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 إيضاح

ط اإلشارة المرجعية  ي أقىصإليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بش   . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن 
ر
 لدراسات حقوقوكذلك مركز القاهرة المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

 ل أو مناسبة المحتوى المنشور اإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آوأي . رضغي أل ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالضر

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 
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  سياسة النوع والمرونة السلطوية: نظام الكوتا النسائية بالمغرب كآلية لدعم النظام
 

يف   محمد ضر
 

 

 

 

 خالصة

 

ر الذي تعرض له اإلجابة تحاول هذه الورقة  ي عن اإلشكالية اآلتية: كيف أدى التهجير النظام السياسي المغرب 

ي  ،إل االنفتاح السياسي 
ر
ر السياسي أمام النساء ف الية من خالل توسيع فرص التمكير وإطالقه إلصالحات ليي 

ر المؤسسات المنتخبة دون تعريض نظامه  ؟  لعدم اليقير ي
هذه اإلشكالية عل تستند الديمقراطي الحقيق 

ر  أن فرضية مفادها  ي من بير ي عملت منذ انتخابات سنة النظام السياسي المغرب 
األنظمة السياسية الهجينة الت 

ي  ،2011ا باإلصالحات الدستورية والقانونية لسنة مرور   ،2002
ر
ر المرأة ف عل بلورة سياسات لتمكير

ي لدعم النظام السياسي  ؛«الكوتا»المؤسسات المنتخبة عن طريق نظام 
ر
سيخ ف األساس وليس لي 

ي مجلس النواب عن إذ الديمقراطية؛ 
ر
أوضحت نتائج هذه الدراسة أن الزيادة العددية للنساء المنتخبات ف

، بقدر ما قاد لطريق الالئحة الوطنية، لم يقد  ي
ر سياسي حقيق  ي جديد، يعيق إل إل تمكير دخال سقف زجاج 

 
ً
شح والفوز خارج الالئحة الوطنية المخصصة للنساء، فضل ي الكثير  «االكوت» عن تحويل نظام حد كبير الي 

ر
ف

ر السياسي والنهوض بالتمثيلية النسائية، إل آلية إلعادة اإلنتاج كونه من الدورات االنتخابية من   آلية للتمكير

 . ي  االجتماعي وأداة لخدمة وتعزيز سياسات المحسوبية والري    ع الحزب 

 

 

ر  النسائية؛ الكوتا  ؛سياسة النوع وسوم:  ر ا ؛المغرب ؛النظام السياسي الهجير  لسياسي التمكير

 

 

 مقدمة

 

ي يتم بها 
تشكيل المؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية، مثل األنظمة  لطالما اهتم علماء السياسة بالكيفية الت 

ي 
ر
ي برزت ف

ى الت  لمان. لكن، مع اإلصالحات االنتخابية الكي  يعية واألدوار التمثيلية ألعضاء الي  االنتخابية، األجندات التش 

ة،  ي االنتخابات من خالل العقود األخير
ر
ي جوهر الديمقراطية التمثيلية، تم إدخال مسألة النوع االجتماعي ف

ر
ي أثرت بعمق ف

والت 

ا طوعية ،وغير ديمقراطية ،تبنت أكير من مئة دولة ديمقراطية إذ  ؛«الكوتا» ما يعرف بنظام الحصص أو  إلزامية و  حصص 

ر من أجل معالجة التمثيل الناقص للمرأة داخل ا يعية الوطنية والمحلية. للجنسير  1لهيئات التش 

ين،   ومع نهاية ثمانينيات القرن العش 
 
ي ظل نظام عالمي أصبح مستقبل األنظمة العربية مرتبط

ر
، ف ا بمدى انفتاحها السياسي

ي أطروحته الموسومة ب«النهايات»جديد، رسمت معالمه رسدية 
ر
ي أطلقها المفكر األمريكي فرانسيس فوكوياما ف

 نهاية» ، الت 

الي إذ  2؛«التاري    خ ام لالعديد من السلطويات العربية  ،بلغة هذا المفكر  ،دفع انتصار الخيار الليي  ر ي القضايا الحقوقية، وااللي 
تبتر

ي بمنأى عن هذه التحديات وبطبيعة الحال، قضايا النساء. ومن بينها بالمواثيق الدولية،  لم يكن النظام السياسي المغرب 
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ي أمام نوع جديد من المطالب، دفعته يمطلع التسعين الجديدة، إذ وجد نفسه مع
اف بقضايا لات من القرن الماضر العي 

 . النساء 

ي سياق االنفتاح السياسي الذي قاد 
ر
ي المؤسسات السياسية بالمغرب، ف

ر
ر المرأة ف ي رزمة منلتبلورت مسألة تمكير

 تبتر

ي ظل أفكار الهادفة لالخيارات السياسية 
ر
الية السياسية؛  توسيع المشاركة المجتمعية ف ا مؤرس    كانت هذه اإلصالحاتو الليي 

يعية ومحلية ي وإجراء انتخابات تش   ،عل انفتاح النظام السلطوي، من خالل توسيع هامش حرية التعبير والتنظيم الحزب 

طلق عليه 
ُ
لة»وهو ما أ هيمن الم ،تفكيك البنية السلطوية للنظام رغم ذلك، لم تستطع هذه اإلصالحات 3. «السلطوية الملي 

اتيجية ي ظل انتخابات ال تهدد استمراريته.  ،عل القرارات االسي 
ر
 4ف

ي اإلجابة تحاول هذه الدراسة،  ر الذي تعرض له النظام السياسي المغرب  النفتاح لعن اإلشكالية اآلتية: كيف أدى التهجير

ر السياسي أمام ا الية من خالل توسيع فرص التمكير ي المؤسسات المنتخبة دون السياسي وإطالقه إلصالحات ليي 
ر
لنساء ف

ر تعريض نظامه  ؟  لعدم اليقير ي
ي  رغم انخراطه ،أن المغرب هذه اإلشكالية عل فرضية مفادها وتستند الديمقراطي الحقيق 

ر
ف

ي المؤسسات المنتخبة عن طريق نظام  بلورة سياسات صديقة للمرأة من خالل
ر
ر السياسي لها ف منذ  «الكوتا»التمكير

ي تمخضت عن الحراك االجتماعي لسنة مرور   ،2002انتخابات سنة 
إال أن  ؛2011ا باإلصالحات الدستورية والقانونية الت 

 ،  بشكل فعلي
ر ي حالت دون تعزيز مسارات التمكير ر السياسي إصالح  حت  طبيعة الحقل السياسي والحزب  ا أضىح التمكير

اتيجية ا سطحي   . و  ،بدون رؤية اسي  لة بال أفق ديمقراطي  لي 

ي عالجت موضوع  الكمورغم 
ايد من األبحاث الت  ر ي المغرب»المي 

ر
غالبيتها تجاهلت ظ أن ُيالَح  ،«المشاركة النسائية ف

ي إطار السياق المؤسسي السلطوي معالجة
ر
بت إشكالية طبيعة النظام السياسي غير  بقدر ما  ،هذه اإلشكالية ف غيَّ

؛  ي األمر الذي الديمقراطي
ر
ي أي دراسة موضوعية للمشاركة النسائية ف

أفقد هذه الكتابات طابعها النقدي. لذا، تقتىصر

؛  ر السياسي ي تدعي احتضانها للتمكير
ر إذ يصعب إدراك المؤسسات السياسية، فهم الخصائص المؤسسية الت  مسألة التمكير

ي المؤسسات السياسية بمعزل عن طبيعة هذه المؤسسات نفسها. 
ر
 السياسي للمرأة ف

ي سبيل و
ر
ي  تم توظيف ،تفكيك إشكالية هذه الورقة البحثيةف

ر
إطار نظري، ينهل من األدبيات الناشئة عن نسوية الدولة ف

. كما تم  ؛األنظمة غير الديمقراطية ي
مقاربة منهجية اعتماد لربط القضايا المحلية بالنقاشات النظرية عل المستوى الكوبر

ي التحليلي تستند إل 
ر السياسي عي  آلية نظام  المتحكمةصف السياقات لو  ؛المنهج الوصقر ي إعمال سياسة التمكير

ر
 «الكوتا»ف

ي التجربة السياسية المغربية، وتحليل مدى انعكاس اإل 
ر
ي تمت بلورتها ف

ة  صالحات الدستورية والقانونية الت  خالل الفي 

ر سنة  ر السياسي للنساء المغربيات 2011و 2002الممتدة بير ر االطالع عل  عي   ،عل واقع التمكير خطة بحثية جمعت بير

ي اشتغلت عل موضوع 
ي التجارب المقارنة، واالنفتاح عل  «الكوتا»الدراسات العربية واألجنبية الت 

ر
ي المغرب وف

ر
النسائية ف

ي « الكوتا»تصورات ومواقف النساء السياسيات والحقوقيات من تجربة نظام 
من خالل الحوارات والمجموعات البؤرية الت 

 . بها قامت 

 

 اإلطار النظري

 

ين،  منذ نهاية الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي  ي أواخر القرن العش 
ر
ر العديد من الدراسات المقارنة عل تزايد ف تركير

، وتعزز مرونة األنظمة السلطوية.  ي تكبح مسارات التحول الديمقراطي
ركزت هذه األبحاث الحديثة عل مسألة و  العوامل الت 

ي مجال التنمية االقتصادية أداء النظام
ر
أو إضعاف  توفير الخدمات االجتماعية، ومدى انعكاسها عل تعزيز و  السلطوي ف

ي المقابل، لم تجذب استمرارية السلطوية. 
ر
ر وتعزيز وضعية المرأة داخل  ،سياسات األنظمة السلطويةف الموجهة لتمكير

ر انتباه الباح ،مؤسساتها السياسية من أجل الحفاظ عل حكمها  ي ثير
ر
 5. بالشكل الكاف

ا ما تلجأ األنظمة السلطوية إل رسخ حكمها؛ غالب 
ُ
ي من شأنها أن ت

اتيجيات، الت  إل جانب قمع القوى ف مزي    ج من االسي 

ر من خالل عملية اإلدماج تميل هذه األنظمة المناوئة لها،  اتيجيير
ر االسي  إل االستقطاب واالنفتاح عل أكي  عدد من الفاعلير

، وذلك لجعل حكمها غير الديمقراطي أكير مرونة. السياسي اال  ي
دراج قضايا إل ما دفع الكثير من األنظمة السلطوية وهو نتقاب 
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عية أو االستقطاب اتيجيات الش  لتعزيز  «دق تُس فر  »أو سياسة  ،النوع االجتماعي ضمن أجندتها السياسية، وربطها باسي 

 6. بنيتها المؤسسية السلطوية

،  ومنذ سبعينيات القرن ي
ساهم حرص األمم المتحدة عل تعزيز حقوق المرأة عل االهتمام بقضايا النوع الماضر

 
ً
ي الدول الديمقراطية الغربية أول

ر
ي »إل خارج العالم  «نسوية الدولة»، ثم انتقل النقاش حول االجتماعي ف وتم تطبيقه  «الغرب 

؛  «ما بعد»عل  ر ا مع انهيار جدار برلير
 
ي البلدان النامية أيض

ر
اكية والدول السلطوية ف  إذ وضعتاألنظمة السياسية االشي 

ر  ر مثل نظام الحصصل من خاللها تهدف األنظمة السلطوية سياسات وقوانير ر الجنسير أن إال . «الكوتا» تعزيز المساواة بير

ي كثير من األ 
ر
ي حد ذاتها، بقدر ما هدف باألساس لم يكن حيان الدافع الرئيس وراء مثل هذه التدابير ف

ر
النهوض بحقوق المرأة ف

 7. لحفاظ عل السلطةل

بعض اإلصالحات السياسية دفعها إلدخال ات، ياالنفتاح السياسي الذي عرفته األنظمة السلطوية مع نهاية عقد الثمانين

الية،  ر وضعية المرأة دون تخفيف قبضمع الليي  هذه األنظمة إذ سعت تها الحديدية عل السلطة؛ تزايد اهتمامها بتحسير

 ا مع تقويضها عل مستوى الممارسة. وتعزيز الحقوق السياسية للمرأة ظاهري   «الكوتا»دخال نظام إل 

ورة أن هذه األنظمة تتجه  ي بالضر
سيخ الديمقراطية والمساواة السياسية، لوجود النساء داخل هذه المؤسسات ال يعتر ي 

ن ذلك  ي بنية النظام السلطويما لم يقي 
ر
ا نسبة ال «رواندا»تمتلك عل سبيل المثال  ؛بتحول جذري ف من النساء األكي  عالمي 

لمان ي الي 
ر
 8. دولة سلطوية تعرض المناضالت والناقدات النسويات للقمع%، ولكنها رغم ذلك 61.3بنسبة  ،ف

ر النساء بمقاعد برلمانية عن طريق بمعتر أخر،  عل خلق تعمل ، و «الكوتا»أصبحت األنظمة السلطوية تدفع بفكرة تمكير

تعمل ، بينما لتسويق صورة مزيفة ألنظمتها المتصلبة ؛ كمحاولةخطاب جذاب حول حقوق المرأة داخل المحافل الدولية

 9عل انتهاك حقوق اإلنسان األخرى.  وممنهجبشكل مستمر 

ر أنظمتها وإعطاء انطباع  ،الدعم السياسي  للحصول عله ذه «الكرنفالية»السلطوية من خالل ممارستها تسىع و  وتحصير

من توفير  ،من الناحية السياسية ،ألنها تعتقد أن تعزيز حقوق المرأة سيكون أقل تكلفة ؛عل أن هناك تغيير يحدث داخلها 

ي الحريات المدنية ،«حاجيات التنسيق»
ر
ي تتمثل ف

ي تحمل الكثير من  الت 
عدم وحرية التعبير واالنتخابات الحرة والعادلة الت 

ر   عن كونها  ،الديمقراطي  اليقير
ً
 فضل

 
شكل تهديد

ُ
 10.ا ألنظمتها السلطوية الهشةت

لة»عل ذلك، تسىع العديد من  بناءً  ي إل  «السلطويات الملي 
عية عل نفسها من خالل تصوير اإلعمال الجزب  ضفاء الش 

اتيجية جزًء من محاوالت أوسع من و ة كخطوة مهمة نحو الديمقراطية، لحقوق المرأ هذه األنظمة جانب تشكل هذه االسي 

ي هذه إذ كثير   ؛متوافقة مع المعايير الدولية للديمقراطية والحوكمةباعتبارها لتصوير نفسها 
ر
ا ما يتم استغالل حقوق المرأة ف

كما أن هناك من األنظمة السلطوية   11وإلظهار أن التحول الديمقراطي تم إطالقه بجدية.  ،األنظمة لتحقيق أهداف سياسية

اتيجية للوصول إل المساعدات الدولية، من خالل إدماج الناشطات النسويات داخل  من تستخدم المسألة النسوية كاسي 

 12. الزبائنيةالشبكات 

 

 االنفتاح السياسي وبروز النظام الهجي   

 

ي عرفها المغرب مع مطلع التسعينلم تخضع 
ي االنتقال يتجربة اإلصالح السياسي والدستوري الت 

ر
ات للخطوات المألوفة ف

لة سيخ، 13الديمقراطي من اللي  اق والي  وز نظام سياسي لبقدر ما قادت  14)التحرير( واالخي  مؤسساته وقواعده تعىص ي 

 ومنطقه أن 
ُ
فعدم تطعيم هذا المسار اإلصالجي بمؤسسات وممارسات  15؛درج ضمن النموذج الخطي العام للدمقرطةت

ي خلق نوع من الجمود بدوره ديمقراطية تنعش الحياة السياسية وتعطي للحقل السياسي الدينامية المطلوبة، ساهم 
ر
ف

 .  16السياسي

لسياسية من عقدين عل اإلصالحات الدستورية واأكير لذلك، مازال المغرب ُيصنف ضمن األنظمة الهجينة، رغم مرور 

ي »وما رافقها من رسديات من قبيل 
؛ حيث صنفه تقرير صادر «العهد الجديد»و «االنتقال الديمقراطي »، «التناوب التوافق 

ي 
ر
يطانية، ضمن قائمة األنظمة السياسية  «ايكونوميست أنتليجنس يونيت»عن مؤسسة  2020ف بعدما حل ، «الهجينة»الي 
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ي المرتبة 
ر
ر ف   167من أصل  ،السادسة والتسعير

 
من أصل خمس نقاط وأربعة من مئة ا شملها التصنيف. وحصوله عل بلد

 
 
، إذ حصل عل معدل عش  نقاط. كما لم يحرز هذا النظام نقاط ي درسها المؤرس 

خمس ا جيدة ضمن الجوانب الخمسة الت 

ين من مئة األداء الحكومي حصل وفيما يتعلق ب . االنتخابات التعدديةيتعلق بفيما عش  نقاط من أصل  نقاط وخمسة وعش 

ر من مئة ر من مئة، عل أرب  ع نقاط وأرب  ع وستير ؛ وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية حصل عل خمس نقاط وست وخمسير

ة من مئةناهيك عن كونه لم يتجاوز معدل  ي عش 
ي مقابل خمس نقاط فيما يتعلق بالحريات المدنية،  أرب  ع نقاط واثنت 

ر
ف

ر من مئة   17فة السياسية. بخصوص الثقاوثالثة وستير

ر »مصطلح  ر بعض العناض الديمقراطية وبعض يشير ل «النظام الهجير ي تجمع بير
تلك األنظمة السياسية المتنوعة الت 

؛ بحيث ال  عية حكم هذه األنظمة الهجينة عل اإلرادة اإللهية أو األصول األرسية، وال  تعتمد العناض السلطوية بشكل كبير رس 

من و  18األنظمة االستبدادية الكالسيكية. الذي تعتمده  هنفسالقدر اإلكراه لالحتفاظ بالسلطة بو  تلجأ إل العنف الشديد 

خصائص هذه األنظمة الهجينة تفكك حدود التعددية بداخلها أو تحديدها المسبق لتعددية سياسية مفتوحة مع القليل من 

 19تثبيت مؤسساتها. عن هذه األنظمة وكذا عجز الديمقراطية، 

، التحو فرغم  ي الكثير من بلدان العالم النامي
ر
ي البنيات السياسية ف

ر
ل الكبير الذي أحدثته الموجة الثالثة من الديمقراطية ف

تجربتها التاريخية وما راكمته لا مشدودة تخضع لمسارات متعرجة ومختلفة، تكون غالب   هذه إال أن عملية التحول الديمقراطي 

 .  من بناء مؤسسي

ر » ا بدأ يخضع لعمليةا سياسي  ، وجد أمامه نظام  1999 سادس للعرش سنةمحمد ال عندما وصل الملك ، وذلك «التهجير

ي مع بداية التسعين
، يبفعل االنفتاح السياسي الذي أطلقه نظام والده الحسن الثابر ي

جملة من بتقديمه ات من القرن الماضر

ر دستور  ،اإلصالحات الحقوقية بث بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها أن المملكة المغربية تتش 1992من قبيل تضمير

ر الذين تعرضوا لال  1994العفو سنة و  ا،عالمي   ر السياسيير عرف فيما بات يُ  ختفاء القشي واالعتقالعن العديد من المعتقلير

ي ستين «سنوات الرصاص»ب   
ر
ي يات وسبعينيف

ي ظل مناخ دولي جديد يدعم قيم الديمقراطية،  20. ات القرن الماضر
ر
وذلك ف

ي الذي رفض منح مساعدباإلضافة  لمان األورب  ي مجال حقوق اإلنسان.  ؛للمغرب اتلضغوط الي 
ر
 21بسبب سجله ف

ي طالت حقوق اإلنسان خالل جاءت هذه اإل 
ي ظل إرث ثقيل من االنتهاكات الت 

ر
سنوات »صالحات الحقوقية ف

ي «الرصاص
ا. النساء و فحسب، وإنما طال  بحق الذكور ، حيث لم يوجه العنف الدولت 

 
ة ورغم األطفال أيض التضحيات الكبير

ي قدمتها النساء 
من أجل تحرير بلدها وتحملها إذالل المستعمر وعنفه، أضحت المرأة المغربية بعد االستقالل منبوذة  ،الت 

ي مجتمعها، باإلضافة إل تعرضها لالنتهاك السياسي ليس فقط ب
ر
ي ف ر ا، كما كانت عرضة لالنتهاكات والعزل التميير سبب سياسي 

ا بسبب جنسها األنثوي
 
 22. نشاطها السياسي وتمردها، ولكن أيض

ل 
ّ
، من خالل 1999وصول الملك محمد السادس للحكم سنة ومث ي إرساء سياسة االنفتاح السياسي

ر
، نقطة تحول كبير ف

ر عهده بإصالحاتإذ  ؛«حديثة»و «متجددة»قيادته الدولة بطريقة  الية مهمة،  تمير وع تعديل عمل عل إتمام مش  فليي 

، رفع سن  بشهور.  مدونة األرسة الذي بدأه والده قبل وفاته ي
وع التحديتر ي تضمنها هذا المش 

ر أهم اإلصالحات الت  ومن بير

ة سنة، كما خوّ  ة إل ثمان عش  ي طلب الطالق الزواج من خمس عش 
ر
 من حق الرجال ف

َّ
، وحد ي

اضر ل للمرأة حق الطالق بالي 

 
ً
  عن وضعه قيو بشكل انفرادي، فضل

 
 23ا عل تعدد الزوجات. د

ي ورغم  نقة األنظمة السلطوية المغلقة، وأدخلته إل  أن هذه اإلصالحات التحديثية أخرجت النظام السياسي المغرب  من رس 

نادي السلطويات المرنة أو األنظمة الهجينة، إال أنها كانت مجرد إصالحات سطحية لم تقد إل خلخلة البنية السلطوية 

وعل الرغم من وعل صناعة القرار. ، المؤسسة الملكية مهيمنة عل البنيان الدستوريإذ ال تزال  ؛للنظام السياسي 

ي سياق  2011اإلصالحات الدستورية المهمة لسنة 
ر
ي جاءت ف

ي »والت  بالطلب عل التغيير  ا الذي كان موسوم   ،«الربيع العرب 

 
ً
، ظلت المؤسسة الملكية فاعل ي

، ا داخ مركزي  السياسي والمؤسساب  عكسته حجم الصالحيات األمر الذي ل الحقل السياسي

ر  الممنوحة لها، سواء اتوالسلط ي واألربعون(، أو أمير المؤمنير
باعتبار الملك رئيس الدولة وممثلها األسم )الفصل الثابر

 24(. 1201ون الدينية )الفصل الحادي واألربعون من دستور ئوحامي حم الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الش
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اق الفضاء العام  النسوية المغربية واختر

 

اق البنية الحزبية  تيبات المؤسسية لألحزاب «الحديدية»لم تستطع المرأة المغربية اخي  ، حيث ظلت عل هامش الي 

ي تدعي الحداثة والديمقراطية منها،  ،السياسية
ي المقام األول حت  تلك الت 

ر
عل إل ثقل الزمن الطويل وهو ما يعود ف

ي »إذ لم يسعف هذه التنظيمات السياسية خطابها السياسي  ؛الذهنيات والممارسات
ي التخلص من الموروث  «الحدابر

ر
ف

ة للرجل أكير من  ر ي الذكوري، الذي طبع ثقافتها السياسية، بحيث أن البنية الذهنية التقليدية للمجتمع ظلت متحير
ر
الثقاف

 ظم حقول الحياة اليومية. وهو ما تظهره الهندسة الذكورية لمع ،المرأة

ي الش
ر
ة عل المشاركة السياسية النسائية ف ا ما ون العامة، إذ كثير  ئيطرح هذا التشييد الذكوري للفضاء العام تحديات كبير

ر الريبة إزاء كل مبادرة سياسية من شأنها  ُينظر  اق إل النساء بعير عل ا ما يتم اعتبارهن غير قادرات الفضاء العام. بل، كثير  اخي 

ي شيدتها ثقافة ذكورية تقليدية، بعض الصعوبات عل األحزاب  ،ولية العامة. تطرح هذه التصورات النمطيةئتحمل المس
الت 

ي من شأنها 
ي دعم المبادرات والمشاري    ع الت 

ر
ي قلب الحياة السياسية. تعزيز السياسية ف

ر
 حضور المرأة ف

ي عمل ومن إدارة الش ،المجال السياسي  أدى استبعاد النساء من
ر
ي المغرب، إل انخراطهم ف

ر
كآلية من الجمعيات  أن العام ف

وتطوير  تشكيلمن خالل  ،مهد ذلك لظهور وتشكيل القضية النسائيةو  . نفوذهم وتنازعهم السياسي  لفرض ؛آليات المقاومة

وذلك،  25لمجتمع. من أجل الوعي بوضعها ومكانتها وتطورها ودورها داخل او  جمعيات نسائية مختلفة تناضل من أجل المرأة

ي قد تع
ر الت  ي و من خالل رفع وعيها بالقضايا المتعلقة بالتعليم والمعرفة، وبالقوانير

 ق أو تقيد ولوجها للفضاء العام كقانوبر

ي خلق خطاب نسوي 
ر
الديمقراطية  عل مبادئيعتمد األرسة والشغل؛ بحيث ساهمت هذه الدينامية المدنية بشكل كبير ف

 وحقوق اإلنسان. 

ي لم تستطع 
ي المغرب كرد فعل عل أزمة نموذج الدولة الوطنية الت 

ر
ام جاء بروز المنظمات النسائية ف ر بوعود االلي 

ي يناض  الفضاء العامإثراء عل  هذه المنظمات عملتإذ التحديث السياسي والمجتمىعي بعد االستقالل؛ 
 
بخطاب حقوف

ي خلق دينامية اجتماألمر الذي قضايا النساء. 
ر
اعية من خالل تعبئة المضطهدات من النساء. كما لعبت هذه ساهم ف

 
ً
، فضل ر ر الجنسير ي الكفاح ضد كل أشكال الالمساواة بير

ر
ا مها ف  عن تسليطها الضوء عل قضايا الديمقراطية المنظمات دور 

ا. طرحت هذه الدي ة جنسي  ر نامية االجتماعية والعدالة االجتماعية وتحدي التفكير التقليدي والممارسات القمعية والمتحير

.  ،سياسات التنمية الحكومية الجديدة تحديات جديدة عل ي قضايا النوع االجتماعي
ر
ا جديدة للتفكير ف

 
 26وفتحت آفاق

،  لم تكن الحركة النسائية ي المغرب عل هامش الضاع المجتمىعي
ر
ي عرفها المغرب مع  ،دفعتها التحوالت السياسيةإذ ف

الت 

يعية، من خالل إطالقها لعريضة مليون توقيع سنة ات، إل المطايمطلع التسعين ، 1992لبة بإصالحات مؤسسية وتش 

ي نهاية أثناء بمبادرة من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب 
ر
ي الرباط، وهي عريضة تطالب بتغيير  1991ديسمي  مؤتمرها ف

ر
ف

نتقال من مرحلة البناء التنظيمي والتأسيس مدونة األحوال الشخصية، وكانت هذه الدينامية النسائية الجديدة بمثابة ا

افع من أجل تعزيز حقوق النساء وفق ما هو متعارف  ي والي  ي للقضية النسائية إل مرحلة النضال المطلت  الفكري واإليديولوج 

ي منظومة حقوق اإلنسان. عليه دولي  
ر
 27ا ف

ي دفعت هذه الدينامية النسائية الجديدة 
وع ل، 1999عام حكومة السيد عبد الرحمن اليوسقر الخط ة »إلعالن عن مش 

ي التنمية
ر
ي أعدها الوزير المكلف بالنهوض بأوضاع المرأة السيد  «الوطنية إلدماج ال مرأة ف

، بمشاركة «سعيد السعدي»الت 

ي تناهض  
ر ضد النساء )كافة فعاليات نسائية متشبعة بالحداثة واعتماد المواثيق الدولية الت   cedaw .)28أشكال التميير

وع  بية ومحو األمية والصحة اإلنجابية، وإدماج المرأة اقتصادي  لوي  هدف هذا المش  ي مجال الي 
ر
ا، وتعزيز تعزيز مكانة المرأة ف

 29ا. مكانتها قانوني  
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وع، إال أنه  ي لهذا المش 
سة من الحركة اإلسالمية المغربية، السيما الشق المتعلق قوبل برغم الرهان التحديتر مقاومة رس 

ة حاشدة بالدار البيضاء لباألحوال الشخصية واألرسة، وهو ما قادها  ي العارس  من تنظيم مسير
ر
األمر الذي . 2000مارس سنة ف

ي العاصمة الرباط لدفع القوى الحداثية 
ر
ة مضادة ف وع الخطة الوطنيةللرد بمسير  . مساندة مش 

ر  هذا االستقطاب ر والمحافظير ر الحداثيير ل  الحاد بير
ّ
ر أزمة حقيقية لوضع إصالحات من شأنها تحسمث ط ير  الش 

ر لجنة  ، الذي عمل عل تعيير ي للمرأة، األمر الذي دفع بعض التنظيمات النسائية لطلب التحكيم الملكي
 
المؤسسي والحقوف

اح مراجعة جوهرية  ؛استشارية متعددة االختصاصات ي القي 
لمدونة األحوال الشخصية تراعي التحوالت االجتماعية الت 

 . ي ق المجتمع المغرب 
ي تخي 

ي عي ّ األمر الذي يعيشها البلد، والتوجهات االجتماعية والثقافية الت 
ر
 عنه الملك محمد السادس ف

 » بقوله 2003خطاب له سنة 
ً
دد فضل ي تجنيب المجتمع مغبة  عما اتخذناه للنهوض بأوضاع المرأة وإنصافها، فإننا لم ني 

ر
ف

 30. «الفتنة حول هذه القضية

 ، ر ر مختلف الفرقاء السياسيير تسمح بالحفاظ فتشكل الوظيفة التحكيمية إحدى اآلليات التقليدية لحل الخالفات بير

.  عل التوازن وحماية الوضع القائم، كما تعد آلية لبسط نفوذ  ي طيلة مسارها التا المؤسسة الملكية عل الحقل السياسي
ريىحر

ي  «االنقسامية»ا، إذ ساهمت الطبيعة ا تحكيمي  لعبت المؤسسة الملكية دور   ي المجتمع المغرب 
ي تعي 

ي تطور هذه  الت 
ر
ف

ي رافقت الدولة المغربية الحديثة بعد  31. الوظيفة
إن الدور التحكيمي للمؤسسة الملكية ليس وليد التجربة السياسية الت 

ي بنية المخزن كنظام للتحكيم والموازنةممارسة تقليدية  كونهاالستقالل، بقدر  
ر
 32. تجد جذورها التاريخية ف

 

 الكوتا النسائية كسياسة جديدة

 

ي األصل من لا يهدف إيجابي   إجراءً  «الكوتا»يعد نظام 
ر
ي المؤسسات السياسية، وتم تبنيه ف

ر
جانب معالجة نقص تمثيل المرأة ف

ر  وي    ج خالل السبعينيات، ومنذ ذلك الحير
ي الير

ر
ي عرفت ازدهار  أضىح أاألحزاب السياسية ف

ا حد أرسع االتجاهات القانونية الت 

  ا ا كبير  وانتشار  
ً
ي مناطق وسياقات سياسية مختلفة من العالم. فضل

ر
 عن كونه طرح العديد من السجاالت الفكرية ف

ر والسياسية عندما تم التفكير فيه كآلية سي ط السياسي للمشاركة النسائية، ومن بير ر الش  اسية يمكن اعتمادها لتحسير

ي قدمت هي أن نظام 
ات الت  اتيجية للنخب  ،يسمح بخلق تعبئة سياسية للمرأة «الكوتا»التفسير ويمنح الحوافز االسي 

 33ية للمشاركة السياسية. المعايير الدولو  السياسية، كما أنه يجعل من المعايير السياسية القائمة متسقة مع السياسات

ل 
ّ
لرفع وعي المرأة بأهمية  ؛الضغط الدولي من أجل المشاركة السياسية للمرأة فرصة سياسية للمنظمات النسائيةومث

طها التمثيلي داخل المؤسسات المنتخبة ،المطالبة بحقوقها السياسية
ر رس  ي لطالما خضعت للهيمنة الذكورية.  ،وتحسير

الت 

ي ظل هذا السياق تم 
ر
 جانب من  «الكوتا النسائية»مسألة  طرحف

ً
للتطور الدولي لمفاهيم  المنظمات النسائية؛ استجابة

ر  ر الجنسير ر لحقوق المرأة. وهو ما تم التعبير  . المساواة بير ر الداخليير ي المغرب من أهم الداعمير
ر
وتعتي  المنظمات النسائية ف

ي الحياة السياسية»عنه عند تشكيل 
ر
ي الدار البيضاء  1993ام ع «لجنة مشاركة المرأة ف

ر
 34. ف

ر السياسي للمرأة، هاجس   ل مطلب التمكير
ّ
ي المغرب منذ بداية تسعينشك

ر
ي يا لدى المنظمات النسوية ف

إذ  ؛ات القرن الماضر

ةلتقدمت  حات لتشجيع تمثيلية المرأة، من قبيل ضمان عش  شيحات  لسلطات المعنية بمقي  ي المائة عل األقل من الي 
ر
ف

ي صيف النسائية. لقد  
ر
فرصة سياسية لها لرفع مطالبها بزيادة المشاركة السياسية  2002كان إصالح قانون االنتخابات ف

ي » للمرأة، من خالل رفعها لمذكرة مطلبية موسومة ب وع مراجعة القانون االنتخاب 
ط المؤسسي للمرأة  ؛«مش  ر الش  بغية تحسير

 . ت لضعف التمثيل السياسي للمرأة أرجعت هذه المذكرة أسباب و داخل مراكز القرار السياسي غياب اإلرادة السياسية، واعتي 

ر السياسي للمرأة.   35أن تعديل مدونة االنتخابات، سيكون فرصة للحكومة للتعبير عن إرادتها الحقيقية من أجل تعزيز التمكير

ي مارست  ي تعزيز و  ا ا محوري  دور   المؤسسة الملكية داخل النظام السياسي المغرب 
ر
ا ف ايا الحقوقية للمنظمة القض حاسم 

ي المغرب تدرك جيدا 
ر
ي الحياة السياسية عن طريق نظام الكوتا له  النسائية، بحيث كانت النخب الحاكمة ف

ر
اك المرأة ف أن إرس 

عية المؤسسات السياسية داخلي  من بينها  ،عوائد سياسية مهمة ي ثماره السياسية خارجي   ،ا تعزيز رس 
ي ظلوجتر

ر
مناخ عالمي  ا ف
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ايد، كما أصبحت  رةأضحت فيه فك ر ر قضية بارزة بشكل مي  ر الجنسير  المساواة بير
ً
وعية الديمقراطية والحداثة  علدليل المش 

 السياسية. 

ي  ي النظام السياسي المغرب 
ر
سيما بعد ال ، «الكوتا»الحركة النسائية عل المطالبة بنظام شجعت  المكانة المركزية للملك ف

ي للملك محمد السادس بمن
ر لثورة الملك والشعب الخطاب الثابر ين من أغسطساسبة الذكرى السادسة واألربعير ي العش 

ر
 ف

 » هالذي جاء في ،1999
ُ
ي يشكلن زهاء نصفه ت

ي المجتمع وازدهاره. والنساء الالب 
 
ي غير كيف يتطور بلوغ رف

ر
هدر مصالحهن ف

ي إنصاف لهن مما قد مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق، هن بها شقائق الرجال تتناسب ورسالتهن 
ر
السامية ف

ي ميدان العلم أو العمل
ر
 36. «يتعرضن له من حيف أو عنف، مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور، سواء ف

ي سياق رسدية 
ر
ي رافقت وصول الملك محمد السادس للعرش سنة  «العهد الجديد»ف

، كانت االنتخابات 1999الت 

يعية لعام  مت القوى السياسية بإجراء انتخابات نزي  هة وشفافة. مع أول اختبار لنوايا ال 2002التش  ر ؛ بحيث الي  تغيير السياسي

ط المشاركة السياسية تعزيز ذلك بإصالحات سياسية وانتخابية ر رس  ر  ؛تستهدف تحسير من أجل رفع نسبة مشاركة المواطنير

ي االنتخابات المغاربة
ر
ر اإلج ،ف ي السياسة المغربية. وكان من بير

ر
اع واستعادة ثقتهم ف ي تم اتخاذها تخفيض سن االقي 

راءات الت 

ة سنة ين إل ثمان عش  ي المائة  اعتماد نظام كوتا و  ،من عش 
ر
ة ف  المقاعد النيابية.  منخاص بالنساء بنسبة عش 

ر السياسي للنساء المغربيات ي المشاركة السياسية، إذ لم ا تصاعدي  مسار   «الكوتا»من خالل نظام  فتحت فرصة التمكير
ر
ا ف

لمانيةيستطعن  ي سنة  الولوج إل المؤسسة الي 
ر
يعية بعدما ، 1993إال ف بمجلس  تمكنت امرأتان من دخول المؤسسة التش 

ي آليات سياسية تعزز  فوزهما  النواب بعد 
ر
ورة رفع الحيف والتهميش، والتفكير ف بمقعدين؛ وهو ما سلط الضوء عل ضر

ي ظل هذا السياق، تبتر ال 37حضورهن بالمؤسسات المنتخبة. 
ر
توافقية للنساء، بعد تعديل القانون التنظيمي  «اتكو »مغرب ف

المتعلق بمجلس النواب الذي نص عل تقسيم الدوائر االنتخابية  31.97 المتمم والمغير للقانون التنظيمي رقم 02.29رقم 

، دوائر انتخابية محلية تضم  ر   295إل صنفير
 
  ،ا مقعد

 
ر مقعد ر وأخرى وطنية تضم ثالثير  وزارة الداخلية ا تم التوافق بير

 38واألحزاب السياسية عل تخصيصها للنساء. 

لمان سنة التوافق لوأدى هذا  ر امرأة للي  ي حجم2002وصول خمس وثالثير
ر
ي ارتفعت من  ، وهو تحول نوعي ف

التمثيلية الت 

ة بالمئة  ر ست من عش  يعيتير ر التش  ي الواليتير
ر
ة بالمئة( إل 1997-1993) ف ة وثمانية من عش  . 2002عقب انتخابات  عش 

لمانية للنساء إل المرتبة  111وب  هذا انتقل المغرب من المرتبة  ي قائمة البلدان ذات التمثيلية الي 
ر
ا. إال أنه، مع عالمي   69ف

ر امرأة؛ وهو تراجع كمي قد اعدأ تتراجع 2007سبتمي  انتخابات السابع من  ر إل أرب  ع وثالثير د المنتخبات من خمس وثالثير

 يبدو طف
 
ه قوي  يف ي إطار المقارنة عل المستوى الدولي فقد كان تأثير

ر
 ا، حيث نقل المغرب من المرتبة الثانيةا، لكن بوضعه ف

، ي . و  إل المرتبة السابعة عل المستوى العرب   عل المستوى الدولي
ر  39إل المرتبة الثامنة والتسعير

 

ط السياسي للنساء ي كفرصة لتعزيز الش   الربيع العرب 

 

ي كان ألح ة للحركة النسائية  ،داث الربيع العرب  يعية واسعة، فرصة سياسية كبير وما رافقها من إصالحات دستورية وتش 

ي اختلفت منهجية 
ي عملها المغربية لتقديم تصوراتها ومطالبها، للجنة االستشارية لتعديل الدستور الت 

ر
عن الطرق السابقة ف

وحظ أن الطرح ا إعداد الوثيقة الدستورية. لكن
ُ
ر لذي تقدمت به الحركة النسائية لم يتجاوز اإل ل جراءات الشكلية للتمكير

، دون نفاذ تصوراتها إل عمق إشكالية باعتبارها الضمانة األساسية لتداول السلطة وصناعة القرار  40،الديمقراطية السياسي

 الحر. 

، والذي لم  2011تأثر دستور سنة و  ي ي الذي عرفه العالم العرب  يكن المغرب بمعزل عنه، لذلك جاء بالسياق االحتجاج 

  ؛ساسيةالدستور برزمة من الحقوق والحريات األ 
 
: اتساق ي

ي اآلب 
ي الثالبر

ر
فها المحتجون ف

ّ
ي كث

، «حرية»ا مع المطالب الت 

ع الدستوري يغير الفصل «عدالة اجتماعية»و «كرامة» بحموالته الرمزية  1996من دستور  19، هذا ما جعل المش 

ي والتقدمي »ل ُوصف ب  التقليدية، إل فص
الرجل والمرأة يتمتعان عل قدم المساواة بالحقوق »نص عل أن  ، بحيث«الحدابر
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تسىع إل تحقيق ». مع تأكيده عل أن الدولة «والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية

 لهذه ال
ُ
ث
َ
ْحد

ُ
ر الرجال والنساء. وت ر مبدأ المناصفة بير  41. «غاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التميير

من شأنها دعم التمثيلية النسوية وتمثيلية الشباب  ن مقتضياتتضمّ  ،صالجي بقانون تنظيمي كما تم تعزيز هذا المسار اإل 

شيحات المقدمة من طرف النسا  ء بمجلس النواب، حيث تم تخصيص المقاعد الموجهة للدائرة االنتخابية الوطنية للي 

شحة عل  ر مي  يعية الالزمة لضمان انتخاب ستير ر سنة، مع وضع اآللية التش  والشباب الذكور، الذين ال يتجاوز سنهم أربعير

ر مرشح     395ا برسم هذه الدائرة من إجمالي ا شاب  األقل وثالثير
 
  42. ا مقعد

ً
 عن ذلك تم تعزيز وزارة التنمية االجتماعية فضل

ي سنة 
ر
وزارة التنمية االجتماعية واألرسة »ولياتها، وب  هذا تحول اسمها إل ئبإضافة قطاع المرأة لمس 2012واألرسة والتضامن ف

 . «والتضامن والمرأة

ي منحها دستور و 
للنساء المغربيات، إال أن الممارسة السياسية ظلت محكومة بتبعية المسار،  2011رغم المكتسبات الت 

ي أول حكومة بعد دستور 
ر
السيدة بسيمة وهي  ،، وزيرة واحدة عن حزب العدالة والتنمية2011حيث كان نصيب المرأة ف

ر وزير   اجع؛لالمنظمات النسائية المغربية  االنتكاسي ا. دفع هذا الوضع الحقاوي من ضمن واحد وثالثير هو ما و  لتنديد بهذا الي 

ه البعض تراجع   ي السنوات السابقة،اعتي 
ر
ي حققتها المرأة المغربية ف

ي  ا عن المكتسبات الت 
ر
حيث شغلن سبع حقائب ف

ي قادها حزب االستقالل سنة 
 . 2007الحكومة الت 

 

؟ ي  الكوتا النسائية آلية للتمكي   السياسي أم سقف زجاج 

 

 
ُ
ا سياسات صديقة للمرأة بغرض الحفاظ ت ظهر بعض األبحاث حول نسوية الدولة أن األنظمة غير الديمقراطية تسن غالب 

. عل السلطة، وليس بهدف تحقيق  ي
ر سياسي حقيق  ي للمرأة داخل  43تمكير لذلك تصبح سياسة النوع أداة لخلق سقف زجاج 

 . ر السياسي الفعلي  المؤسسات المنتخبة؛ وهو ما يجعل سياسة المقاعد المحجوزة لها تأثير ضعيف عل مخرجات التمكير

ي التجربة السياسية المغربية زاد من التمثيل  «كروك متر لينا»لقد جادلت 
ر
بكون إعمال سياسة المقاعد المحجوزة ف

ي الوقت 
ر
ي للمرأة، ولكنه أدى ف

ي جديد،نفسه إل الوصقر   44دخال سقف زجاج 
ً
ا؛  رمزي  يجعل من التمثيل السياسي للمرأة تمثيل

ي خالل عقدين من الممارسة بحيث استطاع نظام الكوتا 
ر
لمانية، ومع ذلك زيادة اإلدماج الع ف ي المؤسسة الي 

ر
ددي للمرأة ف

ي للمرأة المغربية؛  «الكوتا»ا؛ إذ تصبح ا وليس نوعي  يبق  هذا التمثيل كمي  
ر التمثيل السياسي الحقيق  وحدها غير كافية لتأمير

ي اللوائح المحلية. 
ر
 وهو ما تعكسه نسبة التمثيل الضعيفة للمرأة ف

 

 
 (1جدول )

ر سنة تطور التمثيلية النسائية ب ي بير  202145و 1977مجلس النواب المغرب 
 

 عدد الفائزات عدد المرشحات التاري    خ
 

 النسبة

1977 08 00 00 

1984 15 00 00 

1993 33 02 06  %  

1997 69 02 06 % 

عن طريق  698و ا محلي   266 بينهن 964 2002
 الالئحة الوطنية

ي الدائرة المحلية و  05بينهن  35عدد الفائزات 
ر
 30ف

 طريق الكوتا عن
10.8 % 

ي الالئحة الوطنية)الكوتا(  780 2007
ر
ف

شيحات المحلية غير متوفرة
 الي 

ي الدائرة المحلية و  04 نمنه 34عدد الفائزات 
ر
 30ف

 عن طريق الكوتا
10.6 % 

عن  1160محلي و 464منها  1624 2011
 طريق الالئحة الوطنية

ي الدائرة المحلية و  07 نمنه 67عدد الفائزات 
ر
 60ف

 عن طريق الكوتا
17 % 

ي الدائرة المحلية و 10 نمنه 81عدد الفائزات  غير متوفرة 2016
ر
 % 21.18عن  71ف
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 طريق الكوت

2021 
 

ي الدائرة المحلية و  05منهم  95عدد الفائزات  2329
ر
 90ف

 عن طريق الكوتا
24.3 % 

 

 
إذ أن زيادة التمثيلية النسائية بمجلس النواب كان من نصيب اللوائح الوطنية المخصصة للنساء، السابق ُيظهر الجدول 

ر سنة  لمانيات بشكل ملفت بير ي خلقها نظام 2021و 2002ازداد عدد الي 
، األمر الذي يعكس الدينامية والتعبئة الت 

ي سياق اإلصالحات الدستورية  27.11؛ السيما أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم «الكوتا»
ر
الذي جاء ف

ي لسنة    2011والقانونية لما بعد الحراك المغرب 
 
ر مقعد  قد رفع من عدد المقاعد المحجوزة للنساء من ثالثير

 
ر مقعد ا ا إل ستير

ر    395من بير
 
ي مقعد

االنتخابية ظلت شبه ثابتة. تتأثر القواعد  ا يتألف منها مجلس النواب، وذلك عكس اللوائح المحلية الت 

ي تفتقد 
تيبات المؤسسية لبالمغرب بطبيعة اللعبة السياسية الت  لكثير من المقومات الديمقراطية؛ لذلك، تمنع الي 

ي وسياسي دائم.  لمانيات من بناء دائرة انتخابية محلية يمكن االستفادة منها لضمان دعم انتخاب   الي 

ر عن طريق  ي الدوائر لم تحدث ال« الكوتا»يبدو أن سياسة التمكير
ر
عدوى من خالل زيادة عدد النساء المنتخبات ف

ي جديد»المحلية؛ وهو ما أدى إل إدخال  شيح واالنتخاب بما يتجاوز متطلبات «سقف زجاج  .  «الكوتا»، يمنع النساء من الي 

ي نجحن
ي أن يتم ا «الكوتا»عي  آلية  كما لم يسعف هذا النمط التمثيلي الهش العديد من المنتخبات اللواب 

ر
ا ف

 
نتخابهن الحق

ر االعتبار تصميم نظام  ي مجلس  «الكوتا»مقاعد الدوائر المحلية. هذا إذا أخذنا بعير
ر
ي الذي يمنع النساء من البقاء ف المغرب 

 النواب؛ بحيث ال ُيسمح لهن بالحصول عل مقعد ضمن الالئحة الوطنية إال مرة واحدة. 

لمانيات السابقات عن  ت عنه إحدى الي  اكي للقوات الشعبية ذوهذا ما عي 
الخلفية اليسارية، بقولها  و حزب االتحاد االشي 

« 
 
شح مجدد ي عل الالئحة الوطنية للمرأة. بعد ذلك، لم ُيسمح لي بالي  . وهكذا ترشحت عل نفسها  ا عل الالئحةتم انتخاب 

ي منطقة أخرى، لكن عدم حصولي عل الدعم من الحزب أو من النس
ر
  ،اء األخرياتمستوى الالئحة المحلية ف

ً
 عن فضل

ي أخش
 . «ترشىحي ضد وزير سابق جعلتر

ً
ي »أن مؤكدة

ر
شح ف ي النساء بشكل غير مبارس  عن الي 

ي يثتر االفتقار إل الدعم الحزب 

 46«.المناطق المحلية

 

؟  تمكي   سياسي أم إصالح سطحي

ي أبرزها االرتفاع «الكوتا»إذا كان نظام 
ر تمثيليتها المؤسسية والسياسية، والت  ، بمثابة فرصة سياسية للمرأة المغربية لتحسير

لمانيات من  ايد للنساء الي  ر
يعية لسنة  أحد عش  بالمئةالمي  ي االنتخابات التش 

ر
ة من ، إل 2002ف ين وثمانية عش  واحد وعش 

ي انتخابات مجلس النواب لسنة  مئة بالمئة
ر
 . و 2021ف

 
مع بعض األنساق  ما قورنتا إذا مع ذلك، تبق  نسبة ضعيفة جد

 الدولتية القريبة من المغرب. 

 

 
 (2جدول )

لمانات ي الي 
ر
ي نسب تمثيل المرأة ف

ر
 47ترتيب الدول المغاربية ف

 عدد الدولة

 النساء

 عدد

 النواب

 النسبة

 المئوية

تيب  التر

ي   المغارب 

تيب  التر

ي   العرب 

تيب  التر

ي األ
 فريقر

تيب   العالمي التر

 65 16 3 2 25.8 462 119 الجزائر

 43 11 1 1 35 217 76 تونس

 94 25 9 3 20.5 395 81 المغرب

 

 

النسائية، فكرة جذابة ومغرية للحركة النسائية المغربية للولوج للفضاء السياسي المسيج، بقدر  «الكوتا»بقدر ما كانت فكرة 

ي األمر الذي لممارسة الديمقراطية الداخلية، لما وجدت نفسها أمام مؤسسات حزبية تفتقد 
عي  عنه األستاذ فريد المريتر
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ي نظره «إن غياب الديمقراطية داخل األحزاب المغربية ظاهرة عامة» بقوله
ر
، مسألة الفراغ األ »، وهي تعكس ف ي يديولوج 

أن أغلب الضاعات الحزبية الداخلية، مالحظة وغياب المشاري    ع السياسية الحقيقية والمستقلة. وليس من قبيل المصادفة 

ها منطق الوالءات الكريزماتية أو العشائرية، أكير مما تخضع لمنطق المسطرة  ي تدبير
ر
تنطبع بطابع شخىصي ويتحكم ف

 48. «القانونية ولثوابت اإلدارة الديمقراطية

  تشكل
 
ي من شأنها دعم مشاركة السليم للمشاري    ع وال التنفيذ ا أمام البنية المؤسسية لألحزاب السياسية عائق

مبادرات الت 

ي الهياكل السياسية، و 
ر
ر هذه المرأة ف ي تقدملم تستير

أن هذه ورغم حداثية وتقدمية. باعتبارها نفسها  األعطاب األحزاب الت 

ي خطاباتها وشعاراتها 
ر
ما  االنتخابية المطالبة بتحقيق المساواة والعدالة االجتماعية؛ إال أن هذه الشعارات األحزاب ترفع ف

ي الحصول عل المناصب السياسية. وهذا ما دفع المناضلة النسائية 
ر
فتئت تسقط أمام طموحات القيادات الذكورية ف

ي ال »خديجة الرباح إل التعبير عل أنه 
ر الخطاب والممارسة، الخطاب الذي يتحدث عن المساواة والممارسة الت  شتان بير

 49«.تزال بعيدة كل البعد عن تفعيل ذلك

كما تمت اإلشارة إل   «الكوتا»ولية، لم يقف عند حدود ترشيحهن عن طريق ئقلة وصول النساء إل مناصب المسإن عر 

ولية سواء عل مستوى الرئاسة أو عل مستوى ئا ما يتم التحايل عليهن عل مستوى تحمل المسكثير    ذلك من قبل، بل

ي 
ر
شحات بتقديم التنازالت ف ي تحمل المساإلنابة عن طريق الضغط عل المي 

ر
ولية، وهذا ئ محاضر تثبت عدم رغبتهن ف

ب  يعتي  تراجع  »   ،ا للمسار النضالي للحركة النسائيةا وضر
ً
إضار العقليات الذكورية   بمقتضيات الدستور، ويكشف مدىوإخالل

ي األدوار االجتماعية فقط
ر
 50. «عل حض المرأة ف

ابية 113.14 من القانون التنظيمي رقم ةأن المادة ال سابعة عش   رغمو  ر »تنص عل أنه  المتعلق بالجماعات الي  يتعير

 
 
شحات ال يقل عن ثلث نواب الرئيسالعمل عل أن تتضمن الئحة ترشيحات نواب الرئيس عدد  «ا من المي 

 
ا من ، فإن عدد

ن عن رفضهن تولي المس ي انتخابات انوترك ،وليةئالنساء عي 
ر
حيث تم  ؛لمجلس الجماعي لمدينة الرباطها للذكور كما حدث ف

 
ً
ر للرئيسة بدل ي مدينة الرباطو  أربعة كما ينص القانون.   مناالكتفاء بنائبتير

ر
ي اإلفصاح لم  ،حسب مستشارة جماعية ف

ر
ترغب ف

النساء أن و  لم يكن باختيار النساء؛ بل خضع التفاقات قبلية من أجل المحافظة عل التحالف القائم،»عن اسمها، فإن األمر 

ي أغلب األحيان بتوجيهات أحزابهن
ر
من ف ر  51«.يلي 

ي ضحن للباحثة جانبوهذا ما تم تأكيده من 
لمانيات اللواب  نظام الكوتا يجعل »أن  «ضهور حنان» بعض النائبات الي 

وتا تشير أن آليات إصالح نظام الك»كما شددن عل  «.المرأة بارزة، ولكن عل هامش العديد من القضايا السياسية الصعبة

ة  يلمبارس  ام حقوق اإلنسان األساسية للمرأةبوال توجي بأي حال من األحوال  ،مبادئ العمل الخير كما أعربت   52«.احي 

ي تضي    ح للباحثة  مستشارة
ر
، بقولها  «حنان»محلية عن استيائها ف ر ر الجنسير أين نحن من المساواة »من نظام الحصص بير

والتكافؤ؟ مواقف األحزاب السياسية والمجتمع سلبية. نحن نعتي  الكوتا هدية ونحن )النساء( مثل الديكور. ال نتحمل أي 

ي تسود )بئمس
..( عل . ابنة ،أخت ،نتولية ونقتض عل اللجان االجتماعية أو الرياضية أو الثقافية. إن المحسوبية هي الت 

 
ً
ء؛ الطريق إل المساواة ال يزال طويل ي

 هذا المستوى تم تقسيم كل س 
 
 53«.ا جد

 
ً
ي اختيار المرشحات ضمن اللوائح  «الري    ع السياسي »تكريس لبعض األحزاب السياسية   عن ذلك، اتجهتفضل

ر
ف

ر السياسي ا ما استكثير  إذ  االنتخابية، من خالل اعتماد معيار القرابة العائلية،   غلت بعض القيادات الحزبية آليات التمكير

 : ي
 لوضع زوجاتهم وبناتهم وقريباتهم عل رأس اللوائح االنتخابية للحصول عل مقاعد برلمانية، وهو ما يظهره الجدول اآلب 
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 (3جدول )

يعية  لمانيات خالل الوالية التش   201654-2011شبكة العالقات العائلية للنائبات الي 
 

لمانية  اسم الت 
 

 طبيعة عالقة القرابة الحزب السياسي 

ي لألحرار حنان أبو الفتح 
 ابنة أخت المعطي بنقدور القيادي بالحزب التجمع الوطتر

ي لألحرار مينة بوهدهود
ي الحزب بوهدهود بودالل التجمع الوطتر

ر
 ابنة القيادي ف

ي لألحرار رحمة طريطاح
ي الحزب التجمع الوطتر

ر
 أحمد طريطاح ابنة القيادي ف

ي الحزب علي قيوح وأخت الوزير السابق عبد الصمد قيوح حزب االستقالل  زينب قيوح 
ر
 ابنة القيادي ف

ر العام للحزب حميد شباطزوجة األ  حزب االستقالل فاطمة طارق  مير

ي ابنة القيادي السابق عبد الرحمان بادو وزوجة علي الفاسي الفهري  حزب االستقالل ياسمينة بادو
ر
القيادي ف

 الحزب

اكي  رقية الدرهم
 أخت القيادي بالحزب حسن الدرهم حزب االتحاد االشي 

اكي  خديجة اليمالجي 
ات حزب االتحاد االشي  ي عبد الهادي خير

لمابر  زوجة النائب الي 

اكي  حسناء أبو زيد
ي الحزب علي سالم الشكاف حزب االتحاد االشي 

ر
 زوجة القيادي ف

 زوجة القيادي بالحزب الحبيب بن الطالب األصالة والمعاضةحزب  جميلة عفيف

 أخت القيادي بالحزب مصطقر الرميد حزب العدالة والتنمية رقية الرميد 

 
 

ي تم التوقف عندها أعاله، يبدو من خالل
لمانيات الت  ر  شبكة العالقات العائلية للنائبات الي  أنه تم تحويل آلية التمكير

لمان،  ي الي 
ر
بيير » لية إلعادة اإلنتاج االجتماعي بلغة عالم االجتماع الفرنسي آلالسياسي والنهوض بالتمثيلية النسائية ف

يعية لتمثيل األمة إل«بورديو يحضر فيه الزوج وزوجته وأخته وابنته...  «عائلي »برلمان  ؛ بحيث تم تحويلها من مؤسسة تش 

ر أن ، بطبيعة النسق الزب «الكوتا»نظام  وهو ما يبير ي ي والريىعي ائتأثر عند تفعيله داخل الفضاء السياسي والمؤسسي المغرب 
تر

ي تحتضن
.  للمؤسسات الت  ر  هذا التمكير

ي ناضلن من أجل اعتماد نظام  وهو ما أكدته إحدى المناضالت النسويات المغربيات
حت  لو »، بقولها «الكوتا»اللواب 

شيح للوائح ا لوجه مع النظام األبوي الجديد يضع النساء وجه   طالبت النساء برفع نسبة التمثيل عن طريق الكوتا، فإن الي 

ي المغرب. الذي يجعل 
ر
هن من األقارب المقربات للزوجات أو لغير  «مظلة» بمثابة« الكوتا»الذي تمثله األحزاب السياسية ف

ت أيضا أن «. لقادة األحزاب، بحيث يظهرن فجأة عل رأس الئحة النساء ي المناصب الحزبية يخضع »كما اعتي 
ر
ر ف التعيير

لدرجة عالية من المركزية، ما يحول دون إنشاء دوائر انتخابية مستقلة داخل األحزاب السياسية ويعزز سيطرة المركز 

 55.«والممارسات الموروثة

ي المراكز المتقدمة من الالئحة الوطنية ليست هي النضالية أو الكفاءة أو 
ر
ي وضع النساء ف

ر
يظهر مما سبق، أن المتحكم ف

، بل هو شبكة العالقات الذكورية باألساس القادرة عل إنتاج وضعيات متقدمة  ي
ر
المسار السياسي أو حت  األصل الجغراف

ي الالئحة الوطنية
ر
ي بأقل عناء ممكن ومنه الفوز  ،للنساء ف

هذا ما أكدته تضيحات بعض مناضالت حزب  56. بمقعد برلمابر

اكي اليساري
ي اعتي  الال االتحاد االشي 

ا ما يتم تصويرهن عل أنهن »أن  نب  النساء المنتخبات من خالل نظام الكوتا غالب 

ي كثير من األحيان باختيارهن لحزب  هن السياسي  «نساء بالوكالة»أو  «رموز»
ر
ليس لديهن سلطة سياسية حقيقية، ألنهن يدن ف

 57.«ال سيما آلبائهن أو أزواجهن ،أو روابطهن األرسية

ي توصل 
الذي ضح بأن المقاعد المحجوزة ُينظر إليها عل أنها آلية تخدم  58«لورين» ليها إوهذا ما أكدته النتائج الت 

ا مع هذا الطرح، تؤكد سياسة المحسوب ي »ية، كما أنها تعزز أهمية الروابط األرسية وتأثير القائد. وتماشي  ايت 
ي الش 

« مونية بنابر

  فعاليتهم ونشاطهم بل يخضع لمنطق الزبائنية
ر
 59. أن اختيار المرشحات للقائمة الوطنية المخصصة للنساء ال يكاف
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عة الزبائنية ر ي بالمغرب ول لم تكن الير يدة اليوم، بقدر ما هي ذات طبيعة بنيوية، طبعت مساره، وهذا ما عي  للنظام الحزب 

ي المغرب لم يفرز أحزاب   «ويليام زرتمان»الباحث األمريكي  عنه
ر
يديولوجية بقدر ما أا بقوله أن النضال من أجل االستقالل ف

ي »، فالحزب «أحزاب مصالح»أفرز 
ي نظره ال حسب زارتمان يشكل أحد ثوابت الحياة السياسي «الزبوبر

ر
ة المغربية، فهو ف

امات المتبادلة.  ر كة وااللي  ي واضح بقدر ما تحركه المصالح المشي    60يقوم عل أساس مذهت 

 

لة بال ديمقراطية؟   تمكي   سياسي أم لت 

ي جنب  
ي التجربة السياسية المغربية، تمس 

ر
ر السياسي للمرأة ف ي ا إل جنب مع تطلعات القوى السياسية لم تكن سياسة التمكير

ر
ف

؛ ين من  التغيير الديمقراطي ر السياسي 2002سبتمي  فبقدر ما كانت انتخابات السابع والعش  ي مسار التمكير
ر
، لحظة مهمة ف

 
 
ر مقعد لمان، بقدر ما كانت انتكاسة للديمقراطية الفتية بالمغرب، وانهيار  للنساء المغربيات، بحصولهن عل ثالثير ي الي 

ر
ا ا ف

ي »  ا بأو ما كان يصطلح عليه مغربي   «االنتقال الديمقراطي »لشدية 
إذ رغم حصول حزب االتحاد  61؛«التناوب التوافق 

 
 
ر مقعد اكي للقوات الشعبية اليساري عل الرتبة األول بخمسير

ي هذه االنتخابات؛ االشي 
ر
ر ا ف الملك إدريس جطو ذو عيرَّ

لمانية. ل رغم عدم انتمائها وزير   2002الخلفية التكنوقراطية يوم التاسع من أكتوبر   ألغلبية الي 

 
ً
ون اإلسالمية من خارج ئعل تعيينه ما يسم بوزراء السيادة: وزير الداخلية، وزير الخارجية ووزير األوقاف والش عالوة

، الذي يعد أحد مبادئ الديمقراطية اإل  ي  لم يضعوا أنفسهم عل محك االختيار الشعت 
جرائية. دفع األغلبية الحكومية، بمعتر

اكي 
 «الخروج عن المنهجية الديمقراطية» صدار البيان الشهير حولإل هذا السلوك المكتب السياسي لحزب االتحاد االشي 

ين من   62. 2003نوفمي  يوم الثامن والعش 

ي اورغم اإلصالحات اله ي تضمنها القانون االنتخاب 
يعية، 2021سبتمي  الذي أطر انتخابات  63مة الت  زيز بهدف تع التش 

ر السياسي للمرأة بمختلف المؤسسات السياسية المنتخبة تعزيز حضور التمثيلية النسائية  نص هذا القانون علإذ  ؛التمكير

  العماالت بمجالس 
ً
ر  عن تخصيص واألقاليم، وذلك بمنحها ثلث المقاعد بهذه المجالس، فضل   ستير

 
ا لمرشحات مقعد

  395اللوائح الجهوية لألحزاب من أصل 
 
وصفت  ا. إال أن هذه المستجدات القانونية، تضمنت تعديالت أخرىبرلماني  ا مقعد

ي الجديد»، كما هو شأن «غير الديمقراطية»ب    ي اللوائح  ،«القاسم االنتخاب 
ر
ر ف الذي أصبح يحتسب عل أساس المسجلير

ر  وهو أحد  «منارالباسك » االنتخابية، وليس عل أساس األصوات الصحيحة المعي  عنها، هذا ما دفع الباحث المتخصصير

ي االنتخابات المغربية
ر
ي هذا التعديل  ف

ر
 أمر  »إل التعبير عن استغرابه، حيث رأى ف

 
ي التجارب الدولية ا شاذ

ر
ا وال أساس له ف

 64. «المقارنة

ر السياسي للمرأة المغربية، عن قضية الديمقراطية، إذ يصعب إرساء مؤسسات سياسية  ال يمكن فصل مسألة التمكير

، دون وجود أرضية ومناخ يسمحان بالتداول عل السلطة  فاعلة ر السياسي للنساء بشكل فعلي تعزز مسارات التمكير

لديها القليل من القوة السياسية  ،كمؤسسات  ،أن األحزاب السياسية المغربيةإذ والوصول إل مؤسسات صناعة القرار؛ 

ي يد بينما  . حقل السياسي التعبير عن المصالح االجتماعية داخل الو  التخاذ القرارات،
ر
ظلت عملية صنع القرار المركزي ف

ي ال تنظر لنفسها كسلطة حاكمة فقط، بل عملت منذ االستقالل 
نفسها فوق الفرقاء  عل موضعةالمؤسسة الملكية الت 

ر  ر واالجتماعيير  65. السياسيير

 
ً
الية أن قضية المرأة تقدمت تؤكد األوربية منها،  التجارب السياسية المقارنة، خاصة ي ظل أنظمة ليي 

ر
وازدهرت ف

ي المؤسسات التمثيلية، ولم يكن ذلك ليتأب  لوال اعتماد آليات 
ر
وديمقراطية، كما تعززت بالمقابل الديمقراطية باستيعابها ف

ي أغلب دول العالم. 
ر
ي كما هو الحال ف

غير  سياسية سواء بشكل إرادي كما هو حال أغلب الدول اإلسكندنافية، أو بشكل قانوبر

ي بيئة سياسية غير ديمقراطية، وطرحه كإشكال ديمقراطي داخلها، قد يشوه جوهر القضية، وتصبح  أن
ر
طرح سياسة النوع ف

ي تبحث بها األنظمة السلطوية عل مصداقية أكي  لمؤسساتها 
قضية التمثيل السياسي للمرأة، إحدى األدوات الت 

 66السياسية. 

ر السياسي لل  سياسة التمكير
مرأة فرصة سياسية لدفع هذه األنظمة إل التكيف مع متطلبات ومع ذلك، قد تبق 

ي كتابها الموسوم «جينيفر غاندي»الديمقراطية، وهذا ما خلصت إليه عالمة السياسة 
ر
ي ظل » ف

ر
المؤسسات السياسية ف
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يعية واألحزاب والحركات االجتماعية يمكن أن يكون لها تأثير ج»، بقولها «الديكتاتورية ي أن الهيئات التش 
ر
يد عل السياسة ف

الدول غير الديمقراطية، وأنه تحت الضغط قد تقدم القيادات السياسية تنازالت من أجل تحييد التهديدات ومواصلة 

 67. «التعاون

 

 خاتمة

 

ي عرفها المغرب مع نهاية ثمانينالتوقف حاولت هذه الورقة 
ات القرن يعند تأثير اإلصالحات السياسية والحقوقية الت 

ي 
ر
ين ف ؛  العش  ي ي دفع النظام إذ النظام السياسي المغرب 

ر
لتكيف مع هذه الموجة الجديدة، من خالل لساهمت هذه العوامل ف

ي مجال حقوق اإلنسان، والسماح بولوج النساء للمؤسسات المنتخبة عن طريق نظام 
ر
 «الكوتا»القيام ببعض اإلصالحات ف

ي عهد الملك محمد السادس سنة 
ر
، وتم تعزيز هذا المسار اإلصالجي بإصالحات مهمة مع دستور 2002منذ أول انتخابات ف

ر المؤطرة لعمل مجلس  «الكوتا»الذي نص عل مبدأ المناصفة أو من خالل توسيع مقاعد  2011 ي القوانير
ر
النسائية ف

ي لسنة  ي أعقبت الحراك المغرب 
 2011النواب الت 

ً
 عن إبرازها للدور الجوهري الذي لعبته الحركة النسائية المغربية . فضل

ي الفضاء العام
ر
افع من أجل بلورة كوتا نسائية  ،لطرح قضايا المرأة ف ، سواء من خالل الي  ر السياسي وعل رأسها مسألة التمكير

ي سنة 
ر
ي وا 2002ف ي خضم الحراك العرب 

ر
ي مذكراتها ف

ر
ي لسنة أو من خالل تعزيزها لهذا المطلب ف  . 2011لمغرب 

ي التجربة السياسية المغربية، إال أن العديد من و 
ر
ي رافقت سياسة المقاعد المحجوزة للمرأة، ف

رغم أهمية السياسات الت 

ي طبيعة هذه اإلصالحات، حيث الحظوا أن
ر
ر شككوا ف ر والباحثير ر الدوليير ديمقراطية » هذه اإلصالحات ماهي إال  المراقبير

ر  ، يسىع من خاللها «سطحية ر واجهة نظامهلالنظام الهجير يير ر
ر السياسي عل أسس ديمقراطية  ي  دون إرساء قواعد التمكير

ي طبيعة التمثيل الرمزي للمرأة،  صلبة. 
ر
 تجد هذه األطروحة صداها ف

ً
ي مجلس من  فبداية

ر
الزيادة العددية للنساء المنتخبات ف

ي انتخابات سنة  «الكوتا»النواب، منذ اعتماد نظام 
ر
ا باإلصالحات الدستورية والسياسية والقانونية لسنة ، مرور  2002ف

، بقدر ما أدتلك الخطوات لقد ت، لم 2011 ي
ر سياسي حقيق  شح إل  تتمكير ي جديد، يعيق أي إمكانية للي  دخال سقف زجاج 

ي تم التوقف عندها  األمر الذيوللفوز خارج الالئحة الوطنية المخصصة للنساء، 
 عكسته نتائج اللوائح المحلية الت 

ً
 ، فضل

لمان،  «الكوتا»عن تحويل نظام  ي الي 
ر
ر السياسي والنهوض بالتمثيلية النسائية ف لية إلعادة اإلنتاج االجتماعي آلمن آلية للتمكير

 . ي  وأداة لخدمة وتعزيز سياسات المحسوبية والري    ع الحزب 

 

 

 

 عن الكاتب

 

يف ي العلوم السياسية محمد ض 
ر
ق  أبحاثه علتنصب  ،المغرب – باحث ف ي الش 

ر
قضايا التحول السياسي والديمقراطي ف

 األوسط وشمال إفريقيا. 

 

 

 

                                                           
، وانج، سيسيليا )  1 ي الحصص والتمثيل الموضوعي للمرأة: دليل من تحليل محتوى المناقشات (. 2017كاليتون، أماندا، جوزيفسون، فيبيكي

العامة فر
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. ، ترجمة نهاية التاري    خ وخاتم البش  (. 1993) فوكوياما، فرانسيس 2 جمة والنش  ، )الطبعة األول(، القاهرة: مركز األهرام للي  ر ر أحمد أمير  حسير
لة: نموذج المغرب .(2013) مودن، عبد الىحي  3  . 1، ص 3، مجلة عمران للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدالة االنتقالية والسلطوية الملي 

https://bit.ly/3Bkcrx3
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 ة النوع، مرونة النظام السلطوي، ودور المجتمع المدبر

 (Gender Politics, Authoritarian Regime Resilience, and the Role of Civil Society in Algeria and Mozambique) 
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