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تقدمي

تعترب درجة م�صاركة الن�صاء يف تدبري ال�صاأن العام واحتالل مواقع 

وازنة يف اتخاذ القرار، موؤ�ص�صاتيا وحزبيا، من املوؤ�رضات الدالة على مدى 

تقدم جتارب البناء الدميقراطي ومدى توفر �رضط اأ�صا�صي للتنمية الب�رضية.

واإذا كانت العقود االأخرية قد عرفت تقدما ملحوظا يف تطور اكت�صاب 

واجتماعيا  واقت�صاديا  �صيا�صيا  الواجهات  كل  يف  متقدمة  ملواقع  الن�صاء 

وثقافيا، فاإن ذلك ال يلغي االختالل الوا�صح يف ولوج مواقع القرار على 

امل�صتوى الدويل كما توؤكده التقارير ال�صادرة عن املوؤ�ص�صات الدولية املخت�صة.

كافة  على  ملحوظا  تطورا  املغرب  يف  الن�صاء  اأو�صاع  عرفت  وقد 

االإرادة  وتطور  نف�صها،  الن�صائية  احلركة  ن�صاالت  بف�صل  الواجهات 

ال�صيا�صية لدى الدولة من خالل تنامي التزامها بق�صايا امل�صاواة وحقوق 

االإن�صان، وتنامي الوعي باأهمية ال�صري يف هذا املنحى خدمة لق�صايا التنمية 

امل�صتدامة والبناء الدميقراطي. وقد جت�صد ذلك من خالل دخول املراأة اإىل 

املواقع احلكومية والربملانية واملوؤ�ص�صاتية االأخرى ومنها احلزبية واملدنية، 

كما ترجمته التعديالت الت�رضيعية )مدونة االأ�رضة، قانون االأحزاب، قانون 

الد�صتورية 2011، وااللتزامات  الوثيقة  االنتخابات...( وتوج مبقت�صيات 

الدولية اجلديدة للمغرب.

الهزيلة،  نقل  مل  اإن  املحت�صمة،  الوثرية  يلغي  ال  التطور  هذا  اأن  اإال 

امل�صاواة  الد�صتور يف جمال  مقت�صيات  اإعمال  بعد  ما  مرحلة  اأفرزته  ملا 

واملنا�صفة واإحداث املوؤ�ص�صات اجلديدة املن�صو�س عليها، والتي اأثارت جدال 

وقلقا كبريين بخ�صو�س مدى االإرادة ال�صيا�صة لدى احلكومة احلالية. لقد 

احلكومة  به  تقدمت  الذي  املنا�صفة  بهيئة  املتعلق  القانون  م�رضوع  اأبرز 

غياب اإرادة يف اإحداث موؤ�ص�صة وطنية ب�صالحيات فعلية تتجاوب ومبادئ 

باري�س يف هذا املجال، كما اأن ن�صبة التعيني احلكومي يف املنا�صب العليا 
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)والتي مل تتجاوز اإال بقليل ن�صبة 10% لفائدة الن�صاء( والتخوف من الرفع 

اجلماعات  روؤ�صاء  انتخاب  ونتائج  الربملان،  يف  الن�صاء  كوطا  ن�صبة  من 

الرتابية التي تراجعت فيها ن�صبة الن�صاء يف الرئا�صة، كلها موؤ�رضات مقلقة 

بالن�صبة لرتجمة منطوق الد�صتور الداعي اإىل امل�صاواة واملنا�صفة.

ويف هذا اخل�صم، دعا مركز درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية 

امل�صرتك  للتفكري  ندوة وطنية  اإىل  االأملانية  اإيربت  فريديري�س  وموؤ�ص�صة 

يف ماآل ق�صايا املراأة ومراكز القرار، مب�صاركة قيادات وفاعالت من احلركة 

م�صار  لر�صد  امل�صارب  متنوعة  �صيا�صية  اأحزاب  ومن  واملدنية  الن�صائية 

التطور ودرجة التقدم ومواطن االن�صغال والقلق وانتظارات التقدم.

وقد �صكلت الندوة فعال ف�صاء حلوار متعدد ومثمر وغني عك�س 

امل�صاواة كمكون ال  درجة ن�صج رفيع، وانخراط وا�صع لك�صب معركة 

حميد عنه يف البناء الدميقراطي.

وموؤ�ص�صة  والدميقراطية  االإن�صان  حقوق  درا�صات  مركز  وي�صعد 

والتقرير  امللتقى،  هذا  اأ�صغال  اإ�صدار  باملغرب  االأملانية  اإيربت  فريديري�س 

النقا�س اجلاري بخ�صو�س خمتلف  الرتكيبي ملداوالتها، كم�صاهمة يف 

ق�صايا الن�صاء يف امل�صاركة الفعلية يف اإدارة ال�صاأن العام، وولوج مواقع 

القرار والفعل يف بلورة ال�صيا�صات العمومية الالزمة لذلك.

البناء  ور�س  مرافقة  يف  واملوؤ�ص�صة  للمركز  جديدة  م�صاهمة  وتلك 

الدميقراطي باملغرب من خالل التفكري امل�صرتك مع الفاعلني االأ�صا�صني 

يف متطلبات ذلك.

جريد اإميل ليزر

املمثل املقيم ملوؤ�ص�صة فريديري�س 

اإيربت االأملانية/ مكتب املغرب

احلبيب بلكو�س 

رئي�س مركز درا�صات حقوق 

االإن�صان والدميقراطية
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الورقة التقدميية للندوة

ال�صعوب  لتقدم  بارزا  مقيا�صا  ت�صكل  املراأة  ق�صايا  مكانة  انفكت  ما 

ال�صاأن  يف  م�صاهمتها  ومدى  املراأة  موقع  اأن  كما  عام،  ب�صكل  وتطورها 

العام ومدى ما تتمتع به من حقوق ي�صكل مقيا�صا لدرجة توازن املجتمع 

وانتمائه الفعلي اإىل املجتمعات الدميقراطية. بل ميكن القول اإن حترر املجتمع 

وتقدمه وازدهاره وانفتاحه يرتبط وثيق االرتباط ب�صمان حقوق املراأة.

ومما يزيد امل�صاألة اأهمية يف املغرب اأن عدد الن�صاء يفوق 50 يف املائة 

ال�صبابي،  الطابع  يغلب عليه  املغرب، كما  ل�صاكنة  االإجمايل  العدد  من 

وهو ما �صكل اأحد اأهم احليثيات التي جعلت من انخراطها الفعلي يف 

ال�صاأن العام اأمرا �رضوريا وملحا. وقد متكنت املراأة املغربية من حتقيق 

مكت�صبات هامة يف جماالت اجتماعية واقت�صادية وقانونية  وكذا على 

البالد يف  التي عرفتها  التحوالت  �صياق  ال�صيا�صي، وذلك يف  امل�صتوى 

اإطار م�صل�صل االنتقال الدميقراطي الذي انخرط فيه املغرب منذ نهاية 

من  العديد  ن�صائية خا�صت  حركات  تنامي  مع  وخا�صة  املا�صي،  القرن 

املعارك والن�صاالت على اأكرث من م�صتوى، جعلت ح�صورها مكثفا يف 

النقا�صات  خمتلف هيئات املجتمع املدين، كما كانت حا�رضة بقوة يف 

املف�صلية ال�صاعية اإىل حتديد معامل هذا االنتقال الدميقراطي.

االإ�صارة  جتدر  ببالدنا،  وال�صيا�صة  املراأة  م�صاألة  اإىل  التطرق  وقبل 

اإىل اأن الد�صتور املغربي ل�صنة 2011، ين�س يف ت�صديره على اأن املغرب 

»يرتكز على مبادئ امل�صاواة وتكافوؤ الفر�س والعدالة االجتماعية«، كما 

ين�س يف ف�صله ال�صاد�س على اأنه »تعمل ال�صلطات العمومية على توفري 

الظروف التي متكن من تعميم الطابع الفعلي حلرية املواطنات واملواطنني، 
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وامل�صاواة بينهم، ومن م�صاركتهم يف احلياة ال�صيا�صية«. ويوؤكد الف�صل 

اأنه »يتمتع الرجل واملراأة على قدم امل�صاواة باحلقوق  التا�صع ع�رض على 

واحلريات املدنية وال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية 

االأخرى، وكذا يف  الد�صتور ويف مقت�صياته  الباب من  الواردة يف هذا 

ذلك يف  وكل  املغرب،  عليها  �صادق  كما  الدولية  واملواثيق  االتفاقيات 

نطاق اأحكام الد�صتور وثوابت اململكة وقوانينها«. كما يجدر بنا التذكري 

باأن املغرب �صادق على عدد من االتفاقيات الدولية، من اأبرزها اتفاقية 

اأ�صكال التمييز �صد املراأة، ورفع كل حتفظاته على  الق�صاء على جميع 

بع�س موادها. علما اأنه كان اأول بلد عربي ي�صادق على هذه املدونة.

حكومة  جميء  مع  باملغرب،  املراأة  ق�صية  عرفت  فقد  وللتذكري 

التناوب �صنة 1998، دينامية نوعية مع اخلطة الوطنية الإدماج املراأة يف 

التنمية، التي متت بلورتها وفقا ملنهجية جديدة تقوم على مقاربة النوع 

االجتماعي. وقد كان لطرح هذه اخلطة تاأثريات اإيجابية �صواء بخ�صو�س 

املزيد من الو�صوح يف الروؤى اخلا�صة للم�صاألة الن�صائية اأو يف ما يتعلق 

بقوة الرتافع لفائدة امل�صاواة يف جمال النوع االجتماعي.

اإذا كانت اخلطة قد مكنت من فتح نقا�س جمتمعي على قاعدة 

ا�صتقطابات داخل خمتلف الف�صاءات الفكرية وال�صيا�صية واملدنية، فقد 

اأبرزت مدى احلاجة اإىل اإرادة �صيا�صية قوية الإدماج اإ�صالحات جوهرية 

امل�صتويات  خمتلف  على  بحقوقها  الفعلي  التمتع  من  املراأة  من  متكن 

وت�صاهم يف البناء الدميقراطي للمجتمع املغربي.

وقد مت تتويج هذا امل�صار بالتحكيم امللكي الذي �صيتولد عنه اإ�صدار 

مدونة االأ�رضة �صنة 2004 التي تعترب، عن حق، منعطفا هاما وقفزة نوعية 

تاأثري يف  لها  كان  والتي  باملغرب،  والطفل  املراأة  تعزيز حقوق  يف م�صار 

اإ�صالحات اأخرى �صملت حق االأم املغربية يف منح اجلن�صية الأبنائها من 
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زوج غري مغربي، كما مت اعتماد االإ�صرتاتيجية الوطنية ملناه�صة العنف 

والتحر�س اجلن�صي �صد الن�صاء، وا�صتحدثت مراكز ا�صتماع وخاليا للن�صاء 

املعنفات يف امل�صت�صفيات ومراكز ال�رضطة وجمعيات املجتمع املدين...

كانت اآخر هذه اخلطوات تقدمي اخلطة احلكومية للم�صاواة »اإكرام« 

يف اأفق املنا�صفة )2016/2012(، التي تت�صمن ثمانية جماالت و24 هدًفا 

و157 اإجراًء، تتوخى ماأ�ص�صة مبادئ االإن�صاف وامل�صاواة، واإر�صاء قواعد 

ال�صيا�صات  يف  الن�صاء  لدمج  واملبادرات  الربامج  التقائية  عرب  املنا�صفة 

العمومية وبرامج التنمية، والتي اأثارت بع�س االنتقادات من طرف عدد 

من مكونات احلركة الن�صائية.

وعلى امل�صتوى ال�صيا�صي، وعلى الرغم من اأن اأول د�صتور مغربي ملا 

بعد اال�صتقالل ن�س على امل�صاواة بني اجلن�صني، فقد ظلت املراأة املغربية 

من  تكون  اأن  دون  لل�صيا�صة  مو�صوع  جمرد  الزمن  من  طويلة  لفرتة 

الفاعلني يف جمرياتها، حيث اقت�رضت م�صاركتها الفعلية على الت�صويت 

فقط. حيث مل تتمكن اأية امراأة مغربية من الفوز يف االنتخابات الت�رضيعية 

اأو اجلماعية ملدة تناهز ثالثني �صنة منذ اأول انتخابات عرفها املغرب �صنة 

1963. ففي �صنة 1993 فقط متكنت مر�صحتان من االحتاد اال�صرتاكي 

الفوز  من  �صمري�س(  بناين  ولطيفة  ال�صقلي  )بديعة  اال�صتقالل  وحزب 

مبقعدين مبجل�س النواب. وبقي الو�صع على حاله يف انتخابات 1997. 

االقرتاع  نظام  اعتماد  ل�صنة 2002، مت  الت�رضيعية  االنتخابات  ويف 

بالالئحة الن�صبي، ونظام احل�صي�س )الكوطا( حيث مت تخ�صي�س %10 

من مقاعد جمل�س النواب للن�صاء، ال�صيء الذي �صمن 30 مقعدا للن�صاء 

�صنة  انتخابات  ويف  امراأة.   35 فوز  عرفت  التي  االنتخابات،  هذه  يف 

امراأة؛  بانتخاب 34  تراجعا طفيفا  الفائزات  الن�صاء  2007 عرف ح�صور 

 30 جانب  اإىل  املحلية  اللوائح  يف  ن�صاء  اأربع  �صوى  تنجح  مل  حيث 

�صمن اللوائح الوطنية. اأما يف االنتخابات الت�رضيعية املبكرة ل�صنة 2011، 
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ونتيجة للتعديالت الد�صتورية الهامة التي عرفها املغرب جتاوبا مع مطالب 

ال�صارع املغربي يف اإطار ما يعرف بالربيع العربي، مت تخ�صي�س 60 مقعدا 

عو�س 30 مقعدا للن�صاء اإىل جانب 30 مقعدا لل�صباب اأقل من اأربعني 

�صنة؛ حيث ن�س القانون التنظيمي ملجل�س النواب على اأن هذا االأخري  

يتاألف من 395 ع�صوا ينتخبون باالقرتاع العام املبا�رض؛ ويتوزعون على 

305 ع�صوا ينتخبون على �صعيد الدوائر االنتخابية املحلية، و90 ع�صوا 

ينتخبون بر�صم دائرة انتخابية وطنية حتدث على �صعيد الرتاب الوطني.

ولتمكني املراأة من امل�صاركة يف تدبري ال�صاأن املحلي والرفع من التمثيلية 

لـ 2009 اعتماد  الن�صائية بطريقة مبا�رضة، مت يف االنتخابات اجلماعية 

مقاربة النوع على م�صتوى امليثاق اجلماعي، واإحداث دوائر اإ�صافية يف 

كل جماعة، حيث مت تخ�صي�س 3260 مقعدا ل�صالح الن�صاء.

نتائج  عن   )2009( االأخرية  اجلماعية  االنتخابات  اأ�صفرت  وهكذا، 

ينعك�س  مل  التطور  هذا  اأن  اإال  منتخبة،   3428 فوز  متثلت يف  مهمة 

على م�صتوى انتخاب مكاتب املقاطعات وجمال�س العماالت واالأقاليم 

وجمال�س اجلهات وكدا انتخابات الغرف املهنية وممثلي النقابات.

ومبنا�صبة االنتخابات اجلماعية واجلهوية لرابع �صتنرب 2015 اأقّر الربملان رفع 

ن�صبة تر�صح الن�صاء يف اللوائح االنتخابية اجلهوية واملحلية، من 12% اإىل 27 %.

االنتخابات اجلماعية واجلهوية 6673 مقعداً  نتائج  اأفرزت  وهكذا 

ن�صائيًا، و�صجل هذا الرقم تطوراً بن�صبة ال�صعف باملقارنة مع االنتخابات 

اجلماعية لعام 2009. كما �صكلت الرت�صيحات الن�صائية ن�صبة 21.94 يف 

املائة  و38.64 يف  اجلماعية،  لالنتخابات  الرت�صيحات  من جمموع  املائة 

بالن�صبة لالنتخابات اجلهوية.

غري اأن نتائج االنتخابات اجلهوية يف املغرب قلبت التوقعات راأ�صًا 

امراأة  اأي  الرئي�صية  ال�صيا�صية  االأحزاب  تر�صح  بعدما مت مل  على عقب، 
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من  رجاًل  ع�رض  اثنا  فاز  العموديات، حيث  اأو  اجلهات  لرئا�صة جمال�س 

خمتلف االأطياف ال�صيا�صية يف البالد برئا�صة كل جمال�س اجلهات، فيما 

فازت خم�س ن�صاء فقط برئا�صة اجلماعات. وبذلك خيبت اإرادة االأحزاب 

اآمال احلركة الن�صائية بخ�صو�س اإحداث حتقيق تغيري �صيا�صي ملمو�س، 

لي�س على م�صتوى القوانني  فقط، بل على اأر�س الواقع.

يف  ن�صاء   7 دخول   2007 ل�صنة  الت�رضيعية  الوالية  �صجلت  وقد 

بعد   ما  حكومة  جميء  ومع  �صفريات.  �صبع  تعيني  مت  كما  احلكومة 

د�صتور 2011 التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية، تقل�س عدد الوزيرات 

اإىل وزير واحدة )وزيرة الت�صامن(، قبل اأن يتم ت�صحيح االأمر اإىل حد ما 

بعد التعديل احلكومي الذي حدث بعد ان�صحاب حزب اال�صتقالل من 

التحالف احلكومي وتعوي�صه باحلزب الوطني لالأحرار.

التقدم  لكون  اعتبارا  ه�صة  مكا�صب  تظل  املكا�صب  هذه  اأن  غري 

احلا�صل وخا�صة يف جمال االنتخابات هو نتيجة لتفعيل اآلية التمييز 

من  الرغم  على  وذلك  للن�صاء،  كوطة  تخ�صي�س  خالل  من  االيجابي 

اأن قانون االأحزاب ال�صيا�صية ين�س يف مادته 22 على »اأنه يجب على 

احلزب اأن ين�س يف نظامه االأ�صا�صي على ن�صبة الن�صاء وال�صباب الواجب 

اإ�رضاكهم يف االأجهزة امل�صرية للحزب«، بل واأن االأحزاب ال�صيا�صية  قد 

خ�ص�صت فعال ن�صبة مهمة يف هذه الهيئات.

القرار، وخا�صة منها يف  الن�صاء يف مواقع �صنع  لقد ظل ح�صور 

املجال ال�صيا�صي اأحد اأهم املجاالت والف�صاءات االأكرث مقاومة الإدماج 

ال  القرار  �صنع  ملواقع  الن�صاء  ولوج  مقاومة  ظاهرة  اأن  غري  الن�صاء. 

لتطال  متتد  املقاومة  اإن  بل  ال�صيا�صي،  القرار  فقط يف جمال  تنح�رض 

اأو  القرار االقت�صادي  كافة الف�صاءات االأخرى، �صواء منها جمال �صنع 

االإداري رغم احتالل بع�س الن�صاء مواقع مهمة على هذا امل�صتوى، غري 

اأن ن�صبتهن تبقى �صعيفة.
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اإ�صرتاتيجية وا�صحة يف مو�صوع  اإىل غياب روؤية  فهل يعود ذلك 

امل�صاركة ال�صيا�صية للن�صاء لدى االأحزاب وخمتلف الفاعلني ال�صيا�صيني؟

اأم يعود ذلك اإىل قلة االأطر الن�صائية، القادرة على تدبري ال�صاأن العام، 

داخل االأحزاب ال�صيا�صية؟ 

وهل االأمر يعود اإىل عدم ماأ�ص�صة تدابري التمييز االإيجابي واإقرارها 

ال�صيا�صية  املجاالت  جميع  يف  الفاعلني  لكافة  ملزمة  ت�صبح  بكيفية 

واالقت�صادية؟

اأمل يحن الوقت لتحديد كوطا للمراأة يف خمتلف هيئات القرار مبا 

يف ذلك احلكومة درءا لكل تراجع عن املكت�صبات التي حققتها الن�صاء؟  

والتنظيمية  القانونية  االإجراءات  ت�صاهم  اأن  ميكن  حد  اأي  واإىل 

والتمييزات االإيجابية  يف تغيري الثقافة ال�صائدة يف املجتمع حول املراأة 

وقدراتها يف خمتلف املجاالت؟  

و�صتحاول الندوة تناول هذه الق�صايا من خالل نتائج تقرير اإقليمي 

�صيقدمه مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث بتون�س، والذي ثم اإجنازه 

يف  الو�صعية  حول  االقت�صادية،  والتنمية  التعاون  منظمة  مع  ب�رضاكة 

التي  والثقافية  اقت�صادية  ال�صو�صيو  العوامل  ت�صائل  التي  العربية  املنطقة 

تقف وراء عدم اإقبال الن�صاء على االنخراط يف العمل ال�صيا�صي.

اإن هذا الواقع وما يثريه من ت�صاوؤالت ونقا�صات هو ما يدفع مبركز 

درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية وموؤ�ص�صة فريديري�س اإيربت االأملانية 

اإىل طرح هذا املو�صوع للنقا�س من خالل ندوة يح�رضها معنيون بالعمل 

ال�صيا�صي والن�صائي �صواء من اأطر حزبية وحقوقية وبرملانية ومن املجتمع 

الو�صع وخمرجاته، وذلك من خالل  للتداول يف م�صببات هذا  املدين 

اأربعة حماور ت�صعى اإىل حماولة اجلواب على الت�صاوؤالت ال�صابقة وغريها.
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�جلل�شة �الفتتاحية 

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

والدميقراطية

• فريدري�س 	 موؤ�س�سة  عن  هرييرا  اإكيلوز  باتريتزي  كلمة 

اإيربت الأملانية
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كلمة �حلبيب بلكو�ش 

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

االإن�صان  حقوق  درا�صات  ملركز  املديرية  الهيئة  با�صم  ي�صعدين 

بتعاون مع  ننظمه  الذي  امللتقى  اأرحب بكم يف هذا  اأن  والدميقراطية 

يف  البارزة  الق�صايا  الإحدى  واملخ�ص�س  ايربت،  فريدريت�س  موؤ�ص�صة 

م�صتلزمات البناء الدميقراطي وحت�صينه يف بالدنا ومنطقة �صمال اإفريقيا 

وال�رضق االأو�صط على االأقل. اأال هي مكانة الن�صاء وموقعهن يف احلقل 

ال�صيا�صي.

لقد اختار املنظمون هذا املحور كمحطة جديدة يف التعاون بينهما، 

نظرا الأهميته البالغة يف م�صار البناء الدميقراطي وكونه ي�صكل اإحدى 

اأكرب التحديات التي يواجهها. فلم نعد يف حاجة اإىل التاأكيد على خماطر 

تهمي�س ن�صف املجتمع على م�صارات التنمية الدميقراطية واالقت�صادية 

واالجتماعية والثقافية للمجتمعات. اإال اأن معيقات هذا االنخراط تتعدد 

يف جمتمعاتنا بني القانون وال�صيا�صي واالجتماعي والثقايف، مبا يحت�صنه 

من عقليات و�صلوكات حمافظة داخل املجتمع ولدي رجاله وحتى ن�صائه 

يف اأحيان كثرية.

هذه  ك�صب  على  كموؤ�رض  املعروفة  امل�صلمات  ببع�س  هنا  ولنذكر 

املعركة: فلم تدخل املراأة اإىل الربملان املغربي اإال �صنة 1993 )امراأتان(، اأي 

بعد 37 �صنة بعد اال�صتقالل و30 �صنة على اعتماد اأول د�صتور للبالد 
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الذي ن�س على امل�صاواة بني املراأة والرجل يف املجال ال�صيا�صي؛ ومل تدخل 

املراأة احلكومة اإال بعد اأزيد من 40 �صنة على اال�صتقالل.

دينامية  �صكل  الدفاع عن حقوقهن  اإىل معرتك  الن�صاء  اإن دخول 

قوية ورافعة لك�صب هذه الرهانات، �صواء اجتاه الدولة اأو اجتاه الفاعلني 

على  تكري�صه  من  مكن  ما  وهو  واجلمعويني،  والنقابيني  ال�صيا�صيني 

م�صتوى القوانني واأبرزها مكانة حقوق الن�صاء يف د�صتور 2011.

اإال اأن نتائج االنتخابات االأخرية اأبرزت الهوة الفا�صلة بني القانون 

واخلطاب من جهة، والواقع الذي اأفرزته املمار�صة من جهة اأخرى، حيث 

مل ت�صل املراأة اإىل رئا�صة جمال�س اجلهات وعمودية املدن، وفازت فقط 

خم�س ن�صاء برئا�صة جماعات رغم تزايد عدد الن�صاء املنتخبات، وهو ما 

ي�صكل تراجعا بالن�صبة النتخابات 2009 !

احلركة  ا�صرتجاع  اعتقادنا  يف  وي�صتلزم  كبريا،  يبقى  التحدي  اإن 

الن�صائية لنف�صها ق�صد موا�صلة احلراك والرتافع وتو�صيع دائرة املنا�رضين 

الدميقراطي  امل�رضوع  وحاملي  جمتمعية،  ق�صايا  باعتبارها  لق�صاياها 

اجتاه  اأو  وموؤ�ص�صاتها،  الدولة  جتاه  �صواء  الرهان،  لهذا  ك�صبها  ق�صد 

الفاعلني االآخرين من اأحزاب ونقابات وجمعيات...

االإن�صان  حقوق  درا�صات  مركز  دعت  التي  العنا�رض  بع�س  تلكم 

والدميقراطية بتعاون مع موؤ�ص�صة فريدريت�س ايربت اإىل طرح املو�صوع 

فيها  بداأت  قادمة  انتخابية  اأبواب حمطة  على  ونحن  واحلوار  للنقا�س 

بع�س االأ�صوات تطالب حتى باإلغاء ما حتقق؛ وال زالت القوانني املنظمة 

نهاية  النور ونحن على م�صارف  تر  الد�صتورية اجلديدة مل  للموؤ�ص�صات 

الوالية الت�رضيعية االأوىل يف عهد الد�صتور اجلديد.

نف�صا  تتطلب  تعلمون  كما  الدميقراطي  البناء  معركة  ك�صب  اإن 

وكافة  املعيقات،  كل  جتاه  ناجعة  وا�صرتاتيجيات  دائمة  ويقظة  طويال 
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الهياآت واملوؤ�ص�صات، وهي معركة ت�صائل كل الدميقراطيات والدميقراطيني 

للنهو�س بهذه الر�صالة.

التي  الوجوه  بع�س  ا�صتح�صار  دون  كلمتي  اأنهي  اأن  يفوتني  وال 

لالأخريات  -واأعتذر  منها  اأذكر  امل�صار  هذا  يف  رموزا  وت�صكل  غادرتنا 

وهن الكثريات- فاطمة ملرني�صي وزهور العلوي وزليخة ن�رضي ومليكة 

معنا  يح�رضن  اللواتي  منهن  العديد  اأحيي  كما  كثري.  وغريهن  الفا�صي 

والفكرية واحلزبية واملدنية  ال�صيا�صية  امل�صارب  امللتقى من خمتلف  هذا 

الإغناء هذه املحطة من التفكري فيما و�صلنا اإليه وما ناأمله ك�صب رهان 

البناء الدميقراطي، والذي لن يكتمل بدون ال�صري نحو امل�صاواة واملنا�صفة 

ومتكني ن�صف املجتمع من امل�صاهمة الفعلية –ولي�س الرمزية- يف اإدارة 

ال�صاأن العام ور�صم ال�صيا�صات.

ويف االأخري اأود اأن اأتقدم بال�صكر اإىل كل امل�صاركات وامل�صاركني معنا 

من نخب هذا الوطن من متدخالت ومتدخلني، ومي�رضات وم�صاهمات 

يف االإغناء اجلماعي حلوار ال �صك اأنه �صيكون مثمرا ومفيدا.

كما اأحيي التعاون املثمر مع موؤ�ص�صة فريدريت�س ايربت التي بلورنا 

معها هذا الربنامج املرافق لق�صايا البناء الدميقراطي، والذي انطلق من 

االنتقالية  العدالة  لقراءة يف ح�صيلة جتربة  املخ�ص�صة  ندوة دولية  اأول 

)2008(، وانطلق جمددا عرب ندوات وطنية حول » االأحزاب ال�صيا�صية 

»�صنة  الدميقراطي،  االختيار  وتكري�س  التطوير  متطلبات  املغرب:  يف 

)2013(، و"ال�صباب والعمل ال�صيا�صي" )2014(.

اأهم  اإحدى  و�صتبقى  ظلت  والتناظر  للحوار  ف�صاءات  توفري  اإن 

اإ�صهامات مركز درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية يف مرافقة التجربة 

الدميقراطية ومتطلبات االإ�صالح خدمة لتقدم بلدنا.

متمنياتي بالتوفيق الأ�صغالنا وكامل التقدير للح�صور بكل مكوناته.
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كلمة باتريتزي �إكيلوز هريير�

 

عن موؤ�س�سة فريدري�س اإيربت

اأوال، اأود اأن اأ�صكركم بحرارة على التجاوب مع دعوة مركز حقوق 

هذه  يف  للم�صاركة  اإيربت  فريدري�س  وموؤ�ص�صة  والدميقراطية  االإن�صان 

الندوة حول امل�صاركة ال�صيا�صية للن�صاء والتي تكت�صي بالن�صبة لنا اأهمية 

اأود  كما  االنتخابية.  اال�صتحقاقات  عام  نعي�س  ونحن  وخا�صة  كربى، 

على  والدميقراطية  االإن�صان  حقوق  مركز  فريق  اإىل  بال�صكر  اأتوجه  اأن 

املجهودات التي يبذلونها وااللتزام والعمل الذي يقومون به، دفعا على 

حقوق اجلميع رجاال ون�صاء.

اإن موؤ�ص�صة فريدري�س اإيربت، كما تعلمون وال�صك، موؤ�ص�صة �صيا�صية 

اأملانية تدافع بحزم عن امل�صاواة كقيمة كونية. امل�صاواة بني جميع املواطنني 

اأمام القانون، وامل�صاواة بني جميع املواطنني يف الت�صويت، وتكافوؤ الفر�س، 

وطبعا امل�صاواة بني الرجل واملراأة. وهكذا، ت�صكل التمثيلية غري املت�صاوية 

بني الرجال والن�صاء داخل الهيئات العمومية ل�صنع القرار، بالن�صبة لنا، 

انتهاكا للحق االأ�صا�صي يف امل�صاواة.

ونعتقد، من جهة اأخرى، اأن من امل�صتحيل ا�صتكمال عملية توطيد 

امل�صل�صل الدميقراطي اإذا مل يتم متثيل املراأة بطريقة عادلة ومتنا�صبة يف 

الهيئات العمومية التخاذ القرار على امل�صتويني املركزي واملحلي.
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ويف هذا ال�صدد اأقرتح عليكم النظر اإىل الربملانات كواجهات تك�صف 

بيانات  اأن  اإذ  ال�صيا�صية.  احلياة  والن�صاء يف  الرجال  بني  امل�صاواة  واقع 

احل�صور  معدل  اأن  تربز   ،2015 لعام  بالن�صبة  الدويل  الربملاين  االحتاد 

الن�صائي بربملانات الدول العربية مبختلف غرفها، ال يتعدى 16.1%. وحتتل 

مو�صوع  االأخرى  املناطق  مع  مقارنة  االأخرية  قبل  ما  املرتبة  منطقتنا 

تتجاوز  ال  التي  الهادئ  املحيط  منطقة  على  فقط  متقدمة  الدرا�صة، 

ن�صبتها %15.7.

اأما فيما يتعلق املغرب، ودائما وفقا لبيانات االحتاد الربملاين الدويل 

لل�صنة املا�صية، فاإن ن�صبة الن�صاء مبجل�س النواب وجمل�س امل�صت�صارين ال 

تتعدى 17%و 11.7 % على التوايل.

اإن هذه املعطيات االإح�صائية، �صواء على امل�صتوى الوطني اأو االإقليمي، 

امل�صاواة بني  فاإن  املحرز،  التقدم  الرغم من  اأنه على  غري مر�صية، وتبني 

اجلن�صني ما زالت جمرد حلم على م�صتوى التمثيلية ال�صيا�صية وذلك 

لغياب اإرادة فعلية على اأعلى م�صتويات الدولة و�صمن الهياكل ال�صيا�صية. 

وهكذا، ميكننا اأن ن�صتنتج اأن اإر�صاء الدميقراطية يف هذه البلدان، ال 

تزال، لالأ�صف، جمرد اأوطوبيا.

ولكن ما املقاربة التي ميكن اللجوء اإليها لتجاوز هذا الواقع؟ وهل 

يتعني علينا، اأيها ال�صيدات وال�صادة، اأن ننتظر ح�صول التغيري من تلقاء 

ذاته، وننتظر التطور الطبيعي للمواقف وال�صلوكيات، اأم علينا، بدال من 

ذلك، الدفع الإحداث هذا التطور من خالل فر�س تدابري قانونية؟ ونعني 

بذلك االآلية االأكرث ا�صتعماال واإن كانت قائمة على عدم امل�صاواة: نظام 

الكوطا.

ومزايا  فوائد  له  الذي  النظام،  هذا  اأن  االعتقاد  ميكن  هل  ولكن 

بالتاأكيد، كاف يف حد ذاته للق�صاء على عدم امل�صاواة بني اجلن�صني يف 
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التمثيلية ال�صيا�صية؟ قد يكون هذا النظام مفيدا؛ بل يعترب، على نطاق 

وا�صع، اأنه النظام االأكرث فعالية يف هذه احلالة، ولكن يجب اأال نغفل اأبدا 

اأن اأ�صباب �صعف التمثيلية ال�صيا�صية للن�صاء متنوعة وعميقة اجلذور. 

اأن  كما  القرار،  �صنع  دائرة  من  الن�صاء  ا�صتبعاد  تاريخيا،  مت،  فقد 

االأمم  وتعترب  امليادين.  جميع  ويف  الرجال  على  حكر  ال�صلطة  اأجهزة 

املتحدة والعديد من اخلرباء يف املجال اأن اأ�صباب هذا التهمي�س اأ�صباب 

هيكلية يف معظمها وم�صرتكة من قبل غالبية البلدان حيث عدم امل�صاواة 

�صارخة ومن بينها املغرب. 

ومن بني هذه االأ�صباب ميكن االإ�صارة اإىل :

  قدرات حول  امل�صبقة  االأحكام  وخا�صة  ثقافية،  ال�صو�صيو  املعيقات 

املراأة يف لعب اأدوار بارزة يف احلياة العامة.

 .صري العمل الداخلي لالأحزاب ال�صيا�صية�

  الطبقة وتاأنيث  جتديد  يعيق  الذي  االنتخابي  النظام  واأخريا، 

ال�صيا�صية.

اأما بالن�صبة للمغرب، ووفقا لدرا�صة اأعدت �صنة 2014 من قبل احلركة 

للمراأة، حتت  املتحدة  االأمم  مع  ب�رضاكة  املنا�صفة  دميقراطية  اأجل  من 

عنوان تاأثري النظام االنتخابي على التمثيلية ال�صيا�صية للمراأة يف امل�صتوى 

الوطنية  الالئحة  االإيجابي:  التمييز  »تدابري  فاإن  واالإقليمي،  املحلي 

والالئحة االإ�صافية، قد �صاهمت يف الرفع من عدد الن�صاء يف الواليات  

االنتخابية دون اأن يكون لها اأي اأثر حقيقي من حيث ولوج الن�صاء اإىل 

املهام االنتخابية«. كما ت�صري نف�س الدرا�صة اإىل اأن »هذه التدابري حتيل 

مبا�رضة اإىل مبادئ ال�صدقة والتربعات ولي�س اإىل مبادئ احرتام احلقوق 

االأ�صا�صية«.
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كما توجد عوامل هيكلية اأخرى تعمل اأي�صا على اإبعاد الن�صاء عن 

واالأعباء  والتكوين،  الرتبية  اإىل  الولوج  منها �صعف  ال�صيا�صية:  احلياة 

وامل�صوؤوليات العائلية، واأخريا انعدام ال�صبكات والتمويل.

حقيقية  اإرادة  له  بلد  اأي  على  اإن  القول  ميكن  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 

للق�صاء على عدم امل�صاواة بني املراأة والرجل من حيث التمثيلية ال�صيا�صية، 

اأن يحارب، وفق مقاربة  متعددة االأبعاد، عدم امل�صاواة مبعناها الوا�صع، 

وذلك من خالل اإطار د�صتوري وت�رضيعي مالئم لتحقيق امل�صاواة، وب�صفة 

خا�صة من خالل و�صع �صيا�صات عمومية من �صاأنها التقلي�س اأو الق�صاء 

التام على عدم امل�صاواة. اإذ �صيكون من غري املفيد متاما اللجوء اإىل نظام 

نف�صه،  الوقت  يف  الن�صاء،  كانت  اإذا  االنتخابية،  التمثيلية  يف  الكوطا 

اإىل تعليم جيد، واأن معظمهن يتحملن عبء  اأقل قدرة على الو�صول 

امل�صوؤوليات داخل االأ�رضة ويجدن �صعوبة يف العثور على عمل ماأجور 

املثال،  �صبيل  على  لهن،  ي�صمح  حقيقي،  ذاتي  ا�صتقالل  من  ميكنهن 

االنخراط يف العمل ال�صيا�صي.

لذلك اأحر�س على اأن اأقول لكم، اأيها ال�صيدات وال�صادة، اإنني اأكن 

الندوة،  هذه  احلا�رضات يف  بينهن  من  الن�صاء،  االحرتام جلميع  فائق 

اللواتي يكافحن يوميا لتغيري هذا الو�صع، وللحفاظ على املكا�صب التي 

التعبري،  اإذا �صح  »انتزاع«،  االأنف�س، واال�صتمرار يف  ب�صق  مت حتقيقها 

اليوم، يف �صنة  الواقع حتى  التي ما زالت تعترب يف  االأ�صا�صية  احلقوق 

2016، امتيازات خا�صة فقط بن�صف ال�صاكنة.

لندوتكم  واأمتنى  اهتمامكم،  على  جميعا  ولكن  لكم  جزيال  �صكرا 

النجاح.
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�جلل�شة �الأوىل

�شهاد�ت يف م�شار�ت ن�شائية

تي�شري �جلل�شة:

• �سناء العاجي، كاتبة و�سحفية	

�ملتدخالت: 

• عائ�سة بلعربي، نا�سطة �سيا�سية وجمعوية، كاتبة الدولة 	

�سابقا

• وفاء حجي، نا�سطة �سيا�سية وجمعوية	

• عائ�سة خلما�س، برملانية ونا�سطة �سيا�سية وجمعوية	
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مد�خلة عائ�شة بلعربي

النا�سطة ال�سيا�سية واجلمعوية، وكاتبة الدولة �سابقا

«... امل�ساواة واملنا�سفة، تاريخ متعرث »

الن�صاء والعمل ال�صيا�صي مو�صوع ذو دالالت ق�صوى داخل جمتمع 

يعزز م�صاره الدميقراطي واحلقوقي، ي�صتلزم اليوم نقا�صا وحوارا وطنيا، 

خا�صة واأن املغرب دخل منذ العقدين االأخريين مرحلة اإ�صالحات جذرية 

من  واأقر جمموعة  واالجتماعي،  واالقت�صادي  ال�صيا�صي  امل�صتوى  على 

القوانني توؤكد على امل�صاواة وعدم التمييز بني الن�صاء والرجال.

املراأة قد  ال�صيا�صي حديث العهد. فاإذا كانت  املراأة امليدان  اإن ولوج 

تبواأت مكانة مرموقة يف ميدان الرتبية والتعليم، ودخلت �صوق العمل 

وخا�صة  ال�صيا�صي  املجال  عن  مبعدة  بقيت  فاإنها  م�صتوياته،  كل  على 

دائرة القرار، وذلك بالرغم من اأن كل الد�صاتري املغربية تن�س، منذ 1962، 

على امل�صاواة بني الرجال والن�صاء يف احلقوق ال�صيا�صية.

 20 انتظروا  املغاربة  اأن  جند  املعا�رض،  املغرب  تاريخ  ت�صفحنا  اإذا 

لهم 9 م�صت�صارات حمليات  لت�صبح  ا�صتقالل بالدهم 1956  �صنة بعد 

)االنتخابات املحلية ل�صنة 1976( و37 �صنة لتدخل امراأتني قبة الربملان 

�صنة  و44   )1996( دولة  ككاتبات  ن�صاء   4 لتعيني  �صنة   40 و   ،)1993(

التي  الن�صاالت  من  بالرغم  وذلك   ،)2000( �صفرية  امراأة  اأول  لت�صمية 

هذا  يف  التقدمية  واالأحزاب  واحلقوقية  الن�صائية  احلركات  خا�صتها 
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ال�صدد. باعتبار اأن بدون م�صاهمة فعلية للن�صاء يف الدوائر العليا للقرار 

تبقى الدميقراطية باهتة وحقوق االإن�صان غري �صارية املفعول.

كان م�صار املراأة يف حتمل امل�صوؤولية ال�صيا�صية طويل و�صاق، حيث 

واجهته عوائق متعددة وتيارات حمافظة ومتثالت تعزز الفوارق اجلن�صية، 

وقوانني جمحفة جتاه املراأة )قانون االأحوال ال�صخ�صية ل�صنة 1957(. 

وقد وعت جمموعة من املثقفني وال�صيا�صيني بالتغريات العميقة التي 

كان يعي�صها مغرب ال�صتينات وال�صبعينات، وو�صفت القوانني واملمار�صات 

التي كانت  ورياح احلداثة  الع�رض  بالغري مالئمة مع روح  الن�صاء  جتاه 

تهب على املغرب.

ويف هذا االإطار و�صمن هذه االأجواء �صيتمحور الن�صال ال�صيا�صي 

حول ثالثة ق�صايا: اإر�صاء الدميقراطية، وتطبيق املواثيق الدولية اخلا�صة 

باإقرار حقوق مت�صاوية بني الرجال والن�صاء والدفاع عن تنمية م�صتدامة 

ت�صاركية.

اإن جتربتي ال�صخ�صية املتوا�صعة متعددة االأبعاد وامل�صتويات. اإنها 

جتربة �صمولية انطالقا من قناعاتي الرا�صخة اأنه "ال دميقراطية وال تنمية 

مبكرة،  جتربة  والن�صوية  ال�صيا�صية  فتجربتي  مت�صاوية"  حقوق  بدون 

وطنية  اأ�رضة  داخل  وتربيت  ن�صاأت  اأنني  حيث  طفولتي  منذ  خ�صتها 

�صاهم فيها الرجال والن�صاء وال�صباب كل ح�صب طاقاته وجمال ن�صاطه 

من اأجل حترير الوطن. ومت تكويني ال�صيا�صي داخل اجلامعة )ال�صتينيات( 

الطبقات  م�صالح  عن  والدفاع  واحلداثة  بالتقدمية  ا�صمها  اقرتن  التي 

كما  ال�صعبية  للقوات  اال�صرتاكي  االحتاد  داخل حزب  وتبلور  الكادحة، 

اأخذ بعدا اأكادمييا عندما اأ�صبحت اأدر�س داخل اجلامعة وبعدا ر�صميا 

عندما تقلدت منا�صب حكومية.
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I .الحتاد الوطني لطلبة املغرب: املدر�سة ال�سيا�سية الأوىل

بكل  �صيا�صية  حركة  الطالبية  احلركة  امللتزم.  االإن�صان  اأو  الطالب 

يغلب  كان  التي  الوطنية  ال�صيا�صية  للحركة  متثيل  هي  الكلمة،  معنى 

داخل  للنقا�س  مطروحة  كانت  املوا�صيع  كل  التقدمي.  االجتاه  عليها 

هذه املوؤ�ص�صة، مما جعلها مرتبطة بال�صيا�صات الظرفية، وانعكا�صاتها يف 

التي  وال�صغوطات  واال�صطهاد  االعتقاالت  خالل  من  احلريات  جمال 

كانت تعاين منها اجلامعة كبوؤرة للمعار�صة وانتقاد الطرف احلاكم. 

وبداأ مو�صوع و�صعية املراأة وحرية املراأة يح�رض بقوة متزايدة، �صواء 

على م�صتوى النقا�س بني الطلبة اأو توزيع امل�صوؤولية، فاإذا كانت متثيلية 

الطالبات يف اأواخر ال�صتينات قليلة جدا، فاإن االإميان بالتغيري كان قويا 

ال�صلوكات واملواقف  الطالب والطالبات يعملون على تغيري  اآنذاك وكان 

لبناء املجتمع احلداثي الذي كانوا يعملون من اأجله.

II . الحتاد ال�سرتاكي للقوات ال�سعبية : مدر�سة الن�سال ال�سيا�سية

والن�سوي

اأدركت داخل احلزب اأهمية امل�صاألة الن�صائية بارتباطها باملجال ال�صيا�صي 

حيث كانت لدى املنا�صالت وظيفتني، القيام باملهام احلزبية والعمل داخل 

القطاع الن�صائي احلزبي للدفع بتحرير االإن�صان وخا�صة الن�صاء.

لقد تقوت �صفوف القطاع الن�صائي االحتادي بعد املوؤمتر اال�صتثنائي 

اإجرائية  برامج  عرب  اأهدافه  وحددت  هيكلته  متت  حيث  1975؛  �صنة 

تهدف اإىل توعية الرجال والن�صاء بالو�صعية ال�صائدة والعمل يف �صفوف 

التوعية عن طريق حمو االأمية وامل�صاندة  اأن�صطة  الن�صاء والفتيات عرب 

للفتيات املتمدر�صات.

ن�صوية  دميقراطية  حداثية،  حركة  اآنذاك  االحتادية  احلركة  كانت 

تطالب بتغيري اأو�صاع الطبقات ال�صعبية واحلد من التمييز �صد الن�صاء. 
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كما كانت توؤكد على اللجوء اإىل االجتهاد لت�صحيح التاأويالت التمييزية 

اإىل  تهدف  م�صاألة جمتمعية  هي  الن�صائية  امل�صاألة  باأن  مربزة  ال�صائدة، 

حترير الفرد رجال اأو امراأة من كل القيود والتقاليد البالية.

كيف كان رد فعل ال�صيا�صيني على املطالب الن�صائية التحررية؟

للمطالب  جزئيا  اأو  كليا  احلزب  داخل  املنا�صلون  ا�صتجاب  لقد 

الن�صائية، فمنهم من �صايرها، وطرف اآخر عززها وجمموعة �صئيلة نعتتها 

املوا�صيع وخا�صة عند  النقا�س م�صتفي�صا حول بع�س  باجلريئة. وكان 

مناق�صة مدونة االحوال ال�صخ�صية اأو عند تقدمي املذكرات احلزبية �صنة 

1993 ملراجعة مدونة االأحوال ال�صخ�صية.

ووعيا منه بالدور االأ�صا�صي للقطاع الن�صائي يف الن�صال الدميقراطي، 

اأبدى احلزب اإرادة قوية كي تتحمل املنا�صالت امل�صوؤولية داخل الهياكل 

احلزبية. هكذا انتخنب ب�صفة تدريجية منذ 1978 )وكنت من االأوائل( 

يف اللجنتني االإدارية واملركزية والكتابات االإقليمية والفروع... واملكتب 

مطلبا  الن�صائية  بالكوطا  املطالبة  اأ�صبحت  الت�صعينات  ويف  ال�صيا�صي. 

اأ�صا�صيا مت العمل به �صنة 2001 باإقرار 20% من الن�صاء يف مراكز امل�صوؤولية.

وجتدر االإ�صارة اأن ارتباط امل�صاألة الن�صائية باملطالب احلزبية كانت 

هذا  يف  طغت  وقد  كاأولوية،  مطالبنا  تعترب  مل  حيث  حركتنا  تعطل 

املجال نظرية » لوي�س األتو�صري« ومتييزه بني التناق�س االأ�صا�صي والتناق�س 

الثانوي، لذا كان يتم التاأكيد اأنه يجب حترير الوطن واإقرار الدميقراطية 

هذه  انتقد  دائما  وكنت  امل�صاواة،  واإقرار  املراأة  حترير  تدريجيا  و�صيليه 

النظرية مربزة اأهمية اإ�رضاك الن�صاء يف التناق�س االأ�صا�صي واإال �صنتخلى 

عن الركب ونبني دميقراطية بدون ن�صاء.

جتر  كانت  اآنذاك  التقدمية  االأحزاب  كل  اأن  اأذكر  اأن  هنا  واأريد 

معاجلة  الحق  وقت  اإىل  وترتك  العام  الن�صال  اإىل  الن�صائية  قطاعاتها 
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ق�صايا التمييز �صد الن�صاء، ومراجعة القوانني املجحفة اأو التاأويالت الدينية 

لها، لذلك تاأ�ص�صت جمعيات ن�صائية خرجت من رحم االأحزاب التقدمية: 

حزب  لواء  حتت  �صابقا  املن�صوية  املغرب  لن�صاء  الدميقراطية  كاجلمعية 

التقدم واال�صرتاكية، واحتاد العمل الن�صائي )منظمة العمل الدميقراطي 

ال�صعبي(، وجمعية املراأة اال�صتقاللية  )حزب اال�صتقالل (، وج�صور )حزب 

االحتاد اال�صرتاكي للقوات ال�صعبية(. وكان لهذه اجلمعيات دور اأ�صا�صي 

يف طرح الق�صية الن�صائية من كل الزوايا، ومناق�صة موا�صيع كانت تعترب 

من الطابوهات، كما قامت مب�صريات للدفاع عن مطالبها. وما املكت�صبات 

القانونية التي اأحرزت عليها املراأة املغربية حاليا اإال نتيجة لهذه الن�صاالت 

من اأجل الكرامة وامل�صاواة.

وعلى الرغم من التقدم احلا�صل داخل احلزب على م�صتوى ولوج 

املراأة مراكز القرار داخله وخارجه )متثيلية ن�صائية يف املوؤ�ص�صات العمومية 

والدولية (، تبقى الهيمنة الذكورية م�صيطرة على القرار ال�صيا�صي لكون 

اإىل  بالو�صول  الن�صاء  من  هائلة  لن�صبة  ي�صمح  مل  الكوطا  التدرج يف 

مراكز القرار، ذلك اأن ا�صتعمال الالئحة الوطنية اأو الالئحة االإ�صافية يف 

االنتخابات الت�رضيعية اأو املحلية يت�رضف فيه املنا�صلني، وهذا ما يجعل 

ان�صواء  ي�صتلزم  الالئحة  االأوائل يف  ال�صت  مرتبة �صمن  احل�صول على 

املنا�صلة حتت جناح اأخ منا�صل للدفع با�صمها وجناحها. لذا ي�صتوجب 

علينا كحركة ن�صوية اأن نعمل جميعا على اإعادة النظر يف جدوى الالئحة 

التي تخدم م�صالح الذكور وتدخل املنا�صالت يف �رضاع بينهن.

III .:اجلامعة: الرتبية على الدميقراطية وامل�ساواة

كان ميثل  بل  فقط،  احلزبية  الزاوية  ن�صايل منح�رضا يف  يكن  مل 

جزءا من مهنتي ومهامي الثقافية داخل املغرب وخارجه. فمهمتي الرتبوية 

كانت اأي�صا مهمة �صيا�صية ن�صوية تربز عرب الدرو�س واملقاربات اجلديدة 
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لتاأطري الطلبة عرب احلوار الدائم والتلقني املتبادل. فاختيار الرتكيز على 

بع�س املربني والكتاب واملوؤلفني كانت له داللة خا�صة لتح�صي�س الطلبة 

والدفع بهم اإىل البحث للتعرف على جمتمعهم وبنياته، واإعادة النظر يف 

املمار�صات التمييزية على امل�صتوى الطبقي اأو النوع االجتماعي باعتبارهما 

الركيزة االأ�صا�صية يف بناء املجتمع الدميقراطي.

اإن املجال الرتبوي جمال خ�صب حيث ع�صت داخله جدلية العلم يف 

خدمة ال�صيا�صة وال�صيا�صة يف خدمة العلم. هكذا  تبلورت حما�رضاتي 

و�صورة  التباينية،  التن�صئة  م�صاألة  حول  والدكتوراه  الثالث  ال�صلك  يف 

املراأة والفتاة يف الرتاث ال�صعبي، وحقوق االإن�صان يف الكتب املدر�صية، 

يف  مقاالت  عرب  االأحداث  كل  اأتابع  كنت  كما  القرار.  ومراكز  والن�صاء 

�صحف  ويف   libération وليربا�صيون  اال�صرتاكي  االحتاد  �صحيفتي 

وجماالت اأخرى.

IV .العمل احلكومي جتربة نوعية

دخلت التجربة احلكومية واأنا مقتنعة كمجموعة من الوزراء باأهمية 

اإمكانية  لنا. دخلتها بفكرة ن�صالية، حاملة  اأ�صندت  التي  املهمة  وتعقد 

العتيدة )دميقراطية، حقوق االإن�صان،  التغيري وتوطيد مبادئنا احلزبية 

تنمية...(. ع�صت حياتي قبل هذه التجربة يف املعار�صة، اأعار�س، اأنتقد، 

التغيري واحلداثة.  باإيديولوجية  براأيي بكل حرية، م�صلحة  اأبدي  اأقرتح، 

لكن وجدت نف�صي داخل �صفينة يقودها ربابنة كثريون.

اأ�صبحت �صيغة العمل خمتلفة، والزمالء اأ�صبحوا اإداريني، والوزير 

هو الرئي�س والقائد و�رضت اأ�صمى بال�صيدة الوزيرة عو�س االأ�صتاذة. 

الربوتوكول  اأ�صحى  كما  االنتظار،  يف  الر�صمية  وال�صيارة  وال�صائق 

ي�صري جزاأ كبريا من احلياة املهنية ويت�رضب اإىل احلياة ال�صخ�صية. وحدث 

نف�صي يف مدر�صة جديدة، بدون معلم وال كتب، جمال جديد ال جتد 
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ال�رضاحة اأو ال�صداقة مكانة داخله، كل وزير ي�صري �صفينته ح�صب جتربته 

وارتباطاته ال�صابقة. كل واحد ين�صج �صبكته لتوطيد مكانته وا�صتقراره، 

حتى اال�صت�صارة تبقى مزيفة، واملعلومة حمتفظ بها، واالبت�صامة ال�صفراء 

ت�رضق املحيى، واحلذر مبداأ اأ�صا�صي يف التوا�صل: خال�صة القول وجدت 

نف�صي يف »غيتو« بالن�صبة للمن�صب متجاوبة مع انتظارات ال�صاكنة ويف 

�رضاع �صامت اأو ظاهر داخل احلكومة.

على م�صتوى املن�صب:. 1

كاتبة الدولة يف التعاون لدى وزير اخلارجية: وزارة بثالث روؤو�س/ 

وزير دولة-وزير منتدب يف ال�صوؤون العربية واالإ�صالمية- وكاتبة دولة.

الكل يدرك اأن كاتب دولة تابع لوزير معني لي�صت له ميزانية خا�صة، 

بدون  دولة  كتابة  الوزير،  اإذن  بدون  معني  قرار  اتخاذ  على  قادر  غري 

�صالحيات. هدا الو�صع مل يوؤد بي اإىل التنازل واالإحباط، واإمنا دفع بي 

اإىل البحث عن خمرج وجدته يف جتربتي ال�صابقة مع املنظمات الدولية 

التي وجدت لديها اأذانا �صاغية على امل�صتوى الر�صمي، مما �صاهم يف اإبراز 

قدراتي وموؤهالتي التي مت االعرتاف بها داخليا وخارجيا، ال�صيء الذي 

اأهلني ملمار�صة مهامي ك�صفرية املغرب لدى االحتاد االأوروبي بكل ثقة 

وجناعة وتعزيز اإ�صعاع �صورة املغرب اجلديد الدميقراطي احلداثي.

على م�صتوى االنتظارات:. 2

ال حظت خالل هذه التجربة اأن ت�صمية امراأة يف من�صب القرار ي�صاهم يف 

كامال على  قبوال  كما الحظت   ،21 القرن  ملغرب  وتقدمية  ايجابية  اإبراز �صورة 

امل�صتوى ال�صاكنة ح�رضية اأو قروية، خا�صة عندما تكون الوزيرة ن�صيطة ومنفتحة.

على م�صتوى الزمالء يف احلكومة:. 3

االأمر كان �صيئا ما معقدا. اأكيد اأنه كان هناك تقدير واحرتام متبادل، 

احلمراء  اخلطوط  يتعدين  واأال  حدودهن،  الن�صاء  تتجاوز  اأال  �رضيطة 
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التنمية  يف  املراأة  الإدماج  الوطني  املخطط  وكان  يحدث.  ما  ويتقبلن 

النقطة التي اأفا�صت الكاأ�س، حيث اأ�صبح التعار�س قائما داخل احلكومة 

بني موؤيدين ومعار�صني وملتزمني لل�صمت. علما باأن الوزير االأول كان 

مت�صبثا بهذا املخطط، م�صادقا على مكوناته واآلياته، ومعرتفا ب�صعوبة 

متريره يف ذلك الوقت.

لقد خ�صت هذه التجارب ال�صيا�صية واالأكادميية وداخل احلكومة 

يف  الدخول  اأو  اإحباط  كل  عن  االبتعاد  و�صجاعة، حماولة  بان�صباط 

يفر�س  ذكوري  و�صط  يف  ومعقد  �صعب  العمل  واأن  خا�صة  نزاعات، 

متيزت  ما  لكن  واملجتمعي.  الفردي  امل�صتوى  على  و�صيطرته  وجوده 

الدولية  املحافل  اأوؤكد عليها يف كل  التي كنت  اإمياين وقناعتي  به هو 

اأن ال دميقراطية فعلية بدون م�صاركة �صيا�صية  واالإقليمية والوطنية » 

وازنة للن�صاء، وبدون اإدماجهن يف القرار االقت�صادي وال�صيا�صي، وبدون 

�صمان حقوقهن امل�رضوعة التي تن�س عليها االتفاقيات الدولية التي وقعها 

و�صادق عليها املغرب، وبدون حماربة كل اأ�صكال احليف والتميز �صد 

الن�صاء«.

اأداة  واملنا�صفة  االإن�صان،  حلقوق  اأ�صا�صي  مبداأ  امل�صاواة  وتبقى 

للو�صول اإليها، وهما معا الركيزتني االأ�صا�صيتني اللتني قادتا ن�صايل منذ 

اأكرث من 40 �صنة فال غرابة اإذا اأعطيت لكتابي االأخري عنوان » امل�صاواة 

واملنا�صفة، تاريخ متعرث ...«.
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مد�خلة وفاء حجي

النا�سطة ال�سيا�سية واجلمعوية

بانخراطي  ال�صبعينيات  منت�صف  يف  ال�صيا�صية  م�صاري  ابتداأ 

تت�صم  الفرتة  تلك  كانت  حيث  املغرب  لطلبة  الوطني  االحتاد  يف 

بالقمع واملواجهة بني النظام وقوى املعار�صة. وقد كان من ال�صعب اأن 

تكون الن�صاء متواجدات يف ال�صاحة ال�صيا�صية اآنذاك. غري اأن الفرتة من 

اأقوى اللحظات التي عرفتها حياتي الن�صالية، الأنها كانت فرتة الكفاح 

من اأجل رفع احلظر عن االحتاد الوطني لطلبة املغرب، علما اأن املغرب 

املغربية  االأطر  لتكوين  اإطارا  الطالبية،  املنظمة  هذه  فقدان  مع  افتقد 

من  العديد  اإن  علما  املغربي.  ال�صباب  وتاأطري  املوؤ�ص�صات  على خمتلف 

واالأحزاب  االإدارة  داخل  امل�صوؤولية  وتتحمل  حتملت  التي  ال�صخ�صيات 

املغربية تعترب من خريجي هذه املنظمة.

ال�صباب  على  اأن  اأرى  الطالبية  املنظمة  يف  عملي  من  وكخال�صة 

املغربية،  اجلامعة  داخل  للتكوين  اإطار  خلق  اأجل  من  الن�صال  املغربي 

حتى ال ي�صبح لنا خريجون حاملني للمعارف دون تربية يف املجاالت 

االجتماعية اأو قدرة على التاأطري، وبدون �صخ�صية قوية.

لقد تعرفت، يف تلك املرحلة، على عدد من املنا�صالت مثل عائ�صة 

بلعربي وثورية ال�صقاط وبديعة ال�صقلي...، ف�رضعنا يف اال�صتغال على 

الق�صية الن�صائية داخل احلزب، حيث كنا رائدات ببلورتنا للتقرير الن�صوي 

داخل املوؤمتر اال�صتثنائي لالحتاد اال�صرتاكي للقوات ال�صعبية �صنة 1975.  



36

لكن عند ال�رضوع يف املمار�صة على هذا امل�صتوى داخل احلزب تبني اأن 

االإقرار  رغم  ثانوية  م�صاألة  الن�صائية  امل�صاألة  تعترب  ذكورية  عقلية  هناك 

باأهميتها. مما اأدى بالعديد من الفعاليات الن�صائية اإىل تاأ�صي�س جمعيات 

ن�صائية خارج االإطارات واالعتبارات احلزبية، وذلك انطالقا من اإميانها 

ال�صيا�صي  احلقل  داخل  باإحلاح  تطرح  اأن  يجب  الن�صائية  الق�صية  باأن 

املكانة  اأن  وباعتبار  احلزبية،  االعتبارات  خارج  املغربي  واالجتماعي 

احلقيقية للمراأة هي التواجد يف �صلب ال�صيا�صية و�صلب العمل من اأجل 

الدميقراطية ودولة القانون.

اإن النجاح يف االنتقال الدميقراطي ي�صتلزم االهتمام ال�رضوري بالنوع 

وم�صاركة الن�صاء يف احلياة ال�صيا�صية ومتثيليتهن بالقدر الكايف داخل 

مواقع القرار وعلى جميع االأ�صعدة، ومن ثمة فاإن املطالبة بالدميقراطية 

دون املطالبة بتحقيق امل�صاواة والتمثيلية الن�صائية يف مواقع القرار جعلت 

فرتة االنتقال الدميقراطي تطول  اأكرث من الالزم ببالدنا. 

وبهذه املنا�صبة ال بد من التاأكيد على �رضورة مراجعة م�صاألة الالئحة 

الوطنية يف االنتخابات الت�رضيعية وعدم بقاء الن�صاء �صجينات هذا النوع 

من الكوطا، وذلك ل�صببني اثنني:

ال�صبب االأول يكمن لفي اأن الالئحة الوطنية انتهى دورها بعد اأن 

اأعطت ثمارها. وتتمثل هذه الثمار يف ا�صتئنا�س املواطن املغربي بالتواجد 

الن�صائي داخل الربملان، كما اأن هذه الالئحة اأفرزت برملانيات ذوات كفاءة 

مما ي�صاهم وال �صك يف تغيري النظرة الذكورية للن�صاء.

ويكمن ال�صبب الثاين يف اأن املمار�صة احلزبية يف التعامل مع م�صاألة 

الالئحة الوطنية اخلا�صة بالن�صاء اأدت حتويل الالئحة الوطنية من كونها 

بيد  ال�صيا�صي  للريع  و�صيلة  اإىل  الن�صاء  لفائدة  االإيجابي  للتمييز  اآلية 

املتنفذين داخل التنظيمات احلزبية �صاأنها يف ذلك �صاأن الئحة ال�صباب. 
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اإن احلقل ال�صيا�صي املغربي يعج باملعيقات التي حتول دون التقدم 

واحرتامها يف  املراأة  اإقرار حقوق  الدميقراطية وعلى طريق  على طريف 

املجال ال�صيا�صي، وهي معيقات اأ�صبحت تفر�س على االأحزاب ال�صيا�صية 

الكفاءات  واحرتام  الداخلية،  الدميقراطية  م�صتوى  على  نف�صها  م�صاءلة 

الن�صائية والرجالية على ال�صواء التي اأ�صبحت عر�صة للتهمي�س واالإق�صاء، 

اإ�صافة اإىل ارتهان احلقل ال�صيا�صي احلزبي املغربي بامل�صالح ولي�س بالقيم 

والروؤية االإيديولوجية، و�صيادة العقلية الذكورية داخل االأحزاب ال�صيا�صية 

وداخل املجتمع على ال�صواء.

وتبني هذه العوامل اإىل اأي مدى اأ�صبحت الكوطا والالئحة الوطنية 

الت�رضيعية  اال�صتحقاقات  يف  باملنا�صفة  املطالبة  واأن  متجاوزة  للن�صاء 

املقبلة من�صجمة اإىل اأبعد احلدود مع الد�صتور الذي يوؤكد على املنا�صفة. 

فاملغرب مل يعد باإمكانه التدرج على هذا امل�صتوى. فعلى الرغم من 

ال�صلطات  لتجاوب  نظرا  الدويل  ال�صعيد  على  املغرب جميلة  اأن �صورة 

العليا مع احلراك ال�صعبي �صنة 2011 واأنه يبدو اأكرث دميقراطية باملقارنة 

مع الكثري من الدول العربية، فاإن هذه ال�صورة بداأت تهتز. وال اأدل على 

ذلك من بع�س املوؤ�رضات. فاآخر موؤ�رض بتقرير »وورلد كلوبال فوروم« حول 

امل�صاواة بني الرجل واملراأة االأخري )فرباير 2016( ي�صري اإىل اأن املغرب يحتل 

املرتبة من 139 اأ�صل 145 بلدا، ويعتمد هذا التقرير، الذي بداأ �صدوره 

منذ 10 �صنوات، على موؤ�رض امل�صاركة ال�صيا�صية، وموؤ�رض الرتبية، وموؤ�رض 

ال�صغل وموؤ�رض الولوج اإىل ال�صحة.

ونف�س ال�صيء ينطبق على تقرير التنمية الب�رضية الذي يبني ب�صكل 

جلي تراجع املغرب ب�صكل كبري على م�صتوى هذا املوؤ�رض. اأي اأننا اأ�صبحنا 

نواجه م�صكال عوي�صا لي�س فقط على م�صتوى امل�صاركة ال�صيا�صية.
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فهل ت�صكل الزعامة الذكورية داخل االأحزاب عائقا فعليا اأمام احتالل 

الن�صاء ملواقع اتخاذ القرار؟ اأكيد اأن ذلك يلعب دورا معينا، اإذ اأن طريقة 

املراأة. فالرجل  الرجل لل�صلطة تختلف عن ممار�صتها من طرف  ممار�صة 

يجد ت�صامنا ذكوريا يف قيادة احلزب من جهة، اإ�صافة اإىل خلق �صبكات 

حتول دون بروز املراأة يف جمال الريادة ال�صيا�صية واملواقع العليا التخاذ 

القرار. غري اأن على الن�صاء م�صاءلة اأنف�صهن اأي�صا.

فاإذا كان من املوؤكد اأن احلركة الن�صائية ا�صتطاعت بن�صالها حتقيق 

العديد من املكا�صب �صواء تعلق االأمر بالالئحة الوطنية يف االنتخابات 

الت�رضيعية كاآلية للتمييز لفائدة الن�صاء، وتغيري مدونة االأحوال ال�صخ�صية 

وفر�س نقا�س الق�صية الن�صائية داخل املجتمع، فاإنها ا�صتطاعت حتقيق 

غري  احلركة.  هذه  املنخرطات يف  الن�صاء  وتعاون  ت�صامن  بف�صل  ذلك 

اأن من املالحظ اأن هذا التعاون والت�صامن اأ�صبح غائبا داخل االأحزاب 

ال�صيا�صية. 

ومنن جهة اأخرى يتعني على الن�صاء م�صاءلة النف�س حول ملاذا تكون 

لهن اجلراأة على طرح االأمور داخل املجتمع بقوة دون اأن يت�صلحن بنف�س 

اجلراأة داخل االأحزاب حيث ت�صت�صلم الن�صاء للعقلية الذكورية وتتماهى 

معها بدون مقاومة تذكر. وهكذا فاإن العقلية الذكورية قد تكون حاجزا 

العقلية  اأن  ينفي  لكن هذا ال  القرار  مواقع  الن�صائية يف  التمثيلية  اأمام 

الن�صائية التي ت�صاير العقلية الذكورية لها ن�صيب يف ما هي عليه الن�صاء 

داخل احلقل ال�صيا�صي حاليا.

التي  للن�صاء  اال�صرتاكية  لالأممية  وكرئي�صة  الدويل،  امل�صتوى  وعلى 

العامل،  لواء االأحزاب اال�صرتاكية عرب  ت�صم 156 منظمة من�صوية حتت 

الق�صية  تراجع  مالحظة  ميكن  املجال،  هذا  يف  جتربتي  من  وانطالقا 

الن�صائية عرب خمتلف بقاع العامل. فمن خالل اجتماعاتنا الدولية يبدو 
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الفرتة  يف  العامل  عا�صها  التي  واملالية  االقت�صادية  االأزمة  اأن  وا�صحا 

االأخرية كان لها اأثر �صلبي هائل على امل�صتوى االجتماعي ب�صفة عامة 

وعلى اجلانب احلقوقي على وجه اخل�صو�س ال�صيما احلقوق االإن�صانية 

للن�صاء. وهو ما يدعو اإىل االن�صغال والقلق بالن�صبة للم�صتقبل. كما اأن 

م�صتوى التدهور التي عرفه احرتام حقوق االإن�صان يف املنطقة العربية له 

كبري التاأثري على التدهور العام التي تعرفه امل�صاألة الن�صائية على امل�صتوى 

العاملي.

ويف املغرب لنا ما يكفي من الوجوه والكفاءات الن�صائية وما ينق�صنا 

على  اال�صتغال  وجب  ثمة  ومن  واملجتمع.  االأحزاب  داخل  اإبرازها  هو 

هذه امل�صاألة يف اأفق االنتخابات الت�رضيعية املقبلة، وذلك من خالل توفري 

داخل  منها  املنتظر  الدور  ولعب  للوجود  لربوزها  ال�رضورية  ال�رضوط 

برمته.   املجتمع  وداخل  بل  والت�رضيعية،  التنفيذية  واملوؤ�ص�صات  االأحزاب 

كبريا يف  تراجعا  الن�صائية  الق�صية  �صتعرف  قوية  ن�صائية  جبهة  فبدون 

بالدنا.





41

مد�خلة عائ�شة خلما�ش

برملانية ونا�سطة �سيا�سية وجمعوية

يف البداية اأريد اأن اأديل مبالحظتني: االأوىل تتمثل يف اأنه ال يجب 

اأن نرتاجع نحن عن املكت�صبات والدفاع عن الت�صليم فيها. فبدون الالئحة 

اأ ن يح�صلن �صوى على مقاعد قليلة داخل  للن�صاء  الوطنية ال ميكن 

الربملان، وقد بينت التجربة ذلك. كما اأنني ال اأحلم اأن تتحقق املنا�صفة 

من حيث عدد املقاعد بني الرجال والن�صاء يف االنتخابات املقبلة اأو ما 

�صياأتي بعدها من انتخابات.

اأو يف  الربملان  الب�صيطة داخل  الثانية: من خالل جتربتي  مالحظة 

جتربتي ال�صيا�صية ب�صكل عام، ميكن احلديث عن وجود رجال ن�صائيني 

ال�رضا�صة خالل مناق�صة  ون�صاء ذكوريات وب�رضا�صة، وقد لوحظت هذه 

تو�صية املجل�س الوطني حلقوق االإن�صان املتعلقة باالإرث. كما لوحظ خالل 

مناق�صة ق�صايا تتعلق بامل�صاواة بني الرجال والن�صاء، مثل الف�صل 475 من 

القانون اجلنائي، ومتديد الفرتة االنتقالية املتعلقة بتزويج القا�رضات يف 

الف�صل 16، حيث كان دفاع الربملانيات قويا اإىل جانب رجل واحد الذي 

رافع لفائدة امل�صاواة باإبداع قل نظريه. ومن ثمة فاإن امل�صاألة ال تهم الن�صاء 

وحدهن بل هي ق�صية جمتمع، ق�صية قيم ومبادئ.

ومن جهة اأخرى، علينا نحن املغاربة واملغربيات اأال نن�صى تاريخنا الذي 

جبهات  على  نا�صلن  اللواتي  الن�صاء  فيه  �صاهمت  والذي  بعد،  يكتب  مل 

خمتلفة، فهن اللواتي اأ�ص�صن للتعليم واملوؤ�ص�صات التعليمية ببالدنا )جامعة 
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القرويني ...(، كما نا�صلن باأ�صكال خمتلف �صد دخول اال�صتعمار. فاأول 

مظاهرة �صد امل�صتعمر �صنة 1913 كانت مظاهرة ن�صائية مبنطقة اخلمي�صات. 

واأول �صهيد يف الن�صال من اأجل اال�صتقالل كانت امراأة يف مظاهرة مبدينة 

فا�س. ومل يكن ن�صالهن نخبويا بل كن ينا�صلن بزخم �صعبي.

عندما قمنا بتاأ�صي�س جريدة 8 مار�س �صنة 1983 ورجعنا لكتابة هذا 

التاريخ اكت�صفنا تاريخا م�رضقا لن�صاء مغربيات مل يكتب لالأ�صف. حاولنا 

ذلك عرب ركن يف اجلريدة لكننا مل ن�صتطع احتواء كل ذلك الكم الهائل 

من الن�صاء املنا�صالت على جبهات خمتلفة.

اإن تنقيبنا عن هذا التاريخ قد حفزنا كثريا على االنخراط يف حركة 

ن�صائية جماهريية وا�صعة كانت لها نتائج مهمة يجب تثمينها، ومتكينها 

من مراجعة نف�صها لتحديد مهامها الراهنة، الأن الراهن احلايل خمتلف 

عن املا�صي. واأريد التاأكيد هنا اأن الن�صاء الن�صائيات هن القادرات على 

الدفاع على ق�صايا امل�صاواة بني الرجال والن�صاء على خمتلف امل�صتويات 

ومنها امل�صتوى الربملاين.

احلركة  تطور  امل�صتحيل  بل  ال�صعب،  من  اآخر،  م�صتوى  وعلى 

من  تتمكن  حتى  مكوناتها،  بني خمتلف  ربط  خيوط  بدون  الن�صائية 

التاأثري لت�صبح ق�صايا امل�صاواة ق�صايا جمتمع برمته.

كما من ال�صعب اأن يتطور جمتمعنا مبدونة اأ�رضة تعود اإىل ع�صور 

كاتبات  منا�صب  ن�صاء يف  تعيني  التقدم مبجرد  كما ال ميكن  قدمية، 

دولة، وال ميكن التقدم وما زلنا نرى ن�صاء حوامل يق�صني نحبهن اأمام 

امل�صت�صفيات، وثلثي االأميني من الن�صاء، ...فخطة اإدماج املراأة يف التنمية 

التعليم  ملفات  اأي�صا  تهم  بل  االأ�رضة،  مدونة  اإ�صالح  فقط  تعني  ال 

اأي  والن�صاء،  الرجال  امل�صاواة بني  تهم  التي  الق�صايا  وال�صحة وخمتلف 

تهم املجتمع برمته.
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اأعتقد اأن اأهم مك�صب للحركة الن�صائية باملغرب يتمثل من جهة يف 

اإ�صالح مدونة االأ�رضة من جهة ود�صتور 2011 من جهة ثانية. غري اأنه 

يجب االنتباه اأن من ال�صهل اأن تنفلت هذه املكت�صبات من بني اأيدينا 

وت�صبح جمرد �رضاب واهم. وقد الحظنا هذا بخ�صو�س تطبيق املدونة 

حيث مت الرتاجع عن عدد من الق�صايا يف العمل الق�صائي. ونف�س االأمر 

بتعبئة  القيام  الدميقراطيني  اأ�صبح على جميع  للد�صتور حيث  بالن�صبة 

ق�صوى من اأجل اأن تكون هيئة املنا�صفة حماربة كل اأ�صكال التمييز كاآلية 

الهيئة  اإن�صاء هذه  اأنه كان من ال�رضوري  خلدمة ق�صايا امل�صاواة، علما 

تتبع خمتلف  من  تتمكن  حتى  احلالية،  الت�رضيعية  الوالية  بداية  منذ 

التعيني  ال�صحة،  التعليم،  التي عرفتها بالدنا )االنتخابات،  االإ�صالحات 

يف املنا�صب العمومية، العنف، زواج القا�رضات الخ( مبا يخدم امل�صاواة 

ويعزز م�صاركة الن�صاء ومتثيليتهن يف مواقع القرار.

اأما بالن�صبة ملجال االنتخابات فقد تهيكل ب�صكل اأ�صبح معه للمر�صحني 

زبناء ي�صوتون عليهم مهما كان احلال، كما هو ال�صاأن بالن�صبة  ملر�صحي 

اأحزاب احلكومة، فعلى الرغم من اأنها يف خالف مع العديد من الفئات، فاإن 

العزوف واملقاطعة يجعل مر�صحيها ي�صتفيدون من اأ�صوات زبنائهم.

اأما بالن�صبة لالئحة الوطنية، فيجب القول اإنها اأ�صبحت مك�صبا بف�صل 

ن�صال م�صتميت من طرف احلركة الن�صائية ومن خمتلف الدميقراطيني 

�صواء من داخل  الداخلية  ببالدنا، وبتن�صيق فعلي وب�صغط على وزارة 

فيها  التفريط  يجب  فال  ثمة  ومن  اجلمعيات.  طرف  من  اأو  املوؤ�ص�صات 

بدعوى اأنها اأ�صبحت ريعا �صيا�صيا. فعو�س اأن نرمي الر�صيع مع الغ�صيل 

يجب و�صع اآليات حتى تتمكن عهذه الالئحة  من القيام باملهمة املنوطة 

بها كاآلية للتمييز االإيجابي لفائدة الن�صاء يف االنتخابات الت�رضيعية. وكل 

الدفاع  قادرات على  ن�صائيات  ن�صاء  النواب  اإىل جمل�س  ت�صل  اأن  اأملي 

الفعلي عن ق�صايا امل�صاواة ويعززن متثيلية الن�صاء يف مواقع القرار.
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�جلل�شة �لثانية: 

�لعمل �لن�شائي و�النتقال �لدميقر�طي

تي�شري �جلل�شة 

• حورية اإ�سالمي، نا�سطة يف املجتمع املدين	

�ملتدخلون

• هادية بلحاج، موؤ�س�سة كوثر، تون�س	

• النوع 	 مقاربة  يف  خمت�س  جامعي،  �سفيقي،  حممد 

الجتماعي

• لطيفة البوح�سيني، جامعية، نا�سطة يف املجتمع املدين	

• �سارة �سوجار، نا�سطة يف املجتمع املدين	

• اأمينة ماء العينني، برملانية ونا�سطة �سيا�سية	
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مد�خلة هادية بلحاج

موؤ�س�سة كوثر، تون�س

لقد �صملت الدرا�صة التي قامت موؤ�ص�صة كوثر باإجنازها العديد من 

املحاور، ومنها حمور امل�صاركة ال�صيا�صية للن�صاء التي �صاأركز عليها يف 

هذه املداخلة، كما �صاأتناول يف ذات الوقت التجربة التون�صية، علما اأن 

ال�رضق  منطقة  بلدان  كل  و�صملت   ،2015 �صنة  ن�رضت  الدرا�صة  هذه 

االأو�صط و�صمال اإفريقيا.

ال�صيا�صية  احلياة  يف  املراأة  م�صاركة  بخ�صو�س  التقرير  يالحظ 

والعمومية اأن متثيلية الن�صاء �صهدت ارتفاعا ملحوظا بعد ما ا�صطلح 

على ت�صميته بالربيع العربي اأو »الثورات العربية«. ومن بني البلدان االأكرث 

31.6% بالن�صبة  بن�صبة  وتون�س،  اجلزائر  جند  للن�صاء  بالن�صبة  متثيلية 

ومن  االأخرية.  االنتخابات  للجزائر.بعد  بالن�صبة   %  25 وحوايل  لتون�س 

البلدان االأكرث بعدا عن بلوغ مرحلة املنا�صفة جند بلدان اخلليج وبع�س 

بلدان ال�رضق االأو�صط مثل اليمن ولبنان وغريهما. كما ميكن االإ�صارة 

اإىل اأن العربية ال�صعودية اأ�صبحت لها 30 امراأة مبجل�س ال�صورى. لكن 

ق�صايا  مع  التعامل  تطور  م�صتوى  فعال  التقرير  هذا  اأرقام  تعك�س  هل 

املراأة بهذه البلدان وم�صتوى امل�صاركة الفعلية للمراأة يف احلياة ال�صيا�صية 

ببلدان هذه املنطقة؟ 

وعلى الرغم من هذا التقدم فاإن ن�صبة الن�صاء الوزيرات ظلت �صعيفة، 

حيث حتتل بلدان املنطقة املرتبة ما قبل االأخرية عامليا وراء منطقة البحر 
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امل�صاركة  الن�صاء  ن�صبة  معد  اأن  مثال جند   ،2012 �صتنرب  ففي  الهادي. 

الن�صائية يف احلياة ال�صيا�صية ال يتعدى 8 يف املائة حيث يرتاوح هذا 

املعدل بني �صفر يف املائة بلبنان و 23 يف املائة بفل�صطني.

وزارية  حقائب  يحملن  ما  فعادة  وزيرات  الن�صاء  ت�صبح  وعندما 

تقليدية مثل وزارة املراأة اأو وزارة االأ�رضة اأو وزارة ال�صوؤون االجتماعية...

الخ. كما نالحظ اأن املنا�صب الرئي�صية يف مبجال االقت�صاد حكر على 

الرجال  بني  امل�صاواة  عدم  الدرا�صة  هذه  تربز  كما  الن�صاء.  دون  الرجال 

والن�صاء يف الولوج اإىل الوظيفة العمومية و ال�صيما  املنا�صب العليا.

واإذا ما عينا قطاع العدل نالحظ اأن الن�صاء يف هذا القطاع قد ارتفع 

حوايل  تبلغ  القانونيني  الن�صاء  ح�صة  بلغت  حيث  االأخري،  العقد  خالل 

%25 مقرتبة من املتو�صط العاملي. غري اأن تاأنيث قطاع العدل مل تعرفه اإال 

بع�س بلدان املنطقة ولي�س كل بلدانها. هكذا يالحظ ارتفاع ن�صبة الن�صاء 

بقطاع العدل يف البلدان املغاربية ولي�س ببلدان ال�رضق االأو�صط. وكلما 

اقرتبنا من بلدان اخلليج جند اأن هذه الن�صبة تتقل�س ب�صكل هائل.

التجربة التون�سية 

يالحظ اأن هناك ت�صابه يف الطيف ال�صيا�صي بني املغرب وتون�س كما 

هناك ت�صابه من حيث متثيلية الن�صاء يف مواقع اتخاذ القرار. فتون�س 

بعد الثورة وبعد ثالث �صنوات من كفاح املجتمع املدين واحلركة الن�صائية 

التون�صية، مت احل�صول على د�صتور تقدمي كفاية حيث هناك ف�صالن 

على االأقل خ�ص�صا للن�صاء التون�صيات. وميكن االإ�صارة اإىل الف�صل 46 

الذي يتحدث عن املنا�صفة وامل�صاواة بني الن�صاء والرجال. كما يتحدث 

القانون  الذي يحدد  الف�صل 24  واملواطنة وكذا  املواطن  الف�صل21 عن 

االنتخابي. وهكذا، كان الد�صتور وا�صحا من حيث مكت�صبات الن�صاء 

وخا�صة يف ما يتعلق مب�صاألة املنا�صفة.
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كما يالحظ التقرير اأنه خالل ال�صنوات االأخرية حدث نوع من االنفتاح 

ال�صيا�صية  امل�صاركة  بخ�صو�س  بتون�س  واملواطنات  املواطنني  طرف  من 

للن�صاء. حيث مل يظل الرجال متحفظني جتاه امل�صاركة ال�صيا�صية للن�صاء 

اأنه  غري  املنتخبة.  الهيئات  يف   اأو  الربملان  يف  الن�صاء  تواجد  جتاه  اأو 

العقليات  انفتاح  وال  الد�صتور  ال  اأن  باعتبار  مفارقة  هناك  زالت  ما 

وتغريها مل يكن تاأثري فعلي على نتائج االنتخابات وتواجد الن�صاء يف 

ن�صبة 31.33% يف  يتجاوزن  فالن�صاء مل  القرار.  ومراكز  املنتخبة  الهيئات 

الربملان املنبثق عن االنتخابات التون�صية االأخرية. كما اأن الف�صل 46 من 

االنتخابي. وتلك  القانون  تفعيله يف  يتم  الد�صتور، ورغم و�صوحه، مل 

امل�صكلة. فباالإمكان اأن يكون لنا د�صتور تقدمي جدا، لكن القانون ال 

القانون االنتخابي، واحلالة  اأن  ال�صحيح، حيث  يقوم برتجمته بال�صكل 

باملنا�صفة  اكتفى  اإذ  والعمودية،  االأفقية  املنا�صفة  على  ين�س  مل  هذه، 

االأفقية مما اأدى اإىل اأن الن�صاء مل يكن وكيالت اللوائح االنتخابية مما 

اأدى اإىل ن�صبة الن�صاء امل�صار اإليها داخل الربملان التون�صي والتي ال تتعدى 

31.33%. كما اأن امراأة واحدة هي التي جتراأت على الرت�صح لالنتخابات 

ف�صنجد  العمومية،  والوظيفة  نظرة على احلكومة  األقينا  واإذا  الرئا�صية. 

ال�صورة اأكرث  قتامة بل كاريكاتورية باملقارنة مع ما ين�س عليه الد�صتور 

ومدى م�صاهمة الن�صاء يف الثورة التون�صية.

ففي �صنة 2014 مثال كانت هناك وزيرتان وكاتبة دولة. ومل تتح�صن 

الو�صعية بعد االنتخابات االأخرية حيث جند 3 وزيرات و7 كاتبات دولة 

وبعد التعديل احلكومي االأخري اأ�صبحت باحلكومة 3 وزيرات، ويتعلق 

االأمر بالطبع بوزيرة �صوؤون املراأة واالأ�رضة، ووزيرة ال�صياحة، ووزيرة الثقافة. 

ما  عادة  التي  التقليدية  الوزارية  احلقائب  نوعية  وا�صحا  يبدو  وبذلك 

ت�صند للن�صاء. 
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تتجاوز   ال  العمومية  بالوظيفة  القرار  مبواقع  الن�صاء  ن�صبة  اأن  كما 

2.3%. وبذلك ميكن ا�صتنتاج اأن هذه ال�صورة ال تعك�س الد�صتور. اأما 

بخ�صو�س تواجد الن�صاء يف قطاع العدل، فاإن تون�س �صاأنها �صاأن اجلزائر 

واملغرب، يف مقدمة البلدان التي اأنثت قطاع العدل. لكن على الرغم من 

العدد الكبري للن�صاء يف هذا القطاع، فاإنهن يحتلن مواقع متو�صطة، اإذا 

كلما تقدمنا يف املراتب جند عدد الن�صاء يتقل�س، هكذا ال جند �صوى 

حوايل 15%من الن�صاء يف مواقع امل�صوؤولية ب�صلك الق�صاء �صنة 2009.

اأما بخ�صو�س احلكامة املحلية، فاالأمر اأكرث �صوءا، فبعد االنتخابات 

الت�رضيعية االأخرية ال جند اأي اٍماة يف من�صب املحافظ )العامل( وذلك 

على الرغم من م�صاركة الن�صاء يف ال�صاأن العام �صواء يف احلقل ال�صيا�صي 

اأو اجلمعوي اأو االإداري.

النقابيات  الن�صاء  اأن  حيث  النقابات،  االأمر جنده يف جمال  نف�س 

ميثلن ن�صبة 4.2% ومل يتم انتخاب اأية امراأة يف املكتب التنفيذي للمركزية 

النقابية، حيث ال وجود لتطبيق مبداأ املنا�صفة يف هذه الهياأة النقابية 

ذات االأهمية الكربى يف تون�س. 

اأما بالن�صبة لالأحزاب ال�صيا�صية، فمن املالحظ اأن �صنة 2014 عرفت 

م�صاركة الن�صاء باأكرث من 47% يف الرت�صح لالنتخابات الت�رضيعية، غري اأن 

12% فقط من وكالء اللوائح كانوا ن�صاء، االأمر الذي اأثر على النتائج حيث 

مل حت�صل الن�صاء على اأكرث من 31% من املقاعد.

كما من املالحظ اأن مليون و200 األف من الن�صاء �صوتن على حزب 

»نداء تون�س« الذي يعترب حزبا تقدميا يف تون�س، علما اأن حزب النه�صة 

الن�صاء  فقررت  و2014   2011 بني  ما  حاكما  كان  الذي  هو  االإ�صالمي 

وتنزيل  التون�صية  املراأة  مكا�صب  على  للحفاظ  تون�س  لنداء  الت�صويت 

واملجتمع  الن�صائي  العمل  ثمار  من  كان  الذي  الد�صتور  من   46 الف�صل 
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احلياة  توازن يف  خلق  التون�صيات يف  الن�صاء  �صاهمت  وهكذا  املدين. 

ال�صيا�صية بنهو�صها �صد حزب النه�صة. لكن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه 

باإحلاح هو حققت الن�صاء اأهدافها مع حزب نداء تون�س، ذلك مو�صوع 

هذه  بعد  التون�صيات  الن�صاء  عزوف  من  تون�س  على  ويخ�صى  اأخرى؛ 

التجربة ال�صيئة مع حزب النداء.

اأما بالن�صبة للمجتمع املدين، فيالحظ اأن الن�صاء يلتحقن اأكرث فاأكرث 

مبنظمات املجتمع املدين مقارنة باالأحزاب ال�صيا�صية، حيت تتواجد حوايل 

700 جمعية ن�صائية �صنة 2014، من اأ�صل اأكرث 16.000 جمعية بتون�س 

املجتمع  مبنظمات  القرار  هيئات  الن�صاء يف  تواجد  اأن  ويالحظ  حاليا. 

املدين اأكرب من تواجدها يف مواقع القرار باالأحزاب ال�صيا�صية. 

وبخ�صو�س تواجد الن�صاء يف هيئات االنتقال الدميقراطي بتون�س 

ما بني 201 و2013، يالحظ ح�صور 57 امراأة مقابل 169 رجال مما يبني 

اتخاذ  م�صتويات  جميع  على  والن�صاء  الرجال  بني  القائم  الهام  التفاوت 

القرار بتون�س.

تقوية  منها  التو�صيات  بع�س  على  ال�صوء  الدرا�صة  �صلطت  لقد 

ال�صيا�صية  االأحزاب  م�صتوى  على  �صواء  اجليدة  واحلكامة  ال�صفافية 

ال�صيا�صية واالإدارية؛ وتعزيز امل�صاواة وتكافوؤ الفر�س  وخمتلف الهيئات 

القرار  اأ�صحاب  وحت�صي�س  القرار،  مواقع  اإىل  الن�صاء  ولوج  جمال  يف 

وال�صالم؛  الدميقراطية  اإقامة  مرحلة  يف  الن�صاء  دور  باأهمية  ال�صيا�صي 

والعمل على مواجهة العقبات الفعلية �صواء منها الدينية اأو االجتماعية 

اأو الثقافية التي ترف�س االإقرار بحقوق وقدراتها على لعب دور هام يف 

احلياة العامة خارج بنيات االأ�رضة. كما من التو�صيات اتخاذ االإجراءات 

ال�صيا�صية  املحا�رضة  ومواجهة  امل�صاهمة يف  حتديد  �صاأنها   من  التي 

الن�صاء  تدابري متكن  واتخاذ  العمومي  الف�صاء  الن�صاء يف  والعنف جتاه 
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من الولوج اإىل مراكز القرار، وخلق بيئة منا�صبة الإن�صاء اآليات موؤ�ص�صاتية 

تقدم الدعم ال�رضوري لتمثيلية الن�صاء وولوجهن اإىل مواقع اتخاذ القرار. 

الن�صاء،  ريادة  لتقوية  الالزمة  التدابري  اتخاذ  التو�صيات  هذه  من  كما 

القدرات  وتقوية  واالإدارية،  وال�صيا�صية  املدنية  احلياة  يف  وم�صاركتهن 

التوا�صلية للن�صاء، وحت�صي�س و�صائل االإعالم بخطورة ترويج وتكري�س 

ال�صورة النمطية على الن�صاء. 
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مد�خلة حممد �شفيقي

جامعي، خمت�س يف مقاربة النوع الجتماعي

يف البداية ال بد من التذكري باأن ق�صية املراأة باملغرب عرفت العديد 

من التطورات التاريخية، �صكلت فيها م�صاألة امل�صاواة بني الرجل واملراأة 

ق�صية اأ�صا�صية وجوهرية يف م�صار االنتقال الدميقراطي ونقطة حمورية 

بالن�صبة الأي م�رضوع جمتمعي يتوخى العدالة االجتماعية ويروم حتقيق 

مبادئ وقيم امل�صاواة بني اجلن�صني ومناه�صة كافة اأ�صكال التمييز.

ويف هذا ال�صياق، ياأتي انخراط خمتلف دول العامل ومنها املغرب 

يف التخطيط الأفق 2030، وذلك انطالقا من اأهداف التنمية امل�صتدامة 

ملا بعد 2015، التي تاأخذ بعني االعتبار بعد النوع االجتماعي وجتعل 

م�صاألة امل�صاواة ق�صية حا�صمة بالن�صبة مل�صتقبل العامل.

م�صاألة  فيه  تفاقمت  الذي  الوقت  يف  املو�صوع  هذا  اأهمية  وتاأتي 

التفاوتات خالل ال�صنوات االأخرية ب�صبب االأزمات املختلفة التي طبعت 

فيها  اله�صة، حتملت  الفئات  �صلبية على  انعكا�صات  لها  العامل، وكانت 

التي  املتو�صط  املراأة الكلفة االأكرب. و�صكلت فيها منطقة جنوب حو�س 

ينتمي اإليها املغرب احللقة االأ�صعف ملا تعي�صه من تراجعات. ولالإ�صارة، 

فاإن هذا االأمر ال يتعلق فقط بال�صفة اجلنوبية من حو�س البحر االأبي�س 

املتو�صط بل اأي�صا ببلدان �صماله اأي�صا. وتتميز هذه املنطقة االأقل اندماجا 

مبعدالت الن�صاط لدى الن�صاء ال تتعد 25%، وهي ن�صبة ظلت �صعيفة 

خالل العقدين االأخريين، بل ومر�صحة للرتاجع. ويوؤثر هذا الو�صع ب�صكل 
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ال�صيا�صي  التهمي�س  من  ويزيد  للمراأة،  ال�صيا�صية  امل�صاركة  على  �صلبي 

للمراأة مرتبط ب�صكل قوي مبدى  ال�صيا�صية  امل�صاركة  للن�صاء. فم�صتوى 

م�صاركتها يف احلياة العامة.

ومنذ  الن�صائية  للحركة  كان  فقد  املغرب،  و�صعية  يخ�س  وفيما 

اأول جريدة تهتم  القرن املا�صي ح�صور متميز، عرف انطالق  ثمانينيات 

بق�صايا امل�صاواة يف العامل العربي، وهي جريدة 8 مار�س. ومنذ ذلك احلني، 

الدميقراطية  تكري�س  اأجل  من  امل�صتميت  والن�صال  الدوؤوب  العمل  بداأ 

كمطلب رئي�س، على اعتبار ق�صية م�صاواة النوع حتتل موقع ال�صدارة 

يف ق�صية الدميقراطية. وقد لعبت احلركة الن�صائية باملغرب دورا هاما يف 

االنتقال الدميقراطي.

و�صتاأتي حكومة التناوب برئا�صة ال�صيد عبد الرحمن اليو�صفي لتطلق 

حملة م�صاورات وا�صعة، والأول مرة يف تاريخ  املغرب، مع احلركة الن�صائية. 

وقد اأدت هذه امل�صاورات اإىل الت�رضيع يف طرح م�صاألة امل�صاواة ومدونة 

االأ�رضة داخل املوؤ�ص�صات الت�رضيعية والتنفيذية. وهكذا �صيتم نقل هذه 

املوا�صيع من دائرة احلقل الديني اإىل دائرة احلقل املدين، وهو ما �صكل 

حينه قفزة نوعية يف هذا املجال.

والعقد  املا�صي  القرن  ت�صعينات  املغرب خالل  عرف  فقد  وللتذكري، 

النقا�س  متحور  حيث  د�صاتري،  ثالث  و�صع  احلالية  االألفية  من  االأول 

مبنا�صبة و�صع هذه الد�صاتري حول م�صاألة جوهرية تتعلق بق�صية امل�صاواة 

بني الرجل واملراأة، اأال وهي اإقرار حقوق االإن�صان كما هي متعارف عليها 

دوليا، خا�صة واأن املغرب ينتمي للمنطقة الوحيدة يف العامل التي اأنتجت 

اأكرب عدد من التحفظات بخ�صو�س االتفاقيات الدولية حلقوق االإن�صان. 

فبدعوى اخل�صو�صية مت و�صع ق�صية املراأة يف �صريورة من عدم امل�صاواة 

وبعيدا عن خمتلف التطورات التي ي�صهدها العامل. وهكذا، ميكن القول 
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حقوق  متلك  دون  يتم  اأن  ميكن  ال  الدميقراطي  االنتقال  حتقيق  باأن 

االإن�صان كما هي متعارف عليها دوليا. ويف هذا اخل�صم، �صياأتي د�صتور 

املغرب،  عليها  �صادق  كما  الدولية  االتفاقيات  �صمو  على  ليوؤكد   2011

وتكفي االإ�صارة هنا اإىل الف�صول  19 و30 و31 و 164.

ويف هذا ال�صياق، ظلت ق�صية م�صاواة النوع االجتماعي ت�صتلزم، 

احلكامة  موؤ�ص�صات  وجود  واالنتخابية،  ال�صيا�صية  امل�صاركة  اإىل  اإ�صافة 

واالقت�صادية  ال�صيا�صية  التوجهات  حتديد  يف  اأهمية  من  لها  ملا  نظرا 

بالرتبية  املتعلقة  تلك  اخل�صو�س  على  ومنها  والثقافية،  واالجتماعية 

والتنوع وغريها من املوا�صيع. 

اخل�صو�س  بهذا  مواده  بع�س  واأجراأة  الد�صتور  تفعيل  اأن  ويبدو 

التفعيل  هذا  اأن  علما  احلالية،  احلكومية  التجربة  خالل  تاأخرا  �صجل 

الروافع التي من �صاأنها ت�صجيع امل�صاركة  ي�صكل عن�رضا جوهريا ملعرفة 

ال�صيا�صية للمراأة وح�صورها يف جميع م�صتويات اتخاذ القرار ال�صيا�صي 

واالأجهزة  املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  متثيليتها  اإىل  باالإ�صافة  واملدين، 

االإدارية. وبهذا اخل�صو�س، فقد عرف املغرب تطورا طفيفا، حيث انتقلت 

متثيلية الن�صاء بالربملان من 10% خالل االنتخابات الربملانية ل�صنة 2007 

اإىل 17% خالل االنتخابات االأخرية، وهي ن�صبة تظل �صعيفة مقارنة مع 

بع�س دول القارة االأمريكية )27%( ودول اإفريقيا جنوب ال�صحراء )%23(. 

مهما  تطورا  الن�صاء  متثيلية  عرفت  املحلية،  اجلماعات  م�صتوى  وعلى 

ن�صاء  اأمام  ومازال   .2009 �صنة  اإىل12،4%   2003 �صنة  انتقلت من0،56% 

املغرب م�صاحة وا�صعة للعمل على م�صتوى اجلهات، وهو ما يوؤكده غياب 

املراأة عن تراأ�س اأية جهة من اجلهات االإثنى ع�رض التي يتكون منها املغرب.

�صواء  باإحلاح  نف�صها  تفر�س  جوهرية  م�صاألة  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 

مهم  عدد  وجود  وهي  الوطنية،  اأو  االإقليمية  اأو  الدولية  املنتديات  يف 
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من املرجعيات املعيارية وقدرة هائلة على الرتافع، اإال اأن و�صائل التغيري 

تظل �صبه منعدمة. فال ميكن تغيري و�صعية املراأة دون تغيري اقت�صادي 

واجتماعي. فاالأمر ال يتعلق فقط بو�صعية املراأة، الأن املراأة ال تعي�س معزولة، 

بل يتعلق باالأ�صا�س بالعالقات االجتماعية وباملنظومة االقت�صادية التي 

يجب تغيريها. ومن بني الو�صائل املتعددة لتحقيق هذا التغيري املن�صود 

والتي  باملغرب  ال�صبيهة  البلدان  للدولة، خا�صة يف  العامة  امليزانية  جند 

تلعب فيها الدولة دورا حا�صما يف التحوالت االقت�صادية واالجتماعية، 

حيث الو�صائل املالية التي ت�صتعملها الدولة اأهم من تلك التي ي�صتعملها 

)معدل  للدولة  اال�صتثماري  اجلهد  يعك�صه  ما  وهو  اخلا�س،  القطاع 

اال�صتثمار جتاوز 30%(. ولالإ�صارة، فاإن اأغلب امليزانيات يف بلدان العامل 

ال تاأخذ بعد النوع االجتماعي خالل فرتة اإعدادها. ومن هنا يظل �صوؤال 

اأثر ميزانية النوع االجتماعي على و�صعية املراأة �صوؤاال م�رضوعا.

وال بد من التذكري باأن ا�صتثمار درهم واحد اأو دوالر اأو دينار لي�س 

هائلة  مالية  العتمادات  ما  دولة  ر�صد  من  بالرغم  اأنه  حيث  حمايدا، 

للتعليم مثال كما هو احلال بالن�صبة للمغرب، فلن يتم بلوغ هدف تعميم 

التمدر�س وحماربة الهدر املدر�صي لدى الفتيات ما مل يتم اعتماد ميزانية 

النوع االجتماعي، الأن حاجيات الفتيان والفتيات تظل خمتلفة. فالتعميم 

مثال يهم باالأ�صا�س الفتيات يف الو�صط القروي، وال ميكن حتقيق ذلك 

ما مل تكن املدر�صة تتوفر على بنيات حتتية اأ�صا�صية )مراحي�س للفتيات، 

املاء، الكهرباء،...(. ومن ثمة ال ميكن حتقيق التعميم دون اإن�صاء مدار�س 

وحاجيات  االجتماعي  النوع  على  القائمة  الفوارق  االعتبار  بعني  تاأخذ 

خمتلف الفئات. 

العمل  بتق�صيم  تتعلق  اأخرى  عوائق  فهناك  ذلك،  اإىل  واإ�صافة 

الفتاة  بها  تقوم  التي  االأ�صغال  من  عدد  اأن  حيث  القروي،  الو�صط  يف 

القروية كمهمة البحث عن احلطب، وجلب املاء، الخ، تزيد من تكري�س 
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التفاوتات بني اجلن�صني، وهو ما يجعل حتقيق امل�صاواة القائمة على النوع 

االجتماعي م�صاألة اأ�صا�صية تتطلب تدخال مندجما و�صموليا لل�صيا�صات 

العمومية )املدر�صة، الطريق، الكهرباء، املاء،...(.

كما يجب التذكري باأن التفاوتات القائمة على النوع االجتماعي غالبا 

ق�صية مطروحة �صمن  باعتبارها  العربية  املنطقة  تتم معاجلتها يف  ما 

امل�صاواة  ق�صية  لو�صع  تدخال  ي�صتلزم  ما  وهو  لالأ�رضة،  اخلا�صة  احلياة 

�صمن اإطارها العام لت�صمل خمتلف مناحي احلياة.

انطالق  مع  تزامنا  التناوب،  حكومة  �رضعت  الهدف،  هذا  ولبلوغ 

ق�صوى  اأهمية  اإعطاء  2002، يف  �صنة  الدولة  ميزانية  اإ�صالح  م�صل�صل 

اإبانه  واملالية  االقت�صاد  وزارة  اأطلقت  حيث  االجتماعي،  النوع  لق�صية 

درا�صة اأولية حول اجلدوى من و�صع ميزانية النوع االجتماعي باملغرب، 

اعتربت االأوىل من نوعها يف العامل. ومنذ ذلك احلني، مت البداأ يف و�صع 

م�رضوع امليزانية املتعلقة بالنوع االجتماعي على مرحلتني، حيث مكنت 

املرحلة االأوىل )2003-2004( من ت�صخي�س القطاعات املعنية بهذه املقاربة 

ومن اإعداد اأدوات العمل )دليل �صهل وكتيب يتعلق بالنوع االجتماعي 

يف امليزانية(. وتهدف هذه االأدوات اإىل متلك خمتلف القطاعات الوزارية 

مفاهيم ومنهجية ميزانية النوع االجتماعي. وخالل املرحلة الثانية )ابتداء 

كملحق  االجتماعي  النوع  مليزانية  تقرير  اأول  اإعداد  �صيتم   ،)2005 من 

وابتداء   .2005 ل�صنة  املالية  لقانون  املرافق  واملايل  االقت�صادي  للتقرير 

من 2006، �صيتم اإ�صدار تقرير خا�س مبيزانية النوع االجتماعي، حيث 

اأو على  �صيعرف هذا االأخري تطورات مهمة �صواء على امل�صتوى الكمي 

امل�صتوى الكيفي. وهكذا، �صينتقل عدد القطاعات الوزارية امل�صتهدفة من 

اليوم 31  العدد  لي�صبح  التعليم والفالحة(  ال�صحة،  )املالية،  4 قطاعات 

قطاعا. وبعد اعتماد حتليل ال�صيا�صات العمومية على اأ�صا�س كل قطب 

الفر�س،..(،  تعزيز  قطب  التحتية،  البنيات  قطب  املوؤ�ص�صاتي،  )القطب 
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ال�صيا�صات  حتليل  على  يرتكز  االجتماعي  النوع  ميزانية  تقرير  اأ�صبح 

العمومية من منظور حقوقي، واملتمثل يف االأبعاد املعيارية واالإجراءات 

اآليات امل�صاءلة يف جمال احرتام حقوق  الفعلية والنتائج، وهو ما يعزز 

االإن�صان وخا�صة حقوق املراأة.

النوع  ميزانية  جمال  يف  املغرب  جتربة  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 

االأوروبي  االحتاد  وكذا  الدول  من  العديد  انتباه  لفتت  قد  االجتماعي 

الذي اأوىل اأهمية كربى للمو�صوع. وكما �صبق الذكر، اأ�صبحت ميزانية 

النوع االجتماعي ترتكز على مقاربة قائمة على احلق، وهي مقاربة تقوم 

على مبداأ اأ�صا�صي من مبادئ حقوق االإن�صان، ويتعلق االأمر مببداأ عدم 

جتزيء هذه احلقوق. 

ومن خالل هذا املنظور، اأ�صبح اإعداد تقرير ميزانية النوع االجتماعي 

يت�صمن، اإ�صافة اإىل التحليل القطاعي، جزءا تركيبيا مهما يقوم بتقييم لي�س 

فقط لعمل خمتلف القطاعات الوزارية، بل ي�صائل اأي�صا عمل املوؤ�ص�صات 

اال�صت�صارية مثل املجل�س الوطني حلقوق االإن�صان واملجل�س االقت�صادي 

واالجتماعي من اأجل الوقوف على التحاليل املنجزة واملقرتحات املقدمة، 

ومعرفة مدى ان�صجامها مع ال�صيا�صيات العمومية املتبعة. 

اإىل  الولوج  كما قامت وزارة االقت�صاد واملالية بدرا�صة مهمة حول 

احلقوق االأ�صا�صية املتعلقة بالنوع على امل�صتوى اجلهوي، مكنت والأول 

مرة امل�صتوى الوطني، بل وعلى امل�صتوى الدويل، من اإعداد موؤ�رض تركيبي 

اعتمادا  املوؤ�رض  احت�صاب هذا  االأ�صا�صية، حيث مت  احلقوق  اإىل  للولوج 

واالجتماعي  االقت�صادي  املجل�س  حددها  كما  اأ�صا�صيا  حقا   29 على 

حلقوق االإن�صان التابع لالأمم املتحدة. وهكذا، �صيتوفر املغرب اليوم على 

الرتبية،  )الت�صغيل،  االأ�صا�صية  احلقوق  اإىل  الولوج  حتليل جهوي حول 

بخ�صو�س  مهمة  نتائج  حتقيق  يف  امل�صاهمة  من  مكن  الت�صامن...(، 
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االأقاليم اجلنوبية. وقد بني الدرا�صة اأن اأي تخلف على م�صتوى حق من 

احلقوق، مثل احلق يف ال�صغل، �صيوؤثر �صلبا على خمتلف ما مت اإجنازه. 

هادفة  تكون  اأن  يجب  واالجتماعي  االقت�صادي  التغيري  عملية  اأن  اأي 

على  اعتمادا  بل  العمومية  ال�صيا�صات  م�صتوى  على  عام  ب�صكل  لي�س 

احلاجيات املحلية للقرب، نظر لالأولويات اخلا�صة بكل جهة. 

لتقييم  الو�صائل واالأدوات  املغرب ميتلك عددا من  اأ�صبح  وهكذا، 

رهن  هي  بل  التكنقراطيني،  على  حكرا  لي�صت  العمومية،  ال�صيا�صات 

اإ�صارة الفاعل ال�صيا�صي والفاعل املدين، ومتلكها �صيمكن هوؤالء الفاعلني 

املهتمني بق�صايا النوع االجتماعي من الرتافع ومواكبة املكت�صبات على 

بني  امل�صاواة  ق�صية  لتعزيز  والقانوين  والت�رضيعي  الد�صتوري  امل�صتوى 

على  واملراأة  الرجل  االأ�صا�صية من طرف  احلقوق  اإىل  والولوج  اجلن�صني 

ال�صواء. وميثل هذا الهدف رهانا رئي�صيا �صواء على امل�صتوى الوطني اأو 

االإقليمي اأو اجلهوي.
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مد�خلة لطيفة �لبوح�شيني

جامعية، نا�سطة يف املجتمع املدين

بريو  مي�صال  الفرن�صية  للموؤرخة  مبقولة  التذكري  البداية  يف  اأود 

)Michelle Perrot( املتخ�ص�صة يف تاريخ الن�صاء، والتي ن�رضت كتابات 
متعددة حول تاريخ العالقات بني اجلن�صني وحول احلركة الن�صائية بفرن�صا، 

حيث تقول ما معناه، اأن الدميقراطية �رضط �رضوري يف م�صرية االعرتاف 

اإىل  هنا  االإ�صارة  وجتدر  كافية.  غري  لكنها  للن�صاء  االإن�صانية  باحلقوق 

اأن جتربة فرن�صا يف هذا املجال لها اأهميتها. اإذ وبعد اأن جنحت الثورة 

الفردي واإقامة الدميقراطية، اتخذت عددا من  اإ�صقاط نظام احلكم  يف 

االإجراءات متثل اأحدها يف االإق�صاء االإرادي والوا�صح للن�صاء من احلق 

يف امل�صاركة يف احلياة ال�صيا�صية واعتبارهن غري موؤهالت ملمار�صة حق 

املواطنة. وقد تطلب االأمر اأزيد من قرن ون�صف لتعرتف هذه الدميقراطية 

العريقة قانونيا بامل�صاواة يف احلقوق ال�صيا�صية بني الرجال والن�صاء.

هكذا، ومن خالل هذه التجربة املتميزة واملتفردة تاريخيا، بدا جليا 

اأن انتظام الن�صاء يف جمعيات وحركات للمطالبة بامل�صاواة يف احلقوق 

ال�صيا�صية احتاج اإىل االعرتاف بذلك يف اإطار االإقرار باحلريات العامة. 

ويف  العام  املناخ  وكذلك  �رضوط  بتوفري  �صمحت  الدميقراطية  اإن 

القلب منه االعرتاف باحلريات العامة مثل حرية التجمع وحرية التظاهر 

وحرية التنظيم التي كانت �رضورية للمنظمات الن�صائية يف معاركها من 

اأجل االعرتاف بامل�صاواة والتي احتاجت اإىل وقت طويل. 
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ق�صية  بني  الربط  اأن  يبدو  ومتنوعة،  من جتارب خمتلفة  انطالقا 

امل�صاركة  يف  حقهن  منها  واأ�صا�صا  عموما  الن�صاء  وحقوق  الدميقراطية 

غري  من  اأنه  جليا  يبدو  اإذ  ع�صوي.  ارتباط  هو  ال�صيا�صية  احلياة  يف 

احلياة  يف  الن�صائية  التمثيلية  م�صاألة  نناق�س  اأن  املعقول  وال  املقبول 

�صمن  يوجد  التي  الدميقراطية  امل�صاألة  نقا�س  عن  مناأى  يف  ال�صيا�صية 

بن�صائه  املجتمع،  اأفراد  لكل  االأ�صا�صية  باحلريات  االعرتاف  حمدداتها 

ورجاله. فالدميقراطية مل تكن يوما جمرد �صناديق اقرتاع وجمرد اآليات 

واحلقوق  واملبادئ  القيم  من  بعدد  دوما  مرتبطة  كانت  بل  انتخابية، 

)حقوق االإن�صان ب�صكل عام(. هذا وحتى واإن مت اإغفال االعرتاف للن�صاء 

الفعلي  التمتع  الكونية )L’universalité( على  بحقوقهن وغطى طابع 

للن�صاء بحقوقهن، فاإن هذا بني بامللمو�س اأن ن�صف الب�رضية مل يكن له 

ليخ�صع ويقبل باالأمر الواقع، وهو ما اأدى اإىل خو�صهن معارك لت�صبح 

هذه احلقوق حقوقا يتمتع بها اجلميع رجاال ون�صاء، وتكتمل يف نف�س 

االآن حلقات الدميقراطية التي بقيت مبتورة وعرجاء.

فماذا عن التجربة املغربية؟

من املهم يف هذا االإطار العودة اإىل بع�س املحطات التاريخية �صمن 

ال�رضاع الذي خا�صته القوى الوطنية والدميقراطية، ويف قلبها مكونات 

الي�صار للتوقف عند م�صار االإقرار بحقوق الن�صاء. لقد ظل ال�رضاع وملدة 

باحلريات  واالعرتاف  والقانون  احلق  دولة  بناء  حول  متمحورا  طويلة 

الن�صاء  اأن  باملالحظة  اجلدير  ومن  دميقراطية.  موؤ�ص�صات  واإقامة  العامة 

كن دائما م�صاركات واأ�صهمن يف خمتلف املعارك التي عرفها املغرب منذ 

مرحلة الن�صال من اأجل ا�صتقالل البالد، اإ�صافة اإىل تواجدهن وح�صورهن 

يف  حتى  متواجدات  وكن  بل  واجلمعيات  االأحزاب  داخل  واإ�صهامهن 

على   ت�صهد  التي  املكتوبة  االآثار  اليوم  توفره  ما  وهو  املقاومة،  �صفوف 

هذه امل�صاهمة.
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حول  يتقاطب  ال�رضاع  اأ�صبح  ا�صتقالله  على  املغرب  ح�صول  بعد 

مكونات  اأدت  وقد  اجتاهني،  بني  العامة  واحلريات  الدميقراطية  ق�صية 

اإنها  احلركة الوطنية والدميقراطية ثمنا باهظا يف �صياق ن�صالها هذا. 

ونفيهن  اعتقالهن  مت  الالئي  اأنف�صهن،  الن�صاء  �صملت  التي  الت�صحية 

الن�صاء  ت�صامنت  ال�صياق،  هذا  وتغريبهن.يف  واغتيالهن  بل  وتعذيبهن 

الر�صا�س يف  �صنوات  بقوة خالل  حا�رضات  وكن  البع�س  بع�صهن  مع 

دينامية الدفاع عن املعتقلني ال�صيا�صيني واملطالبة باإطالق �رضاحهم، يف 

اإطار ن�صاالت عائالت املعتقلني ال�صيا�صيني واملغرتبني واملختطفني، وهو 

ما يبدو معه وا�صحا اأن الن�صاء كن حا�رضات دائما وبقوة يف خمتلف 

مراحل احلياة ال�صيا�صية املغربية. كما كانت الن�صاء حا�رضات يف االأحزاب 

واحلريات  الدميقراطية  اأجل  من  ال�رضاع  تتقدم  كانت  التي  ال�صيا�صية، 

ترى  بداأت  التي  احلقوقية  اجلمعيات  يف  كذلك  حا�رضات  كن  العامة، 

النور، مثل اجلمعية املغربية حلقوق االإن�صان �صنة 1979، وداخل االحتاد 

يف  غيابهن  ي�صجل  كان  احل�صور،  هذا  مقابل  املغرب.  لطلبة  الوطني 

خمتلف االأجهزة التقريرية وتهمي�صهن من املواقع القيادية ملختلف الهيئات 

واملنظمات، واأخ�س هنا بالذكر االأحزاب ال�صيا�صية املكونة للحركة الوطنية 

والدميقراطية والي�صارية التي كانت لها عالقة بدينامية املجتمع املغربي. 

هكذا ميكن مالحظة مفارقة التواجد امل�صتمر للن�صاء يف هذه احلركية 

تقدميها  التي مت  الورقة  الربامج احلزبية، كمثال  بع�س  وح�صورهن يف 

اال�صرتاكي  لالحتاد  اال�صتثنائي  املوؤمتر  خالل  فيها  والبث  ومناق�صها 

النقابات  الن�صاء يف  اإىل ح�صور  ال�صعبية �صنة 1975، باالإ�صافة  للقوات 

بل وامل�صاركة يف االإ�رضابات النقابية التي كانت تخو�صها، مع ما كان 

يرتتب عن ذلك من قمع يطال الن�صاء كما يطال الرجال، ثم ح�صورهن 

يف اجلمعيات مقابل غيابهن �صبه الكلي عن املوؤ�ص�صات التمثيلية وعن 

مراكز القرار مبختلف هذه املوؤ�ص�صات مبا فيها الهيئات التنفيذية.
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املنا�صالت  من  عددا  واجهت  التي  وال�صعوبات  التناق�س  هذا  اإن 

كن  اإذ  االأولويات،  �صمن  ق�صيتهن  بو�صع  يتعلق  فيما  �صواء  احلزبيات 

غالبا ما يواجهن بذريعة اأن االأولوية هي لل�رضاع من اأجل الدميقراطية 

اإ�صكال  بعد حل  اأوتوماتيكي  ب�صكل  �صيتم  الن�صائية  الق�صية  واأن حل 

باحتاللهن  يتعلق  فيما  بها  التي ووجهن  العراقيل  النظام، وكذا  طبيعة 

بعدد  اأدت  التي  هي  الأحزابهن،  الداخلية  باالأجهزة  القيادية  للمواقع 

تاأ�صي�س  اأجل  من  الثمانينات  منت�صف  يف  املبادرة،  اتخاذ  اإىل  منهن 

جمعيات ن�صائية واإطالق دينامية ن�صائية )اجلمعية الدميقراطية لن�صاء 

املغرب وجمعية ج�صور ملتقى الن�صاء املغربيات( كانت ذات اأهمية كبرية 

الأنها مكنت من اإطالق �صريورة �صتتكلل فيما بعد بتحقيق عدد من 

مدونة  اإ�صالح  احل�رض،  ال  الذكر  �صبيل  على  منها  نذكر  املكت�صبات، 

االأ�رضة �صنة 2004. البد هنا من بع�س التدقيق فيما يتعلق بالعوامل 

اخلا�صة بتاأ�صي�س بع�س اجلمعيات الن�صائية والتي ال تت�صابه كلها، اإذ 

كانت هناك جمعيات تاأ�ص�صت يف اإطار م�رضوع �صيا�صي و�صع ق�صية 

ودمقرطة  الدولة  »دمقرطة  �صعار  خل�صه  اأولوياته  �صمن  املراأة  حقوق 

يف  مار�س   8 وجريدة  الن�صائي  العمل  باحتاد  االأمر  ويتعلق  املجتمع« 

عالقتهما مبنظمة العمل الدميقراطي ال�صعبي.

عدا حتقيق مكت�صبات مهمة، فقد �صاعدت الدينامية الن�صائية على بروز 

نخبة ن�صائية حقيقية يف املغرب متكنت من فر�س الق�صية الن�صائية ب�صكل 

اأ�صبح معه خمتلف الفاعلني م�صطرين لالنتباه للن�صاء كحامالت لق�صية. 

احلركة  مكونات  اأغلب  اأن  اإىل  وبالنظر  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 

الن�صائية املغربية كانت �صليلة االأحزاب ال�صيا�صية التي قادت املعركة من 

االأخرية  بني هذه  باالرتباط  وعي  على  كانت  فاإنها  الدميقراطية،  اأجل 

وحقوق الن�صاء. ويف هذا االإطار، ميكن االإ�صارة اإىل اأن احلركة الن�صائية 

كانت حا�رضة بقوة يف حلظة االإ�صالح الد�صتوري ل�صنة 1992، ومتكنت 
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من اأن تقنع، ب�صعوبة كبرية طبعا، مكونات الكتلة الدميقراطية اآنذاك، 

كل  ومناه�صة  وامل�صاواة  املراأة  بق�صية  النهو�س  تهم  مقرتحات  وتقدمي 

اأ�صكال التمييز يف اإطار هذا االإ�صالح والذي كان الغر�س منه التح�صري 

للتناوب الذي مل ير النور اإال �صنة 1996.

الن�صائية  التناوب �صنة 1998 �صكل فر�صة للحركة  و�صول حكومة 

من اأجل تطوير وتقوية ترافعها الهادف الإ�صالح قانون االأ�رضة باعتبارها 

م�صاألة جوهرية يف ن�صالها، خ�صو�صا وقد مت طرحها يف اإطار م�رضوع 

مع  حاد  �رضاع  مو�صوع  اأ�صبحت  والتي  احلكومية  اال�صرتاتيجية 

املعار�صني من احلركة االإ�صالمية )العدالة والتنمية والهيئة الوطنية حلماية 

االأ�رضة املغربية(.

يف �صياق هذا التدافع الذي �صيوؤدي اإىل التحكيم امللكي واإىل البث 

ق�صية  �صتربز  الن�صائية،  احلركة  ملطالب  باال�صتجابة  االأ�رضة  مدونة  يف 

اأخرى ا�صتاأثرت باهتمام مكونات احلركة الن�صائية ويتعلق االأمر بق�صية 

التمثيلية الن�صائية يف الهيئات ال�صيا�صية.

وهنا البد من التذكري باأن اأواخر �صنوات الت�صعينيات �صت�صهد تزايد 

االهتمام بهذا املطلب الذي �صبق واأن رفعته بع�س القطاعات الن�صائية 

 )1997 �صنة  ال�صعبية  للقوات  اال�صرتاكي  )االحتاد  ال�صيا�صية  لالأحزاب 

والتي طالبت بتخ�صي�س كوطا بن�صبة 30% للن�صاء، كما قامت اجلمعية 

القيادة  مركز  بتاأ�صي�س  البي�صاء  الدار  فرع  املغرب،  لن�صاء  الدميقراطية 

الن�صائية الذي تخ�ص�س يف هذه الق�صية، باالإ�صافة اإىل و�صع جمل�س 

تن�صيقي �صم مكونات خمتلفة ومن خلفيات �صيا�صية خمتلفة، ن�صائية 

وحزبية بهدف الرتافع حول هذه الق�صية. وهو ما يدل على اأن الرتافع 

من اأجل اإ�صالح مدونة االأحوال ال�صخ�صية رافقه وتزامن معه الرتافع من 

اأجل الرفع من ح�صور الن�صاء يف مراكز القرار ال�صيا�صي.  
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يف اإطار جمل�س التن�صيق، يبدو اأنه مل يح�صل اتفاق حول اخللفية 

املوؤطرة لهذا الرتافع، وا�صتد اخلالف بني من كان يدافع على تو�صيع املطلب 

لي�صمل كل الن�صاء، بغ�س النظر عن انتماءاتهن ال�صيا�صية واالأيديولوجية 

اإىل  املنتميات  الن�صاء  باالأ�صا�س  تعني  الق�صية  اأن  يعترب  كان  من  وبني 

ال�صف الدميقراطي. كان حلجج كال االجتاهني اأو الراأيني اأهمية بالغة يف 

التاأ�صي�س لنقا�س، كان لرمبا �صي�صمح، لو اأنه مت بال�صكل الذي بداأ به، اأن 

يوؤدي اإىل و�صع ق�صية تدابري التمييز االإيجابي يف �صلب البعد احلقوقي 

بدل الرتكيز فقط على البعد الكمي والعددي. 

اإطار احلملة  �صنة 2002، يف  �صتعرف حتوال مهما  االأمور  اأن  غري 

الرتافعية من اأجل تبني الالئحة الوطنية، حيث �صيتم التن�صيق بني كل 

كان  الذي  والتنمية  العدالة  حزب  عن  ممثالت  ذلك  يف  مبا  املكونات 

يخو�س قبل ذلك بزمن ق�صري �رضاعا �صد االعرتاف بامل�صاواة يف مدونة 

عن  النظر  وبغ�س  امل�صارب  خمتلف  ومن  اجلميع،  توقيع  اإن  االأ�رضة. 

الوطنية  بالالئحة  اخلا�صة  املذكرة  على  واملرجعية،  الفكرية  االختالفات 

امل�صاواة  وق�صية  املراأة  حقوق  بني  الربط  اأهمية  عن  الت�صاوؤل  اإىل  يدفع 

املوؤ�ص�صات  يف  الن�صاء  تواجد  وبني  الدميقراطية  وق�صية  اجلن�صني  بني 

ال�صيا�صية التمثيلية انطالقا من هويتهن كجن�س اأو كتعبريات �صيا�صية. 

فهل الغر�س من الدفاع على الرفع من التمثيلية الن�صائية ينح�رض فقط يف 

تواجد الن�صاء داخل املوؤ�ص�صات كاأرقام وكعدد اأم كاأ�صوات حاملة للق�صية 

الن�صائية؟ كيف ت�صتقيم ق�صية تبني تدابري التمييز االإيجابي يف �صياق 

القيمي  بعدها  اأن حتافظ على  باالإمكان  �صيا�صي غري دميقراطي؟ هل 

واحلقوقي يف و�صع �صيا�صي يتم يف اإطاره االلتفاف على الدميقراطية 

نف�صها؟ هل ت�صتقيم الدميقراطية يف غياب املدافعني عنها ن�صاء ورجاال؟ 

واأية دميقراطية يف غياب الن�صاء ويف غياب ق�صيتهن؟  
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هكذا مثال يالحظ اأن الرتافع الذي خا�صته خمتلف هذه املكونات 

�صيوؤدي اإىل تبني الالئحة الوطنية واإىل و�صول 35 امراأة اإىل الربملان �صنة 

2002 يف �صابقة من نوعها يف املغرب. غري اأن املالحظ اأن اأغلب الربملانيات 

ممن حالفهن احلظ للتواجد على راأ�س الالئحة الوطنية وو�صولهن اإىل 

الربملان كن قد عربن يف منا�صبات متعددة عن رف�صهن الإ�صالح قانون 

االأحوال ال�صخ�صية بل وتواجدن يف قلب م�صرية الدار البي�صاء يوم 12 

ال�صوؤال  يجعل  مما  االإ�صالح.  معار�صي  �صفوف  �صمن   2000 مار�س 

عن مدى االن�صجام بني الدفاع عن مطلب التمثيلية يف الف�صاء العام 

وامل�صاواة يف الف�صاء اخلا�س )االأ�رضة( يفر�س نف�صه. 

غري اأن اجلدير باملالحظة، هو اأن تلك النخبة التي ترافعت من اأجل 

تبني الالئحة الوطنية اخلا�صة بالن�صاء، تنا�صت املو�صوع مبجرد انتهاء 

�صياق  يف  �صمتها  لوحظ  بحيث   ،2002 ل�صنة  الت�رضيعية  االنتخابات 

�صكلت �صدمة حقيقية  التي  ل�صنة 2003  اجلماعية  االنتخابات  تنظيم 

بالنظر لكون الن�صاء مل ميثلن اإال ن�صبة 0.56%.  

يتعلق  فيما  حتول  نقطة  اجلماعية  االنتخابات  �صدمة  �صت�صكل 

بالرتافع حول التمثيلية الن�صائية، و�صينتقل الرتافع من القطاعات الن�صائية 

رموزها  اأغلب  اأن  يالحظ  التي  املدنية  الن�صائية  احلركة  اإىل  احلزبية 

ق�صية  مع  تتعامل  واأ�صبحت  االأحزاب،  مع  االرتباط  فكت  وفعالياتها 

الكوطا كق�صية حقوقية �رضفة. ويف هذا ال�صياق �صتتحقق مكت�صبات 

مهمة مثل االعرتاف بحقوق الن�صاء  يف حمطات خمتلفة. غري اأن ما 

االإيجابي  التمييز  تدابري  خلفية  مناق�صة  اأن  هو  اإليه  االنتباه  اإثارة  اأريد 

الدميقراطية، وبالهدف  الذي ي�صمح بربطها بق�صية  بال�صكل  مل تطرح 

البعيد املدى الذي ينتظر منها حتى من طرف اجلمعيات.   

الن�صائية واأ�صا�صا منها  اأدى الرتافع الذي خا�صته مكونات احلركة 

حركة الثلث اإىل حتقيق مكت�صبات ذات اأهمية، ومن بينها تبني كوطا 

ن�صائية واإدماجها يف امليثاق اجلماعي �صنة 2009. وهي الن�صبة التي مت 

الرفع منها يف االنتخابات اجلماعية االأخرية ل�صتنرب 2015. 
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اأن  اإال  للمتتبع  ولكن مع ذلك ال ميكن  اإنه مكت�صب مهم جدا، 

يالحظ كيف حتولت اآلية مهمة )كوطا( عن اأهدافها النبيلة لت�صبح ريعا 

بل وت�صبح منا�صبة خللق مناف�صة �رض�صة بني الن�صاء بل واالأدهى من 

ذلك، حتويل االجتاه اإىل الغر�س منها اأ�صال، اأي متكني الن�صاء، اأو على 

االأقل جزءا منهن اإىل اأن ميثلن اأ�صواتا للدفاع عن احتياجات الن�صاء وعن 

ق�صاياهن بدل االكتفاء بتواجدهن كجن�س. 

معركة الدميقراطية يف املغرب الزالت م�صتمرة، والرتاجعات على احلد 

االأدنى من الهام�س الذي حتقق مع التناوب �صنة 1997، خ�صو�صا بعد 

االنتخابات الت�رضيعية ل�صتنرب 2002 وكذلك ما حدث على اإثر االأحداث 

االإرهابية ل16 ماي 2003 من ت�صييق على احلريات العامة وهو ما اأدى 

ال  الدميقراطية  �صوؤال  اأن  بامللمو�س  يوؤكد  فرباير،   20 حركة  خروج  اإىل 

زال مطروحا ومعه م�صاهمة الن�صاء كاأ�صوات �صيا�صية تربط بني معركة 

احلقوق ومعركة املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية و�رضورة دمقرطتها. فالدميقراطية 

ال ت�صتقيم يف غياب القيم الكونية حلقوق االإن�صان و�صمنها احلقوق 

اأن هذه االأخرية تبارح مكانها بل وترتاجع مع  االإن�صانية للن�صاء كما 

تراجع االإطار الدميقراطي الذي يكفلها وي�صمن �رضوط تطورها وتقويتها 

بدافع من الن�صاء والرجال املقتنعني بها.  

م�صار االعرتاف بامل�صاواة بني اجلن�صني يف املغرب يبني بامللمو�س اأال 

تقدم يف الدميقراطية اإال باالنخراط الفعلي ومن خمتلف مواقع التواجد 

والواعيات  احلامالت  للن�صاء  وباخل�صو�س  للرجال  احلقوقية  واملعارك 

بامل�صاواة هو يف  الدميقراطية. فاالعرتاف  بالربط بني ق�صيتهن وق�صية 

االآن نف�صه �رضط وموؤ�رض على التقدم يف بناء الدميقراطية.   
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مد�خلة �شارة �شوجار

نا�سطة يف املجتمع املدين

الدميقراطي  واالنتقال  والن�صائي  العمل  مو�صوع  اإىل  التطرق  اإن 

معقد اإىل حد ما العتبارين اثنني: االعتبار االأول يتمثل يف العالقة بني 

�صناعة العالقات االجتماعية يف جمتمعنا والتمثالت والعقليات الثقافية 

الروؤية  فيها  مبا  وعادات  تقاليد  من  فيها  تر�صخ  وما  الدينية  بحمولتها 

النمطية للمراأة وتاأثريها وانعكا�صاتها على العالقات ال�صيا�صية خ�صو�صا 

على م�صتوى اإنتاج القرار ال�صيا�صي والو�صول اإىل ال�صلطة اإذ اأن االنتقال 

نحو الدميقراطية لن يتم اإال بالتناوب على ال�صلطة وو�صول الن�صاء اإىل 

ق�صية  املطاف  اآخر  يف  تعترب  التي  ق�صيتهن  عن  والدفاع  القرار  مواقع 

جمتمعية.

العالقات  بني  القائمة  العالقة  اأن  يف  فيكمن  الثاين  االعتبار  اأما 

ال�صيا�صية يطرح  الثقافية وتاأثريها على العالقات  االجتماعية والعالقات 

�رضورة حتديد مفهوم الدميقراطية: هل هي جمرد �صناديق اقرتاع مع 

اال�صتقطاب  الر�صوة وطرق  تهم  اختالالت  العملية من  ي�صوب هذه  ما 

وغريها من املمار�صات امل�صينة، اأم اأنه ال بد من ح�صور القيم القائمة على 

املبادئ االإن�صانية والتي ال ميكن اإال اأن تكون يف �صف امل�صاواة واحلرية 

والدميقراطية.
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ويف هذا ال�صياق اأريد اأن اأتقدم ببع�س املالحظات:

املالحظة االأوىل هي هل امل�صاركة ال�صيا�صية للن�صاء تنح�رض حقا يف 

التمثيلية ال�صيا�صية داخل املوؤ�ص�صات الت�رضيعية والتنفيذية، اأم اأن هناك 

تعبريات �صيا�صية اأخرى للن�صاء خا�صة بعد حراك 2011 العاملي، والذي 

االقت�صادية  باالأزمة  واملرتبط  املنطقة،   وبلدان  املغرب  على  يقت�رض  مل 

وتنامي موجة العنف واملد العن�رضي املتطرف الذي ي�صهده العامل قاطبة. 

اإثبات  من  الن�صاء  مكنت  واالعتبار  بعني  اأخذها  يجب  تعبريات  وهي 

ح�صورهن القوي يف ال�صاحة ال�صيا�صية. علما اأن الق�صية الن�صائية تكون 

اأثبتت هذه  لقد  بالدميقراطية.  املجتمعات  ارتباط  ت�صنيف  حا�صمة يف 

التعبريات اجلديدة اأن املراأة مهتمة باحلقل ال�صيا�صي واأنها ممثلة بقوة يف 

هذه التعبريات والد يناميات، ويجب اأخذها بعني االعتبار. وال بد من 

االإ�صارة يف هذا ال�صدد اإىل اأن هذه الديناميات فند املقولة التي توؤكد 

عازف  املواطن  اأن  تبني  اإذ  ال�صيا�صي،  الفعل  عن  املغربي  املواطن  عزوف 

عن املوؤ�ص�صات وعن طريقة التدبري ال�صيا�صي ال�صائدة يف املغرب، ويكفي 

التذكري يف اأن حراك 2011 عرف خروج فئات ما كان باالإمكان التفكري يف 

اأنها مهتمة مبا يجري باملغرب، وتهم الن�صاء وال�صباب على ال�صواء  الذي 

اأثبتت جدارتها،  ال�صيا�صية  للم�صاركة   اأ�صاليب جديدة  اعتماد  اختاروا 

وال اأدل على ذلك من جتاوب الدولة ب�رضعة مع احلراك ال�صعبي حلركة 

20 فرباير حيث كانت الن�صاء حا�رضات بقوة يف دينامياتها. املثال الثاين 

يتعلق بق�صية البيدوفيلي دانيال، حيث اأن الق�رض اتخذ قرارا وتراجع عنه 

ال�صيا�صية  التعبريات  مقرا باخلطاأ، وما كان ذلك ممكنا لوال قوة هذه 

اجلديدة، كما ميكن اإثارة م�صاألة فتاتي اإنزكان يف نف�س ال�صياق، ناهيك 

عن ا�صتقالة الوزراء...

املالحظة الثانية بكون هذه الديناميات لها هم التعبري عن طموحاتها 

للحركة  �صارخا  حتديا  ت�صكل  اأ�صبحت  التي  العمومية  الف�صاءات  يف 
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الدميقراطية باالأ�صا�س، ويتمثل هذا التحدي يف العنف والروؤى املتطرفة 

التي تعاين منها العديد من الفئات ولي�س الن�صاء فقط مثل املهاجرين 

وغري امل�صلمني واملثليني، والتي مت�صها يف حريتها ويف اختياراتها اليومية، 

ال�صلطة،  ا�صتبداد  يف  العمومية  الف�صاءات  داخل  التحدي  يتمثل  كما 

وهو ما طرح علينا ت�صاوؤال اآخر: هل يكفي تواجد الن�صاء يف املوؤ�ص�صات 

القرار  بتاأثريهن يف  املوؤ�ص�صات  هذه  تواجدهن يف  يرتبط  اأن  يجب  اأم 

ال�صيا�صي،  التحكم ظاهرة  يعرف  زال  ما  املغرب  واأن  ال�صيا�صي، خا�صة 

وهذا ال يهم الن�صاء فقط بل يهم الرجال اأي�صا.

املالحظة الثالثة تهم �صريورة االإ�رضاك، اإذ  اأن ال�صريورة التي متر منها 

الن�صاء لالندماج يف احلياة ال�صيا�صية تقوم على بنيات حزبية وجمعوية 

خمتلة ت�صودها العقليات الذكورية وال ت�صمح للن�صاء بالعطاء، ومن ثمة 

وجب حتلي الفاعلني والفاعالت يف املجال ال�صيا�صي واجلمعوي التحلي 

دميقراطية  بنيات  و�صيادة  ق�صد جتاوزه،  الو�صع  هذا  النتقاد  باجلراأة 

واحلياة  احلزبية  احلياة  يف  الفعلية  امل�صاركة  من  الن�صاء  متكن  فعلية 

فا�صدة  باعتبارها  الدولة  بنيات  ننتقد  كنا  فاإذا  عام.  ب�صكل  ال�صيا�صية 

ذاك  اأوال،  اأنف�صنا  ننتقد  اأن  فيجب  الدميقراطية،  باإ�صاعة  ونطالبها 

نعطي  اأن  يجب  كما  الدميقراطيني،  �صوى  ي�صنعها  الدميقراطية ال  اأن 

النموذج ونربهن على اأنه قابل للتحقيق. وهذا الو�صع ال يهم االأحزاب 

يوؤثر لي�س  اأي�صا بع�س اجلمعيات، مما  اأ�صبح يهم  ال�صيا�صية فقط بل 

على العالقات الدميقراطية التي يجب اأن ت�صود هذه الهيئات بل يطرح 

تفتت  اإىل  يوؤدي  بالكرا�صي  الت�صبث  اأن  اإذ  اأي�صا،  اال�صتمرارية  م�صكل 

بنيات االأحزاب واجلمعيات على ال�صواء، من جهة وعدم اإعداد من يحمل 

امل�صعل مما يوؤدي يف االأخري اإىل القول باأن احلركة الدميقراطية تنقر�س. 

وهذه املقولة هي حمور مالحظتي الرابعة.
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اأنه  اإذ  التاريخ  بقوة  تنقر�س  اأن  ميكن  ال  الدميقراطية  احلركة  اإن 

والفعاليات،  االأ�صخا�س  من  العديد  ويحملها  املجتمعات  داخل  تتطور 

فقط يجب عدم اإقفال البنيات احلزبية واجلمعوية القادرة على ا�صتيعاب 

حاملي القيم وامل�رضوع الدميقراطي، وتركها منفتحة قادرة على ا�صتيعاب 

كل من يرى يف نف�صه القدرة على حمل امل�رضوع الدميقراطي والدفاع 

عنه.

املالحظة االأخرية تهم الت�صور الذي اأ�صبح �صائدا بخ�صو�س املواطن 

اأن هذا  ال�صيا�صي. والواقع  التطرف واالإ�صالم  اإىل  باعتباره مييل  املغربي 

كانوا  دائما  فاملغاربة  املمار�صات.  بعيدا عن هذه  يزال  كان وال  املواطن 

املغاربة  بني  قائمة  كانت  التي  فالعالقة  للتعاي�س.  ومثاال  مت�صاحمني 

امل�صلمني واليهود كانت قائمة على االحرتام. فقد كان االإ�صالم بالن�صبة 

الأمهاتنا واآبائنا هو ممار�صة ال�صعائر من �صالة و�صيام على اخل�صو�س 

لكنهم كانوا قادرين على التعامل باحرتام مع املثليني وبائعات اجلن�س 

اإىل غري ذلك من الفئات املتواجدة داخل املجتمع.      
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مد�خلة �أمينة ماء �لعينني

برملانية ونا�سطة �سيا�سية

يف البداية، ال بد من اإثارة االنتباه اإىل اأنه ما زال من ال�صابق الأوانه 

اخلو�س يف تقييم اأداء م�صاركة املراأة املغربية يف احلياة ال�صيا�صية، واالآليات 

التي ا�صتعملت الإدماجها يف احلياة ال�صيا�صية ومتثيليتها يف مواقع القرار.

ففي ال�صياق التاريخي كان الرجال اأ�صبق من الن�صاء يف اقتحام جمال 

العمل ال�صيا�صي باملغرب مبعناه ال�صيق واملح�صور، اإذ اأن الن�صاء �صبق لهن 

اقتحام هذا املجال يف معناه الوا�صع املتمثل يف الن�صال �صد امل�صتعمر ويف 

ح�صورهن يف الدفاع عن اأبنائهن الذين يتعر�صون للقمع، الخ...اإذ اأن الرجال 

متكنوا من املراكمة يف جمال العمل احلزبي، يف حني مت اإق�صاء الن�صاء من 

االندماج ال�صل�س والعادي يف العملية ال�صيا�صية وخا�صة ما يتعلق مبدخلها 

واجتماعي  واقت�صادي  ثقايف  هو  ما  منها  متقاطعة  واالأ�صباب  احلزبي. 

�صيا�صي، وله اأحيانا عالقة بقراءة دينية حمددة يف بع�س االأحيان.

وقد اأدى بنا هذا العمل ال�صيا�صي الذي مل يكن يخ�صع لتقييمات 

احلد  اإىل  ن�صتطع  مل  ال�صيا�صية  العملية  نزيف  من  دوامة  اإىل  متتالية 

للعمل  �صلبي  تقييم  املواطنني  لعامة  اأ�صبح  حيث  منه،  اخلروج  االآن 

من  والكفاءات  النخب  ان�صحاب  اإىل  اإ�صافة  عامة،  ولالأحزاب  ال�صيا�صي 

العمل ال�صيا�صي عامة واحلزبي على وجه اخل�صو�س. وميكن االإ�صارة هنا 

اآليات اأخرى تتجاوز اأحيانا �صقف العمل ال�صيا�صي واأ�صاليب  اإىل ظهور 

التاأطري التقليدية لدى االأحزاب ال�صيا�صية. 



74

ولتجنيب امل�صاركة ال�صيا�صية  للن�صاء هذا امل�صري، يجب دعم هذه 

امل�صاركة من جهة، والتقييم امل�صتمر لها من جهة ثانية، خا�صة وقد اأبرزت 

التجربة رغم ق�رضها روؤى نقدية الآليات التمييز االإيجابي لفائدة الن�صاء 

وال�صباب بل والذهاب اإىل حد املطالبة باإلغائها.

انطالقا مما �صبق يجب اأن يكون �صوؤال االأهداف حا�رضا دائما، وهو 

�صوؤال منهجي يتمحور حول الهدف من اإدماج الن�صاء يف العمل ال�صيا�صي 

ب�صكل اأكرب، خا�صة واأن العملية ال�صيا�صية لي�صت هدفا يف حد ذاتها، 

بل هي و�صيلة الإنتاج موؤ�ص�صات قوية، وترافع قوي ورهانات دميقراطية 

عالية وبناء دولة دميقراطية حقيقية مبوؤ�ص�صات و�صلط م�صتقلة ونخب 

فاعلة قادرة على رفع كل هذه الرهانات. فهل يتحقق لنا ذلك من اإدماج 

املراأة يف احلياة ال�صيا�صية؟ 

خمتلف  ي�صتح�رض  الذي  التحليل  يف  الن�صقي  املنهج  تبني  اإن 

االعتبارات، الإبراز الهدف من دعم اإدماج املراأة يف احلياة ال�صيا�صية، واإن 

كان عن طريق اآليات متييزية اإيجابية، �صيك�صف لنا عن اأن هناك نوعني 

من االأهداف االأول �صيا�صي مبا�رض والثاين بيداغوجي.

ويتمثل الهدف ال�صيا�صي املبا�رض يف اأمرين: اكتمال �رضوط املواطنة 

العطاء  الن�صاء يف  اإمكانيات وقدرات  للن�صاء من جهة واال�صتفادة من 

ال�صيا�صي من جهة ثانية. 

اأما االأهداف البيداغوجية فتتمثل يف التطبيع مع التواجد الن�صائي 

زالت  ما  والتي  الن�صاء  جتاه  الوعي  ت�صكيل  واإعادة  العامة  احلياة  يف 

تتحكم فيه النظرة الدونية. اإن انتظار تطور الوعي احلزبي ووعي املواطنني 

بحق املراأة يف الولوج اإىل احلقل ال�صيا�صي ومواقع اتخاذ القرار ب�صكل 

طبيعي كان �صيطول طويال. ومن ثمة فاإنه بف�صل فر�س االآليات التمييزية 

لفائدة الن�صاء، متكنت هوؤالء من الولوج اإىل خمتلف اجلماعات الرتابية 
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واملوؤ�ص�صات الت�رضيعية.. وقد متكنت هذه العملية من فرز ن�صاء ا�صتطعن 

مواكبة العمل بهذه املوؤ�ص�صات والعطاء يف املجاالت التي كانت اإىل وقت 

قريب جماالت تعترب »رجولية« كمجال التدبري املايل والتعمري واأ�صغال 

اكت�صف  كما  الرجال.  العديد من  اأف�صل من  كان عطاوؤهن  بل  املدينة، 

اأن   املجاالت وغريها كثري. و ال�صك  الن�صاء يف هذه  املواطنون قدرات 

وكفاءاتهن  لقدراتهن  الن�صاء  فر�س  م�صتقبال، يف  الن�صاء،  �صيمكن  هذا 

وح�صورهن خارج الكوطا اأو اأية اآلية متييزية.

قد يكون من ال�صهل، قانونيا حتقيق املنا�صفة يف املوؤ�ص�صة الت�رضيعية، 

لكن هذا، وعلى اأهميته، ال ي�صكل اأفق الرهان بالن�صبة يل. اإذ اأن الربملان 

زال  ما  التي  املعيقات  يتجاوز  واأن  به،  املنوطة  االأدوار  يوؤدي  اأن  عليه 

يتخبط فيها حاليا، والتحكم اجلديد الذي يخ�صع له. وما ينطبق على 

الربملان ينطبق على موؤ�ص�صات اأخرى ما زالت تعاين من اإكراهات متعددة.

بلغنا  اأننا  يعني  املوؤ�ص�صات، هل ذلك  املنا�صفة يف  فاإذا ما حققنا 

التمييز م�صتمرا.  املنا�صفة ويبقى  تاأتي  الفعلية؟ فقد  الدميقراطية  الدولة 

وهكذا فاإن اأفق حتقيق التمثيلية الن�صائية يف املوؤ�ص�صات يكمن، يف تقوية 

وخدمة  جديدين،  ونف�صا  زخما  واإعطائه  عام  ب�صكل  ال�صيا�صي  العمل 

الرهانات الدميقراطية مبا ي�صمح بتحقيق دميقراطية فعلية بالبالد. غري 

اأن هناك بع�س املخاطر التي ميكن اأن حتذق بتحقيق هذا االأفق وتكمن 

يف تواجد ن�صاء باملوؤ�ص�صات ال ميلكن رهانات �صيا�صية فعلية، مما ي�صاعد 

يف اإ�صعاف املوؤ�ص�صات ب�صبب االإدماج التع�صفي للن�صاء بها.

قبل  التمييز  على  الق�صاء  املهم  من  اأن  التاأكيد  اأريد  االأخري  ويف 

جتاه  بالبالد  ال�صائد  التمييز  اإطار  يف  املنا�صفة  حتقيق  الأن  املنا�صفة 

الن�صاء لن يف�صي اإىل املبتغى من املنا�صفة.
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مد�خلة نعيمة فرح

برملانية، فاعلة �سيا�سية ومدنية

من هو �صانع القرار يف املغرب؟ وهل حقا ت�صارك املراأة يف �صنع 

القرار؟ قبل االإجابة ال بد من االإ�صارة اإىل اأن م�صاركة الن�صاء يف مواقع 

�صنع القرار واتخاذ هذا القرار هو مطلب م�رضوع دافعت عنه احلركة 

تدافع عنه، كما  املغرب ومازالت  ا�صتقالل  بداية  الن�صائية احلديثة مند 

اأنه حق م�رضوع يف جمتمع اأكرث من ن�صفه ن�صاء لهذا فاملنطق يقول اأن 

اأي قرار يف هكذا جمتمع ال بد من م�صاركة الطرفني املتكلني له: املراأة 

والرجل.

من جانب اآخر فاإن اأي تنمية جمتمعية تروم اأن تكون اإيجابية لن 

ت�صتقيم ولن حتقق اأهدافها دون م�صاركة املراأة.

ثم اإن عدم م�صاركة املراأة يف �صنع القرار �صيجعلها كمغربيات غري 

قادرات على جتاوز التمييز والتهمي�س الذي مازال يطالنا ومازلنا نعي�س 

حتت وطاأته )مع بع�س التقدم امللمو�س( رغم مرور اأكرث من ن�صف قرن 

على انطالق املطالبة بفك كل اأ�صكال التمييز �صد املراأة.

هذه الت�صاوؤالت املتنا�صلة تدفع اإىل طرح �صوؤال جوهري اآخر وهو 

ماذا نعني ب�صنع القرار بتب�صيط �صديد هو البث النهائي فيما يجب وما 

ال يجب، من اأجل �صنع حدث اأو جل م�صكل اأو اإثبات حق اأو اجناز 

هدف اأو و�صع و�صياغة التوجهات االإن�صانية... اإلخ.
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وكل ذلك يتطلب امتالك �صلطة وقدرة.

وقبل اال�صرت�صال اأريد اأن اأوؤكد اأن ما �صاأتناوله هنا هو القرار ال�صيا�صي 

دون اأي قرار اأخر.

ال�صيا�صي ومدى م�صاركة  القرار  اإذن احلديث �صين�صب عن �صنع 

ال�صيا�صي حتى  الفعل  اأ�صل يف  املراأة  تواجد  ...ما مدى  املراأة فيه لكن 

تتمكن يف �صنع القرار فيه.

اجلواب هو اأنه ورغم كل االأرقام التي نزين بها ملفنا املطلبي تبقى 

هذه امل�صاركة �صعيفة مقارنة مع الطموح، ومازالت �صعيفة مقارنة مع 

تطور املجتمع املغربي تعليميا واقت�صاديا وثقافيا. وما زالت دون امل�صتوى 

الدويل يف  املجتمع  اإىل مطالب  املغرب لال�صتجابة  الذي قطعه  املتطور 

هذا اخل�صو�س.

وهذه املعطيات لوحدها كفيلة باأن تكون النتيجة هي اأن تاأثري الن�صاء 

من اأجل تكوين الراأي العام ال زال �صعيفا اإن مل يكن �صبه منعدم رغم 

التحوالت  اأن  ورغم  ال�صيا�صي  القرار  �صنع  الرغبة يف  على  املراأة  اإ�رضار 

التي عرفها املجتمع املغربي جعلت املراأة تتحول يف مو�صوع لل�صيا�صة اإىل 

فاعل يف ال�صيا�صة.

يعمل  مل  مغربي  حزب  اأي  جند  ال  احلزبي  امل�صتوى  على  وهنا 

على اإي�صال جمموعة من الن�صاء اإىل موقع القرار فيه اأال وهو املكتب 

العامة  االأمانة  اأو  التنفيذية  اللجنة  اأو  ال�صيا�صي  الديوان  اأو  ال�صيا�صي 

)تختلف الت�صميات هنا من حزب اإىل اآخر انطالقا من مرجعيتها(. بل اإن 

هناك يف االأحزاب من اأو حل هذه الن�صبة اإىل %40.

ومع ذلك ما زالت ب�صحة م�صاركة املراأة يف �صنع القرار ال�صيا�صي 

جد باهتة.
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ويف راأيي وقد اأكون �صادمة فيه اأن املغرب مازالت العقلية الذكورية 

هي املتحكمة فيه، واإن قبل الرجل )عن م�ص�س( بتواجد املراأة معه يف 

مراكز القرار، فذلك فقط يف اأجل مواكبة التغيريات التي عرفها املجتمع 

واأننا  خ�صو�صا  اخلارجي  العامل  اكراهات  مع  حتا�صيا  وكذلك  املغربي 

مفرو�س فينا اأن نتعامل مع االآخر )هذا االآخر الدميقراطي هذا االأخر 

املتقدم وهذا االأخر الذي بالن�صبة اإليه تواجد املراأة يف مركز القرار �صيء 

طبيعي وبديهي وال يحتاج اإىل نقا�س اأو حوار ( ويف بع�س االأحيان قبل 

الرجل بتواجد املراأة معه  يف مركز القرار ي�صاير به املوجة ولكي ي�صكت 

�صوت الن�صاء، واأي�صا ليك�صب �صوتهن يف حمطات معينة كلنا نعرفها.

اإذن الرجل هو م�صطر اأخاك ال بطل.

هذا عن تواجد املراأة يف مراكز القرار، لكن هل هذا التموقع اجلديد 

االأول  فئتني خمتلفني  الأن هذان  القرار،  امل�صاهمة يف �صنع  لها  خول 

هو التواجد يف مراكز �صنع القرار وهو متوفر بالن�صبة للن�صاء وب�صكل 

مقبول.

امل�ساركة يف �سنع القرار انطالقا من هذا املركز

امل�صاركة الن�صائية يف �صنع القرار ال�صيا�صي ال �صيما اإذا انطلقنا من 

املوؤ�ص�صة احلزبية تكاد تنعدم، رغم ما ي�صهد للمراأة من قدرة ومتكن املراأة 

ا�صتطاعت يف املجاالت االأخرى ال  اأنها  تعليميا وثقافة وتكوينا ورغم 

�صيما االجتماعية واالقت�صادية منها اتخاذ القرارات واحل�صم فيها.

فاإذا عدنا اإىل االأ�رضة وهي النواة االأوىل للمجتمع جند املراأة ت�صارك 

يف �صنع القرار بل يف احايني عديدة ترك الرجل لها هذه املهمة لتتحمل 

تبعاتها لوحدها ب�صلبياتها واإيجابياتها.

تتحكم  مازالت  النوع  ثقافة  اأن  لنقول  ال�صيا�صي  امل�صهد  اإىل  نعود 

فمازال  واتخاذ،  القرار  �صنع  يف  للمراأة  ال�صماح  مدى  يف  قوة  وبكل 
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ذلك اجلد القابع داخل راأ�س اأي �صيا�صي ينظر اإىل املراأة بدونية واإن قبل 

القرار فكما قلت �صابقا قبل ذلك عن م�ص�س  مب�صاركتها له يف مركز 

اأن  اأن يتعامل معها، لكن  ونظرا لتحكمات هي فوق طاقته وم�صطرا 

ت�صاركه يف �صنع القرار فال واألف ال.

وحتى اإذا اأ�رضت املراأة يتم اللجوء اإىل اآلية دميقراطية اأال وهي حق 

اأريد به باطل. وهي الت�صويت... مما ي�صقط االآخر من يد املراأة. ونظرا 

ل�صيق الوقت خ�صو�صا واأن املو�صوع متعب جدا ويدخل الباحث فيه يف 

متاهات ال توؤذي اأي اإىل متاهات اأخرى، اأقول اأن احلل يكمن يف اإر�صاء 

ثقافة امل�صاواة انطالقا من اأهم خلية يف املجتمع اأال وهي االأ�رضة التي 

يجب اأن ...كل مظاهر التمييز بني الطفل والطفلة وكذلك يف مناهج 

التعليم، فاإذا تر�صخت ثقافة امل�صاواة واجنلت كل مظاهر التمييز ونظر اإىل 

املراأة كاإن�صان اآنذاك �صت�صقط جمموعة من الكلي�صهات واالأقنعة واآنذاك 

الق�صية تكمن  ال�صيا�صي فكل  للقرار  امراأة �صانعة  اأن جند  فقط ميكن 

يف هذا.

فاملراأة لي�صت ناق�صة عقل بل هي اإن�صان قادر فقط ما ينق�س هو 

تغيري العقليات ومتلكها لل�صلطة.

عائق،  اأي  االيجابية  التنمية  وبني  بيننا  يبقى  لن  اأي�صا  واآنذاك 

اأن نخطئ  قبل  نحوها،  ن�صري  مازلنا  التي  الدميقراطية  بوابة  و�صندخل 

الطريق. 
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مد�خلة فتيحة �شد��ش

نا�سطة �سيا�سية ويف احلركة الن�سائية

يف البداية البد من التاأكيد على اأن املغرب قطع اأ�صواطا كبرية على 

م�صتوى احلقوق ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية للمراأة. 

وللتذكري فاإن االأخ ال�صهيد املهدي بنربكة قد قام بتاريخ 6 مار�س1943 

�صنة -ببعث مذكرة اإىل املرحوم امللك حممد   32 اآنذاك  �صنه  وكان   -

اخلام�س طيب اهلل ثراه بخ�صو�س تعليم البنات، كما كان �صيخ االإ�صالم 

موالي العربي العلوي من الفقهاء املتنورين النه�صويني، وكان حزب 

ال�صورى واال�صتقالل يبادر بتقدمي مقرتحات تقدمية تخ�س خمتلف 

ق�صايا املجتمع مبا فيها الق�صية الن�صائية اآنذاك، و�صاهمت العديد من 

ال�صخ�صيات الوطنية - عالل الفا�صي، بوبكر القادري، وغريهم من 

ال�صخ�صيات الوطنية - يف الدفع بق�صية تعليم البنات يف املغرب .لقد 

كان الوطنيون من املغاربة ن�صاء ورجاال ي�صاهمون بكل ما ميلكون من 

قوة يف معركة التحرير وبناء الدولة الوطنية، والزال الوطنيون يف هذه 

البالد ينا�صلون من اأجل اإقرار الدميقراطية والعدالة االجتماعية وامل�صاواة 

ودولة املوؤ�ص�صات. 

لقد مر املجتمع املغربي من مراحل متعددة، من مذكرة تعليم البنات 

اإىل خطاب طنجة لالأمرية عائ�صة يف 11 اأبريل 1947 التي األقته وهي 

�صافرة، لي�صكل ر�صالة قوية اإىل املجتمع املغربي باأهمية دور الن�صاء يف 

البناء التنموي للمغرب، اإىل م�صاهمة الن�صاء ب�صكل كبري يف مكافحة 
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امل�صتعمر، عرب العديد من الو�صائل كتخبئة االأ�صلحة ونقلها ونقل الر�صائل 

بني املقاومني.ويف نهاية اخلم�صينيات وبداية ال�صتينيات مت اإحداث العديد 

من املدار�س الوطنية اخلا�صة بالبنات يف مدن مغربية خمتلفة. وال بد 

من االإ�صارة هنا اإىل اأهمية التاريخ يف الرفع من ا�صتيعاب االإ�صكاليات 

التي تطرحها ق�صية املراأة ب�صكل عام والتمثيلية الن�صائية يف املوؤ�ص�صات 

على وجه اخل�صو�س.

لقد مرت الق�صية الن�صائية يف عالقتها بامل�صاركة ال�صيا�صية مبراحل 

متعددة عاي�صت جزء منه من خالل احلزب الذي اأنتمي اإليه االحتاد 

اال�صرتاكي للقوات ال�صعبية، ومن قلب احلركة الن�صائية املغربية، حيث اإن  

ما كنا نحلم به منذ 30 �صنة واأكرث حتقق ب�صكل كبري، اإذ ميكن القول اإن 

هذا امل�صار حقق تراكما مهما واإن مل يكن يف م�صتوى طموحاتنا كحركة 

ن�صائية حزبية ومدنية وحقوقية يف جعل املراأة كاملة املواطنة.

فمثال عندما كنا نناق�س م�صاألة الكوطا يف اأواخر الثمانينات وبداية 

الت�صعينات مع خمتلف االأطياف ال�صيا�صية، من االأحزاب الوطنية 

الدميقراطية التقدمية، كان هناك موقفان متباينان من م�صاألة الكوطا، 

فالي�صار الراديكايل كان يعترب الكوطا اإجراء غري دميقراطي بينما كنا 

نحن نعترب اأن الكوطا اإجراء �رضوري ومرحلي يف اأفق امل�صاواة يف كل 

امليادين. وهنا ال بد من االإ�صارة اإىل اأن هذه الفعاليات الن�صائية هي 

التي �صتبادر يف ما بعد الإن�صاء جمعيات �صكلت العمود الفقري للحركة 

الن�صائية املغربية يف �صقها املدين بعدما كانت وبقيت تنا�صل من قلب 

اأحزابها لت�صبح ق�صايا الن�صاء ذات اأولوية �صمن براجمها.

لقد كان موؤمتر االحتاد اال�صرتاكي للقوات ال�صعبية �صنة 1984منا�صبة 

قدمت فيها الن�صاء االحتاديات وثيقة تدعو فيها الن�صا اىل اعتبار الق�صية 

مع الن�صال  الن�صائية ق�صية مركزية وجب التعبئة لها ب�صكل موازي 
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علما باأن احلزب كان قد  من اأجل التحرير والدميقراطية واال�صرتاكية، 

اأ�صدر مبنا�صبة انعقاد موؤمتره اال�صتثنائي �صنة 1975 تقريرا ن�صويا ت�صمن 

ب�صقيها الد�صتوري وال�صيا�صي، والتي  باملراأة  خمتلف املطالب املتعلقة 

اعتربت يف ما بعد مرجعا اأ�صا�صيا للحركة الن�صائية املغربية. وقد القينا 

الدعم من فئات خمتلفة من داخل وخارج احلزب. وبهذا املنا�صبة ال بد 

من االإ�صارة اإىل اأن املجتمع املغربي لي�س جمتمعا مغلقا ونكو�صيا بل هو 

جمتمع حمافظ ومنفتح يف نف�س الوقت؛ فكما هو يحب  اأداء واجباته 

الدينية يحب الفن والغناء ال يناه�س عمل الن�صاء وحقوقهن. قد يبدو 

حمافظا �صكال فقط لكنه غري حمافظ يف العمق .وهو ما ت�صعى بع�س 

اجلهات اإنكاره بغية تكري�س النكو�صية والتطرف من خالل خمتلف 

الو�صائل تبتدئ باالإح�صان وتنتهي بالقنوات الف�صائية املمولة بو�صائل 

�صخمة، يف غياب تام لو�صائل اإعالم تقدمية ميكنها اأن تواجه هذا املد 

الرجعي وتتمكن من اإقناع النا�س بفكر مت�صامح و دميقراطي وت�صتطيع 

التاأثري يف خمتلف االأو�صاط ومنها االأو�صاط الن�صائية، ويف وقت ترتاجع 

فيه قوى الي�صار واحلداثة و الدميقراطية.

لقد كنت �صمن الن�صاء اللواتي ا�صتطعن الرفع من م�صاركة الن�صاء 

يف القرار ال�صيا�صي عرب بلورة اآلية متكنهن من اخرتاق ف�صاء كان ذكوريا 

بامتياز. ففكرة الكوطا واملرافعة لفائدتها مكنت الن�صاء من الرفع من 

التمثيلية الن�صائية من العدم تقريبا اإىل مراتب ال باأ�س بها مكنت املغرب 

من احتالل مواقع متقدمة يف ما يخ�س هذه الق�صية املحورية والتي 

يقا�س بها تقدم ال�صعوب، فالفرز احلقيقي اليوم بني امل�صاريع املجتمعية، 

ال يكمن يف ال�صعارات لكن يف اإمكانية يف بلورة القوانني والت�صويت 

عليها، وهنا يتبني الفرز احلقيقي بني االأحزاب التي توؤمن بامل�صاواة وبني 

اأخرى ترفعها �صعارات لال�صتهالك االنتخابي. 

يف بداية �صنة 2000 بعد اأن بدا لنا اأن النقا�س بني االأحزاب ووزارة 

الداخلية مل ينتج اأي �صيء لفائدة الن�صاء مت عقد اجتماع ملنا�صالت 
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اأحزاب الكتلة الدميقراطية لتهيئ الرتافع من اأجل الكوطا لفائدة الن�صاء 

يف االنتخابات الت�رضيعية )االحتاد اال�صرتاكي، حزب اال�صتقالل، منظمة 

العمل الدميقراطي ال�صعبي وحزب التقدم واال�صرتاكية (. وقد ا�صتجابت، 

اإ�صافة اإىل االحتاد اال�صرتاكي، ن�صاء حزب التقدم واال�صرتاكية وحزب 

اال�صتقالل، ومل ت�صتجب ن�صاء منظمة العمل الدميقراطي ال�صعبي. 

اجتمعنا ووجهنا دعوة اإىل اأحد الروافد االأ�صا�صية للحركة الن�صائية 

وهو احلزب اال�صرتاكي الدميقراطي .وقد ا�صتغلنا على بع�س النماذج من 

اآليات التمييز لفائدة الن�صاء، وخا�صة فكرة الكوطا امل�صتلهمة من التجربة 

االأملانية بخ�صو�س الئحة االأطر مبجل�س الربملان. 

وقد �صاعد على جناح فكرتنا االإرادة ال�صيا�صية مللك البالد، ووزيرا 

اأوال حقوقيا، ال�صي عبد الرحمان اليو�صفي، وكانت املرحلة مرحلة تناوب 

التي متيزت بزخم من الت�رضيعات ذات املنحى االإ�صالحي، اإ�صافة اإىل 

قدرتنا على اإقناع وزارة الداخلية باأهمية الكوطا الن�صائية مبجل�س النواب. 

غري اأن املجل�س الد�صتوري رف�س الالئحة الن�صائية، مقرتحا الئحة وطنية، 

ف�صعينا اإىل اإقناع االأحزاب بتخ�صي�صها للن�صاء فقط، وكذلك كان. 

وباملنا�صبة، ال بد من التاأكيد اأن املغرب يزخر بالكفاءات الن�صائية 

يف جميع املجاالت املهنية واالإدارية واالجتماعية والثقافية وال�صيا�صية 

واالقت�صادية...، غري اأن امل�صكل قائم يف العقليات الذكورية من جهة ويف 

طريقة االنتخابات وما يعرتيها من نواق�س من جهة ثانية.

ول�صت يف حاجة للحديث عن التطور الذي عرفته الالئحة الوطنية 

حتى اأ�صبحت مبثابة ريع �صيا�صي مما يدعو اإىل االأمل الأن ذلك اأدى 

اإىل خلق نوع من التمييز �صد املنا�صالت، وهنا البد من التحذير من 

اأن هناك اإرادة للرتاجع عن كل املكت�صبات التي حققتها احلركة الن�صائية 

املغربية يف م�صارها الن�صايل الطويل وال�صاق ومن ثمة �رضورة اإيالء 

االأهمية الالزمة مل�رضوع هياأة املنا�صفة وحماربة كل اأ�صكال التمييز �صد 



87

املراأة للحفاظ على املكت�صبات وتقعيدها قانونيا، على اعتبار اأن امل�رضوع 

املتعلق بهذه الهيئة ال ي�صتجيب ملقت�صيات د�صتور2011، و قد بلور 

املجل�س الوطني حلقوق االإن�صان اقرتاحات هامة بهذا ال�صدد، علما اأن 

املجل�س االقت�صادي واالجتماعي له اأي�صا اقرتاحات ذات اأهمية خا�صة 

بالن�صبة لهياأة املنا�صفة يجب االطالع عليها واأخذها بعني االعتبار. 
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مد�خلة حياة �مل�شفوع

حمامية، نا�سطة �سيا�سية ومدنية

مداخلتي هذه �صتتمحور حول حمورين االأول يتعلق مب�صاركة املراأة 

املراأة يف  اإىل و�صعية  الثاين  القرار يف حني �صيتطرق املحور  يف اتخاذ 

حالة اإعاقة.

و�صاأنطلق يف مداخلتي هذه من جتربتي ال�صخ�صية  حيث �صاهمت 

ما بني 2009 و2015 يف ثالث جتارب انتخابية كنت يف الثانية منهما 

اإليه يف حني كنت  اأنتمي  الذي  )2011( مدعمة الأحد مر�صحي احلزب 

مر�صحة يف التجربتني االأخريتني، يف اأوالهما كنت مر�صحة يف الالئحة 

يف حني كنت وكيلة الالئحة الن�صائية يف انتخابات 2015، وقد تكللت 

امل�صوؤولية  من جتربتي يف حتمل  اأنطلق  بالنجاح.كما  التجربتان  هاتان 

باأحد مواقع اتخاذ القرار بجهة مراك�س. 

تواجهها  التي  ال�صعوبات  هو  ال�صدد  بهذا  اإليه  اأ�صري  اأن  اأريد  وما 

الن�صاء يف الرت�صيح وخا�صة يف الالئحة الر�صمية التي غالبا ما ي�صتحوذ 

عليها الرجال. لقد كنت املراأة الوحيدة يف  ال�صفوف االأمامية يف هذه 

الالئحة، اأما الباقيات فقد احتللن �صفوفا متاأخرا الغر�س منها ا�صتكمال 

عدد املر�صحني يف الالئحة ال غري. فاأثناء الرت�صيح لالئحة الر�صمية ين�صب 

�رضاع حمتدم بني الرجال على ال�صفوف االأمامية التي تخول للمر�صح اأن 

ي�صبح م�صت�صارا جماعيا، يف حني ال تخول ال�صفوف االأخرى �صوى اأن 

ي�صبح املرء م�صت�صارا يف املقاطعة ال غري والتي مل تكن لها ال�صخ�صية 
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املعنوية يف امليثاق اجلماعي ال�صابق، مما يجعل من ال�صعب على املراأة 

اأن حتتل مكانا متقدما يف الالئحة يف ظل هذا ال�رضاع املحتدم بني 

الرجال، والذي ي�صل اإىل حد االن�صحاب من اخلزب اأو االلتحاق ب�صفوف 

عليها  تطغى  ما  غالبا  املحلية  االنتخابات  اأن  علما  الخ،  خ�صم  حزب 

امل�صلحة ال�صخ�صية و"االأنافة" و"ال�صمعة" الخ. 

هكذا واأثناء الت�صاور من اأجل و�صع هذه اللوائح تتم حماولة اإقناع 

املنا�صلني مبنح �صفوف اأمامية لبع�س الن�صاء يف الالئحة لتعزيز تواجد 

اأن  باعتبار  بالرف�س  يكون  ما  غالبا  اجلواب  اأن  غري  املجل�س،  املراأة يف 

اأن  القول  التجربة ميكن  للن�صاء الئحة خا�صة بهن. وانطالقا من هذه 

رف�س الالئحة االإ�صافية اخلا�صة بالن�صاء يف الو�صع الراهن لن يوؤدي اإىل 

تقلي�س التمثيلية الن�صائية يف االأجهزة املنتخبة، الأن الالئحة االإ�صافية  

الن�صاء. ففي مقاطعة تعترب  اإال بفوز عدد قليل من  نف�صها ال ت�صمح 

�صوى  تتواجد  ال  املنارة  كمقاطعة  املغرب  احلجم يف  حيث  من  الثانية 

 42 ومبجل�صها  ن�صمة  األف   42 من  مقاطعة  يف  م�صت�صارات  ن�صاء   6

مقعدا. مما ي�صمح بغطر�صة الرجال يف اتخاذ القرار. وجتدر االإ�صارة اإىل 

االنتكا�صة التي عرفتها مراك�س، كنموذج، من حيث متثيلية الن�صاء يف 

مواقع اتخاذ القرار. فقد كانت لهذه املدينة امراأة عمدة قي 2009، وهي 

اأول عمدة يف املغرب ملدينة يفوق عدد �صاكنتها مليون ون�صف ن�صمة. 

وكنت �صخ�صيا نائبة لها. كما كانت باملدينة رئي�صتان ملقاطعتني، ورئي�صة 

مبدينة  القرار  اتخاذ  �صلطة  ميلكن  كن  ن�صاء   5 فمن  العمالة.  جمل�س 

مراك�س، اأ�صحت تتواجد امراأة واحدة احتلت رئا�صة جمل�س العمالة بعد 

التي حققتها  جهد جهيد. االأمر الذي يربز ه�صا�صة خمتلف املكا�صب 

باملراأة بفعل عملها وكدها املتوا�صل وبفعل االإجراءات التمييزية لفائدتها.

اأما بخ�صو�س االنتخابات الت�رضيعية ل�صنة 2011 التي انبثقت عنها 

هذه  يف  متعددات  وزيرات  توجد  ننتظر  كنا  فقد  احلالية،  احلكومة 
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احلكومة، ومل يتم تن�صيب �صوى وزيرة واحدة، ثم ان�صافت لها وزيرات 

يف الن�صخة الثانية من احلكومة، غري اأن اأغلبهن كن وزيرات منتدبات 

فقط.

اإن تواجد املراأة يف مراكز �صنع القرار تتحمل فيه االأحزاب امل�صوؤولية 

العظمى الأن احلزب الذي يقدم اإطارا ن�صائيا ويثق فيه، ومينحه موقعا 

اأو غريها  متقدما يف الالئحة االنتخابية، ومنح الثقة للرت�صح للعمادة 

امل�صوؤولية حزب حداثي، وحزب دميقراطي فعال. يف حني  من منا�صب 

اأن هناك بع�س االأحزاب التي ت�صتعمل الن�صاء من اأجل تاأثيث الالئحة 

اأجل  من  بالن�صاء  خا�صة  كوطا  عليها  يفر�س  الذي  القانون  وت�صتغل 

ا�صتعمال الن�صاء يف جلب االأ�صوات وا�صتمالتها وتر�صيح ن�صاء مطاوعات 

للقادة ال�صيا�صيني من الرجال،وبذلك ت�صبح اآلية الكوطا و�صيلة لتوزيع 

تهمي�س  عن  فقط  م�صوؤولة  لي�صت  االأحزاب  اأن  كما  االنتخابي.  الريع 

الكفاءات و�صط الن�صاء بل و�صط الرجال اأي�صا.

لقد �صبق يل اأن �صاركت يف موؤمترات ن�صائية دولية، وكانت الن�صاء 

من خمتلف بقاع العامل تتحدث عن االإق�صاء، مبن يف ذلك ن�صاء من 

امل�صاركة  اأن  مثال  كوبنهاغن  من  ن�صاء  حتدث  حيث  املتقدمة،  الدول 

ال�صيا�صية للمراأة مل تتطور اإال بف�صل نظام الكوطا، مما اأتاح لهن بلوغ 

ن�صبة 36% بالن�صبة مل�صاركة الن�صاء يف احلياة ال�صيا�صية. واملثري يف بلدية 

كوبنهاغن اأن به م�صت�صارتني من اأ�صل فل�صطيني. وال ي�صعني هنا اإال 

اأن اأوؤكد على اأهمية تطبيق الد�صتور املغربي ل�صنة 2011 الذي يوؤكد على 

عدم التمييز على اأ�صا�س العرق اأو االإعاقة. 

وانطالقا من ذلك اأريد اأن اأ�صري يف املحور الثاين من مداخلتي اإىل 

احليف والتمييز الذي يعاين منه ال�صخ�س املعاق ب�صكل عام واملراأة يف 

و�صعية اإعاقة باملغرب ب�صكل خا�س، وذلك لي�س على م�صتوى التمثيلية 
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ال�صيا�صية والتواجد يف موقع القرار وح�صب، بل على خمتلف االأ�صعدة 

حقوقها  بع�س  من  حرمانها  اإىل  اإ�صافة  وت�صغيل،  وتعليم  �صحة  من 

التمثالت  ب�صب  الزواج  احلق يف  من  وحرمانها  عليها  كاحلجر  املدنية 

املجتمعية اخلاطئة عن االإعاقة اجل�صدية الخ، علما اأن الن�صاء يف و�صعية 

معهن  تتجرعها  بل  لوحدهن،  الو�صعية  هذه  مرارة  يتجرعن  ال  اإعاقة 

عائالتهن ومعارفهن، االأمر الذي ت�صل معه ن�صبة املعنيني باملعاناة من 

خمتلف اأ�صكال التمييز على اأ�صا�س االإعاقة اإىل 10% من ال�صاكنة املغربية 

اإىل خمتلف مكونات احلركة  وا�صمحوا يل بتوجيه دعوة خا�صة  

الن�صائية من اأجل اإيالء هذه الفئة اهتماما خا�صا من اأجل اإدماجها يف 

خمتلف الديناميات ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية.  
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مد�خلة مينة لغز�ل

دكتورة يف القت�ساد، نا�سطة �سيا�سية ومدنية

اإننا اليوم نعي�س و نواكب زمن التحوالت االإ�صالحية و االإ�صرتاتيجية 

للنهو�س مبكانة املراأة �صواء من خالل ما مت ت�صمينه بالوثيقة الد�صتورية 

الداعية اإىل حتقيق امل�صاواة و املنا�صفة بني اجلن�صني اأو من خالل القوانني 

واالإخوة  االأخوات  االأم�س  منذ  تقدم  والتي  الدولية،  واملواثيق  االأخرى 

املتدخلني باإبرازها يف خمتلف مداخالتهم و تو�صيحها اأكرث، االأمر الذي 

قانونية  تر�صانة  وجود  مقابل  يف  باحلديث  مداخلتي  اأ�صوب  جعلني 

توؤكد يف بع�س فقراتها اأو موادها اأو ف�صولها اإىل �رضورة متكني املراأة 

�صيا�صيا واإداريا و تعزيز م�صاركتها يف خمتلف املجاالت �صواء �صيا�صية 

القانونية  املقت�صيات  هذه  تنزيل  اأمر  اأن  اجتماعية،اإال  اأو  اقت�صادية  اأو 

جمموعة  تعرتيه  املوؤ�ص�صاتي  اأو  ال�صيا�صي  الواقع  ار�س  على  وتفعيلها 

من ال�صعوبات واالإكراهات اأوالهما يف فهم و ا�صتيعاب املغزى من هذا 

االإقرار الد�صتوري و القانوين لتقوية مكانة املراأة داخل املجتمع و ثانيهما 

يف كيفية التطبيق او ا�صرتاتيجية التنفيذ من داخل املوؤ�ص�صات احلزبية 

اأوال و من خالل املوؤ�ص�صات ال�صاهرة على تدبري ال�صيا�صات العمومية. 

الن�صاء يف  التقدم احلا�صل يف حت�صني م�صاركة  وبالرغم من هذا 

اتخاذ القرار اإال اأن التمييز �صد املراة مازال قائما يف املوؤ�ص�صات احلكومية 

القرارات  �صنع  يف  اإ�رضاكها  �صعف  خالل  من  العمومية،  واالإدارات 

النمطية يف  الوظائف  اإعطائها  اإىل  باالإ�صافة  للدولة،  الهامة  ال�صيا�صية 
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حتمل امل�صوؤولية داخل املوؤ�ص�صات و االإدارات العمومية �صاربني يف ذلك 

عر�س احلائط يف حتقيق امل�صاواة و تكافوؤ الفر�س مع الرجال، كما انه 

حت�صني  ق�صد  واالقت�صادية   ال�صيا�صية  الو�صعية  تطور  من  بالرغم  و 

داخل  للمراة  الفعلية  امل�صاركة  و  املمار�صة  ان  اإال  ال�صيا�صية  متثيليتها 

باعتبارها كائن  للمراة  النمطية  ال�صورة  اقت�رضت على  ال�صيا�صي  احلقل 

غري �صيا�صي و املجال ال�صيا�صي حمفوظ يف قراراته للعن�رض الذكوري.

على  تفعيله  تاأخر  مو�صوع  نناق�س  اليوم  اننا  النف�س  يحز يف  وما 

ونحن   2011 د�صتور  اعتماد  على  �صنوات  خم�س  بعد  الواقع،و  اأر�س 

بالدفاع  املكلفة  االلية  و  احلالية  احلكومة  الية  و  نهاية  م�صارف  على 

عن املنا�صفة و امل�صاواة مل ترى النور بعد واملتمثلة يف »هيئة املنا�صفة 

ومكافحة كل اأ�صكال التمييز«.

واإذا ما قمنا بت�صخي�س �رضيع لواقع م�صاركة املراأة املغربية يف �صنع 

و اتخاذ القرار ال�صيا�صي �صنالحظ مايلي:

االنتخابات الربملانية و اجلماعية و اجلهوية االأخرية ببالدنا اأعطت 	 

�صورة حقيقية عن م�صاركة املراأة و �صعيها للو�صول ملراكز القرار واإن 

والتمييز  الكوطا  اإجراءات  فلوال  للمراأة  من�صفة  غري  نتائجها  كانت 

االيجابي ملا متكنا من احل�صول على هذه الن�صب التي تبقى جد 

�صئيلة:

لنا  الرتابية من هنا يتبني  الربملان و 21% يف اجلماعات  17،3% يف 

اإق�صاء ال�رضيحة التي متثل اكرت من 50% من املجتمع من م�صدر اتخاذ 

القرار بالرغم من خروج املراأة ل�صوق العمل الأ�صباب اقت�صادية واجتماعية 

اأنها تواجه متييزا جن�صيا يف الوظائف و ال تعامل ب�صكل مت�صاو  اإال 

مع الرجل اإ�صافة اإىل التحر�صات اجلن�صية التي قد تعاين منها يف العمل 
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فتواجدها يف مواقع اتخاذ القرار و املنا�صب العليا مازال �صعيفا مما 

يعيق دمج الن�صاء يف عملية التنمية و يعطل اإمكانية اأن توؤثر يف ر�صم 

ال�صيا�صات و مينع اإحداث تعديالت يف الت�رضيعات القائمة:

بحيث جند ن�صبة التاأنيث يف االإدارات العمومية و �صلت اإىل %38  

مازال  العليا  امل�صوؤولية  منا�صب  م�صتوى  على  تواجدهم  ن�صبة  اأن  اإال 

�صعيفا تقريبا %16.

لذا �صاأتطرق يف معر�س مداخلتي اإىل حمورين رئي�صني:

املحور االأول: ويتعلق باأمر ت�صخي�س خمتلف ال�صعوبات واالإكراهات 

التي تعرت�س تواجد املراأة يف مراكز القرار �صواء كان موؤ�ص�صاتيا اأو حزبيا.

املحور الثاين: و يتعلق ببع�س املقرتحات و الرهانات االإ�صرتاتيجية 

لتجاوز هذا االإ�صكال املطروح. 

الإكراهات

مما ال يدعو اإىل ال�صك اأن اجلانب الد�صتوري و احلقوقي و القانوين 

ببالدنا هو جد ُمغر وحمفز للمراأة لكي تكون حا�رضة يف جميع املجاالت 

وكي  املجتمع  داخل  بها  املنوط  بدورها  تقوم  و  فاعلة  تكون  لكي  و 

الدميقراطي  االنتقال  م�صل�صل  يف  ت�صاهم  و  القرار  مراكز  يف  ت�صارك 

عملية  تعيق  كثرية  عوامل  لكن هناك  الرجل  �رضيكها  بجانب  ببالدنا 

م�صاركة املراأة يف العملية ال�صيا�صية و عدم تواجدها باحلد املطلوب يف 

مواقع �صنع القرار و من بني االإكراهات التي ميكن ت�صليط ال�صوء عليها 

هناك:  

اأول : الإكراهات ذات الطابع  احلزبي و ال�سيا�سي 

اهتمت  فقد  ال�صيا�صية،  االأحزاب  يف  املراأة  و�صعية  م�صتوى  فعلى 

االأحزاب بدورها ب�صيا�صة الدفع باملراأة ق�صد ولوج احلياة ال�صيا�صية وبقوة 
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وخا�صة واأنها كانت تعي جيدا اأن امل�صوؤولية الرئي�صية يف دعم املراأة يف 

الربملان واملجال�س النيابية ملقاة على عاتق االأحزاب، وهو ما ين�س عليه 

ال�صيا�صية  االأحزاب  ال�صابع » تعمل  املغربي �رضاحة يف ف�صله  الد�صتور 

على تاأطري املواطنات و املواطنني وتكوينهم ال�صيا�صي، وتعزيز انخراطهم 

يف احلياة ال�صيا�صية، ويف تدبري ال�صاأن العام«.

ومما ال�صك فيه اأن »نظام الكوطا« فر�س على االأحزاب ال�صيا�صية 

العمل على تاأهيل و تكوين ن�صاء قياديات ي�صتطعن متثيل احلزب اأح�صن 

متثيل يف االأو�صاط ال�صيا�صية، غري اأن امل�صهد ال�صيا�صي واحلزبي باملغرب 

يبني وبو�صح اأن االهتمام باملراأة ال يعدو يف اغلب االأحيان اإال �رضورة 

اقت�صاها الت�صويق اخلارجي ملقاربة النوع، واأن القيادات احلزبية ال تثق 

كثريا يف اأداء املراأة وو�صعها يف دوائر القرار.فهذا احل�صور ال�صعيف اإن 

مل نقل الباهت للمراأة داخل االأحزاب يرجع لعدة اعتبارات اأهمها:

ال�صيا�صية حتفها  املمار�صة  الذي كانت فيه  ال�صيا�صي  املا�صي  اأوال: 

ال�صيا�صة يف  ال�صعب ممار�صة  من  كان  بحيث  املخاطر؛  من  جمموعة 

�صنوات ال�صتينات و ال�صبعينات و الثمانينات اإىل حدود بداية الت�صعينات 

حلقوق  انتهاكات  من  �صاحبه  ما  و  املكهرب  ال�صيا�صي  للمناخ  نظرا 

االإن�صان.

ثانيا: لكون املمار�صة ال�صيا�صية لدى عامة املجتمع مرتبطة ب�صمعة 

غري طيبة و هذا راجع ملمار�صات �صيا�صية غري اأخالقية من قبيل �رضاء 

الذمم والرتحال ال�صيا�صي و غياب املحا�صبة و اتخاذ وعود كاذبة و�صعارات 

ف�صفا�صة ال�صتمالة الفئة الناخبة بدون م�صداقية و بالتايل هذا املعطى 

حمافظ  جمتمع  يف  ال�صيا�صة  يف  املراأة  م�صاركة  من  يحد  الالاأخالقي 

يخاف من تلطيخ �صمعة املراأة.
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ثالثا: غياب االإرادة ال�صيا�صية لدى االأحزاب بحيث اأن ح�صور املراأة 

بخ�صو�س  ال�صاأن  هو  كما  التاأثيث  طابع  يكت�صي  الزال  هياكلها  يف 

ح�صورها على املن�صات؛ بحيث اأن احرتام م�صاألة النوع االإجتماعي يبقى 

دائما منح�رضا على ح�صور اجل�صد االأنثوي لتبقى دائما املبادرات يف يد 

الرجل ال�صيا�صي مما ادى اإىل تهمي�س الكفاءات الن�صائية يف انتظار ما قد 

يجود به الرجل بخ�صو�س تويل مهمة �صيا�صية قد تربز فيها اإمكانياتها 

يف الفعل ال�صيا�صي و الفاعلية ال�صيا�صية.

امليداين  ال�صيا�صي  العمل  يف  املراأة  ا�صتغال  ظروف  �صعوبة  رابعا: 

والذي ُيحتم عليها نهج �صيا�صة القرب و االحتكاك مع ق�صايا املواطنني 

اأماكن  املواطنني و االجتماع يف  االإن�صات لهموم  بحيث يتطلب منها 

مثل املقاهي اأو الفنادق يف جمتمع الزال مل مينح للمراأة حقها بالت�صاوي 

مع الرجل يف تواجدها باالأماكن العامة عك�س الرجل الذي يتمتع بحرية 

مطلقة يف ا�صتعمال هذه االأماكن.

لتبقى املراأة رهان �صيا�صي بالن�صبة للفاعلني ال�صيا�صيني وخزان حقيقي 

دورها  اإىل  الناخبة  دور  من  املراآة  انتقلت  عندما  اأما  االنتخابات  يف 

كمر�صحة، جند اأن هناك فرقا �صا�صعا يف جمال مكانتها ال�صيا�صية، فهي  

ال ت�صاهم يف تاأنيث هذه املجال�س ب�صبب �صعف انخراطها يف االأحزاب 

املجتمع  لدى  اإرادة  و  املراأة  لدى  وعيا  و  جهدا  يتطلب  بالفعل  وهذا 

ليخفف من قيوده عليها كما فعل بخ�صو�س اقتحامها ملجاالت اأخرى 

كانت حكرا على الرجل.

1-2 الإكراهات ذات الطابع املجتمعي و املوروث الثقايف

اأوال: وجود ثقافة جمتمعية ترى اأن املراأة املثالية هي تلك اخلا�صعة 

و اخلانعة ل�صلطة الرجل و َتعترب ال�صلطة من اخت�صا�صه؛ هذه الثقافة 

اإن�صاين  املراأة و من طم�س فكر  اإىل خنق روح املبادرة لدى  اأدت  التي 
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بالتوازنات  يتمتع  ال  اإنتاج جمتمع  يف  �صك  بدون  و  �صاهم  ن�صائي؛ 

الفكرية مادام اأن ح�صور املراأة كان خمتزال يف القيام بالواجبات املنزلية 

واإجناب االأطفال.

ثانيا: �صيادة املفاهيم البالية اأو املعادية حلقوق املراأة و عدم تقبل 

املجتمع لعمل املراأة يف بع�س املجاالت التي تعرف اختالطا ذكوريا.

االأمور  يف  املراأة  و  الرجل  بني  التقليدية  االأدوار  تق�صيم  ثالثا: 

االجتماعية و االأ�رضية حيث تتحمل املراأة دوما العبء االأكرب يف تربية 

الثقافة  ال�صائدة وخا�صة  االإجتماعية  فالثقافة  االأ�رضة  االأطفال و رعاية 

ق�صمة  وتكر�س  املراأة  على  و�صلطته  الرجل  و�صاية  من  تنطلق  ال�صعبية 

االأدوار التاريخية بني اجلن�صني عرب حتديد دور املراأة �صمن االأ�رضة )الدور 

االإجنابي ورعاية االأ�رضة( مقابل الدور ال�صيا�صي والتغيريي واالإنتاجي هو 

من اأدوار الرجل، مما يلقي كامل االأعباء االأ�رضية على عاتق املراأة االأمر 

الذي يحد من موؤهالتها و يعدم حتقيق م�صاركتها يف جماالت اخرى 

تتعدى املجال االأ�رضي.

وموؤ�ص�صاتها  الدولة  اإدارة  على  الذكوري  الت�صلط  �صيادة  رابعا: 

و�صوق العمل و االقت�صاد و احتكار املنا�صب العليا.

خام�صا: ت�صاعد املد املحافظ و بروز قوى االإ�صالم ال�صيا�صي التي ال 

تدعم حترر املراأة وت�صع اأمامها عقبات جديدة بظهور بع�س االأ�صوات 

املحافظة، بل اإن املكا�صب التي حققتها يف الع�رضيتني االأخريتني �صهدت 

نف�صها  ووجدت  احلكومة  متثيليتها يف  م�صتوى  على  وخا�صة  تراجعا 

داخل  واملهمة  احليوية  القرار  مراكز  من  العديد  عن  جديد  من  تغيب 

الدولة.

�صاد�صا: �صيطرة املوروث االجتماعي والنظام الذكوري /االأبوي على 

التمييزية  القيم  ال�صائدة مما يكر�س وينمي  العادات والتقاليد املجتمعية 
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قواعد  �صعف  اإىل  اإ�صافة   . العنف  ت�صليط  على  وي�صجع  املراأة  �صد 

ا�صتقاللية املراأة وتبعيتها الدائمة للرجل مما يزيد من �صعوبات م�صاركتها 

امل�صتقلة ومتثيلها امل�صتقل.

1-3 املعوقات القت�سادية

ومع  املجتمع.  يف  ه�صا�صة  االأكرث  للفئة  وتاأنيثه  الفقر  بانت�صار  تتعلق 

اأن الدولة وهيئات املجتمع املدين قامت بخطوات ملمو�صة يف هذا االإطار 

القرى  م�صتوى  على  وخا�صة  ال�صغرية  امل�صاريع  من   التمكني  واملتمثلة يف 

والبوادي الفقرية  ق�صد ت�صجيع االإنتاج املحلي واملقاوالت ال�صغرى. اإال اأن 

هذه االإجراءات تبقى غري كافية وخا�صة يف ظل الظروف واالأزمات االقت�صادية 

احلالية و كذا �صعف اإ�رضاك ن�صاء العامل القروي يف الفعل ال�صيا�صي املحلي 

ويف �صنع و بلورة القرار املحلي يف ظل تزايد و تف�صي ظاهرة االأمية لنكون 

اأمام ن�صاء مق�صيات من احلق يف التكوين ال�صيا�صي واالقت�صادي.

ارتفاع ن�صبة البطالة بني الن�صاء، وقد اأ�صارت العديد من الدرا�صات  •

االقت�صادي  املراأة  ن�صاط  ارتفاع  بني  الطردية  العالقة  واالأبحاث 

وارتفاع ن�صبة م�صاركتها ومتثيلها ال�صيا�صي يف احلياة العامة.

العمليات  • خو�س  من  متكنهن  التي  الرثوات  ميلكن  ال  الن�صاء 

للحمالت  املايل  ال�صقف  انفالت  اأو  غياب  ظل  يف  االنتخابية 

االنتخابية.

1-4 املعيقات الذاتية املتعلقة باملراأة

احلركات  • عمل  و�صعف  ال�صيا�صي   املجال  املراأة يف  �صعف خربة 

الن�صائية يف متكني الن�صاء للعمل ال�صيا�صي وتدريبهن على القيادة.

�صورة املراأة عن ذاتها و�صعف ثقتها بنف�صها وعدم وعيها باأهمية  •

دورها ال�صيا�صي.
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ارتفاع ن�صبة االأمية بني الن�صاء مبا فيها االأمية القانونية. •

فرتات  • يف  واجلهوية  الوطنية  الن�صوية  اللقاءات  و  التكوين  ح�رض 

معينة من ال�صنة.

ومهارات  • قدرات  لتعزيز  اجلهوية  التكوينية  احلزبية  الربامج  غياب 

املراة يف القيادة. 

ح�رض و جتديد  نطاق التمكني يف املجال احل�رضي و تغييبه عن   •

ن�صاء العامل القروي.

بع�س املقرتحات و الرهانات االإ�صرتاتيجية لتجاوز هذا االإ�صكال املطروح

اإىل  • والو�صول  ال�صيا�صية  احلياة  املراأة يف  تعزيز م�صاركة  اجل  من 

مواقع �صنع القرار نقدم بع�س االقرتاحات يف ما يلي: 

تعميق التفكري اجلماعي يف ال�صبل الكفيلة الإعطاء دينامية جديدة  •

للحركة الن�صائية.

املدنيني  • والفاعلني  الفاعالت  كل  لدن  من  والتعبئة  التح�صي�س 

على  باالنفتاح  االجتماعية  والعدالة  امل�صاواة  قيم  عن  املدافعني 

اإىل  الهادفة  الن�صائية احلقوقية واجلمعيات  ال�صبكات واجلمعيات 

تنمية الدميقراطية، والتن�صيق معها حول ق�صايا املراأة والدميقراطية 

وتاأ�صي�س وتكتل الهياكل املدافعة عن ق�صايا املراأة وتو�صيع قاعدة 

اجلمعيات املرافعة عن املراأة.

امل�صاركة  • باأهمية  املراأة  وعي  زيادة  على  الن�صوية  املنظمات  تركيز 

الفعالة يف احلياة ال�صيا�صية و الن�صال الدوؤوب للو�صول اإىل مواقع 

الدعم  تقدمي  اجل  من  للمجتمع  ال�صاملة  والتوعية  القرار  �صنع 

املعنوي للمراأة، وفر�س تطبيق قوانني ود�صاتري مدنية ومتح�رضة 

)خا�صة يف الدول العربية واالإ�صالمية(.
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مقاومة كل اأ�صكال التمييز �صد املراأة ودعوة احلكومة الت�رضيع بوثرية  •

والربوتكوالت  الدولية  واالتفاقيات  الوطنية  الت�رضيعات  مالءمة 

بني  امل�صاواة  ل�صمان  ومراجعتها  القوانني  بها،واإ�صالح  املرتبطة 

لتعديل  ال�صاغط  العمل  والواجبات.و  احلقوق  يف  واملراأة  الرجل 

القوانني املجحفة بحق املراأة

تغيري وتطوير برامج االأحزاب ال�صيا�صية بحيث تقر فيها امل�صاواة بني  •

اجلن�صني وممار�صة التمييز االيجابي ل�صالح املراأة وت�صجيع العن�رض 

الن�صائي يف تلك االأحزاب.

تدريب ومتكني الن�صاء وت�صجيعهن على االنخراط يف تدبري ال�صاأن  •

العام و املحلي. و و�صع برنامج وطني للتمكني ال�صيا�صي للمراأة 

القروية.

البلدية ماديا  • املجال�س  اأو  الربملان  لع�صوية  املر�صحات  الن�صاء  دعم 

ومعنويا واإعالميا والعمل على تدريب الن�صاء من اجل احل�صول 

على املهارات االنتخابية وال�صيا�صية. مع �رضورة تعميم فكرة "دار 

حقيقيا  ف�صاء  لتكون  اجلهات  جميع  على  وتعميمها  املنتخب" 

للتمكني ال�صيا�صي للمراأة.

الن�صاء  • م�صاركة  تعزيز  للمراأة:  واالقت�صادي  ال�صيا�صي  التمكني 

واإدماجهن، ال يرتبط فقط بفتح باب امل�صاركة ال�صيا�صية وولوج 

الربملانات واملجال�س املحلية، بقدر ما يرتبط بتمكينها عن طريق 

خمتلف  �صمن  احليوية،  القرارات  اتخاذ  يف  الفعالة  امل�صاهمة 

املجاالت االقت�صادية واالجتماعية والثقافية. و اإ�رضاك كل الفاعلني 

عامة  ا�صرتاتيجية  و�صع  اأجل  من  وال�صيا�صي  املدين  باملجتمعني 

ن�رض  يعنيه من  ما  بكل  الثقايف  البعد  ت�صمل  االأبعاد  ومتعددة 

الوعي بحقوق الن�صاء ومناه�صة الثقافة الذكورية املتخلفة والعادات 
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على  العمل  يتطلب  ما  وهو  للمراأة،  النمطية  واالأدوار  والتقاليد 

الواجهة التعليمية واالإعالمية والفكرية وغريهم، ثم البعد ال�صو�صيو 

اقت�صادي من اأجل النهو�س باالأو�صاع االقت�صادية واالجتماعية 

التغطية  و�صمان  والبطالة  والفقر  االأمية  على  ق�صاء  من  للن�صاء 

ال�صحية ثم البعد ال�صيا�صي امل�صار له اأعاله.

ويف االأخري يجب االعتماد على املعطى اجلهوي يف حتقيق متثيلية 

الن�صاء ال �صيما اأننا اأمام اأمر تطبيق اجلهوية املو�صعة ق�صد حتقيق التوازن 

اجلهوي من حيث التمثيلية و عدم مركزتها يف املدن الكربى.
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�جلل�شة �لر�بعة

�لن�شاء و�لعمل �ل�شيا�شي: �أية مد�خل 

للنهو�ش، و�أية ��شرت�تيجية

تي�شري �جلل�شة:

• جناة الرازي، جامعية ونا�سطة يف املجتمع املدين	

�ملتدخالت

• نبيلة منيب، جامعية ونا�سطة �سيا�سية	

• خديجة الرباح، نا�سطة يف احلركة الن�سائية	

• بثينة قروري، نا�سطة يف املجتمع املدين	

• اأميمة عا�سور، نا�سطة يف احلركة الن�سائية	
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مد�خلة نبيلة منيب 

جامعية ونا�سطة �سيا�سية

م�صاهمة  دون  تتم  اأن  ميكن  ال  ال�صامل  مفهومها  التنمية يف  اإن 

البناءة يف  وامل�صاهمة  امل�صتويات،  القرار على خمتلف  الن�صاء يف �صنع 

اإخراج املغرب من و�صعه الدائم كدولة نامية وكدولة يف طور التاأ�صي�س 

للدميقراطية التي مل ن�صل اإليها بعد واإىل دولة تخرج من التبعية لت�صبح 

دولة منتجة، نامية ومتقدمة. 

مت�صم  الق�صية  هذه  فيه  تطرح  الذي  العامل  الراهن يف  الو�صع  اإن 

باأزمة توؤدي اإىل تنامي ال�صغوطات اخلارجية على املنطقة التي يتواجد 

بها املغرب مما ي�صاعد على تفاقم الفوارق مبا فيها الفوارق بني اجلن�صني، 

وهو ما يجعل الفاعل ال�صيا�صي يعترب اأن ق�صية املراأة تتطلب التدرج يف 

التعامل معها اأو ال يعتربها ذات اأولوية مقارنة مع الق�صايا االقت�صادية 

واالجتماعية االأخرى، ناهيك عن الردة الفكرية التي تعرفها منطقتنا التي 

تهدد املكت�صبات التي انتزعتها احلركة الن�صائية املغربية واالأحزاب التقدمية 

والدميقراطية ببالدنا ل�صالح اإ�رضاك املراأة يف كل جماالت ومواقع القرار.

ال�صيا�صية  االأحزاب  على  مطروح  النهو�س  اإ�صرتاتيجية  �صوؤال  اإن 

مهمة  اأن  اإذ  املدين،  املجتمع  على  وكذا  ال�صيا�صيني  الفاعلني  وخمتلف 

النهو�س بو�صعية الن�صاء والرفع من م�صاركتهن يف مراكز القرار مبا فيها 

مركز القرار ال�صيا�صي تعود اإىل االأحزاب ال�صيا�صية باعتبار ذلك ي�صكل 

ن�صاء،  بدون  دميقراطية  ال  اأن  اإذ  الدميقراطية،  لتحقيق  حقيقيا  رهانا 
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وال تنمية بدون ن�صاء. ويكفي اأن نذكر هنا مبقاله الوزير االأول الياباين 

عندما اأكد اأنه البد للن�صاء اليابانيات اأن يخرجن للم�صاهمة ال�صيا�صية 

وامل�صاهمة االقت�صادية الأن بذلك �صريتفع معدل النمو اإىل 6% و�صت�صع 

االأنوار على اليابان. وهكذا  يتعني على كل الفاعلني اأن يعتربوا ق�صية 

الن�صاء ق�صية جمتمعية يف �صلب كل الن�صاالت وكل اال�صرتاتيجيات 

الرامية اإىل حتقيق الدميقراطية بالبالد.  

الدولة  دمقرطة  �صعار  ترفع  دائما  الي�صارية  االأحزاب  كانت  لقد 

ودمقرطة املجتمع،  و�صعار امل�صاواة الكاملة بني املراأة والرجل على الرغم 

داخل  حتى  تطرح  التي  وتلك  املجتمع  يطرحها  التي  ال�صعوبات  من 

اأوال واملنا�صلني  املنا�صالت  ا�صتطاعت بف�صل  ال�صيا�صية والتي  االأحزاب 

ثانيا اأن تخطط منذ عقود ل�صيا�صة نه�صوية حلقوق الن�صاء. وقد كان 

ن�صاء  اأ�ص�س من طرف  والذي  املجال،  �صباقا يف  الن�صائي  العمل  احتاد 

ينتمني اإىل منظمة العمل الدميقراطي ال�صعبي التي هي جزء من احلزب 

اال�صرتاكي املوحد الذي يجمع 5 مكونات �صيا�صية. 

اأكيد اأنه كانت هناك هبة من طرف العديد من االأحزاب التقدمية 

مار�س   8 اأخرى، وجريدة  ن�صائية  والدميقراطية، حيث ظهرت جمعيات 

وحملة جمع مليون توقيع من اأجل تغيري املدونة. كانت كل هذه املبادرات 

ذات اأهمية كانت اآخرها ال�صبكات التي اأ�ص�صت للدفاع عن خطة اإدماج 

يف  ومتثيليتها  الن�صائية  امل�صاركة  فاإن  هكذا  ببالدنا.  التنمية  يف  املراأة 

الق�صية الدميقراطية، ويف �صلب  القرار توجد يف �صلب  مواقع اتخاذ 

ق�صية حتديث املجتمع الذي يجب اأن حتتل فيه املراأة مكانة مت�صاوية 

مع الرجل يف جمتمع عقالين يوؤمن باأن املراأة اإن�صان ال يجب اأن يخ�صع 

االرتباط  �صديد  مرتبط  القرار  مواقع  اإىل  املراأة  ولوج  اأن  كما  للو�صاية. 

بتغيري املوروث ال�صو�صيوثقايف يف بالدنا.
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املجال  هذا  البالد يف  منها  تعاين  التي  املعيقات  �صمن  من  اأنه  غري 

الكاملة  املواطنة  وغياب  الدميقراطية  غياب  يف  املتمثل  ال�صيا�صي  العائق 

ببالدنا، ف�صال عن التاأخر يف تنزيل املقت�صيات الد�صتورية املتعلقة باملنا�صفة 

ومناه�صة كل اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء، ناهيك عن االختالالت املرتبطة 

باحرتام املواثيق والعهود الدولية  التي وقع عليها املغرب والتي يجب ترجمتها 

يف القوانني الوطنية، علما باأن �صمو املواثيق الدولية جاء مبهما يف الد�صتور.

اإن عدم تنزيل ما جاء ق�س الد�صتور بخ�صو�س حقوق املراأة وتنزيل 

عن  الت�صاوؤل  اإىل  يدعو  التمييز  اأ�صكال  كل  ومناه�صة  املنا�صفة  هيئة 

الغر�س احلقيقي من الن�س على هذه الهياأة يف الد�صتور، واإن كان لذلك 

عالقة فقط بامت�صا�س الغ�صب الذي كان �صائدا احلراك ال�صعبي الذي 

عرفه املغرب يف 2011 عرب حركة 20 فرباير، اأم اأنه كانت هناك اإرادة فعلية 

للنهو�س باأو�صاع الن�صاء. 

والدينية  ال�صيا�صية  بال�صلطة  مرتبط  هو  ما  املعيقات  من  وهناك 

وكانت  تقدمية،  حركة  كانت  بالدنا  يف  الن�صائية  فاحلركة  بالدنا.  يف 

تطالب بامل�صاواة. لكن بعد اخلطة الوطنية الإدماج املراأة يف التنمية وما 

الي�صاريني  املو�صوع بني  الوطنية من تقاطب حول هذا  ال�صاحة  عرفته 

والليرباليني من جهة والتيارات االإ�صالموية التي عربت يف مدينة الرباط 

يف م�صرية حا�صدة اأنها �صد امل�صاواة. واملغرب يف حاجة اليوم اإىل قراءة 

تنويرية لرثاتنا احل�صاري واالإ�صالمي كي نذهب اإىل املقا�صد، واملقا�صد 

التا�صع.  القرن  منذ  توقف  قد  االجتهاد  اأن  علما  وم�صاواة،  عدل  فيها 

فنحن يف حاجة اإىل ثورة تنويرية �صد النظام البطريكي الذي هو نظام 

�صلطوي �صيا�صي واقت�صادي واجتماعي وثقايف.  

الدولية  باملواثيق  ثالث حيث نعرتف  اإليه من خط  فهل ما و�صلنا 

لبلوغ  تنويرية  قراءة  اإىل  ن�صعى  الوقت  نف�س  ويف  تطبيقها،  ونحاول 

املقا�صد هو غاية اأم و�صيلة نحو جمتمع ت�صوده امل�صاواة الكاملة. 
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وعلى م�صتوى جمال احلريات، ميكن القول اإنه ي�صكل مدخال اأ�صا�صيا 

يف هذا ال�صدد، اإذ يتعني احرتام كل احلريات اجلماعية والفردية مبا فيها 

حرية املعتقد التي حرمنا منها يف د�صتور 2011 رغم اأنها حرية من�صو�س 

عليها يف الن�س القراآين. اإن االعرتاف بحرية االعتقاد وتطبيقها �صت�صمح 

لنا وال �صك بالتقدم نحو املجتمع الذي يعرتف باملواطنة الكاملة للرجل 

كما للمراأة على ال�صواء، وننتقل من الفرد اإىل املواطن ويحتكم فيه اجلميع 

اإىل د�صتور دميقراطي والقوانني التي تطبق على اجلميع.

هناك ق�صايا كربى ال بد من طرحها يف اإطار الثورة الثقافية الثورية 

التي نحن يف حاجة ما�صة اإليها من قبيل الف�صل بني ال�صلط على خمتلف 

امل�صتويات اأفقيا وعموديا من اأجل بناء دولة دميقراطية مبوؤ�ص�صات متثيلية 

باإقامة  ي�صمح  مما  حقيقية،  جهوية  واإقامة  ال�صعبية،  ال�صيادة  عن  تعرب 

املنا�صفة لي�س على امل�صتوى الوطني بل على امل�صتوى اجلهوي اأي�صا.

ومن املداخل توجد معركة اأخرى تتمثل يف معركة القانون اجلديد 

اأهمية  اإىل  اإ�صافة  فعال،  دميقراطي  اأ�رضة  قانون  بلوغ  اأجل  من  لالأ�رضة 

تكوين الق�صاة على قانون االأ�رضة يف اأفق احرتام الن�صاء واال�صتلهام من 

روح هذا القانون. 

وعلى �صعيد اآخر، فاإن لالأحزاب دور هام يف معركة امل�صاواة من خالل 

اإن�صاء بنك معلومات حول تواجد الن�صاء داخلها واملهام املنوطة بهن، من 

اأجل ر�صد مدى التقدم نحو املنا�صفة داخل االأحزاب ال�صيا�صية، وكدا 

تكوين كفاءات ن�صائية حتى متار�س ال�صيا�صة ب�صكل اأح�صن.

كما نحن يف حاجة اإىل التكوين على ثقافة حقوق االإن�صان وثقافة الدميقراطية 

وامل�صاواة و�صط الرجال والن�صاء على ال�صواء، خ�صو�س داخل االأحزاب. 

ويف االأخري ال بد من التاأكيد اأن اإدماج املراأة ي�صكل مدخال اأ�صا�صيا 

�صيا�صة  ونهج  االجتماعي  ال�صلم  على  واحلفاظ  والتحديث  للدمقرطة 

تكون يف خدمة الرجل واملراأة معا.
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مد�خلة خديجة �لرباح

نا�سطة يف احلركة الن�سائية

تقدمي:

 2015 �صتنرب   04 اإىل   2014 �صنة  بداية  من  املمتدة  الفرتة  اعتربت 

مرحلة مهمة عرفت مناق�صة هامة م�صت القوانني التنظيمية التالية.

القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق باجلماعات؛  •

القانون التنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعماالت و االأقاليم؛  •

القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق باجلهات؛ •

  و ذلك ا�صتجابة للمقت�صيات الد�صتورية التي اأعطت مكانة متميزة

للجماعات الرتابية �صواء:

من الناحية الكمية: حيث اأرتفع عدد الف�صول املنظمة لها من ثالث 

ف�صول )يف د�صتور 96( اإىل اأثنى ع�رض ف�صال، كما اأنه مت التطرق لها يف 

كل من الف�صول التالية 01 و 11 و 17 و 30. 

بها  تقوم  التي  االخت�صا�صات  تو�صعت  اإذ  النوعية:  الناحية  من 

اجلماعات الرتابية باعتبارها اأحد املداخل االأ�صا�صية واجلديدة لل�صيا�صات 

ال�صاملة  التنمية  لتحقيق  اأ�صا�صيا  وفاعال  مرجعيا  وحمددا  العمومية 

واملندجمة.
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1- املبادئ الأ�سا�سية الواردة يف القوانني التنظيمية والتي يجب 

ا�ستثمارها :

�صلطة  • للجماعة  يخول مبقت�صاه  الذي  احلر  التدبري  مبداأ  اعتماد 

التداول بكيفية دميقراطية و�صلطة تنفيذ مداوالتها ومقرراتها؛ 

الذاتية  • االخت�صا�صات  حتديد  كاأ�صا�س  التفريع  مبداأ  تفعيل 

املنقولة من  الدولة واالخت�صا�صات  امل�صرتكة مع  واالخت�صا�صات 

الدولة اإىل اجلماعة، مع مراعاة عن�رضي االن�صجام والتكامل مع 

اجلماعات الرتابية االأخرى؛ 

ماأ�ص�صة مبداأي التعاون والت�صامن باإعطاء اجلماعة �صلطة حتديد  •

اأ�صكال التعاون مع اجلماعات الرتابية االأخرى؛ 

اعتماد مبداأي التدرج يف الزمان، والتمايز يف املجال عند ممار�صة  •

االخت�صا�صات املنقولة؛ 

ممار�صة ال�صلطة التنظيمية من طرف رئي�س جمل�س اجلماعة؛  •

اإخ�صاع قرارات ومقررات اجلماعات لرقابة امل�رضوعية؛  •

اإعطاء دور اأكرب للمعار�صة عن طريق التن�صي�س على اإعطاءها دور  •

اأكرب و ال�صماح لها برئا�صة جلنة؛

املنازعات  • جميع  يف  وحده  الق�صاء  اخت�صا�س  على  التن�صي�س 

اإيقاف  املداوالت،  بطالن  احلل،  )العزل،  املجال�س  بت�صيري  املتعلقة 

تنفيذ املقررات والقرارات...(. 

على  • االنتخابية  والوظائف  الواليات  يف  الن�صاء  تواجد  �صمان 

امل�صتوى الرتابي؛
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2- واقع التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء يف اجلماعات الرتابية :

ال�صامنة  املبادئ  التنظيمية على جملة من  القوانني  تن�صي�س  رغم 

التنظيمي  فالقانون  احلوار،  و  امل�صاركة  لتو�صيع  و  املحلية  للدميقراطية 

املتعلق باجلماعات الرتابية 34.15  مل ي�صاهم يف تقوية امل�صاركة ال�صيا�صية 

للن�صاء ومل ي�صتمد روحه من مبداأ املنا�صفة الد�صتوري ومل يركز على 

ن�صبة تخ�ص�س للن�صاء داخل اجلماعات والعماالت واالأقاليم مثل اجلهات 

بل ذهب يف اجتاه:

	ثلث املقاعد يف اجلهة؛

	 اعتماد مقاعد ملحقة بالن�صبة للجماعات التي يتم فيها االنتخاب

 08 اإىل   04 مابني  ترتاوح  للن�صاء  مقاعد  تخ�صي�س  مت  الفردي،و 

مقاعد؛

	عدم اتخاذ اأي تدبري بالن�صبة للعماالت واالأقاليم ؛

3- نتائج انتخابات اجلماعات الرتابية و جمل�س امل�ست�سارين:

3-1 نتائج انتخابات اجلماعات الرتابية و جمل�س امل�صت�صارين

الن�سب 
اجلماعات الرتابية 

وجمل�س امل�ست�سارين 

 اجلهة %37.61

 العماالت و االأقاليم %4.32 

 اجلماعات 21.18 % 

 جمل�س امل�صت�صارين 11.66 %
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3-2 نتائج انتخابات اجلماعات:

العدد 
عدد 

اجلماعات 

5552 1388 
 النظام الفردي اأي نظام املقاعد

 امللحقة

  النظام الالئحي اأقل  من 200 األف 100 600

72 09 

 النظام الالئحي  مابني  200  و 1

 و 400 الف ن�صمة غري مق�صمة اإىل

 نظام املقاطعات

 املدن ال�صت دات نظام املقاطعة 41 246

 عدد الن�صاء الفائزات بدون كوطا 203

3-3 نتائج االنتخابات ح�صب ال�صن و ح�صب امل�صتوى التعليمي:

نتائج ح�سب ال�سن:

الن�سبة املئوية  ال�سن 

 % 19.6 دون 35 �صنة 

 %29.55 بني 35 و 45 �صنة 

 %27.38 بني 45 و 55 �صنة 

 %23.46 اأكرث من 55 
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نتائج ح�صب امل�صتوى التعليمي :

الن�سبة املئوية  امل�ستوى الدرا�سي 

 %12.49 بدون 

 %29.75 االبتدائي 

 %35.42 الثانوي 

 %21.89 عايل 

املداخل االأ�صا�صية التي يجب اأن اال�صتغال عليها  لتحقيق املنا�صفة - 1

والنهو�س بالتمثيلية ال�صيا�صية للن�صاء يف مواقع اتخاذ القرار بالن�صبة 

لالنتخابات الت�رضيعية:

حتديدا ميكن اعتبار اأن هناك اأربعة مداخل اأ�صا�صية:

اأوال املدخل ال�صيا�صي كمدخل جوهري للتمكني ال�صيا�صي للن�صاء، 

باعتبار اأته اإذا مل تكن هناك اإرادة �صيا�صية حقيقية من لدن االأحزاب 

ال�صيا�صية من اأجل الدفاع با�صتماتة عن ملف التمكني ال�صيا�صي للن�صاء 

لن يتحقق اأي �صيء على هذا ال�صعيد. ومن ثمة وجب فتح نقا�س جاد 

مع االأحزاب ال�صيا�صية من اأجل تو�صيح موقفها بهذا اخل�صو�س.

ثانيا املدخل الت�رضيعي يعترب من املداخل االأ�صا�صية،  اإذ بدون اإقرار 

تدابري �صامنة للمنا�صفة يف القوانني �صيكون من »امل�صتحيل الرفع من 

االإرادوية  التدابري  اأن  واإذا كنا نعتقد  باملغرب،  الن�صائية  امل�صاركة  �صقف 

كفيلة باأن حتقق لنا التمكني ال�صيا�صي للن�صاء ببالدنا، �صنكون حاملني، 

وقد بينت جتربة االنتخابات الت�رضيعية ذلك باالأرقام. فخارج الكوطا مل 

تفز �صوى �صبع ن�صاء من اأ�صل 67 نائبة برملانية.«.
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ثالثا املدخل االقت�صادي واالجتماعي يعترب من املداخل االأ�صا�صية 

الأن خو�س غمار االنتخابات يتطلب اإمكانيات مالية و ر�صيد مهم من 

العالقات .

رابعا املدخل الثقايف فبالرغم من الن�صال املبكر يف املغرب من اأجل 

حتقيق امل�صاواة بني الن�صاء و الرجال، واالهتمام العاملي الوا�صع بق�صايا 

متكني الن�صاء �صمن اتفاقيات ومعاهدات وتوجهات التزمت بها معظم 

دول العامل، ومنها دول م�رضق-مغرب، ف�صاًل عن تنامي الدعم واالهتمام 

املتزايد لتاأكيد امل�صاركة ال�صيا�صية للن�صاء، ورفع و�صولها اإىل  مراكز قيادية 

تلقى  �صيا�صيًا،  الن�صاء  متكني  فكرة  تزال  ما  جميعها.  امل�صتويات  على 

املعار�صة التي ت�صتند اإىل اعتبارات ثقافية و اجتماعية و بالتايل يعترب 

املدخل الثقايف و تغيري العالقات االجتماعية من اأولويات اال�صتغال.

الن�صائية  التمثلية  من  الرفع  يف  التطور  تواجه  التي  املعيقات  ومن 

مبواقع القرار ميكن االإ�صارة اإىل ازدواجية اخلطاب. وجتدر االإ�صارة اإىل 

اأن هناك درا�صة تنجز حول مذكرات االأحزاب ال�صيا�صية املتعلقة بالقانون 

التنظيمي املتعلق بانتخاب اأع�صاء اجلماعات الرتابية �صنة 2015. فجميع 

االأحزاب من خمتلف االجتاهات وامل�صارب اقرتحت يف مذكرتها »الثلث 

على االأقل« للن�صاء. و لكن القانون التنظيمي اأقر مقاعد ملحقة خا�صة 

األف ن�صمة، و6 مقاعد  التي تفوق 200  بالن�صاء )8 مقاعد باجلماعات 

يف اجلماعات ما بني مليون و45 األف و200 األف ن�صمة، ويف اجلماعات 

التي يتواجد فيها اأقل من 45 األف ن�صمة  هناك 4 مقاعد فقط وت�صمى 

املقاعد امللحقة(، وبذلك خرجنا من الالئحة االإ�صافية اإىل املقعد امللحق.   

فلماذا مل يتم العمل مبقرتح »الثلث على االأقل« على الرغم من اأن جميع 

االأحزاب اقرتحته ودافعت عليه؟ ومن يقرر يف مثل هذه االأمور؟ وهل 

ترافعنا جتاه االأحزاب غري كاف؟  و هل يجب اأن يتم الرتافع لدى جهات 

اأخرى؟.
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باالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن كل االأحزاب ال�صيا�صية ت�صتغل وفق القانون 

التنظيمي لالأحزاب ال�صيا�صية الذي ين�س على �رضورة تواجد ثلث الن�صاء 

يف هيئات القرار على امل�صتوى الوطني واجلهوي. كما اأن املادة 29 من 

هذا القانون تن�س على جلنة اأ�صا�صية، وهي جلنة امل�صاواة وتكافوؤ الفر�س. 

فهل هذه اللجنة مفعلة لدى االأحزاب؟ و هل لديها دور يف تقدمي 

االنتخابي  امللف  على  �صت�رضف  التي  هي  وهل  لالنتخابات؟  تر�صيحات 

داخل االأحزاب ال�صيا�صية، اأم اأن ملفات الرت�صيحات االنتخابية �صتكون 

بني يدي جهات اأخرى؟ لقد اأفرغت هذه اللجنة من حمتواها التي رافعت 

من اأجله احلركة الن�صائية �صنة 2011، بل اإن اأغلب االأحزاب ال�صيا�صية 

مل تن�صئ هذه اللجنة اأ�صال. ويف هذا ال�صدد، البد من التاأكيد اأن من 

بني العنا�رض االأ�صا�صية للرفع من متثيلية الن�صاء يف مواقع اتخاذ القرار 

ال�صيا�صي هو:

فتح نقا�س حقيقي مع االأحزاب ال�صيا�صية حول معايري الرت�صيحات 	 

الذي  الهام  والدور  والن�صاء،  الرجال  �صيرت�صح من  لالنتخابات ومن 

عليها  املن�صو�س  الفر�س  وتكافوؤ  املنا�صفة  جلنة  تلعبه  اأن  ميكن 

قانونيا.

اال�صرتاتيجيات التي يجب اال�صتغال عليها من اأجل رفع التمثيلية - 2

ال�صيا�صية للن�صاء:

التمكني  اأن  التذكري  من  البد  اال�صرتاتيجيات  عن  احلديث  قبل 

للن�صاء يف  املقاعد  من  معينة  ح�صة  تخ�صي�س  عرب  للن�صاء  ال�صيا�صي 

الن�صائية،  للحركة  بالن�صبة  الوحيد  املطلب  يكن  املنتخبة مل  املوؤ�ص�صات 

لذا  االأ�صا�صية لهذه احلركة.  املطالب  املوؤ�ص�صات من  بل كانت دمقرطة 

فبالن�صبة للحركة من اأجل دميقراطية املنا�صفة فاال�صتغال موجه اإىل:
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النظام الداخلي ملجل�س النواب املطروح للتعديل: وذلك من اأجل 	 

دورها  تقوية  بغية  الت�رضيعية،  املوؤ�ص�صة  ومهام  اأدوار  يف  النظر  اإعادة 

الت�رضيعي والرقابي ودورها الدبلوما�صي اأي�صا. 

التن�صي�س 	  اأجل  النواب: و ذلك من  التنظيمي ملجل�س  القانون 

على املنا�صفة .

اأما بخ�صو�س اال�صرتاتيجيات فيمكن اإيجازها يف ثالث ا�صرتاتيجيات:

القوانني  يف  املقارن  البحث  يف  وتتمركز  املعرفة،  ا�صرتاتيجية   .1

التنظيمية للموؤ�ص�صات الت�رضيعية ببع�س دول ال�صمال واجلنوب؛ و�صيتم 

اإجناز درا�صة يف هذا ال�صدد مع » NDI« يف غ�صون االأيام املقبلة و�صيتم 

عر�صها وطرحها للنقا�س الوطني، و�صتن�صب على نوعية املهام واالأدوار 

التي من �صاأنها تقوية عمل املوؤ�ص�صة الربملانية.

من  مذكرات  وتقدمي  ال�صغط  وتتمثل يف  الرتافع:  ا�صرتاتيجية   .2

اأجل تغيري القانون التنظيمي باجتاه اال�صتجابة  للمنا�صفة التي يجب اأن 

ت�صبح مطلبا موحدا للحركة الن�صائية برمتها و ملختلق القوى احلقوقية 

و الدميقراطية، خا�صة واأنها مقت�صى د�صتوري؛

والتعبئة  التوا�صل  من  متكن  التي  التوا�صل:  ا�صرتاتيجية   .3

والتح�صي�س باأهمية امل�صاركة ال�صيا�صية للن�صاء. 
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مد�خلة بثينة قروري

جامعية، فاعلة جمعوية

 

يف البداية اأود اأن اأ�صكر مركز درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية على 

دعوته الكرمية وعلى فتح النقا�س يف هذا الوقت ونحن على بعد �صهور 

من االنتخابات الت�رضيعية املقررة يف �صهر اأكتوبر من هذه ال�صنة.

قبل ال�رضوع يف مناق�صة �صلب املو�صوع اأود اأن اأبداأ مبقدمتني منهجيتني:

املقدمة االأوىل: اإن الن�صال الدميقراطي ي�صكل مدخال �رضوريا الإ�صالح 

املنا�صب  املدخل  هو  الدميقراطي  االختيار  اأن  واأعتقد  املراأة.  اأو�صاع 

تعزيز  عن  نتحدث  اأن  الأنه ال ميكن  املراأة،  و�صعية  لتطوير  وال�رضوري 

مكانة املراأة وتواجدها يف مراكز اتخاذ القرار ال�صيا�صي اأو االإداري اأو غريه 

دون اأن نتحدث عن موؤ�ص�صات دميوقراطية ينبغي اأن ننا�صل من اأجلها 

ن�صاء ورجاال، وذلك جتنبا لل�صقوط يف نقا�س ق�صايا املراأة وكاأنها ق�صايا 

خا�صة معزولة عن التحوالت ال�صيا�صية التي يعرفها البلد.

املقدمة الثانية: اأعتقد اأن ماأزق ق�صية املراأة يكمن يف النزعة االإيديولوجية 

التي هيمنت على نقا�س هذا املو�صوع. حيث متركز ال�رضاع االإيديولوجي 

يف فرتة معينة حول ق�صية املراأة، مما يبدو معه اأن اخلروج من هذا املاأزق 

اأو  اأفرادا  الت�صنيفات االإيديولوجية وعن التخندق  ي�صتلزم االبتعاد عن 

حركات اأو توجهات تفرق بني من يعترب مع حقوق املراأة ومن يعترب �صد 

هذه احلقوق، دون اأن نعطي الأنف�صنا الفر�صة لالإن�صات احلقيقي لالآخر 

واال�صتماع ملا لديه، واأن نوؤمن باالختالف ونعترب اأن ق�صية املراأة هي مثل 

باقي الق�صايا حتتمل اآراء خمتلفة ومناهج خمتلفة ومقاربات خمتلفة.

واإن االإ�صكال القائم يكمن يف اأن البع�س يعتقد باأن مثل هذه الق�صايا 



120

يجب اأن يكون فيها موقف واحد و راأي واحد ومنطق واحد ومعاجلة 

واحدة. اإنه املاأزق الذي اأعاق تطور ق�صية املراأة، ولذا يجب اأن نخرج من 

هذا املاأزق عن طريق االعرتاف املتبادل باأن معاجلة ق�صايا املراأة من زوايا 

نظر خمتلفة واآراء خمتلفة م�صاألة ممكنة، حتى نتمكن فعال من املعاجلة 

ال�صل�صة لها واأن ن�صل بها اإىل ما نبتغي من تواجدها يف مراكز اتخاذ 

القرار. علما اأنه يجب اأن نعترب تواجد املراأة يف مراكز اتخاذ القرار �صيئا 

طبيعيا ولي�س انت�صارا لطرف على طرف اآخر.

بعد هذه املقدمتني اأريد اأن اأركز على جمموعة من املداخل املف�صية اإىل 

النهو�س بق�صايا املراأة. ويتعلق االأمر باملدخل ال�صيا�صي واملدخل القانوين 

والت�رضيعي وكذلك املدخل الفكري والثقايف ويف االأخري اأختتم باملدخل 

املجتمعي وهو يف الواقع �رضط ولي�س مدخال لكي ننه�س بتواجد املراأة 

يف مراكز اتخاذ القرار. 

1.املدخل ال�سيا�سي مدخال اأ�سا�سي

لالئحة  اإقرار  من  عنها  نتج  وما  الن�صائية  الن�صاالت  من  الرغم  فعلى 

الوطنية اخلا�صة بالن�صاء يف االنتخابات الت�رضيعية، وو�صوال اإىل تواجد 

الن�صاء بهذه املوؤ�ص�صة مع ما �صاب ذلك من �صوء تنزيل من طرف االأحزاب 

داخل  يوجد  احلقيقي  االإ�صكال  فمازال   2002 انتخابات  ال�صيا�صية يف 

االأحزاب ال�صيا�صية، الأن الطريقة التي تعاملت بها االأحزاب ال�صيا�صية مع 

هذه االآلية جعلت منها نقطة �صعف ولي�س متييزا اإيجابيا لفائدة الن�صاء. 

بل اإنها اأ�صبحت و�صمة عار يف جبني بع�س هذه االأحزاب التي تتعامل 

بهذا اخل�صو�س ب�صكل مذل ومهني للمراأة ولن�صاالت احلركة الن�صائية، 

حيث يكون املعيار االأ�صا�س لتواجد املراأة على راأ�س الالئحة الوطنية اإما 

اأو معايري غري مو�صوعية وغري عقالنية وال ميكن اأن  اأو العائلة  القرابة 

ن�صنفها يف اأي خانة معيارية قابلة للقيا�س العلمي.

ومن ثمة نعتقد اأن احلزب ال�صيا�صي هو املدخل الرئي�صي للنهو�س بق�صايا 

دمقرطة  خالل  من  وذلك  القرار،  مواقع  يف  متثيليتها  بتطوير  و  املراأة 

الرت�صيحات  يف  معقولة  معايري  واعتماد  جهة،  من  ال�صيا�صية  االأحزاب 
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لالنتخابات ولالقرتاح يف منا�صب امل�صوؤولية. وهنا تتحمل ن�صاء االأحزاب 

ال�صيا�صية م�صوؤولية وا�صحة �صاأنهن �صاأن الرجال واملنا�صلني داخل هذه 

االأحزاب. ومن جهة اأخرى، اأريد اأن اأثري االنتباه اإىل اأن االأحزاب ال�صيا�صية 

اأ�صبحت تتعامل مع الن�صاء يف الوقت احلايل، ويف اإطار تطبيق املنا�صفة 

التقريرية، بنوع من  ال�صيا�صية وغريها من هيئات االأحزاب  يف املكاتب 

التعامل  ال�صائد يف  التفاخر واملباهاة. حيث مل يخرج ذلك عن املنطق 

للن�صاء يف  العددية  الكرثة  الرغم من  اأنه وعلى  اإذ يالحظ  الن�صاء،  مع 

املكاتب ال�صيا�صية، فاإن امللفات التي تعترب مهمة ال ت�صند اإليهن، بل اإنهن 

غري معروفات كمنا�صالت وال ترى لهن على امل�صتوى الواقعي اأي تاأثري، 

بل يتواجدن يف غالب احلاالت للتاأثيث والتزيني، دون اأن اأعمم طبعا، 

اإذ تتواجد بع�س اال�صتثناءات. هكذا، يبدو وا�صحا اأن املدخل ال�صيا�صي 

مدخل مهم ويجب اأن ننا�صل من اأجل تغيري ثقافة املنا�صلني والقيادات 

احلزبية ونخرج من منطق املزايدات مب�صاألة املراأة داخل االأحزاب ال�صيا�صية 

ال�صيا�صي.  املراأة وقدراتها يف املجال  العميق مبكانة  اإىل منطق االإميان 

امل�صاورات  فرتة  اقرتحت خالل  الدولة  اأن   اإىل  هنا  االإ�صارة  من  والبد 

حول القانون التنظيمي  لالأحزاب ال�صيا�صية قبل انتخابات 2011 اأن يتم 

التن�صي�س يف املادة 26 من القانون على ال�صعي اإىل املنا�صفة يف االأجهزة 

امل�صرية للحزب، واالأحزاب ال�صيا�صية هي من طالبت الداخلية باأن ترتاجع 

املنا�صفة،  اإطار  التواجد، يف  باأن لي�س لديها ن�صاء ميكن لهن  متذرعة 

 26 الف�صل  يف  املوجدة  ال�صيغة  باإقرار  فطالبت  التقريرية،  االأجهزة  يف 

وبذلك  وجهويا.  وطنيا  امل�صرية  االأجهزة  داخل  الثلث  اإىل  ال�صعي  اأي 

تبدو الدولة - يف الظاهر على االأقل- اأحيانا اأكرث تقدمية من االأحزاب 

ال�صيا�صية.

2.اأما املدخل القانوين

فهو يرتبط مباأزق الالئحة الوطنية الذي وقعنا فيه،وكاأن االآلية الوحيدة 

هو  ال�صيا�صي  القرار  اتخاذ  مراكز  من  الن�صاء  لتمكني  الوحيد  وال�صكل 

الالئحة الوطنية والدائرة االإ�صافية، وبالتايل اأ�صبح ال�رضاع حول احتالل 

ومل  نبدع  فقط، مل  الوطنية  الالئحة  على  متمركزا  املواقع  هذه  الن�صاء 
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نفكر يف اآليات اأخرى لتمكني الن�صاء من مراكز اتخاذ القرار ال�صيا�صي يف 

حني اأنه كان من املمكن اال�صتفادة من اآليات موجودة يف دول اأخرى  

غري الالئحة الوطنية. واأعتقد اأنه اإذا قررنا اأن نتخلى عن الالئحة الوطنية 

والتي �صتكون  للن�صاء،  الواقعية  التمثيلية احلقيقية  اأمام  اأنف�صنا  �صنجد 

منخف�صة جدا، الأن االأحزاب ال جتد اجلراأة باأن ت�صع الن�صاء يف دوائر 

ولوائح حملية. 

اإن طريقة التعامل مع الالئحة الوطنية واعتبارها االآلية الوحيدة املمكنة 

لتمكني الن�صاء من الولوج اإىل مواقع القرار اأدى اإىل خلق �رضاع ن�صائي 

- ن�صائي، واعتربت الطبقة ال�صيا�صية اأن هذا املو�صوع هو �صاأن ن�صائي 

به  يقومون  الذي  هو  احلقيقي  ال�صيا�صي  العمل  اأن  حني  يف  حم�س 

كرجال. ولذلك يجب اإعادة التفكري يف اآلية الالئحة الوطنية من الناحية 

القانونية وذلك يف ارتباط مع اإعادة التفكري يف منط االقرتاع وعالقته 

بالتقطيع االنتخابي دون النظر اإىل ذلك من زاوية اإرادة �صبط اخلريطة 

االنتخابية. وجتدر االإ�صارة هنا اإىل اأن االنتقال من منط االقرتاع الفردي 

اإىل منط اقرتاع الالئحي مل ميكن املغرب يف احلقيقة من االبتعاد عن 

منط االقرتاع الفردي وبالتايل وجب مراجعة هذا االأمر. 

وهنا اأحيل على التجربة الفرن�صية، ففي التقرير االأخري للمجل�س االأعلى 

االنتخابات  بعد  مبا�رضة  �صدر  الذي  والرجال  الن�صاء  بني  للم�صاواة 

املنا�صفة،   اإقرار  من  �صنة   15 ل  املجل�س  اأع�صاء  تقييم  وبعد  اجلهوية، 

ت�صمن البيان ال�صادر بهذا ال�صاأن اأرقاما �صادمة. فمن االأمور التي متت 

والرجال  الن�صاء  بني  للم�صاواة  االأعلى   املجل�س  بيان  اإليها يف  االإ�صارة 

اأن 92% تقريبا من رئا�صة العموديات ورئا�صة املدن ،يف االنتخابات التي 

�صهدتها فرن�صا يف 2014، اآلت للرجال بعد 15 �صنة من اإقرار املنا�صفة واأن 

هناك 9 جهات من اأ�صل 10 جهات يتم ت�صريها من طرف رجال. االأمر 

الذي ي�صمح بطرح ال�صوؤال حول ما اإن كانت االآلية القانونية )اأو املدخل 

القانوين( لوحدها كفيلة باإحداث التغيري خا�صة اأمام ما اأفرزته التجربة 

الفرن�صية امل�صار اإليها.
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3. الفكري والثقايف 

واأعتقد اأنه من املداخل االأ�صا�صية واملهمة الأن املدخل القانوين لي�س هو 

والذهنيات  العقليات  بتغيري  مرتبط  ال�صيا�صي  واملدخل  الوحيد،  احلل 

ال�صائدة لدى القيادات ال�صيا�صية. لذا اعترب باأن املدخل الفكري والثقايف 

يتطلب جمهودا على املدى البعيد. اإن االجتهاد داخل الن�س القانوين 

ال يجب اأن يرتبط باأحداث معينة بل يجب اأن يكون بهدوء وعلى املدى 

البعيد واأن يتم فتح النقا�س احلقيقي يف ارتباط مع الواقع الذي نعي�صه، 

مع ما يعرفه من تغريات واقعية واأن ننظر اأي�صا يف االجتهادات املتنوعة 

الذي عرفها االإ�صالم يف هذا اجلانب، علما اأن الفقه كان و�صيبقى وليد 

زمنه وبيئته االجتماعية والثقافية، الفقيه املجتهد هو الذي يجيب على 

اأ�صئلة واقعه وزمانه، واالإ�صكال الذي وقعنا فيه هو اأننا ناأخذ االجتهادات 

الفقهية اأو الفتاوى التي جتيب عن واقعة معينة يف زمن معني ونروجها 

يف زماننا معتقدين اأنها هي احلل الفقهي املوجود. هكذا، يتعني علينا 

وعلى  االجتهاد  م�صتوى  على  وثقايف  كبري  فكري  مبجهود  نقوم  اأن 

والبعيد  املتو�صط  املدى  فعال على  ن�صل  لكي  العقليات  تغيري  م�صتوى 

اإىل اأن نغري هذه العقليات التي الزالت تنظر اإىل املراأة على اأنها اإن�صانة 

واأن م�صاهمتها يف  البيت  االأ�صلي يف  واأن مكانها  الثانية  الدرجة  من 

البيت يف  فقط يف  م�صاهمتها  هو  واالأ�صل  ا�صتثناء  هو  العام  املجال 

حني اأن عهد الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم والرعيل االأول �صجل ح�صورا 

قويا لنماذج من الن�صاء يتواجدن يف الف�صاء العام ب�صكل طبيعي وال 

يثري ذلك اأي ا�صتنكار من طرف املجتمع امل�صلم، املراأة كانت تربي وتعلم 

وجتتهد وتبيع وت�صرتي وحتارب...كل ذلك اإىل جانب الرجل، »واملوؤمنون 

واملوؤمنات بع�صهم اأولياء بع�س« االآية.

4.املدخل املجتمعي 

الذي يعترب �رضطا اأ�صا�صيا وهو مرتبط باملدخل الفكري والثقايف. ويلزمنا 

يف هذا ال�صدد جمهود كبري على اأ�صا�س اإعادة �صياغة وعي املجتمع 

الذي يعيد اإنتاج التمييز، علما اأن املراأة نف�صها ت�صاهم يف اإعادة اإنتاج 
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التمييز باعتبارها م�صوؤولة ب�صكل كبري جدا على تربية وتثقيف اأبنائها 

وعلى التن�صئة االجتماعية ومن ثمة، يجب اإعادة ت�صكيل وعي املجتمع 

يف اجتاه بلورة وعي جمتمعي بديل يف�صح املجال اأمام املراأة وكفاءتها 

وحقوقها.

ويف االأخري اأختم بكلمة بخ�صو�س املنا�صفة ، اإذ اأعتقد اأنه ال ي�رضفنا 

كن�صاء اأن تكون الغاية من ن�صالنا هو انتزاع منا�صب �صيا�صية انطالقا 

من مقاربة كمية قا�رضة اأو جن�صية لكوننا ن�صاء وال �صي غري ذلك، بل 

معركتنا ينبغي اأن تكون اأكرب واأنبل من ذلك، معركتنا يجب اأن تذهب 

يف اجتاه الت�صدي ملنابع التمييز التي جتعل املجتمع و االأ�رضة ت�صحي  

بتعليم الفتاة من اأجل تعليم الفتى الذكر فقط الأنه ذكر واأن ال تتعلم 

االأنثى الأنها فقط اأنثى. هذا هو اجلوهر واإال فمقاربة املنا�صفة وح�رضها 

يف جانبها العددي لن تاأتي اأكلها و�صنبقى منح�رضين يف هذا النقا�س 

الذي �صيعاود نف�صه ب�صكل مكرر.
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مد�خلة �أميمة عا�شور

نا�سطة يف احلركة الن�سائية

التي تعيق  الظواهر  ال�صيا�صي واإبراز  اأبداأ تدخلي بتحليل احلقل  اأن  اأود 

ب�صكل اأو باأخر م�صاركة الن�صاء ب�صكل فعال وموؤثر يف منا�صب القرار. 

وقبل ال�رضوع يف التحليل يجب الت�صاوؤل عن ن�صبة امل�صاركة ال�صيا�صية؟ 

هل متثل هذه الفئة ال�صعب املغربي؟ من هي الفئة التي ت�صوت؟ وماذا 

متثل الفئة املقاطعة يف هذه املعادلة؟ وملاذا هذا العزوف من طرف ال�صباب؟

بعدة  يتاأثر  �صمويل  مو�صوع  الدميقراطي  البناء  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 

عوامل �صو�صيو اجتماعية، ثقافية، اقت�صادية و�صيا�صية، �صاأتقا�صم معكم 

فيها بع�س املالحظات:

و . 1 االنتخابية  العقليات  وفق  ي�صتغل  اأ�صبح  ال�صيا�صي  احلقل 

ميكن مالحظة جتدر الريع ال�صيا�صي و ظهور اللوبيات و حتى 

التبعية،

لتحالفات . 2 يخ�صع  اأ�صبح  ال�صائد  ال�صيا�صي  احلقل  مناخ  اإن 

مرحلية بعيدا عن التقاطب االإيديولوجي،

حتبا�س النخب ال�صيا�صية و تفاقم �رضاع امل�صالح،. 3

للمراأة، غري املعرتف بحقوق االقت�صادية . 4 املعادي  الفكر  انت�صار 

واالجتماعي للن�صاء ومكا�صبهن و كفاءتهن، 

ت�صتت القوى الي�صارية و جناح التيار املحافظ،. 5
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رعونة املوؤ�ص�صات و تاأثرها باآثار االأزمة االقت�صادية التي ترتك . 6

اآثارا وخيمة على حقوق االإن�صان،

ال�صيا�صة . 7 الثقة يف  املتو�صطة  الطبقة  فئة من  و  ال�صباب  فقدان 

ال�صمحالل القيم واملبادئ.

وجتدر االإ�صارة اأن املغرب يحتل املركز رقم 139 من التقرير ال�صنوي لعام 2015 

يف  والرجال  الن�صاء  بني  امل�صاواة  عدم  ب�صاأن  العاملي  االقت�صادي  للمنتدى 

جماالت ال�صيا�صة واالقت�صاد والتعليم  علما اأن هذا التقرير �صمل 145 دولة 

حتتل فيه اأي�صلندا ال�صدارة والدول اال�صكندينافية املراتب الع�رض االأوىل.

هذه املوؤ�رضات تربز املجهود الذي بدله املغرب يف تطبيق امل�صاواة بني الن�صاء 

والرجال يف جمال ال�صحة والتعليم و املجهود الذي ي�صتوجب عليه اأن يبدله 

يف جمال االقت�صاد و ال�صيا�صة. اإن اجلدول التايل ير�صد التاأخر الذي عرفته 
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هذه املجاالت مند �صنة 2006 الذي كان يحتل املغرب فيها املرتبة رقم 107.

التقرير ال�سنوي لعام 2015 للمنتدى القت�سادي العاملي ب�ساأن عدم امل�ساواة بني 

الن�ساء والرجال يف جمالت ال�سيا�سة والقت�ساد والتعليم

عو�س القيام بت�صخي�س الو�صع كما تف�صلت بتقدميه املتدخالت ال�صابقات 

�صاأقدم اقرتاحات ناجعة و عملية الإ�صرتاتيجية »الن�صاء والعمل ال�صيا�صي« 

يف   البعيد  اأو  املتو�صط  اأو  القريب  املدى  على  تطبيقه  ميكن  ما  منها 

املجاالت االأربعة التالية: التعليم، ال�صيا�صة،ال�صحة واالقت�صاد:

1- تطوير الأ�ساليب البيداغوجية للمنظومة التعليمية :
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• نهج �صيا�صة تعليمية يحكمها مرجع حقوق االإن�صان وثقافة امل�صاواة 	

و املواطنة،

• املراجع 	 ال�صيا�صية يف  االأحزاب  ودور  الن�صائية  احلركة  تاريخ  تدوين 

املدر�صية، 

• حتويل املوؤ�ص�صات التعليمية لف�صاء حقيقي لرت�صيخ قيم الرتبية وقيم 	

املواطنة وامل�صاواة،

• و�صع خطة عمل لتغيري وعي الفتيات بدواتهن وقدراتهن، مبقاربة �صمولية 	

ت�صاركية تعمل على االنخراط يف املجتمع املدين و االأحزاب والنقابات.

2-تعميم ال�سحة واحلماية الجتماعية:

• القوانني 	 مالئمة  التقاعد  اأنظمة  واإ�صالح  ال�صحية  التغطية  تو�صيع 

للد�صتور على اأ�صا�س امل�صاواة، 

• اخلا�صة 	 حياتهم  بني  التوفيق  من  املراأة  لتمكني  املوؤ�ص�صية  التدابري 

واملهنية.

• تر�صيخ املبادئ والقيم و الفكر والن�صال  يف االأو�صاط ال�صبابية.	
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3- الإدماج القت�سادي:

لقد عرف �صوق ال�صغل ارتفاع للولوج الن�صاء يف جميع امليادين لكن هناك 

بالن�صبة  العام.  اأو  القطاع اخلا�س  ي�صتغلن يف  اللواتي  الن�صاء  فرق بني 

للقطاع اخلا�س،فهي تعاين من ظروف القطاع غري املهيكل بدون حماية 

اجتماعية من تغطية �صحية وتقاعد وتعوي�صات عن حوادث ال�صغل اأو 

بت�رضيح  اأو  االجتماعي  ال�صمان  يف  الت�رضيح  بدون  املهنية،  االأمرا�س 

ال يكفل حقوقها االجتماعية  اأو عمل الئق وهناك ن�صب مرتفعة من 

ال�صحة  و  التعليم  قطاع  او  العمومية  الوظيفة  يف  ت�صغل  التي  الن�صاء 

االهتمام  يف�صلن  الأنهن  القرار  منا�صب  يكون يف  منهن من  قل  الكن 

يرف�صن  و  االأطفال  احتياجات  ومتابعة  امل�صنني  كاالآباء  املنزلية  باالأعباء 

حتمل امل�صوؤولية يف االإدارة وهدا على ح�صاب م�صارهم املهني. اأو مل تتاح 

لهن الفر�صة رغم كفاءتهن. ح�صب درا�صة الوزارة حتديت القطاعات العامة 

اأد ن�صبة ال تتجاوز 6% من بني الكتاب العامني،9% عن املفت�صني   2012

لرئي�صات امل�صالح،%16  لرئي�صات االأق�صام،%19  العامني،11% للمديرين،%11 

�صنة  يتجاوزن  لكنهن ال  امل�صوؤولية  تبواأن  ن�صاء كثريات  لل�صفراء. هناك 

2102 % 24،2 و 41،9. %كاأطر عليا. اأما التن�صيب يف مراكز القرار فال زالت 

الن�صبة مل ت�صل اإىل الن�صف رغم الد�صتور. لذا يجب االلتفات مل�صاعدة 

الن�صاء على خلق املقاوالت و ت�صجيعهن بتدابري خا�صة للتميز االيجابي، 

و متكني الن�صاء من تدبري امل�صاريع ال�صغرية املدرة للدخل، اأو لت�صجيعهن 

على االإنتاج املحلي اأو املقاولة االجتماعية. 

4- ال�سباب والثورة التكنولوجية و ال�سيا�سة:

الزعيم م�صدر  الزعيم من جيل جليل ،حيث كان  تغيري مفهوم  نالحظ 

عدة  يف  املنعقدة  اخلطابية  املهرجانات  يف  يتوا�صل  لل�صباب  املعلومة 

التوا�صل  �صبكات  عرب  باملعلومة  يتو�صلون  ال�صباب  اأ�صبح  اليوم  مدن، 
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االجتماعية واملواقع االلكرتونية ،ونالحظ تغيري دور الزعيم ال�صيا�صي يف 

اأن  اأحيانا يتاأقلم مع املعلومة بدوره. وجتدر االإ�صارة  نقل املعلومة الأنه 

ال�صباب مهتم بال�صيا�صة وهذا يربز من خالل انخراط ال�صباب يف احلراك 

ويف�صل  احلقيقة  وعن  التغيري  عن  يبحث  لكنه  وال�صيا�صي  االجتماعي 

ا�صتعمال الو�صائل اجلديدة لالإبداع ولالإقناع.

احلمالت  يف  مهما  دورا  يلعب  اأ�صبح  االفرتا�صي  العامل  اأن  نالحظ 

االنتخابية و يف �صنع الزعامات و حتطيمها لذا الراأي العام و نالحظ اأن 

الزعامات الن�صائية هن االأكرث انتقادا، مثال ال�صيدة الوزيرة �رضفات اأفيالل 

ال�صورة  توظيف  من  عانني  اللواتي  احليطي،  حكيمة  الوزيرة  وال�صيدة 

والفيديو والكاريكاتور، و�صارت املعلومة قابلة للتداول ال�رضيع على مواقع 

نقرتح  لذا  عنهن.  �صلبية  اأو  اإيجابية  �صور  عن  حملة  لر�صد  التوا�صل 

العقليات ون�رض قيم  لتغيري  الفنون،  امل�رضح وال�صينما وخمتلف  توظيف 

امل�صاواة وتعميق الوعي بحقوق الن�صاء، باإدماج مقاربة النوع االجتماعي 

التوا�صل االجتماعي  فيها، وا�صتغالل و�صائل ال�صمعي الب�رضي، ومواقع 

لفتح نقا�س احلريات واحلداثة الدميقراطية وامل�صاواة.

6- الزعامات الن�سائية ودور الإعالم:

اإن ما حققته احلركة الن�صائية على امتداد ع�رضين �صنة، بفعل ن�صاالتها التي 

مكنتها من ا�صتقطاب العديد من الفعاليات الدميقراطية واملوؤ�ص�صات احلاملة 

االإن�صاف  مبادئ  على  القائم  م�رضوعها  لتتبنى  احلداثي،  املجتمع  طموح 

وامل�صاواة والعدالة االجتماعية وتكافوؤ الفر�س، اأ�صبح مهددا بانت�صار الفكر 

للن�صاء  واالجتماعية  االقت�صادية  باحلقوق  املعرتف  غري  للمراأة،  املعادي 

ومكا�صبهن، خا�صة مع �صعود اأن�صار هذا الفكر اإىل مراكز ال�صلطة والقرار 

باملراأة  املكلفة  للوزارة  اأية ح�صيلة  نت�صاءل عن  اأن  اليوم ميكن  ال�صيا�صي و 

اإننا نالحظ غياب الت�صاور واحلوار من  واالأ�رضة وال�صوؤون االجتماعية ؟؟؟ 
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طرف احلكومة احلالية مع موؤ�ص�صات املجتمع املدين املعنية بحقوق االإن�صان 

عامة اأو بق�صايا املراأة، ومن غري اأخذ بعني االعتبار ملقرتحاتها ولتو�صياتها 

امل�صاواة كما  واإقرار حقهن يف  الن�صاء يف كل املجاالت  باأو�صاع  للنهو�س 

ن�س عليها الف�صل 19 من الد�صتور، جندنا يف ال�صنة االأخرية، اأمام م�صاريع 

قوانني بقيت ر�صما على الورق كالقوانني املتعلقة مبناه�صة العنف وقانون 

خدم البيوت وهيئة املنا�صفة و تطبيق مقت�صيات الد�صتور...

اإبراز  جماالت،و  عدة  يف  رائدات  ن�صاء  اإبراز  يف  التفكري  اأي�صا  يجب 

روؤية قيادات ن�صائية يف احلقل ال�صيا�صي يف �صهادات وبرامج تلفزيونية، 

نالحظ ظهور برامج ناجحة جديدة ك 10 ن�صاء يف التاريخ و لكن ال 

قوية  �صيا�صية  واعتماد  والتب�رض  اليقظة  ت�صتوجب  املرحلة  لدا  تكفي  

الإدماج اإ�صالحات جوهرية التي متكن املراأة من التمتع الفعلي بحقوقها 

على خمتلف امل�صتويات وامل�صاهمة يف البناء الدميقراطي للمجتمع املغربي.

التو�سيات:

واأخريا ا�صمحوا يل اأن اأختم ترافعي بتحديات الو�صع الراهن لكي ت�صبح 

املنا�صفة ق�صية جمتمع، اإن التحوالت ال�صيا�صية التي عمقت بعد ا�صتغالل 

احلركة  على  تفر�س  العام،  ال�صاأن  تدبري  جماالت  يف  ال�صيا�صي  الدين 

الن�صائية اإعادة النظر يف املوقف من اخل�صو�صية وتبني اإ�صرتاتيجية تغيري 

الذهنيات والثقافة ال�صائدة، كي تتمكن من حت�صني مكت�صباتها القانونية 

غري  من  �صابقا،  قلت  كما  للن�صاء  واجتماعية  اقت�صادية  حقوق  وفر�س 

الن�صاء  عموم  ولتهيئ  املجتمعي،  االإ�صالح  م�رضوع  عن  ق�صاياهن  عزل 

ومعهن كل القوى الدميقراطية من اأحزاب ونقابات وجمتمع مدين لوقف 

مقاومات التغيري اأو حماوالت الرتاجع عن املكا�صب التي مت حتقيقها من 

اأجل تر�صيخ مبادئ امل�صاواة و الدميقراطية  واأن تعمل هذه احلركة على:
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• توظيف و�صائل االإعالم، للتعبئة والتح�صي�س بق�صايا الن�صاء وحقوق 	

االإن�صان عامة واإعادة فتح اأوار�س تاأهيل الن�صاء بالتكوين والتمكني 

املجال  القرار يف  ليمتلكن كفاءات متكنهن من ولوج مراكز  الذاتي، 

من  ميكنهن  مبا  ال�صيا�صي،  القرار  وبدواليب  واجلمعوي  احلزبي 

امتالك ال�صلطة املح�صنة ملا حققته احلركة الن�صائية، عرب تاريخها من 

مكا�صب، ومن اأجل فر�س مكا�صب جديدة. 

• فكرها 	 ي�صبع  وتكوينها مبا  تاأهيلها  �صابة،  بدماء  اجلمعيات  تغذية 

ومواقفها بالفكر الدميقراطي احلداثي ويقيم حقوق االإن�صان وامل�صاواة 

بخلق ف�صاء للتاأطري ال�صبابي يف اجلامعة، من اأجل جتديد النخب 

الالئحة  هيكلة  اإعادة  يف  والتفكري  الن�صائية،  احلركة  و  ال�صيا�صية 

الوطنية )ال�صباب و الن�صاء( والتفكري يف ميكانزمات جديدة لتقوية 

اأجل  من  الالزمة  والتنظيمية  الت�رضيعية  واالإجراءات  الن�صاء  وجود 

حتقيق مبداأ املنا�صفة. 
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�جلل�شة �خلتامية

 

• فريدري�س 	 موؤ�س�سة  عن  هرييرا  اإكيلوز  باتريتزي  كلمة 

اإيربت الأملانية

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

والدميقراطية
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كلمة باتريتزي �إكيلوز هريير� 

عن موؤ�س�سة فريدري�س اإيربت الأملانية

اأود يف هذه اجلل�صة اخلتامية اأن اأتوجه بجزيل ال�صكر اإىل املتدخلني 

وامل�صاركني يف هذه الندوة  الذين عربوا عن مدى اهتمامهم  وانخراطهم 

اأن يكون هذا  ال�صيا�صي، واأمتنى  الن�صاء والعمل  الور�س، ور�س  يف هذا 

اللقاء م�صجعا، وال�صنة �صنة انتخابية، على اأخذ هذا املو�صوع الهام بعني 

االعتبار ب�صكل متواتر يف النقا�صات ال�صيا�صية والعمومية التي �صت�صهدها 

هذه ال�صنة وال �صك. كما اآمل اأن ينعك�س عمل الن�صاء املنا�صالت بكفاءة 

وفعالية داخل االأحزاب ال�صيا�صية يف متثيليتهن بالربملان.

ويف االأخري اأود التاأكيد اأن ق�صية امل�صاواة بني الرجال والن�صاء على 

اإيربت  فريديري�س  ملوؤ�ص�صة  بالن�صبة  تعترب  ال�صيا�صية  التمثيلية  م�صتوى 

معركة اأ�صا�صية، ونحن دائمي اال�صتعداد لتقدمي الدعم ال�رضوري ومواكبة 

كل من يعمل يف هذا املجال
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كلمة �حلبيب بلكو�ش 

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

النقا�س  هذا  يف  وامل�صاركني  امل�صاركات  كل  واأ�صكر  اأحيي  اأن  اأود 

الذي متيز باخلروج من لغة اخل�صب اإىل لغة تالم�س الواقع من خمتلف 

جوانبه االإيجابية وال�صلبية والتعبري عن رغبة فعلية يف جتاوزه وتطوير 

مكت�صباته، حيث مت الك�صف عن كيف تعي�س الن�صاء معركتهن املريرة من 

املوؤ�ص�صة احلكومية... الت�رضيعية وكذا  داخل احلقل احلزبي، واملوؤ�ص�صة 

املجتمع. وال�صك  القائمة داخل  املحبطة  االإكراهات  العديد من  وو�صط 

االإبراز ب�صكل قوي، وذلك  التثمني وت�صتحق  اللحظة تتطلب  اأن هذه 

للك�صف مكون كان م�صكوتا عنه يف اإطار م�صار معركة الن�صال من اأجل 

الدفاع عن حقوق الن�صاء وامل�صاواة واملنا�صفة ... 

لقد تناولت الندوة املعيقات التي حتول دون بلوغ احلركة الن�صائية 

اأهدافها، كما مت تناول خمتلف املداخل التي متكن من نهو�س احلركة 

اإ�صرتاتيجية  وو�صع  نف�صها  على  طرحتها  التي  باملهام  املغربية  الن�صائية 

وت�رضيعي  ومدين  وحزبي  �صيا�صي،  هو  ما  بني  متزج  االأبعاد  متعددة 

وتربوي وثقايف ...اإذ اأن املعركة من اأجل حقوق الن�صاء هي مبثابة ثورة 

ثقافية وذهنية يف م�صار البناء الدميقراطي، علما اأن الدميقراطية بدون 

احرتام املبادئ واحلقوق الكونية، وبدون تر�صيخ ثقافة مواكبة لها �صتبقى 

جمرد اآلية انتخابية ال انعكا�س لها على املجتمع وتطوير خمتلف بنياته.
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كانت  واإن  كربى  اأهمية  ذات  املجال  هذا  يف  القانونية  املعركة  اإن 

غري كافية لوحدها، وهي معركة اأ�صا�صية ذات اأولوية مكنت من مراكمة 

وهي  عام،  ب�صكل  واحلقوقية  الن�صائية  املنظمات  لدى  وجتارب  خربات 

خربات ال بد من تطويرها علما اأن االأحزاب ال�صيا�صية ومكونات املوؤ�ص�صة 

الالزم  القنوات  هي  تبقى  انتقادات،  من  لها  وجهنا  مهما  الت�رضيعية، 

الن�صائية على  اأهداف احلركة  بلوغ  اأجل  التعامل واال�صتغال معها من 

هذا امل�صتوى، ومن ثمة �رضورة بلورة اإ�صرتاتيجية للتاأثري تت�صم بالو�صوح 

على م�صتوى االأهداف وت�صعى اإىل تو�صيع قاعدة املنا�رضين لهذه املعركة 

الدميقراطية بامتياز.

عملها  ملوا�صلة  جديد  نف�س  اإىل  حاجة  يف  الن�صائية  احلركة  اإن 

ال�صيا�صي  اللذين كانا لديها، خا�صة واأن االنفتاح  بالو�صوح واحلما�س 

ا�صتقطب العديد من الفعاليات الن�صائية اإىل جماالت اأخرى، مما ترك 

على  ذلك  فانعك�س  الن�صائي،  العمل  اأداء  م�صتوى  على  ملمو�صا  فراغا 

قدرتها على التاأثري يف ال�صيا�صات العمومية وعلى �صعيد القوانني.

وقد �صعت هذه الندوة اإىل اأن تكون حلظة للتاأمل يف كيفية اإعادة 

املدنية  والدينامية  املغربية  الن�صائية   للحركة  ال�رضوريني  والزخم  القوة 

التي لعبت اأدوارا مهمة يف حتقيق عدد من املكت�صبات خالل العقدين 

االأخريين. وميكن التذكري هنا مبكت�صبات حركة املجتمع املدين بخ�صو�س 

مدونة االأ�رضة والعدالة االنتقالية وامل�صاألة االأمازيغية الخ...، حيث كان 

لها دور جوهري جتاه الدولة واالأحزاب ال�صيا�صية.

اإن ما عرفته هذه الندوة من اآراء ومقرتحات عملية للنهو�س بواقع 

القرار  اتخاذ  يف  وامل�صاركة  ال�صيا�صية  التمثيلية  حيث  من  املغربية  املراأة 

اأر�صيات م�صرتكة بني  بلورة  اإمكانية  الت�صاوؤل عن  اإىل  يدفع  ال�صيا�صي 

فاعلني خمتلفني يف ق�صايا معينة لتو�صيع دائرة املرافعة واملنا�رضة بهدف 
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ك�صب املعارك التي يجب خو�صها على هذا االأ�صا�س. ونعتقد اأن م�صاألة 

املنا�صفة والقوانني ذات ال�صلة بها على امل�صتوى الوطني واجلهوي قد 

تكون مدخال لهذا التمرين الذي مل ن�صل بعد اإىل متلكه والعمل على 

اأ�صا�صه.

ال  اأن  يف  املتمثلة  البديهية  امل�صلمات  اإحدى  اأكرر  اأن  يل  ا�صمحوا 

يف  التاأثري  الن�صاء  ت�صتطيع  وحتى  �صيا�صية.  اأحزاب  بدون  دميقراطية 

ال�صيا�صات العمومية التي لها تاأثري على ق�صيتهن عليهن االنخراط ب�صكل 

من االأ�صكال يف العمل احلزبي وال�صيا�صي عموما. اإذ اأن معركة التمثيلية 

من  خ�صو�صا  القرار  اتخاذ  م�صتوى  على  ومواقعهن  للن�صاء  ال�صيا�صية 

االأحزاب  ال�صيا�صية ومن خالل  االأحزاب  ال�صيا�صية ومع  االأحزاب  داخل 

املراأة  وملكانة  فعال  املوؤ�ص�صات  لدولة  تقوية  ذلك  املوؤ�ص�صات، ويف  داخل 

داخلها.

مرة اأخرى اأوؤكد اأن مركز درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية على 

موؤ�ص�صة  �رضيكنا  جانب  اإىل  املمكن،  حدود  يف  للم�صاهمة،  ا�صتعداد 

وتنفيذ  مرافقة  والفعاليات، يف  املوؤ�ص�صات  من  وغريه  اإيربت  فريديري�س 

خمتلف االقرتاحات التي وردت خالل هذه الندوة من قبيل تاأ�صيل فكر 

امل�صاواة، وكتابة تاريخ احلركة الن�صائية  املغربية من خالل املعارك التي 

خا�صتها، واملكت�صبات التي حققتها والرتاجعات التي ميكن اأن تكون قد 

اعرتتها الخ، حتى نتمكن من و�صع وثائق قد تكون ذات فائدة كربى 

بالن�صبة للديناميات اجلديدة التي ظهرت يف املغرب وال�صاعية اإىل العمل 

االإطار  هذا  واالإ�صالحات...ويف  املكا�صب  من  املزيد  حتقيق  اأجل  من 

�صي�صدر مركز درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية كتابا ي�صم اأ�صغال 

هذه الندوة يف وقت قريب. و�صنظل دائما رهن اإ�صارة  جميع املبادرات 

الرامية اإىل تعزيز دورنا يف خلق ف�صاءات مماثلة للتداول واقت�صام االأفكار 

بني خمتلف املكونات املعنية بالق�صايا التي نرتئي طرحها لتعميق النقا�س. 
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فقد قمنا بذلك بخ�صو�س االأحزاب ال�صيا�صية وال�صباب والن�صاء وفئات 

اأخرى تلعب اأدوارا اأ�صا�صية يف معركة البناء الدميقراطي ببلدنا، و�صنوا�صل 

ذلك يف حدود املمكن موؤكدين اأننا ال ن�صعى اإىل القيام باأدوار االآخرين 

من منظمات ن�صائية اأو حقوقية اأو حزبية، اإذ اأن لكل دوره، ودورنا يتمثل 

يف توفري مثل هذا الف�صاء  املتعدد الذي ي�صعى اإىل تر�صيخ ثقافة احلوار 

الدميقراطي يف اإطار االختالف، وناأمل اأن توفر موؤ�ص�صات اأخرى ف�صاءات 

اأرقى خدمة لتقدم التفكري اجلماعي يف املع�صالت التي تواجهنا، واإيجاد 

احللول املنا�صبة لها يف �صياق تكري�س البناء الدميقراطي ببالدنا وتنميته.

و�صكرا لكم على م�صاهماتكم القيمة.  



تقرير تركيبي عن �لندوة
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نظم مركز درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية وموؤ�ص�صة فريديري�س 

اإيربت االأملانية، يومي 19 و20 فرباير 2016، ندوة بالرباط حول مو�صوع 

»الن�صاء والعمل ال�صيا�صي«، �صارك فيها حوايل 60 م�صاركا وم�صاركة من 

م�صارب �صيا�صية وجمعوية وبرملانية واأكادميية خمتلفة.

�صكلت هذه الندوة احللقة الثالثة من �صل�صلة الندوات التي نظمها املركز 

بتعاون مع موؤ�ص�صة فريديري�س اإيربت ملرافقة م�صار البناء الدميقراطي باملغرب، 

حيث �صبقتها ندوة حول »االأحزاب ال�صيا�صية يف املغرب: متطلبات التطوير 

»ال�صباب  مو�صوع  وندوة يف   ،2013 �صنة  الدميقراطي«  االختيار  وتكري�س 

والعمل ال�صيا�صي يف �صياق احلراك الدميقراطي العربي« �صنة 2014.

وفرت هذه الندوة ف�صاء للتبادل بخ�صو�س دور وموقع املراأة املغربية 

التي  املكت�صبات  �صوء  على  ال�صيا�صي،  القرار  وخا�صة  القرار،  �صنع  يف 

بعد  ال�صيما  تواجهها،  الزالت  التي  واالإكراهات  والتحديات  حققتها 

املكا�صب  اأبرزت ه�صا�صة  التي  االأخرية،  االنتخابات اجلماعية واجلهوية 

التي حققتها الن�صاء يف هذا املجال، على الرغم من املقت�صيات الد�صتورية 

اجلديدة منذ 2011، واالإجراءات التحفيزية والقانونية التي اتخذت لفائدة 

قانون  الكوطة،  )نظام  املجال  هذا  االيجابي يف  التمييز  اإطار  املراأة يف 

االأحزاب ال�صيا�صية...(.

عرف هذا اللقاء تقدمي �صهادات عن م�صارات 3 وجوه ن�صائية خربت 

العمل ال�صيا�صي والن�صائي ببالدنا. ويتعلق االأمر بكل من عائ�صة بلعربي 

ووفاء حجي وعائ�صة خلما�س. كما متحورت اأ�صغال هذه الندوة، اإ�صافة 

اإىل هذه ال�صهادات حول ثالثة حماور:

العمل الن�صائي واالنتقال الدميقراطي؛  ½

املراأة ومراكز اتخاذ القرار ال�صيا�صي )موؤ�ص�صاتي وحزبي(؛ ½

الن�صاء والعمل ال�صيا�صي: اأية مداخل للنهو�س؟ واأية اإ�صرتاتيجية؟. ½
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متيزت اجلل�صة االفتتاحية لهذه الندوة بكلمة احلبيب بلكو�س رئي�س 

مركز درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية التي اأكد فيها اأن دخول الن�صاء 

اإىل معرتك الدفاع عن حقوقهن �صكل دينامية قوية ورافعة لك�صب رهانات 

التقدم على م�صار متتعهن بحقوقهن، �صواء جتاه الدولة اأو جتاه الفاعلني 

ال�صيا�صيني والنقابيني واجلمعويني، وهو ما مكن من تكري�س هذا التقدم 

على م�صتوى القوانني واأبرزها مكانة حقوق الن�صاء يف د�صتور 2011.

اأبرزت  بلكو�س،  ال�صيد  االأخرية، ي�صيف  االنتخابات  نتائج  اأن  غري 

اأفرزته  الذي  والواقع  جهة،  من  واخلطاب  القانون  بني  الفا�صلة  الهوة 

املمار�صة من جهة اأخرى، حيث مل ت�صل املراأة اإىل رئا�صة جمال�س اجلهات 

وعمودية املدن، وفازت فقط ت�صع ن�صاء برئا�صة جماعات رغم تزايد عدد 

الن�صاء املنتخبات، وهو ما ي�صكل تراجعا بالن�صبة النتخابات 2009 !

الن�صائية  احلركة  ا�صرتجاع  ي�صتلزم  الكبري  التحدي  هذا  اأن  واعترب 

لنف�صها ق�صد موا�صلة احلراك والرتافع وتو�صيع دائرة املنا�رضين لق�صاياها 

ق�صد  الدميقراطي  امل�رضوع  حاملي  ودائرة  ق�صايا جمتمعية،  باعتبارها 

الفاعلني  اأو جتاه  وموؤ�ص�صاتها،  الدولة  �صواء جتاه  الرهان،  لهذا  ك�صبها 

االآخرين من اأحزاب ونقابات وجمعيات... موؤكدا اأن ك�صب معركة البناء 

ناجعة  وا�صرتاتيجيات  دائمة  ويقظة  طويال  نف�صا  يتطلب  الدميقراطي 

الدميقراطيات  كل  ت�صائل  معركة  وهي  واملوؤ�ص�صات،  الهياآت  كافة  جتاه 

والدميقراطيني للنهو�س بهذه الر�صالة.

اإكيلوز هرييرا من موؤ�ص�صة  باتريتزي  ال�صيدة  اأو�صحت  ومن جهتها 

الدولة يجب  الن�صاء يف موؤ�ص�صات واأجهزة  اأن متثيلية  اإيربت  فريديري�س 

اأن ت�صل اإىل امل�صاواة بني الن�صاء والرجال. كما اعتربت اأن من امل�صتحيل 

توطيد نظام دميقراطي اإذا مل تكن الن�صاء ممثالت ب�صكل عادل ومتنا�صب 

يف موؤ�ص�صات الدولة �صواء على امل�صتوى املركزي اأو اجلهوي اأو املحلي. 
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ومن جهة اأخرى اقرتحت اأن يكون الربملان مبثابة واجهة تربز امل�صاواة 

اإح�صاءات  اأن  اأبرزت  حيث  ال�صيا�صي،  احلقل  يف  والن�صاء  الرجال  بني 

االأو�صط  ال�رضق  منطقة  اأن  توؤكد   2015 ل�صنة  العاملي  الربملاين  االحتاد 

الن�صاء،  املرتبة ما قبل االأخرية من حيث متثيلية  اإفريقيا حتتل  و�صمال 

17% مبجل�س  تتعدى  ال  املغربي  بالربملان  الن�صاء  متثلية  اأن  اإىل  م�صرية 

النواب و11% مبجل�س امل�صت�صارين. وبذلك ما زالت امل�صاواة يف التمثيلية 

بني الرجال والن�صاء يف بلدان ال�رضق االأو�صط و�صمال اإفريقيا وتوطيد 

الدميقراطية حلما يتطلب الكثري من العمل لتحقيقه على اأر�س الواقع.

ب�صكل  العقليات  تتغري  اأن  انتظار  علينا  هل  املتدخلة،  تت�صاءل  لكن، 

اإرادي من خالل  ب�صكل  التطور  اإحداث هذا  على  العمل  اأم يجب  طبيعي، 

فر�س قوانني متييزية لفائدة الن�صاء، م�صرية اإىل اأنه من ال�صعب ت�صور جناح 

نظام الكوطا اإذا بقيت و�صعية الن�صاء كما هي عليه �صواء على م�صتوى الولوج 

اإىل التعليم اجليد و�صوق ال�صغل والتمتع مبختلف حقوقها االأ�صا�صية، الخ..

اجلل�سة الأوىل: 

�سهادات يف م�سارات ن�سائية

مت تخ�صي�س هذه اجلل�صة التي ي�رضت اأ�صغالها الكاتبة وال�صحفية 

�صناء العاجي لتقدمي م�صارات ن�صاء فاعالت يف احلقل ال�صيا�صي باملغرب.

اأ�صتاذة  اأول متدخلة يف هذه اجلل�صة عائ�صة بلعربي، وهي  كانت 

جامعية، ونا�صطة �صيا�صية وكاتبة دولة �صابقا يف اخلارجية والتعاون ولها 

اأن تكون وزيرة،  اأنها قبل  اأكدت  باملغرب، حيث  املراأة  عدة موؤلفات عن 

كانت منا�صلة حقوقية و�صيا�صية، واأن من�صبها كوزيرة كان جمرد مرحلة 

انتقالية يف حياتها منحتها جمموعة من الو�صائل للتعرف على ممار�صة 

احلكم ومكانة املراأة على م�صتوى حتمل امل�صوؤولية.
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اإن ولوج املراأة ملجال ال�صيا�صة، وباالأحرى مواقع القرار، بقي بعيدا عن 

املراأة، تقول عائ�صة بلعربي، رغم اأن كل د�صاتري البالد توؤكد على امل�صاواة 

املغرب  اأن  اأبرزت  وهكذا  والن�صاء.  الرجال  بني  ال�صيا�صية  احلقوق  يف 

انتظر ع�رضين �صنة بعد ا�صتقالله �صنة لتحتل الن�صاء مواقع كم�صت�صارات 

�صنة  الربملان  اإىل  املراأة  ولوج  قبل  �صنة  و37  )9م�صت�صارات(،  حمليات 

 1996 �صنة  احلكومة  اإىل  املغربية  املراأة  لت�صل  �صنة   40 وحوايل   ،1993

الرغم  على  وذلك  �صفرية،  اأول  لتعيني  �صنة  و44  دولة،  كاتبات  باأربع 

من املجهودات والن�صاالت التي �صنتها احلركة الن�صائية املغربية يف هذا 

ال�صدد.

وبعد اأن الحظت اأن العمل من اأجل ولوج الن�صاء اإىل مراكز القرار 

حديث  ال�صيا�صية  امل�صوؤولية  املراأة  حتمل  واأن  و�صاق،  طويل  ال�صيا�صي 

العهد، اإ�صافة اإىل النق�س الكبري يف الدرا�صات العلمية حول هذه امل�صاألة، 

اأبرزت اأن م�صارها بداأ بانخراطها يف االحتاد الوطني لطلبة املغرب، حيث 

امل�صوؤولية؛ ثم انخرطت حزبيا،  املراأة  النقا�س مطروحا حول حتمل  كان 

االحتاد  باإ�صدار  تتويجها  بقوة مت  مطروحة  الق�صية  هذه  كانت  حيث 

تقريرا   1975 �صنة  اال�صتثنائي  موؤمتره  يف  ال�صعبية  للقوات  اال�صرتاكي 

تاأ�صي�س قطاع ن�صوي داخل احلزب. كما  انبثق عنه  املراأة  خا�صا حول 

اأبرزت اأن الن�صال يف تلك الفرتة كان يتمحور حول التنمية والدميقراطية 

وحقوق االإن�صان. وكانت م�صاألة اإلغاء كل اأ�صكال التمييز يف جوهر النقا�س 

والن�صال احلزبي. بعد ذلك تبلورت فكرة اإن�صاء اجلمعيات الن�صائية حتى 

ال�صيا�صية االأخرى، وحتى ال تبقى  املراأة تابعة للق�صايا  ال تبقى ق�صايا 

يف خانة ما ي�صمى بالتناق�س الثانوي وراء التناق�س االأ�صا�صي الذي كان 

يتمحور حول ال�رضاع ال�صيا�صي من اأجل الدميقراطية.

وعلى الرغم من التقدم الذي ح�صل داخل حزبها على م�صتوى ولوج 

مواقع اتخاذ القرار، فقد توا�صلت الهيمنة الذكورية يف القرارات ال�صيا�صية 
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الرئي�صية. كما تبني لها اأن العقلية الذكورية مهيمنة يف تعيني الن�صاء يف 

الالئحة الوطنية. ودعت باملنا�صبة اإىل مراجعة مبداأ الالئحة الوطنية التي 

يهيمن الرجال على حتديد ع�صواتها من منطلقات غري مو�صوعية قبل 

تقدميها للت�صويت ال�صوري. 

ومن جهة اأخرى حتدثت عن جتربتها احلكومية موؤكدة اأن الن�صاء مل 

تكن مهيئات لهذا العمل، بل وجدن اأنف�صهن داخل غيتو على خمتلف 

وتنفيذه،  القرار  بلورة  امل�صاهمة يف  م�صتوى  على  تهمي�س  امل�صتويات: 

ناهيك عن م�صتوى طريقة احلديث واللبا�س والت�رضفات والت�رضيحات. 

كما اأن من�صب كاتبة الدولة يعني اأن هذه املراأة تظل تابعة للوزير، دون 

ميزانية ودون �صالحيات غري قادرة على اتخاذ قرار معني اإال باإذن الوزير 

بلعربي  عائ�صة  اغتنمت  ذلك  ومع  االإحباط.  اإىل  يوؤدي  له مما  التابعة 

جتربتها ال�صابقة يف العمل مع منظمات دولية واإقليمية، لتوجه عملها 

بهذا االجتاه، فلعبت دورا مهما داخل هذه املنظمات اأدى اإىل االعرتاف 

بقيمة عملها داخل احلكومة.

اأ�صارت اإىل اأنها ما انفكت توؤكد يف خمتلف املحافل الدولية واالإقليمية 

وبدون  للن�صاء  وازنة  م�صاركة  بدون  فعلية  دميقراطية  ال  اأن  والوطنية 

منا�صفة، وال دميقراطية بدون برامج حتارب احليف �صد الن�صاء، وهذا 

ما دفعها اإىل تاأليف كتابها االأخري »امل�صاواة واملنا�صفة، تاريخ متعرث«.

ويف االأخري دعت اإىل حوار وطني حول امل�صاواة حتى تتحول من 

�صعار اإىل اأداة لتغيري العقليات لدى الرجال والن�صاء على ال�صواء.

بدورها، حتدثت وفاء حجي اجلامعية والنا�صطة ال�صيا�صية واملدنية، 

اأربعني �صنة منذ انخراطها  ال�صيا�صية واحلزبية على مدى  عن جتربتها 

يف االحتاد الوطني لطلبة املغرب يف ال�صبعينيات حيث كانت تلك الفرتة 

تت�صم بالقمع واملواجهة بني النظام وقوى املعار�صة، م�صرية اإىل اأن حظر 
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هذه املنظمة الطالبية اأدى اإىل فقدان اإطار لتكوين االأطر املغربية على 

خمتلف املوؤ�ص�صات، داعية اإىل العمل من اأجل خلق اإطار للتكوين والتاأطري 

على  احلزبي  اال�صتغال  اإىل  اأي�صا  اأ�صارت  كما  املغربية.  اجلامعة  داخل 

امل�صاألة الن�صائية منذ اأوا�صط ال�صبعينيات، حيث كان املوؤمتر اال�صتثنائي 

لالحتاد اال�صرتاكي منا�صبة �صانحة لطرح راأي رائد يف الق�صية الن�صائية.

وعل الرغم من ذلك، تقول حجي توا�صلت هيمنة العقلية الذكورية 

داخل احلزب حيث كانت امل�صاألة الن�صائية تعترب ثانوية رغم اأهميتها، مما 

اأدى بالعديد من الفعاليات الن�صائية اإىل تاأ�صي�س جمعيات ن�صائية خارج 

االإطارات واالعتبارات احلزبية.

االنتقال  اأجل  من  الن�صال  يف  الن�صاء  دور  عن  احلديث  وبعد 

الدميقراطي، الذي تعترب املتدخلة اأن فرتته طالت اأكرث من الالزم، ت�صاءلت 

عن مدى جدوى اال�صتمرار يف العمل بالالئحة الوطنية اخلا�صة بالن�صاء 

يف االنتخابات الت�رضيعية، بعد اأن اأدت هذه الالئحة دورها، خا�صة مع 

للتمييز  اآلية  من  الوطنية  الالئحة  معها  انقلبت  التي  احلزبية  املمار�صات 

االإيجابي لفائدة الن�صاء اإىل و�صيلة للريع ال�صيا�صي بيد املتنفذين داخل 

التنظيمات احلزبية �صاأنها يف ذلك �صاأن الئحة ال�صباب. كما اأكدت اأن 

املطالبة باملنا�صفة يف اال�صتحقاقات الت�رضيعية املقبلة من�صجمة اإىل اأبعد 

احلدود مع الد�صتور الذي يوؤكد على املنا�صفة.

االأ�صباب  من  العديد  هناك  اأن  املتدخلة  اأكدت  اأخرى،  جهة  ومن 

يف  اجلن�صني  بني  ال�صيا�صي  املجال  يف  امل�صاواة  بلوغ  دون  تقف  التي 

بالدنا، منها االختالل احلا�صل يف الدميقراطية الداخلية داخل االأحزاب، 

وارتهان احلقل ال�صيا�صي احلزبي بامل�صالح ولي�س بالقيم، والعقلية الذكورية 

ال�صائدة داخل املجتمع وداخل االأحزاب ال�صيا�صية بدون ا�صتثناء، اإ�صافة 

اإىل �صعف الت�صامن بني الن�صاء �صواء داخل االأحزاب اأو املوؤ�ص�صات التي 

ي�صتغلن فيها. كما اأن ما يعرفه العامل من منو للتيارات العن�رضية واملتطرفة 
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واالأزمات االقت�صادية واملالية العاملية ت�صكل عوامل تكر�س و�صعية املراأة 

الدونية يف ولوجها ملراكز القرار، اإ�صافة اإىل ما لذلك من تاأثري بني على 

اجلانب االجتماعي واحلقوقي ويف مقدمته حقوق االإن�صان.

ويف االأخري، اأكدت اأن املغرب واالأحزاب املغربية تتوفر على كفاءات 

لربوزها  ال�رضورية  ال�رضوط  توفري  �صوى  ينق�صها  ال  مهمة  ن�صائية 

للوجود ولعب الدور املنتظر منها داخل االأحزاب واملوؤ�ص�صات التنفيذية 

والت�رضيعية، بل وداخل املجتمع برمته. 

املدين  املجتمع  ال�صيا�صية ويف  والنا�صطة  الربملانية  اخلما�س  عائ�صة 

ذكرت خالل مداخلتها اأن كتابة التاريخ املغربي مل تربز مبا فيه الكفاية 

االأدوار االأ�صا�صية واحلا�صمة التي قامت بها الن�صاء، يف املجال الن�صايل 

هذا  حقب  مبختلف  مرورا  املغرب  اإىل  اال�صتعمار  دخول  منذ  املبا�رض 

الن�صاء املغربيات على  الراهنة حيث تنا�صل  اإىل املرحلة  التاريخ و�صوال 

موؤ�ص�صات  من  تعترب  التي  عائ�صة خلما�س  واأكدت  االأ�صعدة.  خمتلف 

جريدة 8 مار�س، اجلريدة التي كانت رائدة يف الن�صال من اأجل حقوق 

على  املنا�صالت  من  الكثري  وحفز  حفزها  التاريخ  اأن  وحمايتها،  املراأة 

االنخراط يف حركة ن�صائية وا�صعة رائدة.

واإذا كانت قوة هذه احلركة قد خفت بع�س ال�صيء فاإن ما حتقق 

اأ�صبح للمغرب عدد  الن�صائية  اإذ بدل عدد قليل من اجلمعيات  كثري، 

االرتفاع  عن  ف�صال  والعامة،  املتخ�ص�صة  الن�صائية  اجلمعيات  من  كبري 

الهائل يف عدد املنا�صالت املوؤمنات بق�صية املراأة واملت�صبثات بها.

الن�صائية  احلركة  حققتها  التي  املكت�صبات  ببع�س  ذكرت  اأن  وبعد 

اأن  اأكدت   ،2011 ود�صتور  االأ�رضة  مدونة  اإ�صالح  راأ�صها  وعلى  املغربية 

هذه املكت�صبات تبقى ه�صة ميكن الرتاجع عنها يف كل حلظة كما حدث 

يف بع�س البلدان امل�صابهة. ويف هذا ال�صدد اأحلت عائ�صة خلما�س على 

�رضورة الت�صبث باملكت�صبات و�صيانتها والدفاع عنها. ويف هذا االإطار 
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على  ال�صهر  مع  الوطنية  الالئحة  مك�صب  عن  التخلي  عدم  على  تلح 

تطبيقها ب�صكل يجعلها حتقق املراد من �صنها وبعيدا عن جعلها و�صيلة 

للريع ال�صيا�صي واحلزبي. كما اأحلت على اأهمية فتح حوار وا�صع حول 

وم�صتلزمات  تعميقها  ومتطلبات  املغربية  الن�صائية  احلركة  مكت�صبات 

النهو�س بهذه احلركة وتطويرها.  

اجلل�سة الثانية:

العمل الن�سائي والنتقال الدميقراطي 

النا�صطة يف املجتمع  اأ�صغالها  اأدارت  التي  الثانية  متحورت اجلل�صة 

الن�صائي  العمل  حول  اإ�صالمي  حورية  االإن�صان  حقوق  وحركة  املدين 

واالنتقال الدميقراطي. وكانت هادية بلحاج يو�صف من موؤ�ص�صة كوثر 

اأول متدخلة فيها، حيث قدمت خال�صات تقرير حول و�صعية  بتون�س 

باخل�صو�س  مركزة  االأو�صط  وال�رضق  اإفريقيا  �صمال  منطقة  الن�صاء يف 

على م�صاركة املراأة يف احلياة ال�صيا�صية بهذه املنطقة وخا�صة يف تون�س، 

موؤكدة اأن متثيلية الن�صاء عرفت تطورا ملحوظا بعد ما ي�صمى بالربيع 

العربي. ومن بني البلدان التي لها متثيلية ن�صائية اأكرب يف احلياة ال�صيا�صية 

جند تون�س ب31% واجلزائر ب 29% بعد االنتخابات االأخرية، يف حني 

حتتل املراتب االأخرية بهذه املنطقة بلدان اخلليج العربي وبع�س البلدان 

االأخرى مثل لبنان واليمن. كما اأ�صارت اإىل وجود ثالثني امراأة مبجل�س 

ال�صورى بالعربية ال�صعودية مت تعيينهن من طرف امللك.

احلياة  للن�صاء يف  الفعلية  امل�صاركة  تعك�س  االأرقام  لكن هل هذه 

الوزيرات  عدد  اأن  التي الحظت  التون�صية  املتدخلة  تت�صاءل  ال�صيا�صية؟ 

املرتبة  العربية  البلدان  زال �صعيفا حيث حتتل  املنطقة ما  ببلدان هذه 

الن�صاء  تويل  حالة  ويف  املجال.  هذا  يف  العاملي  الرتتيب  يف  االأخرية 

مثل  بالن�صاء  اخلا�صة  التقليدية  احلقائب  حتمل  فاإنها  وزيرة  من�صب 
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وزارات �صوؤون املراأة واالأ�رضة وال�صوؤون االجتماعية، الخ. اإ�صافة اإىل ذلك 

يالحظ التقرير التفاوت ال�صارخ القائم بني الن�صاء والرجال يف الولوج اإىل 

املنا�صب العليا يف الوظيفة العمومية. 

وتون�س  املغرب  بني  القائم  الت�صابه  اأبرزت  فقد  لتون�س  بالن�صبة  اأما 

ا�صتطاعت  فقد  ال�صيا�صية.  احلياة  املراأة يف  م�صاركة  من حيث  واجلزائر 

تون�س بعد ثالث �صنوات من الن�صال و�صع د�صتور يقر املنا�صفة وامل�صاواة 

بني الرجل واملراأة. كما الحظت وجود نوع من انفتاح املواطنات واملواطنني 

التون�صيني على م�صاركة املراأة يف احلقل ال�صيا�صي. لكن كل ذلك مل يوؤد 

اإىل النتائج املرجوة حيث ظل ح�صور املراأة يف الربملان يف حدود 31% نتيجة 

القانون االنتخابي. كما مل تتجراأ اإال امراأة واحدة على الرت�صح لالنتخابات 

الرئا�صية؛ والو�صع اأ�صواأ اإذا قمنا باإطاللة على احلكومة والوظيفة العمومية 

واحلكامة املحلية ومواقع القرار التي حتتلها الن�صاء بها.

حممد �صفيقي االأ�صتاذ اجلامعي، املدير بوزارة املالية واملتخ�ص�س يف 

مقاربة النوع ذكر يف بداية مداخلته اأن ما حتقق اإىل االآن لفائدة ق�صية 

املراأة ذات  اأن ق�صية  املراأة كانت وراءه معارك طويلة ومتعددة، معتربا 

اأهمية كربى بالن�صبة لالنتقال الدميقراطي، وحا�صمة بالن�صبة للم�رضوع 

املجتمعي املن�صود عامليا. كما اأ�صار اإىل اأن االختالل يف م�صاألة امل�صاواة 

قد تفاقم خالل �صنوات االأزمة التي يعرفها النظام ال�صائد على امل�صتوى 

العاملي. بل اإن ثمن االأزمة اأدته املراأة باهظا يف كل اأرجاء العامل، وخا�صة 

يف منطقة البحر االأبي�س املتو�صط �صماال وجنوبا. حيث اأن ن�صبة ن�صاط 

الن�صبة يف  هذه  و�صت�صتمر  عقدين  مدى  على   %25 تتعدى  ال  الن�صاء 

الرتاجع، وهو ما يوؤثر �صلبا يف احلياة ال�صيا�صية.

اأما بالن�صبة للمغرب، فاأكد اأن املعركة التي قادتها جريدة 8 مار�س 

ل�صنوات طوال كانت باالأ�صا�س من اأجل الدميقراطية باعتبار اأن امل�صاواة 
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بني الرجال والن�صاء تقع يف �صميم الن�صال الدميقراطي، م�صريا اإىل اأن 

اأول ا�صت�صارة يف تاريخ  عهد الوزير االأول عبد الرحمن اليو�صفي عرف 

نحو  التوجه  وثرية  ت�رضيع  اإىل  اأدى  مما  الن�صائية،  احلركة  مع  املغرب 

حتقيق م�صاواة النوع داخل املوؤ�ص�صات الت�رضيعية والتنفيذية. ويف هذا 

االإطار تندرج الد�صاتري الثالثة التي عرفها املغرب منذ بداية الت�صعينيات 

بدون  التي  الفرد  بحقوق  يتعلق  ما  وخا�صة  نقا�س حولها  من  وما مت 

متلكها ما كان باالإمكان خو�س جتربة االنتقال الدميقراطي.

التي   2011 د�صتور  يف  الواردة  بالف�صول  ذكر  ال�صياق  نف�س  ويف 

اأن  املوؤ�ص�صاتي، موؤكدا  تهم امل�صاواة م�صريا اإىل ما حتقق على امل�صتوى 

عليها حتديد  يتعني  التي  احلكامة  موؤ�ص�صات  اأي�صا  تهم  الق�صية  هذه 

التوجهات العامة يف جمال ال�صيا�صات االقت�صادية واالجتماعية والثقافية 

ما  املتدخل،  يفيد  املوؤ�ص�صاتي،  االإنتاج  اأن  غريا  الرتبية.  م�صتوى  وعلى 

زال متاأخرا عن و�صع الدعامات التي من �صاأنها ت�صجيع م�صاركة الن�صاء 

يف القرار على خمتلف املوؤ�ص�صات، حيث اأننا ما زلنا ندور حول 17 % 

مبجل�س النواب. 

التغيري  حتقيق  ميكن  ال  اأنه  �صفيقي  حممد  يقول  املوؤكد  ومن 

املن�صود يف ق�صية املراأة دون اإحداث حتوالت على امل�صتوى االقت�صادي 

امليزانية  منها  و�صائل  هناك  التحوالت  هذه  والإحداث  واالجتماعي. 

القائمة على مقاربة النوع االجتماعي التي ما زالت ال حتفل بها اأغلب 

بلدان العامل. 

على  الالم�صاواة  جماالت  حتديد  تتطلب  النوع  ميزانية  اأن  واأبرز 

جميع االأ�صعدة، م�صريا اإىل اأن املغرب يف �صنة 2002 قد اأطلق درا�صة 

للجدوى يف هذا املو�صوع كانت االأوىل من نوعها عامليا، فتم اإنتاج اأوائل 

قائمة  ميزانية  لت�صبح  امليزانية  بتحويل  ت�صمح  التي  امليزانياتية  الدالئل 
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على مقاربة النوع، مذكرا باملراحل التي مر منها املغرب لي�صل اإىل الو�صع 

احلايل حيث اأن 33 وزارة تعتمد هذا النوع من امليزانية.

ومن جهتها، اأكدت لطيفة البوح�صيني اجلامعية والن�صيطة اجلمعوية، 

اأن الدميقراطية �رضط �رضوري لالعرتاف بحقوق الن�صاء لكنها غري كافية، 

ال�صيا�صية  احلياة  يف  الن�صائية  التمثيلية  م�صاألة  نقا�س  اأن  اإىل  م�صرية 

يندرج يف �صلب امل�صاألة الدميقراطية املرتبطة، لي�س ب�صناديق االقرتاع 

احلريات  ومنها  واحلقوق  املبادئ  من  العديد  باإقرار  واأي�صا  بل  فقط، 

الفردية. 

اأما بالن�صبة للمغرب فقد اأبرزت املراحل التي عرفها ال�رضاع من اأجل 

الدميقراطية واإقرار احلريات العامة وبناء دولة احلق والقانون، م�صرية اإىل 

الن�صاء  الن�صائية كانت يف قلب هذا ال�رضاع، كما انخرطت  اأن احلركة 

الن�صال من خالل االأحزاب واجلمعيات وكذا من خالل حركة  يف هذا 

املقاومة. وعندما تقاطب ال�رضاع بني اجتاهني، ت�صيف املتدخلة، حول 

والدميقراطية  الوطنية  احلركة  اأدت  متطلباته،  بكل  الدميقراطي  البناء 

واحلركة الن�صائية ثمنا باهظا يف هذا االإطار )االعتقال، ال�صجن، القمع 

والقطاعات  االأحزاب  قي  الن�صاء حا�رضات  كانت  واإذا   .) عام...  ب�صكل 

يف  بارز  غيابهن  فاإن  املغرب،  لطلبة  الوطني  االحتاد  ويف  واجلمعيات 

الهيئات التنفيذية يف االأحزاب الوطنية والدميقراطية والتقدمية، مما ميثل 

تناق�صا مع ن�صالية الن�صاء وح�صورهن يف خمتلف املعارك. وهذا مل 

تالحظه حتى يف الوثائق التوجيهية لهذه االأحزاب. وقد اأدى هذا الو�صع 

بالعديد من الوجوه الن�صائية لالأحزاب اإىل تاأ�صي�س جمعيات ن�صائية يف 

منت�صف الثمانينات، والتي اأطلقت �صريورة حتقيق العديد من املكت�صبات 

وبروز نخبة ن�صائية ومنح ق�صية املراأة موقعا اأثار انتباه خمتلف الفاعلني 

ال�صيا�صيني واجلمعويني واالأكادمييني ومن م�صارب فكرية واإيديولوجية 

خمتلفة يف البالد. 



156

واعتربت اأن حلظة االإ�صالح الد�صتوري ل�صنة 1992 عرفت حراكا قويا 

ق�صايا  اإعطاء مقرتحات هامة بخ�صو�س  وا�صتطاعت  الن�صائية  للحركة 

املراأة. كما اعتربت م�صاألة املدونة م�صاألة جوهرية كانت مو�صوع �رضاع يف 

اإطار م�رضوع حكومي ت�صمن جممل مطالب احلركة الن�صائية. ويف هذا 

االإطار اأ�صبح االإحلاح على �رضورة التمثيلية ال�صيا�صية للن�صاء. حيث 

وقعت جميع املكونات ال�صيا�صية على مذكرة تهم الالئحة الوطنية بهذا 

املكونات كانت �صد م�صاألة  اأن بع�س هذه  الرغم من  اخل�صو�س على 

هذه  من  الفعلي  املراد  عن  البوح�صيني  ت�صاءلت  االأخري  ويف  امل�صاواة. 

املوؤ�ص�صات  الن�صائي يف  الوطنية، وكيف ميكن حتويل احل�صور  الالئحة 

اإىل قوة فاعلة يف خدمة الق�صية الن�صائية.

وبدورها، اأكدت �صارة �صوجار الن�صيطة ال�صيا�صية والن�صائية واأحد 

الوجوه البارزة يف حركة 20 فرباير، اأن االنتقال نحو الدميقراطية لن يتم 

اإال بو�صول الن�صاء اإىل ال�صلطة والدفاع عن ق�صيتهن التي تعتربها يف 

على �رضورة حتديد  �صوجار  اأحلت  كما  ق�صية جمتمعية.  املطاف  اآخر 

مفهوم الدميقراطية مت�صائلة اإن كانت هي جمرد اقرتاعات انتخابية مع 

ما ي�صوب هذه العملية من اختالالت تهم الر�صوة وغريها من املمار�صات 

امل�صينة، اأم اأن ال بد من ح�صور القيم القائمة على املبادئ االإن�صانية والتي 

ال ميكن اإال اأن تكون يف �صف امل�صاواة واحلرية والدميقراطية.

كما ت�صاءلت اإن كانت امل�صاركة ال�صيا�صية للن�صاء تنح�رض يف التمثيلية 

ال�صيا�صية داخل املوؤ�ص�صات الت�رضيعية والتنفيذية، خا�صة بعد حراك 2011 

اأن  وبعد  والعن�رضية،  العنف  وتنامي  االقت�صادية  باالأزمة  املرتبط  العاملي 

برزت اإىل الوجود تعبريات اأخرى يجب اأخذها بعني واالعتبار مكنت الن�صاء 

توؤكد  ال�صيا�صية. وارتباطا بذلك  ال�صاحة  القوي يف  اإثبات ح�صورهن  من 

املتدخلة اأن املواطن املغربي لي�س عازفا عن العمل ال�صيا�صة بل عن طريقة 

التدبري ال�صيا�صي، ومييل اإىل اعتماد اأ�صاليب جديدة للعمل ال�صيا�صي اأثبتت 
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جدارتها، وال اأدل على ذلك من جتاوب الدولة ب�رضعة مع احلراك ال�صعبي 

حلركة 20 فرباير حيث كانت الن�صاء حا�رضات بقوة يف دينامياتها.

اأن لهذه الديناميات هم التعبري عن طموحاتها يف الف�صاءات  كما 

الدميقراطية  للحركة  �صارخا  حتديا  ت�صكل  اأ�صبحت  التي  العمومية 

التي تعاين  املتطرفة  والروؤى  العنف  التحدي يف  باالأ�صا�س ويتمثل هذا 

والتي مت�صها يف حريتها  الن�صاء فقط،  الفئات ولي�س  العديد من  منها 

ويف اختياراتها اليومية، كما يتمثل التحدي داخل الف�صاءات العمومية 

يف ا�صتبداد ال�صلطة.

ال�صيا�صية لي�س  التمثيلية  اأن االأ�صا�صي يف  والحظت �صارة �صوجار 

هو التواجد الن�صائي باملوؤ�ص�صات الت�رضيعية والتنفيذية بل قدرتهن على 

التاأثري فعال يف القرار ال�صيا�صي، م�صرية اإىل اأن ال�صريورة التي متر منها 

الن�صاء لالندماج يف احلياة ال�صيا�صية تقوم على بنيات حزبية وجمعوية 

خمتلة ت�صودها العقليات الذكورية وال ت�صمح للن�صاء بالعطاء.

اأمينة ماء العينني الربملانية والنا�صطة ال�صيا�صية انطلقت يف مداخلتها 

العمل  الن�صاء يف  اإدماج  الهدف من  يتمحور حول  �صوؤال منهجي  من 

االأول  االأهداف  من  نوعني  هناك  اأن  موؤكدة  اأكرب،  ب�صكل  ال�صيا�صي 

�صيا�صي مبا�رض والثاين بيداغوجي.

اكتمال �رضوط  اأمرين:  املبا�رض يتوخى  ال�صيا�صي  الهدف  اأن  واأبرزت 

املواطنة للن�صاء من جهة واال�صتفادة من اإمكانيات وقدرات الن�صاء يف 

العطاء ال�صيا�صي من جهة ثانية. اأما االأهداف البيداغوجية فتتمثل يف 

الوعي  واإعادة ت�صكيل  العامة  الن�صائي يف احلياة  التواجد  التطبيع مع 

جتاه الن�صاء والتي ما زالت تتحكم فيه النظرة الدونية.

يكمن،  املوؤ�ص�صات  يف  الن�صائية  التمثيلية  اأفق حتقيق  فاإن  وهكذا 

ح�صب اأمينة ماء العينني، يف تقوية العمل ال�صيا�صي ب�صكل عام واإعطائه 
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زخما ونف�صا جديدين، وخدمة الرهانات الدميقراطية مبا ي�صمح بتحقيق 

اأن  التي ميكن  املخاطر  بع�س  اأن هناك  بالبالد. غري  فعلية  دميقراطية 

حتذق بتحقيق هذا االأفق وتكمن يف تواجد ن�صاء باملوؤ�ص�صات ال ميلكن 

ب�صبب  املوؤ�ص�صات  اإ�صعاف  يف  ي�صاعد  مما  فعلية،  �صيا�صية  رهانات 

االإدماج التع�صفي للن�صاء بها.

اأن من املهم الق�صاء على  وفد خل�صت املتدخلة اإىل فكرة مفادها 

التمييز قبل املنا�صفة الأن حتقيق املنا�صفة يف اإطار التمييز ال�صائد بالبالد 

جتاه الن�صاء لن يف�صي اإىل املبتغى من املنا�صفة.

اجلل�سة الثالثة:

املراأة ومراكز اتخاذ القرار ال�سيا�سي )موؤ�س�سي وحزبي(

هذه  بداية  ال�صيا�صية، يف  والنا�صطة  الربملانية  فرح  نعيمة  انطلقت 

اجلل�صة التي اأدارت اأ�صغالها باقتدار ال�صحفية ب�رضى مازيه،من �صوؤالني 

جوهريني يتمثالن يف من هو �صانع القرار يف املغرب؟ وهل حقا ت�صارك 

املراأة يف �صنع القرار؟ م�صرية اإىل اأن متثيلية الن�صاء يف مواقع �صنع القرار 

وم�صاركتها يف اتخاذ القرار مطلب م�رضوع دافعت عنه احلركة الن�صائية 

مند بداية ا�صتقالل املغرب ومازالت تدافع عنه، كما اأنه حق م�رضوع يف 

جمتمع اأكرث من ن�صفه ن�صاء. 

وتفيد نعيمة فرح اأن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه، هو ما مدى تواجد 

املراأة اأ�صال يف الفعل ال�صيا�صي حتى تتمكن يف �صنع القرار فيه، لتوؤكد 

اأنه ورغم كل االأرقام تبقى هذه امل�صاركة �صعيفة مقارنة مع الطموح، 

زالت  ما  كما  وثقافيا،  واقت�صاديا  تعليميا  املغربي  املجتمع  تطور  ومع 

دون امل�صتوى املتطور الذي قطعه املغرب يف م�صار التجاوب مع مطالب 

املجتمع الدويل يف هذا اخل�صو�س.
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خ�ص�صت  االأحزاب  كل  اأن  من  الرغم  وعلى  احلزبي،  امل�صتوى  وعلى 

مقاعد للمراأة يف مواقع القرار داخلها فما زالت ب�صمة م�صاركة املراأة يف �صنع 

القرار ال�صيا�صي باهتة جدا. وترد نعيمة فرح ذلك اإىل اأن العقلية الذكورية 

مازالت هي املتحكمة، واإذا قبل الرجل )عن م�ص�س( بتواجد املراأة معه يف 

مراكز القرار، فذلك فقط حتت �صغط التغيريات التي عرفها املجتمع املغربي 

وكذلك جتاوبا مع اكراهات العامل اخلارجي وهو يف ذلك م�صطر ال بطل.

وعلى الرغم من هذا التواجد يف هيئات القرار داخل االأحزاب فاإن 

ثقافة  اأن  اإذ  تنعدم،  تكاد  ال�صيا�صي  القرار  الن�صائية يف �صنع  امل�صاركة 

ال�صماح  النوع مازالت تتحكم وبكل قوة يف مدى  القائم على  التمييز 

اآلية  اإىل  اللجوء  يتم  املراأة  اأ�رضت  ما  واإذا  واتخاذه.  القرار  ب�صنع  للمراأة 

حيث  املتدخلة،  تقول  باطل  به  اأريد  حق  وهي  الت�صويت  دميقراطية 

تتحكم فيه اأي�صا العقلية الذكورية. 

اإر�صاء ثقافة امل�صاواة  اأن احلل يكمن يف  اإىل  وخل�صت نعيمة فرح 

انطالقا من اأهم خلية يف املجتمع اأال وهي االأ�رضة التي يجب اأن تنتفي 

فيها كل مظاهر التمييز بني الطفل والطفلة وكذلك يف مناهج التعليم، 

ف�صال عن العمل على تغيري العقليات جتاه املراأة وال�صلطة باعتبار اأن ذلك 

ي�صكل البوابة احلقيقية نحو الدميقراطية. 

واجلمعويىة، يف  ال�صيا�صية  الفاعلة  �صدا�س،  فتيحة  اأكدت  بدورها 

بداية مداخلتها اأن املغرب قطع اأ�صواطا كبرية يف حتقيق احلقوق ال�صيا�صية 

اخل�صو�س  بهذا  مذكرة  للمراأة،  والثقافية  واالجتماعية  واالقت�صادية 

باملراحل التي مرت بها الق�صية الن�صائية منذ ا�صتقالل املغرب...م�صددة 

تطرحها  التي  االإ�صكاليات  ا�صتيعاب  من  الرفع  يف  التاأريخ  اأهمية  على 

وجه  على  املوؤ�ص�صات  يف  الن�صائية  والتمثيلية  عام  ب�صكل  املراأة  ق�صية 

اخل�صو�س.
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كما ذكرت فتيحة �صدا�س باملراحل التي مرت بها الق�صية الن�صائية 

يف عالقتها مع امل�صاركة ال�صيا�صية لتوؤكد اأن هذا امل�صار جيد واإن كان مل 

يحقق الطموح يف كليته.

كما حتدثت املتدخلة عن دور املتحزبات داخل االحتاد اال�صرتاكي 

يف العديد من املحطات معرجة لتقول اأن املجتمع املغربي حمافظ �صكال 

فقط لكنه غري حمافظ يف العمق، حمذرة من خطر االإعالم يف تكري�س 

املحافظة وهيمنها يف وقت تتقوقع فيه القوى الي�صارية.

كما �صلطت ال�صوء على دور بع�س الن�صاء يف بلورة فكرة الكوطا 

املجال  الروؤى يف هذا  الفرز احلقيقي بني  اأن  لفائدتها، موؤكدة  واملرافعة 

يكمن يف بلورة القانون داخل الربملان. وبعد ذلك، حتدثت باإ�صهاب عن 

احلركة  ا�صتلهام  منذ  الواقع  وبلورتها يف  الكوطا  فكرة  تبني  تفا�صيل 

الن�صائية الفكرة من التجربة االأملانية اخلا�صة بالئحة االأطر. 

ومن جهة اأخرى، اأكدت اأن املغرب يزخر بالكفاءات الن�صائية، غري اأن 

امل�صكل قائم يف العقليات الذكورية ويف طريقة االنتخابات وما يعرتيها من 

نواق�س. كما حتدثت عن التطور الذي عرفته الالئحة الوطنية حتى اأ�صبحت 

مبثابة ريع �صيا�صي حمذرة من اأن هناك اإرادة ملحو كل املكت�صبات التي 

حققتها احلركة الن�صائية املغربية وم�صارها داعية اإىل �رضورة اإيالء االأهمية 

الالزمة لهياأة املنا�صفة لرت�صيد هذه املكت�صبات وتكري�صها قانونيا.

اأما حياة م�صفوع، النا�صطة ال�صيا�صية واجلمعوية، فقد حمورت تدخلها 

حول م�صاركة املراأة يف اتخاذ القرار من جهة وو�صعية املراأة يف حالة اإعاقة 

من جهة ثانية. ويف هذا ال�صدد حتدثت عن جتربتها ال�صخ�صية من خالل 

م�صاهمتها يف 3 حمالت انتخابية كانت مر�صحة يف اثنتني منهما بجهة 

مراك�س، وكذا عن جتربتها مبوقع اتخاذ القرار يف هذه اجلهة، حيث اأبرزت 

هيمنة  وخا�صة  املجال  الن�صاء يف هذا  تعرت�س طريق  التي  العوائق  كل 
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العقلية الذكورية وح�صورها يف خمتلف مراحل اتخاذ القرار احلزبي وغري 

احلزبي، يف املغرب ويف غريه من البلدان، حيث اأن التعامل مع الن�صاء غالبا 

ما يتم باعتبارهن كتلة للت�صويت اأو اأداة ال�صتمالة الناخبني.

الذي عرفته جهة مراك�س من حيث  الرتاجع  اإىل  واأ�صارت م�صفوع 

متثيلية الن�صاء االأمر الذي يربز ه�صا�صة خمتلف املكا�صب التي حققتها 

باملراأة بفعل عملها وكدها املتوا�صل وبفعل االإجراءات التمييزية لفائدتها.

وعلى �صعيد اآخر، اأبرزت املتدخلة التمييز التي تعاين منه املراأة يف 

و�صعية اإعاقة باملغرب، لي�س على م�صتوى التمثيلية ال�صيا�صية والتواجد 

يف موقع القرار وح�صب، بل على خمتلف االأ�صعدة من �صحة وتعليم 

اأجل  الفئة اهتماما من  اإيالء هذه  اإىل  الن�صائية  وت�صغيل داعية احلركة 

اإدماجها يف خمتلف الديناميات ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية. 

جهتها،  من  اأ�صارت،  واجلمعوية  ال�صيا�صية  النا�صطة  لغزال  اأمينة 

يف  الن�صائية  امل�صاركة  �رضورة  على  تاأكيد  من  القانون  يت�صمنه  ما  اإىل 

خمتلف مواقع القرار، موؤكدة اأن تنزيل القانون على ار�س الواقع تعرت�صه 

جمموعة من ال�صعوبات واالإكراهات، منها �صعف ا�صتيعاب املق�صود من 

املقت�صيات الد�صتورية والقانونية املتعلقة بهذا املو�صوع، وطرق التنفيذ غري 

املالئمة �صواء داخل املوؤ�ص�صات احلزبية اأو املوؤ�ص�صات ال�صاهرة على تطبيق 

ال�صيا�صات العمومية. كما اأكدت على اأنه على الرغم من التطور احلا�صل 

على م�صتوى التمثيلية الن�صاء فاإن التمييز جتاه الن�صاء ما زال قائما يف 

للمراأة  تخ�ص�س  ما  عادة  اإذ  العمومية،  واالإدارات  احلكومية  املوؤ�ص�صات 

االأخرية  االنتخابية  اال�صتحقاقات  اأن  واعتربت  النمطية.  الوظائف  بع�س 

التي عرفها املغرب تو�صح مدى عدم اإن�صاف املراأة التي لوال الكوطا والتمييز 

االإيجابي ملا متكنت من احل�صول على الن�صب التي ح�صلت عليها والتي 

ما زالت �صئيلة جدا. والتمييز ال يهم احلقل ال�صيا�صي واحلزبي فقط، بل 

يهم اأي�صا امل�صتوى االقت�صادي واالجتماعي تو�صح اأمينة الغزال.
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وبعد اأن قدمت ت�صخي�صا مف�صال لواقع املراأة املغربية على خمتلف 

هذه امل�صتويات قدمت العديد من االقرتاحات للخروج من هذه الو�صعية، 

الفاعالت  كل  طرف  من  والتعبئة  بالتح�صي�س  االهتمام  �رضورة  منها 

والفاعلني املدنيني املدافعني عن قيم امل�صاواة والعدالة االجتماعية؛ وتكتل 

الهياكل املدافعة عن ق�صايا املراأة وتو�صيع قاعدة اجلمعيات املرتافعة عنها، 

الدفاع  باأدوارها يف  القيام  لتوا�صل  لنف�صها  الن�صائية  وا�صتعادة احلركة 

عن حقوق املراأة مبا فيها التمثيلية الن�صائية وتواجدها يف مواقع اتخاذ 

القرار؛ كما اأكدت على اأهمية اإ�صالح القوانني ومراجعتها من اأجل اإحقاق 

ال�صيا�صي  التمكني  على  العمل  عن  ف�صال  واملراأة،  الرجل  بني  امل�صاواة 

واالقت�صادي للمراأة املغربية.

اجلل�سة الرابعة: 

واأية  للنهو�س  مداخل  اأية  ال�سيا�سي،  والعمل  الن�ساء 

ا�سرتاتيجية 

احلقوقية،  والنا�صطة  اجلامعية  الرازي،  جناة  اأدارت  متميزة  بخربة 

الن�صاء  بتمثيلية  النهو�س  مداخل  حول  متحورت  التي  اجلل�صة  هذه 

منيب  نبيلة  وكانت  ذلك.  اإىل حتقيق  تف�صي  قد  التي  واال�صرتاتيجية 

القائدة ال�صيا�صية اأول متدخلة يف هذا املحور، حيت ا�صتهلت مداخلتها 

دون  تتم  اأن  ال�صامل ال ميكن  مفهومها  التنمية يف  اأن  على  بالتاأكيد 

اإىل  م�صرية  امل�صتويات،  على خمتلف  القرار  �صنع  الن�صاء يف  م�صاهمة 

اأن الو�صع الراهن يف العامل املت�صم باالأزمة يوؤدي اإىل تنامي ال�صغوطات 

املغرب مما ي�صاعد على تفاقم  التي يتواجد بها  املنطقة  اخلارجية على 

الفوارق مبا فيها الفوارق بني اجلن�صني، وهو ما يجعل الفاعل ال�صيا�صي 

يعترب اأن ق�صية املراأة تتطلب التدرج يف التعامل معها اأو ال يعتربها ذات 

اأولوية مقارنة مع الق�صايا االقت�صادية واالجتماعية االأخرى، ناهيك عن 
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الردة الفكرية التي تعرفها منطقتنا التي تهدد املكت�صبات التي انتزعتها 

احلركة الن�صائية واالأحزاب التقدمية والدميقراطية املغربية.

ال�صيا�صية  االأحزاب  على  مطروح  النهو�س  اإ�صرتاتيجية  �صوؤال  اإن 

وخمتلف الفاعلني ال�صيا�صيني وكذا املجتمع املدين، ت�صيف نبيلة منيب، 

موؤكدة اأن على كل الفاعلني اأن يعتربوا ق�صية الن�صاء ق�صية جمتمعية يف 

�صلب كل الن�صاالت وكل اال�صرتاتيجيات الرامية اإىل حتقيق الدميقراطية 

بالبالد.  

كما تطرقت اإىل بع�س املعيقات التي تتواجد داخل االأحزاب ال�صيا�صية 

مبا فيها االأحزاب الي�صارية التي ا�صتطاعت اأن تخطط ل�صيا�صة نه�صوية 

هذا  البالد يف  منها  تعاين  التي  املعيقات  �صمن  ومن  الن�صاء.  حلقوق 

املواطنة  وغياب  الدميقراطية  غياب  املتمثل يف  ال�صيا�صي  العائق  املجال 

الكاملة ببالدنا، ف�صال عن التاأخر يف تنزيل املقت�صيات الد�صتورية املتعلقة 

باملنا�صفة ومناه�صة كل اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء. 

واأكدت اأن املغرب يف حاجة اإىل قراءة ثقافية تنويرية لتجاوز املوروث 

الثقايف البائد من اأجل بلوغ املقا�صد، والقيام بثقافة تنويرية �صد املجتمع 

اأن االأحزاب لها دور هام  اإال  البطريكي نحو امل�صاواة الكاملة. واأ�صارت 

يف معركة امل�صاواة من خالل اإن�صاء بنك معلومات حول تواجد الن�صاء 

داخلها واملهام املنوطة بهن، من اأجل ر�صد مدى التقدم نحو املنا�صفة 

متار�س  حتى  ن�صائية  كفاءات  تكوين  وكدا  ال�صيا�صية،  االأحزاب  داخل 

ال�صيا�صة ب�صكل اأح�صن.

متثيلية  وتطوير  امل�صاومة  لبلوغ  املداخل  من  اأن  املتدخلة  واعتربت 

الن�صاء يف مواقع القرار اإقرار احلريات الفردية واجلماعية مبا فيها حرية 

مدونة  معركة  موا�صلة  وكذا  واأفقيا،  عموديا  ال�صلط  وف�صل  املعتقد، 

ي�صكل  املراأة  اإدماج  اأن  واعتربت  دميقراطية.  مدونة  اأجل  من  االأ�رضة 
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ال�صلم االجتماعي  للدمقرطة والتحديث واحلفاظ على  اأ�صا�صيا  مدخال 

ونهج �صيا�صة تكون يف خدمة الرجل واملراأة معا.

خديجة الرباح اخلبرية والنا�صطة اجلمعوية املتخ�ص�صة يف امل�صاركة 

الن�صاء،  متثيلية  من  للرفع  االأ�صا�صية  املداخيل  من  اأن  اأكدت  الن�صائية 

ال�صيا�صي للن�صاء، واملدخل  ال�صيا�صي كمدخل جوهري للتمكني  املدخل 

الت�رضيعي الذي بدون االهتمام به �صيكون من امل�صتحيل الرفع من �صقف 

امل�صاركة الن�صائية، حيث اأكدت اأن جتربة االنتخابات الت�رضيعية واجلماعية 

االقت�صادي  املدخل  اأهمية  على  موؤكدة  باالأرقام،  ذلك  بينت  ببالدنا 

واالجتماعي اأي�صا اعتبارا للرتابط الوثيق بينه وبني التمكني ال�صيا�صي. 

كما اعتربت خديجة الرباح اأن من املداخل االأ�صا�صية فتح نقا�س حقيقي 

داخل االأحزاب ال�صيا�صية حول معايري الرت�صيحات لالنتخابات م�صرية اإىل 

الدور الهام الذي ميكن اأن تلعبه جلنة املنا�صفة وتكافوؤ الفر�س املن�صو�س 

عليها قانونيا يف هذا املجال.

اأما بخ�صو�س اال�صرتاتيجيات فقد اأوجزتها املتدخلة يف ثالث ا�صرتاتيجيات 

التنظيمية  القوانني  بني  مقارنة  )درا�صة  املعرفة  يف:1ا�صرتاتيجية  تتمثل 

للموؤ�ص�صات الت�رضيعية ببع�س دول ال�صمال واجلنوب(؛ 2. ا�صرتاتيجية الرتافع 

عرب تقدمي مذكرات من اأجل ال�صهر على املنا�صفة التي يجب اأن ت�صبح مطلبا 

موحدا للحركة الن�صائية برمتها؛ 3. ا�صرتاتيجية التوا�صل حتت �صعار« اأريد 

اإىل تفكري  االأخري دعت  للم�صاواة«. ويف  اأجل ت�رضيع �صامن  منا�صفة من 

حتقيق  من  ميكن  ب�صكل  اجلماعي  التقطيع  يف  النظر  اإعادة  يف  جماعي 

املنا�صفة فعال. 

بثينة قروري الفاعلة ال�صيا�صية واجلمعوية قدمت مالحظتني توطئة 

املغربية. حيث  للمراأة  ال�صيا�صي  التمكني  اأجل  ملا تراه مداخل مهمة من 

اأ�صا�صيا من اجل اإ�صالح  اأكدت اأن الن�صال الدميقراطي ي�صكل مدخال 
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عن  ناجم  حاليا  الن�صائية  الق�صية  ماأزق  واأن  جهة،  من  املراأة  اأو�صاع 

و�صعها يف قلب ال�رضاع االإيديولوجي من جهة ثانية.

وحتدث بثينة قروري عن 4 مداخل: املدخل ال�صيا�صي حيث يوجد 

االإ�صكال االأ�صا�صي داخل االأحزاب التي يجب دمقرطتها الإعطاء القيمة 

املنا�صبة للن�صال الن�صائي، وجتاوز واقع تاأثيث هيئات القرار احلزبي بن�صاء 

القانوين  واملدخل  والفعالية؛  املو�صوعية  عن  بعيدة  معايري  على  بناء 

واالإبداع  واالجتهاد  االإ�صافية  والدائرة  الوطنية  الالئحة  ماأزق  لتجاوز 

ال�صيا�صي  احلقل  الفعلية يف  امل�صاركة  من  املراأة  التي متكن  ال�صيغ  يف 

ويف مواقع اتخاذ القرار؛ واملدخل الفكري والثقايف وهو مدخل يتطلب 

التالوؤم مع  اأجل  الديني من  االجتهاد  البعيد عرب  املدى  جمهودا على 

االإكراهات والظروف احلالية؛ واملدخل املجتمعي التي اأكدت املتدخلة اأنه 

�رضط اأ�صا�صي يرتبط بباقي املداخيل وخا�صة املدخل الفكري والثقايف، 

والذي يروم عدم اإعادة اإنتاج التمييز جتاه املراأة. 

من جهتها تدخلت اأميمة عا�صور النا�صطة يف احلركة الن�صائية لتربز 

اإىل عدة  القرار يعود  اتخاذ  للمراأة يف عالقة مبواقع  الو�صع احلايل  اأن 

اأ�صباب من بينها �صعف ن�صبة امل�صاركة ال�صيا�صية، والعقليات االنتخابوية 

من  يعرفه  وما  ال�صيا�صي  احلقل  ومناخ  ال�صيا�صي،  الريع  يتجدر  حيث 

نتيجة  ال�صيا�صية  النخب  واحتبا�س  اإيديولوجية،  وتقاطبات  حتالفات 

ل�رضاع امل�صالح، وا�صمحالل القيم واملبادئ وانت�صار الفكر املعادي للمراأة، 

اآثار االأزمة  التيار املحافظ، ناهيك عن  الي�صارية وجناح  وت�صتت القوى 

االقت�صادية العاملية على حقوق االإن�صان.

وبعد اأن توقفت عند التقرير ال�صنوي لعام 2015 ب�صاأن عدم امل�صاواة 

التي يحتلها  واملراتب  العاملي  االقت�صادي  للمنتدى  والرجال  الن�صاء  بني 

املغرب على هذا امل�صتوى، اأكدت املتدخلة اأن اخلروج من هذه الو�صعية 
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يتطلب  القرار  مواقع  اإىل  الولوج  من  املراأة  التي متكن  االأر�صية  وتهيئ 

نهج  خالل  من  التعليم  واإ�صالح  االجتماعية  واحلماية  ال�صحة  تعميم 

�صيا�صة تعليمية يحكمها مرجع حقوق االإن�صان وثقافة امل�صاواة واملواطنة، 

ف�صاء  التعليمية  املوؤ�ص�صات  وجعل  الن�صائية،  احلركة  تاريخ  وتدري�س 

املواطنة وامل�صاواة. ناهيك عن و�صع  الرتبية وقيم  حقيقيا لرت�صيخ قيم 

خطة عمل لتغيري وعي الفتيات بدواتهن وقدراتهن، وذلك وفق مقاربة 

االأحزاب  املدين  املجتمع  انخراط  تي�صري  على  تعمل  ت�صاركية  �صمولية 

للمراأة  ال�صيا�صية  امل�صاركة  ت�صجيع  يتطلب  ذلك  اأن  كما  والنقابات، 

ال�صائدة،  والثقافة  الذهنيات  لتغيري  ا�صرتاتيجية  و�صع خطة  من خالل 

وابتعاد االأحزاب عن حماربة الكفاءات واالأطر، وتر�صيخ املبادئ والقيم 

والن�صال يف االأو�صاط ال�صبابية، اإ�صافة اإىل اإلزام املنا�صفة على خمتلف 

بو�صعية  للنهو�س  املتدخلة  تناولتها  التي  املداخل  امل�صتويات. ومن بني 

الن�صاء، اإدماجهن االقت�صادي. كما اأكدت يف ذات ال�صياق على �رضورة 

و�صع ا�صرتاتيجية للتعامل مع ال�صباب وا�صتغالل االإمكانات التي تتيحها 

الثورة التكنولوجية بخ�صو�س تطوير التوا�صل واالإعالم لفائدة الن�صاء. 

ويف االأخري اأكدت اأميمة عا�صور على عدد من التو�صيات من قبيل خلق 

احلقل  يف  ن�صائية  قيادات  واإبراز  اجلامعة،  يف  ال�صباب  لتاأطري  ف�صاء 

ال�صيا�صي، وجتديد النخب داخل االأحزاب ال�صيا�صية واحلركة الن�صائية، 

الالئحة  هيكلة  واإعادة  اجليدة،  واحلكامة  بال�صفافية  االلتزام  و�رضورة 

اأجل  من  احلداثية  القوى  تكتل  عن  ف�صال  والن�صاء(  )ال�صباب  الوطنية 

تر�صيخ مبادئ امل�صاواة و الدميقراطية.

النقا�س

اإ�صافة اإىل ال�صهادات املتميزة واملداخالت الهامة، كانت هذه الندوة 

ف�صاء للنقا�س الرزين والعميق حول خمتلف الق�صايا التي تطرحها م�صاألة 

الن�صاء والعمل ال�صيا�صي. وهكذا مت التاأكيد على اأن مو�صوع املراأة والعمل 
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العمل ال�صيا�صي ال ميكن اأن يثمر خال�صات دون ا�صتح�صار اأنه يرتبط 

كر�صته  كحق  للن�صاء  ال�صيا�صية  وامل�صاركة  للن�صاء،  االإن�صانية  باحلقوق 

الر�صمية  ال�صيا�صية  اخلطابات  عليه خمتلفات  وجتمع  املغربية  الد�صاتري 

وغري الر�صمية. وال ميكن تناوله ومناق�صته دون ا�صتح�صار بع�س القيم 

واملنا�صفة،  اجلن�صني  بني  امل�صاواة  مببداأ  االأمر  ويتعلق  توؤطره؛  التي 

وم�صاألة الدميقراطية.

وقد �صعت النقا�صات التي عرفتها خمتلف اجلل�صات اإىل اإبراز عنا�رض 

من  ومهم�صات  ومبعدات  مق�صيات  الن�صاء  اأن  توؤكد  التي  الت�صخي�س 

مراكز القرار ال�صيا�صي ومن جماالت الفعل ال�صيا�صي املنظم، حيث طرحت 

هذه امل�صاألة من خالل العديد من الت�صاوؤالت ترتبط بعدم ح�صور املراأة 

بن�صب مرتفعة اأو بنف�س الن�صبة التي يح�رض بها الرجال داخل موؤ�ص�صات 

الت�صيري ومراكز القرار املرتبطة باملوؤ�ص�صات احلزبية اأو غريها.

كما متت االإ�صارة يف هذا ال�صدد اإىل اأن هناك متييزا مبا�رضا قائما 

على النوع، واآخر غري مبا�رض يرتبط بغياب تدابري ت�صجيعية فعلية وكافية 

ت�صاعد على جتاوز التفاوتات والرتاتبية القائمة بني اجلن�صني يف الولوج 

اإىل هذا احلق.

التي  والعراقيل  االإكراهات  على  اأي�صا  الت�صخي�س  عنا�رض  وركزت 

االجتماعية  االإكراهات  يف  يتمثل  ا�صمنتيا  �صقفا  الن�صاء  اأمام  ت�صع 

واالقت�صادية التي يعانني منها عموما، وتلك املرتبطة بالعوامل الثقافية 

التمييز والدونية  الفكر الذكوري واملحافظ الذي يكر�س  املتعلقة بهيمنة 

ويق�صي الن�صاء ويكر�س االأدوار النمطية التي ت�صاهم يف هذا االإق�صاء، 

ولالأحزاب  عموما  للفاعلني  ال�صيا�صية  باملمار�صات  املرتبطة  واالإكراهات 

ب�صكل خا�س، وتلك املرتبطة بالعوائق ال�صيا�صية وممار�صة الدميقراطية، 

ال�صيا�صي  امليدان  اأ�صبحت متف�صية يف  التي  وم�صتوى االأخالق والقيم 

عموما والفعل املوؤ�ص�صي ب�صكل خا�س.
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بتنامي  ارتباط  لها  عوامل  والنقا�صات  املداخالت  تناولت  كما 

والتي  والرجال  بينهن  وامل�صاواة  الن�صاء  حقوق  مت�س  التي  التهديدات 

جت�صدت يف تراجعات وعرقلة ماأ�ص�صة وحت�صني بع�س املكت�صبات التي 

ح�صلت عليها الن�صاء بعد جهد وعمل ن�صايل دام عقودا من الزمن، على 

م�صتوى الت�رضيعات واملوؤ�ص�صات.

هو  مبا  مرتبطة  ذاتية  عوائق  اإىل  االإ�صارة  متت  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 

اخلربة  واكت�صاب  النف�س  يف  ثقة  من  ي�صتدعيه  مبا  ونف�صي  �صخ�صي 

والتجربة، اأو تلك املرتبطة بعدم الت�صامن والدعم و�صط الن�صاء وه�صا�صة 

�صفهن. 

اإليها خالل النقا�صات التي عرفتها  ومن االإكراهات التي مت التطرق 

الن�صائيات  الفاعالت  بع�س  نفو�س  يف  تركتها  التي  املرارة  الندوة  هذه 

قبيل  من  الت�صجيعية  التدابري  بتفعيل  املرتبطة  التجربة  وال�صيا�صيات 

والتي  ببالدنا  ال�صيا�صية  االأحزاب  قانون  املت�صمنة يف  والتدابري  الكوطا 

اأ�صبحت مبثابة ريع �صيا�صي اأزاح هذه التدابري التمييزية عن مبتغاها.

كما متت االإ�صارة اإىل اأن على خطاب الفاعلني والفاعالت احلقوقيني 

واحلقوقيات اأن يتجاوز النربة البكائية التظلمية والتاأكيد على اأن الن�صاء 

فاعالت لهن كفاءات وقد عربن عن اختيار يف املوقف والقيم وال�رضوع 

املجتمعي املاأمول. 

لكن كيف ميكن جتاوز هذه الإكراهات واملعيقات؟

النقا�س واملداخالت اأكدا اأن املداخل واال�صرتاتيجيات ترتبط بحماية 

حق الن�صاء يف امل�صاركة ال�صيا�صية والنهو�س به باعتباره حقا اإن�صانيا ال 

يتجزاأ عن باقي احلقوق التي تعرتف للمراأة باإن�صانيتها ومواطنتها، واعتبار 

وق�صية جمتمعية  دميقراطي  بناء  الأي  االأ�صا�صية  املرتكزات  اأحد  ذلك 

والتجارب  ال�صيا�صية  املمار�صة  الوقوف عند  تهم اجلميع.كما توجه نحو 
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مت  ال�صدد،  هذا  ويف  لتح�صينها.  مقرتحات  وتقدمي  فهمها  وحماولة 

االأحزاب مع  بتعامل  يتعلق  ما  ال�صيا�صي وخا�صة  املدخل  على  الرتكيز 

االإجراءات التمييزية لفائدة املراأة، والذي ال يجب اأن ينزاح عن املراد من 

هذه االإجراءات.

ومن جهة اأخرى مت التاأكيد على اأهمية املدخل القانوين والت�رضيعي 

اأ�صا�صيني  حلماية احلق وحت�صينه وماأ�ص�صته. واإذا كان هذان املدخالن 

يف هذه املرحلة ال �صيما مع قرب اال�صتحقات الت�رضيعية املقبلة والقوانني 

الواجهات  على  اال�صتغال  يجب  بل  كافيني  غري  فاإنهما  بها،  املرتبطة 

والثقافية  والفكرية  واالجتماعية  االقت�صادية  باملداخل  املتعلقة  االأخرى 

ملنطق  تخ�صع  اأن  املداخل  على هذه  اأن  هذا  يعني  اأن  دون  والرتبوية، 

الأولويات اأو التدرج واالإرجاء، بل يجب اأن ت�صري ب�صكل متواز ح�صب 

عدد من التدخالت. كما مت االإحلاح على اأهمية اإجناز درا�صات من اأجل 

تقييم ما حتقق يف هذا املجال وتلم�س االآفاق.

وقد تخللت هذه النقا�صات جمموعة من املقرتحات العملية الرامية 

اإىل حت�صني التمثيلية الن�صائية يف مواقع القرار ال�صيا�صي نذكر منها:

احلر�س على �صيانة االإجراءات التمييزية لفائدة املراأة من كل عبث 

يحولها اإىل ريع �صيا�صي، بل لقد مت اقرتاح التخلي عن الالئحة الوطنية 

النواب  املنا�صفة يف الرت�صيحات االنتخابية ملجل�س  اإقرار  للن�صاء لفائدة 

ويف الوظائف مبختلف اأجهزته )املكتب، اللجن،...(؛

االأحزاب  قانون  يف  الواردة  الفر�س  وتكافوؤ  امل�صاواة  جلنة  اإعمال 

ال�رضورية  املعايري  وو�صع  الرت�صيحات  املنا�صفة يف  على �صمان  لت�صهر 

لتحقيق ذلك؛
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جمل�س  داخل  الفر�س  وتكافوؤ  واملنا�صفة  امل�صاواة  جلنة  ماأ�ص�صة 

النواب، لت�صبح جلنة دائمة به؛

 36 اأو  االكتفاء ب24  دائرة   95 االنتخابي: عو�س  التقطيع  اإعادة 

دائرة انتخابية على اأن تو�صع اللوائح بالتناوب بني الرجال والن�صاء مما 

ي�صمح بتحقيق املنا�صفة بال�رضورة. 

اجلل�سة اخلتامية

اإيربت  فريديري�س  موؤ�ص�صة  ممثلة  �صكرت  اخلتامية  اجلل�صة  يف 

باتريتزي اإكيلوز هرييرا امل�صاهمني يف هذه الندوة على حتم�صهم للمو�صوع 

اأن  اآملة  النقا�صات،  اأو  باملداخالت  االأمر  تعلق  �صواء  القيمة  وم�صاهماتهم 

ت�صاهم اأ�صغال هذه الندوة يف اأخذ مو�صوع متثيلية الن�صاء يف اتخاذ القرار 

ال�صنة  ال�صيا�صيني خالل هذه  الفاعلني  االعتبار من طرف خمتلف  بعني 

االأحزاب  داخل  الن�صاء  لعمل  يكون  اأن  اأملها  عن  كما عربت  االنتخابية. 

تعترب  متثلها  التي  املوؤ�ص�صة  اأن  مذكرة  االجتاه،  هذا  يف  تاأثري  ال�صيا�صية 

املعركة من اأجل امل�صاواة بني الرجال والن�صاء معركة اأ�صا�صية يف عملها.

بدوره �صكر احلبيب بلكو�س رئي�س مركز درا�صات حقوق االإن�صان 

هذه  يف  وامل�صاهمات  وامل�صاهمني  وامل�صاركني  امل�صاركات  والدميقراطية 

الندوة على املجهود املبذول الإجناحها، واخلروج من لغة اخل�صب التي 

املوا�صيع  هذه  مثل  ما طرحت  كل  الفاعلون  داخلها  يتقوقع  ما  غالبا 

للنقا�س، موؤكدا اأن ا�صرتاتيجية النهو�س بواقع املراأة ومتثيليتها داخل مواقع 

القرار متعددة املداخل منها ال�صيا�صي واحلزبي والقانوين واالقت�صادي 

والفكري، الخ، اإذ ميكن اعتبار املعركة من اأجل حقوق الن�صاء مبثابة ثورة 

ثقافية وذهنية يف م�صار البناء الدميقراطي.

املدخل  اأ�صكاله وطرقه متوقفا عند  اأن لكل مدخل  اإىل  اأ�صار  كما 

ال�صيا�صي، حيث اأكد اأن هذه املعركة يجب اأن تتم داخل االأحزاب ومن 



171

طرف االأحزاب داخل املوؤ�ص�صات. واأكد بلكو�س ا�صتعداد املركز للم�صاهمة 

يف حدود املمكن مع �رضكائه مثل موؤ�ص�صة فريديري�س اإيربت يف اأجراأة 

بع�س املقرتحات التي عربت عنها هذه الندوة من قبيل التاأريخ لتبلور 

مطالب احلركة الن�صائية وتاأ�صيل فكر امل�صاواة وتوثيق ن�صالية احلركة 

الن�صائية يف معركة البناء الدميقراطي، م�صريا اإىل اأن املركز �صين�رض اأ�صغال 

هذه الندوة والتقرير الرتكيبي حولها. 
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