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  الئحة المرأة
  

  

  

 وشكل تحريرها أحد أهم     ،شكلت قضية المرأة مبحثا من أهم مباحث الحركة االصالحية في في القرن التاسع عشر             

مازالت إلى اليوم واحدا من أهم رهانات التنميـة والمطالبـة            وهي   ،الشعارات التي رفعتها الدولة الوطنية الحديثة     

 العميقة بين ماتحقق في مستوى التشريعات القانونية من تطوير            الهوة – مع ذلك  –  غير أننا نالحظ   ،الديمقراطية  

  ،لمكانة المرأة وحقيقة ماتعانيه من تناقضات وأزمات على مستوى الواقع المعيشي بفعل عوامل متعددة

هذا االطارمن الوعي بأهمية المرأة في المشروع الديمقراطي التقدمي تتنزل هذه الالئحة التي تحاول مالمسة               وفي  

  .واقع المرأة التونسية و ما يعانيه من تأزيم ومن ثمة تحديد العوائق وسبل التجاوز

  

 القرن الماضي كواحدة من     لقد برزت قضية المرأة في تونس كما في سائر بلدان العالم العربي االسالمي في مطلع              

  الخ ... الديني والسياسي والتعليميكاإلصالح اإلصالح،المداخل إلى 

وبرز الطاهر حداد في ثالثينات القرن الماضي كرائد لتحرير المرأة في بالدنا والقت أفكاره التحررية معارضـة                 

ة التي رأت عدم تعـريض الوحـدة         وعدم استحسان من الحركة السياسية الحديث      ،قوية من رجال الدين المحافظين    

  .الوطنية إلى انشقاقات سابقة ألوانها وأجلت النظر في مثل هذه القضايا الخالفية إلى مابعد االستقالل

  

لقوى المحافظة التي عارضت الحداد من أمثال محمد صالح بن مراد لـم             ل  األوساط العائلية  وجدير بالمالحظة أن  

عمل على تعبئـة  الذي  “االتحاد اإلسالمي للمرأة التونسية”ته بشيرة بن مراد  بل بعثت ابن  ،تجاف العمل اإلصالحي  

 ...التراث في ميدان المساواة بين الجنسين ليدفع بالمرأة التونسية إلى االنخراط في الحياة الـسياسية واالجتماعيـة    

  الخ

  

ي أدخلت إصالحا جذريا علـى      وكان إصدار مجلة األحوال الشخصية من أول إنجازات الدولة الوطنية الحديثة الت           

 فمنعت تعدد الزوجات وجعلت من تراضي الـزوجين أساسـا           ،وضع المرأة وكرست جملة من المكاسب القانونية      

 وأخضعت الطالق إلى نظر المحاكم واعترفت التشريعات الجديدة بالحقوق السياسية للمرأة ومنها حق              ،لعقد الزواج 

  ...االنتخاب
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ولة منهج التحديث القسري في سن التشريعات والقوانين فإن اإلصـالحات لـم تـأت               وعلى الرغم من اعتماد الد    

  . بل اندرجت في سياق تطور تاريخي وتأثر حضاري،مسقطة تماما على المجتمع

  

وبعد نصف قرن من انطالق هذه المسيرة يمكن القول بأن تونس تتميز اليوم بحالة من التقدم في ميـدان تحريـر                     

  .  ال بد من تعزيزه وتطويره نحو األفضل المدنية والسياسيةاحقوقهالمرأة واالعتراف ب

  

 وتكاد لم تتبق مهنة لم تحتلّها المرأة في كل مجاالت اإلدارة والتعليم             ،إذ اقتحمت المرأة جميع حقول العمل والنشاط      

والفنّية عموما، غير   والطب والقضاء والمحاماة والجيش، كما صار لها حضور متميز في الساحة الثقافية واألدبية              

  :أن جملة هذه المكاسب المتحققة اليمكن أن تخفي عديد األزمات التي تعاني منها المرأة والتي نعدد من بينها

  .ارتفاع نسبةاألمية بين النساء قياسا لما هي عليه عند الرجال -

ذا المعدل إلـى    حسب اخر تقرير للبنك الدولي ويرتفع ه       % 14تدني مستوى األجور عند النساء بمعدل          -

 .في القطاع الخاص % 18

وقوع المرأة ضحية هشاشة األوضاع الشغيلة وانعدام الضمانات االجتماعية بفعل انعكاسات العولمة وتفاقم              -

 .ظواهر الطرد التعسفي والبطالة والتسريح

داد القـوة   تفشي البطالة والفقر في صفوف النساء وانخفاض نسبتهن في القوى العاملة بثالثة أرباع من تع               -

 .العاملة في بالدنا

وقوع المرأة تحت طائلة ظواهر مجتمعية شاذة كالتحرش الجنسي في مواقع العمـل والعنـف الزوجـي                  -

 الخ...والدعارة وسلعنة الجسد 

إرهاق كاهل المرأة بالمسؤوليات األسرية وتربية األبناء إضافة إلى مسؤولية العمل مما خلـق ازدواجيـة                 -

 .قاتلة لإلضافة واإلبداع

النقابية والحقوقية والجمعياتية وضعف تحملهـا لمـسؤولية        : ضعف مشاركة المرأة في األنشطة الطوعية      -

 .مواطنةمواقع القرار مما يعكس تدني الوعي لديها بمفهوم ال

وقوع المرأة ضحية بعض الرواسب الثقافية المتخلفة التي تكرس دونيتها وتبعيتها للرجل وبالتالي إقصاءها               -

 .من أدوارها اإلنسانية

قصور الخطاب اإلعالمي حول المرأة عن تقديم صورة نموذج للمرأة بل تعتمده تقديم نماذج مفرغة مـن                  -

 .أية مضامين جادة

كحـق اللبـاس وحـق      (االستبداد السياسي وحرمانها من ابسط حقوقها اإلنسانية        وقوع المرأة تحت طائلة      -

 وتعرض زوجات المساجين السياسيين والمعارضين وأمهاتهم وبناتهم لكـل مظـاهر التـضييق              ،)العمل

 . والقمع

  

 التونـسية فـي     إن المتأمل في واقع المرأة التونسية اليوم ال يمكنه إال اإلقرار بان المكاسب التي حققتها المرأة               
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ميدان المساواة مع الرجل لم تأت على كل مظاهر التمييز بين الجنسين في بالدنا وان القـضاء علـى هـذه                     

الرواسب ال يزال يتطلب جهدا في مستوى التشريع وكذلك وعلى األخص في الحقل الثقافي مـصدر الفجـوة                  

 .التي تفصل بين التشريعات والواقع المعيشي للمرأة

  

  :لوقوف على مالحظتينوهنا يجدر ا

 - علـى أهميتـه    -إن العمل الثقافي والتشريعي المطلوب في ميدان مقاومة التمييز بين الجنسين ال يحول             -

 ومحتوى اإلصالح   - أساسا -قضية المرأة من قضية اجتماعية الى قضية ثقافية فمظاهر التمييز اجتماعية          

  .ة والمدنية والسياسية للمرأةالمطلوب اجتماعي أيضا أي انه يتعلق بالحقوق االجتماعي

إن القول بان القضاء على مظاهر التمييز بين الجنسين يتطلب عمال وجهدا عظيمين في الحقل الثقـافي ال                    -

يعني تحويل قضية المرأة إلى مناظرة بين أطراف أيديولوجية يتوقف مصير المرأة فيها علـى انتـصار                 

 كل القوى الثقافية بما فيها القوى الدينية اإلصـالحية          بعض أطرافها على أطراف أخرى وإنما يعني تعبئة       

 .والمستنيرة لفائدة قضية المرأة

  

 يولي المرأة المكانة التي هي جـديرة بهـا باعتبارهـا            – كمشروع ديمقراطي تقدمي     –وانطالقا من رؤية حزبنا     

  : فإننا نرى، وانطالقا مما سلف ذكره واستعراضه،نصف المجتمع ويتربى النصف الثاني على يديها

  .تفعيل حضورالمرأة ومشاركتها في هياكل الحزب ومؤسسات قراراته وتواجدها بالجامعات والفروع -1

يعمل على تعميق ثقافة المساواة والمواطنة ويكون منبـرا         ) في صلب الحزب  (تشكيل اتحاد تقدمي للمرأة      -2

 .للحوار والتالقي بين مختلف الحساسيات النسائية لصياغة تصورات مشتركة

التفكير في صياغة برامج تكوين سياسي وحقوقي لفائدة المرأة داخل الحزب لتطوير كفاءتها وفاعليتها في                -3

 .مواقع التسييروصنع القرار

 وكذلك جمعيـة النـساء الـديمقراطيات        “ أكتوبر 18حركة  ”دعوة مكونات المجتمع المدني وعلى رأسها        -4

حاد العام التونسي للشغل وغيرها من الجمعيات الناشطة        والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان واالت      

 عبر بحوث ميدانية واستـشارات وطنيـة        ، إلى مواصلة تعميق الحوار حول قضايا المرأة       في هذا المجال  

 بهدف الحد من العراقيل التي تعطّل المشاركة الفعالة للمرأة في           موسعة يشرف عليها مختصون وأكاديميين    

 .الحياة العامة

ة التشريعات المتصلة بمشاركة المرأة في الحياة العامة بما يمكنها من التوفيـق بـين وظيفـة األم                  مراجع -5

 . حفاظا على توازن األسرة والمجتمع،ومساهمتها في التنمية

توجيه الرسالة الثقافية واإلعالمية نحو تعديل المواقف والمعايير االجتماعية المنحازة ضد المرأة لـصالح               -6

 .والمواطنةمبدأ المساواة 

  


