
 

 

  

 المواطنةُ في تونس وآليّاُت الترقِّي بحقوِق المرأِة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

     ٢٠١٤ أيلول/ سبتمبرمحسن التليلي، 
 

  



 

  
 المواطنةُ في تونس وآليّاُت الترقِّي بحقوِق المرأِة 

 

 

  

 

 

  

 أستاذ التعليم العالي في اختصاص الحضارة  ،إشراف أ. د. محسن التليلي

جامعيّين التونسيّين المنتمين إلى وحدة البحث التشريع في األحوال فريق من الباحثين ال تقرير أنجزه

المساعدان: أ. سالم  الشخصيّة بكلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة بجامعة سوسة، جدير بالذكر

 أ. لبنى العيّاشي  و بوخّداجة،

  د. عبد المجيد الشرفيأ.مراجعة النص: 

 ٢٠١٤تونس سبتمبر/ أيلول  

  
  
  

مبادرة من باحثين ونشطاء في العمل األھلي في كل من مصر وتونس بدأت تحت رعاية المعھد  :بي للمواطنة في المرحلة االنتقاليةالمنتدى العر
، وامتدت لتشمل ليبيا واليمن. يھدف المنتدى إلى إتاحة منبر إقليمي لتبادل المعرفة و التجارب حول المواطنة المتساوية 2011الدولي للسالم منذ عام 

 الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، مع التركيز بشكل خاص على المساواة بين الجنسين. ومن خالل شراكة مع منظمات المجتمع المدني في
ذلك والجھات الحكومية، يسعى المنتدى إلى تحقيق رؤيته من خالل العمل البحثي وتقديم توصيات السياسات العامة التي تستھدف صناع القرار، وك

 صقل البحث والخبرات من خالل عقد اجتماعات و تنظيم ورشات تدريبية على المستويين الوطني واإلقليمي.

راء الواردة * تم إنتاج البحث العلمي و الورقة الصادرة من خالل منحة مشكورة من الحكومة األسترالية و مساندة من المعھد الدولي للسالم. تعبر االّ 
  ر الؤلفين فقط. وال تعبر بالضرورة عن وجة نظر الجھه الداعمة.في ھذة الورقة عن وجھة نظ

مؤسسة بحثية دولية غير ھادفة للربح، تعمل بالشراكة مع األمم المتحدة وحكومات الدول األعضاء ومؤسسات المجتمع  معھد الدولي للسالم:ال
وية السلمية للنزاعات واقتراح السياسات البديلة ذات العالقة ببناء السالم، المدني، باإلضافة إلى المنظمات اإلقليمية والدولية في تعزيز الوقاية والتس

   . (www.ipinst.org)الشئون اإلنسانية، والوساطة في حالة النزاعات، و بناء الدول والمنظمات الدولية
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  بطاقة تعريف البحث
 

  عنوان البحث

 وآليّاُت الترقِّي بحقوِق المرأِة المواطنةُ في تونس 
  صنف البحث 

  اجتماعي

  المدخل النظري

النظر في الدراسات والبرامج واألنشطة من خالل البحث والتوثيق ومتابعة المواقع األلكترونيّة واألنشطة الميدانيّة 
 في موقع لبالد التونسيّة الرائد الرسمي ل وإعالنات 2012/ 2011وفي دليل الجمعيّات والنقابات واألحزاب لسنتَْي 

JORT   2014/ 2013الخاّصة بالجمعيّات لسنتَْي.  

  المدخل الميداني

سؤاال موّزعا على محورين: محور المواطنة مفھوما وتمثاّل وممارسةً، ومحور  27إنجاز استبيان احتوى على 
ات المختّصة في المواطنة، وعقد المرأة والشراكة في المواطنة وآليّات الترقّي بحقوقھا، ومتابعة أنشطة الجمعيّ 

  ورشات عمل ولقاءات في أوساط اجتماعيّة مختلفة من البالد التونسيّة.

  التغطية الجغرافيّة

  القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة وقابس ريفا ومدينة. واليات:

  حجم العيّنة

  من الوسط الحضري. 250من الوسط الريفي و 250مواطن ُمستجَوب:  500

  ائح االجتماعيّة والفئات العمريّة الُمستھَدفةالشر

سنة:  18)، فتيات أصغر من 50) وذكور(50سنة: إناث( 15/16تالمذة اإلعداديّات من مستوى التاسعة أساسي 
سنة:  30)، شباب أصغر من 100سنة: عامالت وعاطالت ( 20)، نساء أكبر من 100متعلّمات وغير متعلّمات (

  ).100سنة: عامل وعاطل ( 30)، كھول ما فوق 100متعلّم وغير متعلّم (

  لغة البحث

 العربيّة
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  إطار البحث

المواطنة في تونس مفھوما وتمثاّل وممارسة وآليّات الترقّي بحقوق المرأة من  موضوعل ھذا البحث دراسة

اض الذي ذات الصلة المباشرة بالمخ لمواطنةإشكاليّات ايطرح  في شكل تقرير منظور مساواتھا في المواطنة

  . 2011جانفي  14عاشته البالد التونسيّة خالل المرحلة االنتقاليّة بعد 

باعتماد معطيات بحثيّة  1فريق من الباحثين المختّصين في الحضارة والعلوم اإلنسانيّة أنجز ھذا التقرير

ّمت بالمواطنة اھتمبادرات برامج ودراسات و تّم رصدھا وجمعھا واستقراؤھا من واقع المجتمع التونسي، ومن

الوسطَْين الريفي  استھدفت عيّنات من شرائح اجتماعيّة متنّوعة من ميدانيّة َورشات عملفي تونس، ومن 

رسمتھا مبادرة عمل دعا إليھا  ذات مواصفات اجتماعيّة  ي من ذكور وإناث من أصناف عمريّة مختلفةوالحضر

 IPI 3المعھد الدولي للسالم  بدعم من فرع تونس FACT2المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة االنتقالية 

 17المواطنة في تونس بعد انتفاضة  دراسةواتّفق في محاورھا ومسائلھا مع الفريق الذي تعھّد ب بنيويورك

ھا وممارستھا في الوسطَْين الريفي وتمثّل من خالل رصد مفھومھا 2011جانفي  14 - 2010ديسمبر 

، ومحاولة بلورة م بين وضَعْي المرأة والرجلنسائي باعتبار التفاوت القائوالحضري، وبخاّصة في الوسط ال

أھداف وتقديم توصيات ومقترحات تدعم المواطنة وترّسخھا في الجسم االجتماعي التونسي على أسس واضحة 

مساواتھا  المفھوم والتمثّل وبآليّات ومقترحات يمكن أن تدعم حراك االرتقاء بحّق المرأة في المواطنة من منظور

بالرجل ضمانا لنجاح عمليّات البناء الديمقراطي الجارية في تونس في ظّل المطالب المجتمعيّة المشروعة في 

المساواة في المواطنة الشاملة إطارا مجتمعيّا والتنمية والعدالة وعلى قاعدة حّق  التشغيل والحريّة والكرامة

  ومدنيّا حاضنا.

ل الدراسات والمشاريع والمبادرات العمليّة التي بات يُنتجھا الخبراء يتنّزل ھذا البحث في سياق تفعي

والباحثون المختّصون، وكذلك المواطنون الناشطون في الحقل الجمعيّاتي واألطراف الوطنيّة الفاعلة في الدولة 

ھا وتعزيز والمجتمع من أجل دعم ثقافة المواطَنَة وضمان حقوقھا وواجباتھا وتسوية النزاعات وتجنّب أسباب

الوقاية منھا والمساھمة في بناء مستقبل التحّوالت السياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة الجارية في تونس منذ 

                                                            
لعيّاشي باحثين مساعَدْين ومن جملة من المساعدين تكّون فريق البحث الذي أنجز ھذه الدراسة من األستاذ محسن التليلي باحثا مشرفا ومن األستاذين سالم بوخّداجة ولبنى ا  1

التشريع في األحوال المنتمين إلى وحدة البحث  الميدانيّين من طلبة الدكتورا والماجستير: األساتذة محّمد الصادق بوعالّقي، يمينة ھاللي، محّمد العالّقي، صفوان مباركي، وكلّھم من
  .2014جوان  30و 2013نوفمبر  01إلنسانيّة بجامعة سوسة. وقد تّم إنجاز الدراسة خالل الفترة الفاصلة بين الناشطة بكليّة اآلداب والعلوم ا الشخصيّة

مدني من مؤّسسة مدنيّة اقليمية ينشأھا بعض قادة المجتمع ال (FACT) المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة االنتقاليّة FACT المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة االنتقاليّة  2
تاحة منبر إقليمي لتبادل المعرفة و التجارب حول المواطنة المتساوية في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، مع التركيز بشكل إل النساء والرجال في تونس ومصر واليمن وليبيا

 .خاص على المساواة بين الجنسين
ھادفة للربح، تعمل بالشراكة مع األمم المتحدة وحكومات الدول األعضاء ومؤسسات المجتمع المدني، باإلضافة إلى مؤسسة بحثية دولية غير  IPI المعھد الدولي للسالم  3

حالة النزاعات، و  لشئون اإلنسانية، والوساطة فيالمنظمات اإلقليمية والدولية في تعزيز الوقاية والتسوية السلمية للنزاعات واقتراح السياسات البديلة ذات العالقة ببناء السالم، و ا
  بناء الدول والمنظمات الدولية.
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عبر دعم مسيرة التحّول الديمقراطي بمختلف مراحلھا ومنعرجاتھا وصعوباتھا والعمل  2011جانفي  14تاريخ 

الشعب التونسي من دون أّي شكل من أشكال التمييز المباشر  على تلبية المطالب والحقوق المشروعة لكافة أفراد

وغير المباشر على أساس الجنس أو اللون أو االنتماء الجھوي أو االجتماعي أو السياسي أو الديني أو المذھبي 

  أو أّي وضع آخر.

  مقّدمة البحث

تصاديّة واالجتماعيّة الحديثة، المواطنة مفھوم حيوي في بناء المجتمعات المدنيّة وأنظمتھا السياسيّة واالق

ق والواجبات وممارسة المواطنة َوفق تمثّل سليم شرط أساسي من شروط العمل على ضمان المساواة في الحقو

بصرف النظر عن جنسھم وسنّھم وُمنَحَدرھم االجتماعي ووضعھم االقتصادي، لذا فإّن إنجاز بين المواطنين 

ي مرتَكز أساسي من مرتكزات المجتمعات التي تروم بلوغ المدنيّة المواطنة وإجراءھا في الواقع المجتمع

بمفھومھا اإلنساني المشروع في تحقيق التنمية بكّل أبعادھا ولفائدة كّل األفراد والفئات والطبقات والشرائح. إّن 

حريّة والكرامة مواطنة اإلنسان ال تتحقّق في الواقع وال تكتمل وتزدھر إالّ بتلبية استحقاقاته المشروعة في ال

والعدل االجتماعي وعبر مشاركته الفاعلة في بنائھا وتطويرھا، وھي استحقاقات يجب أن تُرَسم وتُفعَّل ضمن 

برامج وسياسات واضحة األھداف تلقى طريقھا إلى التطبيق الفعلي فتساھم في تغيير األوضاع إيجابيّا لفائدة كّل 

  كي منفتح ومتعّدد شامل ودائم.مواطن في أّي موقع من وطنه على أساس تشار

مضمون اجتماعي وسياسي واقتصادي وثقافي مدني يجب أن  المواطنة مفھوًما وتمثاّلً وممارسةً إّن 

ترعاه سياسات ومخطّطات وبرامج عادلة ُمشبعة بالقيم اإلنسانيّة وفي مقّدمتھا قِيَم االعتراف بالمساواة والقبول 

تتوالّھا  ، وھي تربية تكريس التداول على مواقع السلطة والقرار والتنفيذبالتنّوع وحّق االختالف والتعّدد و

مھا مؤّسسات المجتمع بدءا من مؤّسستَْي األسرة والمدرسة لتنشئة األفراد منذ نعومة أظفارھم على احترا

عدة ھذه من دون أّي تمييز على خلفيّة الجنس أو اللون أو االنتماء. والمواطنة على قاوتكريسھا في الواقع 

الشراكة في الحقوق والواجبات وفي المسؤوليّات على المبادئ باب مشروع على الحريّة والمساواة والعدالة و

لفائدة كّل مكّونات المجتمع المدني وفي كافّة  واإلمكانيّات والحظوظ، ومجال خصب لتنمية الكفاءات والموارد

  ھوامش واألطراف.أوساطه الريفيّة والحضريّة، في المراكز وحتّى في ال

في  ھور العديد من المبادراتظ 2011جانفي  14ا يشّد االنتباه إيجابيّا في الواقع التونسي بعد مإّن 

المناطق والفئات التونسيّة على اختالفھا في التنمية مّما  المنادية بحّق كلّ والوطنيّة المستويات المحلّيّة والجھويّة 
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ني بأھّميّة المواطنة مدخال ممكنا لتغيير ظروف الحياة وأوضاعھا الماديّة يدّل على درجة عالية من الوعي المد

ارتفاع سقف  مع -والمعنويّة والرمزيّة واالرتقاء بھا نحو األفضل، والُمالَحظ أّن الكثير من ھذه المبادرات 

إقليميّة ودوليّة منفتح متعاون مع مستويات أخرى  - ونسق الحراك اإليجابي لمكّونات المجتمع المدني الحريّة 

بھدف تبادل الخبرات والمنافع ومجاالت البحث عن أفضل الُسبُل لتعزيز المواطنة التونسيّة ودعم انتمائھا 

  .  اإلنساني

   المحور األّول

  2011جانفي  14القواعد المؤّسسة للمواطنة في تونس قبل 

   1959قاعدة دستور سنة  -1

"كّل المواطنين متساوون في صريحا في الفصل السادس  1959في دستور تونس لسنة  المساواةورد مبدأ 

ببعض عناصر التمييز اإليجابي من  وقد تدّعم ھذا المبدأ .وھم سواء أمام القانون" ،والواجبات الحقوق

نّص على أنّه "ال يمكن التمييز قانون تنقيحي  خالل االعتراف بحّق المساواة للمرأة في العمل مع صدور

  ".ةالتطبيقيّ  ھانصوصة الشغل ورأة في تطبيق أحكام مجلّ بين الرجل والم

إصدار  ة مباشرة بعد االستقالل منتناغمت ھذه القوانين مع ما عزمت عليه اإلرادة السياسيّ وقد 

 17الصادر في   66المنشور بالرائد الرسمي عدد  1956أوت  13بمقتضى أمر  ةمجلّة األحوال الشخصيّ 

انين تتعلّق بالزواج والمعاشرة واألبناء وتسيير الحياة العائليّة والطالق قوم األسرة بلتنظّ  1956أوت 

 .4والحضانة

 أمكن بفضلهالذي  1958مارس  4في  دراصالتبنّي القانون ة مجلّ ال ھذه إضافات أھمّ من إّن 

تنشيط الفي "احترام حياته الخاّصة وة وفي ھويّ  التونسي حّق الطفلت أقرّ  حماية الطفل التيإحداث مجلّة 

 خاذ إجراءات تحميهاالعتبار عند اتّ وفي "التعبير عن آرائه التي تُؤَخذ ب التربوي واالجتماعي والثقافي"

، ومن االعتداء الجنسي أو ةاالعتداء على حرمته الجسديّ و من أّي شكل من أشكال االستغالل والعنف

  .5اإلھمال"

                                                            
.9، ص 2001، جمع وتعليق القاضي محّمد الحبيب الشريف، دار الميزان للنشر حّمام سوسة/تونس، طبعة أفريل مجلّة األحوال الشخصيّة  4  
.2000، منشورات المطبعة الرسميّة للجمھوريّة التونسيّة، مجلّة حماية الطفل  5  
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قّرا مرجعيّة البنّوة مُ  إطار الزواجبوضع المولودين خارج  1998أكتوبر  28 قانون اعترفكما 

التحليل الجيني. وبھذا القانون ُمنح يمكن إثباتھا بإقرار األب أو الشھادة أو الطبيعيّة غير الشرعيّة التي 

الطفل المولود خارج إطار الزواج الحّق في أن يكون له كغيره من األطفال الشرعيّين اللقب العائلي والنفقة 

ة والحضانة دون أن يُمكَّن من اإلرث، وھي نقيصة واضحة في ھذا القانون الذي أقّر وما ينجّر عن الوالي

  .ول النسب أو الوالَدْينأيضا حّق كّل طفل في ھويّة كاملة حتّى إذا كان مجھ

كما ھو معمول به  القانونيّةفوارق الب بدءا بين األطفالالفوارق  ذوبانھذا القانون إيجابيّات ومن 

من لبلدان العربيّة حيث يُحرم الطفل مجھول الھويّة من اللقب العائلي والرعاية الصحيّة وا في الكثير من

  . التعلّم

وقوانينه استمّدت شرعيّتھا من مبادئ حقوق اإلنسان في  1959ليس بخفّي أّن مقاصد دستور 

مشّرع التونسي احترامھا قيمتَْي الحّريّة والمساواة في أشمل مظاھرھما، وينھض ذلك دليال على وعي ال

  .متكاملة قِيميّة إنسانيّة في منظومةدراج شعبه بوجوب إ 1956منذ 

سنة من  55على مدى  وتكريسھا التي سعت إلى تأسيس المواطنة في تونسالقاعدة الدستوريّة  ھذه

 اعيّةتمھّزاٌت سياسيّة واجعبر نظاَمْي بورقيبة وبِْن علي تخلّلْتھا  2011جانفي  14إلى تاريخ  ااستقاللھ

في أغلب  اواشتعال لھيبھ 2010ديسمبر  17 أحداث إلى انفجارانتھت  كبيرة أّدت إلى أزمات واقتصاديّة

  .  تھميشھا لسنوات كثيرة التي انفجر غضبُھا حاّدا إزاء سياسةلبالد أرجاء ا

  قاعدة المنظومة التعليميّة -2

ھو كيف أسھمت المنظومة  2011جانفي  14في مثال المجتمع التونسي قبل  امطروحالذي ظّل  السؤالإّن 

 حتّى تتلبّس -خاّصة لدى الناشئة  -مجتمع سعى إلى تكريس المواطنة واحترام قواعدھا بناء  التعليميّة في

  ؟قناعات وثوابتمظاھر الحياة اليوميّة وتتحّول إلى ممارستھا ب

 ي قام على محاورة ثالثةالذ 1991جويلية  29سنكتفي في ھذا السياق بالتوقّف خاّصة عند قانون 

 تساھموھي فضاءات  .سياسي وفضاء اجتماعي/اقتصاديي/يقِ يتِ نساني وفضاء إِ فضاءات: فضاء كوني/إ

في  انعكستوھي مسألة جوھريّة ، نّوعوالت واالنفتاح معاني الحّريّةُمشبَع ب وم لإلنسان جديدفي خلق مفھ

بال تمييز  التّونسيين لكلّ  التعليم حّق أساسيّ س أّن على أسا ة اإلنسان/المواطنشخصيّ  برامج سعت إلى بناء

وفي  في إطار وظيفتھا التربويّةاالجتماعي، وأّن المدرسة تعمل اللون أو األصل  على أساس الجنس أو
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بتنمية الحّس ، وأنّھا تضطلع األسرة على تربية الناشئة على األخالق الحميدة والسلوك القويم تكامل مع

 م ملََكاتيُذكي فيھ نحوعلى  بناء شخصيّاتھممن  ممكينھتو وتربيتھم على قيم المواطنة ةاشئالمدني لدى الن

  .الُمشتَركالجماعيّة وقواعد العيش  احترام القيموة فس وروح المبادرالنفي  والثقة واإلرادة النّقد

كان ما ، وبايتخلّل الدروس كلّھا تقريكانت مشغال  التربية على المواطنةفي ھذا السياق نؤّكد أّن 

  ويجعله يعي بأھّميّة دورھا في حياته.قف المتعلّم على مظاھرھا يوعلى المربّي إالّ التقاط اللحظة المناسبة ل

في  لمواطنةأھّميّة القاعدة التربويّة في تأسيس ا من أجل بيانالتعليميّة لى المنظومة إّن اإلحالة ع

في ظّل وفشل في الواقع  تعثّرن إليه تلك القاعدة م ال تمنع اإلقرار بما آلت 2011جانفي  14قبل  تونس

 – 1987نوفمبر  7خاّصة بعد  –المبدئيّة التي بقيت ياسيّة واالجتماعيّة الس نظام سياسي لم يحترم التزاماته

   .االستبدادو الشخصنةالتوظيف و مظاھرُ ه تْ حكمَ والدعاية اإلعالميّة  الفَْوقيّة والبھرج من في مستوى

  انيالمحور الث

  2014إلى دستور  2011جانفي  14 المواطنة في تونس من 

  نحو مواطنة منشودة -1

لمواطنة في تونس عجز الكثير من السياسيّين عن في عرقلة تجربة اساھمت العوامل التي  لعّل من

ظھور مجتمع مثقّف يطمح إلى المشاركة في الشأن  مع -  بورقيبة أصرّ فقد  ه.مصاحبة المجتمع في تطّور

 ة ھذا "الزعيم"مفارقة في شخصيّ  ، وھذهبالسلطة عوض أن يتدّرج في دمقرطتھا االنفرادعلى  -  عامّ ال

من  ، وكانتة ُمكتملةانعكست سلبا على حركة المجتمع واتّجاھه المستقبلي وحالت دون بلوغه حياة مدنيّ 

الباب  وفتحتبالفشل نفسه إلى إنجازه  األسباب التي حكمت على المشروع التحديثي الذي سعى بورقيبة

في بناء المجتمع بدوره إلى فشل  وآلاالنفراد بالسلطة  من رحم طبيعيّاتولّد الذي  1987نوفمبر  7النقالب 

  .المنشود المدني

ة الُمكتَسبَ  المواطنة دئمباحماية وز المجتمع المدني إلى بعض رمسعى  2011جانفي  14بعد 

بقصر المؤتمرات  2011أفريل  10يّة للمجتمع وأعلن في مدركا الخطر الذي بات يحدق بالبنية المدن

  : أھّمھامن ، نقطة 16الذي شمل  ميثاق المواطنةبتونس عن 

 واإليديولوجيّة.  النأي باإلسالم عن كل الصراعات العقائديّة والتوظيفات السياسيّة  
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 ةفيّ والسياسيّة والثقا المساواة في المواطنة وفي الحقوق االقتصاديّة واالجتماعيّة.   

 تكريس المساواة الكاملة.ة وضمان كافّة الحقوق والحّريات الفرديّة وحماية مكاسب المرأ   

 .ضمان كافة الحّريّات المتعلّقة بحرمة الشخص وكرامته   

 التونسيّين وإقرار نظام جبائي عادل.  ضمان مبدأ حّق العمل والصّحة والتعليم والمسكن لكافّة   

 العيش في بيئة سليمة. ين كافّة الجھات وحّق الجميع فيالحّق في التنمية العادلة ب 

  

اطر خمالت أدرك فة التيالطبقة المثقّ  بھا تصرخ فزع اق بمثابة صيحةھذا الميثويمكن اعتبار 

  ا الراسخة.المواطنة وأسسھ مجتمع مدني يحترم مبادئ تأكيد نمط ُمصّرةً علىالمجتمع  ت تھّددي باتالت

  6لجمعيّاتياتّساع قاعدة النشاط ا -2

لجمعيّات على اختالف فَكثُر تأسيس ا 2011جانفي  14فّكت الثورة التونسيّة حّق التنظّم من ُعقاله بعد 

  .د الثورةبعلحراك المجتمعي غدا العمل الجمعيّاتي من مميّزات امشاربھا حتّى 

 عضب الفوضى خاّصة فيا خلق حالة من االنفالت وممّ كبير  في تزايدالجمعيّات عدد  بات

ديھا ، وھي جمعيّات اختلط ل7األوساط التي أرادت أن تمارس العمل الجمعيّاتي بعيدا عن الضبط والمراقبة

  . المال السياسي وتوظيف اإليديولوجيفي الغالب المسعى المدني بالمسعى 

لكثير من الجمعيّات جانفي ھدفا مركزيّا ل 14بعد  الوضع االجتماعي للمواطن التونسيأصبح لقد 

، خاّصة ي رّكزت على التنمية االجتماعيّة من خالل مساعدة األفراد واألَُسر والفئات الُمستَضَعفةالت

عمل على تقديم اإلعانات والمساعدات لألطراف "ال في أھدافھا تعلنأمثال وضواحي  مدن فجمعيّة

  .تونس الخيريّةوبُشرى الخير ومرحمة وكذا جمعيّات كثيرة مثل  "المعوزة

ال يحقّق  -على نبله  -من التنبيه على أّن العمل الخيري الذي اعتمدته بعض الجمعيّات لكن ال بّد 

كرامة المواطن من الناحيتين المبدئيّة والحقوقيّة ألنّه ال يفتح له في المدى القريب باب المواطنة الحّق بقدر 

اني بحقّه المواطني في اإلنس ما يجعله طُعما للتوظيف االجتماعي والسياسي ويُبعده عن واجبات وعيه

 .منھا وفي استثمارھا واإلفادة الوطنيّة ثروته

                                                            
  وبعده جدير بدراسة معّمقة تخّصه بالضبط والتحليل والنقد والتقييم والتوصية. 2011جانفي  14مل الجمعيّاتي في تونس قبل إّن الع  6
د.ھذا ما أشار إليه أحد المواطنين في محاورة مباشرة معه عن نشاط جمعيّاتي مشبوه في وسطه الريفي بمنطقة الھَْريَة من والية سيدي بوزي  7  
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  ثمرة نضال من أجل مواطنة كاملة 2014دستور  – 3

تمثّل في سعي نّواب حركة  الجديد المجتمع المدني التونسي عند صوغ وثيقة الدستور تحّد واجھه إّن أكبر

جتمع المدني من معانيھا الفلسفيّة الحداثيّة لحشوھا التأسيسي إلى إفراغ مرجعيّات الم النھضة في المجلس

اعتبروھا و تبنَّْوھَا التي الحّريّة ة. حدث ھذا مع قيمةعلى أنّھا دينيّ  ة سّوقوھابأخرى ذات مرجعيّات عرفيّ 

ألّن االستقالل يؤّسس  لاالستقال نجحوا في إبعاد مصطلحفي المقابل  ،مقّوما أساسيّا في مشروعھم

 نفس الشيء األمر. وليّ طاعة ، في حين أرادوا التأسيس لد وقيام المؤّسسات وتقاسم األدوارلمرجعيّة الفر

 قِيَم في معاٍن متعّددة كمساواة الفقير بالغنّي وتكافؤ الفرص، لكنّ  استخدموه الذي المساواةمع مفھوم  حدث

  .بالرجلومساواتھا  المرأة حّريّةلديھم عند طرح مسألتَْي  سرعان ما تعطّلت الحداثة

يتّم تشريعھا في  مواطنة كاملة دون قيد أو شرطعاش المجتمع التونسي أثناء نضاله من أجل 

أعضاء المجلس التأسيسي، ولنا ا للسلطة الحاكمة ومؤطِّر صارلّما تجربة فريدة من نوعھا  2014دستور 

نس إلى الشارع عندما نزلت نساء تو 2012أوت  13تاريخ  منھا شواھد على ذلك:تواريخ في بعض ال

دفع بنّواب النھضة إلى إعالن تراجعھم عن دة الدستور، أمر منّددات "بالتكامل والتشارك" في مسوّ 

عندما فرض المجتمع المدني حضوره بالمجلس التأسيسي لمناقشة  2012سبتمبر  14تاريخ المفھومين، و

يوم تشييع  2013فيفري  08تاريخ وتثير إشكاال في بنية المجتمع التونسي، اب في فصول رأى أنّھا النوّ 

 .8جثمان األستاذ شكري بالعيد

، 2014معّدلة لصياغة دستور المجتمع المدني كان قّوة دافعة ويمكن القول من دون مجازفة إّن 

من مواقف احتجاجيّة بالشارع الرمز  صالحة:جميع الطرق  بعد أن أدرك أنّ وأمكنه أن يفرض رؤيته 

لمجتمع ، إلى تجنّد نساء من ا2012سبتمبر  15و 14رض يومين حواريّين في إلى فبورقيبة"، "الحبيب 

واآلراء التي سعت إلى  لنقد المواقفالمدني َعبر الصحف اليوميّة وفي وسائل اإلعالم المسموعة والمرئيّة 

ل نساء التحالف من أجكان التّحاد جمعيّات المجتمع المدني ومنظّماته تحت راية و ،لمرأةامكانة من  الحطّ 

 . المساواة في المواطنة ترسيخ حقّھا فيكاسب المرأة وحماية متأثير في تركيز الجھود على  تونس

  

                                                            
  حركة الوطنيّين الديمقراطيّين. أمينا عاّما لحزب 2012فيفري  06اذ شكري بلعيد ساعة اغتياله أمام بيته في كان األست  8
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  المحور الثالث

  خالل المرحلة االنتقاليّةتونس  المواطنة في 

الذي  تبيانآليّة االس: آليّتَْينيّة باستخدام خالل المرحلة االنتقال ممارسةً  وتمثاّلا ومفھومالمواطنة في تونس  درسنا

من  إناثا وذكوراوالحضري: شريحة التالميذ ( من الوسطَْين الريفيشرائح اجتماعيّة  أجريناه مع عيّنات من

نساء عامالت وعاطالت) وشريحة الرجال (فتيات متعلّمات وغير متعلّمات، ) وشريحة النساء التاسعة أساسي

من خالل عْقد مع مجموعات حوار  آليّة المقابالت) وكھول من العاملين والعاطلينعلّم وغير متعلّم، (شباب مت

 المواطنة والشباب، وورشة عمل المواطنة في الريف التونسي، منھا ورشة عمل إجراء لقاءاتوورشات عمل 

  .  المرأة العاملة وممارسة المواطنةوورشة عمل 

 في تمثّل مفھوم المواطنة -1

  شريحة التالميذ  - أ

التاسعة  مستوى من بالتساوي بين اإلناث والذكور) –من المدينة  50 –الريف  من 50( تلميذ 100تّم استبيان 

ة تساعد باعتبارھم يمثّلون شريحة منسجمة من حيث االنتماء إلى مرحلة عمريّة وتربويّ  سنة) 15/16( أساسي

ارات والتبريرات، واالختي المبادئلتي يعيشونھا في مستوى افھم األوضاع و التحليليّة/النقديّةنمّو القدرات على 

والنفسي من وضع التمركز الذاتي واألَُسري الجسدي والذھني  واتّخاذ المواقف والتعبير عنھا في سياق تحّولھم

بما  - وغيرھا المدرسيّة - يّةألنشطة االجتماعاوفي الحياة العاّمة اعي عبر انخراطھم نحو وضع التمركز الجم

عبر منظومة  االمساھمة في بنائھيسمح لھم بفي الواقع و اوممارستھ اثّلھالمواطنة وتم اھيميساعدھم على تقبّل مف

  .9الحقوق والواجبات التي تخّصھم حاضرا ومستقبال

 الوطن والمواطنة :مفاھيمخصوص ب 4و 3و 2و 1إجابات التالميذ على األسئلة: رقم  عيّنات من في ورد

إقليم وشعب وسلطة، بُعد ماّدي وبُعد معنوي، ما  لوطن:ا ما يلي: المجتمع المدنيو الحقوق والواجباتو الھويّةو

صفة يكتسبھا اإلنسان في وطنه، عالقة بين الوطن والمواطن، حقوق وواجبات على قدم  المواطنة: /أفخر به

عن شعب، الجنسيّة وبطاقة التعريف، مميّزات العادات والتقاليد واللغة واللھجة،  ا: ما يميّز شعبالھويّة/ المساواة

(المجاني واإلجباري) حّريّة التنقّل  الصّحة، التعليم :الحقوق ھويّة التونسيّة ھي االنتماء العربي اإلسالمي/ال

                                                            
تشرين  Carnegie Middle East Center  ،7مركز كارنيغي للشرق األوسط ، دراسة االتّجاھات والممارسات المدنيّة لدى طلبة المدارس التونسيّةاُنظر محسن التليلي،   9
 .http//carnegie-mec.orgعلى الرابط  مؤّسسة كارنيغي للشرق األوسط ، منشورات 2013ّول/ أكتوبر األ
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 :الواجباتوالتعبير، االنتخاب، الترّشح، االنخراط في جمعيّات، ما يجب أن يتوفّر وأحصل عليه متى أريد/ 

النظام العاّم، االلتزام بالقوانين ودفع الضرائب، ما العمل، المحافظة على الممتلكات العموميّة، عدم اإلخالل ب

االنتماء لألحزاب والجمعيّات، االنتماء إلى  :المجتمع المدنييجب االلتزام به وال أخترقه، الخدمة العسكريّة/ 

عة المجموعة البشريّة، جمعيّة البّر والتقوى، تنظيم مدني للجمعيّات والنقابات التي يشارك فيھا المواطن، مجمو

  من األشخاص تعيش في وطن واحد. 

ھو انسجامھا الذي  –من الجنسين وفي الوسطين الريفي والحضري  –ما الحظناه من أجوبة التالميذ 

والمفاھيم المتعلّقة بھا، وقد  المواطنة تربية المدنيّة بخصوصوحدة البرنامج المدرسي في ماّدة ال يعود خاّصة إلى

بما تعلّموه عھد ديثي مازالوا ح ھا الذاكرة الحيّة "لمواطنين"من التمثّل مْرجعُ  مةنسبة محترعكس ھذا االنسجام 

 :من إجاباتھم تأكيد ما يليويمكن وھشاشة، من خلط  ضروه، رغم ما بدا في ما استحفي دروسھم

صر انح ، وأّن مفھومينالوطن والمواطنة والھويّةھي: نسبيّا  أّن ثالثة مفاھيم تبدو واضحة التمثّل أّوال

فوردا بعيَدْين عن التجريد ا التمثّل النظري تمثّلھما لدى أغلب التالميذ في نماذج وأمثلة عمليّة وغاب عنھم

األجوبة بداية تحّسس للمفھوم  فقد عكست المجتمع المدني مفھوم، أّما  بخصوص الحقوق والواجباتھما: 

 مدنيّة. وقيميّة و في تمثّله مع أنشطة اجتماعيّة أخرى سياسيّة واقتصاديّة اوخلط

 - والموقف منھما تمثّلھما اختُلِف في تفريعھما رغم ما بدا من اتّفاق في  – المواطنةو الوطنأّن مفھوَمْي  ثانيا

الوطن "الوطن رمز الكرامة  تعريف رمزي فيمن بعد معنوي/ القصرين مثالإجابة تلميذة من ريف فلم تخل 

 في إدراك واضح لجدليّة الحقوق والواجباتبكثير من التالميذ ى لد اتّم ربطھ المواطنة وھو َعلَم"، وأنّ 

 ديني ة قابس عن تمثّله للمواطنة من خالل مفھوموقد عبّر أحد التالميذ من مدين الممارسة.العالقة بينھما في 

من خالل مفھوم اجتماعي "حّق العيش"، وصّرح في حين عبّر عنه تلميذ آخر من مدينة سوسة  "الجھاد"،

بجھله مفھوم الوطن أصال قائال "ال أعرف"، في حين عبّر عنه تلميذ من ريف سيدي  من ريف قابسآخر 

  بوزيد تعبيرا أدبيّا بقوله "منزل كبير للمواطنين".

االرتباط و التعريف) بطاقة(الوالدة، الجنسيّة،  االنتماء إلى تونسمن مراوحة بين لم يخل مفھوم الھويّة  ثالثا

وربطه  للھويّةاإلسالمي ّكد التكامل العربي/من التالميذ أ كثيرو ،، اللغة، التقاليد)األسرةي (اعي والثقافاالجتم

   القُْطري والقومي: مسلم في تونس العربيّة. االدولة ببعديھبذكر 
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ورد التعبير عن تمثّل الحقوق والواجبات لدى التالميذ مترّددا بين إظھار االلتزام الصارم "ما يجب  رابعا

وارتفاع " الخدمة العسكريّة قه" واالستعداد للدفاع والتضحية من خالل "اإلقبال علىتزام به وال أختراالل

 "ما يجب أن يتوفّر وأحصل عليه متى أريد". بة بالحقوق من خالل عبارةسقف المطالَ 

مارسة وال في المالتمثّل ال في  والمحصول من مختلف األجوبة أّن المجتمع المدني مفھوم غير متبلور

أّن ، ووتأسيس توضيح وتوعية مزيد يحتاج إلىفي الوسطين الريفي والحضري، وھو التالميذ  كثير منلدى 

 ھو أحياناثالَْي المواطنة والھويّة، وفي ماب خاّصة ضطرال يخلو من ا بخصوص المواطنة الجھاز المفھومي

 ةمازالت حاضر"الثورة"  شعارات مرحلةغائم إلى حّد االلتباس (في مثال المجتمع المدني مثال) وأّن بعض 

  في تعبيرات أغلب التالميذ. بارزة

 شريحة الرجال  -  ب

حصرنا ھذه الشريحة االجتماعيّة في الواليات الخمس في صنفَْي الشباب (متعلّمين وغير متعلّمين) والكھول 

الحضري، بحسب  من الوسط 100من الوسط الريفي و 100من الُمستجَوبين:  200(عاملين وعاطلين) بمعّدل 

من الشباب  5من المدينة توزيعھم على النحو التالي:  20من الريف و 20من كّل والية:  40التفصيل التالي: 

من العاطلين  5من الكھول العاملين و 5مثلھم من المدينة، و 10من الشباب غير المتعلّم في الريف، و 5المتعلّم و

  مثلھم من المدينة. 10من الريف، و

ورد ُمختلفا نسبيّا بين األصناف الُمستجَوبة، من أّن تمثّلھم المفاھيم  الرجالمن إجابات أناه ما استقر

اختالف في استيعاب المفھوم وفي التعبير ومن الصنف العامل إلى غير العامل: الصنف المتعلّم إلى غير المتعلّم 

مالوا  غير المتعلّمينّد أحيانا حتّى أّن الكثير من ، وھو اختالف حاباب المتعلّم وغير المتعلّمعنه وفي تمثّله بين الش

  إلى االمتناع عن اإلجابة أو تعثّروا في التعبير عن استيفاء المطلوب من المفاھيم وتمثّلھا. 

اإلجابة عن أسئلة المفاھيم، برز ھذا االمتناع واضحا لدى مستَجوبي ريف قابس ومدينتھا الذين رفضوا 

من الُمستجَوبين في التعبير عنه بعبارة "ال أعرف" أو "ال أفھمه" لدى الكثير في حين غاب الجواب أو تّم 

المفھوم وتمثّله لدى الشباب غير المتعلّم، ب نقصا بلغ درجة الجھلعكس  سوسة والقيروان والقصرين بماواليات 

ة للتمتّع بالحقوق وأداء االنتماء إلى مجموعة سياسيّ ھي  المواطنة:إّما غير دقيقة ( وَمن أجاب منھم وردت إجابته

من خالل ال عفويّا تمثّ  تعكسة، مؤنّث وطن) مع استثناءات ھَرُمظاھي  :المواطنةأو خاطئة تماما ( الواجبات)

 في " ورد صريحاواإليمانا والتاريخ ، يجمع الجميع، الجغرافي، ھو بالدي"وطني وَمن غيره تونسعبارات مثل 

  الوطن لم ينَل منه وضُع عدم التعلّم.  االعتزاز باالنتماء إلى إظھار مشاعر
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ال أعرف" خاّصة من عن اإلجابة أو أجابت بـــ "ومع تسجيل استثناءات قليلة امتنعت  –في المقابل 

كان تمثّل المفاھيم في الُجملة مؤسَّسا واضحا لدى الشباب المتعلّم. وھو أمر لم  -متعلّمي ريف والية القصرين 

التعليم ودوره في صقل العقول والنفوس وتدقيق المعارف والمساعدة على تمثّلھا  نستغربه بالنظر إلى وظيفة

، بما يعني أّن بناء ارسمدمين من الشباب ھم في األصل تالمذة تمثاّل سليما، وبالنظر إلى أّن ھؤالء المتعلّ 

  يّا.وإن نسب ،مواطنيّا َما قد تراكم وحصل في الذھن والممارسة عبر برامج التربية المدنيّة

واضحا لدى صنف الشباب المتعلّم من خالل توصيفھم المجتمع المدني مثال بعبارات مثل ظھر ھذا الفھم 

ع يحترم مبدأ علويّة القانون، مجتمع مجتمنات المجتمع المدني ومؤّسساته، مكوّ التكامل والتكافل بين "ھو مجتمع 

  .امنمتضو ًمنظَّم شباب في مجتمعوھو فھم سليم عبّر عن طموح ال منظّم في جمعيّات ومؤّسسات"

عمل والعطل في ال ن فقد الحظنا من إجاباتھم أثرأّما بخصوص الكھول من الرجال العاملين والعاطلي

ب الفھم رغم ما تخلّلھا من اضطرا –المفاھيم، إذ في حين بدت إجابات العاملين منھم رصينة ھادئة تعبيرھم عن 

يكثر فيھا التذكير بالتشغيل في سياقه ال تخلو من مسحة إحباط، متوتّرة  طلينوردت إجابات العا –أحيانا والتمثّل 

ه غبنمبرزا  –المواطنة قه، حتّى أّن أحدھم حصر مفھوم الوطن في "التشغيل"، وعّرف آخر وفي غير سيا

لمشاركة في والعيش الكريم وا العمل "الحّق في د"، ورّكز كثير منھم في إجابته علىبأنّھا "شيء مفقو -  هإحباطو

الحياة العاّمة"، وھي أجوبة مشحونة بعوامل األوضاع االجتماعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة الصعبة وأثرھا في 

  ضبط المفاھيم وتمثّلھا وممارستھا في الواقع.

وقد بدا ُمميِّزا  –من استقراء أجوبة شريحة الرجال بخصوص تمثّل مفھوم المواطنة  إّن الُمستنتَج

، خاّصة بالنسبة إلى سؤال رت واضحة في بعض اإلجاباتظھ /جھويّةخصوصيّة جغرافيّة بروز - لمواقفھم

. ففي إجابات والية سوسة مثال (الوالية الشرقيّة الساحليّة حيث جزء ھاّم من قاعدة النظام السياسي في الھويّة

، في حين حضر ھذا لمفاھيمديني للھويّة أو لغيرھا من االتوصيف زين العابدين بن علي) غاب الفترة حكم 

حزب  إجابات والية قابس (الوالية الشرقيّة الساحليّة الجنوبيّة حيث الُمنحَدر األصلي لرئيسالتوصيف بقّوة في 

في قابس في سؤال الھويّة فقط بل حتّى في سؤال  ولم يحضر ھذا التوصيف حركة النھضة راشد الغنّوشي)

  ُمستجَوبين بعبارة "واجب ديني". 8الذي تّمت اإلجابة عنه من  الواجبات

الھويّة  شتعل لھيب االنتفاضة" فتراوحت اإلجابات عن سؤالَيْ حيث اأّما في سيدي بوزيد والقصرين "

  والوطن بين البُعَدين الديني والقومي، وبرز منھا خاّصة أثر التيّار العروبي.
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ابات في أغلب الواليات، خاّصة تلك مالحظة في وضوح أّن "التَْونََسة" تكاد تخترق كّل اإلجالويمكن 

لتعديل فھوم أصلي/مركزي ل، وكأّن تمثّل التَْونََسة ورد في صيغة مالھويّةو المواطنةو الوطناإلجابات المتعلّقة ب

وبعَده لم  2011جانفي  14ھذا يعني أّن تمثّل المفاھيم في تونس قبل  بين مختلف المناطق والرؤى واالتّجاھات.

صراعاته واختراقاته الُمتّصلة، وأّن خطر تكييفه وتوظيفه مازال قائما السياسي واإليديولوجي و تأثيريسلم من 

التي مازالت فاعلة بقّوة خالل المرحلة  Totalitaire يانيلْ في ظّل ترّسبات النظام الفكري واالجتماعي الكُ واردا 

  ھا.رضتالحاكمة أو في معا السلطة قوى في ممثَّلَة االنتقاليّة سواء كانت

  شريحة النساء  -  ت

في الواليات الخمس إلى صنفين: فتيات متعلّمات وغير متعلّمات، ونساء عامالت  صنّفنا شريحة النساء

امرأة  200(ما جملته الحضري من الوسط  100لكّل صنف من الوسط الريفي و 100وعاطالت، بمعّدل 

 10فتيات غير متعلّمات من الوسط الريفي، و 5فتيات متعلّمات و 5ُمستَجَوبة) على النحو التفصيلي التالي: 

 10نساء عاطالت من الوسط الريفي، و 5نساء عامالت و 5سنة، و 18مثلھّن من الوسط الحضري كلّھّن دون 

  مستجوبة من كّل والية. 40سنة، أي بمعّدل  20مثلھّن من الوسط الحضري كلّھّن فوق 

إلى مالحظة تجانس الفھم العاّم في مستوى السائد ھيم يقود النساء في تمثّل المفاإجابات ما استقرأناه من 

معيار وھي ثالثة معايير أساسيّة:  –ر التي تّم َوفقھا ضبطُ أسئلة االستبيان يبحيث لم يتبيّن للمعاييھّن الُمشتَرك لد

يُذكر بما أنّه صًدى  - عاملة/عاطلة  معيار اجتماعي:متعلّمة/غير متعلّمة +  معيار ثقافي:ريف/مدينة +  جغرافي:

  لم يتّضح من اإلجابات فرٌق بين مختلف الفئات.

ظھر في  عجزا عن تحديد المفاھيم - اّصة في والية قابس خ - الحظنا لدى غير المتعلّمات من الفتيات 

امتناعھّن الجماعي عن اإلجابة أحيانا، مقابل تميّز بعض اإلجابات القليلة بدقّتھا لدى بعض الفتيات من نفس 

إلى بعض النسوة من الريف حتّى  - في والية قابس دائما  –حة في واليات أخرى، وامتّد ھذا العجز الشري

  .نساء بال أعرف 10أجابت بخصوص تحديد المفاھيم المألوفة كمفھوم الوطن، فقد 

 ويمكن من خالل ما ورد في إجابات شريحة النساء تأكيد النتائج التالية:

ھو رقعة ترابيّة تضّم مجموعة من األفراد تربطھم عالقات  الوطن:( التمثّل واضَحيْ  أّن مفھومين اثنين وردا أّوال

ھي جملة الخصائص التي تميّز مجموعة عن غيرھا كاالنتماء إلى نفس الدين والعرق ( الھويّة:َوفق دستور/ 

  .دى البعضوالعادات والتقاليد) ونستثني من ھذا الوضوح العجز عن اإلجابة الذي برز ل
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نھما أّن مفھومين اثنين انحصر تمثّلھما في أمثلة ونماذج من وظائف ومطالب اجتماعيّة/عمليّة وغاب ع ياثان

(التعليم،  الحقوق والواجباتفوردا بعيَدْين عن التجريد ُملتصقَْين بالواقع المعيش ھما مفھوما النظري  البعد

  ).ت، العمل، الدفاع عن الوطن، دفع األداءا، العيش الكريمالصّحة

من غموض بلغ درجة عدم اإلدراك، ولعّل عبارة "َما  المجتمع المدنيو المواطنةلم يخل تمثّل مفھوَمْي  ثالثا

القصرين مثال التي ترّددت بعبارات مختلفة في مناطق أخرى (َما  في نِْدِريْش" باللغة الريفيّة التونسيّة المحلّيّة

أسَمُعھا وال أفھَُمھا) من الصور التي تعكس التناقض الصارخ بين الضّخ  نَْعَرْفھَاْش + نَسَمْع بِيھَا في التلفزة +

اإلعالمي الُمنتظم للمفھومين وكثافة استعمالھما في التعبير اليومي من جھة، والعجز عن استيعابھما بطريقة جليّة 

  .ثّل الذھني من جھة أخرىواضحة في مستوى التم

فاھيم المجتمع المدني والمجتمع السياسي والمجتمع عاّمة، فقد أجابت النساء بين م لدىالخلط في التمثّل  رابعا

مجتمع ھو "و الكراسي"أصحاب خاص تسيّر شؤون البالد، مجموعة أش"ھو  المجتمع المدنيكثيرات منھّن بأّن 

  . "ط بينھم عالقاتمجموعة من األشخاص تربعصري، 

صال تمثّلھّن في لغة مشحونة بالعفويّة والتلقائيّة بجھد واضح بَذْلنه إلييمكن مالحظة إجابة النساء  خامسا

الصعوبات الماّديّة والمعنويّة، كما يمكن مالحظة إرادة  لديھنّ  تتكثّف ِممَّنير المتعلّمات وااللتباس، خاّصة لدى غ

  أوضاعھّن االقتصاديّة واالجتماعيّة. إرادة تحسينفي عالقة بي بأوضاعھّن الفكريّة أغلبھّن في الترقّ 

اإلشكاليّة مفارقة ال (التالميذ/ الرجال/ النساء) تمثّل المفاھيم لدى الشرائح الثالث فيما يشّد االنتباه  إنّ 

ه إلى تمثّلضعف و ،في مرحلة الدراسة األساسيّة -وإن في حّده األدنى  - ونسي من فھم كتسبه المواطن التبين ما ا

يُفتَرض أثناءھا أّن تجربتَْي الحياة اجتماعيّة متقّدمة ريّة وفي مرحلة ُعمُ ره أو التعبير عنه استحضاعن حّد العجز 

ال على خلخلته، ولنا أن نتساءل حينئذ عن مدى نجاعة البرامج المدرسيّة في ه على ترسيخ قد ساعدت والمواطَنة

 فنة لدى مختلتمثّل المواطف ؟العمليّةبالنسبة إلى التكوين النظري وعن جدواھا في الحياة المدنيّة  التربية ماّدة

الوضع و –االستيعاب الغّض المواطن تلميذ في مرحلة و -  وضع التأسيسبين شرخ  يكشف عن الشرائح

  .  وھو شرخ يدعو إلى النظر -  والمواطن عنصر فاعل -االجتماعي الحقا 

  في ممارسة المواطنة -2

نشاط الُمستجَوب في حول  5م السؤال رق: تمحورت أسئلة ممارسة المواطنة في الواقع المجتمعي حول سؤالين

 مشاركته في االنتخابات ترّشحا أو تصويتا. حول  6السؤال رقم حزب أو جمعيّة أو منظّمة، و
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   شريحة التالميذ  - أ

سنة في القانون  18وھو  -  بخصوص السؤالَْين النفُي مشيرين إلى كونھم دون السّن القانونياإلجابات غلب على 

أشار من  –الذكور خاّصة من  –  ، لكّن بعض التالميذاالنتخاببممارسة  ح لھمالذي يسم - االنتخابي التونسي 

ب ، مبدين نفورا واضحا من األحزااضي باعتباره نشاطا مدرسيّاجانب آخر إلى ممارسة بعض النشاط الري

عن ابته وقد صّرح أحد التالميذ من ريف سوسة في إج منھا.النفعيّة أو عدم الجدوى  بحّجة أھدافھاوالمنظّمات 

االنتخابات بما يلي: "ال أشارك ألنّني لم أبلغ السّن المحدََّد، ولكن حتّى إن بلغت ھذا السّن السؤال الذي يخّص 

فإنّي ال أنوي المشاركة فيھا ألّن نتائجھا محسومة، وَمن يّدعي أّن الوضع في تونس قد تغيّر أنصحه بأن يراجع 

بمبدأ أسبابُهُ ة إزاء المشاركة في االنتخابات قد ال تتعلّق مشحونخيبة أمل  وھو جواب صريح في نفسه"،

اجتماعيّة واقتصاديّة وما تالھا من أوضاع  2011أكتوبر  23ذاته ولكن بما أفرزته نتائج انتخابات االنتخاب في 

إيجابي في بعد ثورٍة بَدت لھم واعدة بكّل ما ھو  والشبابشريحة التالميذ  انتظاراتالمطلوب من  وأمنيّة لم تلبّ 

  .الماديّة والمعنويّة تحسين أوضاعھم

 شريحة الرجال  -  ب

مقارنةً مة مرتفعةً ) في حزب أو جمعيّة أو منظّ الكھولو الشباببدت نسبة نشاط ھذه الشريحة بصنفيھا (

أنشطة)، وتزيد ھذه النسبة  فيا أجابوا بكونھم شاركوا ُمستجوبرجال  200من  155(والنساء  بشريحتَْي التالميذ

في الوسط الريفي وبصفة أخّص في مجال األنشطة ) 100من  60(مقابل  )100من  85الوسط الحضري ( في

مثل  وبعدھا التي تأّسست قبل الثورةمن المنظّمات  أو في غيره االتّحاد العاّم التونسي للشغلالنقابيّة، سواء في 

  .اتّحاد عّمال تونس

نةً بالوسط الحضري اتي تضعف في الوسط الريفي مقارعلى السياسي والجمعيّ الحظنا أّن نسبة اإلقبال 

من الوسط الريفي شاركوا  100، مقابل تراجع واضح في ممارسة النشاط الجمعيّاتي، فثمانية فقط من وال تنعدم

منھم في نشاط سياسي بدافع االطاّلع والفضول،  100من  40في حين حضر أكثر من  ،اتيفي نشاط جمعيّ 

  مستجَوب. 100من  13ن سؤال النشاط في حزب أو جمعيّة أو منظّمة وامتنع عن اإلجابة ع

 ضة"برزت مختلف ھذه المواقف من خالل اإلجابات التالية: "حضرُت في اجتماعات حزب حركة النھ

أو "النشاط الجمعيّاتي مفيد في مجال األسرة" أو "أكتفي بممارسة النشاط الرياضي" أو "النشاط الحزبي ال 

قصد الجمعيّة للحصول على مساعدة". وقد بّرر بعض الرجال عزوفھم عن النشاط السياسي " أو "أعنينيي

  بعدم توفّر الوقت بسبب كثرة المشاغل األَُسريّة.، ودم الثقة في قيادات األحزاب والجمعيّاتوالجمعيّاتي بع
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رّشح ضمن أّما بخصوص المشاركة في االنتخابات فقد الحظنا ميل الكثير من الرجال إلى عدم الت

) مبّررين ذلك بعدم الثقة في األحزاب ونوايا قياداتھا وضعف برامجھا، وبعضھم 200من  53القائمات الحزبيّة (

من  170في الوسطَْين الريفي والحضري (ل حرص األغلبيّة )، مقاب53من  13أعلن تفضيله القائمات المستقلّة (

  . اانتخابيّ ا واجب واحترام ما اعتبروه ) على المشاركة في التصويت200

"االحتراز من الترّشح واإلقبال على التصويت" التي كشف عنھا استبيان شريحة  ھذه المفارقة بين

 .حزبيّة ومستقلّة داد وافرة من القائمات،إليه أع الذي ترّشحت 2011أكتوبر  23لم نالحظھا في انتخاب ل الرجا

  اآلتية وحدھا كفيلة بكشف مخبّآتھا.األيّام  ،تعكس نوايا انتخابيّة قادمةالمفارقة  ھذه ولعلّ 

  شريحة النساء   -  ت

نَحْت من خالل إجاباتھا منحى التعبير عن عدم المشاركة في  - خاّصة في الوسط الريفي -ناف النساء أص

 مقارنةً بشريحة األنشطة السياسيّة والمدنيّة للنساءضعف د اتّضح من االستبيان األنشطة السياسيّة والمدنيّة، فق

ألوضاع تتّصل بصعوبة اينشطن أحيانا) ألسباب  100فقط من  9في الريف (ھذه النسبة  الرجال. وفي حين تقلّ 

عبّرت عنھا الُمستجَوبات بعبارات مثل "ال أستطيع المشاركة" أو "لسُت متعلّمة" أو "ألنّني ف درجة التعلّم وضع

  ).100من  34( خاّصة لدى المتعلّمات ،لحضريتعلو ھذه النسبة في الوسط ا ال أفھم معنى حزب أو جمعيّة"

فتاة وامرأة من نساء الوسطَْين الريفي والحضري امتناعھّن عن النشاط السياسي والجمعيّاتي  20بّررت 

التجاذب ھذا االمتناع حّد التعبير عن الخوف من العنف المترتّب عن األحزاب والجمعيّات، وبلغ  بعدم الثقة في

ين امتنعت أغلب نساء) في ح 4ن االحتكاك بالرجال المسيطرين على الحياة السياسيّة (منساء) و 7السياسي (

  .لنشاط في حزب أو جمعيّةامرأة) عن اإلجابة عن سؤال ا 40من  27نساء والية قابس (

أّما بخصوص المشاركة في االنتخاب فإّن ترّشح النساء ضمن القائمات بدا ضعيفا جّدا في وسط 

نساء فقط من  3السياسيّين (فـ ي وعدم ثقتھّن في نزاھة ّرُر ذلك عدم رغبتھّن في العمل السياسالُمستجَوبات، مب

من الريف) مقابل ارتفاع نسبة المشاركة  1من المدينة و 2مستجَوبة في الواليات الخمس شاركن بالترّشح:  200

  .أداء الواجب –كما لدى الرجال  –) ومبّرره 200من  150في التصويت (

الحظنا من خالل بعض اإلجابات أّن قانون التناصف بين النساء والرجال الذي تّم اعتماده في تكوين وقد 

حضور النساء في االنتخاب، ولم تخل ممارسة  ھو مّما حفّز 2011أكتوبر  23خابات قائمات المترّشحين في انت

لتغليب  –المحافظة اّصة في األوساط خ – ال المتنفّذينھذا القانون من تالعب بحّق المرأة من قِبَل بعض الرج
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لحشد أصوات الكثير من كة النھضة منھا حر تھذه الممارسة استفادم على قائمات خصومھم، وقائمات أحزابھ

  ، خاّصة من ربّات البيوت واألوساط الشعبيّة والُمھمَّشة.االنساء لفائدتھ

في المجالَْين السياسي والمدني مّما  لقد كشف االستبيان ضعفا واضحا في ممارسة المواطنة لدى النساء

ض بأوضاعھا وحول نيّة ودورھا في النھوالمدو حول مشاركة المرأة في الحياتين السياسيّةيطرح أسئلة جوھريّة 

 في الوسط النسائي. ات عملھاوآليّ ت وبرامجھا وظيفة التنظيما

  في آليّات دعم المواطنة -3

نة المواطَ  مؤثّرة في وضع ح االجتماعيّة الثالث من مؤّسساتمواقف الشرائطرحنا ھذه اآلليّات للنظر حتّى نتبيّن 

برمجة وإشراف  يّاتباعتبار ما لھا من إمكان المجتمع المدنيو السلطة المحلّيّةو مؤّسسات السلطة المركزيّةھي: 

 .في المواطنةتنفيذ يمكن أن تؤثّر مباشرة و

  شريحة التالميذ  - أ

المركزيّة ممثَّلةً في المجلس التأسيسي ورئاسة الجمھوريّة ورئاسة  ذه السلطةويمكن حصر موقف التالميذ من ھ

  في النقاط األساسيّة التالية: الحكومة والمؤّسسة األمنيّة جيشا وشرطةً 

وقد غلب  –بال إجابة  10مواقف إيجابيّة/  10موقفا سلبيّا/  80الموقف السلبي من المجلس التأسيسي ( أّوال

موقفا إيجابيّا لفائدة  12موقفا سلبيّا/  81ھوريّة (مالوسط الريفي خاّصة)  ومن رئاسة الج الموقف السلبي في

موقفا  84بال إجابة)  ومن رئاسة الحكومة ( 7كلّھا من الوسط الريفي/  -خاّصة بصفته حقوقيّا وطبيبا  - الرئيس 

موقفا  38 إجابة) ومن مؤّسسة الشرطة (بال 4من إناث المدينة/  6من إناث الريف و 6موقفا إيجابيّا:  12سلبيّا/ 

  بال إجابة)  10مواقف تدعو إلى تشجيعھا عبر تحسين أدوات عملھا/  10موقفا مساندا، منھا  52سلبيّا/ 

فباستثناء فتاتين من ريف القصرين امتنعتا عن  -نالحظ في المقابل الموقف اإليجابي من مؤّسسة الجيش  ثانيا

ومن خلفيّات ھذا  تخلو من دعم ومساندة واعتزاز. ) عن مواقف إيجابية ال98/100ميذ (عبّر بقيّة التال - اإلجابة 

، وھو ما ذّكر به الموقف رعاية الجيش التونسي ألمن البالد خالل أحداث الثورة وبعدھا طيلة ثالث سنوات

جبل شعانبي وقبالّط  ، في إشارة ألحداث"في مواجھة اإلرھاب بعض التالميذ: "تقديم أفراد الجيش أنفسھم شھداء

دون أن توّضح نوع ّن الجيش "يحمي خاّصة السلطة" من والية قابس عن ألميذة وغيرھما، في حين عبّرت ت

  .الجيشمثّلھا وھل قصدت التشكيك في دور السلطة أو َمن ي
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ّسسة لمؤھي في تقدير المستجَوبين من شريحة التالميذ أفضل بكثير من اة األمنيّة يبدو أن المؤّسس ثالثا 

  على السياسة. الُمطلَقَة إلى أولويّة األمن واضحة ، في إشارةالسياسيّة

التي طغى عليھا التوتّر األمني والتجاذب اليوميّة الجارية موقفه باألحداث  ر في بناءأغلب التالميذ متأثّ  رابعا

  .مال، وكذلك بما ھو رائج في وسائل اإلعخالل إجراء االستبيان السياسي واإليديولوجي

يتّضح ذلك  في الدولة، باألشخاص الذين شغلوا وظائف مواقفھم من المؤّسسات تأثّروا في بلورة التالميذ خامسا

  رئاسة الجمھوريّة التي قيّموا أداءھا من خالل موقفھم السلبي من شخص الرئيس. من مثال في موقفھم

ة وإيديولوجيّة، خاّصة بالنسبة إلى مؤّسسة لم تخل بعض مواقف التالميذ وتعبيراتھم من خلفيّات سياسيّ  سادسا

رئاسة الحكومة التي توالّھا السيّد علي العريّض من حزب حركة النھضة ذي المرجعيّة اإلسالميّة، برز ذلك من 

ھا تَْطلع البنيّ خالل استخدام أحد التالميذ المستَجَوبين من ريف سوسة مثاَل شعبيّا تونسيّا  ة ُكْب الطَْنجَرة على فُّمْ

ة النھضة َغلَب (معناه أّن البنت نسخة مطابقة ألّمھا) في إشارة إلى أّن انتماء رئيس الحكومة إلى حزب حرك لُّمھا

  .ي الدولةف همنصبانتماءه إلى 

بات العيش عن صعوفي نظرھم  ىلواأل ةالمسؤول اسيّةتجاه المؤّسسات السي لم تخل آراء التالميذ من جرأة سابعا

وصف المجلس التأسيسي مثال بكونه "حديقة  " فيالحّد المعقول ھذه الجرأة التي "تجاوزت . برزتالتي طالتھم

و"غير جمھوريّة بكونه "مھزلة" "، وكذلك من خالل المبالغة في وصف رئيس ال"ُسوْق وَدالّلحيوانات" أو 

  و"من كوكب آخر" في إشارة إلى انقطاعه عن الواقع.  عادي"

 البلديّةو المعتمديّةو العمادة: السلطة المحلّيّةبخصوص موقفھم من  8سؤال رقم أّما أجوبة التالميذ على ال

ھذه المؤّسسات بين  المتوتّرة العالقة مقياسفغلب عليھا الموقف السلبي أيضا انطالقا من مقياسين:  الواليةو

ارتباط الموقف من س ھذا المقياتّھام بالتقصير والفساد والرشوة، والمالحظ من االلب عليھا غوالمواطن، و

وما آلت إليه في  لمواطنواقع ا مردوديّة المؤّسسة على مقياسوالمؤّسسة بشخص المسؤول عنھا وسلوكه، 

  التمّرد. غت مظاھره وانعكاساته حّد مرحلة ما قبل الثورة من وضع سلبّي بل

لفائدة  المحلّيّة في ما أنجزتهسة المؤسّ اعترفت بإيجابيّة  ير من التالميذ تخلّلَْته آراء لكثالتقييم السلبي ل

 البلديّةبرز الموقف اإليجابي خاّصة تجاه ة العمادة). ومن التالميذ مثال قيّموا إيجابيّا وظيف 100/ 12المواطن (

الل قول المدنيّة، وھي من الخدمات التي قيّمھا بعض التالميذ إيجابيّا من خالوثائق باعتبارھا مؤّسسة الستصدار 
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مؤّسسة البلديّة ھي النقطة اإليجابيّة الوحيدة في المعتمديّة" وتعليق آخر من نفس ة ريف قابس "أحدھم من تالمذ

  .تھاالوسط "إنّھا تُوجد في المدن فقط" مشيرا بذلك إلى حرمان الريف من خدما

 إليجابيّة مقارنة بآرائھم فيفقد غلبت عليھا ا ّسسات المجتمع المدني،مؤ أّما عن آراء التالميذ في

ؤّسسات السلطتين المركزيّة والمحليّة، رغم أّن التالميذ في ھذه السّن ال تربطھم عالقة تعامل مباشر مع ھذه م

  .مثال لم تكن لھم إجابة عن سؤال النقابات 100على  18ا ما يفّسر أّن ، وھذغيرھاو المؤّسسات كالنقابات

مة لتحقيق المساواة بين الجنسين الزاعتبروھا  100على  70فإّن  منظّمات حقوق اإلنسانأّما عن 

) والميل إلى إبراز 100/ 12والحفاظ على الحقوق مقابل انقسام بقيّة التالميذ المستجوبين بين عدم اإلجابة (

 ) من خالل عبارة "ال تُوجد حقوق إنسان" تعبيرا عن إحباطھم، أو عبارة "اسم بال18/10الموقف السلبي (

  . مبّرر دقيقنظّمات الحقوقيّة، أو حتّى عبارة "سيّئة" من دون تقديم الم أفعال" تعبيرا عن محدوديّة

منھم  52إذ رأى  -مع تدّن في النسبة اإليجابيّة  –نفس الظاھرة برزت في موقفھم من المنظّمات النسائيّة 

، في حين لمرأةقوقي لفائدة اممتازة في نشاطھا الحرأة وأنّھا مجدية وحتّى أنّھا الزمة وضروريّة لحماية حقوق الم

إلى التعبير عن موقف سلبي من المنظّمات  – ي نسبة تقارب الثلثوھ -) 31عن اإلجابة ومال البقيّة ( 17امتنع 

أجوبة) واعتبر البعض اآلخر "أن ال  5أجوبة) أو حتّى "سيّئة" ( 7النسائيّة إذ اعتبرھا بعضھم "غير الزمة" (

تالمذة من ذكور مدينة  3و "أنّھا ال تھّمه" (إجابتان) كما صّرح أجوبة) أ 3أجوبة) و"صوريّة" ( 6أثر لھا" (

من ريف والية برت تلميذة واعت يقّر دونيّة المرأة،ة أن "ليس للنساء حقوق" في تصريحھم بموقف سوس

ويبدو أّن اص حقوق المرأة في الواقع المعيش، من الحقوق" في إشارة منھا إلى استنق االقصرين أّن "للمرأة جزء

من حّريّة المرأة ح األحداث بعد الثورة ظھرت آثاره في مواقف بعض التالميذ على سط ال إيديولوجيّا طفاعم

  .الميّةتأثّرا بما ترّوجه في أوساطھم الحركات اإلس ،ومساواتھا بالرجل

  شريحة الرجال  -  ب

مؤّسسة المجلس  لبيّتھاسسلبيّة، ومن المؤّسسات التي الحظنا إقرارا ب السلطة المركزيّةتبدو مواقف الرجال من 

لمواقف اإليجابيّة) تليھا الرئاسة، من ا 7من االمتناع عن اإلجابة و 13من المواقف سلبيّة مقابل  180التأسيسي (

  .لمساندةباإليجابيّة وا مت المواقف من مؤّسسة األمنرئاسة الحكومة، في حين اتّسف

عن مواقفھا من المؤّسسات وممَّن أصبح يتولّى  لرجال أسھبت في التعبيروتجدر اإلشارة إلى أّن شريحة ا

، وھو ى حّد المبالغة و"اإلسھال"مسؤوليّاتھا بعد الثورة مّما أعطى انطباعا عن استسھال التعبير السياسي إل

  غياب التأسيس الموضوعي للمواقف واآلراء.وحّريّة التعبير  يعكس في اآلن نفسه اإلفراط فياستسھال 
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مواقفھم من التأسيسي ورئاستَْي الجمھوريّة والحكومة بمستجوبين لمؤّسسات المجلس ارتبط تقييم أغلب ال

بين المؤّسسة والشخص فقد عكست أغلب اإلجابات تَماھيًا بالمؤّسسات ذاتھا،  ألشخاص الذين تولَّْوا تسييرھا الا

تاعب، طرطور، َحاْل  "ليست لھم خبرة، ينھبون أموال الشعب،ن خالل عبارات مثل الذي تولّى مسؤوليّتھا م

ھذا التماھي عبّر عن ثقافة سياسيّة تحكمھا "الشخصنة" في ظّل انعدام الفكر المؤّسساتي ، غير كفء"ْحلِيلَْة، 

  والثقافة الديمقراطيّة وآليّات التقييم الموضوعي والتصّور المدني للدولة والمجتمع. 

رصيد اللغة الشعبيّة من خالل عبارات وأمثلة بنى الكثيُر من الُمستجَوبين الرجال أجوبتھم باستخدام 

أنّھا أدّق في التوصيف وأبلغ في التعبير، عبارات وأمثلة من قبيل  -ربّما  –العتقادھم روا بھا عن مواقفھم عبّ 

َحْن" (إشارة إلى الخروج عن السياق) و"االْسْم الَعالِي والَمْربِْط الَخالي" (تعبيرا عن  األبّھة "ْينَقَّْع ْوَراْء الّصْ

واإلفالس في اآلن نفِسِه) و"َحاْل ْحلِيلَْة" (تعبيرا عن وضٍع ُمزٍر) و"َما َعْنُدوْش َوْھَرْة" (إشارة إلى انعدام 

  "المقاومة الساخرة". ُل ھذا االستخدام من حّس فُكاِھي:المظھر الالئق والكاريزما) ولم يَخْ 

من ريف والية سوسة عندما أجاب  اّب غير متعلّمشما عبّر عنه رد في أجوبة الرجال ما و ولعّل من أبلغ

، فقد أسند صفرا من عشرة لكّل من المجلس التأسيسي ورئاستَْي الجمھوريّة د للمؤّسسات السياسيّةبإسناد أعدا

، وھو أسلوب طريف لّخص لمؤّسسة الشرطة 10من  5لمؤّسسة الجيش وأسند  10على  10والحكومة، وأسند 

  .َوبين من السلطة المركزيّةلُمستَجا أغلب في ُوضوح مواقف

فغلبت عليھا السلبيّة في  الواليةو البلديّةو المعتمديّةو العمادة: السلطة المحلّيّةالرجال من  أّما مواقف  

والفترة الموالية لھا إذ لم نتبيّن من األجوبة تحّسنا نوعيّا في العالقات  2011جانفي  14الفَترتَْين: فترة ما قبل 

بين المواطن وھذه المؤّسسات، باستثناء الموقف اإليجابي نسبيّا من مؤّسسة البلديّة التي ربطھا أغلب  والخدمات

أقواٌل  أغلب األجوبة ، لذا وردت عن البلديّة فيالتي يستخرجھا المواطن لوثائقبا) 200من  143لمستَجَوبين (ا

، تقوم بواجبھا، تخدم المواطن، تُسھّل مثل "الزمة، في خدمة الشعب، تحترم المسؤوليّة، لھا دور رئيسي

مؤازرة مؤّسسة البلديّة بقوله "تحتاج إلى دعا أيضا إلى  العاملين ، عملھا ُمرضي"، لكّن كھال منالخدمات

  .سةھذه المؤسّ  خدمات إلى ضرورة تطوير ي دعوةإصالح ودعم لوجستي" ف

  مؤّسسة العمادةعلى  - ت الخمس وفي الواليا –انصّب الموقف السلبي واضحا لدى ھذه الشريحة   

خدمة أّوليّة للمواطن قريبا من   - حتّى قبل البلديّة أحيانا  - باعتبارھا المؤّسسة المحليّة األولى التي يمكن أن تُقّدم 

محّل سكناه في الريف أو المدينة، لذا يمكن القول من دون مجازفة إّن َخَدمات الُعمدة في حدود دائرة عمادته 

السلطة المحلّيّة في عالقتھا المباشرة مع مواطنيھا في الواقع وعلى الميدان. وردت أغلب األجوبة تعكس وضع 
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فيّة، منظومة على ھذا النحو: "ُكشك لبيع السجائر، غير موجودة، ال تعمل، َمن العمادةبخصوص الموقف من 

ال دور لھا، موالية، ُمسيََّسة، أصغر دكتاتور، ، ال فائدة منھا، رشوة، ال أتعامل معھا، ال أھتّم، ال تُمثّلني، استغالل

ال تساعد َمن يستحّق" في تعبير صريح فاضح بأّن العمادة باتت مؤّسسة ُمھترئة من مؤّسسات النظام اإلداري 

  الذي نخرته مظاھر البيروقراطيّة واالستبداد والفساد. 

ات حقوق اإلنسان والمنظّمات النسائيّة، فإّن ُممثَّلَةً في النقابات ومنظّم مؤّسسات المجتمع المدنيأّما عن 

د، بما عكس في الواقع وضع  النقاباتالموقف من  غلب عليه االختالف بين ُمؤيِّد ورافض، وُمعَجب وُمندِّ

التجاذب بين مختلف الفَُرقاء السياسيّين واالجتماعيّين الذي عاشته تونس خاّصة خالل الفترة التي أدارتھا في 

لْتُرْوْيَكا" بقيادة حزب حركة النھضة وتأثير الحراك النقابي واالجتماعي الكبير من خالل كثافة صعوبة حكومة "ا

إلى نوع من  منظّمات حقوق اإلنساناإلضرابات واالعتصامات االحتجاجيّة، في حين مالت المواقف من 

موقفا إيجابيّا  143وضاع اإلنسان (االنسجام في القبول بدورھا وتثمينه باعتبار وظيفتھا اإليجابيّة في الدفاع عن أ

والتشكيك في نزاھتھا بعبارات مثل "متميّزة إن لم  تّھامات بكونھا "ُمسيََّسة") مع بروز بعض اال200من جملة 

  تَبِْع ضميَرھَا، إيجابيّة إذا تنّزھت، سماسرة". 

من الرجال بالوالء للسلطة  ُمتّھََمةً  الناشطة في الغالب لفائدة المرأة فبََدت في الغالب المنظّمات النسائيّةأّما 

السياسيّة في عھد بن علي وزوجته التي تّم ذكرھا باالسم "تعمل على طريقة ليلى بن علي" أو "ليلى في 

بعد الثورة من خالل عبارات مثل "لھا دور، تصقل عقول النساء، في تزايد بعد الثورة،  مقبولةً السعوديّة" و

، وھذا الموقف المتطّور نسبيّا أوضح عند الكھول خاّصة ألّن الشباب مال إلى نوع إيجابيّة إذا وصلت األرياف"

  من التعبير عن تجاھل ھذه المنظّمات " ال تھّمني، لم أسمع بھا قطّ، ال عالقة لي بھا، بال جدوى".

  شريحة النساء  -  ت

النساء رزت في إجابات ، وقد بسلبيّة أيضا وبنفس وتيرة الرجال السلطة المركزيّةتبدو مواقف النساء من 

واضَحْين في  ابخصوص مؤّسستَْي الرئاسة (الجمھوريّة والحكومة) ظاھَرتَا التشخيص واالنطباعيّة، وانعكس

حقوقي، متواضع، َشايِْخ فِي  الموقف من رئاسة الجمھوريّة:سجّل العبارات التي اُستُخِدَمت للتعبير عن المواقف (

مناضل، أصله سجين، أُضحوكة، يخدم   الموقف من رئاسة الحكومة: –البُْرنُْس الْقَصْر، خبيث، عليه التخلّي عن 

(من الوسط الحضري لمدينة سوسة مسقط رأس  امرأتَْين عاملتَْينفي النھضة، فاشل)، وظھرت في إجابتَْي 

بن علي ورئيس  الرئيس السابق زين العابدين بن علي) المقارنةُ بين الرئيسْين: رئيس ما قبل الثورة زين العابدين

رجحت الكفّةُ في ھذه المقارنة لفائدة األّول من خالل عبارة " ياَحْسَرة" قد ما بعد الثورة المنصف المرزوقي، و
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لملء فراغ الرئيس السابق بال جدوى" مّما  - المنصف المرزوقي   – (تحّسرا على زين العابدين) وعبارة "ُوِضعَ 

 النساء للتعبير عن ردود أفعالھّن على سياسات "القيادات الجديدة" التي تولّتيؤّكد آليّة التشخيص التي اعتمَدْتھا 

  .2011جانفي  14بعد تسيير مؤّسسات السلطة 

في الواليات الَخْمس  - نساء من صنف العامالت  3فتيات من صنف المتعلّمات و 9المالَحظ أيضا أّن 

والشرطة ُمرّجحةً الكفّة لفائدة مؤّسسة الجيش باستخدام  قارنت بين أداء مؤّسستَْي الجيش -التي شملھا االستبيان 

عبارات مثل "أفضل من الشرطة بكثير" و"ِخيْر من الشرطة في حفظ األمن"، وھو ردُّ فعٍل ُمتوقٌَّع نسبيّا 

لة والذاكرة الجمعيّة/الحيّة  –بالرجوع  رع إلى المواجھات العنيفة التي تّمت في الشوا - عن طريق الُصَور الُمسجَّ

بين المتظاھرين والشرطة أيّام الثورة وبعدھا، وقد تلبّست الشرطة بموقف حامية "النظام المتھاوي" و"المعادية 

   .للثورة" ولم يقّدر أحٌد وْقتَھا وظيفتھا في حفظ األمن العامّ 

لسلبيّة أيضا فغلبت عليه ا الواليةو البلديّةو المعتمديّةو العمادة: السلطة المحلّيّةأّما موقف النساء من 

تقوم  البلديّة:تّم االعتراف بدورھا ( -وإن لم يِرْد الموقف منھا إيجابيّا جّدا  –التي  مؤّسسة البلديّةباستثناء 

بوظائفھا، تعمل، مقبولة، تلبّي الحاجيّات، لھا خدمات، وثائق، لھا دور فّعال، تاريخ البالد) مع نقد واضح 

  .غير معبّدة) بعد الثورة (تراكم األوساخ، طرقاتلتراجعھا في تقديم الخدمات العاّمة 

السلبيّة  ففي حين غلبتالمدني مختلفا باختالف األصناف،  مؤّسسات المجتمعوجاء موقف النساء من 

من النقابات (ال أعرفھا، ما تعرف إالّ اإلضرابات، تدافع عن  غير المتعلّمات والعاطالتصنفَْي  على مواقف

، الَكْثَرْة وقِلِّْة البَْرَكْة، دون جدوى) ومنظّمات ة، غير مفيدة للوطن، تخدم مصالحھا الخاصّ أصحابھا، ما نَْعَرْفشْ 

، غير موجودة، االْسْم نَْعَرْفْش، ال حقوق ، غائبة، ماتدافع يوما عن أھدافھاحقوق اإلنسان (ال أرى أّي حقوق، لم 

سم فقط، ناشطة في مناطق ودھا كعدمھا، لم أسمع بھا، خائفة، االَعالِي ِوالَمْربِْط الَخالِي) والمنظّمات النسائيّة (وج

، المرأة الريفيّة محرومة، مجّرد كالم، غير نافعة، تغطية لقضاء مصالح) تطّورت دون أخرى، ما نَْعَرْفشْ 

، حضاريّة، تحارب على حقوقھا، نحو اإليجابيّة (تعمل من النقابات صنفَْي المتعلّمات والعامالتالمواقف لدى 

) في حين استمّرت مواقف وتحقيق مكاسب للعّمال، ساھمت في الثورة عن حقوق العّمالليس لھا دور، تدافع 

الصنفَْين من منظّمات حقوق اإلنسان والمنظّمات النسائيّة  في مجملھا سلبيّة (ال تطابق بين االسم والعمل، ال 

نسان، ضّد إعطاء الحقوق للنساء، لم تعالج وجود لھا فعلي، لم تحقّق شيئا، غير قادرة على ضمان حقوق اإل

  قضيّة تھميشھا، تُْنُخْص لِْبِھيْم ْوتَِدكَّى بالبَْرْدَعْة).ة ولم تتصّد لمسألة العنف ضّد المرأ
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وفي الجملة فإّن آراء شريحة النساء في آليّات دعم المواطنة من خالل مؤّسسات السلطَتَْين المركزيّة 

ع المدني غلبت عليھا االنطباعيّة، باستثناء ما الحظناه من نضج في إجابات النساء والمحلّيّة ومنظّمات المجتم

  العامالت تعبيرا عن احتكاكھّن بمشاغل الحياة العمليّة. 

  نة والثورةفي المواطَ  -4

لدى مختلف الشرائح نة المواطَ  وضع في 2011جانفي  14 – 2010ديسمبر  17ما الذي أحدثته ثورة 

نة ترّكزت على العالقة بين المواطَ  13و 12و 11و 10أسئلة االستبيان رقم  ؟ المرحلة االنتقاليّة لخالجتماعيّة اال

ھا؟ ھل شاركت في أحداث؟ ثورةھل تعتبر ما حدث كيف تعتبر نفسك مواطنا؟ : من خالل السؤال عنوالثورة 

 كيف تقيّم المرحلة االنتقاليّة؟

  شريحة التالميذ  - أ

 كيف تعتبر نفسك مواطنا؟إّن ما يشّد االنتباه بخصوص ردود فعل أغلب التالميذ المستجَوبين على سؤال: 

با: األمن والحريّة (أساسا حريّة التعبير) فكلّما أجاب حصرھم ممارسة المواطنة في أمَرين اثنين حضورا أو غيا

لم مذّكرا بأّن تونس د آمنا لكنّه بات حّرا تلميذ أنّه قبل الثورة كان آمنا ولم يكن حّرا أبرز أنّه بعد الثورة لم يع

   الحّريّة رغم ظھور اإلرھاب.ب تعرف اإلرھاب قبل الثورة، ومع ذلك ھو "فَِرٌح"

بين عدد الذين  األجوبة جاءت متوازنة فإنّ   ھل تعتبر ما حدث في تونس ثورة؟أّما بخصوص سؤال: 

وقد بّرر العدد األّول موقفه بأسباب ونتائج )  48مقابل  52ثورة ( وعدد من ال يعتبرونه يعتبرون ما حدث ثورة

سقوط نظام االستبداد والفساد" مّما أّدى إلى حية الشھداء، ھروب الرئيس، ھا في عبارات مثل "تضمباشرة صاغ

ونھا لم "قلب الموازين لفائدة الحّق والحّريّة والكرامة"، في حين بّرر العدد الثاني موقفه السلبي من الثورة بك

  . والتنمية بالمساواة والعدالة مطالبهتحقّق 

 18وأجاب  فاشلةة صريحة بأنّھا تلميذا في عبار 42أجاب  م المرحلة االنتقاليّة؟كيف تُقيِّ وعن سؤال 

آخرون بعبارات ھي أقرب إلى التقييم السلبي مثل "غير جيّدة" (إجابتان) و"فوضى" (إجابة واحدة) و"ال جديد 

 60إجابات) و"مجّرد وعود" (إجابتان) مّما يجعل  9يُذكر" (إجابتان) و"زيادة اإلرھاب" (إجابتان) و"صعبة" (

صّرحوا بموقف إيجابّي عبّروا عنه بعبارات مثل "جيّدة"  40رحلة االنتقاليّة مقابل تلميذا في موقف سلبّي من الم

إجابات) "أحدثت  5"حقّقت جزءا من األماني" (إجابتان) أو باعتبارھا "مرحلة ضروريّة" ( إجابات) و 10(

لسياسيّة الجارية خالل وفي الجملة فإّن إجابات التالميذ حملت ضغوط التحّوالت ا إجابات). 5قليال من التحّسن" (
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المرحلة االنتقاليّة وجاءت متأثّرة بتحّدياتھا وصعوباتھا االجتماعيّة واألمنيّة واالقتصاديّة التي أدخلت اضطرابا 

  كبيرا على ما تعّودوه من "ترتيب" في حياتھم قبل الثورة.

 شريحة الرجال  -  ب

كيدھم أّن الثورة جاءت بالحّريّة لكنّھا َخْلَخلت األمن، بتأالحريّة عن المعادلة المتعلّقة باألمن و كذلك عبّر الرجال

خاّصة من صنف الكھول وإزاء ما َواَجھُوه من صعوبات األوضاع األمنيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة  -فأغلبُھم 

 طََعن في الثورة معتبرا إيّاھا انقالبا وفوضى (الوضع في تدھور، التغيير جزئي، فقدان األسس والمبادئ، –

وھو نفس الموقف  انقالب فاشل والتاريخ سيثبت ذلك)، لم تُحقّق مطالب الشعب، مكيدة غربيّة صار لدينا إرھاب،

  .    متعلّم ُمعتبرا أنّھا ليست ثورة فكر وثقافةالذي تبنّاه خاّصة بعض الشباب ال

من استخدام بعض  وقد انعكست سلبيّة مواقف الكھول من الرجال على أسلوبھم في التعبير الذي لم يخلُ 

الكلمات النابية التي خدشت الحياء وِمن إيراد تقييمات في ُصَور حاّدة بخصوص الثورة والمرحلة االنتقاليّة 

 اختالسن مع مْ وانعكاسھما السلبي على وضع المواطنة (أشعر أنّني نصف مواطن، بإمكاني شتم الرؤساء، ِمْن أَ 

  ا التدھور األمني واالقتصادي، مسرحيّة ھزليّة).سادھ انتقاميّة، مرحلة اختالسخوف مع إلى 

ستبداد وأسقطت ) اعتبر أيضا أّن الثورة حّررت تونس من اال200على  121الرجال ( لكّن كثيرا من

  . فترة شّر ال بّد منه وأّن المسيرة لم تكتمل وأّن المرحلة االنتقاليّةسنة، وھو األھّم،  23فسادا دام 

  شريحة النساء   -  ت

"الثورة لم تطَل  تْشَمل الريف بصريح العبارة أّن الثورة لمعن الوسط الريفي  ساء المستجَوبات منعبّرت الن

، لم أشارك في الثورة بسبب وجودي في الريف" مّما يعني أّن ي المناطق الريفيّةالريف، ألّن الثورة لم تحدث ف

. وجھة النظر الصريحة ھذه لم "المدينة ريّا محضا استقطبتهحدثا َحضَ "الثورة بُمجرياتھا وتفاعالتھا كانت 

وال لدى الُمستجَوبين من شريحة الرجال في الوسطين الريفي ر" لدى الُمستجَوبات من نساء "الحض ناُلحظھا

في  حّريّة التنقّل والمشاركةوالحضري ربّما بسبب الحراك االجتماعي لھاتين الشريحتين وإفادتھما من ھامش 

ْين من نقف بھذه المالحظة  ريفيّات المالزمات محيطھّن وتقاليده.الاألحداث مقارنةً بشريحة  على فْرقَْين ھامَّ

  روق االجتماعيّة والثقافيّة في وضع المواطَنَة: الفُ 

بين  - خاّص بالوسط النسائي  -ق آخر رْ فَ ، وفي الوسط الريفي - لفائدة الرجل  –ق بين المرأة والرجل رْ فَ 

  َضريّة لفائدة المرأة الحضريّة.المرأة الريفيّة والمرأة الحَ 
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ديّة بخصوص أغلب التقييمات التي عْ من الثورة فيجب أن نسّجل غلبةَ الرؤية البَ  ا عن مواقف النساءأمّ 

واألمنيّة التي مّست أوساط النساء واألَُسر  واالقتصاديّة االجتماعيّةفيّة تدھور األوضاع وردت سلبيّة على خل

 حدث غير –وانحرافاتھا  بعد أن فقدت أَلَقَھا وبَريقَھا وأبانت عن صعوباتھا -الثورة واألطفال، حتّى بدا وكأّن 

ين مرغوب فيه، فمّما ورد في أجوبة النساء عن وضعھّن قبل الثورة وبعدھا تصريح إحدى نساء مدينة القصر

ّن من الثورة وتصريح أخريات من مدينة سوسة بموقفھ"كنت عاملة وفي خير/ أصبحت عاطلة وفي رعب دائم" 

إشكاليّة "اإلرھاب"  القصرين فقد أبَرْزن  أّما نساء والية .على النحو التالي "ليتھا لم تكن، لم أھتّم، لم أُِرد ذلك"

ف على ، وانعكاس العننسّمامة في واليتھمثل شعانبي والسلّوم و بسبب ُوجود الجبال التي احتمى بھا المسلّحون

  . خاّصة النفسيّةأوضاعھّن 

على ردود فعل  2011جانفي  14االنتقاليّة وتداخله بعد  ةالجملة فقد انعكس اضطراب مسار المرحل وفي

الُمستجوبات ونفسيّاتھّن وتعبيراتھّن من خالل إثارة تجاذبات األمن والحريّة، والخوف واالطمئنان، والواقع 

ه "انقلب" عليھا وقَلَِق بھا إلى حّد تمنّي عدم والمأمول، فالكثير منھّن أقّر بمكتسبات إيجابيّة للثورة وفي اآلن نفس

بعبارات مثل "يَا َحْسَرة علَى أَيَّام الّزين "  - رغم وصفھا باالستبداد والفساد  -وقوعھا والتحّسر على أيّام بن علي 

  مّما عكس نوعا من االنفصام االجتماعي والنفسي الواضح.

  المحور الرابع

   في المواطنة المرأة شريكا مساويا

   المرأة والشراكة في المواطنة -1

بلورة شراكة بين الجنسين على قاعدة المساواة التاّمة، أن تبرز من رحم  من المفارق حقّا والثورة تعتمل في اتّجاه

الحّريّة المتدفّقة حركاٌت أرادت أن تُحيِي وضعا ُمكباّل للمرأة واألسرة والمجتمع ضمن تصّورات تقليديّة ترى 

ً أّن َخطَ  ھي التي اقتضت أن يقوم النظام اإلنساني على التمييز بين المرأة  الحكمة اإللھيّة في تدبير الكونأ

على بناء ذكوري ھرمي لألسرة والمجتمع  محافظةً باإلنجاب وتربية األطفالوأن تكون المرأة ، 10والرجل

  . 11ة الرجلفي خدم المرأةتكون يقتضي أن 

                                                            
  .228، ص 1990، تونس، الدار التونسيّة للنشر، اإلسالم والحداثةاُنظر عبد المجيد الشرفي،   10
على المأل ومباشرة على شاشة القناة الوطنيّة التونسيّة بمناسبة  2014ماي  01ميس اُنظر ما صّرح به عضو المجلس الوطني التأسيسي إبراھيم القّصاص في جلسة يوم الخ  11

ل في القائمات االنتخابيّة من "أّن المرأة للبيت ولخدمة زوجھا وطاعته بأن تغسل له رجلَْيه وأن تُلبَِّي رغباته وتطيَعهُ في امناقشة مبدأ التناصف األُفُقي والعمودي بين النساء والرج
ن عديد النّواب مّما أّدى إلى تعليق ش طاعةً مطلَقَة"، وقد أثار ھذا التصريح حفيظة النساء والرجال من أعضاء المجلس التأسيسي وأّدى إلى اضطراب أشغاله وتالسن وتشابك بيالفرا

  أشغال المجلس.
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انتشرت كْونيّا ھي التي فرضت على المجتمعات العربيّة واإلسالميّة  إّن القيم اإلنسانيّة الحديثة التي

وغيرھا من المجتمعات التقليديّة مراجعة أوضاع المرأة في ضوِء التحّوالت المعرفيّة واإلنسانيّة التي ھّزت 

ة ة واالقتصاديّ التي فرضتھا التحّوالت االجتماعيّ  قيمة التنميةأركان استقرارھا التقليدي، ومن أبرِز تلك القيِم 

قيمة ، و12وخروجھا للعمل واختالطھا بالرجِل في كّل المجاالت وسفورھا المرأةوالثقافيّة التي اقتضت تعليم 

العمل على تطوير تشريعات األحوال الشخصيّة الخاّصة  مثال التي فرضت على المشّرع التونسي الشراكة

ْين سياسيّة ومجتمعيّة تبنّت اعتبار المرأة شريكا مساويا في بالمرأة واألسرة والطفِل في ظّل إرادتَْين متوازيتَ 

تصداُر مجلّة اسھا في تونس إلى مرحلة االستقالل المواطنة، ومن أھّم مظاھر ھذه الشراكة التي يعود تأسيس

لقاضي في المحاكم المدنيّة، أمام االطالق  تتعّدد الزوجات وجعل التي منعت 1956سنة األحوال الشخصيّة 

حض بمار ختة تسيير األسرة وأن تالمرأ أن تتولّىستوعب إمكانيّة ا تلجعلھ بالتحيين جلّةالم ھذه نوانيق دُ وتعھُّ

  نظام االشتراك في األمالك.ا إرادتھ

ھل المرأة مواطن؟ وھل بخصوص سؤالَْي  ، التالميذ والرجال والنساء،أجوبة الشرائح الثالث أبانت

  على اآلراء التالية:أم شريكة أم مكّملة أم ُمھمََّشة أم مقصاة؟  تعتبر المرأة مساوية في المواطَنة

  شريحة التالميذ  - أ

ھل المرأة مواطن؟
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  ھا الرسم أمرين اثنين: من آراء التالميذ كما يوّضح نستنتج

 مواطن؟ ھل المرأةإذ لم تعكس إجاباتھم بخصوص سؤال إناثا وذكورا  في مواقف التالميذ انسجاما - 1

 .نافي اعتبارھم المرأة مواطِ  إجماعا -2، وال بغيرھما ال بالتحيّز وال بالتعّصب ،ف جندريّةمواق

                                                            
  .239 – 235، ص ص نفسه 12
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أنّھا وأنّھا بشر، وأّن الرجل ال يكتمل من دون المرأة، "بأجوبة من قبيل  نة المرأةمواطَ  التالميذ رقد برّ و

، خر للوطن، وأنّھا تونسيّة ولھا شخصيّة، وأنّھا الوجه اآلالمجتمع أنّھا نصفو، أن ال فرق بينھماوشريك الرجل، 

  ."في المواطنة للرجل تنتخب، وألنّھا مساوية كالرجلھا تتمتّع بحقوقھا فھي وأنّ 

ھل تعتبر المرأة مساوية في المواطنة أم شريكة أم مكّملة أم مھّمشة أم مقصاة؟
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تعتبر المرأة مساوية في المواطَنة أم شريكة  ھل استنتاجا من ھذا الجدول الثاني يمكن مالحظة أّن سؤال

 سؤال السابقلئن ھدف الف ھل المرأة مواطن؟ في تعالق مع السؤال السابق ھومََّشة أم مقصاة؟ أم مكّملة أم ُمھ

 ، لذاالوضع وتصنيفه ھذا سعى إلى ضبط درجات ة فإّن السؤال الالّحقنَ المرأة في المواطَ  إلى استقراء وضع

، علما لسؤال الالّحقا اإلجابة عن يفالتشتّت و التشظّيو السؤال السابق اإلجابة عن في اإلجماعو االنسجام نتفھّم

(مساوية/ شريكة/  وأنّنا اقترحنا على التالميذ اختيار إجابة واحدة من جملة المقترحات الخمسة المعروضة عليھم

  إجابة، وھو العدد الجملي للتالميذ الُمستجَوبين. 100بلغ مجموع إجاباتھم رغم اختالفھا ف مكّملة/ ُمھمَّشة/ مقصاة)

، في للرجل مساويةعتبارھا إلى ا ھمنصففمال أكثر من  ،مواطَنَةال وضع المرأة فيالتالميذ عكست آراء 

َشةأو  مكّملةأو  شريكةشتّتت إجابات البقيّة بين اعتبارھا تحين  بّرر التالميذ آراءھم باعتبار "أن  .ُمقصاةأو  ُمھمَّ

بداية كّل شيء، وأنّھا  أنّھاو ،ھا نصف المجتمعفي جميع الحقوق، وأنّ مرأة والرجل، وأنّھا مساوية ال ال فرق بين

مواطنة  –كما ورد على لسان تلميذة من الوسط الحضري لوالية سوسة  –... وأنّھا باختصار تلعب دورا ھاّما

من صميم  ُمستمدَّة موضوعيّة أخرى مواقفھذه المواقف اإليجابيّة من مواطنَة المرأة لم تحجب  ونصف".

مواقف تُشارك في الحياة العاّمة، مشاركتھا محدودة، غير مشاركة في الحياة السياسيّة" ومن قبيل "ال  ،الواقع

  من قبيل "ليست المرأة مثل الرجل، مكانھا الطبيعي في المنزل". أخرى شاّذة
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التعلّم  :مستوى الحقوق الفرديّةن: يْ فقد تبّعنا موقف شريحة التالميذ في مستويَ  الحقوقأّما بخصوص 

االختالط وتسيير األسرة والطالق والتنظّم  :مستوى الحقوق الجماعيّةو العمل والتنقّل والخصوصيّة،والتعبير و

   السياسي ورئاسة الدولة والتنظّم المدني.
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 الذي تباينت فيه المواقف أللكتروني"مراقبة الھاتف الشخصي والبريد اذا استثنينا حّق الخصوصيّة "كإ

 -  في حين اختلفت اآلراء والمواقف التالميذ، بين القبول والرفض فإّن بقيّة الحقوق الفرديّة حظيت بإجماع

الطالق الذي تناصفت فيه اآلراء بين الحقوق الجماعيّة، خاّصة في  بخصوص -  وابتعدت بالتالي عن االنسجام

أوت  13التونسيّة تكفل ھذا الحّق للمرأة منذ مؤيّد لحّق المرأة في الطالق ورافض إيّاه، رغم أّن التشريعات 

 جھةلسؤال من جھتَْين: وھو أمر مثير ل .13مجلّة األحوال الشخصيّة التونسيّةصدور  عن تاريخ اإلعالن 1956

الدعوات  بعض ذي يشھد ضغطالعاّم الثّرا بالسياق تأمن الُمستجَوبين)  50/50( التالميذ نصفالموقف السلبي ل

األحوال الشخصيّة مكاسب  بعض في التراجع عن الرغبة جھة، وفي الطالق المرأة اجع عن حقّ يّة للتراإلسالم

  .قبل ذلك للمرأة واألسرة ھاا تحقّق منمقارنةً بم 2011جانفي  14بعد 

عالقتھا بنفسھا: حّريتھا في  يخصّ  محورإلى محورين: نا إجابات التالميذ صنّفحّريّة المرأة بخصوص 

 عالقتھا بالرجل: في تعّدد الزوجات والزواج العرفي وجھاد النكاح. محورلباسھا وشريكھا، وجسدھا وفي اختيار 

  حّريّة ُمطلَقَة بخصوص اختيار المرأة لباسھا من جھة ، فھيحّل إجماع التالميذليست م المرأة حّريّةالحظنا أّن 

على  2011جانفي  14ظام قبل على أشكال المنع التي كان يمارسھا الن واضح وفي ھذا الموقف رّد فعل - 

تبره أحد جسدھا الذي اع حّريّة نسبيّة إذا تعلّقت بحّريّة المرأة في ھيمن جھة أخرى و –"اللباس الديني" خاّصة 

 رفي وجھاد النّكاح.في حين كان رفض الحّريّة قاطعا في مسألتَْي الزواج العُ الُمستجَوبين فتنة، وباختيار شريكھا، 
                                                            

.مجلّة األحوال الشخصيّة التونسيّةمن  31اُنظر الفصل   13  
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"حَرام، باطل، غير شرعّي، ال أصل له في  جھاد النكاح قولُھُمر التالميذ عن لزواج الُعرفي ويومّما ورد في تعب

 الواضح ة زائلة" مّما يؤّكد وقوفھمللمرأة، يُشتّت العائلة، يجب أن يُمنع في الدستور، ظاھر ، إقصاءالدين، فاحشة

  . ورفضھم القاطع لھا تمع التونسيفي المج زواج الُمتّبَعال صنف ى غرابة ھذه الظاھرة بالنسبة إلىعل

مجلّة األحوال من  18الفصل القانون التونسي استنادا إلى  ظاھرة تعّدد الزوجات التي يمنعھاأّما 

"حّق شرعّي،  تعّدد الزوجات في نظرهألّن  إيّاھا بتبريرات دينيّة فإّن بعض التالميذ أجازھا مبّررا الشخصيّة

إلى  اإلسالميّين ا الموقف صدى لدعواتبّي تزّوج أكثر من امرأة" وفي ھذالن وألنّ  حّق للرجل في الدين،و

خاّصة في  التونسيّة التي أُنُجزت في نظرھم بإرادة وضغط من بورقيبة، مراجعة قوانين األحوال الشخصيّة

   األبواب المتّصلة بالتعّدد والطالق والتبنّي.

في درجة  متحّررةجات: در ھا في ثالثى إلى تصنيفا أدّ التالميذ من مواطَنَة المرأة وحقوقھإّن مواقف 

على  30( في درجة ثالثة ملتزمة دينيّا، تقليديّة و)100على  32( ، عصريّة في درجة ثانية)100على  38( أولى

100(.   

  شريحة الرجال - ب

إنسانا وجتمع، على اعتبار المرأة مواطنا معبّرين عن ذلك بكونھا "نصف الم من الرجال اتّفق كّل الُمستجوبين

ا وأختًاو واإلنسان مدنّي بالطبع، ن العبارات وم على قدم المساواة مع الرجل"وشريكةً في المواطنة، و، أّمً

في أجوبة أغلب عناصر الشريحة ومثّلت عنصرا ُمشتركا فيھا عبارة "ھي مواطنة  ضمنيّا تالُمميِّزة التي ترّدد

  مقارنةً بالمرأة العربيّة. رأة التونسيّةلمت سابقة لة" في إشارة واضحة إلى مكتسباألنّھا تونسيّ 
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تّم  200جوابا من جملة  165التي حازت على  -مساوية، شريكة، مكّملة  - إّن الدرجات الثالث األولى 

ھي و، يّات كالرجلوق والحرّ لھا نفس الحقو، فاعلة في شتّى الميادينو، مسؤوال تبريرھا بكون المرأة "عنصرا
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طنا ُمھمَّشا فھم أساسا من الريف، ". أّما الذين اعتبروا المرأة مواوتساھم في بناء الوطن العمود الفقري للمجتمع

بعض  ، وأضافشة مثل أّمي في الريف"ھمَّ ھا بقوله "المرأة التونسيّة مُ تھميشعبّر عن حتّى أّن أحد الرجال 

  .14و"مرفوضة" "مقموعة" بكون المرأة المعروضة عليه ات االستبيانإلى اختيار الحضري من الوسطالرجال 

على حّق  التامّ  باستثناء اإلجماعف -  كالتعلّم والتعبير والعمل والتنقّل لمرأةالفرديّة ل حقوقالأّما بخصوص 

 رجاللاعلى عكس  ،الحضري ميال إلى إقرار ھذه الحقوق رجال الوسطأبدى  - التعلّم الذي اعتبره بعضھم واجبا

  عبير والتنقّل: الت يْ حقًّ على خاّصة حترزوا الوسط الريفي الذين ا في
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  للمرأة:رفض الحقوق الجماعيّة  إلى - رغم تباينھا  – وآرائھم الرجالشريحة  مواقف مالتالمقابل في 
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  إجابة. 200المعروضة عليھم فكان مجموع إجاباتھم  5قترحنا على المستجوبين من الرجال اختيار إجابة واحة من المقترحات الـ ا  14
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من قبيل التنظّم واالنتماء  - بقيّة الحقوق  فإنّ  ت كفّتُهُ بين الرفض والقبولتوازنالذي إذا استثنينا حّق تسيير األسرة 

وز، قلّة احترام غلب عليھا الرفض من خالل استخدام عبارات مثل "مستحيل، ال يج –لألحزاب وتولّي الرئاسة 

  ھھھھھھھھھه". !!! "الرئاسة أحد الرجال ھازئا ُمستنكرا ما عبّر عنهللرجل" و

الشريك، قبلت اختيار و اللباسو سدجحّريّة المالت إلى رفض اآلراء: تباينت فالحّريّات  ا بالنسبة إلىأمّ 

 ، قنابل موقوتة، ظواھر ُمسقَطَة على المجتمعالعرفي وجھاد النكاح "باطل، حرام، فسق، كفر رفضت الزواجو

مرفوض قطعيّا، ليس من بخصوص تعّدد الزوجات بين رافض "سلوك غير مسؤول، انقسمت و "التونسي

   عاداتنا" وقابل "ال وجود لمشكل مع َمْن يعدل، لَِمن له اإلمكانيّات الماّديّة، رائع، أنا حّر".
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إّن مواقف الرجال من مواطَنَة المرأة وحقوقھا أّدى إلى تصنيفھم إيّاھا كالتالي: متحّررة في درجة أولى 

)  وملتزمة 200على  38)، تقليديّة في درجة ثالثة (200على  64عصريّة في درجة ثانية ( )،200على  72(

) 2من ھذه التصنيفات ليقّدم بدائل عنھا: جريئة ( ھمبعضوقد انفلت  )،200على  20بعة (دينيّا في درجة را

  .) وَحطَب جھنّم (جواب واحد)3كثر من اللزوم (ومتحّررة أ

   شريحة النساء - ت

، فقد أجمعن على اعتبار النساء ألسئلة ھذا المحور وعيا منھّن بأّن محتويات األسئلة من صميم مشاغلھنّ تحّمست 

، نصف لھا حقوق وواجبات تتمتّع بحقوقھا، أنفسھّن مواطنات ألّن المرأة "ذات مستقلّة مثلھا مثل الرجل،

  ارت بفضله كالرجل".المجتمع، تنتمي إلى الوطن، عنصر فّعال، ھي إنسان حّررھا بورقيبة وص
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تعتبرين نفسك مساوية في المواطَنة أم شريكة أم مكّملة أم ُمھمََّشة  ھلوالالّفت للنظر بخصوص سؤال 

على  المساواة بالشراكة ناسبات عديدةقََرنَّ في مكتفين باختيار إجابة واحدة، فكثيرات منھّن أنّھّن لم ي أم مقصاة؟ 

ال يتفّوق عليھا في  الرجل ،تشارك في كّل المجاالتو تعملا، رجل تمامكال نصف المجتمع، المرأة" أساس أنّ 

في حين  "بوجود مجلّة األحوال الشخصيّة تصبح محميّة ومساوية للرجلشيء، النساء أحيانا أفضل من الرجال، 

تّم األخذ على الواقع المعيش "ال ي واضحة ) في إحالة54/200بنَِسب ُمرتفعة ( التھميش باإلقصاء دائماقََرنَّ 

َشة ال تغادر  في الريفبآراء النساء، ال تتمتّع بكافّة الحقوق، عدد النساء في الحياة السياسيّة قليل، ھي  ُمھمَّ

   ."، مجتمع ذكوريمنطقتھا وال تعلم ما يُوجد خارج عالمھا الصغير
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ھّن "المرأة شريكة أو الموجود عبارة أوردتھا إحداتعّدد مواقف النساء إزاء  في برزأوضح ما لعّل من 

  .نّھا تشارك الرجل كّل المجاالت، وھي غير مساوية له ألنّھا ال تحظى بكّل الحقوق مثله"مكّملة أل

 23ا باستثناء بعض االحتراز أبدته تامّ  أجوبتھنّ  تجانسالحقوق الفرديّة والجماعيّة فكان أّما بخصوص 

  .على حّق الخصوصيّة بعض النساء من غير المتعلّمات وغير العامالتومن الوسط الريفي امرأة 
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 في الرئاسة ھاحقّ و السياسي المرأة تنظّم لدى النساء إلى أعلى درجة، وشمل خاّصة الحقوقارتفع مطلب 

  .الرجاللرفض لدى شريحة لدى شريحة التالميذ بلغ حّد ا عليھما نوعا من االحترازاللَذْين الحظنا 

االستنتاج نفسه نسحبه على موقف النساء من الحّريّات إذ تحّمسن لكّل أصناف الحّريّة في الجسد واللباس 

رفضت غالبيّتھّن ظاھرة تعّدد الزوجات "أرفضه رفضا قاطعا، ھو أضحوكة، ال يقدر ، في حين واختيار الشريك

"، مع ال ال ال" ت العائالت، فيه تحقير للمرأة" ومنھّن َمن أجابت بـشتيالرجل على أكثر من واحدة، يؤّدي إلى ت

ه تھميش عُ نْ بتبريرات كلّھا دينيّة "النبّي تزّوج أكثر من واحدة، موجود شرعا، مَ  امرأة قبلن بالتعّدد 21ذلك فإّن 

حرام، باطل، غير ْي الزواج العرفي وجھاد النكاح "ظاھرتَ  على رفض النساء للدين"، في المقابل اتّفقت كلّ 

، du n’ importe quoi تالعب بالعقليّات، شرعي، مھزلة، بدون تعليق، سلوك غير حضاري، أفكار مغلوطة،

  تونس".ال يمكن تصديق وجوده في 
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  أمورا ثالثة:  شريحة النساء عن سؤال تصنيف المرأة التونسيّة الحظنا إجابةبالنسبة إلى 

رجا مثال في نعت وكأّن صفة واحدة ال تفيھّن حقّھّن: لم يجدن حَ  ،تصنيف واحداختيار ب لم تكتف النساء - 1

   .العصريّاتو المتحّرراتو بالملتزمات دينيّاأنفسھّن 

ا التالميذ والرجال مقارنةً بالنسبة التي خّصصتھا شريحت -  نسبة الواصفات أنفسھّن بالملتزمات دينيّا ارتفاع - 2

  رأة تبدو في وضع الدفاع عن نفسھا بكيفيّة مختلفة عن اآلخر (الذكر). وكأّن الم -التصنيف لھذا 

موحة، ت حالل، طَ نْ تصنيفات أخرى كثيرة لم ترد في سؤال االستبيان من قبيل "بِ  نفسھاأضافت المرأة إلى  - 3

ونستنتج من ھذه  َدْرھَا بَْعَد الثَْوَرة"،اْح قْ ، طَ شاملة، مكافحة، مكبَّلَة، مقيََّدة بعادات وتقاليد مفروضة، مقموعة

وتعبيرا عن  بحقوقھا وحّريّاتھا وعيھالا منھا إظھارعن التنميط االجتماعي  محاولة انفالت المرأة اإلضافات

  .بھا وفرضھالمطالبة تحفّزھا ل
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  المواطنة في  مساواتھا المرأة من منظور آليّات الترقّي بحقوق -2

من  تاريخيّا من منظور حّق المساواة في المواطنة ھُوإّن العمل على تطوير آليّات الترقّي بوضع المرأة التونسيّة 

التقليديّة مع الواقع اإلنساني الحديث بقِيَمه الجديدة، ومنھا قِيَُم َدة عن تفاعل المجتمعات صميِم القضايا الُمتَولِّ 

جنسھم وانتمائھم، ھذه القِيَُم التي قنّنتھا بصرف النظر عن  ألبناء المجتمع الواحدريّة والعدل والمساواة الح

باعتبارھا  من دون تحفّظ تطبيقھاو احترامھا العمل علىالُدَول و المجتمعات بات من واجب كلِّ ويّة دولالمواثيق ال

  مقياسا الحترام حقوق اإلنسان الكونيّة. 
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لمبدأ تمكين النساء من حقوقھّن كافّة ومن دون  ةإلصالح المجتمعي الراعيإّن من أمتن ھذه اآلليّات آليّة ا

خارج األطر الثالثة التي استجوبنا  في نظرنا ولن تتأّسس وتزدھر ھذه اآلليّة ،أّي شكل من أشكال التمييز ضّدھنّ 

مستوى الموجود وفي ، في اإلطار اإلعالميواإلطار التربوي و اإلطار القانونيفيھا شرائحنا االجتماعيّة وھي: 

 المدى وفي 2011جانفي  14قاليّة التي تمّر بھا تونس بعد تفي الراھن من المرحلة االن أي مستوى المنشود،

  ي.المستقبلاالستراتيجي/

في أن يكون والتعاليم الدينيّة والرغبة عالقته بواقع األعراف  ي فياإلطار القانونما استنتجناه بخصوص 

 نسبة من أنّ  في المواطنة المساواة وال سيّما الدوليّة والقوانينمواكبا لحقوق اإلنسان اة في المساوة حّق المرأ

) خاّصة في الوسط الريفي أعلنت جھلھا 200/ 65 –رجال  200/ 47 –تلميذا  100/ 32لثالث (الشرائح ا

، وأّن ثّمة التقاء بين آراء اوغيرھ ين التي يمكن أن تكفل حّق المرأة في المساواة في المواطنةوالقوانبالتشريعات 

إذ مالوا إلى كونھا ال تضمن حّق  مدار التشريعات القائمة: ةمدارات األسئلة الثالث شريحتَْي التالميذ والنساء في

"التشريعات لفائدة الرجل، المرأة محكوم فيھا، تواجه المرأة عوائق متأتّية من رواسب  المرأة في المساواة

 إذ رأى أغلبھم أنّھا حاجز يحول دون حقوقھا مستندين في الدينيّةوالتعاليم األعراف والتقاليد ، وتاريخيّة وثقافيّة"

المرأة، المشّرعون وتميّز الرجل عن  ألعراف ال تعترف بالمساواة"االسائدة  ذلك إلى واقع األعراف والتعاليم

مدار حقوق و ،جل واإلرث مثال ذلك"الرالدين ال يكفل مساواة المرأة ب رجال، المرأة تحت اإلحراج الدينّي،

إذ أجمعوا على رغبتھم في مواكبة حقوق المرأة التونسيّة منظومة حقوق  اإلنسان والقوانين والمواثيق الدوليّة

ال تحمل اسم الرجل أو المرأة بل " ا مواطنا، فھياإلنسان والقوانين والمواثيق الدوليّة ألنّھا تعامل المرأة بصفتھ

وحتّى تتحقّق ھذه المساواة اإلنسانيّة في  .ون تمييز ال على أساس الجنس أو اللون أو الدين"حقوق اإلنسان د

ثنائيّة التشريع والواقع: كأن تساھم المرأة في سّن  تراعيالمواطنة اقترح أغلب التالميذ والنساء حلوال عمليّة 

 ھا في الواقع وفي كّل الميادين مع الرجلصُ القوانين التي تضمن المساواة التاّمة بين المواطنين، وأن تتساوى فر

  أن تُثبت ذاتھا، المرأة التونسيّة أھل للمساواة". وعليھا "يجب أن تقتحم المرأة كّل المجاالت، 

ّق التشريعات القائمة تكفل حالقوانين وأّن  )200/ 153الرجال بنسبة كبيرة ( لموقف أبرزخالفا لھذا ا

أّن معتقدين  رة "حقّھا مضمون أكثر من الرجل" تكّررت في  أجوبة الكثير منھمعباالمرأة في المساواة وأكثر، ف

"فقد كّرمت المرأة وأعطتھا منزلة  في وجه المساواة بين الجنسيناألعراف والتقاليد والتعاليم الدينيّة ال تقف 

ال يحّق ، مرأة والرجل رجلالمرأة ف، وأّن المرأة ال يمكن أن تتساوى مع الرجل: وأّن حقّھا مكفول بالدين خاّصة،

، للذكر مثل حظّ األنثيَْين" وقد انعكست أصداء مواقف الرجال ھذه في تعبيرھم عن أن به هللاللمرأة إالّ ما خّصھا 

في المواطنة مواكبا لمنظومة حقوق اإلنسان والمواثيق  والمشاركة المساواةالمرأة التونسيّة في  يكون حقّ 
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، وھو الموقف الذي ) دعا في اآلن نفسه إلى مراعاة الخصوصيّة اإلسالميّة200/ 97( الدوليّة، لكّن الكثير منھم

 وبه تعطّل انخراط مجتمعاتھا في منظومةاألنظمة السياسيّة في المنطقة العربيّة و الدينيّةفتئت تتبنّاه التيّارات ما 

  الكونيّة.الحقوق 

لة وموجودة ويمكن تعزيزھا بتطبيق القوانين وترى شريحة الرجال أّن مساواة المرأة في المواطنة حاص

الضامنة لحقوقھا في المساواة عاّمة، كأن يتّم التركيز على أن تتساوى فرُصھا في اقتحام المجال السياسي والحياة 

  المدنيّة بآليّات ماّديّة ومعنويّة تحفّز مشاركتھا.

خالل المرحلة ودورھا  واطنة المرأةبماإلعالم في التوعية  ووسائلالتعليمي لنظام دور اأّما بخصوص 

انطلقت في التعامل مع  الحظنا أّن الشرائح الثالثقد ف السياساتوت التحّوالاء مساھمتھا في بنو ،االنتقاليّة

القضايا المطروحة  والتعبير عن رؤيتھا إزاءھا من دون خلفيّة استراتيجيّة بعيدة النظر واكتفت في إجاباتھا عن 

بال تبرير أو توضيح أو تحليل: "ال أعرف، ال جواب، غير مواكب لما يحدث".   الأو  بنعم األسئلة المطروحة

في أّن للنظام التعليمي دورا في بناء ثقافة الشراكة والمساواة: "يساھم في توعية المرأة  تتّفقكافّة ا لكّن الشرائح

ن أجياال تتربّى على المساواة، العلم ينّور وتثقيفھا، يدعو إلى المساواة، يجعلھا تميّز حقوقھا من واجباتھا، يكوّ 

عقل المرأة ويحّررھا من األفكار الرجعيّة والتخلّف"، كما له دور في التربية على االختالط والقبول باآلخر 

ائل اإلعالم في التوعية بخصوص دور وس لدى شريحتَْي التالميذ والنساء  يستمّر ھذا االتّفاقوالمختلف جندريّا. 

: "اعتبار اإلعالم بعد الثورة مكسبا، يؤثّر إيجابيّا في العقول، يساھم في التعريف بھا والتعريفمرأة بحقوق ال

أّما شريحة الرجال فإّن  وھادفا،ن أن يكون اإلعالم حّرا نزيھا محايدا " مشترطتَيْ بمشاكل النساء تثقيفًا وتوعيةً 

م جسد المرأة في تمييع المرأة وتھميشھا، يستخدى ) قيّم دور اإلعالم سلبيّا: "يقوم عل200/ 122أغلبھا (

  المستور والفضائح".ال دور له إالّ في كشف  انحالل،التي فيھا  الومضات اإلشھاريّة

اعترفت الشرائح الثالث بدور المرأة الفّعال خالل المرحلة االنتقاليّة في المستويات االجتماعيّة 

وحمايته، خاّصة في  إلدارة األسرة النواة األساسيّة في بناء الوطن ةً ھَّلُمؤكانت واالقتصاديّة والسياسيّة باعتبارھا 

لةً كافّة األعباء الماّديّة  وسائر الفئات األخرى جنبا إلى جنب مع الرجل األوقات والظروف الصعبة، ، ُمتحمِّ

 ،متحّضرة ،قَّفَةمث ،متعلّمة مقتصدة، "صاحبة تجربة، –بحسب ما ورد في بعض اإلجابات  –ألنّھا  والنفسيّة،

بناء التحّوالت وبالتالي فإنّه "ال غنى عنھا في  ومسؤولة" وألنّھا "قادرة على صنع المعجزات" ،متحّررة

  ما بعدھا من مراحل.حتّى في في المرحلة االنتقاليّة و االجتماعيّة والسياسيّة ألجل مستقبل واعد"
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  المحور الخامس

  توصيات البحث

 من شريحة كلّ  رغم تجانسه النسبي داخل لمواطنة في تونس مفھوما وتمثاّل وممارسةاقضايا  التفاعل مع ظلّ ي

 حيويّ  وھو تفاعل ،والتعقيد والتداخلوالتنّوع  على درجة كبيرة من الخصوصيّة ناتقريرھا التي درسالشرائح 

يّة والسياسيّة تطّورات األوضاع االجتماع وتَشَحنُهُ  من حراك تُغّذيه المواطنةشھده في ظّل ما ت وواعد

  .2011جانفي  14ھا تونس بعد تعيش مازالت االنتقاليّة التي ةحلخالل المر األمنيّةوواالقتصاديّة 

وماّدة عمله ومنھج  ھذا التقرير أّن منطلقات في رصانة تقتضيھا شروط الدراسة الموضوعيّة إنّنا نقرّ 

محدودة و نسبيّة –على أھّميّتھا  –تظّل والشّك  ي تونسفالمواطنة  بالنسبة إلى بنائه والتوصيات التي انتھى إليھا

 وضعَ  وعفويّة جرأةفي  عكست من الواقع الَمِعيش متنّوعةو حيّة عيّنات الذي رّكز على البحث بحدود مجال

بين  القائمة التفاوتمظاھر و المدرسي واالجتماعي والسياسي وإخالالت الواقعالوعي المدني المواطنة و

صنّاع  تُحفِّز والعملتفكير النظر ولل مفيدة نتائجي، وھي بالتالي في المستويَْين النظري والميدان اتوالفئاألوساط 

ر سْ جَ تّخاذ القرارات واإلجراءات الكفيلة با لىعخاّصة وتساعدھم القرار وأصحاب اإلرادات والعزائم الحيّة 

تحقيق العدل ضرورة و في تونس واطنةالم واقع والفئات واألوساط في شرائحالعديد  الھّوة القائمة بين

 المدن الكبرى أو فيواألحياء  التجّمعاتالمدن ووفي العاصمة  ذلك سواء كان ،المساواة في حقوقھا وواجباتھاو

والفئات ط اوسواألجتماعيّة اال الشرائحكّل  وبمراعاة خصوصيّات كثافة داخَل البالد، األقلّ  واألحياء التجّمعاتو

  .في الريف والمدينة يدات أوضاعھاوتعق ةُسّكانيّ ال

  توصيات تخّص المواطنة وممارستھا في تونس -1

ھدفا استراتيجيّا للعمل اآلني والُمستقبلي  2011جانفي  14قيمة المواطنة وممارستھا في تونس بعد اعتبار  أّوال

نسان وكرامته على من أجل ترسيخ أسس المجتمع المدني وتحصين مسار البناء الديمقراطي وتحقيق حّريّة اإل

  قاعدة العدل والمساواة بين كّل الفئات والجھات والمناطق دون تمييز.

الحتضان رغبة التونسيّين في المشاركة في الحياة  2011جانفي  14استثمار مجال الحّريّة المتّسع بعد  ثانيا

التھا وأبعادھا اإلنسانيّة والعمل عبر توضيح مفاھيمھا وُرؤاھا وتمثّ  للتعريف بقيمة المواطنة وممارستھاالعاّمة 

  على تأسيسھا بكيفيّات سليمة ومنفتحة تؤّدي في اآلن نفسه إلى تأصيلھا الثقافي واالرتقاء بممارستھا االجتماعيّة.
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  اعتماد بعض المنشورات والملصقات والومضات اإلشھاريّة من خالل ُجَمل ُموَجّزة ومعبّرة تُبرز قيمة

تھا باعتبارھا حقّا وواجبا، بالتركيز على مجاالت محّددة كالبيئة والنظافة المواطنة وأھّميّة ممارس

واحترام اآلداب العاّمة وااللتزام بالواجبات في العمل واإلنتاج ورعاية األسرة وبالحقوق والحّريّات 

والمشاركة في أنشطة المجتمع المدني والخدمات العاّمة (يمكن أن يتّم ھذا عبر بروتوكوالت تعاون 

وبعض وسائل اإلعالم ودور النشر والمطبعات والمجالس البلديّة والھياكل  FACTومساعدة بين الـــ 

 والمؤّسسات التعليميّة). 

  نشر نتائج التقرير والتعريف بتوصياته باعتماد جدولة تراعي خصوصيّات العمل والنشاط خالل

يّة والمدرسيّة والجامعيّة والُعطَل الفصول األربعة، ومنھا أساسا ما يتّصل برزنامة السنة اإلدار

والمناسبات واأليّام الوطنيّة والعالميّة، والتركيز على أبواب ومحاور دون أخرى: كاأليّام العالميّة 

 25لمقاومة األمراض أو للتشجيع على بعض األنشطة كمقاومة األّميّة، واأليّام الوطنيّة المميّزة كيوم 

 أوت (ذكرى صدور مجلّة األحوال الشخصيّة)، الخ ... 13ويوم جويلية (ذكرى عيد الجمھوريّة) 

  يمكن التوّجه إلى الدوائر المختّصة في إعداد ونشر الكّراس والكتاب المدرسي بالنسبة إلى شريحة

التالميذ (كالمركز القومي البيداغوجي والمراكز الشبيھة الخاّصة والعاّمة)، حتّى يتّم التعريف بأساسيّات 

من حيث المفھوم والتمثّل والممارسة) والتوعية والتحسيس بھا في أوساط الناشئة والتالميذ المواطنة (

بحسب مراحل دراستھم عن طريق توظيف واجھة الكّراس والكتاب وصفحتَْيِھما الخلفيّة إلبراز بعض 

 القِيَم والمفاھيم والمواقف).

  وبمراعاة خصوصيّات ھذا  -ف والمدينة في الري - يمكن اعتماد نفس اآلليّة في الوسط النسائي أيضا

الوسط، بالتنسيق والتعاون مع المنظّمات ومراكز الدراسات المختّصة (كالجمعيّات الناشطة في الوسط 

النسائي كالنساء الديمقراطيّات والكريديف وغيرھا) والھياكل والمؤّسسات المسؤولة (كالمعتمديّات 

زمة بقضايا المواطنة لفائدة المرأة (ترويجھا في وسائل النقل والبلديّات)، وعن طريق الُملصقَات الملت

  العمومي مثال).

 ،FACTالمنتدى العربي للمواطنة تعزيز دور الجمعيات والمؤسسات ذات الصلة بالمواطنة، من ضمنھا  ثالثا

المجتمع بناء  واإلسھام في الشعور الفردي والجمعي بالمواطنةدعم وتفعيلھا في اتّجاه العمل الميداني من أجل 

ومؤّسساته الحاضنة وتكريس المبادئ والمفاھيم والنُظُم المجتمعيّة المشتركة، وفي مقّدمتھا  المدني الحديث

  مؤّسسة الدولة المدنيّة.
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  أن يمتّد نشاط الجمعيات والمؤسسات ذات الصلة بالمواطنة، من ضمنھاFACT،  في الحْقلَْين النظري

 الداخليّة لمعالجة قضايا خصوصيّة: كالمواطنة والخدمة الصّحيّة مثالوالعملي إلى الجھات والمناطق 

(يمكن خالل ھذا النشاط التعاون مع عمادة األطبّاء أو أطبّاء متطّوعين للغرض، ويمكن التركيز على 

بعض األمراض بحسب أولويّات محّددة)، أو العدالة الجبائيّة بين األوساط والفئات في عالقة بتطوير 

مواطنة: مثال مسألة المساواة في االنتفاع بأداء الضرائب ومداخيلھا وخدماتھا بين الوسطَْين واقع ال

الريفي والحضري (من خالل خاليا تفكير ودراسة وحوار أو من خالل ندوات أو ورشات عمل محلّيّة، 

ضايا ومن خالل التدّخل المباشر في بعض البرامج)، أو قضايا الوسط المدرسي والجامعي (كطرح ق

منقطع في معتمديّة فريانة من والية القصرين َوْحدھا، رقم  730 –االنقطاع عن الدراسة خالل الثورة 

وطرح قضايا  –أفادني به معتمد المنطقة أخيرا وھو يسعى من خالل برمجة ُمحدَّدة إلى استرجاعھم 

اون والتنسيق مع وزارات العنف والمخّدرات والتطّرف الديني في المدارس والمعاھد والكلّيّات بالتع

التربية والتكوين والتعليم العالي والصّحة والمرأة والرياضة وإداراتھا الجھويّة ومديري المؤّسسات 

 التربويّة والجامعيّة).

  الشعور الفردي والجمعي بالمواطنةيمكن على سبيل المثال ال الحصر جدولة نشاط سنوي لدعم 

من خالل جدولة محاور مضبوطة يتّم التعريف بھا في  لحديثالمجتمع المدني اواإلسھام في بناء 

ورشات عمل مع الشباب المدرسي والجامعي في المدارس والمبيتات واألحياء الجامعيّة، بمراعاة 

التوزيع الجغرافي للمبيتات في كافّة أرجاء البالد وعدم االكتفاء بالعاصمة والمدن الكبرى، رغم أھّميتھا 

  أيضا.

من خالل العمل على نشر ثقافة  في المستوى المعرفي ممارسة المواطنة امج تدريب تخصّ وضع بر رابعا

من خالل التعريف بقوانين المواطنة وحماية حقوقھا  المستوى التشريعيالمواطنة ومستلزماتھا وشروطھا و

ا الخاّصة والعاّمة عبر تشجيع النشاط المواطني في صلب الحياة المدنيّة ومؤّسساتھ المستوى العمليوواجباتھا و

عبر الحّث على تجديد مؤّسسات الدولة والمجتمع َوفق ھَْنَدسات وَمناويل تستجيب في اآلن  والمستوى المؤّسساتي

  نفسه للمعايير واالحتياجات الوطنيّة والدوليّة.

عيّة من يستوعب أھّم الشرائح والفئات واألوساط االجتماللتربية على المواطنة صوغ مشروع متكامل  خامسا

أجل تقريب المفھوم والمساعدة على ُحسن تمثّله وممارسته بما يضمن التقّدم النوعي في اكتساب قيمة المواطنة 
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اكتسابا تلقائيّا يوازي بين احتياجات المجتمع وواجبات الدولة المدنيّة ويعمل على سّد الفجوة التي غالبا ما تظھر 

  لمذة والتَمْدرس إلى مرحلة االندماج في الحياة العاّمة.في حياة المواطن بعد تحّوله من مرحلة الت

حاجة والتأھيل والمبادرة بالنسبة إلى العاطل، و حاجة التكوينك باالحتياجات المجتمعيّة المواطنةربط  سادسا

حاجة ، ووالمعرفي بالنسبة إلى التلميذ والطالب الترقّي الدراسيوالتعلّم والفھم بالنسبة إلى األّمّي، وحاجة  الوعي

الُمستدامة بالنسبة إلى األوساط  حاجة التنمية البشريّةعلى قاعدة المساواة بالنسبة إلى الرجل والمرأة، و الشراكة

َشة والمحرومة في الريف والمدينة.   الُمھمَّ

 من أجل تعميق وقِيَم المجتمع المدني ممارسة المواطنة وثقافة حقوق اإلنسان وضع آليّة عمل تجمع بين سابعا

  الوعي النوعي الھادف إلى دعم حقوق المرأة والطفل واألسرة واألقلّيّات ومناھضة كّل أشكال التمييز.

  يمكن تجسيم ھذه التوصية من خالل بروتوكوالت تعاون وجدولة نشاط مواطني مع المنظّمات التونسيّة

ّصة في مجاالت األسرة والدوليّة والجمعيّات الناشطة في حقلَْي حقوق اإلنسان والمجتمع المدني، خا

  والمرأة والطفل والشباب واألقلّيات والُمھمَّشين.

في مناطق ُمحدَّدة َوفق تصّورات موضوعيّة جاھزة للتنفيذ  مشاريع نموذجيّة في ممارسة المواطنةإنجاز  ثامنا

ابيّة نتائجھا المدنيّة الميداني تكون بمثابة األمثلة الحيّة لإلقناع بأھّميّة ممارسة المواطنة في أوضاع تضمن إيج

  وتسمح بتسويقھا.

  في منطقة محدََّدة من المناطق الداخليّة التي يتوفّر فيھا  مشروع مواطني متكامليمكن العمل على إنجاز

الحّد األدنى من الھياكل والمؤّسسات القائمة: كاإلدارة المحليّة والمؤّسسات العموميّة والبنية التحتيّة 

المشروع ماعيّة، ويتّم التوثيق المرئي لوضع المنطقة قبل وأثناء وبعد إنجاز وتنّوع الشرائح االجت

 .المواطني المتكامل

  يكون إعداد المشروع انطالقا من معطيات محلّيّة دقيقة وَوفق تصّور عملي شامل وباتّفاق مع السلطتَْين

من دون تدّخل في توّجھات المشروع التي المركزيّة والمحلّيّة اللتَْين تلتزمان بالمساعدة الماّديّة والمعنويّة 

 يتّم التحاور في شأنھا واإلقناع بھا وتبنّيھا لاللتزام بھا في مستوى التنفيذ.

   يُبنَى المشروع بقُُدرات وكفاءات محلّيّة ُمقتنعة بأھّميّته وجدواه وبمساعدة محلّيّة ووطنيّة ودوليّة َوْفق

وأدائھا وبيان دورھا في االرتقاء النوعي بنمط الحياة  رسم بياني منھجي ھدفه تحسين وضع المواطنة
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تسويقھا إعالميّا من خالل زيارات وتظاھرات ومرئيّات لتكون  –عند نجاح التجربة  –محلّيّا، ويتّم 

 منواال ھادفا.

  المواطنة في تونسالتي أنجزنا فيھا جانبا من استبياننا بخصوص  - اقتراح أن تكون معتمديّة فريانة 

من والية القصرين مجاال لھذه التجربة/  -  2014مارس  26يوم الشباب والمواطنة العمل وورشة 

  المشروع. 

  توصيات تخّص الشراكة المتساوية في المواطنة -2

حقّا إنسانيّا ُمكتسبا تضمنه حقوق اإلنسان العالميّة  في المواطنةبين المرأة والرجل  المساواةاعتبار  أّوال

ما" وإلى  2014التي جاء دستور والمواثيق الدوليّة  "داعيا إلى التمّسك بھا بناًء على منزلة اإلنسان كائنا ُمكرَّ

  من بابه الثاني: الحقوق والحّريّات.  21احترامھا وتكريسھا من خالل الفصل 

  يشرف  بمحور الشراكة المتساوية في المواطنةالمتعلّقة  2014إقامة ورشات عمل حول فصول دستور

طھا خبراء ومختّصون في القانون وتشارك فيھا أطراف سياسيّة واجتماعيّة وجمعيّات مدنيّة عليھا وينشّ 

ودعمه وتعزيزه في كّل ما سيتّم استصداره من قوانين  مبدأ المساواةناشطة بھدف التأكيد على احترام 

 .2014تفصيليّة ُمستخَرَجة من دستور 

  ألساسيّة مراقبة مدى احترام القوانين الُمستَصَدرة لمنظومة مھّمتھا ا آليّة مدنيّة للمتابعة والتنبيهوضع

حقوق اإلنسان والمواثيق الدوليّة، ووضع جدولة دقيقة تُنبّه إلى كّل ما قد يظھر من خروقات وعناصر 

 .الشراكة المتساويةتقصير بخصوص 

 ص والمواطنة مرصد تكافؤ الفروضع آليّة تنسيق في الغرض مع المنظّمات والمؤّسسات المختّصة كـ

 Femmesالجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات الذي أعلنت عن تأسيسه  15للنساء في تونس

Démocrates  من أجل دعم الحقوق االقتصاديّة واالجتماعيّة " 2013فيفري  22يوم الخميس

قوق اإلنسان في والسياسيّة للمرأة باعتبارھا رافدا أساسيّا من روافد النضال من أجل الديمقراطيّة وح

                                                            
  . www.google.tn  اُنظر اإلعالن عن تأسيسه وجوانب من نشاطه في  15
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ل من قِبَل  16تونس" َشة ذو بُعد دولي بما أنّه "ُمموَّ برنامج األمم وھو مرصد لفائدة المرأة التونسيّة الُمھمَّ

  .17على مدى سنتين لالھتمام بحقوق النساء" UNDP للتنمية المتّحدة

العمل على تقنينه وإبرازه جزءا ال يتجّزأ من حقوق المرأة يجب  المساواة في المواطنةالعمل على جعل  ثانيا

  والتوعية به ونشره في كّل األوساط االجتماعيّة.

  ،عبر المبادرة بطلب التعاون مع إدارات التعليم والجامعات والھياكل والمؤّسسات والمنظّمات والمعنيّين

(بالنسبة  كالنوادي في المدارس والمعاھد، ومديري المؤّسسات، والُمربّين المختّصين في التربية المدنيّة

إلى شريحة التالميذ)، ومؤّسسات التضامن والدمج االجتماعي في المناطق واألحياء الشعبيّة (بالنسبة إلى 

َشة)، ومع إدارات ومؤّسسات العمل العموميّة والخاّصة (بالنسبة إلى شريحة العّمال)، ومع  الشرائح الُمھمَّ

 لة والتشغيل (بالنسبة للعاطلين عن العمل)، الخ ...المنظّمات والھياكل المختّصة في معالجة قضايا البطا

  والقتراح كيفيّات دعم ھذا الحّق وتطويره وتالفي  المساواة في المواطنةإقامة ندوات للتوعية بحّق

 نقائصه في التشريعات القائمة وتقديم البدائل الممكنة لتجاوزھا.

 لجنسين في كافّة المؤّسسات العاّمة العمل على استصدار قوانين تفرض االختالط والمساواة بين ا

والخاّصة، وفي مقّدمتھا المؤّسسات التربويّة. (يجب التنسيق في ھذا العمل مع سائر المنظّمات والھياكل 

  والفّعاليّات والشخصيّات المختّصة المتبنّية له).

منھا ما بات يتسّرب إلى و -ضبطُ أشكال الحيف والتمييز واالستنقاص التي تستھدف المرأة وَجْدولتُھا  ثالثا

د للفراغات الفكريّة والنفسيّة  الوسطَْين المدرسي والجامعي ليُربك حّق المساواة بين الجنسين في استغالل ُمتعمَّ

  ويكون ھذا الضبط بدراسات علميّة/ميدانيّة. -والماّديّة للناشئة 

  مظاھر الحيف والتمييز لمتابعة شبكة رصد المواطنة إقامة شبكات رصد محلّيّة صغرى تنشط ضمن

 واالستنقاص الُمسلّطَة على الفتاة والمرأة في المجال االجتماعي المحلّي.

                                                            
، الخميس مرصد تكافؤ الفرص والمواطنة للنساء في تونسس العاصمة لإلعالن رسميّا عن إحداث بتون الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّاتمن الندوة الصحفيّة التي عقدتھا   16
  . www.google.tn  وكذلك موقع Femmesdemocrates.org ، اُنظر موقع 2013فيفري  22
  .المرجع نفسه  17
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  لھذه الشبكات أن تنشط في المؤّسسات التربويّة (كالروضات والمدارس والمعاھد والكلّيّات) والمھنيّة

ألَُسر والمستشفيات والمبيتات (كالضيعات الفالحيّة والمصانع) واالجتماعيّة والسياسيّة عاّمة (كالبيوت وا

 والنقابات واألحزاب والجمعيّات واألحياء الشعبيّة).

  :التوثيق  اتّجاهتجميع ما يتّم رصده وتصنيفه وجدولته واإلفادة منه لالرتقاء بالمواطنة في اتّجاھَْين

     التشريع وصناعة القرار والتننفيذ. اتّجاهوالتأطير والدراسة والبحث، و

التي ال تستجيب للشراكة المتساوية بين المرأة والرجل في المواطنة، وفي مقّدمتھا قوانين عة القوانين مراج رابعا

  .مبادئ الشراكة المتساوية في المواطنةمجاّلت الطفل واألحوال الشخصيّة والشغل في اتّجاه تطويرھا بمراعاة 

 بحث والتفكير والرصد المتوفّرة. تتولّى ھذه المراجعة لجان مختّصة في الغرض تستفيد من ماّدة ال  

كالشراكة والتكامل والتناصف وغيرھا  –أن تكون العالقة بين المرأة والرجل والقِيَم المرتبطة بھا جندريّا  خامسا

  بين الجنسْين. حقّا للمرأة وللرجل على أرضيّة المساواة الُمطلَقة -من المفاھيم والتمثاّلت الُمتداَولة 

 خ ھذه المفاھيم (كالشراكة والتكامل والتناصف) التي باتت ُمتَداَولة في تونس يجب العمل على إرضا

في تنّصل واضح من استخدام مصطلح  -بفعل الحراك السياسي واالجتماعي والثقافي اإلسالموي 

للدراسة والبحث والنظر من خالل  -بين المرأة والرجل وبھدف تكريس الَوالية على المرأة المساواة 

شات عمل ومحاورات عميقة تربطھا ضرورةً بنبذ كّل أشكال الحيف والتمييز ضّد المرأة ندوات وور

 التي نّصت عليھا القوانين والمواثيق الدوليّة والقِيَم اإلنسانيّة الكونيّة.

  العمل على تبسيط نتائج ھذه الدراسات ونشرھا على نطاق واسع َوفق اآلليّات التي بيّنّاھا في التوصية

  .توصيات تخّص المواطنة وممارستھا في تونس - 1ن: الثانية م

تطال كافّة األوساط االجتماعيّة التي تختلط  الشراكة المتساوية في المواطنةوضع برامج مختّصة في  سادسا

واألوساط الريفيّة والنائية حيث فيھا المرأة بالرجل، ومنھا خاّصة أوساط العمل الصناعي والفالحي والخدماتي، 

  لمرأة وتُجبَر على االختفاء وراء سلطة الرجل لممارسة مواطنتھا.تُحاَصر ا

 :يمكن تفصيل ھذه البرامج على سبيل المثال ال الحصر كاآلتي 
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  يستھدف تكافؤ الفرص وتوفيرھا وتنميتھا (في مجال  الشراكة المتساوية في المواطنةبرنامج مختّص في

ل التعلّم والتكوين، في مجال االنتداب والعمل، في التمدرس والحماية من االنقطاع عن الدراسة، في مجا

 مجال المساواة في األجر بين الجنسين). 

  يستھدف آداب التعامل االجتماعي والسياسي والقِيَمي  الشراكة المتساوية في المواطنةبرنامج مختّص في

لتاّمة في في الوَسطَْين الريفي والحضري من خالل وضع مدّونة سلوك حضاري يكّرس المساواة ا

المواطنة بين الجنسين وفي كّل األوساط، ويمنع كّل أشكال التحّرش وسوء المعاملة ويشّجع على 

 االحترام الُمتباَدل.

  خاّص بدعم ھذه الشراكة في الوسط الريفي (بالنظر  الشراكة المتساوية في المواطنةبرنامج مختّص في

 واطنة فيه وفي المدينة)إلى خصوصيّة الريف والھّوة الفاصلة بين واقع الم

  ،يمكن "تفتيت" ھذه البرامج الكبرى إلى تفريعات وبرامج صغرى تخّص صنف المؤّسسة (مدرسيّة

ِحَرفيّة، صناعيّة، فالحيّة، مختّصة، غير مختّصة، إداريّة، َخَدَماتيّة، سياسيّة، ثقافيّة، الخ ...) أو الشريحة 

  جھة أو المنطقة الخ ...االجتماعيّة التي يستھدفھا البرنامج، أو ال

حّث المنظومات التربويّة واإلعالميّة التي مازالت تتسّرب فيھا مظاھر من التمييز على إبطالھا احتراما  سابعا

  لمبادئ حقوق اإلنسان ولكّل القوانين والمواثيق الراعية للحقوق المتساوية في المواطنة.

 ج شبكة الرصد حتّى يتّم حصر ھذه المنظومات عمليّا يمكن اعتبار ھذه التوصية من مشموالت برنام

، ثّم التدّخل عبر الھياكل والمؤّسسات والمسؤولين المباشرين لمنعھا أّوالومتابعتھا وتصنيفھا وجدولتھا 

  .ثانياأو حثّھا على إيقاف كّل أشكال التمييز 

ا ومعنويّا ورمزيّا عبر التربية والثقافة تحفيز العمل على الترقّي بآليّات الشراكة المتساوية في المواطنة ماّديّ  ثامنا

  واإلعالم ومن خالل أجھزة وبرامج مختّصة في الغرض.
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  البحث بيبليوغرافيّة

  من دون اعتبار األلف والالم) ُمرتَّبة القائمة (    العريبّة -1

  .1948ديسمبر  10، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 

، نشر برنامج األمم : نحو نھوض المرأة في الوطن العربي2005ة للعام تقرير التنمية اإلنسانيّة العربيّ . 
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، مركز كارنيغي للشرق دراسة االتّجاھات والممارسات المدنيّة لدى طلبة المدارس التونسيّةحسن)، التليلي (م. 
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  .2014أفريل  11جمعة ال، سھرة برنامج اليوم الثامنسيّة، بّث تجريبي، ، قناة تلفزيّة تونالتونسيّة. 

  .2004، منشورات المطبعة الرسميّة للجمھوريّة التونسيّة (نسخة منقّحة) 1959التونسيّة دستور الجمھوريّة . 

  .2014منشورات المطبعة الرسميّة للجمھوريّة التونسيّة ، 2014التونسيّة . دستور الجمھوريّة 

  . 2013لسنة  134، عدد 2011لسنة  84وعدد  74، عدد للجمھوريّة التونسيّة الرائد الرسمي. 

  .1990 تونس، الدار التونسيّة للنشر، ،اإلسالم والحداثةالشرفي (عبد المجيد)، . 

، السياساتالمركز العربي لألبحاث ودراسة ، ثورة المواطنة... " ثورة بال رأس"تونس:  صّديقي (العربي)،. 

  .2011الدوحة، يوليو 

 .1999لسنة القانون التوجيھي لإلصالح التربوي التونسي . 

  .2002لسنة القانون التوجيھي للتعليم بتونس  . 

  .2011ماي  10مؤرخ في  2011لسنة  35عدد  انتخاب المجلس الوطني التأسيسي التونسي مرسوم. 
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بيب الشريف، دار الميزان للنشر حّمام سوسة/تونس، ، جمع وتعليق القاضي محّمد الحمجلّة األحوال الشخصيّة .

  .2001طبعة أفريل 

  .2000، منشورات المطبعة الرسميّة للجمھوريّة التونسيّة، مجلّة حماية الطفل. 

، مختصر التصاريح الُمدَرجة بالرائد الرسمي للجمھوريّة التونسيّة، نشر اإلعالنات القانونيّة والشرعيّة. 

  .2013بعة الرسميّة للجمھوريّة التونسيّة، جوان تونس، منشورات المط

    .، اإلعالنات القانونيّة والشرعيّة والعدليّة  www. jort.tn: للمطبعة الرسميّة التونسيّة الموقع اإللكتروني. 

  غير العربيّة -2 

. Actes de Colloque, L’apport du XXème Siècle au Droit privé tunisien, colloque 

organisé par la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, du 23 au 25 

Avril 1998, Publications de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 

(collection Forum des juristes n°8), 2000. 

. Ayed (Néjib) et autres, Education, Diversité et Cohésion Sociale en 

Méditerranée Occidentale, Rabat 2010.                                                                                       

. Ben Jaballah (Hamadi), Société civile et éducation civique: le choix tunisien, 

Conférence, 20 Mars, Tunis 1995. 

. The COALITION FOR WOMEN OF TUNISIA, a duly registered non-profit 

network, JORT, the Gazette of the Republic of Tunisia, N° 107, 6 September 2012. 
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  البحث مالحق

 المھتّمة بالمرأة  جمعيّات المواطنة :1جدول رقم 

  

   201418أفريل  30 إلى 2011جانفي  01من  
  ثقافّية ةجمعّية نسائيّ   دعم قيم المواطنة وثقافة الحوار  2011لسنة  084 الرائد الرسمي عدد  نساء تونسّيات  1

ارتقاء من أجل مشاركة نسائّية   2
  فاعلة

  جمعّية نسائّية  تدريب المرأة على قيم المواطنة  2011لسنة  96 الرائد الرسمي عدد

تفعيل دور المرأة في المجتمع   2011لسنة  97 الرائد الرسمي عدد  طنةجمعّية المرأة والموا  3
  وتوعيتها بمفهوم المواطنة

  جمعّية نسائّية

تأسيس مواطنة حقيقّية تقوم على   2011لسنة  101الرائد الرسمي عدد  جمعّية مواطنات  4
  المساواة

  نسائّية

لمواطنة وحقوق التحسيس با  2011لسنة  103الرائد الرسمي عدد  أصوات النساء  5
  النساء

  ذات صبغة عاّمة

نساء من أجل المواطنة   6
  والعدالة 

الدفاع عن حق المرأة في المواطنة   2012لسنة  047الرائد الرسمي عدد
  الفاعلة

  جمعّية نسائّية حقوقّية

جمعّية نساء من أجل المواطنة   7
  والتنمية

  نسائّية/ثقافّية تنموّية  االرتقاء بوعي المرأة  2012لسنة  092الرائد الرسمي عدد

تشريك المرأة المثقفة وغير   2013لسنة  22الرائد الرسمي عدد   نساء تونس  8
المثقفة في جميع الميادين وبعث 

روح المواطنة في نفوس 
  التونسّيات

  اجتماعّية ثقافّية

نشر ثقافة المواطنة وحقوق   2013لسنة  35الرائد الرسمي عدد   تونس لينا الكل  9
  نفبنبذ كّل أشكال العاإلنسان 

ذات صبغة عاّمة: 
  اجتماعّية/ثقافّية

 
                                                            

، تونس، منشورات المطبعة الرسميّة مھوريّة التونسيّة، نشر اإلعالنات القانونيّة والشرعيّةدليل الجمعيّات والنقابات و األحزاب، مختصر التصاريح الُمدرجة بالرائد الرسمي للج 18
  .2014أفريل  30إلى   www.jort.tnالموقع اإللكتروني للمطبعة الرسميّة، قسم اإلعالنات القانونيّة والشرعيّة والعدليّة، و2013للجمھوريّة التونسيّة، جوان 
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   المواطنةالميذ بخصوص تمّثل مفاهيم شريحة الت من إجابةنماذج  :2 جدول

  شريحة التالميذ نماذج من إجابة  المفهوم

أعرف، مقّر السكنى والعيش، ، مسقط الرأس، ال منزل كبير للمواطنينرقعة ترابّية تعيش فوقها مجموعة، إقليم وشعب وسلطة،   الوطن
  أهّم ما في حياة اإلنسان، ُبعد ماّدي وُبعد معنوي، البيئة الروحّية، إقليم بّري وبحري وجّوي، رمز الكرامة، عَلم، ما أفخر به.

ُمكتَسبة من  قيمة ُمكتسبة باالنتماء للوطن، الجهاد، جملة مشاعر وأحاسيس ُتجاه الوطن، عالقة بين الوطن والمواطن، صفة  المواطنة
الوطن، شعور عميق باالنتماء إلى وطن، أشياء يقوم بها اإلنسان، حقوق وواجبات على قدم المساواة، المجموعة الوطنّية، حّق 

  العيش.
عن شعب، الجنسّية وبطاقة التعريف، حّق لإلنسان مميِّز، مجموعة الخصائص المشتملة على صفات جوهرّية  اما يمّيز شعب  الهوّية

ة، أب تونسي مع أّم تونسّية، ممّيزات العادات والتقاليد واللغة واللهجة، الهوّية التونسّية هي االنتماء العربي اإلسالمي، مسلم ممّيز 
  في تونس العربّية.

ملكّية، ما يجب أن الصّحة، التعليم (المجاني واإلجباري)، حّرّية التنّقل والتعبير، االنتخاب، الترّشح، االنخراط في جمعّيات، حّق ال  الحقوق
يتوّفر وأحصل عليه متى أريد، حّق النقد، ما ورد في مجّلة حقوق اإلنسان، ما يكفله لنا القانون، يتّم تحديدها بالقانون والدستور، 

  الحّق في المشاركة في الحياة العاّمة، جميع حقوق العيش.
لتزام به وال أخترقه، الخدمة العسكرّية، التضامن، عدم اإلخالل بالنظام العمل، المحافظة على الممتلكات العمومّية، ما يجب اال  الواجبات

ع العاّم، ما أمارسه للرقّي بالمجتمع، يتّم تحديدها في إطار المواطنة بالقانون والدستور، احترام األكبر منك، االلتزام بالقوانين ودف
  الضرائب، خدمة المجتمع، كّل ما علّي فعله برحابة صدر.

المجتمع 
  المدني

ومنّظمات حقوق اإلنسان يشارك فيه ه منّظمات كالنقابات مجتمع في المجموعة، االنتماء لألحزاب والجمعّيات، االنتماء إلى
المواطن، ال أعرف، ما تفرزه االنتخابات، مجموعة من األفراد والجماعات والمؤّسسات تربط بينهم عالقات، السلوك المدني، 

  احترام القوانين، مجموعة من العائالت تكّون مجتمعا. التسامح، نبذ مظاهر العنف،
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  الموقف من السلطة المركزّية الرجال بخصوصشريحة  من إجابةاذج نم :3جدول رقم 

  المؤّسسة األمنّية  رئاسة الحكومة  رئاسة الجمهورّية  المجلس التأسيسي

  شرطة  جيش

  شاّب متعّلم

 يساهم في تحرير 
ٍض، ال ور، غيُر ُمر دست

يمّثلني، غيرُمنّظم، 
تياره حسب كان اخلو 

  .أفضلمقاييس لكان 

  شاّب غير متعّلم

، ال أعرفه، فوضوي
ُمضحك، ال ُيعجبني، 

 ينهبشخصّية، مصالح 
  وطنّية.أموال 

  كهل عامل

يهّمني، غير ُمنظَّم، ال
، خيبة أمل، تافه

وضوي، مضيعة ف
  .للوقت، مهزلة

  كهل عاطل

ي، غير ُمنظَّم، ال يعجبن
د ، متعدّ صفر

اإليديولوجّيات، مهزلة، 
برة ليست لهم خ تالمذة
   .كافية

  شاّب متعّلم

َضْبع، فاشلة، سلطة 
، ّية،مسؤولّية محدودةرمز 

ال نراه إّال لإلعالن عن 
الحداد، ال يهّمني، 
فاعل مناضل لكن غير 

  .كرئيس

  شاّب غير متعّلم

بال ال يصلح للرئاسة،  
رئيس صوري، ال سالح، 

ْيَنقَّع وَراْء  يفعل شيئا،
َحْن(خارج السياق).   الصّْ

  كهل عامل

ال يعجبني، َماَعْندوْش 
َوْهَرْة (مظهره غير الئق، 

ليست لديه كاريزما)، 
  يجهل السياسة،َكَراُكوْز.

  كهل عاطل

، ليست لديه شخصّية 
ْمَعمِّْر الُكْرسي (حّتى ال 

منصب شاغرا)، يبقى ال
  . مكانه خطأ، متناقض

  شاّب متعّلم

َنْمل، تفتقد للهيبة، بيت 
ضعيف، عجز عن تسيير 
البالد، كالم فارغ، فاشلة، 
تنقصه التجربة، تافه، ال 

  جواب، ال تعليل.

   شاّب غير متعّلم

ال يصلح للحكومة، ِكي 
ِسيِدي ِكي ْجَواُدو، رئيس  

صوري، االسم العالي 
  والمربط الخالي.

  كهل عامل

مسؤول، ال يستحّق  غير
ة المنصب، تنقصها الخبر 

ودراية السياسة،  مصالح 
  حزبّية.

  كهل عاطل

عاجزة عن التسيير، 
اليعجبني، صفر، َحاْل 

ْة (ليس في مستوى ْحِليلَ 
  )، غير كفء. المنصب

  شاّب متعّلم

ثقة مفرطة، قّوة، مسؤول 
أّول عن أمن البالد، يقوم 

حسن وجه، بواجبه على أ
  .الوطنرمز 

  شاّب غير متعّلم

ممتاز، جّيد، رائع، أعتّز 
 لوطنحميه، درع لي يبه، ربّ 

  الحدود.و 

  كهل عامل

يحّبون الوطن، يقوم 
سة المؤسّ  ،بعمله،محترم

  .الوحيدة الجديرة بالثقة

  كهل عاطل

سة مؤسّ  10/10يعمل بجّد،
حماية عريقة، قام بدوره في 

  . الحدود

  شاّب متعّلم

 قليل من التسّيب، حماية
، المواطنين، تقوم بواجباتها

يجب  ،مستقّلةمشكورة،غير 
  رشوة. تحييدها،

  شاّب غير متعّلم

ممتازة في حماية الوطن، 
أعطوها قانونا  َأْطِلُقوا يَدْيها،

  ، تحّية تقدير.يحميها

  كهل عامل 

وة، ، رشمنها َمن يعمل 
، تتطّلب تنقصها الهيكلة

  . تتغّيرإصالحا، لم 

  كهل عاطل

ال يهّمها الشعب، 
منضبطة، غير ،غير 5/10

  .دولةحراسة الفي ُمنظَّمة، 
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  بخصوص المواطنة والثورة خالل المرحلة االنتقالّية شريحة النساء من إجابةنماذج  :4جدول رقم

  هل تعتبر ما حدث في   كيف تعتبر نفسك مواطنا؟
  تونس ثورة

هل شاركت في أحداث الثورة 
  وكيف؟

  كيف تقّيم المرحلة االنتقالّية

  فتاة متعّلمة

صمت، كتمان،  قبل الثورة:
  . قرار، رعّيةخوف، است
حّر، خائف،  َيا َحْسَرة  بعد الثورة:

  عَلى َأيَّاْم ِبْن عِلي.

  فتاة غير متعّلمة

خائفة، حّرة، بخير،  قبل الثورة:
حّرة، خائفة،  بعد الثورة:/ أمن

  لست بخير.

  امرأة عاملة

أخرس وأعمى، لكن  قبل الثورة:
بخير، في  لستُ  بعد الثورة:بخير/ 

  .رعب دائم

  امرأة عاطلة

ة، كنت عاملة، ُمهمَّش قبل الثورة:
زادت البطالة،  بعد الثورة:/ ةخائف

  أصبحت عاطلة، خائفة.

  فتاة متعّلمة

ارتفاع األسعار، انتشار  ال:
  .السالح، عدم تحّقق المطالب

  إسقاط نظام االستبداد. نعم:

  فتاة غير متعّلمة

ليتها لم تكن، لم يتغّير  ال:
  شيء، قد جاءتنا بالسلبي.

سقاط نظام الفساد، القدرة إ نعم:
  على التعبير، حّرّية.

  امرأة عاملة

مسار البالد، شرارة  تْ غّيرَ  نعم:
  الربيع العربي.

ستفاد منها َمن لم ا ،ال أمان ال:
  ها.سير انحرف  ُينجزها،

  امرأة عاطلة

وتهميش، خوف، لم  فوضى ال:
  .نقطف ثمارها

  فتاة متعّلمة
ة ألّنها لم َتُطل المناطق الريفيّ  ال:

  بسبب انعدام المؤّسسات.
  .تظاهر ومسيرات  نعم:

  فتاة غير متعّلمة

  حماية المنطقة. نعم:
  ال بسبب وجودي في الريف.   ال:

  امرأة عاملة

تظاهر سلمي معالجة  نعم:
  الوقفات االحتجاجّية.الجرحى، 

  ليست ثورة. ال:

  امرأة عاطلة

  لم أهتّم، لم ُأِرد ذلك. ال:
قات، حرق عجالت، غلق ُطرُ نعم:

  .واجزحوضع ال

  فتاة متعّلمة

فاشلة، لم ُتِفد بشيء، نبحث عن 
الديمقراطّية، في سبات، مرحلة 

إسقاطّية، َيا َحْسَرة عَلى َأيَّام 
  الّزين، دون المأمول.

  فتاة غير متعّلمة

لم ُتحدث تغييرا، غير ُمكتمَلة، 
فوضى، سبات، َهُلكت البالد، 

  خسارة للمواطن. 

  امرأة عاملة

ون أفضل، لم ُتحّقق تككانت 
ت تنتقل، أهداف المواطن، مازال

  .فاشلة، نحو األسوأ

  امرأة عاطلة

ليتها ما كانت، فاشلة، صعبة، 
تراجع، حّساسة، غير آمنة، 

  خطيرة.
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