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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الريادة في العملالتمكين االقتصادي و وأكذوبة المرأة المغربية

قد نجحت الوالٌات المتحدة خالل الثالثٌن سنة الماضٌة فً عرض نفسها على أنها صاحبة األسواق الحرة و

ٌد من األشخاص وتبنى ذلك العد .ةٌالحكوموخاصة الوسعت مفهوم السوق الحرة لٌشمل األفراد والمؤسسات 

على العالم برأسمالٌتها  القوة الناعمة التً فرضت هٌمنتها فكانت كما ٌقال لها.. مات فً مختلف أنحاء العالموالحكو

 .البالٌة

تقرٌر أعده البنك  جاء فًفقد  ..االقتصادٌة السٌاسة بهذه لجماعاتوا األفراد باقً مثل مثلها المرأة تأثرت وقد

 09المرأة تحسنت بدرجة كبٌرة على مستوى العالم فً السنوات الخمسٌن الماضٌة لكن أن حقوق  مؤخرا الدولً

فٌها قانون واحد على األقل ٌحرم المرأة من وظائف معٌنة  زال مادولة شملها التقرٌر  341بالمائة تقرٌبا من جملة 

دولة بها  82اسة أن أو فتح حساب مصرفً أو الحصول على رأسمال أو اتخاذ قرارات مستقلة. وأظهرت الدر

عشرة أوجه للتمٌٌز القانونً أو أكثر بٌن حقوق الرجال والنساء وأن نصف هذه الدول فً منطقة الشرق األوسط 

 فرٌقٌا جنوب الصحراء.أدولة منها فً منطقة  33وشمال أفرٌقٌا و

د النساء الالتً ٌملكن وٌظهر التقرٌر أنه عندما ٌحدث تمٌٌز فً الحقوق القانونٌة بٌن الرجل والمرأة ٌقل عد

وهو استنتاج قد ٌؤدي إلى نظرة جدٌدة لمسألة تحسٌن الفرص االقتصادٌة  ،مشارٌع خاصة وٌزٌد التفاوت فً الدخول

للمرأة وما قد ٌترتب على ذلك من خفض نسبة الفقر فً العالم. وقال جٌم ٌونج كٌم رئٌس البنك الدولً بمناسبة نشر 

عندما ٌشارك الرجل والمرأة فً الحٌاة االقتصادٌة على قدم ل المرأة والقانون" "مل عنوان "عمالتقرٌر الذي ٌح

 ."المساواة ٌمكنهم المساهمة بطاقاتهم فً بناء مجتمع مترابط واقتصاد متٌن

وبدأت العدٌد من الدول فً أنحاء العالم إزالة العوائق القانونٌة التً تحول دون مشاركة المرأة فً الحٌاة 

إال أن التقدم فً هذا المجال كان متفاوتا. وتبٌن الشواهد أن افتقار المرأة إلى الفرص االقتصادٌة ٌرتبط االقتصادٌة 

بقوة باستمرار الفقر بٌن األجٌال. وتستهدف خطة العمل بشأن المساواة بٌن الجنسٌن التً شرع البنك الدولً 

إلى تجهٌز المرأة بما تحتاج  - ملٌون دوالر 84.4 غلتبوالتً تستغرق أربع سنوات بتكلفة  - وشركاؤه فً تنفٌذها

، ئتمان، وملكٌة األراضً، والزراعة: سوق العمل، واالمنافسة فً أربعة مجاالت اقتصادٌةإلٌه حتى تتمكن من ال

 .االقتصاد بأسره بالنفع والفائدة األمر الذي سٌعود على أسرتها وعلى

 خاصة أفرٌقٌا، وشمال األوسط الشرق منطقة فً ألعمالا رٌادة حول آخر تقرٌرا أٌضا الدولً البنك وأعد

 تعتبر والتً األعمال، وأنشطة االستثمار اٌواجهه التً للحواجز قعمٌ فهم تقدٌم بهدف للنساء، المملوكة الشركات

 أو وحدهّن، األعمال سٌدات على المؤثرة والعراقٌل الحواجز وتلك المستثمرٌن، جمٌع منظور من وعادٌة شائعة

 فً األعمال بمؤسسات معنٌة مسحٌة استقصاءات البنك أجرى وقد األعمال. رجال على تأثٌرها من أكبر ةبدرج

 مصر، )هً أوسطٌة شرق بلدان ثمانٌة إلى تنضم مؤسسة 4399 من أكثر بمشاركة الرسمً، االقتصادي القطاع

 االستقصاءات هذه تناولت والٌمن(. وفلسطٌن، وسورٌا، السعودٌة، العربٌة والمملكة والمغرب، ولبنان، واألردن،

 وتلك للرجال المملوكة الشركات وإجابات والمؤسسات، للشركات الممٌزة والخصائص السمات عن تفاصٌل المسحٌة

 االستثمار. بُمناخ متصلة استقصائٌة فئة 32 فً المتصورة المعوقات بشأن المطروحة األسئلة على للنساء المملوكة

 بٌن من المائة فً 31 تتعد لم الثمانٌة البلدان هذه فً للنساء المملوكة الشركات نسبة نأ (رالتقرٌ حسب) وتبٌن

 ثمانً كل بٌن من المرأة مملوكة شركة عن قلٌال ٌزٌد ما أي االستقصائٌة، الدراسة هذه شملتها شركة 4310

 أقل أفرٌقٌا وشمال وسطاأل الشرق منطقة فً نسبتهن أن إال مكان، كل فً أقلٌة ٌشكلن األعمال فسٌدات شركات.
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 وآسٌا وأوروبا الكارٌبً، والبحر الالتٌنٌة وأمرٌكا آسٌا، كشرق الدخل، متوسطة األخرى المناطق على قٌاسا بكثٌر

 .الوسطى

سٌما فً  وال، التحدٌات الهامة للنمو االقتصادي تمكٌن وتعزٌز دور النساء ضمن من أنه التقرٌر فً وجاء

اسً.. فمن المالحظ استمرار قلة مشاركة النساء فً هذٌن المجالٌن. وكانت النساء، قبل المجالٌن االقتصادي والسٌ

عدة عقود، الفئة األقل تعلٌما التً ال تشكل سوى شرٌحة صغٌرة من رأس المال البشري فً المنطقة. وكانت التكلفة 

صغٌرة نسبٌا مقارنة بالتكلفة الناشئة  مكانها الطبٌعً حٌنذاك تكلفة ءالحواجز التً حجبت المرأة عن تبوّ الناجمة عن 

عن هذه الحواجز حالٌا؛ بعد ُمضً عقود من االستثمار فً تعلٌم النساء اللواتً ٌشكلن قرابة نصف رأس المال 

 البشري للمنطقة.

 شأن ذلك فً شأنها ومستقرة، راسخة أسس على تقف للنساء المملوكة الشركات فإن التقرٌر، وحسب ولكن

ا مملوكة مشارٌع عن عبارة للنساء المملوكة الشركات من المائة فً 49 فحوالً للرجال. وكةالممل الشركات ًٌ  فرد

 فً 19 تبلغ التً للرجال، المملوكة بالشركات الخاصة مثٌلتها من أقل كانت وإن جٌدة، نسبة وهً أعمال، لسٌدات

 الشركات بإدارة النساء من المائة ًف 14 من أكثر ٌقوم البٌانات، تتوافر حٌث والمغرب، سورٌا وفً المائة.

 المملوكة الشركات تتماثل كبٌر حد وإلى فقط. باالسم الشركات تلك ٌمتلكن إنهن مقولة ٌدحض ما وهو لهن، المملوكة

 المملوكة الشركات من المائة فً 24 حوالً ٌعمل حٌث للرجال، المملوكة تلك مع القطاعً التوزٌع حٌث من للنساء

 التوالً على المائة فً 39و المائة فً 22 مقابل الخدمات، قطاع فً المائة فً 34و الصناعً عالقطا فً للنساء

 للرجال. المملوكة للشركات بالنسبة

 واستقطاب التصدٌر مجاالت فً نشطة للنساء المملوكة الشركات أن التقرٌر وجد النشاط، حٌث منو

 للقدرة أساسٌة وعناصر مقومات وكلها المعلومات، لوجٌالتكنو المكثف االستخدام عن فضال األجانب، المستثمرٌن

 المغرب. فً للنساء المملوكة الشركات فً كبٌر حضور األجانب وللمستثمرٌن العالمً.. الصعٌد على المنافسة على

 فً اإللكترونٌة والمواقع اإللكترونً البرٌد باستخدام للنساء المملوكة الشركات قٌام فً مرجحة زٌادة وهنالك

 .معها المتعاملٌن مع واصلهات

تأسس المنتدى االقتصادي الخاص بالنساء فً دول  المرأة داعمة لالقتصاد" فقد" كرةودعما لهذا التوجه وف

دولة تطل على المحٌط الهادي تسعى لتشجٌع التجارة الحرة والتعاون  83، وهو ٌضم 3020عام  APEC األبٌك

درات الخاصة بالنساء التً الذي عقد فً بالً بإندونٌسٌا، وكذلك المبا االقتصادي فً منطقة آسٌا والمحٌط الهادي

لمساعدتهن فً استخدام التقنٌة واالبتكارات   - إحدى أسرع شركات االتصاالت نمواً فً العالم - Ooredoo تطلقها

مناقشة كٌف . وهو ٌوفر منبراً للجهات الحكومٌة ومؤسسات القطاع الخاص للٌساهمن فً نهضة وتقدم مجتمعاتهن

ٌمكن للمؤسسات األعضاء المساعدة فً تعزٌز شمول المرأة فً االقتصاد والعمل لمقاومة اآلثار التً ال زالت قائمة 

. وقد تناول االجتماع األول الذي تركز فٌه البحث واإلقلٌمً المحلًبسبب التمٌٌز بٌن الرجال والنساء على االقتصاد 

التدرٌب والشؤون المالٌة وٌز على زٌادة فرص وصول النساء إلى التعلٌم ، الدعوة للترك3002على النساء فً 

 والتقنٌة والبنٌة التحتٌة لزٌادة مساهمتهن االقتصادٌة.

اقتصاًدا  83قالت كلٌنتون أمام جمهور متنوع من ممثلً الحكومات وشركات األعمال واألكادٌمٌٌن من وقد 

ومات فً استخدام قوتها الشرائٌة لدعم رائدات األعمال وتنمٌة "إننا نرٌد مساعدة الحك أبٌكعضًوا فً منتدى 

"لذلك نعمل مع مركز األمم المتحدة للتجارة الدولٌة من أجل تحسٌن قدرة الحكومات  ". وأضافتاقتصادٌاتها

 ".ركات األعمال التً تملكها النساءشعلى التعامل مع  أبٌكاألعضاء فً 
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فٌها الحكومات فً استخدام قوتها الشرائٌة لدعم رائدات األعمال ت التً ساعد من بٌن الدولكانت المغرب و

روبٌة األو لرأسمالٌةلاالتفاقٌات االقتصادٌة والتجارٌة التً كانت وراء إخضاع المغرب  فإن. وتنمٌة اقتصادٌاتها

بٌن  تفاقٌة شراكةاومن بٌنها  ،مبرٌالٌةاإللدوائر  83الـس تبعٌة مغرب القرن فً تكرٌ واألمرٌكٌة ال زالت مستمرة

ودخل  8999الحر الذي بدأ فً سنة  التبادل والتً بموجبها دخل الطرفان فً اتفاق 3001المغرب واالتحاد سنة 

 8994، واتفاقٌة التبادل الحر بٌن المغرب والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة سنة 8938حٌز التطبٌق عبر التدرج سنة 

الحر مع تركٌا ودول الخلٌج، وصوال إلى اتفاقٌة التبادل  تبادلالا باتفاق ، متبوع8991التً دخلت حٌز التنفٌذ سنة 

وإن كل هذه االتفاقٌات  .8931 برٌلأنٌسان/لمعمق الذي انطلقت مفاوضاته منذ الحر مع االتحاد األوروبً الشامل وا

السابقة، بل هً استمرار  االستعمارٌة ن سٌاق كل االتفاقٌات والمعاهداتما هً إال اتفاقٌات استعمارٌة ال تخرج ع

 االقتصادٌة السٌاسة بهذه ماعاتوالج األفراد باقً مثل مثلها المرأة تأثرت وقد ..لها رغم اختالف أشكالها وأنواعها

 مكانها تعزٌز بحجة العمل سوق فً المنافسة إلى المغربٌة المرأة لدفع المتبعة واألسالٌب السٌاسات وسنستعرض

 .وتمكٌنها

على أن النساء العربٌات أصبحن محركا حقٌقٌا للتنمٌة المندمجة والمستدامة شددت خة حصة لشٌل ففً حدٌث

وأكدت أن الجهود منصبة على تمكٌن  .للعمل العربً المشترك للوصول لالندماج االقتصادي العالمً المنشود

ا بالتموٌل الالزم بشروط ودعمهسطة من ظروف إنتاج وتسوٌق مناسبة، المقاوالت النسائٌة العربٌة الصغرى والمتو

أن النساء المغربٌات  إلىفرٌقٌا والشرق األوسط مشٌرة أسٌما فً دول شمال  تفضٌلٌة وبقروض مٌسرة ال

 .والجزائرٌات ٌعملن أكثر فً الحرف الٌدوٌة والصناعة التقلٌدٌة والذي ٌعوزه اإلمكانات لٌتطور وٌقتحم األسواق

وح هو زٌادة حشد قدرة النساء العربٌات على خوض غمار المقاولة وأوضحت أن الهدف من هذا التمكٌن الطم

سٌما للشباب  وتشجٌع األنشطة المدرة للدخل وذلك للدفع بزٌادة دخل األسر وخلق الثروات وتوفٌر فرص العمل ال

 .والفتٌات

لمجلس سٌدات وأشادت بانضمام سٌدات من جمعٌة النساء المقاوالت بالمغرب واالتحاد العام لمقاوالت المغرب 

ٌكون باكورة للمقاولة النسائٌة العربٌة لتصبح  أناألعمال العربٌات وانخراطهن فً المشروع الكبٌر الذي تأمل 

هذه  .مقاوالت عالٌة األداء تمكن المرأة العربٌة من مجاالت واسعة للمشاركة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة

والتً ترٌد غرس روح رٌادة األعمال لدى النساء  ("AFEMت بالمغرب )"جمعٌة النساء المقاوال الجمعٌة المسماة

قامت بالشراكة مع مبادرة الشراكة األمرٌكٌة الشرق أوسطٌة، بتأسٌس أول حاضنة خاصة باألعمال  المغربٌات

السٌدات التجارٌة الصغٌرة للسٌدات بشمال أفرٌقٌا. ومن خالل مشروعها "رائدات كازا"، تتولى هذه الجمعٌة تدرٌب 

 8931سبتمبر الماضً أٌلول/ 80-84ما بٌن  تجارٌة بنجاح. وقد استضافت مراكشعلى إنشاء وإدارة األعمال ال

للمؤتمر العالمً للجمعٌة العالمٌة لسٌدات األعمال، والتً رأستها األمٌرة لال مرٌم، رئٌسة االتحاد  13الـالدورة 

ناقشن فٌه  بلدا من مختلف أنحاء العالم 09ن قدمن م مقاولةرئٌسة  099وحضره أكثر من  الوطنً لنساء المغرب

 .«من أجل أداء مستدام أكٌدةسٌدات األعمال .. قٌم »موضوع  أٌاموعلى مدى أربعة 

أساس االقتصاد التضامنً فً المغرب. فهناك العدٌد من  تشكل األعمال الصغٌرة التً تمتلكها السٌداتوإن 

وإن نسبة  .األرامل والمطلقات الالتً تقمن بتنفٌذ عدد من المشارٌع الصغٌرةاألسر التً تعٌش بفضل األمهات و

. لف شركة صغٌرةأ 38قتصادي، حوالً % من النسٌج اال39ب تشكل الشركات التً تدٌرها سٌدات فً المغر

وٌقول فؤاد بن صدٌق العضو فً المجلس االجتماعً واالقتصادي، إن دراسة مٌدانٌة أجرٌت مؤخرا أظهرت أن 

% إذا ما حصلت سٌدات األعمال على حماٌة قانونٌة 19المحلً اإلجمالً بمعدل  نتاجهالمغرب قد ٌرفع من 

 .واقتصادٌة أفضل
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ن أجلها" وذلك لتشجٌع المؤسسات واألعمال "انفتاح م اسمبرنامجا تحت  مؤخرا أطلقوكان المغرب قد 

النفتاح األشمل الذي جزءا ال ٌتجزأ من برنامج ا ٌعتبر. وهذا البرنامج .الصغٌرة على استخدام تكنولوجٌا المعلومات

. وٌهدف المشروع إلى تأمٌن استمرارٌة األعمال الصغٌرة التً تمتلكها سٌدات من خالل توفٌر تم إطالقه مسبقا

وتقول مدٌرة الوكالة الوطنٌة إلنعاش المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة لطٌفة الشهابً إن  .فً والمناسب لهاالدعم الكا

 ترخٌصا التً منحت حتى اآلن كانت مبهرة وأنه ٌتعٌن تسرٌع وتٌرة تنفٌذ هذه العملٌة. وقالت أٌضا 80499عدد 

التصاالت الخاصة ة إلى توقٌع اتفاقٌات مع شركات ا: "انفتاح من أجلها" باإلضافتٌنأخر"لقد أطلقنا الٌوم مبادرتٌن 

 .وبرامج التدرٌب"

القادر  وزٌر الصناعة والتجارة والتكنولوجٌات الجدٌدة عبد أكدبمدٌنة الرباط وخالل حفل إطالق البرنامج 

هدف من "ال: وقال ." على أن هذا البرنامج الطموح ٌستهدف رائدات األعمال بشكل حصريمغاربٌةقناة " عمارة إلى

 ."البرنامج هو تحفٌز هؤالء السٌدات على استخدام التكنولوجٌا الرقمٌة كوسٌلة لتحدٌث أعمالهن وخلق فرص عمل

وٌأتً البرنامج الجدٌد كنتاج للشراكة القائمة بٌن الحكومة والوكالة الوطنٌة إلنعاش المؤسسات الصغٌرة 

عود ملكٌتها إلى النساء على استخدام برنامج انفتاح إلى والمتوسطة، حٌث ٌهدف إلى حث المؤسسات واألعمال التً ت

أقصى درجة من إمكانٌاته وذلك من خالل استهداف رائدات األعمال بشكل خاص. وٌتم ذلك بتدرٌب رائدات 

األعمال المستفٌدات على استخدام تكنولوجٌا المعلومات والحصول بعد ذلك على ترخٌص رقمً ٌسمح لهن 

 ."انفتاح من أجلها"لخدمات التً ٌوفرها برنامج باالستفادة من حزمة ا

شهراً وبرامج  38تقدٌم جهاز حاسوب محمول واشتراك فً خدمة اإلنترنت لمدة  ٌلًصالتفوٌشمل العرض 

وٌسمح الترخٌص  .% من سعر هذه الحزمة األساس19ًأي بنسبة  -خاصة بحلول "الفوترة الرقمٌة" بسعر مدعم 

ض المتمٌزة والمٌسرة التً تحصل علٌها رائدات األعمال فٌما ٌتعلق باألجهزة والحلول من العرو االستفادةبالرقمً 

مؤسسة  80099، استقبل برنامج انفتاح أكثر من فترة قصٌرة قبلومنذ إطالقه  .الرقمٌة فضال عن التموٌل

عدد مؤسسات خاصة لصالح أصحاب األعمال بهدف زٌادة  تقدمها دورة تدرٌبٌة 888واستضاف أكثر من 

%، فٌما ٌحتاج معظم المشاركٌن إلى نسبة 19نسبة  الحكومةوال ٌتجاوز الدعم الذي تقدمه  .المشتركٌن بشكل مناسب

وترى نجاة زٌن الدٌن، وهً إحدى المستفٌدات من برنامج انفتاح، إنه من  .% لتحقٌق تحدٌث أفضل لمؤسساتهم49

ً هٌكل المؤسسة "فهذا سٌمنحنً الفرصة النفتاح مؤسستً األهمٌة للمؤسسة بمكان إدخال تكنولوجٌات المعلومات ف

 ."التً تعمل فً مجال الصناعة الغذائٌة على السوق

 على الحصول فرص تقدمان اللتان و"مساندة". "امتٌاز" هما: 8990 عام أواخر مبادرتان المغرب فً أطلقتو

 الصغٌرة الشركات لقطاع التشغٌلٌة الفعالٌة تحسٌن وإلى والمتوسطة. الصغٌرة الشركات لكافة بنكٌة قروض

 فً المحلً، اإلجمالً الناتج من %09 بنحو لمساهمتها اً نظر ،المغربً ادلالقتص بالنسبة ألهمٌتها نظرا والمتوسطة

  وقد صغٌرة. أو متوسطة شركات هً الشركات إجمالً من %08 أن األلفٌة نهاٌة فً أجرٌت دراسة بٌنت حٌن

 الوطنٌة الوكالة تأسٌس خالل من ترجمته تمت وبارزاً  فعاالً  دوراً  المسائل، هذه جٌداً  أدركت التً الحكومة، لعبت

 لدعم شبكة فً إقلٌمً استثمار مركز 31 دمجت التً ،8991 فً (ANPME) والمتوسطة الصغٌرة للشركات

 الشركات. حضانة حول إقلٌمً منتدى عقد خالل ومن المغرب،

فً شراكة  "جمعٌة أزهار للتضامن والتوعٌة بالمغرب"و "الشرق أوسطٌةمبادرة الشراكة األمرٌكٌة " دخلتو

"تدرٌب إدماج األمهات من  ومن خالل مشروع .ت وضحاٌا العنف بالمجتمع المغربًدمج النساء المطلقاإلعادة 

 ضحاٌا العنف والمطلقات"، تقوم جمعٌة أزهار بتوعٌة النساء بحقوقهن وتقدم لهن الدعم العملً واالجتماعً

امرأة من رفع مستوى وعٌهن بحقوقهن، وتلقٌن المساعدة القانونٌة  14والقانونً. وخالل فترة ستة أشهر، استفادت 



 
5/6 

الوضع االقتصادي للنساء من ضحاٌا العنف والمطلقات لهو أمر ن إ. حٌث رٌبا عملٌا على أنشطة مدرة للدخلوتد

ً لألغلبٌة منهن ٌأتً عن طرٌق أزواجهن. ولمساعدة ن مصدر الدعم المالإبالغ األهمٌة خاصة بعد الطالق، حٌث 

هؤالء النساء، ٌوفر هذا المشروع دورات تدرٌبٌة على الفخار، والتزجٌج، والنحت، والفنون الزخرفٌة، بحٌث تتمكن 

 المرأة من اكتساب مهارات ٌمكن تسوٌقها ومدرة للدخل.

دٌم جلسات إرشاد ودعم للنساء الالتً تعرضن قد ذهب المشروع لما هو أبعد من التدرٌب العملً، وذلك بتقو

إحدى س. الفاٌس  تقول .لالعتداء اللفظً والبدنً والجنسً، ومثل ذلك الدعم ٌساعدهن على استعادة ثقتهن بأنفسهن.

سلوك زوجً السابق وسوء  "لقد عانٌت كثٌرا بسبب سوءعاما:  44البالغة من العمر  المشاركات بالمشروع

ً حٌن ٌكون سكرانا حتى أفقد الوعً. وبعد رحلة طوٌلة من المعاناة، سمعت عن الجلسات كان ٌضربن، معاملته

التدرٌبٌة التً توفرها جمعٌة أزهار. وٌساعدنً هذا المشروع على إعادة بناء حٌاتً، وممارسة مهنة، والتعرف على 

 حقوقً."

لقة. عشت مع زوجً بالخارج عاما، ومط 88وقالت حكٌمة حمور، وهً إحدى المشاركات: "أبلغ من العمر 

وكان متزوجا بامرأتٌن أخرٌٌن عشت معهن فً نفس المنزل. لقد عانٌت كثٌرا وعدت إلى المغرب، وعندما عدت 

كان من العسٌر علً أن أجد عمال، خاصة وأننً لم أحصل على أٌة شهادات جامعٌة. لقد حضرت الدورات 

كتساب مهارات جدٌدة، مثل فن الدٌكور." ومضت حمور قائلة: التدرٌبٌة التً تعقدها جمعٌة أزهار وتمكنت من ا

"لقد استعدت ثقتً بنفسً بعد تجربة مرٌرة. تخوننً الكلمات الجادة، وال ٌمكن تصور مدى االحترام واالمتنان الذي 

انونً وبفضل الدعم الق أكنه لهذه الجمعٌة وكذلك لجمٌع المنظمات األخرى التً تمول هذه األنواع من المشارٌع."

 .الذي ٌوفره المشروع، تقدم عدد كبٌر من النساء بقضاٌاهن إلى المحاكم، وتم البت فً الكثٌر منها

المرأة داعمة لالقتصاد" مثل جمعٌة إنعاش المقاولة " ت نسائٌة أخرى تعمل على نشر فكرةوهناك جمعٌا

ة تجدٌد الوعً النسائً"، ، "منظم"Women's Tribune" ، وجمعٌة منبر المرأةESPOD النسائٌة بالمغرب

، ، المشكل من ثمانٌن جمعٌة، "وجمعٌة الحضن الوطنٌة"، "وجمعٌة الكرامة""منتدى الزهراء للمرأة المغربٌة"و

 ن الجمعٌات والمنظمات النسائٌة.وغٌرها م

لمرأة فكرة "اب والنظام فً المغرب ًالدولألمم المتحدة وصندوق النقد من كل ما سبق نرى االهتمام الكبٌر ل

بحٌث تتخذ التدابٌر والبرامج وتنشأ الجمعٌات والمؤسسات وتعد  رٌادة األعمال للنساء"، و"كدافعة لالقتصاد"

لتشجٌع المزٌد من النساء على الوظائف واألعمال، وكذلك للمساعدة فً نمو قٌات والمؤتمرات والندوات ااالتف

وتخفٌف حدة الفقر، وخلق الرخاء  حٌاتهنٌل إلى تأمٌن بأن هذا هو السببإٌهامهن  الشركات التً تملكها النساء

. هذه الحقوق الضائعة بسبب هذا وحقوقهاوإنصافها ومساواتها وإثبات ذاتها وشخصٌتها االقتصادي وتمكٌن المرأة 

 فحملت أعباءهابحجة المساواة والتمكٌن االقتصادي للعمل  على الخروجالمرأة  الذي أجبرالنظام الرأسمالً السائد 

ولم تعد وأعباء الرجل وجعلها تصارع من أجل اإلنفاق على نفسها وأحٌانا أوالدها مع أن هذا واجب الرجل نحوها، 

سواء بغٌاب وأصبحنا نرى النساء المعٌالت ألسرهن  للجلوس مع أطفالها والعناٌة بهم. تجد الوقت الكافً الالزم

جعلها تؤجل الزواج الرأسمالً الجشع مما  ذا النظاماإلحساس باألمان نتٌجة ه الزوج أو وجوده. وكذلك فقدت

وقد لعب الغرب على هذه األوتار لدفع .. ..سها من الحاجة إلى غٌرها كما تظنوتأمٌن نفواألمومة بسبب العمل 

، والتوظٌف والمنافسة مستغال سوء األوضاع االقتصادٌة والفقر والعوزالمرأة فً العالم اإلسالمً إلى سوق العمل 

مدٌرة الدعوة لحماٌة ساء والفتٌات. فقد قالت جو بٌكر، تستغل فٌها الن رخٌصة األجر كانت نتٌجته وظائف يوالذ

لالستغالل واالنتهاكات  المغربفً  حقوق األطفال فً تقرٌر لمنظمة هٌومن راٌتس ووتش: "تتعرض الفتٌات

ضت أغلب الفتٌات الالتً تمت مقابلتهن تعر وقد، واإلجبار على العمل ساعات طوٌلة مقابل أجور متدنٌة للغاٌة
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إن أصحاب العمل قاموا بضربهن بأٌدٌهم "قالت بعض الفتٌات ولألذى البدنً والشفهً على ٌد أصحاب العمل. 

مضاٌقات واعتداءات جنسٌة من قبل .. وكذلك تعرضن لواألحزمة والعصً الخشبٌة واألحذٌة والمواسٌر البالستٌكٌة.

تنحدر أغلب الفتٌات الالتً تمت مقابلتهن من مناطق رٌفٌة فقٌرة. وقد قام الوسطاء و ."ملأقارب ذكور لصاحبات الع

 .وداً زائفة مخادعة عن ظروف العملفً نصف الحاالت تقرٌباً باستقدام الفتٌات للعمل فً مدن أكبر بعد وعدهن وع

عل جلدفع المرأة إلى  ألسرٌةالظروف االجتماعٌة والبعد عن األحكام الشرعٌة فً العالقات ا توكذلك استغل

التمكٌن"، لى أن المرأة ٌنقصها "إ فقد عزوا العنف الذي تتعرض له العدٌد من النساء العمل والتوظٌف أول أولوٌاتها،

 ""عٌون نسائٌة لمرصد المغربً للعنف ضّد النساءقرٌر ل... وٌظهر هذا فً تعرضت لهذا العنفولو أنها تعمل لما ت

حالة عنف ضّد  40.420والذي رصد فٌه  ،الدار البٌضاء، وتّم نشره فً وسائل اإلعالم أعلن عنه مؤخراً فً

من ضحاٌا العنف من النساء ال ٌقمن بنشاط مربح، ولسن  بالمائة 42التقرٌر إلى أن  وأشار امرأة.. 4.844

ت والموظفات، ال ٌمثلن من العامال ٌشتغلن)معظمهن من رّبات البٌوت(، بٌنما النساء اللواتً  اقتصادٌامستقالٍت 

 !فقط بالمائة 32سوى 

عٌشها  بة تقول أن دفعها للعمل هو السبٌل إلىوكذأوالناظر إلى وضع المرأة المغربٌة ٌجد أنها تعٌش فً 

كعمالة رخٌصة من  منظم تواجهه النساءإال استغالل اقتصادي ما هو هذا والحقٌقة أن ، تخفٌف حدة الفقرو بكرامة

ولكن  عمالة اإلناثمما ٌعنً زٌادة سمالٌة والحكومات التً تسعى لزٌادة األرباح واإلٌرادات قبل الشركات الرأ

الكبٌرة  والصعوبات االقتصادٌةمعظمها فً العمل غٌر المنظم مع تدنً األجور مما ٌعنً مزٌدا من البؤس والظلم 

بغض النظر عن كونها عاملة أو  ،العفنةه النظام وسٌاسٌات تعٌش فً ظل هذا طالما هً التً ستبقى المرأة تعانً منها

الذي ال ٌعترف  -فً ظل قوانٌن النظام الرأسمالً و ،مستقل وحتى النساء اللواتً ٌدرن أعمالهن أو ٌعملن بشكل .ال

 البقاء وعدم اإلفالس. فمثال فإنهن فً صراع وقلق دائم من أجل - وٌخضع لسٌاسات هذا النظام الجشع إال بالقوي

ات العشر األخٌرة سحب البنك المركزي المغربً االعتماد من عشرٌن شركة مالٌة صغٌرة، ضمنها وخالل السنو

، لجدٌدة العتماد المؤسسات المالٌةشركة متخصصة فً قروض االستهالك، بسبب عدم استجابتها للمعاٌٌر ا 38

دم التمكٌن للمرأة على الصعٌد للفقر ومنهجٌة ع. لهذا فإن السبب الرئٌسً تالً ٌؤدي إلى إفالس تلك الشركاتوبال

فساد سٌاسات السوق الحرة الرأسمالٌة التً تتالعب بأنظمة التجارة الخارجٌة والنظام الضرٌبً لصالح العالمً هو 

 .الشركات األجنبٌة على حساب التجار المحلٌٌن

قتصادٌة السلٌمة القادرة ونخلص من هذا أنه ال نظام ٌحمً المرأة وٌمكنها إال نظام اإلسالم بنظامه وسٌاسته اال

على حل الفقر وتوفٌر األمن المالً والرخاء االقتصادي والرعاٌة التً أوجبها الشرع على أقاربهن من الذكور أو 

الل وال سوء معاملة فٌها من قبل الدولة، فً الوقت الذي تعطى فٌه الحق فً العمل فً ظروف كرٌمة آمنة ال استغ

 .وال قمع

 مي المركيي لزيب التزريركتبته للمكتب اإلعال

 أم صهيب الشامي


