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 تحفظات ابن كیران على بعض بنود خطة المساواة تثیر غضب النساء
 

مرة أخرى، رئیس الحكومة یغضب النساء خالل ترؤسه ألول اجتماع للجنة الوزاریة المكلفة بمتابعة تنفیذ الخطة 
الحكومیة للمساواة األسبوع الماضي، فتحفظ ابن كیران على بعض البنود الواردة في الخطة، عجل بتعالي األصوات 

اة بین الرجل والمرأة على الطریقة الغربیةالنسائیة، خاصة بعد تحذیره من التوجه نحو اعتماد المساو  . 
الجمعیة الدیموقراطیة لنساء المغرب استغربت ما جاء على لسان رئیس الحكومة وعبرت عن قلقها من تحفظات ابن  

تتنافى مع الدستور الجدید الذي یؤسس للمساواة بین الجنسین ویفرض على «كیران في بالغ لها أكدت فیه بأنها 
میة العمل من أجل ضمانها وصیانتهاالسلطات العمو  ». 

بالغ الجمعیة الدیموقراطیة لنساء المغرب لم یتوقف عند هذا الحد، بل ذهب أبعد من ذلك في رده على تحذیرات  
ابن كیران في اعتماد النموذج الغربي للمساواة، واعتبر أن مثل هذه التصریحات الصادرة عن مسؤول حكومي رفیع 

امات الدولیة للمغرب وخاصة معاهدة إلغاء كل أشكال التمییز ضد المرأة موضع تساؤلتضع االلتز «المستوى  » 
ذا كانت بین ابن كیران والحركة النسائیة حكایة اسمها   ، فإن اقتسام المرأة والرجل »المساواة بین الرجل والمرأة«وإ

رة  والتنمیة االجتماعیة للخطوط العریضة ، لعمل البیت، والذي أثار تحفظ ابن كیران أثناء تقدیم وزیرة التضامن واألس
بسیمة حقاوي، للخطة الحكومیة للمساواة أثناء اللجنة الحكومیة، جعل أصواتا نسائیة أخرى ترتفع  محملة المسؤولیة 

ال یعكس «في ذلك إلى حزب العدالة والتنمیة، فحسب مصدر من اتحاد العمل النسائي، فإن ما عبر عنه ابن كیران 
شخصي فقط، بقدر ماهو تعبیر عن المرجعیة المحافظة للحزب الذي یقود الحكومة الحالیةموقفه ال ». 

الشعب المغربي له «ابن كیران، الذي برر تحفظه عن المساواة بین المرأة والرجل في العمل داخل البیت، بكون  
تساؤل عن مدى تقدم تنفیذ ، دفع بالمصدر نفسه، إلى ال»ثقافته وخصوصیته وال یمكن أن یقبل مثل هذه األمور

كیف یعقل أن تصدر تحفظات من «الخطة الحكومیة للمساواة في أفق المناصفة، في عهد الحكومة الحالیة، قائال 
الخطة تستفید «، مضیفا وخاصة أن »رئیس الحكومة على الخطة في ظل التزامات المغرب الدولیة في هذا المجال؟

ملیون أورو 45مة من دعم مالي من االتحاد األروبي بقی ». 
ولم یتوقف غضب واستیاء الحركة النسائیة على تحفظات ابن كیران فقط، فإن ما  جاء في الخطة  من إجراءات  

وأهداف تروم النهوض بوضعیة المرأة في كل المجاالت، من وضع نصوص قانونیة لحمایة النساء وتأهیل منظومة 
ة، إضافة إلى تحقیق تكافؤ الفرص بین الجنسین في سوق الشغل، إلى التربیة والتكوین على أساس اإلنصاف والمساوا



ن كانت الحركة النسائیة قد اطمأنت لها في البدایة، إال أنه مع مرور الوقت بدأت تشك  غیر ذلك من المجاالت، وإ
طیة لحقوق في مدى التزام حكومة ابن كیران في تفعیل مضامینها، حیث إن مصدرا من فیدرالیة الرابطة ا لدیموقرا

، وبدون تردد حمل المسؤولیة في ذلك إلى ما أسماه »تلكؤ الحكومة في تنفیذ الخطة«المرأة، لم یخف استیاء ه من  
، مضیفا أن ذلك یظهر »قضایا المرأة مسألة ثانویة«، والذي قال  إنه  یعتبر »سیطرة التیار المحافظ داخلها«بـ 

  یعطي األولویة لقضایا النساءالبرنامج الحكومي الذي ال«بوضوح من خالل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 

 


