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ا�نظمة التمثيلية للمرأة العربية
في المؤسسات التشريعية

بين ديمقراطية الواجهة والفاعلية السياسية:
 المغرب نموذًجا

الموقع

الدكتور فؤاد أعلوان

أستاذ في القانون العام والعلوم السياسية 
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
جامعة سيدي محمد بن عبد ا�، فاس – المغرب
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ملخٌص تنفيذي
ُيعدُّ إقرار نظام الحصص المحددة "الكوتا" في المغرب، منذ بداية األلفية الثالثة، إجراًء ضرورًيا لتعزيز 
الديمقراطية من خالل الرفع من التمثيلية السياسية للمرأة. لكن تساؤالت كثيرة تطرح بخصوص فاعلية 
نظام "الكوتا" بشكله الحالي، ومدى قدرته على تأهيل المرأة وضمان حضور فاعل لها في المؤسسات 
المنتخبة ومراكز القرار بعيًدا عن الحضور الرقمي. اعتباًرا لذلك؛ تهدف هذه الورقة إلى التأكيد على 
أهمية تعديل نظام الكوتا الحالي، انسجاًما مع التطور الكبير الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة 
من الدول، وحتى تتجاوز مشاركة المرأة في الحياة السياسية حدود التسويق الخارجي للمغرب كدولة 
حديثة، ووفق مقاربة منهجية تعتمد أساًسا على المنهج الوصفي التحليلي، تخلص الورقة إلى ضرورة 
التخّلي عن نظام "المقاعد المحجوزة" األقل إبداًعا وفاعلية، وتعويضه بكوتا حزبية إجبارية ال تقل عن 
التناوب بين الجنسين في وضع القوائم االنتخابية؛ حتى تشّكل النساء أقلية  الثلث مع اعتماد نظام 
مؤثرة في المؤسسة التشريعية، في أفق تعميم نظام الكوتا االنتخابية ليشمل جميع مناصب المسؤولية 

ومختلف إدارات الدولة. 

كلمات مفتاحية
الكوتا النسائية، المشاركة السياسية، االنتخابات في المغرب، التمييز اإليجابي، المناصفة.

المقدمة:

دسـتورية  مـدى  حـول  قائًمـا  الجـدل  يـزال  ال 
وفاعلية نظام الحصص المحددة "الكوتا" وقدرته 
علـى تأهيل المـرأة وضمان حضورهـا الفعلي في 
مختلف المؤسسـات المنتخبة ومراكز القرار؛ حيث 
يعتقـد البعـض أن نظـام الحصـص يسـعى إلـى 
القضاء على التمييز بتمييٍز آخر بعد أن تحلَّ "عدم 
المساواة الرسمية" محّل "عدم المساواة الفعلية"، 
بكيفيـة توحـي بـأن المرأة أقل شـأًنا، وغيـر قادرة 
علـى تحقيـق ذاتها إلـى درجة يبدو معهـا "التكافؤ 

القسري" مهيًنا في حقها١. 

فـي هـذا اإلطـار تؤكـد آن روفييـارد أن الكوتـا 
إلـى مسـاواة  الوصـول  النسـائية قـد تنجـح فـي 
رقميـة، لكنهـا لـن تفضـي إلـى تحقيـق مسـاواة 
فعليـة، كمـا لـن يكـون لهـا تأثيـر حقيقـي علـى 
السـلوك السياسـي وال على تحسـين وضع النسـاء 
فـي أسـفل درجـات السـلطة، فبالرغم مـن آثارها 
الرمزيـة، فهـي ليسـت الطريـق األمثـل لتحقيـق 
المناصفة، وهي مجرد أداة ال يجب أن نتوقع منها 
بالضرورة أكثر مما تسـمح بـه ميكانيكًيا٢. وتؤكد 
فـي هذا الصدد األسـتاذة "أوريلـي دوديزيرت" أن 
مشكلة المسـاواة بين الجنسين مشكلة اجتماعية 
عميقـة، متجـذرة في الممارسـات والثقافـات، وأن 
حلها يتجاوز اآلليات القانونية، ويتمركز أساًسا في 

التربية والتعليم والتوعية والحوار"٣.

"التمييـز  مبـدأ  مناصـرو  يعتقـد  بالمقابـل 
اإليجابي" أن نظام الكوتا يهدف أساًسا إلى تمكين 
القـدرة علـى  أي  السياسـية،  المـرأة مـن حريتهـا 
ممارسـة حقوقها السياسـية، وهو يستند في ذلك 
أجـل تعزيـز  المسـاواة مـن  "ترسـيخ عـدم  علـى 
كان  إذا  الكوتـا  نظـام  أن  ويؤكـدون  المسـاواة". 
مزمنـة  إلشـكالية  نهائًيـا  حـًال  يمّثـل  ال  صحيًحـا 
النفـس البشـرية؛ فهـو بالمقابـل  ومتجـذرة فـي 
إجـراء مؤقت وفعال لتعزيز التنوع، على حد تعبير 
الديمقراطيـة بشـكل  "دانيـال صبـاغ"، وترسـيخ 

فعلي، ففي النهاية ال ديمقراطية دون نساء٤. 

الكوتـا  نظـام  إقـرار  يعـّد  الكثيريـن  وبـرأي 
(بأنواعـه) فـي مجموعـة من الدول إجـراًء ضرورًيا 
المؤسسـات  فـي  للمـرأة  فاعـل  حضـور  لضمـان 
المنتخبـة ومراكـز القـرار، في ظـل معيقات كثيرة 
بالـغ  أمـًرا  للرجـل  المـرأة  تصبـح معهـا منافسـة 
ينظـر  حيـث  ثقافيـة؛  معيقـات  وهـي  الصعوبـة. 
للمـرأة علـى أنهـا "كائـن غير سياسـي" غيـر قادر 
علـى اتخاذ القرارات الحاسـمة والعقالنية وال على 
تدبير األزمات السياسـية، وهي قناعات يتقاسمها 
اقتصاديـة  وأخـرى  والنسـاء٥،  الرجـال  أحياًنـا 
واجتماعيـة، فمثـًال حسـب أرقـام آخـر إحصـاء عام 
للسـكان ُنّظـم بالمغرب عام ٢٠١٤، بلغت نسـبة 
األمية في صفوف اإلناث نسبة ٤٢٪، مقابل ٢٢٪ 
فقط بالنسـبة للذكور٦، وحسـب أرقـام المندوبية 
ُتقـارب نسـبة  السـامية للتخطيـط لعـام ٢٠٢١، 
 ٪١٧,٥ نسـبة  المغربيـات  النسـاء  لـدى  البطالـة 

مقابل ١٠,٩٪ فقط عند الرجال٧.

لكـن إقـرار الكوتـا، كإحـدى اآلليـات األساسـية 
للتمييـز اإليجابـي، ال يهـدف فقـط لتمكيـن المرأة 
مـن حريتها السياسـية، وال لتعويضهـا عن التأخير 
التاريخي الذي عرفته مشـاركتها السياسية٨، لكن 
أيًضـا مـن أجل "إنقـاذ الحيـاة السياسـية"، فالمرأة 
قـادرة علـى التغييـر والتأثير في الحياة السياسـة، 
وتحقيـق التقـدم الشـامل، وهـو مـا نّصـت عليـه 
اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضد 
المـرأة لعـام ١٩٧٩ (سـيداو) التي صـادق المغرب 
عليها عام ١٩٩٣، التي ربطت بشـكل واضح بين 
تحقيـق التنميـة التامـة، وضمـان أقصى مشـاركة 
ممكنـة للمرأة في جميـع المجاالت. وفًقا لهذا بادر 
المغرب منذ عام ٢٠٠٢، على غرار أكثر من ١٢٠ 
دولة٩، إلى إقرار نظام للكوتا يستمد شرعيته من 
مجموعـة من األسـس القانونيـة؛ فعلى المسـتور 
الدولـي، تسـمح اتفاقيـة (سـيداو) باتخـاذ تدابيـر 
المسـاواة  بتحقيـق  التعجيـل  تسـتهدف  مؤقتـة 
الفعليـة بيـن المـرأة والرجـل، مـع التنصيـص أوًال 
علـى أن هـذه اإلجـراءات المؤقتـة ال ُتعـّد تمييـًزا، 
وثانًيـا على وجـوب وقف العمـل بالتدابير المؤقتة 
قـد  الفـرص  فـي  التكافـؤ  أهـداف  تكـون  عندمـا 

تحققـت١٠. وفـي نفس اإلطار، ينـّص إعالن بكين 
للنهـوض بالمـرأة لعـام ١٩٩٥ علـى إقـرار الكوتا 
النسـائية، مـن خـالل تأكيـده علـى ضـرورة اتخاذ 
الحكومـات للتدابير الالزمة فـي النظم االنتخابية 
التي تضمن إشـراك األحزاب السياسـية للمرأة في 
المسـتوى  علـى  أمـا  االنتخابيـة١١.  المناصـب 
الوطنـي، فإن الدسـتور المغربي يضمن المسـاواة 
بين الرجـل والمرأة في الحريات والحقوق المدنية 
والسياسـية، ويؤكد على سـعي الدولة إلى تحقيق 
ينـّص علـى سـّن  بينهمـا، كمـا  المناصفـة  مبـدأ 
"مقتضيات من شـأنها تشـجيع تكافؤ الفرص بين 
النسـاء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية" ١٢، 
وهي المقتضيات التي أقّرت دسـتوريتها المحكمة 
الدسـتورية بعد أن صادقت علـى التدابير الخاصة 
القانـون  فـي  المتضمنـة  اإليجابـي  بالتمييـز 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب١٣، معتبرًة أنها 
تخدم الغايات الدسـتورية المشـار إليها أعاله، كما 
تندرج في إطار "واجب النهوض" بتمثيلية النساء، 
مع التأكيد على الطابع االستثنائي والمؤقت لهذه 

التدابير١٤. 

تهـدف هـذه الورقـة إلـى تقييـم حصيلـة نظـام 
الكوتـا النسـائية فـي المغـرب بعـد مـرور حوالـي 
عشـرين عاًمـا علـى إقـراره، والتحقـق مـن حجـم 
مـن  الرفـع  فـي  والفعليـة  الرقميـة  مسـاهمته 
إلـى  تسـعى  كمـا  للمـرأة،  السياسـية  التمثيليـة 
اإلجابـة علـى تسـاؤالت كثيـرة تطـرح بخصـوص 
ومـدى  الحالـي،  بشـكله  "الكوتـا"  نظـام  فاعليـة 
قدرتـه على ضمان حضور وازن وفاعل للمرأة في 
المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار. ووفق مقاربة 
الوصفـي  المنهـج  علـى  أساًسـا  تعتمـد  منهجيـة 
التحليلـي، تناقـش الورقـة أهميـة تعديـل نظـام 
الكوتـا الحالـي، ومـدى إمكانيـة التخلـي عن نظام 
وفاعليـة،  إبداًعـا  األقـل  المحجـوزة"  "المقاعـد 
وتعويضه بكوتا حزبية إجبارية في جميع القوائم 
االنتخابيـة تجعـل مـن النسـاء أقليًة مؤثـرًة داخل 
المجالـس المنتخبـة؛ وذلـك انسـجاًما مـع التطـور 
الكبير الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من 
الـدول، وحتـى تتجـاوز مشـاركة المرأة فـي الحياة 

السياسية حدود التسويق الخارجي للمغرب كدولة 
حديثة؛ ألجل هذا سنعرج خالل المحور األول على 
األنظمة التمثيلية للمرأة العربية من حيث أنواعها 
واختالالتهـا، وسـنخّصص المحـور الثانـي لتقييـم 
المشـاركة السياسـية للمـرأة المغربيـة فـي ظـل 
نظـام الكوتا الحالي، فيما سـنتطرق خالل المحور 
الثالـث الختـالالت نظـام الكوتا مقارنـة مع بعض 
فـي  وسـنعالج  والمتقدمـة،  الناميـة  العالـم  دول 
الكوتـا  نظـام  تعديـل  ضـرورة  األخيـر  المحـور 
لضمـان  اتخاذهـا  الواجـب  والتدابيـر  النسـائية 
االنتقـال مـن "ديمقراطيـة الواجهة" إلـى الفاعلية 

السياسية.

I.ا�نظمة التمثيلية للمرأة 
العربية في المؤسسات 

التشريعية: الواقع 
واالختالالت

تعزيـًزا لدولـة القانـون ومن أجـل تطوير قواعد 
الممارسـة الديمقراطية وتخليق الحياة السياسية، 
بـادرت مجموعـة مـن الـدول العربيـة، خاصـًة بعد 
مـن  الرفـع  إلـى  األخيـرة،  العربيـة  االنتفاضـات 
أنظمـة  إقـرار  عبـر  للمـرأة  السياسـية  التمثيليـة 
تمثيليـة خاصـة بهـا؛ حيـث تبّنـت ١٤ دولـة مـن 
مجمـوع الدول األعضاء في جامعـة الدول العربية 
(حوالـي ٦٤٪) نظـام الحصـص المحـددة "الكوتا" 

بأنواعه المختلفة١٥. 

وإذا كانـت أغلـب هـذه الـدول -حوالـي ١٠ دول 
"كوتـا  تبّنـي  اختـارت  قـد  المغـرب-  بينهـا  مـن 
قانونيـة" عبـر التنصيـص علـى نظـام الحصـص 
والقوانيـن  االنتخابيـة  قوانينهـا  فـي  المحـددة 
التشـريعية  بمؤسسـاتها  المتعلقـة  التنظيميـة 
(الغـرف البرلمانيـة األولـى على وجـه الخصوص)، 
فـإن دوًال قليلـة كانت أكثر جـرأة بإقرارها لـ"كوتا 
دسـتورية"، على غرار مصر التي ينّص دسـتورها 
الصـادر سـنة ٢٠١٤ والمعـّدل سـنة ٢٠١٩ علـى 
تخصيـص حصـص محـددة لفائدة النسـاء، سـواء 
أو  المحليـة  المنتخبـة  بالمجالـس  األمـر  تعّلـق 
علـى  منـه   ١٠٢ المـادة  تؤكـد  هكـذا  الوطنيـة، 
تخصيـص ربـع مقاعد مجلـس النواب للمـرأة. أما 
بخصوص الكوتا الطوعية أو اإلرادية التي تتبناها 
األحزاب السياسـية الديمقراطية بشكل إرادي من 
أجـل ضمـان ترشـيح عـدد كبيـر مـن النسـاء فـي 
باسـتثناءات  فإنـه  المقدمـة،  االنتخابيـة  القوائـم 
السياسـية  الحيـاة  فـإن  الجزائـر١٦،  مثـل  قليلـة، 
العربيـة تخلـو لحد اآلن من أحـزاب ناضجة مؤمنة 
بالعدالـة االجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، وقادرة 
نسـائية  كوتـا  وإقـرار  المبـادرة  زمـام  أخـذ  علـى 

طوعية على غرار دول نامية كثيرة في العالم. 

لكـن مـا يعـاب أكثـر علـى األنظمـة التمثيليـة 
للمـرأة العربية فـي المجالس المنتخبة هو هيمنة 
 les sièges» المحجـوزة  المقاعـد  نظـام 
réservés» الـذي ُيعّد نظاًما متجاوًزا؛ حيث تتبناه 
تسـع دول فـي مقابـل خمـس دول فقـط تتبنـى 
نظـام كوتـا حزبيـة إجباريـة؛ مـن بينها فلسـطين 
النسـاء  فيهـا  ضمنـت  التـي  وتونـس  وموريتانيـا 
مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان  فـي  تمثيليـة 
مقاعـده دون الحاجة لنظـام "المقاعد المحجوزة"، 
وقد سـاهم القانون األساسي االنتخابي التونسي 
عـام  تعديلـه  جـرى  والـذي   ٢٠١٤ عـام  الصـادر 
٢٠١٩ فـي تحقيـق هـذا الوضـع، حيث نـّص على 
ضـرورة تقديـم األحزاب للترشـحات "على أسـاس 
مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب 
بينهم داخل القائمة"، مع التأكيد على عدم قبول 

القوائم التي ال تحترم هذا المبدأ١٧ .

وإذا كان ال بـدّ مـن اإلقـرار بالتقـدم الملحـوظ 
لحضور المرأة في المؤسسـات التشريعية العربية 
خالل العشـرية األخيرة؛ حيث فسحت آليات الكوتا 
المجـال أمـام زيـادة مسـتويات تمثيـل المـرأة في 
دول عربيـة كثيرة، مثل اإلمارات التي اسـتطاعت 
تحقيـق المناصفـة الكاملـة بحصـول النسـاء على 
٥٠٪ مـن مقاعد المجلـس الوطني االتحادي، فإن 
هـذا التقـدم وإن كان مطرًدا فإنـه يبقى بطيًئا وال 
يتعدى حدود الحضور الرقمي؛ حيث ال تزال المرأة 
تشـّكل أقليـة غير مؤثرة فـي البرلمانـات العربية 
عـن  بعيـدة  تجعلهـا  كثيـرة  تحديـات  بسـبب 
دون  وتحـول  السياسـي،  القـرار  فـي  المشـاركة 
اضطالعهـا بدور محوري في الحياة السياسـية، ما 
يظهر بوضوح في محدودية مساهمتها في العمل 
التشـريعي، وضعف حضورها وتأثيرها في اللجان 

البرلمانية األكثر أهمية ١٨. 

II.المشاركة السياسية 
للمرأة المغربية في ظل 
نظام الكوتا الحالي؛ أّية 

حصيلة؟

منـذ اسـتقالل المغـرب عـام ١٩٥٦ وإلـى غايـة 
بدايـة األلفيـة الثالثـة كانت المرأة مجـرد موضوع 
حيـث  فيـه١٩؛  فاعـًال  أبـًدا  تكـن  ولـم  للسياسـة، 
اقتصـرت مشـاركتها لزمن طويل علـى التصويت 
فقـط. هكذا لمـدة ثالثين عاًما، منذ أول انتخابات 
دخـول  مـن  امـرأة  أي  تتمكـن  لـم   ،١٩٦٣ عـام 
البرلمـان إلـى غايـة انتخابـات عـام ١٩٩٣ حيـث 
حصلـت المـرأة علـى مقعديـن، وهو الوضـع الذي 
كرسـته أيًضا نتائج انتخابات عام ١٩٩٧ بحصول 
النسـاء علـى مقعديـن دون تغييـر. وفـي الحقيقة 
تأخـرت المـرأة المغربيـة كثيًرا في ولـوج البرلمان 
مقارنـة بـدول عربيـة أخـرى مجـاورة مثـل مصـر 
 ،(١٩٦٢) الجزائـر   ،(١٩٥٩) تونـس   ،(١٩٥٧)
والعـراق   (١٩٧٥) موريتانيـا   ،(١٩٧٣) سـوريا 

 .(١٩٨٠)٢٠

 أمام هذه الوضعية بادر المغرب إلى إقرار كوتا 
"المقاعـد  نظـام  علـى  أساًسـا  تعتمـد  نسـائية 
االنتخابـات  مـع  الكوتـا  بـدأت  وقـد  المحجـوزة". 
وطنيـة  قائمـة  بإقـرار   ٢٠٠٢ لعـام  التشـريعية 
مخصصـة للنسـاء محـددة فـي ثالثين مقعـًدا من 
مقاعـد الغرفـة األولـى، تـّم رفعهـا فـي انتخابـات 
٢٠١١ لتصل الى سـتين مقعًدا. وفي عام ٢٠١٦ 
القائمـة  فـي  أيًضـا  بالمشـاركة  للنسـاء  ُسـمح 
الوطنيـة المخّصصة للشـباب (ثالثـون مقعًدا)، ما 
مكـن واحـًدا وثمانيـن امـرأة مـن دخـول مجلـس 
النـواب. وبعـد المصادقة على القانـون التنظيمي 
الجديد المتعلق بمجلس النواب الذي أقّر تعويض 
القائمـة االنتخابية الوطنية بقوائـم جهوية بلغت 
مقاعدها تسـعين مقعًدا بعد إلغاء قائمة الشـباب، 
مـع التنصيـص علـى تخصيـص ثلثـي مقاعد كل 
قائمة جهوية للنسـاء، وعلى وضع امرأتين اثنتين 
سـتة  حصلـت  جهويـة٢١،  قائمـة  كل  رأس  علـى 

االنتخابـات  فـي  مقاعـد  علـى  امـرأًة  وتسـعون 
التشـريعية األخيـرة التـي جـرت فـي الثامـن مـن 
سـبتمبر ٢٠٢١، لتنتقل نسـبة النسـاء في الغرفة 
التشـريعية األولـى مـن ١٪ قبـل إقـرار الكوتا الى 
٢٤,٣٪ حالًيا٢٢، وهي النسبة التي تقّل بقليل عن 
المعـدل العالمـي لمشـاركة المرأة فـي البرلمانات 

المحدد في ٢٥,٥٪٢٣.

ومـع اإلقرار بمسـاهمة هـذا النظـام في ضمان 
تمثيليـة مهّمـة للمرأة في مجلـس النواب، وهو ما 
ساهم في تحسين صورة البرلمان المغربي، فإنه 
مـن الضـروري اإلشـارة إلـى نقطتيـن أساسـيتين: 
بالطابـع  يقـّر  المغربـي  المشـرع  كان  إذا  أوًال، 
المؤقـت لنظـام الحصـص المحـددة، فـإن نظـام 
الكوتـا فشـل بشـكله الحالـي فـي تأديـة وظيفتـه 
األساسـية المتمثلـة فـي إعـداد المـرأة وتأهيلهـا 
االنتخابيـة  الدوائـر  فـي  مسـتقبًال  للمنافسـة 
المحلية، بما يضمن لها مسـتقبًال تحقيق مشاركة 
سياسية مهّمة خارج هذا النظام، بحيث ظل العدد 
األكبـر في أهم مؤسسـة تمثيليـة هو المنصوص 

عليه في نظام الكوتا٢٤. 

فـي  فـزن  امـرأة  وثالثيـن  خمسـة  بيـن  فمـن 
انتخابـات ٢٠٠٢، خمـٌس منهـن فقـط اسـتطعن 
دخول البرلمان وفق نفس شروط منافسة الرجال 
أي بنسـبة ٪١٤. وقـد انخفضـت هذه النسـبة إلى 
وواصلـت   ،٢٠٠٧ انتخابـات  فـي   ٪١٢ مـن  أقـل 
انخفاضهـا إلـى حوالي ١٠ ٪فـي انتخابات ٢٠١١، 
ثـم ارتفعـت قليًال الى ١١ ٪فـي انتخابات ٢٠١٦، 
وانخفضت بشدة إلى ٦,٢٥٪ في انتخابات ٢٠٢١ 
حيـث اسـتطاعت سـت نسـاء فقـط دخـول مجلس 
النـواب، خارج إطـار الكوتا، من بين ٩٦ امرأة فزن 
فـي هذه االسـتحقاقات٢٥. وهو ما يعني أن نسـبة 
النسـاء اللواتي فـزن عبر الدوائـر االنتخابية (دون 
االسـتفادة من نظام الحصص المحددة) انخفضت 
بعد خمسة استحقاقات انتخابية نظمت منذ إقرار 
الكوتـا عـام ٢٠٠٢ مـن ١٤٪ إلـى ٦,٢٥٪، وكأن 
هـذا النظـام أدى الـى تقاعـس المـرأة فـي خوض 
غمـار االنتخابـات بعيًدا عن االسـتفادة من التمييز 

اإليجابي.

ثانًيـا، حسـب الترتيـب العالمـي الخاص بنسـبة 
حضـور النسـاء فـي البرلمانـات الوطنيـة (الغرفـة 
يحتـل   ،٢٠٢١ أكتوبـر  بشـهر  الخـاص  األولـى) 
المغرب الرتبة ٩٠ عالمًيا بـ ٢٤,٣٪، علًما أنه كان 
يحتـل الرتبـة ١٠٧ الى حدود أكتوبر ٢٠٢٠. وهو 
مـا يعنـي أن المغـرب يحتـل مكانـة متقهقـرة بين 
دول العالـم فـي مجال التمثيلية السياسـية للمرأة 
بالرغـم مـن التقـدم الطفيـف الـذي أحـرزه. هكذا 
فإنـه وفـق نفـس الترتيـب تحتـل المملكـة الرتبة 
التاسعة عشر إفريقًيا حيث تتفوق عليها دول أكثر 
فقًرا وأقّل نمًوا، مثل رواندا (الرتبة األولى عالميا، 
٦١,٣٪)، ناميبيـا (الرتبـة الخامسـة عشـر عالمًيا، 
٤٤,٢٪)، السـنغال (الرتبة السـابعة عشـر عالمًيا، 
عالمًيـا،  عشـر  التاسـعة  (الرتبـة  أثيوبيـا   ،(٪٤٣
وعشـرون  الواحـد  (الرتبـة  الموزمبيـق   ،(٪٤٢,٦
عالمًيا، ٤٢,٤ ٪)، جنوب السودان (الرتبة الخامس 
(الرتبـة  وجيبوتـي   (٪٣٣,٧ عالمًيـا،  واألربعـون 
المسـتوى  وعلـى   .(٪٢٦,٢ عالمًيـا،  الثمانـون 
العربي، يتموقع المغرب في الرتبة السابعة عربًيا 
وراء اإلمـارات العربيـة المتحـدة، التـي تعـّد إحـدى 
الدول القالئل في العالم التي حققت التكافؤ بين 
الجنسـين (الرتبـة الرابعة عالمًيـا، ٥٠٪) ٢٦، مصر 
(الرتبة التاسـعة وسـتون عالمًيا، ٢٧,٧٪)، العراق 
 (٪٢٦,٤ عالمًيـا،  والسـبعون  السـابعة  (الرتبـة 
عالمًيـا،  والسـبعون  الثامنـة  (الرتبـة  وتونـس 

 .٢٦,٣٪)٢٧

وإذا كانت التمثيلية النسائية في مجلس النواب 
تبقى دون حجم التطلعات واالنتظارات خاصة في 
تبقـى  فإنهـا  الذكـر،  السـالفة  االحصائيـات  ظـل 
ضعيفـة للغاية فـي مجلس المستشـارين (الغرفة 
الثانيـة) بالرغـم مـن إقـراره لشـكل متطـور مـن 
أشـكال الكوتـا بعيـًدا عن آليـة المقاعـد المحجوزة 
القانـون  نـّص  حيـث  متجـاوزة؛  أصبحـت  التـي 
التنظيمـي لهـذا المجلس على إقـرار مبدأ التناوب 
فـي لوائح الترشـيح (رجل-امـرأة- رجل-امرأة)٢٨، 
االقتـراع  المجلـس وشـكل  لكـن طبيعـة تكويـن 
القوائـم  غالبيـة  رأس  علـى  الرجـال  ووضـع 

االنتخابيـة، جعـل نسـبة حضـور المـرأة فـي هـذا 
أفـرزت  حيـث   ،٪١١,٦٦ تتجـاوز  ال  المجلـس 
انتخابات سـبتمبر ٢٠٢١ فوز النسـاء بأربعة عشر 

مقعًدا من أصل ١٢٠.

ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أنـه اذا كان الحضـور 
التشـريعية  المؤسسـة  داخـل  للمـرأة  الرقمـي 
متواضًعـا، فهـو كذلك على المسـتوى الفعلي بعد 
ريـع  إلـى  النسـائية  الكوتـا  األحـزاب  حّولـت  أن 
سياسـي أصبـح معهـا البرلمـان المغربـي بمثابـة 
"برلمان األسرة"؛ حيث دأبت األحزاب على ترشيح 
نسـاء تربطهـن صلـة أو قرابـة أو حتـى مصلحـة 
بدوائـر القرار بعيًدا عن معيار الكفاءة، ما انعكس 
سـلًبا علـى أدائهـن المهنـي، حيـث كشـفت إحـدى 
المؤسسـة  فـي  النسـاء  مـن   ٪٦٩ أن  الدراسـات 
عالقـة  طبيعـة  يعرفـن  ال  المغربيـة  التشـريعية 
البرلمـان بالحكومة، وأن ٥٠٪ منهن ال يسـتطعن 
تحديـد عالقـة البرلمان بالمؤسسـات الدسـتورية 
للحكامة، وسجلت الدراسة كذلك أن نحو٤٠٪ من 
بالضبـط  يعرفـن  ال  المسـتجوبات  البرلمانيـات 
كمـا  للبرلمـان،  الماليـة  االختصاصـات  طبيعـة 
كشـفت أن ٢٢٪ منهـن غيـر متمكنـات مـن تقنية 
صياغة األسئلة الكتابية، و٨٣٪ غير متمكنات من 

تقنية األسئلة الشفوية٢٩. 

وما يقال عن التمثيلية النسـائية في المؤسسـة 
التشريعية يقارب الى حد كبير تمثيلية المرأة في 
(المحافظـات  الترابيـة  الجماعـات  مجالـس 
واألقاليم)، فقد حرص القانون التنظيمي المتعلق 
بانتخـاب أعضـاء المجالـس الترابيـة الصـادر عـام 
٢٠٢١ علـى ضمـان تمثيليـة فعليـة للنسـاء، مـن 
خـالل تخصيـص ثلـث مقاعـد مجالـس األقاليـم 
والعماالت لفائدة النسـاء (نسبة حضور النساء في 
هـذا  صـدور  قبـل  واألقاليـم  العمـاالت  مجالـس 
القانـون كانـت فـي حـدود ٤٪)، إضافة إلـى الرفع 
مـن عـدد المقاعـد المخصصـة لهـن فـي مجالـس 
بشـكل  تطـّور  لقـد  الواقـع،  وفـي  الجماعـات٣٠. 
ملحـوظ حضـور المـرأة فـي المجالـس الجماعيـة 

التـي  المقاعـد  نسـبة  ارتفعـت  حيـث  (المحليـة)؛ 
حصلـت عليهـا النسـاء فـي االنتخابـات الجماعيـة 
لعـام ٢٠١٥ الـى ٢١ ٪ بعـد أن كانـت فـي حـدود 
لعـام  الجماعيـة  االنتخابـات  فـي  فقـط   ٪  ٠,٥٦
٢٠٠٣، وقد واصلت هذه النسـبة ارتفاعها لتصل 
إلـى ٢٦,٦٤٪ خـالل االنتخابـات الجماعيـة لعـام 

٢٠٢١، دون أن تبلغ مع ذلك نسبة الثلث٣١.

وبالرغـم مـن ذلـك، يبقـى حضـور المـرأة فـي 
مجالـس الجماعـات واألقاليـم والعمـاالت حضـوًرا 
الوظائـف  إسـناد  يتـّم  حيـث  باألسـاس؛  رقمًيـا 
الثانوية إلى النساء داخل المجالس المختلفة على 
نحـو منهجـي، كمـا أنـه نـادًرا جـًدا مـا يصلـن إلـى 
المناصب المهمة مثل الوظائف المرتبطة بالمالية 
أو التخطيـط الحضـري٣٢. وهـو مـا ينطبـق أيًضـا 
علـى رئاسـة المجالـس المحليـة والجهويـة رغـم 
التقدم المهم المسـجل في هذا الشـأن، فمن بين 
اثنتـا عشـرة جهًة توجد ألول مـرة امرأة على رأس 
مجلـس جهـوي (جهـة كلميـم – وادنـون)٣٣، فـي 
غيـاب واضـح عـن صناعـة القـرار الجهـوي، كمـا 
تاريـخ  فـي  األولـى  للمـرة  نسـاء،  ثـالث  ظفـرت 
الكبـرى  المـدن  فـي  عمـدة  بمنصـب  المملكـة، 

(الرباط، والدار البيضاء، ومراكش)٣٤.

لكن إدماج المرأة في الحياة السياسية ال يرتهن 
المؤسسـة  فـي  لمشـاركتها  البـاب  بفتـح  فقـط 
التشـريعية والمجالـس المنتخبـة وولوجهـا إليهـا، 
بقـدر مـا يرتبـط بتمكينهـا الفعلي من المشـاركة 
في اتخاذ القرارات الحيوية في كل مجاالت الحياة 
السياسـية، فإضافة لمحدودية حضورها وتأثيرها 
في الهيئات المنتخبة بقيت المرأة غائبًة عن صنع 
القرارات الكبرى. وقد بقي الحضور الرمزي للمرأة 
واضًحا أيًضا في تشكيلة الحكومات المعينة، ففي 
عـام ٢٠١٩ لـم تتجـاوز نسـبة حضـور المـرأة في 
الحكومـة المغربية التي كان يقودها حزب العدالة 
والتنميـة اإلسـالمي ١٧٪٣٥، كمـا ظلـت الوزيـرات 
المعّينـات بعيـدات عـن تقلـد مناصـب مـا يعـرف 
الخارجيـة،  الداخليـة،  (وزارات  السـيادة  بـوزارات 
وزارات  حتـى  أو  اإلسـالمية)  والشـؤون  العـدل 
القطاعـات االسـتراتيجية. وهـو الوضـع الـذي تـّم 

تصحيحـه نسـبًيا في الحكومـة المعينة مؤخًرا في 
أكتوبـر ٢٠٢١؛ حيـث ارتفعـت نسـبة النسـاء فيها 
الـى ٢٥٪ بعـد تعيين سـت وزيـرات فـي قطاعات 

هامة (المالية، اإلسكان، السياحة).  

ومـا يقـال عـن الوظائـف السياسـية يقـال أيًضا 
على الوظائف العامة التي تبقى حكًرا على الرجال 
بدرجـة كبيرة (تـرؤس الجامعات، عمـادة الكليات، 
إدارة المؤسسـات العموميـة، ...)، وهو مؤشـر آخر 
علـى رمزيـة الحضـور السياسـي للمـرأة، فلو كان 
حضورهـا فاعـًال لـكان تأثيرها أكبر فـي الحصول 
بهـذه  المرتبطـة  التعيينـات  مـن  نصيـب  علـى 
الوظائف. في ظل هذه المعطيات يبدو من المهم 
إصـالح اختـالالت نظـام الكوتـا الحالـي وتعديلـه 
انسجاًما مع تطور أنظمة الكوتا في الدول النامية 
ضمـان  أفـق  فـي  سـواء،  حـد  علـى  والمتقدمـة 
السياسـية  الحيـاة  فـي  للمـرأة  فعليـة  مشـاركة 

والعامة بعيًدا عن التسويق الخارجي. 

III. اختالالت نظام الكوتا 
المغربي مقارنة بدول 

العالم:

ال يواكـب نظـام الكوتـا الحالـي التطـور الكبيـر 
الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من الدول 
بما فيها الدول األقل نمًوا؛ بدليل أن حضور المرأة 
المنتخبـة والمؤسسـات  المجالـس  المغربيـة فـي 
السياسـية الدسـتورية يبقـى فـي أحسـن األحوال 
فـي حـدود الربـع، علًما أن لممارسـة المـرأة تأثيًرا 
القـرار،  واتخـاذ  السـلطة  مناصـب  فـي  ملموًسـا 
يمـّر  ديمقراطـي  حكـم  إدارة  فـي  ومشـاركتها 
بالضـرورة عبر تشـكيلها ألقلية مؤثرة ال تقل عن 
الحالـة  فـي  يتوافـر  ال  مـا  وهـو   ،٣٦  ٪٣٠ نسـبة 
المغربيـة، فبالرغـم من التقدم الـذي عرفه نظام 
الحصـص المحـددة فـي عـام ٢٠٢١، فإنـه بقـي 
محصوًرا في الوظائف االنتخابية مع االعتماد على 
كوتا قانونية تسـتند أساًسـا على نظـام "المقاعد 
باسـتمرار؛  أهميتـه  تتراجـع  الـذي  المحجـوزة" 
باعتباره أسلوًبا متجاوًزا يعكس تصّوًرا غير واضح 

للمرأة ٣٧.

 ففيمـا يخـص "الكوتـا الدسـتورية"، التـي تأخذ 
بها بعض األنظمة السياسـية عبر إقرار نصوصها 
الدسـتورية لحصـص محددة لفائدة النسـاء سـواء 
كحـال  المحليـة،  أو  الوطنيـة  المسـتويات  علـى 
الدسـتور المصـري الـذي ينّص على كوتا نسـائية 
(الوحـدات  المنتخبـة  المحليـة  المجالـس  فـي 
المحليـة) فـي حـدود الربـع ٣٨، ال ينـص الدسـتور 
المغربـي علـى نظـام الحصـص المحـددة، علـى 
خـالف دول أخرى (حوالي سـتة وثالثين دولة) من 
بينهـا اثنتـا عشـرة دولـًة إفريقيـة مثـل تونـس، 
جنـوب  تنزانيـا،  بورونـدي،  أوغنـدا،  الصومـال، 
السـودان وروانـدا، التـي تنّص جميعهـا على كوتا 
دسـتورية إجباريـة لضمـان تمثيليـة نسـائية فـي 
مؤسسـاتها التشـريعية ٣٩، فيمـا يتجـاوز الدسـتور 
الروانـدي حدود الكوتا االنتخابية الموصى بها في 
مؤتمـر بكيـن، من خـالل إقـراره منذ عـام ٢٠٠٣ 

لكوتـا نسـائية محـددة فـي ٣٠٪ علـى األقـل فـي 
اإلدارات العامة، وجميع مؤسسات اتخاذ القرار بما 

في ذلك السلطة التنفيذية. 

يتـم  التـي  القانونيـة  بالكوتـا  يتعلـق  وفيمـا 
التنصيـص عليها في القوانين التنظيمية الخاصة 
بالمؤسسـات التشـريعية أو في قوانين االنتخابات 
الكوتـا  نسـبة  ترقـى  ال  السياسـية،  األحـزاب  أو 
المخصصـة فـي المغـرب (٢٢,٧٨٪ فـي مجلـس 
النـواب) إلـى مـا هـو عليـه فـي دول أخـرى نامية؛ 
حيـث نجـد أن القانـون االنتخابي السـنغالي ينّص 
اللوائـح  تتضمـن  أن  علـى   ٢٠١٠ عـام  منـذ 
مـن   ٪٥٠ نسـبة  والمحليـة  الوطنيـة  االنتخابيـة 
النسـاء وفق نظـام التناوب، فيما أقـّر قانوٌن صدر 
عام ٢٠١٩ في سـاحل العاج كوتا نسـائية محددة 
فـي ٣٠٪ في جميـع أنواع القوائـم االنتخابية، أما 
روانـدا فقـد نـّص قانونهـا علـى وضـع امـرأة على 
رأس كل الئحـة انتخابيـة؛ وهـو مـا سـاهم فـي  
الروانديـة علـى تسـعة وأربعيـن  المـرأة  حصـول 
مقعًدا من أصل ثمانين مقعًدا المخّصصة للغرفة 
األولـى فـي االنتخابـات التشـريعية لعـام ٢٠١٨. 
ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أن إقـرار كوتـا قانونيـة 
محـددة علـى األقل فـي ٣٠٪ انعكـس ايجاًبا على 
تمثيلية المرأة اإلفريقية، حتى أن النسـاء ترأسـن 
برلمانـات ثمانيـة عشـر دولـة إفريقيـة فـي عـام 

.٢٠١٩

كمـا يعـاب علـى المغـرب أيًضـا هيمنـة نظـام 
"المقاعـد المحجـوزة" علـى الكوتـا القانونية، دون 
اللجـوء لكوتا حزبيـة إجبارية إسـوًة بمجموعة من 
التجـارب الدوليـة، علـى غـرار القانـون االنتخابـي 
البلجيكـي الذي ينّص علـى أن الفرق العددي بين 
الرجل والمـرأة في القوائم االنتخابية التي تتقدم 
وأن  واحـًدا،  يتجـاوز  أن  يجـب  ال  األحـزاب  بهـا 
رأس كل  فـي  الموضوعيـن  االثنيـن  المرشـحين 
الئحـة يجـب أن يكونـا بالضـرورة رجـًال وامـرأة ٤٠، 
وهو ما سـاهم في رفع نسـبة النساء في البرلمان 
البلجيكـي حيث وصلـت الى ٤٣,٨٪ فـي انتخابات 
عام ٢٠١٩ ٤١. أّما في فرنسا فقد صدر قانون في 
يونيـو ٢٠٠٠ يلـزم األحـزاب بتقديـم لوائح تضّم 

٥٠٪ مـن النسـاء، بالتنـاوب بالنسـبة لالنتخابـات 
األوروبية وانتخابات مجلس الشـيوخ، ودون تناوب 
بالنسـبة لالنتخابـات مجالـس البلديـات والجهات. 
بالنسـبة  ملزمـة  غيـر   ٪٥٠ نسـبة  ُتعـّد  فيمـا 
لكـن  الفرنسـية،  الوطنيـة  الجمعيـة  النتخابـات 
الحـزب الـذي ال يحترمها يحرم جزئًيا أو نسـبًيا من 
الدعـم المالـي حسـب عـدد النسـاء المتضمنة في 

قوائمه ٤٢. 

وبخصـوص الكوتـا الطوعيـة أو اإلراديـة التـي 
تتبناهـا األحزاب السياسـية بشـكل إرادي لضمان 
ترشـيح عـدد مهم من النسـاء في قوائـم الحزب، 
اعتمادهـا  فـإن  إلزاميتهـا،  عـدم  مـن  فبالرغـم 
الطوعي يدّل بشكل كبير على نضج وديمقراطية 
بالعدالـة  اقتناعـه  ومـدى  الحـزب  وحداثيـة 
االجتماعيـة ومبـدأ تكافـؤ الفـرص. وتعـّد الكوتـا 
علـى  النسـاء  لتشـجيع  نموذجيـًة  آليـًة  اإلراديـة 
المشـاركة السياسـية، حتـى أن تحسـين تمثيليـة 
النسـاء متوقف قبل كل شـيء على إرادة األحزاب، 
المعهـد  أنجزهـا  دراسـة  إليـه  خلصـت  مـا  وهـو 
 ٢٠١٦ سـنة  األمريكـي  الوطنـي  الديمقراطـي 

بالتعاون مع جمعيات مغربية. 

السـاحة  إن  القـول  يمكـن  اإلطـار،  هـذا  وفـي 
الخصـوص،  وجـه  علـى  المغربيـة  السياسـية 
والعربية عامة، تخلو لغاية اآلن من أحزاب ناضجة 
قادرة على أخذ زمام المبادرة وإقرار كوتا نسـائية 
طوعيـة علـى غـرار دول كثيـرة فـي العالـم. ففي 
إفريقيا مثًال، يصل عدد الدول التي تتبنى أحزابها 
السياسية الديمقراطية بشكل إرادي كوتا نسائية 
الوطنـي  المؤتمـر  (حـزب  دولـة  عشـرين  إلـى 
اإلفريقي في جنوب إفريقيا نموذًجا) ٤٣، وفي كندا 
يخصـص الحـزب الديمقراطـي الجديـد منـذ عـام 
وفـي   ،٪٥٠ فـي  محـددًة  داخليـًة  حصـًة   ١٩٨٥
األحـزاب كوتـا طوعيـة  بعـض  ألمانيـا تخّصـص 
الـدول  فـي  أمـا  و٥٠٪،   ٪٣٠ بيـن  تتـراوح 
تخّصـص  األحـزاب  غالبيـة  فـإن  االسـكندنافية 
بشـكل إرادي مقاعد للنسـاء بغرض إلزام نفسـها 
شـبه  حقيقـًة  المناصفـة  جعـل  مـا  بالمسـاواة؛ 
الـدول، حيـث تقـارب نسـبة  ملموسـة فـي هـذه 

تمثيلية المرأة في برلماناتها ٤٣٪ ٤٤، دون الحاجة 
إلـى فرض كوتا إجبارية بغيـة تحقيق التكافؤ في 

التمثيل السياسي٤٥. 

وأخيـًرا؛ يقتصـر نظـام الحصـص المحـددة فـي 
المغـرب علـى الكوتـا االنتخابية فقـط بالرغم من 
إقـراره قبـل حوالي عشـرين عاًما، دون أن يشـمل 
الوظائـف العامـة ومناصب المسـؤولية في إدارات 
الدولة والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية، 
وهـو مـا يجـب تداركـه لضمـان مشـاركة فعليـة 
للمرأة في الحياة السياسـية والعامة. ففي فرنسـا 
مثـًال تـّم إقـرار كوتا محـددة في ٤٠٪ مـن مقاعد 
مجالـس إدارة الشـركات التـي يعمل بهـا أكثر من 
٥٠٠ موظـف، وتتجـاوز مبيعاتهـا خمسـين مليون 
أورو (قانون "كوبي زيميرمان" لعام ٢٠١١)، وكذا 
فـي التعيينات المرتبطة بمناصب المسـؤولية في 
مجالـس اإلدارات والمؤسسـات العموميـة ولجـان 
االنتقاء (قانون "سوفادي" لعام ٢٠١٢)٤٦، كما تّم 
التنصيـص فـي ٢٠١٣ علـى نظـام التنـاوب فـي 
فـي  بالتعيينـات  الخاصـة  االنتخابيـة  القوائـم 
مناصـب الحكامـة المرتبطـة بمؤسسـات التعليـم 

العالي والبحث العلمي٤٧. 

IV. ضرورة تعديل نظام 
الكوتا النسائية لتحقيق 

المناصفة الفعلية:

ال بـدّ فـي البداية من اإلشـارة إلى أهمية اإلبقاء 
علـى نظـام الكوتـا اإلجبارية في المغـرب، بالنظر 
لعـدة عوامـل أهمهـا خلـو السـاحة السياسـية مـن 
أحزاب حقيقية قادرة على تخصيص كوتا طوعية 
عنـد  طبيعًيـا  يبـدو  مـا  النسـاء،  لفائـدة  داخليـة 
استحضار غياب الحد األدنى من الديمقراطية عند 
معظـم األحـزاب (سـت نسـاء حصلـن فقـط علـى 
مقاعـد برلمانية خـارج نظام الكوتا من بين سـتة 
وتسـعين امـرأًة دخلـت البرلمـان)٤٨. لكـن نظـام 
الحصـص المحـددة بشـكله الحالـي لـن ينجح في 
فـي  عليـه  المنصـوص  المناصفـة  مبـدأ  تحقيـق 
المـادة التاسـعة عشـر من دسـتور ٢٠١١، بالنظر 
لتحديـات كثيـرة علـى مسـتوى البنيـات الثقافيـة 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة، مـا لـم يتـم تدعيمـه 
ودعمه بمجموعة من التدابير واآلليات الدستورية 
والقانونية تمّكن المرأة من المشاركة الفعلية في 

الحياة السياسية والعامة.

أنصـاف  "سياسـة  نهـج  فـي  يسـتمر  فالمغـرب 
الحلول" والسـعي إلرضـاء الحداثيين والمحافظين 
مًعـا، ممـا جعله يتموقع فـي رتب متأخـرة إفريقًيا 
المشـاركة  مجـال  فـي  عالمًيـا)  فقـط  (وليـس 
السياسـية للمـرأة، حتى أنه ال يوجد ضمن العشـر 
دول اإلفريقيـة األكثر حضوًرا للمرأة في الحكومة 
لعـام ٢٠١٩، الـذي يتضمن فـي معظمه دوًال أقّل 
نمـًوا بكثيـر مـن المملكـة مثـل روانـدا، أثيوبيـا، 
أوغنـدا، أنغـوال، مالـي، موريتانيـا، وزامبيـا التـي 
تتذيل هذا الترتيب بنسبة ٣٠٪ ٤٩، فيما ال يتجاوز 
حضـور المـرأة المغربية في حكومة ٢٠٢١ نسـبة 

 . ٪٢٥

ألجـل ذلـك يبـدو ضرورًيـا فتـح نقـاش وطنـي 
مسـؤول وهـادف بغـرض إعـادة النظـر فـي نظام 
آنيـة ومؤقتـة  الحالـي، واتخـاذ تدابيـر  الحصـص 
االسـتحقاقات  فـي  النسـائية  الكوتـا  رفـع  تـروم 

االنتخابيـة المقبلـة (القوائـم الجهويـة) إلـى مـا ال 
يقـّل عـن الثلـث على األقـل، ليس فقط اسـتجابًة 
لمطالـب الحـركات النسـائية وترجمـة النصـوص 
الدسـتورية علـى أرض الواقـع، إنمـا بالخصـوص 
حتـى تشـّكل النسـاء أقليـة مؤثـرة في المؤسسـة 
إيجاًبـا علـى تقلدهـا  التشـريعية؛ مـا سـينعكس 
لمناصب مناصب المسـؤولية ومشـاركتها الفعلية 

في اتخاذ القرار السياسي.

 وهـي الغايـة التـي يصعب الوصـول إليها ما لم 
يقتنـع الفاعلون السياسـيون في المغرب بضرورة 
المسـتوى  علـى  األقـل  علـى  مسـتقبًال،  التخلـي 
المتوسـط، على نظـام "المقاعد المحجـوزة" الذي 
أصبـح متجاوًزا، وتعويـض القوائم الجهوية بكوتا 
حزبية إجبارية، مع اعتماد نظام التناوب في جميع 
القوائـم االنتخابيـة الوطنيـة والمحليـة (امـرأة – 
رجـل – امـرأة- رجـل)، مـا سـيمّكن المـرأة بشـكل 
فعلـي مـن خـوض غمـار االسـتحقاقات االنتخابية 
والتمـرس فـي الحيـاة السياسـية. ومـن المهم في 
هـذا الصـدد، اقتداء المغـرب بالنموذج التونسـي؛ 
فـي  تمثيليـة  التونسـيات  النسـاء  ضمنـت  حيـث 
دون  مقاعـده  مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان 

الحاجة لنظام "المقاعد المحجوزة".

لألهـداف  النسـائية  الكوتـا  لتحقيـق  وضماًنـا 
المقـررة ألجلهـا، فإنـه مـن الضـروري  الرئيسـية 
اتخـاذ المزيـد مـن التدابير بغـرض تأهيـل المرأة 
الحيـاة  لممارسـة  الالزمـة  الخبـرة  واكتسـابها 
السياسـية، وفي هـذا اإلطار يبدو مهًمـا الرفع من 
تمثيليـة  لتشـجيع  الدعـم  صنـدوق  مخصصـات 
النسـاء الذي تّم إحداثه عام ٢٠١٧، والذي يقوم، 
بتقديـم  للتنميـة،  اإلفريقـي  البنـك  بمسـاهمة 
الهادفـة  للمشـاريع  والمواكبـة  المالـي  التمويـل 
االسـتحقاقات  فـي  النسـاء  مشـاركة  لتعزيـز 
الشـأن  االنتخابيـة، وتقويـة قدراتهـا فـي تدبيـر 

المحلي٥٠. 

وألجـل الرفـع مـن عـدد النسـاء الفائـزات فـي 
تمثيليـة  وضمـان  والوطنيـة،  المحليـة  القوائـم 
نسـائية مؤثرة في المجالس المنتخبة، يبدو مهًما 

الخاتمة:

بالرغـم مـن تطـور نظـام الحصـص المحـددة 
المستمر وإسهامه في الدفع بالمشاركة السياسية 
فـي  تمثيليتهـا  مـن  والرفـع  المغربيـة  للمـرأة 
المجالـس المنتخبـة، خاصًة بعـد أن اقترب حضور 
المـرأة فـي مجلـس النـواب (٢٤,٣٪) مـن المعدل 
المسـجل عالمًيـا (٢٥,٥٪)، فإنـه بشـكله الحالـي 
فشـل فـي تأدية وظيفتـه األساسـية المتمثلة في 
إعـداد المـرأة وتأهيلهـا فـي أفـق خوضهـا غمـار 
شـروط  نفـس  وفـق  االنتخابيـة  االسـتحقاقات 
الرجـل، بحيث بقيت المشـاركة السياسـية للمرأة، 
منـذ إقـرار الكوتـا النسـائية قبـل عشـرين عاًمـا، 
رهينًة باألساس لهذا النظام. وهو ما يبدو طبيعًيا 
بعـد أن حّولـت معظـم األحـزاب السياسـية الكوتـا 
معاييـر  متجاهلـة  سياسـي  ريـع  الـى  االنتخابيـة 
الكفـاءة والنزاهـة والمسـؤولية الواجـب اعتمادها 
إفـراز هـذا  يعيـق  مّمـا  الترشـيحات،  تزكيـة  فـي 
النظـام لنسـاء متمرسـات وعلـى درجـة عالية من 
المهنية، بشـكل يصبحن معه قادرات على تحمل 
التنفيذيـة  المكاتـب  داخـل  أهميـًة  أكثـر  أدوار 
والنقابـات،  المنتخبـة،  والمجالـس  لألحـزاب، 
عـن  بعيـًدا  والـوزارات،  العموميـة،  والمؤسسـات 

الحضور الرمزي أو الرقمي.

اعتبـاًرا لذلـك؛ تبدو ضرورة تعديل نظام الكوتا 
ملحة حتى تشـّكل النسـاء أقليًة مؤثرًة ليس فقط 
فـي المجالس المنتخبة إنما في كافة المؤسسـات 
السياسـية للدولـة؛ ألن سـعي المغـرب نحـو بنـاء 
دولـة ديمقراطيـة وحداثيـة يمّر حتًمـا عبر تحقيق 
مشـاركة سياسـية حقيقيـة للمـرأة. وألن الطريـق 
نحـو تقاسـم حقيقي للسـلطة بين الرجـل والمرأة 
تغييـر  فـإن  السياسـية،  بـاإلرادة  مرتبًطـا  يبقـى 
اال  يتـم  ال  الثقافيـة  العراقيـل  وتجـاوز  العقليـات 
باتخـاذ القـرارات الكبرى التي تتجلـى بالخصوص 
فـي التخلـي عـن نظام المقاعـد المحجـوزة وإقرار 
كوتـا حزبية إجباريـة مع التنصيص علـى التناوب 
بيـن الجنسـين فـي تشـكيل القوائـم االنتخابيـة 
المحلية والوطنية، إضافًة الى توسيع دائرة الكوتا 

االنتخابيـة لتشـمل مختلـف مناصـب المسـؤولية 
وكافـة إدارات الدولـة. مـا سـيمهد الطريـق لبـروز 
قيـادات حزبيـة نسـائية قـد يتمخـض عنهـا، فـي 
القـادم مـن السـنوات، تعييـن امـرأة فـي مناصـب 
تاريـخ  فـي  سـابقًة  سـيعّد  مـا  هامـة  حكوميـة 

المملكة.

لكن المغرب مطالب بتسـريع وتيرة التغيير في 
مجـال المشـاركة السياسـية للمـرأة، فهـي ثابتـة 
ومسـتمرة لكنها في الوقت ذاته بطيئة. ويجب أن 
نسـتحضر هنـا أن أثيوبيـا التـي ترأسـها السـيدة 
"سـهلورق زودي" رفعـت فـي ظـرف سـنتين فقط 
نسـبة المشـاركة النسـائية في الحكومة من ١٠٪ 
عـام ٢٠١٧ الـى ٥٠ ٪ عـام ٢٠١٩. نتذكـر فـي 
النهايـة تصريـح السـيدة "ماريا فرناندا" الرئيسـة 
السـابقة للجمعية العامة لألمم المتحدة بمناسـبة 
حديثها عن تطور المشـاركة السياسية للمرأة في 
العالـم، حيـث قالـت: "إذا اتبعنـا الوتيـرة الحاليـة 
للتغييـر سـنصل الـى المناصفـة بعـد ١٠٧ عام". 
بالنسـبة للمغرب أكيد، مع وتيـرة التغيير الحالية، 

سيتجاوز هذا الرقم بكثير.

تشـجيع األحـزاب وتحفيزهم مادًيا إلشـراك المرأة 
فـي العمـل الحزبـي وزيـادة نسـبة حضورهـا فـي 
القوائـم االنتخابيـة، وكـذا إقـرار نظـام تحفيـزي 
الحظـوظ  مـن  ترفـع  التـي  األحـزاب  لمكافـأة 
االنتخابيـة للنسـاء مـن خـالل وضعهـن على رأس 
القوائـم االنتخابيـة. فـي المقابـل، فإنـه اعتبـاًرا 
تشـريعية  أو  دسـتورية  نصـوص  إلـى  السـتناده 
ملزمـة تتجـاوز الوعود والمواثيـق األخالقية، فإنه 
مـن الضـروري إقرار جزاءات في حـق األحزاب غير 
اسـتبعاد  قبيـل  مـن  الكوتـا،  لنظـام  المنضبطـة 
أو كلًيـا مـن  الحرمـان جزئًيـا  المخالفـة،  القوائـم 
الدعـم العمومـي المخّصـص للحـزب (علـى غـرار 
فرنسـا)، أو حتـى اسـتبعاد الحـزب السياسـي مـن 

المنافسة االنتخابية.

وأخيًرا؛ فإن التأسـيس لدولة حداثية تسود فيها 
قيـم الديمقراطيـة الحّقة يمّر أساًسـا عبر توسـيع 
الـى  إضافـًة  لتشـمل  النسـائية،  الكوتـا  دائـرة 
الوظائف االنتخابية جميع مناصب المسـؤولية في 
مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها، وهو ما ينطبق 
أيًضـا علـى باقي الـدول العربية. ويبـدو هذا األمر 
يقـوم  النسـائية  الكوتـا  فمبـدأ  ومبـرًرا،  طبيعًيـا 
أساًسا على وجوب حضور المرأة بنسبة معينة في 
القوائـم االنتخابية، والمجالس المنتخبة، وهيئات 
الدولـة وأجهزتهـا ٥١. لـذا فإنه مـن األهمية بمكان 
اإلسـراع في تخصيص كوتا نسـائية في الوظائف 
السـامية ومناصب المسـؤولية المرتبطـة بإدارات 
الدولة والمؤسسـات العمومية والشركات الوطنية 
ولجـان االنتقاء، ما سيسـاهم بشـكل ملموس في 
تأهيل المرأة وإكسابها الخبرة اإلدارية والسياسية 
الالزمـة، في أفق مشـاركتها الفعلية والكاملة في 
اتخـاذ القرار في مختلف مظاهر الحياة السياسـية 

والعامة، محلًيا ووطنًيا. 
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المقدمة:

دسـتورية  مـدى  حـول  قائًمـا  الجـدل  يـزال  ال 
وفاعلية نظام الحصص المحددة "الكوتا" وقدرته 
علـى تأهيل المـرأة وضمان حضورهـا الفعلي في 
مختلف المؤسسـات المنتخبة ومراكز القرار؛ حيث 
يعتقـد البعـض أن نظـام الحصـص يسـعى إلـى 
القضاء على التمييز بتمييٍز آخر بعد أن تحلَّ "عدم 
المساواة الرسمية" محّل "عدم المساواة الفعلية"، 
بكيفيـة توحـي بـأن المرأة أقل شـأًنا، وغيـر قادرة 
علـى تحقيـق ذاتها إلـى درجة يبدو معهـا "التكافؤ 

القسري" مهيًنا في حقها١. 

فـي هـذا اإلطـار تؤكـد آن روفييـارد أن الكوتـا 
إلـى مسـاواة  الوصـول  النسـائية قـد تنجـح فـي 
رقميـة، لكنهـا لـن تفضـي إلـى تحقيـق مسـاواة 
فعليـة، كمـا لـن يكـون لهـا تأثيـر حقيقـي علـى 
السـلوك السياسـي وال على تحسـين وضع النسـاء 
فـي أسـفل درجـات السـلطة، فبالرغم مـن آثارها 
الرمزيـة، فهـي ليسـت الطريـق األمثـل لتحقيـق 
المناصفة، وهي مجرد أداة ال يجب أن نتوقع منها 
بالضرورة أكثر مما تسـمح بـه ميكانيكًيا٢. وتؤكد 
فـي هذا الصدد األسـتاذة "أوريلـي دوديزيرت" أن 
مشكلة المسـاواة بين الجنسين مشكلة اجتماعية 
عميقـة، متجـذرة في الممارسـات والثقافـات، وأن 
حلها يتجاوز اآلليات القانونية، ويتمركز أساًسا في 

التربية والتعليم والتوعية والحوار"٣.

"التمييـز  مبـدأ  مناصـرو  يعتقـد  بالمقابـل 
اإليجابي" أن نظام الكوتا يهدف أساًسا إلى تمكين 
القـدرة علـى  أي  السياسـية،  المـرأة مـن حريتهـا 
ممارسـة حقوقها السياسـية، وهو يستند في ذلك 
أجـل تعزيـز  المسـاواة مـن  "ترسـيخ عـدم  علـى 
كان  إذا  الكوتـا  نظـام  أن  ويؤكـدون  المسـاواة". 
مزمنـة  إلشـكالية  نهائًيـا  حـًال  يمّثـل  ال  صحيًحـا 
النفـس البشـرية؛ فهـو بالمقابـل  ومتجـذرة فـي 
إجـراء مؤقت وفعال لتعزيز التنوع، على حد تعبير 
الديمقراطيـة بشـكل  "دانيـال صبـاغ"، وترسـيخ 

فعلي، ففي النهاية ال ديمقراطية دون نساء٤. 

الكوتـا  نظـام  إقـرار  يعـّد  الكثيريـن  وبـرأي 
(بأنواعـه) فـي مجموعـة من الدول إجـراًء ضرورًيا 
المؤسسـات  فـي  للمـرأة  فاعـل  حضـور  لضمـان 
المنتخبـة ومراكـز القـرار، في ظـل معيقات كثيرة 
بالـغ  أمـًرا  للرجـل  المـرأة  تصبـح معهـا منافسـة 
ينظـر  حيـث  ثقافيـة؛  معيقـات  وهـي  الصعوبـة. 
للمـرأة علـى أنهـا "كائـن غير سياسـي" غيـر قادر 
علـى اتخاذ القرارات الحاسـمة والعقالنية وال على 
تدبير األزمات السياسـية، وهي قناعات يتقاسمها 
اقتصاديـة  وأخـرى  والنسـاء٥،  الرجـال  أحياًنـا 
واجتماعيـة، فمثـًال حسـب أرقـام آخـر إحصـاء عام 
للسـكان ُنّظـم بالمغرب عام ٢٠١٤، بلغت نسـبة 
األمية في صفوف اإلناث نسبة ٤٢٪، مقابل ٢٢٪ 
فقط بالنسـبة للذكور٦، وحسـب أرقـام المندوبية 
ُتقـارب نسـبة  السـامية للتخطيـط لعـام ٢٠٢١، 
 ٪١٧,٥ نسـبة  المغربيـات  النسـاء  لـدى  البطالـة 

مقابل ١٠,٩٪ فقط عند الرجال٧.

لكـن إقـرار الكوتـا، كإحـدى اآلليـات األساسـية 
للتمييـز اإليجابـي، ال يهـدف فقـط لتمكيـن المرأة 
مـن حريتها السياسـية، وال لتعويضهـا عن التأخير 
التاريخي الذي عرفته مشـاركتها السياسية٨، لكن 
أيًضـا مـن أجل "إنقـاذ الحيـاة السياسـية"، فالمرأة 
قـادرة علـى التغييـر والتأثير في الحياة السياسـة، 
وتحقيـق التقـدم الشـامل، وهـو مـا نّصـت عليـه 
اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضد 
المـرأة لعـام ١٩٧٩ (سـيداو) التي صـادق المغرب 
عليها عام ١٩٩٣، التي ربطت بشـكل واضح بين 
تحقيـق التنميـة التامـة، وضمـان أقصى مشـاركة 
ممكنـة للمرأة في جميـع المجاالت. وفًقا لهذا بادر 
المغرب منذ عام ٢٠٠٢، على غرار أكثر من ١٢٠ 
دولة٩، إلى إقرار نظام للكوتا يستمد شرعيته من 
مجموعـة من األسـس القانونيـة؛ فعلى المسـتور 
الدولـي، تسـمح اتفاقيـة (سـيداو) باتخـاذ تدابيـر 
المسـاواة  بتحقيـق  التعجيـل  تسـتهدف  مؤقتـة 
الفعليـة بيـن المـرأة والرجـل، مـع التنصيـص أوًال 
علـى أن هـذه اإلجـراءات المؤقتـة ال ُتعـّد تمييـًزا، 
وثانًيـا على وجـوب وقف العمـل بالتدابير المؤقتة 
قـد  الفـرص  فـي  التكافـؤ  أهـداف  تكـون  عندمـا 

تحققـت١٠. وفـي نفس اإلطار، ينـّص إعالن بكين 
للنهـوض بالمـرأة لعـام ١٩٩٥ علـى إقـرار الكوتا 
النسـائية، مـن خـالل تأكيـده علـى ضـرورة اتخاذ 
الحكومـات للتدابير الالزمة فـي النظم االنتخابية 
التي تضمن إشـراك األحزاب السياسـية للمرأة في 
المسـتوى  علـى  أمـا  االنتخابيـة١١.  المناصـب 
الوطنـي، فإن الدسـتور المغربي يضمن المسـاواة 
بين الرجـل والمرأة في الحريات والحقوق المدنية 
والسياسـية، ويؤكد على سـعي الدولة إلى تحقيق 
ينـّص علـى سـّن  بينهمـا، كمـا  المناصفـة  مبـدأ 
"مقتضيات من شـأنها تشـجيع تكافؤ الفرص بين 
النسـاء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية" ١٢، 
وهي المقتضيات التي أقّرت دسـتوريتها المحكمة 
الدسـتورية بعد أن صادقت علـى التدابير الخاصة 
القانـون  فـي  المتضمنـة  اإليجابـي  بالتمييـز 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب١٣، معتبرًة أنها 
تخدم الغايات الدسـتورية المشـار إليها أعاله، كما 
تندرج في إطار "واجب النهوض" بتمثيلية النساء، 
مع التأكيد على الطابع االستثنائي والمؤقت لهذه 

التدابير١٤. 

تهـدف هـذه الورقـة إلـى تقييـم حصيلـة نظـام 
الكوتـا النسـائية فـي المغـرب بعـد مـرور حوالـي 
عشـرين عاًمـا علـى إقـراره، والتحقـق مـن حجـم 
مـن  الرفـع  فـي  والفعليـة  الرقميـة  مسـاهمته 
إلـى  تسـعى  كمـا  للمـرأة،  السياسـية  التمثيليـة 
اإلجابـة علـى تسـاؤالت كثيـرة تطـرح بخصـوص 
ومـدى  الحالـي،  بشـكله  "الكوتـا"  نظـام  فاعليـة 
قدرتـه على ضمان حضور وازن وفاعل للمرأة في 
المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار. ووفق مقاربة 
الوصفـي  المنهـج  علـى  أساًسـا  تعتمـد  منهجيـة 
التحليلـي، تناقـش الورقـة أهميـة تعديـل نظـام 
الكوتـا الحالـي، ومـدى إمكانيـة التخلـي عن نظام 
وفاعليـة،  إبداًعـا  األقـل  المحجـوزة"  "المقاعـد 
وتعويضه بكوتا حزبية إجبارية في جميع القوائم 
االنتخابيـة تجعـل مـن النسـاء أقليًة مؤثـرًة داخل 
المجالـس المنتخبـة؛ وذلـك انسـجاًما مـع التطـور 
الكبير الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من 
الـدول، وحتـى تتجـاوز مشـاركة المرأة فـي الحياة 

السياسية حدود التسويق الخارجي للمغرب كدولة 
حديثة؛ ألجل هذا سنعرج خالل المحور األول على 
األنظمة التمثيلية للمرأة العربية من حيث أنواعها 
واختالالتهـا، وسـنخّصص المحـور الثانـي لتقييـم 
المشـاركة السياسـية للمـرأة المغربيـة فـي ظـل 
نظـام الكوتا الحالي، فيما سـنتطرق خالل المحور 
الثالـث الختـالالت نظـام الكوتا مقارنـة مع بعض 
فـي  وسـنعالج  والمتقدمـة،  الناميـة  العالـم  دول 
الكوتـا  نظـام  تعديـل  ضـرورة  األخيـر  المحـور 
لضمـان  اتخاذهـا  الواجـب  والتدابيـر  النسـائية 
االنتقـال مـن "ديمقراطيـة الواجهة" إلـى الفاعلية 

السياسية.

I.ا�نظمة التمثيلية للمرأة 
العربية في المؤسسات 

التشريعية: الواقع 
واالختالالت

تعزيـًزا لدولـة القانـون ومن أجـل تطوير قواعد 
الممارسـة الديمقراطية وتخليق الحياة السياسية، 
بـادرت مجموعـة مـن الـدول العربيـة، خاصـًة بعد 
مـن  الرفـع  إلـى  األخيـرة،  العربيـة  االنتفاضـات 
أنظمـة  إقـرار  عبـر  للمـرأة  السياسـية  التمثيليـة 
تمثيليـة خاصـة بهـا؛ حيـث تبّنـت ١٤ دولـة مـن 
مجمـوع الدول األعضاء في جامعـة الدول العربية 
(حوالـي ٦٤٪) نظـام الحصـص المحـددة "الكوتا" 

بأنواعه المختلفة١٥. 

وإذا كانـت أغلـب هـذه الـدول -حوالـي ١٠ دول 
"كوتـا  تبّنـي  اختـارت  قـد  المغـرب-  بينهـا  مـن 
قانونيـة" عبـر التنصيـص علـى نظـام الحصـص 
والقوانيـن  االنتخابيـة  قوانينهـا  فـي  المحـددة 
التشـريعية  بمؤسسـاتها  المتعلقـة  التنظيميـة 
(الغـرف البرلمانيـة األولـى على وجـه الخصوص)، 
فـإن دوًال قليلـة كانت أكثر جـرأة بإقرارها لـ"كوتا 
دسـتورية"، على غرار مصر التي ينّص دسـتورها 
الصـادر سـنة ٢٠١٤ والمعـّدل سـنة ٢٠١٩ علـى 
تخصيـص حصـص محـددة لفائدة النسـاء، سـواء 
أو  المحليـة  المنتخبـة  بالمجالـس  األمـر  تعّلـق 
علـى  منـه   ١٠٢ المـادة  تؤكـد  هكـذا  الوطنيـة، 
تخصيـص ربـع مقاعد مجلـس النواب للمـرأة. أما 
بخصوص الكوتا الطوعية أو اإلرادية التي تتبناها 
األحزاب السياسـية الديمقراطية بشكل إرادي من 
أجـل ضمـان ترشـيح عـدد كبيـر مـن النسـاء فـي 
باسـتثناءات  فإنـه  المقدمـة،  االنتخابيـة  القوائـم 
السياسـية  الحيـاة  فـإن  الجزائـر١٦،  مثـل  قليلـة، 
العربيـة تخلـو لحد اآلن من أحـزاب ناضجة مؤمنة 
بالعدالـة االجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، وقادرة 
نسـائية  كوتـا  وإقـرار  المبـادرة  زمـام  أخـذ  علـى 

طوعية على غرار دول نامية كثيرة في العالم. 

لكـن مـا يعـاب أكثـر علـى األنظمـة التمثيليـة 
للمـرأة العربية فـي المجالس المنتخبة هو هيمنة 
 les sièges» المحجـوزة  المقاعـد  نظـام 
réservés» الـذي ُيعّد نظاًما متجاوًزا؛ حيث تتبناه 
تسـع دول فـي مقابـل خمـس دول فقـط تتبنـى 
نظـام كوتـا حزبيـة إجباريـة؛ مـن بينها فلسـطين 
النسـاء  فيهـا  ضمنـت  التـي  وتونـس  وموريتانيـا 
مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان  فـي  تمثيليـة 
مقاعـده دون الحاجة لنظـام "المقاعد المحجوزة"، 
وقد سـاهم القانون األساسي االنتخابي التونسي 
عـام  تعديلـه  جـرى  والـذي   ٢٠١٤ عـام  الصـادر 
٢٠١٩ فـي تحقيـق هـذا الوضـع، حيث نـّص على 
ضـرورة تقديـم األحزاب للترشـحات "على أسـاس 
مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب 
بينهم داخل القائمة"، مع التأكيد على عدم قبول 

القوائم التي ال تحترم هذا المبدأ١٧ .

وإذا كان ال بـدّ مـن اإلقـرار بالتقـدم الملحـوظ 
لحضور المرأة في المؤسسـات التشريعية العربية 
خالل العشـرية األخيرة؛ حيث فسحت آليات الكوتا 
المجـال أمـام زيـادة مسـتويات تمثيـل المـرأة في 
دول عربيـة كثيرة، مثل اإلمارات التي اسـتطاعت 
تحقيـق المناصفـة الكاملـة بحصـول النسـاء على 
٥٠٪ مـن مقاعد المجلـس الوطني االتحادي، فإن 
هـذا التقـدم وإن كان مطرًدا فإنـه يبقى بطيًئا وال 
يتعدى حدود الحضور الرقمي؛ حيث ال تزال المرأة 
تشـّكل أقليـة غير مؤثرة فـي البرلمانـات العربية 
عـن  بعيـدة  تجعلهـا  كثيـرة  تحديـات  بسـبب 
دون  وتحـول  السياسـي،  القـرار  فـي  المشـاركة 
اضطالعهـا بدور محوري في الحياة السياسـية، ما 
يظهر بوضوح في محدودية مساهمتها في العمل 
التشـريعي، وضعف حضورها وتأثيرها في اللجان 

البرلمانية األكثر أهمية ١٨. 

II.المشاركة السياسية 
للمرأة المغربية في ظل 
نظام الكوتا الحالي؛ أّية 

حصيلة؟

منـذ اسـتقالل المغـرب عـام ١٩٥٦ وإلـى غايـة 
بدايـة األلفيـة الثالثـة كانت المرأة مجـرد موضوع 
حيـث  فيـه١٩؛  فاعـًال  أبـًدا  تكـن  ولـم  للسياسـة، 
اقتصـرت مشـاركتها لزمن طويل علـى التصويت 
فقـط. هكذا لمـدة ثالثين عاًما، منذ أول انتخابات 
دخـول  مـن  امـرأة  أي  تتمكـن  لـم   ،١٩٦٣ عـام 
البرلمـان إلـى غايـة انتخابـات عـام ١٩٩٣ حيـث 
حصلـت المـرأة علـى مقعديـن، وهو الوضـع الذي 
كرسـته أيًضا نتائج انتخابات عام ١٩٩٧ بحصول 
النسـاء علـى مقعديـن دون تغييـر. وفـي الحقيقة 
تأخـرت المـرأة المغربيـة كثيًرا في ولـوج البرلمان 
مقارنـة بـدول عربيـة أخـرى مجـاورة مثـل مصـر 
 ،(١٩٦٢) الجزائـر   ،(١٩٥٩) تونـس   ،(١٩٥٧)
والعـراق   (١٩٧٥) موريتانيـا   ،(١٩٧٣) سـوريا 

 .(١٩٨٠)٢٠

 أمام هذه الوضعية بادر المغرب إلى إقرار كوتا 
"المقاعـد  نظـام  علـى  أساًسـا  تعتمـد  نسـائية 
االنتخابـات  مـع  الكوتـا  بـدأت  وقـد  المحجـوزة". 
وطنيـة  قائمـة  بإقـرار   ٢٠٠٢ لعـام  التشـريعية 
مخصصـة للنسـاء محـددة فـي ثالثين مقعـًدا من 
مقاعـد الغرفـة األولـى، تـّم رفعهـا فـي انتخابـات 
٢٠١١ لتصل الى سـتين مقعًدا. وفي عام ٢٠١٦ 
القائمـة  فـي  أيًضـا  بالمشـاركة  للنسـاء  ُسـمح 
الوطنيـة المخّصصة للشـباب (ثالثـون مقعًدا)، ما 
مكـن واحـًدا وثمانيـن امـرأة مـن دخـول مجلـس 
النـواب. وبعـد المصادقة على القانـون التنظيمي 
الجديد المتعلق بمجلس النواب الذي أقّر تعويض 
القائمـة االنتخابية الوطنية بقوائـم جهوية بلغت 
مقاعدها تسـعين مقعًدا بعد إلغاء قائمة الشـباب، 
مـع التنصيـص علـى تخصيـص ثلثـي مقاعد كل 
قائمة جهوية للنسـاء، وعلى وضع امرأتين اثنتين 
سـتة  حصلـت  جهويـة٢١،  قائمـة  كل  رأس  علـى 

االنتخابـات  فـي  مقاعـد  علـى  امـرأًة  وتسـعون 
التشـريعية األخيـرة التـي جـرت فـي الثامـن مـن 
سـبتمبر ٢٠٢١، لتنتقل نسـبة النسـاء في الغرفة 
التشـريعية األولـى مـن ١٪ قبـل إقـرار الكوتا الى 
٢٤,٣٪ حالًيا٢٢، وهي النسبة التي تقّل بقليل عن 
المعـدل العالمـي لمشـاركة المرأة فـي البرلمانات 

المحدد في ٢٥,٥٪٢٣.

ومـع اإلقرار بمسـاهمة هـذا النظـام في ضمان 
تمثيليـة مهّمـة للمرأة في مجلـس النواب، وهو ما 
ساهم في تحسين صورة البرلمان المغربي، فإنه 
مـن الضـروري اإلشـارة إلـى نقطتيـن أساسـيتين: 
بالطابـع  يقـّر  المغربـي  المشـرع  كان  إذا  أوًال، 
المؤقـت لنظـام الحصـص المحـددة، فـإن نظـام 
الكوتـا فشـل بشـكله الحالـي فـي تأديـة وظيفتـه 
األساسـية المتمثلـة فـي إعـداد المـرأة وتأهيلهـا 
االنتخابيـة  الدوائـر  فـي  مسـتقبًال  للمنافسـة 
المحلية، بما يضمن لها مسـتقبًال تحقيق مشاركة 
سياسية مهّمة خارج هذا النظام، بحيث ظل العدد 
األكبـر في أهم مؤسسـة تمثيليـة هو المنصوص 

عليه في نظام الكوتا٢٤. 

فـي  فـزن  امـرأة  وثالثيـن  خمسـة  بيـن  فمـن 
انتخابـات ٢٠٠٢، خمـٌس منهـن فقـط اسـتطعن 
دخول البرلمان وفق نفس شروط منافسة الرجال 
أي بنسـبة ٪١٤. وقـد انخفضـت هذه النسـبة إلى 
وواصلـت   ،٢٠٠٧ انتخابـات  فـي   ٪١٢ مـن  أقـل 
انخفاضهـا إلـى حوالي ١٠ ٪فـي انتخابات ٢٠١١، 
ثـم ارتفعـت قليًال الى ١١ ٪فـي انتخابات ٢٠١٦، 
وانخفضت بشدة إلى ٦,٢٥٪ في انتخابات ٢٠٢١ 
حيـث اسـتطاعت سـت نسـاء فقـط دخـول مجلس 
النـواب، خارج إطـار الكوتا، من بين ٩٦ امرأة فزن 
فـي هذه االسـتحقاقات٢٥. وهو ما يعني أن نسـبة 
النسـاء اللواتي فـزن عبر الدوائـر االنتخابية (دون 
االسـتفادة من نظام الحصص المحددة) انخفضت 
بعد خمسة استحقاقات انتخابية نظمت منذ إقرار 
الكوتـا عـام ٢٠٠٢ مـن ١٤٪ إلـى ٦,٢٥٪، وكأن 
هـذا النظـام أدى الـى تقاعـس المـرأة فـي خوض 
غمـار االنتخابـات بعيًدا عن االسـتفادة من التمييز 

اإليجابي.

ثانًيـا، حسـب الترتيـب العالمـي الخاص بنسـبة 
حضـور النسـاء فـي البرلمانـات الوطنيـة (الغرفـة 
يحتـل   ،٢٠٢١ أكتوبـر  بشـهر  الخـاص  األولـى) 
المغرب الرتبة ٩٠ عالمًيا بـ ٢٤,٣٪، علًما أنه كان 
يحتـل الرتبـة ١٠٧ الى حدود أكتوبر ٢٠٢٠. وهو 
مـا يعنـي أن المغـرب يحتـل مكانـة متقهقـرة بين 
دول العالـم فـي مجال التمثيلية السياسـية للمرأة 
بالرغـم مـن التقـدم الطفيـف الـذي أحـرزه. هكذا 
فإنـه وفـق نفـس الترتيـب تحتـل المملكـة الرتبة 
التاسعة عشر إفريقًيا حيث تتفوق عليها دول أكثر 
فقًرا وأقّل نمًوا، مثل رواندا (الرتبة األولى عالميا، 
٦١,٣٪)، ناميبيـا (الرتبـة الخامسـة عشـر عالمًيا، 
٤٤,٢٪)، السـنغال (الرتبة السـابعة عشـر عالمًيا، 
عالمًيـا،  عشـر  التاسـعة  (الرتبـة  أثيوبيـا   ،(٪٤٣
وعشـرون  الواحـد  (الرتبـة  الموزمبيـق   ،(٪٤٢,٦
عالمًيا، ٤٢,٤ ٪)، جنوب السودان (الرتبة الخامس 
(الرتبـة  وجيبوتـي   (٪٣٣,٧ عالمًيـا،  واألربعـون 
المسـتوى  وعلـى   .(٪٢٦,٢ عالمًيـا،  الثمانـون 
العربي، يتموقع المغرب في الرتبة السابعة عربًيا 
وراء اإلمـارات العربيـة المتحـدة، التـي تعـّد إحـدى 
الدول القالئل في العالم التي حققت التكافؤ بين 
الجنسـين (الرتبـة الرابعة عالمًيـا، ٥٠٪) ٢٦، مصر 
(الرتبة التاسـعة وسـتون عالمًيا، ٢٧,٧٪)، العراق 
 (٪٢٦,٤ عالمًيـا،  والسـبعون  السـابعة  (الرتبـة 
عالمًيـا،  والسـبعون  الثامنـة  (الرتبـة  وتونـس 

 .٢٦,٣٪)٢٧

وإذا كانت التمثيلية النسائية في مجلس النواب 
تبقى دون حجم التطلعات واالنتظارات خاصة في 
تبقـى  فإنهـا  الذكـر،  السـالفة  االحصائيـات  ظـل 
ضعيفـة للغاية فـي مجلس المستشـارين (الغرفة 
الثانيـة) بالرغـم مـن إقـراره لشـكل متطـور مـن 
أشـكال الكوتـا بعيـًدا عن آليـة المقاعـد المحجوزة 
القانـون  نـّص  حيـث  متجـاوزة؛  أصبحـت  التـي 
التنظيمـي لهـذا المجلس على إقـرار مبدأ التناوب 
فـي لوائح الترشـيح (رجل-امـرأة- رجل-امرأة)٢٨، 
االقتـراع  المجلـس وشـكل  لكـن طبيعـة تكويـن 
القوائـم  غالبيـة  رأس  علـى  الرجـال  ووضـع 

االنتخابيـة، جعـل نسـبة حضـور المـرأة فـي هـذا 
أفـرزت  حيـث   ،٪١١,٦٦ تتجـاوز  ال  المجلـس 
انتخابات سـبتمبر ٢٠٢١ فوز النسـاء بأربعة عشر 

مقعًدا من أصل ١٢٠.

ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أنـه اذا كان الحضـور 
التشـريعية  المؤسسـة  داخـل  للمـرأة  الرقمـي 
متواضًعـا، فهـو كذلك على المسـتوى الفعلي بعد 
ريـع  إلـى  النسـائية  الكوتـا  األحـزاب  حّولـت  أن 
سياسـي أصبـح معهـا البرلمـان المغربـي بمثابـة 
"برلمان األسرة"؛ حيث دأبت األحزاب على ترشيح 
نسـاء تربطهـن صلـة أو قرابـة أو حتـى مصلحـة 
بدوائـر القرار بعيًدا عن معيار الكفاءة، ما انعكس 
سـلًبا علـى أدائهـن المهنـي، حيـث كشـفت إحـدى 
المؤسسـة  فـي  النسـاء  مـن   ٪٦٩ أن  الدراسـات 
عالقـة  طبيعـة  يعرفـن  ال  المغربيـة  التشـريعية 
البرلمـان بالحكومة، وأن ٥٠٪ منهن ال يسـتطعن 
تحديـد عالقـة البرلمان بالمؤسسـات الدسـتورية 
للحكامة، وسجلت الدراسة كذلك أن نحو٤٠٪ من 
بالضبـط  يعرفـن  ال  المسـتجوبات  البرلمانيـات 
كمـا  للبرلمـان،  الماليـة  االختصاصـات  طبيعـة 
كشـفت أن ٢٢٪ منهـن غيـر متمكنـات مـن تقنية 
صياغة األسئلة الكتابية، و٨٣٪ غير متمكنات من 

تقنية األسئلة الشفوية٢٩. 

وما يقال عن التمثيلية النسـائية في المؤسسـة 
التشريعية يقارب الى حد كبير تمثيلية المرأة في 
(المحافظـات  الترابيـة  الجماعـات  مجالـس 
واألقاليم)، فقد حرص القانون التنظيمي المتعلق 
بانتخـاب أعضـاء المجالـس الترابيـة الصـادر عـام 
٢٠٢١ علـى ضمـان تمثيليـة فعليـة للنسـاء، مـن 
خـالل تخصيـص ثلـث مقاعـد مجالـس األقاليـم 
والعماالت لفائدة النسـاء (نسبة حضور النساء في 
هـذا  صـدور  قبـل  واألقاليـم  العمـاالت  مجالـس 
القانـون كانـت فـي حـدود ٤٪)، إضافة إلـى الرفع 
مـن عـدد المقاعـد المخصصـة لهـن فـي مجالـس 
بشـكل  تطـّور  لقـد  الواقـع،  وفـي  الجماعـات٣٠. 
ملحـوظ حضـور المـرأة فـي المجالـس الجماعيـة 

التـي  المقاعـد  نسـبة  ارتفعـت  حيـث  (المحليـة)؛ 
حصلـت عليهـا النسـاء فـي االنتخابـات الجماعيـة 
لعـام ٢٠١٥ الـى ٢١ ٪ بعـد أن كانـت فـي حـدود 
لعـام  الجماعيـة  االنتخابـات  فـي  فقـط   ٪  ٠,٥٦
٢٠٠٣، وقد واصلت هذه النسـبة ارتفاعها لتصل 
إلـى ٢٦,٦٤٪ خـالل االنتخابـات الجماعيـة لعـام 

٢٠٢١، دون أن تبلغ مع ذلك نسبة الثلث٣١.

وبالرغـم مـن ذلـك، يبقـى حضـور المـرأة فـي 
مجالـس الجماعـات واألقاليـم والعمـاالت حضـوًرا 
الوظائـف  إسـناد  يتـّم  حيـث  باألسـاس؛  رقمًيـا 
الثانوية إلى النساء داخل المجالس المختلفة على 
نحـو منهجـي، كمـا أنـه نـادًرا جـًدا مـا يصلـن إلـى 
المناصب المهمة مثل الوظائف المرتبطة بالمالية 
أو التخطيـط الحضـري٣٢. وهـو مـا ينطبـق أيًضـا 
علـى رئاسـة المجالـس المحليـة والجهويـة رغـم 
التقدم المهم المسـجل في هذا الشـأن، فمن بين 
اثنتـا عشـرة جهًة توجد ألول مـرة امرأة على رأس 
مجلـس جهـوي (جهـة كلميـم – وادنـون)٣٣، فـي 
غيـاب واضـح عـن صناعـة القـرار الجهـوي، كمـا 
تاريـخ  فـي  األولـى  للمـرة  نسـاء،  ثـالث  ظفـرت 
الكبـرى  المـدن  فـي  عمـدة  بمنصـب  المملكـة، 

(الرباط، والدار البيضاء، ومراكش)٣٤.

لكن إدماج المرأة في الحياة السياسية ال يرتهن 
المؤسسـة  فـي  لمشـاركتها  البـاب  بفتـح  فقـط 
التشـريعية والمجالـس المنتخبـة وولوجهـا إليهـا، 
بقـدر مـا يرتبـط بتمكينهـا الفعلي من المشـاركة 
في اتخاذ القرارات الحيوية في كل مجاالت الحياة 
السياسـية، فإضافة لمحدودية حضورها وتأثيرها 
في الهيئات المنتخبة بقيت المرأة غائبًة عن صنع 
القرارات الكبرى. وقد بقي الحضور الرمزي للمرأة 
واضًحا أيًضا في تشكيلة الحكومات المعينة، ففي 
عـام ٢٠١٩ لـم تتجـاوز نسـبة حضـور المـرأة في 
الحكومـة المغربية التي كان يقودها حزب العدالة 
والتنميـة اإلسـالمي ١٧٪٣٥، كمـا ظلـت الوزيـرات 
المعّينـات بعيـدات عـن تقلـد مناصـب مـا يعـرف 
الخارجيـة،  الداخليـة،  (وزارات  السـيادة  بـوزارات 
وزارات  حتـى  أو  اإلسـالمية)  والشـؤون  العـدل 
القطاعـات االسـتراتيجية. وهـو الوضـع الـذي تـّم 

تصحيحـه نسـبًيا في الحكومـة المعينة مؤخًرا في 
أكتوبـر ٢٠٢١؛ حيـث ارتفعـت نسـبة النسـاء فيها 
الـى ٢٥٪ بعـد تعيين سـت وزيـرات فـي قطاعات 

هامة (المالية، اإلسكان، السياحة).  

ومـا يقـال عـن الوظائـف السياسـية يقـال أيًضا 
على الوظائف العامة التي تبقى حكًرا على الرجال 
بدرجـة كبيرة (تـرؤس الجامعات، عمـادة الكليات، 
إدارة المؤسسـات العموميـة، ...)، وهو مؤشـر آخر 
علـى رمزيـة الحضـور السياسـي للمـرأة، فلو كان 
حضورهـا فاعـًال لـكان تأثيرها أكبر فـي الحصول 
بهـذه  المرتبطـة  التعيينـات  مـن  نصيـب  علـى 
الوظائف. في ظل هذه المعطيات يبدو من المهم 
إصـالح اختـالالت نظـام الكوتـا الحالـي وتعديلـه 
انسجاًما مع تطور أنظمة الكوتا في الدول النامية 
ضمـان  أفـق  فـي  سـواء،  حـد  علـى  والمتقدمـة 
السياسـية  الحيـاة  فـي  للمـرأة  فعليـة  مشـاركة 

والعامة بعيًدا عن التسويق الخارجي. 

III. اختالالت نظام الكوتا 
المغربي مقارنة بدول 

العالم:

ال يواكـب نظـام الكوتـا الحالـي التطـور الكبيـر 
الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من الدول 
بما فيها الدول األقل نمًوا؛ بدليل أن حضور المرأة 
المنتخبـة والمؤسسـات  المجالـس  المغربيـة فـي 
السياسـية الدسـتورية يبقـى فـي أحسـن األحوال 
فـي حـدود الربـع، علًما أن لممارسـة المـرأة تأثيًرا 
القـرار،  واتخـاذ  السـلطة  مناصـب  فـي  ملموًسـا 
يمـّر  ديمقراطـي  حكـم  إدارة  فـي  ومشـاركتها 
بالضـرورة عبر تشـكيلها ألقلية مؤثرة ال تقل عن 
الحالـة  فـي  يتوافـر  ال  مـا  وهـو   ،٣٦  ٪٣٠ نسـبة 
المغربيـة، فبالرغـم من التقدم الـذي عرفه نظام 
الحصـص المحـددة فـي عـام ٢٠٢١، فإنـه بقـي 
محصوًرا في الوظائف االنتخابية مع االعتماد على 
كوتا قانونية تسـتند أساًسـا على نظـام "المقاعد 
باسـتمرار؛  أهميتـه  تتراجـع  الـذي  المحجـوزة" 
باعتباره أسلوًبا متجاوًزا يعكس تصّوًرا غير واضح 

للمرأة ٣٧.

 ففيمـا يخـص "الكوتـا الدسـتورية"، التـي تأخذ 
بها بعض األنظمة السياسـية عبر إقرار نصوصها 
الدسـتورية لحصـص محددة لفائدة النسـاء سـواء 
كحـال  المحليـة،  أو  الوطنيـة  المسـتويات  علـى 
الدسـتور المصـري الـذي ينّص على كوتا نسـائية 
(الوحـدات  المنتخبـة  المحليـة  المجالـس  فـي 
المحليـة) فـي حـدود الربـع ٣٨، ال ينـص الدسـتور 
المغربـي علـى نظـام الحصـص المحـددة، علـى 
خـالف دول أخرى (حوالي سـتة وثالثين دولة) من 
بينهـا اثنتـا عشـرة دولـًة إفريقيـة مثـل تونـس، 
جنـوب  تنزانيـا،  بورونـدي،  أوغنـدا،  الصومـال، 
السـودان وروانـدا، التـي تنّص جميعهـا على كوتا 
دسـتورية إجباريـة لضمـان تمثيليـة نسـائية فـي 
مؤسسـاتها التشـريعية ٣٩، فيمـا يتجـاوز الدسـتور 
الروانـدي حدود الكوتا االنتخابية الموصى بها في 
مؤتمـر بكيـن، من خـالل إقـراره منذ عـام ٢٠٠٣ 

لكوتـا نسـائية محـددة فـي ٣٠٪ علـى األقـل فـي 
اإلدارات العامة، وجميع مؤسسات اتخاذ القرار بما 

في ذلك السلطة التنفيذية. 

يتـم  التـي  القانونيـة  بالكوتـا  يتعلـق  وفيمـا 
التنصيـص عليها في القوانين التنظيمية الخاصة 
بالمؤسسـات التشـريعية أو في قوانين االنتخابات 
الكوتـا  نسـبة  ترقـى  ال  السياسـية،  األحـزاب  أو 
المخصصـة فـي المغـرب (٢٢,٧٨٪ فـي مجلـس 
النـواب) إلـى مـا هـو عليـه فـي دول أخـرى نامية؛ 
حيـث نجـد أن القانـون االنتخابي السـنغالي ينّص 
اللوائـح  تتضمـن  أن  علـى   ٢٠١٠ عـام  منـذ 
مـن   ٪٥٠ نسـبة  والمحليـة  الوطنيـة  االنتخابيـة 
النسـاء وفق نظـام التناوب، فيما أقـّر قانوٌن صدر 
عام ٢٠١٩ في سـاحل العاج كوتا نسـائية محددة 
فـي ٣٠٪ في جميـع أنواع القوائـم االنتخابية، أما 
روانـدا فقـد نـّص قانونهـا علـى وضـع امـرأة على 
رأس كل الئحـة انتخابيـة؛ وهـو مـا سـاهم فـي  
الروانديـة علـى تسـعة وأربعيـن  المـرأة  حصـول 
مقعًدا من أصل ثمانين مقعًدا المخّصصة للغرفة 
األولـى فـي االنتخابـات التشـريعية لعـام ٢٠١٨. 
ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أن إقـرار كوتـا قانونيـة 
محـددة علـى األقل فـي ٣٠٪ انعكـس ايجاًبا على 
تمثيلية المرأة اإلفريقية، حتى أن النسـاء ترأسـن 
برلمانـات ثمانيـة عشـر دولـة إفريقيـة فـي عـام 

.٢٠١٩

كمـا يعـاب علـى المغـرب أيًضـا هيمنـة نظـام 
"المقاعـد المحجـوزة" علـى الكوتـا القانونية، دون 
اللجـوء لكوتا حزبيـة إجبارية إسـوًة بمجموعة من 
التجـارب الدوليـة، علـى غـرار القانـون االنتخابـي 
البلجيكـي الذي ينّص علـى أن الفرق العددي بين 
الرجل والمـرأة في القوائم االنتخابية التي تتقدم 
وأن  واحـًدا،  يتجـاوز  أن  يجـب  ال  األحـزاب  بهـا 
رأس كل  فـي  الموضوعيـن  االثنيـن  المرشـحين 
الئحـة يجـب أن يكونـا بالضـرورة رجـًال وامـرأة ٤٠، 
وهو ما سـاهم في رفع نسـبة النساء في البرلمان 
البلجيكـي حيث وصلـت الى ٤٣,٨٪ فـي انتخابات 
عام ٢٠١٩ ٤١. أّما في فرنسا فقد صدر قانون في 
يونيـو ٢٠٠٠ يلـزم األحـزاب بتقديـم لوائح تضّم 

٥٠٪ مـن النسـاء، بالتنـاوب بالنسـبة لالنتخابـات 
األوروبية وانتخابات مجلس الشـيوخ، ودون تناوب 
بالنسـبة لالنتخابـات مجالـس البلديـات والجهات. 
بالنسـبة  ملزمـة  غيـر   ٪٥٠ نسـبة  ُتعـّد  فيمـا 
لكـن  الفرنسـية،  الوطنيـة  الجمعيـة  النتخابـات 
الحـزب الـذي ال يحترمها يحرم جزئًيا أو نسـبًيا من 
الدعـم المالـي حسـب عـدد النسـاء المتضمنة في 

قوائمه ٤٢. 

وبخصـوص الكوتـا الطوعيـة أو اإلراديـة التـي 
تتبناهـا األحزاب السياسـية بشـكل إرادي لضمان 
ترشـيح عـدد مهم من النسـاء في قوائـم الحزب، 
اعتمادهـا  فـإن  إلزاميتهـا،  عـدم  مـن  فبالرغـم 
الطوعي يدّل بشكل كبير على نضج وديمقراطية 
بالعدالـة  اقتناعـه  ومـدى  الحـزب  وحداثيـة 
االجتماعيـة ومبـدأ تكافـؤ الفـرص. وتعـّد الكوتـا 
علـى  النسـاء  لتشـجيع  نموذجيـًة  آليـًة  اإلراديـة 
المشـاركة السياسـية، حتـى أن تحسـين تمثيليـة 
النسـاء متوقف قبل كل شـيء على إرادة األحزاب، 
المعهـد  أنجزهـا  دراسـة  إليـه  خلصـت  مـا  وهـو 
 ٢٠١٦ سـنة  األمريكـي  الوطنـي  الديمقراطـي 

بالتعاون مع جمعيات مغربية. 

السـاحة  إن  القـول  يمكـن  اإلطـار،  هـذا  وفـي 
الخصـوص،  وجـه  علـى  المغربيـة  السياسـية 
والعربية عامة، تخلو لغاية اآلن من أحزاب ناضجة 
قادرة على أخذ زمام المبادرة وإقرار كوتا نسـائية 
طوعيـة علـى غـرار دول كثيـرة فـي العالـم. ففي 
إفريقيا مثًال، يصل عدد الدول التي تتبنى أحزابها 
السياسية الديمقراطية بشكل إرادي كوتا نسائية 
الوطنـي  المؤتمـر  (حـزب  دولـة  عشـرين  إلـى 
اإلفريقي في جنوب إفريقيا نموذًجا) ٤٣، وفي كندا 
يخصـص الحـزب الديمقراطـي الجديـد منـذ عـام 
وفـي   ،٪٥٠ فـي  محـددًة  داخليـًة  حصـًة   ١٩٨٥
األحـزاب كوتـا طوعيـة  بعـض  ألمانيـا تخّصـص 
الـدول  فـي  أمـا  و٥٠٪،   ٪٣٠ بيـن  تتـراوح 
تخّصـص  األحـزاب  غالبيـة  فـإن  االسـكندنافية 
بشـكل إرادي مقاعد للنسـاء بغرض إلزام نفسـها 
شـبه  حقيقـًة  المناصفـة  جعـل  مـا  بالمسـاواة؛ 
الـدول، حيـث تقـارب نسـبة  ملموسـة فـي هـذه 

تمثيلية المرأة في برلماناتها ٤٣٪ ٤٤، دون الحاجة 
إلـى فرض كوتا إجبارية بغيـة تحقيق التكافؤ في 

التمثيل السياسي٤٥. 

وأخيـًرا؛ يقتصـر نظـام الحصـص المحـددة فـي 
المغـرب علـى الكوتـا االنتخابية فقـط بالرغم من 
إقـراره قبـل حوالي عشـرين عاًما، دون أن يشـمل 
الوظائـف العامـة ومناصب المسـؤولية في إدارات 
الدولة والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية، 
وهـو مـا يجـب تداركـه لضمـان مشـاركة فعليـة 
للمرأة في الحياة السياسـية والعامة. ففي فرنسـا 
مثـًال تـّم إقـرار كوتا محـددة في ٤٠٪ مـن مقاعد 
مجالـس إدارة الشـركات التـي يعمل بهـا أكثر من 
٥٠٠ موظـف، وتتجـاوز مبيعاتهـا خمسـين مليون 
أورو (قانون "كوبي زيميرمان" لعام ٢٠١١)، وكذا 
فـي التعيينات المرتبطة بمناصب المسـؤولية في 
مجالـس اإلدارات والمؤسسـات العموميـة ولجـان 
االنتقاء (قانون "سوفادي" لعام ٢٠١٢)٤٦، كما تّم 
التنصيـص فـي ٢٠١٣ علـى نظـام التنـاوب فـي 
فـي  بالتعيينـات  الخاصـة  االنتخابيـة  القوائـم 
مناصـب الحكامـة المرتبطـة بمؤسسـات التعليـم 

العالي والبحث العلمي٤٧. 

IV. ضرورة تعديل نظام 
الكوتا النسائية لتحقيق 

المناصفة الفعلية:

ال بـدّ فـي البداية من اإلشـارة إلى أهمية اإلبقاء 
علـى نظـام الكوتـا اإلجبارية في المغـرب، بالنظر 
لعـدة عوامـل أهمهـا خلـو السـاحة السياسـية مـن 
أحزاب حقيقية قادرة على تخصيص كوتا طوعية 
عنـد  طبيعًيـا  يبـدو  مـا  النسـاء،  لفائـدة  داخليـة 
استحضار غياب الحد األدنى من الديمقراطية عند 
معظـم األحـزاب (سـت نسـاء حصلـن فقـط علـى 
مقاعـد برلمانية خـارج نظام الكوتا من بين سـتة 
وتسـعين امـرأًة دخلـت البرلمـان)٤٨. لكـن نظـام 
الحصـص المحـددة بشـكله الحالـي لـن ينجح في 
فـي  عليـه  المنصـوص  المناصفـة  مبـدأ  تحقيـق 
المـادة التاسـعة عشـر من دسـتور ٢٠١١، بالنظر 
لتحديـات كثيـرة علـى مسـتوى البنيـات الثقافيـة 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة، مـا لـم يتـم تدعيمـه 
ودعمه بمجموعة من التدابير واآلليات الدستورية 
والقانونية تمّكن المرأة من المشاركة الفعلية في 

الحياة السياسية والعامة.

أنصـاف  "سياسـة  نهـج  فـي  يسـتمر  فالمغـرب 
الحلول" والسـعي إلرضـاء الحداثيين والمحافظين 
مًعـا، ممـا جعله يتموقع فـي رتب متأخـرة إفريقًيا 
المشـاركة  مجـال  فـي  عالمًيـا)  فقـط  (وليـس 
السياسـية للمـرأة، حتى أنه ال يوجد ضمن العشـر 
دول اإلفريقيـة األكثر حضوًرا للمرأة في الحكومة 
لعـام ٢٠١٩، الـذي يتضمن فـي معظمه دوًال أقّل 
نمـًوا بكثيـر مـن المملكـة مثـل روانـدا، أثيوبيـا، 
أوغنـدا، أنغـوال، مالـي، موريتانيـا، وزامبيـا التـي 
تتذيل هذا الترتيب بنسبة ٣٠٪ ٤٩، فيما ال يتجاوز 
حضـور المـرأة المغربية في حكومة ٢٠٢١ نسـبة 

 . ٪٢٥

ألجـل ذلـك يبـدو ضرورًيـا فتـح نقـاش وطنـي 
مسـؤول وهـادف بغـرض إعـادة النظـر فـي نظام 
آنيـة ومؤقتـة  الحالـي، واتخـاذ تدابيـر  الحصـص 
االسـتحقاقات  فـي  النسـائية  الكوتـا  رفـع  تـروم 

االنتخابيـة المقبلـة (القوائـم الجهويـة) إلـى مـا ال 
يقـّل عـن الثلـث على األقـل، ليس فقط اسـتجابًة 
لمطالـب الحـركات النسـائية وترجمـة النصـوص 
الدسـتورية علـى أرض الواقـع، إنمـا بالخصـوص 
حتـى تشـّكل النسـاء أقليـة مؤثـرة في المؤسسـة 
إيجاًبـا علـى تقلدهـا  التشـريعية؛ مـا سـينعكس 
لمناصب مناصب المسـؤولية ومشـاركتها الفعلية 

في اتخاذ القرار السياسي.

 وهـي الغايـة التـي يصعب الوصـول إليها ما لم 
يقتنـع الفاعلون السياسـيون في المغرب بضرورة 
المسـتوى  علـى  األقـل  علـى  مسـتقبًال،  التخلـي 
المتوسـط، على نظـام "المقاعد المحجـوزة" الذي 
أصبـح متجاوًزا، وتعويـض القوائم الجهوية بكوتا 
حزبية إجبارية، مع اعتماد نظام التناوب في جميع 
القوائـم االنتخابيـة الوطنيـة والمحليـة (امـرأة – 
رجـل – امـرأة- رجـل)، مـا سـيمّكن المـرأة بشـكل 
فعلـي مـن خـوض غمـار االسـتحقاقات االنتخابية 
والتمـرس فـي الحيـاة السياسـية. ومـن المهم في 
هـذا الصـدد، اقتداء المغـرب بالنموذج التونسـي؛ 
فـي  تمثيليـة  التونسـيات  النسـاء  ضمنـت  حيـث 
دون  مقاعـده  مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان 

الحاجة لنظام "المقاعد المحجوزة".

لألهـداف  النسـائية  الكوتـا  لتحقيـق  وضماًنـا 
المقـررة ألجلهـا، فإنـه مـن الضـروري  الرئيسـية 
اتخـاذ المزيـد مـن التدابير بغـرض تأهيـل المرأة 
الحيـاة  لممارسـة  الالزمـة  الخبـرة  واكتسـابها 
السياسـية، وفي هـذا اإلطار يبدو مهًمـا الرفع من 
تمثيليـة  لتشـجيع  الدعـم  صنـدوق  مخصصـات 
النسـاء الذي تّم إحداثه عام ٢٠١٧، والذي يقوم، 
بتقديـم  للتنميـة،  اإلفريقـي  البنـك  بمسـاهمة 
الهادفـة  للمشـاريع  والمواكبـة  المالـي  التمويـل 
االسـتحقاقات  فـي  النسـاء  مشـاركة  لتعزيـز 
الشـأن  االنتخابيـة، وتقويـة قدراتهـا فـي تدبيـر 

المحلي٥٠. 

وألجـل الرفـع مـن عـدد النسـاء الفائـزات فـي 
تمثيليـة  وضمـان  والوطنيـة،  المحليـة  القوائـم 
نسـائية مؤثرة في المجالس المنتخبة، يبدو مهًما 

الخاتمة:

بالرغـم مـن تطـور نظـام الحصـص المحـددة 
المستمر وإسهامه في الدفع بالمشاركة السياسية 
فـي  تمثيليتهـا  مـن  والرفـع  المغربيـة  للمـرأة 
المجالـس المنتخبـة، خاصًة بعـد أن اقترب حضور 
المـرأة فـي مجلـس النـواب (٢٤,٣٪) مـن المعدل 
المسـجل عالمًيـا (٢٥,٥٪)، فإنـه بشـكله الحالـي 
فشـل فـي تأدية وظيفتـه األساسـية المتمثلة في 
إعـداد المـرأة وتأهيلهـا فـي أفـق خوضهـا غمـار 
شـروط  نفـس  وفـق  االنتخابيـة  االسـتحقاقات 
الرجـل، بحيث بقيت المشـاركة السياسـية للمرأة، 
منـذ إقـرار الكوتـا النسـائية قبـل عشـرين عاًمـا، 
رهينًة باألساس لهذا النظام. وهو ما يبدو طبيعًيا 
بعـد أن حّولـت معظـم األحـزاب السياسـية الكوتـا 
معاييـر  متجاهلـة  سياسـي  ريـع  الـى  االنتخابيـة 
الكفـاءة والنزاهـة والمسـؤولية الواجـب اعتمادها 
إفـراز هـذا  يعيـق  مّمـا  الترشـيحات،  تزكيـة  فـي 
النظـام لنسـاء متمرسـات وعلـى درجـة عالية من 
المهنية، بشـكل يصبحن معه قادرات على تحمل 
التنفيذيـة  المكاتـب  داخـل  أهميـًة  أكثـر  أدوار 
والنقابـات،  المنتخبـة،  والمجالـس  لألحـزاب، 
عـن  بعيـًدا  والـوزارات،  العموميـة،  والمؤسسـات 

الحضور الرمزي أو الرقمي.

اعتبـاًرا لذلـك؛ تبدو ضرورة تعديل نظام الكوتا 
ملحة حتى تشـّكل النسـاء أقليًة مؤثرًة ليس فقط 
فـي المجالس المنتخبة إنما في كافة المؤسسـات 
السياسـية للدولـة؛ ألن سـعي المغـرب نحـو بنـاء 
دولـة ديمقراطيـة وحداثيـة يمّر حتًمـا عبر تحقيق 
مشـاركة سياسـية حقيقيـة للمـرأة. وألن الطريـق 
نحـو تقاسـم حقيقي للسـلطة بين الرجـل والمرأة 
تغييـر  فـإن  السياسـية،  بـاإلرادة  مرتبًطـا  يبقـى 
اال  يتـم  ال  الثقافيـة  العراقيـل  وتجـاوز  العقليـات 
باتخـاذ القـرارات الكبرى التي تتجلـى بالخصوص 
فـي التخلـي عـن نظام المقاعـد المحجـوزة وإقرار 
كوتـا حزبية إجباريـة مع التنصيص علـى التناوب 
بيـن الجنسـين فـي تشـكيل القوائـم االنتخابيـة 
المحلية والوطنية، إضافًة الى توسيع دائرة الكوتا 

االنتخابيـة لتشـمل مختلـف مناصـب المسـؤولية 
وكافـة إدارات الدولـة. مـا سـيمهد الطريـق لبـروز 
قيـادات حزبيـة نسـائية قـد يتمخـض عنهـا، فـي 
القـادم مـن السـنوات، تعييـن امـرأة فـي مناصـب 
تاريـخ  فـي  سـابقًة  سـيعّد  مـا  هامـة  حكوميـة 

المملكة.

لكن المغرب مطالب بتسـريع وتيرة التغيير في 
مجـال المشـاركة السياسـية للمـرأة، فهـي ثابتـة 
ومسـتمرة لكنها في الوقت ذاته بطيئة. ويجب أن 
نسـتحضر هنـا أن أثيوبيـا التـي ترأسـها السـيدة 
"سـهلورق زودي" رفعـت فـي ظـرف سـنتين فقط 
نسـبة المشـاركة النسـائية في الحكومة من ١٠٪ 
عـام ٢٠١٧ الـى ٥٠ ٪ عـام ٢٠١٩. نتذكـر فـي 
النهايـة تصريـح السـيدة "ماريا فرناندا" الرئيسـة 
السـابقة للجمعية العامة لألمم المتحدة بمناسـبة 
حديثها عن تطور المشـاركة السياسية للمرأة في 
العالـم، حيـث قالـت: "إذا اتبعنـا الوتيـرة الحاليـة 
للتغييـر سـنصل الـى المناصفـة بعـد ١٠٧ عام". 
بالنسـبة للمغرب أكيد، مع وتيـرة التغيير الحالية، 

سيتجاوز هذا الرقم بكثير.

تشـجيع األحـزاب وتحفيزهم مادًيا إلشـراك المرأة 
فـي العمـل الحزبـي وزيـادة نسـبة حضورهـا فـي 
القوائـم االنتخابيـة، وكـذا إقـرار نظـام تحفيـزي 
الحظـوظ  مـن  ترفـع  التـي  األحـزاب  لمكافـأة 
االنتخابيـة للنسـاء مـن خـالل وضعهـن على رأس 
القوائـم االنتخابيـة. فـي المقابـل، فإنـه اعتبـاًرا 
تشـريعية  أو  دسـتورية  نصـوص  إلـى  السـتناده 
ملزمـة تتجـاوز الوعود والمواثيـق األخالقية، فإنه 
مـن الضـروري إقرار جزاءات في حـق األحزاب غير 
اسـتبعاد  قبيـل  مـن  الكوتـا،  لنظـام  المنضبطـة 
أو كلًيـا مـن  الحرمـان جزئًيـا  المخالفـة،  القوائـم 
الدعـم العمومـي المخّصـص للحـزب (علـى غـرار 
فرنسـا)، أو حتـى اسـتبعاد الحـزب السياسـي مـن 

المنافسة االنتخابية.

وأخيًرا؛ فإن التأسـيس لدولة حداثية تسود فيها 
قيـم الديمقراطيـة الحّقة يمّر أساًسـا عبر توسـيع 
الـى  إضافـًة  لتشـمل  النسـائية،  الكوتـا  دائـرة 
الوظائف االنتخابية جميع مناصب المسـؤولية في 
مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها، وهو ما ينطبق 
أيًضـا علـى باقي الـدول العربية. ويبـدو هذا األمر 
يقـوم  النسـائية  الكوتـا  فمبـدأ  ومبـرًرا،  طبيعًيـا 
أساًسا على وجوب حضور المرأة بنسبة معينة في 
القوائـم االنتخابية، والمجالس المنتخبة، وهيئات 
الدولـة وأجهزتهـا ٥١. لـذا فإنه مـن األهمية بمكان 
اإلسـراع في تخصيص كوتا نسـائية في الوظائف 
السـامية ومناصب المسـؤولية المرتبطـة بإدارات 
الدولة والمؤسسـات العمومية والشركات الوطنية 
ولجـان االنتقاء، ما سيسـاهم بشـكل ملموس في 
تأهيل المرأة وإكسابها الخبرة اإلدارية والسياسية 
الالزمـة، في أفق مشـاركتها الفعلية والكاملة في 
اتخـاذ القرار في مختلف مظاهر الحياة السياسـية 

والعامة، محلًيا ووطنًيا. 
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المقدمة:

دسـتورية  مـدى  حـول  قائًمـا  الجـدل  يـزال  ال 
وفاعلية نظام الحصص المحددة "الكوتا" وقدرته 
علـى تأهيل المـرأة وضمان حضورهـا الفعلي في 
مختلف المؤسسـات المنتخبة ومراكز القرار؛ حيث 
يعتقـد البعـض أن نظـام الحصـص يسـعى إلـى 
القضاء على التمييز بتمييٍز آخر بعد أن تحلَّ "عدم 
المساواة الرسمية" محّل "عدم المساواة الفعلية"، 
بكيفيـة توحـي بـأن المرأة أقل شـأًنا، وغيـر قادرة 
علـى تحقيـق ذاتها إلـى درجة يبدو معهـا "التكافؤ 

القسري" مهيًنا في حقها١. 

فـي هـذا اإلطـار تؤكـد آن روفييـارد أن الكوتـا 
إلـى مسـاواة  الوصـول  النسـائية قـد تنجـح فـي 
رقميـة، لكنهـا لـن تفضـي إلـى تحقيـق مسـاواة 
فعليـة، كمـا لـن يكـون لهـا تأثيـر حقيقـي علـى 
السـلوك السياسـي وال على تحسـين وضع النسـاء 
فـي أسـفل درجـات السـلطة، فبالرغم مـن آثارها 
الرمزيـة، فهـي ليسـت الطريـق األمثـل لتحقيـق 
المناصفة، وهي مجرد أداة ال يجب أن نتوقع منها 
بالضرورة أكثر مما تسـمح بـه ميكانيكًيا٢. وتؤكد 
فـي هذا الصدد األسـتاذة "أوريلـي دوديزيرت" أن 
مشكلة المسـاواة بين الجنسين مشكلة اجتماعية 
عميقـة، متجـذرة في الممارسـات والثقافـات، وأن 
حلها يتجاوز اآلليات القانونية، ويتمركز أساًسا في 

التربية والتعليم والتوعية والحوار"٣.

"التمييـز  مبـدأ  مناصـرو  يعتقـد  بالمقابـل 
اإليجابي" أن نظام الكوتا يهدف أساًسا إلى تمكين 
القـدرة علـى  أي  السياسـية،  المـرأة مـن حريتهـا 
ممارسـة حقوقها السياسـية، وهو يستند في ذلك 
أجـل تعزيـز  المسـاواة مـن  "ترسـيخ عـدم  علـى 
كان  إذا  الكوتـا  نظـام  أن  ويؤكـدون  المسـاواة". 
مزمنـة  إلشـكالية  نهائًيـا  حـًال  يمّثـل  ال  صحيًحـا 
النفـس البشـرية؛ فهـو بالمقابـل  ومتجـذرة فـي 
إجـراء مؤقت وفعال لتعزيز التنوع، على حد تعبير 
الديمقراطيـة بشـكل  "دانيـال صبـاغ"، وترسـيخ 

فعلي، ففي النهاية ال ديمقراطية دون نساء٤. 

الكوتـا  نظـام  إقـرار  يعـّد  الكثيريـن  وبـرأي 
(بأنواعـه) فـي مجموعـة من الدول إجـراًء ضرورًيا 
المؤسسـات  فـي  للمـرأة  فاعـل  حضـور  لضمـان 
المنتخبـة ومراكـز القـرار، في ظـل معيقات كثيرة 
بالـغ  أمـًرا  للرجـل  المـرأة  تصبـح معهـا منافسـة 
ينظـر  حيـث  ثقافيـة؛  معيقـات  وهـي  الصعوبـة. 
للمـرأة علـى أنهـا "كائـن غير سياسـي" غيـر قادر 
علـى اتخاذ القرارات الحاسـمة والعقالنية وال على 
تدبير األزمات السياسـية، وهي قناعات يتقاسمها 
اقتصاديـة  وأخـرى  والنسـاء٥،  الرجـال  أحياًنـا 
واجتماعيـة، فمثـًال حسـب أرقـام آخـر إحصـاء عام 
للسـكان ُنّظـم بالمغرب عام ٢٠١٤، بلغت نسـبة 
األمية في صفوف اإلناث نسبة ٤٢٪، مقابل ٢٢٪ 
فقط بالنسـبة للذكور٦، وحسـب أرقـام المندوبية 
ُتقـارب نسـبة  السـامية للتخطيـط لعـام ٢٠٢١، 
 ٪١٧,٥ نسـبة  المغربيـات  النسـاء  لـدى  البطالـة 

مقابل ١٠,٩٪ فقط عند الرجال٧.

لكـن إقـرار الكوتـا، كإحـدى اآلليـات األساسـية 
للتمييـز اإليجابـي، ال يهـدف فقـط لتمكيـن المرأة 
مـن حريتها السياسـية، وال لتعويضهـا عن التأخير 
التاريخي الذي عرفته مشـاركتها السياسية٨، لكن 
أيًضـا مـن أجل "إنقـاذ الحيـاة السياسـية"، فالمرأة 
قـادرة علـى التغييـر والتأثير في الحياة السياسـة، 
وتحقيـق التقـدم الشـامل، وهـو مـا نّصـت عليـه 
اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضد 
المـرأة لعـام ١٩٧٩ (سـيداو) التي صـادق المغرب 
عليها عام ١٩٩٣، التي ربطت بشـكل واضح بين 
تحقيـق التنميـة التامـة، وضمـان أقصى مشـاركة 
ممكنـة للمرأة في جميـع المجاالت. وفًقا لهذا بادر 
المغرب منذ عام ٢٠٠٢، على غرار أكثر من ١٢٠ 
دولة٩، إلى إقرار نظام للكوتا يستمد شرعيته من 
مجموعـة من األسـس القانونيـة؛ فعلى المسـتور 
الدولـي، تسـمح اتفاقيـة (سـيداو) باتخـاذ تدابيـر 
المسـاواة  بتحقيـق  التعجيـل  تسـتهدف  مؤقتـة 
الفعليـة بيـن المـرأة والرجـل، مـع التنصيـص أوًال 
علـى أن هـذه اإلجـراءات المؤقتـة ال ُتعـّد تمييـًزا، 
وثانًيـا على وجـوب وقف العمـل بالتدابير المؤقتة 
قـد  الفـرص  فـي  التكافـؤ  أهـداف  تكـون  عندمـا 

تحققـت١٠. وفـي نفس اإلطار، ينـّص إعالن بكين 
للنهـوض بالمـرأة لعـام ١٩٩٥ علـى إقـرار الكوتا 
النسـائية، مـن خـالل تأكيـده علـى ضـرورة اتخاذ 
الحكومـات للتدابير الالزمة فـي النظم االنتخابية 
التي تضمن إشـراك األحزاب السياسـية للمرأة في 
المسـتوى  علـى  أمـا  االنتخابيـة١١.  المناصـب 
الوطنـي، فإن الدسـتور المغربي يضمن المسـاواة 
بين الرجـل والمرأة في الحريات والحقوق المدنية 
والسياسـية، ويؤكد على سـعي الدولة إلى تحقيق 
ينـّص علـى سـّن  بينهمـا، كمـا  المناصفـة  مبـدأ 
"مقتضيات من شـأنها تشـجيع تكافؤ الفرص بين 
النسـاء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية" ١٢، 
وهي المقتضيات التي أقّرت دسـتوريتها المحكمة 
الدسـتورية بعد أن صادقت علـى التدابير الخاصة 
القانـون  فـي  المتضمنـة  اإليجابـي  بالتمييـز 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب١٣، معتبرًة أنها 
تخدم الغايات الدسـتورية المشـار إليها أعاله، كما 
تندرج في إطار "واجب النهوض" بتمثيلية النساء، 
مع التأكيد على الطابع االستثنائي والمؤقت لهذه 

التدابير١٤. 

تهـدف هـذه الورقـة إلـى تقييـم حصيلـة نظـام 
الكوتـا النسـائية فـي المغـرب بعـد مـرور حوالـي 
عشـرين عاًمـا علـى إقـراره، والتحقـق مـن حجـم 
مـن  الرفـع  فـي  والفعليـة  الرقميـة  مسـاهمته 
إلـى  تسـعى  كمـا  للمـرأة،  السياسـية  التمثيليـة 
اإلجابـة علـى تسـاؤالت كثيـرة تطـرح بخصـوص 
ومـدى  الحالـي،  بشـكله  "الكوتـا"  نظـام  فاعليـة 
قدرتـه على ضمان حضور وازن وفاعل للمرأة في 
المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار. ووفق مقاربة 
الوصفـي  المنهـج  علـى  أساًسـا  تعتمـد  منهجيـة 
التحليلـي، تناقـش الورقـة أهميـة تعديـل نظـام 
الكوتـا الحالـي، ومـدى إمكانيـة التخلـي عن نظام 
وفاعليـة،  إبداًعـا  األقـل  المحجـوزة"  "المقاعـد 
وتعويضه بكوتا حزبية إجبارية في جميع القوائم 
االنتخابيـة تجعـل مـن النسـاء أقليًة مؤثـرًة داخل 
المجالـس المنتخبـة؛ وذلـك انسـجاًما مـع التطـور 
الكبير الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من 
الـدول، وحتـى تتجـاوز مشـاركة المرأة فـي الحياة 

السياسية حدود التسويق الخارجي للمغرب كدولة 
حديثة؛ ألجل هذا سنعرج خالل المحور األول على 
األنظمة التمثيلية للمرأة العربية من حيث أنواعها 
واختالالتهـا، وسـنخّصص المحـور الثانـي لتقييـم 
المشـاركة السياسـية للمـرأة المغربيـة فـي ظـل 
نظـام الكوتا الحالي، فيما سـنتطرق خالل المحور 
الثالـث الختـالالت نظـام الكوتا مقارنـة مع بعض 
فـي  وسـنعالج  والمتقدمـة،  الناميـة  العالـم  دول 
الكوتـا  نظـام  تعديـل  ضـرورة  األخيـر  المحـور 
لضمـان  اتخاذهـا  الواجـب  والتدابيـر  النسـائية 
االنتقـال مـن "ديمقراطيـة الواجهة" إلـى الفاعلية 

السياسية.

I.ا�نظمة التمثيلية للمرأة 
العربية في المؤسسات 

التشريعية: الواقع 
واالختالالت

تعزيـًزا لدولـة القانـون ومن أجـل تطوير قواعد 
الممارسـة الديمقراطية وتخليق الحياة السياسية، 
بـادرت مجموعـة مـن الـدول العربيـة، خاصـًة بعد 
مـن  الرفـع  إلـى  األخيـرة،  العربيـة  االنتفاضـات 
أنظمـة  إقـرار  عبـر  للمـرأة  السياسـية  التمثيليـة 
تمثيليـة خاصـة بهـا؛ حيـث تبّنـت ١٤ دولـة مـن 
مجمـوع الدول األعضاء في جامعـة الدول العربية 
(حوالـي ٦٤٪) نظـام الحصـص المحـددة "الكوتا" 

بأنواعه المختلفة١٥. 

وإذا كانـت أغلـب هـذه الـدول -حوالـي ١٠ دول 
"كوتـا  تبّنـي  اختـارت  قـد  المغـرب-  بينهـا  مـن 
قانونيـة" عبـر التنصيـص علـى نظـام الحصـص 
والقوانيـن  االنتخابيـة  قوانينهـا  فـي  المحـددة 
التشـريعية  بمؤسسـاتها  المتعلقـة  التنظيميـة 
(الغـرف البرلمانيـة األولـى على وجـه الخصوص)، 
فـإن دوًال قليلـة كانت أكثر جـرأة بإقرارها لـ"كوتا 
دسـتورية"، على غرار مصر التي ينّص دسـتورها 
الصـادر سـنة ٢٠١٤ والمعـّدل سـنة ٢٠١٩ علـى 
تخصيـص حصـص محـددة لفائدة النسـاء، سـواء 
أو  المحليـة  المنتخبـة  بالمجالـس  األمـر  تعّلـق 
علـى  منـه   ١٠٢ المـادة  تؤكـد  هكـذا  الوطنيـة، 
تخصيـص ربـع مقاعد مجلـس النواب للمـرأة. أما 
بخصوص الكوتا الطوعية أو اإلرادية التي تتبناها 
األحزاب السياسـية الديمقراطية بشكل إرادي من 
أجـل ضمـان ترشـيح عـدد كبيـر مـن النسـاء فـي 
باسـتثناءات  فإنـه  المقدمـة،  االنتخابيـة  القوائـم 
السياسـية  الحيـاة  فـإن  الجزائـر١٦،  مثـل  قليلـة، 
العربيـة تخلـو لحد اآلن من أحـزاب ناضجة مؤمنة 
بالعدالـة االجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، وقادرة 
نسـائية  كوتـا  وإقـرار  المبـادرة  زمـام  أخـذ  علـى 

طوعية على غرار دول نامية كثيرة في العالم. 

لكـن مـا يعـاب أكثـر علـى األنظمـة التمثيليـة 
للمـرأة العربية فـي المجالس المنتخبة هو هيمنة 
 les sièges» المحجـوزة  المقاعـد  نظـام 
réservés» الـذي ُيعّد نظاًما متجاوًزا؛ حيث تتبناه 
تسـع دول فـي مقابـل خمـس دول فقـط تتبنـى 
نظـام كوتـا حزبيـة إجباريـة؛ مـن بينها فلسـطين 
النسـاء  فيهـا  ضمنـت  التـي  وتونـس  وموريتانيـا 
مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان  فـي  تمثيليـة 
مقاعـده دون الحاجة لنظـام "المقاعد المحجوزة"، 
وقد سـاهم القانون األساسي االنتخابي التونسي 
عـام  تعديلـه  جـرى  والـذي   ٢٠١٤ عـام  الصـادر 
٢٠١٩ فـي تحقيـق هـذا الوضـع، حيث نـّص على 
ضـرورة تقديـم األحزاب للترشـحات "على أسـاس 
مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب 
بينهم داخل القائمة"، مع التأكيد على عدم قبول 

القوائم التي ال تحترم هذا المبدأ١٧ .

وإذا كان ال بـدّ مـن اإلقـرار بالتقـدم الملحـوظ 
لحضور المرأة في المؤسسـات التشريعية العربية 
خالل العشـرية األخيرة؛ حيث فسحت آليات الكوتا 
المجـال أمـام زيـادة مسـتويات تمثيـل المـرأة في 
دول عربيـة كثيرة، مثل اإلمارات التي اسـتطاعت 
تحقيـق المناصفـة الكاملـة بحصـول النسـاء على 
٥٠٪ مـن مقاعد المجلـس الوطني االتحادي، فإن 
هـذا التقـدم وإن كان مطرًدا فإنـه يبقى بطيًئا وال 
يتعدى حدود الحضور الرقمي؛ حيث ال تزال المرأة 
تشـّكل أقليـة غير مؤثرة فـي البرلمانـات العربية 
عـن  بعيـدة  تجعلهـا  كثيـرة  تحديـات  بسـبب 
دون  وتحـول  السياسـي،  القـرار  فـي  المشـاركة 
اضطالعهـا بدور محوري في الحياة السياسـية، ما 
يظهر بوضوح في محدودية مساهمتها في العمل 
التشـريعي، وضعف حضورها وتأثيرها في اللجان 

البرلمانية األكثر أهمية ١٨. 

II.المشاركة السياسية 
للمرأة المغربية في ظل 
نظام الكوتا الحالي؛ أّية 

حصيلة؟

منـذ اسـتقالل المغـرب عـام ١٩٥٦ وإلـى غايـة 
بدايـة األلفيـة الثالثـة كانت المرأة مجـرد موضوع 
حيـث  فيـه١٩؛  فاعـًال  أبـًدا  تكـن  ولـم  للسياسـة، 
اقتصـرت مشـاركتها لزمن طويل علـى التصويت 
فقـط. هكذا لمـدة ثالثين عاًما، منذ أول انتخابات 
دخـول  مـن  امـرأة  أي  تتمكـن  لـم   ،١٩٦٣ عـام 
البرلمـان إلـى غايـة انتخابـات عـام ١٩٩٣ حيـث 
حصلـت المـرأة علـى مقعديـن، وهو الوضـع الذي 
كرسـته أيًضا نتائج انتخابات عام ١٩٩٧ بحصول 
النسـاء علـى مقعديـن دون تغييـر. وفـي الحقيقة 
تأخـرت المـرأة المغربيـة كثيًرا في ولـوج البرلمان 
مقارنـة بـدول عربيـة أخـرى مجـاورة مثـل مصـر 
 ،(١٩٦٢) الجزائـر   ،(١٩٥٩) تونـس   ،(١٩٥٧)
والعـراق   (١٩٧٥) موريتانيـا   ،(١٩٧٣) سـوريا 

 .(١٩٨٠)٢٠

 أمام هذه الوضعية بادر المغرب إلى إقرار كوتا 
"المقاعـد  نظـام  علـى  أساًسـا  تعتمـد  نسـائية 
االنتخابـات  مـع  الكوتـا  بـدأت  وقـد  المحجـوزة". 
وطنيـة  قائمـة  بإقـرار   ٢٠٠٢ لعـام  التشـريعية 
مخصصـة للنسـاء محـددة فـي ثالثين مقعـًدا من 
مقاعـد الغرفـة األولـى، تـّم رفعهـا فـي انتخابـات 
٢٠١١ لتصل الى سـتين مقعًدا. وفي عام ٢٠١٦ 
القائمـة  فـي  أيًضـا  بالمشـاركة  للنسـاء  ُسـمح 
الوطنيـة المخّصصة للشـباب (ثالثـون مقعًدا)، ما 
مكـن واحـًدا وثمانيـن امـرأة مـن دخـول مجلـس 
النـواب. وبعـد المصادقة على القانـون التنظيمي 
الجديد المتعلق بمجلس النواب الذي أقّر تعويض 
القائمـة االنتخابية الوطنية بقوائـم جهوية بلغت 
مقاعدها تسـعين مقعًدا بعد إلغاء قائمة الشـباب، 
مـع التنصيـص علـى تخصيـص ثلثـي مقاعد كل 
قائمة جهوية للنسـاء، وعلى وضع امرأتين اثنتين 
سـتة  حصلـت  جهويـة٢١،  قائمـة  كل  رأس  علـى 

االنتخابـات  فـي  مقاعـد  علـى  امـرأًة  وتسـعون 
التشـريعية األخيـرة التـي جـرت فـي الثامـن مـن 
سـبتمبر ٢٠٢١، لتنتقل نسـبة النسـاء في الغرفة 
التشـريعية األولـى مـن ١٪ قبـل إقـرار الكوتا الى 
٢٤,٣٪ حالًيا٢٢، وهي النسبة التي تقّل بقليل عن 
المعـدل العالمـي لمشـاركة المرأة فـي البرلمانات 

المحدد في ٢٥,٥٪٢٣.

ومـع اإلقرار بمسـاهمة هـذا النظـام في ضمان 
تمثيليـة مهّمـة للمرأة في مجلـس النواب، وهو ما 
ساهم في تحسين صورة البرلمان المغربي، فإنه 
مـن الضـروري اإلشـارة إلـى نقطتيـن أساسـيتين: 
بالطابـع  يقـّر  المغربـي  المشـرع  كان  إذا  أوًال، 
المؤقـت لنظـام الحصـص المحـددة، فـإن نظـام 
الكوتـا فشـل بشـكله الحالـي فـي تأديـة وظيفتـه 
األساسـية المتمثلـة فـي إعـداد المـرأة وتأهيلهـا 
االنتخابيـة  الدوائـر  فـي  مسـتقبًال  للمنافسـة 
المحلية، بما يضمن لها مسـتقبًال تحقيق مشاركة 
سياسية مهّمة خارج هذا النظام، بحيث ظل العدد 
األكبـر في أهم مؤسسـة تمثيليـة هو المنصوص 

عليه في نظام الكوتا٢٤. 

فـي  فـزن  امـرأة  وثالثيـن  خمسـة  بيـن  فمـن 
انتخابـات ٢٠٠٢، خمـٌس منهـن فقـط اسـتطعن 
دخول البرلمان وفق نفس شروط منافسة الرجال 
أي بنسـبة ٪١٤. وقـد انخفضـت هذه النسـبة إلى 
وواصلـت   ،٢٠٠٧ انتخابـات  فـي   ٪١٢ مـن  أقـل 
انخفاضهـا إلـى حوالي ١٠ ٪فـي انتخابات ٢٠١١، 
ثـم ارتفعـت قليًال الى ١١ ٪فـي انتخابات ٢٠١٦، 
وانخفضت بشدة إلى ٦,٢٥٪ في انتخابات ٢٠٢١ 
حيـث اسـتطاعت سـت نسـاء فقـط دخـول مجلس 
النـواب، خارج إطـار الكوتا، من بين ٩٦ امرأة فزن 
فـي هذه االسـتحقاقات٢٥. وهو ما يعني أن نسـبة 
النسـاء اللواتي فـزن عبر الدوائـر االنتخابية (دون 
االسـتفادة من نظام الحصص المحددة) انخفضت 
بعد خمسة استحقاقات انتخابية نظمت منذ إقرار 
الكوتـا عـام ٢٠٠٢ مـن ١٤٪ إلـى ٦,٢٥٪، وكأن 
هـذا النظـام أدى الـى تقاعـس المـرأة فـي خوض 
غمـار االنتخابـات بعيًدا عن االسـتفادة من التمييز 

اإليجابي.

ثانًيـا، حسـب الترتيـب العالمـي الخاص بنسـبة 
حضـور النسـاء فـي البرلمانـات الوطنيـة (الغرفـة 
يحتـل   ،٢٠٢١ أكتوبـر  بشـهر  الخـاص  األولـى) 
المغرب الرتبة ٩٠ عالمًيا بـ ٢٤,٣٪، علًما أنه كان 
يحتـل الرتبـة ١٠٧ الى حدود أكتوبر ٢٠٢٠. وهو 
مـا يعنـي أن المغـرب يحتـل مكانـة متقهقـرة بين 
دول العالـم فـي مجال التمثيلية السياسـية للمرأة 
بالرغـم مـن التقـدم الطفيـف الـذي أحـرزه. هكذا 
فإنـه وفـق نفـس الترتيـب تحتـل المملكـة الرتبة 
التاسعة عشر إفريقًيا حيث تتفوق عليها دول أكثر 
فقًرا وأقّل نمًوا، مثل رواندا (الرتبة األولى عالميا، 
٦١,٣٪)، ناميبيـا (الرتبـة الخامسـة عشـر عالمًيا، 
٤٤,٢٪)، السـنغال (الرتبة السـابعة عشـر عالمًيا، 
عالمًيـا،  عشـر  التاسـعة  (الرتبـة  أثيوبيـا   ،(٪٤٣
وعشـرون  الواحـد  (الرتبـة  الموزمبيـق   ،(٪٤٢,٦
عالمًيا، ٤٢,٤ ٪)، جنوب السودان (الرتبة الخامس 
(الرتبـة  وجيبوتـي   (٪٣٣,٧ عالمًيـا،  واألربعـون 
المسـتوى  وعلـى   .(٪٢٦,٢ عالمًيـا،  الثمانـون 
العربي، يتموقع المغرب في الرتبة السابعة عربًيا 
وراء اإلمـارات العربيـة المتحـدة، التـي تعـّد إحـدى 
الدول القالئل في العالم التي حققت التكافؤ بين 
الجنسـين (الرتبـة الرابعة عالمًيـا، ٥٠٪) ٢٦، مصر 
(الرتبة التاسـعة وسـتون عالمًيا، ٢٧,٧٪)، العراق 
 (٪٢٦,٤ عالمًيـا،  والسـبعون  السـابعة  (الرتبـة 
عالمًيـا،  والسـبعون  الثامنـة  (الرتبـة  وتونـس 

 .٢٦,٣٪)٢٧

وإذا كانت التمثيلية النسائية في مجلس النواب 
تبقى دون حجم التطلعات واالنتظارات خاصة في 
تبقـى  فإنهـا  الذكـر،  السـالفة  االحصائيـات  ظـل 
ضعيفـة للغاية فـي مجلس المستشـارين (الغرفة 
الثانيـة) بالرغـم مـن إقـراره لشـكل متطـور مـن 
أشـكال الكوتـا بعيـًدا عن آليـة المقاعـد المحجوزة 
القانـون  نـّص  حيـث  متجـاوزة؛  أصبحـت  التـي 
التنظيمـي لهـذا المجلس على إقـرار مبدأ التناوب 
فـي لوائح الترشـيح (رجل-امـرأة- رجل-امرأة)٢٨، 
االقتـراع  المجلـس وشـكل  لكـن طبيعـة تكويـن 
القوائـم  غالبيـة  رأس  علـى  الرجـال  ووضـع 

االنتخابيـة، جعـل نسـبة حضـور المـرأة فـي هـذا 
أفـرزت  حيـث   ،٪١١,٦٦ تتجـاوز  ال  المجلـس 
انتخابات سـبتمبر ٢٠٢١ فوز النسـاء بأربعة عشر 

مقعًدا من أصل ١٢٠.

ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أنـه اذا كان الحضـور 
التشـريعية  المؤسسـة  داخـل  للمـرأة  الرقمـي 
متواضًعـا، فهـو كذلك على المسـتوى الفعلي بعد 
ريـع  إلـى  النسـائية  الكوتـا  األحـزاب  حّولـت  أن 
سياسـي أصبـح معهـا البرلمـان المغربـي بمثابـة 
"برلمان األسرة"؛ حيث دأبت األحزاب على ترشيح 
نسـاء تربطهـن صلـة أو قرابـة أو حتـى مصلحـة 
بدوائـر القرار بعيًدا عن معيار الكفاءة، ما انعكس 
سـلًبا علـى أدائهـن المهنـي، حيـث كشـفت إحـدى 
المؤسسـة  فـي  النسـاء  مـن   ٪٦٩ أن  الدراسـات 
عالقـة  طبيعـة  يعرفـن  ال  المغربيـة  التشـريعية 
البرلمـان بالحكومة، وأن ٥٠٪ منهن ال يسـتطعن 
تحديـد عالقـة البرلمان بالمؤسسـات الدسـتورية 
للحكامة، وسجلت الدراسة كذلك أن نحو٤٠٪ من 
بالضبـط  يعرفـن  ال  المسـتجوبات  البرلمانيـات 
كمـا  للبرلمـان،  الماليـة  االختصاصـات  طبيعـة 
كشـفت أن ٢٢٪ منهـن غيـر متمكنـات مـن تقنية 
صياغة األسئلة الكتابية، و٨٣٪ غير متمكنات من 

تقنية األسئلة الشفوية٢٩. 

وما يقال عن التمثيلية النسـائية في المؤسسـة 
التشريعية يقارب الى حد كبير تمثيلية المرأة في 
(المحافظـات  الترابيـة  الجماعـات  مجالـس 
واألقاليم)، فقد حرص القانون التنظيمي المتعلق 
بانتخـاب أعضـاء المجالـس الترابيـة الصـادر عـام 
٢٠٢١ علـى ضمـان تمثيليـة فعليـة للنسـاء، مـن 
خـالل تخصيـص ثلـث مقاعـد مجالـس األقاليـم 
والعماالت لفائدة النسـاء (نسبة حضور النساء في 
هـذا  صـدور  قبـل  واألقاليـم  العمـاالت  مجالـس 
القانـون كانـت فـي حـدود ٤٪)، إضافة إلـى الرفع 
مـن عـدد المقاعـد المخصصـة لهـن فـي مجالـس 
بشـكل  تطـّور  لقـد  الواقـع،  وفـي  الجماعـات٣٠. 
ملحـوظ حضـور المـرأة فـي المجالـس الجماعيـة 

التـي  المقاعـد  نسـبة  ارتفعـت  حيـث  (المحليـة)؛ 
حصلـت عليهـا النسـاء فـي االنتخابـات الجماعيـة 
لعـام ٢٠١٥ الـى ٢١ ٪ بعـد أن كانـت فـي حـدود 
لعـام  الجماعيـة  االنتخابـات  فـي  فقـط   ٪  ٠,٥٦
٢٠٠٣، وقد واصلت هذه النسـبة ارتفاعها لتصل 
إلـى ٢٦,٦٤٪ خـالل االنتخابـات الجماعيـة لعـام 

٢٠٢١، دون أن تبلغ مع ذلك نسبة الثلث٣١.

وبالرغـم مـن ذلـك، يبقـى حضـور المـرأة فـي 
مجالـس الجماعـات واألقاليـم والعمـاالت حضـوًرا 
الوظائـف  إسـناد  يتـّم  حيـث  باألسـاس؛  رقمًيـا 
الثانوية إلى النساء داخل المجالس المختلفة على 
نحـو منهجـي، كمـا أنـه نـادًرا جـًدا مـا يصلـن إلـى 
المناصب المهمة مثل الوظائف المرتبطة بالمالية 
أو التخطيـط الحضـري٣٢. وهـو مـا ينطبـق أيًضـا 
علـى رئاسـة المجالـس المحليـة والجهويـة رغـم 
التقدم المهم المسـجل في هذا الشـأن، فمن بين 
اثنتـا عشـرة جهًة توجد ألول مـرة امرأة على رأس 
مجلـس جهـوي (جهـة كلميـم – وادنـون)٣٣، فـي 
غيـاب واضـح عـن صناعـة القـرار الجهـوي، كمـا 
تاريـخ  فـي  األولـى  للمـرة  نسـاء،  ثـالث  ظفـرت 
الكبـرى  المـدن  فـي  عمـدة  بمنصـب  المملكـة، 

(الرباط، والدار البيضاء، ومراكش)٣٤.

لكن إدماج المرأة في الحياة السياسية ال يرتهن 
المؤسسـة  فـي  لمشـاركتها  البـاب  بفتـح  فقـط 
التشـريعية والمجالـس المنتخبـة وولوجهـا إليهـا، 
بقـدر مـا يرتبـط بتمكينهـا الفعلي من المشـاركة 
في اتخاذ القرارات الحيوية في كل مجاالت الحياة 
السياسـية، فإضافة لمحدودية حضورها وتأثيرها 
في الهيئات المنتخبة بقيت المرأة غائبًة عن صنع 
القرارات الكبرى. وقد بقي الحضور الرمزي للمرأة 
واضًحا أيًضا في تشكيلة الحكومات المعينة، ففي 
عـام ٢٠١٩ لـم تتجـاوز نسـبة حضـور المـرأة في 
الحكومـة المغربية التي كان يقودها حزب العدالة 
والتنميـة اإلسـالمي ١٧٪٣٥، كمـا ظلـت الوزيـرات 
المعّينـات بعيـدات عـن تقلـد مناصـب مـا يعـرف 
الخارجيـة،  الداخليـة،  (وزارات  السـيادة  بـوزارات 
وزارات  حتـى  أو  اإلسـالمية)  والشـؤون  العـدل 
القطاعـات االسـتراتيجية. وهـو الوضـع الـذي تـّم 

تصحيحـه نسـبًيا في الحكومـة المعينة مؤخًرا في 
أكتوبـر ٢٠٢١؛ حيـث ارتفعـت نسـبة النسـاء فيها 
الـى ٢٥٪ بعـد تعيين سـت وزيـرات فـي قطاعات 

هامة (المالية، اإلسكان، السياحة).  

ومـا يقـال عـن الوظائـف السياسـية يقـال أيًضا 
على الوظائف العامة التي تبقى حكًرا على الرجال 
بدرجـة كبيرة (تـرؤس الجامعات، عمـادة الكليات، 
إدارة المؤسسـات العموميـة، ...)، وهو مؤشـر آخر 
علـى رمزيـة الحضـور السياسـي للمـرأة، فلو كان 
حضورهـا فاعـًال لـكان تأثيرها أكبر فـي الحصول 
بهـذه  المرتبطـة  التعيينـات  مـن  نصيـب  علـى 
الوظائف. في ظل هذه المعطيات يبدو من المهم 
إصـالح اختـالالت نظـام الكوتـا الحالـي وتعديلـه 
انسجاًما مع تطور أنظمة الكوتا في الدول النامية 
ضمـان  أفـق  فـي  سـواء،  حـد  علـى  والمتقدمـة 
السياسـية  الحيـاة  فـي  للمـرأة  فعليـة  مشـاركة 

والعامة بعيًدا عن التسويق الخارجي. 

III. اختالالت نظام الكوتا 
المغربي مقارنة بدول 

العالم:

ال يواكـب نظـام الكوتـا الحالـي التطـور الكبيـر 
الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من الدول 
بما فيها الدول األقل نمًوا؛ بدليل أن حضور المرأة 
المنتخبـة والمؤسسـات  المجالـس  المغربيـة فـي 
السياسـية الدسـتورية يبقـى فـي أحسـن األحوال 
فـي حـدود الربـع، علًما أن لممارسـة المـرأة تأثيًرا 
القـرار،  واتخـاذ  السـلطة  مناصـب  فـي  ملموًسـا 
يمـّر  ديمقراطـي  حكـم  إدارة  فـي  ومشـاركتها 
بالضـرورة عبر تشـكيلها ألقلية مؤثرة ال تقل عن 
الحالـة  فـي  يتوافـر  ال  مـا  وهـو   ،٣٦  ٪٣٠ نسـبة 
المغربيـة، فبالرغـم من التقدم الـذي عرفه نظام 
الحصـص المحـددة فـي عـام ٢٠٢١، فإنـه بقـي 
محصوًرا في الوظائف االنتخابية مع االعتماد على 
كوتا قانونية تسـتند أساًسـا على نظـام "المقاعد 
باسـتمرار؛  أهميتـه  تتراجـع  الـذي  المحجـوزة" 
باعتباره أسلوًبا متجاوًزا يعكس تصّوًرا غير واضح 

للمرأة ٣٧.

 ففيمـا يخـص "الكوتـا الدسـتورية"، التـي تأخذ 
بها بعض األنظمة السياسـية عبر إقرار نصوصها 
الدسـتورية لحصـص محددة لفائدة النسـاء سـواء 
كحـال  المحليـة،  أو  الوطنيـة  المسـتويات  علـى 
الدسـتور المصـري الـذي ينّص على كوتا نسـائية 
(الوحـدات  المنتخبـة  المحليـة  المجالـس  فـي 
المحليـة) فـي حـدود الربـع ٣٨، ال ينـص الدسـتور 
المغربـي علـى نظـام الحصـص المحـددة، علـى 
خـالف دول أخرى (حوالي سـتة وثالثين دولة) من 
بينهـا اثنتـا عشـرة دولـًة إفريقيـة مثـل تونـس، 
جنـوب  تنزانيـا،  بورونـدي،  أوغنـدا،  الصومـال، 
السـودان وروانـدا، التـي تنّص جميعهـا على كوتا 
دسـتورية إجباريـة لضمـان تمثيليـة نسـائية فـي 
مؤسسـاتها التشـريعية ٣٩، فيمـا يتجـاوز الدسـتور 
الروانـدي حدود الكوتا االنتخابية الموصى بها في 
مؤتمـر بكيـن، من خـالل إقـراره منذ عـام ٢٠٠٣ 

لكوتـا نسـائية محـددة فـي ٣٠٪ علـى األقـل فـي 
اإلدارات العامة، وجميع مؤسسات اتخاذ القرار بما 

في ذلك السلطة التنفيذية. 

يتـم  التـي  القانونيـة  بالكوتـا  يتعلـق  وفيمـا 
التنصيـص عليها في القوانين التنظيمية الخاصة 
بالمؤسسـات التشـريعية أو في قوانين االنتخابات 
الكوتـا  نسـبة  ترقـى  ال  السياسـية،  األحـزاب  أو 
المخصصـة فـي المغـرب (٢٢,٧٨٪ فـي مجلـس 
النـواب) إلـى مـا هـو عليـه فـي دول أخـرى نامية؛ 
حيـث نجـد أن القانـون االنتخابي السـنغالي ينّص 
اللوائـح  تتضمـن  أن  علـى   ٢٠١٠ عـام  منـذ 
مـن   ٪٥٠ نسـبة  والمحليـة  الوطنيـة  االنتخابيـة 
النسـاء وفق نظـام التناوب، فيما أقـّر قانوٌن صدر 
عام ٢٠١٩ في سـاحل العاج كوتا نسـائية محددة 
فـي ٣٠٪ في جميـع أنواع القوائـم االنتخابية، أما 
روانـدا فقـد نـّص قانونهـا علـى وضـع امـرأة على 
رأس كل الئحـة انتخابيـة؛ وهـو مـا سـاهم فـي  
الروانديـة علـى تسـعة وأربعيـن  المـرأة  حصـول 
مقعًدا من أصل ثمانين مقعًدا المخّصصة للغرفة 
األولـى فـي االنتخابـات التشـريعية لعـام ٢٠١٨. 
ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أن إقـرار كوتـا قانونيـة 
محـددة علـى األقل فـي ٣٠٪ انعكـس ايجاًبا على 
تمثيلية المرأة اإلفريقية، حتى أن النسـاء ترأسـن 
برلمانـات ثمانيـة عشـر دولـة إفريقيـة فـي عـام 

.٢٠١٩

كمـا يعـاب علـى المغـرب أيًضـا هيمنـة نظـام 
"المقاعـد المحجـوزة" علـى الكوتـا القانونية، دون 
اللجـوء لكوتا حزبيـة إجبارية إسـوًة بمجموعة من 
التجـارب الدوليـة، علـى غـرار القانـون االنتخابـي 
البلجيكـي الذي ينّص علـى أن الفرق العددي بين 
الرجل والمـرأة في القوائم االنتخابية التي تتقدم 
وأن  واحـًدا،  يتجـاوز  أن  يجـب  ال  األحـزاب  بهـا 
رأس كل  فـي  الموضوعيـن  االثنيـن  المرشـحين 
الئحـة يجـب أن يكونـا بالضـرورة رجـًال وامـرأة ٤٠، 
وهو ما سـاهم في رفع نسـبة النساء في البرلمان 
البلجيكـي حيث وصلـت الى ٤٣,٨٪ فـي انتخابات 
عام ٢٠١٩ ٤١. أّما في فرنسا فقد صدر قانون في 
يونيـو ٢٠٠٠ يلـزم األحـزاب بتقديـم لوائح تضّم 

٥٠٪ مـن النسـاء، بالتنـاوب بالنسـبة لالنتخابـات 
األوروبية وانتخابات مجلس الشـيوخ، ودون تناوب 
بالنسـبة لالنتخابـات مجالـس البلديـات والجهات. 
بالنسـبة  ملزمـة  غيـر   ٪٥٠ نسـبة  ُتعـّد  فيمـا 
لكـن  الفرنسـية،  الوطنيـة  الجمعيـة  النتخابـات 
الحـزب الـذي ال يحترمها يحرم جزئًيا أو نسـبًيا من 
الدعـم المالـي حسـب عـدد النسـاء المتضمنة في 

قوائمه ٤٢. 

وبخصـوص الكوتـا الطوعيـة أو اإلراديـة التـي 
تتبناهـا األحزاب السياسـية بشـكل إرادي لضمان 
ترشـيح عـدد مهم من النسـاء في قوائـم الحزب، 
اعتمادهـا  فـإن  إلزاميتهـا،  عـدم  مـن  فبالرغـم 
الطوعي يدّل بشكل كبير على نضج وديمقراطية 
بالعدالـة  اقتناعـه  ومـدى  الحـزب  وحداثيـة 
االجتماعيـة ومبـدأ تكافـؤ الفـرص. وتعـّد الكوتـا 
علـى  النسـاء  لتشـجيع  نموذجيـًة  آليـًة  اإلراديـة 
المشـاركة السياسـية، حتـى أن تحسـين تمثيليـة 
النسـاء متوقف قبل كل شـيء على إرادة األحزاب، 
المعهـد  أنجزهـا  دراسـة  إليـه  خلصـت  مـا  وهـو 
 ٢٠١٦ سـنة  األمريكـي  الوطنـي  الديمقراطـي 

بالتعاون مع جمعيات مغربية. 

السـاحة  إن  القـول  يمكـن  اإلطـار،  هـذا  وفـي 
الخصـوص،  وجـه  علـى  المغربيـة  السياسـية 
والعربية عامة، تخلو لغاية اآلن من أحزاب ناضجة 
قادرة على أخذ زمام المبادرة وإقرار كوتا نسـائية 
طوعيـة علـى غـرار دول كثيـرة فـي العالـم. ففي 
إفريقيا مثًال، يصل عدد الدول التي تتبنى أحزابها 
السياسية الديمقراطية بشكل إرادي كوتا نسائية 
الوطنـي  المؤتمـر  (حـزب  دولـة  عشـرين  إلـى 
اإلفريقي في جنوب إفريقيا نموذًجا) ٤٣، وفي كندا 
يخصـص الحـزب الديمقراطـي الجديـد منـذ عـام 
وفـي   ،٪٥٠ فـي  محـددًة  داخليـًة  حصـًة   ١٩٨٥
األحـزاب كوتـا طوعيـة  بعـض  ألمانيـا تخّصـص 
الـدول  فـي  أمـا  و٥٠٪،   ٪٣٠ بيـن  تتـراوح 
تخّصـص  األحـزاب  غالبيـة  فـإن  االسـكندنافية 
بشـكل إرادي مقاعد للنسـاء بغرض إلزام نفسـها 
شـبه  حقيقـًة  المناصفـة  جعـل  مـا  بالمسـاواة؛ 
الـدول، حيـث تقـارب نسـبة  ملموسـة فـي هـذه 

تمثيلية المرأة في برلماناتها ٤٣٪ ٤٤، دون الحاجة 
إلـى فرض كوتا إجبارية بغيـة تحقيق التكافؤ في 

التمثيل السياسي٤٥. 

وأخيـًرا؛ يقتصـر نظـام الحصـص المحـددة فـي 
المغـرب علـى الكوتـا االنتخابية فقـط بالرغم من 
إقـراره قبـل حوالي عشـرين عاًما، دون أن يشـمل 
الوظائـف العامـة ومناصب المسـؤولية في إدارات 
الدولة والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية، 
وهـو مـا يجـب تداركـه لضمـان مشـاركة فعليـة 
للمرأة في الحياة السياسـية والعامة. ففي فرنسـا 
مثـًال تـّم إقـرار كوتا محـددة في ٤٠٪ مـن مقاعد 
مجالـس إدارة الشـركات التـي يعمل بهـا أكثر من 
٥٠٠ موظـف، وتتجـاوز مبيعاتهـا خمسـين مليون 
أورو (قانون "كوبي زيميرمان" لعام ٢٠١١)، وكذا 
فـي التعيينات المرتبطة بمناصب المسـؤولية في 
مجالـس اإلدارات والمؤسسـات العموميـة ولجـان 
االنتقاء (قانون "سوفادي" لعام ٢٠١٢)٤٦، كما تّم 
التنصيـص فـي ٢٠١٣ علـى نظـام التنـاوب فـي 
فـي  بالتعيينـات  الخاصـة  االنتخابيـة  القوائـم 
مناصـب الحكامـة المرتبطـة بمؤسسـات التعليـم 

العالي والبحث العلمي٤٧. 

IV. ضرورة تعديل نظام 
الكوتا النسائية لتحقيق 

المناصفة الفعلية:

ال بـدّ فـي البداية من اإلشـارة إلى أهمية اإلبقاء 
علـى نظـام الكوتـا اإلجبارية في المغـرب، بالنظر 
لعـدة عوامـل أهمهـا خلـو السـاحة السياسـية مـن 
أحزاب حقيقية قادرة على تخصيص كوتا طوعية 
عنـد  طبيعًيـا  يبـدو  مـا  النسـاء،  لفائـدة  داخليـة 
استحضار غياب الحد األدنى من الديمقراطية عند 
معظـم األحـزاب (سـت نسـاء حصلـن فقـط علـى 
مقاعـد برلمانية خـارج نظام الكوتا من بين سـتة 
وتسـعين امـرأًة دخلـت البرلمـان)٤٨. لكـن نظـام 
الحصـص المحـددة بشـكله الحالـي لـن ينجح في 
فـي  عليـه  المنصـوص  المناصفـة  مبـدأ  تحقيـق 
المـادة التاسـعة عشـر من دسـتور ٢٠١١، بالنظر 
لتحديـات كثيـرة علـى مسـتوى البنيـات الثقافيـة 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة، مـا لـم يتـم تدعيمـه 
ودعمه بمجموعة من التدابير واآلليات الدستورية 
والقانونية تمّكن المرأة من المشاركة الفعلية في 

الحياة السياسية والعامة.

أنصـاف  "سياسـة  نهـج  فـي  يسـتمر  فالمغـرب 
الحلول" والسـعي إلرضـاء الحداثيين والمحافظين 
مًعـا، ممـا جعله يتموقع فـي رتب متأخـرة إفريقًيا 
المشـاركة  مجـال  فـي  عالمًيـا)  فقـط  (وليـس 
السياسـية للمـرأة، حتى أنه ال يوجد ضمن العشـر 
دول اإلفريقيـة األكثر حضوًرا للمرأة في الحكومة 
لعـام ٢٠١٩، الـذي يتضمن فـي معظمه دوًال أقّل 
نمـًوا بكثيـر مـن المملكـة مثـل روانـدا، أثيوبيـا، 
أوغنـدا، أنغـوال، مالـي، موريتانيـا، وزامبيـا التـي 
تتذيل هذا الترتيب بنسبة ٣٠٪ ٤٩، فيما ال يتجاوز 
حضـور المـرأة المغربية في حكومة ٢٠٢١ نسـبة 

 . ٪٢٥

ألجـل ذلـك يبـدو ضرورًيـا فتـح نقـاش وطنـي 
مسـؤول وهـادف بغـرض إعـادة النظـر فـي نظام 
آنيـة ومؤقتـة  الحالـي، واتخـاذ تدابيـر  الحصـص 
االسـتحقاقات  فـي  النسـائية  الكوتـا  رفـع  تـروم 

االنتخابيـة المقبلـة (القوائـم الجهويـة) إلـى مـا ال 
يقـّل عـن الثلـث على األقـل، ليس فقط اسـتجابًة 
لمطالـب الحـركات النسـائية وترجمـة النصـوص 
الدسـتورية علـى أرض الواقـع، إنمـا بالخصـوص 
حتـى تشـّكل النسـاء أقليـة مؤثـرة في المؤسسـة 
إيجاًبـا علـى تقلدهـا  التشـريعية؛ مـا سـينعكس 
لمناصب مناصب المسـؤولية ومشـاركتها الفعلية 

في اتخاذ القرار السياسي.

 وهـي الغايـة التـي يصعب الوصـول إليها ما لم 
يقتنـع الفاعلون السياسـيون في المغرب بضرورة 
المسـتوى  علـى  األقـل  علـى  مسـتقبًال،  التخلـي 
المتوسـط، على نظـام "المقاعد المحجـوزة" الذي 
أصبـح متجاوًزا، وتعويـض القوائم الجهوية بكوتا 
حزبية إجبارية، مع اعتماد نظام التناوب في جميع 
القوائـم االنتخابيـة الوطنيـة والمحليـة (امـرأة – 
رجـل – امـرأة- رجـل)، مـا سـيمّكن المـرأة بشـكل 
فعلـي مـن خـوض غمـار االسـتحقاقات االنتخابية 
والتمـرس فـي الحيـاة السياسـية. ومـن المهم في 
هـذا الصـدد، اقتداء المغـرب بالنموذج التونسـي؛ 
فـي  تمثيليـة  التونسـيات  النسـاء  ضمنـت  حيـث 
دون  مقاعـده  مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان 

الحاجة لنظام "المقاعد المحجوزة".

لألهـداف  النسـائية  الكوتـا  لتحقيـق  وضماًنـا 
المقـررة ألجلهـا، فإنـه مـن الضـروري  الرئيسـية 
اتخـاذ المزيـد مـن التدابير بغـرض تأهيـل المرأة 
الحيـاة  لممارسـة  الالزمـة  الخبـرة  واكتسـابها 
السياسـية، وفي هـذا اإلطار يبدو مهًمـا الرفع من 
تمثيليـة  لتشـجيع  الدعـم  صنـدوق  مخصصـات 
النسـاء الذي تّم إحداثه عام ٢٠١٧، والذي يقوم، 
بتقديـم  للتنميـة،  اإلفريقـي  البنـك  بمسـاهمة 
الهادفـة  للمشـاريع  والمواكبـة  المالـي  التمويـل 
االسـتحقاقات  فـي  النسـاء  مشـاركة  لتعزيـز 
الشـأن  االنتخابيـة، وتقويـة قدراتهـا فـي تدبيـر 

المحلي٥٠. 

وألجـل الرفـع مـن عـدد النسـاء الفائـزات فـي 
تمثيليـة  وضمـان  والوطنيـة،  المحليـة  القوائـم 
نسـائية مؤثرة في المجالس المنتخبة، يبدو مهًما 

الخاتمة:

بالرغـم مـن تطـور نظـام الحصـص المحـددة 
المستمر وإسهامه في الدفع بالمشاركة السياسية 
فـي  تمثيليتهـا  مـن  والرفـع  المغربيـة  للمـرأة 
المجالـس المنتخبـة، خاصًة بعـد أن اقترب حضور 
المـرأة فـي مجلـس النـواب (٢٤,٣٪) مـن المعدل 
المسـجل عالمًيـا (٢٥,٥٪)، فإنـه بشـكله الحالـي 
فشـل فـي تأدية وظيفتـه األساسـية المتمثلة في 
إعـداد المـرأة وتأهيلهـا فـي أفـق خوضهـا غمـار 
شـروط  نفـس  وفـق  االنتخابيـة  االسـتحقاقات 
الرجـل، بحيث بقيت المشـاركة السياسـية للمرأة، 
منـذ إقـرار الكوتـا النسـائية قبـل عشـرين عاًمـا، 
رهينًة باألساس لهذا النظام. وهو ما يبدو طبيعًيا 
بعـد أن حّولـت معظـم األحـزاب السياسـية الكوتـا 
معاييـر  متجاهلـة  سياسـي  ريـع  الـى  االنتخابيـة 
الكفـاءة والنزاهـة والمسـؤولية الواجـب اعتمادها 
إفـراز هـذا  يعيـق  مّمـا  الترشـيحات،  تزكيـة  فـي 
النظـام لنسـاء متمرسـات وعلـى درجـة عالية من 
المهنية، بشـكل يصبحن معه قادرات على تحمل 
التنفيذيـة  المكاتـب  داخـل  أهميـًة  أكثـر  أدوار 
والنقابـات،  المنتخبـة،  والمجالـس  لألحـزاب، 
عـن  بعيـًدا  والـوزارات،  العموميـة،  والمؤسسـات 

الحضور الرمزي أو الرقمي.

اعتبـاًرا لذلـك؛ تبدو ضرورة تعديل نظام الكوتا 
ملحة حتى تشـّكل النسـاء أقليًة مؤثرًة ليس فقط 
فـي المجالس المنتخبة إنما في كافة المؤسسـات 
السياسـية للدولـة؛ ألن سـعي المغـرب نحـو بنـاء 
دولـة ديمقراطيـة وحداثيـة يمّر حتًمـا عبر تحقيق 
مشـاركة سياسـية حقيقيـة للمـرأة. وألن الطريـق 
نحـو تقاسـم حقيقي للسـلطة بين الرجـل والمرأة 
تغييـر  فـإن  السياسـية،  بـاإلرادة  مرتبًطـا  يبقـى 
اال  يتـم  ال  الثقافيـة  العراقيـل  وتجـاوز  العقليـات 
باتخـاذ القـرارات الكبرى التي تتجلـى بالخصوص 
فـي التخلـي عـن نظام المقاعـد المحجـوزة وإقرار 
كوتـا حزبية إجباريـة مع التنصيص علـى التناوب 
بيـن الجنسـين فـي تشـكيل القوائـم االنتخابيـة 
المحلية والوطنية، إضافًة الى توسيع دائرة الكوتا 

االنتخابيـة لتشـمل مختلـف مناصـب المسـؤولية 
وكافـة إدارات الدولـة. مـا سـيمهد الطريـق لبـروز 
قيـادات حزبيـة نسـائية قـد يتمخـض عنهـا، فـي 
القـادم مـن السـنوات، تعييـن امـرأة فـي مناصـب 
تاريـخ  فـي  سـابقًة  سـيعّد  مـا  هامـة  حكوميـة 

المملكة.

لكن المغرب مطالب بتسـريع وتيرة التغيير في 
مجـال المشـاركة السياسـية للمـرأة، فهـي ثابتـة 
ومسـتمرة لكنها في الوقت ذاته بطيئة. ويجب أن 
نسـتحضر هنـا أن أثيوبيـا التـي ترأسـها السـيدة 
"سـهلورق زودي" رفعـت فـي ظـرف سـنتين فقط 
نسـبة المشـاركة النسـائية في الحكومة من ١٠٪ 
عـام ٢٠١٧ الـى ٥٠ ٪ عـام ٢٠١٩. نتذكـر فـي 
النهايـة تصريـح السـيدة "ماريا فرناندا" الرئيسـة 
السـابقة للجمعية العامة لألمم المتحدة بمناسـبة 
حديثها عن تطور المشـاركة السياسية للمرأة في 
العالـم، حيـث قالـت: "إذا اتبعنـا الوتيـرة الحاليـة 
للتغييـر سـنصل الـى المناصفـة بعـد ١٠٧ عام". 
بالنسـبة للمغرب أكيد، مع وتيـرة التغيير الحالية، 

سيتجاوز هذا الرقم بكثير.

تشـجيع األحـزاب وتحفيزهم مادًيا إلشـراك المرأة 
فـي العمـل الحزبـي وزيـادة نسـبة حضورهـا فـي 
القوائـم االنتخابيـة، وكـذا إقـرار نظـام تحفيـزي 
الحظـوظ  مـن  ترفـع  التـي  األحـزاب  لمكافـأة 
االنتخابيـة للنسـاء مـن خـالل وضعهـن على رأس 
القوائـم االنتخابيـة. فـي المقابـل، فإنـه اعتبـاًرا 
تشـريعية  أو  دسـتورية  نصـوص  إلـى  السـتناده 
ملزمـة تتجـاوز الوعود والمواثيـق األخالقية، فإنه 
مـن الضـروري إقرار جزاءات في حـق األحزاب غير 
اسـتبعاد  قبيـل  مـن  الكوتـا،  لنظـام  المنضبطـة 
أو كلًيـا مـن  الحرمـان جزئًيـا  المخالفـة،  القوائـم 
الدعـم العمومـي المخّصـص للحـزب (علـى غـرار 
فرنسـا)، أو حتـى اسـتبعاد الحـزب السياسـي مـن 

المنافسة االنتخابية.

وأخيًرا؛ فإن التأسـيس لدولة حداثية تسود فيها 
قيـم الديمقراطيـة الحّقة يمّر أساًسـا عبر توسـيع 
الـى  إضافـًة  لتشـمل  النسـائية،  الكوتـا  دائـرة 
الوظائف االنتخابية جميع مناصب المسـؤولية في 
مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها، وهو ما ينطبق 
أيًضـا علـى باقي الـدول العربية. ويبـدو هذا األمر 
يقـوم  النسـائية  الكوتـا  فمبـدأ  ومبـرًرا،  طبيعًيـا 
أساًسا على وجوب حضور المرأة بنسبة معينة في 
القوائـم االنتخابية، والمجالس المنتخبة، وهيئات 
الدولـة وأجهزتهـا ٥١. لـذا فإنه مـن األهمية بمكان 
اإلسـراع في تخصيص كوتا نسـائية في الوظائف 
السـامية ومناصب المسـؤولية المرتبطـة بإدارات 
الدولة والمؤسسـات العمومية والشركات الوطنية 
ولجـان االنتقاء، ما سيسـاهم بشـكل ملموس في 
تأهيل المرأة وإكسابها الخبرة اإلدارية والسياسية 
الالزمـة، في أفق مشـاركتها الفعلية والكاملة في 
اتخـاذ القرار في مختلف مظاهر الحياة السياسـية 

والعامة، محلًيا ووطنًيا. 



05

المقدمة:

دسـتورية  مـدى  حـول  قائًمـا  الجـدل  يـزال  ال 
وفاعلية نظام الحصص المحددة "الكوتا" وقدرته 
علـى تأهيل المـرأة وضمان حضورهـا الفعلي في 
مختلف المؤسسـات المنتخبة ومراكز القرار؛ حيث 
يعتقـد البعـض أن نظـام الحصـص يسـعى إلـى 
القضاء على التمييز بتمييٍز آخر بعد أن تحلَّ "عدم 
المساواة الرسمية" محّل "عدم المساواة الفعلية"، 
بكيفيـة توحـي بـأن المرأة أقل شـأًنا، وغيـر قادرة 
علـى تحقيـق ذاتها إلـى درجة يبدو معهـا "التكافؤ 

القسري" مهيًنا في حقها١. 

فـي هـذا اإلطـار تؤكـد آن روفييـارد أن الكوتـا 
إلـى مسـاواة  الوصـول  النسـائية قـد تنجـح فـي 
رقميـة، لكنهـا لـن تفضـي إلـى تحقيـق مسـاواة 
فعليـة، كمـا لـن يكـون لهـا تأثيـر حقيقـي علـى 
السـلوك السياسـي وال على تحسـين وضع النسـاء 
فـي أسـفل درجـات السـلطة، فبالرغم مـن آثارها 
الرمزيـة، فهـي ليسـت الطريـق األمثـل لتحقيـق 
المناصفة، وهي مجرد أداة ال يجب أن نتوقع منها 
بالضرورة أكثر مما تسـمح بـه ميكانيكًيا٢. وتؤكد 
فـي هذا الصدد األسـتاذة "أوريلـي دوديزيرت" أن 
مشكلة المسـاواة بين الجنسين مشكلة اجتماعية 
عميقـة، متجـذرة في الممارسـات والثقافـات، وأن 
حلها يتجاوز اآلليات القانونية، ويتمركز أساًسا في 

التربية والتعليم والتوعية والحوار"٣.

"التمييـز  مبـدأ  مناصـرو  يعتقـد  بالمقابـل 
اإليجابي" أن نظام الكوتا يهدف أساًسا إلى تمكين 
القـدرة علـى  أي  السياسـية،  المـرأة مـن حريتهـا 
ممارسـة حقوقها السياسـية، وهو يستند في ذلك 
أجـل تعزيـز  المسـاواة مـن  "ترسـيخ عـدم  علـى 
كان  إذا  الكوتـا  نظـام  أن  ويؤكـدون  المسـاواة". 
مزمنـة  إلشـكالية  نهائًيـا  حـًال  يمّثـل  ال  صحيًحـا 
النفـس البشـرية؛ فهـو بالمقابـل  ومتجـذرة فـي 
إجـراء مؤقت وفعال لتعزيز التنوع، على حد تعبير 
الديمقراطيـة بشـكل  "دانيـال صبـاغ"، وترسـيخ 

فعلي، ففي النهاية ال ديمقراطية دون نساء٤. 

الكوتـا  نظـام  إقـرار  يعـّد  الكثيريـن  وبـرأي 
(بأنواعـه) فـي مجموعـة من الدول إجـراًء ضرورًيا 
المؤسسـات  فـي  للمـرأة  فاعـل  حضـور  لضمـان 
المنتخبـة ومراكـز القـرار، في ظـل معيقات كثيرة 
بالـغ  أمـًرا  للرجـل  المـرأة  تصبـح معهـا منافسـة 
ينظـر  حيـث  ثقافيـة؛  معيقـات  وهـي  الصعوبـة. 
للمـرأة علـى أنهـا "كائـن غير سياسـي" غيـر قادر 
علـى اتخاذ القرارات الحاسـمة والعقالنية وال على 
تدبير األزمات السياسـية، وهي قناعات يتقاسمها 
اقتصاديـة  وأخـرى  والنسـاء٥،  الرجـال  أحياًنـا 
واجتماعيـة، فمثـًال حسـب أرقـام آخـر إحصـاء عام 
للسـكان ُنّظـم بالمغرب عام ٢٠١٤، بلغت نسـبة 
األمية في صفوف اإلناث نسبة ٤٢٪، مقابل ٢٢٪ 
فقط بالنسـبة للذكور٦، وحسـب أرقـام المندوبية 
ُتقـارب نسـبة  السـامية للتخطيـط لعـام ٢٠٢١، 
 ٪١٧,٥ نسـبة  المغربيـات  النسـاء  لـدى  البطالـة 

مقابل ١٠,٩٪ فقط عند الرجال٧.

لكـن إقـرار الكوتـا، كإحـدى اآلليـات األساسـية 
للتمييـز اإليجابـي، ال يهـدف فقـط لتمكيـن المرأة 
مـن حريتها السياسـية، وال لتعويضهـا عن التأخير 
التاريخي الذي عرفته مشـاركتها السياسية٨، لكن 
أيًضـا مـن أجل "إنقـاذ الحيـاة السياسـية"، فالمرأة 
قـادرة علـى التغييـر والتأثير في الحياة السياسـة، 
وتحقيـق التقـدم الشـامل، وهـو مـا نّصـت عليـه 
اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضد 
المـرأة لعـام ١٩٧٩ (سـيداو) التي صـادق المغرب 
عليها عام ١٩٩٣، التي ربطت بشـكل واضح بين 
تحقيـق التنميـة التامـة، وضمـان أقصى مشـاركة 
ممكنـة للمرأة في جميـع المجاالت. وفًقا لهذا بادر 
المغرب منذ عام ٢٠٠٢، على غرار أكثر من ١٢٠ 
دولة٩، إلى إقرار نظام للكوتا يستمد شرعيته من 
مجموعـة من األسـس القانونيـة؛ فعلى المسـتور 
الدولـي، تسـمح اتفاقيـة (سـيداو) باتخـاذ تدابيـر 
المسـاواة  بتحقيـق  التعجيـل  تسـتهدف  مؤقتـة 
الفعليـة بيـن المـرأة والرجـل، مـع التنصيـص أوًال 
علـى أن هـذه اإلجـراءات المؤقتـة ال ُتعـّد تمييـًزا، 
وثانًيـا على وجـوب وقف العمـل بالتدابير المؤقتة 
قـد  الفـرص  فـي  التكافـؤ  أهـداف  تكـون  عندمـا 

تحققـت١٠. وفـي نفس اإلطار، ينـّص إعالن بكين 
للنهـوض بالمـرأة لعـام ١٩٩٥ علـى إقـرار الكوتا 
النسـائية، مـن خـالل تأكيـده علـى ضـرورة اتخاذ 
الحكومـات للتدابير الالزمة فـي النظم االنتخابية 
التي تضمن إشـراك األحزاب السياسـية للمرأة في 
المسـتوى  علـى  أمـا  االنتخابيـة١١.  المناصـب 
الوطنـي، فإن الدسـتور المغربي يضمن المسـاواة 
بين الرجـل والمرأة في الحريات والحقوق المدنية 
والسياسـية، ويؤكد على سـعي الدولة إلى تحقيق 
ينـّص علـى سـّن  بينهمـا، كمـا  المناصفـة  مبـدأ 
"مقتضيات من شـأنها تشـجيع تكافؤ الفرص بين 
النسـاء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية" ١٢، 
وهي المقتضيات التي أقّرت دسـتوريتها المحكمة 
الدسـتورية بعد أن صادقت علـى التدابير الخاصة 
القانـون  فـي  المتضمنـة  اإليجابـي  بالتمييـز 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب١٣، معتبرًة أنها 
تخدم الغايات الدسـتورية المشـار إليها أعاله، كما 
تندرج في إطار "واجب النهوض" بتمثيلية النساء، 
مع التأكيد على الطابع االستثنائي والمؤقت لهذه 

التدابير١٤. 

تهـدف هـذه الورقـة إلـى تقييـم حصيلـة نظـام 
الكوتـا النسـائية فـي المغـرب بعـد مـرور حوالـي 
عشـرين عاًمـا علـى إقـراره، والتحقـق مـن حجـم 
مـن  الرفـع  فـي  والفعليـة  الرقميـة  مسـاهمته 
إلـى  تسـعى  كمـا  للمـرأة،  السياسـية  التمثيليـة 
اإلجابـة علـى تسـاؤالت كثيـرة تطـرح بخصـوص 
ومـدى  الحالـي،  بشـكله  "الكوتـا"  نظـام  فاعليـة 
قدرتـه على ضمان حضور وازن وفاعل للمرأة في 
المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار. ووفق مقاربة 
الوصفـي  المنهـج  علـى  أساًسـا  تعتمـد  منهجيـة 
التحليلـي، تناقـش الورقـة أهميـة تعديـل نظـام 
الكوتـا الحالـي، ومـدى إمكانيـة التخلـي عن نظام 
وفاعليـة،  إبداًعـا  األقـل  المحجـوزة"  "المقاعـد 
وتعويضه بكوتا حزبية إجبارية في جميع القوائم 
االنتخابيـة تجعـل مـن النسـاء أقليًة مؤثـرًة داخل 
المجالـس المنتخبـة؛ وذلـك انسـجاًما مـع التطـور 
الكبير الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من 
الـدول، وحتـى تتجـاوز مشـاركة المرأة فـي الحياة 

السياسية حدود التسويق الخارجي للمغرب كدولة 
حديثة؛ ألجل هذا سنعرج خالل المحور األول على 
األنظمة التمثيلية للمرأة العربية من حيث أنواعها 
واختالالتهـا، وسـنخّصص المحـور الثانـي لتقييـم 
المشـاركة السياسـية للمـرأة المغربيـة فـي ظـل 
نظـام الكوتا الحالي، فيما سـنتطرق خالل المحور 
الثالـث الختـالالت نظـام الكوتا مقارنـة مع بعض 
فـي  وسـنعالج  والمتقدمـة،  الناميـة  العالـم  دول 
الكوتـا  نظـام  تعديـل  ضـرورة  األخيـر  المحـور 
لضمـان  اتخاذهـا  الواجـب  والتدابيـر  النسـائية 
االنتقـال مـن "ديمقراطيـة الواجهة" إلـى الفاعلية 

السياسية.

I.ا�نظمة التمثيلية للمرأة 
العربية في المؤسسات 

التشريعية: الواقع 
واالختالالت

تعزيـًزا لدولـة القانـون ومن أجـل تطوير قواعد 
الممارسـة الديمقراطية وتخليق الحياة السياسية، 
بـادرت مجموعـة مـن الـدول العربيـة، خاصـًة بعد 
مـن  الرفـع  إلـى  األخيـرة،  العربيـة  االنتفاضـات 
أنظمـة  إقـرار  عبـر  للمـرأة  السياسـية  التمثيليـة 
تمثيليـة خاصـة بهـا؛ حيـث تبّنـت ١٤ دولـة مـن 
مجمـوع الدول األعضاء في جامعـة الدول العربية 
(حوالـي ٦٤٪) نظـام الحصـص المحـددة "الكوتا" 

بأنواعه المختلفة١٥. 

وإذا كانـت أغلـب هـذه الـدول -حوالـي ١٠ دول 
"كوتـا  تبّنـي  اختـارت  قـد  المغـرب-  بينهـا  مـن 
قانونيـة" عبـر التنصيـص علـى نظـام الحصـص 
والقوانيـن  االنتخابيـة  قوانينهـا  فـي  المحـددة 
التشـريعية  بمؤسسـاتها  المتعلقـة  التنظيميـة 
(الغـرف البرلمانيـة األولـى على وجـه الخصوص)، 
فـإن دوًال قليلـة كانت أكثر جـرأة بإقرارها لـ"كوتا 
دسـتورية"، على غرار مصر التي ينّص دسـتورها 
الصـادر سـنة ٢٠١٤ والمعـّدل سـنة ٢٠١٩ علـى 
تخصيـص حصـص محـددة لفائدة النسـاء، سـواء 
أو  المحليـة  المنتخبـة  بالمجالـس  األمـر  تعّلـق 
علـى  منـه   ١٠٢ المـادة  تؤكـد  هكـذا  الوطنيـة، 
تخصيـص ربـع مقاعد مجلـس النواب للمـرأة. أما 
بخصوص الكوتا الطوعية أو اإلرادية التي تتبناها 
األحزاب السياسـية الديمقراطية بشكل إرادي من 
أجـل ضمـان ترشـيح عـدد كبيـر مـن النسـاء فـي 
باسـتثناءات  فإنـه  المقدمـة،  االنتخابيـة  القوائـم 
السياسـية  الحيـاة  فـإن  الجزائـر١٦،  مثـل  قليلـة، 
العربيـة تخلـو لحد اآلن من أحـزاب ناضجة مؤمنة 
بالعدالـة االجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، وقادرة 
نسـائية  كوتـا  وإقـرار  المبـادرة  زمـام  أخـذ  علـى 

طوعية على غرار دول نامية كثيرة في العالم. 

لكـن مـا يعـاب أكثـر علـى األنظمـة التمثيليـة 
للمـرأة العربية فـي المجالس المنتخبة هو هيمنة 
 les sièges» المحجـوزة  المقاعـد  نظـام 
réservés» الـذي ُيعّد نظاًما متجاوًزا؛ حيث تتبناه 
تسـع دول فـي مقابـل خمـس دول فقـط تتبنـى 
نظـام كوتـا حزبيـة إجباريـة؛ مـن بينها فلسـطين 
النسـاء  فيهـا  ضمنـت  التـي  وتونـس  وموريتانيـا 
مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان  فـي  تمثيليـة 
مقاعـده دون الحاجة لنظـام "المقاعد المحجوزة"، 
وقد سـاهم القانون األساسي االنتخابي التونسي 
عـام  تعديلـه  جـرى  والـذي   ٢٠١٤ عـام  الصـادر 
٢٠١٩ فـي تحقيـق هـذا الوضـع، حيث نـّص على 
ضـرورة تقديـم األحزاب للترشـحات "على أسـاس 
مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب 
بينهم داخل القائمة"، مع التأكيد على عدم قبول 

القوائم التي ال تحترم هذا المبدأ١٧ .

وإذا كان ال بـدّ مـن اإلقـرار بالتقـدم الملحـوظ 
لحضور المرأة في المؤسسـات التشريعية العربية 
خالل العشـرية األخيرة؛ حيث فسحت آليات الكوتا 
المجـال أمـام زيـادة مسـتويات تمثيـل المـرأة في 
دول عربيـة كثيرة، مثل اإلمارات التي اسـتطاعت 
تحقيـق المناصفـة الكاملـة بحصـول النسـاء على 
٥٠٪ مـن مقاعد المجلـس الوطني االتحادي، فإن 
هـذا التقـدم وإن كان مطرًدا فإنـه يبقى بطيًئا وال 
يتعدى حدود الحضور الرقمي؛ حيث ال تزال المرأة 
تشـّكل أقليـة غير مؤثرة فـي البرلمانـات العربية 
عـن  بعيـدة  تجعلهـا  كثيـرة  تحديـات  بسـبب 
دون  وتحـول  السياسـي،  القـرار  فـي  المشـاركة 
اضطالعهـا بدور محوري في الحياة السياسـية، ما 
يظهر بوضوح في محدودية مساهمتها في العمل 
التشـريعي، وضعف حضورها وتأثيرها في اللجان 

البرلمانية األكثر أهمية ١٨. 

II.المشاركة السياسية 
للمرأة المغربية في ظل 
نظام الكوتا الحالي؛ أّية 

حصيلة؟

منـذ اسـتقالل المغـرب عـام ١٩٥٦ وإلـى غايـة 
بدايـة األلفيـة الثالثـة كانت المرأة مجـرد موضوع 
حيـث  فيـه١٩؛  فاعـًال  أبـًدا  تكـن  ولـم  للسياسـة، 
اقتصـرت مشـاركتها لزمن طويل علـى التصويت 
فقـط. هكذا لمـدة ثالثين عاًما، منذ أول انتخابات 
دخـول  مـن  امـرأة  أي  تتمكـن  لـم   ،١٩٦٣ عـام 
البرلمـان إلـى غايـة انتخابـات عـام ١٩٩٣ حيـث 
حصلـت المـرأة علـى مقعديـن، وهو الوضـع الذي 
كرسـته أيًضا نتائج انتخابات عام ١٩٩٧ بحصول 
النسـاء علـى مقعديـن دون تغييـر. وفـي الحقيقة 
تأخـرت المـرأة المغربيـة كثيًرا في ولـوج البرلمان 
مقارنـة بـدول عربيـة أخـرى مجـاورة مثـل مصـر 
 ،(١٩٦٢) الجزائـر   ،(١٩٥٩) تونـس   ،(١٩٥٧)
والعـراق   (١٩٧٥) موريتانيـا   ،(١٩٧٣) سـوريا 

 .(١٩٨٠)٢٠

 أمام هذه الوضعية بادر المغرب إلى إقرار كوتا 
"المقاعـد  نظـام  علـى  أساًسـا  تعتمـد  نسـائية 
االنتخابـات  مـع  الكوتـا  بـدأت  وقـد  المحجـوزة". 
وطنيـة  قائمـة  بإقـرار   ٢٠٠٢ لعـام  التشـريعية 
مخصصـة للنسـاء محـددة فـي ثالثين مقعـًدا من 
مقاعـد الغرفـة األولـى، تـّم رفعهـا فـي انتخابـات 
٢٠١١ لتصل الى سـتين مقعًدا. وفي عام ٢٠١٦ 
القائمـة  فـي  أيًضـا  بالمشـاركة  للنسـاء  ُسـمح 
الوطنيـة المخّصصة للشـباب (ثالثـون مقعًدا)، ما 
مكـن واحـًدا وثمانيـن امـرأة مـن دخـول مجلـس 
النـواب. وبعـد المصادقة على القانـون التنظيمي 
الجديد المتعلق بمجلس النواب الذي أقّر تعويض 
القائمـة االنتخابية الوطنية بقوائـم جهوية بلغت 
مقاعدها تسـعين مقعًدا بعد إلغاء قائمة الشـباب، 
مـع التنصيـص علـى تخصيـص ثلثـي مقاعد كل 
قائمة جهوية للنسـاء، وعلى وضع امرأتين اثنتين 
سـتة  حصلـت  جهويـة٢١،  قائمـة  كل  رأس  علـى 

االنتخابـات  فـي  مقاعـد  علـى  امـرأًة  وتسـعون 
التشـريعية األخيـرة التـي جـرت فـي الثامـن مـن 
سـبتمبر ٢٠٢١، لتنتقل نسـبة النسـاء في الغرفة 
التشـريعية األولـى مـن ١٪ قبـل إقـرار الكوتا الى 
٢٤,٣٪ حالًيا٢٢، وهي النسبة التي تقّل بقليل عن 
المعـدل العالمـي لمشـاركة المرأة فـي البرلمانات 

المحدد في ٢٥,٥٪٢٣.

ومـع اإلقرار بمسـاهمة هـذا النظـام في ضمان 
تمثيليـة مهّمـة للمرأة في مجلـس النواب، وهو ما 
ساهم في تحسين صورة البرلمان المغربي، فإنه 
مـن الضـروري اإلشـارة إلـى نقطتيـن أساسـيتين: 
بالطابـع  يقـّر  المغربـي  المشـرع  كان  إذا  أوًال، 
المؤقـت لنظـام الحصـص المحـددة، فـإن نظـام 
الكوتـا فشـل بشـكله الحالـي فـي تأديـة وظيفتـه 
األساسـية المتمثلـة فـي إعـداد المـرأة وتأهيلهـا 
االنتخابيـة  الدوائـر  فـي  مسـتقبًال  للمنافسـة 
المحلية، بما يضمن لها مسـتقبًال تحقيق مشاركة 
سياسية مهّمة خارج هذا النظام، بحيث ظل العدد 
األكبـر في أهم مؤسسـة تمثيليـة هو المنصوص 

عليه في نظام الكوتا٢٤. 

فـي  فـزن  امـرأة  وثالثيـن  خمسـة  بيـن  فمـن 
انتخابـات ٢٠٠٢، خمـٌس منهـن فقـط اسـتطعن 
دخول البرلمان وفق نفس شروط منافسة الرجال 
أي بنسـبة ٪١٤. وقـد انخفضـت هذه النسـبة إلى 
وواصلـت   ،٢٠٠٧ انتخابـات  فـي   ٪١٢ مـن  أقـل 
انخفاضهـا إلـى حوالي ١٠ ٪فـي انتخابات ٢٠١١، 
ثـم ارتفعـت قليًال الى ١١ ٪فـي انتخابات ٢٠١٦، 
وانخفضت بشدة إلى ٦,٢٥٪ في انتخابات ٢٠٢١ 
حيـث اسـتطاعت سـت نسـاء فقـط دخـول مجلس 
النـواب، خارج إطـار الكوتا، من بين ٩٦ امرأة فزن 
فـي هذه االسـتحقاقات٢٥. وهو ما يعني أن نسـبة 
النسـاء اللواتي فـزن عبر الدوائـر االنتخابية (دون 
االسـتفادة من نظام الحصص المحددة) انخفضت 
بعد خمسة استحقاقات انتخابية نظمت منذ إقرار 
الكوتـا عـام ٢٠٠٢ مـن ١٤٪ إلـى ٦,٢٥٪، وكأن 
هـذا النظـام أدى الـى تقاعـس المـرأة فـي خوض 
غمـار االنتخابـات بعيًدا عن االسـتفادة من التمييز 

اإليجابي.

ثانًيـا، حسـب الترتيـب العالمـي الخاص بنسـبة 
حضـور النسـاء فـي البرلمانـات الوطنيـة (الغرفـة 
يحتـل   ،٢٠٢١ أكتوبـر  بشـهر  الخـاص  األولـى) 
المغرب الرتبة ٩٠ عالمًيا بـ ٢٤,٣٪، علًما أنه كان 
يحتـل الرتبـة ١٠٧ الى حدود أكتوبر ٢٠٢٠. وهو 
مـا يعنـي أن المغـرب يحتـل مكانـة متقهقـرة بين 
دول العالـم فـي مجال التمثيلية السياسـية للمرأة 
بالرغـم مـن التقـدم الطفيـف الـذي أحـرزه. هكذا 
فإنـه وفـق نفـس الترتيـب تحتـل المملكـة الرتبة 
التاسعة عشر إفريقًيا حيث تتفوق عليها دول أكثر 
فقًرا وأقّل نمًوا، مثل رواندا (الرتبة األولى عالميا، 
٦١,٣٪)، ناميبيـا (الرتبـة الخامسـة عشـر عالمًيا، 
٤٤,٢٪)، السـنغال (الرتبة السـابعة عشـر عالمًيا، 
عالمًيـا،  عشـر  التاسـعة  (الرتبـة  أثيوبيـا   ،(٪٤٣
وعشـرون  الواحـد  (الرتبـة  الموزمبيـق   ،(٪٤٢,٦
عالمًيا، ٤٢,٤ ٪)، جنوب السودان (الرتبة الخامس 
(الرتبـة  وجيبوتـي   (٪٣٣,٧ عالمًيـا،  واألربعـون 
المسـتوى  وعلـى   .(٪٢٦,٢ عالمًيـا،  الثمانـون 
العربي، يتموقع المغرب في الرتبة السابعة عربًيا 
وراء اإلمـارات العربيـة المتحـدة، التـي تعـّد إحـدى 
الدول القالئل في العالم التي حققت التكافؤ بين 
الجنسـين (الرتبـة الرابعة عالمًيـا، ٥٠٪) ٢٦، مصر 
(الرتبة التاسـعة وسـتون عالمًيا، ٢٧,٧٪)، العراق 
 (٪٢٦,٤ عالمًيـا،  والسـبعون  السـابعة  (الرتبـة 
عالمًيـا،  والسـبعون  الثامنـة  (الرتبـة  وتونـس 

 .٢٦,٣٪)٢٧

وإذا كانت التمثيلية النسائية في مجلس النواب 
تبقى دون حجم التطلعات واالنتظارات خاصة في 
تبقـى  فإنهـا  الذكـر،  السـالفة  االحصائيـات  ظـل 
ضعيفـة للغاية فـي مجلس المستشـارين (الغرفة 
الثانيـة) بالرغـم مـن إقـراره لشـكل متطـور مـن 
أشـكال الكوتـا بعيـًدا عن آليـة المقاعـد المحجوزة 
القانـون  نـّص  حيـث  متجـاوزة؛  أصبحـت  التـي 
التنظيمـي لهـذا المجلس على إقـرار مبدأ التناوب 
فـي لوائح الترشـيح (رجل-امـرأة- رجل-امرأة)٢٨، 
االقتـراع  المجلـس وشـكل  لكـن طبيعـة تكويـن 
القوائـم  غالبيـة  رأس  علـى  الرجـال  ووضـع 

االنتخابيـة، جعـل نسـبة حضـور المـرأة فـي هـذا 
أفـرزت  حيـث   ،٪١١,٦٦ تتجـاوز  ال  المجلـس 
انتخابات سـبتمبر ٢٠٢١ فوز النسـاء بأربعة عشر 

مقعًدا من أصل ١٢٠.

ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أنـه اذا كان الحضـور 
التشـريعية  المؤسسـة  داخـل  للمـرأة  الرقمـي 
متواضًعـا، فهـو كذلك على المسـتوى الفعلي بعد 
ريـع  إلـى  النسـائية  الكوتـا  األحـزاب  حّولـت  أن 
سياسـي أصبـح معهـا البرلمـان المغربـي بمثابـة 
"برلمان األسرة"؛ حيث دأبت األحزاب على ترشيح 
نسـاء تربطهـن صلـة أو قرابـة أو حتـى مصلحـة 
بدوائـر القرار بعيًدا عن معيار الكفاءة، ما انعكس 
سـلًبا علـى أدائهـن المهنـي، حيـث كشـفت إحـدى 
المؤسسـة  فـي  النسـاء  مـن   ٪٦٩ أن  الدراسـات 
عالقـة  طبيعـة  يعرفـن  ال  المغربيـة  التشـريعية 
البرلمـان بالحكومة، وأن ٥٠٪ منهن ال يسـتطعن 
تحديـد عالقـة البرلمان بالمؤسسـات الدسـتورية 
للحكامة، وسجلت الدراسة كذلك أن نحو٤٠٪ من 
بالضبـط  يعرفـن  ال  المسـتجوبات  البرلمانيـات 
كمـا  للبرلمـان،  الماليـة  االختصاصـات  طبيعـة 
كشـفت أن ٢٢٪ منهـن غيـر متمكنـات مـن تقنية 
صياغة األسئلة الكتابية، و٨٣٪ غير متمكنات من 

تقنية األسئلة الشفوية٢٩. 

وما يقال عن التمثيلية النسـائية في المؤسسـة 
التشريعية يقارب الى حد كبير تمثيلية المرأة في 
(المحافظـات  الترابيـة  الجماعـات  مجالـس 
واألقاليم)، فقد حرص القانون التنظيمي المتعلق 
بانتخـاب أعضـاء المجالـس الترابيـة الصـادر عـام 
٢٠٢١ علـى ضمـان تمثيليـة فعليـة للنسـاء، مـن 
خـالل تخصيـص ثلـث مقاعـد مجالـس األقاليـم 
والعماالت لفائدة النسـاء (نسبة حضور النساء في 
هـذا  صـدور  قبـل  واألقاليـم  العمـاالت  مجالـس 
القانـون كانـت فـي حـدود ٤٪)، إضافة إلـى الرفع 
مـن عـدد المقاعـد المخصصـة لهـن فـي مجالـس 
بشـكل  تطـّور  لقـد  الواقـع،  وفـي  الجماعـات٣٠. 
ملحـوظ حضـور المـرأة فـي المجالـس الجماعيـة 

التـي  المقاعـد  نسـبة  ارتفعـت  حيـث  (المحليـة)؛ 
حصلـت عليهـا النسـاء فـي االنتخابـات الجماعيـة 
لعـام ٢٠١٥ الـى ٢١ ٪ بعـد أن كانـت فـي حـدود 
لعـام  الجماعيـة  االنتخابـات  فـي  فقـط   ٪  ٠,٥٦
٢٠٠٣، وقد واصلت هذه النسـبة ارتفاعها لتصل 
إلـى ٢٦,٦٤٪ خـالل االنتخابـات الجماعيـة لعـام 

٢٠٢١، دون أن تبلغ مع ذلك نسبة الثلث٣١.

وبالرغـم مـن ذلـك، يبقـى حضـور المـرأة فـي 
مجالـس الجماعـات واألقاليـم والعمـاالت حضـوًرا 
الوظائـف  إسـناد  يتـّم  حيـث  باألسـاس؛  رقمًيـا 
الثانوية إلى النساء داخل المجالس المختلفة على 
نحـو منهجـي، كمـا أنـه نـادًرا جـًدا مـا يصلـن إلـى 
المناصب المهمة مثل الوظائف المرتبطة بالمالية 
أو التخطيـط الحضـري٣٢. وهـو مـا ينطبـق أيًضـا 
علـى رئاسـة المجالـس المحليـة والجهويـة رغـم 
التقدم المهم المسـجل في هذا الشـأن، فمن بين 
اثنتـا عشـرة جهًة توجد ألول مـرة امرأة على رأس 
مجلـس جهـوي (جهـة كلميـم – وادنـون)٣٣، فـي 
غيـاب واضـح عـن صناعـة القـرار الجهـوي، كمـا 
تاريـخ  فـي  األولـى  للمـرة  نسـاء،  ثـالث  ظفـرت 
الكبـرى  المـدن  فـي  عمـدة  بمنصـب  المملكـة، 

(الرباط، والدار البيضاء، ومراكش)٣٤.

لكن إدماج المرأة في الحياة السياسية ال يرتهن 
المؤسسـة  فـي  لمشـاركتها  البـاب  بفتـح  فقـط 
التشـريعية والمجالـس المنتخبـة وولوجهـا إليهـا، 
بقـدر مـا يرتبـط بتمكينهـا الفعلي من المشـاركة 
في اتخاذ القرارات الحيوية في كل مجاالت الحياة 
السياسـية، فإضافة لمحدودية حضورها وتأثيرها 
في الهيئات المنتخبة بقيت المرأة غائبًة عن صنع 
القرارات الكبرى. وقد بقي الحضور الرمزي للمرأة 
واضًحا أيًضا في تشكيلة الحكومات المعينة، ففي 
عـام ٢٠١٩ لـم تتجـاوز نسـبة حضـور المـرأة في 
الحكومـة المغربية التي كان يقودها حزب العدالة 
والتنميـة اإلسـالمي ١٧٪٣٥، كمـا ظلـت الوزيـرات 
المعّينـات بعيـدات عـن تقلـد مناصـب مـا يعـرف 
الخارجيـة،  الداخليـة،  (وزارات  السـيادة  بـوزارات 
وزارات  حتـى  أو  اإلسـالمية)  والشـؤون  العـدل 
القطاعـات االسـتراتيجية. وهـو الوضـع الـذي تـّم 

تصحيحـه نسـبًيا في الحكومـة المعينة مؤخًرا في 
أكتوبـر ٢٠٢١؛ حيـث ارتفعـت نسـبة النسـاء فيها 
الـى ٢٥٪ بعـد تعيين سـت وزيـرات فـي قطاعات 

هامة (المالية، اإلسكان، السياحة).  

ومـا يقـال عـن الوظائـف السياسـية يقـال أيًضا 
على الوظائف العامة التي تبقى حكًرا على الرجال 
بدرجـة كبيرة (تـرؤس الجامعات، عمـادة الكليات، 
إدارة المؤسسـات العموميـة، ...)، وهو مؤشـر آخر 
علـى رمزيـة الحضـور السياسـي للمـرأة، فلو كان 
حضورهـا فاعـًال لـكان تأثيرها أكبر فـي الحصول 
بهـذه  المرتبطـة  التعيينـات  مـن  نصيـب  علـى 
الوظائف. في ظل هذه المعطيات يبدو من المهم 
إصـالح اختـالالت نظـام الكوتـا الحالـي وتعديلـه 
انسجاًما مع تطور أنظمة الكوتا في الدول النامية 
ضمـان  أفـق  فـي  سـواء،  حـد  علـى  والمتقدمـة 
السياسـية  الحيـاة  فـي  للمـرأة  فعليـة  مشـاركة 

والعامة بعيًدا عن التسويق الخارجي. 

III. اختالالت نظام الكوتا 
المغربي مقارنة بدول 

العالم:

ال يواكـب نظـام الكوتـا الحالـي التطـور الكبيـر 
الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من الدول 
بما فيها الدول األقل نمًوا؛ بدليل أن حضور المرأة 
المنتخبـة والمؤسسـات  المجالـس  المغربيـة فـي 
السياسـية الدسـتورية يبقـى فـي أحسـن األحوال 
فـي حـدود الربـع، علًما أن لممارسـة المـرأة تأثيًرا 
القـرار،  واتخـاذ  السـلطة  مناصـب  فـي  ملموًسـا 
يمـّر  ديمقراطـي  حكـم  إدارة  فـي  ومشـاركتها 
بالضـرورة عبر تشـكيلها ألقلية مؤثرة ال تقل عن 
الحالـة  فـي  يتوافـر  ال  مـا  وهـو   ،٣٦  ٪٣٠ نسـبة 
المغربيـة، فبالرغـم من التقدم الـذي عرفه نظام 
الحصـص المحـددة فـي عـام ٢٠٢١، فإنـه بقـي 
محصوًرا في الوظائف االنتخابية مع االعتماد على 
كوتا قانونية تسـتند أساًسـا على نظـام "المقاعد 
باسـتمرار؛  أهميتـه  تتراجـع  الـذي  المحجـوزة" 
باعتباره أسلوًبا متجاوًزا يعكس تصّوًرا غير واضح 

للمرأة ٣٧.

 ففيمـا يخـص "الكوتـا الدسـتورية"، التـي تأخذ 
بها بعض األنظمة السياسـية عبر إقرار نصوصها 
الدسـتورية لحصـص محددة لفائدة النسـاء سـواء 
كحـال  المحليـة،  أو  الوطنيـة  المسـتويات  علـى 
الدسـتور المصـري الـذي ينّص على كوتا نسـائية 
(الوحـدات  المنتخبـة  المحليـة  المجالـس  فـي 
المحليـة) فـي حـدود الربـع ٣٨، ال ينـص الدسـتور 
المغربـي علـى نظـام الحصـص المحـددة، علـى 
خـالف دول أخرى (حوالي سـتة وثالثين دولة) من 
بينهـا اثنتـا عشـرة دولـًة إفريقيـة مثـل تونـس، 
جنـوب  تنزانيـا،  بورونـدي،  أوغنـدا،  الصومـال، 
السـودان وروانـدا، التـي تنّص جميعهـا على كوتا 
دسـتورية إجباريـة لضمـان تمثيليـة نسـائية فـي 
مؤسسـاتها التشـريعية ٣٩، فيمـا يتجـاوز الدسـتور 
الروانـدي حدود الكوتا االنتخابية الموصى بها في 
مؤتمـر بكيـن، من خـالل إقـراره منذ عـام ٢٠٠٣ 

لكوتـا نسـائية محـددة فـي ٣٠٪ علـى األقـل فـي 
اإلدارات العامة، وجميع مؤسسات اتخاذ القرار بما 

في ذلك السلطة التنفيذية. 

يتـم  التـي  القانونيـة  بالكوتـا  يتعلـق  وفيمـا 
التنصيـص عليها في القوانين التنظيمية الخاصة 
بالمؤسسـات التشـريعية أو في قوانين االنتخابات 
الكوتـا  نسـبة  ترقـى  ال  السياسـية،  األحـزاب  أو 
المخصصـة فـي المغـرب (٢٢,٧٨٪ فـي مجلـس 
النـواب) إلـى مـا هـو عليـه فـي دول أخـرى نامية؛ 
حيـث نجـد أن القانـون االنتخابي السـنغالي ينّص 
اللوائـح  تتضمـن  أن  علـى   ٢٠١٠ عـام  منـذ 
مـن   ٪٥٠ نسـبة  والمحليـة  الوطنيـة  االنتخابيـة 
النسـاء وفق نظـام التناوب، فيما أقـّر قانوٌن صدر 
عام ٢٠١٩ في سـاحل العاج كوتا نسـائية محددة 
فـي ٣٠٪ في جميـع أنواع القوائـم االنتخابية، أما 
روانـدا فقـد نـّص قانونهـا علـى وضـع امـرأة على 
رأس كل الئحـة انتخابيـة؛ وهـو مـا سـاهم فـي  
الروانديـة علـى تسـعة وأربعيـن  المـرأة  حصـول 
مقعًدا من أصل ثمانين مقعًدا المخّصصة للغرفة 
األولـى فـي االنتخابـات التشـريعية لعـام ٢٠١٨. 
ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أن إقـرار كوتـا قانونيـة 
محـددة علـى األقل فـي ٣٠٪ انعكـس ايجاًبا على 
تمثيلية المرأة اإلفريقية، حتى أن النسـاء ترأسـن 
برلمانـات ثمانيـة عشـر دولـة إفريقيـة فـي عـام 

.٢٠١٩

كمـا يعـاب علـى المغـرب أيًضـا هيمنـة نظـام 
"المقاعـد المحجـوزة" علـى الكوتـا القانونية، دون 
اللجـوء لكوتا حزبيـة إجبارية إسـوًة بمجموعة من 
التجـارب الدوليـة، علـى غـرار القانـون االنتخابـي 
البلجيكـي الذي ينّص علـى أن الفرق العددي بين 
الرجل والمـرأة في القوائم االنتخابية التي تتقدم 
وأن  واحـًدا،  يتجـاوز  أن  يجـب  ال  األحـزاب  بهـا 
رأس كل  فـي  الموضوعيـن  االثنيـن  المرشـحين 
الئحـة يجـب أن يكونـا بالضـرورة رجـًال وامـرأة ٤٠، 
وهو ما سـاهم في رفع نسـبة النساء في البرلمان 
البلجيكـي حيث وصلـت الى ٤٣,٨٪ فـي انتخابات 
عام ٢٠١٩ ٤١. أّما في فرنسا فقد صدر قانون في 
يونيـو ٢٠٠٠ يلـزم األحـزاب بتقديـم لوائح تضّم 

٥٠٪ مـن النسـاء، بالتنـاوب بالنسـبة لالنتخابـات 
األوروبية وانتخابات مجلس الشـيوخ، ودون تناوب 
بالنسـبة لالنتخابـات مجالـس البلديـات والجهات. 
بالنسـبة  ملزمـة  غيـر   ٪٥٠ نسـبة  ُتعـّد  فيمـا 
لكـن  الفرنسـية،  الوطنيـة  الجمعيـة  النتخابـات 
الحـزب الـذي ال يحترمها يحرم جزئًيا أو نسـبًيا من 
الدعـم المالـي حسـب عـدد النسـاء المتضمنة في 

قوائمه ٤٢. 

وبخصـوص الكوتـا الطوعيـة أو اإلراديـة التـي 
تتبناهـا األحزاب السياسـية بشـكل إرادي لضمان 
ترشـيح عـدد مهم من النسـاء في قوائـم الحزب، 
اعتمادهـا  فـإن  إلزاميتهـا،  عـدم  مـن  فبالرغـم 
الطوعي يدّل بشكل كبير على نضج وديمقراطية 
بالعدالـة  اقتناعـه  ومـدى  الحـزب  وحداثيـة 
االجتماعيـة ومبـدأ تكافـؤ الفـرص. وتعـّد الكوتـا 
علـى  النسـاء  لتشـجيع  نموذجيـًة  آليـًة  اإلراديـة 
المشـاركة السياسـية، حتـى أن تحسـين تمثيليـة 
النسـاء متوقف قبل كل شـيء على إرادة األحزاب، 
المعهـد  أنجزهـا  دراسـة  إليـه  خلصـت  مـا  وهـو 
 ٢٠١٦ سـنة  األمريكـي  الوطنـي  الديمقراطـي 

بالتعاون مع جمعيات مغربية. 

السـاحة  إن  القـول  يمكـن  اإلطـار،  هـذا  وفـي 
الخصـوص،  وجـه  علـى  المغربيـة  السياسـية 
والعربية عامة، تخلو لغاية اآلن من أحزاب ناضجة 
قادرة على أخذ زمام المبادرة وإقرار كوتا نسـائية 
طوعيـة علـى غـرار دول كثيـرة فـي العالـم. ففي 
إفريقيا مثًال، يصل عدد الدول التي تتبنى أحزابها 
السياسية الديمقراطية بشكل إرادي كوتا نسائية 
الوطنـي  المؤتمـر  (حـزب  دولـة  عشـرين  إلـى 
اإلفريقي في جنوب إفريقيا نموذًجا) ٤٣، وفي كندا 
يخصـص الحـزب الديمقراطـي الجديـد منـذ عـام 
وفـي   ،٪٥٠ فـي  محـددًة  داخليـًة  حصـًة   ١٩٨٥
األحـزاب كوتـا طوعيـة  بعـض  ألمانيـا تخّصـص 
الـدول  فـي  أمـا  و٥٠٪،   ٪٣٠ بيـن  تتـراوح 
تخّصـص  األحـزاب  غالبيـة  فـإن  االسـكندنافية 
بشـكل إرادي مقاعد للنسـاء بغرض إلزام نفسـها 
شـبه  حقيقـًة  المناصفـة  جعـل  مـا  بالمسـاواة؛ 
الـدول، حيـث تقـارب نسـبة  ملموسـة فـي هـذه 

تمثيلية المرأة في برلماناتها ٤٣٪ ٤٤، دون الحاجة 
إلـى فرض كوتا إجبارية بغيـة تحقيق التكافؤ في 

التمثيل السياسي٤٥. 

وأخيـًرا؛ يقتصـر نظـام الحصـص المحـددة فـي 
المغـرب علـى الكوتـا االنتخابية فقـط بالرغم من 
إقـراره قبـل حوالي عشـرين عاًما، دون أن يشـمل 
الوظائـف العامـة ومناصب المسـؤولية في إدارات 
الدولة والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية، 
وهـو مـا يجـب تداركـه لضمـان مشـاركة فعليـة 
للمرأة في الحياة السياسـية والعامة. ففي فرنسـا 
مثـًال تـّم إقـرار كوتا محـددة في ٤٠٪ مـن مقاعد 
مجالـس إدارة الشـركات التـي يعمل بهـا أكثر من 
٥٠٠ موظـف، وتتجـاوز مبيعاتهـا خمسـين مليون 
أورو (قانون "كوبي زيميرمان" لعام ٢٠١١)، وكذا 
فـي التعيينات المرتبطة بمناصب المسـؤولية في 
مجالـس اإلدارات والمؤسسـات العموميـة ولجـان 
االنتقاء (قانون "سوفادي" لعام ٢٠١٢)٤٦، كما تّم 
التنصيـص فـي ٢٠١٣ علـى نظـام التنـاوب فـي 
فـي  بالتعيينـات  الخاصـة  االنتخابيـة  القوائـم 
مناصـب الحكامـة المرتبطـة بمؤسسـات التعليـم 

العالي والبحث العلمي٤٧. 

IV. ضرورة تعديل نظام 
الكوتا النسائية لتحقيق 

المناصفة الفعلية:

ال بـدّ فـي البداية من اإلشـارة إلى أهمية اإلبقاء 
علـى نظـام الكوتـا اإلجبارية في المغـرب، بالنظر 
لعـدة عوامـل أهمهـا خلـو السـاحة السياسـية مـن 
أحزاب حقيقية قادرة على تخصيص كوتا طوعية 
عنـد  طبيعًيـا  يبـدو  مـا  النسـاء،  لفائـدة  داخليـة 
استحضار غياب الحد األدنى من الديمقراطية عند 
معظـم األحـزاب (سـت نسـاء حصلـن فقـط علـى 
مقاعـد برلمانية خـارج نظام الكوتا من بين سـتة 
وتسـعين امـرأًة دخلـت البرلمـان)٤٨. لكـن نظـام 
الحصـص المحـددة بشـكله الحالـي لـن ينجح في 
فـي  عليـه  المنصـوص  المناصفـة  مبـدأ  تحقيـق 
المـادة التاسـعة عشـر من دسـتور ٢٠١١، بالنظر 
لتحديـات كثيـرة علـى مسـتوى البنيـات الثقافيـة 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة، مـا لـم يتـم تدعيمـه 
ودعمه بمجموعة من التدابير واآلليات الدستورية 
والقانونية تمّكن المرأة من المشاركة الفعلية في 

الحياة السياسية والعامة.

أنصـاف  "سياسـة  نهـج  فـي  يسـتمر  فالمغـرب 
الحلول" والسـعي إلرضـاء الحداثيين والمحافظين 
مًعـا، ممـا جعله يتموقع فـي رتب متأخـرة إفريقًيا 
المشـاركة  مجـال  فـي  عالمًيـا)  فقـط  (وليـس 
السياسـية للمـرأة، حتى أنه ال يوجد ضمن العشـر 
دول اإلفريقيـة األكثر حضوًرا للمرأة في الحكومة 
لعـام ٢٠١٩، الـذي يتضمن فـي معظمه دوًال أقّل 
نمـًوا بكثيـر مـن المملكـة مثـل روانـدا، أثيوبيـا، 
أوغنـدا، أنغـوال، مالـي، موريتانيـا، وزامبيـا التـي 
تتذيل هذا الترتيب بنسبة ٣٠٪ ٤٩، فيما ال يتجاوز 
حضـور المـرأة المغربية في حكومة ٢٠٢١ نسـبة 

 . ٪٢٥

ألجـل ذلـك يبـدو ضرورًيـا فتـح نقـاش وطنـي 
مسـؤول وهـادف بغـرض إعـادة النظـر فـي نظام 
آنيـة ومؤقتـة  الحالـي، واتخـاذ تدابيـر  الحصـص 
االسـتحقاقات  فـي  النسـائية  الكوتـا  رفـع  تـروم 

االنتخابيـة المقبلـة (القوائـم الجهويـة) إلـى مـا ال 
يقـّل عـن الثلـث على األقـل، ليس فقط اسـتجابًة 
لمطالـب الحـركات النسـائية وترجمـة النصـوص 
الدسـتورية علـى أرض الواقـع، إنمـا بالخصـوص 
حتـى تشـّكل النسـاء أقليـة مؤثـرة في المؤسسـة 
إيجاًبـا علـى تقلدهـا  التشـريعية؛ مـا سـينعكس 
لمناصب مناصب المسـؤولية ومشـاركتها الفعلية 

في اتخاذ القرار السياسي.

 وهـي الغايـة التـي يصعب الوصـول إليها ما لم 
يقتنـع الفاعلون السياسـيون في المغرب بضرورة 
المسـتوى  علـى  األقـل  علـى  مسـتقبًال،  التخلـي 
المتوسـط، على نظـام "المقاعد المحجـوزة" الذي 
أصبـح متجاوًزا، وتعويـض القوائم الجهوية بكوتا 
حزبية إجبارية، مع اعتماد نظام التناوب في جميع 
القوائـم االنتخابيـة الوطنيـة والمحليـة (امـرأة – 
رجـل – امـرأة- رجـل)، مـا سـيمّكن المـرأة بشـكل 
فعلـي مـن خـوض غمـار االسـتحقاقات االنتخابية 
والتمـرس فـي الحيـاة السياسـية. ومـن المهم في 
هـذا الصـدد، اقتداء المغـرب بالنموذج التونسـي؛ 
فـي  تمثيليـة  التونسـيات  النسـاء  ضمنـت  حيـث 
دون  مقاعـده  مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان 

الحاجة لنظام "المقاعد المحجوزة".

لألهـداف  النسـائية  الكوتـا  لتحقيـق  وضماًنـا 
المقـررة ألجلهـا، فإنـه مـن الضـروري  الرئيسـية 
اتخـاذ المزيـد مـن التدابير بغـرض تأهيـل المرأة 
الحيـاة  لممارسـة  الالزمـة  الخبـرة  واكتسـابها 
السياسـية، وفي هـذا اإلطار يبدو مهًمـا الرفع من 
تمثيليـة  لتشـجيع  الدعـم  صنـدوق  مخصصـات 
النسـاء الذي تّم إحداثه عام ٢٠١٧، والذي يقوم، 
بتقديـم  للتنميـة،  اإلفريقـي  البنـك  بمسـاهمة 
الهادفـة  للمشـاريع  والمواكبـة  المالـي  التمويـل 
االسـتحقاقات  فـي  النسـاء  مشـاركة  لتعزيـز 
الشـأن  االنتخابيـة، وتقويـة قدراتهـا فـي تدبيـر 

المحلي٥٠. 

وألجـل الرفـع مـن عـدد النسـاء الفائـزات فـي 
تمثيليـة  وضمـان  والوطنيـة،  المحليـة  القوائـم 
نسـائية مؤثرة في المجالس المنتخبة، يبدو مهًما 

الخاتمة:

بالرغـم مـن تطـور نظـام الحصـص المحـددة 
المستمر وإسهامه في الدفع بالمشاركة السياسية 
فـي  تمثيليتهـا  مـن  والرفـع  المغربيـة  للمـرأة 
المجالـس المنتخبـة، خاصًة بعـد أن اقترب حضور 
المـرأة فـي مجلـس النـواب (٢٤,٣٪) مـن المعدل 
المسـجل عالمًيـا (٢٥,٥٪)، فإنـه بشـكله الحالـي 
فشـل فـي تأدية وظيفتـه األساسـية المتمثلة في 
إعـداد المـرأة وتأهيلهـا فـي أفـق خوضهـا غمـار 
شـروط  نفـس  وفـق  االنتخابيـة  االسـتحقاقات 
الرجـل، بحيث بقيت المشـاركة السياسـية للمرأة، 
منـذ إقـرار الكوتـا النسـائية قبـل عشـرين عاًمـا، 
رهينًة باألساس لهذا النظام. وهو ما يبدو طبيعًيا 
بعـد أن حّولـت معظـم األحـزاب السياسـية الكوتـا 
معاييـر  متجاهلـة  سياسـي  ريـع  الـى  االنتخابيـة 
الكفـاءة والنزاهـة والمسـؤولية الواجـب اعتمادها 
إفـراز هـذا  يعيـق  مّمـا  الترشـيحات،  تزكيـة  فـي 
النظـام لنسـاء متمرسـات وعلـى درجـة عالية من 
المهنية، بشـكل يصبحن معه قادرات على تحمل 
التنفيذيـة  المكاتـب  داخـل  أهميـًة  أكثـر  أدوار 
والنقابـات،  المنتخبـة،  والمجالـس  لألحـزاب، 
عـن  بعيـًدا  والـوزارات،  العموميـة،  والمؤسسـات 

الحضور الرمزي أو الرقمي.

اعتبـاًرا لذلـك؛ تبدو ضرورة تعديل نظام الكوتا 
ملحة حتى تشـّكل النسـاء أقليًة مؤثرًة ليس فقط 
فـي المجالس المنتخبة إنما في كافة المؤسسـات 
السياسـية للدولـة؛ ألن سـعي المغـرب نحـو بنـاء 
دولـة ديمقراطيـة وحداثيـة يمّر حتًمـا عبر تحقيق 
مشـاركة سياسـية حقيقيـة للمـرأة. وألن الطريـق 
نحـو تقاسـم حقيقي للسـلطة بين الرجـل والمرأة 
تغييـر  فـإن  السياسـية،  بـاإلرادة  مرتبًطـا  يبقـى 
اال  يتـم  ال  الثقافيـة  العراقيـل  وتجـاوز  العقليـات 
باتخـاذ القـرارات الكبرى التي تتجلـى بالخصوص 
فـي التخلـي عـن نظام المقاعـد المحجـوزة وإقرار 
كوتـا حزبية إجباريـة مع التنصيص علـى التناوب 
بيـن الجنسـين فـي تشـكيل القوائـم االنتخابيـة 
المحلية والوطنية، إضافًة الى توسيع دائرة الكوتا 

االنتخابيـة لتشـمل مختلـف مناصـب المسـؤولية 
وكافـة إدارات الدولـة. مـا سـيمهد الطريـق لبـروز 
قيـادات حزبيـة نسـائية قـد يتمخـض عنهـا، فـي 
القـادم مـن السـنوات، تعييـن امـرأة فـي مناصـب 
تاريـخ  فـي  سـابقًة  سـيعّد  مـا  هامـة  حكوميـة 

المملكة.

لكن المغرب مطالب بتسـريع وتيرة التغيير في 
مجـال المشـاركة السياسـية للمـرأة، فهـي ثابتـة 
ومسـتمرة لكنها في الوقت ذاته بطيئة. ويجب أن 
نسـتحضر هنـا أن أثيوبيـا التـي ترأسـها السـيدة 
"سـهلورق زودي" رفعـت فـي ظـرف سـنتين فقط 
نسـبة المشـاركة النسـائية في الحكومة من ١٠٪ 
عـام ٢٠١٧ الـى ٥٠ ٪ عـام ٢٠١٩. نتذكـر فـي 
النهايـة تصريـح السـيدة "ماريا فرناندا" الرئيسـة 
السـابقة للجمعية العامة لألمم المتحدة بمناسـبة 
حديثها عن تطور المشـاركة السياسية للمرأة في 
العالـم، حيـث قالـت: "إذا اتبعنـا الوتيـرة الحاليـة 
للتغييـر سـنصل الـى المناصفـة بعـد ١٠٧ عام". 
بالنسـبة للمغرب أكيد، مع وتيـرة التغيير الحالية، 

سيتجاوز هذا الرقم بكثير.

تشـجيع األحـزاب وتحفيزهم مادًيا إلشـراك المرأة 
فـي العمـل الحزبـي وزيـادة نسـبة حضورهـا فـي 
القوائـم االنتخابيـة، وكـذا إقـرار نظـام تحفيـزي 
الحظـوظ  مـن  ترفـع  التـي  األحـزاب  لمكافـأة 
االنتخابيـة للنسـاء مـن خـالل وضعهـن على رأس 
القوائـم االنتخابيـة. فـي المقابـل، فإنـه اعتبـاًرا 
تشـريعية  أو  دسـتورية  نصـوص  إلـى  السـتناده 
ملزمـة تتجـاوز الوعود والمواثيـق األخالقية، فإنه 
مـن الضـروري إقرار جزاءات في حـق األحزاب غير 
اسـتبعاد  قبيـل  مـن  الكوتـا،  لنظـام  المنضبطـة 
أو كلًيـا مـن  الحرمـان جزئًيـا  المخالفـة،  القوائـم 
الدعـم العمومـي المخّصـص للحـزب (علـى غـرار 
فرنسـا)، أو حتـى اسـتبعاد الحـزب السياسـي مـن 

المنافسة االنتخابية.

وأخيًرا؛ فإن التأسـيس لدولة حداثية تسود فيها 
قيـم الديمقراطيـة الحّقة يمّر أساًسـا عبر توسـيع 
الـى  إضافـًة  لتشـمل  النسـائية،  الكوتـا  دائـرة 
الوظائف االنتخابية جميع مناصب المسـؤولية في 
مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها، وهو ما ينطبق 
أيًضـا علـى باقي الـدول العربية. ويبـدو هذا األمر 
يقـوم  النسـائية  الكوتـا  فمبـدأ  ومبـرًرا،  طبيعًيـا 
أساًسا على وجوب حضور المرأة بنسبة معينة في 
القوائـم االنتخابية، والمجالس المنتخبة، وهيئات 
الدولـة وأجهزتهـا ٥١. لـذا فإنه مـن األهمية بمكان 
اإلسـراع في تخصيص كوتا نسـائية في الوظائف 
السـامية ومناصب المسـؤولية المرتبطـة بإدارات 
الدولة والمؤسسـات العمومية والشركات الوطنية 
ولجـان االنتقاء، ما سيسـاهم بشـكل ملموس في 
تأهيل المرأة وإكسابها الخبرة اإلدارية والسياسية 
الالزمـة، في أفق مشـاركتها الفعلية والكاملة في 
اتخـاذ القرار في مختلف مظاهر الحياة السياسـية 

والعامة، محلًيا ووطنًيا. 
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المقدمة:

دسـتورية  مـدى  حـول  قائًمـا  الجـدل  يـزال  ال 
وفاعلية نظام الحصص المحددة "الكوتا" وقدرته 
علـى تأهيل المـرأة وضمان حضورهـا الفعلي في 
مختلف المؤسسـات المنتخبة ومراكز القرار؛ حيث 
يعتقـد البعـض أن نظـام الحصـص يسـعى إلـى 
القضاء على التمييز بتمييٍز آخر بعد أن تحلَّ "عدم 
المساواة الرسمية" محّل "عدم المساواة الفعلية"، 
بكيفيـة توحـي بـأن المرأة أقل شـأًنا، وغيـر قادرة 
علـى تحقيـق ذاتها إلـى درجة يبدو معهـا "التكافؤ 

القسري" مهيًنا في حقها١. 

فـي هـذا اإلطـار تؤكـد آن روفييـارد أن الكوتـا 
إلـى مسـاواة  الوصـول  النسـائية قـد تنجـح فـي 
رقميـة، لكنهـا لـن تفضـي إلـى تحقيـق مسـاواة 
فعليـة، كمـا لـن يكـون لهـا تأثيـر حقيقـي علـى 
السـلوك السياسـي وال على تحسـين وضع النسـاء 
فـي أسـفل درجـات السـلطة، فبالرغم مـن آثارها 
الرمزيـة، فهـي ليسـت الطريـق األمثـل لتحقيـق 
المناصفة، وهي مجرد أداة ال يجب أن نتوقع منها 
بالضرورة أكثر مما تسـمح بـه ميكانيكًيا٢. وتؤكد 
فـي هذا الصدد األسـتاذة "أوريلـي دوديزيرت" أن 
مشكلة المسـاواة بين الجنسين مشكلة اجتماعية 
عميقـة، متجـذرة في الممارسـات والثقافـات، وأن 
حلها يتجاوز اآلليات القانونية، ويتمركز أساًسا في 

التربية والتعليم والتوعية والحوار"٣.

"التمييـز  مبـدأ  مناصـرو  يعتقـد  بالمقابـل 
اإليجابي" أن نظام الكوتا يهدف أساًسا إلى تمكين 
القـدرة علـى  أي  السياسـية،  المـرأة مـن حريتهـا 
ممارسـة حقوقها السياسـية، وهو يستند في ذلك 
أجـل تعزيـز  المسـاواة مـن  "ترسـيخ عـدم  علـى 
كان  إذا  الكوتـا  نظـام  أن  ويؤكـدون  المسـاواة". 
مزمنـة  إلشـكالية  نهائًيـا  حـًال  يمّثـل  ال  صحيًحـا 
النفـس البشـرية؛ فهـو بالمقابـل  ومتجـذرة فـي 
إجـراء مؤقت وفعال لتعزيز التنوع، على حد تعبير 
الديمقراطيـة بشـكل  "دانيـال صبـاغ"، وترسـيخ 

فعلي، ففي النهاية ال ديمقراطية دون نساء٤. 

الكوتـا  نظـام  إقـرار  يعـّد  الكثيريـن  وبـرأي 
(بأنواعـه) فـي مجموعـة من الدول إجـراًء ضرورًيا 
المؤسسـات  فـي  للمـرأة  فاعـل  حضـور  لضمـان 
المنتخبـة ومراكـز القـرار، في ظـل معيقات كثيرة 
بالـغ  أمـًرا  للرجـل  المـرأة  تصبـح معهـا منافسـة 
ينظـر  حيـث  ثقافيـة؛  معيقـات  وهـي  الصعوبـة. 
للمـرأة علـى أنهـا "كائـن غير سياسـي" غيـر قادر 
علـى اتخاذ القرارات الحاسـمة والعقالنية وال على 
تدبير األزمات السياسـية، وهي قناعات يتقاسمها 
اقتصاديـة  وأخـرى  والنسـاء٥،  الرجـال  أحياًنـا 
واجتماعيـة، فمثـًال حسـب أرقـام آخـر إحصـاء عام 
للسـكان ُنّظـم بالمغرب عام ٢٠١٤، بلغت نسـبة 
األمية في صفوف اإلناث نسبة ٤٢٪، مقابل ٢٢٪ 
فقط بالنسـبة للذكور٦، وحسـب أرقـام المندوبية 
ُتقـارب نسـبة  السـامية للتخطيـط لعـام ٢٠٢١، 
 ٪١٧,٥ نسـبة  المغربيـات  النسـاء  لـدى  البطالـة 

مقابل ١٠,٩٪ فقط عند الرجال٧.

لكـن إقـرار الكوتـا، كإحـدى اآلليـات األساسـية 
للتمييـز اإليجابـي، ال يهـدف فقـط لتمكيـن المرأة 
مـن حريتها السياسـية، وال لتعويضهـا عن التأخير 
التاريخي الذي عرفته مشـاركتها السياسية٨، لكن 
أيًضـا مـن أجل "إنقـاذ الحيـاة السياسـية"، فالمرأة 
قـادرة علـى التغييـر والتأثير في الحياة السياسـة، 
وتحقيـق التقـدم الشـامل، وهـو مـا نّصـت عليـه 
اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضد 
المـرأة لعـام ١٩٧٩ (سـيداو) التي صـادق المغرب 
عليها عام ١٩٩٣، التي ربطت بشـكل واضح بين 
تحقيـق التنميـة التامـة، وضمـان أقصى مشـاركة 
ممكنـة للمرأة في جميـع المجاالت. وفًقا لهذا بادر 
المغرب منذ عام ٢٠٠٢، على غرار أكثر من ١٢٠ 
دولة٩، إلى إقرار نظام للكوتا يستمد شرعيته من 
مجموعـة من األسـس القانونيـة؛ فعلى المسـتور 
الدولـي، تسـمح اتفاقيـة (سـيداو) باتخـاذ تدابيـر 
المسـاواة  بتحقيـق  التعجيـل  تسـتهدف  مؤقتـة 
الفعليـة بيـن المـرأة والرجـل، مـع التنصيـص أوًال 
علـى أن هـذه اإلجـراءات المؤقتـة ال ُتعـّد تمييـًزا، 
وثانًيـا على وجـوب وقف العمـل بالتدابير المؤقتة 
قـد  الفـرص  فـي  التكافـؤ  أهـداف  تكـون  عندمـا 

تحققـت١٠. وفـي نفس اإلطار، ينـّص إعالن بكين 
للنهـوض بالمـرأة لعـام ١٩٩٥ علـى إقـرار الكوتا 
النسـائية، مـن خـالل تأكيـده علـى ضـرورة اتخاذ 
الحكومـات للتدابير الالزمة فـي النظم االنتخابية 
التي تضمن إشـراك األحزاب السياسـية للمرأة في 
المسـتوى  علـى  أمـا  االنتخابيـة١١.  المناصـب 
الوطنـي، فإن الدسـتور المغربي يضمن المسـاواة 
بين الرجـل والمرأة في الحريات والحقوق المدنية 
والسياسـية، ويؤكد على سـعي الدولة إلى تحقيق 
ينـّص علـى سـّن  بينهمـا، كمـا  المناصفـة  مبـدأ 
"مقتضيات من شـأنها تشـجيع تكافؤ الفرص بين 
النسـاء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية" ١٢، 
وهي المقتضيات التي أقّرت دسـتوريتها المحكمة 
الدسـتورية بعد أن صادقت علـى التدابير الخاصة 
القانـون  فـي  المتضمنـة  اإليجابـي  بالتمييـز 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب١٣، معتبرًة أنها 
تخدم الغايات الدسـتورية المشـار إليها أعاله، كما 
تندرج في إطار "واجب النهوض" بتمثيلية النساء، 
مع التأكيد على الطابع االستثنائي والمؤقت لهذه 

التدابير١٤. 

تهـدف هـذه الورقـة إلـى تقييـم حصيلـة نظـام 
الكوتـا النسـائية فـي المغـرب بعـد مـرور حوالـي 
عشـرين عاًمـا علـى إقـراره، والتحقـق مـن حجـم 
مـن  الرفـع  فـي  والفعليـة  الرقميـة  مسـاهمته 
إلـى  تسـعى  كمـا  للمـرأة،  السياسـية  التمثيليـة 
اإلجابـة علـى تسـاؤالت كثيـرة تطـرح بخصـوص 
ومـدى  الحالـي،  بشـكله  "الكوتـا"  نظـام  فاعليـة 
قدرتـه على ضمان حضور وازن وفاعل للمرأة في 
المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار. ووفق مقاربة 
الوصفـي  المنهـج  علـى  أساًسـا  تعتمـد  منهجيـة 
التحليلـي، تناقـش الورقـة أهميـة تعديـل نظـام 
الكوتـا الحالـي، ومـدى إمكانيـة التخلـي عن نظام 
وفاعليـة،  إبداًعـا  األقـل  المحجـوزة"  "المقاعـد 
وتعويضه بكوتا حزبية إجبارية في جميع القوائم 
االنتخابيـة تجعـل مـن النسـاء أقليًة مؤثـرًة داخل 
المجالـس المنتخبـة؛ وذلـك انسـجاًما مـع التطـور 
الكبير الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من 
الـدول، وحتـى تتجـاوز مشـاركة المرأة فـي الحياة 

السياسية حدود التسويق الخارجي للمغرب كدولة 
حديثة؛ ألجل هذا سنعرج خالل المحور األول على 
األنظمة التمثيلية للمرأة العربية من حيث أنواعها 
واختالالتهـا، وسـنخّصص المحـور الثانـي لتقييـم 
المشـاركة السياسـية للمـرأة المغربيـة فـي ظـل 
نظـام الكوتا الحالي، فيما سـنتطرق خالل المحور 
الثالـث الختـالالت نظـام الكوتا مقارنـة مع بعض 
فـي  وسـنعالج  والمتقدمـة،  الناميـة  العالـم  دول 
الكوتـا  نظـام  تعديـل  ضـرورة  األخيـر  المحـور 
لضمـان  اتخاذهـا  الواجـب  والتدابيـر  النسـائية 
االنتقـال مـن "ديمقراطيـة الواجهة" إلـى الفاعلية 

السياسية.

I.ا�نظمة التمثيلية للمرأة 
العربية في المؤسسات 

التشريعية: الواقع 
واالختالالت

تعزيـًزا لدولـة القانـون ومن أجـل تطوير قواعد 
الممارسـة الديمقراطية وتخليق الحياة السياسية، 
بـادرت مجموعـة مـن الـدول العربيـة، خاصـًة بعد 
مـن  الرفـع  إلـى  األخيـرة،  العربيـة  االنتفاضـات 
أنظمـة  إقـرار  عبـر  للمـرأة  السياسـية  التمثيليـة 
تمثيليـة خاصـة بهـا؛ حيـث تبّنـت ١٤ دولـة مـن 
مجمـوع الدول األعضاء في جامعـة الدول العربية 
(حوالـي ٦٤٪) نظـام الحصـص المحـددة "الكوتا" 

بأنواعه المختلفة١٥. 

وإذا كانـت أغلـب هـذه الـدول -حوالـي ١٠ دول 
"كوتـا  تبّنـي  اختـارت  قـد  المغـرب-  بينهـا  مـن 
قانونيـة" عبـر التنصيـص علـى نظـام الحصـص 
والقوانيـن  االنتخابيـة  قوانينهـا  فـي  المحـددة 
التشـريعية  بمؤسسـاتها  المتعلقـة  التنظيميـة 
(الغـرف البرلمانيـة األولـى على وجـه الخصوص)، 
فـإن دوًال قليلـة كانت أكثر جـرأة بإقرارها لـ"كوتا 
دسـتورية"، على غرار مصر التي ينّص دسـتورها 
الصـادر سـنة ٢٠١٤ والمعـّدل سـنة ٢٠١٩ علـى 
تخصيـص حصـص محـددة لفائدة النسـاء، سـواء 
أو  المحليـة  المنتخبـة  بالمجالـس  األمـر  تعّلـق 
علـى  منـه   ١٠٢ المـادة  تؤكـد  هكـذا  الوطنيـة، 
تخصيـص ربـع مقاعد مجلـس النواب للمـرأة. أما 
بخصوص الكوتا الطوعية أو اإلرادية التي تتبناها 
األحزاب السياسـية الديمقراطية بشكل إرادي من 
أجـل ضمـان ترشـيح عـدد كبيـر مـن النسـاء فـي 
باسـتثناءات  فإنـه  المقدمـة،  االنتخابيـة  القوائـم 
السياسـية  الحيـاة  فـإن  الجزائـر١٦،  مثـل  قليلـة، 
العربيـة تخلـو لحد اآلن من أحـزاب ناضجة مؤمنة 
بالعدالـة االجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، وقادرة 
نسـائية  كوتـا  وإقـرار  المبـادرة  زمـام  أخـذ  علـى 

طوعية على غرار دول نامية كثيرة في العالم. 

لكـن مـا يعـاب أكثـر علـى األنظمـة التمثيليـة 
للمـرأة العربية فـي المجالس المنتخبة هو هيمنة 
 les sièges» المحجـوزة  المقاعـد  نظـام 
réservés» الـذي ُيعّد نظاًما متجاوًزا؛ حيث تتبناه 
تسـع دول فـي مقابـل خمـس دول فقـط تتبنـى 
نظـام كوتـا حزبيـة إجباريـة؛ مـن بينها فلسـطين 
النسـاء  فيهـا  ضمنـت  التـي  وتونـس  وموريتانيـا 
مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان  فـي  تمثيليـة 
مقاعـده دون الحاجة لنظـام "المقاعد المحجوزة"، 
وقد سـاهم القانون األساسي االنتخابي التونسي 
عـام  تعديلـه  جـرى  والـذي   ٢٠١٤ عـام  الصـادر 
٢٠١٩ فـي تحقيـق هـذا الوضـع، حيث نـّص على 
ضـرورة تقديـم األحزاب للترشـحات "على أسـاس 
مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب 
بينهم داخل القائمة"، مع التأكيد على عدم قبول 

القوائم التي ال تحترم هذا المبدأ١٧ .

وإذا كان ال بـدّ مـن اإلقـرار بالتقـدم الملحـوظ 
لحضور المرأة في المؤسسـات التشريعية العربية 
خالل العشـرية األخيرة؛ حيث فسحت آليات الكوتا 
المجـال أمـام زيـادة مسـتويات تمثيـل المـرأة في 
دول عربيـة كثيرة، مثل اإلمارات التي اسـتطاعت 
تحقيـق المناصفـة الكاملـة بحصـول النسـاء على 
٥٠٪ مـن مقاعد المجلـس الوطني االتحادي، فإن 
هـذا التقـدم وإن كان مطرًدا فإنـه يبقى بطيًئا وال 
يتعدى حدود الحضور الرقمي؛ حيث ال تزال المرأة 
تشـّكل أقليـة غير مؤثرة فـي البرلمانـات العربية 
عـن  بعيـدة  تجعلهـا  كثيـرة  تحديـات  بسـبب 
دون  وتحـول  السياسـي،  القـرار  فـي  المشـاركة 
اضطالعهـا بدور محوري في الحياة السياسـية، ما 
يظهر بوضوح في محدودية مساهمتها في العمل 
التشـريعي، وضعف حضورها وتأثيرها في اللجان 

البرلمانية األكثر أهمية ١٨. 

II.المشاركة السياسية 
للمرأة المغربية في ظل 
نظام الكوتا الحالي؛ أّية 

حصيلة؟

منـذ اسـتقالل المغـرب عـام ١٩٥٦ وإلـى غايـة 
بدايـة األلفيـة الثالثـة كانت المرأة مجـرد موضوع 
حيـث  فيـه١٩؛  فاعـًال  أبـًدا  تكـن  ولـم  للسياسـة، 
اقتصـرت مشـاركتها لزمن طويل علـى التصويت 
فقـط. هكذا لمـدة ثالثين عاًما، منذ أول انتخابات 
دخـول  مـن  امـرأة  أي  تتمكـن  لـم   ،١٩٦٣ عـام 
البرلمـان إلـى غايـة انتخابـات عـام ١٩٩٣ حيـث 
حصلـت المـرأة علـى مقعديـن، وهو الوضـع الذي 
كرسـته أيًضا نتائج انتخابات عام ١٩٩٧ بحصول 
النسـاء علـى مقعديـن دون تغييـر. وفـي الحقيقة 
تأخـرت المـرأة المغربيـة كثيًرا في ولـوج البرلمان 
مقارنـة بـدول عربيـة أخـرى مجـاورة مثـل مصـر 
 ،(١٩٦٢) الجزائـر   ،(١٩٥٩) تونـس   ،(١٩٥٧)
والعـراق   (١٩٧٥) موريتانيـا   ،(١٩٧٣) سـوريا 

 .(١٩٨٠)٢٠

 أمام هذه الوضعية بادر المغرب إلى إقرار كوتا 
"المقاعـد  نظـام  علـى  أساًسـا  تعتمـد  نسـائية 
االنتخابـات  مـع  الكوتـا  بـدأت  وقـد  المحجـوزة". 
وطنيـة  قائمـة  بإقـرار   ٢٠٠٢ لعـام  التشـريعية 
مخصصـة للنسـاء محـددة فـي ثالثين مقعـًدا من 
مقاعـد الغرفـة األولـى، تـّم رفعهـا فـي انتخابـات 
٢٠١١ لتصل الى سـتين مقعًدا. وفي عام ٢٠١٦ 
القائمـة  فـي  أيًضـا  بالمشـاركة  للنسـاء  ُسـمح 
الوطنيـة المخّصصة للشـباب (ثالثـون مقعًدا)، ما 
مكـن واحـًدا وثمانيـن امـرأة مـن دخـول مجلـس 
النـواب. وبعـد المصادقة على القانـون التنظيمي 
الجديد المتعلق بمجلس النواب الذي أقّر تعويض 
القائمـة االنتخابية الوطنية بقوائـم جهوية بلغت 
مقاعدها تسـعين مقعًدا بعد إلغاء قائمة الشـباب، 
مـع التنصيـص علـى تخصيـص ثلثـي مقاعد كل 
قائمة جهوية للنسـاء، وعلى وضع امرأتين اثنتين 
سـتة  حصلـت  جهويـة٢١،  قائمـة  كل  رأس  علـى 

االنتخابـات  فـي  مقاعـد  علـى  امـرأًة  وتسـعون 
التشـريعية األخيـرة التـي جـرت فـي الثامـن مـن 
سـبتمبر ٢٠٢١، لتنتقل نسـبة النسـاء في الغرفة 
التشـريعية األولـى مـن ١٪ قبـل إقـرار الكوتا الى 
٢٤,٣٪ حالًيا٢٢، وهي النسبة التي تقّل بقليل عن 
المعـدل العالمـي لمشـاركة المرأة فـي البرلمانات 

المحدد في ٢٥,٥٪٢٣.

ومـع اإلقرار بمسـاهمة هـذا النظـام في ضمان 
تمثيليـة مهّمـة للمرأة في مجلـس النواب، وهو ما 
ساهم في تحسين صورة البرلمان المغربي، فإنه 
مـن الضـروري اإلشـارة إلـى نقطتيـن أساسـيتين: 
بالطابـع  يقـّر  المغربـي  المشـرع  كان  إذا  أوًال، 
المؤقـت لنظـام الحصـص المحـددة، فـإن نظـام 
الكوتـا فشـل بشـكله الحالـي فـي تأديـة وظيفتـه 
األساسـية المتمثلـة فـي إعـداد المـرأة وتأهيلهـا 
االنتخابيـة  الدوائـر  فـي  مسـتقبًال  للمنافسـة 
المحلية، بما يضمن لها مسـتقبًال تحقيق مشاركة 
سياسية مهّمة خارج هذا النظام، بحيث ظل العدد 
األكبـر في أهم مؤسسـة تمثيليـة هو المنصوص 

عليه في نظام الكوتا٢٤. 

فـي  فـزن  امـرأة  وثالثيـن  خمسـة  بيـن  فمـن 
انتخابـات ٢٠٠٢، خمـٌس منهـن فقـط اسـتطعن 
دخول البرلمان وفق نفس شروط منافسة الرجال 
أي بنسـبة ٪١٤. وقـد انخفضـت هذه النسـبة إلى 
وواصلـت   ،٢٠٠٧ انتخابـات  فـي   ٪١٢ مـن  أقـل 
انخفاضهـا إلـى حوالي ١٠ ٪فـي انتخابات ٢٠١١، 
ثـم ارتفعـت قليًال الى ١١ ٪فـي انتخابات ٢٠١٦، 
وانخفضت بشدة إلى ٦,٢٥٪ في انتخابات ٢٠٢١ 
حيـث اسـتطاعت سـت نسـاء فقـط دخـول مجلس 
النـواب، خارج إطـار الكوتا، من بين ٩٦ امرأة فزن 
فـي هذه االسـتحقاقات٢٥. وهو ما يعني أن نسـبة 
النسـاء اللواتي فـزن عبر الدوائـر االنتخابية (دون 
االسـتفادة من نظام الحصص المحددة) انخفضت 
بعد خمسة استحقاقات انتخابية نظمت منذ إقرار 
الكوتـا عـام ٢٠٠٢ مـن ١٤٪ إلـى ٦,٢٥٪، وكأن 
هـذا النظـام أدى الـى تقاعـس المـرأة فـي خوض 
غمـار االنتخابـات بعيًدا عن االسـتفادة من التمييز 

اإليجابي.

ثانًيـا، حسـب الترتيـب العالمـي الخاص بنسـبة 
حضـور النسـاء فـي البرلمانـات الوطنيـة (الغرفـة 
يحتـل   ،٢٠٢١ أكتوبـر  بشـهر  الخـاص  األولـى) 
المغرب الرتبة ٩٠ عالمًيا بـ ٢٤,٣٪، علًما أنه كان 
يحتـل الرتبـة ١٠٧ الى حدود أكتوبر ٢٠٢٠. وهو 
مـا يعنـي أن المغـرب يحتـل مكانـة متقهقـرة بين 
دول العالـم فـي مجال التمثيلية السياسـية للمرأة 
بالرغـم مـن التقـدم الطفيـف الـذي أحـرزه. هكذا 
فإنـه وفـق نفـس الترتيـب تحتـل المملكـة الرتبة 
التاسعة عشر إفريقًيا حيث تتفوق عليها دول أكثر 
فقًرا وأقّل نمًوا، مثل رواندا (الرتبة األولى عالميا، 
٦١,٣٪)، ناميبيـا (الرتبـة الخامسـة عشـر عالمًيا، 
٤٤,٢٪)، السـنغال (الرتبة السـابعة عشـر عالمًيا، 
عالمًيـا،  عشـر  التاسـعة  (الرتبـة  أثيوبيـا   ،(٪٤٣
وعشـرون  الواحـد  (الرتبـة  الموزمبيـق   ،(٪٤٢,٦
عالمًيا، ٤٢,٤ ٪)، جنوب السودان (الرتبة الخامس 
(الرتبـة  وجيبوتـي   (٪٣٣,٧ عالمًيـا،  واألربعـون 
المسـتوى  وعلـى   .(٪٢٦,٢ عالمًيـا،  الثمانـون 
العربي، يتموقع المغرب في الرتبة السابعة عربًيا 
وراء اإلمـارات العربيـة المتحـدة، التـي تعـّد إحـدى 
الدول القالئل في العالم التي حققت التكافؤ بين 
الجنسـين (الرتبـة الرابعة عالمًيـا، ٥٠٪) ٢٦، مصر 
(الرتبة التاسـعة وسـتون عالمًيا، ٢٧,٧٪)، العراق 
 (٪٢٦,٤ عالمًيـا،  والسـبعون  السـابعة  (الرتبـة 
عالمًيـا،  والسـبعون  الثامنـة  (الرتبـة  وتونـس 

 .٢٦,٣٪)٢٧

وإذا كانت التمثيلية النسائية في مجلس النواب 
تبقى دون حجم التطلعات واالنتظارات خاصة في 
تبقـى  فإنهـا  الذكـر،  السـالفة  االحصائيـات  ظـل 
ضعيفـة للغاية فـي مجلس المستشـارين (الغرفة 
الثانيـة) بالرغـم مـن إقـراره لشـكل متطـور مـن 
أشـكال الكوتـا بعيـًدا عن آليـة المقاعـد المحجوزة 
القانـون  نـّص  حيـث  متجـاوزة؛  أصبحـت  التـي 
التنظيمـي لهـذا المجلس على إقـرار مبدأ التناوب 
فـي لوائح الترشـيح (رجل-امـرأة- رجل-امرأة)٢٨، 
االقتـراع  المجلـس وشـكل  لكـن طبيعـة تكويـن 
القوائـم  غالبيـة  رأس  علـى  الرجـال  ووضـع 

االنتخابيـة، جعـل نسـبة حضـور المـرأة فـي هـذا 
أفـرزت  حيـث   ،٪١١,٦٦ تتجـاوز  ال  المجلـس 
انتخابات سـبتمبر ٢٠٢١ فوز النسـاء بأربعة عشر 

مقعًدا من أصل ١٢٠.

ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أنـه اذا كان الحضـور 
التشـريعية  المؤسسـة  داخـل  للمـرأة  الرقمـي 
متواضًعـا، فهـو كذلك على المسـتوى الفعلي بعد 
ريـع  إلـى  النسـائية  الكوتـا  األحـزاب  حّولـت  أن 
سياسـي أصبـح معهـا البرلمـان المغربـي بمثابـة 
"برلمان األسرة"؛ حيث دأبت األحزاب على ترشيح 
نسـاء تربطهـن صلـة أو قرابـة أو حتـى مصلحـة 
بدوائـر القرار بعيًدا عن معيار الكفاءة، ما انعكس 
سـلًبا علـى أدائهـن المهنـي، حيـث كشـفت إحـدى 
المؤسسـة  فـي  النسـاء  مـن   ٪٦٩ أن  الدراسـات 
عالقـة  طبيعـة  يعرفـن  ال  المغربيـة  التشـريعية 
البرلمـان بالحكومة، وأن ٥٠٪ منهن ال يسـتطعن 
تحديـد عالقـة البرلمان بالمؤسسـات الدسـتورية 
للحكامة، وسجلت الدراسة كذلك أن نحو٤٠٪ من 
بالضبـط  يعرفـن  ال  المسـتجوبات  البرلمانيـات 
كمـا  للبرلمـان،  الماليـة  االختصاصـات  طبيعـة 
كشـفت أن ٢٢٪ منهـن غيـر متمكنـات مـن تقنية 
صياغة األسئلة الكتابية، و٨٣٪ غير متمكنات من 

تقنية األسئلة الشفوية٢٩. 

وما يقال عن التمثيلية النسـائية في المؤسسـة 
التشريعية يقارب الى حد كبير تمثيلية المرأة في 
(المحافظـات  الترابيـة  الجماعـات  مجالـس 
واألقاليم)، فقد حرص القانون التنظيمي المتعلق 
بانتخـاب أعضـاء المجالـس الترابيـة الصـادر عـام 
٢٠٢١ علـى ضمـان تمثيليـة فعليـة للنسـاء، مـن 
خـالل تخصيـص ثلـث مقاعـد مجالـس األقاليـم 
والعماالت لفائدة النسـاء (نسبة حضور النساء في 
هـذا  صـدور  قبـل  واألقاليـم  العمـاالت  مجالـس 
القانـون كانـت فـي حـدود ٤٪)، إضافة إلـى الرفع 
مـن عـدد المقاعـد المخصصـة لهـن فـي مجالـس 
بشـكل  تطـّور  لقـد  الواقـع،  وفـي  الجماعـات٣٠. 
ملحـوظ حضـور المـرأة فـي المجالـس الجماعيـة 

التـي  المقاعـد  نسـبة  ارتفعـت  حيـث  (المحليـة)؛ 
حصلـت عليهـا النسـاء فـي االنتخابـات الجماعيـة 
لعـام ٢٠١٥ الـى ٢١ ٪ بعـد أن كانـت فـي حـدود 
لعـام  الجماعيـة  االنتخابـات  فـي  فقـط   ٪  ٠,٥٦
٢٠٠٣، وقد واصلت هذه النسـبة ارتفاعها لتصل 
إلـى ٢٦,٦٤٪ خـالل االنتخابـات الجماعيـة لعـام 

٢٠٢١، دون أن تبلغ مع ذلك نسبة الثلث٣١.

وبالرغـم مـن ذلـك، يبقـى حضـور المـرأة فـي 
مجالـس الجماعـات واألقاليـم والعمـاالت حضـوًرا 
الوظائـف  إسـناد  يتـّم  حيـث  باألسـاس؛  رقمًيـا 
الثانوية إلى النساء داخل المجالس المختلفة على 
نحـو منهجـي، كمـا أنـه نـادًرا جـًدا مـا يصلـن إلـى 
المناصب المهمة مثل الوظائف المرتبطة بالمالية 
أو التخطيـط الحضـري٣٢. وهـو مـا ينطبـق أيًضـا 
علـى رئاسـة المجالـس المحليـة والجهويـة رغـم 
التقدم المهم المسـجل في هذا الشـأن، فمن بين 
اثنتـا عشـرة جهًة توجد ألول مـرة امرأة على رأس 
مجلـس جهـوي (جهـة كلميـم – وادنـون)٣٣، فـي 
غيـاب واضـح عـن صناعـة القـرار الجهـوي، كمـا 
تاريـخ  فـي  األولـى  للمـرة  نسـاء،  ثـالث  ظفـرت 
الكبـرى  المـدن  فـي  عمـدة  بمنصـب  المملكـة، 

(الرباط، والدار البيضاء، ومراكش)٣٤.

لكن إدماج المرأة في الحياة السياسية ال يرتهن 
المؤسسـة  فـي  لمشـاركتها  البـاب  بفتـح  فقـط 
التشـريعية والمجالـس المنتخبـة وولوجهـا إليهـا، 
بقـدر مـا يرتبـط بتمكينهـا الفعلي من المشـاركة 
في اتخاذ القرارات الحيوية في كل مجاالت الحياة 
السياسـية، فإضافة لمحدودية حضورها وتأثيرها 
في الهيئات المنتخبة بقيت المرأة غائبًة عن صنع 
القرارات الكبرى. وقد بقي الحضور الرمزي للمرأة 
واضًحا أيًضا في تشكيلة الحكومات المعينة، ففي 
عـام ٢٠١٩ لـم تتجـاوز نسـبة حضـور المـرأة في 
الحكومـة المغربية التي كان يقودها حزب العدالة 
والتنميـة اإلسـالمي ١٧٪٣٥، كمـا ظلـت الوزيـرات 
المعّينـات بعيـدات عـن تقلـد مناصـب مـا يعـرف 
الخارجيـة،  الداخليـة،  (وزارات  السـيادة  بـوزارات 
وزارات  حتـى  أو  اإلسـالمية)  والشـؤون  العـدل 
القطاعـات االسـتراتيجية. وهـو الوضـع الـذي تـّم 

تصحيحـه نسـبًيا في الحكومـة المعينة مؤخًرا في 
أكتوبـر ٢٠٢١؛ حيـث ارتفعـت نسـبة النسـاء فيها 
الـى ٢٥٪ بعـد تعيين سـت وزيـرات فـي قطاعات 

هامة (المالية، اإلسكان، السياحة).  

ومـا يقـال عـن الوظائـف السياسـية يقـال أيًضا 
على الوظائف العامة التي تبقى حكًرا على الرجال 
بدرجـة كبيرة (تـرؤس الجامعات، عمـادة الكليات، 
إدارة المؤسسـات العموميـة، ...)، وهو مؤشـر آخر 
علـى رمزيـة الحضـور السياسـي للمـرأة، فلو كان 
حضورهـا فاعـًال لـكان تأثيرها أكبر فـي الحصول 
بهـذه  المرتبطـة  التعيينـات  مـن  نصيـب  علـى 
الوظائف. في ظل هذه المعطيات يبدو من المهم 
إصـالح اختـالالت نظـام الكوتـا الحالـي وتعديلـه 
انسجاًما مع تطور أنظمة الكوتا في الدول النامية 
ضمـان  أفـق  فـي  سـواء،  حـد  علـى  والمتقدمـة 
السياسـية  الحيـاة  فـي  للمـرأة  فعليـة  مشـاركة 

والعامة بعيًدا عن التسويق الخارجي. 

III. اختالالت نظام الكوتا 
المغربي مقارنة بدول 

العالم:

ال يواكـب نظـام الكوتـا الحالـي التطـور الكبيـر 
الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من الدول 
بما فيها الدول األقل نمًوا؛ بدليل أن حضور المرأة 
المنتخبـة والمؤسسـات  المجالـس  المغربيـة فـي 
السياسـية الدسـتورية يبقـى فـي أحسـن األحوال 
فـي حـدود الربـع، علًما أن لممارسـة المـرأة تأثيًرا 
القـرار،  واتخـاذ  السـلطة  مناصـب  فـي  ملموًسـا 
يمـّر  ديمقراطـي  حكـم  إدارة  فـي  ومشـاركتها 
بالضـرورة عبر تشـكيلها ألقلية مؤثرة ال تقل عن 
الحالـة  فـي  يتوافـر  ال  مـا  وهـو   ،٣٦  ٪٣٠ نسـبة 
المغربيـة، فبالرغـم من التقدم الـذي عرفه نظام 
الحصـص المحـددة فـي عـام ٢٠٢١، فإنـه بقـي 
محصوًرا في الوظائف االنتخابية مع االعتماد على 
كوتا قانونية تسـتند أساًسـا على نظـام "المقاعد 
باسـتمرار؛  أهميتـه  تتراجـع  الـذي  المحجـوزة" 
باعتباره أسلوًبا متجاوًزا يعكس تصّوًرا غير واضح 

للمرأة ٣٧.

 ففيمـا يخـص "الكوتـا الدسـتورية"، التـي تأخذ 
بها بعض األنظمة السياسـية عبر إقرار نصوصها 
الدسـتورية لحصـص محددة لفائدة النسـاء سـواء 
كحـال  المحليـة،  أو  الوطنيـة  المسـتويات  علـى 
الدسـتور المصـري الـذي ينّص على كوتا نسـائية 
(الوحـدات  المنتخبـة  المحليـة  المجالـس  فـي 
المحليـة) فـي حـدود الربـع ٣٨، ال ينـص الدسـتور 
المغربـي علـى نظـام الحصـص المحـددة، علـى 
خـالف دول أخرى (حوالي سـتة وثالثين دولة) من 
بينهـا اثنتـا عشـرة دولـًة إفريقيـة مثـل تونـس، 
جنـوب  تنزانيـا،  بورونـدي،  أوغنـدا،  الصومـال، 
السـودان وروانـدا، التـي تنّص جميعهـا على كوتا 
دسـتورية إجباريـة لضمـان تمثيليـة نسـائية فـي 
مؤسسـاتها التشـريعية ٣٩، فيمـا يتجـاوز الدسـتور 
الروانـدي حدود الكوتا االنتخابية الموصى بها في 
مؤتمـر بكيـن، من خـالل إقـراره منذ عـام ٢٠٠٣ 

لكوتـا نسـائية محـددة فـي ٣٠٪ علـى األقـل فـي 
اإلدارات العامة، وجميع مؤسسات اتخاذ القرار بما 

في ذلك السلطة التنفيذية. 

يتـم  التـي  القانونيـة  بالكوتـا  يتعلـق  وفيمـا 
التنصيـص عليها في القوانين التنظيمية الخاصة 
بالمؤسسـات التشـريعية أو في قوانين االنتخابات 
الكوتـا  نسـبة  ترقـى  ال  السياسـية،  األحـزاب  أو 
المخصصـة فـي المغـرب (٢٢,٧٨٪ فـي مجلـس 
النـواب) إلـى مـا هـو عليـه فـي دول أخـرى نامية؛ 
حيـث نجـد أن القانـون االنتخابي السـنغالي ينّص 
اللوائـح  تتضمـن  أن  علـى   ٢٠١٠ عـام  منـذ 
مـن   ٪٥٠ نسـبة  والمحليـة  الوطنيـة  االنتخابيـة 
النسـاء وفق نظـام التناوب، فيما أقـّر قانوٌن صدر 
عام ٢٠١٩ في سـاحل العاج كوتا نسـائية محددة 
فـي ٣٠٪ في جميـع أنواع القوائـم االنتخابية، أما 
روانـدا فقـد نـّص قانونهـا علـى وضـع امـرأة على 
رأس كل الئحـة انتخابيـة؛ وهـو مـا سـاهم فـي  
الروانديـة علـى تسـعة وأربعيـن  المـرأة  حصـول 
مقعًدا من أصل ثمانين مقعًدا المخّصصة للغرفة 
األولـى فـي االنتخابـات التشـريعية لعـام ٢٠١٨. 
ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أن إقـرار كوتـا قانونيـة 
محـددة علـى األقل فـي ٣٠٪ انعكـس ايجاًبا على 
تمثيلية المرأة اإلفريقية، حتى أن النسـاء ترأسـن 
برلمانـات ثمانيـة عشـر دولـة إفريقيـة فـي عـام 

.٢٠١٩

كمـا يعـاب علـى المغـرب أيًضـا هيمنـة نظـام 
"المقاعـد المحجـوزة" علـى الكوتـا القانونية، دون 
اللجـوء لكوتا حزبيـة إجبارية إسـوًة بمجموعة من 
التجـارب الدوليـة، علـى غـرار القانـون االنتخابـي 
البلجيكـي الذي ينّص علـى أن الفرق العددي بين 
الرجل والمـرأة في القوائم االنتخابية التي تتقدم 
وأن  واحـًدا،  يتجـاوز  أن  يجـب  ال  األحـزاب  بهـا 
رأس كل  فـي  الموضوعيـن  االثنيـن  المرشـحين 
الئحـة يجـب أن يكونـا بالضـرورة رجـًال وامـرأة ٤٠، 
وهو ما سـاهم في رفع نسـبة النساء في البرلمان 
البلجيكـي حيث وصلـت الى ٤٣,٨٪ فـي انتخابات 
عام ٢٠١٩ ٤١. أّما في فرنسا فقد صدر قانون في 
يونيـو ٢٠٠٠ يلـزم األحـزاب بتقديـم لوائح تضّم 

٥٠٪ مـن النسـاء، بالتنـاوب بالنسـبة لالنتخابـات 
األوروبية وانتخابات مجلس الشـيوخ، ودون تناوب 
بالنسـبة لالنتخابـات مجالـس البلديـات والجهات. 
بالنسـبة  ملزمـة  غيـر   ٪٥٠ نسـبة  ُتعـّد  فيمـا 
لكـن  الفرنسـية،  الوطنيـة  الجمعيـة  النتخابـات 
الحـزب الـذي ال يحترمها يحرم جزئًيا أو نسـبًيا من 
الدعـم المالـي حسـب عـدد النسـاء المتضمنة في 

قوائمه ٤٢. 

وبخصـوص الكوتـا الطوعيـة أو اإلراديـة التـي 
تتبناهـا األحزاب السياسـية بشـكل إرادي لضمان 
ترشـيح عـدد مهم من النسـاء في قوائـم الحزب، 
اعتمادهـا  فـإن  إلزاميتهـا،  عـدم  مـن  فبالرغـم 
الطوعي يدّل بشكل كبير على نضج وديمقراطية 
بالعدالـة  اقتناعـه  ومـدى  الحـزب  وحداثيـة 
االجتماعيـة ومبـدأ تكافـؤ الفـرص. وتعـّد الكوتـا 
علـى  النسـاء  لتشـجيع  نموذجيـًة  آليـًة  اإلراديـة 
المشـاركة السياسـية، حتـى أن تحسـين تمثيليـة 
النسـاء متوقف قبل كل شـيء على إرادة األحزاب، 
المعهـد  أنجزهـا  دراسـة  إليـه  خلصـت  مـا  وهـو 
 ٢٠١٦ سـنة  األمريكـي  الوطنـي  الديمقراطـي 

بالتعاون مع جمعيات مغربية. 

السـاحة  إن  القـول  يمكـن  اإلطـار،  هـذا  وفـي 
الخصـوص،  وجـه  علـى  المغربيـة  السياسـية 
والعربية عامة، تخلو لغاية اآلن من أحزاب ناضجة 
قادرة على أخذ زمام المبادرة وإقرار كوتا نسـائية 
طوعيـة علـى غـرار دول كثيـرة فـي العالـم. ففي 
إفريقيا مثًال، يصل عدد الدول التي تتبنى أحزابها 
السياسية الديمقراطية بشكل إرادي كوتا نسائية 
الوطنـي  المؤتمـر  (حـزب  دولـة  عشـرين  إلـى 
اإلفريقي في جنوب إفريقيا نموذًجا) ٤٣، وفي كندا 
يخصـص الحـزب الديمقراطـي الجديـد منـذ عـام 
وفـي   ،٪٥٠ فـي  محـددًة  داخليـًة  حصـًة   ١٩٨٥
األحـزاب كوتـا طوعيـة  بعـض  ألمانيـا تخّصـص 
الـدول  فـي  أمـا  و٥٠٪،   ٪٣٠ بيـن  تتـراوح 
تخّصـص  األحـزاب  غالبيـة  فـإن  االسـكندنافية 
بشـكل إرادي مقاعد للنسـاء بغرض إلزام نفسـها 
شـبه  حقيقـًة  المناصفـة  جعـل  مـا  بالمسـاواة؛ 
الـدول، حيـث تقـارب نسـبة  ملموسـة فـي هـذه 

تمثيلية المرأة في برلماناتها ٤٣٪ ٤٤، دون الحاجة 
إلـى فرض كوتا إجبارية بغيـة تحقيق التكافؤ في 

التمثيل السياسي٤٥. 

وأخيـًرا؛ يقتصـر نظـام الحصـص المحـددة فـي 
المغـرب علـى الكوتـا االنتخابية فقـط بالرغم من 
إقـراره قبـل حوالي عشـرين عاًما، دون أن يشـمل 
الوظائـف العامـة ومناصب المسـؤولية في إدارات 
الدولة والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية، 
وهـو مـا يجـب تداركـه لضمـان مشـاركة فعليـة 
للمرأة في الحياة السياسـية والعامة. ففي فرنسـا 
مثـًال تـّم إقـرار كوتا محـددة في ٤٠٪ مـن مقاعد 
مجالـس إدارة الشـركات التـي يعمل بهـا أكثر من 
٥٠٠ موظـف، وتتجـاوز مبيعاتهـا خمسـين مليون 
أورو (قانون "كوبي زيميرمان" لعام ٢٠١١)، وكذا 
فـي التعيينات المرتبطة بمناصب المسـؤولية في 
مجالـس اإلدارات والمؤسسـات العموميـة ولجـان 
االنتقاء (قانون "سوفادي" لعام ٢٠١٢)٤٦، كما تّم 
التنصيـص فـي ٢٠١٣ علـى نظـام التنـاوب فـي 
فـي  بالتعيينـات  الخاصـة  االنتخابيـة  القوائـم 
مناصـب الحكامـة المرتبطـة بمؤسسـات التعليـم 

العالي والبحث العلمي٤٧. 

IV. ضرورة تعديل نظام 
الكوتا النسائية لتحقيق 

المناصفة الفعلية:

ال بـدّ فـي البداية من اإلشـارة إلى أهمية اإلبقاء 
علـى نظـام الكوتـا اإلجبارية في المغـرب، بالنظر 
لعـدة عوامـل أهمهـا خلـو السـاحة السياسـية مـن 
أحزاب حقيقية قادرة على تخصيص كوتا طوعية 
عنـد  طبيعًيـا  يبـدو  مـا  النسـاء،  لفائـدة  داخليـة 
استحضار غياب الحد األدنى من الديمقراطية عند 
معظـم األحـزاب (سـت نسـاء حصلـن فقـط علـى 
مقاعـد برلمانية خـارج نظام الكوتا من بين سـتة 
وتسـعين امـرأًة دخلـت البرلمـان)٤٨. لكـن نظـام 
الحصـص المحـددة بشـكله الحالـي لـن ينجح في 
فـي  عليـه  المنصـوص  المناصفـة  مبـدأ  تحقيـق 
المـادة التاسـعة عشـر من دسـتور ٢٠١١، بالنظر 
لتحديـات كثيـرة علـى مسـتوى البنيـات الثقافيـة 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة، مـا لـم يتـم تدعيمـه 
ودعمه بمجموعة من التدابير واآلليات الدستورية 
والقانونية تمّكن المرأة من المشاركة الفعلية في 

الحياة السياسية والعامة.

أنصـاف  "سياسـة  نهـج  فـي  يسـتمر  فالمغـرب 
الحلول" والسـعي إلرضـاء الحداثيين والمحافظين 
مًعـا، ممـا جعله يتموقع فـي رتب متأخـرة إفريقًيا 
المشـاركة  مجـال  فـي  عالمًيـا)  فقـط  (وليـس 
السياسـية للمـرأة، حتى أنه ال يوجد ضمن العشـر 
دول اإلفريقيـة األكثر حضوًرا للمرأة في الحكومة 
لعـام ٢٠١٩، الـذي يتضمن فـي معظمه دوًال أقّل 
نمـًوا بكثيـر مـن المملكـة مثـل روانـدا، أثيوبيـا، 
أوغنـدا، أنغـوال، مالـي، موريتانيـا، وزامبيـا التـي 
تتذيل هذا الترتيب بنسبة ٣٠٪ ٤٩، فيما ال يتجاوز 
حضـور المـرأة المغربية في حكومة ٢٠٢١ نسـبة 

 . ٪٢٥

ألجـل ذلـك يبـدو ضرورًيـا فتـح نقـاش وطنـي 
مسـؤول وهـادف بغـرض إعـادة النظـر فـي نظام 
آنيـة ومؤقتـة  الحالـي، واتخـاذ تدابيـر  الحصـص 
االسـتحقاقات  فـي  النسـائية  الكوتـا  رفـع  تـروم 

االنتخابيـة المقبلـة (القوائـم الجهويـة) إلـى مـا ال 
يقـّل عـن الثلـث على األقـل، ليس فقط اسـتجابًة 
لمطالـب الحـركات النسـائية وترجمـة النصـوص 
الدسـتورية علـى أرض الواقـع، إنمـا بالخصـوص 
حتـى تشـّكل النسـاء أقليـة مؤثـرة في المؤسسـة 
إيجاًبـا علـى تقلدهـا  التشـريعية؛ مـا سـينعكس 
لمناصب مناصب المسـؤولية ومشـاركتها الفعلية 

في اتخاذ القرار السياسي.

 وهـي الغايـة التـي يصعب الوصـول إليها ما لم 
يقتنـع الفاعلون السياسـيون في المغرب بضرورة 
المسـتوى  علـى  األقـل  علـى  مسـتقبًال،  التخلـي 
المتوسـط، على نظـام "المقاعد المحجـوزة" الذي 
أصبـح متجاوًزا، وتعويـض القوائم الجهوية بكوتا 
حزبية إجبارية، مع اعتماد نظام التناوب في جميع 
القوائـم االنتخابيـة الوطنيـة والمحليـة (امـرأة – 
رجـل – امـرأة- رجـل)، مـا سـيمّكن المـرأة بشـكل 
فعلـي مـن خـوض غمـار االسـتحقاقات االنتخابية 
والتمـرس فـي الحيـاة السياسـية. ومـن المهم في 
هـذا الصـدد، اقتداء المغـرب بالنموذج التونسـي؛ 
فـي  تمثيليـة  التونسـيات  النسـاء  ضمنـت  حيـث 
دون  مقاعـده  مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان 

الحاجة لنظام "المقاعد المحجوزة".

لألهـداف  النسـائية  الكوتـا  لتحقيـق  وضماًنـا 
المقـررة ألجلهـا، فإنـه مـن الضـروري  الرئيسـية 
اتخـاذ المزيـد مـن التدابير بغـرض تأهيـل المرأة 
الحيـاة  لممارسـة  الالزمـة  الخبـرة  واكتسـابها 
السياسـية، وفي هـذا اإلطار يبدو مهًمـا الرفع من 
تمثيليـة  لتشـجيع  الدعـم  صنـدوق  مخصصـات 
النسـاء الذي تّم إحداثه عام ٢٠١٧، والذي يقوم، 
بتقديـم  للتنميـة،  اإلفريقـي  البنـك  بمسـاهمة 
الهادفـة  للمشـاريع  والمواكبـة  المالـي  التمويـل 
االسـتحقاقات  فـي  النسـاء  مشـاركة  لتعزيـز 
الشـأن  االنتخابيـة، وتقويـة قدراتهـا فـي تدبيـر 

المحلي٥٠. 

وألجـل الرفـع مـن عـدد النسـاء الفائـزات فـي 
تمثيليـة  وضمـان  والوطنيـة،  المحليـة  القوائـم 
نسـائية مؤثرة في المجالس المنتخبة، يبدو مهًما 

الخاتمة:

بالرغـم مـن تطـور نظـام الحصـص المحـددة 
المستمر وإسهامه في الدفع بالمشاركة السياسية 
فـي  تمثيليتهـا  مـن  والرفـع  المغربيـة  للمـرأة 
المجالـس المنتخبـة، خاصًة بعـد أن اقترب حضور 
المـرأة فـي مجلـس النـواب (٢٤,٣٪) مـن المعدل 
المسـجل عالمًيـا (٢٥,٥٪)، فإنـه بشـكله الحالـي 
فشـل فـي تأدية وظيفتـه األساسـية المتمثلة في 
إعـداد المـرأة وتأهيلهـا فـي أفـق خوضهـا غمـار 
شـروط  نفـس  وفـق  االنتخابيـة  االسـتحقاقات 
الرجـل، بحيث بقيت المشـاركة السياسـية للمرأة، 
منـذ إقـرار الكوتـا النسـائية قبـل عشـرين عاًمـا، 
رهينًة باألساس لهذا النظام. وهو ما يبدو طبيعًيا 
بعـد أن حّولـت معظـم األحـزاب السياسـية الكوتـا 
معاييـر  متجاهلـة  سياسـي  ريـع  الـى  االنتخابيـة 
الكفـاءة والنزاهـة والمسـؤولية الواجـب اعتمادها 
إفـراز هـذا  يعيـق  مّمـا  الترشـيحات،  تزكيـة  فـي 
النظـام لنسـاء متمرسـات وعلـى درجـة عالية من 
المهنية، بشـكل يصبحن معه قادرات على تحمل 
التنفيذيـة  المكاتـب  داخـل  أهميـًة  أكثـر  أدوار 
والنقابـات،  المنتخبـة،  والمجالـس  لألحـزاب، 
عـن  بعيـًدا  والـوزارات،  العموميـة،  والمؤسسـات 

الحضور الرمزي أو الرقمي.

اعتبـاًرا لذلـك؛ تبدو ضرورة تعديل نظام الكوتا 
ملحة حتى تشـّكل النسـاء أقليًة مؤثرًة ليس فقط 
فـي المجالس المنتخبة إنما في كافة المؤسسـات 
السياسـية للدولـة؛ ألن سـعي المغـرب نحـو بنـاء 
دولـة ديمقراطيـة وحداثيـة يمّر حتًمـا عبر تحقيق 
مشـاركة سياسـية حقيقيـة للمـرأة. وألن الطريـق 
نحـو تقاسـم حقيقي للسـلطة بين الرجـل والمرأة 
تغييـر  فـإن  السياسـية،  بـاإلرادة  مرتبًطـا  يبقـى 
اال  يتـم  ال  الثقافيـة  العراقيـل  وتجـاوز  العقليـات 
باتخـاذ القـرارات الكبرى التي تتجلـى بالخصوص 
فـي التخلـي عـن نظام المقاعـد المحجـوزة وإقرار 
كوتـا حزبية إجباريـة مع التنصيص علـى التناوب 
بيـن الجنسـين فـي تشـكيل القوائـم االنتخابيـة 
المحلية والوطنية، إضافًة الى توسيع دائرة الكوتا 

االنتخابيـة لتشـمل مختلـف مناصـب المسـؤولية 
وكافـة إدارات الدولـة. مـا سـيمهد الطريـق لبـروز 
قيـادات حزبيـة نسـائية قـد يتمخـض عنهـا، فـي 
القـادم مـن السـنوات، تعييـن امـرأة فـي مناصـب 
تاريـخ  فـي  سـابقًة  سـيعّد  مـا  هامـة  حكوميـة 

المملكة.

لكن المغرب مطالب بتسـريع وتيرة التغيير في 
مجـال المشـاركة السياسـية للمـرأة، فهـي ثابتـة 
ومسـتمرة لكنها في الوقت ذاته بطيئة. ويجب أن 
نسـتحضر هنـا أن أثيوبيـا التـي ترأسـها السـيدة 
"سـهلورق زودي" رفعـت فـي ظـرف سـنتين فقط 
نسـبة المشـاركة النسـائية في الحكومة من ١٠٪ 
عـام ٢٠١٧ الـى ٥٠ ٪ عـام ٢٠١٩. نتذكـر فـي 
النهايـة تصريـح السـيدة "ماريا فرناندا" الرئيسـة 
السـابقة للجمعية العامة لألمم المتحدة بمناسـبة 
حديثها عن تطور المشـاركة السياسية للمرأة في 
العالـم، حيـث قالـت: "إذا اتبعنـا الوتيـرة الحاليـة 
للتغييـر سـنصل الـى المناصفـة بعـد ١٠٧ عام". 
بالنسـبة للمغرب أكيد، مع وتيـرة التغيير الحالية، 

سيتجاوز هذا الرقم بكثير.

تشـجيع األحـزاب وتحفيزهم مادًيا إلشـراك المرأة 
فـي العمـل الحزبـي وزيـادة نسـبة حضورهـا فـي 
القوائـم االنتخابيـة، وكـذا إقـرار نظـام تحفيـزي 
الحظـوظ  مـن  ترفـع  التـي  األحـزاب  لمكافـأة 
االنتخابيـة للنسـاء مـن خـالل وضعهـن على رأس 
القوائـم االنتخابيـة. فـي المقابـل، فإنـه اعتبـاًرا 
تشـريعية  أو  دسـتورية  نصـوص  إلـى  السـتناده 
ملزمـة تتجـاوز الوعود والمواثيـق األخالقية، فإنه 
مـن الضـروري إقرار جزاءات في حـق األحزاب غير 
اسـتبعاد  قبيـل  مـن  الكوتـا،  لنظـام  المنضبطـة 
أو كلًيـا مـن  الحرمـان جزئًيـا  المخالفـة،  القوائـم 
الدعـم العمومـي المخّصـص للحـزب (علـى غـرار 
فرنسـا)، أو حتـى اسـتبعاد الحـزب السياسـي مـن 

المنافسة االنتخابية.

وأخيًرا؛ فإن التأسـيس لدولة حداثية تسود فيها 
قيـم الديمقراطيـة الحّقة يمّر أساًسـا عبر توسـيع 
الـى  إضافـًة  لتشـمل  النسـائية،  الكوتـا  دائـرة 
الوظائف االنتخابية جميع مناصب المسـؤولية في 
مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها، وهو ما ينطبق 
أيًضـا علـى باقي الـدول العربية. ويبـدو هذا األمر 
يقـوم  النسـائية  الكوتـا  فمبـدأ  ومبـرًرا،  طبيعًيـا 
أساًسا على وجوب حضور المرأة بنسبة معينة في 
القوائـم االنتخابية، والمجالس المنتخبة، وهيئات 
الدولـة وأجهزتهـا ٥١. لـذا فإنه مـن األهمية بمكان 
اإلسـراع في تخصيص كوتا نسـائية في الوظائف 
السـامية ومناصب المسـؤولية المرتبطـة بإدارات 
الدولة والمؤسسـات العمومية والشركات الوطنية 
ولجـان االنتقاء، ما سيسـاهم بشـكل ملموس في 
تأهيل المرأة وإكسابها الخبرة اإلدارية والسياسية 
الالزمـة، في أفق مشـاركتها الفعلية والكاملة في 
اتخـاذ القرار في مختلف مظاهر الحياة السياسـية 

والعامة، محلًيا ووطنًيا. 



المقدمة:

دسـتورية  مـدى  حـول  قائًمـا  الجـدل  يـزال  ال 
وفاعلية نظام الحصص المحددة "الكوتا" وقدرته 
علـى تأهيل المـرأة وضمان حضورهـا الفعلي في 
مختلف المؤسسـات المنتخبة ومراكز القرار؛ حيث 
يعتقـد البعـض أن نظـام الحصـص يسـعى إلـى 
القضاء على التمييز بتمييٍز آخر بعد أن تحلَّ "عدم 
المساواة الرسمية" محّل "عدم المساواة الفعلية"، 
بكيفيـة توحـي بـأن المرأة أقل شـأًنا، وغيـر قادرة 
علـى تحقيـق ذاتها إلـى درجة يبدو معهـا "التكافؤ 

القسري" مهيًنا في حقها١. 

فـي هـذا اإلطـار تؤكـد آن روفييـارد أن الكوتـا 
إلـى مسـاواة  الوصـول  النسـائية قـد تنجـح فـي 
رقميـة، لكنهـا لـن تفضـي إلـى تحقيـق مسـاواة 
فعليـة، كمـا لـن يكـون لهـا تأثيـر حقيقـي علـى 
السـلوك السياسـي وال على تحسـين وضع النسـاء 
فـي أسـفل درجـات السـلطة، فبالرغم مـن آثارها 
الرمزيـة، فهـي ليسـت الطريـق األمثـل لتحقيـق 
المناصفة، وهي مجرد أداة ال يجب أن نتوقع منها 
بالضرورة أكثر مما تسـمح بـه ميكانيكًيا٢. وتؤكد 
فـي هذا الصدد األسـتاذة "أوريلـي دوديزيرت" أن 
مشكلة المسـاواة بين الجنسين مشكلة اجتماعية 
عميقـة، متجـذرة في الممارسـات والثقافـات، وأن 
حلها يتجاوز اآلليات القانونية، ويتمركز أساًسا في 

التربية والتعليم والتوعية والحوار"٣.

"التمييـز  مبـدأ  مناصـرو  يعتقـد  بالمقابـل 
اإليجابي" أن نظام الكوتا يهدف أساًسا إلى تمكين 
القـدرة علـى  أي  السياسـية،  المـرأة مـن حريتهـا 
ممارسـة حقوقها السياسـية، وهو يستند في ذلك 
أجـل تعزيـز  المسـاواة مـن  "ترسـيخ عـدم  علـى 
كان  إذا  الكوتـا  نظـام  أن  ويؤكـدون  المسـاواة". 
مزمنـة  إلشـكالية  نهائًيـا  حـًال  يمّثـل  ال  صحيًحـا 
النفـس البشـرية؛ فهـو بالمقابـل  ومتجـذرة فـي 
إجـراء مؤقت وفعال لتعزيز التنوع، على حد تعبير 
الديمقراطيـة بشـكل  "دانيـال صبـاغ"، وترسـيخ 

فعلي، ففي النهاية ال ديمقراطية دون نساء٤. 

الكوتـا  نظـام  إقـرار  يعـّد  الكثيريـن  وبـرأي 
(بأنواعـه) فـي مجموعـة من الدول إجـراًء ضرورًيا 
المؤسسـات  فـي  للمـرأة  فاعـل  حضـور  لضمـان 
المنتخبـة ومراكـز القـرار، في ظـل معيقات كثيرة 
بالـغ  أمـًرا  للرجـل  المـرأة  تصبـح معهـا منافسـة 
ينظـر  حيـث  ثقافيـة؛  معيقـات  وهـي  الصعوبـة. 
للمـرأة علـى أنهـا "كائـن غير سياسـي" غيـر قادر 
علـى اتخاذ القرارات الحاسـمة والعقالنية وال على 
تدبير األزمات السياسـية، وهي قناعات يتقاسمها 
اقتصاديـة  وأخـرى  والنسـاء٥،  الرجـال  أحياًنـا 
واجتماعيـة، فمثـًال حسـب أرقـام آخـر إحصـاء عام 
للسـكان ُنّظـم بالمغرب عام ٢٠١٤، بلغت نسـبة 
األمية في صفوف اإلناث نسبة ٤٢٪، مقابل ٢٢٪ 
فقط بالنسـبة للذكور٦، وحسـب أرقـام المندوبية 
ُتقـارب نسـبة  السـامية للتخطيـط لعـام ٢٠٢١، 
 ٪١٧,٥ نسـبة  المغربيـات  النسـاء  لـدى  البطالـة 

مقابل ١٠,٩٪ فقط عند الرجال٧.

لكـن إقـرار الكوتـا، كإحـدى اآلليـات األساسـية 
للتمييـز اإليجابـي، ال يهـدف فقـط لتمكيـن المرأة 
مـن حريتها السياسـية، وال لتعويضهـا عن التأخير 
التاريخي الذي عرفته مشـاركتها السياسية٨، لكن 
أيًضـا مـن أجل "إنقـاذ الحيـاة السياسـية"، فالمرأة 
قـادرة علـى التغييـر والتأثير في الحياة السياسـة، 
وتحقيـق التقـدم الشـامل، وهـو مـا نّصـت عليـه 
اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضد 
المـرأة لعـام ١٩٧٩ (سـيداو) التي صـادق المغرب 
عليها عام ١٩٩٣، التي ربطت بشـكل واضح بين 
تحقيـق التنميـة التامـة، وضمـان أقصى مشـاركة 
ممكنـة للمرأة في جميـع المجاالت. وفًقا لهذا بادر 
المغرب منذ عام ٢٠٠٢، على غرار أكثر من ١٢٠ 
دولة٩، إلى إقرار نظام للكوتا يستمد شرعيته من 
مجموعـة من األسـس القانونيـة؛ فعلى المسـتور 
الدولـي، تسـمح اتفاقيـة (سـيداو) باتخـاذ تدابيـر 
المسـاواة  بتحقيـق  التعجيـل  تسـتهدف  مؤقتـة 
الفعليـة بيـن المـرأة والرجـل، مـع التنصيـص أوًال 
علـى أن هـذه اإلجـراءات المؤقتـة ال ُتعـّد تمييـًزا، 
وثانًيـا على وجـوب وقف العمـل بالتدابير المؤقتة 
قـد  الفـرص  فـي  التكافـؤ  أهـداف  تكـون  عندمـا 

تحققـت١٠. وفـي نفس اإلطار، ينـّص إعالن بكين 
للنهـوض بالمـرأة لعـام ١٩٩٥ علـى إقـرار الكوتا 
النسـائية، مـن خـالل تأكيـده علـى ضـرورة اتخاذ 
الحكومـات للتدابير الالزمة فـي النظم االنتخابية 
التي تضمن إشـراك األحزاب السياسـية للمرأة في 
المسـتوى  علـى  أمـا  االنتخابيـة١١.  المناصـب 
الوطنـي، فإن الدسـتور المغربي يضمن المسـاواة 
بين الرجـل والمرأة في الحريات والحقوق المدنية 
والسياسـية، ويؤكد على سـعي الدولة إلى تحقيق 
ينـّص علـى سـّن  بينهمـا، كمـا  المناصفـة  مبـدأ 
"مقتضيات من شـأنها تشـجيع تكافؤ الفرص بين 
النسـاء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية" ١٢، 
وهي المقتضيات التي أقّرت دسـتوريتها المحكمة 
الدسـتورية بعد أن صادقت علـى التدابير الخاصة 
القانـون  فـي  المتضمنـة  اإليجابـي  بالتمييـز 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب١٣، معتبرًة أنها 
تخدم الغايات الدسـتورية المشـار إليها أعاله، كما 
تندرج في إطار "واجب النهوض" بتمثيلية النساء، 
مع التأكيد على الطابع االستثنائي والمؤقت لهذه 

التدابير١٤. 

تهـدف هـذه الورقـة إلـى تقييـم حصيلـة نظـام 
الكوتـا النسـائية فـي المغـرب بعـد مـرور حوالـي 
عشـرين عاًمـا علـى إقـراره، والتحقـق مـن حجـم 
مـن  الرفـع  فـي  والفعليـة  الرقميـة  مسـاهمته 
إلـى  تسـعى  كمـا  للمـرأة،  السياسـية  التمثيليـة 
اإلجابـة علـى تسـاؤالت كثيـرة تطـرح بخصـوص 
ومـدى  الحالـي،  بشـكله  "الكوتـا"  نظـام  فاعليـة 
قدرتـه على ضمان حضور وازن وفاعل للمرأة في 
المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار. ووفق مقاربة 
الوصفـي  المنهـج  علـى  أساًسـا  تعتمـد  منهجيـة 
التحليلـي، تناقـش الورقـة أهميـة تعديـل نظـام 
الكوتـا الحالـي، ومـدى إمكانيـة التخلـي عن نظام 
وفاعليـة،  إبداًعـا  األقـل  المحجـوزة"  "المقاعـد 
وتعويضه بكوتا حزبية إجبارية في جميع القوائم 
االنتخابيـة تجعـل مـن النسـاء أقليًة مؤثـرًة داخل 
المجالـس المنتخبـة؛ وذلـك انسـجاًما مـع التطـور 
الكبير الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من 
الـدول، وحتـى تتجـاوز مشـاركة المرأة فـي الحياة 

السياسية حدود التسويق الخارجي للمغرب كدولة 
حديثة؛ ألجل هذا سنعرج خالل المحور األول على 
األنظمة التمثيلية للمرأة العربية من حيث أنواعها 
واختالالتهـا، وسـنخّصص المحـور الثانـي لتقييـم 
المشـاركة السياسـية للمـرأة المغربيـة فـي ظـل 
نظـام الكوتا الحالي، فيما سـنتطرق خالل المحور 
الثالـث الختـالالت نظـام الكوتا مقارنـة مع بعض 
فـي  وسـنعالج  والمتقدمـة،  الناميـة  العالـم  دول 
الكوتـا  نظـام  تعديـل  ضـرورة  األخيـر  المحـور 
لضمـان  اتخاذهـا  الواجـب  والتدابيـر  النسـائية 
االنتقـال مـن "ديمقراطيـة الواجهة" إلـى الفاعلية 

السياسية.

I.ا�نظمة التمثيلية للمرأة 
العربية في المؤسسات 

التشريعية: الواقع 
واالختالالت

تعزيـًزا لدولـة القانـون ومن أجـل تطوير قواعد 
الممارسـة الديمقراطية وتخليق الحياة السياسية، 
بـادرت مجموعـة مـن الـدول العربيـة، خاصـًة بعد 
مـن  الرفـع  إلـى  األخيـرة،  العربيـة  االنتفاضـات 
أنظمـة  إقـرار  عبـر  للمـرأة  السياسـية  التمثيليـة 
تمثيليـة خاصـة بهـا؛ حيـث تبّنـت ١٤ دولـة مـن 
مجمـوع الدول األعضاء في جامعـة الدول العربية 
(حوالـي ٦٤٪) نظـام الحصـص المحـددة "الكوتا" 

بأنواعه المختلفة١٥. 

وإذا كانـت أغلـب هـذه الـدول -حوالـي ١٠ دول 
"كوتـا  تبّنـي  اختـارت  قـد  المغـرب-  بينهـا  مـن 
قانونيـة" عبـر التنصيـص علـى نظـام الحصـص 
والقوانيـن  االنتخابيـة  قوانينهـا  فـي  المحـددة 
التشـريعية  بمؤسسـاتها  المتعلقـة  التنظيميـة 
(الغـرف البرلمانيـة األولـى على وجـه الخصوص)، 
فـإن دوًال قليلـة كانت أكثر جـرأة بإقرارها لـ"كوتا 
دسـتورية"، على غرار مصر التي ينّص دسـتورها 
الصـادر سـنة ٢٠١٤ والمعـّدل سـنة ٢٠١٩ علـى 
تخصيـص حصـص محـددة لفائدة النسـاء، سـواء 
أو  المحليـة  المنتخبـة  بالمجالـس  األمـر  تعّلـق 
علـى  منـه   ١٠٢ المـادة  تؤكـد  هكـذا  الوطنيـة، 
تخصيـص ربـع مقاعد مجلـس النواب للمـرأة. أما 
بخصوص الكوتا الطوعية أو اإلرادية التي تتبناها 
األحزاب السياسـية الديمقراطية بشكل إرادي من 
أجـل ضمـان ترشـيح عـدد كبيـر مـن النسـاء فـي 
باسـتثناءات  فإنـه  المقدمـة،  االنتخابيـة  القوائـم 
السياسـية  الحيـاة  فـإن  الجزائـر١٦،  مثـل  قليلـة، 
العربيـة تخلـو لحد اآلن من أحـزاب ناضجة مؤمنة 
بالعدالـة االجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، وقادرة 
نسـائية  كوتـا  وإقـرار  المبـادرة  زمـام  أخـذ  علـى 

طوعية على غرار دول نامية كثيرة في العالم. 

لكـن مـا يعـاب أكثـر علـى األنظمـة التمثيليـة 
للمـرأة العربية فـي المجالس المنتخبة هو هيمنة 
 les sièges» المحجـوزة  المقاعـد  نظـام 
réservés» الـذي ُيعّد نظاًما متجاوًزا؛ حيث تتبناه 
تسـع دول فـي مقابـل خمـس دول فقـط تتبنـى 
نظـام كوتـا حزبيـة إجباريـة؛ مـن بينها فلسـطين 
النسـاء  فيهـا  ضمنـت  التـي  وتونـس  وموريتانيـا 
مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان  فـي  تمثيليـة 
مقاعـده دون الحاجة لنظـام "المقاعد المحجوزة"، 
وقد سـاهم القانون األساسي االنتخابي التونسي 
عـام  تعديلـه  جـرى  والـذي   ٢٠١٤ عـام  الصـادر 
٢٠١٩ فـي تحقيـق هـذا الوضـع، حيث نـّص على 
ضـرورة تقديـم األحزاب للترشـحات "على أسـاس 
مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب 
بينهم داخل القائمة"، مع التأكيد على عدم قبول 

القوائم التي ال تحترم هذا المبدأ١٧ .

وإذا كان ال بـدّ مـن اإلقـرار بالتقـدم الملحـوظ 
لحضور المرأة في المؤسسـات التشريعية العربية 
خالل العشـرية األخيرة؛ حيث فسحت آليات الكوتا 
المجـال أمـام زيـادة مسـتويات تمثيـل المـرأة في 
دول عربيـة كثيرة، مثل اإلمارات التي اسـتطاعت 
تحقيـق المناصفـة الكاملـة بحصـول النسـاء على 
٥٠٪ مـن مقاعد المجلـس الوطني االتحادي، فإن 
هـذا التقـدم وإن كان مطرًدا فإنـه يبقى بطيًئا وال 
يتعدى حدود الحضور الرقمي؛ حيث ال تزال المرأة 
تشـّكل أقليـة غير مؤثرة فـي البرلمانـات العربية 
عـن  بعيـدة  تجعلهـا  كثيـرة  تحديـات  بسـبب 
دون  وتحـول  السياسـي،  القـرار  فـي  المشـاركة 
اضطالعهـا بدور محوري في الحياة السياسـية، ما 
يظهر بوضوح في محدودية مساهمتها في العمل 
التشـريعي، وضعف حضورها وتأثيرها في اللجان 

البرلمانية األكثر أهمية ١٨. 

II.المشاركة السياسية 
للمرأة المغربية في ظل 
نظام الكوتا الحالي؛ أّية 

حصيلة؟

منـذ اسـتقالل المغـرب عـام ١٩٥٦ وإلـى غايـة 
بدايـة األلفيـة الثالثـة كانت المرأة مجـرد موضوع 
حيـث  فيـه١٩؛  فاعـًال  أبـًدا  تكـن  ولـم  للسياسـة، 
اقتصـرت مشـاركتها لزمن طويل علـى التصويت 
فقـط. هكذا لمـدة ثالثين عاًما، منذ أول انتخابات 
دخـول  مـن  امـرأة  أي  تتمكـن  لـم   ،١٩٦٣ عـام 
البرلمـان إلـى غايـة انتخابـات عـام ١٩٩٣ حيـث 
حصلـت المـرأة علـى مقعديـن، وهو الوضـع الذي 
كرسـته أيًضا نتائج انتخابات عام ١٩٩٧ بحصول 
النسـاء علـى مقعديـن دون تغييـر. وفـي الحقيقة 
تأخـرت المـرأة المغربيـة كثيًرا في ولـوج البرلمان 
مقارنـة بـدول عربيـة أخـرى مجـاورة مثـل مصـر 
 ،(١٩٦٢) الجزائـر   ،(١٩٥٩) تونـس   ،(١٩٥٧)
والعـراق   (١٩٧٥) موريتانيـا   ،(١٩٧٣) سـوريا 

 .(١٩٨٠)٢٠

 أمام هذه الوضعية بادر المغرب إلى إقرار كوتا 
"المقاعـد  نظـام  علـى  أساًسـا  تعتمـد  نسـائية 
االنتخابـات  مـع  الكوتـا  بـدأت  وقـد  المحجـوزة". 
وطنيـة  قائمـة  بإقـرار   ٢٠٠٢ لعـام  التشـريعية 
مخصصـة للنسـاء محـددة فـي ثالثين مقعـًدا من 
مقاعـد الغرفـة األولـى، تـّم رفعهـا فـي انتخابـات 
٢٠١١ لتصل الى سـتين مقعًدا. وفي عام ٢٠١٦ 
القائمـة  فـي  أيًضـا  بالمشـاركة  للنسـاء  ُسـمح 
الوطنيـة المخّصصة للشـباب (ثالثـون مقعًدا)، ما 
مكـن واحـًدا وثمانيـن امـرأة مـن دخـول مجلـس 
النـواب. وبعـد المصادقة على القانـون التنظيمي 
الجديد المتعلق بمجلس النواب الذي أقّر تعويض 
القائمـة االنتخابية الوطنية بقوائـم جهوية بلغت 
مقاعدها تسـعين مقعًدا بعد إلغاء قائمة الشـباب، 
مـع التنصيـص علـى تخصيـص ثلثـي مقاعد كل 
قائمة جهوية للنسـاء، وعلى وضع امرأتين اثنتين 
سـتة  حصلـت  جهويـة٢١،  قائمـة  كل  رأس  علـى 

االنتخابـات  فـي  مقاعـد  علـى  امـرأًة  وتسـعون 
التشـريعية األخيـرة التـي جـرت فـي الثامـن مـن 
سـبتمبر ٢٠٢١، لتنتقل نسـبة النسـاء في الغرفة 
التشـريعية األولـى مـن ١٪ قبـل إقـرار الكوتا الى 
٢٤,٣٪ حالًيا٢٢، وهي النسبة التي تقّل بقليل عن 
المعـدل العالمـي لمشـاركة المرأة فـي البرلمانات 

المحدد في ٢٥,٥٪٢٣.

ومـع اإلقرار بمسـاهمة هـذا النظـام في ضمان 
تمثيليـة مهّمـة للمرأة في مجلـس النواب، وهو ما 
ساهم في تحسين صورة البرلمان المغربي، فإنه 
مـن الضـروري اإلشـارة إلـى نقطتيـن أساسـيتين: 
بالطابـع  يقـّر  المغربـي  المشـرع  كان  إذا  أوًال، 
المؤقـت لنظـام الحصـص المحـددة، فـإن نظـام 
الكوتـا فشـل بشـكله الحالـي فـي تأديـة وظيفتـه 
األساسـية المتمثلـة فـي إعـداد المـرأة وتأهيلهـا 
االنتخابيـة  الدوائـر  فـي  مسـتقبًال  للمنافسـة 
المحلية، بما يضمن لها مسـتقبًال تحقيق مشاركة 
سياسية مهّمة خارج هذا النظام، بحيث ظل العدد 
األكبـر في أهم مؤسسـة تمثيليـة هو المنصوص 

عليه في نظام الكوتا٢٤. 

فـي  فـزن  امـرأة  وثالثيـن  خمسـة  بيـن  فمـن 
انتخابـات ٢٠٠٢، خمـٌس منهـن فقـط اسـتطعن 
دخول البرلمان وفق نفس شروط منافسة الرجال 
أي بنسـبة ٪١٤. وقـد انخفضـت هذه النسـبة إلى 
وواصلـت   ،٢٠٠٧ انتخابـات  فـي   ٪١٢ مـن  أقـل 
انخفاضهـا إلـى حوالي ١٠ ٪فـي انتخابات ٢٠١١، 
ثـم ارتفعـت قليًال الى ١١ ٪فـي انتخابات ٢٠١٦، 
وانخفضت بشدة إلى ٦,٢٥٪ في انتخابات ٢٠٢١ 
حيـث اسـتطاعت سـت نسـاء فقـط دخـول مجلس 
النـواب، خارج إطـار الكوتا، من بين ٩٦ امرأة فزن 
فـي هذه االسـتحقاقات٢٥. وهو ما يعني أن نسـبة 
النسـاء اللواتي فـزن عبر الدوائـر االنتخابية (دون 
االسـتفادة من نظام الحصص المحددة) انخفضت 
بعد خمسة استحقاقات انتخابية نظمت منذ إقرار 
الكوتـا عـام ٢٠٠٢ مـن ١٤٪ إلـى ٦,٢٥٪، وكأن 
هـذا النظـام أدى الـى تقاعـس المـرأة فـي خوض 
غمـار االنتخابـات بعيًدا عن االسـتفادة من التمييز 

اإليجابي.
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ثانًيـا، حسـب الترتيـب العالمـي الخاص بنسـبة 
حضـور النسـاء فـي البرلمانـات الوطنيـة (الغرفـة 
يحتـل   ،٢٠٢١ أكتوبـر  بشـهر  الخـاص  األولـى) 
المغرب الرتبة ٩٠ عالمًيا بـ ٢٤,٣٪، علًما أنه كان 
يحتـل الرتبـة ١٠٧ الى حدود أكتوبر ٢٠٢٠. وهو 
مـا يعنـي أن المغـرب يحتـل مكانـة متقهقـرة بين 
دول العالـم فـي مجال التمثيلية السياسـية للمرأة 
بالرغـم مـن التقـدم الطفيـف الـذي أحـرزه. هكذا 
فإنـه وفـق نفـس الترتيـب تحتـل المملكـة الرتبة 
التاسعة عشر إفريقًيا حيث تتفوق عليها دول أكثر 
فقًرا وأقّل نمًوا، مثل رواندا (الرتبة األولى عالميا، 
٦١,٣٪)، ناميبيـا (الرتبـة الخامسـة عشـر عالمًيا، 
٤٤,٢٪)، السـنغال (الرتبة السـابعة عشـر عالمًيا، 
عالمًيـا،  عشـر  التاسـعة  (الرتبـة  أثيوبيـا   ،(٪٤٣
وعشـرون  الواحـد  (الرتبـة  الموزمبيـق   ،(٪٤٢,٦
عالمًيا، ٤٢,٤ ٪)، جنوب السودان (الرتبة الخامس 
(الرتبـة  وجيبوتـي   (٪٣٣,٧ عالمًيـا،  واألربعـون 
المسـتوى  وعلـى   .(٪٢٦,٢ عالمًيـا،  الثمانـون 
العربي، يتموقع المغرب في الرتبة السابعة عربًيا 
وراء اإلمـارات العربيـة المتحـدة، التـي تعـّد إحـدى 
الدول القالئل في العالم التي حققت التكافؤ بين 
الجنسـين (الرتبـة الرابعة عالمًيـا، ٥٠٪) ٢٦، مصر 
(الرتبة التاسـعة وسـتون عالمًيا، ٢٧,٧٪)، العراق 
 (٪٢٦,٤ عالمًيـا،  والسـبعون  السـابعة  (الرتبـة 
عالمًيـا،  والسـبعون  الثامنـة  (الرتبـة  وتونـس 

 .٢٦,٣٪)٢٧

وإذا كانت التمثيلية النسائية في مجلس النواب 
تبقى دون حجم التطلعات واالنتظارات خاصة في 
تبقـى  فإنهـا  الذكـر،  السـالفة  االحصائيـات  ظـل 
ضعيفـة للغاية فـي مجلس المستشـارين (الغرفة 
الثانيـة) بالرغـم مـن إقـراره لشـكل متطـور مـن 
أشـكال الكوتـا بعيـًدا عن آليـة المقاعـد المحجوزة 
القانـون  نـّص  حيـث  متجـاوزة؛  أصبحـت  التـي 
التنظيمـي لهـذا المجلس على إقـرار مبدأ التناوب 
فـي لوائح الترشـيح (رجل-امـرأة- رجل-امرأة)٢٨، 
االقتـراع  المجلـس وشـكل  لكـن طبيعـة تكويـن 
القوائـم  غالبيـة  رأس  علـى  الرجـال  ووضـع 

االنتخابيـة، جعـل نسـبة حضـور المـرأة فـي هـذا 
أفـرزت  حيـث   ،٪١١,٦٦ تتجـاوز  ال  المجلـس 
انتخابات سـبتمبر ٢٠٢١ فوز النسـاء بأربعة عشر 

مقعًدا من أصل ١٢٠.

ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أنـه اذا كان الحضـور 
التشـريعية  المؤسسـة  داخـل  للمـرأة  الرقمـي 
متواضًعـا، فهـو كذلك على المسـتوى الفعلي بعد 
ريـع  إلـى  النسـائية  الكوتـا  األحـزاب  حّولـت  أن 
سياسـي أصبـح معهـا البرلمـان المغربـي بمثابـة 
"برلمان األسرة"؛ حيث دأبت األحزاب على ترشيح 
نسـاء تربطهـن صلـة أو قرابـة أو حتـى مصلحـة 
بدوائـر القرار بعيًدا عن معيار الكفاءة، ما انعكس 
سـلًبا علـى أدائهـن المهنـي، حيـث كشـفت إحـدى 
المؤسسـة  فـي  النسـاء  مـن   ٪٦٩ أن  الدراسـات 
عالقـة  طبيعـة  يعرفـن  ال  المغربيـة  التشـريعية 
البرلمـان بالحكومة، وأن ٥٠٪ منهن ال يسـتطعن 
تحديـد عالقـة البرلمان بالمؤسسـات الدسـتورية 
للحكامة، وسجلت الدراسة كذلك أن نحو٤٠٪ من 
بالضبـط  يعرفـن  ال  المسـتجوبات  البرلمانيـات 
كمـا  للبرلمـان،  الماليـة  االختصاصـات  طبيعـة 
كشـفت أن ٢٢٪ منهـن غيـر متمكنـات مـن تقنية 
صياغة األسئلة الكتابية، و٨٣٪ غير متمكنات من 

تقنية األسئلة الشفوية٢٩. 

وما يقال عن التمثيلية النسـائية في المؤسسـة 
التشريعية يقارب الى حد كبير تمثيلية المرأة في 
(المحافظـات  الترابيـة  الجماعـات  مجالـس 
واألقاليم)، فقد حرص القانون التنظيمي المتعلق 
بانتخـاب أعضـاء المجالـس الترابيـة الصـادر عـام 
٢٠٢١ علـى ضمـان تمثيليـة فعليـة للنسـاء، مـن 
خـالل تخصيـص ثلـث مقاعـد مجالـس األقاليـم 
والعماالت لفائدة النسـاء (نسبة حضور النساء في 
هـذا  صـدور  قبـل  واألقاليـم  العمـاالت  مجالـس 
القانـون كانـت فـي حـدود ٤٪)، إضافة إلـى الرفع 
مـن عـدد المقاعـد المخصصـة لهـن فـي مجالـس 
بشـكل  تطـّور  لقـد  الواقـع،  وفـي  الجماعـات٣٠. 
ملحـوظ حضـور المـرأة فـي المجالـس الجماعيـة 

التـي  المقاعـد  نسـبة  ارتفعـت  حيـث  (المحليـة)؛ 
حصلـت عليهـا النسـاء فـي االنتخابـات الجماعيـة 
لعـام ٢٠١٥ الـى ٢١ ٪ بعـد أن كانـت فـي حـدود 
لعـام  الجماعيـة  االنتخابـات  فـي  فقـط   ٪  ٠,٥٦
٢٠٠٣، وقد واصلت هذه النسـبة ارتفاعها لتصل 
إلـى ٢٦,٦٤٪ خـالل االنتخابـات الجماعيـة لعـام 

٢٠٢١، دون أن تبلغ مع ذلك نسبة الثلث٣١.

وبالرغـم مـن ذلـك، يبقـى حضـور المـرأة فـي 
مجالـس الجماعـات واألقاليـم والعمـاالت حضـوًرا 
الوظائـف  إسـناد  يتـّم  حيـث  باألسـاس؛  رقمًيـا 
الثانوية إلى النساء داخل المجالس المختلفة على 
نحـو منهجـي، كمـا أنـه نـادًرا جـًدا مـا يصلـن إلـى 
المناصب المهمة مثل الوظائف المرتبطة بالمالية 
أو التخطيـط الحضـري٣٢. وهـو مـا ينطبـق أيًضـا 
علـى رئاسـة المجالـس المحليـة والجهويـة رغـم 
التقدم المهم المسـجل في هذا الشـأن، فمن بين 
اثنتـا عشـرة جهًة توجد ألول مـرة امرأة على رأس 
مجلـس جهـوي (جهـة كلميـم – وادنـون)٣٣، فـي 
غيـاب واضـح عـن صناعـة القـرار الجهـوي، كمـا 
تاريـخ  فـي  األولـى  للمـرة  نسـاء،  ثـالث  ظفـرت 
الكبـرى  المـدن  فـي  عمـدة  بمنصـب  المملكـة، 

(الرباط، والدار البيضاء، ومراكش)٣٤.

لكن إدماج المرأة في الحياة السياسية ال يرتهن 
المؤسسـة  فـي  لمشـاركتها  البـاب  بفتـح  فقـط 
التشـريعية والمجالـس المنتخبـة وولوجهـا إليهـا، 
بقـدر مـا يرتبـط بتمكينهـا الفعلي من المشـاركة 
في اتخاذ القرارات الحيوية في كل مجاالت الحياة 
السياسـية، فإضافة لمحدودية حضورها وتأثيرها 
في الهيئات المنتخبة بقيت المرأة غائبًة عن صنع 
القرارات الكبرى. وقد بقي الحضور الرمزي للمرأة 
واضًحا أيًضا في تشكيلة الحكومات المعينة، ففي 
عـام ٢٠١٩ لـم تتجـاوز نسـبة حضـور المـرأة في 
الحكومـة المغربية التي كان يقودها حزب العدالة 
والتنميـة اإلسـالمي ١٧٪٣٥، كمـا ظلـت الوزيـرات 
المعّينـات بعيـدات عـن تقلـد مناصـب مـا يعـرف 
الخارجيـة،  الداخليـة،  (وزارات  السـيادة  بـوزارات 
وزارات  حتـى  أو  اإلسـالمية)  والشـؤون  العـدل 
القطاعـات االسـتراتيجية. وهـو الوضـع الـذي تـّم 

تصحيحـه نسـبًيا في الحكومـة المعينة مؤخًرا في 
أكتوبـر ٢٠٢١؛ حيـث ارتفعـت نسـبة النسـاء فيها 
الـى ٢٥٪ بعـد تعيين سـت وزيـرات فـي قطاعات 

هامة (المالية، اإلسكان، السياحة).  

ومـا يقـال عـن الوظائـف السياسـية يقـال أيًضا 
على الوظائف العامة التي تبقى حكًرا على الرجال 
بدرجـة كبيرة (تـرؤس الجامعات، عمـادة الكليات، 
إدارة المؤسسـات العموميـة، ...)، وهو مؤشـر آخر 
علـى رمزيـة الحضـور السياسـي للمـرأة، فلو كان 
حضورهـا فاعـًال لـكان تأثيرها أكبر فـي الحصول 
بهـذه  المرتبطـة  التعيينـات  مـن  نصيـب  علـى 
الوظائف. في ظل هذه المعطيات يبدو من المهم 
إصـالح اختـالالت نظـام الكوتـا الحالـي وتعديلـه 
انسجاًما مع تطور أنظمة الكوتا في الدول النامية 
ضمـان  أفـق  فـي  سـواء،  حـد  علـى  والمتقدمـة 
السياسـية  الحيـاة  فـي  للمـرأة  فعليـة  مشـاركة 

والعامة بعيًدا عن التسويق الخارجي. 

III. اختالالت نظام الكوتا 
المغربي مقارنة بدول 

العالم:

ال يواكـب نظـام الكوتـا الحالـي التطـور الكبيـر 
الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من الدول 
بما فيها الدول األقل نمًوا؛ بدليل أن حضور المرأة 
المنتخبـة والمؤسسـات  المجالـس  المغربيـة فـي 
السياسـية الدسـتورية يبقـى فـي أحسـن األحوال 
فـي حـدود الربـع، علًما أن لممارسـة المـرأة تأثيًرا 
القـرار،  واتخـاذ  السـلطة  مناصـب  فـي  ملموًسـا 
يمـّر  ديمقراطـي  حكـم  إدارة  فـي  ومشـاركتها 
بالضـرورة عبر تشـكيلها ألقلية مؤثرة ال تقل عن 
الحالـة  فـي  يتوافـر  ال  مـا  وهـو   ،٣٦  ٪٣٠ نسـبة 
المغربيـة، فبالرغـم من التقدم الـذي عرفه نظام 
الحصـص المحـددة فـي عـام ٢٠٢١، فإنـه بقـي 
محصوًرا في الوظائف االنتخابية مع االعتماد على 
كوتا قانونية تسـتند أساًسـا على نظـام "المقاعد 
باسـتمرار؛  أهميتـه  تتراجـع  الـذي  المحجـوزة" 
باعتباره أسلوًبا متجاوًزا يعكس تصّوًرا غير واضح 

للمرأة ٣٧.

 ففيمـا يخـص "الكوتـا الدسـتورية"، التـي تأخذ 
بها بعض األنظمة السياسـية عبر إقرار نصوصها 
الدسـتورية لحصـص محددة لفائدة النسـاء سـواء 
كحـال  المحليـة،  أو  الوطنيـة  المسـتويات  علـى 
الدسـتور المصـري الـذي ينّص على كوتا نسـائية 
(الوحـدات  المنتخبـة  المحليـة  المجالـس  فـي 
المحليـة) فـي حـدود الربـع ٣٨، ال ينـص الدسـتور 
المغربـي علـى نظـام الحصـص المحـددة، علـى 
خـالف دول أخرى (حوالي سـتة وثالثين دولة) من 
بينهـا اثنتـا عشـرة دولـًة إفريقيـة مثـل تونـس، 
جنـوب  تنزانيـا،  بورونـدي،  أوغنـدا،  الصومـال، 
السـودان وروانـدا، التـي تنّص جميعهـا على كوتا 
دسـتورية إجباريـة لضمـان تمثيليـة نسـائية فـي 
مؤسسـاتها التشـريعية ٣٩، فيمـا يتجـاوز الدسـتور 
الروانـدي حدود الكوتا االنتخابية الموصى بها في 
مؤتمـر بكيـن، من خـالل إقـراره منذ عـام ٢٠٠٣ 

لكوتـا نسـائية محـددة فـي ٣٠٪ علـى األقـل فـي 
اإلدارات العامة، وجميع مؤسسات اتخاذ القرار بما 

في ذلك السلطة التنفيذية. 

يتـم  التـي  القانونيـة  بالكوتـا  يتعلـق  وفيمـا 
التنصيـص عليها في القوانين التنظيمية الخاصة 
بالمؤسسـات التشـريعية أو في قوانين االنتخابات 
الكوتـا  نسـبة  ترقـى  ال  السياسـية،  األحـزاب  أو 
المخصصـة فـي المغـرب (٢٢,٧٨٪ فـي مجلـس 
النـواب) إلـى مـا هـو عليـه فـي دول أخـرى نامية؛ 
حيـث نجـد أن القانـون االنتخابي السـنغالي ينّص 
اللوائـح  تتضمـن  أن  علـى   ٢٠١٠ عـام  منـذ 
مـن   ٪٥٠ نسـبة  والمحليـة  الوطنيـة  االنتخابيـة 
النسـاء وفق نظـام التناوب، فيما أقـّر قانوٌن صدر 
عام ٢٠١٩ في سـاحل العاج كوتا نسـائية محددة 
فـي ٣٠٪ في جميـع أنواع القوائـم االنتخابية، أما 
روانـدا فقـد نـّص قانونهـا علـى وضـع امـرأة على 
رأس كل الئحـة انتخابيـة؛ وهـو مـا سـاهم فـي  
الروانديـة علـى تسـعة وأربعيـن  المـرأة  حصـول 
مقعًدا من أصل ثمانين مقعًدا المخّصصة للغرفة 
األولـى فـي االنتخابـات التشـريعية لعـام ٢٠١٨. 
ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أن إقـرار كوتـا قانونيـة 
محـددة علـى األقل فـي ٣٠٪ انعكـس ايجاًبا على 
تمثيلية المرأة اإلفريقية، حتى أن النسـاء ترأسـن 
برلمانـات ثمانيـة عشـر دولـة إفريقيـة فـي عـام 

.٢٠١٩

كمـا يعـاب علـى المغـرب أيًضـا هيمنـة نظـام 
"المقاعـد المحجـوزة" علـى الكوتـا القانونية، دون 
اللجـوء لكوتا حزبيـة إجبارية إسـوًة بمجموعة من 
التجـارب الدوليـة، علـى غـرار القانـون االنتخابـي 
البلجيكـي الذي ينّص علـى أن الفرق العددي بين 
الرجل والمـرأة في القوائم االنتخابية التي تتقدم 
وأن  واحـًدا،  يتجـاوز  أن  يجـب  ال  األحـزاب  بهـا 
رأس كل  فـي  الموضوعيـن  االثنيـن  المرشـحين 
الئحـة يجـب أن يكونـا بالضـرورة رجـًال وامـرأة ٤٠، 
وهو ما سـاهم في رفع نسـبة النساء في البرلمان 
البلجيكـي حيث وصلـت الى ٤٣,٨٪ فـي انتخابات 
عام ٢٠١٩ ٤١. أّما في فرنسا فقد صدر قانون في 
يونيـو ٢٠٠٠ يلـزم األحـزاب بتقديـم لوائح تضّم 

٥٠٪ مـن النسـاء، بالتنـاوب بالنسـبة لالنتخابـات 
األوروبية وانتخابات مجلس الشـيوخ، ودون تناوب 
بالنسـبة لالنتخابـات مجالـس البلديـات والجهات. 
بالنسـبة  ملزمـة  غيـر   ٪٥٠ نسـبة  ُتعـّد  فيمـا 
لكـن  الفرنسـية،  الوطنيـة  الجمعيـة  النتخابـات 
الحـزب الـذي ال يحترمها يحرم جزئًيا أو نسـبًيا من 
الدعـم المالـي حسـب عـدد النسـاء المتضمنة في 

قوائمه ٤٢. 

وبخصـوص الكوتـا الطوعيـة أو اإلراديـة التـي 
تتبناهـا األحزاب السياسـية بشـكل إرادي لضمان 
ترشـيح عـدد مهم من النسـاء في قوائـم الحزب، 
اعتمادهـا  فـإن  إلزاميتهـا،  عـدم  مـن  فبالرغـم 
الطوعي يدّل بشكل كبير على نضج وديمقراطية 
بالعدالـة  اقتناعـه  ومـدى  الحـزب  وحداثيـة 
االجتماعيـة ومبـدأ تكافـؤ الفـرص. وتعـّد الكوتـا 
علـى  النسـاء  لتشـجيع  نموذجيـًة  آليـًة  اإلراديـة 
المشـاركة السياسـية، حتـى أن تحسـين تمثيليـة 
النسـاء متوقف قبل كل شـيء على إرادة األحزاب، 
المعهـد  أنجزهـا  دراسـة  إليـه  خلصـت  مـا  وهـو 
 ٢٠١٦ سـنة  األمريكـي  الوطنـي  الديمقراطـي 

بالتعاون مع جمعيات مغربية. 

السـاحة  إن  القـول  يمكـن  اإلطـار،  هـذا  وفـي 
الخصـوص،  وجـه  علـى  المغربيـة  السياسـية 
والعربية عامة، تخلو لغاية اآلن من أحزاب ناضجة 
قادرة على أخذ زمام المبادرة وإقرار كوتا نسـائية 
طوعيـة علـى غـرار دول كثيـرة فـي العالـم. ففي 
إفريقيا مثًال، يصل عدد الدول التي تتبنى أحزابها 
السياسية الديمقراطية بشكل إرادي كوتا نسائية 
الوطنـي  المؤتمـر  (حـزب  دولـة  عشـرين  إلـى 
اإلفريقي في جنوب إفريقيا نموذًجا) ٤٣، وفي كندا 
يخصـص الحـزب الديمقراطـي الجديـد منـذ عـام 
وفـي   ،٪٥٠ فـي  محـددًة  داخليـًة  حصـًة   ١٩٨٥
األحـزاب كوتـا طوعيـة  بعـض  ألمانيـا تخّصـص 
الـدول  فـي  أمـا  و٥٠٪،   ٪٣٠ بيـن  تتـراوح 
تخّصـص  األحـزاب  غالبيـة  فـإن  االسـكندنافية 
بشـكل إرادي مقاعد للنسـاء بغرض إلزام نفسـها 
شـبه  حقيقـًة  المناصفـة  جعـل  مـا  بالمسـاواة؛ 
الـدول، حيـث تقـارب نسـبة  ملموسـة فـي هـذه 

تمثيلية المرأة في برلماناتها ٤٣٪ ٤٤، دون الحاجة 
إلـى فرض كوتا إجبارية بغيـة تحقيق التكافؤ في 

التمثيل السياسي٤٥. 

وأخيـًرا؛ يقتصـر نظـام الحصـص المحـددة فـي 
المغـرب علـى الكوتـا االنتخابية فقـط بالرغم من 
إقـراره قبـل حوالي عشـرين عاًما، دون أن يشـمل 
الوظائـف العامـة ومناصب المسـؤولية في إدارات 
الدولة والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية، 
وهـو مـا يجـب تداركـه لضمـان مشـاركة فعليـة 
للمرأة في الحياة السياسـية والعامة. ففي فرنسـا 
مثـًال تـّم إقـرار كوتا محـددة في ٤٠٪ مـن مقاعد 
مجالـس إدارة الشـركات التـي يعمل بهـا أكثر من 
٥٠٠ موظـف، وتتجـاوز مبيعاتهـا خمسـين مليون 
أورو (قانون "كوبي زيميرمان" لعام ٢٠١١)، وكذا 
فـي التعيينات المرتبطة بمناصب المسـؤولية في 
مجالـس اإلدارات والمؤسسـات العموميـة ولجـان 
االنتقاء (قانون "سوفادي" لعام ٢٠١٢)٤٦، كما تّم 
التنصيـص فـي ٢٠١٣ علـى نظـام التنـاوب فـي 
فـي  بالتعيينـات  الخاصـة  االنتخابيـة  القوائـم 
مناصـب الحكامـة المرتبطـة بمؤسسـات التعليـم 

العالي والبحث العلمي٤٧. 

IV. ضرورة تعديل نظام 
الكوتا النسائية لتحقيق 

المناصفة الفعلية:

ال بـدّ فـي البداية من اإلشـارة إلى أهمية اإلبقاء 
علـى نظـام الكوتـا اإلجبارية في المغـرب، بالنظر 
لعـدة عوامـل أهمهـا خلـو السـاحة السياسـية مـن 
أحزاب حقيقية قادرة على تخصيص كوتا طوعية 
عنـد  طبيعًيـا  يبـدو  مـا  النسـاء،  لفائـدة  داخليـة 
استحضار غياب الحد األدنى من الديمقراطية عند 
معظـم األحـزاب (سـت نسـاء حصلـن فقـط علـى 
مقاعـد برلمانية خـارج نظام الكوتا من بين سـتة 
وتسـعين امـرأًة دخلـت البرلمـان)٤٨. لكـن نظـام 
الحصـص المحـددة بشـكله الحالـي لـن ينجح في 
فـي  عليـه  المنصـوص  المناصفـة  مبـدأ  تحقيـق 
المـادة التاسـعة عشـر من دسـتور ٢٠١١، بالنظر 
لتحديـات كثيـرة علـى مسـتوى البنيـات الثقافيـة 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة، مـا لـم يتـم تدعيمـه 
ودعمه بمجموعة من التدابير واآلليات الدستورية 
والقانونية تمّكن المرأة من المشاركة الفعلية في 

الحياة السياسية والعامة.

أنصـاف  "سياسـة  نهـج  فـي  يسـتمر  فالمغـرب 
الحلول" والسـعي إلرضـاء الحداثيين والمحافظين 
مًعـا، ممـا جعله يتموقع فـي رتب متأخـرة إفريقًيا 
المشـاركة  مجـال  فـي  عالمًيـا)  فقـط  (وليـس 
السياسـية للمـرأة، حتى أنه ال يوجد ضمن العشـر 
دول اإلفريقيـة األكثر حضوًرا للمرأة في الحكومة 
لعـام ٢٠١٩، الـذي يتضمن فـي معظمه دوًال أقّل 
نمـًوا بكثيـر مـن المملكـة مثـل روانـدا، أثيوبيـا، 
أوغنـدا، أنغـوال، مالـي، موريتانيـا، وزامبيـا التـي 
تتذيل هذا الترتيب بنسبة ٣٠٪ ٤٩، فيما ال يتجاوز 
حضـور المـرأة المغربية في حكومة ٢٠٢١ نسـبة 

 . ٪٢٥

ألجـل ذلـك يبـدو ضرورًيـا فتـح نقـاش وطنـي 
مسـؤول وهـادف بغـرض إعـادة النظـر فـي نظام 
آنيـة ومؤقتـة  الحالـي، واتخـاذ تدابيـر  الحصـص 
االسـتحقاقات  فـي  النسـائية  الكوتـا  رفـع  تـروم 

االنتخابيـة المقبلـة (القوائـم الجهويـة) إلـى مـا ال 
يقـّل عـن الثلـث على األقـل، ليس فقط اسـتجابًة 
لمطالـب الحـركات النسـائية وترجمـة النصـوص 
الدسـتورية علـى أرض الواقـع، إنمـا بالخصـوص 
حتـى تشـّكل النسـاء أقليـة مؤثـرة في المؤسسـة 
إيجاًبـا علـى تقلدهـا  التشـريعية؛ مـا سـينعكس 
لمناصب مناصب المسـؤولية ومشـاركتها الفعلية 

في اتخاذ القرار السياسي.

 وهـي الغايـة التـي يصعب الوصـول إليها ما لم 
يقتنـع الفاعلون السياسـيون في المغرب بضرورة 
المسـتوى  علـى  األقـل  علـى  مسـتقبًال،  التخلـي 
المتوسـط، على نظـام "المقاعد المحجـوزة" الذي 
أصبـح متجاوًزا، وتعويـض القوائم الجهوية بكوتا 
حزبية إجبارية، مع اعتماد نظام التناوب في جميع 
القوائـم االنتخابيـة الوطنيـة والمحليـة (امـرأة – 
رجـل – امـرأة- رجـل)، مـا سـيمّكن المـرأة بشـكل 
فعلـي مـن خـوض غمـار االسـتحقاقات االنتخابية 
والتمـرس فـي الحيـاة السياسـية. ومـن المهم في 
هـذا الصـدد، اقتداء المغـرب بالنموذج التونسـي؛ 
فـي  تمثيليـة  التونسـيات  النسـاء  ضمنـت  حيـث 
دون  مقاعـده  مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان 

الحاجة لنظام "المقاعد المحجوزة".

لألهـداف  النسـائية  الكوتـا  لتحقيـق  وضماًنـا 
المقـررة ألجلهـا، فإنـه مـن الضـروري  الرئيسـية 
اتخـاذ المزيـد مـن التدابير بغـرض تأهيـل المرأة 
الحيـاة  لممارسـة  الالزمـة  الخبـرة  واكتسـابها 
السياسـية، وفي هـذا اإلطار يبدو مهًمـا الرفع من 
تمثيليـة  لتشـجيع  الدعـم  صنـدوق  مخصصـات 
النسـاء الذي تّم إحداثه عام ٢٠١٧، والذي يقوم، 
بتقديـم  للتنميـة،  اإلفريقـي  البنـك  بمسـاهمة 
الهادفـة  للمشـاريع  والمواكبـة  المالـي  التمويـل 
االسـتحقاقات  فـي  النسـاء  مشـاركة  لتعزيـز 
الشـأن  االنتخابيـة، وتقويـة قدراتهـا فـي تدبيـر 

المحلي٥٠. 

وألجـل الرفـع مـن عـدد النسـاء الفائـزات فـي 
تمثيليـة  وضمـان  والوطنيـة،  المحليـة  القوائـم 
نسـائية مؤثرة في المجالس المنتخبة، يبدو مهًما 

الخاتمة:

بالرغـم مـن تطـور نظـام الحصـص المحـددة 
المستمر وإسهامه في الدفع بالمشاركة السياسية 
فـي  تمثيليتهـا  مـن  والرفـع  المغربيـة  للمـرأة 
المجالـس المنتخبـة، خاصًة بعـد أن اقترب حضور 
المـرأة فـي مجلـس النـواب (٢٤,٣٪) مـن المعدل 
المسـجل عالمًيـا (٢٥,٥٪)، فإنـه بشـكله الحالـي 
فشـل فـي تأدية وظيفتـه األساسـية المتمثلة في 
إعـداد المـرأة وتأهيلهـا فـي أفـق خوضهـا غمـار 
شـروط  نفـس  وفـق  االنتخابيـة  االسـتحقاقات 
الرجـل، بحيث بقيت المشـاركة السياسـية للمرأة، 
منـذ إقـرار الكوتـا النسـائية قبـل عشـرين عاًمـا، 
رهينًة باألساس لهذا النظام. وهو ما يبدو طبيعًيا 
بعـد أن حّولـت معظـم األحـزاب السياسـية الكوتـا 
معاييـر  متجاهلـة  سياسـي  ريـع  الـى  االنتخابيـة 
الكفـاءة والنزاهـة والمسـؤولية الواجـب اعتمادها 
إفـراز هـذا  يعيـق  مّمـا  الترشـيحات،  تزكيـة  فـي 
النظـام لنسـاء متمرسـات وعلـى درجـة عالية من 
المهنية، بشـكل يصبحن معه قادرات على تحمل 
التنفيذيـة  المكاتـب  داخـل  أهميـًة  أكثـر  أدوار 
والنقابـات،  المنتخبـة،  والمجالـس  لألحـزاب، 
عـن  بعيـًدا  والـوزارات،  العموميـة،  والمؤسسـات 

الحضور الرمزي أو الرقمي.

اعتبـاًرا لذلـك؛ تبدو ضرورة تعديل نظام الكوتا 
ملحة حتى تشـّكل النسـاء أقليًة مؤثرًة ليس فقط 
فـي المجالس المنتخبة إنما في كافة المؤسسـات 
السياسـية للدولـة؛ ألن سـعي المغـرب نحـو بنـاء 
دولـة ديمقراطيـة وحداثيـة يمّر حتًمـا عبر تحقيق 
مشـاركة سياسـية حقيقيـة للمـرأة. وألن الطريـق 
نحـو تقاسـم حقيقي للسـلطة بين الرجـل والمرأة 
تغييـر  فـإن  السياسـية،  بـاإلرادة  مرتبًطـا  يبقـى 
اال  يتـم  ال  الثقافيـة  العراقيـل  وتجـاوز  العقليـات 
باتخـاذ القـرارات الكبرى التي تتجلـى بالخصوص 
فـي التخلـي عـن نظام المقاعـد المحجـوزة وإقرار 
كوتـا حزبية إجباريـة مع التنصيص علـى التناوب 
بيـن الجنسـين فـي تشـكيل القوائـم االنتخابيـة 
المحلية والوطنية، إضافًة الى توسيع دائرة الكوتا 

االنتخابيـة لتشـمل مختلـف مناصـب المسـؤولية 
وكافـة إدارات الدولـة. مـا سـيمهد الطريـق لبـروز 
قيـادات حزبيـة نسـائية قـد يتمخـض عنهـا، فـي 
القـادم مـن السـنوات، تعييـن امـرأة فـي مناصـب 
تاريـخ  فـي  سـابقًة  سـيعّد  مـا  هامـة  حكوميـة 

المملكة.

لكن المغرب مطالب بتسـريع وتيرة التغيير في 
مجـال المشـاركة السياسـية للمـرأة، فهـي ثابتـة 
ومسـتمرة لكنها في الوقت ذاته بطيئة. ويجب أن 
نسـتحضر هنـا أن أثيوبيـا التـي ترأسـها السـيدة 
"سـهلورق زودي" رفعـت فـي ظـرف سـنتين فقط 
نسـبة المشـاركة النسـائية في الحكومة من ١٠٪ 
عـام ٢٠١٧ الـى ٥٠ ٪ عـام ٢٠١٩. نتذكـر فـي 
النهايـة تصريـح السـيدة "ماريا فرناندا" الرئيسـة 
السـابقة للجمعية العامة لألمم المتحدة بمناسـبة 
حديثها عن تطور المشـاركة السياسية للمرأة في 
العالـم، حيـث قالـت: "إذا اتبعنـا الوتيـرة الحاليـة 
للتغييـر سـنصل الـى المناصفـة بعـد ١٠٧ عام". 
بالنسـبة للمغرب أكيد، مع وتيـرة التغيير الحالية، 

سيتجاوز هذا الرقم بكثير.

تشـجيع األحـزاب وتحفيزهم مادًيا إلشـراك المرأة 
فـي العمـل الحزبـي وزيـادة نسـبة حضورهـا فـي 
القوائـم االنتخابيـة، وكـذا إقـرار نظـام تحفيـزي 
الحظـوظ  مـن  ترفـع  التـي  األحـزاب  لمكافـأة 
االنتخابيـة للنسـاء مـن خـالل وضعهـن على رأس 
القوائـم االنتخابيـة. فـي المقابـل، فإنـه اعتبـاًرا 
تشـريعية  أو  دسـتورية  نصـوص  إلـى  السـتناده 
ملزمـة تتجـاوز الوعود والمواثيـق األخالقية، فإنه 
مـن الضـروري إقرار جزاءات في حـق األحزاب غير 
اسـتبعاد  قبيـل  مـن  الكوتـا،  لنظـام  المنضبطـة 
أو كلًيـا مـن  الحرمـان جزئًيـا  المخالفـة،  القوائـم 
الدعـم العمومـي المخّصـص للحـزب (علـى غـرار 
فرنسـا)، أو حتـى اسـتبعاد الحـزب السياسـي مـن 

المنافسة االنتخابية.

وأخيًرا؛ فإن التأسـيس لدولة حداثية تسود فيها 
قيـم الديمقراطيـة الحّقة يمّر أساًسـا عبر توسـيع 
الـى  إضافـًة  لتشـمل  النسـائية،  الكوتـا  دائـرة 
الوظائف االنتخابية جميع مناصب المسـؤولية في 
مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها، وهو ما ينطبق 
أيًضـا علـى باقي الـدول العربية. ويبـدو هذا األمر 
يقـوم  النسـائية  الكوتـا  فمبـدأ  ومبـرًرا،  طبيعًيـا 
أساًسا على وجوب حضور المرأة بنسبة معينة في 
القوائـم االنتخابية، والمجالس المنتخبة، وهيئات 
الدولـة وأجهزتهـا ٥١. لـذا فإنه مـن األهمية بمكان 
اإلسـراع في تخصيص كوتا نسـائية في الوظائف 
السـامية ومناصب المسـؤولية المرتبطـة بإدارات 
الدولة والمؤسسـات العمومية والشركات الوطنية 
ولجـان االنتقاء، ما سيسـاهم بشـكل ملموس في 
تأهيل المرأة وإكسابها الخبرة اإلدارية والسياسية 
الالزمـة، في أفق مشـاركتها الفعلية والكاملة في 
اتخـاذ القرار في مختلف مظاهر الحياة السياسـية 

والعامة، محلًيا ووطنًيا. 



المقدمة:

دسـتورية  مـدى  حـول  قائًمـا  الجـدل  يـزال  ال 
وفاعلية نظام الحصص المحددة "الكوتا" وقدرته 
علـى تأهيل المـرأة وضمان حضورهـا الفعلي في 
مختلف المؤسسـات المنتخبة ومراكز القرار؛ حيث 
يعتقـد البعـض أن نظـام الحصـص يسـعى إلـى 
القضاء على التمييز بتمييٍز آخر بعد أن تحلَّ "عدم 
المساواة الرسمية" محّل "عدم المساواة الفعلية"، 
بكيفيـة توحـي بـأن المرأة أقل شـأًنا، وغيـر قادرة 
علـى تحقيـق ذاتها إلـى درجة يبدو معهـا "التكافؤ 

القسري" مهيًنا في حقها١. 

فـي هـذا اإلطـار تؤكـد آن روفييـارد أن الكوتـا 
إلـى مسـاواة  الوصـول  النسـائية قـد تنجـح فـي 
رقميـة، لكنهـا لـن تفضـي إلـى تحقيـق مسـاواة 
فعليـة، كمـا لـن يكـون لهـا تأثيـر حقيقـي علـى 
السـلوك السياسـي وال على تحسـين وضع النسـاء 
فـي أسـفل درجـات السـلطة، فبالرغم مـن آثارها 
الرمزيـة، فهـي ليسـت الطريـق األمثـل لتحقيـق 
المناصفة، وهي مجرد أداة ال يجب أن نتوقع منها 
بالضرورة أكثر مما تسـمح بـه ميكانيكًيا٢. وتؤكد 
فـي هذا الصدد األسـتاذة "أوريلـي دوديزيرت" أن 
مشكلة المسـاواة بين الجنسين مشكلة اجتماعية 
عميقـة، متجـذرة في الممارسـات والثقافـات، وأن 
حلها يتجاوز اآلليات القانونية، ويتمركز أساًسا في 

التربية والتعليم والتوعية والحوار"٣.

"التمييـز  مبـدأ  مناصـرو  يعتقـد  بالمقابـل 
اإليجابي" أن نظام الكوتا يهدف أساًسا إلى تمكين 
القـدرة علـى  أي  السياسـية،  المـرأة مـن حريتهـا 
ممارسـة حقوقها السياسـية، وهو يستند في ذلك 
أجـل تعزيـز  المسـاواة مـن  "ترسـيخ عـدم  علـى 
كان  إذا  الكوتـا  نظـام  أن  ويؤكـدون  المسـاواة". 
مزمنـة  إلشـكالية  نهائًيـا  حـًال  يمّثـل  ال  صحيًحـا 
النفـس البشـرية؛ فهـو بالمقابـل  ومتجـذرة فـي 
إجـراء مؤقت وفعال لتعزيز التنوع، على حد تعبير 
الديمقراطيـة بشـكل  "دانيـال صبـاغ"، وترسـيخ 

فعلي، ففي النهاية ال ديمقراطية دون نساء٤. 

الكوتـا  نظـام  إقـرار  يعـّد  الكثيريـن  وبـرأي 
(بأنواعـه) فـي مجموعـة من الدول إجـراًء ضرورًيا 
المؤسسـات  فـي  للمـرأة  فاعـل  حضـور  لضمـان 
المنتخبـة ومراكـز القـرار، في ظـل معيقات كثيرة 
بالـغ  أمـًرا  للرجـل  المـرأة  تصبـح معهـا منافسـة 
ينظـر  حيـث  ثقافيـة؛  معيقـات  وهـي  الصعوبـة. 
للمـرأة علـى أنهـا "كائـن غير سياسـي" غيـر قادر 
علـى اتخاذ القرارات الحاسـمة والعقالنية وال على 
تدبير األزمات السياسـية، وهي قناعات يتقاسمها 
اقتصاديـة  وأخـرى  والنسـاء٥،  الرجـال  أحياًنـا 
واجتماعيـة، فمثـًال حسـب أرقـام آخـر إحصـاء عام 
للسـكان ُنّظـم بالمغرب عام ٢٠١٤، بلغت نسـبة 
األمية في صفوف اإلناث نسبة ٤٢٪، مقابل ٢٢٪ 
فقط بالنسـبة للذكور٦، وحسـب أرقـام المندوبية 
ُتقـارب نسـبة  السـامية للتخطيـط لعـام ٢٠٢١، 
 ٪١٧,٥ نسـبة  المغربيـات  النسـاء  لـدى  البطالـة 

مقابل ١٠,٩٪ فقط عند الرجال٧.

لكـن إقـرار الكوتـا، كإحـدى اآلليـات األساسـية 
للتمييـز اإليجابـي، ال يهـدف فقـط لتمكيـن المرأة 
مـن حريتها السياسـية، وال لتعويضهـا عن التأخير 
التاريخي الذي عرفته مشـاركتها السياسية٨، لكن 
أيًضـا مـن أجل "إنقـاذ الحيـاة السياسـية"، فالمرأة 
قـادرة علـى التغييـر والتأثير في الحياة السياسـة، 
وتحقيـق التقـدم الشـامل، وهـو مـا نّصـت عليـه 
اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضد 
المـرأة لعـام ١٩٧٩ (سـيداو) التي صـادق المغرب 
عليها عام ١٩٩٣، التي ربطت بشـكل واضح بين 
تحقيـق التنميـة التامـة، وضمـان أقصى مشـاركة 
ممكنـة للمرأة في جميـع المجاالت. وفًقا لهذا بادر 
المغرب منذ عام ٢٠٠٢، على غرار أكثر من ١٢٠ 
دولة٩، إلى إقرار نظام للكوتا يستمد شرعيته من 
مجموعـة من األسـس القانونيـة؛ فعلى المسـتور 
الدولـي، تسـمح اتفاقيـة (سـيداو) باتخـاذ تدابيـر 
المسـاواة  بتحقيـق  التعجيـل  تسـتهدف  مؤقتـة 
الفعليـة بيـن المـرأة والرجـل، مـع التنصيـص أوًال 
علـى أن هـذه اإلجـراءات المؤقتـة ال ُتعـّد تمييـًزا، 
وثانًيـا على وجـوب وقف العمـل بالتدابير المؤقتة 
قـد  الفـرص  فـي  التكافـؤ  أهـداف  تكـون  عندمـا 

تحققـت١٠. وفـي نفس اإلطار، ينـّص إعالن بكين 
للنهـوض بالمـرأة لعـام ١٩٩٥ علـى إقـرار الكوتا 
النسـائية، مـن خـالل تأكيـده علـى ضـرورة اتخاذ 
الحكومـات للتدابير الالزمة فـي النظم االنتخابية 
التي تضمن إشـراك األحزاب السياسـية للمرأة في 
المسـتوى  علـى  أمـا  االنتخابيـة١١.  المناصـب 
الوطنـي، فإن الدسـتور المغربي يضمن المسـاواة 
بين الرجـل والمرأة في الحريات والحقوق المدنية 
والسياسـية، ويؤكد على سـعي الدولة إلى تحقيق 
ينـّص علـى سـّن  بينهمـا، كمـا  المناصفـة  مبـدأ 
"مقتضيات من شـأنها تشـجيع تكافؤ الفرص بين 
النسـاء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية" ١٢، 
وهي المقتضيات التي أقّرت دسـتوريتها المحكمة 
الدسـتورية بعد أن صادقت علـى التدابير الخاصة 
القانـون  فـي  المتضمنـة  اإليجابـي  بالتمييـز 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب١٣، معتبرًة أنها 
تخدم الغايات الدسـتورية المشـار إليها أعاله، كما 
تندرج في إطار "واجب النهوض" بتمثيلية النساء، 
مع التأكيد على الطابع االستثنائي والمؤقت لهذه 

التدابير١٤. 

تهـدف هـذه الورقـة إلـى تقييـم حصيلـة نظـام 
الكوتـا النسـائية فـي المغـرب بعـد مـرور حوالـي 
عشـرين عاًمـا علـى إقـراره، والتحقـق مـن حجـم 
مـن  الرفـع  فـي  والفعليـة  الرقميـة  مسـاهمته 
إلـى  تسـعى  كمـا  للمـرأة،  السياسـية  التمثيليـة 
اإلجابـة علـى تسـاؤالت كثيـرة تطـرح بخصـوص 
ومـدى  الحالـي،  بشـكله  "الكوتـا"  نظـام  فاعليـة 
قدرتـه على ضمان حضور وازن وفاعل للمرأة في 
المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار. ووفق مقاربة 
الوصفـي  المنهـج  علـى  أساًسـا  تعتمـد  منهجيـة 
التحليلـي، تناقـش الورقـة أهميـة تعديـل نظـام 
الكوتـا الحالـي، ومـدى إمكانيـة التخلـي عن نظام 
وفاعليـة،  إبداًعـا  األقـل  المحجـوزة"  "المقاعـد 
وتعويضه بكوتا حزبية إجبارية في جميع القوائم 
االنتخابيـة تجعـل مـن النسـاء أقليًة مؤثـرًة داخل 
المجالـس المنتخبـة؛ وذلـك انسـجاًما مـع التطـور 
الكبير الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من 
الـدول، وحتـى تتجـاوز مشـاركة المرأة فـي الحياة 

السياسية حدود التسويق الخارجي للمغرب كدولة 
حديثة؛ ألجل هذا سنعرج خالل المحور األول على 
األنظمة التمثيلية للمرأة العربية من حيث أنواعها 
واختالالتهـا، وسـنخّصص المحـور الثانـي لتقييـم 
المشـاركة السياسـية للمـرأة المغربيـة فـي ظـل 
نظـام الكوتا الحالي، فيما سـنتطرق خالل المحور 
الثالـث الختـالالت نظـام الكوتا مقارنـة مع بعض 
فـي  وسـنعالج  والمتقدمـة،  الناميـة  العالـم  دول 
الكوتـا  نظـام  تعديـل  ضـرورة  األخيـر  المحـور 
لضمـان  اتخاذهـا  الواجـب  والتدابيـر  النسـائية 
االنتقـال مـن "ديمقراطيـة الواجهة" إلـى الفاعلية 

السياسية.

I.ا�نظمة التمثيلية للمرأة 
العربية في المؤسسات 

التشريعية: الواقع 
واالختالالت

تعزيـًزا لدولـة القانـون ومن أجـل تطوير قواعد 
الممارسـة الديمقراطية وتخليق الحياة السياسية، 
بـادرت مجموعـة مـن الـدول العربيـة، خاصـًة بعد 
مـن  الرفـع  إلـى  األخيـرة،  العربيـة  االنتفاضـات 
أنظمـة  إقـرار  عبـر  للمـرأة  السياسـية  التمثيليـة 
تمثيليـة خاصـة بهـا؛ حيـث تبّنـت ١٤ دولـة مـن 
مجمـوع الدول األعضاء في جامعـة الدول العربية 
(حوالـي ٦٤٪) نظـام الحصـص المحـددة "الكوتا" 

بأنواعه المختلفة١٥. 

وإذا كانـت أغلـب هـذه الـدول -حوالـي ١٠ دول 
"كوتـا  تبّنـي  اختـارت  قـد  المغـرب-  بينهـا  مـن 
قانونيـة" عبـر التنصيـص علـى نظـام الحصـص 
والقوانيـن  االنتخابيـة  قوانينهـا  فـي  المحـددة 
التشـريعية  بمؤسسـاتها  المتعلقـة  التنظيميـة 
(الغـرف البرلمانيـة األولـى على وجـه الخصوص)، 
فـإن دوًال قليلـة كانت أكثر جـرأة بإقرارها لـ"كوتا 
دسـتورية"، على غرار مصر التي ينّص دسـتورها 
الصـادر سـنة ٢٠١٤ والمعـّدل سـنة ٢٠١٩ علـى 
تخصيـص حصـص محـددة لفائدة النسـاء، سـواء 
أو  المحليـة  المنتخبـة  بالمجالـس  األمـر  تعّلـق 
علـى  منـه   ١٠٢ المـادة  تؤكـد  هكـذا  الوطنيـة، 
تخصيـص ربـع مقاعد مجلـس النواب للمـرأة. أما 
بخصوص الكوتا الطوعية أو اإلرادية التي تتبناها 
األحزاب السياسـية الديمقراطية بشكل إرادي من 
أجـل ضمـان ترشـيح عـدد كبيـر مـن النسـاء فـي 
باسـتثناءات  فإنـه  المقدمـة،  االنتخابيـة  القوائـم 
السياسـية  الحيـاة  فـإن  الجزائـر١٦،  مثـل  قليلـة، 
العربيـة تخلـو لحد اآلن من أحـزاب ناضجة مؤمنة 
بالعدالـة االجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، وقادرة 
نسـائية  كوتـا  وإقـرار  المبـادرة  زمـام  أخـذ  علـى 

طوعية على غرار دول نامية كثيرة في العالم. 

لكـن مـا يعـاب أكثـر علـى األنظمـة التمثيليـة 
للمـرأة العربية فـي المجالس المنتخبة هو هيمنة 
 les sièges» المحجـوزة  المقاعـد  نظـام 
réservés» الـذي ُيعّد نظاًما متجاوًزا؛ حيث تتبناه 
تسـع دول فـي مقابـل خمـس دول فقـط تتبنـى 
نظـام كوتـا حزبيـة إجباريـة؛ مـن بينها فلسـطين 
النسـاء  فيهـا  ضمنـت  التـي  وتونـس  وموريتانيـا 
مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان  فـي  تمثيليـة 
مقاعـده دون الحاجة لنظـام "المقاعد المحجوزة"، 
وقد سـاهم القانون األساسي االنتخابي التونسي 
عـام  تعديلـه  جـرى  والـذي   ٢٠١٤ عـام  الصـادر 
٢٠١٩ فـي تحقيـق هـذا الوضـع، حيث نـّص على 
ضـرورة تقديـم األحزاب للترشـحات "على أسـاس 
مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب 
بينهم داخل القائمة"، مع التأكيد على عدم قبول 

القوائم التي ال تحترم هذا المبدأ١٧ .

وإذا كان ال بـدّ مـن اإلقـرار بالتقـدم الملحـوظ 
لحضور المرأة في المؤسسـات التشريعية العربية 
خالل العشـرية األخيرة؛ حيث فسحت آليات الكوتا 
المجـال أمـام زيـادة مسـتويات تمثيـل المـرأة في 
دول عربيـة كثيرة، مثل اإلمارات التي اسـتطاعت 
تحقيـق المناصفـة الكاملـة بحصـول النسـاء على 
٥٠٪ مـن مقاعد المجلـس الوطني االتحادي، فإن 
هـذا التقـدم وإن كان مطرًدا فإنـه يبقى بطيًئا وال 
يتعدى حدود الحضور الرقمي؛ حيث ال تزال المرأة 
تشـّكل أقليـة غير مؤثرة فـي البرلمانـات العربية 
عـن  بعيـدة  تجعلهـا  كثيـرة  تحديـات  بسـبب 
دون  وتحـول  السياسـي،  القـرار  فـي  المشـاركة 
اضطالعهـا بدور محوري في الحياة السياسـية، ما 
يظهر بوضوح في محدودية مساهمتها في العمل 
التشـريعي، وضعف حضورها وتأثيرها في اللجان 

البرلمانية األكثر أهمية ١٨. 

II.المشاركة السياسية 
للمرأة المغربية في ظل 
نظام الكوتا الحالي؛ أّية 

حصيلة؟

منـذ اسـتقالل المغـرب عـام ١٩٥٦ وإلـى غايـة 
بدايـة األلفيـة الثالثـة كانت المرأة مجـرد موضوع 
حيـث  فيـه١٩؛  فاعـًال  أبـًدا  تكـن  ولـم  للسياسـة، 
اقتصـرت مشـاركتها لزمن طويل علـى التصويت 
فقـط. هكذا لمـدة ثالثين عاًما، منذ أول انتخابات 
دخـول  مـن  امـرأة  أي  تتمكـن  لـم   ،١٩٦٣ عـام 
البرلمـان إلـى غايـة انتخابـات عـام ١٩٩٣ حيـث 
حصلـت المـرأة علـى مقعديـن، وهو الوضـع الذي 
كرسـته أيًضا نتائج انتخابات عام ١٩٩٧ بحصول 
النسـاء علـى مقعديـن دون تغييـر. وفـي الحقيقة 
تأخـرت المـرأة المغربيـة كثيًرا في ولـوج البرلمان 
مقارنـة بـدول عربيـة أخـرى مجـاورة مثـل مصـر 
 ،(١٩٦٢) الجزائـر   ،(١٩٥٩) تونـس   ،(١٩٥٧)
والعـراق   (١٩٧٥) موريتانيـا   ،(١٩٧٣) سـوريا 

 .(١٩٨٠)٢٠

 أمام هذه الوضعية بادر المغرب إلى إقرار كوتا 
"المقاعـد  نظـام  علـى  أساًسـا  تعتمـد  نسـائية 
االنتخابـات  مـع  الكوتـا  بـدأت  وقـد  المحجـوزة". 
وطنيـة  قائمـة  بإقـرار   ٢٠٠٢ لعـام  التشـريعية 
مخصصـة للنسـاء محـددة فـي ثالثين مقعـًدا من 
مقاعـد الغرفـة األولـى، تـّم رفعهـا فـي انتخابـات 
٢٠١١ لتصل الى سـتين مقعًدا. وفي عام ٢٠١٦ 
القائمـة  فـي  أيًضـا  بالمشـاركة  للنسـاء  ُسـمح 
الوطنيـة المخّصصة للشـباب (ثالثـون مقعًدا)، ما 
مكـن واحـًدا وثمانيـن امـرأة مـن دخـول مجلـس 
النـواب. وبعـد المصادقة على القانـون التنظيمي 
الجديد المتعلق بمجلس النواب الذي أقّر تعويض 
القائمـة االنتخابية الوطنية بقوائـم جهوية بلغت 
مقاعدها تسـعين مقعًدا بعد إلغاء قائمة الشـباب، 
مـع التنصيـص علـى تخصيـص ثلثـي مقاعد كل 
قائمة جهوية للنسـاء، وعلى وضع امرأتين اثنتين 
سـتة  حصلـت  جهويـة٢١،  قائمـة  كل  رأس  علـى 

االنتخابـات  فـي  مقاعـد  علـى  امـرأًة  وتسـعون 
التشـريعية األخيـرة التـي جـرت فـي الثامـن مـن 
سـبتمبر ٢٠٢١، لتنتقل نسـبة النسـاء في الغرفة 
التشـريعية األولـى مـن ١٪ قبـل إقـرار الكوتا الى 
٢٤,٣٪ حالًيا٢٢، وهي النسبة التي تقّل بقليل عن 
المعـدل العالمـي لمشـاركة المرأة فـي البرلمانات 

المحدد في ٢٥,٥٪٢٣.

ومـع اإلقرار بمسـاهمة هـذا النظـام في ضمان 
تمثيليـة مهّمـة للمرأة في مجلـس النواب، وهو ما 
ساهم في تحسين صورة البرلمان المغربي، فإنه 
مـن الضـروري اإلشـارة إلـى نقطتيـن أساسـيتين: 
بالطابـع  يقـّر  المغربـي  المشـرع  كان  إذا  أوًال، 
المؤقـت لنظـام الحصـص المحـددة، فـإن نظـام 
الكوتـا فشـل بشـكله الحالـي فـي تأديـة وظيفتـه 
األساسـية المتمثلـة فـي إعـداد المـرأة وتأهيلهـا 
االنتخابيـة  الدوائـر  فـي  مسـتقبًال  للمنافسـة 
المحلية، بما يضمن لها مسـتقبًال تحقيق مشاركة 
سياسية مهّمة خارج هذا النظام، بحيث ظل العدد 
األكبـر في أهم مؤسسـة تمثيليـة هو المنصوص 

عليه في نظام الكوتا٢٤. 

فـي  فـزن  امـرأة  وثالثيـن  خمسـة  بيـن  فمـن 
انتخابـات ٢٠٠٢، خمـٌس منهـن فقـط اسـتطعن 
دخول البرلمان وفق نفس شروط منافسة الرجال 
أي بنسـبة ٪١٤. وقـد انخفضـت هذه النسـبة إلى 
وواصلـت   ،٢٠٠٧ انتخابـات  فـي   ٪١٢ مـن  أقـل 
انخفاضهـا إلـى حوالي ١٠ ٪فـي انتخابات ٢٠١١، 
ثـم ارتفعـت قليًال الى ١١ ٪فـي انتخابات ٢٠١٦، 
وانخفضت بشدة إلى ٦,٢٥٪ في انتخابات ٢٠٢١ 
حيـث اسـتطاعت سـت نسـاء فقـط دخـول مجلس 
النـواب، خارج إطـار الكوتا، من بين ٩٦ امرأة فزن 
فـي هذه االسـتحقاقات٢٥. وهو ما يعني أن نسـبة 
النسـاء اللواتي فـزن عبر الدوائـر االنتخابية (دون 
االسـتفادة من نظام الحصص المحددة) انخفضت 
بعد خمسة استحقاقات انتخابية نظمت منذ إقرار 
الكوتـا عـام ٢٠٠٢ مـن ١٤٪ إلـى ٦,٢٥٪، وكأن 
هـذا النظـام أدى الـى تقاعـس المـرأة فـي خوض 
غمـار االنتخابـات بعيًدا عن االسـتفادة من التمييز 

اإليجابي.
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ثانًيـا، حسـب الترتيـب العالمـي الخاص بنسـبة 
حضـور النسـاء فـي البرلمانـات الوطنيـة (الغرفـة 
يحتـل   ،٢٠٢١ أكتوبـر  بشـهر  الخـاص  األولـى) 
المغرب الرتبة ٩٠ عالمًيا بـ ٢٤,٣٪، علًما أنه كان 
يحتـل الرتبـة ١٠٧ الى حدود أكتوبر ٢٠٢٠. وهو 
مـا يعنـي أن المغـرب يحتـل مكانـة متقهقـرة بين 
دول العالـم فـي مجال التمثيلية السياسـية للمرأة 
بالرغـم مـن التقـدم الطفيـف الـذي أحـرزه. هكذا 
فإنـه وفـق نفـس الترتيـب تحتـل المملكـة الرتبة 
التاسعة عشر إفريقًيا حيث تتفوق عليها دول أكثر 
فقًرا وأقّل نمًوا، مثل رواندا (الرتبة األولى عالميا، 
٦١,٣٪)، ناميبيـا (الرتبـة الخامسـة عشـر عالمًيا، 
٤٤,٢٪)، السـنغال (الرتبة السـابعة عشـر عالمًيا، 
عالمًيـا،  عشـر  التاسـعة  (الرتبـة  أثيوبيـا   ،(٪٤٣
وعشـرون  الواحـد  (الرتبـة  الموزمبيـق   ،(٪٤٢,٦
عالمًيا، ٤٢,٤ ٪)، جنوب السودان (الرتبة الخامس 
(الرتبـة  وجيبوتـي   (٪٣٣,٧ عالمًيـا،  واألربعـون 
المسـتوى  وعلـى   .(٪٢٦,٢ عالمًيـا،  الثمانـون 
العربي، يتموقع المغرب في الرتبة السابعة عربًيا 
وراء اإلمـارات العربيـة المتحـدة، التـي تعـّد إحـدى 
الدول القالئل في العالم التي حققت التكافؤ بين 
الجنسـين (الرتبـة الرابعة عالمًيـا، ٥٠٪) ٢٦، مصر 
(الرتبة التاسـعة وسـتون عالمًيا، ٢٧,٧٪)، العراق 
 (٪٢٦,٤ عالمًيـا،  والسـبعون  السـابعة  (الرتبـة 
عالمًيـا،  والسـبعون  الثامنـة  (الرتبـة  وتونـس 

 .٢٦,٣٪)٢٧

وإذا كانت التمثيلية النسائية في مجلس النواب 
تبقى دون حجم التطلعات واالنتظارات خاصة في 
تبقـى  فإنهـا  الذكـر،  السـالفة  االحصائيـات  ظـل 
ضعيفـة للغاية فـي مجلس المستشـارين (الغرفة 
الثانيـة) بالرغـم مـن إقـراره لشـكل متطـور مـن 
أشـكال الكوتـا بعيـًدا عن آليـة المقاعـد المحجوزة 
القانـون  نـّص  حيـث  متجـاوزة؛  أصبحـت  التـي 
التنظيمـي لهـذا المجلس على إقـرار مبدأ التناوب 
فـي لوائح الترشـيح (رجل-امـرأة- رجل-امرأة)٢٨، 
االقتـراع  المجلـس وشـكل  لكـن طبيعـة تكويـن 
القوائـم  غالبيـة  رأس  علـى  الرجـال  ووضـع 

االنتخابيـة، جعـل نسـبة حضـور المـرأة فـي هـذا 
أفـرزت  حيـث   ،٪١١,٦٦ تتجـاوز  ال  المجلـس 
انتخابات سـبتمبر ٢٠٢١ فوز النسـاء بأربعة عشر 

مقعًدا من أصل ١٢٠.

ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أنـه اذا كان الحضـور 
التشـريعية  المؤسسـة  داخـل  للمـرأة  الرقمـي 
متواضًعـا، فهـو كذلك على المسـتوى الفعلي بعد 
ريـع  إلـى  النسـائية  الكوتـا  األحـزاب  حّولـت  أن 
سياسـي أصبـح معهـا البرلمـان المغربـي بمثابـة 
"برلمان األسرة"؛ حيث دأبت األحزاب على ترشيح 
نسـاء تربطهـن صلـة أو قرابـة أو حتـى مصلحـة 
بدوائـر القرار بعيًدا عن معيار الكفاءة، ما انعكس 
سـلًبا علـى أدائهـن المهنـي، حيـث كشـفت إحـدى 
المؤسسـة  فـي  النسـاء  مـن   ٪٦٩ أن  الدراسـات 
عالقـة  طبيعـة  يعرفـن  ال  المغربيـة  التشـريعية 
البرلمـان بالحكومة، وأن ٥٠٪ منهن ال يسـتطعن 
تحديـد عالقـة البرلمان بالمؤسسـات الدسـتورية 
للحكامة، وسجلت الدراسة كذلك أن نحو٤٠٪ من 
بالضبـط  يعرفـن  ال  المسـتجوبات  البرلمانيـات 
كمـا  للبرلمـان،  الماليـة  االختصاصـات  طبيعـة 
كشـفت أن ٢٢٪ منهـن غيـر متمكنـات مـن تقنية 
صياغة األسئلة الكتابية، و٨٣٪ غير متمكنات من 

تقنية األسئلة الشفوية٢٩. 

وما يقال عن التمثيلية النسـائية في المؤسسـة 
التشريعية يقارب الى حد كبير تمثيلية المرأة في 
(المحافظـات  الترابيـة  الجماعـات  مجالـس 
واألقاليم)، فقد حرص القانون التنظيمي المتعلق 
بانتخـاب أعضـاء المجالـس الترابيـة الصـادر عـام 
٢٠٢١ علـى ضمـان تمثيليـة فعليـة للنسـاء، مـن 
خـالل تخصيـص ثلـث مقاعـد مجالـس األقاليـم 
والعماالت لفائدة النسـاء (نسبة حضور النساء في 
هـذا  صـدور  قبـل  واألقاليـم  العمـاالت  مجالـس 
القانـون كانـت فـي حـدود ٤٪)، إضافة إلـى الرفع 
مـن عـدد المقاعـد المخصصـة لهـن فـي مجالـس 
بشـكل  تطـّور  لقـد  الواقـع،  وفـي  الجماعـات٣٠. 
ملحـوظ حضـور المـرأة فـي المجالـس الجماعيـة 

التـي  المقاعـد  نسـبة  ارتفعـت  حيـث  (المحليـة)؛ 
حصلـت عليهـا النسـاء فـي االنتخابـات الجماعيـة 
لعـام ٢٠١٥ الـى ٢١ ٪ بعـد أن كانـت فـي حـدود 
لعـام  الجماعيـة  االنتخابـات  فـي  فقـط   ٪  ٠,٥٦
٢٠٠٣، وقد واصلت هذه النسـبة ارتفاعها لتصل 
إلـى ٢٦,٦٤٪ خـالل االنتخابـات الجماعيـة لعـام 

٢٠٢١، دون أن تبلغ مع ذلك نسبة الثلث٣١.

وبالرغـم مـن ذلـك، يبقـى حضـور المـرأة فـي 
مجالـس الجماعـات واألقاليـم والعمـاالت حضـوًرا 
الوظائـف  إسـناد  يتـّم  حيـث  باألسـاس؛  رقمًيـا 
الثانوية إلى النساء داخل المجالس المختلفة على 
نحـو منهجـي، كمـا أنـه نـادًرا جـًدا مـا يصلـن إلـى 
المناصب المهمة مثل الوظائف المرتبطة بالمالية 
أو التخطيـط الحضـري٣٢. وهـو مـا ينطبـق أيًضـا 
علـى رئاسـة المجالـس المحليـة والجهويـة رغـم 
التقدم المهم المسـجل في هذا الشـأن، فمن بين 
اثنتـا عشـرة جهًة توجد ألول مـرة امرأة على رأس 
مجلـس جهـوي (جهـة كلميـم – وادنـون)٣٣، فـي 
غيـاب واضـح عـن صناعـة القـرار الجهـوي، كمـا 
تاريـخ  فـي  األولـى  للمـرة  نسـاء،  ثـالث  ظفـرت 
الكبـرى  المـدن  فـي  عمـدة  بمنصـب  المملكـة، 

(الرباط، والدار البيضاء، ومراكش)٣٤.

لكن إدماج المرأة في الحياة السياسية ال يرتهن 
المؤسسـة  فـي  لمشـاركتها  البـاب  بفتـح  فقـط 
التشـريعية والمجالـس المنتخبـة وولوجهـا إليهـا، 
بقـدر مـا يرتبـط بتمكينهـا الفعلي من المشـاركة 
في اتخاذ القرارات الحيوية في كل مجاالت الحياة 
السياسـية، فإضافة لمحدودية حضورها وتأثيرها 
في الهيئات المنتخبة بقيت المرأة غائبًة عن صنع 
القرارات الكبرى. وقد بقي الحضور الرمزي للمرأة 
واضًحا أيًضا في تشكيلة الحكومات المعينة، ففي 
عـام ٢٠١٩ لـم تتجـاوز نسـبة حضـور المـرأة في 
الحكومـة المغربية التي كان يقودها حزب العدالة 
والتنميـة اإلسـالمي ١٧٪٣٥، كمـا ظلـت الوزيـرات 
المعّينـات بعيـدات عـن تقلـد مناصـب مـا يعـرف 
الخارجيـة،  الداخليـة،  (وزارات  السـيادة  بـوزارات 
وزارات  حتـى  أو  اإلسـالمية)  والشـؤون  العـدل 
القطاعـات االسـتراتيجية. وهـو الوضـع الـذي تـّم 

تصحيحـه نسـبًيا في الحكومـة المعينة مؤخًرا في 
أكتوبـر ٢٠٢١؛ حيـث ارتفعـت نسـبة النسـاء فيها 
الـى ٢٥٪ بعـد تعيين سـت وزيـرات فـي قطاعات 

هامة (المالية، اإلسكان، السياحة).  

ومـا يقـال عـن الوظائـف السياسـية يقـال أيًضا 
على الوظائف العامة التي تبقى حكًرا على الرجال 
بدرجـة كبيرة (تـرؤس الجامعات، عمـادة الكليات، 
إدارة المؤسسـات العموميـة، ...)، وهو مؤشـر آخر 
علـى رمزيـة الحضـور السياسـي للمـرأة، فلو كان 
حضورهـا فاعـًال لـكان تأثيرها أكبر فـي الحصول 
بهـذه  المرتبطـة  التعيينـات  مـن  نصيـب  علـى 
الوظائف. في ظل هذه المعطيات يبدو من المهم 
إصـالح اختـالالت نظـام الكوتـا الحالـي وتعديلـه 
انسجاًما مع تطور أنظمة الكوتا في الدول النامية 
ضمـان  أفـق  فـي  سـواء،  حـد  علـى  والمتقدمـة 
السياسـية  الحيـاة  فـي  للمـرأة  فعليـة  مشـاركة 

والعامة بعيًدا عن التسويق الخارجي. 

III. اختالالت نظام الكوتا 
المغربي مقارنة بدول 

العالم:

ال يواكـب نظـام الكوتـا الحالـي التطـور الكبيـر 
الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من الدول 
بما فيها الدول األقل نمًوا؛ بدليل أن حضور المرأة 
المنتخبـة والمؤسسـات  المجالـس  المغربيـة فـي 
السياسـية الدسـتورية يبقـى فـي أحسـن األحوال 
فـي حـدود الربـع، علًما أن لممارسـة المـرأة تأثيًرا 
القـرار،  واتخـاذ  السـلطة  مناصـب  فـي  ملموًسـا 
يمـّر  ديمقراطـي  حكـم  إدارة  فـي  ومشـاركتها 
بالضـرورة عبر تشـكيلها ألقلية مؤثرة ال تقل عن 
الحالـة  فـي  يتوافـر  ال  مـا  وهـو   ،٣٦  ٪٣٠ نسـبة 
المغربيـة، فبالرغـم من التقدم الـذي عرفه نظام 
الحصـص المحـددة فـي عـام ٢٠٢١، فإنـه بقـي 
محصوًرا في الوظائف االنتخابية مع االعتماد على 
كوتا قانونية تسـتند أساًسـا على نظـام "المقاعد 
باسـتمرار؛  أهميتـه  تتراجـع  الـذي  المحجـوزة" 
باعتباره أسلوًبا متجاوًزا يعكس تصّوًرا غير واضح 

للمرأة ٣٧.

 ففيمـا يخـص "الكوتـا الدسـتورية"، التـي تأخذ 
بها بعض األنظمة السياسـية عبر إقرار نصوصها 
الدسـتورية لحصـص محددة لفائدة النسـاء سـواء 
كحـال  المحليـة،  أو  الوطنيـة  المسـتويات  علـى 
الدسـتور المصـري الـذي ينّص على كوتا نسـائية 
(الوحـدات  المنتخبـة  المحليـة  المجالـس  فـي 
المحليـة) فـي حـدود الربـع ٣٨، ال ينـص الدسـتور 
المغربـي علـى نظـام الحصـص المحـددة، علـى 
خـالف دول أخرى (حوالي سـتة وثالثين دولة) من 
بينهـا اثنتـا عشـرة دولـًة إفريقيـة مثـل تونـس، 
جنـوب  تنزانيـا،  بورونـدي،  أوغنـدا،  الصومـال، 
السـودان وروانـدا، التـي تنّص جميعهـا على كوتا 
دسـتورية إجباريـة لضمـان تمثيليـة نسـائية فـي 
مؤسسـاتها التشـريعية ٣٩، فيمـا يتجـاوز الدسـتور 
الروانـدي حدود الكوتا االنتخابية الموصى بها في 
مؤتمـر بكيـن، من خـالل إقـراره منذ عـام ٢٠٠٣ 

لكوتـا نسـائية محـددة فـي ٣٠٪ علـى األقـل فـي 
اإلدارات العامة، وجميع مؤسسات اتخاذ القرار بما 

في ذلك السلطة التنفيذية. 

يتـم  التـي  القانونيـة  بالكوتـا  يتعلـق  وفيمـا 
التنصيـص عليها في القوانين التنظيمية الخاصة 
بالمؤسسـات التشـريعية أو في قوانين االنتخابات 
الكوتـا  نسـبة  ترقـى  ال  السياسـية،  األحـزاب  أو 
المخصصـة فـي المغـرب (٢٢,٧٨٪ فـي مجلـس 
النـواب) إلـى مـا هـو عليـه فـي دول أخـرى نامية؛ 
حيـث نجـد أن القانـون االنتخابي السـنغالي ينّص 
اللوائـح  تتضمـن  أن  علـى   ٢٠١٠ عـام  منـذ 
مـن   ٪٥٠ نسـبة  والمحليـة  الوطنيـة  االنتخابيـة 
النسـاء وفق نظـام التناوب، فيما أقـّر قانوٌن صدر 
عام ٢٠١٩ في سـاحل العاج كوتا نسـائية محددة 
فـي ٣٠٪ في جميـع أنواع القوائـم االنتخابية، أما 
روانـدا فقـد نـّص قانونهـا علـى وضـع امـرأة على 
رأس كل الئحـة انتخابيـة؛ وهـو مـا سـاهم فـي  
الروانديـة علـى تسـعة وأربعيـن  المـرأة  حصـول 
مقعًدا من أصل ثمانين مقعًدا المخّصصة للغرفة 
األولـى فـي االنتخابـات التشـريعية لعـام ٢٠١٨. 
ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أن إقـرار كوتـا قانونيـة 
محـددة علـى األقل فـي ٣٠٪ انعكـس ايجاًبا على 
تمثيلية المرأة اإلفريقية، حتى أن النسـاء ترأسـن 
برلمانـات ثمانيـة عشـر دولـة إفريقيـة فـي عـام 

.٢٠١٩

كمـا يعـاب علـى المغـرب أيًضـا هيمنـة نظـام 
"المقاعـد المحجـوزة" علـى الكوتـا القانونية، دون 
اللجـوء لكوتا حزبيـة إجبارية إسـوًة بمجموعة من 
التجـارب الدوليـة، علـى غـرار القانـون االنتخابـي 
البلجيكـي الذي ينّص علـى أن الفرق العددي بين 
الرجل والمـرأة في القوائم االنتخابية التي تتقدم 
وأن  واحـًدا،  يتجـاوز  أن  يجـب  ال  األحـزاب  بهـا 
رأس كل  فـي  الموضوعيـن  االثنيـن  المرشـحين 
الئحـة يجـب أن يكونـا بالضـرورة رجـًال وامـرأة ٤٠، 
وهو ما سـاهم في رفع نسـبة النساء في البرلمان 
البلجيكـي حيث وصلـت الى ٤٣,٨٪ فـي انتخابات 
عام ٢٠١٩ ٤١. أّما في فرنسا فقد صدر قانون في 
يونيـو ٢٠٠٠ يلـزم األحـزاب بتقديـم لوائح تضّم 

٥٠٪ مـن النسـاء، بالتنـاوب بالنسـبة لالنتخابـات 
األوروبية وانتخابات مجلس الشـيوخ، ودون تناوب 
بالنسـبة لالنتخابـات مجالـس البلديـات والجهات. 
بالنسـبة  ملزمـة  غيـر   ٪٥٠ نسـبة  ُتعـّد  فيمـا 
لكـن  الفرنسـية،  الوطنيـة  الجمعيـة  النتخابـات 
الحـزب الـذي ال يحترمها يحرم جزئًيا أو نسـبًيا من 
الدعـم المالـي حسـب عـدد النسـاء المتضمنة في 

قوائمه ٤٢. 

وبخصـوص الكوتـا الطوعيـة أو اإلراديـة التـي 
تتبناهـا األحزاب السياسـية بشـكل إرادي لضمان 
ترشـيح عـدد مهم من النسـاء في قوائـم الحزب، 
اعتمادهـا  فـإن  إلزاميتهـا،  عـدم  مـن  فبالرغـم 
الطوعي يدّل بشكل كبير على نضج وديمقراطية 
بالعدالـة  اقتناعـه  ومـدى  الحـزب  وحداثيـة 
االجتماعيـة ومبـدأ تكافـؤ الفـرص. وتعـّد الكوتـا 
علـى  النسـاء  لتشـجيع  نموذجيـًة  آليـًة  اإلراديـة 
المشـاركة السياسـية، حتـى أن تحسـين تمثيليـة 
النسـاء متوقف قبل كل شـيء على إرادة األحزاب، 
المعهـد  أنجزهـا  دراسـة  إليـه  خلصـت  مـا  وهـو 
 ٢٠١٦ سـنة  األمريكـي  الوطنـي  الديمقراطـي 

بالتعاون مع جمعيات مغربية. 

السـاحة  إن  القـول  يمكـن  اإلطـار،  هـذا  وفـي 
الخصـوص،  وجـه  علـى  المغربيـة  السياسـية 
والعربية عامة، تخلو لغاية اآلن من أحزاب ناضجة 
قادرة على أخذ زمام المبادرة وإقرار كوتا نسـائية 
طوعيـة علـى غـرار دول كثيـرة فـي العالـم. ففي 
إفريقيا مثًال، يصل عدد الدول التي تتبنى أحزابها 
السياسية الديمقراطية بشكل إرادي كوتا نسائية 
الوطنـي  المؤتمـر  (حـزب  دولـة  عشـرين  إلـى 
اإلفريقي في جنوب إفريقيا نموذًجا) ٤٣، وفي كندا 
يخصـص الحـزب الديمقراطـي الجديـد منـذ عـام 
وفـي   ،٪٥٠ فـي  محـددًة  داخليـًة  حصـًة   ١٩٨٥
األحـزاب كوتـا طوعيـة  بعـض  ألمانيـا تخّصـص 
الـدول  فـي  أمـا  و٥٠٪،   ٪٣٠ بيـن  تتـراوح 
تخّصـص  األحـزاب  غالبيـة  فـإن  االسـكندنافية 
بشـكل إرادي مقاعد للنسـاء بغرض إلزام نفسـها 
شـبه  حقيقـًة  المناصفـة  جعـل  مـا  بالمسـاواة؛ 
الـدول، حيـث تقـارب نسـبة  ملموسـة فـي هـذه 

تمثيلية المرأة في برلماناتها ٤٣٪ ٤٤، دون الحاجة 
إلـى فرض كوتا إجبارية بغيـة تحقيق التكافؤ في 

التمثيل السياسي٤٥. 

وأخيـًرا؛ يقتصـر نظـام الحصـص المحـددة فـي 
المغـرب علـى الكوتـا االنتخابية فقـط بالرغم من 
إقـراره قبـل حوالي عشـرين عاًما، دون أن يشـمل 
الوظائـف العامـة ومناصب المسـؤولية في إدارات 
الدولة والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية، 
وهـو مـا يجـب تداركـه لضمـان مشـاركة فعليـة 
للمرأة في الحياة السياسـية والعامة. ففي فرنسـا 
مثـًال تـّم إقـرار كوتا محـددة في ٤٠٪ مـن مقاعد 
مجالـس إدارة الشـركات التـي يعمل بهـا أكثر من 
٥٠٠ موظـف، وتتجـاوز مبيعاتهـا خمسـين مليون 
أورو (قانون "كوبي زيميرمان" لعام ٢٠١١)، وكذا 
فـي التعيينات المرتبطة بمناصب المسـؤولية في 
مجالـس اإلدارات والمؤسسـات العموميـة ولجـان 
االنتقاء (قانون "سوفادي" لعام ٢٠١٢)٤٦، كما تّم 
التنصيـص فـي ٢٠١٣ علـى نظـام التنـاوب فـي 
فـي  بالتعيينـات  الخاصـة  االنتخابيـة  القوائـم 
مناصـب الحكامـة المرتبطـة بمؤسسـات التعليـم 

العالي والبحث العلمي٤٧. 

IV. ضرورة تعديل نظام 
الكوتا النسائية لتحقيق 

المناصفة الفعلية:

ال بـدّ فـي البداية من اإلشـارة إلى أهمية اإلبقاء 
علـى نظـام الكوتـا اإلجبارية في المغـرب، بالنظر 
لعـدة عوامـل أهمهـا خلـو السـاحة السياسـية مـن 
أحزاب حقيقية قادرة على تخصيص كوتا طوعية 
عنـد  طبيعًيـا  يبـدو  مـا  النسـاء،  لفائـدة  داخليـة 
استحضار غياب الحد األدنى من الديمقراطية عند 
معظـم األحـزاب (سـت نسـاء حصلـن فقـط علـى 
مقاعـد برلمانية خـارج نظام الكوتا من بين سـتة 
وتسـعين امـرأًة دخلـت البرلمـان)٤٨. لكـن نظـام 
الحصـص المحـددة بشـكله الحالـي لـن ينجح في 
فـي  عليـه  المنصـوص  المناصفـة  مبـدأ  تحقيـق 
المـادة التاسـعة عشـر من دسـتور ٢٠١١، بالنظر 
لتحديـات كثيـرة علـى مسـتوى البنيـات الثقافيـة 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة، مـا لـم يتـم تدعيمـه 
ودعمه بمجموعة من التدابير واآلليات الدستورية 
والقانونية تمّكن المرأة من المشاركة الفعلية في 

الحياة السياسية والعامة.

أنصـاف  "سياسـة  نهـج  فـي  يسـتمر  فالمغـرب 
الحلول" والسـعي إلرضـاء الحداثيين والمحافظين 
مًعـا، ممـا جعله يتموقع فـي رتب متأخـرة إفريقًيا 
المشـاركة  مجـال  فـي  عالمًيـا)  فقـط  (وليـس 
السياسـية للمـرأة، حتى أنه ال يوجد ضمن العشـر 
دول اإلفريقيـة األكثر حضوًرا للمرأة في الحكومة 
لعـام ٢٠١٩، الـذي يتضمن فـي معظمه دوًال أقّل 
نمـًوا بكثيـر مـن المملكـة مثـل روانـدا، أثيوبيـا، 
أوغنـدا، أنغـوال، مالـي، موريتانيـا، وزامبيـا التـي 
تتذيل هذا الترتيب بنسبة ٣٠٪ ٤٩، فيما ال يتجاوز 
حضـور المـرأة المغربية في حكومة ٢٠٢١ نسـبة 

 . ٪٢٥

ألجـل ذلـك يبـدو ضرورًيـا فتـح نقـاش وطنـي 
مسـؤول وهـادف بغـرض إعـادة النظـر فـي نظام 
آنيـة ومؤقتـة  الحالـي، واتخـاذ تدابيـر  الحصـص 
االسـتحقاقات  فـي  النسـائية  الكوتـا  رفـع  تـروم 

االنتخابيـة المقبلـة (القوائـم الجهويـة) إلـى مـا ال 
يقـّل عـن الثلـث على األقـل، ليس فقط اسـتجابًة 
لمطالـب الحـركات النسـائية وترجمـة النصـوص 
الدسـتورية علـى أرض الواقـع، إنمـا بالخصـوص 
حتـى تشـّكل النسـاء أقليـة مؤثـرة في المؤسسـة 
إيجاًبـا علـى تقلدهـا  التشـريعية؛ مـا سـينعكس 
لمناصب مناصب المسـؤولية ومشـاركتها الفعلية 

في اتخاذ القرار السياسي.

 وهـي الغايـة التـي يصعب الوصـول إليها ما لم 
يقتنـع الفاعلون السياسـيون في المغرب بضرورة 
المسـتوى  علـى  األقـل  علـى  مسـتقبًال،  التخلـي 
المتوسـط، على نظـام "المقاعد المحجـوزة" الذي 
أصبـح متجاوًزا، وتعويـض القوائم الجهوية بكوتا 
حزبية إجبارية، مع اعتماد نظام التناوب في جميع 
القوائـم االنتخابيـة الوطنيـة والمحليـة (امـرأة – 
رجـل – امـرأة- رجـل)، مـا سـيمّكن المـرأة بشـكل 
فعلـي مـن خـوض غمـار االسـتحقاقات االنتخابية 
والتمـرس فـي الحيـاة السياسـية. ومـن المهم في 
هـذا الصـدد، اقتداء المغـرب بالنموذج التونسـي؛ 
فـي  تمثيليـة  التونسـيات  النسـاء  ضمنـت  حيـث 
دون  مقاعـده  مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان 

الحاجة لنظام "المقاعد المحجوزة".

لألهـداف  النسـائية  الكوتـا  لتحقيـق  وضماًنـا 
المقـررة ألجلهـا، فإنـه مـن الضـروري  الرئيسـية 
اتخـاذ المزيـد مـن التدابير بغـرض تأهيـل المرأة 
الحيـاة  لممارسـة  الالزمـة  الخبـرة  واكتسـابها 
السياسـية، وفي هـذا اإلطار يبدو مهًمـا الرفع من 
تمثيليـة  لتشـجيع  الدعـم  صنـدوق  مخصصـات 
النسـاء الذي تّم إحداثه عام ٢٠١٧، والذي يقوم، 
بتقديـم  للتنميـة،  اإلفريقـي  البنـك  بمسـاهمة 
الهادفـة  للمشـاريع  والمواكبـة  المالـي  التمويـل 
االسـتحقاقات  فـي  النسـاء  مشـاركة  لتعزيـز 
الشـأن  االنتخابيـة، وتقويـة قدراتهـا فـي تدبيـر 

المحلي٥٠. 

وألجـل الرفـع مـن عـدد النسـاء الفائـزات فـي 
تمثيليـة  وضمـان  والوطنيـة،  المحليـة  القوائـم 
نسـائية مؤثرة في المجالس المنتخبة، يبدو مهًما 

الخاتمة:

بالرغـم مـن تطـور نظـام الحصـص المحـددة 
المستمر وإسهامه في الدفع بالمشاركة السياسية 
فـي  تمثيليتهـا  مـن  والرفـع  المغربيـة  للمـرأة 
المجالـس المنتخبـة، خاصًة بعـد أن اقترب حضور 
المـرأة فـي مجلـس النـواب (٢٤,٣٪) مـن المعدل 
المسـجل عالمًيـا (٢٥,٥٪)، فإنـه بشـكله الحالـي 
فشـل فـي تأدية وظيفتـه األساسـية المتمثلة في 
إعـداد المـرأة وتأهيلهـا فـي أفـق خوضهـا غمـار 
شـروط  نفـس  وفـق  االنتخابيـة  االسـتحقاقات 
الرجـل، بحيث بقيت المشـاركة السياسـية للمرأة، 
منـذ إقـرار الكوتـا النسـائية قبـل عشـرين عاًمـا، 
رهينًة باألساس لهذا النظام. وهو ما يبدو طبيعًيا 
بعـد أن حّولـت معظـم األحـزاب السياسـية الكوتـا 
معاييـر  متجاهلـة  سياسـي  ريـع  الـى  االنتخابيـة 
الكفـاءة والنزاهـة والمسـؤولية الواجـب اعتمادها 
إفـراز هـذا  يعيـق  مّمـا  الترشـيحات،  تزكيـة  فـي 
النظـام لنسـاء متمرسـات وعلـى درجـة عالية من 
المهنية، بشـكل يصبحن معه قادرات على تحمل 
التنفيذيـة  المكاتـب  داخـل  أهميـًة  أكثـر  أدوار 
والنقابـات،  المنتخبـة،  والمجالـس  لألحـزاب، 
عـن  بعيـًدا  والـوزارات،  العموميـة،  والمؤسسـات 

الحضور الرمزي أو الرقمي.

اعتبـاًرا لذلـك؛ تبدو ضرورة تعديل نظام الكوتا 
ملحة حتى تشـّكل النسـاء أقليًة مؤثرًة ليس فقط 
فـي المجالس المنتخبة إنما في كافة المؤسسـات 
السياسـية للدولـة؛ ألن سـعي المغـرب نحـو بنـاء 
دولـة ديمقراطيـة وحداثيـة يمّر حتًمـا عبر تحقيق 
مشـاركة سياسـية حقيقيـة للمـرأة. وألن الطريـق 
نحـو تقاسـم حقيقي للسـلطة بين الرجـل والمرأة 
تغييـر  فـإن  السياسـية،  بـاإلرادة  مرتبًطـا  يبقـى 
اال  يتـم  ال  الثقافيـة  العراقيـل  وتجـاوز  العقليـات 
باتخـاذ القـرارات الكبرى التي تتجلـى بالخصوص 
فـي التخلـي عـن نظام المقاعـد المحجـوزة وإقرار 
كوتـا حزبية إجباريـة مع التنصيص علـى التناوب 
بيـن الجنسـين فـي تشـكيل القوائـم االنتخابيـة 
المحلية والوطنية، إضافًة الى توسيع دائرة الكوتا 

االنتخابيـة لتشـمل مختلـف مناصـب المسـؤولية 
وكافـة إدارات الدولـة. مـا سـيمهد الطريـق لبـروز 
قيـادات حزبيـة نسـائية قـد يتمخـض عنهـا، فـي 
القـادم مـن السـنوات، تعييـن امـرأة فـي مناصـب 
تاريـخ  فـي  سـابقًة  سـيعّد  مـا  هامـة  حكوميـة 

المملكة.

لكن المغرب مطالب بتسـريع وتيرة التغيير في 
مجـال المشـاركة السياسـية للمـرأة، فهـي ثابتـة 
ومسـتمرة لكنها في الوقت ذاته بطيئة. ويجب أن 
نسـتحضر هنـا أن أثيوبيـا التـي ترأسـها السـيدة 
"سـهلورق زودي" رفعـت فـي ظـرف سـنتين فقط 
نسـبة المشـاركة النسـائية في الحكومة من ١٠٪ 
عـام ٢٠١٧ الـى ٥٠ ٪ عـام ٢٠١٩. نتذكـر فـي 
النهايـة تصريـح السـيدة "ماريا فرناندا" الرئيسـة 
السـابقة للجمعية العامة لألمم المتحدة بمناسـبة 
حديثها عن تطور المشـاركة السياسية للمرأة في 
العالـم، حيـث قالـت: "إذا اتبعنـا الوتيـرة الحاليـة 
للتغييـر سـنصل الـى المناصفـة بعـد ١٠٧ عام". 
بالنسـبة للمغرب أكيد، مع وتيـرة التغيير الحالية، 

سيتجاوز هذا الرقم بكثير.

تشـجيع األحـزاب وتحفيزهم مادًيا إلشـراك المرأة 
فـي العمـل الحزبـي وزيـادة نسـبة حضورهـا فـي 
القوائـم االنتخابيـة، وكـذا إقـرار نظـام تحفيـزي 
الحظـوظ  مـن  ترفـع  التـي  األحـزاب  لمكافـأة 
االنتخابيـة للنسـاء مـن خـالل وضعهـن على رأس 
القوائـم االنتخابيـة. فـي المقابـل، فإنـه اعتبـاًرا 
تشـريعية  أو  دسـتورية  نصـوص  إلـى  السـتناده 
ملزمـة تتجـاوز الوعود والمواثيـق األخالقية، فإنه 
مـن الضـروري إقرار جزاءات في حـق األحزاب غير 
اسـتبعاد  قبيـل  مـن  الكوتـا،  لنظـام  المنضبطـة 
أو كلًيـا مـن  الحرمـان جزئًيـا  المخالفـة،  القوائـم 
الدعـم العمومـي المخّصـص للحـزب (علـى غـرار 
فرنسـا)، أو حتـى اسـتبعاد الحـزب السياسـي مـن 

المنافسة االنتخابية.

وأخيًرا؛ فإن التأسـيس لدولة حداثية تسود فيها 
قيـم الديمقراطيـة الحّقة يمّر أساًسـا عبر توسـيع 
الـى  إضافـًة  لتشـمل  النسـائية،  الكوتـا  دائـرة 
الوظائف االنتخابية جميع مناصب المسـؤولية في 
مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها، وهو ما ينطبق 
أيًضـا علـى باقي الـدول العربية. ويبـدو هذا األمر 
يقـوم  النسـائية  الكوتـا  فمبـدأ  ومبـرًرا،  طبيعًيـا 
أساًسا على وجوب حضور المرأة بنسبة معينة في 
القوائـم االنتخابية، والمجالس المنتخبة، وهيئات 
الدولـة وأجهزتهـا ٥١. لـذا فإنه مـن األهمية بمكان 
اإلسـراع في تخصيص كوتا نسـائية في الوظائف 
السـامية ومناصب المسـؤولية المرتبطـة بإدارات 
الدولة والمؤسسـات العمومية والشركات الوطنية 
ولجـان االنتقاء، ما سيسـاهم بشـكل ملموس في 
تأهيل المرأة وإكسابها الخبرة اإلدارية والسياسية 
الالزمـة، في أفق مشـاركتها الفعلية والكاملة في 
اتخـاذ القرار في مختلف مظاهر الحياة السياسـية 

والعامة، محلًيا ووطنًيا. 



المقدمة:

دسـتورية  مـدى  حـول  قائًمـا  الجـدل  يـزال  ال 
وفاعلية نظام الحصص المحددة "الكوتا" وقدرته 
علـى تأهيل المـرأة وضمان حضورهـا الفعلي في 
مختلف المؤسسـات المنتخبة ومراكز القرار؛ حيث 
يعتقـد البعـض أن نظـام الحصـص يسـعى إلـى 
القضاء على التمييز بتمييٍز آخر بعد أن تحلَّ "عدم 
المساواة الرسمية" محّل "عدم المساواة الفعلية"، 
بكيفيـة توحـي بـأن المرأة أقل شـأًنا، وغيـر قادرة 
علـى تحقيـق ذاتها إلـى درجة يبدو معهـا "التكافؤ 

القسري" مهيًنا في حقها١. 

فـي هـذا اإلطـار تؤكـد آن روفييـارد أن الكوتـا 
إلـى مسـاواة  الوصـول  النسـائية قـد تنجـح فـي 
رقميـة، لكنهـا لـن تفضـي إلـى تحقيـق مسـاواة 
فعليـة، كمـا لـن يكـون لهـا تأثيـر حقيقـي علـى 
السـلوك السياسـي وال على تحسـين وضع النسـاء 
فـي أسـفل درجـات السـلطة، فبالرغم مـن آثارها 
الرمزيـة، فهـي ليسـت الطريـق األمثـل لتحقيـق 
المناصفة، وهي مجرد أداة ال يجب أن نتوقع منها 
بالضرورة أكثر مما تسـمح بـه ميكانيكًيا٢. وتؤكد 
فـي هذا الصدد األسـتاذة "أوريلـي دوديزيرت" أن 
مشكلة المسـاواة بين الجنسين مشكلة اجتماعية 
عميقـة، متجـذرة في الممارسـات والثقافـات، وأن 
حلها يتجاوز اآلليات القانونية، ويتمركز أساًسا في 

التربية والتعليم والتوعية والحوار"٣.

"التمييـز  مبـدأ  مناصـرو  يعتقـد  بالمقابـل 
اإليجابي" أن نظام الكوتا يهدف أساًسا إلى تمكين 
القـدرة علـى  أي  السياسـية،  المـرأة مـن حريتهـا 
ممارسـة حقوقها السياسـية، وهو يستند في ذلك 
أجـل تعزيـز  المسـاواة مـن  "ترسـيخ عـدم  علـى 
كان  إذا  الكوتـا  نظـام  أن  ويؤكـدون  المسـاواة". 
مزمنـة  إلشـكالية  نهائًيـا  حـًال  يمّثـل  ال  صحيًحـا 
النفـس البشـرية؛ فهـو بالمقابـل  ومتجـذرة فـي 
إجـراء مؤقت وفعال لتعزيز التنوع، على حد تعبير 
الديمقراطيـة بشـكل  "دانيـال صبـاغ"، وترسـيخ 

فعلي، ففي النهاية ال ديمقراطية دون نساء٤. 

الكوتـا  نظـام  إقـرار  يعـّد  الكثيريـن  وبـرأي 
(بأنواعـه) فـي مجموعـة من الدول إجـراًء ضرورًيا 
المؤسسـات  فـي  للمـرأة  فاعـل  حضـور  لضمـان 
المنتخبـة ومراكـز القـرار، في ظـل معيقات كثيرة 
بالـغ  أمـًرا  للرجـل  المـرأة  تصبـح معهـا منافسـة 
ينظـر  حيـث  ثقافيـة؛  معيقـات  وهـي  الصعوبـة. 
للمـرأة علـى أنهـا "كائـن غير سياسـي" غيـر قادر 
علـى اتخاذ القرارات الحاسـمة والعقالنية وال على 
تدبير األزمات السياسـية، وهي قناعات يتقاسمها 
اقتصاديـة  وأخـرى  والنسـاء٥،  الرجـال  أحياًنـا 
واجتماعيـة، فمثـًال حسـب أرقـام آخـر إحصـاء عام 
للسـكان ُنّظـم بالمغرب عام ٢٠١٤، بلغت نسـبة 
األمية في صفوف اإلناث نسبة ٤٢٪، مقابل ٢٢٪ 
فقط بالنسـبة للذكور٦، وحسـب أرقـام المندوبية 
ُتقـارب نسـبة  السـامية للتخطيـط لعـام ٢٠٢١، 
 ٪١٧,٥ نسـبة  المغربيـات  النسـاء  لـدى  البطالـة 

مقابل ١٠,٩٪ فقط عند الرجال٧.

لكـن إقـرار الكوتـا، كإحـدى اآلليـات األساسـية 
للتمييـز اإليجابـي، ال يهـدف فقـط لتمكيـن المرأة 
مـن حريتها السياسـية، وال لتعويضهـا عن التأخير 
التاريخي الذي عرفته مشـاركتها السياسية٨، لكن 
أيًضـا مـن أجل "إنقـاذ الحيـاة السياسـية"، فالمرأة 
قـادرة علـى التغييـر والتأثير في الحياة السياسـة، 
وتحقيـق التقـدم الشـامل، وهـو مـا نّصـت عليـه 
اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضد 
المـرأة لعـام ١٩٧٩ (سـيداو) التي صـادق المغرب 
عليها عام ١٩٩٣، التي ربطت بشـكل واضح بين 
تحقيـق التنميـة التامـة، وضمـان أقصى مشـاركة 
ممكنـة للمرأة في جميـع المجاالت. وفًقا لهذا بادر 
المغرب منذ عام ٢٠٠٢، على غرار أكثر من ١٢٠ 
دولة٩، إلى إقرار نظام للكوتا يستمد شرعيته من 
مجموعـة من األسـس القانونيـة؛ فعلى المسـتور 
الدولـي، تسـمح اتفاقيـة (سـيداو) باتخـاذ تدابيـر 
المسـاواة  بتحقيـق  التعجيـل  تسـتهدف  مؤقتـة 
الفعليـة بيـن المـرأة والرجـل، مـع التنصيـص أوًال 
علـى أن هـذه اإلجـراءات المؤقتـة ال ُتعـّد تمييـًزا، 
وثانًيـا على وجـوب وقف العمـل بالتدابير المؤقتة 
قـد  الفـرص  فـي  التكافـؤ  أهـداف  تكـون  عندمـا 

تحققـت١٠. وفـي نفس اإلطار، ينـّص إعالن بكين 
للنهـوض بالمـرأة لعـام ١٩٩٥ علـى إقـرار الكوتا 
النسـائية، مـن خـالل تأكيـده علـى ضـرورة اتخاذ 
الحكومـات للتدابير الالزمة فـي النظم االنتخابية 
التي تضمن إشـراك األحزاب السياسـية للمرأة في 
المسـتوى  علـى  أمـا  االنتخابيـة١١.  المناصـب 
الوطنـي، فإن الدسـتور المغربي يضمن المسـاواة 
بين الرجـل والمرأة في الحريات والحقوق المدنية 
والسياسـية، ويؤكد على سـعي الدولة إلى تحقيق 
ينـّص علـى سـّن  بينهمـا، كمـا  المناصفـة  مبـدأ 
"مقتضيات من شـأنها تشـجيع تكافؤ الفرص بين 
النسـاء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية" ١٢، 
وهي المقتضيات التي أقّرت دسـتوريتها المحكمة 
الدسـتورية بعد أن صادقت علـى التدابير الخاصة 
القانـون  فـي  المتضمنـة  اإليجابـي  بالتمييـز 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب١٣، معتبرًة أنها 
تخدم الغايات الدسـتورية المشـار إليها أعاله، كما 
تندرج في إطار "واجب النهوض" بتمثيلية النساء، 
مع التأكيد على الطابع االستثنائي والمؤقت لهذه 

التدابير١٤. 

تهـدف هـذه الورقـة إلـى تقييـم حصيلـة نظـام 
الكوتـا النسـائية فـي المغـرب بعـد مـرور حوالـي 
عشـرين عاًمـا علـى إقـراره، والتحقـق مـن حجـم 
مـن  الرفـع  فـي  والفعليـة  الرقميـة  مسـاهمته 
إلـى  تسـعى  كمـا  للمـرأة،  السياسـية  التمثيليـة 
اإلجابـة علـى تسـاؤالت كثيـرة تطـرح بخصـوص 
ومـدى  الحالـي،  بشـكله  "الكوتـا"  نظـام  فاعليـة 
قدرتـه على ضمان حضور وازن وفاعل للمرأة في 
المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار. ووفق مقاربة 
الوصفـي  المنهـج  علـى  أساًسـا  تعتمـد  منهجيـة 
التحليلـي، تناقـش الورقـة أهميـة تعديـل نظـام 
الكوتـا الحالـي، ومـدى إمكانيـة التخلـي عن نظام 
وفاعليـة،  إبداًعـا  األقـل  المحجـوزة"  "المقاعـد 
وتعويضه بكوتا حزبية إجبارية في جميع القوائم 
االنتخابيـة تجعـل مـن النسـاء أقليًة مؤثـرًة داخل 
المجالـس المنتخبـة؛ وذلـك انسـجاًما مـع التطـور 
الكبير الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من 
الـدول، وحتـى تتجـاوز مشـاركة المرأة فـي الحياة 

السياسية حدود التسويق الخارجي للمغرب كدولة 
حديثة؛ ألجل هذا سنعرج خالل المحور األول على 
األنظمة التمثيلية للمرأة العربية من حيث أنواعها 
واختالالتهـا، وسـنخّصص المحـور الثانـي لتقييـم 
المشـاركة السياسـية للمـرأة المغربيـة فـي ظـل 
نظـام الكوتا الحالي، فيما سـنتطرق خالل المحور 
الثالـث الختـالالت نظـام الكوتا مقارنـة مع بعض 
فـي  وسـنعالج  والمتقدمـة،  الناميـة  العالـم  دول 
الكوتـا  نظـام  تعديـل  ضـرورة  األخيـر  المحـور 
لضمـان  اتخاذهـا  الواجـب  والتدابيـر  النسـائية 
االنتقـال مـن "ديمقراطيـة الواجهة" إلـى الفاعلية 

السياسية.

I.ا�نظمة التمثيلية للمرأة 
العربية في المؤسسات 

التشريعية: الواقع 
واالختالالت

تعزيـًزا لدولـة القانـون ومن أجـل تطوير قواعد 
الممارسـة الديمقراطية وتخليق الحياة السياسية، 
بـادرت مجموعـة مـن الـدول العربيـة، خاصـًة بعد 
مـن  الرفـع  إلـى  األخيـرة،  العربيـة  االنتفاضـات 
أنظمـة  إقـرار  عبـر  للمـرأة  السياسـية  التمثيليـة 
تمثيليـة خاصـة بهـا؛ حيـث تبّنـت ١٤ دولـة مـن 
مجمـوع الدول األعضاء في جامعـة الدول العربية 
(حوالـي ٦٤٪) نظـام الحصـص المحـددة "الكوتا" 

بأنواعه المختلفة١٥. 

وإذا كانـت أغلـب هـذه الـدول -حوالـي ١٠ دول 
"كوتـا  تبّنـي  اختـارت  قـد  المغـرب-  بينهـا  مـن 
قانونيـة" عبـر التنصيـص علـى نظـام الحصـص 
والقوانيـن  االنتخابيـة  قوانينهـا  فـي  المحـددة 
التشـريعية  بمؤسسـاتها  المتعلقـة  التنظيميـة 
(الغـرف البرلمانيـة األولـى على وجـه الخصوص)، 
فـإن دوًال قليلـة كانت أكثر جـرأة بإقرارها لـ"كوتا 
دسـتورية"، على غرار مصر التي ينّص دسـتورها 
الصـادر سـنة ٢٠١٤ والمعـّدل سـنة ٢٠١٩ علـى 
تخصيـص حصـص محـددة لفائدة النسـاء، سـواء 
أو  المحليـة  المنتخبـة  بالمجالـس  األمـر  تعّلـق 
علـى  منـه   ١٠٢ المـادة  تؤكـد  هكـذا  الوطنيـة، 
تخصيـص ربـع مقاعد مجلـس النواب للمـرأة. أما 
بخصوص الكوتا الطوعية أو اإلرادية التي تتبناها 
األحزاب السياسـية الديمقراطية بشكل إرادي من 
أجـل ضمـان ترشـيح عـدد كبيـر مـن النسـاء فـي 
باسـتثناءات  فإنـه  المقدمـة،  االنتخابيـة  القوائـم 
السياسـية  الحيـاة  فـإن  الجزائـر١٦،  مثـل  قليلـة، 
العربيـة تخلـو لحد اآلن من أحـزاب ناضجة مؤمنة 
بالعدالـة االجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، وقادرة 
نسـائية  كوتـا  وإقـرار  المبـادرة  زمـام  أخـذ  علـى 

طوعية على غرار دول نامية كثيرة في العالم. 

لكـن مـا يعـاب أكثـر علـى األنظمـة التمثيليـة 
للمـرأة العربية فـي المجالس المنتخبة هو هيمنة 
 les sièges» المحجـوزة  المقاعـد  نظـام 
réservés» الـذي ُيعّد نظاًما متجاوًزا؛ حيث تتبناه 
تسـع دول فـي مقابـل خمـس دول فقـط تتبنـى 
نظـام كوتـا حزبيـة إجباريـة؛ مـن بينها فلسـطين 
النسـاء  فيهـا  ضمنـت  التـي  وتونـس  وموريتانيـا 
مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان  فـي  تمثيليـة 
مقاعـده دون الحاجة لنظـام "المقاعد المحجوزة"، 
وقد سـاهم القانون األساسي االنتخابي التونسي 
عـام  تعديلـه  جـرى  والـذي   ٢٠١٤ عـام  الصـادر 
٢٠١٩ فـي تحقيـق هـذا الوضـع، حيث نـّص على 
ضـرورة تقديـم األحزاب للترشـحات "على أسـاس 
مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب 
بينهم داخل القائمة"، مع التأكيد على عدم قبول 

القوائم التي ال تحترم هذا المبدأ١٧ .

وإذا كان ال بـدّ مـن اإلقـرار بالتقـدم الملحـوظ 
لحضور المرأة في المؤسسـات التشريعية العربية 
خالل العشـرية األخيرة؛ حيث فسحت آليات الكوتا 
المجـال أمـام زيـادة مسـتويات تمثيـل المـرأة في 
دول عربيـة كثيرة، مثل اإلمارات التي اسـتطاعت 
تحقيـق المناصفـة الكاملـة بحصـول النسـاء على 
٥٠٪ مـن مقاعد المجلـس الوطني االتحادي، فإن 
هـذا التقـدم وإن كان مطرًدا فإنـه يبقى بطيًئا وال 
يتعدى حدود الحضور الرقمي؛ حيث ال تزال المرأة 
تشـّكل أقليـة غير مؤثرة فـي البرلمانـات العربية 
عـن  بعيـدة  تجعلهـا  كثيـرة  تحديـات  بسـبب 
دون  وتحـول  السياسـي،  القـرار  فـي  المشـاركة 
اضطالعهـا بدور محوري في الحياة السياسـية، ما 
يظهر بوضوح في محدودية مساهمتها في العمل 
التشـريعي، وضعف حضورها وتأثيرها في اللجان 

البرلمانية األكثر أهمية ١٨. 

II.المشاركة السياسية 
للمرأة المغربية في ظل 
نظام الكوتا الحالي؛ أّية 

حصيلة؟

منـذ اسـتقالل المغـرب عـام ١٩٥٦ وإلـى غايـة 
بدايـة األلفيـة الثالثـة كانت المرأة مجـرد موضوع 
حيـث  فيـه١٩؛  فاعـًال  أبـًدا  تكـن  ولـم  للسياسـة، 
اقتصـرت مشـاركتها لزمن طويل علـى التصويت 
فقـط. هكذا لمـدة ثالثين عاًما، منذ أول انتخابات 
دخـول  مـن  امـرأة  أي  تتمكـن  لـم   ،١٩٦٣ عـام 
البرلمـان إلـى غايـة انتخابـات عـام ١٩٩٣ حيـث 
حصلـت المـرأة علـى مقعديـن، وهو الوضـع الذي 
كرسـته أيًضا نتائج انتخابات عام ١٩٩٧ بحصول 
النسـاء علـى مقعديـن دون تغييـر. وفـي الحقيقة 
تأخـرت المـرأة المغربيـة كثيًرا في ولـوج البرلمان 
مقارنـة بـدول عربيـة أخـرى مجـاورة مثـل مصـر 
 ،(١٩٦٢) الجزائـر   ،(١٩٥٩) تونـس   ،(١٩٥٧)
والعـراق   (١٩٧٥) موريتانيـا   ،(١٩٧٣) سـوريا 

 .(١٩٨٠)٢٠

 أمام هذه الوضعية بادر المغرب إلى إقرار كوتا 
"المقاعـد  نظـام  علـى  أساًسـا  تعتمـد  نسـائية 
االنتخابـات  مـع  الكوتـا  بـدأت  وقـد  المحجـوزة". 
وطنيـة  قائمـة  بإقـرار   ٢٠٠٢ لعـام  التشـريعية 
مخصصـة للنسـاء محـددة فـي ثالثين مقعـًدا من 
مقاعـد الغرفـة األولـى، تـّم رفعهـا فـي انتخابـات 
٢٠١١ لتصل الى سـتين مقعًدا. وفي عام ٢٠١٦ 
القائمـة  فـي  أيًضـا  بالمشـاركة  للنسـاء  ُسـمح 
الوطنيـة المخّصصة للشـباب (ثالثـون مقعًدا)، ما 
مكـن واحـًدا وثمانيـن امـرأة مـن دخـول مجلـس 
النـواب. وبعـد المصادقة على القانـون التنظيمي 
الجديد المتعلق بمجلس النواب الذي أقّر تعويض 
القائمـة االنتخابية الوطنية بقوائـم جهوية بلغت 
مقاعدها تسـعين مقعًدا بعد إلغاء قائمة الشـباب، 
مـع التنصيـص علـى تخصيـص ثلثـي مقاعد كل 
قائمة جهوية للنسـاء، وعلى وضع امرأتين اثنتين 
سـتة  حصلـت  جهويـة٢١،  قائمـة  كل  رأس  علـى 

االنتخابـات  فـي  مقاعـد  علـى  امـرأًة  وتسـعون 
التشـريعية األخيـرة التـي جـرت فـي الثامـن مـن 
سـبتمبر ٢٠٢١، لتنتقل نسـبة النسـاء في الغرفة 
التشـريعية األولـى مـن ١٪ قبـل إقـرار الكوتا الى 
٢٤,٣٪ حالًيا٢٢، وهي النسبة التي تقّل بقليل عن 
المعـدل العالمـي لمشـاركة المرأة فـي البرلمانات 

المحدد في ٢٥,٥٪٢٣.

ومـع اإلقرار بمسـاهمة هـذا النظـام في ضمان 
تمثيليـة مهّمـة للمرأة في مجلـس النواب، وهو ما 
ساهم في تحسين صورة البرلمان المغربي، فإنه 
مـن الضـروري اإلشـارة إلـى نقطتيـن أساسـيتين: 
بالطابـع  يقـّر  المغربـي  المشـرع  كان  إذا  أوًال، 
المؤقـت لنظـام الحصـص المحـددة، فـإن نظـام 
الكوتـا فشـل بشـكله الحالـي فـي تأديـة وظيفتـه 
األساسـية المتمثلـة فـي إعـداد المـرأة وتأهيلهـا 
االنتخابيـة  الدوائـر  فـي  مسـتقبًال  للمنافسـة 
المحلية، بما يضمن لها مسـتقبًال تحقيق مشاركة 
سياسية مهّمة خارج هذا النظام، بحيث ظل العدد 
األكبـر في أهم مؤسسـة تمثيليـة هو المنصوص 

عليه في نظام الكوتا٢٤. 

فـي  فـزن  امـرأة  وثالثيـن  خمسـة  بيـن  فمـن 
انتخابـات ٢٠٠٢، خمـٌس منهـن فقـط اسـتطعن 
دخول البرلمان وفق نفس شروط منافسة الرجال 
أي بنسـبة ٪١٤. وقـد انخفضـت هذه النسـبة إلى 
وواصلـت   ،٢٠٠٧ انتخابـات  فـي   ٪١٢ مـن  أقـل 
انخفاضهـا إلـى حوالي ١٠ ٪فـي انتخابات ٢٠١١، 
ثـم ارتفعـت قليًال الى ١١ ٪فـي انتخابات ٢٠١٦، 
وانخفضت بشدة إلى ٦,٢٥٪ في انتخابات ٢٠٢١ 
حيـث اسـتطاعت سـت نسـاء فقـط دخـول مجلس 
النـواب، خارج إطـار الكوتا، من بين ٩٦ امرأة فزن 
فـي هذه االسـتحقاقات٢٥. وهو ما يعني أن نسـبة 
النسـاء اللواتي فـزن عبر الدوائـر االنتخابية (دون 
االسـتفادة من نظام الحصص المحددة) انخفضت 
بعد خمسة استحقاقات انتخابية نظمت منذ إقرار 
الكوتـا عـام ٢٠٠٢ مـن ١٤٪ إلـى ٦,٢٥٪، وكأن 
هـذا النظـام أدى الـى تقاعـس المـرأة فـي خوض 
غمـار االنتخابـات بعيًدا عن االسـتفادة من التمييز 

اإليجابي.

ثانًيـا، حسـب الترتيـب العالمـي الخاص بنسـبة 
حضـور النسـاء فـي البرلمانـات الوطنيـة (الغرفـة 
يحتـل   ،٢٠٢١ أكتوبـر  بشـهر  الخـاص  األولـى) 
المغرب الرتبة ٩٠ عالمًيا بـ ٢٤,٣٪، علًما أنه كان 
يحتـل الرتبـة ١٠٧ الى حدود أكتوبر ٢٠٢٠. وهو 
مـا يعنـي أن المغـرب يحتـل مكانـة متقهقـرة بين 
دول العالـم فـي مجال التمثيلية السياسـية للمرأة 
بالرغـم مـن التقـدم الطفيـف الـذي أحـرزه. هكذا 
فإنـه وفـق نفـس الترتيـب تحتـل المملكـة الرتبة 
التاسعة عشر إفريقًيا حيث تتفوق عليها دول أكثر 
فقًرا وأقّل نمًوا، مثل رواندا (الرتبة األولى عالميا، 
٦١,٣٪)، ناميبيـا (الرتبـة الخامسـة عشـر عالمًيا، 
٤٤,٢٪)، السـنغال (الرتبة السـابعة عشـر عالمًيا، 
عالمًيـا،  عشـر  التاسـعة  (الرتبـة  أثيوبيـا   ،(٪٤٣
وعشـرون  الواحـد  (الرتبـة  الموزمبيـق   ،(٪٤٢,٦
عالمًيا، ٤٢,٤ ٪)، جنوب السودان (الرتبة الخامس 
(الرتبـة  وجيبوتـي   (٪٣٣,٧ عالمًيـا،  واألربعـون 
المسـتوى  وعلـى   .(٪٢٦,٢ عالمًيـا،  الثمانـون 
العربي، يتموقع المغرب في الرتبة السابعة عربًيا 
وراء اإلمـارات العربيـة المتحـدة، التـي تعـّد إحـدى 
الدول القالئل في العالم التي حققت التكافؤ بين 
الجنسـين (الرتبـة الرابعة عالمًيـا، ٥٠٪) ٢٦، مصر 
(الرتبة التاسـعة وسـتون عالمًيا، ٢٧,٧٪)، العراق 
 (٪٢٦,٤ عالمًيـا،  والسـبعون  السـابعة  (الرتبـة 
عالمًيـا،  والسـبعون  الثامنـة  (الرتبـة  وتونـس 

 .٢٦,٣٪)٢٧

وإذا كانت التمثيلية النسائية في مجلس النواب 
تبقى دون حجم التطلعات واالنتظارات خاصة في 
تبقـى  فإنهـا  الذكـر،  السـالفة  االحصائيـات  ظـل 
ضعيفـة للغاية فـي مجلس المستشـارين (الغرفة 
الثانيـة) بالرغـم مـن إقـراره لشـكل متطـور مـن 
أشـكال الكوتـا بعيـًدا عن آليـة المقاعـد المحجوزة 
القانـون  نـّص  حيـث  متجـاوزة؛  أصبحـت  التـي 
التنظيمـي لهـذا المجلس على إقـرار مبدأ التناوب 
فـي لوائح الترشـيح (رجل-امـرأة- رجل-امرأة)٢٨، 
االقتـراع  المجلـس وشـكل  لكـن طبيعـة تكويـن 
القوائـم  غالبيـة  رأس  علـى  الرجـال  ووضـع 

االنتخابيـة، جعـل نسـبة حضـور المـرأة فـي هـذا 
أفـرزت  حيـث   ،٪١١,٦٦ تتجـاوز  ال  المجلـس 
انتخابات سـبتمبر ٢٠٢١ فوز النسـاء بأربعة عشر 

مقعًدا من أصل ١٢٠.

ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أنـه اذا كان الحضـور 
التشـريعية  المؤسسـة  داخـل  للمـرأة  الرقمـي 
متواضًعـا، فهـو كذلك على المسـتوى الفعلي بعد 
ريـع  إلـى  النسـائية  الكوتـا  األحـزاب  حّولـت  أن 
سياسـي أصبـح معهـا البرلمـان المغربـي بمثابـة 
"برلمان األسرة"؛ حيث دأبت األحزاب على ترشيح 
نسـاء تربطهـن صلـة أو قرابـة أو حتـى مصلحـة 
بدوائـر القرار بعيًدا عن معيار الكفاءة، ما انعكس 
سـلًبا علـى أدائهـن المهنـي، حيـث كشـفت إحـدى 
المؤسسـة  فـي  النسـاء  مـن   ٪٦٩ أن  الدراسـات 
عالقـة  طبيعـة  يعرفـن  ال  المغربيـة  التشـريعية 
البرلمـان بالحكومة، وأن ٥٠٪ منهن ال يسـتطعن 
تحديـد عالقـة البرلمان بالمؤسسـات الدسـتورية 
للحكامة، وسجلت الدراسة كذلك أن نحو٤٠٪ من 
بالضبـط  يعرفـن  ال  المسـتجوبات  البرلمانيـات 
كمـا  للبرلمـان،  الماليـة  االختصاصـات  طبيعـة 
كشـفت أن ٢٢٪ منهـن غيـر متمكنـات مـن تقنية 
صياغة األسئلة الكتابية، و٨٣٪ غير متمكنات من 

تقنية األسئلة الشفوية٢٩. 

وما يقال عن التمثيلية النسـائية في المؤسسـة 
التشريعية يقارب الى حد كبير تمثيلية المرأة في 
(المحافظـات  الترابيـة  الجماعـات  مجالـس 
واألقاليم)، فقد حرص القانون التنظيمي المتعلق 
بانتخـاب أعضـاء المجالـس الترابيـة الصـادر عـام 
٢٠٢١ علـى ضمـان تمثيليـة فعليـة للنسـاء، مـن 
خـالل تخصيـص ثلـث مقاعـد مجالـس األقاليـم 
والعماالت لفائدة النسـاء (نسبة حضور النساء في 
هـذا  صـدور  قبـل  واألقاليـم  العمـاالت  مجالـس 
القانـون كانـت فـي حـدود ٤٪)، إضافة إلـى الرفع 
مـن عـدد المقاعـد المخصصـة لهـن فـي مجالـس 
بشـكل  تطـّور  لقـد  الواقـع،  وفـي  الجماعـات٣٠. 
ملحـوظ حضـور المـرأة فـي المجالـس الجماعيـة 

التـي  المقاعـد  نسـبة  ارتفعـت  حيـث  (المحليـة)؛ 
حصلـت عليهـا النسـاء فـي االنتخابـات الجماعيـة 
لعـام ٢٠١٥ الـى ٢١ ٪ بعـد أن كانـت فـي حـدود 
لعـام  الجماعيـة  االنتخابـات  فـي  فقـط   ٪  ٠,٥٦
٢٠٠٣، وقد واصلت هذه النسـبة ارتفاعها لتصل 
إلـى ٢٦,٦٤٪ خـالل االنتخابـات الجماعيـة لعـام 

٢٠٢١، دون أن تبلغ مع ذلك نسبة الثلث٣١.

وبالرغـم مـن ذلـك، يبقـى حضـور المـرأة فـي 
مجالـس الجماعـات واألقاليـم والعمـاالت حضـوًرا 
الوظائـف  إسـناد  يتـّم  حيـث  باألسـاس؛  رقمًيـا 
الثانوية إلى النساء داخل المجالس المختلفة على 
نحـو منهجـي، كمـا أنـه نـادًرا جـًدا مـا يصلـن إلـى 
المناصب المهمة مثل الوظائف المرتبطة بالمالية 
أو التخطيـط الحضـري٣٢. وهـو مـا ينطبـق أيًضـا 
علـى رئاسـة المجالـس المحليـة والجهويـة رغـم 
التقدم المهم المسـجل في هذا الشـأن، فمن بين 
اثنتـا عشـرة جهًة توجد ألول مـرة امرأة على رأس 
مجلـس جهـوي (جهـة كلميـم – وادنـون)٣٣، فـي 
غيـاب واضـح عـن صناعـة القـرار الجهـوي، كمـا 
تاريـخ  فـي  األولـى  للمـرة  نسـاء،  ثـالث  ظفـرت 
الكبـرى  المـدن  فـي  عمـدة  بمنصـب  المملكـة، 

(الرباط، والدار البيضاء، ومراكش)٣٤.

لكن إدماج المرأة في الحياة السياسية ال يرتهن 
المؤسسـة  فـي  لمشـاركتها  البـاب  بفتـح  فقـط 
التشـريعية والمجالـس المنتخبـة وولوجهـا إليهـا، 
بقـدر مـا يرتبـط بتمكينهـا الفعلي من المشـاركة 
في اتخاذ القرارات الحيوية في كل مجاالت الحياة 
السياسـية، فإضافة لمحدودية حضورها وتأثيرها 
في الهيئات المنتخبة بقيت المرأة غائبًة عن صنع 
القرارات الكبرى. وقد بقي الحضور الرمزي للمرأة 
واضًحا أيًضا في تشكيلة الحكومات المعينة، ففي 
عـام ٢٠١٩ لـم تتجـاوز نسـبة حضـور المـرأة في 
الحكومـة المغربية التي كان يقودها حزب العدالة 
والتنميـة اإلسـالمي ١٧٪٣٥، كمـا ظلـت الوزيـرات 
المعّينـات بعيـدات عـن تقلـد مناصـب مـا يعـرف 
الخارجيـة،  الداخليـة،  (وزارات  السـيادة  بـوزارات 
وزارات  حتـى  أو  اإلسـالمية)  والشـؤون  العـدل 
القطاعـات االسـتراتيجية. وهـو الوضـع الـذي تـّم 

تصحيحـه نسـبًيا في الحكومـة المعينة مؤخًرا في 
أكتوبـر ٢٠٢١؛ حيـث ارتفعـت نسـبة النسـاء فيها 
الـى ٢٥٪ بعـد تعيين سـت وزيـرات فـي قطاعات 

هامة (المالية، اإلسكان، السياحة).  

ومـا يقـال عـن الوظائـف السياسـية يقـال أيًضا 
على الوظائف العامة التي تبقى حكًرا على الرجال 
بدرجـة كبيرة (تـرؤس الجامعات، عمـادة الكليات، 
إدارة المؤسسـات العموميـة، ...)، وهو مؤشـر آخر 
علـى رمزيـة الحضـور السياسـي للمـرأة، فلو كان 
حضورهـا فاعـًال لـكان تأثيرها أكبر فـي الحصول 
بهـذه  المرتبطـة  التعيينـات  مـن  نصيـب  علـى 
الوظائف. في ظل هذه المعطيات يبدو من المهم 
إصـالح اختـالالت نظـام الكوتـا الحالـي وتعديلـه 
انسجاًما مع تطور أنظمة الكوتا في الدول النامية 
ضمـان  أفـق  فـي  سـواء،  حـد  علـى  والمتقدمـة 
السياسـية  الحيـاة  فـي  للمـرأة  فعليـة  مشـاركة 

والعامة بعيًدا عن التسويق الخارجي. 

III. اختالالت نظام الكوتا 
المغربي مقارنة بدول 

العالم:

ال يواكـب نظـام الكوتـا الحالـي التطـور الكبيـر 
الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من الدول 
بما فيها الدول األقل نمًوا؛ بدليل أن حضور المرأة 
المنتخبـة والمؤسسـات  المجالـس  المغربيـة فـي 
السياسـية الدسـتورية يبقـى فـي أحسـن األحوال 
فـي حـدود الربـع، علًما أن لممارسـة المـرأة تأثيًرا 
القـرار،  واتخـاذ  السـلطة  مناصـب  فـي  ملموًسـا 
يمـّر  ديمقراطـي  حكـم  إدارة  فـي  ومشـاركتها 
بالضـرورة عبر تشـكيلها ألقلية مؤثرة ال تقل عن 
الحالـة  فـي  يتوافـر  ال  مـا  وهـو   ،٣٦  ٪٣٠ نسـبة 
المغربيـة، فبالرغـم من التقدم الـذي عرفه نظام 
الحصـص المحـددة فـي عـام ٢٠٢١، فإنـه بقـي 
محصوًرا في الوظائف االنتخابية مع االعتماد على 
كوتا قانونية تسـتند أساًسـا على نظـام "المقاعد 
باسـتمرار؛  أهميتـه  تتراجـع  الـذي  المحجـوزة" 
باعتباره أسلوًبا متجاوًزا يعكس تصّوًرا غير واضح 

للمرأة ٣٧.

 ففيمـا يخـص "الكوتـا الدسـتورية"، التـي تأخذ 
بها بعض األنظمة السياسـية عبر إقرار نصوصها 
الدسـتورية لحصـص محددة لفائدة النسـاء سـواء 
كحـال  المحليـة،  أو  الوطنيـة  المسـتويات  علـى 
الدسـتور المصـري الـذي ينّص على كوتا نسـائية 
(الوحـدات  المنتخبـة  المحليـة  المجالـس  فـي 
المحليـة) فـي حـدود الربـع ٣٨، ال ينـص الدسـتور 
المغربـي علـى نظـام الحصـص المحـددة، علـى 
خـالف دول أخرى (حوالي سـتة وثالثين دولة) من 
بينهـا اثنتـا عشـرة دولـًة إفريقيـة مثـل تونـس، 
جنـوب  تنزانيـا،  بورونـدي،  أوغنـدا،  الصومـال، 
السـودان وروانـدا، التـي تنّص جميعهـا على كوتا 
دسـتورية إجباريـة لضمـان تمثيليـة نسـائية فـي 
مؤسسـاتها التشـريعية ٣٩، فيمـا يتجـاوز الدسـتور 
الروانـدي حدود الكوتا االنتخابية الموصى بها في 
مؤتمـر بكيـن، من خـالل إقـراره منذ عـام ٢٠٠٣ 

لكوتـا نسـائية محـددة فـي ٣٠٪ علـى األقـل فـي 
اإلدارات العامة، وجميع مؤسسات اتخاذ القرار بما 

في ذلك السلطة التنفيذية. 

يتـم  التـي  القانونيـة  بالكوتـا  يتعلـق  وفيمـا 
التنصيـص عليها في القوانين التنظيمية الخاصة 
بالمؤسسـات التشـريعية أو في قوانين االنتخابات 
الكوتـا  نسـبة  ترقـى  ال  السياسـية،  األحـزاب  أو 
المخصصـة فـي المغـرب (٢٢,٧٨٪ فـي مجلـس 
النـواب) إلـى مـا هـو عليـه فـي دول أخـرى نامية؛ 
حيـث نجـد أن القانـون االنتخابي السـنغالي ينّص 
اللوائـح  تتضمـن  أن  علـى   ٢٠١٠ عـام  منـذ 
مـن   ٪٥٠ نسـبة  والمحليـة  الوطنيـة  االنتخابيـة 
النسـاء وفق نظـام التناوب، فيما أقـّر قانوٌن صدر 
عام ٢٠١٩ في سـاحل العاج كوتا نسـائية محددة 
فـي ٣٠٪ في جميـع أنواع القوائـم االنتخابية، أما 
روانـدا فقـد نـّص قانونهـا علـى وضـع امـرأة على 
رأس كل الئحـة انتخابيـة؛ وهـو مـا سـاهم فـي  
الروانديـة علـى تسـعة وأربعيـن  المـرأة  حصـول 
مقعًدا من أصل ثمانين مقعًدا المخّصصة للغرفة 
األولـى فـي االنتخابـات التشـريعية لعـام ٢٠١٨. 
ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أن إقـرار كوتـا قانونيـة 
محـددة علـى األقل فـي ٣٠٪ انعكـس ايجاًبا على 
تمثيلية المرأة اإلفريقية، حتى أن النسـاء ترأسـن 
برلمانـات ثمانيـة عشـر دولـة إفريقيـة فـي عـام 

.٢٠١٩

كمـا يعـاب علـى المغـرب أيًضـا هيمنـة نظـام 
"المقاعـد المحجـوزة" علـى الكوتـا القانونية، دون 
اللجـوء لكوتا حزبيـة إجبارية إسـوًة بمجموعة من 
التجـارب الدوليـة، علـى غـرار القانـون االنتخابـي 
البلجيكـي الذي ينّص علـى أن الفرق العددي بين 
الرجل والمـرأة في القوائم االنتخابية التي تتقدم 
وأن  واحـًدا،  يتجـاوز  أن  يجـب  ال  األحـزاب  بهـا 
رأس كل  فـي  الموضوعيـن  االثنيـن  المرشـحين 
الئحـة يجـب أن يكونـا بالضـرورة رجـًال وامـرأة ٤٠، 
وهو ما سـاهم في رفع نسـبة النساء في البرلمان 
البلجيكـي حيث وصلـت الى ٤٣,٨٪ فـي انتخابات 
عام ٢٠١٩ ٤١. أّما في فرنسا فقد صدر قانون في 
يونيـو ٢٠٠٠ يلـزم األحـزاب بتقديـم لوائح تضّم 

٥٠٪ مـن النسـاء، بالتنـاوب بالنسـبة لالنتخابـات 
األوروبية وانتخابات مجلس الشـيوخ، ودون تناوب 
بالنسـبة لالنتخابـات مجالـس البلديـات والجهات. 
بالنسـبة  ملزمـة  غيـر   ٪٥٠ نسـبة  ُتعـّد  فيمـا 
لكـن  الفرنسـية،  الوطنيـة  الجمعيـة  النتخابـات 
الحـزب الـذي ال يحترمها يحرم جزئًيا أو نسـبًيا من 
الدعـم المالـي حسـب عـدد النسـاء المتضمنة في 

قوائمه ٤٢. 

وبخصـوص الكوتـا الطوعيـة أو اإلراديـة التـي 
تتبناهـا األحزاب السياسـية بشـكل إرادي لضمان 
ترشـيح عـدد مهم من النسـاء في قوائـم الحزب، 
اعتمادهـا  فـإن  إلزاميتهـا،  عـدم  مـن  فبالرغـم 
الطوعي يدّل بشكل كبير على نضج وديمقراطية 
بالعدالـة  اقتناعـه  ومـدى  الحـزب  وحداثيـة 
االجتماعيـة ومبـدأ تكافـؤ الفـرص. وتعـّد الكوتـا 
علـى  النسـاء  لتشـجيع  نموذجيـًة  آليـًة  اإلراديـة 
المشـاركة السياسـية، حتـى أن تحسـين تمثيليـة 
النسـاء متوقف قبل كل شـيء على إرادة األحزاب، 
المعهـد  أنجزهـا  دراسـة  إليـه  خلصـت  مـا  وهـو 
 ٢٠١٦ سـنة  األمريكـي  الوطنـي  الديمقراطـي 

بالتعاون مع جمعيات مغربية. 

السـاحة  إن  القـول  يمكـن  اإلطـار،  هـذا  وفـي 
الخصـوص،  وجـه  علـى  المغربيـة  السياسـية 
والعربية عامة، تخلو لغاية اآلن من أحزاب ناضجة 
قادرة على أخذ زمام المبادرة وإقرار كوتا نسـائية 
طوعيـة علـى غـرار دول كثيـرة فـي العالـم. ففي 
إفريقيا مثًال، يصل عدد الدول التي تتبنى أحزابها 
السياسية الديمقراطية بشكل إرادي كوتا نسائية 
الوطنـي  المؤتمـر  (حـزب  دولـة  عشـرين  إلـى 
اإلفريقي في جنوب إفريقيا نموذًجا) ٤٣، وفي كندا 
يخصـص الحـزب الديمقراطـي الجديـد منـذ عـام 
وفـي   ،٪٥٠ فـي  محـددًة  داخليـًة  حصـًة   ١٩٨٥
األحـزاب كوتـا طوعيـة  بعـض  ألمانيـا تخّصـص 
الـدول  فـي  أمـا  و٥٠٪،   ٪٣٠ بيـن  تتـراوح 
تخّصـص  األحـزاب  غالبيـة  فـإن  االسـكندنافية 
بشـكل إرادي مقاعد للنسـاء بغرض إلزام نفسـها 
شـبه  حقيقـًة  المناصفـة  جعـل  مـا  بالمسـاواة؛ 
الـدول، حيـث تقـارب نسـبة  ملموسـة فـي هـذه 

تمثيلية المرأة في برلماناتها ٤٣٪ ٤٤، دون الحاجة 
إلـى فرض كوتا إجبارية بغيـة تحقيق التكافؤ في 

التمثيل السياسي٤٥. 

وأخيـًرا؛ يقتصـر نظـام الحصـص المحـددة فـي 
المغـرب علـى الكوتـا االنتخابية فقـط بالرغم من 
إقـراره قبـل حوالي عشـرين عاًما، دون أن يشـمل 
الوظائـف العامـة ومناصب المسـؤولية في إدارات 
الدولة والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية، 
وهـو مـا يجـب تداركـه لضمـان مشـاركة فعليـة 
للمرأة في الحياة السياسـية والعامة. ففي فرنسـا 
مثـًال تـّم إقـرار كوتا محـددة في ٤٠٪ مـن مقاعد 
مجالـس إدارة الشـركات التـي يعمل بهـا أكثر من 
٥٠٠ موظـف، وتتجـاوز مبيعاتهـا خمسـين مليون 
أورو (قانون "كوبي زيميرمان" لعام ٢٠١١)، وكذا 
فـي التعيينات المرتبطة بمناصب المسـؤولية في 
مجالـس اإلدارات والمؤسسـات العموميـة ولجـان 
االنتقاء (قانون "سوفادي" لعام ٢٠١٢)٤٦، كما تّم 
التنصيـص فـي ٢٠١٣ علـى نظـام التنـاوب فـي 
فـي  بالتعيينـات  الخاصـة  االنتخابيـة  القوائـم 
مناصـب الحكامـة المرتبطـة بمؤسسـات التعليـم 

العالي والبحث العلمي٤٧. 
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IV. ضرورة تعديل نظام 
الكوتا النسائية لتحقيق 

المناصفة الفعلية:

ال بـدّ فـي البداية من اإلشـارة إلى أهمية اإلبقاء 
علـى نظـام الكوتـا اإلجبارية في المغـرب، بالنظر 
لعـدة عوامـل أهمهـا خلـو السـاحة السياسـية مـن 
أحزاب حقيقية قادرة على تخصيص كوتا طوعية 
عنـد  طبيعًيـا  يبـدو  مـا  النسـاء،  لفائـدة  داخليـة 
استحضار غياب الحد األدنى من الديمقراطية عند 
معظـم األحـزاب (سـت نسـاء حصلـن فقـط علـى 
مقاعـد برلمانية خـارج نظام الكوتا من بين سـتة 
وتسـعين امـرأًة دخلـت البرلمـان)٤٨. لكـن نظـام 
الحصـص المحـددة بشـكله الحالـي لـن ينجح في 
فـي  عليـه  المنصـوص  المناصفـة  مبـدأ  تحقيـق 
المـادة التاسـعة عشـر من دسـتور ٢٠١١، بالنظر 
لتحديـات كثيـرة علـى مسـتوى البنيـات الثقافيـة 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة، مـا لـم يتـم تدعيمـه 
ودعمه بمجموعة من التدابير واآلليات الدستورية 
والقانونية تمّكن المرأة من المشاركة الفعلية في 

الحياة السياسية والعامة.

أنصـاف  "سياسـة  نهـج  فـي  يسـتمر  فالمغـرب 
الحلول" والسـعي إلرضـاء الحداثيين والمحافظين 
مًعـا، ممـا جعله يتموقع فـي رتب متأخـرة إفريقًيا 
المشـاركة  مجـال  فـي  عالمًيـا)  فقـط  (وليـس 
السياسـية للمـرأة، حتى أنه ال يوجد ضمن العشـر 
دول اإلفريقيـة األكثر حضوًرا للمرأة في الحكومة 
لعـام ٢٠١٩، الـذي يتضمن فـي معظمه دوًال أقّل 
نمـًوا بكثيـر مـن المملكـة مثـل روانـدا، أثيوبيـا، 
أوغنـدا، أنغـوال، مالـي، موريتانيـا، وزامبيـا التـي 
تتذيل هذا الترتيب بنسبة ٣٠٪ ٤٩، فيما ال يتجاوز 
حضـور المـرأة المغربية في حكومة ٢٠٢١ نسـبة 

 . ٪٢٥

ألجـل ذلـك يبـدو ضرورًيـا فتـح نقـاش وطنـي 
مسـؤول وهـادف بغـرض إعـادة النظـر فـي نظام 
آنيـة ومؤقتـة  الحالـي، واتخـاذ تدابيـر  الحصـص 
االسـتحقاقات  فـي  النسـائية  الكوتـا  رفـع  تـروم 

االنتخابيـة المقبلـة (القوائـم الجهويـة) إلـى مـا ال 
يقـّل عـن الثلـث على األقـل، ليس فقط اسـتجابًة 
لمطالـب الحـركات النسـائية وترجمـة النصـوص 
الدسـتورية علـى أرض الواقـع، إنمـا بالخصـوص 
حتـى تشـّكل النسـاء أقليـة مؤثـرة في المؤسسـة 
إيجاًبـا علـى تقلدهـا  التشـريعية؛ مـا سـينعكس 
لمناصب مناصب المسـؤولية ومشـاركتها الفعلية 

في اتخاذ القرار السياسي.

 وهـي الغايـة التـي يصعب الوصـول إليها ما لم 
يقتنـع الفاعلون السياسـيون في المغرب بضرورة 
المسـتوى  علـى  األقـل  علـى  مسـتقبًال،  التخلـي 
المتوسـط، على نظـام "المقاعد المحجـوزة" الذي 
أصبـح متجاوًزا، وتعويـض القوائم الجهوية بكوتا 
حزبية إجبارية، مع اعتماد نظام التناوب في جميع 
القوائـم االنتخابيـة الوطنيـة والمحليـة (امـرأة – 
رجـل – امـرأة- رجـل)، مـا سـيمّكن المـرأة بشـكل 
فعلـي مـن خـوض غمـار االسـتحقاقات االنتخابية 
والتمـرس فـي الحيـاة السياسـية. ومـن المهم في 
هـذا الصـدد، اقتداء المغـرب بالنموذج التونسـي؛ 
فـي  تمثيليـة  التونسـيات  النسـاء  ضمنـت  حيـث 
دون  مقاعـده  مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان 

الحاجة لنظام "المقاعد المحجوزة".

لألهـداف  النسـائية  الكوتـا  لتحقيـق  وضماًنـا 
المقـررة ألجلهـا، فإنـه مـن الضـروري  الرئيسـية 
اتخـاذ المزيـد مـن التدابير بغـرض تأهيـل المرأة 
الحيـاة  لممارسـة  الالزمـة  الخبـرة  واكتسـابها 
السياسـية، وفي هـذا اإلطار يبدو مهًمـا الرفع من 
تمثيليـة  لتشـجيع  الدعـم  صنـدوق  مخصصـات 
النسـاء الذي تّم إحداثه عام ٢٠١٧، والذي يقوم، 
بتقديـم  للتنميـة،  اإلفريقـي  البنـك  بمسـاهمة 
الهادفـة  للمشـاريع  والمواكبـة  المالـي  التمويـل 
االسـتحقاقات  فـي  النسـاء  مشـاركة  لتعزيـز 
الشـأن  االنتخابيـة، وتقويـة قدراتهـا فـي تدبيـر 

المحلي٥٠. 

وألجـل الرفـع مـن عـدد النسـاء الفائـزات فـي 
تمثيليـة  وضمـان  والوطنيـة،  المحليـة  القوائـم 
نسـائية مؤثرة في المجالس المنتخبة، يبدو مهًما 

الخاتمة:

بالرغـم مـن تطـور نظـام الحصـص المحـددة 
المستمر وإسهامه في الدفع بالمشاركة السياسية 
فـي  تمثيليتهـا  مـن  والرفـع  المغربيـة  للمـرأة 
المجالـس المنتخبـة، خاصًة بعـد أن اقترب حضور 
المـرأة فـي مجلـس النـواب (٢٤,٣٪) مـن المعدل 
المسـجل عالمًيـا (٢٥,٥٪)، فإنـه بشـكله الحالـي 
فشـل فـي تأدية وظيفتـه األساسـية المتمثلة في 
إعـداد المـرأة وتأهيلهـا فـي أفـق خوضهـا غمـار 
شـروط  نفـس  وفـق  االنتخابيـة  االسـتحقاقات 
الرجـل، بحيث بقيت المشـاركة السياسـية للمرأة، 
منـذ إقـرار الكوتـا النسـائية قبـل عشـرين عاًمـا، 
رهينًة باألساس لهذا النظام. وهو ما يبدو طبيعًيا 
بعـد أن حّولـت معظـم األحـزاب السياسـية الكوتـا 
معاييـر  متجاهلـة  سياسـي  ريـع  الـى  االنتخابيـة 
الكفـاءة والنزاهـة والمسـؤولية الواجـب اعتمادها 
إفـراز هـذا  يعيـق  مّمـا  الترشـيحات،  تزكيـة  فـي 
النظـام لنسـاء متمرسـات وعلـى درجـة عالية من 
المهنية، بشـكل يصبحن معه قادرات على تحمل 
التنفيذيـة  المكاتـب  داخـل  أهميـًة  أكثـر  أدوار 
والنقابـات،  المنتخبـة،  والمجالـس  لألحـزاب، 
عـن  بعيـًدا  والـوزارات،  العموميـة،  والمؤسسـات 

الحضور الرمزي أو الرقمي.

اعتبـاًرا لذلـك؛ تبدو ضرورة تعديل نظام الكوتا 
ملحة حتى تشـّكل النسـاء أقليًة مؤثرًة ليس فقط 
فـي المجالس المنتخبة إنما في كافة المؤسسـات 
السياسـية للدولـة؛ ألن سـعي المغـرب نحـو بنـاء 
دولـة ديمقراطيـة وحداثيـة يمّر حتًمـا عبر تحقيق 
مشـاركة سياسـية حقيقيـة للمـرأة. وألن الطريـق 
نحـو تقاسـم حقيقي للسـلطة بين الرجـل والمرأة 
تغييـر  فـإن  السياسـية،  بـاإلرادة  مرتبًطـا  يبقـى 
اال  يتـم  ال  الثقافيـة  العراقيـل  وتجـاوز  العقليـات 
باتخـاذ القـرارات الكبرى التي تتجلـى بالخصوص 
فـي التخلـي عـن نظام المقاعـد المحجـوزة وإقرار 
كوتـا حزبية إجباريـة مع التنصيص علـى التناوب 
بيـن الجنسـين فـي تشـكيل القوائـم االنتخابيـة 
المحلية والوطنية، إضافًة الى توسيع دائرة الكوتا 

االنتخابيـة لتشـمل مختلـف مناصـب المسـؤولية 
وكافـة إدارات الدولـة. مـا سـيمهد الطريـق لبـروز 
قيـادات حزبيـة نسـائية قـد يتمخـض عنهـا، فـي 
القـادم مـن السـنوات، تعييـن امـرأة فـي مناصـب 
تاريـخ  فـي  سـابقًة  سـيعّد  مـا  هامـة  حكوميـة 

المملكة.

لكن المغرب مطالب بتسـريع وتيرة التغيير في 
مجـال المشـاركة السياسـية للمـرأة، فهـي ثابتـة 
ومسـتمرة لكنها في الوقت ذاته بطيئة. ويجب أن 
نسـتحضر هنـا أن أثيوبيـا التـي ترأسـها السـيدة 
"سـهلورق زودي" رفعـت فـي ظـرف سـنتين فقط 
نسـبة المشـاركة النسـائية في الحكومة من ١٠٪ 
عـام ٢٠١٧ الـى ٥٠ ٪ عـام ٢٠١٩. نتذكـر فـي 
النهايـة تصريـح السـيدة "ماريا فرناندا" الرئيسـة 
السـابقة للجمعية العامة لألمم المتحدة بمناسـبة 
حديثها عن تطور المشـاركة السياسية للمرأة في 
العالـم، حيـث قالـت: "إذا اتبعنـا الوتيـرة الحاليـة 
للتغييـر سـنصل الـى المناصفـة بعـد ١٠٧ عام". 
بالنسـبة للمغرب أكيد، مع وتيـرة التغيير الحالية، 

سيتجاوز هذا الرقم بكثير.

تشـجيع األحـزاب وتحفيزهم مادًيا إلشـراك المرأة 
فـي العمـل الحزبـي وزيـادة نسـبة حضورهـا فـي 
القوائـم االنتخابيـة، وكـذا إقـرار نظـام تحفيـزي 
الحظـوظ  مـن  ترفـع  التـي  األحـزاب  لمكافـأة 
االنتخابيـة للنسـاء مـن خـالل وضعهـن على رأس 
القوائـم االنتخابيـة. فـي المقابـل، فإنـه اعتبـاًرا 
تشـريعية  أو  دسـتورية  نصـوص  إلـى  السـتناده 
ملزمـة تتجـاوز الوعود والمواثيـق األخالقية، فإنه 
مـن الضـروري إقرار جزاءات في حـق األحزاب غير 
اسـتبعاد  قبيـل  مـن  الكوتـا،  لنظـام  المنضبطـة 
أو كلًيـا مـن  الحرمـان جزئًيـا  المخالفـة،  القوائـم 
الدعـم العمومـي المخّصـص للحـزب (علـى غـرار 
فرنسـا)، أو حتـى اسـتبعاد الحـزب السياسـي مـن 

المنافسة االنتخابية.

وأخيًرا؛ فإن التأسـيس لدولة حداثية تسود فيها 
قيـم الديمقراطيـة الحّقة يمّر أساًسـا عبر توسـيع 
الـى  إضافـًة  لتشـمل  النسـائية،  الكوتـا  دائـرة 
الوظائف االنتخابية جميع مناصب المسـؤولية في 
مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها، وهو ما ينطبق 
أيًضـا علـى باقي الـدول العربية. ويبـدو هذا األمر 
يقـوم  النسـائية  الكوتـا  فمبـدأ  ومبـرًرا،  طبيعًيـا 
أساًسا على وجوب حضور المرأة بنسبة معينة في 
القوائـم االنتخابية، والمجالس المنتخبة، وهيئات 
الدولـة وأجهزتهـا ٥١. لـذا فإنه مـن األهمية بمكان 
اإلسـراع في تخصيص كوتا نسـائية في الوظائف 
السـامية ومناصب المسـؤولية المرتبطـة بإدارات 
الدولة والمؤسسـات العمومية والشركات الوطنية 
ولجـان االنتقاء، ما سيسـاهم بشـكل ملموس في 
تأهيل المرأة وإكسابها الخبرة اإلدارية والسياسية 
الالزمـة، في أفق مشـاركتها الفعلية والكاملة في 
اتخـاذ القرار في مختلف مظاهر الحياة السياسـية 

والعامة، محلًيا ووطنًيا. 



المقدمة:

دسـتورية  مـدى  حـول  قائًمـا  الجـدل  يـزال  ال 
وفاعلية نظام الحصص المحددة "الكوتا" وقدرته 
علـى تأهيل المـرأة وضمان حضورهـا الفعلي في 
مختلف المؤسسـات المنتخبة ومراكز القرار؛ حيث 
يعتقـد البعـض أن نظـام الحصـص يسـعى إلـى 
القضاء على التمييز بتمييٍز آخر بعد أن تحلَّ "عدم 
المساواة الرسمية" محّل "عدم المساواة الفعلية"، 
بكيفيـة توحـي بـأن المرأة أقل شـأًنا، وغيـر قادرة 
علـى تحقيـق ذاتها إلـى درجة يبدو معهـا "التكافؤ 

القسري" مهيًنا في حقها١. 

فـي هـذا اإلطـار تؤكـد آن روفييـارد أن الكوتـا 
إلـى مسـاواة  الوصـول  النسـائية قـد تنجـح فـي 
رقميـة، لكنهـا لـن تفضـي إلـى تحقيـق مسـاواة 
فعليـة، كمـا لـن يكـون لهـا تأثيـر حقيقـي علـى 
السـلوك السياسـي وال على تحسـين وضع النسـاء 
فـي أسـفل درجـات السـلطة، فبالرغم مـن آثارها 
الرمزيـة، فهـي ليسـت الطريـق األمثـل لتحقيـق 
المناصفة، وهي مجرد أداة ال يجب أن نتوقع منها 
بالضرورة أكثر مما تسـمح بـه ميكانيكًيا٢. وتؤكد 
فـي هذا الصدد األسـتاذة "أوريلـي دوديزيرت" أن 
مشكلة المسـاواة بين الجنسين مشكلة اجتماعية 
عميقـة، متجـذرة في الممارسـات والثقافـات، وأن 
حلها يتجاوز اآلليات القانونية، ويتمركز أساًسا في 

التربية والتعليم والتوعية والحوار"٣.

"التمييـز  مبـدأ  مناصـرو  يعتقـد  بالمقابـل 
اإليجابي" أن نظام الكوتا يهدف أساًسا إلى تمكين 
القـدرة علـى  أي  السياسـية،  المـرأة مـن حريتهـا 
ممارسـة حقوقها السياسـية، وهو يستند في ذلك 
أجـل تعزيـز  المسـاواة مـن  "ترسـيخ عـدم  علـى 
كان  إذا  الكوتـا  نظـام  أن  ويؤكـدون  المسـاواة". 
مزمنـة  إلشـكالية  نهائًيـا  حـًال  يمّثـل  ال  صحيًحـا 
النفـس البشـرية؛ فهـو بالمقابـل  ومتجـذرة فـي 
إجـراء مؤقت وفعال لتعزيز التنوع، على حد تعبير 
الديمقراطيـة بشـكل  "دانيـال صبـاغ"، وترسـيخ 

فعلي، ففي النهاية ال ديمقراطية دون نساء٤. 

الكوتـا  نظـام  إقـرار  يعـّد  الكثيريـن  وبـرأي 
(بأنواعـه) فـي مجموعـة من الدول إجـراًء ضرورًيا 
المؤسسـات  فـي  للمـرأة  فاعـل  حضـور  لضمـان 
المنتخبـة ومراكـز القـرار، في ظـل معيقات كثيرة 
بالـغ  أمـًرا  للرجـل  المـرأة  تصبـح معهـا منافسـة 
ينظـر  حيـث  ثقافيـة؛  معيقـات  وهـي  الصعوبـة. 
للمـرأة علـى أنهـا "كائـن غير سياسـي" غيـر قادر 
علـى اتخاذ القرارات الحاسـمة والعقالنية وال على 
تدبير األزمات السياسـية، وهي قناعات يتقاسمها 
اقتصاديـة  وأخـرى  والنسـاء٥،  الرجـال  أحياًنـا 
واجتماعيـة، فمثـًال حسـب أرقـام آخـر إحصـاء عام 
للسـكان ُنّظـم بالمغرب عام ٢٠١٤، بلغت نسـبة 
األمية في صفوف اإلناث نسبة ٤٢٪، مقابل ٢٢٪ 
فقط بالنسـبة للذكور٦، وحسـب أرقـام المندوبية 
ُتقـارب نسـبة  السـامية للتخطيـط لعـام ٢٠٢١، 
 ٪١٧,٥ نسـبة  المغربيـات  النسـاء  لـدى  البطالـة 

مقابل ١٠,٩٪ فقط عند الرجال٧.

لكـن إقـرار الكوتـا، كإحـدى اآلليـات األساسـية 
للتمييـز اإليجابـي، ال يهـدف فقـط لتمكيـن المرأة 
مـن حريتها السياسـية، وال لتعويضهـا عن التأخير 
التاريخي الذي عرفته مشـاركتها السياسية٨، لكن 
أيًضـا مـن أجل "إنقـاذ الحيـاة السياسـية"، فالمرأة 
قـادرة علـى التغييـر والتأثير في الحياة السياسـة، 
وتحقيـق التقـدم الشـامل، وهـو مـا نّصـت عليـه 
اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضد 
المـرأة لعـام ١٩٧٩ (سـيداو) التي صـادق المغرب 
عليها عام ١٩٩٣، التي ربطت بشـكل واضح بين 
تحقيـق التنميـة التامـة، وضمـان أقصى مشـاركة 
ممكنـة للمرأة في جميـع المجاالت. وفًقا لهذا بادر 
المغرب منذ عام ٢٠٠٢، على غرار أكثر من ١٢٠ 
دولة٩، إلى إقرار نظام للكوتا يستمد شرعيته من 
مجموعـة من األسـس القانونيـة؛ فعلى المسـتور 
الدولـي، تسـمح اتفاقيـة (سـيداو) باتخـاذ تدابيـر 
المسـاواة  بتحقيـق  التعجيـل  تسـتهدف  مؤقتـة 
الفعليـة بيـن المـرأة والرجـل، مـع التنصيـص أوًال 
علـى أن هـذه اإلجـراءات المؤقتـة ال ُتعـّد تمييـًزا، 
وثانًيـا على وجـوب وقف العمـل بالتدابير المؤقتة 
قـد  الفـرص  فـي  التكافـؤ  أهـداف  تكـون  عندمـا 

تحققـت١٠. وفـي نفس اإلطار، ينـّص إعالن بكين 
للنهـوض بالمـرأة لعـام ١٩٩٥ علـى إقـرار الكوتا 
النسـائية، مـن خـالل تأكيـده علـى ضـرورة اتخاذ 
الحكومـات للتدابير الالزمة فـي النظم االنتخابية 
التي تضمن إشـراك األحزاب السياسـية للمرأة في 
المسـتوى  علـى  أمـا  االنتخابيـة١١.  المناصـب 
الوطنـي، فإن الدسـتور المغربي يضمن المسـاواة 
بين الرجـل والمرأة في الحريات والحقوق المدنية 
والسياسـية، ويؤكد على سـعي الدولة إلى تحقيق 
ينـّص علـى سـّن  بينهمـا، كمـا  المناصفـة  مبـدأ 
"مقتضيات من شـأنها تشـجيع تكافؤ الفرص بين 
النسـاء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية" ١٢، 
وهي المقتضيات التي أقّرت دسـتوريتها المحكمة 
الدسـتورية بعد أن صادقت علـى التدابير الخاصة 
القانـون  فـي  المتضمنـة  اإليجابـي  بالتمييـز 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب١٣، معتبرًة أنها 
تخدم الغايات الدسـتورية المشـار إليها أعاله، كما 
تندرج في إطار "واجب النهوض" بتمثيلية النساء، 
مع التأكيد على الطابع االستثنائي والمؤقت لهذه 

التدابير١٤. 

تهـدف هـذه الورقـة إلـى تقييـم حصيلـة نظـام 
الكوتـا النسـائية فـي المغـرب بعـد مـرور حوالـي 
عشـرين عاًمـا علـى إقـراره، والتحقـق مـن حجـم 
مـن  الرفـع  فـي  والفعليـة  الرقميـة  مسـاهمته 
إلـى  تسـعى  كمـا  للمـرأة،  السياسـية  التمثيليـة 
اإلجابـة علـى تسـاؤالت كثيـرة تطـرح بخصـوص 
ومـدى  الحالـي،  بشـكله  "الكوتـا"  نظـام  فاعليـة 
قدرتـه على ضمان حضور وازن وفاعل للمرأة في 
المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار. ووفق مقاربة 
الوصفـي  المنهـج  علـى  أساًسـا  تعتمـد  منهجيـة 
التحليلـي، تناقـش الورقـة أهميـة تعديـل نظـام 
الكوتـا الحالـي، ومـدى إمكانيـة التخلـي عن نظام 
وفاعليـة،  إبداًعـا  األقـل  المحجـوزة"  "المقاعـد 
وتعويضه بكوتا حزبية إجبارية في جميع القوائم 
االنتخابيـة تجعـل مـن النسـاء أقليًة مؤثـرًة داخل 
المجالـس المنتخبـة؛ وذلـك انسـجاًما مـع التطـور 
الكبير الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من 
الـدول، وحتـى تتجـاوز مشـاركة المرأة فـي الحياة 

السياسية حدود التسويق الخارجي للمغرب كدولة 
حديثة؛ ألجل هذا سنعرج خالل المحور األول على 
األنظمة التمثيلية للمرأة العربية من حيث أنواعها 
واختالالتهـا، وسـنخّصص المحـور الثانـي لتقييـم 
المشـاركة السياسـية للمـرأة المغربيـة فـي ظـل 
نظـام الكوتا الحالي، فيما سـنتطرق خالل المحور 
الثالـث الختـالالت نظـام الكوتا مقارنـة مع بعض 
فـي  وسـنعالج  والمتقدمـة،  الناميـة  العالـم  دول 
الكوتـا  نظـام  تعديـل  ضـرورة  األخيـر  المحـور 
لضمـان  اتخاذهـا  الواجـب  والتدابيـر  النسـائية 
االنتقـال مـن "ديمقراطيـة الواجهة" إلـى الفاعلية 

السياسية.

I.ا�نظمة التمثيلية للمرأة 
العربية في المؤسسات 

التشريعية: الواقع 
واالختالالت

تعزيـًزا لدولـة القانـون ومن أجـل تطوير قواعد 
الممارسـة الديمقراطية وتخليق الحياة السياسية، 
بـادرت مجموعـة مـن الـدول العربيـة، خاصـًة بعد 
مـن  الرفـع  إلـى  األخيـرة،  العربيـة  االنتفاضـات 
أنظمـة  إقـرار  عبـر  للمـرأة  السياسـية  التمثيليـة 
تمثيليـة خاصـة بهـا؛ حيـث تبّنـت ١٤ دولـة مـن 
مجمـوع الدول األعضاء في جامعـة الدول العربية 
(حوالـي ٦٤٪) نظـام الحصـص المحـددة "الكوتا" 

بأنواعه المختلفة١٥. 

وإذا كانـت أغلـب هـذه الـدول -حوالـي ١٠ دول 
"كوتـا  تبّنـي  اختـارت  قـد  المغـرب-  بينهـا  مـن 
قانونيـة" عبـر التنصيـص علـى نظـام الحصـص 
والقوانيـن  االنتخابيـة  قوانينهـا  فـي  المحـددة 
التشـريعية  بمؤسسـاتها  المتعلقـة  التنظيميـة 
(الغـرف البرلمانيـة األولـى على وجـه الخصوص)، 
فـإن دوًال قليلـة كانت أكثر جـرأة بإقرارها لـ"كوتا 
دسـتورية"، على غرار مصر التي ينّص دسـتورها 
الصـادر سـنة ٢٠١٤ والمعـّدل سـنة ٢٠١٩ علـى 
تخصيـص حصـص محـددة لفائدة النسـاء، سـواء 
أو  المحليـة  المنتخبـة  بالمجالـس  األمـر  تعّلـق 
علـى  منـه   ١٠٢ المـادة  تؤكـد  هكـذا  الوطنيـة، 
تخصيـص ربـع مقاعد مجلـس النواب للمـرأة. أما 
بخصوص الكوتا الطوعية أو اإلرادية التي تتبناها 
األحزاب السياسـية الديمقراطية بشكل إرادي من 
أجـل ضمـان ترشـيح عـدد كبيـر مـن النسـاء فـي 
باسـتثناءات  فإنـه  المقدمـة،  االنتخابيـة  القوائـم 
السياسـية  الحيـاة  فـإن  الجزائـر١٦،  مثـل  قليلـة، 
العربيـة تخلـو لحد اآلن من أحـزاب ناضجة مؤمنة 
بالعدالـة االجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، وقادرة 
نسـائية  كوتـا  وإقـرار  المبـادرة  زمـام  أخـذ  علـى 

طوعية على غرار دول نامية كثيرة في العالم. 

لكـن مـا يعـاب أكثـر علـى األنظمـة التمثيليـة 
للمـرأة العربية فـي المجالس المنتخبة هو هيمنة 
 les sièges» المحجـوزة  المقاعـد  نظـام 
réservés» الـذي ُيعّد نظاًما متجاوًزا؛ حيث تتبناه 
تسـع دول فـي مقابـل خمـس دول فقـط تتبنـى 
نظـام كوتـا حزبيـة إجباريـة؛ مـن بينها فلسـطين 
النسـاء  فيهـا  ضمنـت  التـي  وتونـس  وموريتانيـا 
مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان  فـي  تمثيليـة 
مقاعـده دون الحاجة لنظـام "المقاعد المحجوزة"، 
وقد سـاهم القانون األساسي االنتخابي التونسي 
عـام  تعديلـه  جـرى  والـذي   ٢٠١٤ عـام  الصـادر 
٢٠١٩ فـي تحقيـق هـذا الوضـع، حيث نـّص على 
ضـرورة تقديـم األحزاب للترشـحات "على أسـاس 
مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب 
بينهم داخل القائمة"، مع التأكيد على عدم قبول 

القوائم التي ال تحترم هذا المبدأ١٧ .

وإذا كان ال بـدّ مـن اإلقـرار بالتقـدم الملحـوظ 
لحضور المرأة في المؤسسـات التشريعية العربية 
خالل العشـرية األخيرة؛ حيث فسحت آليات الكوتا 
المجـال أمـام زيـادة مسـتويات تمثيـل المـرأة في 
دول عربيـة كثيرة، مثل اإلمارات التي اسـتطاعت 
تحقيـق المناصفـة الكاملـة بحصـول النسـاء على 
٥٠٪ مـن مقاعد المجلـس الوطني االتحادي، فإن 
هـذا التقـدم وإن كان مطرًدا فإنـه يبقى بطيًئا وال 
يتعدى حدود الحضور الرقمي؛ حيث ال تزال المرأة 
تشـّكل أقليـة غير مؤثرة فـي البرلمانـات العربية 
عـن  بعيـدة  تجعلهـا  كثيـرة  تحديـات  بسـبب 
دون  وتحـول  السياسـي،  القـرار  فـي  المشـاركة 
اضطالعهـا بدور محوري في الحياة السياسـية، ما 
يظهر بوضوح في محدودية مساهمتها في العمل 
التشـريعي، وضعف حضورها وتأثيرها في اللجان 

البرلمانية األكثر أهمية ١٨. 

II.المشاركة السياسية 
للمرأة المغربية في ظل 
نظام الكوتا الحالي؛ أّية 

حصيلة؟

منـذ اسـتقالل المغـرب عـام ١٩٥٦ وإلـى غايـة 
بدايـة األلفيـة الثالثـة كانت المرأة مجـرد موضوع 
حيـث  فيـه١٩؛  فاعـًال  أبـًدا  تكـن  ولـم  للسياسـة، 
اقتصـرت مشـاركتها لزمن طويل علـى التصويت 
فقـط. هكذا لمـدة ثالثين عاًما، منذ أول انتخابات 
دخـول  مـن  امـرأة  أي  تتمكـن  لـم   ،١٩٦٣ عـام 
البرلمـان إلـى غايـة انتخابـات عـام ١٩٩٣ حيـث 
حصلـت المـرأة علـى مقعديـن، وهو الوضـع الذي 
كرسـته أيًضا نتائج انتخابات عام ١٩٩٧ بحصول 
النسـاء علـى مقعديـن دون تغييـر. وفـي الحقيقة 
تأخـرت المـرأة المغربيـة كثيًرا في ولـوج البرلمان 
مقارنـة بـدول عربيـة أخـرى مجـاورة مثـل مصـر 
 ،(١٩٦٢) الجزائـر   ،(١٩٥٩) تونـس   ،(١٩٥٧)
والعـراق   (١٩٧٥) موريتانيـا   ،(١٩٧٣) سـوريا 

 .(١٩٨٠)٢٠

 أمام هذه الوضعية بادر المغرب إلى إقرار كوتا 
"المقاعـد  نظـام  علـى  أساًسـا  تعتمـد  نسـائية 
االنتخابـات  مـع  الكوتـا  بـدأت  وقـد  المحجـوزة". 
وطنيـة  قائمـة  بإقـرار   ٢٠٠٢ لعـام  التشـريعية 
مخصصـة للنسـاء محـددة فـي ثالثين مقعـًدا من 
مقاعـد الغرفـة األولـى، تـّم رفعهـا فـي انتخابـات 
٢٠١١ لتصل الى سـتين مقعًدا. وفي عام ٢٠١٦ 
القائمـة  فـي  أيًضـا  بالمشـاركة  للنسـاء  ُسـمح 
الوطنيـة المخّصصة للشـباب (ثالثـون مقعًدا)، ما 
مكـن واحـًدا وثمانيـن امـرأة مـن دخـول مجلـس 
النـواب. وبعـد المصادقة على القانـون التنظيمي 
الجديد المتعلق بمجلس النواب الذي أقّر تعويض 
القائمـة االنتخابية الوطنية بقوائـم جهوية بلغت 
مقاعدها تسـعين مقعًدا بعد إلغاء قائمة الشـباب، 
مـع التنصيـص علـى تخصيـص ثلثـي مقاعد كل 
قائمة جهوية للنسـاء، وعلى وضع امرأتين اثنتين 
سـتة  حصلـت  جهويـة٢١،  قائمـة  كل  رأس  علـى 

االنتخابـات  فـي  مقاعـد  علـى  امـرأًة  وتسـعون 
التشـريعية األخيـرة التـي جـرت فـي الثامـن مـن 
سـبتمبر ٢٠٢١، لتنتقل نسـبة النسـاء في الغرفة 
التشـريعية األولـى مـن ١٪ قبـل إقـرار الكوتا الى 
٢٤,٣٪ حالًيا٢٢، وهي النسبة التي تقّل بقليل عن 
المعـدل العالمـي لمشـاركة المرأة فـي البرلمانات 

المحدد في ٢٥,٥٪٢٣.

ومـع اإلقرار بمسـاهمة هـذا النظـام في ضمان 
تمثيليـة مهّمـة للمرأة في مجلـس النواب، وهو ما 
ساهم في تحسين صورة البرلمان المغربي، فإنه 
مـن الضـروري اإلشـارة إلـى نقطتيـن أساسـيتين: 
بالطابـع  يقـّر  المغربـي  المشـرع  كان  إذا  أوًال، 
المؤقـت لنظـام الحصـص المحـددة، فـإن نظـام 
الكوتـا فشـل بشـكله الحالـي فـي تأديـة وظيفتـه 
األساسـية المتمثلـة فـي إعـداد المـرأة وتأهيلهـا 
االنتخابيـة  الدوائـر  فـي  مسـتقبًال  للمنافسـة 
المحلية، بما يضمن لها مسـتقبًال تحقيق مشاركة 
سياسية مهّمة خارج هذا النظام، بحيث ظل العدد 
األكبـر في أهم مؤسسـة تمثيليـة هو المنصوص 

عليه في نظام الكوتا٢٤. 

فـي  فـزن  امـرأة  وثالثيـن  خمسـة  بيـن  فمـن 
انتخابـات ٢٠٠٢، خمـٌس منهـن فقـط اسـتطعن 
دخول البرلمان وفق نفس شروط منافسة الرجال 
أي بنسـبة ٪١٤. وقـد انخفضـت هذه النسـبة إلى 
وواصلـت   ،٢٠٠٧ انتخابـات  فـي   ٪١٢ مـن  أقـل 
انخفاضهـا إلـى حوالي ١٠ ٪فـي انتخابات ٢٠١١، 
ثـم ارتفعـت قليًال الى ١١ ٪فـي انتخابات ٢٠١٦، 
وانخفضت بشدة إلى ٦,٢٥٪ في انتخابات ٢٠٢١ 
حيـث اسـتطاعت سـت نسـاء فقـط دخـول مجلس 
النـواب، خارج إطـار الكوتا، من بين ٩٦ امرأة فزن 
فـي هذه االسـتحقاقات٢٥. وهو ما يعني أن نسـبة 
النسـاء اللواتي فـزن عبر الدوائـر االنتخابية (دون 
االسـتفادة من نظام الحصص المحددة) انخفضت 
بعد خمسة استحقاقات انتخابية نظمت منذ إقرار 
الكوتـا عـام ٢٠٠٢ مـن ١٤٪ إلـى ٦,٢٥٪، وكأن 
هـذا النظـام أدى الـى تقاعـس المـرأة فـي خوض 
غمـار االنتخابـات بعيًدا عن االسـتفادة من التمييز 

اإليجابي.
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ثانًيـا، حسـب الترتيـب العالمـي الخاص بنسـبة 
حضـور النسـاء فـي البرلمانـات الوطنيـة (الغرفـة 
يحتـل   ،٢٠٢١ أكتوبـر  بشـهر  الخـاص  األولـى) 
المغرب الرتبة ٩٠ عالمًيا بـ ٢٤,٣٪، علًما أنه كان 
يحتـل الرتبـة ١٠٧ الى حدود أكتوبر ٢٠٢٠. وهو 
مـا يعنـي أن المغـرب يحتـل مكانـة متقهقـرة بين 
دول العالـم فـي مجال التمثيلية السياسـية للمرأة 
بالرغـم مـن التقـدم الطفيـف الـذي أحـرزه. هكذا 
فإنـه وفـق نفـس الترتيـب تحتـل المملكـة الرتبة 
التاسعة عشر إفريقًيا حيث تتفوق عليها دول أكثر 
فقًرا وأقّل نمًوا، مثل رواندا (الرتبة األولى عالميا، 
٦١,٣٪)، ناميبيـا (الرتبـة الخامسـة عشـر عالمًيا، 
٤٤,٢٪)، السـنغال (الرتبة السـابعة عشـر عالمًيا، 
عالمًيـا،  عشـر  التاسـعة  (الرتبـة  أثيوبيـا   ،(٪٤٣
وعشـرون  الواحـد  (الرتبـة  الموزمبيـق   ،(٪٤٢,٦
عالمًيا، ٤٢,٤ ٪)، جنوب السودان (الرتبة الخامس 
(الرتبـة  وجيبوتـي   (٪٣٣,٧ عالمًيـا،  واألربعـون 
المسـتوى  وعلـى   .(٪٢٦,٢ عالمًيـا،  الثمانـون 
العربي، يتموقع المغرب في الرتبة السابعة عربًيا 
وراء اإلمـارات العربيـة المتحـدة، التـي تعـّد إحـدى 
الدول القالئل في العالم التي حققت التكافؤ بين 
الجنسـين (الرتبـة الرابعة عالمًيـا، ٥٠٪) ٢٦، مصر 
(الرتبة التاسـعة وسـتون عالمًيا، ٢٧,٧٪)، العراق 
 (٪٢٦,٤ عالمًيـا،  والسـبعون  السـابعة  (الرتبـة 
عالمًيـا،  والسـبعون  الثامنـة  (الرتبـة  وتونـس 

 .٢٦,٣٪)٢٧

وإذا كانت التمثيلية النسائية في مجلس النواب 
تبقى دون حجم التطلعات واالنتظارات خاصة في 
تبقـى  فإنهـا  الذكـر،  السـالفة  االحصائيـات  ظـل 
ضعيفـة للغاية فـي مجلس المستشـارين (الغرفة 
الثانيـة) بالرغـم مـن إقـراره لشـكل متطـور مـن 
أشـكال الكوتـا بعيـًدا عن آليـة المقاعـد المحجوزة 
القانـون  نـّص  حيـث  متجـاوزة؛  أصبحـت  التـي 
التنظيمـي لهـذا المجلس على إقـرار مبدأ التناوب 
فـي لوائح الترشـيح (رجل-امـرأة- رجل-امرأة)٢٨، 
االقتـراع  المجلـس وشـكل  لكـن طبيعـة تكويـن 
القوائـم  غالبيـة  رأس  علـى  الرجـال  ووضـع 

االنتخابيـة، جعـل نسـبة حضـور المـرأة فـي هـذا 
أفـرزت  حيـث   ،٪١١,٦٦ تتجـاوز  ال  المجلـس 
انتخابات سـبتمبر ٢٠٢١ فوز النسـاء بأربعة عشر 

مقعًدا من أصل ١٢٠.

ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أنـه اذا كان الحضـور 
التشـريعية  المؤسسـة  داخـل  للمـرأة  الرقمـي 
متواضًعـا، فهـو كذلك على المسـتوى الفعلي بعد 
ريـع  إلـى  النسـائية  الكوتـا  األحـزاب  حّولـت  أن 
سياسـي أصبـح معهـا البرلمـان المغربـي بمثابـة 
"برلمان األسرة"؛ حيث دأبت األحزاب على ترشيح 
نسـاء تربطهـن صلـة أو قرابـة أو حتـى مصلحـة 
بدوائـر القرار بعيًدا عن معيار الكفاءة، ما انعكس 
سـلًبا علـى أدائهـن المهنـي، حيـث كشـفت إحـدى 
المؤسسـة  فـي  النسـاء  مـن   ٪٦٩ أن  الدراسـات 
عالقـة  طبيعـة  يعرفـن  ال  المغربيـة  التشـريعية 
البرلمـان بالحكومة، وأن ٥٠٪ منهن ال يسـتطعن 
تحديـد عالقـة البرلمان بالمؤسسـات الدسـتورية 
للحكامة، وسجلت الدراسة كذلك أن نحو٤٠٪ من 
بالضبـط  يعرفـن  ال  المسـتجوبات  البرلمانيـات 
كمـا  للبرلمـان،  الماليـة  االختصاصـات  طبيعـة 
كشـفت أن ٢٢٪ منهـن غيـر متمكنـات مـن تقنية 
صياغة األسئلة الكتابية، و٨٣٪ غير متمكنات من 

تقنية األسئلة الشفوية٢٩. 

وما يقال عن التمثيلية النسـائية في المؤسسـة 
التشريعية يقارب الى حد كبير تمثيلية المرأة في 
(المحافظـات  الترابيـة  الجماعـات  مجالـس 
واألقاليم)، فقد حرص القانون التنظيمي المتعلق 
بانتخـاب أعضـاء المجالـس الترابيـة الصـادر عـام 
٢٠٢١ علـى ضمـان تمثيليـة فعليـة للنسـاء، مـن 
خـالل تخصيـص ثلـث مقاعـد مجالـس األقاليـم 
والعماالت لفائدة النسـاء (نسبة حضور النساء في 
هـذا  صـدور  قبـل  واألقاليـم  العمـاالت  مجالـس 
القانـون كانـت فـي حـدود ٤٪)، إضافة إلـى الرفع 
مـن عـدد المقاعـد المخصصـة لهـن فـي مجالـس 
بشـكل  تطـّور  لقـد  الواقـع،  وفـي  الجماعـات٣٠. 
ملحـوظ حضـور المـرأة فـي المجالـس الجماعيـة 

التـي  المقاعـد  نسـبة  ارتفعـت  حيـث  (المحليـة)؛ 
حصلـت عليهـا النسـاء فـي االنتخابـات الجماعيـة 
لعـام ٢٠١٥ الـى ٢١ ٪ بعـد أن كانـت فـي حـدود 
لعـام  الجماعيـة  االنتخابـات  فـي  فقـط   ٪  ٠,٥٦
٢٠٠٣، وقد واصلت هذه النسـبة ارتفاعها لتصل 
إلـى ٢٦,٦٤٪ خـالل االنتخابـات الجماعيـة لعـام 

٢٠٢١، دون أن تبلغ مع ذلك نسبة الثلث٣١.

وبالرغـم مـن ذلـك، يبقـى حضـور المـرأة فـي 
مجالـس الجماعـات واألقاليـم والعمـاالت حضـوًرا 
الوظائـف  إسـناد  يتـّم  حيـث  باألسـاس؛  رقمًيـا 
الثانوية إلى النساء داخل المجالس المختلفة على 
نحـو منهجـي، كمـا أنـه نـادًرا جـًدا مـا يصلـن إلـى 
المناصب المهمة مثل الوظائف المرتبطة بالمالية 
أو التخطيـط الحضـري٣٢. وهـو مـا ينطبـق أيًضـا 
علـى رئاسـة المجالـس المحليـة والجهويـة رغـم 
التقدم المهم المسـجل في هذا الشـأن، فمن بين 
اثنتـا عشـرة جهًة توجد ألول مـرة امرأة على رأس 
مجلـس جهـوي (جهـة كلميـم – وادنـون)٣٣، فـي 
غيـاب واضـح عـن صناعـة القـرار الجهـوي، كمـا 
تاريـخ  فـي  األولـى  للمـرة  نسـاء،  ثـالث  ظفـرت 
الكبـرى  المـدن  فـي  عمـدة  بمنصـب  المملكـة، 

(الرباط، والدار البيضاء، ومراكش)٣٤.

لكن إدماج المرأة في الحياة السياسية ال يرتهن 
المؤسسـة  فـي  لمشـاركتها  البـاب  بفتـح  فقـط 
التشـريعية والمجالـس المنتخبـة وولوجهـا إليهـا، 
بقـدر مـا يرتبـط بتمكينهـا الفعلي من المشـاركة 
في اتخاذ القرارات الحيوية في كل مجاالت الحياة 
السياسـية، فإضافة لمحدودية حضورها وتأثيرها 
في الهيئات المنتخبة بقيت المرأة غائبًة عن صنع 
القرارات الكبرى. وقد بقي الحضور الرمزي للمرأة 
واضًحا أيًضا في تشكيلة الحكومات المعينة، ففي 
عـام ٢٠١٩ لـم تتجـاوز نسـبة حضـور المـرأة في 
الحكومـة المغربية التي كان يقودها حزب العدالة 
والتنميـة اإلسـالمي ١٧٪٣٥، كمـا ظلـت الوزيـرات 
المعّينـات بعيـدات عـن تقلـد مناصـب مـا يعـرف 
الخارجيـة،  الداخليـة،  (وزارات  السـيادة  بـوزارات 
وزارات  حتـى  أو  اإلسـالمية)  والشـؤون  العـدل 
القطاعـات االسـتراتيجية. وهـو الوضـع الـذي تـّم 

تصحيحـه نسـبًيا في الحكومـة المعينة مؤخًرا في 
أكتوبـر ٢٠٢١؛ حيـث ارتفعـت نسـبة النسـاء فيها 
الـى ٢٥٪ بعـد تعيين سـت وزيـرات فـي قطاعات 

هامة (المالية، اإلسكان، السياحة).  

ومـا يقـال عـن الوظائـف السياسـية يقـال أيًضا 
على الوظائف العامة التي تبقى حكًرا على الرجال 
بدرجـة كبيرة (تـرؤس الجامعات، عمـادة الكليات، 
إدارة المؤسسـات العموميـة، ...)، وهو مؤشـر آخر 
علـى رمزيـة الحضـور السياسـي للمـرأة، فلو كان 
حضورهـا فاعـًال لـكان تأثيرها أكبر فـي الحصول 
بهـذه  المرتبطـة  التعيينـات  مـن  نصيـب  علـى 
الوظائف. في ظل هذه المعطيات يبدو من المهم 
إصـالح اختـالالت نظـام الكوتـا الحالـي وتعديلـه 
انسجاًما مع تطور أنظمة الكوتا في الدول النامية 
ضمـان  أفـق  فـي  سـواء،  حـد  علـى  والمتقدمـة 
السياسـية  الحيـاة  فـي  للمـرأة  فعليـة  مشـاركة 

والعامة بعيًدا عن التسويق الخارجي. 

III. اختالالت نظام الكوتا 
المغربي مقارنة بدول 

العالم:

ال يواكـب نظـام الكوتـا الحالـي التطـور الكبيـر 
الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من الدول 
بما فيها الدول األقل نمًوا؛ بدليل أن حضور المرأة 
المنتخبـة والمؤسسـات  المجالـس  المغربيـة فـي 
السياسـية الدسـتورية يبقـى فـي أحسـن األحوال 
فـي حـدود الربـع، علًما أن لممارسـة المـرأة تأثيًرا 
القـرار،  واتخـاذ  السـلطة  مناصـب  فـي  ملموًسـا 
يمـّر  ديمقراطـي  حكـم  إدارة  فـي  ومشـاركتها 
بالضـرورة عبر تشـكيلها ألقلية مؤثرة ال تقل عن 
الحالـة  فـي  يتوافـر  ال  مـا  وهـو   ،٣٦  ٪٣٠ نسـبة 
المغربيـة، فبالرغـم من التقدم الـذي عرفه نظام 
الحصـص المحـددة فـي عـام ٢٠٢١، فإنـه بقـي 
محصوًرا في الوظائف االنتخابية مع االعتماد على 
كوتا قانونية تسـتند أساًسـا على نظـام "المقاعد 
باسـتمرار؛  أهميتـه  تتراجـع  الـذي  المحجـوزة" 
باعتباره أسلوًبا متجاوًزا يعكس تصّوًرا غير واضح 

للمرأة ٣٧.

 ففيمـا يخـص "الكوتـا الدسـتورية"، التـي تأخذ 
بها بعض األنظمة السياسـية عبر إقرار نصوصها 
الدسـتورية لحصـص محددة لفائدة النسـاء سـواء 
كحـال  المحليـة،  أو  الوطنيـة  المسـتويات  علـى 
الدسـتور المصـري الـذي ينّص على كوتا نسـائية 
(الوحـدات  المنتخبـة  المحليـة  المجالـس  فـي 
المحليـة) فـي حـدود الربـع ٣٨، ال ينـص الدسـتور 
المغربـي علـى نظـام الحصـص المحـددة، علـى 
خـالف دول أخرى (حوالي سـتة وثالثين دولة) من 
بينهـا اثنتـا عشـرة دولـًة إفريقيـة مثـل تونـس، 
جنـوب  تنزانيـا،  بورونـدي،  أوغنـدا،  الصومـال، 
السـودان وروانـدا، التـي تنّص جميعهـا على كوتا 
دسـتورية إجباريـة لضمـان تمثيليـة نسـائية فـي 
مؤسسـاتها التشـريعية ٣٩، فيمـا يتجـاوز الدسـتور 
الروانـدي حدود الكوتا االنتخابية الموصى بها في 
مؤتمـر بكيـن، من خـالل إقـراره منذ عـام ٢٠٠٣ 

لكوتـا نسـائية محـددة فـي ٣٠٪ علـى األقـل فـي 
اإلدارات العامة، وجميع مؤسسات اتخاذ القرار بما 

في ذلك السلطة التنفيذية. 

يتـم  التـي  القانونيـة  بالكوتـا  يتعلـق  وفيمـا 
التنصيـص عليها في القوانين التنظيمية الخاصة 
بالمؤسسـات التشـريعية أو في قوانين االنتخابات 
الكوتـا  نسـبة  ترقـى  ال  السياسـية،  األحـزاب  أو 
المخصصـة فـي المغـرب (٢٢,٧٨٪ فـي مجلـس 
النـواب) إلـى مـا هـو عليـه فـي دول أخـرى نامية؛ 
حيـث نجـد أن القانـون االنتخابي السـنغالي ينّص 
اللوائـح  تتضمـن  أن  علـى   ٢٠١٠ عـام  منـذ 
مـن   ٪٥٠ نسـبة  والمحليـة  الوطنيـة  االنتخابيـة 
النسـاء وفق نظـام التناوب، فيما أقـّر قانوٌن صدر 
عام ٢٠١٩ في سـاحل العاج كوتا نسـائية محددة 
فـي ٣٠٪ في جميـع أنواع القوائـم االنتخابية، أما 
روانـدا فقـد نـّص قانونهـا علـى وضـع امـرأة على 
رأس كل الئحـة انتخابيـة؛ وهـو مـا سـاهم فـي  
الروانديـة علـى تسـعة وأربعيـن  المـرأة  حصـول 
مقعًدا من أصل ثمانين مقعًدا المخّصصة للغرفة 
األولـى فـي االنتخابـات التشـريعية لعـام ٢٠١٨. 
ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أن إقـرار كوتـا قانونيـة 
محـددة علـى األقل فـي ٣٠٪ انعكـس ايجاًبا على 
تمثيلية المرأة اإلفريقية، حتى أن النسـاء ترأسـن 
برلمانـات ثمانيـة عشـر دولـة إفريقيـة فـي عـام 

.٢٠١٩

كمـا يعـاب علـى المغـرب أيًضـا هيمنـة نظـام 
"المقاعـد المحجـوزة" علـى الكوتـا القانونية، دون 
اللجـوء لكوتا حزبيـة إجبارية إسـوًة بمجموعة من 
التجـارب الدوليـة، علـى غـرار القانـون االنتخابـي 
البلجيكـي الذي ينّص علـى أن الفرق العددي بين 
الرجل والمـرأة في القوائم االنتخابية التي تتقدم 
وأن  واحـًدا،  يتجـاوز  أن  يجـب  ال  األحـزاب  بهـا 
رأس كل  فـي  الموضوعيـن  االثنيـن  المرشـحين 
الئحـة يجـب أن يكونـا بالضـرورة رجـًال وامـرأة ٤٠، 
وهو ما سـاهم في رفع نسـبة النساء في البرلمان 
البلجيكـي حيث وصلـت الى ٤٣,٨٪ فـي انتخابات 
عام ٢٠١٩ ٤١. أّما في فرنسا فقد صدر قانون في 
يونيـو ٢٠٠٠ يلـزم األحـزاب بتقديـم لوائح تضّم 

٥٠٪ مـن النسـاء، بالتنـاوب بالنسـبة لالنتخابـات 
األوروبية وانتخابات مجلس الشـيوخ، ودون تناوب 
بالنسـبة لالنتخابـات مجالـس البلديـات والجهات. 
بالنسـبة  ملزمـة  غيـر   ٪٥٠ نسـبة  ُتعـّد  فيمـا 
لكـن  الفرنسـية،  الوطنيـة  الجمعيـة  النتخابـات 
الحـزب الـذي ال يحترمها يحرم جزئًيا أو نسـبًيا من 
الدعـم المالـي حسـب عـدد النسـاء المتضمنة في 

قوائمه ٤٢. 

وبخصـوص الكوتـا الطوعيـة أو اإلراديـة التـي 
تتبناهـا األحزاب السياسـية بشـكل إرادي لضمان 
ترشـيح عـدد مهم من النسـاء في قوائـم الحزب، 
اعتمادهـا  فـإن  إلزاميتهـا،  عـدم  مـن  فبالرغـم 
الطوعي يدّل بشكل كبير على نضج وديمقراطية 
بالعدالـة  اقتناعـه  ومـدى  الحـزب  وحداثيـة 
االجتماعيـة ومبـدأ تكافـؤ الفـرص. وتعـّد الكوتـا 
علـى  النسـاء  لتشـجيع  نموذجيـًة  آليـًة  اإلراديـة 
المشـاركة السياسـية، حتـى أن تحسـين تمثيليـة 
النسـاء متوقف قبل كل شـيء على إرادة األحزاب، 
المعهـد  أنجزهـا  دراسـة  إليـه  خلصـت  مـا  وهـو 
 ٢٠١٦ سـنة  األمريكـي  الوطنـي  الديمقراطـي 

بالتعاون مع جمعيات مغربية. 

السـاحة  إن  القـول  يمكـن  اإلطـار،  هـذا  وفـي 
الخصـوص،  وجـه  علـى  المغربيـة  السياسـية 
والعربية عامة، تخلو لغاية اآلن من أحزاب ناضجة 
قادرة على أخذ زمام المبادرة وإقرار كوتا نسـائية 
طوعيـة علـى غـرار دول كثيـرة فـي العالـم. ففي 
إفريقيا مثًال، يصل عدد الدول التي تتبنى أحزابها 
السياسية الديمقراطية بشكل إرادي كوتا نسائية 
الوطنـي  المؤتمـر  (حـزب  دولـة  عشـرين  إلـى 
اإلفريقي في جنوب إفريقيا نموذًجا) ٤٣، وفي كندا 
يخصـص الحـزب الديمقراطـي الجديـد منـذ عـام 
وفـي   ،٪٥٠ فـي  محـددًة  داخليـًة  حصـًة   ١٩٨٥
األحـزاب كوتـا طوعيـة  بعـض  ألمانيـا تخّصـص 
الـدول  فـي  أمـا  و٥٠٪،   ٪٣٠ بيـن  تتـراوح 
تخّصـص  األحـزاب  غالبيـة  فـإن  االسـكندنافية 
بشـكل إرادي مقاعد للنسـاء بغرض إلزام نفسـها 
شـبه  حقيقـًة  المناصفـة  جعـل  مـا  بالمسـاواة؛ 
الـدول، حيـث تقـارب نسـبة  ملموسـة فـي هـذه 

تمثيلية المرأة في برلماناتها ٤٣٪ ٤٤، دون الحاجة 
إلـى فرض كوتا إجبارية بغيـة تحقيق التكافؤ في 

التمثيل السياسي٤٥. 

وأخيـًرا؛ يقتصـر نظـام الحصـص المحـددة فـي 
المغـرب علـى الكوتـا االنتخابية فقـط بالرغم من 
إقـراره قبـل حوالي عشـرين عاًما، دون أن يشـمل 
الوظائـف العامـة ومناصب المسـؤولية في إدارات 
الدولة والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية، 
وهـو مـا يجـب تداركـه لضمـان مشـاركة فعليـة 
للمرأة في الحياة السياسـية والعامة. ففي فرنسـا 
مثـًال تـّم إقـرار كوتا محـددة في ٤٠٪ مـن مقاعد 
مجالـس إدارة الشـركات التـي يعمل بهـا أكثر من 
٥٠٠ موظـف، وتتجـاوز مبيعاتهـا خمسـين مليون 
أورو (قانون "كوبي زيميرمان" لعام ٢٠١١)، وكذا 
فـي التعيينات المرتبطة بمناصب المسـؤولية في 
مجالـس اإلدارات والمؤسسـات العموميـة ولجـان 
االنتقاء (قانون "سوفادي" لعام ٢٠١٢)٤٦، كما تّم 
التنصيـص فـي ٢٠١٣ علـى نظـام التنـاوب فـي 
فـي  بالتعيينـات  الخاصـة  االنتخابيـة  القوائـم 
مناصـب الحكامـة المرتبطـة بمؤسسـات التعليـم 

العالي والبحث العلمي٤٧. 

IV. ضرورة تعديل نظام 
الكوتا النسائية لتحقيق 

المناصفة الفعلية:

ال بـدّ فـي البداية من اإلشـارة إلى أهمية اإلبقاء 
علـى نظـام الكوتـا اإلجبارية في المغـرب، بالنظر 
لعـدة عوامـل أهمهـا خلـو السـاحة السياسـية مـن 
أحزاب حقيقية قادرة على تخصيص كوتا طوعية 
عنـد  طبيعًيـا  يبـدو  مـا  النسـاء،  لفائـدة  داخليـة 
استحضار غياب الحد األدنى من الديمقراطية عند 
معظـم األحـزاب (سـت نسـاء حصلـن فقـط علـى 
مقاعـد برلمانية خـارج نظام الكوتا من بين سـتة 
وتسـعين امـرأًة دخلـت البرلمـان)٤٨. لكـن نظـام 
الحصـص المحـددة بشـكله الحالـي لـن ينجح في 
فـي  عليـه  المنصـوص  المناصفـة  مبـدأ  تحقيـق 
المـادة التاسـعة عشـر من دسـتور ٢٠١١، بالنظر 
لتحديـات كثيـرة علـى مسـتوى البنيـات الثقافيـة 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة، مـا لـم يتـم تدعيمـه 
ودعمه بمجموعة من التدابير واآلليات الدستورية 
والقانونية تمّكن المرأة من المشاركة الفعلية في 

الحياة السياسية والعامة.

أنصـاف  "سياسـة  نهـج  فـي  يسـتمر  فالمغـرب 
الحلول" والسـعي إلرضـاء الحداثيين والمحافظين 
مًعـا، ممـا جعله يتموقع فـي رتب متأخـرة إفريقًيا 
المشـاركة  مجـال  فـي  عالمًيـا)  فقـط  (وليـس 
السياسـية للمـرأة، حتى أنه ال يوجد ضمن العشـر 
دول اإلفريقيـة األكثر حضوًرا للمرأة في الحكومة 
لعـام ٢٠١٩، الـذي يتضمن فـي معظمه دوًال أقّل 
نمـًوا بكثيـر مـن المملكـة مثـل روانـدا، أثيوبيـا، 
أوغنـدا، أنغـوال، مالـي، موريتانيـا، وزامبيـا التـي 
تتذيل هذا الترتيب بنسبة ٣٠٪ ٤٩، فيما ال يتجاوز 
حضـور المـرأة المغربية في حكومة ٢٠٢١ نسـبة 

 . ٪٢٥

ألجـل ذلـك يبـدو ضرورًيـا فتـح نقـاش وطنـي 
مسـؤول وهـادف بغـرض إعـادة النظـر فـي نظام 
آنيـة ومؤقتـة  الحالـي، واتخـاذ تدابيـر  الحصـص 
االسـتحقاقات  فـي  النسـائية  الكوتـا  رفـع  تـروم 

االنتخابيـة المقبلـة (القوائـم الجهويـة) إلـى مـا ال 
يقـّل عـن الثلـث على األقـل، ليس فقط اسـتجابًة 
لمطالـب الحـركات النسـائية وترجمـة النصـوص 
الدسـتورية علـى أرض الواقـع، إنمـا بالخصـوص 
حتـى تشـّكل النسـاء أقليـة مؤثـرة في المؤسسـة 
إيجاًبـا علـى تقلدهـا  التشـريعية؛ مـا سـينعكس 
لمناصب مناصب المسـؤولية ومشـاركتها الفعلية 

في اتخاذ القرار السياسي.

 وهـي الغايـة التـي يصعب الوصـول إليها ما لم 
يقتنـع الفاعلون السياسـيون في المغرب بضرورة 
المسـتوى  علـى  األقـل  علـى  مسـتقبًال،  التخلـي 
المتوسـط، على نظـام "المقاعد المحجـوزة" الذي 
أصبـح متجاوًزا، وتعويـض القوائم الجهوية بكوتا 
حزبية إجبارية، مع اعتماد نظام التناوب في جميع 
القوائـم االنتخابيـة الوطنيـة والمحليـة (امـرأة – 
رجـل – امـرأة- رجـل)، مـا سـيمّكن المـرأة بشـكل 
فعلـي مـن خـوض غمـار االسـتحقاقات االنتخابية 
والتمـرس فـي الحيـاة السياسـية. ومـن المهم في 
هـذا الصـدد، اقتداء المغـرب بالنموذج التونسـي؛ 
فـي  تمثيليـة  التونسـيات  النسـاء  ضمنـت  حيـث 
دون  مقاعـده  مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان 

الحاجة لنظام "المقاعد المحجوزة".

لألهـداف  النسـائية  الكوتـا  لتحقيـق  وضماًنـا 
المقـررة ألجلهـا، فإنـه مـن الضـروري  الرئيسـية 
اتخـاذ المزيـد مـن التدابير بغـرض تأهيـل المرأة 
الحيـاة  لممارسـة  الالزمـة  الخبـرة  واكتسـابها 
السياسـية، وفي هـذا اإلطار يبدو مهًمـا الرفع من 
تمثيليـة  لتشـجيع  الدعـم  صنـدوق  مخصصـات 
النسـاء الذي تّم إحداثه عام ٢٠١٧، والذي يقوم، 
بتقديـم  للتنميـة،  اإلفريقـي  البنـك  بمسـاهمة 
الهادفـة  للمشـاريع  والمواكبـة  المالـي  التمويـل 
االسـتحقاقات  فـي  النسـاء  مشـاركة  لتعزيـز 
الشـأن  االنتخابيـة، وتقويـة قدراتهـا فـي تدبيـر 

المحلي٥٠. 

وألجـل الرفـع مـن عـدد النسـاء الفائـزات فـي 
تمثيليـة  وضمـان  والوطنيـة،  المحليـة  القوائـم 
نسـائية مؤثرة في المجالس المنتخبة، يبدو مهًما 

الخاتمة:

بالرغـم مـن تطـور نظـام الحصـص المحـددة 
المستمر وإسهامه في الدفع بالمشاركة السياسية 
فـي  تمثيليتهـا  مـن  والرفـع  المغربيـة  للمـرأة 
المجالـس المنتخبـة، خاصًة بعـد أن اقترب حضور 
المـرأة فـي مجلـس النـواب (٢٤,٣٪) مـن المعدل 
المسـجل عالمًيـا (٢٥,٥٪)، فإنـه بشـكله الحالـي 
فشـل فـي تأدية وظيفتـه األساسـية المتمثلة في 
إعـداد المـرأة وتأهيلهـا فـي أفـق خوضهـا غمـار 
شـروط  نفـس  وفـق  االنتخابيـة  االسـتحقاقات 
الرجـل، بحيث بقيت المشـاركة السياسـية للمرأة، 
منـذ إقـرار الكوتـا النسـائية قبـل عشـرين عاًمـا، 
رهينًة باألساس لهذا النظام. وهو ما يبدو طبيعًيا 
بعـد أن حّولـت معظـم األحـزاب السياسـية الكوتـا 
معاييـر  متجاهلـة  سياسـي  ريـع  الـى  االنتخابيـة 
الكفـاءة والنزاهـة والمسـؤولية الواجـب اعتمادها 
إفـراز هـذا  يعيـق  مّمـا  الترشـيحات،  تزكيـة  فـي 
النظـام لنسـاء متمرسـات وعلـى درجـة عالية من 
المهنية، بشـكل يصبحن معه قادرات على تحمل 
التنفيذيـة  المكاتـب  داخـل  أهميـًة  أكثـر  أدوار 
والنقابـات،  المنتخبـة،  والمجالـس  لألحـزاب، 
عـن  بعيـًدا  والـوزارات،  العموميـة،  والمؤسسـات 

الحضور الرمزي أو الرقمي.

اعتبـاًرا لذلـك؛ تبدو ضرورة تعديل نظام الكوتا 
ملحة حتى تشـّكل النسـاء أقليًة مؤثرًة ليس فقط 
فـي المجالس المنتخبة إنما في كافة المؤسسـات 
السياسـية للدولـة؛ ألن سـعي المغـرب نحـو بنـاء 
دولـة ديمقراطيـة وحداثيـة يمّر حتًمـا عبر تحقيق 
مشـاركة سياسـية حقيقيـة للمـرأة. وألن الطريـق 
نحـو تقاسـم حقيقي للسـلطة بين الرجـل والمرأة 
تغييـر  فـإن  السياسـية،  بـاإلرادة  مرتبًطـا  يبقـى 
اال  يتـم  ال  الثقافيـة  العراقيـل  وتجـاوز  العقليـات 
باتخـاذ القـرارات الكبرى التي تتجلـى بالخصوص 
فـي التخلـي عـن نظام المقاعـد المحجـوزة وإقرار 
كوتـا حزبية إجباريـة مع التنصيص علـى التناوب 
بيـن الجنسـين فـي تشـكيل القوائـم االنتخابيـة 
المحلية والوطنية، إضافًة الى توسيع دائرة الكوتا 

االنتخابيـة لتشـمل مختلـف مناصـب المسـؤولية 
وكافـة إدارات الدولـة. مـا سـيمهد الطريـق لبـروز 
قيـادات حزبيـة نسـائية قـد يتمخـض عنهـا، فـي 
القـادم مـن السـنوات، تعييـن امـرأة فـي مناصـب 
تاريـخ  فـي  سـابقًة  سـيعّد  مـا  هامـة  حكوميـة 

المملكة.

لكن المغرب مطالب بتسـريع وتيرة التغيير في 
مجـال المشـاركة السياسـية للمـرأة، فهـي ثابتـة 
ومسـتمرة لكنها في الوقت ذاته بطيئة. ويجب أن 
نسـتحضر هنـا أن أثيوبيـا التـي ترأسـها السـيدة 
"سـهلورق زودي" رفعـت فـي ظـرف سـنتين فقط 
نسـبة المشـاركة النسـائية في الحكومة من ١٠٪ 
عـام ٢٠١٧ الـى ٥٠ ٪ عـام ٢٠١٩. نتذكـر فـي 
النهايـة تصريـح السـيدة "ماريا فرناندا" الرئيسـة 
السـابقة للجمعية العامة لألمم المتحدة بمناسـبة 
حديثها عن تطور المشـاركة السياسية للمرأة في 
العالـم، حيـث قالـت: "إذا اتبعنـا الوتيـرة الحاليـة 
للتغييـر سـنصل الـى المناصفـة بعـد ١٠٧ عام". 
بالنسـبة للمغرب أكيد، مع وتيـرة التغيير الحالية، 

سيتجاوز هذا الرقم بكثير.

تشـجيع األحـزاب وتحفيزهم مادًيا إلشـراك المرأة 
فـي العمـل الحزبـي وزيـادة نسـبة حضورهـا فـي 
القوائـم االنتخابيـة، وكـذا إقـرار نظـام تحفيـزي 
الحظـوظ  مـن  ترفـع  التـي  األحـزاب  لمكافـأة 
االنتخابيـة للنسـاء مـن خـالل وضعهـن على رأس 
القوائـم االنتخابيـة. فـي المقابـل، فإنـه اعتبـاًرا 
تشـريعية  أو  دسـتورية  نصـوص  إلـى  السـتناده 
ملزمـة تتجـاوز الوعود والمواثيـق األخالقية، فإنه 
مـن الضـروري إقرار جزاءات في حـق األحزاب غير 
اسـتبعاد  قبيـل  مـن  الكوتـا،  لنظـام  المنضبطـة 
أو كلًيـا مـن  الحرمـان جزئًيـا  المخالفـة،  القوائـم 
الدعـم العمومـي المخّصـص للحـزب (علـى غـرار 
فرنسـا)، أو حتـى اسـتبعاد الحـزب السياسـي مـن 

المنافسة االنتخابية.

وأخيًرا؛ فإن التأسـيس لدولة حداثية تسود فيها 
قيـم الديمقراطيـة الحّقة يمّر أساًسـا عبر توسـيع 
الـى  إضافـًة  لتشـمل  النسـائية،  الكوتـا  دائـرة 
الوظائف االنتخابية جميع مناصب المسـؤولية في 
مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها، وهو ما ينطبق 
أيًضـا علـى باقي الـدول العربية. ويبـدو هذا األمر 
يقـوم  النسـائية  الكوتـا  فمبـدأ  ومبـرًرا،  طبيعًيـا 
أساًسا على وجوب حضور المرأة بنسبة معينة في 
القوائـم االنتخابية، والمجالس المنتخبة، وهيئات 
الدولـة وأجهزتهـا ٥١. لـذا فإنه مـن األهمية بمكان 
اإلسـراع في تخصيص كوتا نسـائية في الوظائف 
السـامية ومناصب المسـؤولية المرتبطـة بإدارات 
الدولة والمؤسسـات العمومية والشركات الوطنية 
ولجـان االنتقاء، ما سيسـاهم بشـكل ملموس في 
تأهيل المرأة وإكسابها الخبرة اإلدارية والسياسية 
الالزمـة، في أفق مشـاركتها الفعلية والكاملة في 
اتخـاذ القرار في مختلف مظاهر الحياة السياسـية 

والعامة، محلًيا ووطنًيا. 



المقدمة:

دسـتورية  مـدى  حـول  قائًمـا  الجـدل  يـزال  ال 
وفاعلية نظام الحصص المحددة "الكوتا" وقدرته 
علـى تأهيل المـرأة وضمان حضورهـا الفعلي في 
مختلف المؤسسـات المنتخبة ومراكز القرار؛ حيث 
يعتقـد البعـض أن نظـام الحصـص يسـعى إلـى 
القضاء على التمييز بتمييٍز آخر بعد أن تحلَّ "عدم 
المساواة الرسمية" محّل "عدم المساواة الفعلية"، 
بكيفيـة توحـي بـأن المرأة أقل شـأًنا، وغيـر قادرة 
علـى تحقيـق ذاتها إلـى درجة يبدو معهـا "التكافؤ 

القسري" مهيًنا في حقها١. 

فـي هـذا اإلطـار تؤكـد آن روفييـارد أن الكوتـا 
إلـى مسـاواة  الوصـول  النسـائية قـد تنجـح فـي 
رقميـة، لكنهـا لـن تفضـي إلـى تحقيـق مسـاواة 
فعليـة، كمـا لـن يكـون لهـا تأثيـر حقيقـي علـى 
السـلوك السياسـي وال على تحسـين وضع النسـاء 
فـي أسـفل درجـات السـلطة، فبالرغم مـن آثارها 
الرمزيـة، فهـي ليسـت الطريـق األمثـل لتحقيـق 
المناصفة، وهي مجرد أداة ال يجب أن نتوقع منها 
بالضرورة أكثر مما تسـمح بـه ميكانيكًيا٢. وتؤكد 
فـي هذا الصدد األسـتاذة "أوريلـي دوديزيرت" أن 
مشكلة المسـاواة بين الجنسين مشكلة اجتماعية 
عميقـة، متجـذرة في الممارسـات والثقافـات، وأن 
حلها يتجاوز اآلليات القانونية، ويتمركز أساًسا في 

التربية والتعليم والتوعية والحوار"٣.

"التمييـز  مبـدأ  مناصـرو  يعتقـد  بالمقابـل 
اإليجابي" أن نظام الكوتا يهدف أساًسا إلى تمكين 
القـدرة علـى  أي  السياسـية،  المـرأة مـن حريتهـا 
ممارسـة حقوقها السياسـية، وهو يستند في ذلك 
أجـل تعزيـز  المسـاواة مـن  "ترسـيخ عـدم  علـى 
كان  إذا  الكوتـا  نظـام  أن  ويؤكـدون  المسـاواة". 
مزمنـة  إلشـكالية  نهائًيـا  حـًال  يمّثـل  ال  صحيًحـا 
النفـس البشـرية؛ فهـو بالمقابـل  ومتجـذرة فـي 
إجـراء مؤقت وفعال لتعزيز التنوع، على حد تعبير 
الديمقراطيـة بشـكل  "دانيـال صبـاغ"، وترسـيخ 

فعلي، ففي النهاية ال ديمقراطية دون نساء٤. 
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الكوتـا  نظـام  إقـرار  يعـّد  الكثيريـن  وبـرأي 
(بأنواعـه) فـي مجموعـة من الدول إجـراًء ضرورًيا 
المؤسسـات  فـي  للمـرأة  فاعـل  حضـور  لضمـان 
المنتخبـة ومراكـز القـرار، في ظـل معيقات كثيرة 
بالـغ  أمـًرا  للرجـل  المـرأة  تصبـح معهـا منافسـة 
ينظـر  حيـث  ثقافيـة؛  معيقـات  وهـي  الصعوبـة. 
للمـرأة علـى أنهـا "كائـن غير سياسـي" غيـر قادر 
علـى اتخاذ القرارات الحاسـمة والعقالنية وال على 
تدبير األزمات السياسـية، وهي قناعات يتقاسمها 
اقتصاديـة  وأخـرى  والنسـاء٥،  الرجـال  أحياًنـا 
واجتماعيـة، فمثـًال حسـب أرقـام آخـر إحصـاء عام 
للسـكان ُنّظـم بالمغرب عام ٢٠١٤، بلغت نسـبة 
األمية في صفوف اإلناث نسبة ٤٢٪، مقابل ٢٢٪ 
فقط بالنسـبة للذكور٦، وحسـب أرقـام المندوبية 
ُتقـارب نسـبة  السـامية للتخطيـط لعـام ٢٠٢١، 
 ٪١٧,٥ نسـبة  المغربيـات  النسـاء  لـدى  البطالـة 

مقابل ١٠,٩٪ فقط عند الرجال٧.

لكـن إقـرار الكوتـا، كإحـدى اآلليـات األساسـية 
للتمييـز اإليجابـي، ال يهـدف فقـط لتمكيـن المرأة 
مـن حريتها السياسـية، وال لتعويضهـا عن التأخير 
التاريخي الذي عرفته مشـاركتها السياسية٨، لكن 
أيًضـا مـن أجل "إنقـاذ الحيـاة السياسـية"، فالمرأة 
قـادرة علـى التغييـر والتأثير في الحياة السياسـة، 
وتحقيـق التقـدم الشـامل، وهـو مـا نّصـت عليـه 
اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضد 
المـرأة لعـام ١٩٧٩ (سـيداو) التي صـادق المغرب 
عليها عام ١٩٩٣، التي ربطت بشـكل واضح بين 
تحقيـق التنميـة التامـة، وضمـان أقصى مشـاركة 
ممكنـة للمرأة في جميـع المجاالت. وفًقا لهذا بادر 
المغرب منذ عام ٢٠٠٢، على غرار أكثر من ١٢٠ 
دولة٩، إلى إقرار نظام للكوتا يستمد شرعيته من 
مجموعـة من األسـس القانونيـة؛ فعلى المسـتور 
الدولـي، تسـمح اتفاقيـة (سـيداو) باتخـاذ تدابيـر 
المسـاواة  بتحقيـق  التعجيـل  تسـتهدف  مؤقتـة 
الفعليـة بيـن المـرأة والرجـل، مـع التنصيـص أوًال 
علـى أن هـذه اإلجـراءات المؤقتـة ال ُتعـّد تمييـًزا، 
وثانًيـا على وجـوب وقف العمـل بالتدابير المؤقتة 
قـد  الفـرص  فـي  التكافـؤ  أهـداف  تكـون  عندمـا 

تحققـت١٠. وفـي نفس اإلطار، ينـّص إعالن بكين 
للنهـوض بالمـرأة لعـام ١٩٩٥ علـى إقـرار الكوتا 
النسـائية، مـن خـالل تأكيـده علـى ضـرورة اتخاذ 
الحكومـات للتدابير الالزمة فـي النظم االنتخابية 
التي تضمن إشـراك األحزاب السياسـية للمرأة في 
المسـتوى  علـى  أمـا  االنتخابيـة١١.  المناصـب 
الوطنـي، فإن الدسـتور المغربي يضمن المسـاواة 
بين الرجـل والمرأة في الحريات والحقوق المدنية 
والسياسـية، ويؤكد على سـعي الدولة إلى تحقيق 
ينـّص علـى سـّن  بينهمـا، كمـا  المناصفـة  مبـدأ 
"مقتضيات من شـأنها تشـجيع تكافؤ الفرص بين 
النسـاء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية" ١٢، 
وهي المقتضيات التي أقّرت دسـتوريتها المحكمة 
الدسـتورية بعد أن صادقت علـى التدابير الخاصة 
القانـون  فـي  المتضمنـة  اإليجابـي  بالتمييـز 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب١٣، معتبرًة أنها 
تخدم الغايات الدسـتورية المشـار إليها أعاله، كما 
تندرج في إطار "واجب النهوض" بتمثيلية النساء، 
مع التأكيد على الطابع االستثنائي والمؤقت لهذه 

التدابير١٤. 

تهـدف هـذه الورقـة إلـى تقييـم حصيلـة نظـام 
الكوتـا النسـائية فـي المغـرب بعـد مـرور حوالـي 
عشـرين عاًمـا علـى إقـراره، والتحقـق مـن حجـم 
مـن  الرفـع  فـي  والفعليـة  الرقميـة  مسـاهمته 
إلـى  تسـعى  كمـا  للمـرأة،  السياسـية  التمثيليـة 
اإلجابـة علـى تسـاؤالت كثيـرة تطـرح بخصـوص 
ومـدى  الحالـي،  بشـكله  "الكوتـا"  نظـام  فاعليـة 
قدرتـه على ضمان حضور وازن وفاعل للمرأة في 
المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار. ووفق مقاربة 
الوصفـي  المنهـج  علـى  أساًسـا  تعتمـد  منهجيـة 
التحليلـي، تناقـش الورقـة أهميـة تعديـل نظـام 
الكوتـا الحالـي، ومـدى إمكانيـة التخلـي عن نظام 
وفاعليـة،  إبداًعـا  األقـل  المحجـوزة"  "المقاعـد 
وتعويضه بكوتا حزبية إجبارية في جميع القوائم 
االنتخابيـة تجعـل مـن النسـاء أقليًة مؤثـرًة داخل 
المجالـس المنتخبـة؛ وذلـك انسـجاًما مـع التطـور 
الكبير الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من 
الـدول، وحتـى تتجـاوز مشـاركة المرأة فـي الحياة 

السياسية حدود التسويق الخارجي للمغرب كدولة 
حديثة؛ ألجل هذا سنعرج خالل المحور األول على 
األنظمة التمثيلية للمرأة العربية من حيث أنواعها 
واختالالتهـا، وسـنخّصص المحـور الثانـي لتقييـم 
المشـاركة السياسـية للمـرأة المغربيـة فـي ظـل 
نظـام الكوتا الحالي، فيما سـنتطرق خالل المحور 
الثالـث الختـالالت نظـام الكوتا مقارنـة مع بعض 
فـي  وسـنعالج  والمتقدمـة،  الناميـة  العالـم  دول 
الكوتـا  نظـام  تعديـل  ضـرورة  األخيـر  المحـور 
لضمـان  اتخاذهـا  الواجـب  والتدابيـر  النسـائية 
االنتقـال مـن "ديمقراطيـة الواجهة" إلـى الفاعلية 

السياسية.

I.ا�نظمة التمثيلية للمرأة 
العربية في المؤسسات 

التشريعية: الواقع 
واالختالالت

تعزيـًزا لدولـة القانـون ومن أجـل تطوير قواعد 
الممارسـة الديمقراطية وتخليق الحياة السياسية، 
بـادرت مجموعـة مـن الـدول العربيـة، خاصـًة بعد 
مـن  الرفـع  إلـى  األخيـرة،  العربيـة  االنتفاضـات 
أنظمـة  إقـرار  عبـر  للمـرأة  السياسـية  التمثيليـة 
تمثيليـة خاصـة بهـا؛ حيـث تبّنـت ١٤ دولـة مـن 
مجمـوع الدول األعضاء في جامعـة الدول العربية 
(حوالـي ٦٤٪) نظـام الحصـص المحـددة "الكوتا" 

بأنواعه المختلفة١٥. 

وإذا كانـت أغلـب هـذه الـدول -حوالـي ١٠ دول 
"كوتـا  تبّنـي  اختـارت  قـد  المغـرب-  بينهـا  مـن 
قانونيـة" عبـر التنصيـص علـى نظـام الحصـص 
والقوانيـن  االنتخابيـة  قوانينهـا  فـي  المحـددة 
التشـريعية  بمؤسسـاتها  المتعلقـة  التنظيميـة 
(الغـرف البرلمانيـة األولـى على وجـه الخصوص)، 
فـإن دوًال قليلـة كانت أكثر جـرأة بإقرارها لـ"كوتا 
دسـتورية"، على غرار مصر التي ينّص دسـتورها 
الصـادر سـنة ٢٠١٤ والمعـّدل سـنة ٢٠١٩ علـى 
تخصيـص حصـص محـددة لفائدة النسـاء، سـواء 
أو  المحليـة  المنتخبـة  بالمجالـس  األمـر  تعّلـق 
علـى  منـه   ١٠٢ المـادة  تؤكـد  هكـذا  الوطنيـة، 
تخصيـص ربـع مقاعد مجلـس النواب للمـرأة. أما 
بخصوص الكوتا الطوعية أو اإلرادية التي تتبناها 
األحزاب السياسـية الديمقراطية بشكل إرادي من 
أجـل ضمـان ترشـيح عـدد كبيـر مـن النسـاء فـي 
باسـتثناءات  فإنـه  المقدمـة،  االنتخابيـة  القوائـم 
السياسـية  الحيـاة  فـإن  الجزائـر١٦،  مثـل  قليلـة، 
العربيـة تخلـو لحد اآلن من أحـزاب ناضجة مؤمنة 
بالعدالـة االجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، وقادرة 
نسـائية  كوتـا  وإقـرار  المبـادرة  زمـام  أخـذ  علـى 

طوعية على غرار دول نامية كثيرة في العالم. 

لكـن مـا يعـاب أكثـر علـى األنظمـة التمثيليـة 
للمـرأة العربية فـي المجالس المنتخبة هو هيمنة 
 les sièges» المحجـوزة  المقاعـد  نظـام 
réservés» الـذي ُيعّد نظاًما متجاوًزا؛ حيث تتبناه 
تسـع دول فـي مقابـل خمـس دول فقـط تتبنـى 
نظـام كوتـا حزبيـة إجباريـة؛ مـن بينها فلسـطين 
النسـاء  فيهـا  ضمنـت  التـي  وتونـس  وموريتانيـا 
مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان  فـي  تمثيليـة 
مقاعـده دون الحاجة لنظـام "المقاعد المحجوزة"، 
وقد سـاهم القانون األساسي االنتخابي التونسي 
عـام  تعديلـه  جـرى  والـذي   ٢٠١٤ عـام  الصـادر 
٢٠١٩ فـي تحقيـق هـذا الوضـع، حيث نـّص على 
ضـرورة تقديـم األحزاب للترشـحات "على أسـاس 
مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب 
بينهم داخل القائمة"، مع التأكيد على عدم قبول 

القوائم التي ال تحترم هذا المبدأ١٧ .

وإذا كان ال بـدّ مـن اإلقـرار بالتقـدم الملحـوظ 
لحضور المرأة في المؤسسـات التشريعية العربية 
خالل العشـرية األخيرة؛ حيث فسحت آليات الكوتا 
المجـال أمـام زيـادة مسـتويات تمثيـل المـرأة في 
دول عربيـة كثيرة، مثل اإلمارات التي اسـتطاعت 
تحقيـق المناصفـة الكاملـة بحصـول النسـاء على 
٥٠٪ مـن مقاعد المجلـس الوطني االتحادي، فإن 
هـذا التقـدم وإن كان مطرًدا فإنـه يبقى بطيًئا وال 
يتعدى حدود الحضور الرقمي؛ حيث ال تزال المرأة 
تشـّكل أقليـة غير مؤثرة فـي البرلمانـات العربية 
عـن  بعيـدة  تجعلهـا  كثيـرة  تحديـات  بسـبب 
دون  وتحـول  السياسـي،  القـرار  فـي  المشـاركة 
اضطالعهـا بدور محوري في الحياة السياسـية، ما 
يظهر بوضوح في محدودية مساهمتها في العمل 
التشـريعي، وضعف حضورها وتأثيرها في اللجان 

البرلمانية األكثر أهمية ١٨. 

II.المشاركة السياسية 
للمرأة المغربية في ظل 
نظام الكوتا الحالي؛ أّية 

حصيلة؟

منـذ اسـتقالل المغـرب عـام ١٩٥٦ وإلـى غايـة 
بدايـة األلفيـة الثالثـة كانت المرأة مجـرد موضوع 
حيـث  فيـه١٩؛  فاعـًال  أبـًدا  تكـن  ولـم  للسياسـة، 
اقتصـرت مشـاركتها لزمن طويل علـى التصويت 
فقـط. هكذا لمـدة ثالثين عاًما، منذ أول انتخابات 
دخـول  مـن  امـرأة  أي  تتمكـن  لـم   ،١٩٦٣ عـام 
البرلمـان إلـى غايـة انتخابـات عـام ١٩٩٣ حيـث 
حصلـت المـرأة علـى مقعديـن، وهو الوضـع الذي 
كرسـته أيًضا نتائج انتخابات عام ١٩٩٧ بحصول 
النسـاء علـى مقعديـن دون تغييـر. وفـي الحقيقة 
تأخـرت المـرأة المغربيـة كثيًرا في ولـوج البرلمان 
مقارنـة بـدول عربيـة أخـرى مجـاورة مثـل مصـر 
 ،(١٩٦٢) الجزائـر   ،(١٩٥٩) تونـس   ،(١٩٥٧)
والعـراق   (١٩٧٥) موريتانيـا   ،(١٩٧٣) سـوريا 

 .(١٩٨٠)٢٠

 أمام هذه الوضعية بادر المغرب إلى إقرار كوتا 
"المقاعـد  نظـام  علـى  أساًسـا  تعتمـد  نسـائية 
االنتخابـات  مـع  الكوتـا  بـدأت  وقـد  المحجـوزة". 
وطنيـة  قائمـة  بإقـرار   ٢٠٠٢ لعـام  التشـريعية 
مخصصـة للنسـاء محـددة فـي ثالثين مقعـًدا من 
مقاعـد الغرفـة األولـى، تـّم رفعهـا فـي انتخابـات 
٢٠١١ لتصل الى سـتين مقعًدا. وفي عام ٢٠١٦ 
القائمـة  فـي  أيًضـا  بالمشـاركة  للنسـاء  ُسـمح 
الوطنيـة المخّصصة للشـباب (ثالثـون مقعًدا)، ما 
مكـن واحـًدا وثمانيـن امـرأة مـن دخـول مجلـس 
النـواب. وبعـد المصادقة على القانـون التنظيمي 
الجديد المتعلق بمجلس النواب الذي أقّر تعويض 
القائمـة االنتخابية الوطنية بقوائـم جهوية بلغت 
مقاعدها تسـعين مقعًدا بعد إلغاء قائمة الشـباب، 
مـع التنصيـص علـى تخصيـص ثلثـي مقاعد كل 
قائمة جهوية للنسـاء، وعلى وضع امرأتين اثنتين 
سـتة  حصلـت  جهويـة٢١،  قائمـة  كل  رأس  علـى 

االنتخابـات  فـي  مقاعـد  علـى  امـرأًة  وتسـعون 
التشـريعية األخيـرة التـي جـرت فـي الثامـن مـن 
سـبتمبر ٢٠٢١، لتنتقل نسـبة النسـاء في الغرفة 
التشـريعية األولـى مـن ١٪ قبـل إقـرار الكوتا الى 
٢٤,٣٪ حالًيا٢٢، وهي النسبة التي تقّل بقليل عن 
المعـدل العالمـي لمشـاركة المرأة فـي البرلمانات 

المحدد في ٢٥,٥٪٢٣.

ومـع اإلقرار بمسـاهمة هـذا النظـام في ضمان 
تمثيليـة مهّمـة للمرأة في مجلـس النواب، وهو ما 
ساهم في تحسين صورة البرلمان المغربي، فإنه 
مـن الضـروري اإلشـارة إلـى نقطتيـن أساسـيتين: 
بالطابـع  يقـّر  المغربـي  المشـرع  كان  إذا  أوًال، 
المؤقـت لنظـام الحصـص المحـددة، فـإن نظـام 
الكوتـا فشـل بشـكله الحالـي فـي تأديـة وظيفتـه 
األساسـية المتمثلـة فـي إعـداد المـرأة وتأهيلهـا 
االنتخابيـة  الدوائـر  فـي  مسـتقبًال  للمنافسـة 
المحلية، بما يضمن لها مسـتقبًال تحقيق مشاركة 
سياسية مهّمة خارج هذا النظام، بحيث ظل العدد 
األكبـر في أهم مؤسسـة تمثيليـة هو المنصوص 

عليه في نظام الكوتا٢٤. 

فـي  فـزن  امـرأة  وثالثيـن  خمسـة  بيـن  فمـن 
انتخابـات ٢٠٠٢، خمـٌس منهـن فقـط اسـتطعن 
دخول البرلمان وفق نفس شروط منافسة الرجال 
أي بنسـبة ٪١٤. وقـد انخفضـت هذه النسـبة إلى 
وواصلـت   ،٢٠٠٧ انتخابـات  فـي   ٪١٢ مـن  أقـل 
انخفاضهـا إلـى حوالي ١٠ ٪فـي انتخابات ٢٠١١، 
ثـم ارتفعـت قليًال الى ١١ ٪فـي انتخابات ٢٠١٦، 
وانخفضت بشدة إلى ٦,٢٥٪ في انتخابات ٢٠٢١ 
حيـث اسـتطاعت سـت نسـاء فقـط دخـول مجلس 
النـواب، خارج إطـار الكوتا، من بين ٩٦ امرأة فزن 
فـي هذه االسـتحقاقات٢٥. وهو ما يعني أن نسـبة 
النسـاء اللواتي فـزن عبر الدوائـر االنتخابية (دون 
االسـتفادة من نظام الحصص المحددة) انخفضت 
بعد خمسة استحقاقات انتخابية نظمت منذ إقرار 
الكوتـا عـام ٢٠٠٢ مـن ١٤٪ إلـى ٦,٢٥٪، وكأن 
هـذا النظـام أدى الـى تقاعـس المـرأة فـي خوض 
غمـار االنتخابـات بعيًدا عن االسـتفادة من التمييز 

اإليجابي.

ثانًيـا، حسـب الترتيـب العالمـي الخاص بنسـبة 
حضـور النسـاء فـي البرلمانـات الوطنيـة (الغرفـة 
يحتـل   ،٢٠٢١ أكتوبـر  بشـهر  الخـاص  األولـى) 
المغرب الرتبة ٩٠ عالمًيا بـ ٢٤,٣٪، علًما أنه كان 
يحتـل الرتبـة ١٠٧ الى حدود أكتوبر ٢٠٢٠. وهو 
مـا يعنـي أن المغـرب يحتـل مكانـة متقهقـرة بين 
دول العالـم فـي مجال التمثيلية السياسـية للمرأة 
بالرغـم مـن التقـدم الطفيـف الـذي أحـرزه. هكذا 
فإنـه وفـق نفـس الترتيـب تحتـل المملكـة الرتبة 
التاسعة عشر إفريقًيا حيث تتفوق عليها دول أكثر 
فقًرا وأقّل نمًوا، مثل رواندا (الرتبة األولى عالميا، 
٦١,٣٪)، ناميبيـا (الرتبـة الخامسـة عشـر عالمًيا، 
٤٤,٢٪)، السـنغال (الرتبة السـابعة عشـر عالمًيا، 
عالمًيـا،  عشـر  التاسـعة  (الرتبـة  أثيوبيـا   ،(٪٤٣
وعشـرون  الواحـد  (الرتبـة  الموزمبيـق   ،(٪٤٢,٦
عالمًيا، ٤٢,٤ ٪)، جنوب السودان (الرتبة الخامس 
(الرتبـة  وجيبوتـي   (٪٣٣,٧ عالمًيـا،  واألربعـون 
المسـتوى  وعلـى   .(٪٢٦,٢ عالمًيـا،  الثمانـون 
العربي، يتموقع المغرب في الرتبة السابعة عربًيا 
وراء اإلمـارات العربيـة المتحـدة، التـي تعـّد إحـدى 
الدول القالئل في العالم التي حققت التكافؤ بين 
الجنسـين (الرتبـة الرابعة عالمًيـا، ٥٠٪) ٢٦، مصر 
(الرتبة التاسـعة وسـتون عالمًيا، ٢٧,٧٪)، العراق 
 (٪٢٦,٤ عالمًيـا،  والسـبعون  السـابعة  (الرتبـة 
عالمًيـا،  والسـبعون  الثامنـة  (الرتبـة  وتونـس 

 .٢٦,٣٪)٢٧

وإذا كانت التمثيلية النسائية في مجلس النواب 
تبقى دون حجم التطلعات واالنتظارات خاصة في 
تبقـى  فإنهـا  الذكـر،  السـالفة  االحصائيـات  ظـل 
ضعيفـة للغاية فـي مجلس المستشـارين (الغرفة 
الثانيـة) بالرغـم مـن إقـراره لشـكل متطـور مـن 
أشـكال الكوتـا بعيـًدا عن آليـة المقاعـد المحجوزة 
القانـون  نـّص  حيـث  متجـاوزة؛  أصبحـت  التـي 
التنظيمـي لهـذا المجلس على إقـرار مبدأ التناوب 
فـي لوائح الترشـيح (رجل-امـرأة- رجل-امرأة)٢٨، 
االقتـراع  المجلـس وشـكل  لكـن طبيعـة تكويـن 
القوائـم  غالبيـة  رأس  علـى  الرجـال  ووضـع 

االنتخابيـة، جعـل نسـبة حضـور المـرأة فـي هـذا 
أفـرزت  حيـث   ،٪١١,٦٦ تتجـاوز  ال  المجلـس 
انتخابات سـبتمبر ٢٠٢١ فوز النسـاء بأربعة عشر 

مقعًدا من أصل ١٢٠.

ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أنـه اذا كان الحضـور 
التشـريعية  المؤسسـة  داخـل  للمـرأة  الرقمـي 
متواضًعـا، فهـو كذلك على المسـتوى الفعلي بعد 
ريـع  إلـى  النسـائية  الكوتـا  األحـزاب  حّولـت  أن 
سياسـي أصبـح معهـا البرلمـان المغربـي بمثابـة 
"برلمان األسرة"؛ حيث دأبت األحزاب على ترشيح 
نسـاء تربطهـن صلـة أو قرابـة أو حتـى مصلحـة 
بدوائـر القرار بعيًدا عن معيار الكفاءة، ما انعكس 
سـلًبا علـى أدائهـن المهنـي، حيـث كشـفت إحـدى 
المؤسسـة  فـي  النسـاء  مـن   ٪٦٩ أن  الدراسـات 
عالقـة  طبيعـة  يعرفـن  ال  المغربيـة  التشـريعية 
البرلمـان بالحكومة، وأن ٥٠٪ منهن ال يسـتطعن 
تحديـد عالقـة البرلمان بالمؤسسـات الدسـتورية 
للحكامة، وسجلت الدراسة كذلك أن نحو٤٠٪ من 
بالضبـط  يعرفـن  ال  المسـتجوبات  البرلمانيـات 
كمـا  للبرلمـان،  الماليـة  االختصاصـات  طبيعـة 
كشـفت أن ٢٢٪ منهـن غيـر متمكنـات مـن تقنية 
صياغة األسئلة الكتابية، و٨٣٪ غير متمكنات من 

تقنية األسئلة الشفوية٢٩. 

وما يقال عن التمثيلية النسـائية في المؤسسـة 
التشريعية يقارب الى حد كبير تمثيلية المرأة في 
(المحافظـات  الترابيـة  الجماعـات  مجالـس 
واألقاليم)، فقد حرص القانون التنظيمي المتعلق 
بانتخـاب أعضـاء المجالـس الترابيـة الصـادر عـام 
٢٠٢١ علـى ضمـان تمثيليـة فعليـة للنسـاء، مـن 
خـالل تخصيـص ثلـث مقاعـد مجالـس األقاليـم 
والعماالت لفائدة النسـاء (نسبة حضور النساء في 
هـذا  صـدور  قبـل  واألقاليـم  العمـاالت  مجالـس 
القانـون كانـت فـي حـدود ٤٪)، إضافة إلـى الرفع 
مـن عـدد المقاعـد المخصصـة لهـن فـي مجالـس 
بشـكل  تطـّور  لقـد  الواقـع،  وفـي  الجماعـات٣٠. 
ملحـوظ حضـور المـرأة فـي المجالـس الجماعيـة 

التـي  المقاعـد  نسـبة  ارتفعـت  حيـث  (المحليـة)؛ 
حصلـت عليهـا النسـاء فـي االنتخابـات الجماعيـة 
لعـام ٢٠١٥ الـى ٢١ ٪ بعـد أن كانـت فـي حـدود 
لعـام  الجماعيـة  االنتخابـات  فـي  فقـط   ٪  ٠,٥٦
٢٠٠٣، وقد واصلت هذه النسـبة ارتفاعها لتصل 
إلـى ٢٦,٦٤٪ خـالل االنتخابـات الجماعيـة لعـام 

٢٠٢١، دون أن تبلغ مع ذلك نسبة الثلث٣١.

وبالرغـم مـن ذلـك، يبقـى حضـور المـرأة فـي 
مجالـس الجماعـات واألقاليـم والعمـاالت حضـوًرا 
الوظائـف  إسـناد  يتـّم  حيـث  باألسـاس؛  رقمًيـا 
الثانوية إلى النساء داخل المجالس المختلفة على 
نحـو منهجـي، كمـا أنـه نـادًرا جـًدا مـا يصلـن إلـى 
المناصب المهمة مثل الوظائف المرتبطة بالمالية 
أو التخطيـط الحضـري٣٢. وهـو مـا ينطبـق أيًضـا 
علـى رئاسـة المجالـس المحليـة والجهويـة رغـم 
التقدم المهم المسـجل في هذا الشـأن، فمن بين 
اثنتـا عشـرة جهًة توجد ألول مـرة امرأة على رأس 
مجلـس جهـوي (جهـة كلميـم – وادنـون)٣٣، فـي 
غيـاب واضـح عـن صناعـة القـرار الجهـوي، كمـا 
تاريـخ  فـي  األولـى  للمـرة  نسـاء،  ثـالث  ظفـرت 
الكبـرى  المـدن  فـي  عمـدة  بمنصـب  المملكـة، 

(الرباط، والدار البيضاء، ومراكش)٣٤.

لكن إدماج المرأة في الحياة السياسية ال يرتهن 
المؤسسـة  فـي  لمشـاركتها  البـاب  بفتـح  فقـط 
التشـريعية والمجالـس المنتخبـة وولوجهـا إليهـا، 
بقـدر مـا يرتبـط بتمكينهـا الفعلي من المشـاركة 
في اتخاذ القرارات الحيوية في كل مجاالت الحياة 
السياسـية، فإضافة لمحدودية حضورها وتأثيرها 
في الهيئات المنتخبة بقيت المرأة غائبًة عن صنع 
القرارات الكبرى. وقد بقي الحضور الرمزي للمرأة 
واضًحا أيًضا في تشكيلة الحكومات المعينة، ففي 
عـام ٢٠١٩ لـم تتجـاوز نسـبة حضـور المـرأة في 
الحكومـة المغربية التي كان يقودها حزب العدالة 
والتنميـة اإلسـالمي ١٧٪٣٥، كمـا ظلـت الوزيـرات 
المعّينـات بعيـدات عـن تقلـد مناصـب مـا يعـرف 
الخارجيـة،  الداخليـة،  (وزارات  السـيادة  بـوزارات 
وزارات  حتـى  أو  اإلسـالمية)  والشـؤون  العـدل 
القطاعـات االسـتراتيجية. وهـو الوضـع الـذي تـّم 

تصحيحـه نسـبًيا في الحكومـة المعينة مؤخًرا في 
أكتوبـر ٢٠٢١؛ حيـث ارتفعـت نسـبة النسـاء فيها 
الـى ٢٥٪ بعـد تعيين سـت وزيـرات فـي قطاعات 

هامة (المالية، اإلسكان، السياحة).  

ومـا يقـال عـن الوظائـف السياسـية يقـال أيًضا 
على الوظائف العامة التي تبقى حكًرا على الرجال 
بدرجـة كبيرة (تـرؤس الجامعات، عمـادة الكليات، 
إدارة المؤسسـات العموميـة، ...)، وهو مؤشـر آخر 
علـى رمزيـة الحضـور السياسـي للمـرأة، فلو كان 
حضورهـا فاعـًال لـكان تأثيرها أكبر فـي الحصول 
بهـذه  المرتبطـة  التعيينـات  مـن  نصيـب  علـى 
الوظائف. في ظل هذه المعطيات يبدو من المهم 
إصـالح اختـالالت نظـام الكوتـا الحالـي وتعديلـه 
انسجاًما مع تطور أنظمة الكوتا في الدول النامية 
ضمـان  أفـق  فـي  سـواء،  حـد  علـى  والمتقدمـة 
السياسـية  الحيـاة  فـي  للمـرأة  فعليـة  مشـاركة 

والعامة بعيًدا عن التسويق الخارجي. 

III. اختالالت نظام الكوتا 
المغربي مقارنة بدول 

العالم:

ال يواكـب نظـام الكوتـا الحالـي التطـور الكبيـر 
الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من الدول 
بما فيها الدول األقل نمًوا؛ بدليل أن حضور المرأة 
المنتخبـة والمؤسسـات  المجالـس  المغربيـة فـي 
السياسـية الدسـتورية يبقـى فـي أحسـن األحوال 
فـي حـدود الربـع، علًما أن لممارسـة المـرأة تأثيًرا 
القـرار،  واتخـاذ  السـلطة  مناصـب  فـي  ملموًسـا 
يمـّر  ديمقراطـي  حكـم  إدارة  فـي  ومشـاركتها 
بالضـرورة عبر تشـكيلها ألقلية مؤثرة ال تقل عن 
الحالـة  فـي  يتوافـر  ال  مـا  وهـو   ،٣٦  ٪٣٠ نسـبة 
المغربيـة، فبالرغـم من التقدم الـذي عرفه نظام 
الحصـص المحـددة فـي عـام ٢٠٢١، فإنـه بقـي 
محصوًرا في الوظائف االنتخابية مع االعتماد على 
كوتا قانونية تسـتند أساًسـا على نظـام "المقاعد 
باسـتمرار؛  أهميتـه  تتراجـع  الـذي  المحجـوزة" 
باعتباره أسلوًبا متجاوًزا يعكس تصّوًرا غير واضح 

للمرأة ٣٧.

 ففيمـا يخـص "الكوتـا الدسـتورية"، التـي تأخذ 
بها بعض األنظمة السياسـية عبر إقرار نصوصها 
الدسـتورية لحصـص محددة لفائدة النسـاء سـواء 
كحـال  المحليـة،  أو  الوطنيـة  المسـتويات  علـى 
الدسـتور المصـري الـذي ينّص على كوتا نسـائية 
(الوحـدات  المنتخبـة  المحليـة  المجالـس  فـي 
المحليـة) فـي حـدود الربـع ٣٨، ال ينـص الدسـتور 
المغربـي علـى نظـام الحصـص المحـددة، علـى 
خـالف دول أخرى (حوالي سـتة وثالثين دولة) من 
بينهـا اثنتـا عشـرة دولـًة إفريقيـة مثـل تونـس، 
جنـوب  تنزانيـا،  بورونـدي،  أوغنـدا،  الصومـال، 
السـودان وروانـدا، التـي تنّص جميعهـا على كوتا 
دسـتورية إجباريـة لضمـان تمثيليـة نسـائية فـي 
مؤسسـاتها التشـريعية ٣٩، فيمـا يتجـاوز الدسـتور 
الروانـدي حدود الكوتا االنتخابية الموصى بها في 
مؤتمـر بكيـن، من خـالل إقـراره منذ عـام ٢٠٠٣ 

لكوتـا نسـائية محـددة فـي ٣٠٪ علـى األقـل فـي 
اإلدارات العامة، وجميع مؤسسات اتخاذ القرار بما 

في ذلك السلطة التنفيذية. 

يتـم  التـي  القانونيـة  بالكوتـا  يتعلـق  وفيمـا 
التنصيـص عليها في القوانين التنظيمية الخاصة 
بالمؤسسـات التشـريعية أو في قوانين االنتخابات 
الكوتـا  نسـبة  ترقـى  ال  السياسـية،  األحـزاب  أو 
المخصصـة فـي المغـرب (٢٢,٧٨٪ فـي مجلـس 
النـواب) إلـى مـا هـو عليـه فـي دول أخـرى نامية؛ 
حيـث نجـد أن القانـون االنتخابي السـنغالي ينّص 
اللوائـح  تتضمـن  أن  علـى   ٢٠١٠ عـام  منـذ 
مـن   ٪٥٠ نسـبة  والمحليـة  الوطنيـة  االنتخابيـة 
النسـاء وفق نظـام التناوب، فيما أقـّر قانوٌن صدر 
عام ٢٠١٩ في سـاحل العاج كوتا نسـائية محددة 
فـي ٣٠٪ في جميـع أنواع القوائـم االنتخابية، أما 
روانـدا فقـد نـّص قانونهـا علـى وضـع امـرأة على 
رأس كل الئحـة انتخابيـة؛ وهـو مـا سـاهم فـي  
الروانديـة علـى تسـعة وأربعيـن  المـرأة  حصـول 
مقعًدا من أصل ثمانين مقعًدا المخّصصة للغرفة 
األولـى فـي االنتخابـات التشـريعية لعـام ٢٠١٨. 
ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أن إقـرار كوتـا قانونيـة 
محـددة علـى األقل فـي ٣٠٪ انعكـس ايجاًبا على 
تمثيلية المرأة اإلفريقية، حتى أن النسـاء ترأسـن 
برلمانـات ثمانيـة عشـر دولـة إفريقيـة فـي عـام 

.٢٠١٩

كمـا يعـاب علـى المغـرب أيًضـا هيمنـة نظـام 
"المقاعـد المحجـوزة" علـى الكوتـا القانونية، دون 
اللجـوء لكوتا حزبيـة إجبارية إسـوًة بمجموعة من 
التجـارب الدوليـة، علـى غـرار القانـون االنتخابـي 
البلجيكـي الذي ينّص علـى أن الفرق العددي بين 
الرجل والمـرأة في القوائم االنتخابية التي تتقدم 
وأن  واحـًدا،  يتجـاوز  أن  يجـب  ال  األحـزاب  بهـا 
رأس كل  فـي  الموضوعيـن  االثنيـن  المرشـحين 
الئحـة يجـب أن يكونـا بالضـرورة رجـًال وامـرأة ٤٠، 
وهو ما سـاهم في رفع نسـبة النساء في البرلمان 
البلجيكـي حيث وصلـت الى ٤٣,٨٪ فـي انتخابات 
عام ٢٠١٩ ٤١. أّما في فرنسا فقد صدر قانون في 
يونيـو ٢٠٠٠ يلـزم األحـزاب بتقديـم لوائح تضّم 

٥٠٪ مـن النسـاء، بالتنـاوب بالنسـبة لالنتخابـات 
األوروبية وانتخابات مجلس الشـيوخ، ودون تناوب 
بالنسـبة لالنتخابـات مجالـس البلديـات والجهات. 
بالنسـبة  ملزمـة  غيـر   ٪٥٠ نسـبة  ُتعـّد  فيمـا 
لكـن  الفرنسـية،  الوطنيـة  الجمعيـة  النتخابـات 
الحـزب الـذي ال يحترمها يحرم جزئًيا أو نسـبًيا من 
الدعـم المالـي حسـب عـدد النسـاء المتضمنة في 

قوائمه ٤٢. 

وبخصـوص الكوتـا الطوعيـة أو اإلراديـة التـي 
تتبناهـا األحزاب السياسـية بشـكل إرادي لضمان 
ترشـيح عـدد مهم من النسـاء في قوائـم الحزب، 
اعتمادهـا  فـإن  إلزاميتهـا،  عـدم  مـن  فبالرغـم 
الطوعي يدّل بشكل كبير على نضج وديمقراطية 
بالعدالـة  اقتناعـه  ومـدى  الحـزب  وحداثيـة 
االجتماعيـة ومبـدأ تكافـؤ الفـرص. وتعـّد الكوتـا 
علـى  النسـاء  لتشـجيع  نموذجيـًة  آليـًة  اإلراديـة 
المشـاركة السياسـية، حتـى أن تحسـين تمثيليـة 
النسـاء متوقف قبل كل شـيء على إرادة األحزاب، 
المعهـد  أنجزهـا  دراسـة  إليـه  خلصـت  مـا  وهـو 
 ٢٠١٦ سـنة  األمريكـي  الوطنـي  الديمقراطـي 

بالتعاون مع جمعيات مغربية. 

السـاحة  إن  القـول  يمكـن  اإلطـار،  هـذا  وفـي 
الخصـوص،  وجـه  علـى  المغربيـة  السياسـية 
والعربية عامة، تخلو لغاية اآلن من أحزاب ناضجة 
قادرة على أخذ زمام المبادرة وإقرار كوتا نسـائية 
طوعيـة علـى غـرار دول كثيـرة فـي العالـم. ففي 
إفريقيا مثًال، يصل عدد الدول التي تتبنى أحزابها 
السياسية الديمقراطية بشكل إرادي كوتا نسائية 
الوطنـي  المؤتمـر  (حـزب  دولـة  عشـرين  إلـى 
اإلفريقي في جنوب إفريقيا نموذًجا) ٤٣، وفي كندا 
يخصـص الحـزب الديمقراطـي الجديـد منـذ عـام 
وفـي   ،٪٥٠ فـي  محـددًة  داخليـًة  حصـًة   ١٩٨٥
األحـزاب كوتـا طوعيـة  بعـض  ألمانيـا تخّصـص 
الـدول  فـي  أمـا  و٥٠٪،   ٪٣٠ بيـن  تتـراوح 
تخّصـص  األحـزاب  غالبيـة  فـإن  االسـكندنافية 
بشـكل إرادي مقاعد للنسـاء بغرض إلزام نفسـها 
شـبه  حقيقـًة  المناصفـة  جعـل  مـا  بالمسـاواة؛ 
الـدول، حيـث تقـارب نسـبة  ملموسـة فـي هـذه 

تمثيلية المرأة في برلماناتها ٤٣٪ ٤٤، دون الحاجة 
إلـى فرض كوتا إجبارية بغيـة تحقيق التكافؤ في 

التمثيل السياسي٤٥. 

وأخيـًرا؛ يقتصـر نظـام الحصـص المحـددة فـي 
المغـرب علـى الكوتـا االنتخابية فقـط بالرغم من 
إقـراره قبـل حوالي عشـرين عاًما، دون أن يشـمل 
الوظائـف العامـة ومناصب المسـؤولية في إدارات 
الدولة والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية، 
وهـو مـا يجـب تداركـه لضمـان مشـاركة فعليـة 
للمرأة في الحياة السياسـية والعامة. ففي فرنسـا 
مثـًال تـّم إقـرار كوتا محـددة في ٤٠٪ مـن مقاعد 
مجالـس إدارة الشـركات التـي يعمل بهـا أكثر من 
٥٠٠ موظـف، وتتجـاوز مبيعاتهـا خمسـين مليون 
أورو (قانون "كوبي زيميرمان" لعام ٢٠١١)، وكذا 
فـي التعيينات المرتبطة بمناصب المسـؤولية في 
مجالـس اإلدارات والمؤسسـات العموميـة ولجـان 
االنتقاء (قانون "سوفادي" لعام ٢٠١٢)٤٦، كما تّم 
التنصيـص فـي ٢٠١٣ علـى نظـام التنـاوب فـي 
فـي  بالتعيينـات  الخاصـة  االنتخابيـة  القوائـم 
مناصـب الحكامـة المرتبطـة بمؤسسـات التعليـم 

العالي والبحث العلمي٤٧. 

IV. ضرورة تعديل نظام 
الكوتا النسائية لتحقيق 

المناصفة الفعلية:

ال بـدّ فـي البداية من اإلشـارة إلى أهمية اإلبقاء 
علـى نظـام الكوتـا اإلجبارية في المغـرب، بالنظر 
لعـدة عوامـل أهمهـا خلـو السـاحة السياسـية مـن 
أحزاب حقيقية قادرة على تخصيص كوتا طوعية 
عنـد  طبيعًيـا  يبـدو  مـا  النسـاء،  لفائـدة  داخليـة 
استحضار غياب الحد األدنى من الديمقراطية عند 
معظـم األحـزاب (سـت نسـاء حصلـن فقـط علـى 
مقاعـد برلمانية خـارج نظام الكوتا من بين سـتة 
وتسـعين امـرأًة دخلـت البرلمـان)٤٨. لكـن نظـام 
الحصـص المحـددة بشـكله الحالـي لـن ينجح في 
فـي  عليـه  المنصـوص  المناصفـة  مبـدأ  تحقيـق 
المـادة التاسـعة عشـر من دسـتور ٢٠١١، بالنظر 
لتحديـات كثيـرة علـى مسـتوى البنيـات الثقافيـة 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة، مـا لـم يتـم تدعيمـه 
ودعمه بمجموعة من التدابير واآلليات الدستورية 
والقانونية تمّكن المرأة من المشاركة الفعلية في 

الحياة السياسية والعامة.

أنصـاف  "سياسـة  نهـج  فـي  يسـتمر  فالمغـرب 
الحلول" والسـعي إلرضـاء الحداثيين والمحافظين 
مًعـا، ممـا جعله يتموقع فـي رتب متأخـرة إفريقًيا 
المشـاركة  مجـال  فـي  عالمًيـا)  فقـط  (وليـس 
السياسـية للمـرأة، حتى أنه ال يوجد ضمن العشـر 
دول اإلفريقيـة األكثر حضوًرا للمرأة في الحكومة 
لعـام ٢٠١٩، الـذي يتضمن فـي معظمه دوًال أقّل 
نمـًوا بكثيـر مـن المملكـة مثـل روانـدا، أثيوبيـا، 
أوغنـدا، أنغـوال، مالـي، موريتانيـا، وزامبيـا التـي 
تتذيل هذا الترتيب بنسبة ٣٠٪ ٤٩، فيما ال يتجاوز 
حضـور المـرأة المغربية في حكومة ٢٠٢١ نسـبة 

 . ٪٢٥

ألجـل ذلـك يبـدو ضرورًيـا فتـح نقـاش وطنـي 
مسـؤول وهـادف بغـرض إعـادة النظـر فـي نظام 
آنيـة ومؤقتـة  الحالـي، واتخـاذ تدابيـر  الحصـص 
االسـتحقاقات  فـي  النسـائية  الكوتـا  رفـع  تـروم 

االنتخابيـة المقبلـة (القوائـم الجهويـة) إلـى مـا ال 
يقـّل عـن الثلـث على األقـل، ليس فقط اسـتجابًة 
لمطالـب الحـركات النسـائية وترجمـة النصـوص 
الدسـتورية علـى أرض الواقـع، إنمـا بالخصـوص 
حتـى تشـّكل النسـاء أقليـة مؤثـرة في المؤسسـة 
إيجاًبـا علـى تقلدهـا  التشـريعية؛ مـا سـينعكس 
لمناصب مناصب المسـؤولية ومشـاركتها الفعلية 

في اتخاذ القرار السياسي.

 وهـي الغايـة التـي يصعب الوصـول إليها ما لم 
يقتنـع الفاعلون السياسـيون في المغرب بضرورة 
المسـتوى  علـى  األقـل  علـى  مسـتقبًال،  التخلـي 
المتوسـط، على نظـام "المقاعد المحجـوزة" الذي 
أصبـح متجاوًزا، وتعويـض القوائم الجهوية بكوتا 
حزبية إجبارية، مع اعتماد نظام التناوب في جميع 
القوائـم االنتخابيـة الوطنيـة والمحليـة (امـرأة – 
رجـل – امـرأة- رجـل)، مـا سـيمّكن المـرأة بشـكل 
فعلـي مـن خـوض غمـار االسـتحقاقات االنتخابية 
والتمـرس فـي الحيـاة السياسـية. ومـن المهم في 
هـذا الصـدد، اقتداء المغـرب بالنموذج التونسـي؛ 
فـي  تمثيليـة  التونسـيات  النسـاء  ضمنـت  حيـث 
دون  مقاعـده  مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان 

الحاجة لنظام "المقاعد المحجوزة".

لألهـداف  النسـائية  الكوتـا  لتحقيـق  وضماًنـا 
المقـررة ألجلهـا، فإنـه مـن الضـروري  الرئيسـية 
اتخـاذ المزيـد مـن التدابير بغـرض تأهيـل المرأة 
الحيـاة  لممارسـة  الالزمـة  الخبـرة  واكتسـابها 
السياسـية، وفي هـذا اإلطار يبدو مهًمـا الرفع من 
تمثيليـة  لتشـجيع  الدعـم  صنـدوق  مخصصـات 
النسـاء الذي تّم إحداثه عام ٢٠١٧، والذي يقوم، 
بتقديـم  للتنميـة،  اإلفريقـي  البنـك  بمسـاهمة 
الهادفـة  للمشـاريع  والمواكبـة  المالـي  التمويـل 
االسـتحقاقات  فـي  النسـاء  مشـاركة  لتعزيـز 
الشـأن  االنتخابيـة، وتقويـة قدراتهـا فـي تدبيـر 

المحلي٥٠. 

وألجـل الرفـع مـن عـدد النسـاء الفائـزات فـي 
تمثيليـة  وضمـان  والوطنيـة،  المحليـة  القوائـم 
نسـائية مؤثرة في المجالس المنتخبة، يبدو مهًما 

الخاتمة:

بالرغـم مـن تطـور نظـام الحصـص المحـددة 
المستمر وإسهامه في الدفع بالمشاركة السياسية 
فـي  تمثيليتهـا  مـن  والرفـع  المغربيـة  للمـرأة 
المجالـس المنتخبـة، خاصًة بعـد أن اقترب حضور 
المـرأة فـي مجلـس النـواب (٢٤,٣٪) مـن المعدل 
المسـجل عالمًيـا (٢٥,٥٪)، فإنـه بشـكله الحالـي 
فشـل فـي تأدية وظيفتـه األساسـية المتمثلة في 
إعـداد المـرأة وتأهيلهـا فـي أفـق خوضهـا غمـار 
شـروط  نفـس  وفـق  االنتخابيـة  االسـتحقاقات 
الرجـل، بحيث بقيت المشـاركة السياسـية للمرأة، 
منـذ إقـرار الكوتـا النسـائية قبـل عشـرين عاًمـا، 
رهينًة باألساس لهذا النظام. وهو ما يبدو طبيعًيا 
بعـد أن حّولـت معظـم األحـزاب السياسـية الكوتـا 
معاييـر  متجاهلـة  سياسـي  ريـع  الـى  االنتخابيـة 
الكفـاءة والنزاهـة والمسـؤولية الواجـب اعتمادها 
إفـراز هـذا  يعيـق  مّمـا  الترشـيحات،  تزكيـة  فـي 
النظـام لنسـاء متمرسـات وعلـى درجـة عالية من 
المهنية، بشـكل يصبحن معه قادرات على تحمل 
التنفيذيـة  المكاتـب  داخـل  أهميـًة  أكثـر  أدوار 
والنقابـات،  المنتخبـة،  والمجالـس  لألحـزاب، 
عـن  بعيـًدا  والـوزارات،  العموميـة،  والمؤسسـات 

الحضور الرمزي أو الرقمي.

اعتبـاًرا لذلـك؛ تبدو ضرورة تعديل نظام الكوتا 
ملحة حتى تشـّكل النسـاء أقليًة مؤثرًة ليس فقط 
فـي المجالس المنتخبة إنما في كافة المؤسسـات 
السياسـية للدولـة؛ ألن سـعي المغـرب نحـو بنـاء 
دولـة ديمقراطيـة وحداثيـة يمّر حتًمـا عبر تحقيق 
مشـاركة سياسـية حقيقيـة للمـرأة. وألن الطريـق 
نحـو تقاسـم حقيقي للسـلطة بين الرجـل والمرأة 
تغييـر  فـإن  السياسـية،  بـاإلرادة  مرتبًطـا  يبقـى 
اال  يتـم  ال  الثقافيـة  العراقيـل  وتجـاوز  العقليـات 
باتخـاذ القـرارات الكبرى التي تتجلـى بالخصوص 
فـي التخلـي عـن نظام المقاعـد المحجـوزة وإقرار 
كوتـا حزبية إجباريـة مع التنصيص علـى التناوب 
بيـن الجنسـين فـي تشـكيل القوائـم االنتخابيـة 
المحلية والوطنية، إضافًة الى توسيع دائرة الكوتا 

االنتخابيـة لتشـمل مختلـف مناصـب المسـؤولية 
وكافـة إدارات الدولـة. مـا سـيمهد الطريـق لبـروز 
قيـادات حزبيـة نسـائية قـد يتمخـض عنهـا، فـي 
القـادم مـن السـنوات، تعييـن امـرأة فـي مناصـب 
تاريـخ  فـي  سـابقًة  سـيعّد  مـا  هامـة  حكوميـة 

المملكة.

لكن المغرب مطالب بتسـريع وتيرة التغيير في 
مجـال المشـاركة السياسـية للمـرأة، فهـي ثابتـة 
ومسـتمرة لكنها في الوقت ذاته بطيئة. ويجب أن 
نسـتحضر هنـا أن أثيوبيـا التـي ترأسـها السـيدة 
"سـهلورق زودي" رفعـت فـي ظـرف سـنتين فقط 
نسـبة المشـاركة النسـائية في الحكومة من ١٠٪ 
عـام ٢٠١٧ الـى ٥٠ ٪ عـام ٢٠١٩. نتذكـر فـي 
النهايـة تصريـح السـيدة "ماريا فرناندا" الرئيسـة 
السـابقة للجمعية العامة لألمم المتحدة بمناسـبة 
حديثها عن تطور المشـاركة السياسية للمرأة في 
العالـم، حيـث قالـت: "إذا اتبعنـا الوتيـرة الحاليـة 
للتغييـر سـنصل الـى المناصفـة بعـد ١٠٧ عام". 
بالنسـبة للمغرب أكيد، مع وتيـرة التغيير الحالية، 

سيتجاوز هذا الرقم بكثير.

تشـجيع األحـزاب وتحفيزهم مادًيا إلشـراك المرأة 
فـي العمـل الحزبـي وزيـادة نسـبة حضورهـا فـي 
القوائـم االنتخابيـة، وكـذا إقـرار نظـام تحفيـزي 
الحظـوظ  مـن  ترفـع  التـي  األحـزاب  لمكافـأة 
االنتخابيـة للنسـاء مـن خـالل وضعهـن على رأس 
القوائـم االنتخابيـة. فـي المقابـل، فإنـه اعتبـاًرا 
تشـريعية  أو  دسـتورية  نصـوص  إلـى  السـتناده 
ملزمـة تتجـاوز الوعود والمواثيـق األخالقية، فإنه 
مـن الضـروري إقرار جزاءات في حـق األحزاب غير 
اسـتبعاد  قبيـل  مـن  الكوتـا،  لنظـام  المنضبطـة 
أو كلًيـا مـن  الحرمـان جزئًيـا  المخالفـة،  القوائـم 
الدعـم العمومـي المخّصـص للحـزب (علـى غـرار 
فرنسـا)، أو حتـى اسـتبعاد الحـزب السياسـي مـن 

المنافسة االنتخابية.

وأخيًرا؛ فإن التأسـيس لدولة حداثية تسود فيها 
قيـم الديمقراطيـة الحّقة يمّر أساًسـا عبر توسـيع 
الـى  إضافـًة  لتشـمل  النسـائية،  الكوتـا  دائـرة 
الوظائف االنتخابية جميع مناصب المسـؤولية في 
مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها، وهو ما ينطبق 
أيًضـا علـى باقي الـدول العربية. ويبـدو هذا األمر 
يقـوم  النسـائية  الكوتـا  فمبـدأ  ومبـرًرا،  طبيعًيـا 
أساًسا على وجوب حضور المرأة بنسبة معينة في 
القوائـم االنتخابية، والمجالس المنتخبة، وهيئات 
الدولـة وأجهزتهـا ٥١. لـذا فإنه مـن األهمية بمكان 
اإلسـراع في تخصيص كوتا نسـائية في الوظائف 
السـامية ومناصب المسـؤولية المرتبطـة بإدارات 
الدولة والمؤسسـات العمومية والشركات الوطنية 
ولجـان االنتقاء، ما سيسـاهم بشـكل ملموس في 
تأهيل المرأة وإكسابها الخبرة اإلدارية والسياسية 
الالزمـة، في أفق مشـاركتها الفعلية والكاملة في 
اتخـاذ القرار في مختلف مظاهر الحياة السياسـية 

والعامة، محلًيا ووطنًيا. 



المقدمة:

دسـتورية  مـدى  حـول  قائًمـا  الجـدل  يـزال  ال 
وفاعلية نظام الحصص المحددة "الكوتا" وقدرته 
علـى تأهيل المـرأة وضمان حضورهـا الفعلي في 
مختلف المؤسسـات المنتخبة ومراكز القرار؛ حيث 
يعتقـد البعـض أن نظـام الحصـص يسـعى إلـى 
القضاء على التمييز بتمييٍز آخر بعد أن تحلَّ "عدم 
المساواة الرسمية" محّل "عدم المساواة الفعلية"، 
بكيفيـة توحـي بـأن المرأة أقل شـأًنا، وغيـر قادرة 
علـى تحقيـق ذاتها إلـى درجة يبدو معهـا "التكافؤ 

القسري" مهيًنا في حقها١. 

فـي هـذا اإلطـار تؤكـد آن روفييـارد أن الكوتـا 
إلـى مسـاواة  الوصـول  النسـائية قـد تنجـح فـي 
رقميـة، لكنهـا لـن تفضـي إلـى تحقيـق مسـاواة 
فعليـة، كمـا لـن يكـون لهـا تأثيـر حقيقـي علـى 
السـلوك السياسـي وال على تحسـين وضع النسـاء 
فـي أسـفل درجـات السـلطة، فبالرغم مـن آثارها 
الرمزيـة، فهـي ليسـت الطريـق األمثـل لتحقيـق 
المناصفة، وهي مجرد أداة ال يجب أن نتوقع منها 
بالضرورة أكثر مما تسـمح بـه ميكانيكًيا٢. وتؤكد 
فـي هذا الصدد األسـتاذة "أوريلـي دوديزيرت" أن 
مشكلة المسـاواة بين الجنسين مشكلة اجتماعية 
عميقـة، متجـذرة في الممارسـات والثقافـات، وأن 
حلها يتجاوز اآلليات القانونية، ويتمركز أساًسا في 

التربية والتعليم والتوعية والحوار"٣.

"التمييـز  مبـدأ  مناصـرو  يعتقـد  بالمقابـل 
اإليجابي" أن نظام الكوتا يهدف أساًسا إلى تمكين 
القـدرة علـى  أي  السياسـية،  المـرأة مـن حريتهـا 
ممارسـة حقوقها السياسـية، وهو يستند في ذلك 
أجـل تعزيـز  المسـاواة مـن  "ترسـيخ عـدم  علـى 
كان  إذا  الكوتـا  نظـام  أن  ويؤكـدون  المسـاواة". 
مزمنـة  إلشـكالية  نهائًيـا  حـًال  يمّثـل  ال  صحيًحـا 
النفـس البشـرية؛ فهـو بالمقابـل  ومتجـذرة فـي 
إجـراء مؤقت وفعال لتعزيز التنوع، على حد تعبير 
الديمقراطيـة بشـكل  "دانيـال صبـاغ"، وترسـيخ 

فعلي، ففي النهاية ال ديمقراطية دون نساء٤. 

الكوتـا  نظـام  إقـرار  يعـّد  الكثيريـن  وبـرأي 
(بأنواعـه) فـي مجموعـة من الدول إجـراًء ضرورًيا 
المؤسسـات  فـي  للمـرأة  فاعـل  حضـور  لضمـان 
المنتخبـة ومراكـز القـرار، في ظـل معيقات كثيرة 
بالـغ  أمـًرا  للرجـل  المـرأة  تصبـح معهـا منافسـة 
ينظـر  حيـث  ثقافيـة؛  معيقـات  وهـي  الصعوبـة. 
للمـرأة علـى أنهـا "كائـن غير سياسـي" غيـر قادر 
علـى اتخاذ القرارات الحاسـمة والعقالنية وال على 
تدبير األزمات السياسـية، وهي قناعات يتقاسمها 
اقتصاديـة  وأخـرى  والنسـاء٥،  الرجـال  أحياًنـا 
واجتماعيـة، فمثـًال حسـب أرقـام آخـر إحصـاء عام 
للسـكان ُنّظـم بالمغرب عام ٢٠١٤، بلغت نسـبة 
األمية في صفوف اإلناث نسبة ٤٢٪، مقابل ٢٢٪ 
فقط بالنسـبة للذكور٦، وحسـب أرقـام المندوبية 
ُتقـارب نسـبة  السـامية للتخطيـط لعـام ٢٠٢١، 
 ٪١٧,٥ نسـبة  المغربيـات  النسـاء  لـدى  البطالـة 

مقابل ١٠,٩٪ فقط عند الرجال٧.

لكـن إقـرار الكوتـا، كإحـدى اآلليـات األساسـية 
للتمييـز اإليجابـي، ال يهـدف فقـط لتمكيـن المرأة 
مـن حريتها السياسـية، وال لتعويضهـا عن التأخير 
التاريخي الذي عرفته مشـاركتها السياسية٨، لكن 
أيًضـا مـن أجل "إنقـاذ الحيـاة السياسـية"، فالمرأة 
قـادرة علـى التغييـر والتأثير في الحياة السياسـة، 
وتحقيـق التقـدم الشـامل، وهـو مـا نّصـت عليـه 
اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضد 
المـرأة لعـام ١٩٧٩ (سـيداو) التي صـادق المغرب 
عليها عام ١٩٩٣، التي ربطت بشـكل واضح بين 
تحقيـق التنميـة التامـة، وضمـان أقصى مشـاركة 
ممكنـة للمرأة في جميـع المجاالت. وفًقا لهذا بادر 
المغرب منذ عام ٢٠٠٢، على غرار أكثر من ١٢٠ 
دولة٩، إلى إقرار نظام للكوتا يستمد شرعيته من 
مجموعـة من األسـس القانونيـة؛ فعلى المسـتور 
الدولـي، تسـمح اتفاقيـة (سـيداو) باتخـاذ تدابيـر 
المسـاواة  بتحقيـق  التعجيـل  تسـتهدف  مؤقتـة 
الفعليـة بيـن المـرأة والرجـل، مـع التنصيـص أوًال 
علـى أن هـذه اإلجـراءات المؤقتـة ال ُتعـّد تمييـًزا، 
وثانًيـا على وجـوب وقف العمـل بالتدابير المؤقتة 
قـد  الفـرص  فـي  التكافـؤ  أهـداف  تكـون  عندمـا 

تحققـت١٠. وفـي نفس اإلطار، ينـّص إعالن بكين 
للنهـوض بالمـرأة لعـام ١٩٩٥ علـى إقـرار الكوتا 
النسـائية، مـن خـالل تأكيـده علـى ضـرورة اتخاذ 
الحكومـات للتدابير الالزمة فـي النظم االنتخابية 
التي تضمن إشـراك األحزاب السياسـية للمرأة في 
المسـتوى  علـى  أمـا  االنتخابيـة١١.  المناصـب 
الوطنـي، فإن الدسـتور المغربي يضمن المسـاواة 
بين الرجـل والمرأة في الحريات والحقوق المدنية 
والسياسـية، ويؤكد على سـعي الدولة إلى تحقيق 
ينـّص علـى سـّن  بينهمـا، كمـا  المناصفـة  مبـدأ 
"مقتضيات من شـأنها تشـجيع تكافؤ الفرص بين 
النسـاء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية" ١٢، 
وهي المقتضيات التي أقّرت دسـتوريتها المحكمة 
الدسـتورية بعد أن صادقت علـى التدابير الخاصة 
القانـون  فـي  المتضمنـة  اإليجابـي  بالتمييـز 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب١٣، معتبرًة أنها 
تخدم الغايات الدسـتورية المشـار إليها أعاله، كما 
تندرج في إطار "واجب النهوض" بتمثيلية النساء، 
مع التأكيد على الطابع االستثنائي والمؤقت لهذه 

التدابير١٤. 

تهـدف هـذه الورقـة إلـى تقييـم حصيلـة نظـام 
الكوتـا النسـائية فـي المغـرب بعـد مـرور حوالـي 
عشـرين عاًمـا علـى إقـراره، والتحقـق مـن حجـم 
مـن  الرفـع  فـي  والفعليـة  الرقميـة  مسـاهمته 
إلـى  تسـعى  كمـا  للمـرأة،  السياسـية  التمثيليـة 
اإلجابـة علـى تسـاؤالت كثيـرة تطـرح بخصـوص 
ومـدى  الحالـي،  بشـكله  "الكوتـا"  نظـام  فاعليـة 
قدرتـه على ضمان حضور وازن وفاعل للمرأة في 
المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار. ووفق مقاربة 
الوصفـي  المنهـج  علـى  أساًسـا  تعتمـد  منهجيـة 
التحليلـي، تناقـش الورقـة أهميـة تعديـل نظـام 
الكوتـا الحالـي، ومـدى إمكانيـة التخلـي عن نظام 
وفاعليـة،  إبداًعـا  األقـل  المحجـوزة"  "المقاعـد 
وتعويضه بكوتا حزبية إجبارية في جميع القوائم 
االنتخابيـة تجعـل مـن النسـاء أقليًة مؤثـرًة داخل 
المجالـس المنتخبـة؛ وذلـك انسـجاًما مـع التطـور 
الكبير الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من 
الـدول، وحتـى تتجـاوز مشـاركة المرأة فـي الحياة 

السياسية حدود التسويق الخارجي للمغرب كدولة 
حديثة؛ ألجل هذا سنعرج خالل المحور األول على 
األنظمة التمثيلية للمرأة العربية من حيث أنواعها 
واختالالتهـا، وسـنخّصص المحـور الثانـي لتقييـم 
المشـاركة السياسـية للمـرأة المغربيـة فـي ظـل 
نظـام الكوتا الحالي، فيما سـنتطرق خالل المحور 
الثالـث الختـالالت نظـام الكوتا مقارنـة مع بعض 
فـي  وسـنعالج  والمتقدمـة،  الناميـة  العالـم  دول 
الكوتـا  نظـام  تعديـل  ضـرورة  األخيـر  المحـور 
لضمـان  اتخاذهـا  الواجـب  والتدابيـر  النسـائية 
االنتقـال مـن "ديمقراطيـة الواجهة" إلـى الفاعلية 

السياسية.

I.ا�نظمة التمثيلية للمرأة 
العربية في المؤسسات 

التشريعية: الواقع 
واالختالالت

تعزيـًزا لدولـة القانـون ومن أجـل تطوير قواعد 
الممارسـة الديمقراطية وتخليق الحياة السياسية، 
بـادرت مجموعـة مـن الـدول العربيـة، خاصـًة بعد 
مـن  الرفـع  إلـى  األخيـرة،  العربيـة  االنتفاضـات 
أنظمـة  إقـرار  عبـر  للمـرأة  السياسـية  التمثيليـة 
تمثيليـة خاصـة بهـا؛ حيـث تبّنـت ١٤ دولـة مـن 
مجمـوع الدول األعضاء في جامعـة الدول العربية 
(حوالـي ٦٤٪) نظـام الحصـص المحـددة "الكوتا" 

بأنواعه المختلفة١٥. 

وإذا كانـت أغلـب هـذه الـدول -حوالـي ١٠ دول 
"كوتـا  تبّنـي  اختـارت  قـد  المغـرب-  بينهـا  مـن 
قانونيـة" عبـر التنصيـص علـى نظـام الحصـص 
والقوانيـن  االنتخابيـة  قوانينهـا  فـي  المحـددة 
التشـريعية  بمؤسسـاتها  المتعلقـة  التنظيميـة 
(الغـرف البرلمانيـة األولـى على وجـه الخصوص)، 
فـإن دوًال قليلـة كانت أكثر جـرأة بإقرارها لـ"كوتا 
دسـتورية"، على غرار مصر التي ينّص دسـتورها 
الصـادر سـنة ٢٠١٤ والمعـّدل سـنة ٢٠١٩ علـى 
تخصيـص حصـص محـددة لفائدة النسـاء، سـواء 
أو  المحليـة  المنتخبـة  بالمجالـس  األمـر  تعّلـق 
علـى  منـه   ١٠٢ المـادة  تؤكـد  هكـذا  الوطنيـة، 
تخصيـص ربـع مقاعد مجلـس النواب للمـرأة. أما 
بخصوص الكوتا الطوعية أو اإلرادية التي تتبناها 
األحزاب السياسـية الديمقراطية بشكل إرادي من 
أجـل ضمـان ترشـيح عـدد كبيـر مـن النسـاء فـي 
باسـتثناءات  فإنـه  المقدمـة،  االنتخابيـة  القوائـم 
السياسـية  الحيـاة  فـإن  الجزائـر١٦،  مثـل  قليلـة، 
العربيـة تخلـو لحد اآلن من أحـزاب ناضجة مؤمنة 
بالعدالـة االجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، وقادرة 
نسـائية  كوتـا  وإقـرار  المبـادرة  زمـام  أخـذ  علـى 

طوعية على غرار دول نامية كثيرة في العالم. 

لكـن مـا يعـاب أكثـر علـى األنظمـة التمثيليـة 
للمـرأة العربية فـي المجالس المنتخبة هو هيمنة 
 les sièges» المحجـوزة  المقاعـد  نظـام 
réservés» الـذي ُيعّد نظاًما متجاوًزا؛ حيث تتبناه 
تسـع دول فـي مقابـل خمـس دول فقـط تتبنـى 
نظـام كوتـا حزبيـة إجباريـة؛ مـن بينها فلسـطين 
النسـاء  فيهـا  ضمنـت  التـي  وتونـس  وموريتانيـا 
مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان  فـي  تمثيليـة 
مقاعـده دون الحاجة لنظـام "المقاعد المحجوزة"، 
وقد سـاهم القانون األساسي االنتخابي التونسي 
عـام  تعديلـه  جـرى  والـذي   ٢٠١٤ عـام  الصـادر 
٢٠١٩ فـي تحقيـق هـذا الوضـع، حيث نـّص على 
ضـرورة تقديـم األحزاب للترشـحات "على أسـاس 
مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب 
بينهم داخل القائمة"، مع التأكيد على عدم قبول 

القوائم التي ال تحترم هذا المبدأ١٧ .

وإذا كان ال بـدّ مـن اإلقـرار بالتقـدم الملحـوظ 
لحضور المرأة في المؤسسـات التشريعية العربية 
خالل العشـرية األخيرة؛ حيث فسحت آليات الكوتا 
المجـال أمـام زيـادة مسـتويات تمثيـل المـرأة في 
دول عربيـة كثيرة، مثل اإلمارات التي اسـتطاعت 
تحقيـق المناصفـة الكاملـة بحصـول النسـاء على 
٥٠٪ مـن مقاعد المجلـس الوطني االتحادي، فإن 
هـذا التقـدم وإن كان مطرًدا فإنـه يبقى بطيًئا وال 
يتعدى حدود الحضور الرقمي؛ حيث ال تزال المرأة 
تشـّكل أقليـة غير مؤثرة فـي البرلمانـات العربية 
عـن  بعيـدة  تجعلهـا  كثيـرة  تحديـات  بسـبب 
دون  وتحـول  السياسـي،  القـرار  فـي  المشـاركة 
اضطالعهـا بدور محوري في الحياة السياسـية، ما 
يظهر بوضوح في محدودية مساهمتها في العمل 
التشـريعي، وضعف حضورها وتأثيرها في اللجان 

البرلمانية األكثر أهمية ١٨. 

II.المشاركة السياسية 
للمرأة المغربية في ظل 
نظام الكوتا الحالي؛ أّية 

حصيلة؟

منـذ اسـتقالل المغـرب عـام ١٩٥٦ وإلـى غايـة 
بدايـة األلفيـة الثالثـة كانت المرأة مجـرد موضوع 
حيـث  فيـه١٩؛  فاعـًال  أبـًدا  تكـن  ولـم  للسياسـة، 
اقتصـرت مشـاركتها لزمن طويل علـى التصويت 
فقـط. هكذا لمـدة ثالثين عاًما، منذ أول انتخابات 
دخـول  مـن  امـرأة  أي  تتمكـن  لـم   ،١٩٦٣ عـام 
البرلمـان إلـى غايـة انتخابـات عـام ١٩٩٣ حيـث 
حصلـت المـرأة علـى مقعديـن، وهو الوضـع الذي 
كرسـته أيًضا نتائج انتخابات عام ١٩٩٧ بحصول 
النسـاء علـى مقعديـن دون تغييـر. وفـي الحقيقة 
تأخـرت المـرأة المغربيـة كثيًرا في ولـوج البرلمان 
مقارنـة بـدول عربيـة أخـرى مجـاورة مثـل مصـر 
 ،(١٩٦٢) الجزائـر   ،(١٩٥٩) تونـس   ،(١٩٥٧)
والعـراق   (١٩٧٥) موريتانيـا   ،(١٩٧٣) سـوريا 

 .(١٩٨٠)٢٠

 أمام هذه الوضعية بادر المغرب إلى إقرار كوتا 
"المقاعـد  نظـام  علـى  أساًسـا  تعتمـد  نسـائية 
االنتخابـات  مـع  الكوتـا  بـدأت  وقـد  المحجـوزة". 
وطنيـة  قائمـة  بإقـرار   ٢٠٠٢ لعـام  التشـريعية 
مخصصـة للنسـاء محـددة فـي ثالثين مقعـًدا من 
مقاعـد الغرفـة األولـى، تـّم رفعهـا فـي انتخابـات 
٢٠١١ لتصل الى سـتين مقعًدا. وفي عام ٢٠١٦ 
القائمـة  فـي  أيًضـا  بالمشـاركة  للنسـاء  ُسـمح 
الوطنيـة المخّصصة للشـباب (ثالثـون مقعًدا)، ما 
مكـن واحـًدا وثمانيـن امـرأة مـن دخـول مجلـس 
النـواب. وبعـد المصادقة على القانـون التنظيمي 
الجديد المتعلق بمجلس النواب الذي أقّر تعويض 
القائمـة االنتخابية الوطنية بقوائـم جهوية بلغت 
مقاعدها تسـعين مقعًدا بعد إلغاء قائمة الشـباب، 
مـع التنصيـص علـى تخصيـص ثلثـي مقاعد كل 
قائمة جهوية للنسـاء، وعلى وضع امرأتين اثنتين 
سـتة  حصلـت  جهويـة٢١،  قائمـة  كل  رأس  علـى 

االنتخابـات  فـي  مقاعـد  علـى  امـرأًة  وتسـعون 
التشـريعية األخيـرة التـي جـرت فـي الثامـن مـن 
سـبتمبر ٢٠٢١، لتنتقل نسـبة النسـاء في الغرفة 
التشـريعية األولـى مـن ١٪ قبـل إقـرار الكوتا الى 
٢٤,٣٪ حالًيا٢٢، وهي النسبة التي تقّل بقليل عن 
المعـدل العالمـي لمشـاركة المرأة فـي البرلمانات 

المحدد في ٢٥,٥٪٢٣.

ومـع اإلقرار بمسـاهمة هـذا النظـام في ضمان 
تمثيليـة مهّمـة للمرأة في مجلـس النواب، وهو ما 
ساهم في تحسين صورة البرلمان المغربي، فإنه 
مـن الضـروري اإلشـارة إلـى نقطتيـن أساسـيتين: 
بالطابـع  يقـّر  المغربـي  المشـرع  كان  إذا  أوًال، 
المؤقـت لنظـام الحصـص المحـددة، فـإن نظـام 
الكوتـا فشـل بشـكله الحالـي فـي تأديـة وظيفتـه 
األساسـية المتمثلـة فـي إعـداد المـرأة وتأهيلهـا 
االنتخابيـة  الدوائـر  فـي  مسـتقبًال  للمنافسـة 
المحلية، بما يضمن لها مسـتقبًال تحقيق مشاركة 
سياسية مهّمة خارج هذا النظام، بحيث ظل العدد 
األكبـر في أهم مؤسسـة تمثيليـة هو المنصوص 

عليه في نظام الكوتا٢٤. 

فـي  فـزن  امـرأة  وثالثيـن  خمسـة  بيـن  فمـن 
انتخابـات ٢٠٠٢، خمـٌس منهـن فقـط اسـتطعن 
دخول البرلمان وفق نفس شروط منافسة الرجال 
أي بنسـبة ٪١٤. وقـد انخفضـت هذه النسـبة إلى 
وواصلـت   ،٢٠٠٧ انتخابـات  فـي   ٪١٢ مـن  أقـل 
انخفاضهـا إلـى حوالي ١٠ ٪فـي انتخابات ٢٠١١، 
ثـم ارتفعـت قليًال الى ١١ ٪فـي انتخابات ٢٠١٦، 
وانخفضت بشدة إلى ٦,٢٥٪ في انتخابات ٢٠٢١ 
حيـث اسـتطاعت سـت نسـاء فقـط دخـول مجلس 
النـواب، خارج إطـار الكوتا، من بين ٩٦ امرأة فزن 
فـي هذه االسـتحقاقات٢٥. وهو ما يعني أن نسـبة 
النسـاء اللواتي فـزن عبر الدوائـر االنتخابية (دون 
االسـتفادة من نظام الحصص المحددة) انخفضت 
بعد خمسة استحقاقات انتخابية نظمت منذ إقرار 
الكوتـا عـام ٢٠٠٢ مـن ١٤٪ إلـى ٦,٢٥٪، وكأن 
هـذا النظـام أدى الـى تقاعـس المـرأة فـي خوض 
غمـار االنتخابـات بعيًدا عن االسـتفادة من التمييز 

اإليجابي.

ثانًيـا، حسـب الترتيـب العالمـي الخاص بنسـبة 
حضـور النسـاء فـي البرلمانـات الوطنيـة (الغرفـة 
يحتـل   ،٢٠٢١ أكتوبـر  بشـهر  الخـاص  األولـى) 
المغرب الرتبة ٩٠ عالمًيا بـ ٢٤,٣٪، علًما أنه كان 
يحتـل الرتبـة ١٠٧ الى حدود أكتوبر ٢٠٢٠. وهو 
مـا يعنـي أن المغـرب يحتـل مكانـة متقهقـرة بين 
دول العالـم فـي مجال التمثيلية السياسـية للمرأة 
بالرغـم مـن التقـدم الطفيـف الـذي أحـرزه. هكذا 
فإنـه وفـق نفـس الترتيـب تحتـل المملكـة الرتبة 
التاسعة عشر إفريقًيا حيث تتفوق عليها دول أكثر 
فقًرا وأقّل نمًوا، مثل رواندا (الرتبة األولى عالميا، 
٦١,٣٪)، ناميبيـا (الرتبـة الخامسـة عشـر عالمًيا، 
٤٤,٢٪)، السـنغال (الرتبة السـابعة عشـر عالمًيا، 
عالمًيـا،  عشـر  التاسـعة  (الرتبـة  أثيوبيـا   ،(٪٤٣
وعشـرون  الواحـد  (الرتبـة  الموزمبيـق   ،(٪٤٢,٦
عالمًيا، ٤٢,٤ ٪)، جنوب السودان (الرتبة الخامس 
(الرتبـة  وجيبوتـي   (٪٣٣,٧ عالمًيـا،  واألربعـون 
المسـتوى  وعلـى   .(٪٢٦,٢ عالمًيـا،  الثمانـون 
العربي، يتموقع المغرب في الرتبة السابعة عربًيا 
وراء اإلمـارات العربيـة المتحـدة، التـي تعـّد إحـدى 
الدول القالئل في العالم التي حققت التكافؤ بين 
الجنسـين (الرتبـة الرابعة عالمًيـا، ٥٠٪) ٢٦، مصر 
(الرتبة التاسـعة وسـتون عالمًيا، ٢٧,٧٪)، العراق 
 (٪٢٦,٤ عالمًيـا،  والسـبعون  السـابعة  (الرتبـة 
عالمًيـا،  والسـبعون  الثامنـة  (الرتبـة  وتونـس 

 .٢٦,٣٪)٢٧

وإذا كانت التمثيلية النسائية في مجلس النواب 
تبقى دون حجم التطلعات واالنتظارات خاصة في 
تبقـى  فإنهـا  الذكـر،  السـالفة  االحصائيـات  ظـل 
ضعيفـة للغاية فـي مجلس المستشـارين (الغرفة 
الثانيـة) بالرغـم مـن إقـراره لشـكل متطـور مـن 
أشـكال الكوتـا بعيـًدا عن آليـة المقاعـد المحجوزة 
القانـون  نـّص  حيـث  متجـاوزة؛  أصبحـت  التـي 
التنظيمـي لهـذا المجلس على إقـرار مبدأ التناوب 
فـي لوائح الترشـيح (رجل-امـرأة- رجل-امرأة)٢٨، 
االقتـراع  المجلـس وشـكل  لكـن طبيعـة تكويـن 
القوائـم  غالبيـة  رأس  علـى  الرجـال  ووضـع 

االنتخابيـة، جعـل نسـبة حضـور المـرأة فـي هـذا 
أفـرزت  حيـث   ،٪١١,٦٦ تتجـاوز  ال  المجلـس 
انتخابات سـبتمبر ٢٠٢١ فوز النسـاء بأربعة عشر 

مقعًدا من أصل ١٢٠.

ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أنـه اذا كان الحضـور 
التشـريعية  المؤسسـة  داخـل  للمـرأة  الرقمـي 
متواضًعـا، فهـو كذلك على المسـتوى الفعلي بعد 
ريـع  إلـى  النسـائية  الكوتـا  األحـزاب  حّولـت  أن 
سياسـي أصبـح معهـا البرلمـان المغربـي بمثابـة 
"برلمان األسرة"؛ حيث دأبت األحزاب على ترشيح 
نسـاء تربطهـن صلـة أو قرابـة أو حتـى مصلحـة 
بدوائـر القرار بعيًدا عن معيار الكفاءة، ما انعكس 
سـلًبا علـى أدائهـن المهنـي، حيـث كشـفت إحـدى 
المؤسسـة  فـي  النسـاء  مـن   ٪٦٩ أن  الدراسـات 
عالقـة  طبيعـة  يعرفـن  ال  المغربيـة  التشـريعية 
البرلمـان بالحكومة، وأن ٥٠٪ منهن ال يسـتطعن 
تحديـد عالقـة البرلمان بالمؤسسـات الدسـتورية 
للحكامة، وسجلت الدراسة كذلك أن نحو٤٠٪ من 
بالضبـط  يعرفـن  ال  المسـتجوبات  البرلمانيـات 
كمـا  للبرلمـان،  الماليـة  االختصاصـات  طبيعـة 
كشـفت أن ٢٢٪ منهـن غيـر متمكنـات مـن تقنية 
صياغة األسئلة الكتابية، و٨٣٪ غير متمكنات من 

تقنية األسئلة الشفوية٢٩. 

وما يقال عن التمثيلية النسـائية في المؤسسـة 
التشريعية يقارب الى حد كبير تمثيلية المرأة في 
(المحافظـات  الترابيـة  الجماعـات  مجالـس 
واألقاليم)، فقد حرص القانون التنظيمي المتعلق 
بانتخـاب أعضـاء المجالـس الترابيـة الصـادر عـام 
٢٠٢١ علـى ضمـان تمثيليـة فعليـة للنسـاء، مـن 
خـالل تخصيـص ثلـث مقاعـد مجالـس األقاليـم 
والعماالت لفائدة النسـاء (نسبة حضور النساء في 
هـذا  صـدور  قبـل  واألقاليـم  العمـاالت  مجالـس 
القانـون كانـت فـي حـدود ٤٪)، إضافة إلـى الرفع 
مـن عـدد المقاعـد المخصصـة لهـن فـي مجالـس 
بشـكل  تطـّور  لقـد  الواقـع،  وفـي  الجماعـات٣٠. 
ملحـوظ حضـور المـرأة فـي المجالـس الجماعيـة 

التـي  المقاعـد  نسـبة  ارتفعـت  حيـث  (المحليـة)؛ 
حصلـت عليهـا النسـاء فـي االنتخابـات الجماعيـة 
لعـام ٢٠١٥ الـى ٢١ ٪ بعـد أن كانـت فـي حـدود 
لعـام  الجماعيـة  االنتخابـات  فـي  فقـط   ٪  ٠,٥٦
٢٠٠٣، وقد واصلت هذه النسـبة ارتفاعها لتصل 
إلـى ٢٦,٦٤٪ خـالل االنتخابـات الجماعيـة لعـام 

٢٠٢١، دون أن تبلغ مع ذلك نسبة الثلث٣١.

وبالرغـم مـن ذلـك، يبقـى حضـور المـرأة فـي 
مجالـس الجماعـات واألقاليـم والعمـاالت حضـوًرا 
الوظائـف  إسـناد  يتـّم  حيـث  باألسـاس؛  رقمًيـا 
الثانوية إلى النساء داخل المجالس المختلفة على 
نحـو منهجـي، كمـا أنـه نـادًرا جـًدا مـا يصلـن إلـى 
المناصب المهمة مثل الوظائف المرتبطة بالمالية 
أو التخطيـط الحضـري٣٢. وهـو مـا ينطبـق أيًضـا 
علـى رئاسـة المجالـس المحليـة والجهويـة رغـم 
التقدم المهم المسـجل في هذا الشـأن، فمن بين 
اثنتـا عشـرة جهًة توجد ألول مـرة امرأة على رأس 
مجلـس جهـوي (جهـة كلميـم – وادنـون)٣٣، فـي 
غيـاب واضـح عـن صناعـة القـرار الجهـوي، كمـا 
تاريـخ  فـي  األولـى  للمـرة  نسـاء،  ثـالث  ظفـرت 
الكبـرى  المـدن  فـي  عمـدة  بمنصـب  المملكـة، 

(الرباط، والدار البيضاء، ومراكش)٣٤.

لكن إدماج المرأة في الحياة السياسية ال يرتهن 
المؤسسـة  فـي  لمشـاركتها  البـاب  بفتـح  فقـط 
التشـريعية والمجالـس المنتخبـة وولوجهـا إليهـا، 
بقـدر مـا يرتبـط بتمكينهـا الفعلي من المشـاركة 
في اتخاذ القرارات الحيوية في كل مجاالت الحياة 
السياسـية، فإضافة لمحدودية حضورها وتأثيرها 
في الهيئات المنتخبة بقيت المرأة غائبًة عن صنع 
القرارات الكبرى. وقد بقي الحضور الرمزي للمرأة 
واضًحا أيًضا في تشكيلة الحكومات المعينة، ففي 
عـام ٢٠١٩ لـم تتجـاوز نسـبة حضـور المـرأة في 
الحكومـة المغربية التي كان يقودها حزب العدالة 
والتنميـة اإلسـالمي ١٧٪٣٥، كمـا ظلـت الوزيـرات 
المعّينـات بعيـدات عـن تقلـد مناصـب مـا يعـرف 
الخارجيـة،  الداخليـة،  (وزارات  السـيادة  بـوزارات 
وزارات  حتـى  أو  اإلسـالمية)  والشـؤون  العـدل 
القطاعـات االسـتراتيجية. وهـو الوضـع الـذي تـّم 

تصحيحـه نسـبًيا في الحكومـة المعينة مؤخًرا في 
أكتوبـر ٢٠٢١؛ حيـث ارتفعـت نسـبة النسـاء فيها 
الـى ٢٥٪ بعـد تعيين سـت وزيـرات فـي قطاعات 

هامة (المالية، اإلسكان، السياحة).  

ومـا يقـال عـن الوظائـف السياسـية يقـال أيًضا 
على الوظائف العامة التي تبقى حكًرا على الرجال 
بدرجـة كبيرة (تـرؤس الجامعات، عمـادة الكليات، 
إدارة المؤسسـات العموميـة، ...)، وهو مؤشـر آخر 
علـى رمزيـة الحضـور السياسـي للمـرأة، فلو كان 
حضورهـا فاعـًال لـكان تأثيرها أكبر فـي الحصول 
بهـذه  المرتبطـة  التعيينـات  مـن  نصيـب  علـى 
الوظائف. في ظل هذه المعطيات يبدو من المهم 
إصـالح اختـالالت نظـام الكوتـا الحالـي وتعديلـه 
انسجاًما مع تطور أنظمة الكوتا في الدول النامية 
ضمـان  أفـق  فـي  سـواء،  حـد  علـى  والمتقدمـة 
السياسـية  الحيـاة  فـي  للمـرأة  فعليـة  مشـاركة 

والعامة بعيًدا عن التسويق الخارجي. 

III. اختالالت نظام الكوتا 
المغربي مقارنة بدول 

العالم:

ال يواكـب نظـام الكوتـا الحالـي التطـور الكبيـر 
الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من الدول 
بما فيها الدول األقل نمًوا؛ بدليل أن حضور المرأة 
المنتخبـة والمؤسسـات  المجالـس  المغربيـة فـي 
السياسـية الدسـتورية يبقـى فـي أحسـن األحوال 
فـي حـدود الربـع، علًما أن لممارسـة المـرأة تأثيًرا 
القـرار،  واتخـاذ  السـلطة  مناصـب  فـي  ملموًسـا 
يمـّر  ديمقراطـي  حكـم  إدارة  فـي  ومشـاركتها 
بالضـرورة عبر تشـكيلها ألقلية مؤثرة ال تقل عن 
الحالـة  فـي  يتوافـر  ال  مـا  وهـو   ،٣٦  ٪٣٠ نسـبة 
المغربيـة، فبالرغـم من التقدم الـذي عرفه نظام 
الحصـص المحـددة فـي عـام ٢٠٢١، فإنـه بقـي 
محصوًرا في الوظائف االنتخابية مع االعتماد على 
كوتا قانونية تسـتند أساًسـا على نظـام "المقاعد 
باسـتمرار؛  أهميتـه  تتراجـع  الـذي  المحجـوزة" 
باعتباره أسلوًبا متجاوًزا يعكس تصّوًرا غير واضح 

للمرأة ٣٧.

 ففيمـا يخـص "الكوتـا الدسـتورية"، التـي تأخذ 
بها بعض األنظمة السياسـية عبر إقرار نصوصها 
الدسـتورية لحصـص محددة لفائدة النسـاء سـواء 
كحـال  المحليـة،  أو  الوطنيـة  المسـتويات  علـى 
الدسـتور المصـري الـذي ينّص على كوتا نسـائية 
(الوحـدات  المنتخبـة  المحليـة  المجالـس  فـي 
المحليـة) فـي حـدود الربـع ٣٨، ال ينـص الدسـتور 
المغربـي علـى نظـام الحصـص المحـددة، علـى 
خـالف دول أخرى (حوالي سـتة وثالثين دولة) من 
بينهـا اثنتـا عشـرة دولـًة إفريقيـة مثـل تونـس، 
جنـوب  تنزانيـا،  بورونـدي،  أوغنـدا،  الصومـال، 
السـودان وروانـدا، التـي تنّص جميعهـا على كوتا 
دسـتورية إجباريـة لضمـان تمثيليـة نسـائية فـي 
مؤسسـاتها التشـريعية ٣٩، فيمـا يتجـاوز الدسـتور 
الروانـدي حدود الكوتا االنتخابية الموصى بها في 
مؤتمـر بكيـن، من خـالل إقـراره منذ عـام ٢٠٠٣ 

لكوتـا نسـائية محـددة فـي ٣٠٪ علـى األقـل فـي 
اإلدارات العامة، وجميع مؤسسات اتخاذ القرار بما 

في ذلك السلطة التنفيذية. 

يتـم  التـي  القانونيـة  بالكوتـا  يتعلـق  وفيمـا 
التنصيـص عليها في القوانين التنظيمية الخاصة 
بالمؤسسـات التشـريعية أو في قوانين االنتخابات 
الكوتـا  نسـبة  ترقـى  ال  السياسـية،  األحـزاب  أو 
المخصصـة فـي المغـرب (٢٢,٧٨٪ فـي مجلـس 
النـواب) إلـى مـا هـو عليـه فـي دول أخـرى نامية؛ 
حيـث نجـد أن القانـون االنتخابي السـنغالي ينّص 
اللوائـح  تتضمـن  أن  علـى   ٢٠١٠ عـام  منـذ 
مـن   ٪٥٠ نسـبة  والمحليـة  الوطنيـة  االنتخابيـة 
النسـاء وفق نظـام التناوب، فيما أقـّر قانوٌن صدر 
عام ٢٠١٩ في سـاحل العاج كوتا نسـائية محددة 
فـي ٣٠٪ في جميـع أنواع القوائـم االنتخابية، أما 
روانـدا فقـد نـّص قانونهـا علـى وضـع امـرأة على 
رأس كل الئحـة انتخابيـة؛ وهـو مـا سـاهم فـي  
الروانديـة علـى تسـعة وأربعيـن  المـرأة  حصـول 
مقعًدا من أصل ثمانين مقعًدا المخّصصة للغرفة 
األولـى فـي االنتخابـات التشـريعية لعـام ٢٠١٨. 
ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أن إقـرار كوتـا قانونيـة 
محـددة علـى األقل فـي ٣٠٪ انعكـس ايجاًبا على 
تمثيلية المرأة اإلفريقية، حتى أن النسـاء ترأسـن 
برلمانـات ثمانيـة عشـر دولـة إفريقيـة فـي عـام 

.٢٠١٩

كمـا يعـاب علـى المغـرب أيًضـا هيمنـة نظـام 
"المقاعـد المحجـوزة" علـى الكوتـا القانونية، دون 
اللجـوء لكوتا حزبيـة إجبارية إسـوًة بمجموعة من 
التجـارب الدوليـة، علـى غـرار القانـون االنتخابـي 
البلجيكـي الذي ينّص علـى أن الفرق العددي بين 
الرجل والمـرأة في القوائم االنتخابية التي تتقدم 
وأن  واحـًدا،  يتجـاوز  أن  يجـب  ال  األحـزاب  بهـا 
رأس كل  فـي  الموضوعيـن  االثنيـن  المرشـحين 
الئحـة يجـب أن يكونـا بالضـرورة رجـًال وامـرأة ٤٠، 
وهو ما سـاهم في رفع نسـبة النساء في البرلمان 
البلجيكـي حيث وصلـت الى ٤٣,٨٪ فـي انتخابات 
عام ٢٠١٩ ٤١. أّما في فرنسا فقد صدر قانون في 
يونيـو ٢٠٠٠ يلـزم األحـزاب بتقديـم لوائح تضّم 

٥٠٪ مـن النسـاء، بالتنـاوب بالنسـبة لالنتخابـات 
األوروبية وانتخابات مجلس الشـيوخ، ودون تناوب 
بالنسـبة لالنتخابـات مجالـس البلديـات والجهات. 
بالنسـبة  ملزمـة  غيـر   ٪٥٠ نسـبة  ُتعـّد  فيمـا 
لكـن  الفرنسـية،  الوطنيـة  الجمعيـة  النتخابـات 
الحـزب الـذي ال يحترمها يحرم جزئًيا أو نسـبًيا من 
الدعـم المالـي حسـب عـدد النسـاء المتضمنة في 

قوائمه ٤٢. 

وبخصـوص الكوتـا الطوعيـة أو اإلراديـة التـي 
تتبناهـا األحزاب السياسـية بشـكل إرادي لضمان 
ترشـيح عـدد مهم من النسـاء في قوائـم الحزب، 
اعتمادهـا  فـإن  إلزاميتهـا،  عـدم  مـن  فبالرغـم 
الطوعي يدّل بشكل كبير على نضج وديمقراطية 
بالعدالـة  اقتناعـه  ومـدى  الحـزب  وحداثيـة 
االجتماعيـة ومبـدأ تكافـؤ الفـرص. وتعـّد الكوتـا 
علـى  النسـاء  لتشـجيع  نموذجيـًة  آليـًة  اإلراديـة 
المشـاركة السياسـية، حتـى أن تحسـين تمثيليـة 
النسـاء متوقف قبل كل شـيء على إرادة األحزاب، 
المعهـد  أنجزهـا  دراسـة  إليـه  خلصـت  مـا  وهـو 
 ٢٠١٦ سـنة  األمريكـي  الوطنـي  الديمقراطـي 

بالتعاون مع جمعيات مغربية. 

السـاحة  إن  القـول  يمكـن  اإلطـار،  هـذا  وفـي 
الخصـوص،  وجـه  علـى  المغربيـة  السياسـية 
والعربية عامة، تخلو لغاية اآلن من أحزاب ناضجة 
قادرة على أخذ زمام المبادرة وإقرار كوتا نسـائية 
طوعيـة علـى غـرار دول كثيـرة فـي العالـم. ففي 
إفريقيا مثًال، يصل عدد الدول التي تتبنى أحزابها 
السياسية الديمقراطية بشكل إرادي كوتا نسائية 
الوطنـي  المؤتمـر  (حـزب  دولـة  عشـرين  إلـى 
اإلفريقي في جنوب إفريقيا نموذًجا) ٤٣، وفي كندا 
يخصـص الحـزب الديمقراطـي الجديـد منـذ عـام 
وفـي   ،٪٥٠ فـي  محـددًة  داخليـًة  حصـًة   ١٩٨٥
األحـزاب كوتـا طوعيـة  بعـض  ألمانيـا تخّصـص 
الـدول  فـي  أمـا  و٥٠٪،   ٪٣٠ بيـن  تتـراوح 
تخّصـص  األحـزاب  غالبيـة  فـإن  االسـكندنافية 
بشـكل إرادي مقاعد للنسـاء بغرض إلزام نفسـها 
شـبه  حقيقـًة  المناصفـة  جعـل  مـا  بالمسـاواة؛ 
الـدول، حيـث تقـارب نسـبة  ملموسـة فـي هـذه 

تمثيلية المرأة في برلماناتها ٤٣٪ ٤٤، دون الحاجة 
إلـى فرض كوتا إجبارية بغيـة تحقيق التكافؤ في 

التمثيل السياسي٤٥. 

وأخيـًرا؛ يقتصـر نظـام الحصـص المحـددة فـي 
المغـرب علـى الكوتـا االنتخابية فقـط بالرغم من 
إقـراره قبـل حوالي عشـرين عاًما، دون أن يشـمل 
الوظائـف العامـة ومناصب المسـؤولية في إدارات 
الدولة والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية، 
وهـو مـا يجـب تداركـه لضمـان مشـاركة فعليـة 
للمرأة في الحياة السياسـية والعامة. ففي فرنسـا 
مثـًال تـّم إقـرار كوتا محـددة في ٤٠٪ مـن مقاعد 
مجالـس إدارة الشـركات التـي يعمل بهـا أكثر من 
٥٠٠ موظـف، وتتجـاوز مبيعاتهـا خمسـين مليون 
أورو (قانون "كوبي زيميرمان" لعام ٢٠١١)، وكذا 
فـي التعيينات المرتبطة بمناصب المسـؤولية في 
مجالـس اإلدارات والمؤسسـات العموميـة ولجـان 
االنتقاء (قانون "سوفادي" لعام ٢٠١٢)٤٦، كما تّم 
التنصيـص فـي ٢٠١٣ علـى نظـام التنـاوب فـي 
فـي  بالتعيينـات  الخاصـة  االنتخابيـة  القوائـم 
مناصـب الحكامـة المرتبطـة بمؤسسـات التعليـم 

العالي والبحث العلمي٤٧. 

IV. ضرورة تعديل نظام 
الكوتا النسائية لتحقيق 

المناصفة الفعلية:

ال بـدّ فـي البداية من اإلشـارة إلى أهمية اإلبقاء 
علـى نظـام الكوتـا اإلجبارية في المغـرب، بالنظر 
لعـدة عوامـل أهمهـا خلـو السـاحة السياسـية مـن 
أحزاب حقيقية قادرة على تخصيص كوتا طوعية 
عنـد  طبيعًيـا  يبـدو  مـا  النسـاء،  لفائـدة  داخليـة 
استحضار غياب الحد األدنى من الديمقراطية عند 
معظـم األحـزاب (سـت نسـاء حصلـن فقـط علـى 
مقاعـد برلمانية خـارج نظام الكوتا من بين سـتة 
وتسـعين امـرأًة دخلـت البرلمـان)٤٨. لكـن نظـام 
الحصـص المحـددة بشـكله الحالـي لـن ينجح في 
فـي  عليـه  المنصـوص  المناصفـة  مبـدأ  تحقيـق 
المـادة التاسـعة عشـر من دسـتور ٢٠١١، بالنظر 
لتحديـات كثيـرة علـى مسـتوى البنيـات الثقافيـة 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة، مـا لـم يتـم تدعيمـه 
ودعمه بمجموعة من التدابير واآلليات الدستورية 
والقانونية تمّكن المرأة من المشاركة الفعلية في 

الحياة السياسية والعامة.

أنصـاف  "سياسـة  نهـج  فـي  يسـتمر  فالمغـرب 
الحلول" والسـعي إلرضـاء الحداثيين والمحافظين 
مًعـا، ممـا جعله يتموقع فـي رتب متأخـرة إفريقًيا 
المشـاركة  مجـال  فـي  عالمًيـا)  فقـط  (وليـس 
السياسـية للمـرأة، حتى أنه ال يوجد ضمن العشـر 
دول اإلفريقيـة األكثر حضوًرا للمرأة في الحكومة 
لعـام ٢٠١٩، الـذي يتضمن فـي معظمه دوًال أقّل 
نمـًوا بكثيـر مـن المملكـة مثـل روانـدا، أثيوبيـا، 
أوغنـدا، أنغـوال، مالـي، موريتانيـا، وزامبيـا التـي 
تتذيل هذا الترتيب بنسبة ٣٠٪ ٤٩، فيما ال يتجاوز 
حضـور المـرأة المغربية في حكومة ٢٠٢١ نسـبة 

 . ٪٢٥

ألجـل ذلـك يبـدو ضرورًيـا فتـح نقـاش وطنـي 
مسـؤول وهـادف بغـرض إعـادة النظـر فـي نظام 
آنيـة ومؤقتـة  الحالـي، واتخـاذ تدابيـر  الحصـص 
االسـتحقاقات  فـي  النسـائية  الكوتـا  رفـع  تـروم 

االنتخابيـة المقبلـة (القوائـم الجهويـة) إلـى مـا ال 
يقـّل عـن الثلـث على األقـل، ليس فقط اسـتجابًة 
لمطالـب الحـركات النسـائية وترجمـة النصـوص 
الدسـتورية علـى أرض الواقـع، إنمـا بالخصـوص 
حتـى تشـّكل النسـاء أقليـة مؤثـرة في المؤسسـة 
إيجاًبـا علـى تقلدهـا  التشـريعية؛ مـا سـينعكس 
لمناصب مناصب المسـؤولية ومشـاركتها الفعلية 

في اتخاذ القرار السياسي.

 وهـي الغايـة التـي يصعب الوصـول إليها ما لم 
يقتنـع الفاعلون السياسـيون في المغرب بضرورة 
المسـتوى  علـى  األقـل  علـى  مسـتقبًال،  التخلـي 
المتوسـط، على نظـام "المقاعد المحجـوزة" الذي 
أصبـح متجاوًزا، وتعويـض القوائم الجهوية بكوتا 
حزبية إجبارية، مع اعتماد نظام التناوب في جميع 
القوائـم االنتخابيـة الوطنيـة والمحليـة (امـرأة – 
رجـل – امـرأة- رجـل)، مـا سـيمّكن المـرأة بشـكل 
فعلـي مـن خـوض غمـار االسـتحقاقات االنتخابية 
والتمـرس فـي الحيـاة السياسـية. ومـن المهم في 
هـذا الصـدد، اقتداء المغـرب بالنموذج التونسـي؛ 
فـي  تمثيليـة  التونسـيات  النسـاء  ضمنـت  حيـث 
دون  مقاعـده  مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان 

الحاجة لنظام "المقاعد المحجوزة".

لألهـداف  النسـائية  الكوتـا  لتحقيـق  وضماًنـا 
المقـررة ألجلهـا، فإنـه مـن الضـروري  الرئيسـية 
اتخـاذ المزيـد مـن التدابير بغـرض تأهيـل المرأة 
الحيـاة  لممارسـة  الالزمـة  الخبـرة  واكتسـابها 
السياسـية، وفي هـذا اإلطار يبدو مهًمـا الرفع من 
تمثيليـة  لتشـجيع  الدعـم  صنـدوق  مخصصـات 
النسـاء الذي تّم إحداثه عام ٢٠١٧، والذي يقوم، 
بتقديـم  للتنميـة،  اإلفريقـي  البنـك  بمسـاهمة 
الهادفـة  للمشـاريع  والمواكبـة  المالـي  التمويـل 
االسـتحقاقات  فـي  النسـاء  مشـاركة  لتعزيـز 
الشـأن  االنتخابيـة، وتقويـة قدراتهـا فـي تدبيـر 

المحلي٥٠. 

وألجـل الرفـع مـن عـدد النسـاء الفائـزات فـي 
تمثيليـة  وضمـان  والوطنيـة،  المحليـة  القوائـم 
نسـائية مؤثرة في المجالس المنتخبة، يبدو مهًما 

الخاتمة:

بالرغـم مـن تطـور نظـام الحصـص المحـددة 
المستمر وإسهامه في الدفع بالمشاركة السياسية 
فـي  تمثيليتهـا  مـن  والرفـع  المغربيـة  للمـرأة 
المجالـس المنتخبـة، خاصًة بعـد أن اقترب حضور 
المـرأة فـي مجلـس النـواب (٢٤,٣٪) مـن المعدل 
المسـجل عالمًيـا (٢٥,٥٪)، فإنـه بشـكله الحالـي 
فشـل فـي تأدية وظيفتـه األساسـية المتمثلة في 
إعـداد المـرأة وتأهيلهـا فـي أفـق خوضهـا غمـار 
شـروط  نفـس  وفـق  االنتخابيـة  االسـتحقاقات 
الرجـل، بحيث بقيت المشـاركة السياسـية للمرأة، 
منـذ إقـرار الكوتـا النسـائية قبـل عشـرين عاًمـا، 
رهينًة باألساس لهذا النظام. وهو ما يبدو طبيعًيا 
بعـد أن حّولـت معظـم األحـزاب السياسـية الكوتـا 
معاييـر  متجاهلـة  سياسـي  ريـع  الـى  االنتخابيـة 
الكفـاءة والنزاهـة والمسـؤولية الواجـب اعتمادها 
إفـراز هـذا  يعيـق  مّمـا  الترشـيحات،  تزكيـة  فـي 
النظـام لنسـاء متمرسـات وعلـى درجـة عالية من 
المهنية، بشـكل يصبحن معه قادرات على تحمل 
التنفيذيـة  المكاتـب  داخـل  أهميـًة  أكثـر  أدوار 
والنقابـات،  المنتخبـة،  والمجالـس  لألحـزاب، 
عـن  بعيـًدا  والـوزارات،  العموميـة،  والمؤسسـات 

الحضور الرمزي أو الرقمي.

اعتبـاًرا لذلـك؛ تبدو ضرورة تعديل نظام الكوتا 
ملحة حتى تشـّكل النسـاء أقليًة مؤثرًة ليس فقط 
فـي المجالس المنتخبة إنما في كافة المؤسسـات 
السياسـية للدولـة؛ ألن سـعي المغـرب نحـو بنـاء 
دولـة ديمقراطيـة وحداثيـة يمّر حتًمـا عبر تحقيق 
مشـاركة سياسـية حقيقيـة للمـرأة. وألن الطريـق 
نحـو تقاسـم حقيقي للسـلطة بين الرجـل والمرأة 
تغييـر  فـإن  السياسـية،  بـاإلرادة  مرتبًطـا  يبقـى 
اال  يتـم  ال  الثقافيـة  العراقيـل  وتجـاوز  العقليـات 
باتخـاذ القـرارات الكبرى التي تتجلـى بالخصوص 
فـي التخلـي عـن نظام المقاعـد المحجـوزة وإقرار 
كوتـا حزبية إجباريـة مع التنصيص علـى التناوب 
بيـن الجنسـين فـي تشـكيل القوائـم االنتخابيـة 
المحلية والوطنية، إضافًة الى توسيع دائرة الكوتا 

االنتخابيـة لتشـمل مختلـف مناصـب المسـؤولية 
وكافـة إدارات الدولـة. مـا سـيمهد الطريـق لبـروز 
قيـادات حزبيـة نسـائية قـد يتمخـض عنهـا، فـي 
القـادم مـن السـنوات، تعييـن امـرأة فـي مناصـب 
تاريـخ  فـي  سـابقًة  سـيعّد  مـا  هامـة  حكوميـة 

المملكة.

لكن المغرب مطالب بتسـريع وتيرة التغيير في 
مجـال المشـاركة السياسـية للمـرأة، فهـي ثابتـة 
ومسـتمرة لكنها في الوقت ذاته بطيئة. ويجب أن 
نسـتحضر هنـا أن أثيوبيـا التـي ترأسـها السـيدة 
"سـهلورق زودي" رفعـت فـي ظـرف سـنتين فقط 
نسـبة المشـاركة النسـائية في الحكومة من ١٠٪ 
عـام ٢٠١٧ الـى ٥٠ ٪ عـام ٢٠١٩. نتذكـر فـي 
النهايـة تصريـح السـيدة "ماريا فرناندا" الرئيسـة 
السـابقة للجمعية العامة لألمم المتحدة بمناسـبة 
حديثها عن تطور المشـاركة السياسية للمرأة في 
العالـم، حيـث قالـت: "إذا اتبعنـا الوتيـرة الحاليـة 
للتغييـر سـنصل الـى المناصفـة بعـد ١٠٧ عام". 
بالنسـبة للمغرب أكيد، مع وتيـرة التغيير الحالية، 

سيتجاوز هذا الرقم بكثير.
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تشـجيع األحـزاب وتحفيزهم مادًيا إلشـراك المرأة 
فـي العمـل الحزبـي وزيـادة نسـبة حضورهـا فـي 
القوائـم االنتخابيـة، وكـذا إقـرار نظـام تحفيـزي 
الحظـوظ  مـن  ترفـع  التـي  األحـزاب  لمكافـأة 
االنتخابيـة للنسـاء مـن خـالل وضعهـن على رأس 
القوائـم االنتخابيـة. فـي المقابـل، فإنـه اعتبـاًرا 
تشـريعية  أو  دسـتورية  نصـوص  إلـى  السـتناده 
ملزمـة تتجـاوز الوعود والمواثيـق األخالقية، فإنه 
مـن الضـروري إقرار جزاءات في حـق األحزاب غير 
اسـتبعاد  قبيـل  مـن  الكوتـا،  لنظـام  المنضبطـة 
أو كلًيـا مـن  الحرمـان جزئًيـا  المخالفـة،  القوائـم 
الدعـم العمومـي المخّصـص للحـزب (علـى غـرار 
فرنسـا)، أو حتـى اسـتبعاد الحـزب السياسـي مـن 

المنافسة االنتخابية.

وأخيًرا؛ فإن التأسـيس لدولة حداثية تسود فيها 
قيـم الديمقراطيـة الحّقة يمّر أساًسـا عبر توسـيع 
الـى  إضافـًة  لتشـمل  النسـائية،  الكوتـا  دائـرة 
الوظائف االنتخابية جميع مناصب المسـؤولية في 
مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها، وهو ما ينطبق 
أيًضـا علـى باقي الـدول العربية. ويبـدو هذا األمر 
يقـوم  النسـائية  الكوتـا  فمبـدأ  ومبـرًرا،  طبيعًيـا 
أساًسا على وجوب حضور المرأة بنسبة معينة في 
القوائـم االنتخابية، والمجالس المنتخبة، وهيئات 
الدولـة وأجهزتهـا ٥١. لـذا فإنه مـن األهمية بمكان 
اإلسـراع في تخصيص كوتا نسـائية في الوظائف 
السـامية ومناصب المسـؤولية المرتبطـة بإدارات 
الدولة والمؤسسـات العمومية والشركات الوطنية 
ولجـان االنتقاء، ما سيسـاهم بشـكل ملموس في 
تأهيل المرأة وإكسابها الخبرة اإلدارية والسياسية 
الالزمـة، في أفق مشـاركتها الفعلية والكاملة في 
اتخـاذ القرار في مختلف مظاهر الحياة السياسـية 

والعامة، محلًيا ووطنًيا. 



المقدمة:

دسـتورية  مـدى  حـول  قائًمـا  الجـدل  يـزال  ال 
وفاعلية نظام الحصص المحددة "الكوتا" وقدرته 
علـى تأهيل المـرأة وضمان حضورهـا الفعلي في 
مختلف المؤسسـات المنتخبة ومراكز القرار؛ حيث 
يعتقـد البعـض أن نظـام الحصـص يسـعى إلـى 
القضاء على التمييز بتمييٍز آخر بعد أن تحلَّ "عدم 
المساواة الرسمية" محّل "عدم المساواة الفعلية"، 
بكيفيـة توحـي بـأن المرأة أقل شـأًنا، وغيـر قادرة 
علـى تحقيـق ذاتها إلـى درجة يبدو معهـا "التكافؤ 

القسري" مهيًنا في حقها١. 

فـي هـذا اإلطـار تؤكـد آن روفييـارد أن الكوتـا 
إلـى مسـاواة  الوصـول  النسـائية قـد تنجـح فـي 
رقميـة، لكنهـا لـن تفضـي إلـى تحقيـق مسـاواة 
فعليـة، كمـا لـن يكـون لهـا تأثيـر حقيقـي علـى 
السـلوك السياسـي وال على تحسـين وضع النسـاء 
فـي أسـفل درجـات السـلطة، فبالرغم مـن آثارها 
الرمزيـة، فهـي ليسـت الطريـق األمثـل لتحقيـق 
المناصفة، وهي مجرد أداة ال يجب أن نتوقع منها 
بالضرورة أكثر مما تسـمح بـه ميكانيكًيا٢. وتؤكد 
فـي هذا الصدد األسـتاذة "أوريلـي دوديزيرت" أن 
مشكلة المسـاواة بين الجنسين مشكلة اجتماعية 
عميقـة، متجـذرة في الممارسـات والثقافـات، وأن 
حلها يتجاوز اآلليات القانونية، ويتمركز أساًسا في 

التربية والتعليم والتوعية والحوار"٣.

"التمييـز  مبـدأ  مناصـرو  يعتقـد  بالمقابـل 
اإليجابي" أن نظام الكوتا يهدف أساًسا إلى تمكين 
القـدرة علـى  أي  السياسـية،  المـرأة مـن حريتهـا 
ممارسـة حقوقها السياسـية، وهو يستند في ذلك 
أجـل تعزيـز  المسـاواة مـن  "ترسـيخ عـدم  علـى 
كان  إذا  الكوتـا  نظـام  أن  ويؤكـدون  المسـاواة". 
مزمنـة  إلشـكالية  نهائًيـا  حـًال  يمّثـل  ال  صحيًحـا 
النفـس البشـرية؛ فهـو بالمقابـل  ومتجـذرة فـي 
إجـراء مؤقت وفعال لتعزيز التنوع، على حد تعبير 
الديمقراطيـة بشـكل  "دانيـال صبـاغ"، وترسـيخ 

فعلي، ففي النهاية ال ديمقراطية دون نساء٤. 

الكوتـا  نظـام  إقـرار  يعـّد  الكثيريـن  وبـرأي 
(بأنواعـه) فـي مجموعـة من الدول إجـراًء ضرورًيا 
المؤسسـات  فـي  للمـرأة  فاعـل  حضـور  لضمـان 
المنتخبـة ومراكـز القـرار، في ظـل معيقات كثيرة 
بالـغ  أمـًرا  للرجـل  المـرأة  تصبـح معهـا منافسـة 
ينظـر  حيـث  ثقافيـة؛  معيقـات  وهـي  الصعوبـة. 
للمـرأة علـى أنهـا "كائـن غير سياسـي" غيـر قادر 
علـى اتخاذ القرارات الحاسـمة والعقالنية وال على 
تدبير األزمات السياسـية، وهي قناعات يتقاسمها 
اقتصاديـة  وأخـرى  والنسـاء٥،  الرجـال  أحياًنـا 
واجتماعيـة، فمثـًال حسـب أرقـام آخـر إحصـاء عام 
للسـكان ُنّظـم بالمغرب عام ٢٠١٤، بلغت نسـبة 
األمية في صفوف اإلناث نسبة ٤٢٪، مقابل ٢٢٪ 
فقط بالنسـبة للذكور٦، وحسـب أرقـام المندوبية 
ُتقـارب نسـبة  السـامية للتخطيـط لعـام ٢٠٢١، 
 ٪١٧,٥ نسـبة  المغربيـات  النسـاء  لـدى  البطالـة 

مقابل ١٠,٩٪ فقط عند الرجال٧.

لكـن إقـرار الكوتـا، كإحـدى اآلليـات األساسـية 
للتمييـز اإليجابـي، ال يهـدف فقـط لتمكيـن المرأة 
مـن حريتها السياسـية، وال لتعويضهـا عن التأخير 
التاريخي الذي عرفته مشـاركتها السياسية٨، لكن 
أيًضـا مـن أجل "إنقـاذ الحيـاة السياسـية"، فالمرأة 
قـادرة علـى التغييـر والتأثير في الحياة السياسـة، 
وتحقيـق التقـدم الشـامل، وهـو مـا نّصـت عليـه 
اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضد 
المـرأة لعـام ١٩٧٩ (سـيداو) التي صـادق المغرب 
عليها عام ١٩٩٣، التي ربطت بشـكل واضح بين 
تحقيـق التنميـة التامـة، وضمـان أقصى مشـاركة 
ممكنـة للمرأة في جميـع المجاالت. وفًقا لهذا بادر 
المغرب منذ عام ٢٠٠٢، على غرار أكثر من ١٢٠ 
دولة٩، إلى إقرار نظام للكوتا يستمد شرعيته من 
مجموعـة من األسـس القانونيـة؛ فعلى المسـتور 
الدولـي، تسـمح اتفاقيـة (سـيداو) باتخـاذ تدابيـر 
المسـاواة  بتحقيـق  التعجيـل  تسـتهدف  مؤقتـة 
الفعليـة بيـن المـرأة والرجـل، مـع التنصيـص أوًال 
علـى أن هـذه اإلجـراءات المؤقتـة ال ُتعـّد تمييـًزا، 
وثانًيـا على وجـوب وقف العمـل بالتدابير المؤقتة 
قـد  الفـرص  فـي  التكافـؤ  أهـداف  تكـون  عندمـا 

تحققـت١٠. وفـي نفس اإلطار، ينـّص إعالن بكين 
للنهـوض بالمـرأة لعـام ١٩٩٥ علـى إقـرار الكوتا 
النسـائية، مـن خـالل تأكيـده علـى ضـرورة اتخاذ 
الحكومـات للتدابير الالزمة فـي النظم االنتخابية 
التي تضمن إشـراك األحزاب السياسـية للمرأة في 
المسـتوى  علـى  أمـا  االنتخابيـة١١.  المناصـب 
الوطنـي، فإن الدسـتور المغربي يضمن المسـاواة 
بين الرجـل والمرأة في الحريات والحقوق المدنية 
والسياسـية، ويؤكد على سـعي الدولة إلى تحقيق 
ينـّص علـى سـّن  بينهمـا، كمـا  المناصفـة  مبـدأ 
"مقتضيات من شـأنها تشـجيع تكافؤ الفرص بين 
النسـاء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية" ١٢، 
وهي المقتضيات التي أقّرت دسـتوريتها المحكمة 
الدسـتورية بعد أن صادقت علـى التدابير الخاصة 
القانـون  فـي  المتضمنـة  اإليجابـي  بالتمييـز 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب١٣، معتبرًة أنها 
تخدم الغايات الدسـتورية المشـار إليها أعاله، كما 
تندرج في إطار "واجب النهوض" بتمثيلية النساء، 
مع التأكيد على الطابع االستثنائي والمؤقت لهذه 

التدابير١٤. 

تهـدف هـذه الورقـة إلـى تقييـم حصيلـة نظـام 
الكوتـا النسـائية فـي المغـرب بعـد مـرور حوالـي 
عشـرين عاًمـا علـى إقـراره، والتحقـق مـن حجـم 
مـن  الرفـع  فـي  والفعليـة  الرقميـة  مسـاهمته 
إلـى  تسـعى  كمـا  للمـرأة،  السياسـية  التمثيليـة 
اإلجابـة علـى تسـاؤالت كثيـرة تطـرح بخصـوص 
ومـدى  الحالـي،  بشـكله  "الكوتـا"  نظـام  فاعليـة 
قدرتـه على ضمان حضور وازن وفاعل للمرأة في 
المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار. ووفق مقاربة 
الوصفـي  المنهـج  علـى  أساًسـا  تعتمـد  منهجيـة 
التحليلـي، تناقـش الورقـة أهميـة تعديـل نظـام 
الكوتـا الحالـي، ومـدى إمكانيـة التخلـي عن نظام 
وفاعليـة،  إبداًعـا  األقـل  المحجـوزة"  "المقاعـد 
وتعويضه بكوتا حزبية إجبارية في جميع القوائم 
االنتخابيـة تجعـل مـن النسـاء أقليًة مؤثـرًة داخل 
المجالـس المنتخبـة؛ وذلـك انسـجاًما مـع التطـور 
الكبير الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من 
الـدول، وحتـى تتجـاوز مشـاركة المرأة فـي الحياة 

السياسية حدود التسويق الخارجي للمغرب كدولة 
حديثة؛ ألجل هذا سنعرج خالل المحور األول على 
األنظمة التمثيلية للمرأة العربية من حيث أنواعها 
واختالالتهـا، وسـنخّصص المحـور الثانـي لتقييـم 
المشـاركة السياسـية للمـرأة المغربيـة فـي ظـل 
نظـام الكوتا الحالي، فيما سـنتطرق خالل المحور 
الثالـث الختـالالت نظـام الكوتا مقارنـة مع بعض 
فـي  وسـنعالج  والمتقدمـة،  الناميـة  العالـم  دول 
الكوتـا  نظـام  تعديـل  ضـرورة  األخيـر  المحـور 
لضمـان  اتخاذهـا  الواجـب  والتدابيـر  النسـائية 
االنتقـال مـن "ديمقراطيـة الواجهة" إلـى الفاعلية 

السياسية.

I.ا�نظمة التمثيلية للمرأة 
العربية في المؤسسات 

التشريعية: الواقع 
واالختالالت

تعزيـًزا لدولـة القانـون ومن أجـل تطوير قواعد 
الممارسـة الديمقراطية وتخليق الحياة السياسية، 
بـادرت مجموعـة مـن الـدول العربيـة، خاصـًة بعد 
مـن  الرفـع  إلـى  األخيـرة،  العربيـة  االنتفاضـات 
أنظمـة  إقـرار  عبـر  للمـرأة  السياسـية  التمثيليـة 
تمثيليـة خاصـة بهـا؛ حيـث تبّنـت ١٤ دولـة مـن 
مجمـوع الدول األعضاء في جامعـة الدول العربية 
(حوالـي ٦٤٪) نظـام الحصـص المحـددة "الكوتا" 

بأنواعه المختلفة١٥. 

وإذا كانـت أغلـب هـذه الـدول -حوالـي ١٠ دول 
"كوتـا  تبّنـي  اختـارت  قـد  المغـرب-  بينهـا  مـن 
قانونيـة" عبـر التنصيـص علـى نظـام الحصـص 
والقوانيـن  االنتخابيـة  قوانينهـا  فـي  المحـددة 
التشـريعية  بمؤسسـاتها  المتعلقـة  التنظيميـة 
(الغـرف البرلمانيـة األولـى على وجـه الخصوص)، 
فـإن دوًال قليلـة كانت أكثر جـرأة بإقرارها لـ"كوتا 
دسـتورية"، على غرار مصر التي ينّص دسـتورها 
الصـادر سـنة ٢٠١٤ والمعـّدل سـنة ٢٠١٩ علـى 
تخصيـص حصـص محـددة لفائدة النسـاء، سـواء 
أو  المحليـة  المنتخبـة  بالمجالـس  األمـر  تعّلـق 
علـى  منـه   ١٠٢ المـادة  تؤكـد  هكـذا  الوطنيـة، 
تخصيـص ربـع مقاعد مجلـس النواب للمـرأة. أما 
بخصوص الكوتا الطوعية أو اإلرادية التي تتبناها 
األحزاب السياسـية الديمقراطية بشكل إرادي من 
أجـل ضمـان ترشـيح عـدد كبيـر مـن النسـاء فـي 
باسـتثناءات  فإنـه  المقدمـة،  االنتخابيـة  القوائـم 
السياسـية  الحيـاة  فـإن  الجزائـر١٦،  مثـل  قليلـة، 
العربيـة تخلـو لحد اآلن من أحـزاب ناضجة مؤمنة 
بالعدالـة االجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، وقادرة 
نسـائية  كوتـا  وإقـرار  المبـادرة  زمـام  أخـذ  علـى 

طوعية على غرار دول نامية كثيرة في العالم. 

لكـن مـا يعـاب أكثـر علـى األنظمـة التمثيليـة 
للمـرأة العربية فـي المجالس المنتخبة هو هيمنة 
 les sièges» المحجـوزة  المقاعـد  نظـام 
réservés» الـذي ُيعّد نظاًما متجاوًزا؛ حيث تتبناه 
تسـع دول فـي مقابـل خمـس دول فقـط تتبنـى 
نظـام كوتـا حزبيـة إجباريـة؛ مـن بينها فلسـطين 
النسـاء  فيهـا  ضمنـت  التـي  وتونـس  وموريتانيـا 
مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان  فـي  تمثيليـة 
مقاعـده دون الحاجة لنظـام "المقاعد المحجوزة"، 
وقد سـاهم القانون األساسي االنتخابي التونسي 
عـام  تعديلـه  جـرى  والـذي   ٢٠١٤ عـام  الصـادر 
٢٠١٩ فـي تحقيـق هـذا الوضـع، حيث نـّص على 
ضـرورة تقديـم األحزاب للترشـحات "على أسـاس 
مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب 
بينهم داخل القائمة"، مع التأكيد على عدم قبول 

القوائم التي ال تحترم هذا المبدأ١٧ .

وإذا كان ال بـدّ مـن اإلقـرار بالتقـدم الملحـوظ 
لحضور المرأة في المؤسسـات التشريعية العربية 
خالل العشـرية األخيرة؛ حيث فسحت آليات الكوتا 
المجـال أمـام زيـادة مسـتويات تمثيـل المـرأة في 
دول عربيـة كثيرة، مثل اإلمارات التي اسـتطاعت 
تحقيـق المناصفـة الكاملـة بحصـول النسـاء على 
٥٠٪ مـن مقاعد المجلـس الوطني االتحادي، فإن 
هـذا التقـدم وإن كان مطرًدا فإنـه يبقى بطيًئا وال 
يتعدى حدود الحضور الرقمي؛ حيث ال تزال المرأة 
تشـّكل أقليـة غير مؤثرة فـي البرلمانـات العربية 
عـن  بعيـدة  تجعلهـا  كثيـرة  تحديـات  بسـبب 
دون  وتحـول  السياسـي،  القـرار  فـي  المشـاركة 
اضطالعهـا بدور محوري في الحياة السياسـية، ما 
يظهر بوضوح في محدودية مساهمتها في العمل 
التشـريعي، وضعف حضورها وتأثيرها في اللجان 

البرلمانية األكثر أهمية ١٨. 

II.المشاركة السياسية 
للمرأة المغربية في ظل 
نظام الكوتا الحالي؛ أّية 

حصيلة؟

منـذ اسـتقالل المغـرب عـام ١٩٥٦ وإلـى غايـة 
بدايـة األلفيـة الثالثـة كانت المرأة مجـرد موضوع 
حيـث  فيـه١٩؛  فاعـًال  أبـًدا  تكـن  ولـم  للسياسـة، 
اقتصـرت مشـاركتها لزمن طويل علـى التصويت 
فقـط. هكذا لمـدة ثالثين عاًما، منذ أول انتخابات 
دخـول  مـن  امـرأة  أي  تتمكـن  لـم   ،١٩٦٣ عـام 
البرلمـان إلـى غايـة انتخابـات عـام ١٩٩٣ حيـث 
حصلـت المـرأة علـى مقعديـن، وهو الوضـع الذي 
كرسـته أيًضا نتائج انتخابات عام ١٩٩٧ بحصول 
النسـاء علـى مقعديـن دون تغييـر. وفـي الحقيقة 
تأخـرت المـرأة المغربيـة كثيًرا في ولـوج البرلمان 
مقارنـة بـدول عربيـة أخـرى مجـاورة مثـل مصـر 
 ،(١٩٦٢) الجزائـر   ،(١٩٥٩) تونـس   ،(١٩٥٧)
والعـراق   (١٩٧٥) موريتانيـا   ،(١٩٧٣) سـوريا 

 .(١٩٨٠)٢٠

 أمام هذه الوضعية بادر المغرب إلى إقرار كوتا 
"المقاعـد  نظـام  علـى  أساًسـا  تعتمـد  نسـائية 
االنتخابـات  مـع  الكوتـا  بـدأت  وقـد  المحجـوزة". 
وطنيـة  قائمـة  بإقـرار   ٢٠٠٢ لعـام  التشـريعية 
مخصصـة للنسـاء محـددة فـي ثالثين مقعـًدا من 
مقاعـد الغرفـة األولـى، تـّم رفعهـا فـي انتخابـات 
٢٠١١ لتصل الى سـتين مقعًدا. وفي عام ٢٠١٦ 
القائمـة  فـي  أيًضـا  بالمشـاركة  للنسـاء  ُسـمح 
الوطنيـة المخّصصة للشـباب (ثالثـون مقعًدا)، ما 
مكـن واحـًدا وثمانيـن امـرأة مـن دخـول مجلـس 
النـواب. وبعـد المصادقة على القانـون التنظيمي 
الجديد المتعلق بمجلس النواب الذي أقّر تعويض 
القائمـة االنتخابية الوطنية بقوائـم جهوية بلغت 
مقاعدها تسـعين مقعًدا بعد إلغاء قائمة الشـباب، 
مـع التنصيـص علـى تخصيـص ثلثـي مقاعد كل 
قائمة جهوية للنسـاء، وعلى وضع امرأتين اثنتين 
سـتة  حصلـت  جهويـة٢١،  قائمـة  كل  رأس  علـى 

االنتخابـات  فـي  مقاعـد  علـى  امـرأًة  وتسـعون 
التشـريعية األخيـرة التـي جـرت فـي الثامـن مـن 
سـبتمبر ٢٠٢١، لتنتقل نسـبة النسـاء في الغرفة 
التشـريعية األولـى مـن ١٪ قبـل إقـرار الكوتا الى 
٢٤,٣٪ حالًيا٢٢، وهي النسبة التي تقّل بقليل عن 
المعـدل العالمـي لمشـاركة المرأة فـي البرلمانات 

المحدد في ٢٥,٥٪٢٣.

ومـع اإلقرار بمسـاهمة هـذا النظـام في ضمان 
تمثيليـة مهّمـة للمرأة في مجلـس النواب، وهو ما 
ساهم في تحسين صورة البرلمان المغربي، فإنه 
مـن الضـروري اإلشـارة إلـى نقطتيـن أساسـيتين: 
بالطابـع  يقـّر  المغربـي  المشـرع  كان  إذا  أوًال، 
المؤقـت لنظـام الحصـص المحـددة، فـإن نظـام 
الكوتـا فشـل بشـكله الحالـي فـي تأديـة وظيفتـه 
األساسـية المتمثلـة فـي إعـداد المـرأة وتأهيلهـا 
االنتخابيـة  الدوائـر  فـي  مسـتقبًال  للمنافسـة 
المحلية، بما يضمن لها مسـتقبًال تحقيق مشاركة 
سياسية مهّمة خارج هذا النظام، بحيث ظل العدد 
األكبـر في أهم مؤسسـة تمثيليـة هو المنصوص 

عليه في نظام الكوتا٢٤. 

فـي  فـزن  امـرأة  وثالثيـن  خمسـة  بيـن  فمـن 
انتخابـات ٢٠٠٢، خمـٌس منهـن فقـط اسـتطعن 
دخول البرلمان وفق نفس شروط منافسة الرجال 
أي بنسـبة ٪١٤. وقـد انخفضـت هذه النسـبة إلى 
وواصلـت   ،٢٠٠٧ انتخابـات  فـي   ٪١٢ مـن  أقـل 
انخفاضهـا إلـى حوالي ١٠ ٪فـي انتخابات ٢٠١١، 
ثـم ارتفعـت قليًال الى ١١ ٪فـي انتخابات ٢٠١٦، 
وانخفضت بشدة إلى ٦,٢٥٪ في انتخابات ٢٠٢١ 
حيـث اسـتطاعت سـت نسـاء فقـط دخـول مجلس 
النـواب، خارج إطـار الكوتا، من بين ٩٦ امرأة فزن 
فـي هذه االسـتحقاقات٢٥. وهو ما يعني أن نسـبة 
النسـاء اللواتي فـزن عبر الدوائـر االنتخابية (دون 
االسـتفادة من نظام الحصص المحددة) انخفضت 
بعد خمسة استحقاقات انتخابية نظمت منذ إقرار 
الكوتـا عـام ٢٠٠٢ مـن ١٤٪ إلـى ٦,٢٥٪، وكأن 
هـذا النظـام أدى الـى تقاعـس المـرأة فـي خوض 
غمـار االنتخابـات بعيًدا عن االسـتفادة من التمييز 

اإليجابي.

ثانًيـا، حسـب الترتيـب العالمـي الخاص بنسـبة 
حضـور النسـاء فـي البرلمانـات الوطنيـة (الغرفـة 
يحتـل   ،٢٠٢١ أكتوبـر  بشـهر  الخـاص  األولـى) 
المغرب الرتبة ٩٠ عالمًيا بـ ٢٤,٣٪، علًما أنه كان 
يحتـل الرتبـة ١٠٧ الى حدود أكتوبر ٢٠٢٠. وهو 
مـا يعنـي أن المغـرب يحتـل مكانـة متقهقـرة بين 
دول العالـم فـي مجال التمثيلية السياسـية للمرأة 
بالرغـم مـن التقـدم الطفيـف الـذي أحـرزه. هكذا 
فإنـه وفـق نفـس الترتيـب تحتـل المملكـة الرتبة 
التاسعة عشر إفريقًيا حيث تتفوق عليها دول أكثر 
فقًرا وأقّل نمًوا، مثل رواندا (الرتبة األولى عالميا، 
٦١,٣٪)، ناميبيـا (الرتبـة الخامسـة عشـر عالمًيا، 
٤٤,٢٪)، السـنغال (الرتبة السـابعة عشـر عالمًيا، 
عالمًيـا،  عشـر  التاسـعة  (الرتبـة  أثيوبيـا   ،(٪٤٣
وعشـرون  الواحـد  (الرتبـة  الموزمبيـق   ،(٪٤٢,٦
عالمًيا، ٤٢,٤ ٪)، جنوب السودان (الرتبة الخامس 
(الرتبـة  وجيبوتـي   (٪٣٣,٧ عالمًيـا،  واألربعـون 
المسـتوى  وعلـى   .(٪٢٦,٢ عالمًيـا،  الثمانـون 
العربي، يتموقع المغرب في الرتبة السابعة عربًيا 
وراء اإلمـارات العربيـة المتحـدة، التـي تعـّد إحـدى 
الدول القالئل في العالم التي حققت التكافؤ بين 
الجنسـين (الرتبـة الرابعة عالمًيـا، ٥٠٪) ٢٦، مصر 
(الرتبة التاسـعة وسـتون عالمًيا، ٢٧,٧٪)، العراق 
 (٪٢٦,٤ عالمًيـا،  والسـبعون  السـابعة  (الرتبـة 
عالمًيـا،  والسـبعون  الثامنـة  (الرتبـة  وتونـس 

 .٢٦,٣٪)٢٧

وإذا كانت التمثيلية النسائية في مجلس النواب 
تبقى دون حجم التطلعات واالنتظارات خاصة في 
تبقـى  فإنهـا  الذكـر،  السـالفة  االحصائيـات  ظـل 
ضعيفـة للغاية فـي مجلس المستشـارين (الغرفة 
الثانيـة) بالرغـم مـن إقـراره لشـكل متطـور مـن 
أشـكال الكوتـا بعيـًدا عن آليـة المقاعـد المحجوزة 
القانـون  نـّص  حيـث  متجـاوزة؛  أصبحـت  التـي 
التنظيمـي لهـذا المجلس على إقـرار مبدأ التناوب 
فـي لوائح الترشـيح (رجل-امـرأة- رجل-امرأة)٢٨، 
االقتـراع  المجلـس وشـكل  لكـن طبيعـة تكويـن 
القوائـم  غالبيـة  رأس  علـى  الرجـال  ووضـع 

االنتخابيـة، جعـل نسـبة حضـور المـرأة فـي هـذا 
أفـرزت  حيـث   ،٪١١,٦٦ تتجـاوز  ال  المجلـس 
انتخابات سـبتمبر ٢٠٢١ فوز النسـاء بأربعة عشر 

مقعًدا من أصل ١٢٠.

ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أنـه اذا كان الحضـور 
التشـريعية  المؤسسـة  داخـل  للمـرأة  الرقمـي 
متواضًعـا، فهـو كذلك على المسـتوى الفعلي بعد 
ريـع  إلـى  النسـائية  الكوتـا  األحـزاب  حّولـت  أن 
سياسـي أصبـح معهـا البرلمـان المغربـي بمثابـة 
"برلمان األسرة"؛ حيث دأبت األحزاب على ترشيح 
نسـاء تربطهـن صلـة أو قرابـة أو حتـى مصلحـة 
بدوائـر القرار بعيًدا عن معيار الكفاءة، ما انعكس 
سـلًبا علـى أدائهـن المهنـي، حيـث كشـفت إحـدى 
المؤسسـة  فـي  النسـاء  مـن   ٪٦٩ أن  الدراسـات 
عالقـة  طبيعـة  يعرفـن  ال  المغربيـة  التشـريعية 
البرلمـان بالحكومة، وأن ٥٠٪ منهن ال يسـتطعن 
تحديـد عالقـة البرلمان بالمؤسسـات الدسـتورية 
للحكامة، وسجلت الدراسة كذلك أن نحو٤٠٪ من 
بالضبـط  يعرفـن  ال  المسـتجوبات  البرلمانيـات 
كمـا  للبرلمـان،  الماليـة  االختصاصـات  طبيعـة 
كشـفت أن ٢٢٪ منهـن غيـر متمكنـات مـن تقنية 
صياغة األسئلة الكتابية، و٨٣٪ غير متمكنات من 

تقنية األسئلة الشفوية٢٩. 

وما يقال عن التمثيلية النسـائية في المؤسسـة 
التشريعية يقارب الى حد كبير تمثيلية المرأة في 
(المحافظـات  الترابيـة  الجماعـات  مجالـس 
واألقاليم)، فقد حرص القانون التنظيمي المتعلق 
بانتخـاب أعضـاء المجالـس الترابيـة الصـادر عـام 
٢٠٢١ علـى ضمـان تمثيليـة فعليـة للنسـاء، مـن 
خـالل تخصيـص ثلـث مقاعـد مجالـس األقاليـم 
والعماالت لفائدة النسـاء (نسبة حضور النساء في 
هـذا  صـدور  قبـل  واألقاليـم  العمـاالت  مجالـس 
القانـون كانـت فـي حـدود ٤٪)، إضافة إلـى الرفع 
مـن عـدد المقاعـد المخصصـة لهـن فـي مجالـس 
بشـكل  تطـّور  لقـد  الواقـع،  وفـي  الجماعـات٣٠. 
ملحـوظ حضـور المـرأة فـي المجالـس الجماعيـة 

التـي  المقاعـد  نسـبة  ارتفعـت  حيـث  (المحليـة)؛ 
حصلـت عليهـا النسـاء فـي االنتخابـات الجماعيـة 
لعـام ٢٠١٥ الـى ٢١ ٪ بعـد أن كانـت فـي حـدود 
لعـام  الجماعيـة  االنتخابـات  فـي  فقـط   ٪  ٠,٥٦
٢٠٠٣، وقد واصلت هذه النسـبة ارتفاعها لتصل 
إلـى ٢٦,٦٤٪ خـالل االنتخابـات الجماعيـة لعـام 

٢٠٢١، دون أن تبلغ مع ذلك نسبة الثلث٣١.

وبالرغـم مـن ذلـك، يبقـى حضـور المـرأة فـي 
مجالـس الجماعـات واألقاليـم والعمـاالت حضـوًرا 
الوظائـف  إسـناد  يتـّم  حيـث  باألسـاس؛  رقمًيـا 
الثانوية إلى النساء داخل المجالس المختلفة على 
نحـو منهجـي، كمـا أنـه نـادًرا جـًدا مـا يصلـن إلـى 
المناصب المهمة مثل الوظائف المرتبطة بالمالية 
أو التخطيـط الحضـري٣٢. وهـو مـا ينطبـق أيًضـا 
علـى رئاسـة المجالـس المحليـة والجهويـة رغـم 
التقدم المهم المسـجل في هذا الشـأن، فمن بين 
اثنتـا عشـرة جهًة توجد ألول مـرة امرأة على رأس 
مجلـس جهـوي (جهـة كلميـم – وادنـون)٣٣، فـي 
غيـاب واضـح عـن صناعـة القـرار الجهـوي، كمـا 
تاريـخ  فـي  األولـى  للمـرة  نسـاء،  ثـالث  ظفـرت 
الكبـرى  المـدن  فـي  عمـدة  بمنصـب  المملكـة، 

(الرباط، والدار البيضاء، ومراكش)٣٤.

لكن إدماج المرأة في الحياة السياسية ال يرتهن 
المؤسسـة  فـي  لمشـاركتها  البـاب  بفتـح  فقـط 
التشـريعية والمجالـس المنتخبـة وولوجهـا إليهـا، 
بقـدر مـا يرتبـط بتمكينهـا الفعلي من المشـاركة 
في اتخاذ القرارات الحيوية في كل مجاالت الحياة 
السياسـية، فإضافة لمحدودية حضورها وتأثيرها 
في الهيئات المنتخبة بقيت المرأة غائبًة عن صنع 
القرارات الكبرى. وقد بقي الحضور الرمزي للمرأة 
واضًحا أيًضا في تشكيلة الحكومات المعينة، ففي 
عـام ٢٠١٩ لـم تتجـاوز نسـبة حضـور المـرأة في 
الحكومـة المغربية التي كان يقودها حزب العدالة 
والتنميـة اإلسـالمي ١٧٪٣٥، كمـا ظلـت الوزيـرات 
المعّينـات بعيـدات عـن تقلـد مناصـب مـا يعـرف 
الخارجيـة،  الداخليـة،  (وزارات  السـيادة  بـوزارات 
وزارات  حتـى  أو  اإلسـالمية)  والشـؤون  العـدل 
القطاعـات االسـتراتيجية. وهـو الوضـع الـذي تـّم 

تصحيحـه نسـبًيا في الحكومـة المعينة مؤخًرا في 
أكتوبـر ٢٠٢١؛ حيـث ارتفعـت نسـبة النسـاء فيها 
الـى ٢٥٪ بعـد تعيين سـت وزيـرات فـي قطاعات 

هامة (المالية، اإلسكان، السياحة).  

ومـا يقـال عـن الوظائـف السياسـية يقـال أيًضا 
على الوظائف العامة التي تبقى حكًرا على الرجال 
بدرجـة كبيرة (تـرؤس الجامعات، عمـادة الكليات، 
إدارة المؤسسـات العموميـة، ...)، وهو مؤشـر آخر 
علـى رمزيـة الحضـور السياسـي للمـرأة، فلو كان 
حضورهـا فاعـًال لـكان تأثيرها أكبر فـي الحصول 
بهـذه  المرتبطـة  التعيينـات  مـن  نصيـب  علـى 
الوظائف. في ظل هذه المعطيات يبدو من المهم 
إصـالح اختـالالت نظـام الكوتـا الحالـي وتعديلـه 
انسجاًما مع تطور أنظمة الكوتا في الدول النامية 
ضمـان  أفـق  فـي  سـواء،  حـد  علـى  والمتقدمـة 
السياسـية  الحيـاة  فـي  للمـرأة  فعليـة  مشـاركة 

والعامة بعيًدا عن التسويق الخارجي. 

III. اختالالت نظام الكوتا 
المغربي مقارنة بدول 

العالم:

ال يواكـب نظـام الكوتـا الحالـي التطـور الكبيـر 
الذي عرفته أنظمة الكوتا في مجموعة من الدول 
بما فيها الدول األقل نمًوا؛ بدليل أن حضور المرأة 
المنتخبـة والمؤسسـات  المجالـس  المغربيـة فـي 
السياسـية الدسـتورية يبقـى فـي أحسـن األحوال 
فـي حـدود الربـع، علًما أن لممارسـة المـرأة تأثيًرا 
القـرار،  واتخـاذ  السـلطة  مناصـب  فـي  ملموًسـا 
يمـّر  ديمقراطـي  حكـم  إدارة  فـي  ومشـاركتها 
بالضـرورة عبر تشـكيلها ألقلية مؤثرة ال تقل عن 
الحالـة  فـي  يتوافـر  ال  مـا  وهـو   ،٣٦  ٪٣٠ نسـبة 
المغربيـة، فبالرغـم من التقدم الـذي عرفه نظام 
الحصـص المحـددة فـي عـام ٢٠٢١، فإنـه بقـي 
محصوًرا في الوظائف االنتخابية مع االعتماد على 
كوتا قانونية تسـتند أساًسـا على نظـام "المقاعد 
باسـتمرار؛  أهميتـه  تتراجـع  الـذي  المحجـوزة" 
باعتباره أسلوًبا متجاوًزا يعكس تصّوًرا غير واضح 

للمرأة ٣٧.

 ففيمـا يخـص "الكوتـا الدسـتورية"، التـي تأخذ 
بها بعض األنظمة السياسـية عبر إقرار نصوصها 
الدسـتورية لحصـص محددة لفائدة النسـاء سـواء 
كحـال  المحليـة،  أو  الوطنيـة  المسـتويات  علـى 
الدسـتور المصـري الـذي ينّص على كوتا نسـائية 
(الوحـدات  المنتخبـة  المحليـة  المجالـس  فـي 
المحليـة) فـي حـدود الربـع ٣٨، ال ينـص الدسـتور 
المغربـي علـى نظـام الحصـص المحـددة، علـى 
خـالف دول أخرى (حوالي سـتة وثالثين دولة) من 
بينهـا اثنتـا عشـرة دولـًة إفريقيـة مثـل تونـس، 
جنـوب  تنزانيـا،  بورونـدي،  أوغنـدا،  الصومـال، 
السـودان وروانـدا، التـي تنّص جميعهـا على كوتا 
دسـتورية إجباريـة لضمـان تمثيليـة نسـائية فـي 
مؤسسـاتها التشـريعية ٣٩، فيمـا يتجـاوز الدسـتور 
الروانـدي حدود الكوتا االنتخابية الموصى بها في 
مؤتمـر بكيـن، من خـالل إقـراره منذ عـام ٢٠٠٣ 

لكوتـا نسـائية محـددة فـي ٣٠٪ علـى األقـل فـي 
اإلدارات العامة، وجميع مؤسسات اتخاذ القرار بما 

في ذلك السلطة التنفيذية. 

يتـم  التـي  القانونيـة  بالكوتـا  يتعلـق  وفيمـا 
التنصيـص عليها في القوانين التنظيمية الخاصة 
بالمؤسسـات التشـريعية أو في قوانين االنتخابات 
الكوتـا  نسـبة  ترقـى  ال  السياسـية،  األحـزاب  أو 
المخصصـة فـي المغـرب (٢٢,٧٨٪ فـي مجلـس 
النـواب) إلـى مـا هـو عليـه فـي دول أخـرى نامية؛ 
حيـث نجـد أن القانـون االنتخابي السـنغالي ينّص 
اللوائـح  تتضمـن  أن  علـى   ٢٠١٠ عـام  منـذ 
مـن   ٪٥٠ نسـبة  والمحليـة  الوطنيـة  االنتخابيـة 
النسـاء وفق نظـام التناوب، فيما أقـّر قانوٌن صدر 
عام ٢٠١٩ في سـاحل العاج كوتا نسـائية محددة 
فـي ٣٠٪ في جميـع أنواع القوائـم االنتخابية، أما 
روانـدا فقـد نـّص قانونهـا علـى وضـع امـرأة على 
رأس كل الئحـة انتخابيـة؛ وهـو مـا سـاهم فـي  
الروانديـة علـى تسـعة وأربعيـن  المـرأة  حصـول 
مقعًدا من أصل ثمانين مقعًدا المخّصصة للغرفة 
األولـى فـي االنتخابـات التشـريعية لعـام ٢٠١٨. 
ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أن إقـرار كوتـا قانونيـة 
محـددة علـى األقل فـي ٣٠٪ انعكـس ايجاًبا على 
تمثيلية المرأة اإلفريقية، حتى أن النسـاء ترأسـن 
برلمانـات ثمانيـة عشـر دولـة إفريقيـة فـي عـام 

.٢٠١٩

كمـا يعـاب علـى المغـرب أيًضـا هيمنـة نظـام 
"المقاعـد المحجـوزة" علـى الكوتـا القانونية، دون 
اللجـوء لكوتا حزبيـة إجبارية إسـوًة بمجموعة من 
التجـارب الدوليـة، علـى غـرار القانـون االنتخابـي 
البلجيكـي الذي ينّص علـى أن الفرق العددي بين 
الرجل والمـرأة في القوائم االنتخابية التي تتقدم 
وأن  واحـًدا،  يتجـاوز  أن  يجـب  ال  األحـزاب  بهـا 
رأس كل  فـي  الموضوعيـن  االثنيـن  المرشـحين 
الئحـة يجـب أن يكونـا بالضـرورة رجـًال وامـرأة ٤٠، 
وهو ما سـاهم في رفع نسـبة النساء في البرلمان 
البلجيكـي حيث وصلـت الى ٤٣,٨٪ فـي انتخابات 
عام ٢٠١٩ ٤١. أّما في فرنسا فقد صدر قانون في 
يونيـو ٢٠٠٠ يلـزم األحـزاب بتقديـم لوائح تضّم 

٥٠٪ مـن النسـاء، بالتنـاوب بالنسـبة لالنتخابـات 
األوروبية وانتخابات مجلس الشـيوخ، ودون تناوب 
بالنسـبة لالنتخابـات مجالـس البلديـات والجهات. 
بالنسـبة  ملزمـة  غيـر   ٪٥٠ نسـبة  ُتعـّد  فيمـا 
لكـن  الفرنسـية،  الوطنيـة  الجمعيـة  النتخابـات 
الحـزب الـذي ال يحترمها يحرم جزئًيا أو نسـبًيا من 
الدعـم المالـي حسـب عـدد النسـاء المتضمنة في 

قوائمه ٤٢. 

وبخصـوص الكوتـا الطوعيـة أو اإلراديـة التـي 
تتبناهـا األحزاب السياسـية بشـكل إرادي لضمان 
ترشـيح عـدد مهم من النسـاء في قوائـم الحزب، 
اعتمادهـا  فـإن  إلزاميتهـا،  عـدم  مـن  فبالرغـم 
الطوعي يدّل بشكل كبير على نضج وديمقراطية 
بالعدالـة  اقتناعـه  ومـدى  الحـزب  وحداثيـة 
االجتماعيـة ومبـدأ تكافـؤ الفـرص. وتعـّد الكوتـا 
علـى  النسـاء  لتشـجيع  نموذجيـًة  آليـًة  اإلراديـة 
المشـاركة السياسـية، حتـى أن تحسـين تمثيليـة 
النسـاء متوقف قبل كل شـيء على إرادة األحزاب، 
المعهـد  أنجزهـا  دراسـة  إليـه  خلصـت  مـا  وهـو 
 ٢٠١٦ سـنة  األمريكـي  الوطنـي  الديمقراطـي 

بالتعاون مع جمعيات مغربية. 

السـاحة  إن  القـول  يمكـن  اإلطـار،  هـذا  وفـي 
الخصـوص،  وجـه  علـى  المغربيـة  السياسـية 
والعربية عامة، تخلو لغاية اآلن من أحزاب ناضجة 
قادرة على أخذ زمام المبادرة وإقرار كوتا نسـائية 
طوعيـة علـى غـرار دول كثيـرة فـي العالـم. ففي 
إفريقيا مثًال، يصل عدد الدول التي تتبنى أحزابها 
السياسية الديمقراطية بشكل إرادي كوتا نسائية 
الوطنـي  المؤتمـر  (حـزب  دولـة  عشـرين  إلـى 
اإلفريقي في جنوب إفريقيا نموذًجا) ٤٣، وفي كندا 
يخصـص الحـزب الديمقراطـي الجديـد منـذ عـام 
وفـي   ،٪٥٠ فـي  محـددًة  داخليـًة  حصـًة   ١٩٨٥
األحـزاب كوتـا طوعيـة  بعـض  ألمانيـا تخّصـص 
الـدول  فـي  أمـا  و٥٠٪،   ٪٣٠ بيـن  تتـراوح 
تخّصـص  األحـزاب  غالبيـة  فـإن  االسـكندنافية 
بشـكل إرادي مقاعد للنسـاء بغرض إلزام نفسـها 
شـبه  حقيقـًة  المناصفـة  جعـل  مـا  بالمسـاواة؛ 
الـدول، حيـث تقـارب نسـبة  ملموسـة فـي هـذه 

تمثيلية المرأة في برلماناتها ٤٣٪ ٤٤، دون الحاجة 
إلـى فرض كوتا إجبارية بغيـة تحقيق التكافؤ في 

التمثيل السياسي٤٥. 

وأخيـًرا؛ يقتصـر نظـام الحصـص المحـددة فـي 
المغـرب علـى الكوتـا االنتخابية فقـط بالرغم من 
إقـراره قبـل حوالي عشـرين عاًما، دون أن يشـمل 
الوظائـف العامـة ومناصب المسـؤولية في إدارات 
الدولة والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية، 
وهـو مـا يجـب تداركـه لضمـان مشـاركة فعليـة 
للمرأة في الحياة السياسـية والعامة. ففي فرنسـا 
مثـًال تـّم إقـرار كوتا محـددة في ٤٠٪ مـن مقاعد 
مجالـس إدارة الشـركات التـي يعمل بهـا أكثر من 
٥٠٠ موظـف، وتتجـاوز مبيعاتهـا خمسـين مليون 
أورو (قانون "كوبي زيميرمان" لعام ٢٠١١)، وكذا 
فـي التعيينات المرتبطة بمناصب المسـؤولية في 
مجالـس اإلدارات والمؤسسـات العموميـة ولجـان 
االنتقاء (قانون "سوفادي" لعام ٢٠١٢)٤٦، كما تّم 
التنصيـص فـي ٢٠١٣ علـى نظـام التنـاوب فـي 
فـي  بالتعيينـات  الخاصـة  االنتخابيـة  القوائـم 
مناصـب الحكامـة المرتبطـة بمؤسسـات التعليـم 

العالي والبحث العلمي٤٧. 

IV. ضرورة تعديل نظام 
الكوتا النسائية لتحقيق 

المناصفة الفعلية:

ال بـدّ فـي البداية من اإلشـارة إلى أهمية اإلبقاء 
علـى نظـام الكوتـا اإلجبارية في المغـرب، بالنظر 
لعـدة عوامـل أهمهـا خلـو السـاحة السياسـية مـن 
أحزاب حقيقية قادرة على تخصيص كوتا طوعية 
عنـد  طبيعًيـا  يبـدو  مـا  النسـاء،  لفائـدة  داخليـة 
استحضار غياب الحد األدنى من الديمقراطية عند 
معظـم األحـزاب (سـت نسـاء حصلـن فقـط علـى 
مقاعـد برلمانية خـارج نظام الكوتا من بين سـتة 
وتسـعين امـرأًة دخلـت البرلمـان)٤٨. لكـن نظـام 
الحصـص المحـددة بشـكله الحالـي لـن ينجح في 
فـي  عليـه  المنصـوص  المناصفـة  مبـدأ  تحقيـق 
المـادة التاسـعة عشـر من دسـتور ٢٠١١، بالنظر 
لتحديـات كثيـرة علـى مسـتوى البنيـات الثقافيـة 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة، مـا لـم يتـم تدعيمـه 
ودعمه بمجموعة من التدابير واآلليات الدستورية 
والقانونية تمّكن المرأة من المشاركة الفعلية في 

الحياة السياسية والعامة.

أنصـاف  "سياسـة  نهـج  فـي  يسـتمر  فالمغـرب 
الحلول" والسـعي إلرضـاء الحداثيين والمحافظين 
مًعـا، ممـا جعله يتموقع فـي رتب متأخـرة إفريقًيا 
المشـاركة  مجـال  فـي  عالمًيـا)  فقـط  (وليـس 
السياسـية للمـرأة، حتى أنه ال يوجد ضمن العشـر 
دول اإلفريقيـة األكثر حضوًرا للمرأة في الحكومة 
لعـام ٢٠١٩، الـذي يتضمن فـي معظمه دوًال أقّل 
نمـًوا بكثيـر مـن المملكـة مثـل روانـدا، أثيوبيـا، 
أوغنـدا، أنغـوال، مالـي، موريتانيـا، وزامبيـا التـي 
تتذيل هذا الترتيب بنسبة ٣٠٪ ٤٩، فيما ال يتجاوز 
حضـور المـرأة المغربية في حكومة ٢٠٢١ نسـبة 

 . ٪٢٥

ألجـل ذلـك يبـدو ضرورًيـا فتـح نقـاش وطنـي 
مسـؤول وهـادف بغـرض إعـادة النظـر فـي نظام 
آنيـة ومؤقتـة  الحالـي، واتخـاذ تدابيـر  الحصـص 
االسـتحقاقات  فـي  النسـائية  الكوتـا  رفـع  تـروم 

االنتخابيـة المقبلـة (القوائـم الجهويـة) إلـى مـا ال 
يقـّل عـن الثلـث على األقـل، ليس فقط اسـتجابًة 
لمطالـب الحـركات النسـائية وترجمـة النصـوص 
الدسـتورية علـى أرض الواقـع، إنمـا بالخصـوص 
حتـى تشـّكل النسـاء أقليـة مؤثـرة في المؤسسـة 
إيجاًبـا علـى تقلدهـا  التشـريعية؛ مـا سـينعكس 
لمناصب مناصب المسـؤولية ومشـاركتها الفعلية 

في اتخاذ القرار السياسي.

 وهـي الغايـة التـي يصعب الوصـول إليها ما لم 
يقتنـع الفاعلون السياسـيون في المغرب بضرورة 
المسـتوى  علـى  األقـل  علـى  مسـتقبًال،  التخلـي 
المتوسـط، على نظـام "المقاعد المحجـوزة" الذي 
أصبـح متجاوًزا، وتعويـض القوائم الجهوية بكوتا 
حزبية إجبارية، مع اعتماد نظام التناوب في جميع 
القوائـم االنتخابيـة الوطنيـة والمحليـة (امـرأة – 
رجـل – امـرأة- رجـل)، مـا سـيمّكن المـرأة بشـكل 
فعلـي مـن خـوض غمـار االسـتحقاقات االنتخابية 
والتمـرس فـي الحيـاة السياسـية. ومـن المهم في 
هـذا الصـدد، اقتداء المغـرب بالنموذج التونسـي؛ 
فـي  تمثيليـة  التونسـيات  النسـاء  ضمنـت  حيـث 
دون  مقاعـده  مـن   ٢٦,٣٪ حـدود  فـي  البرلمـان 

الحاجة لنظام "المقاعد المحجوزة".

لألهـداف  النسـائية  الكوتـا  لتحقيـق  وضماًنـا 
المقـررة ألجلهـا، فإنـه مـن الضـروري  الرئيسـية 
اتخـاذ المزيـد مـن التدابير بغـرض تأهيـل المرأة 
الحيـاة  لممارسـة  الالزمـة  الخبـرة  واكتسـابها 
السياسـية، وفي هـذا اإلطار يبدو مهًمـا الرفع من 
تمثيليـة  لتشـجيع  الدعـم  صنـدوق  مخصصـات 
النسـاء الذي تّم إحداثه عام ٢٠١٧، والذي يقوم، 
بتقديـم  للتنميـة،  اإلفريقـي  البنـك  بمسـاهمة 
الهادفـة  للمشـاريع  والمواكبـة  المالـي  التمويـل 
االسـتحقاقات  فـي  النسـاء  مشـاركة  لتعزيـز 
الشـأن  االنتخابيـة، وتقويـة قدراتهـا فـي تدبيـر 

المحلي٥٠. 

وألجـل الرفـع مـن عـدد النسـاء الفائـزات فـي 
تمثيليـة  وضمـان  والوطنيـة،  المحليـة  القوائـم 
نسـائية مؤثرة في المجالس المنتخبة، يبدو مهًما 
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الخاتمة:

بالرغـم مـن تطـور نظـام الحصـص المحـددة 
المستمر وإسهامه في الدفع بالمشاركة السياسية 
فـي  تمثيليتهـا  مـن  والرفـع  المغربيـة  للمـرأة 
المجالـس المنتخبـة، خاصًة بعـد أن اقترب حضور 
المـرأة فـي مجلـس النـواب (٢٤,٣٪) مـن المعدل 
المسـجل عالمًيـا (٢٥,٥٪)، فإنـه بشـكله الحالـي 
فشـل فـي تأدية وظيفتـه األساسـية المتمثلة في 
إعـداد المـرأة وتأهيلهـا فـي أفـق خوضهـا غمـار 
شـروط  نفـس  وفـق  االنتخابيـة  االسـتحقاقات 
الرجـل، بحيث بقيت المشـاركة السياسـية للمرأة، 
منـذ إقـرار الكوتـا النسـائية قبـل عشـرين عاًمـا، 
رهينًة باألساس لهذا النظام. وهو ما يبدو طبيعًيا 
بعـد أن حّولـت معظـم األحـزاب السياسـية الكوتـا 
معاييـر  متجاهلـة  سياسـي  ريـع  الـى  االنتخابيـة 
الكفـاءة والنزاهـة والمسـؤولية الواجـب اعتمادها 
إفـراز هـذا  يعيـق  مّمـا  الترشـيحات،  تزكيـة  فـي 
النظـام لنسـاء متمرسـات وعلـى درجـة عالية من 
المهنية، بشـكل يصبحن معه قادرات على تحمل 
التنفيذيـة  المكاتـب  داخـل  أهميـًة  أكثـر  أدوار 
والنقابـات،  المنتخبـة،  والمجالـس  لألحـزاب، 
عـن  بعيـًدا  والـوزارات،  العموميـة،  والمؤسسـات 

الحضور الرمزي أو الرقمي.

اعتبـاًرا لذلـك؛ تبدو ضرورة تعديل نظام الكوتا 
ملحة حتى تشـّكل النسـاء أقليًة مؤثرًة ليس فقط 
فـي المجالس المنتخبة إنما في كافة المؤسسـات 
السياسـية للدولـة؛ ألن سـعي المغـرب نحـو بنـاء 
دولـة ديمقراطيـة وحداثيـة يمّر حتًمـا عبر تحقيق 
مشـاركة سياسـية حقيقيـة للمـرأة. وألن الطريـق 
نحـو تقاسـم حقيقي للسـلطة بين الرجـل والمرأة 
تغييـر  فـإن  السياسـية،  بـاإلرادة  مرتبًطـا  يبقـى 
اال  يتـم  ال  الثقافيـة  العراقيـل  وتجـاوز  العقليـات 
باتخـاذ القـرارات الكبرى التي تتجلـى بالخصوص 
فـي التخلـي عـن نظام المقاعـد المحجـوزة وإقرار 
كوتـا حزبية إجباريـة مع التنصيص علـى التناوب 
بيـن الجنسـين فـي تشـكيل القوائـم االنتخابيـة 
المحلية والوطنية، إضافًة الى توسيع دائرة الكوتا 

االنتخابيـة لتشـمل مختلـف مناصـب المسـؤولية 
وكافـة إدارات الدولـة. مـا سـيمهد الطريـق لبـروز 
قيـادات حزبيـة نسـائية قـد يتمخـض عنهـا، فـي 
القـادم مـن السـنوات، تعييـن امـرأة فـي مناصـب 
تاريـخ  فـي  سـابقًة  سـيعّد  مـا  هامـة  حكوميـة 

المملكة.

لكن المغرب مطالب بتسـريع وتيرة التغيير في 
مجـال المشـاركة السياسـية للمـرأة، فهـي ثابتـة 
ومسـتمرة لكنها في الوقت ذاته بطيئة. ويجب أن 
نسـتحضر هنـا أن أثيوبيـا التـي ترأسـها السـيدة 
"سـهلورق زودي" رفعـت فـي ظـرف سـنتين فقط 
نسـبة المشـاركة النسـائية في الحكومة من ١٠٪ 
عـام ٢٠١٧ الـى ٥٠ ٪ عـام ٢٠١٩. نتذكـر فـي 
النهايـة تصريـح السـيدة "ماريا فرناندا" الرئيسـة 
السـابقة للجمعية العامة لألمم المتحدة بمناسـبة 
حديثها عن تطور المشـاركة السياسية للمرأة في 
العالـم، حيـث قالـت: "إذا اتبعنـا الوتيـرة الحاليـة 
للتغييـر سـنصل الـى المناصفـة بعـد ١٠٧ عام". 
بالنسـبة للمغرب أكيد، مع وتيـرة التغيير الحالية، 

سيتجاوز هذا الرقم بكثير.

تشـجيع األحـزاب وتحفيزهم مادًيا إلشـراك المرأة 
فـي العمـل الحزبـي وزيـادة نسـبة حضورهـا فـي 
القوائـم االنتخابيـة، وكـذا إقـرار نظـام تحفيـزي 
الحظـوظ  مـن  ترفـع  التـي  األحـزاب  لمكافـأة 
االنتخابيـة للنسـاء مـن خـالل وضعهـن على رأس 
القوائـم االنتخابيـة. فـي المقابـل، فإنـه اعتبـاًرا 
تشـريعية  أو  دسـتورية  نصـوص  إلـى  السـتناده 
ملزمـة تتجـاوز الوعود والمواثيـق األخالقية، فإنه 
مـن الضـروري إقرار جزاءات في حـق األحزاب غير 
اسـتبعاد  قبيـل  مـن  الكوتـا،  لنظـام  المنضبطـة 
أو كلًيـا مـن  الحرمـان جزئًيـا  المخالفـة،  القوائـم 
الدعـم العمومـي المخّصـص للحـزب (علـى غـرار 
فرنسـا)، أو حتـى اسـتبعاد الحـزب السياسـي مـن 

المنافسة االنتخابية.

وأخيًرا؛ فإن التأسـيس لدولة حداثية تسود فيها 
قيـم الديمقراطيـة الحّقة يمّر أساًسـا عبر توسـيع 
الـى  إضافـًة  لتشـمل  النسـائية،  الكوتـا  دائـرة 
الوظائف االنتخابية جميع مناصب المسـؤولية في 
مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها، وهو ما ينطبق 
أيًضـا علـى باقي الـدول العربية. ويبـدو هذا األمر 
يقـوم  النسـائية  الكوتـا  فمبـدأ  ومبـرًرا،  طبيعًيـا 
أساًسا على وجوب حضور المرأة بنسبة معينة في 
القوائـم االنتخابية، والمجالس المنتخبة، وهيئات 
الدولـة وأجهزتهـا ٥١. لـذا فإنه مـن األهمية بمكان 
اإلسـراع في تخصيص كوتا نسـائية في الوظائف 
السـامية ومناصب المسـؤولية المرتبطـة بإدارات 
الدولة والمؤسسـات العمومية والشركات الوطنية 
ولجـان االنتقاء، ما سيسـاهم بشـكل ملموس في 
تأهيل المرأة وإكسابها الخبرة اإلدارية والسياسية 
الالزمـة، في أفق مشـاركتها الفعلية والكاملة في 
اتخـاذ القرار في مختلف مظاهر الحياة السياسـية 

والعامة، محلًيا ووطنًيا. 
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