن املعركة من �أجل حقوق الن�ساء هي مبثابة ثورة
ثقافية وذهنية يف م�سار البناء الدميقراطي ،علما �أن الدميقراطية بدون
احرتام املبادئ واحلقوق الكونية ،وبدون تر�سيخ ثقافة مواكبة لها �ستبقى
جمرد �آلية انتخابية ال انعكا�س لها على املجتمع وتطوير خمتلف بنياته.

139

�إن املعركة القانونية يف هذا املجال ذات �أهمية كربى و�إن كانت
غري كافية لوحدها ،وهي معركة �أ�سا�سية ذات �أولوية مكنت من مراكمة
خربات وجتارب لدى املنظمات الن�سائية واحلقوقية ب�شكل عام ،وهي
خربات ال بد من تطويرها علما �أن الأحزاب ال�سيا�سية ومكونات امل�ؤ�س�سة
الت�رشيعية ،مهما وجهنا لها من انتقادات ،تبقى هي القنوات الالزم
التعامل واال�شتغال معها من �أجل بلوغ �أهداف احلركة الن�سائية على
هذا امل�ستوى ،ومن ثمة �رضورة بلورة �إ�سرتاتيجية للت�أثري تت�سم بالو�ضوح
على م�ستوى الأهداف وت�سعى �إىل تو�سيع قاعدة املنا�رصين لهذه املعركة
الدميقراطية بامتياز.
�إن احلركة الن�سائية يف حاجة �إىل نف�س جديد ملوا�صلة عملها
بالو�ضوح واحلما�س اللذين كانا لديها ،خا�صة و�أن االنفتاح ال�سيا�سي
ا�ستقطب العديد من الفعاليات الن�سائية �إىل جماالت �أخرى ،مما ترك
فراغا ملمو�سا على م�ستوى �أداء العمل الن�سائي ،فانعك�س ذلك على
قدرتها على الت�أثري يف ال�سيا�سات العمومية وعلى �صعيد القوانني.
وقد �سعت هذه الندوة �إىل �أن تكون حلظة للت�أمل يف كيفية �إعادة
القوة والزخم ال�رضوريني للحركة الن�سائية املغربية والدينامية املدنية
التي لعبت �أدوارا مهمة يف حتقيق عدد من املكت�سبات خالل العقدين
الأخريين .وميكن التذكري هنا مبكت�سبات حركة املجتمع املدين بخ�صو�ص
مدونة الأ�رسة والعدالة االنتقالية وامل�س�ألة الأمازيغية الخ ،...حيث كان
لها دور جوهري جتاه الدولة والأحزاب ال�سيا�سية.
�إن ما عرفته هذه الندوة من �آراء ومقرتحات عملية للنهو�ض بواقع
املر�أة املغربية من حيث التمثيلية ال�سيا�سية وامل�شاركة يف اتخاذ القرار
ال�سيا�سي يدفع �إىل الت�سا�ؤل عن �إمكانية بلورة �أر�ضيات م�شرتكة بني
فاعلني خمتلفني يف ق�ضايا معينة لتو�سيع دائرة املرافعة واملنا�رصة بهدف
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ك�سب املعارك التي يجب خو�ضها على هذا الأ�سا�س .ونعتقد �أن م�س�ألة
املنا�صفة والقوانني ذات ال�صلة بها على امل�ستوى الوطني واجلهوي قد
تكون مدخال لهذا التمرين الذي مل ن�صل بعد �إىل متلكه والعمل على
�أ�سا�سه.
ا�سمحوا يل �أن �أكرر �إحدى امل�سلمات البديهية املتمثلة يف �أن ال
دميقراطية بدون �أحزاب �سيا�سية .وحتى ت�ستطيع الن�ساء الت�أثري يف
ال�سيا�سات العمومية التي لها ت�أثري على ق�ضيتهن عليهن االنخراط ب�شكل
من الأ�شكال يف العمل احلزبي وال�سيا�سي عموما� .إذ �أن معركة التمثيلية
ال�سيا�سية للن�ساء ومواقعهن على م�ستوى اتخاذ القرار خ�صو�صا من
داخل الأحزاب ال�سيا�سية ومع الأحزاب ال�سيا�سية ومن خالل الأحزاب
داخل امل�ؤ�س�سات ،ويف ذلك تقوية لدولة امل�ؤ�س�سات فعال وملكانة املر�أة
داخلها.
مرة �أخرى �أ�ؤكد �أن مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية على
ا�ستعداد للم�ساهمة ،يف حدود املمكن� ،إىل جانب �رشيكنا م�ؤ�س�سة
فريديري�ش �إيربت وغريه من امل�ؤ�س�سات والفعاليات ،يف مرافقة وتنفيذ
خمتلف االقرتاحات التي وردت خالل هذه الندوة من قبيل ت�أ�صيل فكر
امل�ساواة ،وكتابة تاريخ احلركة الن�سائية املغربية من خالل املعارك التي
خا�ضتها ،واملكت�سبات التي حققتها والرتاجعات التي ميكن �أن تكون قد
اعرتتها الخ ،حتى نتمكن من و�ضع وثائق قد تكون ذات فائدة كربى
بالن�سبة للديناميات اجلديدة التي ظهرت يف املغرب وال�ساعية �إىل العمل
من �أجل حتقيق املزيد من املكا�سب والإ�صالحات...ويف هذا الإطار
�سي�صدر مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية كتابا ي�ضم �أ�شغال
هذه الندوة يف وقت قريب .و�سنظل دائما رهن �إ�شارة جميع املبادرات
الرامية �إىل تعزيز دورنا يف خلق ف�ضاءات مماثلة للتداول واقت�سام الأفكار
بني خمتلف املكونات املعنية بالق�ضايا التي نرتئي طرحها لتعميق النقا�ش.
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فقد قمنا بذلك بخ�صو�ص الأحزاب ال�سيا�سية وال�شباب والن�ساء وفئات
�أخرى تلعب �أدوارا �أ�سا�سية يف معركة البناء الدميقراطي ببلدنا ،و�سنوا�صل
ذلك يف حدود املمكن م�ؤكدين �أننا ال ن�سعى �إىل القيام ب�أدوار الآخرين
من منظمات ن�سائية �أو حقوقية �أو حزبية� ،إذ �أن لكل دوره ،ودورنا يتمثل
يف توفري مثل هذا الف�ضاء املتعدد الذي ي�سعى �إىل تر�سيخ ثقافة احلوار
الدميقراطي يف �إطار االختالف ،ون�أمل �أن توفر م�ؤ�س�سات �أخرى ف�ضاءات
�أرقى خدمة لتقدم التفكري اجلماعي يف املع�ضالت التي تواجهنا ،و�إيجاد
احللول املنا�سبة لها يف �سياق تكري�س البناء الدميقراطي ببالدنا وتنميته.
و�شكرا لكم على م�ساهماتكم القيمة.
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تقرير تركيبي عن الندوة

نظم مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية وم�ؤ�س�سة فريديري�ش
�إيربت الأملانية ،يومي  19و 20فرباير  ،2016ندوة بالرباط حول مو�ضوع
«الن�ساء والعمل ال�سيا�سي»� ،شارك فيها حوايل  60م�شاركا وم�شاركة من
م�شارب �سيا�سية وجمعوية وبرملانية و�أكادميية خمتلفة.
�شكلت هذه الندوة احللقة الثالثة من �سل�سلة الندوات التي نظمها املركز
بتعاون مع م�ؤ�س�سة فريديري�ش �إيربت ملرافقة م�سار البناء الدميقراطي باملغرب،
حيث �سبقتها ندوة حول «الأحزاب ال�سيا�سية يف املغرب :متطلبات التطوير
وتكري�س االختيار الدميقراطي» �سنة  ،2013وندوة يف مو�ضوع «ال�شباب
والعمل ال�سيا�سي يف �سياق احلراك الدميقراطي العربي» �سنة .2014
وفرت هذه الندوة ف�ضاء للتبادل بخ�صو�ص دور وموقع املر�أة املغربية
يف �صنع القرار ،وخا�صة القرار ال�سيا�سي ،على �ضوء املكت�سبات التي
حققتها والتحديات والإكراهات التي الزالت تواجهها ،ال�سيما بعد
االنتخابات اجلماعية واجلهوية الأخرية ،التي �أبرزت ه�شا�شة املكا�سب
التي حققتها الن�ساء يف هذا املجال ،على الرغم من املقت�ضيات الد�ستورية
اجلديدة منذ  ،2011والإجراءات التحفيزية والقانونية التي اتخذت لفائدة
املر�أة يف �إطار التمييز االيجابي يف هذا املجال (نظام الكوطة ،قانون
الأحزاب ال�سيا�سية.)...
عرف هذا اللقاء تقدمي �شهادات عن م�سارات  3وجوه ن�سائية خربت
العمل ال�سيا�سي والن�سائي ببالدنا .ويتعلق الأمر بكل من عائ�شة بلعربي
ووفاء حجي وعائ�شة خلما�س .كما متحورت �أ�شغال هذه الندوة� ،إ�ضافة
�إىل هذه ال�شهادات حول ثالثة حماور:
½ ½العمل الن�سائي واالنتقال الدميقراطي؛
½ ½املر�أة ومراكز اتخاذ القرار ال�سيا�سي (م�ؤ�س�ساتي وحزبي)؛
½ ½الن�ساء والعمل ال�سيا�سي� :أية مداخل للنهو�ض؟ و�أية �إ�سرتاتيجية؟.
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متيزت اجلل�سة االفتتاحية لهذه الندوة بكلمة احلبيب بلكو�ش رئي�س
مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية التي �أكد فيها �أن دخول الن�ساء
�إىل معرتك الدفاع عن حقوقهن �شكل دينامية قوية ورافعة لك�سب رهانات
التقدم على م�سار متتعهن بحقوقهن� ،سواء جتاه الدولة �أو جتاه الفاعلني
ال�سيا�سيني والنقابيني واجلمعويني ،وهو ما مكن من تكري�س هذا التقدم
على م�ستوى القوانني و�أبرزها مكانة حقوق الن�ساء يف د�ستور .2011
غري �أن نتائج االنتخابات الأخرية ،ي�ضيف ال�سيد بلكو�ش� ،أبرزت
الهوة الفا�صلة بني القانون واخلطاب من جهة ،والواقع الذي �أفرزته
املمار�سة من جهة �أخرى ،حيث مل ت�صل املر�أة �إىل رئا�سة جمال�س اجلهات
وعمودية املدن ،وفازت فقط ت�سع ن�ساء برئا�سة جماعات رغم تزايد عدد
الن�ساء املنتخبات ،وهو ما ي�شكل تراجعا بالن�سبة النتخابات ! 2009
واعترب �أن هذا التحدي الكبري ي�ستلزم ا�سرتجاع احلركة الن�سائية
لنف�سها ق�صد موا�صلة احلراك والرتافع وتو�سيع دائرة املنا�رصين لق�ضاياها
باعتبارها ق�ضايا جمتمعية ،ودائرة حاملي امل�رشوع الدميقراطي ق�صد
ك�سبها لهذا الرهان� ،سواء جتاه الدولة وم�ؤ�س�ساتها� ،أو جتاه الفاعلني
الآخرين من �أحزاب ونقابات وجمعيات ...م�ؤكدا �أن ك�سب معركة البناء
الدميقراطي يتطلب نف�سا طويال ويقظة دائمة وا�سرتاتيجيات ناجعة
جتاه كافة الهي�آت وامل�ؤ�س�سات ،وهي معركة ت�سائل كل الدميقراطيات
والدميقراطيني للنهو�ض بهذه الر�سالة.
ومن جهتها �أو�ضحت ال�سيدة باتريتزي �إكيلوز هرييرا من م�ؤ�س�سة
فريديري�ش �إيربت �أن متثيلية الن�ساء يف م�ؤ�س�سات و�أجهزة الدولة يجب
�أن ت�صل �إىل امل�ساواة بني الن�ساء والرجال .كما اعتربت �أن من امل�ستحيل
توطيد نظام دميقراطي �إذا مل تكن الن�ساء ممثالت ب�شكل عادل ومتنا�سب
يف م�ؤ�س�سات الدولة �سواء على امل�ستوى املركزي �أو اجلهوي �أو املحلي.
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ومن جهة �أخرى اقرتحت �أن يكون الربملان مبثابة واجهة تربز امل�ساواة
بني الرجال والن�ساء يف احلقل ال�سيا�سي ،حيث �أبرزت �أن �إح�صاءات
االحتاد الربملاين العاملي ل�سنة  2015ت�ؤكد �أن منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا حتتل املرتبة ما قبل الأخرية من حيث متثيلية الن�ساء،
م�شرية �إىل �أن متثلية الن�ساء بالربملان املغربي ال تتعدى  %17مبجل�س
النواب و %11مبجل�س امل�ست�شارين .وبذلك ما زالت امل�ساواة يف التمثيلية
بني الرجال والن�ساء يف بلدان ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا وتوطيد
الدميقراطية حلما يتطلب الكثري من العمل لتحقيقه على �أر�ض الواقع.
لكن ،تت�ساءل املتدخلة ،هل علينا انتظار �أن تتغري العقليات ب�شكل
طبيعي� ،أم يجب العمل على �إحداث هذا التطور ب�شكل �إرادي من خالل
فر�ض قوانني متييزية لفائدة الن�ساء ،م�شرية �إىل �أنه من ال�صعب ت�صور جناح
نظام الكوطا �إذا بقيت و�ضعية الن�ساء كما هي عليه �سواء على م�ستوى الولوج
�إىل التعليم اجليد و�سوق ال�شغل والتمتع مبختلف حقوقها الأ�سا�سية ،الخ..
اجلل�سة الأوىل:
�شهادات يف م�سارات ن�سائية

مت تخ�صي�ص هذه اجلل�سة التي ي�رست �أ�شغالها الكاتبة وال�صحفية
�سناء العاجي لتقدمي م�سارات ن�ساء فاعالت يف احلقل ال�سيا�سي باملغرب.
كانت �أول متدخلة يف هذه اجلل�سة عائ�شة بلعربي ،وهي �أ�ستاذة
جامعية ،ونا�شطة �سيا�سية وكاتبة دولة �سابقا يف اخلارجية والتعاون ولها
عدة م�ؤلفات عن املر�أة باملغرب ،حيث �أكدت �أنها قبل �أن تكون وزيرة،
كانت منا�ضلة حقوقية و�سيا�سية ،و�أن من�صبها كوزيرة كان جمرد مرحلة
انتقالية يف حياتها منحتها جمموعة من الو�سائل للتعرف على ممار�سة
احلكم ومكانة املر�أة على م�ستوى حتمل امل�س�ؤولية.
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�إن ولوج املر�أة ملجال ال�سيا�سة ،وبالأحرى مواقع القرار ،بقي بعيدا عن
املر�أة ،تقول عائ�شة بلعربي ،رغم �أن كل د�ساتري البالد ت�ؤكد على امل�ساواة
يف احلقوق ال�سيا�سية بني الرجال والن�ساء .وهكذا �أبرزت �أن املغرب
انتظر ع�رشين �سنة بعد ا�ستقالله �سنة لتحتل الن�ساء مواقع كم�ست�شارات
حمليات (9م�ست�شارات) ،و� 37سنة قبل ولوج املر�أة �إىل الربملان �سنة
 ،1993وحوايل � 40سنة لت�صل املر�أة املغربية �إىل احلكومة �سنة 1996
ب�أربع كاتبات دولة ،و� 44سنة لتعيني �أول �سفرية ،وذلك على الرغم
من املجهودات والن�ضاالت التي �شنتها احلركة الن�سائية املغربية يف هذا
ال�صدد.
وبعد �أن الحظت �أن العمل من �أجل ولوج الن�ساء �إىل مراكز القرار
ال�سيا�سي طويل و�شاق ،و�أن حتمل املر�أة امل�س�ؤولية ال�سيا�سية حديث
العهد� ،إ�ضافة �إىل النق�ص الكبري يف الدرا�سات العلمية حول هذه امل�س�ألة،
�أبرزت �أن م�سارها بد�أ بانخراطها يف االحتاد الوطني لطلبة املغرب ،حيث
كان النقا�ش مطروحا حول حتمل املر�أة امل�س�ؤولية؛ ثم انخرطت حزبيا،
حيث كانت هذه الق�ضية مطروحة بقوة مت تتويجها ب�إ�صدار االحتاد
اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية يف م�ؤمتره اال�ستثنائي �سنة  1975تقريرا
خا�صا حول املر�أة انبثق عنه ت�أ�سي�س قطاع ن�سوي داخل احلزب .كما
�أبرزت �أن الن�ضال يف تلك الفرتة كان يتمحور حول التنمية والدميقراطية
وحقوق الإن�سان .وكانت م�س�ألة �إلغاء كل �أ�شكال التمييز يف جوهر النقا�ش
والن�ضال احلزبي .بعد ذلك تبلورت فكرة �إن�شاء اجلمعيات الن�سائية حتى
ال تبقى ق�ضايا املر�أة تابعة للق�ضايا ال�سيا�سية الأخرى ،وحتى ال تبقى
يف خانة ما ي�سمى بالتناق�ض الثانوي وراء التناق�ض الأ�سا�سي الذي كان
يتمحور حول ال�رصاع ال�سيا�سي من �أجل الدميقراطية.
وعلى الرغم من التقدم الذي ح�صل داخل حزبها على م�ستوى ولوج
مواقع اتخاذ القرار ،فقد توا�صلت الهيمنة الذكورية يف القرارات ال�سيا�سية
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الرئي�سية .كما تبني لها �أن العقلية الذكورية مهيمنة يف تعيني الن�ساء يف
الالئحة الوطنية .ودعت باملنا�سبة �إىل مراجعة مبد�أ الالئحة الوطنية التي
يهيمن الرجال على حتديد ع�ضواتها من منطلقات غري مو�ضوعية قبل
تقدميها للت�صويت ال�صوري.
ومن جهة �أخرى حتدثت عن جتربتها احلكومية م�ؤكدة �أن الن�ساء مل
تكن مهيئات لهذا العمل ،بل وجدن �أنف�سهن داخل غيتو على خمتلف
امل�ستويات :تهمي�ش على م�ستوى امل�ساهمة يف بلورة القرار وتنفيذه،
ناهيك عن م�ستوى طريقة احلديث واللبا�س والت�رصفات والت�رصيحات.
كما �أن من�صب كاتبة الدولة يعني �أن هذه املر�أة تظل تابعة للوزير ،دون
ميزانية ودون �صالحيات غري قادرة على اتخاذ قرار معني �إال ب�إذن الوزير
التابعة له مما ي�ؤدي �إىل الإحباط .ومع ذلك اغتنمت عائ�شة بلعربي
جتربتها ال�سابقة يف العمل مع منظمات دولية و�إقليمية ،لتوجه عملها
بهذا االجتاه ،فلعبت دورا مهما داخل هذه املنظمات �أدى �إىل االعرتاف
بقيمة عملها داخل احلكومة.
�أ�شارت �إىل �أنها ما انفكت ت�ؤكد يف خمتلف املحافل الدولية والإقليمية
والوطنية �أن ال دميقراطية فعلية بدون م�شاركة وازنة للن�ساء وبدون
منا�صفة ،وال دميقراطية بدون برامج حتارب احليف �ضد الن�ساء ،وهذا
ما دفعها �إىل ت�أليف كتابها الأخري «امل�ساواة واملنا�صفة ،تاريخ متعرث».
ويف الأخري دعت �إىل حوار وطني حول امل�ساواة حتى تتحول من
�شعار �إىل �أداة لتغيري العقليات لدى الرجال والن�ساء على ال�سواء.
بدورها ،حتدثت وفاء حجي اجلامعية والنا�شطة ال�سيا�سية واملدنية،
عن جتربتها ال�سيا�سية واحلزبية على مدى �أربعني �سنة منذ انخراطها
يف االحتاد الوطني لطلبة املغرب يف ال�سبعينيات حيث كانت تلك الفرتة
تت�سم بالقمع واملواجهة بني النظام وقوى املعار�ضة ،م�شرية �إىل �أن حظر
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هذه املنظمة الطالبية �أدى �إىل فقدان �إطار لتكوين الأطر املغربية على
خمتلف امل�ؤ�س�سات ،داعية �إىل العمل من �أجل خلق �إطار للتكوين والت�أطري
داخل اجلامعة املغربية .كما �أ�شارت �أي�ضا �إىل اال�شتغال احلزبي على
امل�س�ألة الن�سائية منذ �أوا�سط ال�سبعينيات ،حيث كان امل�ؤمتر اال�ستثنائي
لالحتاد اال�شرتاكي منا�سبة �سانحة لطرح ر�أي رائد يف الق�ضية الن�سائية.
وعل الرغم من ذلك ،تقول حجي توا�صلت هيمنة العقلية الذكورية
داخل احلزب حيث كانت امل�س�ألة الن�سائية تعترب ثانوية رغم �أهميتها ،مما
�أدى بالعديد من الفعاليات الن�سائية �إىل ت�أ�سي�س جمعيات ن�سائية خارج
الإطارات واالعتبارات احلزبية.
وبعد احلديث عن دور الن�ساء يف الن�ضال من �أجل االنتقال
الدميقراطي ،الذي تعترب املتدخلة �أن فرتته طالت �أكرث من الالزم ،ت�ساءلت
عن مدى جدوى اال�ستمرار يف العمل بالالئحة الوطنية اخلا�صة بالن�ساء
يف االنتخابات الت�رشيعية ،بعد �أن �أدت هذه الالئحة دورها ،خا�صة مع
املمار�سات احلزبية التي انقلبت معها الالئحة الوطنية من �آلية للتمييز
الإيجابي لفائدة الن�ساء �إىل و�سيلة للريع ال�سيا�سي بيد املتنفذين داخل
التنظيمات احلزبية �ش�أنها يف ذلك �ش�أن الئحة ال�شباب .كما �أكدت �أن
املطالبة باملنا�صفة يف اال�ستحقاقات الت�رشيعية املقبلة من�سجمة �إىل �أبعد
احلدود مع الد�ستور الذي ي�ؤكد على املنا�صفة.
ومن جهة �أخرى� ،أكدت املتدخلة �أن هناك العديد من الأ�سباب
التي تقف دون بلوغ امل�ساواة يف املجال ال�سيا�سي بني اجلن�سني يف
بالدنا ،منها االختالل احلا�صل يف الدميقراطية الداخلية داخل الأحزاب،
وارتهان احلقل ال�سيا�سي احلزبي بامل�صالح ولي�س بالقيم ،والعقلية الذكورية
ال�سائدة داخل املجتمع وداخل الأحزاب ال�سيا�سية بدون ا�ستثناء� ،إ�ضافة
�إىل �ضعف الت�ضامن بني الن�ساء �سواء داخل الأحزاب �أو امل�ؤ�س�سات التي
ي�شتغلن فيها .كما �أن ما يعرفه العامل من منو للتيارات العن�رصية واملتطرفة
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والأزمات االقت�صادية واملالية العاملية ت�شكل عوامل تكر�س و�ضعية املر�أة
الدونية يف ولوجها ملراكز القرار� ،إ�ضافة �إىل ما لذلك من ت�أثري بني على
اجلانب االجتماعي واحلقوقي ويف مقدمته حقوق الإن�سان.
ويف الأخري� ،أكدت �أن املغرب والأحزاب املغربية تتوفر على كفاءات
ن�سائية مهمة ال ينق�صها �سوى توفري ال�رشوط ال�رضورية لربوزها
للوجود ولعب الدور املنتظر منها داخل الأحزاب وامل�ؤ�س�سات التنفيذية
والت�رشيعية ،بل وداخل املجتمع برمته.
عائ�شة اخلما�س الربملانية والنا�شطة ال�سيا�سية ويف املجتمع املدين
ذكرت خالل مداخلتها �أن كتابة التاريخ املغربي مل تربز مبا فيه الكفاية
الأدوار الأ�سا�سية واحلا�سمة التي قامت بها الن�ساء ،يف املجال الن�ضايل
املبا�رش منذ دخول اال�ستعمار �إىل املغرب مرورا مبختلف حقب هذا
التاريخ و�صوال �إىل املرحلة الراهنة حيث تنا�ضل الن�ساء املغربيات على
خمتلف الأ�صعدة .و�أكدت عائ�شة خلما�س التي تعترب من م�ؤ�س�سات
جريدة  8مار�س ،اجلريدة التي كانت رائدة يف الن�ضال من �أجل حقوق
املر�أة وحمايتها� ،أن التاريخ حفزها وحفز الكثري من املنا�ضالت على
االنخراط يف حركة ن�سائية وا�سعة رائدة.
و�إذا كانت قوة هذه احلركة قد خفت بع�ض ال�شيء ف�إن ما حتقق
كثري� ،إذ بدل عدد قليل من اجلمعيات الن�سائية �أ�صبح للمغرب عدد
كبري من اجلمعيات الن�سائية املتخ�ص�صة والعامة ،ف�ضال عن االرتفاع
الهائل يف عدد املنا�ضالت امل�ؤمنات بق�ضية املر�أة واملت�شبثات بها.
وبعد �أن ذكرت ببع�ض املكت�سبات التي حققتها احلركة الن�سائية
املغربية وعلى ر�أ�سها �إ�صالح مدونة الأ�رسة ود�ستور � ،2011أكدت �أن
هذه املكت�سبات تبقى ه�شة ميكن الرتاجع عنها يف كل حلظة كما حدث
يف بع�ض البلدان امل�شابهة .ويف هذا ال�صدد �أحلت عائ�شة خلما�س على
�رضورة الت�شبث باملكت�سبات و�صيانتها والدفاع عنها .ويف هذا الإطار
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تلح على عدم التخلي عن مك�سب الالئحة الوطنية مع ال�سهر على
تطبيقها ب�شكل يجعلها حتقق املراد من �سنها وبعيدا عن جعلها و�سيلة
للريع ال�سيا�سي واحلزبي .كما �أحلت على �أهمية فتح حوار وا�سع حول
مكت�سبات احلركة الن�سائية املغربية ومتطلبات تعميقها وم�ستلزمات
النهو�ض بهذه احلركة وتطويرها.
اجلل�سة الثانية:
العمل الن�سائي واالنتقال الدميقراطي

متحورت اجلل�سة الثانية التي �أدارت �أ�شغالها النا�شطة يف املجتمع
املدين وحركة حقوق الإن�سان حورية �إ�سالمي حول العمل الن�سائي
واالنتقال الدميقراطي .وكانت هادية بلحاج يو�سف من م�ؤ�س�سة كوثر
بتون�س �أول متدخلة فيها ،حيث قدمت خال�صات تقرير حول و�ضعية
الن�ساء يف منطقة �شمال �إفريقيا وال�رشق الأو�سط مركزة باخل�صو�ص
على م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية بهذه املنطقة وخا�صة يف تون�س،
م�ؤكدة �أن متثيلية الن�ساء عرفت تطورا ملحوظا بعد ما ي�سمى بالربيع
العربي .ومن بني البلدان التي لها متثيلية ن�سائية �أكرب يف احلياة ال�سيا�سية
جند تون�س ب %31واجلزائر ب  %29بعد االنتخابات الأخرية ،يف حني
حتتل املراتب الأخرية بهذه املنطقة بلدان اخلليج العربي وبع�ض البلدان
الأخرى مثل لبنان واليمن .كما �أ�شارت �إىل وجود ثالثني امر�أة مبجل�س
ال�شورى بالعربية ال�سعودية مت تعيينهن من طرف امللك.
لكن هل هذه الأرقام تعك�س امل�شاركة الفعلية للن�ساء يف احلياة
ال�سيا�سية؟ تت�ساءل املتدخلة التون�سية التي الحظت �أن عدد الوزيرات
ببلدان هذه املنطقة ما زال �ضعيفا حيث حتتل البلدان العربية املرتبة
الأخرية يف الرتتيب العاملي يف هذا املجال .ويف حالة تويل الن�ساء
من�صب وزيرة ف�إنها حتمل احلقائب التقليدية اخلا�صة بالن�ساء مثل
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وزارات �ش�ؤون املر�أة والأ�رسة وال�ش�ؤون االجتماعية ،الخ� .إ�ضافة �إىل ذلك
يالحظ التقرير التفاوت ال�صارخ القائم بني الن�ساء والرجال يف الولوج �إىل
املنا�صب العليا يف الوظيفة العمومية.
�أما بالن�سبة لتون�س فقد �أبرزت الت�شابه القائم بني املغرب وتون�س
واجلزائر من حيث م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية .فقد ا�ستطاعت
تون�س بعد ثالث �سنوات من الن�ضال و�ضع د�ستور يقر املنا�صفة وامل�ساواة
بني الرجل واملر�أة .كما الحظت وجود نوع من انفتاح املواطنات واملواطنني
التون�سيني على م�شاركة املر�أة يف احلقل ال�سيا�سي .لكن كل ذلك مل ي�ؤد
�إىل النتائج املرجوة حيث ظل ح�ضور املر�أة يف الربملان يف حدود  %31نتيجة
القانون االنتخابي .كما مل تتجر�أ �إال امر�أة واحدة على الرت�شح لالنتخابات
الرئا�سية؛ والو�ضع �أ�سو�أ �إذا قمنا ب�إطاللة على احلكومة والوظيفة العمومية
واحلكامة املحلية ومواقع القرار التي حتتلها الن�ساء بها.
حممد �شفيقي الأ�ستاذ اجلامعي ،املدير بوزارة املالية واملتخ�ص�ص يف
مقاربة النوع ذكر يف بداية مداخلته �أن ما حتقق �إىل الآن لفائدة ق�ضية
املر�أة كانت وراءه معارك طويلة ومتعددة ،معتربا �أن ق�ضية املر�أة ذات
�أهمية كربى بالن�سبة لالنتقال الدميقراطي ،وحا�سمة بالن�سبة للم�رشوع
املجتمعي املن�شود عامليا .كما �أ�شار �إىل �أن االختالل يف م�س�ألة امل�ساواة
قد تفاقم خالل �سنوات الأزمة التي يعرفها النظام ال�سائد على امل�ستوى
العاملي .بل �إن ثمن الأزمة �أدته املر�أة باهظا يف كل �أرجاء العامل ،وخا�صة
يف منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط �شماال وجنوبا .حيث �أن ن�سبة ن�شاط
الن�ساء ال تتعدى  %25على مدى عقدين و�ست�ستمر هذه الن�سبة يف
الرتاجع ،وهو ما ي�ؤثر �سلبا يف احلياة ال�سيا�سية.
�أما بالن�سبة للمغرب ،ف�أكد �أن املعركة التي قادتها جريدة  8مار�س
ل�سنوات طوال كانت بالأ�سا�س من �أجل الدميقراطية باعتبار �أن امل�ساواة
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بني الرجال والن�ساء تقع يف �صميم الن�ضال الدميقراطي ،م�شريا �إىل �أن
عهد الوزير الأول عبد الرحمن اليو�سفي عرف �أول ا�ست�شارة يف تاريخ
املغرب مع احلركة الن�سائية ،مما �أدى �إىل ت�رسيع وثرية التوجه نحو
حتقيق م�ساواة النوع داخل امل�ؤ�س�سات الت�رشيعية والتنفيذية .ويف هذا
الإطار تندرج الد�ساتري الثالثة التي عرفها املغرب منذ بداية الت�سعينيات
وما مت من نقا�ش حولها وخا�صة ما يتعلق بحقوق الفرد التي بدون
متلكها ما كان بالإمكان خو�ض جتربة االنتقال الدميقراطي.
ويف نف�س ال�سياق ذكر بالف�صول الواردة يف د�ستور  2011التي
تهم امل�ساواة م�شريا �إىل ما حتقق على امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي ،م�ؤكدا �أن
هذه الق�ضية تهم �أي�ضا م�ؤ�س�سات احلكامة التي يتعني عليها حتديد
التوجهات العامة يف جمال ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
وعلى م�ستوى الرتبية .غريا �أن الإنتاج امل�ؤ�س�ساتي ،يفيد املتدخل ،ما
زال مت�أخرا عن و�ضع الدعامات التي من �ش�أنها ت�شجيع م�شاركة الن�ساء
يف القرار على خمتلف امل�ؤ�س�سات ،حيث �أننا ما زلنا ندور حول % 17
مبجل�س النواب.
ومن امل�ؤكد يقول حممد �شفيقي �أنه ال ميكن حتقيق التغيري
املن�شود يف ق�ضية املر�أة دون �إحداث حتوالت على امل�ستوى االقت�صادي
واالجتماعي .ولإحداث هذه التحوالت هناك و�سائل منها امليزانية
القائمة على مقاربة النوع االجتماعي التي ما زالت ال حتفل بها �أغلب
بلدان العامل.
و�أبرز �أن ميزانية النوع تتطلب حتديد جماالت الالم�ساواة على
جميع الأ�صعدة ،م�شريا �إىل �أن املغرب يف �سنة  2002قد �أطلق درا�سة
للجدوى يف هذا املو�ضوع كانت الأوىل من نوعها عامليا ،فتم �إنتاج �أوائل
الدالئل امليزانياتية التي ت�سمح بتحويل امليزانية لت�صبح ميزانية قائمة
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على مقاربة النوع ،مذكرا باملراحل التي مر منها املغرب لي�صل �إىل الو�ضع
احلايل حيث �أن  33وزارة تعتمد هذا النوع من امليزانية.
ومن جهتها� ،أكدت لطيفة البوح�سيني اجلامعية والن�شيطة اجلمعوية،
�أن الدميقراطية �رشط �رضوري لالعرتاف بحقوق الن�ساء لكنها غري كافية،
م�شرية �إىل �أن نقا�ش م�س�ألة التمثيلية الن�سائية يف احلياة ال�سيا�سية
يندرج يف �صلب امل�س�ألة الدميقراطية املرتبطة ،لي�س ب�صناديق االقرتاع
فقط ،بل و�أي�ضا ب�إقرار العديد من املبادئ واحلقوق ومنها احلريات
الفردية.
�أما بالن�سبة للمغرب فقد �أبرزت املراحل التي عرفها ال�رصاع من �أجل
الدميقراطية و�إقرار احلريات العامة وبناء دولة احلق والقانون ،م�شرية �إىل
�أن احلركة الن�سائية كانت يف قلب هذا ال�رصاع ،كما انخرطت الن�ساء
يف هذا الن�ضال من خالل الأحزاب واجلمعيات وكذا من خالل حركة
املقاومة .وعندما تقاطب ال�رصاع بني اجتاهني ،ت�ضيف املتدخلة ،حول
البناء الدميقراطي بكل متطلباته� ،أدت احلركة الوطنية والدميقراطية
واحلركة الن�سائية ثمنا باهظا يف هذا الإطار (االعتقال ،ال�سجن ،القمع
ب�شكل عام .) ...و�إذا كانت الن�ساء حا�رضات قي الأحزاب والقطاعات
واجلمعيات ويف االحتاد الوطني لطلبة املغرب ،ف�إن غيابهن بارز يف
الهيئات التنفيذية يف الأحزاب الوطنية والدميقراطية والتقدمية ،مما ميثل
تناق�ضا مع ن�ضالية الن�ساء وح�ضورهن يف خمتلف املعارك .وهذا مل
تالحظه حتى يف الوثائق التوجيهية لهذه الأحزاب .وقد �أدى هذا الو�ضع
بالعديد من الوجوه الن�سائية للأحزاب �إىل ت�أ�سي�س جمعيات ن�سائية يف
منت�صف الثمانينات ،والتي �أطلقت �سريورة حتقيق العديد من املكت�سبات
وبروز نخبة ن�سائية ومنح ق�ضية املر�أة موقعا �أثار انتباه خمتلف الفاعلني
ال�سيا�سيني واجلمعويني والأكادمييني ومن م�شارب فكرية و�إيديولوجية
خمتلفة يف البالد.
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واعتربت �أن حلظة الإ�صالح الد�ستوري ل�سنة  1992عرفت حراكا قويا
للحركة الن�سائية وا�ستطاعت �إعطاء مقرتحات هامة بخ�صو�ص ق�ضايا
املر�أة .كما اعتربت م�س�ألة املدونة م�س�ألة جوهرية كانت مو�ضوع �رصاع يف
�إطار م�رشوع حكومي ت�ضمن جممل مطالب احلركة الن�سائية .ويف هذا
الإطار �أ�صبح الإحلاح على �رضورة التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء .حيث
وقعت جميع املكونات ال�سيا�سية على مذكرة تهم الالئحة الوطنية بهذا
اخل�صو�ص على الرغم من �أن بع�ض هذه املكونات كانت �ضد م�س�ألة
امل�ساواة .ويف الأخري ت�ساءلت البوح�سيني عن املراد الفعلي من هذه
الالئحة الوطنية ،وكيف ميكن حتويل احل�ضور الن�سائي يف امل�ؤ�س�سات
�إىل قوة فاعلة يف خدمة الق�ضية الن�سائية.
وبدورها� ،أكدت �سارة �سوجار الن�شيطة ال�سيا�سية والن�سائية و�أحد
الوجوه البارزة يف حركة  20فرباير� ،أن االنتقال نحو الدميقراطية لن يتم
�إال بو�صول الن�ساء �إىل ال�سلطة والدفاع عن ق�ضيتهن التي تعتربها يف
�آخر املطاف ق�ضية جمتمعية .كما �أحلت �سوجار على �رضورة حتديد
مفهوم الدميقراطية مت�سائلة �إن كانت هي جمرد اقرتاعات انتخابية مع
ما ي�شوب هذه العملية من اختالالت تهم الر�شوة وغريها من املمار�سات
امل�شينة� ،أم �أن ال بد من ح�ضور القيم القائمة على املبادئ الإن�سانية والتي
ال ميكن �إال �أن تكون يف �صف امل�ساواة واحلرية والدميقراطية.
كما ت�ساءلت �إن كانت امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء تنح�رص يف التمثيلية
ال�سيا�سية داخل امل�ؤ�س�سات الت�رشيعية والتنفيذية ،خا�صة بعد حراك 2011
العاملي املرتبط بالأزمة االقت�صادية وتنامي العنف والعن�رصية ،وبعد �أن
برزت �إىل الوجود تعبريات �أخرى يجب �أخذها بعني واالعتبار مكنت الن�ساء
من �إثبات ح�ضورهن القوي يف ال�ساحة ال�سيا�سية .وارتباطا بذلك ت�ؤكد
املتدخلة �أن املواطن املغربي لي�س عازفا عن العمل ال�سيا�سة بل عن طريقة
التدبري ال�سيا�سي ،ومييل �إىل اعتماد �أ�ساليب جديدة للعمل ال�سيا�سي �أثبتت
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جدارتها ،وال �أدل على ذلك من جتاوب الدولة ب�رسعة مع احلراك ال�شعبي
حلركة  20فرباير حيث كانت الن�ساء حا�رضات بقوة يف دينامياتها.
كما �أن لهذه الديناميات هم التعبري عن طموحاتها يف الف�ضاءات
العمومية التي �أ�صبحت ت�شكل حتديا �صارخا للحركة الدميقراطية
بالأ�سا�س ويتمثل هذا التحدي يف العنف والر�ؤى املتطرفة التي تعاين
منها العديد من الفئات ولي�س الن�ساء فقط ،والتي مت�سها يف حريتها
ويف اختياراتها اليومية ،كما يتمثل التحدي داخل الف�ضاءات العمومية
يف ا�ستبداد ال�سلطة.
والحظت �سارة �سوجار �أن الأ�سا�سي يف التمثيلية ال�سيا�سية لي�س
هو التواجد الن�سائي بامل�ؤ�س�سات الت�رشيعية والتنفيذية بل قدرتهن على
الت�أثري فعال يف القرار ال�سيا�سي ،م�شرية �إىل �أن ال�سريورة التي متر منها
الن�ساء لالندماج يف احلياة ال�سيا�سية تقوم على بنيات حزبية وجمعوية
خمتلة ت�سودها العقليات الذكورية وال ت�سمح للن�ساء بالعطاء.
�أمينة ماء العينني الربملانية والنا�شطة ال�سيا�سية انطلقت يف مداخلتها
من �س�ؤال منهجي يتمحور حول الهدف من �إدماج الن�ساء يف العمل
ال�سيا�سي ب�شكل �أكرب ،م�ؤكدة �أن هناك نوعني من الأهداف الأول
�سيا�سي مبا�رش والثاين بيداغوجي.
و�أبرزت �أن الهدف ال�سيا�سي املبا�رش يتوخى �أمرين :اكتمال �رشوط
املواطنة للن�ساء من جهة واال�ستفادة من �إمكانيات وقدرات الن�ساء يف
العطاء ال�سيا�سي من جهة ثانية� .أما الأهداف البيداغوجية فتتمثل يف
التطبيع مع التواجد الن�سائي يف احلياة العامة و�إعادة ت�شكيل الوعي
جتاه الن�ساء والتي ما زالت تتحكم فيه النظرة الدونية.
وهكذا ف�إن �أفق حتقيق التمثيلية الن�سائية يف امل�ؤ�س�سات يكمن،
ح�سب �أمينة ماء العينني ،يف تقوية العمل ال�سيا�سي ب�شكل عام و�إعطائه
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زخما ونف�سا جديدين ،وخدمة الرهانات الدميقراطية مبا ي�سمح بتحقيق
دميقراطية فعلية بالبالد .غري �أن هناك بع�ض املخاطر التي ميكن �أن
حتذق بتحقيق هذا الأفق وتكمن يف تواجد ن�ساء بامل�ؤ�س�سات ال ميلكن
رهانات �سيا�سية فعلية ،مما ي�ساعد يف �إ�ضعاف امل�ؤ�س�سات ب�سبب
الإدماج التع�سفي للن�ساء بها.
وفد خل�صت املتدخلة �إىل فكرة مفادها �أن من املهم الق�ضاء على
التمييز قبل املنا�صفة لأن حتقيق املنا�صفة يف �إطار التمييز ال�سائد بالبالد
جتاه الن�ساء لن يف�ضي �إىل املبتغى من املنا�صفة.
اجلل�سة الثالثة:
املر�أة ومراكز اتخاذ القرار ال�سيا�سي (م�ؤ�س�سي وحزبي)

انطلقت نعيمة فرح الربملانية والنا�شطة ال�سيا�سية ،يف بداية هذه
اجلل�سة التي �أدارت �أ�شغالها باقتدار ال�صحفية ب�رشى مازيه،من �س�ؤالني
جوهريني يتمثالن يف من هو �صانع القرار يف املغرب؟ وهل حقا ت�شارك
املر�أة يف �صنع القرار؟ م�شرية �إىل �أن متثيلية الن�ساء يف مواقع �صنع القرار
وم�شاركتها يف اتخاذ القرار مطلب م�رشوع دافعت عنه احلركة الن�سائية
مند بداية ا�ستقالل املغرب ومازالت تدافع عنه ،كما �أنه حق م�رشوع يف
جمتمع �أكرث من ن�صفه ن�ساء.
وتفيد نعيمة فرح �أن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ،هو ما مدى تواجد
املر�أة �أ�صال يف الفعل ال�سيا�سي حتى تتمكن يف �صنع القرار فيه ،لت�ؤكد
�أنه ورغم كل الأرقام تبقى هذه امل�شاركة �ضعيفة مقارنة مع الطموح،
ومع تطور املجتمع املغربي تعليميا واقت�صاديا وثقافيا ،كما ما زالت
دون امل�ستوى املتطور الذي قطعه املغرب يف م�سار التجاوب مع مطالب
املجتمع الدويل يف هذا اخل�صو�ص.
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وعلى امل�ستوى احلزبي ،وعلى الرغم من �أن كل الأحزاب خ�ص�صت
مقاعد للمر�أة يف مواقع القرار داخلها فما زالت ب�صمة م�شاركة املر�أة يف �صنع
القرار ال�سيا�سي باهتة جدا .وترد نعيمة فرح ذلك �إىل �أن العقلية الذكورية
مازالت هي املتحكمة ،و�إذا قبل الرجل (عن م�ض�ض) بتواجد املر�أة معه يف
مراكز القرار ،فذلك فقط حتت �ضغط التغيريات التي عرفها املجتمع املغربي
وكذلك جتاوبا مع اكراهات العامل اخلارجي وهو يف ذلك م�ضطر ال بطل.
وعلى الرغم من هذا التواجد يف هيئات القرار داخل الأحزاب ف�إن
امل�شاركة الن�سائية يف �صنع القرار ال�سيا�سي تكاد تنعدم� ،إذ �أن ثقافة
التمييز القائم على النوع مازالت تتحكم وبكل قوة يف مدى ال�سماح
للمر�أة ب�صنع القرار واتخاذه .و�إذا ما �أ�رصت املر�أة يتم اللجوء �إىل �آلية
دميقراطية الت�صويت وهي حق �أريد به باطل تقول املتدخلة ،حيث
تتحكم فيه �أي�ضا العقلية الذكورية.
وخل�صت نعيمة فرح �إىل �أن احلل يكمن يف �إر�ساء ثقافة امل�ساواة
انطالقا من �أهم خلية يف املجتمع �أال وهي الأ�رسة التي يجب �أن تنتفي
فيها كل مظاهر التمييز بني الطفل والطفلة وكذلك يف مناهج التعليم،
ف�ضال عن العمل على تغيري العقليات جتاه املر�أة وال�سلطة باعتبار �أن ذلك
ي�شكل البوابة احلقيقية نحو الدميقراطية.
بدورها �أكدت فتيحة �سدا�س ،الفاعلة ال�سيا�سية واجلمعويىة ،يف
بداية مداخلتها �أن املغرب قطع �أ�شواطا كبرية يف حتقيق احلقوق ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية للمر�أة ،مذكرة بهذا اخل�صو�ص
باملراحل التي مرت بها الق�ضية الن�سائية منذ ا�ستقالل املغرب...م�شددة
على �أهمية الت�أريخ يف الرفع من ا�ستيعاب الإ�شكاليات التي تطرحها
ق�ضية املر�أة ب�شكل عام والتمثيلية الن�سائية يف امل�ؤ�س�سات على وجه
اخل�صو�ص.
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كما ذكرت فتيحة �سدا�س باملراحل التي مرت بها الق�ضية الن�سائية
يف عالقتها مع امل�شاركة ال�سيا�سية لت�ؤكد �أن هذا امل�سار جيد و�إن كان مل
يحقق الطموح يف كليته.
كما حتدثت املتدخلة عن دور املتحزبات داخل االحتاد اال�شرتاكي
يف العديد من املحطات معرجة لتقول �أن املجتمع املغربي حمافظ �شكال
فقط لكنه غري حمافظ يف العمق ،حمذرة من خطر الإعالم يف تكري�س
املحافظة وهيمنها يف وقت تتقوقع فيه القوى الي�سارية.
كما �سلطت ال�ضوء على دور بع�ض الن�ساء يف بلورة فكرة الكوطا
واملرافعة لفائدتها ،م�ؤكدة �أن الفرز احلقيقي بني الر�ؤى يف هذا املجال
يكمن يف بلورة القانون داخل الربملان .وبعد ذلك ،حتدثت ب�إ�سهاب عن
تفا�صيل تبني فكرة الكوطا وبلورتها يف الواقع منذ ا�ستلهام احلركة
الن�سائية الفكرة من التجربة الأملانية اخلا�صة بالئحة الأطر.
ومن جهة �أخرى� ،أكدت �أن املغرب يزخر بالكفاءات الن�سائية ،غري �أن
امل�شكل قائم يف العقليات الذكورية ويف طريقة االنتخابات وما يعرتيها من
نواق�ص .كما حتدثت عن التطور الذي عرفته الالئحة الوطنية حتى �أ�صبحت
مبثابة ريع �سيا�سي حمذرة من �أن هناك �إرادة ملحو كل املكت�سبات التي
حققتها احلركة الن�سائية املغربية وم�سارها داعية �إىل �رضورة �إيالء الأهمية
الالزمة لهي�أة املنا�صفة لرت�صيد هذه املكت�سبات وتكري�سها قانونيا.
�أما حياة م�شفوع ،النا�شطة ال�سيا�سية واجلمعوية ،فقد حمورت تدخلها
حول م�شاركة املر�أة يف اتخاذ القرار من جهة وو�ضعية املر�أة يف حالة �إعاقة
من جهة ثانية .ويف هذا ال�صدد حتدثت عن جتربتها ال�شخ�صية من خالل
م�ساهمتها يف  3حمالت انتخابية كانت مر�شحة يف اثنتني منهما بجهة
مراك�ش ،وكذا عن جتربتها مبوقع اتخاذ القرار يف هذه اجلهة ،حيث �أبرزت
كل العوائق التي تعرت�ض طريق الن�ساء يف هذا املجال وخا�صة هيمنة
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العقلية الذكورية وح�ضورها يف خمتلف مراحل اتخاذ القرار احلزبي وغري
احلزبي ،يف املغرب ويف غريه من البلدان ،حيث �أن التعامل مع الن�ساء غالبا
ما يتم باعتبارهن كتلة للت�صويت �أو �أداة ال�ستمالة الناخبني.
و�أ�شارت م�شفوع �إىل الرتاجع الذي عرفته جهة مراك�ش من حيث
متثيلية الن�ساء الأمر الذي يربز ه�شا�شة خمتلف املكا�سب التي حققتها
باملر�أة بفعل عملها وكدها املتوا�صل وبفعل الإجراءات التمييزية لفائدتها.
وعلى �صعيد �آخر� ،أبرزت املتدخلة التمييز التي تعاين منه املر�أة يف
و�ضعية �إعاقة باملغرب ،لي�س على م�ستوى التمثيلية ال�سيا�سية والتواجد
يف موقع القرار وح�سب ،بل على خمتلف الأ�صعدة من �صحة وتعليم
وت�شغيل داعية احلركة الن�سائية �إىل �إيالء هذه الفئة اهتماما من �أجل
�إدماجها يف خمتلف الديناميات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
�أمينة لغزال النا�شطة ال�سيا�سية واجلمعوية �أ�شارت ،من جهتها،
�إىل ما يت�ضمنه القانون من ت�أكيد على �رضورة امل�شاركة الن�سائية يف
خمتلف مواقع القرار ،م�ؤكدة �أن تنزيل القانون على ار�ض الواقع تعرت�ضه
جمموعة من ال�صعوبات والإكراهات ،منها �ضعف ا�ستيعاب املق�صود من
املقت�ضيات الد�ستورية والقانونية املتعلقة بهذا املو�ضوع ،وطرق التنفيذ غري
املالئمة �سواء داخل امل�ؤ�س�سات احلزبية �أو امل�ؤ�س�سات ال�ساهرة على تطبيق
ال�سيا�سات العمومية .كما �أكدت على �أنه على الرغم من التطور احلا�صل
على م�ستوى التمثيلية الن�ساء ف�إن التمييز جتاه الن�ساء ما زال قائما يف
امل�ؤ�س�سات احلكومية والإدارات العمومية� ،إذ عادة ما تخ�ص�ص للمر�أة
بع�ض الوظائف النمطية .واعتربت �أن اال�ستحقاقات االنتخابية الأخرية
التي عرفها املغرب تو�ضح مدى عدم �إن�صاف املر�أة التي لوال الكوطا والتمييز
الإيجابي ملا متكنت من احل�صول على الن�سب التي ح�صلت عليها والتي
ما زالت �ضئيلة جدا .والتمييز ال يهم احلقل ال�سيا�سي واحلزبي فقط ،بل
يهم �أي�ضا امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي تو�ضح �أمينة الغزال.
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وبعد �أن قدمت ت�شخي�صا مف�صال لواقع املر�أة املغربية على خمتلف
هذه امل�ستويات قدمت العديد من االقرتاحات للخروج من هذه الو�ضعية،
منها �رضورة االهتمام بالتح�سي�س والتعبئة من طرف كل الفاعالت
والفاعلني املدنيني املدافعني عن قيم امل�ساواة والعدالة االجتماعية؛ وتكتل
الهياكل املدافعة عن ق�ضايا املر�أة وتو�سيع قاعدة اجلمعيات املرتافعة عنها،
وا�ستعادة احلركة الن�سائية لنف�سها لتوا�صل القيام ب�أدوارها يف الدفاع
عن حقوق املر�أة مبا فيها التمثيلية الن�سائية وتواجدها يف مواقع اتخاذ
القرار؛ كما �أكدت على �أهمية �إ�صالح القوانني ومراجعتها من �أجل �إحقاق
امل�ساواة بني الرجل واملر�أة ،ف�ضال عن العمل على التمكني ال�سيا�سي
واالقت�صادي للمر�أة املغربية.
اجلل�سة الرابعة:
الن�ساء والعمل ال�سيا�سي� ،أية مداخل للنهو�ض و�أية
ا�سرتاتيجية

بخربة متميزة �أدارت جناة الرازي ،اجلامعية والنا�شطة احلقوقية،
هذه اجلل�سة التي متحورت حول مداخل النهو�ض بتمثيلية الن�ساء
واال�سرتاتيجية التي قد تف�ضي �إىل حتقيق ذلك .وكانت نبيلة منيب
القائدة ال�سيا�سية �أول متدخلة يف هذا املحور ،حيت ا�ستهلت مداخلتها
بالت�أكيد على �أن التنمية يف مفهومها ال�شامل ال ميكن �أن تتم دون
م�ساهمة الن�ساء يف �صنع القرار على خمتلف امل�ستويات ،م�شرية �إىل
�أن الو�ضع الراهن يف العامل املت�سم بالأزمة ي�ؤدي �إىل تنامي ال�ضغوطات
اخلارجية على املنطقة التي يتواجد بها املغرب مما ي�ساعد على تفاقم
الفوارق مبا فيها الفوارق بني اجلن�سني ،وهو ما يجعل الفاعل ال�سيا�سي
يعترب �أن ق�ضية املر�أة تتطلب التدرج يف التعامل معها �أو ال يعتربها ذات
�أولوية مقارنة مع الق�ضايا االقت�صادية واالجتماعية الأخرى ،ناهيك عن
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الردة الفكرية التي تعرفها منطقتنا التي تهدد املكت�سبات التي انتزعتها
احلركة الن�سائية والأحزاب التقدمية والدميقراطية املغربية.
�إن �س�ؤال �إ�سرتاتيجية النهو�ض مطروح على الأحزاب ال�سيا�سية
وخمتلف الفاعلني ال�سيا�سيني وكذا املجتمع املدين ،ت�ضيف نبيلة منيب،
م�ؤكدة �أن على كل الفاعلني �أن يعتربوا ق�ضية الن�ساء ق�ضية جمتمعية يف
�صلب كل الن�ضاالت وكل اال�سرتاتيجيات الرامية �إىل حتقيق الدميقراطية
بالبالد.
كما تطرقت �إىل بع�ض املعيقات التي تتواجد داخل الأحزاب ال�سيا�سية
مبا فيها الأحزاب الي�سارية التي ا�ستطاعت �أن تخطط ل�سيا�سة نه�ضوية
حلقوق الن�ساء .ومن �ضمن املعيقات التي تعاين منها البالد يف هذا
املجال العائق ال�سيا�سي املتمثل يف غياب الدميقراطية وغياب املواطنة
الكاملة ببالدنا ،ف�ضال عن الت�أخر يف تنزيل املقت�ضيات الد�ستورية املتعلقة
باملنا�صفة ومناه�ضة كل �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء.
و�أكدت �أن املغرب يف حاجة �إىل قراءة ثقافية تنويرية لتجاوز املوروث
الثقايف البائد من �أجل بلوغ املقا�صد ،والقيام بثقافة تنويرية �ضد املجتمع
البطريكي نحو امل�ساواة الكاملة .و�أ�شارت �إال �أن الأحزاب لها دور هام
يف معركة امل�ساواة من خالل �إن�شاء بنك معلومات حول تواجد الن�ساء
داخلها واملهام املنوطة بهن ،من �أجل ر�صد مدى التقدم نحو املنا�صفة
داخل الأحزاب ال�سيا�سية ،وكدا تكوين كفاءات ن�سائية حتى متار�س
ال�سيا�سة ب�شكل �أح�سن.
واعتربت املتدخلة �أن من املداخل لبلوغ امل�ساومة وتطوير متثيلية
الن�ساء يف مواقع القرار �إقرار احلريات الفردية واجلماعية مبا فيها حرية
املعتقد ،وف�صل ال�سلط عموديا و�أفقيا ،وكذا موا�صلة معركة مدونة
الأ�رسة من �أجل مدونة دميقراطية .واعتربت �أن �إدماج املر�أة ي�شكل
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مدخال �أ�سا�سيا للدمقرطة والتحديث واحلفاظ على ال�سلم االجتماعي
ونهج �سيا�سة تكون يف خدمة الرجل واملر�أة معا.
خديجة الرباح اخلبرية والنا�شطة اجلمعوية املتخ�ص�صة يف امل�شاركة
الن�سائية �أكدت �أن من املداخيل الأ�سا�سية للرفع من متثيلية الن�ساء،
املدخل ال�سيا�سي كمدخل جوهري للتمكني ال�سيا�سي للن�ساء ،واملدخل
الت�رشيعي الذي بدون االهتمام به �سيكون من امل�ستحيل الرفع من �سقف
امل�شاركة الن�سائية ،حيث �أكدت �أن جتربة االنتخابات الت�رشيعية واجلماعية
ببالدنا بينت ذلك بالأرقام ،م�ؤكدة على �أهمية املدخل االقت�صادي
واالجتماعي �أي�ضا اعتبارا للرتابط الوثيق بينه وبني التمكني ال�سيا�سي.
كما اعتربت خديجة الرباح �أن من املداخل الأ�سا�سية فتح نقا�ش حقيقي
داخل الأحزاب ال�سيا�سية حول معايري الرت�شيحات لالنتخابات م�شرية �إىل
الدور الهام الذي ميكن �أن تلعبه جلنة املنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص املن�صو�ص
عليها قانونيا يف هذا املجال.
�أما بخ�صو�ص اال�سرتاتيجيات فقد �أوجزتها املتدخلة يف ثالث ا�سرتاتيجيات
تتمثل يف1:ا�سرتاتيجية املعرفة (درا�سة مقارنة بني القوانني التنظيمية
للم�ؤ�س�سات الت�رشيعية ببع�ض دول ال�شمال واجلنوب)؛  .2ا�سرتاتيجية الرتافع
عرب تقدمي مذكرات من �أجل ال�سهر على املنا�صفة التي يجب �أن ت�صبح مطلبا
موحدا للحركة الن�سائية برمتها؛  .3ا�سرتاتيجية التوا�صل حتت �شعار» �أريد
منا�صفة من �أجل ت�رشيع �ضامن للم�ساواة» .ويف الأخري دعت �إىل تفكري
جماعي يف �إعادة النظر يف التقطيع اجلماعي ب�شكل ميكن من حتقيق
املنا�صفة فعال.
بثينة قروري الفاعلة ال�سيا�سية واجلمعوية قدمت مالحظتني توطئة
ملا تراه مداخل مهمة من �أجل التمكني ال�سيا�سي للمر�أة املغربية .حيث
�أكدت �أن الن�ضال الدميقراطي ي�شكل مدخال �أ�سا�سيا من اجل �إ�صالح
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�أو�ضاع املر�أة من جهة ،و�أن م�أزق الق�ضية الن�سائية حاليا ناجم عن
و�ضعها يف قلب ال�رصاع الإيديولوجي من جهة ثانية.
وحتدث بثينة قروري عن  4مداخل :املدخل ال�سيا�سي حيث يوجد
الإ�شكال الأ�سا�سي داخل الأحزاب التي يجب دمقرطتها لإعطاء القيمة
املنا�سبة للن�ضال الن�سائي ،وجتاوز واقع ت�أثيث هيئات القرار احلزبي بن�ساء
بناء على معايري بعيدة عن املو�ضوعية والفعالية؛ واملدخل القانوين
لتجاوز م�أزق الالئحة الوطنية والدائرة الإ�ضافية واالجتهاد والإبداع
يف ال�صيغ التي متكن املر�أة من امل�شاركة الفعلية يف احلقل ال�سيا�سي
ويف مواقع اتخاذ القرار؛ واملدخل الفكري والثقايف وهو مدخل يتطلب
جمهودا على املدى البعيد عرب االجتهاد الديني من �أجل التال�ؤم مع
الإكراهات والظروف احلالية؛ واملدخل املجتمعي التي �أكدت املتدخلة �أنه
�رشط �أ�سا�سي يرتبط بباقي املداخيل وخا�صة املدخل الفكري والثقايف،
والذي يروم عدم �إعادة �إنتاج التمييز جتاه املر�أة.
من جهتها تدخلت �أميمة عا�شور النا�شطة يف احلركة الن�سائية لتربز
�أن الو�ضع احلايل للمر�أة يف عالقة مبواقع اتخاذ القرار يعود �إىل عدة
�أ�سباب من بينها �ضعف ن�سبة امل�شاركة ال�سيا�سية ،والعقليات االنتخابوية
حيث يتجدر الريع ال�سيا�سي ،ومناخ احلقل ال�سيا�سي وما يعرفه من
حتالفات وتقاطبات �إيديولوجية ،واحتبا�س النخب ال�سيا�سية نتيجة
ل�رصاع امل�صالح ،وا�ضمحالل القيم واملبادئ وانت�شار الفكر املعادي للمر�أة،
وت�شتت القوى الي�سارية وجناح التيار املحافظ ،ناهيك عن �آثار الأزمة
االقت�صادية العاملية على حقوق الإن�سان.
وبعد �أن توقفت عند التقرير ال�سنوي لعام  2015ب�ش�أن عدم امل�ساواة
بني الن�ساء والرجال للمنتدى االقت�صادي العاملي واملراتب التي يحتلها
املغرب على هذا امل�ستوى� ،أكدت املتدخلة �أن اخلروج من هذه الو�ضعية
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وتهيئ الأر�ضية التي متكن املر�أة من الولوج �إىل مواقع القرار يتطلب
تعميم ال�صحة واحلماية االجتماعية و�إ�صالح التعليم من خالل نهج
�سيا�سة تعليمية يحكمها مرجع حقوق الإن�سان وثقافة امل�ساواة واملواطنة،
وتدري�س تاريخ احلركة الن�سائية ،وجعل امل�ؤ�س�سات التعليمية ف�ضاء
حقيقيا لرت�سيخ قيم الرتبية وقيم املواطنة وامل�ساواة .ناهيك عن و�ضع
خطة عمل لتغيري وعي الفتيات بدواتهن وقدراتهن ،وذلك وفق مقاربة
�شمولية ت�شاركية تعمل على تي�سري انخراط املجتمع املدين الأحزاب
والنقابات ،كما �أن ذلك يتطلب ت�شجيع امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة
من خالل و�ضع خطة ا�سرتاتيجية لتغيري الذهنيات والثقافة ال�سائدة،
وابتعاد الأحزاب عن حماربة الكفاءات والأطر ،وتر�سيخ املبادئ والقيم
والن�ضال يف الأو�ساط ال�شبابية� ،إ�ضافة �إىل �إلزام املنا�صفة على خمتلف
امل�ستويات .ومن بني املداخل التي تناولتها املتدخلة للنهو�ض بو�ضعية
الن�ساء� ،إدماجهن االقت�صادي .كما �أكدت يف ذات ال�سياق على �رضورة
و�ضع ا�سرتاتيجية للتعامل مع ال�شباب وا�ستغالل الإمكانات التي تتيحها
الثورة التكنولوجية بخ�صو�ص تطوير التوا�صل والإعالم لفائدة الن�ساء.
ويف الأخري �أكدت �أميمة عا�شور على عدد من التو�صيات من قبيل خلق
ف�ضاء لت�أطري ال�شباب يف اجلامعة ،و�إبراز قيادات ن�سائية يف احلقل
ال�سيا�سي ،وجتديد النخب داخل الأحزاب ال�سيا�سية واحلركة الن�سائية،
و�رضورة االلتزام بال�شفافية واحلكامة اجليدة ،و�إعادة هيكلة الالئحة
الوطنية (ال�شباب والن�ساء) ف�ضال عن تكتل القوى احلداثية من �أجل
تر�سيخ مبادئ امل�ساواة و الدميقراطية.
النقا�ش

�إ�ضافة �إىل ال�شهادات املتميزة واملداخالت الهامة ،كانت هذه الندوة
ف�ضاء للنقا�ش الرزين والعميق حول خمتلف الق�ضايا التي تطرحها م�س�ألة
الن�ساء والعمل ال�سيا�سي .وهكذا مت الت�أكيد على �أن مو�ضوع املر�أة والعمل
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العمل ال�سيا�سي ال ميكن �أن يثمر خال�صات دون ا�ستح�ضار �أنه يرتبط
باحلقوق الإن�سانية للن�ساء ،وامل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء كحق كر�سته
الد�ساتري املغربية وجتمع عليه خمتلفات اخلطابات ال�سيا�سية الر�سمية
وغري الر�سمية .وال ميكن تناوله ومناق�شته دون ا�ستح�ضار بع�ض القيم
التي ت�ؤطره؛ ويتعلق الأمر مببد�أ امل�ساواة بني اجلن�سني واملنا�صفة،
وم�س�ألة الدميقراطية.
وقد �سعت النقا�شات التي عرفتها خمتلف اجلل�سات �إىل �إبراز عنا�رص
الت�شخي�ص التي ت�ؤكد �أن الن�ساء مق�صيات ومبعدات ومهم�شات من
مراكز القرار ال�سيا�سي ومن جماالت الفعل ال�سيا�سي املنظم ،حيث طرحت
هذه امل�س�ألة من خالل العديد من الت�سا�ؤالت ترتبط بعدم ح�ضور املر�أة
بن�سب مرتفعة �أو بنف�س الن�سبة التي يح�رض بها الرجال داخل م�ؤ�س�سات
الت�سيري ومراكز القرار املرتبطة بامل�ؤ�س�سات احلزبية �أو غريها.
كما متت الإ�شارة يف هذا ال�صدد �إىل �أن هناك متييزا مبا�رشا قائما
على النوع ،و�آخر غري مبا�رش يرتبط بغياب تدابري ت�شجيعية فعلية وكافية
ت�ساعد على جتاوز التفاوتات والرتاتبية القائمة بني اجلن�سني يف الولوج
�إىل هذا احلق.
وركزت عنا�رص الت�شخي�ص �أي�ضا على الإكراهات والعراقيل التي
ت�ضع �أمام الن�ساء �سقفا ا�سمنتيا يتمثل يف الإكراهات االجتماعية
واالقت�صادية التي يعانني منها عموما ،وتلك املرتبطة بالعوامل الثقافية
املتعلقة بهيمنة الفكر الذكوري واملحافظ الذي يكر�س التمييز والدونية
ويق�صي الن�ساء ويكر�س الأدوار النمطية التي ت�ساهم يف هذا الإق�صاء،
والإكراهات املرتبطة باملمار�سات ال�سيا�سية للفاعلني عموما وللأحزاب
ب�شكل خا�ص ،وتلك املرتبطة بالعوائق ال�سيا�سية وممار�سة الدميقراطية،
وم�ستوى الأخالق والقيم التي �أ�صبحت متف�شية يف امليدان ال�سيا�سي
عموما والفعل امل�ؤ�س�سي ب�شكل خا�ص.
167

كما تناولت املداخالت والنقا�شات عوامل لها ارتباط بتنامي
التهديدات التي مت�س حقوق الن�ساء وامل�ساواة بينهن والرجال والتي
جت�سدت يف تراجعات وعرقلة م�أ�س�سة وحت�صني بع�ض املكت�سبات التي
ح�صلت عليها الن�ساء بعد جهد وعمل ن�ضايل دام عقودا من الزمن ،على
م�ستوى الت�رشيعات وامل�ؤ�س�سات.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،متت الإ�شارة �إىل عوائق ذاتية مرتبطة مبا هو
�شخ�صي ونف�سي مبا ي�ستدعيه من ثقة يف النف�س واكت�ساب اخلربة
والتجربة� ،أو تلك املرتبطة بعدم الت�ضامن والدعم و�سط الن�ساء وه�شا�شة
�صفهن.
ومن الإكراهات التي مت التطرق �إليها خالل النقا�شات التي عرفتها
هذه الندوة املرارة التي تركتها يف نفو�س بع�ض الفاعالت الن�سائيات
وال�سيا�سيات التجربة املرتبطة بتفعيل التدابري الت�شجيعية من قبيل
الكوطا والتدابري املت�ضمنة يف قانون الأحزاب ال�سيا�سية ببالدنا والتي
�أ�صبحت مبثابة ريع �سيا�سي �أزاح هذه التدابري التمييزية عن مبتغاها.
كما متت الإ�شارة �إىل �أن على خطاب الفاعلني والفاعالت احلقوقيني
واحلقوقيات �أن يتجاوز النربة البكائية التظلمية والت�أكيد على �أن الن�ساء
فاعالت لهن كفاءات وقد عربن عن اختيار يف املوقف والقيم وال�رشوع
املجتمعي امل�أمول.
لكن كيف ميكن جتاوز هذه الإكراهات واملعيقات؟

النقا�ش واملداخالت �أكدا �أن املداخل واال�سرتاتيجيات ترتبط بحماية
حق الن�ساء يف امل�شاركة ال�سيا�سية والنهو�ض به باعتباره حقا �إن�سانيا ال
يتجز�أ عن باقي احلقوق التي تعرتف للمر�أة ب�إن�سانيتها ومواطنتها ،واعتبار
ذلك �أحد املرتكزات الأ�سا�سية لأي بناء دميقراطي وق�ضية جمتمعية
تهم اجلميع.كما توجه نحو الوقوف عند املمار�سة ال�سيا�سية والتجارب
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وحماولة فهمها وتقدمي مقرتحات لتح�سينها .ويف هذا ال�صدد ،مت
الرتكيز على املدخل ال�سيا�سي وخا�صة ما يتعلق بتعامل الأحزاب مع
الإجراءات التمييزية لفائدة املر�أة ،والذي ال يجب �أن ينزاح عن املراد من
هذه الإجراءات.
ومن جهة �أخرى مت الت�أكيد على �أهمية املدخل القانوين والت�رشيعي
حلماية احلق وحت�صينه وم�أ�س�سته .و�إذا كان هذان املدخالن �أ�سا�سيني
يف هذه املرحلة ال �سيما مع قرب اال�ستحقات الت�رشيعية املقبلة والقوانني
املرتبطة بها ،ف�إنهما غري كافيني بل يجب اال�شتغال على الواجهات
الأخرى املتعلقة باملداخل االقت�صادية واالجتماعية والفكرية والثقافية
والرتبوية ،دون �أن يعني هذا �أن على هذه املداخل �أن تخ�ضع ملنطق
لأولويات �أو التدرج والإرجاء ،بل يجب �أن ت�سري ب�شكل متواز ح�سب
عدد من التدخالت .كما مت الإحلاح على �أهمية �إجناز درا�سات من �أجل
تقييم ما حتقق يف هذا املجال وتلم�س الآفاق.
وقد تخللت هذه النقا�شات جمموعة من املقرتحات العملية الرامية
�إىل حت�سني التمثيلية الن�سائية يف مواقع القرار ال�سيا�سي نذكر منها:
احلر�ص على �صيانة الإجراءات التمييزية لفائدة املر�أة من كل عبث
يحولها �إىل ريع �سيا�سي ،بل لقد مت اقرتاح التخلي عن الالئحة الوطنية
للن�ساء لفائدة �إقرار املنا�صفة يف الرت�شيحات االنتخابية ملجل�س النواب
ويف الوظائف مبختلف �أجهزته (املكتب ،اللجن)...،؛
�إعمال جلنة امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص الواردة يف قانون الأحزاب
لت�سهر على �ضمان املنا�صفة يف الرت�شيحات وو�ضع املعايري ال�رضورية
لتحقيق ذلك؛
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م�أ�س�سة جلنة امل�ساواة واملنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص داخل جمل�س
النواب ،لت�صبح جلنة دائمة به؛
�إعادة التقطيع االنتخابي :عو�ض  95دائرة االكتفاء ب� 24أو 36
دائرة انتخابية على �أن تو�ضع اللوائح بالتناوب بني الرجال والن�ساء مما
ي�سمح بتحقيق املنا�صفة بال�رضورة.
اجلل�سة اخلتامية

يف اجلل�سة اخلتامية �شكرت ممثلة م�ؤ�س�سة فريديري�ش �إيربت
باتريتزي �إكيلوز هرييرا امل�ساهمني يف هذه الندوة على حتم�سهم للمو�ضوع
وم�ساهماتهم القيمة �سواء تعلق الأمر باملداخالت �أو النقا�شات� ،آملة �أن
ت�ساهم �أ�شغال هذه الندوة يف �أخذ مو�ضوع متثيلية الن�ساء يف اتخاذ القرار
بعني االعتبار من طرف خمتلف الفاعلني ال�سيا�سيني خالل هذه ال�سنة
االنتخابية .كما عربت عن �أملها �أن يكون لعمل الن�ساء داخل الأحزاب
ال�سيا�سية ت�أثري يف هذا االجتاه ،مذكرة �أن امل�ؤ�س�سة التي متثلها تعترب
املعركة من �أجل امل�ساواة بني الرجال والن�ساء معركة �أ�سا�سية يف عملها.
بدوره �شكر احلبيب بلكو�ش رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية امل�شاركات وامل�شاركني وامل�ساهمني وامل�ساهمات يف هذه
الندوة على املجهود املبذول لإجناحها ،واخلروج من لغة اخل�شب التي
غالبا ما يتقوقع داخلها الفاعلون كل ما طرحت مثل هذه املوا�ضيع
للنقا�ش ،م�ؤكدا �أن ا�سرتاتيجية النهو�ض بواقع املر�أة ومتثيليتها داخل مواقع
القرار متعددة املداخل منها ال�سيا�سي واحلزبي والقانوين واالقت�صادي
والفكري ،الخ� ،إذ ميكن اعتبار املعركة من �أجل حقوق الن�ساء مبثابة ثورة
ثقافية وذهنية يف م�سار البناء الدميقراطي.
كما �أ�شار �إىل �أن لكل مدخل �أ�شكاله وطرقه متوقفا عند املدخل
ال�سيا�سي ،حيث �أكد �أن هذه املعركة يجب �أن تتم داخل الأحزاب ومن
170

طرف الأحزاب داخل امل�ؤ�س�سات .و�أكد بلكو�ش ا�ستعداد املركز للم�ساهمة
يف حدود املمكن مع �رشكائه مثل م�ؤ�س�سة فريديري�ش �إيربت يف �أجر�أة
بع�ض املقرتحات التي عربت عنها هذه الندوة من قبيل الت�أريخ لتبلور
مطالب احلركة الن�سائية وت�أ�صيل فكر امل�ساواة وتوثيق ن�ضالية احلركة
الن�سائية يف معركة البناء الدميقراطي ،م�شريا �إىل �أن املركز �سين�رش �أ�شغال
هذه الندوة والتقرير الرتكيبي حولها.
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