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مبادرة من باحثين ونشطاء في العمل األھلي في كل من مصر وتونس بدأت تحت رعاية المعھد الدولي  :المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة االنتقالية

، وامتدت لتشمل ليبيا واليمن. يھدف المنتدى إلى إتاحة منبر إقليمي لتبادل المعرفة و التجارب حول المواطنة المتساوية في الدول 2011للسالم منذ عام 
قالية، مع التركيز بشكل خاص على المساواة بين الجنسين. ومن خالل شراكة مع منظمات المجتمع المدني والجھات العربية التي تمر بمرحلة انت

البحث الحكومية، يسعى المنتدى إلى تحقيق رؤيته من خالل العمل البحثي وتقديم توصيات السياسات العامة التي تستھدف صناع القرار، وكذلك صقل 
 ماعات و تنظيم ورشات تدريبية على المستويين الوطني واإلقليمي.والخبرات من خالل عقد اجت

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

مؤسسة بحثية دولية غير ھادفة للربح، تعمل بالشراكة مع األمم المتحدة وحكومات الدول األعضاء ومؤسسات المجتمع المدني،  المعھد الدولي للسالم:
سات البديلة ذات العالقة ببناء السالم، الشئون باإلضافة إلى المنظمات اإلقليمية والدولية في تعزيز الوقاية والتسوية السلمية للنزاعات واقتراح السيا

   . (www.ipinst.org)اإلنسانية، والوساطة في حالة النزاعات، و بناء الدول والمنظمات الدولية
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 المقدمة

 مدخل: لماذا ھذا المشروع؟

سيات في مسار الثّورة التّونسيّة، ورغم الّرصيد الھاّم من النّصوص رغم المشاركة الفّعالة للنّساء التّون

التّشريعيّة التي تمّكن النّساء التّونسيات من عديد الحقوق التي ال تتوفّر للنّساء في البلدان العربيّة 

األخرى ومنھا الحقوق السياسيّة، إذ اكتسبت المرأة التّونسيّة حّق التّصويت والترّشح منذ مطلع 

ورغم المشاركة الھاّمة  ستقالل، ورغم نسبة التّمدرس المرتفعة للتونسيات قياسا ببلدان أخرى،اال

للمرأة التّونسيّة في النّشاط االقتصادي، ورغم إصدار قانون التّناصف واعتماده في انتخابات 

كافية ودون فإّن مشاركة النّساء التّونسيات في الحياة الّسياسيّة عموما تظّل غير  ،2011أكتوبر23

  المأمول، ويتجلّى ذلك من القرائن التّالية :

 .2011أكتوبر23ضعف نسبة مشاركة النّساء في عمليّة التّصويت خالل انتخابات   - أ

ضعف نسبة النّساء المنتخبات في المجلس التّأسيسي بسبب غياب التّناصف على رأس القوائم   - ب

 االنتخابيّة.

ة لألحزاب الّسياسيّة والمنظّمات الوطنيّة الكبرى ضعف وجود النّساء في المراكز القياديّ   - ت

 كالنّقابات ومنظّمة الّدفاع عن حقوق اإلنسان واتحاد الّصناعة والتّجارة وغيرھا.

 ضعف وجود النّساء في الحكومات المتتالية بعد الثّورة.  - ث

ومحاولة تھديد مكاسب النّساء التّونسيات ومحاوالت العنف والتّضييق على حّرياتھن األساسيّة   - ج

 إقصائھّن من الفضاءات العاّمة (المقاھي، الّشواطئ...إلخ)

  

 أھداف المشروع

  محاولة تقييم مدى مشاركة النّساء في الحياة الّسياسيّة النّشيطة بعد الثّورة. - 1

 ضبط أبرز األسباب والمعيقات التي تفّسر ھذا الوضع. - 2

 بما يجري فعال في الواقع.التّحسيس بأھميّة مشاركة النّساء في الحياة الّسياسيّة و - 3

دفع المؤسسات ذات الصلة والمجتمع المدني لوضع برنامج تحسيسي وتكويني وتعبوي للتّرفيع  - 4

 من نسبة المشاركة الّسياسيّة للمرأة التّونسيّة خالل االنتخابات القادمة.

سياسيّة المساھمة في تطوير دور منظّمات المجتمع المدني في التّأطير والنّھوض بالمشاركة ال - 5

 للنّساء التّونسيات .
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 الجمھور المستھدف بھذا المشروع

 نساء من مختلف األجيال والفئات االجتماعيّة في الوسطين الحضري والّريفي. .1

الفاعلون اإلعالميون ألھميّة الّدور التّحسيسي والتّعبوي الذي يمكن أن يقوم به اإلعالم المقروء  .2

 واصل االجتماعي في ھذا المجال.والمسموع والمرئي وخاّصة شبكات التّ 

 النّاشطون والمناضلون في جمعيات المجتمع المدني ذات الّصلة. .3

 الھيئات القياديّة في األحزاب الّسياسيّة الھاّمة والمنظّمات الوطنيّة.  .4

 المنظّمات الّشبابيّة والطاّلبيّة. .5

السياسية للنساء في تونس وإلنجاز ھذا التقرير رجعنا إلى عدد من الوثائق المتعلقة بالمشاركة 

منذ االستقالل ومجمل القوانين واإلجراءات المتخذة لتطوير ھذه المشاركة وكذلك بمدى حضور النساء 

التونسيات في دوائر اتخاذ القرار في الحكومة ومؤسسات الدولة وقيادة األحزاب والمنظمات الوطنية، 

امرأة من الوسطين  500رجل و 500إضافة إلى تنظيم ورشة عمل ونقاش وإجراء استبيان شمل

الحضري والريفي في الشمال الغربي والعاصمة والساحل والوسط والجنوب . لذلك جاء ھذا التقرير 

متضّمنا لمحاور أربعة، قمنا في األّول منھما بدراسة مشاركة النّساء التّونسيات في الحياة  السياسية 

لثاني منھما فخّصصناه لنتائج االستبيان. والثالث خّصصناه قبل الثورة وبعدھا في الواقع والقانون. أما ا

ومشاركة النساء في النضاالت  2011اكتوبر  23لمشاركة النساء في االنتخابات سواء بتقييم انتخابات 

رض جملة من التي تلتھا إلى غاية إقرار الدستور أو باستشراف االنتخابات القادمة. وأفردنا الرابع لع

 رحات.التوصيات والمقت

  المحور األّول

  وبعدھا 2011جانفي  14 ثورةالمرأة وصنع القرار بتونس قبل  -1

مارس  20( يقتضي منا العمل بدءا أن نتعقب المسار التاريخي لمكانة المرأة بتونس منذ االستقالل

والنظر في مختلف التحوالت التي كان لھا تأثير في تعزيز دورھا في المجتمع أو في عرقلته،  )1956

تحوالت خضعت لمؤثرات سياسية واقتصادية واجتماعية . ومثلت ھذه المؤثرات أرضية عليھا  ھي

نشأت رؤية للمرأة ، وإليھا استندت مختلف القوانين، وإن كان السياق يقتضي مزيدا من التعمق فإننا 
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ي نكتفي بالوقوف عند بعض من المنطلقات نعتبرھا مرجعا أساسيا في رسم صورة لمكانة المرأة ف

  المجتمع التونسي، وھي دون شّك صورة جمعت بين كثير من المتناقضات المعقدة.

لذلك ال ينسجم التحليل وال تتناسق فيه اآلراء بالنتائج إالّ إذا استند إلى ھذه األرضية القانونية 

  التي تبني فلسفة التشريع ومنھجا في بناء مجتمع متميز.

ريخيين اثنين، قسم نجمع فيه النظر في دور المرأة في وقد اخترنا أن نقسم عملنا إلى قسمين تا

، وقسم ثان نستقرئ فيه دور 2011جانفي  13صنع القرار طيلة نصف قرن، أي منذ االستقالل إلى 

إلى يومنا ھذا. وفي الحقيقة  ال نعتبره تقسيما اعتباطيا  2011جانفي  14المرأة في صنع القرار منذ 

خية التي عاشھا الدستور التونسي الذي اعتبرناه في تحليلنا صمام أمان وإنما ھو يحاور الفترة التاري

  لسيرة المرأة في تونس. 

  المرأة وصنع القرار منذ االستقالل إلى ما قبل الثورة -2

استنادا إلى ما سبق بيانه يمكن أن نرصد مكانة المرأة في المنظومة التونسية معتمدين على جملة من 

  سياسي واالجتماعي بمعناه الواسع.االستقراءات في موقعھا ال

أكدت جميع التقارير على الدور الفاعل للمرأة التونسية طيلة ما يناھز الخمسين سنة الجامعة 

). ونعترف بدءا 2011- 1987) وحقبة التحول برئاسة بن علي(1987- 1957بين الحقبة البورقيبية (

البورقيبي، وذلك نتيجة موقف السياسة  أنّنا وجدنا صعوبات جمة في تعقّب مسيرة المرأة في العھد

طيلة حكم بن علي من إقصاء للتجربة التونسية بعد االستقالل ، وتعتيم للدور  1987الحاكمة بعد 

  سنة. 31اإليجابي الذي ميز اإلرادة السياسية طيلة 

على  لذلك افتقدنا اإلحصائيات الدقيقة التي تخّص حضور المرأة في مواقع القرار، ولم نعثر إالّ 

والنتيجة التي  إحصائيات ال يجمع بينھا سوى التشتت أو التركيز على جھود الدولة في تمكين المرأة.

نخرج بھا إثر قراءة مختلف القوانين والتنقيحات بحواشيھا ھي اإلرادة السياسية الواعية بوجوب أن 

تكريس مبدإ المساواة بين والواجبات, ثم العمل على  إلى منزلة الشريك الكامل الحقوقترتقي المرأة 

السياسية واالقتصادية وفي جميع أوجه الحياة العامة مع إبالء المرأة  الرجل والمرأة في المؤسسات

 :الخصوصية عناية أكبر، و ذلك من خالل ذات االحتياجات
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 اقدرات المرأة وتأھيلھا لتيسير اندماجھا في الحياة االقتصادية وتعزيز قابلية تشغيلھ مزيد تطوير - 
 .ومواكبتھا لمقتضيات االقتصاد الجديد ومھن الغد

 .األوساط النسائية وخاصة في المناطق الريفية الحد من ظاھرة األمية في - 

عبر مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الموضوعة لفائدتھا مع  دعم العناية بالمرأة الريفية وذلك - 
 .المتدخلين إحكام التنسيق بين مختلف

 .الصحية واالجتماعية للمرأةمواصلة تحسين التغطية  - 

 .حضور المرأة في الھياكل المؤطّرة للحياة المدنية والجمعياتية مواصلة دعم - 

وتطوير قدراتھا على استيعاب مفاھيم الثقافة األسرية المتوازنة والقائمة  دعم وظائف األسرة - 
تكامل بين الشراكة والتضامن بين أفرادھا وذلك بالتوازي مع إضفاء مزيد من ال على مبادئ

  والمجتمع. األسرة

واألسرة حول المرأة وكيفية  وتجسيما لھذه التوجھات تمحورت السياسات التنموية لفائدة المرأة

  اندماجھا في سوق الشغل، مثلما انصّب االھتمام على المرأة وأوجه إدراجھا في الحياة المدنية.

ية بعد ربع قرن تقريبا من ويوضح الجدول التالي نسبة حضور المرأة في اإلدارة التونس

  الحضور، أي بعد فترة ليست بالھينة حتى تكتسب قدرة على احتالل مكانة تساوي الرجل وتنافسھا:

النسبة المئوية  العدد اإلجمالى عدد النساء العام
 للنساء%

1977 12263 106325 14.4 

1984 51433 512772 23.7 

  المصدر : أمانة الدولة لشؤون الموظفين

على الخطى البطيئة التي خطتھا المرأة ، وحضور ال يتجاوز الربع في المائة، فھل نرجع  نقف

ذلك إلى عقلية المجتمع بما فيه المرأة حتى تقتنع بأّن مساواتھا حّق مشروع أم إلى أّن كّل تكوين 

  وتأھيل يتطلّب وقتا طويال حتى يترّسخ في الذھنية العامة؟ 

ة في مواقع النفوذ ثابتا من الثوابت في جّل المجاالت: ففي كان ھذا الحضور الضعيف للمرأ

واحتيج إلى عشرين سنة حتى ترتفع ھذه  1968مجال القضاء عينت أول امرأة تونسية قاضية في عام 

  %.10.5قاضيا، أي بنسبة  733قاضية من بين  88صارت  1988النسبة ففي عام 
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رأة س ا الم تأثر منھ م تس ة فل ا اإلدراة العمومي جل أم د س ة فق ط الوظيفي ن الخط ل م وى بالقلي

  نسبة ضئيلة كما يشير الجدول التالي: 1984حضورھا سنة 

 1984 الوظيفة

 إناث ذكور

 صفر 45 أمين عام

 صفر 63 مدير عام

 13 360 مدير

مدير 
 مساعد

576 16 

رئيس 
 دائرة

1260 106 

المجموع 
 الفرعى

2304 135 

 2439 المجموع

النسبة 
 المئوية

94.5 5.5 

وبالرغم من أّن الخطاب السائد منذ أواخر الخمسينيات قد تحدث عن المرأة لكن يمكن اعتباره 

. ويتضح ذلك جليا من خالل مشاركة المرأة في الحياة السياسية خطابا عن المرأة وليس للمرأة

ي تحتلھا داخل الحزبية. فقد ظل دور المرأة محدودا داخل الحزب الحاكم، ورغم النسبة المعقولة الت

الحزب، وھذا يرجع إلى دفع السلطة للمرأة من أجل احتالل مواقع حزبية بعينھا تُتَرك لھا بسبب 

  الجنس وليس الكفاءة.

امرأة  11ولتوضيح ما سبق ، يمكن القول إّن الحزب الدستورى فى منتصف الثمانينيات ضم 

نائبات  7% إضافة إلى  10من النساء  عضو، بينما بلغ عدد أعضائه 200في لجنته المركزية من بين 

نائب من مجمل أعضاء البرلمان  135من بين  1986حتى  1981في البرلمان فى الفترة من 

  % من إجمالى أعضاء البلديات.14أعضاء في المجالس البلدية بنسبة  519التونسي، و
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الحكم  ھذا مجمل ما حصلنا عليه من إحصائيات لحضور المرأة في مواقع القرار طيلة

سنة من حكم بن  23البورقيبي وبالمقابل و استنادا إلى الدراسات التي قامت بھا وزارة المرأة طيلة 

علي يواجه الباحَث زخٌم من الدراسات التي تمدح ما بلغته المرأة من مكانة مرموقة في الھياكل 

، اكم آنئذ وتعمل، حريصةلنظام الحاإلدراية والتنفيذية، وھي في نظرنا دراسات موجھة لتلميع صورة ا

على تعتيم كّل االنجازات اإليجابية التي تحققت في العھد البورقيبي الذي التصق اسمه بتحرير المرأة، 

حتى كأّن كل ما تحقّق إنما قام من ال شيء؛ وتلك ھي في نظرنا الھفوة التي وقع فيھا النظام السابق 

  .1 سنة 37تنّكر لتاريخ دام قرابة الذي محا كّل ما سبق واعتبر عھده أفضل العھود و

وحتى ال يقع المرء في نفس الخطإ الذي وقعت فيه اإلرادة السياسية، يقتضي منا التاريخ أن 

نسّجل لھذا النظام كثيرا من االنجازات التي تحققت لصالح المرأة، ولعّل أول قاعدة قامت عليھا 

وقد الكوتا يز اإليجابي " الذي اختصر في نظام القوانين لتضمن تطبيق ھذه القوانين ھي قاعدة " التمي

يكون ذلك راجعا إلى وعي المشّرع بأّن الوقت لم يحن بعد لتتكفّل المرأة بنفسھا فتقف في وجه مختلف 

العراقيل اقتصادية كانت أو اجتماعية على وجه الخصوص فتثبت وجودھا باعتبارھا فردا يساوي 

  ه ألن يفتّك مكانة قيادية في المجتمع.الرجل وبالتالي له من القدرة ما يؤھل

من  258أّما في مجال القضاء فقد تضاعفت ھذه النسبة في عشر سنوات حيث بلغ عدد النساء 

، وھى أعلى نسبة 1998% عام 24% ثم زادت ھذه النسبة إلى 23.3قضاة أى بنسبة  1105مجموع 

  بتعيين قاضيات. موجودة في البلدان العربية واإلسالمية التي تسمح قوانينھا 

قاضية من مجموع  290طفرة في تزايد عدد القاضيات فقد بلغ عددھّن  1997ويشھد عام 

  % ويتوّزعن حسب االختصاصات التالية:22.6قاضيا، أي بنسبة  1282

 %.23.4بنسبة أي قاضيا 1150 مجموع من) عام قانون قاضيات( قاضية 265 - 

قاضيا أي بنسبة  82جموع قاضية (قاضيات فى ديوان المحاسبة) من م 15 - 
18.29.% 

 %.1 بنسبة أي قاضيا 50 مجموع من) اإلدارية المحكمة(  قاضيات 10 - 

 

                                                            
Hanna Arendt: Le système totalitaire, éd seuil, Paris, 1992,pp :34_48. 1 



9 

 

  1999 – 1992ويلّخص الجدول التالي تطور عدد القاضيات 

 

النسبة المئوية  المجموع الرجال النساء  العام
 للنساء

1992 231 786 1017 22.71 

1997 265 885 1150 23.04 

1998 291 921 1212 24.00 

1999 310 993 1303 23.07 
 

 

% 21.60كن يشغل  1998كما تشغل النساء جميع وظائف المساعدين القضائيين. وفى عام 

رئيسا أول  1998). وألول مرة عينت امرأة في عام 1992% في عام 10من ھيئة المحامين (مقابل 

 1994القضائية في البلد. مع التذكير أنه منذ لدائرة المحاسبة، وتعتبر ھذه الدائرة من أسمى المناصب 

تم ترقية قاضية  2000عينت على رأس دائرة محكمة االستئناف بتونس امرأة قاضية . وفى مارس 

لتتولى ألول مرة منصب رئيس أول إحدى محاكم االستئناف. كما ارتفعت نسبة النساء في سلك 

  .1998% سنة 21.60 لتبلغ 1997% عام 12إلى  1992% سنة 10المحامين من 

  حضور المرأة في المجال السياسي

تستوقفنا من اإلحصائيات التي قدمتھا وزارة المرأة أرقام الفتة لحضور المرأة في المجال السياسي 

وطنيا كان أو إقليميا أو حتى دوليا، مثلما يستوقفنا منھا ما حصلته المرأة من مكانة نتيجة تعيينات، 

تّم تعيين  2004فألول مرة منذ استقالل تونس تم سنة   :في أعلى مستوىتعكس إرادة سياسية وھي 

امرأة في منصب والية (محافظ) على والية زغوان. وأحدثت خطة وزيرة مكلفة بشؤون المرأة 

وزيرة للبيئة والتھيئة الترابية سنة ،و  وعينت امرأة على رأس وزارة الصّحة ؛1983واألسرة منذ 

وبلغت نسبة النساء في الحكومة   .2001 زيرة للتكوين المھني والتشغيل سنة. كما عينت امرأة و1999

وبعد التعديل الوزاري أصبح  2004وزيرا. أما في  29% أي وزيرتان من مجموع  9.25 2001سنة 

عضواً في الحكومة، ليتراجع العدد في آخر حكومة قبل  47نساء من بين  7عددھن في الحكومة 

كاتبات  4وزيرا و 30وزيرة واحدة من أصل 2009حيث ضمت حكومة  0112جانفي  14الثورة في 

 . وعينت امرأة عضوا في الديوان السياسي للتجمع الدستوريكاتب دولة 13دولة من أصل 

 المركزية للتجمع   أعضاء، وتطّورت نسبة تمثيل النساء باللجنة 10  الديمقراطي من مجموع
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. ويذكر التاريخ أيضا أّن عديد 1998سنة   %22 الدستوري، وھو الحزب الحاكم، لتصل إلى

سميت أّول امرأة سفيرة للبالد فقد ، السفيرات لتونس في الخارج تّم تعيينھّن من قبل النظام السابق

% ووصلت 16.8 2009وبلغت نسبة تمثيلية المرأة في السلك الديبيلوماسي سنة  1978التونسية سنة 

  %.24إلى  2004سنة 

اكتسبته المرأة نتيجة فرض وجودھا وقد فازت على الرجل نتيجة انتخابات،  ومن المناصب ما

ولعّل في ذلك إشارة إيجابية لمراحل تقدم المرأة في مناصب حساسة: فقد وفقت المرأة التونسية في أن 

الدولي،  الدولية للنساء.وانتخبت عضوا في االتحاد البرلماني تنتخب نائبة لرئيس الرابطة االشتراكية

الحكومات مكلفة ببرامج الشراكة جنوب/جنوب فيما يتعلّق بالشعوب  رئيسة للرابطة الدولية بينو

في اللجنة األممية للقضاء على التمييز ضّد  والتطّور.كما انتخبت للمرة الثالثة على التوالي عضوا

دية إلفريقيا باللجنة االقتصا وعينت امرأة تونسية مديرة لمصالح تطوير اإلعالم . (CEDAW) المرأة

 .(CEA)لألسرة  للبيئة وأمينة عامة للمنظمة العربية وانتخبت محافظة جھوية للمجلس الدولي

  األممية إلفريقيا مكلفة بالحقوق الشرعية واإلنسانية للنساء. ومستشارة إقليمية للجنة االقتصادية

اجز عن فالحضور الفت إذا قارناه ببعض من الدول العربية األخرى ولكنّه شحيح وع

؛ خاصة إذا استحضرنا نوعية  االستجابة إلى أفق االنتظار الذي سطرته القوانين المنظمة للبالد

الوظائف التي عھدت للمرأة في مناصب وزارية إذ لم تتجاوز مسؤولية االھتمام باألسرة والمرأة 

و التربية من والتكوين المھني ال غير؛ بينما ظلت الوزارات الحساسة مثل االقتصاد أو العدل أ

مشموالت الرجال حتى وإن كانوا أقّل كفاءة من المرأة. أضف على ذلك ما تميز به النظام السابق في 

اعتماده على مقاييس لترشيح النساء إلى ھذه المناصب وھي مقاييس تقوم على المحاباة و مدى 

حضور المرأة إذن في مراكز االقتراب من الحاشية الحاكمة ولم تكن الكفاءة شغال لدى مراكز القرار، ف

القرار كان صوريا، وھي في ذلك ال تختلف عن الرجل ألّن دواليب سياسة األمور بيد سلطة 

 . تدين بالمساواة والحرية وتنكرھماأوثوقراطية تعلن الديمقراطية وال تجسمھا مثلما 

  المرأة وحضورھا في مجلس النواب 

، الكوتانواب في كّل مرحلة انتخابية قام أساسا على نظام نشير بدءا إلى أّن حضور المرأة في مجلس ال

حضور المرأة في الحياة  1999أكتوبر  24فقد عززت االنتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في 

اكم حرصت  رة "معارضة" للحزب الح بعة المعتب العامة التونسية، خاصة وأن األحزاب السياسية الس
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ه على تأمين وجودھا ضمن المقاع دا .  182د التي خصصت لھا في البرلمان ، ومجمل المقاعد في مقع

ات 20ومع ذلك لم تقدر المرأة إالّ على الظفر بحوالي  ّدم الحزب  1999% من المقاعد. وفي انتخاب تق

رة في تاريخه  يّن ألول م ائية؛ وع الحاكم بقائمات لھذه االنتخابات ضّمت مجموعة من العناصر النس

امرأة رشحھا التجّمع  20قائمتين في دائرتين انتخابيتين، وفازت في ھذه االنتخابات امرأتين على رأس 

ة  ائج النھائي رزت النت واب  21الدستوري الديمقراطي لالنتخابات التشريعية. وأف ة من مجموع الن نائب

ا 182البالغ عددھم  ى نائب واب إل بة النساء من مجموع أعضاء مجلس الن نة  %11.5 فارتفعت نس س

ل  1999 نة  1,82مقاب ات  1966% س دد الناخب غ ع د بل الغ  1570131وق اخبين الب وع الن ن مجم م

ددھم  ات  3387542ع ي انتخاب ة ف زة نوعي بة قف ھدت النس ا، وش ى  2004ناخب ل إل % 22.7لتص

لت  نة  59ووص ورة س ل الث ات قب ر انتخاب ي آخ ان ف ى البرلم رأة إل بة  2009ام أي بنس

ام سنة لرئيس مجلس النواب وانتخبت امرأة نائبة  .27.59% ة التشريع الع وترأست إمرأة أخرى لجن

واب  . وإن أدرجنا2009 يس مجلس الن ھذه المالحظة ضمن التعيينات فألننا نعتقد أّن انتخاب نائب رئ

د  نة  17ضّم امرأة كان خيارا سياسيا مفروضا على النائبين.أّما مجلس المستشارين فق رأة س  2004إم

  .2009% في إنتخابات 19، وأصبحت النسبة 215.بما يمثل نسبة% 

تبين لنا أنھا لم حزاب "الموازية " للحزب الحاكم األ فيوإذا نظرنا إلى نسبة حضور المرأة 

مقعدا، وھي الحصة التي خصصھا الحزب الحاكم  33تفّرط سوى بمقعد لصالح المرأة من مجموع 

  لھذه األحزاب. 

  فى مجلس النواب حسب االنتماء السياسى والجنسويوضح الجدول التالى توزيع المقاعد 

  

 عدد النواب االنتماء السياسى

 نساء رجال

 20 128 التجمع الدستورى الديمقراطى

 -  5 حركة التجديد

 -  13 حركة الديمقراطيين االشتراكيين

 -  7 حزب الوحدة الشعبية

 1 6 االتحاد الديمقراطى الوحدوى

 -  2 الحزب االشتراكى التقدمى
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 21 161 المجموع

 182المجموع الكلى 

 المصدر: وزارة الداخلية التونسية.          

ّل  ة، ولع ع في المائ بة ال يتجاوز الرب يتبين إذن أّن نظام الكوتا وضع سقفا لحضور المرأة بنس

نة  ة لس ات البلدي بة االنتخاب ة بمناس ه كانت  2000اإلحصائيات التي تقدمت بھا وزارة الداخلي ر منبّ خي

إلى موقف المجتمع التونسي من حضور المرأة في مواقع القرار: إذ ليس لنا أن ننكر النسق التصاعدي 

في حضور المرأة من سنة إلى أخرى ، غير أنه ظّل حضورا حذرا في جميع مجاالت المجتمع المدني: 

ام  % 1.29فصحيح أّن نسبة التمثيل النسائي في المجالس البلدية قد ارتقى من  ى  1957ع % 13.6إل

نة  1995% سنة 16.55إلى  1990سنة  لم اإلحصائي س ،  2000غير أنّنا لم نقف على تطّور في الس

  ويؤكد الجدول التالي ذلك

  2000إلى  1985تطور عدد مستشارات البلديات من عام 

  

 النسبة المئوية% المجموع الكلى عدد النساء  المدة النيابية

1985 –  1990 464 3548 14 

1990 – 1995 521 3920 13.5 

1995 – 2000 677 4090 16.55 

 

 إحصائيات وزراة الداخلية          

  المرأة وحضورھا في مواقع الوظيفة العمومية

 % من النساء36% من قوة العمل في تونس، كما أن 31ورد في تقرير وزارة المرأة أّن النساء يشكلن 

 1500والتجارة بـ  النساء اللواتي يشغلن مراكز رفيعة في مجال األعمال التونسيات يعملن. ويقّدر عدد

بالنوع االجتماعي (الجندر) في التخطيط للتنمية.  امرأة. كما سعت الحكومة إلى إدماج نماذج تتعلق

تقدميا إزاء مشاركة المرأة في قوة العمل. ووضعت الحكومة  ووقفت تونس منذ زمن بعيد موقفا

   السياسات الخاصة بإجازات الوالدة وبحماية وظائف األمھات. 1966ة التونسية في سن

 فرض الخدمة العسكرية اإللزامية على 2002نوفمبر 26وأعلنت وزارة الدفاع التونسية في 

البرلمان التونسي  تعزيزا للمساواة بين الجنسين. وكان نواب في 2003المرأة التونسية ابتداء من سنة 
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العسكرية إلزامية على النساء. وصرح  الل األعوام القليلة السابقة بأن تكون الخدمةبينھم نساء طالبوا خ

   2وزير الدفاع بأن تجنيد النساء سيطبق تدريجيا."

أّن المرأة التونسية تمثّل ربع موظفى الدولة، أى أكثر من  1999أفرزت اإلحصائيات لسنة 

وتتراوح أعمار غالبيتھن  - % 28 –موظف  350000من مجموع الموظفين البالغ عددھم  98000

%، 31.9%، وموظفات قياديات 23.5عاما. وھن موزعات على النحو التالى: الكوادر  45و 20بين 

  %. 42.5وموظفات تنفيذ 

  1999 – 1977ويوضح الجدول التالي تطور عدد النساء فى وظائف الدولة 

  

النسبة المئوية  العدد اإلجمالى عدد النساء العام
 %للنساء

1994 97025 259913 37.3 

1999  109575 294418 37.2 

 المصدر: أمانة الدولة لشؤون الموظفين. 

  

) للمرأة بالحق النقابي دون تمييز بينھا وبين الرجل . كما يعترف لھا 8( في مادته 59اعترف دستور 

اعدة فى النقابات ھامة قانون العمل بممارسة حقھا النقابي. وتعد مشاركة المرأة ھامة على مستوى الق

  خاصة في قطاع الغزل والنسيج حيث فاقت نسبتھا نسبة الرجل ، كما يوضح ذلك الجدول التالى:

 النسبة المئوية للنقابيات القطاع

س  يج / المالب زل والنس ناعة الغ ص
 الجاھزة

55% 

 %23 التعليم

 %3.5 الزراعة

لكية  االت الس د واالتص البري
 والالسلكية

12% 

                                                            
          .femme arabe et prise de décision,1998 ,p40 : راجع تقرير مركز المرأة للبحوث والتدريب(كوثر) 2  
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بإنشاء لجنة وطنية للمرأة  1992م حرص القاعدة النقابية على تشريك المرأة سنةوتجسَّ 

العاملة، تضم أعضاء منتخبين من النقابيين ، لكن من المفارقات أن ال نجد حضورا للمرأة وإنما ھي 

ا لجنة يسھر على تسييرھا رجال فحسب. وإلى يومنا ھذا فإّن تسيير دواليبھا ھي بيد الرجل، وتتبين لن

الھيمنة الذكورية على االتحاد العام التونسي للشغل وال اعتراف بالمرأة سوى باعتبارھا قاعدة عاملة 

  3  فحسب.

  والنتيجة

كحّل لتمكين المرأة التونسية حتى تزاحم الرجل في مختلف المجاالت  الكوتاإّن اعتماد مفھوم 

للمرأة، ولذلك كانت النظرة إلى الكوتا  القيادية والسياسية يعتبر ملجأ اإلرادة السياسية لضمان حصة

كأنھا ھبة أو مّن ، ووقفت لتناھضھا جمعيات نسائية مستقلة واعتبرتھا مظھرا من مظاھر تھميش 

المرأة خصوصا أنھا تقوم على أساس من المواالة للنظام الحاكم مّما ينتج عنه حتما تأثير في نظرة 

غير فعل تؤمر لتلبي، وليس لھا قول فصل، واعتبرت المجتمع إليھا ، فكانت بذلك المرأة حاضرة ب

الجمعيات أّن الكوتا عائق يحول دون المشاركة السياسية الحقيقية للمرأة ويقلل من فاعليتھا.بينما 

  اعتبرت شخصيات مدنية أخرى أّن نظام الكوتا يسھم في تغيير وضع المرأة السياسي .

  :نختزل إذن جميع ما أبنّا في مالحظتين اثنتين

i.  ضعف كبير في نسبة وجود المرأة في مراكز القرارات ، وال يمكن بأّي حال تحميل اإلرادة

السياسية المسؤولية، فالسياج القانوني موجود حتى قبل تأسيس دستور البالد: فقد أحدثت 

بينما أعلن عن دستور البالد بعد ثالث سنوات في  1956مجلة األحوال الشخصية سنة 

 .1959جوان 

ii. ير في عضوية األحزاب وھيئاتھا القيادية، وتضاؤل حجم الجمعيات األھلية ضعف كب

التي ترأسھا نساء ويدرنھا ، عالوة على تدني مشاركتھّن في مختلف مؤسسات 

  وتنظيمات المجتمع المدني الحديث.

وتطرح مثل ھذه الحقائق إشكاال نعتقد أنه ھام: فھل إّن قضية المرأة ھي مسألة وطنية أم خيار 

يّز به حزب واحد؟  وبذلك تنشأ المفارقة بين اتجاھات المجتمع السياسية وتعكس تصّورا لمكانة تم
                                                            

   .35_22المرجع نفسه،صص:  3
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المرأة في المجتمع قائما على عقلية لم تتحرر بعد من قيود األعراف التي تكبل الرغبة الصريحة في 

  .4تغيير النظرة للمرأة حتى و إن توفرت القوانين الحافظة لمبدإ المواطنة 

وذج ت ع، فنم ات المجتم ابقة لطموح ية س ا أّن اإلرادة السياس دة قوامھ ة فري س تجرب ونس يعك

وتتولّد عن ذلك مفارقة تختزل في السؤال التالي: ھل إّن المجتمع بجميع مكوناته واتجاھاته وبما يحمله 

ه الحال، وھل إّن  ذه من تنّوع قادر على الحفاظ على مكاسبه القانونية وعلى اصطحابھا مھما تغير ب ھ

اني من  ه في الجزء الث القوانين متلبّسة بممارساته تحميه من كّل طارئ خارجي؟ ھذا ما سنتعرض إلي

  ."ي ومكانتھا في مھّب عواصف الثورةعملنا، و نصفه " بالمرأة ف

  المرأة وصنع القرار بعد الثورة -3

تلميذة في الصفوف لّما انتفض الشعب بجميع مكوناته كانت المرأة الزوجة واألّم والطالبة وحتى ال

األولى من المظاھرات، وتشھد الصور التاريخية على ذلك. ولما كانت االعتصامات المطالبة بالعدالة 

االجتماعية كان النساء ينظمنھا ويرأسن االجتماعات ويفرضن الحلول العملية لحّل المشاكل: ونذكر 

بالمناولة، وإن وفّقت ھذه الشريحة  على سبيل المثال االعتصامات المتتالية للمطالبة بإبطال العمل

العمالية في تحقيق مطالبھا فألّن المرأة ھي التي كانت تقود الحركة، وألّن المرأة ھي التي كانت تحاور 

سلطة اإلشراف ولم يكن حضور الرجل إالّ للتدعيم، وذابت بذلك الفوارق الجنسية. لذلك نقول إّن 

رة  كان يعيش في اآلن نفسه تجربة جديدة انصھر فيھا الفرد المجتمع التونسي، وھو يمّر بتجربة الثو

وكدنا في لحظة خاطفة نؤمن بأنّنا تجاوزنا الفوارق الجنسية وأّن ھبّة بالفرد ودان بإنسانية اإلنسان. 

اجتماعية وثورة أخرى تولدت عن الثورة األولى ستتحقق ھي الثورة على األعراف، وثورة تسھم 

جديدة يلتقي فيھا المجتمع التونسي مع المقاصد التي سنتھا المواثيق في رسم طريق اجتماعية 

   الدولية  الطامحة إلى تحقيق مواطنة شاملة في جميع مجتمعات الكون.

يسر ساء في مواقع صنع القرار يالحظ في إّن المتأّمل في األرقام التي تمثّل نسبة حضور النّ 

مستوى حضور المرأة في المناصب  ويكفي أن ننظر في ملموسا أّن الواقع لم يشھد تغييرا إيجابيّا 

 3 ) 2011مارس  7 – 2011جانفي  17(  في حكومة السيد محمد الغنوشي نجد ما يلي: إذ الحكوميّة

 )2011ديسمبر  24-  2011مارس  7( وفي حكومة السيد الباجي قائد السبسي .37نساء من جملة 

                                                            
4 Yang Nini :An International Perspective on socioeconomic changes and their Effects on life stress and career Success of 

Working Women, SAM Advanced Management Journal.n°63;pp15_21  
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ديسمبر  24( حكومة السيد حمادي الجبالي النساء فيوبلغ عدد  امرأتان من مجموع ثالثين وزيرا.

كذلك األمر و كاتبة دولة). 1و ( وزيرتان وزيرا 41نساء من مجموع  3 )2013مارس  13-  2011

كاتبة دولة.  2و وزيرة: ) 2014جانفي  26 – 2013مارس  13في حكومة السيد علي العريض (

:وزيرتان مستمّرة إلى اليوم)  -2014جانفي  26( على نفس العدد حكومة السيد مھدي جمعة وحافظت

في ھيئات عديدة تشّكلت بعد  نسبة قليلةالمرأة  ومثّل حضور وزيرا. 29كاتبة دولة من مجموع  1و

 يمقراطي،الثورة على غرار الھيئة العليا لتحقيق أھداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال الد

%، 26.4بنسبة  ، أي159امرأة من مجموع  42لنساء فقد بلغ عدد ا :2011مارس  15تشّكلت في و

من  2%، وفي لجنة الخبراء المكلفة بالدستور 12.5بنسبة  16من  2والھيئة العليا المستقلة لالنتخابات 

 %.20بنسبة  10

لإلجابة عن ھذا السؤال بدا لنا من الضرورّي أن نتعّرف على لكن، ما ھي حقيقة ما حصل؟ 

الحياة الّسياسيّة فِعال أو ما ينوين القيام به مثل التّصويت في انتخابات  مدى مشاركة النّساء في

ونوايا التّصويت في االنتخابات القادمة. إضافة إلى استطالع ما يحملنه من  2011أكتوبر23

  تصّورات عن الحياة الّسياسيّة وأدوار النّساء فيھا.

  المحور الثاني

  سياسيّة للمرأةاستبيان حول تصّور المجتمع للمشاركة ال -1

 الجذاذة الفنية لالستبيان 

من   2014 - 01- 15إلى  2014-01-09ترّكب االستبيان الذي أجري في الفترة الممتّدة من 

استجوابين واحد موّجه إلى اإلناث والثاني موّجه إلى الذكور وقد شمل لذلك عيّنة من ألف شخص 

ا ھذه العيّنات بحسب نسب مقاربة للتوزيع نصفھم من النّساء والنّصف الثاني من الّرجال وقّسمن

  العمري وذلك كما يلي:

 حسب العمر )1

% ( وأشرنا إليھم في التقرير بصفة الشباب/ 50إلى  % 40سنة : من  35إلى  20من   - أ

 شابات)
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(وأشرنا إليھم في التقرير بصفة  %40% إلى 30سنة : من  60إلى  35من   - ب

 الكھول/كھالت)

(وأشرنا إليھم في التقرير بصفة الشيوخ/كبيرات  % 20 % إلى10سنة : من  60أكثر من   - ت

  السّن)

وقد أُنجز االستبيان في مناطق متنّوعة جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا مع التركيز على تونس الكبرى 

  وذلك كما يلي:

 تونس الكبرى: )2

 وسط العاصمة (خليط سّكاني)  - أ

 منطقة أريانة والمنازه (أحياء مرفّھة جّدا)   - ب

من (أكبر حّي شعبّي يقع شمال العاصمة مكتظّ بالسّكان وأغلبھم نازحون من حّي التّضا   - ت

مناطق داخلية مھّمشة ويعانون البطالة ال سيّما في صفوف الشباب، شھد أحداث عنف 

 )واضح للجماعات المتشّددة دينيّا كثيرة منذ الثورة إلى اليوم وفيه حضور

 مة)الّزھروني (حّي شعبّي تقليدّي يقع غرب العاص   - ث

 مدينة بن عروس (مدينة عّماليّة باألساس تقع على المدخل الجنوبي للعاصمة)   - ج

المروج (مجموعة أحياء تسكنھا فئات مختلفة من الطّبقة الوسطى وتقع على المدخل    - ح

 الجنوبي الغربي للعاصمة

 منطقة الّشمال الغربي: )3

 مدينة بوسالم (مدينة فالحيّة بامتياز تقع بوالية جندوبة)   - أ

 الّساحل: منطقة )4

مدينة سوسة (ثالث مدينة بالجمھوريّة ومن أكثر المدن ازدھارا وتطّورا، تجمع بين النّشاط    - ب

 الّسياحّي والّصناعي والفالحي) 

 منطقة الوسط: )5

 القيروان (مدينة عتيقة ذات بعد إسالمّي، تعاني ما تعانيه بقيّة المناطق المھّمشة)  - أ

لتّھميش وھي التي انطلقت منھا الثّورة، منطقة سيدي بوزيد (من أكثر المدن معاناة من ا   - ب

 فالحيّة يطغى عليھا طابع العروش) 
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وقد واجھت المجموعة المكلّفة بإجراء االستبيان صعوبات عديدة بعضھا يعود إلى ما 

اشترطناه من توازن بحسب األعمار والمستوى التّعليمّي، وبعضھا يعود إلى الظّروف الخاّصة التي 

د في ھذه المرحلة خاّصة بعد ازدياد التّوتّر االجتماعي وتعّدد األحداث اإلرھابيّة وتفاقم تمّر بھا البال

أجواء الّريبة في األحياء الّشعبيّة على الخصوص حيث يفرض المتشّددون الّدينيون سيطرة محسوسة، 

ستجوبين مّما أّدى إلى امتناع العديد من األشخاص عن اإلجابة، وبعضھا يعود إلى عقلية بعض الم

وخصوصا كبار السّن من الذكور الذين يرفضون الخوض فيما يعتبرونه مسائل خاصة عندما يتعلّق 

  األمر بأسئلة عن نساء األسرة.

بعد تجميع االستجوابات شرعنا في معالجتھا إحصائيّا، ونعرض فيما يلي تحليل المعطيات 

  اإلحصائية واستخالص ما تعكسه من نتائج.

  ستبيان تحليل معطيات اال

  :محاور االھتمام الرئيسية التاليةنقوم بتحليل المعطيات اإلحصائية وفق 

 االھتمام العام بالسياسة في المعيش اليومي. 

 االنخراط في المنظّمات واألحزاب. 

 (...،االجتماعات، التظاھرات، المظاھرات) المشاركة في النشاط السياسي 

 ا في النشاط السياسي والجمعياتيالعوائق التي تحول دون مشاركة المرأة فعلي. 

 تحليل مدى وعي المرأة بدورھا السياسّي و بالمخاطر المحدقة بھا وبمكاسبھا. 

  موقفھا من تصّدر المرأة مواقع صنع القرار (في الحواضر وداخل الجمھوريّة) ومقارنته
 بموقف الرجل.

  االھتمام العام بالسياسة في المعيش اليوميّ  -2

محصورا لدى فئات محدودة وفي نطاق  2011-  01-14اسة في تونس قبل ثورة كان الحديث في الّسي

ضيّق وبعيدا عن أعين الرقباء، وأصبح االھتمام بالّسياسة وشؤونھا منذ ذلك الحدث الجلل وبعد عقود 

من القھر والقمع والكبت ضمن مشاغل التونسيين وأحد محاور نقاشاتھم في الفضاءين الخاّص والعاّم 

رامج السياسيّة في وسائل اإلعالم المرئيّة والمسموعة والمقروءة بمتابعة ملحوظة ال سيّما وحظيت الب

في األشھر األولى التي أعقبت الثورة، وتزداد نسبة المتابعة كلّما شھدت البالد أحداثا جسيمة على 
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 25في  ومحّمد البراھمي 2013فيفري  06في  شكري بلعيدغرار اغتيال المعارضين اليساريين 

مع تفاقم - واألحداث اإلرھابيّة واألزمات السياسيّة. غير أّن المالحظ في اآلونة األخيرة  2013جويلية 

الصراعات السياسيّة واحتداد التجاذبات الحزبيّة واإليديولوجيّة وفي ظّل تدھور األوضاع االقتصاديّة 

اسّي والعزوف عن المشاركة في تراجع نسب االھتمام بالّشأن السي - وتأثيراتھا معيشيّا واجتماعيّا

 النقاشات السياسيّة.

  مجموع المستجوبين إناثا وذكورا  - أ

تظھر إحصائيّات االستبيان أّن اھتمام التونسيين ذكورا وإناثا بالسياسة في المعيش اليومّي يتراوح بين 

ة في النقاش " عن الّسؤال المتعلّق بالمشاركقليالأجابوا بـ " )513/1000% (51.3القلّة والكثرة فـ 

الذكور من مجموع ) 276/500% (55.2السياسّي وإثارة القضايا السياسيّة داخل األسرة، منھم 

منھم  كثيرا"أجابوا بـ " )293/1000% (29.3، واإلناث من مجموع) 232/500% (46.4و

  .اإلناثمن مجموع  )130/500% (26و الذكورمن مجموع  )%163/500 (32.6

  :إناثا وذكوراتمام جميع المستجوبين يوّضح نسب اھ 1الرسم 

 

  :اإلناثيوّضح نسب االھتمام بالسياسة لدى  2الرسم 
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  :الّذكوريوّضح نسب االھتمام بالسياسة لدى  3الرسم 

  

سيدي في جھة  الذكوركبير بالنقاشات والقضايا السياسية من وقد سّجلنا أعلى نسبة مّمن لھم اھتمام 

 %46إذ بلغت  المنازه فكانت أعلى نسبة في جھة اإلناث ، وأّما)35/50% (=70 إذ بلغت بوزيد

. أّما أكثر الجھات عزوفا عن االھتمام بالنّقاش )20/50% (=40بـ  المروجوجھة  )23/50(=

في كال الجھتين ) 9/50% (=18فـ  القيروان وحّي التضامن جھتي  الذكورالّسياسي فكانت في صعيد 

) 27/50%=54سوسة (جھات  اإلناثنفوا أّي مشاركة لھم في مثل ھذه النقاشات، وكانت في صعيد 

  .    )20/50%=40حّي التضامن (و) 24/50%=48القيروان (و

 الشرائح العمرية  -  ب

 النّساء  

السياسية في مستوى اإلناث بنسبة تقّدر بـ  أكثر الفئات مشاركة في النقاشات الكھالتكانت 

مّمن أجبن بـ "كثيرا" وقد سّجلنا أعلى نسبة في ھذه الفئة العمرية في جھة ) %60/191 (=31.41

بنسبة  المروجفجھة  )10/20% (=50بنسبة  بوسالمتليھا جھة ) 11/20% (55حيث بلغت المنازه 

في ) 3/21% (=14.28و التضامنّي في ح )2/20(= %10في حين لم تتجاوز  )9/20(= 45%

 %24.41بلغت  الشابّة. وفي الشريحة سيدي بوزيدفي جھة ) 3/19% (=15.78و بن عروسجھة 

أكثر الشابّات إقباال على المشاركة في نقاشات األسرة حول  شابّات سيدي بوزيدوكانت ) 52/213(=

األكثر عزوفا فلم تتجاوز  قيروانشابّات الفي حين كانت  )11/22% (=50القضايا السياسيّة بنسبة 

فلم تتجاوز النّسبة  كبار السنّ أّما في شريحة  ).2/26% (=7.69نسبة من يخضن في قضايا السياسة 

وقد سّجلنا في ھذه الفئة أكبر نسبة من الالّتي ال يشاركن البتّة في أحاديث ). %18/96 (=18.75

. وقد )62/213% (=29.10الشابّات بنسبة  تليھنّ  )40/96(= %41.66السياسة وقضاياھا إذ بلغت 
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لقلّة اھتمامھّن بالنّقاشات السياسيّة أنّھّن أرجعن ذلك إلى ثالثة أسباب رئيسيّة  تعليل اإلناثبدا الفتا في 

  )2. (انظر الملحق عددھي عدم االھتمام بھذه القضايا وعدم فھمھا وعامل الوقت الّضاغط عليھنّ 

 الّرجال  

وقد  الكھولالّذين تثار القضايا السياسيّة في نقاشات أسرھم في شريحة  سّجلنا أكبر نسبة من

 سيدي بوزيدوقد كان كھول  )66/180(= %36.66" في صفوفھم "كثيرابلغت نسبة من أجابوا بـ 

 %10في ذيل القائمة بنسبة  تونس العاصمة)، في حين كان كھول 12/15% (80في الصدارة بنسبة 

  فقط. )2/20(=

وقد تصّدر  )74/222% (=33.33في المرتبة الثانية في ھذا المضمار بنسبة  ابالشبويأتي 

المروج ) من ھذه الشريحة العمريّة يليھم شباب 15/25(= %60 بنسبةشباب سيدي بوزيد القائمة 

  .) 10/20% (=50بنسبة 

ما تدّل قلّة االھتمام بإثارة القضايا السياسيّة في أحاديث األسرة ك الشبابويغلب على شريحة 

). وھي نزعة سائدة لدى 128/222(= %57.65" المقّدرة بـ قليالعلى ذلك نسبة من أجابوا بـ "

المرفّه بـ  المنازه فنجد شبابالّشباب من جھات متفاوتة اقتصاديّا واجتماعيّا ومن حيث العقليّات، 

) 20/25(بـ ة كبيرةالّذي يعيش ظروفا اقتصاديّة صعبة ويعاني نسبة بطالالقيروان وشباب ) 17/21(

المدينة الّصناعيّة   بن عروسوشباب  )18/25المدينة الساحليّة السياحيّة المنفتحة بـ( سوسةوشباب 

  .)18/26(بـ

يشاطرون الّشباب في قلّة االھتمام بالنّقاشات السياسيّة فـ  الّشيوخوقد دلّت األرقام أّن 

ن ھذا االتّجاه على غرار شيوخ سوسة من ھذه الّشريحة العمريّة عبّروا ع) %60/98 (=61.22

شيوخ سيدي )، باستثناء 7/10) وشيوخ تونس (9/10) وشيوخ المنازه (9/9) وشيوخ القيروان (9/9(

  منھم عن انشغالھم الكبير بمثل ھذه النقاشات داخل أسرھم. )8/10(الّذين عبّر  بوزيد

يرة في مستوى االھتمام نالحظ من خالل ھذه األرقام أنّه ليست ھناك فوارق جندريّة كب

والسيّما الشباب  –بالّسياسة في المعيش اليومّي، فقد غلبت على الّذكور واإلناث على حّد سواء 

النزعة إلى قلّة االھتمام بالّسياسة في المعيش اليومّي بل إّن المتابع اليوم للمشھد السياسّي  -والشيوخ

في ھذا الّسياق بمثال من الواقع الحزبّي اليوم فقد  يلحظ عزوفا عن قضايا الّسياسة ، ويمكن أن نستدلّ 
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استفتاء داخليّا يتعلّق بتأجيل  2014مارس  30و 29و 28نظّم حزب حركة النھضة اإلسالمي أيّام 

منخرطا، وھو رقم  682ألف و 38المؤتمر االستثنائي للحزب، ورغم أھميّة األمر لم يشارك فيه سوى 

ألف. وبغّض  500وقد ناھزوا مليون و 2011للحزب في انتخابات  قليل بالنّظر إلى عدد من صّوتوا

النّظر عن الظرفيّة التّي جرى فيھا االستفتاء ( خروج الحزب من الحكومة) فإّن قلّة المشاركين فيه 

  ذات داللة بالغة بالنّسبة إلى حزب عقائدّي قائم على أساس عالقات الّسمع والطّاعة.

ين في الميل نحو كثرة المشاركة في تلك النّقاشات. وتعود من كال النّوع الكھول واشترك

أسباب ھذا التّباين في تقديرنا إلى اختالف االھتمامات بين ھذه الشرائح العمريّة فالكھول أكثر استقرارا 

في حياتھم ( عمل، زواج..) من الشباب الذين يعانون البطالة وصعوبة العثور على عمل. والكھول 

ة الّسياسة وتأثيرھا في مختلف أبعاد حياتھم وقدرة على استيعاب قضايا الّسياسة وفھم أكثر وعيا بأھميّ 

  تشّعباتھا بحكم ارتفاع نسبة التّمدرس في صفوفھم أكثر من الّشيوخ.  

كما نالحظ من ناحية أخرى تفاوتا بين الجھات في نسب االھتمام بالّسياسة، فجھتا المنازه 

الجھات التي تثار داخل  أكثركانت  ذكورايد والزھروني والمروج وجھات سيدي بوز إناثاوالمروج 

أسرھا قضايا الّسياسة ويتناقش أفرادھا في مواضيعھا. بينما كانت جھات التضامن والقيروان وبن 

 الّذكوروجھات القيروان والمنازه وسوسة وتونس في صعيد  اإلناث عروس وسوسة وتونس في صعيد

  قاشات الّسياسيّة.الجھات اھتماما بالنّ  أقلّ 

ولئن كان يمكن، في رأينا، أن نجد لجھات مثل التّضامن والقيروان أعذارا في انصرافھا عن 

االھتمام بالشأن السياسي كأن نعزو األمر إلى التھميش االقتصادي واالجتماعي ونسب البطالة 

وتونس وبن عروس  كسوسةالمرتفعة وقد تفاقمت أوضاعھا المتدھورة بعد الثورة، فإّن جھات أخرى 

فأّما االستغراب فمرّده إلى أّن ھذا  استغرابا وقلقاتثير في عزوف سّكانھا عن النّقاشات السياسيّة 

الجھات ھي األوفر حظّا في صعيد التنمية اقتصاديّا واجتماعيّا وثقافيّا وتعليميّا وأّما القلق فمرّده إلى ما 

لشأن السياسّي من خطر على مسار بناء النّظام يمكنم أن يشّكله عزوف النّاس عن االھتمام با

  الديمقراطي المرجّو في تونس.   

 االنخراط في األحزاب والنّقابات والجمعيّات -3

حزبا مشّكلة فسيفساء سياسيّة  160أحزاب كثيرة فاقت اليوم  2011-01- 14ظھرت في تونس بعد 

متنّوعة األنشطة ومختلفة االھتمامات،  ألف جمعيّة 16وإيديولوجيّة وتكّونت جمعيّات يزيد عددھا على 
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وشھدت البالد تعّددية نقابيّة فباإلضافة إلى االتّحاد العام التونسّي للّشغل تأّسس اتّحاد عّمال تونس 

والجامعة العاّمة التونسيّة للّشغل. وقد فّسرت ھذه الموجة العارمة من األحزاب والجمعيّات والنّقابات 

بت والمنع تحّكم فيھا النّظام القائم حينھا في منح التّراخيص، وتعبيرا على كرّد فعل على عقود من الك

  الّرغبة في التنظّم وممارسة الحّق في النّشاط الّسياسّي والجمعياتّي.

وقد كان منتظرا من ھذه التشكيالت الحزبيّة والجمعياتيّة والنّقابيّة أن تستقطب أعدادا كبيرة من 

مناخ من الحرية وفّرته الظّروف التي أعقبت الثورة، فھل تحقّق ذلك بحسب  التونسيّات والتونسيّين في

  ما توفّر لدينا من إحصائيّات؟ 

 النّساء  - أ

 االنتماء إلى األحزاب السياسيّة  

المنتميات إلى أحزاب سياسيّة في كّل الجھات التي شملھا االستبيان ومن  النّساءبلغت نسبة 

  ة بحسب الّشرائح العمريّة كما يلي:موّزع )95/500% (=19 مختلف األعمار

 49/191  من مجموع ھذه الفئة 25.65ما يمثّل نسبة  الكھالتعيّنة من شريحة %

 % من مجموع المنخرطات في أحزاب.51.57و

 40/213  من مجموع ھذه الفئة 18.77ما يمثّل  الّشابّاتعيّنة من شريحة %

 من مجموع المنخرطات في أحزاب. 42.10و%

 6/96 من مجموع ھذه الفئة 6.25ما يمثّل  كبيرات السنّ من شريحة  عيّنات %

  % من مجموع المنخرطات في أحزاب.   6.31و

  وفيما يلي رسم بيانّي يوّضح نسب توزيع المنخرطات في أحزاب سياسيّة بحسب الشرائح العمريّة:

  

) 19/50( = %38ي األحزاب السياسيّة بنسبة أكثر النّساء انخراطا ف المنازه وقد كانت نساء

توّزعن بين  )16/50% (=32بنسبة  تونس العاصمة ، تليھّن نساء)13/19الكھالت (أغلبھّن من 
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أّما بقيّة  )0/50(القائمة بصفر من المنخرطات  سوسة) شابّات. وتذيّلت نساء 7/16) كھالت و(9/16(

  ي كّل جھة على النّحو التّالي:الجھات فكانت نسب المنخرطات من المستجوبات ف

  ).13/50% (=26المروج  -أ
 ).11/50% (=22القيروان   -  ب
 ).8/50% (=16بن عروس   -  ت
 ).7/50% (=14التضامن   -  ث
 ).7/50% (=14سيدي بوزيد   - ج
 ).7/50% (=14بوسالم   - ح
 ).7/50% (=14الزھروني   - خ

ط في األحزاب من الواضح من خالل ھذه النسب واألرقام أّن إقبال التونسيّات على االنخرا    

، وقد يكون من أسباب ذلك ما تواجھه المرأة المتحّزبة من صعوبات سواء داخل 5السياسيّة ضعيف

الحزب من حيث التمكين لھا في المؤسسات القياديّة وترشيحھا لتمثيله في ھيئات الدولة الرسميّة ( 

ظّمات المجتمع المدنّي. برلمان، حكومة، سفارة..) أو خارج الحزب من حيث دعم وسائل اإلعالم ومن

مارس  29نماذج من شھادات حية قّدمت في اليوم الدراسي الذي نظّمه فريق البحث بتاريخ (انظر 

  .)3لمترشحات ناجحات ومنھزمات في الملحق عدد  2014

 االنتماء إلى النّقابات والجمعيّات  

أكثر من نصفھّن من شريحة  )73/500% (=14.6تقّدر نسبة النّساء المنتميات إلى نقابة مھنيّة بـ  

  .)9/73كبيرات السّن (ثّم  )28/73الّشابّات (فشريحة  )36/73لكھالت (= ا

  وتوّزعت النّساء المنتميات إلى نقابة جغرافيّا بالترتيب على النّحو التّالي:

 8/50بنعروس ( -)8/50( القيروان -)10/50( المنازه -)11/50( سيدي بوزيد(- 

 بوسالم -)6/50المروج ( -)6/50تونس ( - )8/50وني (الزھر-)8/50التضامن (

 ). 2/50سوسة ( - )4/50(

وبالمقارنة مع واقع انخراط المرأة في المنظّمات النقابيّة تكشف أرقام االتحاد العام التونسي 

% في بعض القطاعات على غرار 50% ويصل إلى 45% و40للشغل أّن عدد المنتسبات إليه بين 

ألف منخرط في االتحاد العام التونسي للشغل ( ھّن  700لصّحة من مجموع ما يناھز التعليم والنسيج وا

                                                            
 15وقّدمت نتائجه في  )PNUDتطابقت النتائج في ھذا المضمار بين االستبيان الذي أجريناه واالستبيان الذي أنجزه برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي في تونس ( 5

  سة واختلفت فيما يخّص محافظة بن عروس.فيما يخّص محافظة سو 2014مارس 
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وھو ما يعني أّن نسبة  6ألف امرأة 877.5ألف منخرطة) ويبلغ عدد النّساء العامالت  300في حدود 

%. ولكّن المفارقة ھي في حضورھا 30المنخرطات نقابيّا من مجموع العامالت ھي في حدود 

 0/13اكل االتحاد القيادية المركزية والوسطى ويظھر ذلك من خالل األرقام التالية: الضعيف في ھي

في الھيئة اإلدارية ثالث منھّن  4/91-في المكتب التنفيذي الموّسع 0/37- في المكتب التنفيذي لالتحاد

  في المكاتب الجھوية. 6/216- التحقن منذ سنة فقط

إلى وضعية سوق الشغل  االتحاد القيادية ويعزى ھذا الحضور الضعيف للمرأة في ھياكل

وتحّوالتھا وإلى الثقافة النقابية التي تھيمن عليھا الذھنية الذكورية مّما صبغ العمل النقابي بطابع 

ذكوري، وإلى الھيكلة اإلدارية  للمكاتب النقابية وغياب اآلليات القانونية التي تضمن حضور المرأة 

االجتماعات النقابية تعقد غالبا في أماكن يصعب على المراة ارتيادھا  في الھياكل النقابية، وإلى أنّ 

كالمقاھي وفي أوقات متأخرة ال تناسبھا، إضافة إلى عوامل ذاتية خاّصة بالمرأة منھا عدم الثقة بالنفس 

 4ومنھا التوزيع غير العادل لألعباء المنزلية والعائلية فالمراة خارج ساعات العمل تعمل بمعّدل بين 

  دقيقة فقط للرجل.   15ساعات لفائدة بيتھا مقابل  5و

توّزعن  )43/500% (=8.6فبلغت نسبتھّن الجمليّة  جمعيّات مدنيّةأّما النّساء المنتميات إلى 

 المنازهوكانت نساء  )2/43كبيرات السّن (و) 20/43الّشابّات (و) 21/43الكھالت (عمريّا بين 

من مجموع المستجوبات  )12/50% (=24مثل ھذه الجمعيّات بنسبة أكثرھّن إقباال على االنتماء إلى 

% 18 بنسبةنساء المروج ، و تتبعھّن ) كھالت9/12(والبقيّة  ) شابّات3/12(في ھذه الجھة ربعھّن 

  ، وتوّزعت بقيّة المنخرطات جغرافياّ كما يلي:كھالت 4شابّات و 5 ھنّ  )9/50(=

 ) سيدي بوزيد -)3/50الزھروني (- ) 5/50القيروان (-)6/50سوسة (-)6/50تونس

 ).0/50بن عروس (-)0/50بوسالم (- ) 1/50التضامن (- ) 1/50(

ننتھي من خالل ھذا المعطيات اإلحصائيّة إلى المالحظة الّسابقة نفسھا، فمن الواضح أّن 

اتيّة التّونسيّات غير مھتّمات باالنخراط في التنظيمات المجتمعيّة سياسيّة كانت أو نقابيّة أو جمعي

  عمريّا ال يمثّل ھذا األمر أحد شواغل المرأة التونسيّة.  الكھالته جغرافيّا وفئة المنازفباستثناء جھة 

                                                            
                                                 www.ins.nat.tn، راجع موقع المعھد اإللكتروني: 2014بحسب أرقام المعھد الوطني لإلحصاء في الثالثية األولى سنة  6

                                                                                       

  ) وھي نسبة غير معلومة بدقّة.non déclaréوعلينا في ھذا السياق أن نأخذ في الحسبان  نسبة النّساء العامالت غير المصّرح بھّن (
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 الّرجال - ب

 :االنتماء إلى األحزاب السياسيّة  

وّزعين عمريّا على م )142/500% (=28.4 تقّدر نسبة الرجال المنخرطين في أحزاب سياسيّة بـ

  :النحو التّالي

 68/180  ّمن 47.88%من مجموع ھذه الفئة و37.77نة من شريحة الكھول ما يمثّل عي %
 مجموع المنخرطين في أحزاب من كّل األعمار.

 42/222  من 29.57% من مجموع ھذه الفئة و18.91عيّنة من فئة الّشباب ما يمثّل %
 مجموع المنخرطين في أحزاب.

 32/98  من 22.53ع ھذه الفئة و% من مجمو32.65عيّنة من فئة الّشيوخ ما يمثّل %
 مجموع المنخرطين.

  وفيما يلي رسم بيانّي يوّضح توزيع المنخرطين في أحزاب سياسيّة بحسب الشرائح العمريّة:

  

وتوّزع المنخرطون في أحزاب بحسب الجھات إلى جھات تبلغ فيھا نسب المنخرطين ثلث المستجوبين 

  وأكثر وھي:

  .%48) بنسبة 24/50ن (القيروا  - أ

 .%46) بنسبة 23/50سوسة (  -  ب

  .%44) بنسبة 22/50بوسالم (  -  ت

 %.32) بنسبة 16/50تونس (  -  ث
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% 22) في جھة المروج و14/50% (28وجھات أخرى تنخفض فيھا نسب المنخرطين إلى 

) في جھة المنازه 9/50% (=18) في جھة التضامن و10/50% (20) في جھة بن عروس و11/50(

  ) في جھة سيدي بوزيد.6/50% (12) في جھة الزھروني و7/50% (14و

والالّفت في ھذا المضمار أّن الجھات التي قّل فيھا االھتمام بالسياسة في المعيش اليومّي كانت 

أكثر الجھات التي انخرط فيھا الّرجال في أحزاب سياسيّة على غرار القيروان وسوسة وھي مفارقة قد 

أّوال: نظام العالقة داخل األسرة ومكانة الّرجل ودوره  - نين متداخلين ھما:نجد تفسيرا لھا في أمرين اث

فيه وھي مكانة تجعله متحفّظا إزاء الّدخول في نقاشات من ھذا القبيل مع بقيّة أفراد أسرته بما قد يخّل 

ختلفة. ثانيا: في نظره بنظام التراتبيّة داخلھا ال سيّما وأّن األمر يتعلّق بقضايا قد تكون اآلراء فيھا م

التمييز بين الفضاءين العاّم والخاّص والفصل بين القضايا الخاّصة بكّل واحد منھما، والّسياسة في ھذا 

اإلطار من قضايا الفضاء العاّم وھو ما يجعل الّرجال يتفادون إثارة النّقاش حولھا في الفضاء الخاّص 

  (األسرة) إالّ لَِماما.  

 لجمعيّات   االنتماء إلى النّقابات وا  

) يتوّزعون 120/500% (=24أّما في صعيد االنتماء إلى النّقابات المھنيّة فقد سّجلنا نسبة 

  عمريّا بحسب المعطيات التالية:

 %.47.5) بنسبة 57/120الكھول (  - أ

 %.28.33) بنسبة 34/120الّشباب (  -  ب

  %.24.16) بنسبة 29/120الّشيوخ (  - ت

) من مجموع المنتمين إلى 25/120%(=20.83وبرزت محافظة سوسة باعتبارھا تضّم 

) ثّم منطقة التضامن بنسبة 15/120% (=12.5نقابات مھنيّة تليھا منطقة الزھروني التي تضّم 

) ثّم القيروان بنسبة 13/120% (=10.83) فتونس العاصمة بنسبة %14/120 (=11.66

في جھة بوسالم  )10/120% (=8.33) وتراوحت النسب في المناطق األخرى بين %12/120(=10

% 5.83) في جھة سيدي بوزيد و8/120% (=6.66) في جھة المروج و9/120% (=7.5و
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وھو  7ألف 515مليون و 2) في بن عروس ومثلھا في المنازه. ويبلغ عدد الّرجال المشتغلين 7/120(=

  %.15ما يعني أّن نسبة المنخرطين نقابيّا من قّوة العمل الّرجاليّة تبلغ قرابة 

 )43/500% (=8.6ا في صعيد االنتماء إلى الجمعيّات المدنيّة نسبة جمليّة تقّدر بـ وسّجلن

) من مجموع المنخرطين وكان نصيب الكھول 18/43% (=41.86ومثّل نصيب الّشباب فيھا 

  ).8/43% (=18.6) واقتصر نصيب الّشيوخ على %17/43 (=39.53

  يلي: وتوّزع المنتمون إلى جمعيّات مدنيّة جغرافيّا كما

 ) المروج  -)5/50المنازه ( - )6/50الزھروني ( -)8/50بن عروس ( -)11/50سوسة

 -)0/50سيدي بوزيد ( -)1/50بوسالم ( - )2/50تونس ( -)3/50القيروان ( - )3/50(

 ). 0/50التضامن (

م إلى عدم االنتظا - اإلناثوبصفة أخّص لدى -  الّذكورتبيّن المعطيات اإلحصائيّة اتّجاھا عاّما لدى 

  حزبيّا، وعند التمّعن في األرقام من حيث التوزيع العمرّي نتبيّن ما يلي:

  إلى األحزاب السياسيّة من الّرجال كما يدّل على ذلك  2011- 01- 14كانت أغلبيّة المنتمين قبل

من ھذه الفئة  الّرجالالتفاوت الكبير بين الّرجال والنّساء في فئة كبار السّن إذ بلغت النّسبة عند 

 .%6.31 النّساءبينما لم تتجاوز عند  22.53%

  تبدو النّساء في فئة الّشباب أكثر إقباال على االنخراط في األحزاب من الّرجال في ھذه الفئة

% من الّشباب. وھو ما قد يؤّشر 29.57% من الّشابّات منخرطات في أحزاب مقابل 42.1فـ

 قبل. إلى دور أكثر أھميّة للنّساء داخل األحزاب في المست

نخلص إذن إلى أّن نسبة انخراط الّرجال في أحزاب سياسيّة أكبر من نسب انخراط النّساء، 

. 8 تقريبا خمس النّساءوعلى ربع الرجال وإن كانت نسبا ضعيفة في تقديرنا فھي تقتصر على 

وز النسبة فعندھما لم تتجاالجمعيّات المدنيّة على االنتماء إلى قلّة اإلقبال والجنسان متّفقان على 

                                                            
 .2014أرقام المعھد الوطني لإلحصاء في الثالثيّة األولى سنة  7

أربع أضعاف الوقت تأثير في ھذا التّفاوت بين النّساء والّرجال فقد أظھرت دراسة أّن الّرجال يخّصصون من الوقت لألنشطة الجمعياتيّة والسياسيّة  قد يكون لعامل 8
 Dorra Mahfoudh Draoui, Budget% من وقت النّساء. راجع:0.54% من وقتھم لھذه األنشطة مقابل 2.38ما تخّصصه النّساء ذلك أّن الّرجال يخّصصون 

temps des femmes et des hommes en Tunisie; Ministère des Affaires de la Femme, Tunisie, 2011,p.114.                    
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ألف  17واألمر مثير وملفت لالنتباه خصوصا وأّن عدد الجمعيّات في تونس يربو على  %،8.6

جمعيّة وھو ما يطرح أسئلة حول عمل ھذه الجمعيّات وقدرتھا على االستقطاب والتأثير والتأطير 

ط لما يتطلّبه من وكذلك الحال بالنسبة إلى األحزاب والنّقابات فھل األمر راجع إلى عزوف عن االنخرا

وقت وجھد أم إلى نظرة ترى األمر غير ذي أولويّة في الظّروف الّراھنة أم إلى ثقة مھتّزة فيما ھو 

متوفّر من التشكيالت السياسيّة والنقابيّة والمدنيّة أم إلى آليّات العمل واالستقطاب داخل ھذه التشكيالت 

  ؟2011- 01- 14لة الّسنوات التي تلت ثورة أم إلى الظّروف العسيرة التي مّرت بھا البالد طي

ھم األكثر إقباال على االنتماء إلى التشكيالت الحزبيّة  الكھول ويشترك الجنسان في كون

والنقابيّة والجمعياتيّة ولعّل ذلك معزّو إلى طابع االستقرار المادّي واالجتماعّي الذي يسم حياتھم مقارنة 

  حيويّة من الّشيوخ من ناحية أخرى.بالّشباب من ناحية وإلى كونھم أكثر 

بين الجنسين تظھر بوضوح في نموذجين  وجود مفارقة التوزيع الجغرافيونتبيّن في صعيد 

  اثنين ھما:

  ،نساء المنازه أكثر إقباال على االنخراط في األحزاب والجمعيّات والنّقابات من رجال المنازه

لى مثل ھذا االنخراط بكونھّن ينتمين إلى أكثر وقد نفّسر كثرة إقبال النّساء في ھذه المنطقة ع

المناطق التي شملھا االستبيان رفاھيّة وثراء فھّن يجدن الوقت والظّروف التي تحفّزھّن على 

ھذه االنخراطات، ولكن ما بال الّرجال ال يستغلّون ھذه الظّروف من أجل أن يكونوا مثل 

رة دونيّة ال ترى جدوى في مثل ھذه النّساء في اإلقبال عليھا؟ ھل األمر نابع من نظ

 االنخراطات وتعتبرھا من األمور الثانويّة الكماليّة؟

   ،رجال سوسة أكثر إقباال على االنخراط في األحزاب والجمعيّات والنّقابات من نساء سوسة

وإّن عزوف النّساء في ھذه المنطقة لمثير لالنتباه فسوسة جھة ساحليّة وسياحيّة معروفة 

سّكانھا ونسبة التمدرس المرتفعة، فھل تعود ھذه المفارقة إلى عقليّة راسخة ضاربة  بانفتاح

بجذورھا ترى ھذه األنشطة حكرا على الّرجل أم ھي تعبير عن المباالة النّساء بمثل ھذه 

 االنخراطات وأنّھّن ال يجدن ما يحفّزھّن على اإلقبال عليھا؟ 

 المشاركة في النشاط السياسي -4

السياسّي في ھذا المضمار المشاركة في اجتماعات حزبيّة من ناحية والمشاركة في  يشمل النشاط

- 01- 14المظاھرات والمسيرات من ناحية أخرى،  والنّشاطان ميّزا الحياة السياسيّة في تونس منذ 
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 2011فقد شھدت البالد في كافّة جھاتھا اجتماعات عقدتھا األحزاب وبلغت ذروتھا في أكتوبر . 2011

اسبة تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وعرفت البالد مسيرات ومظاھرات منھا ما دعت بمن

لھا وأطّرتھا أحزاب وجمعيّات ونقابات ومنھا ما تّمت بصفة تلقائيّة، ومنھا ما كانت لھا مطالب سياسيّة 

 في ھذين النشاطين؟ النّساءومنھا ما كانت مطالبھا اجتماعية. فكيف كانت مشاركة 

في حين بلغت  )107/500% (=21.4بلغت نسبة النّساء الالئي شاركن في اجتماع حزبّي 

وھو ما يوّضحه الرسمان البيانيّان  )226/500% (=45.2نسبة من شاركن في مظاھرة أو مسيرة 

  التّاليان:

  

  

شاّبة شاركن  51العمريّة األكثر حضورا في كال النشاطين فقد كّن الشريحة  الّشابّاتوقد كانت 

المشاركات في مثل ھذه االجتماعات، وكّن  107من مجموع  %47.66في اجتماع حزبّي وھّن يمثّلن 

  .226من مجموع % 50.44شابّة شاركن في المظاھرات بنسبة  114

من المشاركات في  )49/107% (=45.79في المرتبة الثانية فقد مثّلن نسبة الكھالت وحلّت 

  من المشاركات في مظاھرات. )83/226% (=36.72اجتماعات حزبية ونسبة 
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مّمن حضرن اجتماعا حزبيّا ونسبة  )7/107% (=6.54القائمة بنسبة  كبيرات السنّ وتذيّلت 

 مّمن شاركن في مظاھرة. وفيما يلي رسمان بيانيّان يوّضحان نسب المشاركة) %29/226 (=12.83

  في االجتماعات الحزبيّة والمظاھرات بحسب الشرائح العمريّة:

  

المشاركة في مظاھرة

شابّات

كھالت

كبيرات السنّ 

  

ونعرض فيما يلي جدوال إحصائيّا يمثّل مشاركة النّساء من كّل جھة وقد ضبطنا النّسب على 

 جموع من شاركن في ھذين النشاطين:أساس م

 نسبة المشاركة  الجھة
في اجتماع 

  حزبي

نسبة المشاركة 
  في مظاھرة

  %11.50  %19.62  المنازه

  %11.50  %14.01  بن عروس

  %10.17  %14.01 تونس العاصمة 

  %11.06  %14.01  الزھروني

  %9.29  %11.21  التضامن

  %7.52  %9.34  المروج
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  %15.04  %7.47  سيدي بوزيد 

  %11.50  %6.54  سوسة

  %4.86  %2.80  بوسالم

القيروا
  ن

0.93%  7.52%  

في صعيد المشاركة النسائيّة في  المنازهبرزت من خالل ھذه المعطيات اإلحصائيّة جھة   

االجتماعات الحزبيّة وھو ما ينسجم مع المعطى المتعلّق بتصّدر نساء ھذه الجھة قائمة النّساء المنتميات 

في المقّدمة  سيدي بوزيداء إلى أحزاب، وكان متوقّعا في صعيد المشاركة في المظاھرات أن تكون نس

وخرج  2010فھذه الجھة ھي مھد الثورة التونسيّة وشھدت موجات احتجاج مستمّرة منذ ديسمبر 

  سّكانھا في مسيرات ذات مطالب اجتماعية وتنمويّة وسياسيّة وسّجلت المرأة في كّل مّرة حضورھا.

ة قلّة اھتمام التونسيّات بكّل ما لقد أّكدت األرقام المتعلّقة بالمشاركة في االجتماعات الحزبيّ 

يرتبط بالّسياسة وھو ما يعكس عالقة يشوبھا الكثير من التوتّر بين نساء تونس والّسياسة في كّل 

أبعادھا والسيّما البعد التنظيمّي. غير أّن ھذا الوضع لم يمنع التونسيّات من االنشغال بالّشأن العاّم وقد 

يرات والمظاھرات التي شھدتھا البالد في السنوات األخيرة، وفي تجلّى ذلك في مشاركتھّن في المس

-17الواقع ساھمت المرأة التونسيّة مساھمة فّعالة في ھذه المظاھرات منذ اندالع أحداث الثورة في 

(وسط  سليانة وسّجلت حضورا الفتا في محطّات كثيرة منھا االحتجاجات في محافظة 2010- 12

فضال عن استنفارھا كلّما استشعرت  2012ديسمبر –في نوفمبر  غرب) المعروفة بأحداث الرشّ 

 2012أوت  13و 2012مارس  8خطرا يھّدد مكاسبھا وحقوقھا ونذّكر في ھذا المضمار بمظاھرات 

  إلخ..  2013أوت  13و 2013مارس  8و

اتھا وتعبّر مشاركة المرأة التونسيّة في ھذه المظاھرات مقابل عدم اكتراثھا بالسياسة ومتعلّق

التنظيميّة في رأينا عن انشغالھا بالوضع العاّم لبالدھا ولكنّھا ال تجد في األحزاب السياسيّة اإلطار 

األمثل لتشارك في إدارة الشأن العاّم والبحث في القضايا التي تھّم بلدھا، ولكن ماذا عن عمل 

  ساء أم بعدم قدرتھا على ذلك؟األحزاب؟ وھل يتعلّق األمر في ھذا الصعيد بعدم مباالتھا باستقطاب النّ 

ويدفعنا واقع قلّة مشاركة المرأة في النّشاطات السياسيّة والنقابيّة والجمعياتيّة إلى التساؤل حول 

األسباب الكامنة وراء ذلك والعوائق التي تمنع دون ترجمة وعيھا وانشغالھا بقضايا بلدھا إلى مشاركة 
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اقع بالدھا تيّة وھي المشاركة التي تسمح بمأسسة فعلھا في وفعليّة في التشكيالت السياسيّة والجمعيا

 السياسي واالجتماعي. 

 العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة فعليّا في النّشاط السياسّي والجمعياتيّ  - 5

نظرنا في ھذه العوائق من خالل طرح مجموعة من األسئلة موّجھة إلى اإلناث والّذكور فأّما 

ال مباشرا عن العوامل التي يعتبرنھا تحّد من مشاركتھّن في النشاطين السياسي فسألناھّن سؤا اإلناث

والجمعياتي وسألناھّن سؤاال غير مباشر عن موقف الرجل من مشاركتھّن في ھذين النشاطين ورّد 

  فعلھّن إن كان موقفه الرفض.

ي األحزاب السياسيّة فطرحنا عليھم سؤاال مباشرا حول الّسماح للمرأة باالنخراط ف الّذكوروأّما 

والنّقابات المھنيّة والجمعيّات المدنيّة وسؤاال عن استشارة نساء العائلة لھم في التصويت وسؤاال عن 

موقفھم إذا كان قرار المرأة مخالفا الختياره. فكيف كانت النتائج في ھذا المضمار عند اإلناث أّوال 

  وعند الّذكور ثانيا؟

 من زاوية المرأة  - أ

أكثر العوامل التي تعوق مشاركة المرأة التونسيّة  بأعباء األبناء واألسرةالمتعلّق  بدا العامل

وقد  )205/500% (=41في األنشطة السياسيّة والجمعياتيّة فقد جاء ھذا العامل في الّصدارة بنسبة 

% 44.50) والكھالت بنسبة 73/213%(=34.27اتّفقت النّساء من كّل األعمار ( الّشابّات بنسبة 

)، ومن أغلب الجھات ( باستثناء سيدي بوزيد 47/96% (=48.95) وكبيرات السّن بنسبة 85/191(=

وتونس والمروج والّزھروني التي قّدمت موقف الرجل أكثر العوامل التي تحّد من مشاركتھا في ھذه 

  األنشطة) على ذلك.

 ناء الّشابّاتوباستث )146/500%(=29.2في المرتبة الثانية بنسبة  موقف الّرجلوحّل 

(الالّتي أنزلن عدم تشجيع األحزاب في ھذه المرتبة) اتّفقت بقيّة الّشرائح العمرية على ذلك، وقد كانت 

أكثر النّساء الالئي اعتبرن أّن موقف الّرجل أكثر العوامل حّدا لمشاركة سيدي بوزيد والمروج نساء 

في كّل جھة رغم ما بين المنطقتين  )24/50=% (48المرأة في األنشطة السياسيّة والجمعياتيّة بنسبة 

من فوارق اجتماعيّة وحضريّة فسيدي بوزيد منطقة يغلب عليھا الطّابع الفالحّي والريفّي وتنتشر فيھا 
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العروشيّة وليس مستبعدا أن يكون للرجل على المرأة سلطة وتأثير، وأّما المروج فحّي عصرّي من 

  وسطى ويغلب عليه نمط اجتماعّي أكثر تمّدنا وانفتاحا. أحياء منطقة تونس الكبرى تسكنه طبقة

نظرة واحتلّت  )79/500(= %15.8في المرتبة الثالثة بنسبة  عدم تشجيع األحزابوجاء 

عن  )5/500% (=1في حين امتنع  )65/500(= %13المرتبة الرابعة بنسبة  المحيط االجتماعي

ائق التي تحول دون مشاركة النّساء في األنشطة اإلجابة. وفيما يلي رسم بيانّي يوّضح ترتيب العو

  السياسيّة والجمعياتيّة:

 

وقد كشف ترتيب ھذه العوامل أّن العامل المرتبط بإكراھات ذات صلة بتقسيم الوظائف 

وأدوارھّن وتوزيعھا داخل األسرة والمجتمع على أساس النوع االجتماعي والتمييز بين وظائف النّساء 

من ناحية ووظائف الرجال وأدوارھم من ناحية أخرى ھو أكثر العوامل تأثيرا في مشاركة المرأة في 

الحياة السياسيّة والجمعياتيّة بصفة فعليّة، فدور المرأة في الفضاء الخاص (المنزل واألسرة) يستأثر 

عوائق يندرج ضمن السياق نفسه بكّل جھدھا ووقتھا. ويبدو لنا أّن اعتبار موقف الرجل ثاني ھذه ال

ويعكس ذلك بشكل من األشكال موقفا يعتبر أّن مھّمة المرأة محصورة باألساس في المنزل من جھة 

  ويرى أّن انخراط المرأة ومشاركتھا في مثل تلك األنشطة يمنعھا من أداء تلك المھّمة من جھة أخرى.

التشكيالت الحزبيّة والنقابيّة والجمعياتيّة  إزاء انخراط المرأة في موقف الّرجل السلبيّ ويتأّكد 

% 21.4إّن  النّساءمن خالل تدنّي نسبة الّرجال الذين يشّجعون المرأة على ذلك إذ قالت 

% 30بينما أبدى  أحزاب سياسيّةفقط من الّرجال يشّجعونھّن على االنتماء إلى ) 107/500(=

ير مبالين، وسّجلنا أكبر نسبة من كانوا غ) 243/500% (=48.6رفضھم لذلك و) 150/500(=

 سوسة) و4/50( التضامن) وأدناھا في جھتي 20/50( المروج) و21/50( المنازهالتشجيع في جھتي 

  ).25/50(التضامن ) و27/50( سيدي بوزيد) وسّجلنا أكبر نسبة من الرفض في جھتي 4/50(
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) 115/500% (=23ى ارتفعت نسبة التشجيع إل نقابة أو جمعيّةوفي صعيد االنتماء إلى 

غير مبالين  )238/500% (=47.6وكان ) 147/500% (=29.4وتقلّصت نسبة الرفض إلى 

) وأكبر نسبة رفض في 22/50( المنازه) و25/50(المروج وسّجلنا أكبر نسبة تشجيع في جھتي 

  ). 19/50(التضامن ) و27/50(سيدي بوزيد

إن  التزامھّن بموقف الّرجلمن مجموع المستجوبات عن ) 278/500% (=55.6وعبّرت 

) تمّسكھّن 188/500% (=37.6كان رافضا لمشاركتھا في األنشطة السياسيّة والجمعياتيّة، وأبدت 

 الزھروني) و26/50( تونس العاصمة) و28/50( المنازهوقد سّجلنا أكبر النّسب في  بحّريتھنّ 

مھّن بھذه األنشطة دون قيا)، في حين اقتصرت نسبة من أعربن عن 21/50( المروج) و23/50(

 ).34/500% (=6.8على  علم الّرجل

لقد كشفت نظرة المرأة للعوائق التي تحول دون ممارستھا لألنشطة السياسيّة والجمعياتيّة أّن 

أّول ھذه العوائق معزّو إلى ظروف موضوعيّة نابعة من عقليّة سائدة توّزع األدوار بين الّرجل والمرأة 

ا لمكانة كّل منھما ودوره في الفضاءين الخاّص والعاّم، ومع ذلك يبدو أّن سعي توزيعا ذا صلة برؤيتھ

وال سيّما في مدن تونس الكبرى  فأكثر من ثلث النّساءالمرأة التونسيّة للتخلّص من ھذه الذھنيّة دؤوب. 

جمعياتّي. (باستثناء التضامن) يتمّسكن بحّريتھّن ويعملن على ممارسة حقّھّن في النّشاط السياسّي وال

ويبدو موقف الّرجل كما صّورته المرأة منسجما مع تلك العقليّة بنسبة كبيرة، فھل تؤّكد زاوية نظر 

 الّرجل ذلك؟

 من زاوية الّرجل  -  ب

للمرأة باالنخراط في حزب  سماحھم من المستجوبين عن )297/500%(=59.4عبّر 

)، يليھم الكھول 147/297في الّصدارة في ھذا المضمار (= الّشباب، وقد جاء 9سياسيّ 

  ).47/297)، ثّم الّشيوخ (=103/297(=

أكثر الّرجال المستجوبين سماحا للمرأة باالنتماء إلى حزب سياسّي  المنازهوكان رجال 

) 31/50) وبوسالم(33/50) وسوسة (36/50) ثّم بن عروس (42/50) فرجال المروج (43/50(

                                                            
% من الرجال الذين 52لنسبة المذكور إذ كانت ا )PNUDھذه النسبة غير بعيدة عن النسبة التي أقّرھا استبيان قام به برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي في تونس ( 9

  يشّجعون النّساء على االنخراط في العمل السياسّي.
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) والتضامن 20/50) والزھروني (23/50( ) وسيدي بوزيد27/50) والقيروان (30/50وتونس (

)12/50.(  

% 71.4وترتفع النسبة حين يتعلّق األمر بالّسماح للمرأة باالنخراط في نقابة أو جمعيّة إلى 

% 77.47في صعيد الفئات العمريّة األكثر سماحا للمرأة بذلك بنسبة  الّشبابوقد كان  )،357/500(=

) منھم، ثّم الّشيوخ بنسبة 120/180% (=66.66ة منھم، يتبعھم الكھول بنسب) 172/222(=

  ) منھم.  %65/98 (66.32

  كما يلي : الجھاتوجاء الترتيب على أساس 

 ) 39/50تونس العاصمة ( -)42/50بن عروس ( -)43/50المروج ( -)48/50المنازه( - 

 -)29/50القيروان ( - )30/50سيدي بوزيد ( -)31/50بوسالم ( -)39/50سوسة (

  ).28/50الزھروني ( -)28/50التضامن (

في تحديد اختيارھّن عند التصويت  باستشارة نساء األسرة الّرجلوأظھرت النّتائج المتعلّقة 

أكثرھّن استشارة  الزوجاتتفاوتا بينھّن بحسب قرابتھّن منه فقد كانت  2011- 10- 23في انتخابات 

، تليھّن  )166/221(زوجھا  منھنّ  166زوجة شاركت في تلك االنتخابات استشارت  221فمن جملة 

  .)142/342( وأخيرا األخوات )65/123(ثّم البنات  )159/223(األّمھات 

ويعكس ھذا التفاوت في النّسب تفاوتا في عالقات التأثير والتأثّر بين الّرجل والمرأة داخل 

رة تأثير الّرجل، األسرة باختالف درجات القرابة، وھي عالقات تبدو فيھا الّزوجة األكثر وقوعا في دائ

غير أّن ھذا التأثير في رأينا أنواع فمنه ما يكون تعبيرا عن إرادة الھيمنة وفرض التبعيّة على المرأة 

الختيار الّرجل السياسّي، ومنه ما يكون أقرب إلى االستشارة وتبادل الرأي، ومنه ما يكون تدّخال من 

  ا.الّرجل دون أن تطلب المرأة، ومنه ما يكون بطلب منھ

وفي مؤّشر آخر على موقف الّرجل من انخراط المرأة في النّشاط السياسّي من خالل اتخاذھا 

من مجموع ) 340/500(= %68مواقف وقرارات مستقّلة قد تكون مخالفة لقراراته ومواقفه أبدى 

سبة إذا كان اختيار المرأة السياسّي مخالفا الختياره ولم تتجاوز ن احترامھمالّرجال المستجوبين 

  .)74/500% (=14.8 الرافضين
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مع واقع المشاركة السياسيّة  االنسجامتتراوح النّتائج المرتبطة بزاوية رؤية الّرجل بين 

أو قلّة كما يظھر ذلك في  المنازه والمروجوالجمعياتيّة للمرأة سواء كثرة  كما يتجلّى ذلك في جھتي 

بل  سوسةوفي جھة  بن عروسر مثال في جھة مع ھذا الواقع كما يظھعدم االنسجام ، والتضامنجھة 

في سوسة بين ما أخبرت عنه النّساء من عدم مباالة الرجل ورفضه انخراطھا في تناقضا  الحظنا

  العمل السياسي والجمعياتي وما أفصح عنه الّرجال من سماح لھّن بذلك.

لسياسيّة والنقابيّة تؤّكد ھذه النّتائج في رأينا حقيقة أّن ضعف مشاركة المرأة في األنشطة ا

والجمعياتيّة معزّو بشكل رئيسّي إلى إكراھات واقع محكوم في العمق بنظرة تمييزيّة قائمة على أساس 

الجندر تحّدد لألنثى أدوارا محصورة بالفضاء الخاّص (أعباء األسرة واألبناء) وللّذكر أدوارا مرتبطة 

من العوامل األخرى قد يكون من بينھا أّن الواقع  بالفضاء العاّم. و يعود ضعف ھذه المشاركة إلى جملة

لكثرة  بالضبابيّةالذي أفرزته الثّورة جديد ولم تألفه التونسيّات بعد فضال عن كونه مازال متّسما 

وازدادت حّدتھا  2011التي تسود الحياة السياسيّة في تونس منذ سنة  للتوتّراتاألحزاب والجمعيّات و

  وما شھدته البالد من أحداث عنف واغتيال سياسّي. 2011- 10- 23بعد انتخابات 

 تحليل مدى وعي المرأة بدورھا السياسّي و بالمخاطر المحدقة بھا وبمكاسبھا - 6

تضّمن االستبيان لسبر مدى وعي المرأة بدورھا السياسّي سؤالين اثنين أحدھما متعلّق بتشجيعھا 

السياسيّة والجمعياتيّة والثّاني يتعلّق بموقفھا أبناءھا من الّذكور واإلناث على المشاركة في األنشطة 

  مّمن ھو أولى بالمشاركة السياسيّة الّرجل أم المرأة أم كالھما. فكيف كانت النّتائج في ھذا المضمار؟

على  الّذكورأبنائھّن  تشجيعھنّ من مجموع المستجوبات عن  )324/500%(=64.8أفصحت 

% 54.6على  البناتّي، في حين اقتصر تشجيع المشاركة في النّشاط السياسّي والجمعيات

منھّن. وفيما يلي جدوالن يفّصالن توزيع ھاتين النسبتين بحسب الشرائح العمريّة  )273/500(=

 ).2) وبحسب الجھات ( الجدول 1(الجدول 

  1الجدول 
  تشجيع البنات  تشجيع األبناء  الشريحة العمرية

  112/273% =41.02  132/324% =40.74  الّشابّات

  113/273% =41.39  131/324% =40.43  الكھالت

  48/273% =17.58  61/324% =18.82  كبيرات السنّ 
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  2الجدول  

  تشجيع البنات  تشجيع األبناء  الجھة

  44/50  47/50  المنازه

  37/50  41/50  تونس العاصمة

  40/50  45/50  سيدي بوزيد

  40/50  44/50  المروج

  33/50  36/50  بوسالم

  29/50  31/50  الزھروني

  16/50  21/50  القيروان

  12/50  20/50  سوسة

  12/50  16/50  التضامن

  10/50  23/50  بن عروس

تبيّن ھذه المعطيات اإلحصائيّة المفّصلة أّن أكثر الشرائح العمريّة إقباال على المشاركة 

(المنازه وتونس ة وأكثر الجھات التي تمارس فيھا المرأة أنشطة سياسيّة وجمعياتيّ  (الكھالت)السياسيّة 

  ھي األكثر تشجيعا ألبنائھّن وبناتھّن على االنخراط العملّي في الحياة السياسيّة والجمعياتيّة. والمروج)

فيھا نسبة مشاركة المرأة في ھذه األنشطة ھي نفسھا  تتدنّىتؤّكد ھذه المعطيات أّن الجھات التي    

مشاركة (القيروان سوسة وبن عروس والتّضامن) وقد فيھا المرأة بناتھا على ال ال تشّجعالجھات التي 

طغى الشعور بالخوف وما تشّكله السياسة في تونس اليوم من خطر في ظّل الظروف األمنيّة 

المتدھورة على من رفضن انخراط أبنائھّن وبناتھّن في أنشطتھا وقد عبّرت عن ذلك أغلب من علّلن 

  موقفھّن.

  إجابتھّن عن السؤال الثاني المتعلّق بمن أولى بالمشاركة السياسيّة فكانت على النّحو التّالي: وأّما

 %.27.2=  136/500الّرجل أولى:  -

 %.2.2=  11/500المرأة أولى:  - 

 %.70.6=  353/500كالھما: - 

  والرسم البيانّي التالي يوّضح ذلك:
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نفي الفوارق التمييزيّة ذه األرقام أّن االتّجاه الغالب في ھذا الّسياق ھو من الواضح من خالل ھ

فيما يخّص حضورھما في الحياة العاّمة ودورھما في الفضاء العاّم، ولكنّه موقف،  بين الّرجال والنّساء

  يعبّر عن رغبة أكثر من كونه تعبيرا عن واقع فعلّي معيش. نظريّ في رأينا، 

التونسيّة في ھذا المضمار على وعي بدورھا السياسّي حاضرا ومستقبال، وينتظر  لقد بدت لنا المرأة

مستقبال أن يتجّسد ھذا الوعي على أرض الواقع وتنھض المرأة بدورھا بصفة فعليّة في الحياة السياسيّة 

  والجمعياتيّة في بلدھا.

تي أعقبت إجراء في المرحلة ال بالمخاطر المحدقة بمكاسبھاونظرنا في صعيد وعي المرأة 

والتي أسفرت نتائجھا على تقّدم حركة النھضة اإلسالميّة وفوزھا بما يناھز  2011-10- 23انتخابات 

% من مقاعد المجلس الوطنّي التأسيسّي وترّؤسھا الحكومة المشّكلة بعد االنتخابات، وقد طرحنا 41

والثّاني متعلّق بتھديد مكاسبھا  على المستجوبات سؤالين اثنين أّولھما متعلّق برضاھا عن وضعيّتھا

  . 10المضّمنة في مجلّة األحوال الشخصيّة

لم تتجاوز نسبة من عبّرن عن رضاھّن عن وضعيّتھّن كامرأة في المجتمع التونسي ثلث 

في صفوف كبيرات السّن  أكبر نسبة رضاوقد سّجلنا  )،159/500% (=31.8المستجوبات إذ بلغت 

)، أّما في مستوى الجھات فقد كانت أكبر نسبة 59/213) ثّم الّشابّات (57/191) ثّم الكھالت (43/96(

  ).8/50) وكانت أدنى نسبة رضا في المنازه (22/50) ثّم بوسالم (27/50رضا في الزھروني (

عن اعتقادھّن أّن مكاسب المرأة المضّمنة بمجلّة األحوال الشخصيّة  )261/500% (=52.2وأعربت 

 بحسب الشرائح العمريّة كما يلي: ، وقد توّزعن2011- 10-23خابات أصبحت مھّددة بعد انت

 

                                                            
  ، ضمنت للمرأة حقوقا غير مسبوقة كمنع تعّدد الزوجات والطاّلق في المحاكم المدنيّة.1956أوت  13صدرت في تونس في  10
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  مكاسب المرأة مھّددة  الشريحة العمرية

  102/213  الّشابّات

  86/191  الكھالت

ونتبيّن من خالل التوزيع العمرّي أّن أكثر الّشرائح وعيا بما يتھّدد مكاسب المرأة من أخطار 

ّن في كنف تلك المكاسب وأدركن جيال من النّساء سبقھّن فھّن عشن عمرھ كبيرات السنّ ھي شريحة 

  كّن محرومات منھا لذلك بدا لنا مفھوما أن كّن أكثر إدراكا ألھميّة تلك المكاسب. 

ألكثر النّساء اعتقادا أّن مكاسب المرأة مھّددة الفتا لالھتمام وذا داللة  التوزيع الجغرافيويبدو لنا     

) ثّم نساء بن 38/50( التضامن) تليھّن نساء 42/50في الّصدارة ( لمبوسامثيرة فقد جاءت نساء 

)، وھؤالء النّسوة ھّن 33/50) ثّم نساء الزھروني (35/50) ثّم نساء سيدي بوزيد (36/50عروس (

أقّل النّساء إقباال على االنخراط في األنشطة السياسيّة والجمعياتيّة وأكثر النسوة الالّتي يعانين ظروفا 

ة قاسية ويواجھن خطر العقليّة المنغلقة وتغلغلت في بيئتھّن التيّارات اإلسالمويّة المتشّددة. وفي معيشيّ 

الحقيقة شّكلت ھذه التيّارات بنظرتھا الدونيّة للمرأة وبما تحمله من أفكار متحّجرة إزاءھا تھديدا جّديا 

 لمكاسب المرأة التونسيّة منذ الثورة إلى اليوم. 

 

 ر المرأة مواقع صنع القرار ومقارنته بموقف الرجلموقفھا من تصدّ  -7

طرحنا في ھذا المضمار  ثالثة أسئلة على المرأة والّرجل تتمحور حول مواقف كليھما من تبّوء المرأة 

  منصبا قياديّا في الصعيدين المھنّي والسياسّي.

 الموقف من المرأة رئيسة في العمل  - أ

 النّساء 

احتماالت ثالثة وھي أن يكون رئيسھّن المھنّي رجال أو امرأة أو ال فرق خيّرنا النّساء المستجوبات بين 

  بينھما فكان جوابھّن كما يلي: 

 %.16.6=  83/500الرئيس المھنّي رجال:  -

 %.6.8=  34/500الرئيس المھنّي امرأة:  -

 %.76.6=  383/500ال فرق بينھما:  -

  والرسم البيانّي التّالي يوّضح ذلك:
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نفي الفوارق بين المرأة وھكذا نلحظ أّن االتّجاه الطّاغي في ھذا اإلطار بالنّسبة إلى المرأة ھو 

  ، وإن كانت الكفّة أميل للّرجل لو حذفنا االحتمال الثّالث. والّرجل

 الّرجال  

تماالت ثالثة وضعت صيغة السؤال الّرجال للتعبير عن موقفھم لو كان الرئيس في الشغل امرأة أمام اح

  فكان جوابھم كما يلي:

 من الّشباب. 138%، منھم 55.6=  278/500أمر عادي:  -

 %.29.8= 149/500أمر غير محبّذ:  -

 %.14.6=  73/500أمر مرفوض:   -

  

تدّل ھذه النّتائج على نزعة التونسيين المتأرجحة بين قبول أن تكون المرأة رئيسة في العمل 

وعدم استساغة ذلك، وھي نزعة يعكسھا في الواقع تطّور نسبة تبّوء المرأة مناصب قيادية مھنيّا سواء 

  .12وھو تطّور ال يعبّر عن نسبة تواجد المرأة في سوق العمل 11في القطاع العاّم أو في القطاع الخاصّ 

                                                            
% من المشاريع التجارية 13امرأة صاحبة مؤسسة اقتصاديّة وأّن  18.000ّن % من النّساء يمارسن أعمالھّن كأعراف ومستقالّت وأ12.5أّن  2004دّل إحصاء  11

، وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنين، الجمھورية 2006-1956المنتصبة في تونس الكبرى تديرھا نساء. انظر: الذكرى الخمسون لالستقالل تونس 
      .36، ص2006التونسية، 
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 الموقف من المرأة رئيسة حكومة  -  ب

االستجواب سؤاال يسبر مدى قبولھم تولّي المرأة  طرحنا على المشاركين من اإلناث والّذكور في

 2011- 10- 23منصب رئاسة الحكومة، وھو منصب ھاّم في جھاز الدولة التنفيذي وبات بعد انتخابات 

  مركز السلطة التنفيذيّة.

 النّساء  

نزعة ظھرت لدى النّساء المستجوبات بصرف النّظر عن شريحتھّن العمريّة وانتماءاتھّن الجغرافيّة 

من  %51.8، وتتجلّى ھذه النزعة في كون ويّة إلى قبول أن تتولّى المرأة منصب رئاسة الحكومةق

، وھو ما مرفوضااعتبرنه % 18.2و جيّداوجدنه % 30و عاديّامجموعھّن قد وجدن ذلك أمرا 

  يوّضحه الرسم البيانّي التّالي:

  

يؤيّدن فرضيّة أن تكون المرأة رئيسة حكومة، ومن الالفت  )409/500% (=81.8وھو ما يعني أّن  

) والتي تعاني فيھا النّساء ظروفا قاسية 49/50أن وجدنا أكبر نسبة تأييد في منطقة التضامن الشعبيّة (

وال يقبلن على المشاركة في األنشطة السياسيّة، تليھا منطقة المنازه المرفّھة وذات الكثافة في ممارسة 

). أّما أقّل الجھات قبوال لتلك الفرضيّة فھما جھتا سوسة 47/50ء نشاطا سياسيّا وجمعياتيّا (النّسا

  ).34/50) والقيروان (34/50(

 %83.76الكھالت وقد بلغت نسبة تأييد تولّي المرأة منصب رئاسة الحكومة في صفوف 

أّما لدى كبيرات ) 177/213% (83.09وسّجلنا في صفوف الّشابّات نسبة تأييد تقّدر بـ  )160/191(

 . )72/96% (75السّن فبلغت النسبة 

  

                                                                                                                                                                                          
%، 7.2من تتولّى خطّة مديرة معھد ثانوّي % من إطار التدريس بينما ال تتجاوز نسبة 51.4، 2009وّي مثال تمثّل المرأة، بحسب إحصاء ففي قطاع التعليم الثان 12

 راجع: نفسه.
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 الّرجال  

كانت النّتائج في صفوف الّرجال داّلة على مزاج عاّم يقبل تولّي المرأة ذلك المنصب فقد اعتبر 

 -)239/324وھو الرأي األغلب (- عاديّا من مجموع المستجوبين األمر )%324/500 (=64.8

 )67/500% (13.4 األمررفض ذلك، و )109/500% (21.8لم يحبّذ  )، في حين85/324( جيّداو

  وھو ما يوّضحه الرسم البيانّي التّالي:

  

) منھم  24/67%(=35.82وھو ما يعني أّن الّرافضين رفضا باتّا أقليّة، يمثّل الشيوخ 

  ).20/67% (=29.85) والّشباب 23/67% (=34.32والكھول 

فإّن أھميّة النسبة  اإلناث والّذكوربين  فارقاشھدت نسبة قبول تولّي المرأة رئاسة الحكومة  لئن

) تعكس اتّجاھا عاّما ذا موقف إيجابّي، وھو 733/1000% =73.3المسّجلة لدى اإلثنين (في الجملة 

قابل أغلبيّة ما يعني أنّه إن تجّسدت الفرضيّة في أرض الواقع فلن تجد سوى أقليّة معارضة رافضة م

  مستحسنة مؤيّدة أو في أسوإ الحوال غير محبّذة بمعنى ال تستسيغ األمر ولكنّھا ال ترفضه.

لقد أظھر االستبيان الذي أجريناه أّن لدى نساء تونس ورجالھا من كّل األعمار ومن كّل 

أجھزة الدولة التنفيذيّة  الجھات ميال إلى تقبّل فكرة تولّي المرأة منصبا قياديّا سياسيّا واستحسان ترؤسھا 

من التونسيين  4/10على عكس ما ترّوج له استجوابات تجريھا الشركات التجاريّة التي قالت إّن 

وھو ما يعكس الفرق بين عمل المجتمع المدنّي من ناحية ، 13يرفضون تصّدر المرأة مثل تلك المناصب

  وعمل الشركات الربحيّة من ناحية أخرى.

                                                            
  .2014مارس  27المقّدم في  مؤسسة أفروبارومتر لالستطالعراجع االستفتاء الذي قامت به شركة سيغما كونساي لفائدة  13

.  
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 ئيسة جمھوريّةالموقف من المرأة ر  - ت

على نظام حكم رئاسّي إلى حدود  1957جويلية  25اعتاد التونسيّون منذ إقرار الجمھوريّة في 

لّما وقع تعديل نظام الحكم بموجب القانون المنظّم للّسلط العموميّة الذي  2011-10- 23انتخابات 

س مركز السلطة ، وقد مثّل منصب الرئي2011- 12- 10صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي في 

ولم يسبق إلمرأة أن تولّت منصب رئاسة الدولة، فكيف تقبّل المشاركون في االستجواب من اإلناث 

  والذكور طرح ھذه الفرضيّة؟

 النّساء  

فكرة تبّوء المرأة منصب رئاسة  قبولمن مجموع المستجوبات إلى  )331/500% (=66.2تميل 

بينما ينزع ما  جيّداعيّنة وجدنه  138و عاديّاوجدن األمر عيّنة  193الجمھوريّة قبوال حسنا، فمنھّن 

  ذلك، وھو ما يوّضحه الرسم البيانّي التّالي: رفضإلى  )169/500% = 33.8الثلث (يناھز 

  

عيّنة من  43عيّنة من الّشابّات و 58عيّنة من الكھالت و 68وقد توّزعت الّرافضات بين 

ّن. ھكذا نتبيّن للوھلة األولى تراجع نسبة تأييد النّساء تولّي المرأة منصبا قياديّا سياسيّا بما كبيرات الس

نقطة مئويّة عندما تعلّق األمر بمنصب رئاسة الجمھوريّة، وھذا يعني في رأينا أنّھّن يميّزن  15يقارب 

  ا بينھما. بين منصب رئاسة الحكومة ومنصب رئاسة الجمھوريّة ويجدن فارقا اعتباريّ 

 الّرجال  

 )139/500% (=27.8الّرافضين رفضا مطلقا يبدو اتّجاه الرفض أظھر لدى الّرجال إذ تبلغ نسبة 

من تولّي المرأة  % لھم موقف سلبيّ 54.8، فمجموع )135/500% (=27غير المحبّذين وتبلغ نسبة 
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، ووجد )80/500(=% 16جيّدا رئاسة الجمھوريّة. بينما لم تتجاوز نسبة من يعتبرون األمر 

  ، والرسم البيانّي التّالي يوّضح ذلك:عاديّااألمر  )%146/500 (29.2

  

) 40/80أكثر الشرائح التي تقبّلت ھذا األمر فنصف الذين اعتبروه جيّدا ( الّشبابوكان 

  ) من الذين اعتبروه عاديّا ھم من ھذه الفئة الّشابة.81/146% (55.47و

وھو ما عكس  بونا شاسعانالحظ بداية أّن بين موقف الّرجال وموقف النّساء في ھذا المضمار 

في نظرنا اختالف زاوية النّظر إلى المنصب في حّد ذاته من ناحية وإلى قدرة المرأة على االضطالع 

  به من ناحية أخرى.

يكاد ينقلب كلّيا فيما يتعلّق ولعّل الّسؤال الذي يتبادر إلى الّذھن ما الّذي جعل رأي الّرجال 

  بتولّي المرأة رئاسة الجمھوريّة مقارنة برأيھم من تولّيھا رئاسة الحكومة؟

ھو ما يمثّله منصب رئيس الجمھوريّة من رمزيّة الرجالّي السلبّي  لعّل ما يفّسر ھذا الموقف

أو "الخليفة" وھي  فھو رأس الدولة وقائد الجيش وھو امتداد في المخيال لصورة "أمير المؤمنين"

صورة احتكرھا على مدى قرون الرجل فضال على إحالته في المخيال على رئيس العائلة "القائم على 

شؤون األسرة" وھي مھّمة ذكوريّة أيضا. فليس ھذا الموقف إذن سوى تعبير عن انغراس الموروث 

 المرأةول والّشيوخ)، وليس موقف السياسّي  وتواصل تأثيره في عقليّة الّرجل ومخياله   (ال سيّما الكھ

سوى تعبير عن رغبتھا في التحّرر من أسر ھذا الموروث ومسايرة ما يشھده الواقع المعيش من 

تغيّرات طالت بنية األسرة والمجتمع ومكانة المرأة والرجل ودورھما ونظام العالقات بينھما، ويبدو أّن 

 ولّي المرأة ھذا المنصب.األجيال القادمة ستكون أقّل احترازا ومعارضة لت
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  المحور الثالث

  النساء والمشاركة في االنتخابات 

  2011- 10-23مشاركة النساء في انتخابات  -1

انطالقا من مرحلة التسجيل،  23/10/2011إذا شئنا التأّكد من حقيقة مشاركة النساء في انتخابات 

تصويت، فإنّه من المفيد لنا أن نعود مرورا بھيئات اإلشراف والمراقبة، وصوال إلى مرحلة الترّشح وال

إلى األرقام واإلحصائيات الّتي تضّمنھا تقرير الھيئة المستقلّة لالنتخابات الّصادر في (الرائد الرسمي 

  .)21/02/2012بتاريخ 

وفي البداية ينبغي أن ننبّه إلى أّن ضعف المشاركة في ھذه االنتخابات لم يكن خاّصا بالنّساء، 

إلى تھّري صورة  شباب وبنسبة أقّل الكھول من الرجال. وھو أمر راجع في الجملةبل شمل أيضا ال

خيبة األمل وحالة  لدى الرأي العام من ناحية ومن ناحية ثانية إلى الطبقة السياسيّة وأحزابھا التقليديّة

تنتبه بما يكفي  اإلحباط من جّراء تدھور األوضاع االجتماعيّة واالقتصاديّة واألمنيّة، كما أّن الھيئة لم

من الدقّة والنجاعة إلى ارتفاع نسبة األميّة في المناطق الداخليّة، وقلّة الخبرة الشعبيّة في الممارسة 

االنتخابيّة، وھي حالة تسود أكثر لدى شريحة النّساء الريفيات على الخصوص. وبالتّالي فإّن الھيئة لم 

وخاّصة في تيسير إجراءات التّسجيل والتصويت،  تتّخذ اإلجراءات المناسبة للتعامل مع ھذا الوضع

  وھو ما تؤّكده أرقام الھيئة نفسھا في تقريرھا آنف الذكر والّتي سنعود إليھا الحقا.

   مشاركة النّساء في مرحلة التسجيل لالنتخابات -2

وف فإّن ھذه النسبة  في  صف %51.24إذا كانت النسبة الوطنيّة العاّمة للتسجيل اإلرادي في حدود 

. وإذا نظرنا في توزيع النّسب العاّمة للتسجيل اإلرادي، نساء ورجاال معا، بين %48النّساء ال تتجاوز 

الواليات والمعتمديات، نالحظ أّن النّسب األضعف توجد في الواليات الداخليّة وخاّصة في المعتمديّات 

  سوسة وصفاقس.ذات الطابع الريفي حتّى في محيط المدن الكبرى مثل تونس العاصمة و

ونالحظ نفس الظاھرة كذلك في المراكز التاريخيّة العتيقة لھذه المدن وأحزمتھا من األحياء 

). بينما سّجلت 41.95) ثّم جندوبة (39.08الشعبيّة الفقيرة، فأضعف نسبة نجدھا في والية تطاوين (
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ذات النشاط االقتصادي   2) تليھا دائرة نابل 63.86دائرة صفاقس األولى األكثر رفاھة أعلى نسبة (

  ).63.14الكثيف والمتنّوع (

الّتي تضّم األحياء الّراقية تصل فيھا ھذه النسبة إلى  2أّما في تونس العاصمة، فإّن دائرة تونس 

الّتي تضّم المدينة العتيقة وحزام األحياء  1في دائرة تونس  %41.26ولكنّھا تنخفض إلى  61.55%

  الشعبيّة.

ولكنّھا تنخفض في سوسة المدينة، وھي قلب  52.69كان المعّدل بنسبة وفي والية سوسة 

  فقط. %29.2المدينة العتيقة، إلى 

ولكنّھا  %52.75حيث تصل ھذه النسبة إلى  2وكذلك الشأن بالنسبة إلى دائرة صفاقس

  . %29.2تنخفض في صفاقس المدينة إلى 

لسلبيّة، وذلك الرتفاع نصيبھّن من وال شّك أّن نسبة النّساء ھي األرفع ضمن ھذه النّسب ا

األميّة والفقر، وقلّة االھتمام بالشأن السياسي، وثقل األعباء المھنيّة والمنزليّة. وعلى كّل فإّن األرقام 

  ) تؤّكد ھذه الحقيقة.ISIEالواردة في تقرير الھيئة (

ن الفترة سّجلت الھيئة أّن عدد التسجيالت اإلراديّة خالل السبعة عشر يوما األولى م

 .1.160.062) قد بلغ إجماال 2011 أوت 14جويلية إلى  11المخّصصة للتسجيل (من 

من  847.018من اإلناث و 503.222ويتوّزع عدد المسّجلين إراديّا خالل ھذه الفترة إلى :  

مقابل  %13.07الذكور. وبذلك تكون نسبة إقبال اإلناث على التسجيل اإلرادي خالل نفس الفترة 

  للذكور. 20.31%

، حسبما والحظ تقرير الھيئة أّن نسبة إقبال اإلناث تتقلّص كلّما تعلّق األمر بمن ھّن أكبر سنّا

 يتّضح من الجدول التالي:
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، تاريخ غلق باب 2011أوت  14وعلى إثر تطّور نسق التسجيل، في الفترة المتبقية على 

 . %48ناخبا، تمثّل منھم اإلناث نسبة  4.108.202التسجيل، بلغ العدد الجملي للمسجلين إراديّا 

  مشاركة النساء في الھيئات المشرفة على االنتخابات 

عضوا منھم امرأتان فقط ھما نائبة الرئيس  16عليا المستقلّة لالنتخابات تضّم اإلدارة الوطنيّة للھيئة ال

  وعضو في الھيئة.

وقد فتحت الھيئة باب الترّشح لعضويّة الھيئات الجھويّة في الّدوائر االنتخابية فكانت نسبة إقبال 

وقد كان . % 18رجال، أي بنسبة  3416امرأة مقابل  604اإلناث ضعيفة جّدا، ولم تتجاوز إجماال 

ضعف إقبال اإلناث على الترّشح لعضويّة الھيئات المشرفة على االنتخابات، شامال جغرافيّا لمختلف 

الجھات دون اعتبار لالختالفات التقليدية بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية وال بين المناطق 

  الريفيّة والمناطق الحضريّة.

النتخابات قد أعلنت في تقريرھا النھائي أنّھا طبّقت قدر وإذا كانت الھيئة العليا المستقلّة ل

)، فإنّھا تحاشت إيراد جدول يبيّن IREاإلمكان مبدأ التناصف عند اختيار أعضاء الھيئات الفرعيّة (

نسبة اإلناث مقارنة بالذكور في عضويّة ھذه الھيئات وخاّصة في مستوى رئاستھا الّتي ال نشّك في 

  ضعفھا إن وجدت أصال.
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      . رجال 37280امرأة مقابل  14828ول أّما في مستوى مكاتب االقتراع والفرز فقد وقع قب

   حضور النّساء في القوائم االنتخابيّة

لتفرض التناصف العمودي مع التناوب بين  2011لسنة  35من المرسوم عدد  16جاءت الماّدة 

لھا. وقد مثّل ھذا النّص إطارا قانونيّا ھاّما الجنسين في القوائم المترّشحة لالنتخابات تحت طائلة إبطا

لتطوير حضور المرأة في الھيئات السياسيّة المنتخبة، ولكّن الواقع لم يتجاوب كثيرا مع مقتضيات ھذا 

أكتوبر  23النّص القانوني، بل ومثل ذلك صعوبة إضافيّة أمام تشكيل القوائم المترّشحة في انتخابات 

المناسبات بالعدد المطلوب مّما أوقع األحزاب والقوائم المستقلّة على الّسواء لصعوبة إيجاد المترّشحات 

في منطق سّد الفراغ دون اھتمام كبير بالقيمة الثقافيّة والسياسيّة لعدد كبير من المرّشحات، وھي 

مر قد الظاھرة الّتي ميّزت تركيبة المجلس الوطني التأسيسي المتولّد عن ھذه االنتخابات، ولئن كان األ

  مّس أيضا النواب الذكور، فإنّه أوضح بين النائبات.

وال ينبغي أن نفّسر ذلك بتدنّي كفاءات اإلناث في تونس مقارنة بالذكور ألّن مختلف األرقام 

والدراسات تفنّد ذلك ، وإنّما السبب األھّم ھو ضعف حضور النساء في النشاط السياسي العاّم دون 

  اعتبار لعامل الكفاءة. 

أكتوبر  23د تجلّى ذلك في ضعف حضور النّساء على رأس القوائم المترّشحة في انتخابات وق

ال غير، ولم  %7، أي بنسبة 1518امرأة رئيسة قائمة من جملة  115، فلم يتجاوز عددھّن 2011

يلتزم أّي حزب سياسي بالتناصف في رئاسة القوائم سوى حزب القطب الديمقراطي الحداثي (المسار 

  رجال. 17امرأة و 16قراطي االجتماعي حاليّا)، إذ وضع على رأس قوائمه االنتخابيّة الديم

  :ول التّاليويمكن توزيع القوائم المقبولة الّتي رأستھا نساء بحسب االنتماء الحزبي كما في الجد

  

  

  

  

  

  

نوع 
  القائمة

  المجموع  عدد النساءعدد الرجال

  658  27  631  مستقلّة

  826  76  750  حزبيّة

  34  12  22  الفيّةائت
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وإذا نظرنا في توّزع رؤساء القوائم المقبولة على الدوائر االنتخابية نالحظ أّن سبع دوائر ال  

توجد فيھا أّي قائمة ترأسھا امرأة، وھي: بنزرت وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد ومدنين وتوزر 

  وقبلي.

والقيروان  2جة وسوسة. وقائمتين في صفاقس: باالرقم القائمة الواحدة في كّل منولم يتعّد ھذا 

قائمة  62قائمة ترأسھا امرأة مقابل  18المرتبة األولى ب 2وقابس وقفصة. في حين تحتّل دائرة تونس 

للرجال،  63قوائم مقابل  10للرجال، ثّم منوبة ب 80قائمة مقابل  15يرأسھا رجال، وتليھا أريانة ب

   للرجال. 55قوائم مقابل  9وبن عروس ب

  حّظ النّساء من نتائج االنتخابات 

كما أسلفنا، استبشر المناضلون والمناضالت من أجل حقوق المرأة السياسيّة بإقرار التناصف والتناوب 

أكتوبر لم تكن في مستوى اآلمال بخصوص تمثيل  23في القانون االنتخابي، ولكّن نتيجة انتخابات 

 65بمقعد في المجلس التأسيسي وسوف يصل ھذا العدد إلى ) %27.69امرأة ( 60النساء إذ لم تفز إالّ 

 217نّواب تّم تكليفھم بمناصب في الرئاسة والحكومة، وذلك من جملة  5بعد تخلّي   )29.95%(

الحزبي كما عضوا ھم مجمل نّواب المجلس التأسيسي وتتوّزع النائبات المنتخبات بحسب االنتماء 

 يوّضحه الجدول التالي:

  لمنتخباتعدد ا  الحزب

  43  حركة النھضة

  05  التكتّل

المؤتمر من اجل 
  الجمھوريّة 

05  

  04  الشعبية العريضة

الحزب الديمقراطي 
  التقّدمي 

02  

  02  القطب (المسار)

  02  المبادرة

  02  آفاق تونس

  65  الجملة
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) 5+5مع الرجال ( أّما جغرافيّا فتأتي دائرة بن عروس في المقّدمة إذ اقتسمت النساء المقاعد بالتساوي

والقصرين والقيروان وسوسة  2ونابل  2) مقاعد ومثلھا في تونس03بثالثة ( 1وفزن في تونس 

وقابس وسيدي بوزيد وجندوبة  2، في حين فزن بمقعدين في صفاقس2وفرنسا  1ومدنين وصفاقس

  والمنستير والمھدية وبنزرت والقاّرة األمريكيّة.

خرى بواقع نائبة عن كّل دائرة. والمالحظّ ان حركة النھضة وتتوزع البقيّة بين الّدوائر األ

وحدھا لھا تمثيل نسائي في كّل الدوائر داخل البالد ألنھا من األحزاب القالئل التي نجحت في الفوز 

مقعدا على قوائم حركة  43بأكثر من مقعد، وبفضل قانون التناصف والتناوب أمكن للنساء الفوز ب 

  األحزاب.  النھضة دون غيرھا من

) ھي نسبة ھامة وتتجاوز % 29.95ال شك أّن نسبة مشاركة النساء في المجلس التأسيسي (

) ولكنّھا تبقى دون انتظارات النساء التونسيات وال تكاد تعكس حقيقة %19بكثير المعّدل الّدولي (

  دورھّن في مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية .

ئج الضعيفة ليست معزولة عن مجمل المشاركة الضعيفة للنساء في النشاط ولكّن ھذه النتا

السياسي وكما رأينا فإّن مشاركة النساء في الوظائف السياسية العليا ظلت ضعيفة جّدا رغم تطورھا 

كانت أضعف من مشاركة  2011أكتوبر  23النسبي كما أّن مشاركتھا في التسجيل اإلرادي النتخابات 

أيضا إقبالھن على الترشح للھيئات المشرفة على سير االنتخابات ضعيفا جّدا، فلم يكن  الرجال. وكان

مفاجئا أن تفرز ھذه االنتخابات مثل ھذه التمثيلية الضعيفة في المجلس الوطني التأسيسي. ولكن ذلك ال 

لتحقيق تمثيلية  يفسر وحده ھذه النتائج، وإنما تضافرت عديد العوائق لتحبط ولو نسبيّا الجھود المبذولة

  أفضل للنساء في المجال السياسي وخاصة في مستوى دوائر القرار.

   2011أكتوبر  23عوائق مشاركة النساء في انتخابات 

وأثناءھا وتواصلت بعدھا،  23/10/2011إّن جملة العوائق التي سنذكرھا كانت قائمة قبل انتخابات    

  ابات جديدة وھي:وأغلبھا ما يزال قائما ونحن على أبواب انتخ

 العقلية الذكورية المحافظة والتوزيع السكاني 
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إضافة إلى التوزيع التقليدي للسكان بين حضريين وريفيين فإّن السكان الحضريين أنفسھم 

يتوزعون بين مدن تاريخية ومدن حديثة نشأت في معظمھا كأحياء "راقية " أو "شعبيّة" حول المدن 

  تونس العاصمة وسوسة وصفاقس.  الساحليّة الكبرى وخاّصة منھا

وبعكس ما ھو شائع فإّن المدن الّساحليّة التاريخيّة تمثل معاقل للعقلية المحافظة. ولعّل ذلك 

يأتي رّدة فعل دفاعية طبيعية أمام الغزو الحداثي المكثف من خالل السياحة من جھة والتطور 

غلب المقاعد في واليات الساحل الصناعي من جھة ثانية، وھو ما يؤكده فوز حركة النھضة بأ

  وصفاقس على الخصوص.

ويمكن للباحث المدقق في ھذه المناطق أن يالحظ تواصل التشبّث بالتقاليد القديمة وخاصة في 

كّل ما له صلة بالمرأة ودورھا في األسرة والمجتمع. وھي في ذلك أشّد محافظة من المدن الّداخليّة 

  التي يقال عادة إنّھا محافظة.

األحياء الحديثة الراقية فقد انخرطت في تيار الحداثة وساد فيھا نمط عيش  –ا المدن أمّ 

وعالقات اجتماعية تجد فيھا المرأة موقعا أكثر تحررا ولكنھا تظل عدديا تمثل أقلية. وأّما األحياء 

ت برؤية الشعبية الجديدة فھي بحكم أصول سكانھا الريفية في الغالب أو الحضرية الداخلية فقد تمسك

محافظة للمرأة ولكنھا، بحكم الضغوط االقتصادية، اضطّرت لمنحھا المزيد من الحرية كفاعلة 

اقتصادية تقوم على كاھلھا في الغالب أعباء اإلنفاق على األسرة زيادة على  أدوارھا العائلية التقليدية ، 

  شطة السياسية.وھو ما يحرمھا من فرصة المشاركة في األنشطة العاّمة ومن ضمنھا األن

وال تكاد وضعية النساء في الوسط الريفي ، الذي يمثل النسبة األھم ّ من السكان، تختلف عن 

مثيلتھا في األحياء الشعبية حول المدن الكبرى. وھي وضعيّة تتصف باالزدواجية بين المحافظة 

اره شأنا ال يھّمھا أصال اجتماعيا والتحرر اقتصاديا وانعدام فرص المشاركة في الشأن العاّم بل واعتب

وليس من أدوارھا خاصة وأن الرجال أنفسھم في ھذين الوسطين يعانون من التھميش وقلة االعتبار في 

  ھذا المجال مقارنة مع النخب الحضرية األخرى .

وقد تجلى ھذا العائق الراجع إلى سيادة العقلية المحافظة في ضعف إقبال النساء في ھذه 

  يل اإلرادي والترشح لعضوية الھيئات المشرفة على االنتخابات.    األوساط على التسج
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بل لقد وجدت األحزاب السياسية صعوبة كبيرة لاللتزام بقانون التناصف بين الجنسين في 

القوائم االنتخابية لضعف إقبال النساء على الترشح بسبب غياب الحماسة الشخصية أو بسبب الضغط 

افض . ونذكر على سبيل المثال حالة تتمثل في رفض مترّشحة عن األسري والموقف الذكوري الرّ 

قائمة حزب الحركة التقدمية التونسية في بنزرت، تحت ضغط أسرتھا الريفية، وجود صورتھا على 

  المعلقات الدعائية فعّوضت صورتھا بإطار فارغ كتب تحته أسمھا فقط. 

الشعبية واألوساط الريفية لكامل جھدھا وتجلّى استغراق الدور االقتصادي للمرأة في األحياء 

ووقتھا واھتماماتھا من خالل شھادة إحدى المترشحات في قوائم القطب الديمقراطي الحداثي وھي 

السيدة خديجة بن حسين عندما ذكرت أنّھا كانت أثناء الحملة االنتخابية تحاول االتصال بالنساء في 

فكان يستقبلھا الرجال ألنھم دون عمل بينما كانت النساء منازلھن في دائرة منوبة ذات الطابع الريفي 

  في الشغل خارج المنزل . 

ولكّن العقلية الذكورية ليست خاصة باألوساط المحافظة فقط، وإنّما ھي عقلية سائدة أيضا في 

األحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي تخلو قياداتھا الوطنية والجھوية والمحلية أو تكاد من 

لحضور النسائّي، وإذا تعلق األمر باالنتخابات بالتحديد فإّن العادة جعلتھا حقال خاّصا لممارسة صلف ا

البارونات من قيادات ھذه األحزاب وإبراز فحولتھم على رؤوس المأل، ولذلك واجھت معظم ھذه 

ه في القانون األحزاب قانون التناصف العمودي والتناوب بالكثير من االمتعاض، ورفضت تماما تعزيز

  االنتخابي األخير بالتناصف األفقي. 

والحقيقة أّن العقلية الذكورية ليست ظاھرة  ظرفية وإنما ھي إرث تاريخي ال يمكن التخلص 

منه بسھولة رغم كل الجھود التي بذلھا المصلحون والحداثيون في بالدنا انطالقا من مطلع القرن 

ن الطالئعية والمتقدمة بأشواط كبيرة عن جميع البلدان الماضي على الخصوص ورغم ترسانة القواني

  العربية. 

ولألسف فإّن مخلفات ھذا الموروث ما تزال تشوب مقّرراتنا التربوية وتتخلل نسيجنا الثقافي 

بل إّن النساء أنفسھن قد استبطّن ھذه الثقافة القائمة على الميز ضّد النساء، ويمكن اعتبارھن من أبرز 

ذه الثقافة، لذلك سيظّل ھذا الموروث يمثّل العائق األساسي أمام مشاركة النساء في عوامل تواصل ھ

مراكز اتخاذ القرار، ما دامت ثقافتنا حافلة بأمثال شعبية مثل "المرأة يسترھا زوجھا أو القبر" 

وأحاديث منسوبة إلى الرسول صل هللا عليه وسلم مثل :" ال خير في قوم ولّوا أمرھم 
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ادامت المرأة في مناھجنا التربوية ال تكاد تغادر دور الوالدة والطبخ والغسل إالّ لتحتكر امرأة"...وم

  دور اإلغراء واإلغواء واإليقاع بالرجال، تماما كما ينسب إلى جّدتھا األولى حّواء.

وإذا كان موروثنا الثقافي التونسي في ھذا المجال حافال بالجوانب االيجابية التي تعطي المرأة 

بة ھامة في األسرة والمجتمع، فإّن انفتاح مجتمعنا في السنوات األخيرة على ثقافة ذكورية متخلّفة مرت

وافدة علينا من الشرق عبر القنوات التلفزيونية الممولة من قبل شيوخ البيترودوالر، وعبر جماعات 

ليھا منظومات من تونسية الوالدة شرقية الروح، مغتربة العقل، قد عّزز الجوانب السلبية وأضاف إ

  السلوك والعقائد التي ال تمّت لواقعنا وال لتاريخنا بأّي صلة. 

ومھما كان موقف النخب الحداثية ونضاالتھا في مواجھة ھذا الوضع، فإّن ھذا العامل في 

الظروف الحالية لبالدنا، سيواصل فعله الّسلبي في إعاقة المشاركة النسائية في الحياة السياسية للبالد، 

  .ي اإلعداد  لالنتخابات القادمةال بّد من أخذه بعين االعتبار فو

وينبغي في ھذا الخصوص أالّ ننسى الحمالت الترھيبية التي قامت بھا الجماعات السلفية ضّد 

أو خاصة بعدھا، وما خلّفه  23/10/2011حضور المرأة في الفضاءات العامة سواء قبل انتخابات 

  كة النساء في الحياة السياسية.ذلك من آثار سلبية على مشار

 :األخطاء والتقصير في عمل الھيئة العليا المستقلة لالنتخابات 

) باعتبار الظروف ISIEال شك في أھمية النجاحات التي حققتھا الھيئة العليا المستقلة االنتخابات (

ة وشاب عملھا ، ولكنھا وقعت أيضا في أخطاء كبير23/10/2011الّصعبة التي أنجزت فيھا انتخابات 

  العديد من النقائص التي كان لھا تأثير واضح في سير االنتخابات وفي نتائجھا. 

، ّم كثيرا بمعايير الواقع التونسيلقد حرصت الھيئة على االلتزام بالمعايير الدولية ولكنھا لم تھت

واتخاذ اإلجراءات فلم تنتبه إلى معطيات أساسية كان عليھا أن تأخذھا بعين االعتبار لوضع التراتيب 

المالئمة لتحقيق مشاركة انتخابية أرفع وأكثر مصداقية، فلم تقّدر ظاھرة تفّشي األّمية في الوسط الريفي 

  والشعبي وخاّصة بين النساء، حّق قدرھا.

ولم تنتبه جيّدا إلى التشتت السّكاني في األرياف وضعف شبكات النقل والتواصل في العديد من  

  د.المناطق في البال
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ولم تحسب حسابا لثقل األعباء االقتصادية واألسرية على النساء في المناطق الريفية واألوساط 

الفقيرة، وقد اتضح من االستبيان الذي أجريناه في إطار اإلعداد لھذا التقرير أّن أعباء األسرة تأتي في 

  المرتبة األولى ضمن عوائق اشتغال النساء بالشأن السياسي.

) كّل ھذه العوامل حّق قدرھا، التّخذت إجراءات في التسجيل والتصويت ISIE(فلو قّدرت الـ

تعتمد القرب أكثر ما يمكن من الناخبين والتيسير عليھم في الوصول إلى مكاتب االقتراع دون إضاعة 

الكثير من الوقت والجھد في التنقل والوقوف في الطوابير الطويلة، وذلك من خالل اإلكثار من مكاتب 

قتراع ولو بإحداث مكاتب متنقلة وتوفير وسائل النقل الضرورية حتى ال يحدث ما حدث من اال

استغالل بعض األحزاب الفرصة للقيام بنقل الناخبين بوسائلھا الخاّصة مقابل التصويت لھا. وكان ذلك 

  ) وأعوان األمن دون تحريك أي ساكن.IREعلى مرأى ومسمع من الھيئات الجھوية لالنتخابات (

) اھمية لظاھرة األميّة وتفّشيھا، خاصة بين النساء الريفيات، لبّسطت ISIEولو أعارت الـ (

أكثر وثيقة التصويت التي وجد المتعلمون من الشباب صعوبة كبرى في التعامل معھا، فما بالك 

  باألميين من المتقدمين في السن وذوي البصر الضعيف. 

إقبال النساء على التسجيل والتصويت كما أّكدته  وقد أّدت ھذه العوامل متجّمعة إلى ضعف

) ظاھرة األميّة بحجمھا الحقيقي ، ISIE). ومن نتائج عدم اعتبار (ISIEاألرقام الواردة في تقرير الـ(

في شكل أوراق ملغاة، وال  %3.54من األصوات في شكل أوراق بيضاء ونسبة  %2.4ضياع نسبة 

ود إلى شريحة النساء ألنّھا األكثر تضررا من األميّة واألقّل شك أّن معظم ھذه األصوات الضائعة تع

  تجربة في الممارسة االنتخابية.

وتتأّكد لدينا ھذه الحقيقة عندما نالحظ ارتفاع نسبة األوراق الملغاة في الدوائر ذات الطابع 

 %5.2(+  %7.2وفي جندوبة  %6.1وفي سليانة  5.7الريفي، فتصل في الكاف والقصرين إلى 

في  %2.1أوراق بيضاء). ولكّن ھذه النسبة تنخفض إلى % 4.5+( %7.4أوراق بيضاء) وفي باجة 

في بلدان الخليج، حيث  %0.5في سوسة. أّما في الھجرة، فإّن ھذه النسبة ال تتجاوز  %2.7و 2تونس

غير  تغلب ھجرة الكفاءات المتعلمة، ولكنّھا ترتفع في فرنسا مثال، حيث تطغى ھجرة اليد العاملة

) العناية ISIE. وھو ما كان يستدعي حمالت توعوية مناسبة لم تعرھا الـ(%2.7المختصة، لتصل إلى 

الكافية رغم الحملة الّدعائية المكلفة التي قامت بھا والتي كانت موّجھة أكثر إلى األوساط الحضرية 

  ا. دينار 3.963.835.230والنخب.وقد بلغت كلفة ھذه الحمالت التحسيسية مبلغ: 
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ولكْن ما ھو النصيب الموّجه إلى التوعية بأھميّة الدور السياسي للنساء، والتوعية بضرورة 

اللّھّم إالّ تلك الندوة التي نظمتھا الھيئة يوم  !مشاركتھن السياسية، مثلھّن مثل الرجال تماما ؟

 حول "تفعيل مشاركة النساء في المسار االنتخابي".  09/09/2011

 وسائل اإلعالم  الدور الّسلبي ل 

  أّما الدور السلبي لإلعالم التّونسي، في عالقة بالمشاركة السياسيّة للمرأة، فيمكن تلخيصه في أمرين:   

  أمر عاّم يتعلّق بالتّوّجه اإلعالمي عموما   - أ

 ويعود إلى العقليّة الثقافيّة الشائعة عموما حول األدوار االجتماعيّة للمرأة، وھي عقليّة كانت باستمرار

تعبّر عن نفسھا من خالل قنوات التواصل السائدة، واعتبارا للثورة المعلوماتيّة الحاليّة أصبحت وسائل 

  اإلعالم المتنوعة ھي الحاملة والمرّوجة لھذه العقليّة.

نعم لقد تطّور المجتمع التّونسي وتطّورت وضعيّة المرأة فيه قياسا بالعديد من البلدان العربيّة 

القوانين التقدميّة بل الثوريّة الّتي تدعم ھذا التطّور، ولكّن العقليّات والمنظومات  األخرى. وتوالت

الثقافيّة ال تتغيّر بسرعة وال يكفي إصدار القوانين الثوريّة، رغم أھميّتھا، لتغييرھا. لذلك يمكن أن 

رأة الّتي يرّوجھا نلمس بسھولة آثار ھذه العقليّة السلبيّة بخصوص اإلناث، في الّصورة النمطيّة للم

اإلعالم التونسي بمختلف وسائطه (المكتوب والمسموع والمرئي والعنكبوتي واالفتراضي). ولو 

اقتصر األمر على المنتوج اإلعالمي التونسي لھان ألّن مفعول التطّور الّذي اخترق المجتمع التونسي 

قد أتت أكلھا ولو نسبيّا وبدأنا نشعر  منذ مّدة طويلة ومفعول القوانين الثوريّة الّداعية لذلك التطّور

بشيء من التغيير اإليجابي في ھذه الّصورة النمطيّة، ولكّن األمر يتعلّق أيضا بالمنتوج اإلعالمي 

الّشرقي الّذي يمثّل نسبة كبيرة من الماّدة اإلعالميّة الّتي ترّوجھا وسائل اإلعالم التونسيّة وخاّصة منھا 

من مسلسالت دراميّة مصريّة وسوريّة وأغان مشرقيّة وخليجيّة ترّوج لقيم التلفزيونيّة واإلذاعيّة 

  الذكورة والتسلط على المرأة.

ھذه الصورة، وإن لم تكن مرتبطة مباشرة باالنتخابات، فإنّھا تعتبر اإلطار الطبيعي الذي تدور 

ة اإليجابيّة في تدبير فيه، وال شّك أنّھا تتأثّر به، وھي صورة تنتقص من قدرات المرأة على المساھم

الشأن العام، وتحصر أدوارھا في اإلطار االجتماعي داخل حدود األسرة. وحتّى في ھذه الحدود فإنّھا 
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فاعل سلبّي تكاد تكتفي بدور التنفيذ والعمل اليدوي، ألّن المساھمة الذھنيّة في مستوى اتّخاذ القرار 

  تبقى من مشموالت الرجل "الطبيعيّة".

ھذه العقليّة الذكوريّة شائعة أيضا بين النّساء حيث ال تكاد صورة المرأة لدى  ولألسف فإنّ 

المرأة تختلف عنھا لدى الرجال وذلك في أوساط شرائح واسعة من النساء، مّما يؤثّر سلبا في وعي 

  المرأة بحقيقة دورھا، وفي مثل ھذا المحيط أّي حظّ للنساء في الترّشح واالنتخاب؟! 

من االستبيان الخاّص بھذا التقرير أّن أغلبيّة من النّساء ال يحبّذن لبناتھّن  وقد اتّضح لنا

االشتغال بالشأن السياسي بعكس األبناء الذكور،، كما أّن أغلبيّة من النّساء ال يحبّذن أن يكون رئيسھّن 

  المباشر في الشغل امرأة. 

  أمر خاّص بالتغطية اإلعالميّة االنتخابيّة    -  ب

) بخصوص التغطية ISIEام الّتي تضّمنھا تقرير الھيئة العليا المستقلّة لالنتخابات (من خالل األرق

اإلعالمية للفاعلين السياسيين، يتّضح لنا مدى الحيف الّذي تتعّرض له المرأة فيما يتعلّق بالمشاركة في 

  تدبير الشأن العاّم على الخصوص. 

م في المسار االنتخابي كطرف فاعل في جاء في تقرير الھيئة أنّھا "طرحت مسألة دور اإلعال

إنجاح العمليّة االنتخابيّة لتحديد األدوار وتحديد المسؤوليّات بما يمّكن من تغطية سليمة وقانونيّة تخضع 

إلى أخالقيّات المھنة وإلى مدّونة حسن السلوك الّتي تّم إعدادھا من قبل الھيئة في الغرض." (ص 

)، ولكنّھا أّكدت من جھة أخرى أّن اإلعالم لم يكن عادال 21/02/2012الرائد الرسمي بتاريخ  -525

بين الفاعلين السياسيين والفاعالت السياسيّات في المرحلة االنتخابيّة بجميع فتراتھا، وذلك إضافة إلى 

ما الحظته الھيئة من أّن جميع وسائل اإلعالم غير العموميّة، "لم تكن منصفة في معظمھا، حيث لم 

الفاعلين السياسيين الّذين شاركوا بقائمات في كّل الدوائر نفس حجم التغطية، وفي المقابل تعط كّل 

الرائد  -525أسندت أكبر حيّز من التغطية لفاعلين سياسيين تقّدموا في عدد محدود من الدوائر." (ص 

  الرسمي العدد المذكور).

مي كان أوضح. وقد الحظت أّما بخصوص الفاعالت السياسيّات بالتحديد فإّن الحيف اإلعال

الھيئة في تقريرھا المذكور وفي نفس الصفحة وما يليھا، أنّه "من بين النساء الاّلتي توّصلن إلى نيل 

امرأة،  59مقعد بالمجلس الوطني التأسيسي، عدد قليل منھّن، ثالثة على أقصى تقدير من مجموع 
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وخاّصة اللّواتي أتين من المناطق الّداخليّة فلم  حصلن على فرصة النفاذ إلى وسائل اإلعالم أّما البقيّة

  وھو ما يعكسه الجدول التالي: يكن لھّن من حضور إعالمي خارج إطار برامج الحملة االنتخابيّة."

  )%جدول نسبة تغطية الفاعالت السياسيّات في القنوات التلفزيونيّة: (

  ذكور  إناث  القناة

  89.69  10.31  1الوطنيّة 

  92.29  7.71  2الوطنيّة 

  92.42  7.58  حنبعل

  78.85  21.15  نسمة

  99.90  0.10  التونسيّة

  83.64  16.36  الجزيرة

  83.15  16.85  5تي في 

100.0  0.00  24فرانس 
0  

النّسبة
  الجمليّة

9.93  90.07  

  ISIE (14المصدر: تقرير الھيئة العليا المستقلّة لالنتخابات (

ال تقبل الشّك على كّم التحيّز الشائع في المجتمع ضّد وھكذا فإّن ھذه اإلحصائيات تقوم حّجة 

النّساء من خالل واجھته اإلعالميّة الّتي تعتبر في نفس الوقت محرارا لقياس مواقف الرأي العام وأداة 

  لتوجيھه.

وال شّك أّن ھذا الموقف الّسلبي من وسائل اإلعالم بخصوص المشاركة السياسيّة للنّساء، قد   

ائق الھاّمة أمامھّن خالل االنتخابات الماضية، وقد يتواصل األمر في االنتخابات القادمة مثّل أحد العو

إذا لم تتّخذ الھيئة العليا المستقلّة لالنتخابات بالتنسيق مع الھايكا (الھيئة العليا المستقلّة لإلعالم السمعي 

 البصري) اإلجراءات والتدابير المالئمة في اإلبّان.

                                                            
  .. 573و 572صص  ،14، عدد 21/02/2012الرائد الرسمي بتاريخ ئة العليا المستقلّة لالنتخابات، تقرير الھي 14
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 الدستور والدفاع عن المكاسب المرأة في معركة - 3

بعد الثورة ظھرت أحزاب وحركات سياسيّة تّدعي المرجعيّة الدينيّة وبالّرغم من خالفاتھا العديدة فإنّھا 

تتّفق على مناھضة المرأة وحقوقھا والمطالبة بالّرجوع إلى تطبيق الشريعة اإلسالميّة وخاّصة فيما 

الدعم الخفّي  2011أكتوبر  23القوى بعد انتخابات  يتعلّق باألحوال الشخصيّة، وقد وجدت ھذه

والظاھر من حركة النھضة الّتي تولّت الحكم في إطار ما عرف بتحالف "الترويكا" المكّون من 

أحزاب النھضة والتكتّل والمؤتمر وقد اكتسحت الّساحات العاّمة والفضاءات العموميّة المختلفة جحافل 

فغانيّة، يحاولون فرض نمط من العيش والّسلوك واللّباس يختلف من أصحاب اللّحي والجالبيب األ

تماما عّما ألفه التونسيّون ويھّدد بجديّة المكاسب الّتي تحقّقت في البالد عبر حركة إصالحيّة تحديثيّة 

انطلقت منذ أواسط القرن التاسع عشر وتعّززت بعد االستقالل وقيام الدولة الوطنيّة، وفي مقّدمتھا 

ألحوال الشخصيّة وجملة القوانين الثوريّة المتعلّقة بتحرير المرأة وتمكينھا من حقوقھا على مجلّة ا

  أساس اإلنسانيّة والمواطنة دون أّي ميز وھو ما تنفرد به تونس من بين جميع البلدان العربيّة.

ا وھكذا أصبحت النّدوات والمؤتمرات والمنابر اإلعالميّة والمظاھرات الصاخبة تطالب علن

بالعودة إلى نظام تعّدد الزوجات ومنع تحديد سّن دنيا لزواج الفتيات وإعادة سلطة الطالق إلى الزوج 

منفردا دون تدّخل للقضاء، زيادة على تحريم التبنّي ومنع االختالط بين الجنسين في المدارس والكليّات 

ة قرآنيّة تنشر ثقافة تھميش والفضاءات العاّمة واإلدارات ووسائل النّقل وانتشرت المدارس المدعوّ 

المرأة..إلخ بل وامتّدت أيدي البعض من ھذه الجماعات لتنفيذ ما يتصّورونه من أحكام الشريعة كالجلد 

وتدّخلوا حتّى في كيفيّة إحياء  افرات على ارتداء الحجاب الشرعي،وقطع االيدي وإجبار النساء السّ 

الّدفن والترّحم على قبور موتاھم ووصل بھم األمر  التونسيين ألعيادھم وأفراحھم وكذلك في مراسم

إلى إضرام النّار في عدد من أضرحة بعض األولياء المعروفين مثل سيدي بو سعيد والسيدة المنوبيّة، 

وھما مسّجالن ضمن التراث اإلنساني. كما ھاجموا عددا من المعارض الفنيّة، والحفالت الموسيقيّة 

مة ساكنا بل كان بعض قياديي حركة النّھضة البارزين مثل السيدين دون أن تحّرك السلطات الحاك

  الحبيب اللّوز والّصادق شورو يشاركون في ھذه األعمال ويحّرضون عليھا. 

وتكّررت تصريحات زعيم حركة النھضة السيد راشد الغنّوشي، معبّرة عن تعاطفه مع ھذه 

جديدة" ودعاھم إلى فتح المدارس القرآنيّة وتكثيف  الجماعات السلفيّة المتطّرفة واعتبرھم "حاملي ثقافة

مخيّماتھم الدعويّة والتريّث حتّى يتّم للحركة اإلسالميّة التمّكن من مفاصل الدولة وضمان الجيش 
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واألمن على وجه الخصوص، وذلك كما جاء في كالمه إلى بعض زعمائھم في شريط فيديو مسّرب 

  أثار ضّجة ھائلة.

رويكا أبواب البالد أمام الشيوخ الدعاة الوھابيين القادمين من الشرق كما فتحت حكومة الت

يدعون إلى ختان البنات وتحجيبھن  والعودة إلى أحكام الّشريعة. أمام ھذه الحملة الشاملة، المنظّمة 

والمدعومة بفيض مالّي مشبوه المصدر لتھديد مجمل المكاسب الحداثيّة الّتي صنعت تميّز الشعب 

ودولته على الّساحة العربيّة، ومكاسب النّساء على وجه الخصوص، انطلقت معركة التصّدي التّونسي 

والمواجھة على مختلف الواجھات في المنابر اإلعالميّة والّساحات العموميّة وفضاءات العروض 

فوف الفنيّة والثقافيّة واالعتصامات أمام مقّرات الحكومة والمجلس التأسيسي، وكانت النّساء في الص

في  2013أوت  13األولى لھذه المعركة، وتجلّى دورھّن النضالي في عديد المناسبات وخاّصة يوم 

االحتفال بذكرى إصدار مجلّة األحوال الشخصيّة إضافة إلى مشاركتھّن الحاسمة في جميع 

ي االعتصامات والمظاھرات الّتي عرفتھا البالد بعد مقتل الشھيدين شكري بلعيد ومحّمد البراھم

الّتي انتھت فعال برحيل حكومة "الترويكا" برئاسة علي  2013"واعتصام الرحيل" طوال صائفة 

  العريّض.

لقد انخرط المجتمع المدني في تونس في حركيّة نضاليّة أسھمت فيھا التونسيّات بقسط وافر 

ة وخاّصة تھديد للتصّدي لمحاوالت األطراف الرجعيّة والدينيّة المتشّددة النيل من المكاسب الحداثي

الدولة والمجتمع من خالل الفصول التي أراد نّواب حركة النھضة إدراجھا في الدستور الجديد 

كالتنصيص على الشريعة اإلسالمية وتعويض المساواة بين الجنسين بمفھوم التكامل بينھما ، ونذكر 

  فيما يلي بعض ھذه النضاالت:

  تونسية تدافع عن حقوق المرأة مثل الجمعيّة قادت النّساء التونسيات بدعوة من جمعيّات

التونسية للنّساء الديمقراطيّات وجمعية مساواة وتناصف وغيرھما مظاھرة حاشدة بمناسبة 

سبقتھا تحّركات نسائية وحقوقيّة في  2012مارس  8االحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم 

شريعة االسالميّة ضمن خضّم الدعوة إلى تضمين الدستور فصال ينّص على اعتماد ال

مرجعيات التشريع وھو ما اعتبرت القوى المدنيّة والنسائية أنّه سيمس بالحقوق االنسانية 

بشكل عام وبحقوق المرأة بشكل خاص وسيؤدي إلى تراجع كبير في مكتسبات النساء. وقد 

تماد بقانون ينّص على تعّدد الزوجات أو اع بعض األحزاب الدينيةتزامن ذلك مع مطالبة 

نظام الجواري. وقد رفعت المتظاھرات شعارات تدعو إلى الدفاع عن حقوق المرأة، 
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وحمايتھا من الھجمات الرجعيّة، وصيانة قانون األحوال الشخصيّة الذي ينّص بالخصوص 

 على منع تعدد الزوجات، وتكريس المساواة بين المرأة والرجل.

  في الّصفوف  2012مارس  20قالل في كانت نساء تونس بمناسبة االحتفال بعيد االست

األولى للّدفاع عن مدنيّة الدولة وللمطالبة بدستور ديمقراطّي وللتنديد بكّل األصوات التي 

طالبت بتعّدد الزوجات وبالتراجع عن كّل مظاھر تحّرر المرأة وكانت الشعارات 

و"الشعب يريد  المرفوعة في ھذه المسيرة الضخمة من قبيل "بالروح والدم نفديك يا علم"

 نساء ". "مساواة وليسو"الشعب يريد دولة مدنية" و دستور ديمقراطي"

  نظمت جمعيات نسائيّة ومنظمات مدنيّة وحقوقية بمناسبة االحتفال باليوم الوطني للمرأة

سلسلة من التحّركات الميدانيّة والنّدوات تّوجتھا بمسيرة مساء ذلك  2012أوت  13يوم 

افع الرئيسّي وراء ذلك ھو إقرار لجنة الحقوق والحريّات التّابعة للمجلس اليوم وقد كان الدّ 

من مشروع الدستور آنذاك الذي يعتبر المرأة مكّملة للّرجل، وقد  28التأسيس للفصل 

عبّرت النّساء عن رفضھن لھذا المقترح واعتبرنه تمريرا لمشروع مجتمعي مخالف للدولة 

على حقوق المرأة وطالبن بصيانة مكتسباتھا ودعمھا في المدنية ومفھوم المواطنة وتھجما 

 اتّجاه المساواة بينھا وبين الّرجل. 

  نظّم ائتالف حرائر تونس (ائتالف يضّم جمعيّات نسائيّة وحقوقيّة أبرزھا جمعيّة النّساء

الديمقراطيّات والرابطة التونسيّة للّدفاع عن حقوق االنسان تشّكل بمناسبة اليوم العالمي 

) بالتنسيق مع اللجنة الوطنيّة للمرأة العاملة التّابعة لالتحاد العام 2013مارس  8مرأة لل

التونسي للشغل في إطار االحتفال باليوم العالمي للمرأة مسيرة نسائية حاشدة انطلقت من 

أمام مقر االتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة تونس إلى شارع الحبيب بورقيبة لالحتجاج 

ات التي تستھدف مكتسبات المرأة التونسية من قبل ما أسمينة بـ"قوى الرّدة على التھديد

والرجعيّة". وأكّدن أن حقوق المرأة التونسية تراجعت بعد الثورة وأصبحت مكاسبھا مھددة 

ّد بسبب العنف المسلط على المجتمع عامة وعلى المرأة خاصة وقد وصل إلى ح

 االغتياالت واالغتصاب.

 لتونسية مشاركة فّعالة في االحتجاجات والمظاھرات والتحركات الميدانية شاركت المرأة ا

تنديدا باالغتياالت السياسية التي استھدفت الرموز  2013التي شھدتھا البالد في صائفة 

المعارضة لحكومة الترويكا برئاسة حركة النھضة ومشاركة حزبي المؤتمر من أجل 

العمل والحريات (اغتيال النائب في المجلس الجمھورية والتكتل الديمقراطي من أجل 
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وقبله الزعيم اليساري شكري بلعيد يوم  2013جويلية  25التأسيسي محمد البراھمي يوم 

) واألعمال اإلرھابية التي طالت الجنود في جبل الشعانبي بمحافظة  2013فيفري  6

ھذه  . وقد قاد ائتالف حرائر تونس2013جويلية  29القصرين ( وسط غرب) في 

الحاشدة دفاعا عن حقوق المرأة التونسية التي  2013أوت  13التحركات ومن بينھا مسيرة 

والّزواج العرفي، وعدم  15باتت مھددة من خالل بروز مظاھر غريبة كجھاد النّكاح

التنصيص على المساواة بين المرأة والّرجل وعلى اتفاقية "سيداو" من جھة، وتأكيدا 

في ما عرف باعتصام الّرحيل بحّل حكومة الترويكا القائمة وإنقاذ  لمطالب المنادين آنذاك

البالد من محاوالت الرجوع إلى الوراء وتھديد بناء الدولة المدنيّة الديمقراطيّة من جھة 

 أخرى. 

لقد ساھمت ھذه المحطّات وما صاحبھا من تحّديات في تنمية الوعي بأّن مشاركة المرأة 

تكتسي أھميّة وجوديّة ال من أجل الّدفاع عن حقوقھا وتجسيد مساواتھا أصبحت حتميّة والسياسيّة 

بالّرجل فقط بل ومن أجل الّدفاع عن الدولة المدنيّة الديمقراطيّة الحداثيّة الكفيلة بدفع البالد نحو مواكبة 

الشرائح  . وأمام قّوة الرفض والتصّدي الّتي أبدتھا النّساء التونسيّات من مختلفالعصر والتقّدم أيضا

واألجيال في المجلس التأسيسي وفي الشارع، دفاعا عن مكاسبھّن ومكاسب البالد كلّھا، اضطّرت 

حركة النّھضة إلى التراجع عن دعوتھا للتنصيص على الشريعة في الدستور الجديد، ثّم اضطّرت إلى 

ة المطالبة بإنجاز ورضخت لإلرادة الوطنيّ  2013التراجع عن مشروع دستورھا الّذي أقّرته في جوان 

  دستور وفاقّي يحافظ على المكاسب الوطنيّة الحداثيّة ويعمل على تطويرھا. 

وللحقيقة نقول إّن مواقف النساء من قضايا المرأة في مشروع ھذا الدستور لم تتبّن المرجعيّة 

تماء الحزبي، الجندريّة، أي لم يحّددھا كونھّن نساء، وإنّما التزمت بالمرجعيّة االديولوجيّة واالن

فاصطفت نائبات حركة النھضة وراء كتلتھّن الحزبيّة في مواقفھا المناھضة للتنصيص على المساواة 

بين النساء والرجل، واصطفت نائبات حليفي حركة النھضة في الحكم ، وراء الموقف الديمقراطي 

ستوريّا بمبدأ المساواة الرافض لفكرة التكامل ذات المرجعيّة الفقھيّة مع اإلصرار على االعتراف د

  التاّمة بين الجنسين. 

                                                            
 .2013-09-19أقّر بذلك وزير الداخلية التونسي في مداخلة له بالمجلس الوطني التأسيسي بتاريخ  15
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انتصارا ھاما  2014جانفي  26وقد جاء التصويت الوفاقي على المشروع المنقح للدستور في 

  لنضاالت النساء التونسيات ومجمل منظمات المجتمع المدني والقوى الديمقراطيّة. 

  ويتضح ذلك على سبيل المثال في الّديباجة التي جاء فيھا:

ضمن الدولة علويّة القانون واحترام الحريات وحقوق االنسان واستقاللية القضاء والمساواة ت - 

 في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجھات.

  والفصول:

 المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وھم  -21ف

الدولة للمواطنين  سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن

والمواطنات الحقوق والحريات الفرديّة والعاّمة وتھّيء لھم أسباب 

 العيش الكريم.

  حقوق االنتخاب واالقتراع والترشح مضمونة طبق ما  - 34ف

يضبطه القانون ...تعمل الدولة على ضمان تمثيليّة المرأة في المجالس 

 المنتخبة .

 مكتسبة للمرأة وتعمل على تلتزم الدولة بحماية الحقوق ال -46ف

دعمھا وتطويرھا. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في 

تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجاالت. تسعى الدولة إلى 

تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة 

 التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضّد المرأة. 

 الترشح لمنصب رئيس الجمھورية حق لكّل ناخبة أو ناخب  -74 ف

  تونسي الجنسية منذ الوالدة، دينه االسالم. 

الشك أّن مثل ھذه الفصول تمثل كسبا جديدا للمرأة التونسيّة وتأكيدا لتقّدمھا الواضح على 

الجمھورية الثانية ؟ وكم  سئلت المرأة: ھل أنصفك دستور لو غير أنّهمثيالتھا في بقية البلدان العربيّة، 

؟  ألجابتك : لم ينطق الدستور باسمي امرأة سوى في الفصل الرجل/ المرأةمن مرة ذكرت المعادلة 



64 

 

فھل ھو حياء و ورع وترفّع؟ أم وفاء لمبدإ  بالمواطنين/ المواطناتال غير. واستبدلت المعادلة  46

حرك مثلما يتحّرك الرجل وتقرر مثلما يقّرر إيديولوجي يقصي المرأة باعتبارھا فردا له فكر وروح؟ تت

الرجل وتعمل مثلما يعمل الرجل، وتثور مثلما يثور الرجل وترفض الظلم مثلما يرفضه الرجل. لماذا 

ذكر إذن لفظ المساواة في الدستور مقترنا بالمواطنين/ المواطنات؟ ألم يدرك من صاغ الدستور ومن 

بصيغة الجمع) والمواطنات " ال تعني سوى المساواة خارج  راجعه أّن "المساواة بين المواطنين (

الخلية األساسية في المجتمع ونّصه " األسرة ھي  7البيت، وخارج األسرة وقد اعتبرت في الفصل 

الخليّة األساسيّة في المجتمع، وعلى الدولة حمايتھا". وعلى ھذا االعتبار فلألسرة قوانين داخلية خاّصة 

وعلى ھذا األساس أيضا فإّن الدستور نظّم  "في بيتھا امرأة والمواطن في بيته رجل.بھا،ألّن المواطنة 

حياتنا: إذ نتحرك في وطننا باعتبارنا مواطنين ال باعتبارنا نساء ورجاال وكّل معاني المساواة إنّما 

  .16تندرج في سياق المواطن ال غير، وافتقدنا دسترة حقوق المرأة في مجال األحوال الشخصية

لھذا أصدر عدد من الجمعيات (البوصلة، منظّمة العفو الدوليّة، ھيومن رايتس ووتش) بيانا و

، يقول:" إّن اعتماد الدستور التونسي الجديد يجب أن يكون متبوعا بإصالح 03/02/2014بتاريخ 

 واسع للقوانين والمؤسسات العاّمة، إّن التحدي القادم في تونس سيكون ضمان تأويل وتنفيذ حقوق

االنسان الواردة في الدستور من قبل السلطات التونسيّة بما في ذلك المحاكم، بطريقة تتماشى مع ھذه 

الحقوق كما ھي مضمنة في االتفاقيات التي انضمت إليھا تونس والشروع في إصالح القوانين التي 

  تتعارض مع الدستور الجديد".   

األطراف المناھضة لتشريك المرأة في الشأن  والشك أّن ھذه الجمعيات محقة في تخّوفاتھا ألنّ 

السياسي، حاولت االلتفاف على بعض الحقوق السياسية التي يضمنھا الدستور للمرأة من ذلك مثال 

اقتراح فصل ضمن القانون االنتخابي يسمح بمرافقة األميين عند التصويت في الخلوة. والمقصود به 

ّن يمثلن النسبة األكبر من األميين وخاّصة في األرياف أساسا محاولة التالعب بأصوات النساء ألنھ

واألحياء الشعبيّة، ولذلك قاومت القوى الديمقراطية ھذا االقتراح حتى أسقطته وتّم التأكيد على سّرية 

:" التصويت شخصي ويحّجر  115العمليّة االنتخابيّة وصبغتھا الفرديّة الخالصة، كما جاء في الفصل 

 "التصويت بالوكالة.

  

                                                            
 .2014جانفي  7أسئلة بعد أن اكتمل الدستور، جريدة المغرب، نائلة سليني،  16
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  استشراف االنتخابات القادمة - 4

تظھر نتائج االستبيان نزعة عامة لدى النّساء والّرجال إلى المشاركة في االنتخابات المزمع إجراؤھا 

من ناحية وميال إلى إّما تغيير االختيار االنتخابي أو عدم الحسم فيه  2014في شھري أكتوبر ونوفمبر 

  من ناحية أخرى.

 النّساء 

تھا التصويت في االنتخابات القادمة توّزعن بحسب الشرائح العمريّة كما يلي: نيّ  400/500أبدت 

كبيرات السّن. وقد تصّدرت ثالث جھات مختلفة من  71/96كھالت و 156/191شابّات و 173/213

 47/50النواحي االقتصادية والحضرية قائمة األكثر إقباال على التصويت وھي جھة بوسالم الفالحية 

.44/50وجھة المنازه الراقية  46/50س الصناعية وجھة بن عرو  

بـ"ال أدري" على  165أّما نوايا التصويت فقد غلب عليھا بدرجة أولى عدم الحسم فقد أجابت 

  ھذا السؤال وبدرجة ثانية تغيير االختيار االنتخابي وھو ما يوّضحه الجدول التالي: 

 69 المحافظة على االختيار االنتخابي

 161 تغييره 

 165 عدم الحسم فيه

 الرجال 

وقد توّزعوا عمريّا  427/500ترتفع لدى الرجال نسبة المقبلين على التصويت في االنتخابات القادمة 

.89/97وشيوخ  161/182وكھول  177/221على النحو التالي: شباب   

 والمنازه 45/50ثّم رجال منطقة التضامن  48/50وقد جاء رجال سيدي بوزيد في المقّدمة 

واالفت أّن المنطقتين األوليين من أكثر المناطق تھميشا اقتصاديا واجتماعيا في حين تمثّل  45/50

 منطقة المنازه إحدى أرقى المناطق بتونس.

أّما نوايا التصويت فقد غلبت عليھا النزعة إلى تغيير االختيار االنتخابي بدرجة أولى وعدم 

  ل التالي:االحسم فيه بدرجة ثانية كما يظھرھا الجدو
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 66 المحافظة  على االختيار االنتخابي

 219تغييره 

 133عدم الحسم فيه 

  

  المحور الرابع

  توصيات ومقترحات

تقوم التوصيات بخصوص تحسين مشاركة النّساء الّسياسيّة وخاّصة في االنتخابات التّشريعيّة 

لعمل على المدى القصير متمثال في والرئاسيّة القادمة، على ضرورة التمييز بين نوعين من العمل : ا

 اإلعداد لالنتخابات القادمة والعمل على المدى المتوسط والطويل.

عناصر كبرى وجب التوّجه إليھا والتركيز  4بالنسبة إلى العمل على المدى القصير ھنالك 

بة أو مترّشحة، عليھا إلعداد االنتخابات القادمة تفعيال لدور المرأة وتكثيف مشاركتھا سواء بصفتھا ناخ

  وذلك في مستويات عّدة وھي تفصيال:

  :إلى تسھيل الوصول إلى مكاتب  دعوة الھيئةفي مستوى الھيئة العليا المستقلّة لالنتخابات

االقتراع فالمطلوب أن تكون مكاتب االقتراع قريبة من الناخبين من ناحية وأن يقع تقليص عدد 

لھيئة مدعّوة إلى تسھيل تسجيل الناخبين عبر الناخبين في كّل مكتب من ناحية أخرى، وا

اعتماد التسجيل اآللي واالستظھار ببطاقة الھوية عند التصويت إضافة إلى إعداد ورقات 

اقتراع واضحة ويسيرة كأن تعتمد على الصور واأللوان، ومن شأن كّل ھذه اإلجراءات أن 

ھم النساء الالتي يجدن عوائق توفّر الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين وخاصة من

تحول دون كثافة مشاركتھّن على غرار األعباء المنزلية والوقت وبعد المسافة واألمية 

خصوصا في المناطق الداخلية وفي األرياف واألحياء الشعبية. وقد تّم الحقا التنصيص في 

، أي بمعّدل دقيقة ناخب 600القانون االنتخابي على أالّ يتجاوز عدد المقترعين في كّل مكتب 

 لكّل ناخب وھو غير كاف تماما.
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  : عبر وسائل اإلعالم وبصفة  تكثيف حمالت التوعية والتحسيسفي مستوى المجتمع المدني

خاصة اإلعالم المرئي وعبر تنظيم أيّام وورشات في األرياف واألحياء الشعبية من أجل 

 تدريب النساء خاصة على طريقة التصويت.

 التنبيه إلى خطورة الخطاب المعادي للمرأة والذي يحطّ من شأنھا اإلعالم :  في مستوى وسائل

ويعمد إلى تحقيرھا وھو خطاب يھّدد مكتسبات المرأة التي راكمتھا عبر عقود وجاءت قيم 

الدستور الجديد لترّسخھا وتعمل على تعزيزھا، ولفت نظر الھايكا إلى ضرورة االنتباه 

زية وسائر وسائل اإلعالم التي ترّوج لمثل ھذه الخطابات والتي والتصّدي إلى القنوات التلف

تشّكل تجاوزا وانتھاكا للمبادئ الدستورية. ويحتاج األمر في صعيد آخر إلى تكوين الصحافيين 

وتدريبھم في كّل ما يھّم شؤون النساء في عالقة بانخراطھّن في الحياة السياسية وبمشاركتھّن 

 في االنتخابات.

  مطلوب من ھذه التشكيالت أن تقّدم األحزاب السياسية والمنظّمات والنقابات : في مستوى

المثال بفتح المجال أمام مشاركة النساء وخاّصة في الھيئات القيادية ومواقع صنع القرار 

وتخصيص حّصة لتمثيلية النساء في ھذه المواقع، ومساعدة النساء المترّشحات على قدم 

الذكور في القائمات االنتخابية سواء تعلّق األمر بالنواحي المادية أو المساواة مع المترّشحين 

 الدعائية أو غيرھا مّما تتطلّبه الحملة االنتخابية.

  : نساء واصلت نفس  3اإلشارة إلى أّن ھذه الحكومة التي ال تضّم إالّ في مستوى الحكومة

قم بأّي مبادرة تجاه النساء ولم تبد ممارسات الحكومات السابقة في ما يتعلّق بقضايا المرأة فلم ت

أّي اھتمام إلى  حّد اآلن بقضاياھّن وال سيّما قضية مشاركتھّن السياسية فباإلضافة إلى إرجاع 

وزارة شؤون األسرة والمرأة إلى كتابة دولة لم تتضّمن تعيينات الوالة الجدد أّي إمرأة. وإّن 

ور وتجسيدھا في أرض الواقع ال سيّما منھا الحكومة الحالية مدعّوة إلى تفعيل مبادئ الدست

  من الدستور الجديد. 46المبادئ المتعلّقة بالمرأة وخصوصا الفصل 
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  البحث عن المرأة المفقودة

 أحيانا يحتاج المجتمع إلى قرارات تلزمه بأنماط في العيش بديلة، ونجملھا فيما يلي:

 عقد اجتماعي يلزم كافة األحزاب السياسية. - 1
توعية عبر الصحف المرئية والمكتوبة، ومراقبة لصيقة لمختلف البرامج المرئية تكثيف ال - 2

 والمسموعة.
إرساء خطاب عقالني ينافس الخطاب الرجعي الذي انتشر في المجتمع انتشار النار في  - 3

الھشيم، ونحن واعون أّن المسألة ليست سھلة، بل يتوقّف نجاحھا على مدى استعداد الطبقة 
حمالت التكفير والتشھير، ألّن كّل مقاربة جديدة داعية إلى نسف الخطاب المثقفة لتواجه 

اإليديولوجي/ اإلسالموي ھي مرفوضة من مجتمع منفتح على وسائل التخويف والترھيب 
. وھي التفكير/ التكفيرأكثر من قبوله الدعوة إلى التفكير، وكم ھي وثيقة تلك العالقة بين 

يقودھا صبرا وجرأة، لكّن نتائجھا مضمونة: سينتج عنھا تجربة ليست سھلة، وتقتضي ممن س
التدّرب على سماع خطاب مخالف، وبالتالي يدرك أنّه ال توجد حقيقة واحدة، وتقتضي من 
أفراد المجتمع أن يعانوا تجربة "الوعي بأّن اآلخر يشاركنا العيش " ، وتلك ھي  تجربة " 

 احترام المخالف".
ضور مؤّسسات الدولة التي تكفل: األمن واالستقرار، وبمدى اقتناع تحقيق ذلك، ال يتّم إالّ بح - 4

من يمثّل ھذه المؤسسات بمقومات المجتمع المدني، وترجمته في استقالل القضاء، والحياد، 
ومحاربة الفساد، والحوار مع كافة مكونات المجتمع المدني، وقبول النقد أيضا، فتنشأ عالقة 

  ثقة بين المجتمع ومن يمثله.

ھي لحظة تاريخية تعيشھا تونس، يطغى عليھا الحيرة والخوف، الحيرة من ھذه االنتكاسة   

وتدھور المرجعيات، والخوف من أن تستلب المكتسبات وتنفلت المواقف الرسمية وما تميزت به من 

  إيجابيات تجاه القوانين والمواثيق الدولية.

 1325صف قرن اتفاقيات السيداو و قرار وبقدر ما كانت القوانين تحاور طيلة ما يزيد عن ن  

وغيرھما ، وبقدر ما كانت ھذه القوانين تجتھد في أن  2000الصادر عن مجلس األمن في أكتوبر 

تقترب من المقاصد الفلسفية لھذه االتفاقيات وتترجمھا في قوانين، على الرغم مما شابھا من نقائص؛ 

نتيجة التكالب على المناصب ونتيجة تحالفات سياسية، فإننا اليوم نخشى على ھذه القوانين أن تنفلت 

نعتقد أن المجتمع براء منھا؛ ذلك أّن التجربة الحية تسجل بعضا من النقاط اإليجابية لھذا المجتمع، 

ونقف عليھا في تعامل الناس مع النساء رئيسات القوائم وھّن يخضن حملتھّن االنتخابية، فال نجد رفضا 

  ى اقتراب منھّن ومحاورتھّن دون فوارق جنسية.لھّن بقدر ما نقف عل

لذلك نعتبر أّن المجتمع يفارق أحزابه رغم كثرتھا، ألّن ھذه األحزاب انغلقت على نفسھا   

 وصارت رھينة الفاعلين السياسيين فيھا.
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  1الملحق 

  نماذج من األجوبة 

الجھة الشريحة 
  العمرية

  الشيوخ  الكھول  الشباب

  الوقت-   سيدي بوزيد

  الّزوج ال يحبّ - 

  وقت - 

  ال أفھم وال أھتمّ  - 

 مناخ غير متوفّر - 

  متِعبة - 

  ال أھتّم وال أريد-   القيروان

  وقت- 

اختالف في اآلراء - 
  داخل األسرة

  ال أفھم وال أھتمّ - 

  وقت ومشاغل- 

  

  ال أفھم - 

  ال أھتّم وال أريد- 

  ال أھتّم وال أفھم-   بن عروس

  وقت- 

  مشاغل، وقت - 

  ال أفھم وال أھتمّ - 

  دون تعليل- 

  ال أفھم -   سوسة

  ال أھتّم - 

ال أفھم وال أھتّم - 
  وال أحبّ 

اختالف اآلراء - 
  داخل األسرة

  ال أفھم - 

  ال أحبّھا- 

  ال أحبّ -   تونس

  ظروف العائلة- 

  ال أفھم -   دون تعليل- 

  عدم ثقة- 

  دون تعليل-   ال أحبّ -   الوقت-   المنازه
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  2الملحق 

اليوم الدراسي المشاركة السياسية للنساء ( نماذج من شھادات حية لمترشحات ناجحات ومنھزمات
  )2014مارس  29تونس نزل المشتل ، ، وتصويت النساء

ترّشحت في االنتخابات ( المسار الديمقراطي االجتماعيعن حزب  خديجة بن حسينبيّنت السيّدة 
الفارطة ولم تنجح) أّن األحزاب لم تھتّم بشكل عام بدعم النساء وكان االھتمام أكبر بالرجال وبالقادة 
الذين شاركوا في االنتخابات وھذا من منظورھا كان عائقا أمام دعم المرأة إضافة إلى مشكلة التمويل 

التمويل العمومي الذي أجبرت فيما بعد على  من ناحية فھي اعتمدت على امكانياتھا الخاصة وعلى
إرجاعه بنفسھا وقد توّجھت في حملتھا إلى المقاھي وحفالت الزفاف واألسواق األسبوعية دون أن 
تتلقّى أّي تكوين في ھذا المضمار. وأشارت إلى أّن اإلعالم لم يدعم أغلب المترّشحات من األحزاب 

  قادة، وعلى منوالھا نسجت جمعيات المجتمع المدني.الحداثية وكانت أغلب وسائله تبحث عن ال

فاطمة  حزب التكتّل من أجل العمل والحرياتوقد نّوھت النّائبة في المجلس الوطني التأسيسي عن    
إلى الصعوبة التي واجھتھا األحزاب في إيجاد المرأة لتكوين القائمات االنتخابية بحسب شرط  الغربي

  %. 7لنساء الالتي كّن رئيسات قائمات ولم تتجاوز نسبة ا 17التناصف

فقد كشفت عن أّن من عوائق تفعيل مشاركة المرأة سياسيّا  ھاجر عزيّز حركة النھضةأّما النّائبة عن  
وحزبيّا العقليّة الذكوريّة التي تھدف إلى تھميش مكانة المرأة ودورھا، وقد بيّنت كيف أّن النّساء 

من أجل إقرار  - وضّد بعض النّساء أيضا- معركة ضّد الّرجال  النّائبات في المجلس التأسيسي خضن
  فصول في الدستور تحفظ حقوق المرأة وتدعم مكتسباتھا.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
على  16في فصله  2011ماي  10المؤرخ في  35نّص المرسوم ت الھيئة العليا لتحقيق أھداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال الديمقراطي التناصف وقد أقرّ  17

طب الديمقراطي الحداثي دون غيره رغم أّن عددا من الرجال واألحزاب كان يرفض التناصف وقد ألغيت قائمات ألنّھا لم تحترم ھذا المبدأ، و قّدم ائتالف الق ذلك، 
  .من األحزاب واالئتالفات قائمات احترمت التناصف العمودي واألفقي
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3ملحق   

  األحزاب في تونس قبل الثورةبطاقة تعريف 

 

تاريخ   االسم
الترخيص

المكتب السياسيتاريخ الترخيص  االسمالمكتب السياسي

الحزب الحر 
الدستوري 
  التونسي

مارس  14
1920  

رجال غير متوفر/
  0 نساء

االتحاد الديمقراطي 
  الوحدوي

 1رجال /  198812نوفمبر  30
  نساء

الحزب الحر 
الدستوري 
التونسي الجديد

مارس  2
1934  

التجمع الدستوري  نساء 0رجال/  5
  الديمقراطي

 نساء 1رجال /  19889فيفري  27

حركة 
الديمقراطيين 
  االشتراكيين

نوفمبر 19
1983  

 0رجال/  12
  نساء

سبتمبر  14  حركة التجديد
1993  

نساء 0رجال/  10

حزب الوحدة 
  الشعبية

نوفمبر 19
1983  

رجال غير متوفر/
  0نساء 

التكتّل الديمقراطي من 
  أجل العمل والحريات

  نساء 0رجال/  20029أكتوبر  25

الحزب 
الديمقراطي 
  التقّدمي

سبتمبر 12
1988  

  نساء 2رجال/  20066مارس  03  حزب الخضر للتقّدمنساء 1رجال /  5

الحزب 
االجتماعي 
  التحرري

سبتمبر 12
1988  

 0رجال /  10
  نساء
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  نماذج من األحزاب في تونس بعد الثورةتعريف ب

  المكتب السياسي  تاريخ الترخيص  االسم المكتب السياسي  تاريخ الترخيص  االسم

حزب تونس 
 الخضراء

  0/نساء 8رجال  2011في جان 17
الحركة الوطنية 
 للعدالة و التنمية

  2011مارس  03
 0/نساء:0رجال:

الحزب 
االشتراكي 
 اليساري

  0/نساء0رجال  2011جانفي  17
 حزب الوطن

  2011مارس  04

 0/نساء:0رجال:

حزب العمل 
الوطني 
 الديمقراطي

  0/نساء7رجال  2011جانفي  19
 حزب الوفاق

  2011مارس  05

 2/نساء:14رجال:

  2011مارس  08 حركة الشعب  0/نساء11رجال  2011جانفي  22 حركة البعث
 0/نساء11رجال

 حركة النھضة
حزب األحرار   1/نساء25رجال  2011مارس  01

 التونسي
  2011مارس  08

 2/نساء:12رجال:

حزب الوسط 
 االجتماعي

  2011مارس  03
 1/نساء8رجال

حزب الحرية و 
 التنمية

  2011مارس  08
 4/نساء10رجال

حزب الكرامة 
 والمساواة

  2011مارس  03

 0/نساء:0رجال:

حزب الحرية من 
أجل العدالة 
 والتنمية

  2011مارس  08

 1/نساء:6رجال:

حزب الشباب 
 الديمقراطي

  2011مارس  03
 0/نساء:0رجال:

حركة شباب تونس 
 االحرار

  2011مارس  08
 1:/نساء6رجال:

حركة االصالح 
و العدالة 
 االجتماعية

  2011مارس  03

 0/نساء:0رجال:
المؤتمر من أجل 
 الجمھورية

  2011مارس  08

 1/نساء:10رجال:

الحزب الليبرالي 
 المغاربي

  2011مارس  22
 1/نساء:6رجال:

حزب اإلستقالل من 
 أجل الحرية

  2011أفريل  22
 2/نساء:7رجال:

اللقاء اإلصالحي 
 الديمقراطي

  2011مارس  22
 0/نساء9رجال

حزب العدالة 
 والتنمية

  2011أفريل  22
 0/نساء:0رجال:
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الحزب الشعبي 
 للحرية والتقدم

  2011مارس  22
 0/نساء:5رجال:

حزب الكرامة و 
 العمل

  2011أفريل  22
 1/نساء:7رجال:

التحالف 
 الديمقراطي

2012  
 1/نساء11رجال

حزب العمل 
 التونسي

  2اء:/نس8رجال:  2011أفريل  28

  2011مارس  24 حزب المجد
  0/نساء:0رجال:  2011 تيار المحبة 0/نساء:4رجال:

 آفاق تونس
  2011مارس  28

  2/نساء3رجال

الحركة 
الديمقراطية 
 لإلصالح والبناء

  2/نساء0رجال  2011أفريل  28

 حزب المبادرة
  2011أفريل  01

 1/نساء:2رجال:
الحركة اإلصالحية 

 التونسية
  6/نساء:16رجال:  2011ماي  02

 تيار الغد
اتحاد البورقيبية   1/نساء11رجال  2011جوان  16

 الجديدة
  0/نساء0رجال  2011أوت  19

حزب الشباب 
 الحر

حزب األمة للحرية   2/نساء7رجال  2011جوان  16
 و العدالة

  0/نساء0رجال  2011أوت  19

  3اء/نس9رجال  2012جويلية  06 نداء تونس  0/نساء0رجال  2012مارس  17 األصالة

المسار 
الديمقراطي 
 اإلجتماعي

  نساء 5رجال/ 5  2012أفريل  01
 حزب التحرير

  0/نساء0رجال  2012جويلية  17

الجبھة الوطنية 
 التونسية

حزب األمة العربية   0/نساء0رجال  2012أفريل  07
 اإلسالمية

  0/نساء0رجال  2012جويلية  21
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