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اإلفتتاحية  

عنــوان  تحــت  تنــزل  التــي  دعــم  دوريــات  مــن  األول  العــدد  نجــاح  بعــد 
ــوم  ــم الي ــز دع ــدم مرك ــات«، يق ــة لألقلي ــي، الكلم ــوع الثقاف ــة والتن »الديمقراطي
العــدد الثانــي مــن سلســلة دورياتــه، التــي تتنــزل فــي إطــار مشــروع الديمقراطيــة 
المرتكــزة علــى الحقـوق والـذي أطلقــه مركـز دعـم التحـول الديمقراطـي وحقـوق 
ــذا  ــدف ه ــة. يه ــة للديمقراطي ــة األوروبي ــن المؤسس ــم م ــم( بدع ــان )دع اإلنس
المشــروع إلــى الدفــع نحـو مجتمعــات تتمتـع بالمعرفـة الالزمــة لوضــع تصـورات 
لخطـط وحلــول ديمقراطيــة داعمــة لعمليـة التحــول الديمقراطــي المرتكــز علــى 
ــات  ــر األدبي ــالل توفي ــن خ ــا م ــموليتها وكونيته ــي ش ــان ف ــوق اإلنس ــادئ حق مب
المتعلقــة بالتحــول الديمقراطــي وحقــوق اإلنســان، بشــكل يســاعد فــي ســد فجــوة 
معرفيــة كبيـرة فـي هـذا الملـف وتوفيـر عـدد مـن التوصيـات والخطـط والحلـول 
البديلــة القائمــة علــى المنهــج التشــاركي والتوافــق وتعزيــز مســتوى التعــاون بيــن 
الحكومــات واألحــزاب ومنظمــات المجتمــع المدنــي فيمــا يخــص القضايــا المتعلقــة 
بحقــوق اإلنســان والتحــول الديمقراطــي إضافــة إلــى توفيــر منبـر آمــن للنقــاش 
للنشــطاء  المعرفيــة  القــدرات  وتحســين  والحقوقييــن  السياســيين  للنشــطاء 
الحقوقييــن والسياســيين واألكاديمييــن وذوي االختصــاص المشــاركين فيمــا 
ــا المتعلقــة بالتحــول الديمقراطــي وحقــوق اإلنســان فــي كل مــن  يخــص القضاي

ــا. تونــس وليبي

إلــى جانــب موقــع مرصــد دعــم الــذي يحتــوي علــى مكتبــة قيمــة مــن 
المنشـورات واألدبيـات الخاصــة بهــذا المجــال وإلــى جانــب المخيمـات التدريبيــة 
الخاصــة بالديمقراطيـة المرتكـزة علــى الحقــوق يقـوم مركــز دعـم بنشــر دوريــة 
ثالثيــة خاصــة بقضايــا حقــوق اإلنســان واالنتقــال الديمقراطــي فــي تونــس وليبيــا 

ــة. ــع الدوري ــدى لمناقشــة مواضي ــع منت ــوازي م بالت

فـي هــذا العــدد الثانــي مــن دوريــة دعـم تــم اختيــار موضــوع موقــع المــرأة 
ــة ــة الديمقراطي ــي العملي والشــباب ف

ــك  ــي فل ــي تســبح ف ــم والمصطلحــات الت ــع نظــرًا لتشــعب المفاهي ــي الواق ف
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موضـوع موقـع المـرأة والشــباب فـي العمليـة الديمقراطيـة، ارتأينــا افتتـاح ملــف 
العـدد يفتتحـه بمقالـة شـاملة تتنـاول المســألة بشـكل أفقــي عنوانهـا »الشـباب 

ــياقات«. ــات والس ــي: األدوار والتحدي ــول الديمقراط ــرأة والتح والم

ــا مــن الدكتــورة أم العــز الفارســي التــي تقــدم  أول المقـاالت المحوريــة تأتين
ورقــة بعنـوان »المـرأة الليبيــة ونسـج الهويـة

دراسة في أثر التحوالت التاريخية على تكوين الهوية«.

بعــد ذلــك تقــدم لنــا البرلمانيــة التونســية األســتاذة محرزيــة العبيـدي ورقـة 
حــول »مسـاهمة المــرأة فـي بنــاء الديمقراطيـة مــن خـالل التجربـة التونســية«.

ــاول  ــار تن ــم اختي ــة ت ــاالت المتنوع ــن المق ــاء م ــذه الفسيفس ــل ه ــى تكتم حت
موضــوع الدوريــة فــي فقــرة ذات أســلوب مختلــف ويتنــزل  فــي ذات الوقــت 
بالتــوازي مــع المقــاالت وذلــك عبــر تنظيــم حــوار مــع الناشــطة والحقوقيــة ورئيســة 
جمعيــة »النســاء الديمقراطيــات«  األســتاذة يســرى فــراوس لتحدثنــا عــن مقاربتهــا 

ــة.  للموضــوع كمــرأة وكناشــطة حقوقي

بعــد ذلــك نتوقــف عنــد محطــة ليبيــة أخــرى مــع الصديــق أكــرم النجــار ليقــدم 
لنــا رؤيتــه حــول »الشــباب الليبــي فــي ميــزان التحــول الديمقراطــي«.

أمــا المحطـة المواليــة فهــي بإمضـاء الناشـط التونســي عزيــز عمامــي تحــت 
عنــوان »عــن الشــباب والتحــوالت السياســية بتونــس بعــد 2011: خيــار المدنيــة«.

بعــد ذلــك يدلــي لنــا الناشــط الليبــي األســتاذ أحمــد التواتــي بقراءتــه 
للموضـوع مــن خــالل مقـال بعنـوان »موقـع الشــباب والمـرأة مــن الديمقراطيـة 

ــا«. ــي ليبي ف

يرجــو مركــز دعــم أنــه كان موفًقــا فــي اجتهــاده وأن يمثــل هــذا العــدد إضافــة 
ــة  قيمــة للكتابــات المعاصــرة حــول موضــوع موقــع المــرأة والشــباب فــي العملي

الديمقراطيــة.

نتمنى لكم قراءة ممتعة.
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الشباب والمرأة والتحول الديمقراطي:
األدوار والتحديات والسياقات

د. معتز الفجيري
               منسق الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة فرونت الين دفندرز

تســتعرض هــذه الورقــة األبعــاد المختلفــة لتنــاول قضايــا الشــباب والنســاء فــي إطــار التحــول 
الديمقراطــي. لقــد ارتبــط مــا عــرف بـ«ثــورات وانتفاضــات الربيــع العربــي« بالشــباب، كمــا لعبــت 
المــرأة أدوارًا نوعيــة فــي إطــار هــذه الثــورات، لكــن المــآالت التــي أخذتهــا هــذه الثــورات حــددت 
ــذا  ــي ه ــوم. ف ــة الي ــة العربي ــي المنطق ــاء ف ــباب والنس ــة للش ــات متباين ــا وتحدي أدوارًا وفرصً
ــر السياســي  ــي التغيي ــوى ف ــل أدوار الشــباب والمــرأة كق ــى تحلي ــة إل اإلطــار تهــدف هــذه الورق
الســياقات  وتطــور  السياســي،  التحــول  أن طبيعــة ومالبســات  مــن  وتنطلــق  واالجتماعــي، 
ــد مــا تحــدد بدورهــا طبيعــة أدوار الشــباب والنســاء فــي إطــار  االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي بل
عمليــة التحــول الديمقراطــي، والمكتســبات التــي تحققهــا الديمقراطيــة لهذه الفئات، مــع التطرق 
لسـياق التحـوالت فــي كل مـن تونــس وليبيـا. ففــي الوقــت الــذي وفــر االنتقــال السياسـي فــي 
تونــس فرصًــا واســعة السـتيعاب الشــباب والمــرأة فــي عمليـات التحـول الديمقراطـي، وأسـس 
لمكتسـبات قانونيــة ومؤسســية مهمـة لحمايتهــم، فـرض تعثـر االنتقــال السياســي فـي ليبيــا، 
ــية  ــاركتهم السياس ــور مش ــال دون تط ــرأة، وأح ــباب والم ــام الش ــيمة أم ــة جس ــات وجودي تحدي
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ــع الشــباب والنســاء  ــل ســياق تطــور واق ــى تحلي ــة إل ــة. يســعى القســم األول مــن الورق والمدني
دوليًــا وإقليميًــا، بالتطــرق لخصوصيــة األوضــاع السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
فــي المنطقــة العربيــة علــى ضــوء المــآالت والتحــوالت الدرامية لثــورات الربيــع العربي. يســتعرض 
القسـم الثانـي مـا تقدمـه مرجعيـة القانـون الدولـي لحقـوق اإلنسـان لحمايـة الشــباب والمـرأة، 
والتزامـات الـدول فــي هــذا اإلطـار. أمـا القسـم الثالـث فيناقــش مسـببات التحـول الديمقراطـي، 
وأدوار الفاعليـن بمــا فيهــم الشــباب والنســاء علــى ضــوء التحــوالت فـي المنطقـة العربيــة، مـع 
األخـذ فــي االعتبــار خصوصيـة بنــاء الديمقراطيــة فـي مجتمعـات مـا بعـد الصراعـات المسـلحة.  

سياقات تطور واقع الشباب والمرأة دوليًا وإقليميًا 

بحســب وكاالت األمـم المتحـدة، ومبــادرة الشـباب فـي الشــرق األوسـط، ومنظمـة التعـاون 
ــة  ــة العمري االقتصــادي واالجتماعــي، فــإن مــن يمكــن وصفهــم بالشــباب يندرجــوا فــي المرحل
التــي تشــمل األشــخاص مــن ســن 18 إلــى 29 عامًــا1.  وتمثــل نســبة الشــباب بالنســبة لمجمــل 
ســكان بلــدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا النســبة األكبــر بيــن مناطــق العالــم بعــد أفريقيــا 
ــي  ــا، والت ــة عــن 30 عامً ــدان العربي ــار 60 % مــن ســكان البل ــل أعم ــث تق ــوب الصحــراء، حي جن
ــا  تصــل أعدادهـم إلــى أكثــر مــن مئــة مليــون. وتبلــغ نســبة مــن هــم بيــن ســن 14 و24 عامً
نحــو 30 % مــن ســكان المنطقــة، وأكثــر مــن نصــف ســكان البلــدان العربيــة هــم تحــت ســن 25 

عامًـا2. 

بشــكل عـام هنـاك تحسـن نوعـي فــي الواقـع السياسـي واالجتماعــي واالقتصـادي للشــباب 
والمــرأة علــى المســتوى العالمــي خــالل العقديــن األخيريــن بالمقارنــة ألي عقــود أخــرى. انعكــس 
ــاع  ــن ارتف ــرأة م ــباب والم ــي الش ــانية لفئت ــة اإلنس ــرات التنمي ــور مؤش ــي تط ــن ف ــذا التحس ه
مســتويات التعليــم، والنشــاط االقتصــادي، ومؤشــرات الصحــة، واالســتفادة مــن التطــورات 
ــي  ــد للمجتمــع الدول ــورة المعلومــات واالتصــال، فضــاًل عــن االهتمــام المتزاي ــة، وث التكنولوجي
فــي إدمــاج تنميــة الشــباب والمــرأة فــي خطــط التنميــة العالميــة، وآخرهــا خطــة التنميــة 
المسـتدامة لعـام 2030، والتــي تطرقـت فــي أكثـر مـن بنـد للتمكيــن االقتصـادي واالجتماعــي 
ــتدامة  ــة المس ــية للتنمي ــداف رئيس ــين كأه ــن الجنس ــاواة بي ــق المس ــرأة، وتحقي ــباب والم للش

1      حول تعريف األمم املتحدة للشاب أنظر قرار مجلس األمن رقم 2250 لعام 2015 بشأن الشباب والسالم واألمن، و قرير التنمية اإلنسانية لعام 

2016

 Hoffman, M. and Jamal, A. (2012) ‘The Youth and the Arab Spring: Cohort Differences and Similarities’. Middle East     2

Law and Governance 4, p169-170
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تســعى بلـدان العالــم لبلوغهــا. مــن ناحيـة أخــرى فقــد ســاهم تطــور القانـون الدولـي لحقـوق 
اإلنسـان، وانتشــار اآلليــات اإلقليميـة لحمايـة حقـوق اإلنسـان، وتصاعـد أدوار المجتمــع المدنـي 
ــة حقــوق  ــة لحماي ــة حقوقي ــورة مرجعي ــة فــي بل ــة والعالمي ــة واإلقليمي ــى المســتويات المحلي عل
المــرأة والشــباب باعتبارهــم مــن الفئــات التــي تحتــاج لحمايــة خاصــة لتمكينهــم علــى المســتوى 
القانونـي والسياسـي. لكـن يتضمـن هــذا التحسـن العـام تناقضـات واختـالالت علـى المســتوى 
ــة  ــن مــن منطق ــة الخاصــة بهــم تتباي ــي، فظــروف الشــباب والمــرأة، ومؤشــرات التنمي الجغراف

ألخــرى عالميًـا، ومــن قــارة إلــى أخــرى. 

مـن ناحيــة أخــرى فالحديـث عــن تحديــات إدمــاج فئتــي الشـباب والمــرأة بشـكل عــام فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وغيرهــا مــن مناطــق فــي العالــم فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة 
العالميــة  االقتصاديــة والسياســية  التحــوالت  واالقتصاديــة ال ينفصــل عــن مجموعــة مــن 
ا ومخاطــر تلحـق بفئــات الشــباب والمــرأة أكثــر مــن أي فئــات أخــرى فــي  التــي فرضــت ضغوًطـ
المجتمــع. مــن ضمـن هـذه الضغـوط مــا تشـكله التحــوالت النيوليبراليـة، وسياســات التقشـف 
االقتصــادي3  التــي أصبحــت بمثابــة عقيــدة اقتصاديــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم منــذ ســبعينيات 
القــرن الماضــي، علــى فــرص الحيــاة والتطــور للفئــات األكثــر ضعًفــا وتهميشًــا فــي المجتمعــات، 
ــام  ــاق الع ــض اإلنف ــى تخفي ــات إل ــذه السياس ــم ه ــعى معظ ــث تس ــطى4.  حي ــات الوس والطبق
علــى الرعايـة الصحيــة، والضمــان االجتماعــي والتعليــم، وتخفيــض فــي األجــور، وزيـادة رســوم 
ــدث  ــكان، وتح ــات اإلس ــة وخدم ــات الغذائي ــض اإلعان ــة، وتخفي ــق العام ــن المراف ــتفادة م االس
ــراء حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة فــي الســنوات  ــم خب ضــررًا بحقــوق العمــال. وقــد اهت
ــى حقــوق اإلنســان بمــا فيهــا حقــوق  ــر سياســات اإلصــالح االقتصــادي عل ــم تأثي ــرة بتقيي األخي

المــرأة5.  

ــات  ــدوى مؤسس ــة وج ــن فعالي ــة م ــة النيوليبرالي ــة االقتصادي ــذه المنظوم ــدت ه ــا ح كم
الديمقراطيــة التمثيليــة، وقــدرة الناخبيــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي التأثيــر علــى 
ــال  ــات األعم ــي لمؤسس ــوذ السياس ــم النف ــل تضخ ــي ظ ــة ف ــة واالقتصادي ــات االجتماعي السياس
ــل  ــة مث ــة واإلقليمي ــة الدولي ــات المالي ــا المؤسس ــي تفرضه ــروط الت ــة، والش ــة والدولي الوطني
صنــدوق النقــد الدولــي علــى حكومــات الــدول التــي تمــر اقتصادياتهــا بأزمــات واختــالالت ماليــة، 

 See Schoenbaum, T. (2012) The Age of Austerity: The Global Financial Crisis and the Return to Economic Growth.      3

Cheltenham: Edward Elgar Publishing

Monbiot, G. (2016) ‘Neoliberalism- the Ideology at the Root of All Our Problems’. The Guardian. Available at     4

 https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot  

5     أنظر تقرير األمم املتحدة حول وضع مبادئ توجيهية لتقييم تأثري سياسات اإلصالح االقتصادي عىل حقوق اإلنسان، مارس 2018. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/37/54&Lang=A  
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األمــر الـذي يفسـر انتشــار الموجـات االحتجاجيـة وســط قطاعــات الشــباب بشـكل خــاص خـالل 
ــات عنيفــة ضــد النظــام االقتصــادي  ــان الضطراب ــر، والتــي تصــل فــي بعــض األحي العقــد األخي
ــمال  ــدان الش ــن بل ــد م ــي العدي ــة ف ــة المطبق ــة واالجتماعي ــات االقتصادي ــي، والسياس العالم
والجنــوب علــى حــد ســواء6.  علــى مســتوى آخــر، وكإحــدى تداعيــات هــذه التوجهــات االقتصاديــة 
ومــا نتـج عنهـا مـن أزمـات اجتماعيـة، فقـد أشـعل تصاعـد اليميــن المتطـرف ونزاعـات الوطنيـة 
ــة، االنقســامات  ــدان الغربي ــد مــن البل ــرة فــي العدي الشــوفينية، خــالل الســنوات الخمــس األخي
ــى  ــة عل ــة والدولي ــية الوطني ــات السياس ــطحي للصراع ــي س ــدًا هويات ــت بع ــة، ومنح المجتمعي
ــي  ــرف ف ــه المتط ــذا التوج ــاركية. ه ــة تش ــة إدماجي ــة بطريق ــا التنموي ــة القضاي ــاب مواجه حس
البلــدان الغربيــة بمــا يحملــه مـن توجهــات معاديــة لحقــوق اإلنســان بمـا فيهـا حقـوق المــرأة 
أو األقليــات تواكــب وعــزز أيضًــا مــن النزعــات االســتبدادية والســلطوية فــي الكثيــر مــن مناطــق 
العالـم، مــن ضمنهــا بلــدان منطقـة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، والتـي تشـهد انتكاســة 
عميقـة لموجــات ثــورات الربيــع العربـي. تتأثــر أوضــاع الشــباب والمـرأة فــي المنطقـة العربيــة 
بهــذا الســياق العالمــي لكــن هنــاك خصوصيــة فــي الظــروف السياســية والتنمويــة لهــذه 
المنطقــة، والتــي تحــدد بدورهــا طبيعــة وحــدود األدوار والحقــوق التــي تتمتــع بهــا فئــات الشــباب 

والمـرأة. يمكــن إجمــال هــذه الظــروف فــي النقــاط التاليـة:

 التحــوالت والمــآالت الدراميــة لمــا عــرف بالربيــع العربــي، تصاعد موجــات األصوليــة الدينية، 
التعثــر المســتمر فـي التنميـة االقتصاديــة، االختــالل الجغرافــي البنيـوي فــي مسـتويات التنميـة 
المحليــة، فقــر مؤشــرات التنميــة اإلنســانية، التمييــز المؤسســي ضــد المــرأة، واســتمرار التداخــل 

بيــن الثقافــة والديــن وخطابــات حقــوق اإلنســان.

المآالت والتحوالت الدرامية للربيع العربي 

ــباب  ــاع الش ــك أوض ــي ذل ــا ف ــان، بم ــوق اإلنس ــة حق ــي وضعي ــة وتدن ــار الديمقراطي انحس
ــن  ــاًل ع ــوم، فض ــة الي ــة العربي ــدان المنطق ــم بل ــي معظ ــي ف ــع المدن ــار المجتم ــاء، وحص والنس
انتشــار العنــف المســلح، ال ينفصــل عــن أزمــة التحــوالت السياســية التــي أعقبــت ثــورات مــا عــرف 
إعالميًــا بـ«الربيـع العربــي«، وتمكــن الثـورات المضــادة علــى مســتويات محليــة وإقليميـة فــي 
تصفيــة وتشــويه هــذه الثــورات، واالنتقــام من قياداتهــا ورموزهــا. وباســتثناء النموذج التونســي، 

تبــددت آمـال التحـول الديمقراطــي فـي البلــدان التـي شـهدت ثـورات »الربيــع العربــي«. 
 :See Cole, J. (2011) ‘How Neoliberalism Created an Age of Activism’. Aljazeera English. Available at     6

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/20111114131340415929.html  
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مـن ناحيــة أخــرى أبـدت األنظمــة الحاكمــة التــي لـم تطولهـا الثــورات مقاومــة شرسـة لدعــاة 
ــب  ــة لمواجهــة مطال ــة وقائي ــة، واتخــذت إجــراءات أمني ــة االجتماعي اإلصــالح السياســي والعدال
اإلصــالح. وقــد فاقــم مــن أزمــة حقوق اإلنســان فشــل القوى السياســية فــي بعض بلــدان المنطقة 
فـي اإلدارة الســلمية للصراعـات، وتزايـد االسـتقطابات السياسـية والطائفيـة، مـع توجـه بعــض 
ــى اســتخدام العنــف والعســكرة لحســم هــذه الصراعــات لصالحهــا. األزمــات  ــة إل القــوى الداخلي
ــى  ــي بالضــوء عل ــرة، تُلق ــة خــالل الخمــس ســنوات األخي ــي تعيشــها دول المنطق ــة الت الداخلي
الفشــل الصــارخ لهــذه الــدول علــى مــدار تاريخهــا، فــي إدارة التنــوع السياســي والدينــي والعرقــي. 
ــم  ــدول. ل ــة تقــوض هــذه ال ــزًا لصراعــات وجودي ــات حاف ــوع يكــون فــي معظــم األوق هــذا التن
ــية  ــات السياس ــم األطروح ــز معظ ــن عج ــف ع ــل كش ــع ب ــذا الواق ــن ه ــي م ــع العرب ــر الربي يغي
واأليديولوجيـة المهيمنــة علــى السـاحة علــى تقديـم نمـوذج ناجـح فـي تأســيس بنـاء دسـتوري 
ــدان، وإدارتهــا بشــكل ســلمي.  ــي هــذه البل ــوع ف ــة التن ــرام حقيق ــى احت ــوم عل ومؤسســاتي يق
وقــد كان للتفاعـالت السياسـية اإلقليميـة أثـرًا فـي تعثــر ثـورات الربيـع العربـي. فاالسـتقطابات 
ــعودية  ــي الس ــة ف ــة المتمثل ــة المختلف ــوى اإلقليمي ــن الق ــية بي ــح الجيوسياس ــارض المصال وتع
واإلمـارات وإيـران وقطـر وتركيـا. حيـث رأت النخـب الحاكمــة لهـذه البلـدان فـي الربيــع العربـي 
تهديــدًا مباشــرًا لهــا، أو فرصــه لتعظيــم مصالحهــا وطموحاتهــا اإلقليميــة عبــر تمكيــن تيــارات 
سياسـية بعينهـا للسـيطرة علـى الحكـم فــي بلــدان الربيـع العربـي. هـذه الدوافـع جعلــت هـذه 
القــوى تســعى إلــى توجيــه مســار التحــوالت السياســية عبــر األدوات الماليــة والعســكرية، وتحويل 
النزاعــات الداخليــة فــي ســوريا واليمــن والعــراق وليبيــا إلــى ســاحات لحــروب بالوكالــة عــن هــذه 

القـوى اإلقليميـة.

وقــد دفـع تصاعـد نشــاط جماعــات العنــف الدينــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وخارجهــا 
خــالل العقــد األخيــر المجتمـع الدولـي لوضــع اســتراتيجيات جديــدة لمكافحــة التطــرف العنيـف، 
ــار  ــد أش ــباب7.  فق ــادي للش ــي واالقتص ــي واالجتماع ــش السياس ــا التهمي ــرق لقضاي ــي تتط والت
ــي  ــل الت ــروف والعوام ــة الظ ــة معالج ــى« أهمي ــام 2015 عل ــم 2250 لع ــن رق ــس األم ــرار مجل ق
تــؤدي إلـى تزايـد نزعـات التشـدد المفضيـة إلـى العنـف والتطـرف العنيـف فـي صفـوف الشـباب 
علـى نحــو يمكـن أن يــؤدي إلـى اإلرهـاب«. وفـي هـذا اإلطـار ضمــت خطـة عمـل األميـن العــام 
ــباب  ــق بالش ــود تتعل ــن البن ــددًا م ــف ع ــرف العني ــة التط ــع ومكافح ــأن من ــدة بش ــم المتح لألم
والمــرأة تشــمل تشــجيع وضمــان مشــاركة الشــباب والمــرأة فــي مختلــف مؤسســات صنــع القــرار، 

ــن السياســي واالقتصــادي للشــباب والمــرأة8.    والتمكي
7      أنظر قرارات مكافحة اإلرهاب رقم 2178 و 2195 لعام 2014.

See Agenda for Action: Recommendations on Preventing Violent Extremism      8
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تعثر التنمية االقتصادية واإلنسانية

تعانــي كثيــر مــن دول المنطقــة العربيــة مــن فقــر فــي مؤشــرات التنميــة اإلنســانية الخاصــة 
بالتعليــم والعمــل، والصحــة والســكن، وفقــر فــي الخدمــات العامــة، واالختــالل الجغرافــي البنيــوي 
ــباب  ــإن الش ــام 2016 ف ــة لع ــانية العربي ــة اإلنس ــر التنمي ــب تقري ــة. وبحس ــة المحلي ــي التنمي ف
ــن  ــرأة م ــباب والم ــة الش ــي فئ ــا تعان ــة، كم ــر النظامي ــرة غي ــن الهج ــر م ــبة األكب ــل النس يحت
المعــدالت األكبــر لمؤشــرات التهميــش االقتصــادي مــن فقــر وبطالــة وســوء نوعيــة الخدمــات 
العامــة مــن تعليــم وصحــة. وقــد انخــرط الشــباب خــالل العاميــن األخيريــن فــي سلســلة 
االحتجاجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تصاعــدت فــي العديــد مــن بلــدان المنطقــة بصــرف 
ــت  ــث اندلع ــا. حي ــية به ــات السياس ــاحات الحري ــادي أو مس ــا االقتص ــتوى أدائه ــن مس ــر ع النظ
هـذه االحتجاجـات فـي دول بهــا مســاحات واســعة مــن المشـاركة السياســية والحريــات العامــة 
ــراق،  ــل الع ــة مث ــرات طائفي ــدة وتوت ــة ممت ــات داخلي ــر بنزاع ــس، أو دول تم ــان وتون ــل لبن مث
ودول أخــرى أكثــر تقييــدًا للحريــات المدنيــة والسياســية مثــل المغــرب واألردن والســودان. 
ــة،  ــات دول المنطق ــي إدارة اقتصادي ــوي ف ــل بني ــا فش ــي مجمله ــات ف ــذه االحتجاج ــت ه عكس
ا الحاكمــة لالحتياجــات الرئيســية للشـعوب، واختــالل توزيــع وإدارة الثــروات،  وفــي تلبيــة نخبهـ
ــدان العربيــة9،  رغــم توافــر  ــر مــن البل فضــاًل عــن تهميــش مناطــق وأقاليــم بأكملهــا فــي كثي
ــع هــذا  ــد دف ــم لكــن يحــرم أهلهــا مــن عائداتهــا. وق ــي بعــض هــذه األقالي ــة ف ــروات طبيعي ث
الوضــع االجتماعــي المتــأزم بعــض المحلليــن للحديــث عــن موجــة جديــدة قادمــة لثــورات الربيــع 
العربــي10.  وقـد أفـرزت هــذه االحتجاجـات قيــادات مدنيــة وحقوقيـة وسياسـية جديـدة، كمــا أن 
معظــم المنخرطيــن بهــا غيــر مؤطريـن تنظيميًـا فــي الهيــاكل الحزبيــة أو المدنيــة الموجـودة 
فــي هــذه البلــدان. وقــد واجهــت حكومــات هــذه الــدول قيــادات وأفــراد هــذه االحتجاجــات خاصــة 
الشـباب بالعنــف واالعتقـال والمحاكمــات ذات الطابــع السياســي. ولعــل تجــارب العقـود األخيـرة 
فــي بلــدان المنطقــة تذكــر بــأن تأخــر أنظمــة الحكــم فــي التجــاوب مــع مطالــب هــذه التحــركات 
الســلمية واســتمرار التهميــش والقمــع يزيــد مــن االنقســامات المجتمعيــة والسياســية والطائفيــة 
والتــي تهـدد بدورهـا اسـتقرار هـذه البلـدان، أو تزيــد مـن قـدرات جماعـات العنـف فـي التجنيــد 

خاصــة بيــن الشــباب.

9     أنظر ورقة تحليلية حول هذا املوضوع صادرة عن معهد بروكنجز الدوحة يف أبريل 2018 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/03/resource-regionalism-in-the-mena_english_web.  

pdf?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=61810768

10     أنظر تقرير للفاينانشال تاميز يف 5 مارس 2018

https://www.ft.com/content/a6229844-1ad3-11e8-aaca-4574d7dabfb6  
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شيوع التمييز المؤسسي ضد المرأة

تبنـت معظــم بلـدان المنطقـة العربيـة خــالل العقديـن األخيريـن سلســلة مـن اإلصالحــات 
الدســتورية والتشــريعية والمؤسســية لتحســين أوضــاع المــرأة فــي المجاليــن الخــاص والعــام، 
ــد  ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة للقض ــة الدولي ــدول لالتفاقي ــذه ال ــم ه ــت معظ وانضم
ــوع  ــاس ن ــى أس ــم عل ــف القائ ــز، والعن ــن التميي ــتى م ــور ش ــرأة لص ــرض الم ــرأة، إال أن تع الم
ــم تكــن مفاجــأة أن تكــون الفجــوة فــي  ــدان المنطقــة. ول ــا فــي بل ــا يوميً الجنــس مــازال واقعً
المسـاواة بيـن الرجــل والمـرأة واحــدة مـن التحديـات البنيويــة التـي تواجههــا عمليــة التنميــة 
اإلنسـانية فـي المنطقــة العربيــة بحســب التقريــر األول للتنميـة اإلنســانية فــي العالـم العربـي. 
لكــن هنــاك تفــاوت كبيــر فــي مســتوى تحقــق المســاواة بيــن الجنســين بيــن الــدول العربيــة، فقد 
حققــت بلــدان المغــرب الكبيــر وبشــكل أخــص تونــس والمغــرب وثبــات نوعيــة فــي هــذا الطريــق 
ــذ  ــارزًا من ــات النســائية دورًا ب ــت النســاء والجمعي ــد لعب ــة. وق ــدان العربي ــي البل ــة لباق بالمقارن
تســعينيات القــرن الماضــي فــي الضغـط مــن أجـل تحسـين أوضـاع المـرأة أو تحقيـق المســاواة 
بيــن الجنسـين. اســتمرار شــيوع التمييــز ضــد المــرأة فــي األســرة أو الحيــاة العامــة يحــول بـال 
شــك بيـن النســاء وبيـن تفعيــل وتوسـيع مشـاركتهن فــي الحيــاة السياســية والمدنيـة، ويقلــل 

مـن فرصهــن فــي تحســين ظــروف الحيـاة، واالندمــاج فــي الحيــاة االقتصاديــة.

التداخل بين الثقافة والدين وإنتاج خطابات حقوق اإلنسان

ــرة هــي  ــوة المتغي ــات الق ــاكل عالق ــي إطــار هي ــة ف تظــل التفاعــالت السياســية واالجتماعي
العوامــل الرئيســية التــي يتــم مــن خاللهــا إنتــاج وإعــادة إنتــاج خطابــات حقــوق اإلنســان، 
والخطابــات الدينيــة فــي المجتمــع، ونمــوذج عالقــات الديــن بالدولــة، وأدوار الديــن فــي المجــال 
العــام. هــذه العوامــل هــي التــي تحــدد التفســيرات والفلســفات الدينيــة التــي ستســود أو تهمــش 
ــر العالقــة بيــن اإلســالم وحقــوق اإلنســان يجافــي  ــى مصي ــة عل ــاء أي حتمي فــي المجتمــع. إضف
ــر.  ــات والمصائ ــي الممارس ــوع ف ــى تن ــر عل ــي تؤش ــالمية والت ــدان اإلس ــي البل ــع ف ــارب الواق تج
ــور  ــى تط ــا عل ــا تداعياته ــا أيضً ــرين له ــرن العش ــف الق ــة ومنتص ــي بداي ــث ف ــة التحدي تجرب
الخطابـات الدينيـة فــي البلـدان اإلسـالمية وعلـى خبـرات الحـركات اإلسـالمية فيهـا. فالتحديـث 
فــي دولــة مثــل تركيــا اتجــه إلــى فصــل الديـن عــن الدســتور والتشــريع وتحجيمــه فــي الحيــاة 
السياســية، وفــي تونــس اتجهــت ظــروف التحديــث إلــى إقــرار إصالحــات نوعيــة فــي مجــال حقــوق 
المـرأة، وتقويــة االتجاهـات العلمانيــة والليبراليــة فـي المجتمـع، لكــن ســارت تجربـة التحديــث 
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فــي مصــر خــالل القــرن العشــرين فــي اتجــاه تزايــد تدريجــي لــدور الديــن فــي الحيــاة الدســتورية 
والتشـريعية، وتصاعـد فـي نفـوذ حـركات اإلسـالم السياسـي، وقـد دعمـت هـذه التوجهــات فـي 

أعقـاب انهيــار النمــوذج القومــي الناصــري فــي نهايــة السـتينيات مــن القــرن الماضــي. 

ومــن ضمـن المتغيــرات السياســية التــي تؤثــر فـي طبيعــة العالقــة بيــن اإلسـالم وحقـوق 
ــع  ــي المجتم ــوى ف ــي الق ــوازن ف ــوع والت ــدى التن ــي م ــالمية ه ــات اإلس ــي المجتمع ــان ف اإلنس
المدنــي والسياســي، ومــدى نفــوذ تيــارات اإلســالم السياســي، ومــدى التطــور الفكــري أيديولوجيا 
لــدى هــذا التيــارات. ومــن هــذه المتغيــرات أيضــًا الــدور التاريخــي للمؤسســات الدينيــة الرســمية، 
ــات  ــة، وتوجهــات قياداتهــا، وعالق ــة والتعليمي ــاة السياســية والقانوني ــي الحي ومــدى نفوذهــا ف
القـوى بداخلهـا، مــن ناحيـة أخـرى يكــون للمؤسسـات القضائيــة دورًا مهمًـا أيضًـا فــي وضـع 
منهـج لتأويـل الشـريعة اإلسـالمية، وفــي تعريـف العالقـات بيـن الديــن والدولــة. تطـور قانـون 
ــي  ــة الت ــرز األمثل ــد أب ــن أح ــد م ــرب يع ــس والمغ ــر وتون ــن مص ــي كل م ــخصية ف ــوال الش األح

توضـح تأثيــر هــذه المتغيـرات علـى تطـور العالقـة بيــن الشـريعة وحقــوق اإلنســان. 

المواقــف المتباينــة لألحــزاب اإلســالمية مــن حقــوق اإلنســان مثــااًل آخــر علــى تأثير الســياقات 
السياسـية واالجتماعيــة علـى فهــم وممارسـة حقــوق اإلنســان. ال يميــز الكثيـرون بيـن اإلسـالم 
ــرة  ــس لفك ــه يؤس ــالم بطبع ــأن اإلس ــاد ب ــى االعتق ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــي. األم ــالم السياس واإلس
اإلسـالم السياسـي ويدعـوا لتأسـيس مـا يُعـرف بالدولـة اإلسـالمية. هـذا الخلــط يتناقــض مـع 
ــن  ــرن الثام ــذ الق ــالمي من ــم اإلس ــي العال ــري ف ــع الفك ــع الواق ــلمين، وم ــالم والمس ــخ اإلس تاري
ــدون أن  ــم يعتق ــي ألنه ــالم بالسياس ــف اإلس ــدون توصي ــي ينتق ــالم السياس ــار اإلس ــر. أنص عش
السياسـة ركـن رئيسـي فـي اإلسـالم باعتبــاره ديـن شــامل ينظــم جميـع أوجـه الحيـاة. اإلسـالم 
مثلــه مثــل أي ديــن يشــتمل علــى تقاليــد فكريــة متنوعــة ويتحمــل تاريخــه تأويــالت متعــددة. قــد 
تكــون مــن ضمنهـا أفـكار اإلسـالم السياســي لكنهـا ال تمثلـه حصريًــا فجميـع المسـلمين فــي 
العالــم ليســوا بالضـرورة مؤمنيــن بمقولــة أن اإلسـالم ديــن ودولــة أو أن الشــريعة اإلسـالمية 

البـد وأن تكــون القانــون الحاكـم للدولــة اإلســالمية الحديثـة11. 

وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك قواســم عامــة مشــتركة بيــن جميــع تيــارات اإلســالم السياســي، 
والتــي يأتـي فـي مقدمتهـا بنــاء نظـام حكـم إسـالمي يقـوم علـى تطبيـق الشـريعة اإلسـالمية، 
إال أن هنــاك اختالفــات فقهيــة وتكتيكيــة بيــن هــذه التيــارات. تجربــة اإلخــوان المســلمين 
ــى هــذه  ــا عل ــاًل عمليً ــر يقدمــا دلي فــي مصــر، وحركــة النهضــة فــي تونــس خــالل العقــد األخي

See Tibi, Bassam.(2012) Islam and Islamism. New York: Yale University Press     11
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االختالفــات. ففــي مصــر تبنــت جماعــة اإلخــوان المســلمين أجنــدة محافظــة تجــاه حقــوق المــرأة، 
ــارات  ــع التي ــت م ــا توافق ــية، كم ــة السياس ــر، والتعددي ــرأي والتعبي ــة ال ــدة، وحري ــة العقي وحري
الســلفية علـى تقويـة بنــود الشـريعة اإلسـالمية، فـي أول دسـتور بعـد ثـورة ينايـر 2011. فــي 
تونــس أبــدت قيــادات حركــة النهضــة تســامحًا أكبــر تجــاه حقــوق المــرأة، واكتفــت بالتنصيــص 
فــي الدســتور علـى أن اإلســالم ديــن األغلبيــة، دون النــص علــى تطبيــق الشــريعة اإلســالمية. 
هـذه المواقـف التــي تبنتهـا حركــة النهضـة تعـود إلـى التكويـن الفكـري واأليديولوجــي األكثـر 
ليبراليــة لمؤســس الحركــة الشــيخ راشــد الغنوشــي، وإلــى ســابقة التوصــل إلــى تفاهمــات 
تاريخيــة بيــن حركــة النهضــة وباقــي الفصائــل السياســية فــي تونــس فــي األعــوام األخيــرة مــن 
ــا إلــى وجــود تــوازن فـي القــوى بيــن  نظــام الرئيــس السـابق زيــن العابديــن بــن علــي، وأيضً
التيــارات اإلســالمية وغيرهــا مــن تيــارات سياســية فــي الســياق التونســي، األمــر الــذي لــم يتوافــر 

فـي مصـر خـالل الســنوات التــي أعقبــت رحيــل الرئيــس السـابق حســني مبــارك.

الســياق اإلقليمــي أيضًــا لــه تأثيــره، فقــد كان للخطــاب الدينــي المحافــظ فــي بلــدان الخليــج 
تأثيـرًا علـى دولـة مثــل مصــر بشـكل يفــوق دواًل أخـرى مثــل تونـس أو المغــرب. وعلــى الرغــم 
ــدي  ــي خــالل عق ــة مــن المجتمــع الدول ــد اكتســب دفع ــوق اإلنســان ق مــن أن الزخــم حــول حق
الثمانينيـات والتسـعينيات فـإن ازدواجيــة المعاييــر فــي سياسـات القـوى الدوليـة تعطــي فرصـة 
للتوجهــات المعاديــة لقيــم حقــوق اإلنســان فــي العمــل علــى إضعــاف المنظومــة العالميــة لحقوق 
اإلنسـان. مــن ناحيـة أخـرى ففـي العقـد األخيـر اسـتطاع عــدد مـن القــوى الدوليـة مثــل روسـيا 
والصيـن تشــكيل تحالفــات عابـرة للقـارات، تضــم معظــم دول منظمــة التعـاون اإلسـالمي فــي 
األمــم المتحــدة، إمـا للدفـع بفكـرة الخصوصيـة الثقافيــة فــي مواجهـة عالميـة حقــوق اإلنســان 
ــل حقــوق  ــر حقــوق اإلنســان فــي بعــض المجــاالت مث ــة تطــور معايي ــة( ولعرقل ــم التقليدي )القي

المثلييــن.

مرجعية حقوق اإلنسان وحماية الشباب والمرأة 

تكفــل مرجعيــة القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان مجموعــة مــن الضمانــات القانونيــة 
والمعاييــر االسترشـادية لحمايـة النســاء والشـباب، والتـي يمكـن اعتبارهـا المضمــون المعيـاري 
والقيمـي للديمقراطيــة، والشــروط التــي مـن خاللهــا تسـطيع كافــة فئـات المجتمـع أن تشـارك 
بفعاليــة فـي مؤسسـات الدولـة الديمقراطيـة. كفــرع مـن فـروع القانـون الدولـي العـام، تتمثــل 
المصـادر األوليـة للقانـون الدولـي لحقـوق اإلنسـان فــي االتفاقــات الدوليـة والتـي تضـع قواعــد 
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معترًفــا بهــا صراحــة مــن جانــب الــدول، العــرف والعــادات الدوليــة المرعيــة التــي تواتــرت عليهــا 
ــم  ــكام المحاك ــد أح ــا تع ــا، كم ــت عليه ــا وأجمع ــي أقرته ــة الت ــون العام ــادئ القان ــدول، ومب ال
ــي  ــون الدول ــا للقان ــا أو احتياطيً ــدرًا ثانويً ــام مص ــون الع ــي القان ــن ف ــار المؤلفي ــب كب ومذاه
وكاشــف عــن أحكامــه12.  بشــكل عــام يمكــن تصنيــف الضمانــات التــي يقدمهــا القانــون الدولــي 
ــق  ــمل تحقي ــية تش ــداف رئيس ــة أه ــار أربع ــي إط ــرأة ف ــباب والم ــة الش ــان لحماي ــوق اإلنس لحق
المســاواة ومنــع جميــع أشــكال التمييــز، وتأســيس ضمانــات قانونيــة ومؤسســية لمشــاركة 
ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــن الحق ــل بي ــق التكام ــة، وتحقي ــاة العام ــي الحي ــرأة ف ــباب والم الش
ــوق13.   ــة للحق ــة الفعلي ــة الممارس ــرًا حماي ــة، وأخي ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي والحق
كمـا يعنــي القانــون الدولــي اإلنســاني بحمايـة الشــباب والمــرأة أثنــاء النزاعــات المســلحة مــن 
خــالل مرجعيتــه المتعلقــة بحمايــة المدنييــن وقــت النزاعــات المســلحة، الدوليــة والداخليــة والتي 
ومــن ركائزهــا اتفاقــات جنيــف األربــع لعــام 1949، وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة لعــام 1977، فضــاًل 

ــة عــام 1951 المتعلقــة بمركــز الالجئيــن والبروتوكــول الملحــق بهــا لعــام 1967. عــن اتفاقي

ــز  ــى تحقيــق المســاواة بيــن األشــخاص، وتحظــر التميي تقــوم اتفاقــات حقــوق اإلنســان عل
ــة  ــدأ وحماي ــذا المب ــة ه ــاس. حماي ــى أي أس ــام عل ــكل ع ــز بش ــوق، أو التميي ــة الحق ــي ممارس ف
الحقــوق المدنيــة والسياســية بشــكل عــام تتطلــب ضمــان نزاهــة واســتقالل الســلطة القضائيــة. 
حمايــة المشــاركة فــي الحيــاة العامــة فــي االتفاقــات الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان تتطلب 
مــن الــدول اتخــاذ التدابيــر الدســتورية والقانونيــة والمؤسســية لضمــان مشــاركة األفــراد فــي 
إدارة الشــأن العــام علــى أســاس المســاواة وتكافــؤ الفــرص، واحتــرام اإلرادة العامــة للمواطنيــن. 
ــر، الحــق  ــرأي والتعبي ــة ال ــة لحري ــب حماي ــي المشــاركة السياســية تتطل لكــن ممارســة الحــق ف
فـي تــداول المعلومـات، حريـة التجمـع السـلمي، وحريــة تكويـن الجمعيـات، وتأسـيس النقابـات 
المهنيــة واالتحــادات العماليــة. وقــد أصبــح مبــدأ عــدم التجزئــة بيــن الحقــوق المدنيــة 
ــادئ الرئيســية فــي  ــة واحــدًا مــن المب ــة والثقافي ــة واالجتماعي والسياســية والحقــوق االقتصادي
ــن  ــادر ع ــا( الص ــل )فين ــج عم ــالن وبرنام ــه إع ــر عن ــا عب ــان كم ــوق اإلنس ــي لحق ــاب العالم الخط
ــة  ــة والتنمي ــى »أن الديمقراطي ــد عل ــام 1993 فــي التأكي ــي لحقــوق اإلنســان لع المؤتمــر الدول
ــا. وتقــوم  ية، أمــور مترابطــة ويعــزز بعضهــا بعضً ــات األساسـ ــرام حقــوق اإلنســان والحري واحت
الديمقراطيــة علــى إرادة الشــعب المعبــر عنهــا بحريــة فــي تقريــر نظمــه السياســية واالقتصاديــة 

http://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ar.pdf 12     املادة 38 من النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية

13     أنظر بنود العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، اتفاقية القضاء 

عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
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واالجتماعيـة والثقافيــة ومشــاركته الكاملـة فـي جميــع جوانـب حياتـه«14.  وعلـى الرغـم مـن أن 
قضايـا الفقــر والتهميـش االقتصـادي واالجتماعـي تعـد حاليًـا أحـد أسـباب انعـزال فئــة الشـباب 
والنســاء، وتهميشــهم السياســي فــي كثيــر مــن مناطــق العالــم، إال أنــه علــى المســتوى المعيــاري 
والمؤسســي فالحمايــة الدوليــة واإلقليميــة الخاصــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية 

مازالــت متأخـرة كثيـرًا بالمقارنــة للحقــوق المدنيــة والسياســية. 

ــة  ــة إلزال ــق الدول ــى عات ــة عل ــة للحقــوق وجــود التزامــات إيجابي ــب الممارســة الفعلي وتتطل
العوائــق أمــام ممارســة األفــراد لحقوقهــم وبشــكل خــاص األقليــات والجماعــات المســتضعفة15 .  
وتضــم كثيــر مــن اتفاقــات حقــوق اإلنســان الدوليــة واإلقليميــة بنــودًا تفــرض التزامــات إيجابيــة 
علــى الــدول فــي تمكيــن األفــراد فــي التمتــع الفعلــي بحقوقهــم، مثــل إجــراءات التمييــز اإليجابــي 
التــي قــد تتبناهــا الحكومــات لفتــرة مــن الزمــن لتصحيــح خلــل بنيــوي تاريخــي فــي المســاواة 
ــة  ــات المهمش ــذه الفئ ــراد ه ــدرات أف ــز ق ــراده، وتعزي ــي أف ــع وباق ــات المجتم ــض فئ ــن بع بي
ــد  ــذ العه ــة بتنفي ــان المعني ــوق اإلنس ــة حق ــول لجن ــد ق ــى ح ــا. وعل ــا تدريجيً ــتعادة حقوقه الس
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــإن »مبــدأ المســاواة يتطلــب أحيانًــا مــن الــدول 
أن تتخـذ إجــراءات إيجابيـة للتقليــل مـن الظـروف التـي تتسـبب أو تسـاعد فـي اسـتمرار التمييـز 

أو للقضــاء علــى تلـك الظـروف«16. 

وعلــى المســتوى اإلقليمــي، فقــد تبنــى االتحــاد األفريقــي ميثــاق الشــباب األفريقــي، كوثيقــة 
ــا فــي يوليــو 2006، كإطــار مرجعـي يحـدد  قانونيــة اعتمدتهــا الحكومـات األفريقيـة فــي جامبي
حقـوق وواجبـات وحريـات الشـباب ويســاعد الـدول فـي وضــع برامجهـا وخططهـا االســتراتيجية 
ــت  ــا، ووقع ــس وليبي ــن تون ــا كال م ــمال أفريقي ــي ش ــاق ف ــى الميث ــادق عل ــباب. ص ــأن الش بش
عليــه مصـر والجزائــر والســودان، يضـم الميثــاق الـذي جـاء فــي 31 مـادة، بنـودًا حـول الحقـوق 
ــا فيهــا الحــق  ــة للشــباب بم ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــة والسياســية، والحق المدني
فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، ومســئولية الــدول فــي القضــاء علــى الفقــر 
ــاذ  ــى اتخ ــراف عل ــدول األط ــاق ال ــث الميث ــا يح ــباب، كم ــادي للش ــي واالقتص ــل االجتماع والتكام

14    أنظر إعالن وبرنامج عمل فيينا الصادر عن املؤمتر الدويل لحقوق اإلنسان املعقود يف فيينا يف يونيو 1993. 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b100.html         

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html 15     انظر املادة 5 من االتفاقية الدولية للقضاء عىل كافة أشكال التمييز العنرصي

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.html واملادة 7 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة         

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPer- 29 من اتفاقية حقوق األشخاص زوي اإلعاقة            واملادة

 sonsWithDisabilities.aspx

16     أنظر التعليق العام رقم 18 للجنة املعنية بالحقوق املدنية والسياسية الصادر عام 1989

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc18.html  
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عـدد مـن اإلجـراءات لتعزيـز مشـاركة الشـباب فـي الحيـاة العامـة مـن ضمنهـا ضمـان مشـاركة 
الشــباب فــي البرلمــان، وتســهيل مشــاركتهم وتمثيلهــم فــي الهيــاكل المختلفــة لصناعــة القــرار 

علــى المســتويات الوطنيــة والمحليــة. 

الشباب والمرأة كفاعلين في التغيير السياسي واالجتماعي

ــى بأنهــا  ــة التحــول الديمقراطــي democratisation فــي حدهــا األدن يمكــن تعريــف عملي
تلـك اإلجــراءات المرتبطــة بانتقــال بلــد مــا مــن نظــام حكــم ســلطوي إلـى نظــام حكـم يقــوم 
علــى احتــرام اإلرادة الشــعبية للموطنيــن، والتــي تتجســد مــن خالل عقــد انتخابات حرة وتنافســية 
دوريــة الختيــار مــن يضلعــوا بمســؤوليات الحكــم، واحتــرام عــدد مــن الحقــوق والحريــات 
ــم، الحــق فــي التجمــع الســلمي، اســتقالل  ــة التنظي ــر، حري ــرأي والتعبي ــة ال ــل حري األساســية مث
ــى المســتوى النظــري يمكــن  ــون. عل ــام القان ــن أم ــن المواطني ونزاهــة القضــاء، والمســاواة بي
ــة التحــول الديمقراطــي؛  ــي إطــار عملي ــن لفهــم أدوار الشــباب والمــرأة ف ــث عــن مرحلتي الحدي
المرحلـة األولــى تتعلـق بالمســببات وفهــم أدوار القــوى التـي تقـف وراء انطـالق عمليـة التحـول 
ــة التحــول  ــات والفــرص التــي تخلقهــا عملي ــق بالتحدي ــة تتعل ــة الثاني الديمقراطــي، أمــا المرحل
ــة  ــس الديمقراطي ــة تكري ــرور لمرحل ــي الم ــا ف ــدى نجاحه ــرأة، وم ــباب والم ــي للش الديمقراط

.consolidation of democracy

يعنــي االقتــراب البنيــوي structural approach بفهــم المســببات االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــن  ــوق م ــهل أو تع ــي تس ــة والت ــة أو الدولي ــة اإلقليمي ــة بالبيئ ــل المرتبط ــة أو العوام والثقافي
ــي  ــات الت ــهر النظري ــن أش ــدة م ــث واح ــة التحدي ــد نظري ــي17.  وتع ــول الديمقراط ــالق التح انط
ــث بمــا  ــة مــن التحدي ــي مــرت بمراحــل مكثف ــدول الت ــرى أن ال ــي ت اتبعــت هــذا المنظــور، والت
يشــتمل عليــه مــن اضمحــالل وتحــول البنــى التقليديــة للمجتمــع، ارتفــاع نســب التعليــم، 
ودخــول المواطنيـن وانخراطهــم فـي أنشــطة اقتصاديــة بشــكل مسـتقل عــن الدولــة، وارتفــاع 
معـدالت التصنيــع، والتحضــر العمرانـي، وتحســن أوضــاع المـرأة ومســاواتها بالرجــل، والتطــور 
فــي تكنولوجيــا االتصــال تخلــق بيئــة مرشــحة بشــكل أكبـر مــن غيرهــا لالنخـراط فــي عمليــة 
التحـول الديمقراطـي. إال أن التحليــل فـي إطــار االقتـراب البنيـوي يكتمــل بفهـم أدوار وخيــارات 
ــب  ــي نخ ــامات ف ــك أو االنقس ــة التماس ــيين وطبيع ــن السياس ــالت الفاعلي ــتراتيجيات وتفاع واس

See Teorell, J. (2010) Determinants of Democratisation: Explaining Regime Change in the World 1972-2006. Cam-   17

bridge University Press. pp.17-18



                     19 

ــى  ــم عل ــي، وقدرته ــال الديمقراط ــن االنتق ــد م ــعورهم بالتهدي ــدى ش ــاد، وم ــم أو االقتص الحك
الحــركات  تعبئــة  ومســتوى  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  وأدوار  االنتقــال،  هــذا  مقاومــة 
االجتماعيــة. وبحســب كثيــر مــن المنظريــن فاألســباب البنيويــة وبشــكل خــاص مســتوى 
التحديــث االجتماعــي واالقتصــادي غالبًــا مــا تكــون مــن متطلبــات اســتقرار واكتمــال نمــو التحول 
الديمقراطـي فـي بلـد مـا لكنهـا غيـر ضروريـة لبـدء عمليــة التحـول الديمقراطـي ذاتهـا، والتـي 

ــم18.   ــاوض بينه ــات التف ــن، ومخرج ــؤالء الفاعلي ــلوك ه ــى س ــد عل تعتم

ــات  ــون االنتخاب ــددة تك ــية مح ــياقات سياس ــات وس ــار مالبس ــي إط ــال فف ــبيل المث ــى س عل
بمثابــة مرحلــة مفصليــة فــي االنتقــال مــن نظــام ســلطوي لنظــام آخــر تعــددي وديمقراطــي. فــي 
إطــار هــذا النمــوذج تضطــر النخبــة الحاكمــة لنظــام ســلطوي ليــس بهــدف قيــادة عمليــة تحــول 
ديمقراطـي شـاملة ولكـن قــرار فتـح مجــال االنتخابــات التنافســية قـد يكـون اســتجابة لضغـوط 
محليــة ودوليـة أو نتيجـة حـدوث أزمـات اقتصاديــة أو سياســية إلــى السـماح بمنافسـة انتخابيـة 
مفتوحــة مــع قــوى المعارضــة، والتــي بدورهــا تتخذهــا فرصــة للتعبئــة والحشــد ليس فقــط بهدف 
التــداول الســلمي علــى الســلطة لكــن لتغييــر قواعــد النظــام السياســي فــي مجملــه. لعــل نمــوذج 
ــت قــوى المعارضــة  ــرز فــي هــذا اإلطــار، حيــث تكتل التحــول الديمقراطــي فــي تشــيلي هــو األب
فــي شــيلي لمواجهــة الجنــرال السـلطوي أوجيســتو بيونوشــيه فــي اســتفتاء شــهير أجــري عــام 
ــت  ــل نجح ــة. وبالفع ــية تعددي ــات رئاس ــراء انتخاب ــماح بإج ــه أو الس ــتمرار حكم ــول اس 1988 ح
المعارضــة فــي حشــد الناخبيــن فــي اتجــاه الرفــض، وأجريــت أول انتخابــات رئاســية تعدديــة فــاز 
بهــا باتريكيــو الويــن أحــد رمــوز جبهــة المعارضــة وقتــذاك وبــدأت مرحلــة التحــول الديمقراطــي 
ــية  ــة السياس ــرف باألنظم ــا يع ــار م ــي إط ــيلي. وف ــي ش ــية والتشــريعية ف ــات المؤسس واإلصالح
الهجينــة والتــي تجمــع بيــن ســمات الحكــم الســلطوي مــع بعــض المســاحات المقيــدة للمشــاركة 
السياســية وحريــة التنظيــم والتعبيــر، يمكــن لالنتخابــات بكافــة صورهــا البرلمانيــة والمحليــة أن 
تكـون فرصــة للتعبئــة والنضـال طويـل األمـد للقـوى السياسـية ومؤسســات المجتمــع المدنـي.   

مــن ناحيــة أخــرى فــإن عمليــات التحديــث االجتماعــي واالقتصــادي أو ارتفاع مســتوى معيشــة 
ــى  ــود إل ــد يق ــث ق ــط التحدي ــا، فنم ــا ديمقراطيً ــرورة نظامً ــج بالض ــا ال تنت ــة م ــي دول مواطن
اسـتقرار أنظمـة سـلطوية لفتـرة طويلـة مـن الزمـن أو قـد يـؤدي لدرجـات مـن عـدم االسـتقرار 
ــر  ــيوع مظاه ــيرًا لش ــون تفس ــل هنتنجت ــدم صموي ــار يق ــذا اإلط ــي ه ــي. ف ــي واالجتماع السياس
ــه  ــة، تتجــه نظريت ــة العهــد بالتنمي ــات حديث ــب المجتمع ــذي يصي عــدم االســتقرار السياســي ال

 See O’Neil, P. (2015) Essentials of Comparative Politics. New York: W. W. Norton & Company, p.145 and Przeworski,     18

.A. and Limongi, F. (1997) ‘Modernisation: Theories and Facts’ World Politics 49, no.2, pp.155-183
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إلــى أن أحــد أهــم مســببات شــيوع مؤشــرات عــدم االســتقرار السياســي تعــود إلــى التفــاوت الــذي 
قــد يحــدث بيــن مســتويات التحديــث االقتصــادي واالجتماعــي وبيــن مســتوى تطــور المؤسســات 
السياســية، وقدرتهـا علـى اســتيعاب القــوى االجتماعيــة الجديــدة التــي تتبلـور فـي مجتمـع مــا 
بفعـل هـذا التحديـث19.  هـذا التفــاوت بحســب هنتنجتــون أدى فــي كثيــر مــن المجتمعــات إلــى 
اغتــراب وتهميــش قطاعــات فــي المجتمــع، تواكــب ذلــك مــع ارتفــاع توقعــات هــذه الفئــات نتيجــة 
تســارع معــدالت النمــو االقتصــادي واالجتماعــي. فتصاعــد مطالــب وإحباطــات الشــباب االجتماعية 
واالقتصاديــة والسياســية قــد يصــب فــي عمليــة الضغــط مــن أجــل التغييــر الديمقراطي الســلمي 

أو قــد يؤجـج بفعـل عوامـل مختلفــة مـن صـور عـدم االســتقرار المجتمعـي والعنــف السياسـي.  

وبتطبيـق هــذا التحليــل علــى مــا شــهدته المنطقــة العربيــة مــن تحـوالت سياسـية خــالل 
ــا  ــل فيه ــي يحت ــة، والت ــدان العربي ــة للب ــة الديموغرافي ــور الخريط ــد أن تط ــر، نج ــد األخي العق
ــا نتيجــة  ــا سياســيًا واقتصاديً ــات تهميشً ــر الفئ ــرة فضــاًل عــن أنهــم أكث الشــباب مســاحة كبي
القــرن  منــذ ســبعينيات  واالقتصــادي  واالجتماعــي  السياســي  التحديــث  اختــالالت عمليــات 
ــد  ــن تصاع ــود م ــذه العق ــالل ه ــية خ ــورات السياس ــن التط ــر م ــياق لكثي ــكل الس ــي، ش الماض
تيــارات اإلســالم السياســي والعنــف الدينــي، لتصاعــد موجــات المعارضــة واالحتجاجــات السياســية 
ــك  ــى ذل ــد أدوار الشــباب وســط مؤسســات المجتمــع المدنــي20.  عــالوة عل ــة، وتزاي واالجتماعي
فـإن الطفـرة فـي تكنولوجيـا االتصــال خـالل األلفينيــات، وانتشــار اسـتخدام اإلنترنــت وشـبكات 
التواصـل االجتماعــي21،  وتزايـد التواصـل بيــن الشــباب العربـي والعالـم الخارجـي أكثــر مــن أي 
جيــل ســابق ســاهم فــي تعبئتهــم فــي القنــوات المختلفــة للفعــل السياســي واالحتجاجــي22.  مــن 
ا الحــركات النســوية  ناحيــة أخــرى ســاهم تصاعـد حــركات وتجمعــات حقـوق اإلنســان بمــا فيهـ
خــالل العقــود الثالثــة الماضيــة فــي تزايــد الوعــي والحــراك المرتبــط بحقــوق المــرأة والمســاواة 
بيـن الجنســين مــع تبايـن حــدود وإنجـازات هـذا الحـراك مـن بلـد إلــى آخـر. األمـر الــذي تجلـى 

فـي الـدور البـارز الـذي لعبتـه المــرأة فــي ثــورات الربيـع العربــي.    

ــف  ــاء يتوق ــباب والنس ــي للش ــول الديمقراط ــة التح ــا عملي ــي توفره ــرص الت ــي الف ــر ف النظ
 See Huntington, S. (1973) Pol tical Order in Changing Societies. London: Yale University and Fukuyama, F. (2011)     19

 ‘Samuel Huntington’s Legacy: Why His Works on World Order-- Political and Otherwise-- are Still Relevant Today’. Foreign

.Policy, 6 January

 See Navtej Dhillon and Tarik Yousef (eds.), Generation in Waiting. The Unfulfilled Promise of Young People in the      20

 Middle East (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2009) and Cetorelli, V. (2018). Arab Political Demography:

 Population Growth, Labor Migration and Natalist Policies (revised and expanded third edition) by Onn Winckler (review).

.The Middle East Journal 72(2), 349-351

.See Howard, P. N. & Hussain, M. M. (2011). The Role of Digital Media. Journal of Democracy 22(3), 35-48     21

.Hoffman, M. and Jamal, A. (2012), p.186     22
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ــة  ــر للديمقراطي ــى النظ ــي، وتخط ــا الديمقراط ــز تطوره ــي تعزي ــا ف ــة م ــاح دول ــة نج ــى درج عل
باعتبارهــا مجموعـة مــن اإلجــراءات إلـى تعريـف آخـر يعنــي بالمضمــون القيمــي للديمقراطيــة، 
وقدرتهـا اإلدماجيـة لكافـة فئـات المجتمـع، وعالقتهـا بحقـوق اإلنسـان. هــذا المفهــوم القيمـي 
هــو األقــرب لتقييــم مــدى تحســن أوضــاع الشــباب والمــرأة فــي ظــل نظــام ديمقراطــي، حيــث إن 
ــد مــا للديمقراطيــة بمفهومهــا اإلجرائــي ال يعنــي بالضــرورة تحســن أوضــاع واتســاع  تبنـي بل
ــاركة  ــى المش ــع عل ــن المجتم ــرة م ــات كبي ــدرة قطاع ــى ق ــع، أو حت ــراد المجتم ــوق أف ــاق حق نط
ــة، فاســتقرار النظــام الديمقراطــي وتطــوره يتوقـف علــى  ــة فــي المؤسســات الديمقراطي بفعالي
تحســن األداء االقتصــادي واالجتماعــي، وانعكاســه المباشــر علــى ارتفــاع مســتوى معيشــية 
ــة  ــاج كاف ــي إدم ــا ف ــدى نجاحه ــة، وم ــتورية والتمثيلي ــات الدس ــتقرار المؤسس ــن، واس المواطني
فئــات المجتمــع بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عبــر المؤسســات الوســطية مــن مؤسســات مجتمــع 

مدنــي، ووســائل اإلعــالم. 

وإلعــادة تنشــيط دور الناخــب والمواطــن فــي الحيــاة السياســية والمدنيــة بــرز خــالل 
 Deliberative ــة ــة التداولي ــر السياســي مفهــوم الديمقراطي ــات الفك ــي أدبي ــرة ف ــود األخي العق
Democracy كمدرســة فكريــة تدعــوا إلــى تأســيس آليــات وقنــوات جديــدة للمشــاركة الشــعبية 
فـي نمــوذج الديمقراطيــة التمثيليــة السـائد حاليًـا الســتيعاب مشــاركة المواطنيــن وإدماجهــم 
ــى  ــط عل ــاد فق ــم دون االعتم ــع ممثليه ــم م ــيط تواصله ــرارات، وتنش ــة الق ــات صناع ــي عملي ف
المؤسســات السياســية التمثيليــة واالنتخابــات العامــة، فهــي محاولــة الســتعادة روح الديمقراطية 
ــر  ــة تأثي ــية لمواجه ــة وسياس ــتورية وقانوني ــات دس ــود آلي ــم وج ــن المه ــح م ــرة. وأصب المباش
المــال علــى الممارســة الديمقراطيــة مــن خــالل مراقبــة حــدود اإلنفــاق االنتخابــي، ووضــع قواعــد 
صارمــة لتوظيــف المــال السياســي مــن جانــب اللوبيهــات الماليـة الضخمـة وشــركات األعمــال 
ــدان إلعطــاء  ــال اتجهــت بعــض البل ــى ســبيل المث ــن؛ فعل ــى السياســيين المنتخبي وتأثيرهــا عل
مجــال للناخبيــن فــي إطــار شــروط معينــة لســحب الثقــة مــن ممثليهــم، وإجــراء انتخابــات مبكــرة، 
أو لطـرح موضوعـات علـى أجنـدة المؤسســات التمثيليـة دون انتظـار مواعيـد إجــراء االنتخابــات 
النتخــاب ممثليـن جــدد، وهــو النظــام المعــروف بـــ Representative Recall ففــي 19 واليــة 
ــحب  ــددة س ــروط مح ــتيفاء ش ــد اس ــون بع ــتطيع الناخب ــة يس ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ف
الثقــة مــن ممثليهــم فــي البرلمــان دون انتظــار موعــد إجــراء االنتخابــات، ذات األمــر مطبــق فــي 
ــوان  ــا وتاي ــرا، وأوكراني ــات سويس ــض كانتون ــرو وبع ــن والبي ــا والفلبي ــدا والتفي ــن وكن األرجنتي
وفنزويــال، نفــس األمــر طــرح فــي المملكــة المتحــدة منــذ عــام 2014 لتقويــة المراقبــة الشــعبية 

علــى نـواب مجلـس العمــوم.
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ــة فــي مجتمعــات مــا  ــاء الديمقراطي ــة بن الشــباب والمــرأة وخصوصي
بعــد النزاعــات المســلحة

اهتمــام المجتمــع الدولــي بخصوصيــة تداعيــات النزاعــات المســلحة علــى الشــباب والمــرأة23  
تواكبــت مــع تزايـد وتشــعب خريطــة النزاعــات المســلحة فــي العالــم وبشـكل خــاص النزاعــات 
الداخليــة خــالل العقــود الثالثــة األخيــرة، فضــاًل عــن تحــول المشــهد فــي منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا فــي مراحــل مــا بعــد ثــورات الربيــع العربــي عبــر دخــول كثير مــن بلــدان المنطقة 
ــن  ــه م ــج عن ــا نت ــدة، وم ــلحة الممت ــات المس ــاالت الصراع ــي ح ــن ف ــا واليم ــوريا وليبي ــل س مث
تصاعــد غيــر مســبوق فــي معــدالت النــزوح القســري لقطاعــات واســعة مــن ســكان هــذه البلــدان. 
ــى  ــات االهتمــام بالشــباب والمــرأة فــي اســتراتيجيات األمــن وحــل النزاعــات، عل وتقــوم منطلق
ضــرورة إيــالء اهتمـام خــاص بحمايــة فئتــي الشـباب والمــرأة فــي ســياقات النزاعــات المســلحة 
باعتبارهــم مــن أكثــر الفئــات تضــررًا، »ويشــكلون عــددًا كبيــرًا مــن المتأثريــن ســلبًا بالنزاعــات 
المسـلحة، بمــا فـي ذلـك الالجئـون منهــم والمشــردون داخليًـا«. وتقـوم أيضًـا علـى مسـاهمة 
ــى مــا  ــز عل ــع نشــوب النزاعــات وحلهــا والتركي ــز الســالم واألمــن ومن الشــباب فــي جهــود تعزي
يمكــن أن تشــكله األوضــاع السياســية واالجتماعيــة لهــذه الفئــات علــى طبيعــة االســتقرار واألمــن 
فــي المجتمعــات خاصــة التــي تمــر بتحــوالت سياســية نوعيـة أو التــي تشــهد نزاعــات مســلحة 

وانقسـامات واســتقطابات عنيفــة.

ــات  ــد التعامــل معهــا باعتبارهــا جــزء مــن ترتيب ــة التحــول الديمقراطــي، عن ــب عملي وتتطل
حــل النزاعــات المســلحة فــي مجتمــع مــن المجتمعــات، أن تمــد هــذا المجتمــع بآليــات ومؤسســات 
ــع  ــي، ومن ــجام المجتمع ــق االنس ــزاع، وتحقي ــذا الن ــببات ه ــة مس ــي معالج ــاهم ف ــاتير تس ودس
ــه خاصــة  ــن فئات ــف أو تأجــج االســتقطابات الحــادة بي ــات مــن العن ــي دوام ســقوط المجتمــع ف
تلــك المجتمعــات التــي تتميــز بانقســامات قبليــة أو عرقيــة أو دينيــة24.  وفــي كثيــر مــن األحيــان 
تتميــز اتفاقــات إنهــاء النزاعــات بقــدر عالــي مــن الهشاشــة ممــا يفتــح البــاب أمــام عــودة وتجــدد 
هـذه النزاعـات مــرة أخــرى. فـي هـذا اإلطــار فاألطــراف المنخرطـة فــي التفـاوض علـى تأسـيس 
لنظــام ديمقراطــي فــي مجتمعــات مــا بعــد الصراعــات عليهــم وضــع خصوصيــة هــذه المجتمعــات 
فـي االعتبــار عنـد صياغـة الدسـاتير، أو وضــع أنظمــة انتخابيــة، واختيـار نظــام الحكــم األمثــل، 

23     أنظر سلسلة قرارات مجلس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن من ضمنها قرارات رقم 1325 لعام 2000، و1820 لعام 2008 ، و1889 لعام 

2009 ، و1960 لعام 2010 ، و2106 لعام 2013 ، و2122 لعام 2013 ، و2242 لعام 2015، وأنظر أيضاً قرار مجلس األمن رقم 2250 لعام 2015 

بشأن الشباب والسالم واألمن، والذي كلف األمني العام لألمم املتحدة بإجراء دراسة حول املساهمة اإليجابية للشباب يف عملية السالم وحل النزاعات، 

كام طلب من األمني العام تقديم تقارير دورية ملجلس األمن حول أوضاع الشباب يف حاالت النزاع املسلح.

 :See Stiansen, O. (2013) Post-Confict Democracy for Durable Peace. Available at     24

https://havardhegre.files.wordpress.com/2013/10/oyvindstiansenmathesis.pdf  
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وتوزيـع االختصاصـات بيـن أجهـزة الدولــة، وتحديـد إذا مـا كان منـح أدوار سياسـية لمؤسســات 
تقليديــة قبليــة أو طائفيــة فــي نظــام الحكــم أمــر ضــروري لضمــان اســتقرار المجتمــع، أو تأســيس 
ــة  ــة والعدال ــبة والمصالح ــق المحاس ــان أو تحقي ــوق اإلنس ــة بحق ــة المعني ــات الوطني المؤسس
اء األجهــزة األمنيــة، والقضائيــة بعــد عقــود مـن االنقســامات والنزاعــات  االنتقاليــة، وإعــادة بنـ

المسـلحة، وكيفيــة التعامــل مــع الطوائـف المسـلحة، وإدمــاج عناصرهــا فــي الدولــة.  

ــاملة  ــة ش ــات توافقي ــن ترتيب ــزء م ــة ج ــات العام ــراء االنتخاب ــون إج ــرى يك ــة أخ ــن ناحي م
ــة  ــل تجرب ــدة مث ــة ممت ــية واجتماعي ــات سياس ــاب صراع ــي أعق ــلمي ف ــي س ــال ديمقراط النتق
التحــول الديمقراطــي فــي جنــوب أفريقيــا وفــرص نجــاح االنتخابــات كمرحلــة رئيســية مــن مراحــل 
التحـول الديمقراطـي تكــون أكثـر إذا مـا كانــت مسـبوقة بسلسـلة مـن اإلصالحــات المؤسسـية 
والتشــريعية التــي تجعــل مــن االنتخابــات وســيلة مــن وســائل التـداول الســلمي علـى الســلطة 
ــة  ــرص للمنافس ــا ف ــون لديه ــاحة وأن يك ــى الس ــد عل ــية التواج ــوى السياس ــع الق ــن لجمي تضم
ــة  ــات مجــااًل لحســم صراعــات صفري المســتقبلية أو المشــاركة فــي الحكــم ال أن تكــون االنتخاب
وجوديــة تمكــن البعــض مــن الســيطرة علــى مقاليــد الحكــم والدولـة مــع اإلطاحــة بالخصــوم 
وتقليــل أي فــرص مســتقبلية للتــداول السياســي أو المشــاركة فــي الحكــم. فالوظيفة االســتيعابية 
لالنتخابــات تقتضــي أن يكــون هنــاك ضمانــات لتمثيــل كافــة التيــارات السياســية واأليديولوجيــة، 
مـع الحفـاظ علـى حقــوق أساســية لألقليــات والجماعـات المختلفــة ال تتأثـر بنتيجــة االنتخابــات. 
فالضمانــات الدســتورية والمؤسســية والتشــريعية للحقــوق والحريـات العامـة وحقــوق األقليــات 
تلعـب دورًا مهمًــا فـي حمايــة النظـام السياسـي مـن مــا يمكـن تسـميته »اســتبداد األغلبيــة« 
حيــث تعمــد بعــض القــوى السياســية بعــد فوزهــا فــي االنتخابــات إلــى التعامــل باعتبارهــا حصلت 
ا فــي نجــاح  ــا دورًا مهمًـ علــى صــك مطلــق للحكــم دون قيــود. يلعــب النظــام االنتخابــي أيضً
االنتخابــات فـي وظيفتهــا االسـتيعابية، حيـث يحكــم أعـداد المرشــحين وتنظيمهـم فــي قوائــم 
أو كمرشــحين فــي دوائـر فرديــة، طريقــة توزيــع المقاعــد بالنســبة لألصــوات وطريقــة ترســيم 
الدوائــر االنتخابيــة. وأخيــرًا فــإن التوافــق علــى مختلــف مراحــل العمليــة االنتخابيــة بحيــث يمتنــع 
مـن هــم فــي السـلطة عـن تطويـع قواعــد االنتخابــات لصالــح اسـتمرارهم فــي الحكـم ويتقبــل 
ــى اســتغالل االنتخابــات  الخاســرون نتيجــة االنتخابــات. فمعظــم األنظمــة الســلطوية تعمــل عل
ليــس لتحقيــق التقاســم العــادل للســلطة لكــن لشــراء الــوالءات وبنــاء أحــالف لتدعــم الطبيعــة 
الســلطوية للحكــم. لكــن الفشــل فــي إدارة انتخابــات تمثيليــة واســتيعابية قــد يؤجــج مــن 
الصراعــات واالسـتقطابات الداخليــة وقـد يُدخــل بلـد مـا فــي دوامــات مــن العنـف والصراعــات 

المســلحة.  
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الشباب والمرأة والتحوالت السياسية في تونس وليبيا

ــن  ــاًل ع ــي، فض ــع العرب ــد الربي ــا بع ــل م ــي مراح ــي ف ــول السياس ــات التح ــالف مالبس اخت
ــد االســتعمار  ــا بع ــة م ــاء دول ــي مراحــل بن ــث السياســي واالجتماعــي ف ــة التحدي ــزات تجرب تماي
ــا  ــو م ــة، وه ــدان العربي ــي البل ــرأة ف ــباب والم ــة للش ــات متباين ــا وتحدي ــت أدوارًا وفرصً فرض
يتجلــى علــى ســبيل المثــال فــي ســياق المقارنــة بيــن التجربتيــن التونســية والليبيــة، ففــي حيــن 
ــات  ــي عملي ــا واســعة الســتيعاب الشــباب والمــرأة ف ــي تونــس فرصً ــال السياســي ف ــر االنتق وف
التحـول الديمقراطـي، وأسـس لمكتسـبات قانونيــة ومؤسسـية مهمــة لحمايتهـم، فـرض تعثـر 
ــام الشــباب والمــرأة، وأحــال دون  ــة جســيمة أم ــات وجودي ــا، تحدي ــي ليبي ــال السياســي ف االنتق

ــة.  ــية والمدني ــاركتهم السياس ــور مش تط

ــور  ــال التط ــن اكتم ــوق م ــد تع ــر ق ــن مخاط ــوم م ــس الي ــه تون ــا تواجه ــليم بم ــع التس وم
ــى  ــت إل ــي تحقق ــات الت ــوق والحري ــتوى الحق ــي مس ــة ف ــكل انتكاس ــا تش ــي، أو ربم الديمقراط
اليـوم، فقــد أسـس االنتقــال السياســي فـي تونـس منــذ عـام 2011 لسلسـلة مــن المكتســبات 
القانونيــة والمؤسســية المهمــة والفريــدة فــي مجــال إدمــاج الشــباب والمــرأة فــي الحيــاة 
ــى  ــام 2011 عل ــذ ع ــي من ــع المدن ــات المجتم ــع مؤسس ــل توس ــد مث ــة. وق ــية والمدني السياس
اختــالف تخصصاتهــا الحاضنــة األوسـع الســتيعاب طاقــات الشــباب والمــرأة، وترشــيد أدوارهــم 
فــي تدعيــم مطالــب التحــول الديمقراطــي، واإلصالحــات المؤسســية والتشــريعية، وطــرح 
قضايـا حقوقيـة واجتماعيـة علـى األجنــدة السياسـية، ومنابــر الجــدل العـام مثـل قضيــة العدالـة 
االنتقاليــة، والمحاسـبة، ومكافحــة الفســاد، والحريـات الشـخصية والمدنيــة، والمسـاواة الكاملـة 
ــن  ــن الدي ــل بي ــدود وفواص ــع ح ــة« ووض ــة الدول ــن »مدني ــاع ع ــرأة، والدف ــل والم ــن الرج بي
والدولــة، كمــا توســعت مشــاركة الشــباب والمــرأة فــي انتخابــات المجلــس التأسيســي عــام 2011 
ثــم انتخابــات مجلــس النــواب عــام 2014، واالنتخابــات البلديــة عــام 2018. وقــد كان لناشــطات 
ــتور  ــي الدس ــرأة ف ــوق الم ــة حق ــل حماي ــن أج ــط م ــي الضغ ــا ف ــي دورًا محوريً ــع المدن المجتم
الجديــد لتونــس؛ حيــث جــاءت المــادة 46 مــن الدســتور التونســي لعــام 2014 لتصــون التطــورات 
ــال  ــي مج ــة ف ــرأة بالرجــل خاص ــاواة الم ــق مس ــى طري ــالد عل ــي الب ــت ف ــي تحقق التشــريعية الت
األسـرة والـزواج والطــالق، فنصـت علـى أن »تلتـزم الدولـة بحمايـة الحقــوق المكتســبة للمــرأة 
وتعمــل علــى دعمهــا وتطويرهــا«، كمــا أوجبــت المــادة علــى الدولــة إجــراءات لتفعيــل المشــاركة 
السياســية، وحمايـة المــرأة مــن العنــف فنصــت علــى أن »تضمـن الدولـة تكافــؤ الفــرص بيــن 
الرجــل والمــرأة فــي تحمــل مختلــف المســؤوليات وفــي جميــع المجــاالت«، و«تســعى الدولــة إلــى 
ــر  ــة التدابي ــذ الدول ــة«، و«تتخ ــس المنتخب ــي المجال ــل ف ــرأة والرج ــن الم ــف بي ــق التناص تحقي
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ــة بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة«.  الكفيل

ــح  ــي الترش ــف ف ــدأ التناص ــاعد مب ــان، س ــي البرلم ــرأة ف ــاركة الم ــيع مش ــال توس ــي مج فف
ــورة، إال أن  ــب الث ــة عق ــات العام ــي االنتخاب ــرأة ف ــيط أدوار الم ــى تنش ــة عل ــس االنتخابي للمجال
معظـم األحـزاب لـم ترشـح السـيدات علــى رأس القوائـم االنتخابيــة لتحقيـق تناصـف أفقـي فـي 
ــم، وعمــدت للتناصــف العمــودي تحــت  ــي نســبة رئاســة القوائ ــن الرجــل والمــرأة ف ــم بي القوائ
رئاســة الرجــال، ممــا قلــل مــن نســبة فــوز كثيــر مــن الســيدات خاصــة المترشــحات عــن األحــزاب 
الصغيــرة. إال أن األمــر اختلــف فــي المجالــس البلديــة والجهويــة ونتيجــة الضغــوط التي مارســتها 
الجمعيــات النسـائية ومؤسسـات المجتمـع المدنــي، ونائبـات مجلـس نـواب الشـعب بمـا فيهــم 
ممثــالت حركــة النهضــة ذات التوجــه اإلســالمي، نــص قانــون االنتخابــات البلديــة علــى التناصــف 
العمــودي واألفقــي بيــن الرجــل والمــرأة، ممــا مكــن المــرأة مــن الحصــول علــى رئاســة أكثــر مــن 
ســتين بلديــة منهــا ثالثــة مــن المــدن الكبــرى. وعلــى مســتوى الحمايــة القانونيــة للمــرأة، فقــد 
ــة المــرأة  ــة لحماي ــة فــي المنطقــة العربي ــر تقدمي ــا يعــد األكث ــت تونــس عــام 2017 قانونً تبن
مـن العنــف، كمــا عــدل قانــون األسـرة عـام 2015 للســماح للمــرأة باســتخراج األوراق الرســمية 
لطفلهـا القاصـر والسـفر معـه دون اإلذن المســبق لـألب، كمـا ألغـت السـلطات التونسـية األمـر 
الـوزاري الصـادر عـام 1973، والــذي كان يحظـر زواج التونسـيات مـن غيـر المسـلمين، وسـحبت 
الحكومــة التونســية التحفظــات التــي كانــت قــد أبدتهــا تونــس علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 

أشـكال التمييـز ضـد المــرأة.

كمــا كان لحمايــة وتمكيــن الشــباب مكانًــا فــي الدســتور التونســي الجديــد، فنصــت المــادة 
8 منــه علــى أن »تحــرص الدولــة علــى توفيــر الظــروف الكفيلــة بتنميــة قــدرات الشــباب وتفعيــل 
ــل علــى تحملــه المســؤولية وعلــى توســيع إســهامه فــي التنميــة االجتماعيــة  طاقاتــه وتعم
ــادة  ــت الم ــباب نص ــية للش ــاركة السياس ــيع المش ــية«، ولتوس ــة والسياس ــة والثقافي واالقتصادي
133 مــن الدســتور علــى أن »يضمــن القانــون االنتخابــي تمثيليــة الشــباب في مجالــس الجماعات 
المحليـة«. وطبقـًا للمــادة 49 مـن القانـون المتعلـق باالنتخابــات واالسـتفتاء »يتعيـن علـى كل 
قائمــة مترشــحة أن تضــم مــن بيــن الثالثــة األوائــل فيهــا مترشــحة أو مترشــحًا ال يزيــد ســنه 
علـى خمـس وثالثيــن ســنة يــوم تقديــم طلـب الترشــح. كمــا يتعيــن علــى كل قائمـة مترشـحة 
أن تضــم مــن بيــن كل ســتة مترشــحين تباعًــا فــي بقيــة القائمــة، مترشــحة أو مترشــحًا ال يزيــد 
ســنه علــى خمــس وثالثيــن ســنة يــوم تقديــم مطلــب الترشــح، وتســقط القائمــة التــي ال تحتــرم 
هـذه الشـروط«25.  وقـد كان 52 % مـن المرشـحين فـي أول انتخابـات بلديـة أجريـت فـي مايـو 

25     القانون األسايس عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ يف 26 مايو 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء كام تم تنقيحه وإمتامه بالقانون األسايس عدد 

77 لسنة 2017 املؤرخ فيي 14 فرباير 2017. انظر أيضاً املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية (2017) دراسة حول اإلطار القانوين املتعلق باالنتخابات 
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مــن هــذا العــام، تقــل أعمارهــم عــن 35 عامًــا وتصــل النســبة إلــى %76 لمــن هــم أقــل مــن 45 
عامًــا، وقــد حصــل الشــباب الذيــن لــم يتجــاوز عمرهــم الـــ35 ســنة علــى نســبة %37 مــن مقاعــد 

المجالــس البلديــة.

ــع العربــي، يواجــه  ــه التجربــة التونســية مــن اســتثناء فــي إطــار ثــورات الربي لكــن مــا مثلت
اليـوم تحديـات جسـيمة قـد تعـوق اكتمـال البنـاء الديمقراطــي، أو تحـد مــن مسـاحات الحقـوق 
ــة  ــات تقدمي ــول فئ ــن دخ ــم م ــى الرغ ــابقة. فعل ــنوات الس ــالل الس ــت خ ــي تحقق ــات الت والحري
وإصالحيـة جديـدة للعمــل السياسـي فـي مرحلـة مـا بعـد الثـورة، إال أن القيـادة الفعليــة للبـالد 
مازلـت تحـت سـيطرة قـوى محافظـة تعــود لنظــام بــن علـي، مــع تزايــد تأثيـر المـال السياسـي 
ــع  ــى رف ــة عل ــات المتعاقب ــل الحكوم ــا أن فش ــية، كم ــة السياس ــات العملي ــى مخرج ــاد عل والفس
ــع  ــي، تدف ــع التونس ــة المجتم ــية ألغلبي ــاع المعيش ــور األوض ــادي، وتده ــرات األداء االقتص مؤش
قطاعــات عريضــة مــن المجتمــع لعــدم االهتمــام والتفاعل مع المؤسســات السياســية والدســتورية 
الرسـمية، أو الثقـة فـي جـدوى النظــام الديمقراطـي، مــع تزايــد لجـوء فئـة الشـباب خاصــة فـي 
ــي  ــد األمن ــرى فالتهدي ــة أخ ــن ناحي ــادي. م ــي واالقتص ــاج االجتماع ــة لالحتج ــق المهمش المناط
المسـتمر فــي تونــس بفعـل تزايــد نشـاط الجماعــات الدينيـة العنيفـة فــي عــدد مــن المناطــق 
التونســية أو دول الجـوار التونسـي أثـر علــى االقتصــاد وخاصـة المدخـول مــن قطـاع الســياحة، 
وعـزز مـن توجهـات النخـب المحافظـة فـي الحكـم مـن تزايـد القيــود التشـريعية واألمنيـة علـى 
الحريــات العامــة وخاصــة حريــة الــرأي والتعبيــر، أو حريــة التنظيــم والتجمــع الســلمي تحــت زريعــة 

مكافحــة اإلرهــاب.

تعثـر التحـول السياسـي فـي ليبيـا، وتحولــه لتنـازع مسـلح علـى السـلطة يتخللـه انقســامات 
قبليــة وجهويــة عميقــة أعـاق اكتمـال التجربــة الجنينيــة لمشـاركة الشــباب والمــرأة فــي الحيــاة 
العامـة، وفـي إطـار مؤسسـات المجتمـع المدنــي والتـي عرفتهـا ليبيـا فــي أعقــاب ســقوط حكــم 
معمــر القذافــي26.  فقــد مثلــت اسـتحقاقات االنتقــال السياســي فــي الســنوات األولــى لمــا بعــد 
ــى الرغــم  ــة للمــرأة والشــباب. عل ــة فــرص لتوســيع المشــاركة السياســية والمدني ــورة الليبي الث
مــن الطبيعــة الثقافيــة والمجتمعيــة المحافظــة فــي ليبيــا والتــي فرضــت تحديــات أمــام مشــاركة 
ــن  ــهل م ــة س ــورة الليبي ــاب الث ــي أعق ــي ف ــاخ السياس ــة، إال أن المن ــاة العام ــي الحي ــرأة ف الم

البلدية والجهوية. 

http://www.ifes.org/sites/default/files/ifes_tunisia_analyse_loi_electorale_2017_arabic.pdf  

 See Randall, E. (2015). After Qadhafi: Development and Democratization in Libya. The Middle East Journal 69(2),     26

 199-221 and Pack, J. & Cook, H. (2015). The July 2012 Libyan Election and the Origin of Post-Qadhafi Appeasement. The

.Middle East Journal69(2), 171-198
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تأســيس نظــام انتخابــي ضمــن تمثيــل سياســي للمــرأة وإن كان محــدودًا. فقــد نــص قانــون 
ــال  ــن الرج ــا بي ــا وعموديً ــة أفقيً ــحين تبادلي ــم المرش ــون قوائ ــى أن تك ــي عل ــات الليب االنتخاب
والنســاء للتنافــس علــى 80 مقعــدًا مــن مجمــوع 200 مقعــد، وتنتخــب المقاعــد الباقيــة بالنظــام 
الفــردي دون كوتــه. وفــي النهايــة بلغــت نســبة المترشــحات مــن النســاء فــي أول انتخابــات تجرى 
عـام 2012 للمؤتمــر الوطنـي العــام نحــو %22 مــن إجمالـي عــدد المرشــحين، حصلــت المــرأة 
علـى %16.5 مــن إجمالـي المقاعـد. تبنــى النظـام الفـردي فــي انتخابـات مجلـس النـواب التــي 
أجريـت عـام 2014 الحـد مـن مشـاركة الشـباب، إال أن قانـون االنتخابـات حافــظ علـى حصـة أو 
كوتــة للمــرأة فــي المجلــس بنســبة %16 مــن مجمــوع المقاعــد الـــ200. لكــن اتســمت انتخابــات 
ــن  ــاركة الناخبي ــبة مش ــاض نس ــام بانخف ــكل ع ــام 2014 بش ــت ع ــي أجري ــواب الت ــس الن مجل
بفعـل تعثـر عمليــة االنتقـال الديمقراطـي بشـكل عـام، والضعـف الـذي وصــل لحـد الشـلل فـي 
العديــد مـن قطاعـات ومرافـق الدولــة الليبيـة بفعـل االسـتقطابات والنزاعـات الداخليـة الحـادة. 
تزايـد انخـراط المــرأة والشـباب فـي مؤسسـات المجتمـع المدنـي، واإلعـالم خـالل عامــي 2011 
ــة،  ــذه التجرب ــال ه ــت اكتم ــي أعاق ــي الليب ــهد السياس ــة للمش ــوالت العنيف ــن التح - 2014، لك
وفرضـت تحديـات وجوديـة علـى المجتمـع الليبـي ككل. حيــث شـكل اسـتمرار االقتتـال الداخلـي 
فــي ليبيــا وتصاعـده منــذ يونيـو 2014، وتصاعــد ســطوة الميليشــيات المسـلحة علــى حسـاب 
ــة للمــرأة، وبشــكل  ــى المشــاركة السياســية والمدني ــة والقانــون مخاطــر جمــة عل ســلطة الدول
خــاص النشــطاء الشــباب والناشــطات السياســيات والمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان. فقــد 
ــطات  ــد ناش ــدية ض ــات الجس ــوادث التصفي ــي ح ــرارًا ف ــرة تك ــس األخي ــنوات الخم ــهدت الس ش

ليبيــات بــارزات علــى خلفيـة مواقفهــم السياســية والحقوقيــة.

خاتمة :

تتجــه أدبيــات التنميــة فــي الســنوات األخيــرة إلــى التأكيــد علــى التكامــل بيــن توافــر 
ــي  ــة ف ــذه الرؤي ــدت ه ــان. تجس ــوق اإلنس ــة، وحق ــة االقتصادي ــة، والتنمي ــراءات الديمقراطي إج
النظريـة التنمويــة لعالـم االقتصـاد الحائـز علـى جائــزة نوبـل )أمارتيـا سـين( فــي نظريتـه عــن 
التنميـة كحريــة، والتــي تــرى أن نجــاح التنميــة االقتصاديــة يقــاس بتوافــر عــدد مــن الحريــات 
ــى بعضهــا البعــض. تضــم هــذه  ــر عل ــي تؤث ــا بينهــا، والت ــة فيم ــة المتداخل الســلبية واإليجابي
الحريـات الحريـات السياســية، التكافـؤ فـي الفـرص، والحمايـة االقتصاديــة لألفـراد بمـا تشـمله 
مـن الحمايــة مـن الفقــر، والتهميــش االجتماعــي واالقتصــادي. فالتنميــة بحسـب هــذه الرؤيــة 
ال يمكــن تبسـيطها فقـط فــي زيــادة دخـول األفــراد أو رفـع مسـتويات النمـو االقتصــادي لكنهــا 
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تتطلـب توافـر آليـات لتمكيـن األفـراد مـن ممارسـة وحمايـة حرياتهـم وحقوقهـم المتداخلـة27.  
عبــر عــن ذات الرؤيــة تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة لعــام 2016، والــذي تخصــص فــي تنــاول 
قضايـا الشــباب والتنميــة، حيـث دافـع التقريــر عــن ضـرورة بنـاء نمـوذج تنمـوي إدماجـي يأخــذ 
ــا  ــباب، مطالبً ــم الش ــع ومنه ــي المجتم ــة ف ــات المختلف ــب الفئ ــة مطال ــاره خصوصي ــي اعتب ف
البلــدان العربيــة »باعتمــاد نمــوذج تنميــة يســخر إمكانــات التحــول الديموغرافــي لصالحــه، بــداًل 
مــن أن تصبــح علــى نحــو خطيــر بشــريحة كبيــرة مــن الســكان يفتقــرون إلــى القــدرات المتكافئــة 
ويفتقــدون الفــرص«، محــذرًا مــن أن اســتمرار التهميــش السياســي واالجتماعـي واالقتصـادي 

للشــباب يضيــف لعوامـل عــدم االســتقرار فــي المنطقــة العربيــة28.  

اختــالف ظـروف وشـروط التحـوالت السياسـية فــي مراحـل مـا بعـد الثـورات العربيـة، فضـاًل 
عــن تمايــزات تجربــة التحديــث السياســي واالجتماعــي فــي مراحــل بنــاء دولــة مــا بعــد االســتعمار 
ــب  ــد لع ــة. لق ــدان العربي ــي البل ــرأة ف ــباب والم ــة للش ــات متباين ــا وتحدي ــت أدوارًا وفرصً فرض
الشـباب والمــرأة أدوارًا مهمـة فـي انــدالع ثـورات الربيــع العربـي29 ، األمـر الــذي دفــع الرباعــي 
التونســي الفائــز بجــازة نوبــل العتبــار الجائــزة »تكريمًــا للمــرأة التونســية وللشــباب التونســي«، 
ــة  ــة المطالب ــة واالحتجاجي ــركات االجتماعي ــي الح ــي ف ــباب التونس ــراط الش ــادتهم بانخ ــع إش م
ــي  ــرأة ف ــباب والم ــة للش ــاركة الفعلي ــور المش ــتقرار وتط ــن اس ــة30.  لك ــالح والديمقراطي باإلص
ــل  ــة مث ــي دول ــي ف ــاء الديمقراط ــتكمال البن ــاح اس ــن نج ــل ره ــة يظ ــية والمدني ــاة السياس الحي
تونــس فــي ظــل وجـود مخاطــر اقتصاديــة وأمنيــة وإقليميــة تحاصــر هــذه التجربــة. وفــي ســياق 
التطــورات السياســية فــي ليبيــا، وعلــى الرغــم مــن األدوار التــي تقــوم بهــا فئات الشــباب والنســاء 
فــي إطــار مؤسســات المجتمــع المدنـي إليجــاد حـل ســلمي للنــزاع المســلح هنـاك، أو مواجهــة 
التداعيــات اإلنســانية لهــذا النــزاع، يظــل نجــاح إدماجهــم فــي النظــام السياســي مرهونًــا بتقــدم 

األطــراف المحليـة واإلقليميـة والدوليــة فــي التوصـل لحــل شـامل ومســتديم لألزمــة الليبيـة.   

.See Sen, A. (2000) Development as Freedom. Anchor     27

28     أنظر برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ (2016) »تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2016 : الشباب وآفاق التنمية اإلنسانية يف واقع متغري”. ص 

.148

See Schraeder, P. J. & Redissi, H. (2011). Ben Ali’s Fall. Journal of Democracy 22(3), 5-19     29

30     أنظر خطاب الرباعي يف حفل تسليم جائزة نوبل للسالم 2015 ، أوسلو 10 ديسمرب 2015.
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المرأة الليبية ونسج الهوية
دراسة في  أثر التحوالت التاريخية علي تكوين الهوية

إعداد/ د.أم العز علي الفارسي
أستاذة العلوم السياسية في كلية االقتصاد - جامعة بنغازي

 

تمهيد :  

مازلت أعتقد أن واقع المرأة آلالف السنوات قد ترك ندوبًا عميقة في تكوينها النفسي، 
ومن المؤكد أن اشتراكها في حركة التحرر الوطني سوف يساعدها على التخلص من بعض 
هذه اآلثار، ولكن يظل أن المرأة بحاجة لمعرفة ذاتها ومواجهة هذه الذات، خاصة فيما يتعلق 
بإحساسها بالدونية، إن المرأة ال تشعر فقط أنها أقل من الرجل، بل إنها تتبنى صورة المجتمع 
الذكوري لها، إنها كالمستعمر الذي يتبنى صورة سيده له، فمن الشائع جدًا أن تقول امرأة 
معبرة عن إعجابها بإمرأة أخرى:
فالنة ) راجل ( أو أن تبدى احتقارها لرجل بنعته بأنه )امرأة ( وهذا دال فعاًل . )1(. 
كثيـرًا مـا استرشــد بالراحلــة رضـوى عاشــور، حيـن تكــون النسـاء محــورًا للبحــث والتحليــل، 
افية التــي تبحــث فــي تأصيــل الــدالالت والمفاهيـم المرتبطــة  خاصــة فــي الدراســات االستكشـ

1      رضوى عاشور، » هموم املرأة العربية  » املستقبل العريب : العدد 1، مايو 1978 ، ص155.
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بعالــم النسـاء.
وأسـتعيد لحظــة تاريخيـة فارقـة فــي حياتــي حيـن أخـذ والـدي بيـدي بعـد سـت سـنوات مــن 
عمــري وذهـب بــي إلــى المدرسـة تنفيـًذا لحـق دســتوري وعقــد اجتماعـي خضــع لــه الليبيــون، 
ــدة  ــي جدي ــا معان ــة عرفن ــي المدرس ــا، وف ــات إلزاميً ــم األوالد والبن ــة بتعلي ــاء والدول ــزم اآلب يل
ا المدرسـة ضمــن المناهــج، بــدأت  للهويــة، مــن التنشــئة السياســية واالجتماعيــة التــي تلقنهـ
تنمــط تفكيــري ومظهــري وســلوكي، وبــدأ التأثيــر المباشــر بيــن البيــت وبيــن المدرســة؛ 
بــدأتُ ألّقـن كيـف أكــون ليبيــة بالنشــيد الوطنـي، وبــدأت ألّقــن كيـف أكـون عربيــة فـي مـادة 
ــم  ــت أســاتذتي، ومــن ث ــي بموجبهــا التقي ــة، الت ــى الهوي ــن معن ــدأت ألّق ــة، وب ــة الوطني التربي
ــي  ــروق ل ــرت مــا ي ــي، واســتمتعت بموســيقاي، واخت ــي وتبحــرت فــي كتب مــن طالبــي وأصدقائ
ليبيتــي وعروبيتــي وعالميتــي وحياتــي. لقــد شــكل الدســتور هويتــي ضمــن إرادة جماعيــة 
تؤســس لمفاهيـم الهويـة، بدأنـا نشـترك فـي أن لنــا هويـة مشــتركة كليبييـن، كبشــر وعرفنــا 
أن لنــا خارطــة محــددة نعيــش عليهــا، مدرسـة مستشـفى طريـق نظافــة أشـجار ميــاه كهربــاء، 
كيـان جماعــي تنتظــم فيـه العالقـات وتحــدد فيــه األدوار وتحــرر اإلرادات، فــي اختيــار هوياتهــا 
وفًقـا ألبعـاد مؤثـرة وحاكمـة، هـذا المشــهد يرسـم لوحـة الهويـة للمواطـن الليبـي بدايـة مــن 
االســتقالل 1951، وحتــى التغيــر الدراماتيكــي الــذي حــدث بعــد 1969 ســبتمبر، إذ ســيطر النظــام 
القذافــي، ليوقــف العمــل بــإرث دولــة االســتقالل وتبــدأ ليبيــا بعــده بــال مالمــح الالنظــام وبــال 

ــم الهويــة الليبيــة. ــى الثقافــة السياســية ومعال ــرًا عل ــر ذلــك كثي دســتور، وأث

معنى الهوية  

موضـوع الهويــة مرتبــط )فـي الّلغـة بأنّهـا مُصطلـحٌ مُشـتقٌّ مــن الضّميـر هــو؛ ومعناهــا 
صفــات اإلنســان وحقيقتــه، وأيضًــا تُســتخدمُ لإلشــارةِ إلــى المَعالــم والخصائــص التــي تتميّــزُ 
ــزات  ــُة بأنّهــا مجموعــٌة مــن المُميّ ــا فتُعــرفُ الهويّ ــا اصطالحً ــة، أمّ بهــا الشــخصيّة الفرديّ
التــي يمتّلكهــا األفــراد، وتُســاهمُ فــي جعلهــم يُحّققــون صفــة التفــرّد عــن غيرهــم، وقــد تكــون 
هـذه المُميّــزات مُشـتركة بيـن جماعـةٍ مــن النّــاس سـواًء ضمـن المجتمـع، أو الدّولـة. كمــا 
أن الهويّـة مُشــترك بيــن أفـراد مَجموعــةٍ مُحــدّدة، أو شــريحة اجتماعيّـة تُســاهمُ فـي بنــاِء 
مُحيــطٍ عــاٍم لدولــةٍ مــا، ويتــمُّ التّعامــُل مــع أولئــك األفــراد وفقــًا للهويّــة الخاصّــة بهــم( . )2(

ــي  ــا نعن ــادر للمــرء أنن ــا يتب ــادة م ــن نطــرح الســؤال مجــردًا فع ــة؟ حي فهــل )هــي( ذات هوي
ــة لمجموعــةٍ مــا أو أمــةٍ مــا، إضافــًة  ــة التاريخيّ ــة التــي تُعبــر عــن الخصوصيّ ــة الثقافيّ الهويّ
إلــى نظــرة هــذه المجموعــة أو األمــة إلــى الكــون والمــوت والحيــاة، والثقافــة والفلســفة زد عليهــا 
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األيديولوجيــة والمســتوى االقتصــادي واالجتماعــي، وترتبــط هــذه التشــكيلة بمحيط الفــرد داخل 
الجماعــة، وكيــف يعيــش وكيــف يتفاعــل، ومــا مــدى جــدواه. وهــي فــي عالمنا اليــوم تشــهد قوالب 
جديــدة وعابــرة للحــدود تصنعهــا وتشــارك فــي تشــكيلها وســائل اإلعــالم والتواصــل االجتماعــي 
ــا  ــد علي ــد بي ــم تع ــة ل ــة والمعرف ــد، فالثقاف ــب كل بعي ــاة وتقري ــبل الحي ــور س ــاالت وتط واالتص
ــا ـ لهــا حــدود وتنطلــق مــن  ا فـي مجتمعـات منغلقــة ـ كحالن تحجبهــا أو تســمح بهــا، غيـر أنهـ
ــا مازالــت ذات ســطوة علــى هــذه القوالــب  ــة والمجتمــع المحيــط بن تقاليـد وعــادات فــي العائل
الجاهــزة، التــي شــكلت كيــان الفــرد منــذ لحظــة ميــالده وحتــى وفاتــه، وعــادة تشــكل هويــات 
ــاج  ز الهويــات الجامعــة بأنهــا نت ــة. وتتميـ ــاد، ومــن ثــم الدول ــة، حــزب، ن ــة، قبيل الجماعــة عائل
ــرّوا بهــا ونجاحاتهــم  ــي م ــاةِ الت ــة ألصحابهــا وكــمّ المعان لتجــارب إنســانية ومحطــات تاريخي
ــم  ــدد واجباته ــم، وتح ــا بينه ــاة فيم ــم الحي ــي تنظ ــن الت ــم، والقواني ــم وتطّلعاته وانتصاراته
وحقوقهــم والتزامــات بعضهــم، إضافــًة إلــى احتكاكهــا اإليجابــي أو الســلبي بالهويّــات الثقافيــةِ 

األخــرى التــي تتداخــل معهــا بشـكٍل أو آخـر.)3(
ــاس نتيجــة مدخــالت  ــة، وينشــط الن ــذات الواعي ــر عــن ال ــة فهــي تعبي وكيفمــا كانــت الهوي
كثيــرة فـي عالمنــا اليـوم، ويجتهـدون فـي خلـق هوياتهـم نسـاء كانـوا أو رجـااًل، وفـي نظريــات 
مـا بعـد الحداثــة؛ مظاهـر مختلفــة لهويـات تتغيــر باســتمرار، وقــد تحــوى تباينـات كبيـرة، فقــد 
يتصــرف الرجـال بطريقــة أنثويـة وقـد تتصـرف النسـاء بطريقــة ذكوريــة، فلـم يعــد هنــاك عنــد 
البعـض اختالفــات تذكــر، غيــر أننــا نفصــل فـي هــذا حيــن يكــون رأي مجتمــع برمتــه، أن فعــل 

األول مذمومًــا وفعـل الثانيـة مرحبًــا بـه، كمــا قالـت رضـوى عاشـور.
فالهويــة محكومـة بالمقارنـة دومًـا، فمــن نحـن عنـد اآلخــر، ومـن اآلخــر عندنـا، وكيـف نـراه 
قريبًــا لنــا أو بعيــدًا عنــا، واألحــكام هنــا قــد تكــون انطباعيــة ووقتيــة، فمــن مظهــره نقــدر ثقافته 
ــد نكتشــف العكــس  ــة بعينهــا وق ــة جمعي ــى هوي ــة، وننســبه إل ــة واالقتصادي ــه االجتماعي وحالت

بقليـل مـن التمعـن.
ويــرى بعــض مناصــري قضايــا المــرأة )feminists( أن الجنــس، أو النــوع )gender( هــو مصــدر 
أساســي للهويـة، وهـو األصــل فــي حالــة االســتغالل التــي تعرضــت لهــا المــرأة، ممـا يعنــي أن 
الهويــة ليســت فعـاًل اختياريًــا فـي جوهــره، ولكنـه جملـة مــن األفعــال والســلوكيات والخيــارات 
مرتبطــة بالخبــرة االجتماعيــة ووضعيــة الفــرد داخــل المجتمعــات اإلنســانية وتأثيــر البيئــة 
المحيطــة علــي تكوينــه. )4(، وهــذا ينقلنــا إلــي عالــم المــرأة الليبيــة المضطــرب الــذي عانــت فيــه 

كثيــرا مـن التناقضــات التــي شـكلت مــالح لهويتهـا وآثـرت بالتالــي علـي كينونتهــا.
 : http://mawdoo3 com3       أقرأ املزيد عىل موضوع.كوم

4        هارملبس وهولبورن، ترجمة/ حاتم حميد محسن، سوشيوليجيا الثقافة والهوية، ( دمشق: دار كيوان) ط1 2010، من ص 93 ايل 105.
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المرأة الليبية ووهم الهوية  

ــرأة  ــم االجتمــاع، هــي ام ــي حقــل عل ــال الدارســين وخاصــة ف ــي تشــغل ب ــة الت المــرأة الليبي
نتـاج لمجتمــع تقليـدي، محكــوم بنســق مــن القيـم الجامــدة المســتندة علــى مرجعيـات مجملهــا 
مـن الديــن والمعتقــدات الموروثــة، والتــي تتحكـم بعالقاتهــا روابــط عائليـة وقبليــة، كادت أن 
ــر  ــا تأثي ــاد إحياءه ــم أع ــع، ث ــة جام ــتور مواطن ــل بدس ــة العم ــتقالل نتيج ــد االس ــا بع ــر فيم تندث
التغيــرات السياســية التـي أعقبــت أحــداث 2011 فـي ليبيــا وتحكــم النظــام السـائد بمؤشــرات 
ــة  ــرة زمني ــي لفت ــق السياس ــتقرار للنس ــدم االس ــن ع ــج ع ــزر نات ــد وج ــن م ــت بي ــوالء، وتأرجح ال
ــا )1969 ـ 2017(. وهــذا التخبــط لــم تفلــح معـه المــرأة فــي صــوغ  زادت علـى الخمســين عامً
تصـورات كليـة عـن حاضرهـا، بعـد التغيـرات التـي حدثــت فـي ليبيـا بدايـة السـبعينيات، فـكان 
الماضـي ملجــأ لهــا، مظهــرًا وســلوًكا، وعـادت جــل صديقاتنــا وجيلنــا إلـى تفســير كل تحديــث 
باعتبــاره إثــم يضعهــا تحــت طائلــة تهديــد الشــرف المعصــوم بســلوكها، الــذي يجــب أن يتطابــق 
ظاهـره مـع التقاليـد، وعليهـا أن تعيـش باســتمرار تحـت طائلـة النظـرة الضيقـة لكيانهــا، فـكل 
مخالفــة قــد تكــون عــارًا يلحــق بجماعتهــا مــن الذكــور وهــذا يكلــس الوعــي فتكتفــي المــرأة 
بالدعـاء والشــكوى، وتناسـت مــا حققتــه لهـن جيـل الرائـدات الالئـي ناضلـن ليحققـن مكاســب 
مازلنـا نسترشـد بهـا ونأبـى التنـازل عنهـا، فمـاذا حـدث؟ ومـن غيَّـب وعــي أجيـال كاملـة ودفـع 
بهـا إلـى الهاويـة منسـاقة إلـى عالــم الغيبيـات وشـيوخ الفضائيـات، أيــن ضاعـت هويـة النســاء 

القـدوة، أم أن تغيــر الظــروف أوقــع المـرأة فــي شــراكه؟
ولهــذا فهـي تحســب طيلـة وقتهـا وتأخــذ منهـا هــذه الحسـابات مهـارات التفكيــر واإلبــداع، 
ــر مــن  ا المــرأة إلــى مجــرد جســد تنهــار كثي فبيــن التــردد والحيــرة والثبــات التـي تتحــول فيهـ
ــا بمعــزل  ــه، بالرغــم مــن أنهــا تعيــش همــوم أســرتها أحيانً ــة في ــذات وبالهوي األحاســيس بال
عـن الرجــل فالحاجـات المتزايــدة والرغبــة فــي توفيــر حيـاة أفضــل لألبنـاء، إلــى جانـب همــوم 
المواطـن الملتــزم بالشــأن العــام والضغوطـات الناتجــة عــن التغيــرات السياسـية واالقتصاديــة 
واألمنيــة تجعــل النســاء األكثــر وعيًــا تحــت ضغوطــات جديــدة ومتباينــة، فغيــاب الحريــة، وانهيــار 
ــاء  ــات النس ــن توجه ــر م ــرت الكثي ــية، غي ــات المعيش ــب التحدي ــى جان ــاواة، إل ــة والمس العدال
ليســاهمن فــي اإلعــالن عــن مواقفهــن وأدوارهــن وإن علــى اســتحياء، إال أننــا نلمســه مــن خــالل 

تنــوع صنــوف المشــاركة المجتمعيــة للمــرأة الليبيــة.
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هل تأثرت هوية المرأة بالتحوالت التاريخية؟  

يســتأثر الذكــور فــي ليبيــا بــأدوار عديــدة علــى أســاس النــوع االجتماعــي وخاصــة تلــك األدوار 
ــا  ــية وتبدالته ــوال السياس ــذه األدوار باألح ــر ه ــدى تأث ــاج وم ــل واإلنت ــيم العم ــة بتقس المرتبط
التاريخيــة وارتباطهــا بالســلم والحــرب واالســتقرار أو االضطــراب السياســي، وهــذه التحــوالت فــي 
مجملهــا تؤثــر علــى مواقــع كل مــن الرجــل والمــرأة وعلــى فعاليتــه ومكانتــه وقدرتــه علــى النفــاذ 
إلــى مســتويات اتخــاذ القــرار، ســواء داخــل األســرة أو فــي المحيــط العــام، وشــهدت ليبيــا تغيــرات 
ــة  ــى األدوار المرتبط ــة وعل ــن ناحي ــرأة م ــل والم ــن الرج ــة بي ــة العالق ــى طبيع ــرت عل ــة أث جذري
بالهويــة مــن الناحيــة األخــرى، ونرصدهــا فــي هــذه المقالــة ضمــن فتــرة تاريخيــة تتعلــق بتكــون 
دولــة ليبيــا فــي بداياتهــا )1951ـ 1969( وكيــف أسســت لهويــة المــرأة، وذلــك مــن خــالل الرصد 
ألبعــاد التحـول وكيـف أثـرت فـي الهويـة اإلنسـانية والمشـاركة المجتمعيـة لقطــاع النسـاء فـي 

ليبيــا.
  البعد التاريخي:

خـالل الحــرب الليبيــة اإليطاليـة )1911ـ 1943( تــم القضــاء علــى المؤسسـات التــي شــيدت 
ــت  ــا حورب ــن. كم ــن الوط ــا ع ــة وإبعاده ــة والواعي ــة المتعلم ــاء النخب ــر إقص ــة عب ــود أهلي بجه
ــى المؤسســات  ــا عل ــم القضــاء أيضً ــة، وت ــا التعليمي ــة السنوســية، بزواياهــا ومعاهده الحرك
السياســية التــي شــيدت إبـان الحكــم العثمانــي مـن مـدارس ومعاهــد فنيـة وإداريــة، كمــا تــم 
القضــاء علــى المنابــر الوطنيــة التــي كانــت ممثلــة فــي الجمهوريــة الطرابلســية وهيئــة اإلصــالح 
ــا  ــفع له ــم يش ــان، ول ــف وأعي ــن صح ــة م ــا اإلعالمي ــا ومنابره ــاتها وعلمائه ــة بمؤسس المركزي

ــاس وحاجاتهــم. ــب الن ــر عــن مطال التعبي
ــاجد  ــوى المس ــة س ــات الليبي ــن المؤسس ــق م ــم يب ــده ل ــف أحمي ــي عبداللطي ــب د.عل  وبحس
وبعـض زوايـا التعليـم الدينــي والعائلــة والقبيلـة. حيـث كانــت القبيلـة هــي القاعــدة األساسـية 
ــاء  ــود مــن البن ــي شــكل تنظيمــات وحدّتهــا عق ــاوم االســتعمار ف ــذي ق ــم االجتماعــي ال للتنظي
التعليمــي واالقتصــادي والدينــي فـي ظــل الحركــة السنوســية. هــذه الترتيبــات جعلــت العالقــة 
ــدول  ــى ال ــر إل ــي تنظ ــعبية الت ــة الش ــة والثقاف ــة المركزي ــن الدول ــداء بي ــذر والع ــوبة بالح مش
الغربيـة برهبـة شـديدة نتيجـة لمـا أحدثتـه مـن دمــار متعمـد خـالل الحـرب خاصـة فـي الفتـرة 

ــى 1943. )5( ــن 1911 إل م
وهــذه الفتــرة االســتعمارية لــم تكــن مواتيــة للتغيــر االجتماعــي والعصرنــة، إذ شــهدت 

5       عىل عبد اللطيف احميده ، املجتمع والدولة واالستعامر ىف ليبيا ( بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية1998 ) ص193.
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حــرب إبــادة هدفهــا إزاحــة الليبييــن عــن أرضهــم وتوطيــن اإليطالييــن، وادعــاء الحضــارة 
والحـق التاريخـي فـي إعـادة مجــد رومـا وإمبراطوريتهــا بواسـطة الفاشـية اإليطاليـة وأسـاليبها 
االســتعمارية.)6(غير أن كفــاح الليبييــن اســتمر مــا يزيــد علــى العشــرين ســنة، وكان كافيًــا 
ــال  ــن الرج ــا م ــة بأبطاله ــة المحلي ــة الليبي ــه، بالمقاوم ــاط مخططات ــتعمار وإحب ــة االس لمواجه

ــن. ــة الوط ــت ضريب ــث قدم ــدن، حي ــاف والم ــي األري ــاء، ف والنس
ــر  ــا عب ــح هويته ــمت مالم ــا، ورس ــم أدواره ــة.)7( أه ــرأة الليبي ــت الم ــم لعب ــذا الخض ــي ه ف
مشــاركتها فــي حــرب التحريــر الوطنــي ضــد قــوة الغــزو اإليطاليــة، شــاركت فــي القتــال مباشــرة، 
ــادي  ــون الم ــر الع ــم وتوفي ــم لخدمته ــن ومرافقته ــن والمجاهدي ــوف المحاربي ــم صف ــي دع وف
والمعنــوي لهــم، ومنــذ ذلــك الوقــت عــرف مصطلــح )النفاقــة( فــي الثقافــة الليبيــة وفــي وجدانهــا، 
للتعبيـر عــن النسـاء الالئـي تركـن بيوتهــن لتوفيــر الدعــم والمضــي مــع صفــوف المجاهديــن 
لخدمتهــم والقيــام بــاألدوار التــي يكلفــن بهــا فــي تنظيــم حركــة الجهــاد، ولهــذا فــإن المعتقالت 
الجماعيــة وحمــالت النفــي خــارج حــدود الوطــن وعقوبــة اإلعــدام، طالــت النســاء الليبيــات ونفــذت 
فـي الكثيـرات منهــن، جــراء جريمــة الدفــاع عــن الوطــن!! وقــد عبــر اإليطاليــون أنفسـهم عــن 
نضـال الليبيـات ضدهـم، ممـا جعـل أحـد مؤرخيهـم يكتـب »الليبيـات كـن محاربـات ولـم يكــن 
ســيدات«، وهــذا اإلســهام ســجلته عديــد مــن الشــاعرات الشــعبيات واحتــوت المراثــي والنصــوص 
الشـعبية تأريخهــن لبطـوالت الحــرب، ورسـخت فــي ذاكــرة الليبييــن أسـماءهن وخاصـة أسـماء: 

صالحــة الطويليــة وأم الخيــر وســالمة الفاخريـة وفاطمـة العباريـة. )8(  
ــدًا لهويــة النســاء، كمــا أن االنتســاب للمــرأة ال يعيــب،  ــا مصــدرًا للنســب وتأكي ــة هن القبيل
وإذ نجــد المشــرق العربــي يســتبدل اســم األم بنســبها ألبنائهــا الذكــور كأن تنــادى )بــأم أحمــد( 
مثــاًل فــإن بعــض القبائــل فــي شـرق ليبيـا ال يعيــر االبــن بنســبه إلــى أمــه أو األب بنســبه إلــى 
ابنتــه فيقـال )بوحـواء( مثــاًل لمـن أمــه حــواء أو ابنتـه، بـل إن قبائــل كاملــة تنســب إلــى نســاء 
اشــتهرن بالكــرم والشــجاعة )فعيــت حوريــة)9( فــرع مــن قبائــل المســامير. و)عيــت امصــوره( فــرع 
مــن قبيلــة الفــوارس، واالنتسـاب للنسـاء قـد يكـون لصيًقــا باسـم األب أو األبنـاء الذكــور، وأحــد 
أبطــال الجهــاد الليبــي الذيــن آزروا شــيخ الشـهداء »عمــر المختــار« وكانــوا مــن رفاقــه الباريــن 
ــم مــن بعــض  ــه بالرغ ــول إن ــا الق ــا علين ــه، هن ــاري( منســوبًا البنت ــو مط بالوطــن المجاهــد )أب
  .Lisa S.Anderson”The state and social Transformation in Tunisia and Libya” ( ph.D. Dissertation, Political Science, Columbia       6

  University,1980).

7       يحفل التاريخ الليبي القديم بصور موثقة للنساء املحاربات، وىف هذا الخصوص ينظر: 
عىل فهمي خشيم ، نصوص ليبية ( طرابلس : دار مطبعة الفكر ، 1967) . وكذلك :

عيل عبد الحميد عبد السيد ، الحامئم السود »النساء الليبيات املحاربات » الجزء األول ( مرصاته: الدار الجامهريية للنرش والتوزيع واإلعالن ،2000 ).

8       مزيــد مــن التفاصيــل عــن أدوار النســاء يف مقاومــة الليبيــني للغــزو اإليطــايل، يف :يوســف ســامل الربغثــى ،حركــة املقاومــة الوطنيــة بالجبــل األخــر (طرابلــس: 
اد الليبيــني، 2000 ) ص 200، 201. مركــز جه

9       عيت : يف اللهجة الليبية اختصاراً ( لعائلة ) .
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التحفظــات التــي قــد يراهــا البعــض ضروريــة، نتيجــة لطبيعــة البيئــة االجتماعيــة األبويــة، والتــي 
تقــر للرجــال بحــق الواليــة، إال أننــا أمــام شــهادة علينــا االعتــراف بهــا، وهــي أن المــرأة فــي ليبيــا 
- خاصــة فــي األريــاف وهــي البيئــة الغالبــة فــي المجتمــع الليبــي - ال تعانــي الكثيــر مــن الظواهــر 
القامعــة والمعيقــة، وتســتمد فخرهــا بهويتهــا كأنثــى تتولــى أدوارًا مشــاركة الرجــال فــي الحيــاة 

بحســب اإلمكانيــات التـي تعيــش فــي حدودهـا، دون أن تتنـازل عــن أنوثتهـا.

البعد المجتمعي    

تسـهم المـرأة الليبيـة فــي اقتصاديـات بيتهــا وفــي إدارة شــئونه فهـي تقــوم بالعديــد مــن 
ــدات  ــع مع ــواف وتصن ــز األص ــة وتجه ــج األغطي ــر وتنس ــع الحص ــت تصن ــا كان ــام، فقديمً المه
بيتهــا مــن أوانٍ ومعــدات مــن األخشــاب ومــن النخيــل، وتصنــع مالبــس عائلتهــا وأحذيتهــم مــن 
الجلـود، ومـن األلبـان تعـد احتياجـات بيتهـا وأســرتها الغذائيـة ومـن القمـح والشـعير توفـر كل 
أشــيائها واحتياجاتهــا مشــاركة للرجــل فــي الحــرث والبــذر إلــى الحصــاد وانتهــاء بطحــن الحبــوب 
يدويًـا حتـى إعدادهـا طعامًـا، وهـي أيضًـا تنتــج وتخـزن مؤنهــا وتصنــع منتجــات األلبــان ورب 
ــرأة  ــم. الم ــب المواس ــة وبحس ــكال مختلف ــه بأش ــروات والفواك ــوم والخض ــظ اللح ــور وحف التم
ــارك  ــة وتش ــب الثق ــا تكتس ــم أدواره ــا وبحك ــي بيئته ــرة ف ــب أدوارًا كثي ــة تلع ــة والبدوي الريفي
فــي الحيــاة داخــل عالمهــا وخارجــه، هــذا ال ينطبـق بالضــرورة علــى مجتمعــات الحضــر إذ ثمــة 
فـوارق ناتجـة عـن عوامــل ثقافيــة وأنمـاط تربويـة وقيميـة مختلفــة، ففــي الوقـت الـذي تلعــب 
فيــه المـرأة الريفيــة أدوارًا كثيــرة بحكـم طبيعتهـا ووعيهـا المحــدود، إال أن المــرأة الحضريــة ـ 
إن صــح التعبيــرـ أقـل حًظــا فـي المشــاركة، نتيجــة القيــم التربويـة التـي تفـرض فواصـل بيــن 
ــاليب  ــة وأس ــة المدين ــا طبيع ــة تفرضه ــدودة محافظ ــة، مح ــة ضيق ــط بيئ ــاء وس ــال والنس الرج
العيــش فيهــا، القيــم المجتمعيــة فــي ليبيــا تجعــل شــرف الرجــال منوًطــا بالنســاء. المعادلــة بالغــة 
التعقيــد ولكــن ســياقها المجتمعـي يفــرض علينــا االعتــراف بذلــك، فحتــى اآلن مــازال الشــرف ـ 
عذريــة الفتــاة علــى وجــه التحديــدـ  مــن أهــم أوجــه االعتــداد بالرجولــة، وفقدانــه يطمــس كبريــاء 
رجــال قبيلــة بكاملهــا، ويســتدعي تدخــاًل عاجــاًل لمحــو العــار الــذي لحــق بــه، وال يعاقــب المجتمــع 
مـن يرتكــب جريمـة القتـل العتبــارات المســاس بالشــرف، إذا كان رجــاًل، اســتنادًا علــى أحــكام 
ــا إذا  ــاًل أم ــم لشــرفه رج ــن، بحســب فهــم المشــرع، هــذا إذا كان المنتق ــق الشــريعة والدي تواف
كانــت امــرأة فــإن االنتقــام للشــرف جريمــة توجــب العقــاب حتــى لــو كانــت مــن األم ضــد ابنتهــا.
ــوع االجتماعــي( ال يتضــرر منهــا الرجــال  ــى الن وهــذه المقــوالت واالســتنادات )المعتمــدة عل
ــا يعتمــد أن: الرجــل ال يعــاب  قــط، فلهــم كل الحــق بفعــل مــا يشــاءون، العــرف االجتماعــي هن
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ــرأة،  ــاب للم ــن حج ــتعمارية م ــرة االس ــق الفت ــا راف ــب م ــى جان ــارات إل ــذه االعتب ــيء. ه ــه ش علي
بمعنـى الرفـض لخروجهـا إلـى الحيـاة وحرمانهـا مــن تلقــي التعليـم أدى إلـى اضمحـالل الـذات 

ــة. ــة للمــرأة الليبي ــة األنثوي ــة الهوي وهالمي
ــا  ــا بدوره ــب قيامه ــى جان ــام، إل ــذه المه ــى ه ــرأة تتول ــى أن الم ــارة إل ــا اإلش ــدر بن ــا يج هن
األساسـي فــي إدارة شـئون أســرتها، فالفتـاة تتـزوج فــي سـن مبكـرة، والتقاليــد تشـجعها علـى 
اإلنجـاب وممارسـة عملهـا كربـة بيـت إلـى جانـب أدوار عديـدة توضــح لنـا مشـقة الجهـد الــذي 
ــه المــرأة. والمفارقــة أنــه فــي هــذا الوقــت مــن عمــر تجربــة مشــاركة المــرأة، كان نظــام  تبذل
األسـرة الممتـدة يوفــر بعــض الوقــت علــى ربـة البيـت، لتقـوم بأعبــاء خارجيــة هــذا فــي حالــة 
ــزل.  ــار وبعــض شــئون المن ــة الصغ ــون رعاي ــزل يتول ــي المن ــارب ف ــار الســن مــن األق وجــود كب
ولكـن مــا طـرأ مـن تغيـرات خـالل السـتينيات علـى أنمـاط الحيـاة فــي ليبيـا اســتدعى اسـتقالل 
األســرة النوويــة فــي إقامتهــا وتغيــر نظــام األســرة الممتــدة، وبمجــرد مجــيء األطفـال تصبـح 
األم حبيســة البيــت إذ ال تتوفــر خدمـات معاونـة لــألم ـ كمـا هـو الحــال فــي مجتمعــات حديثــة 
ــات  ــل األمه ــذا يجع ــدم، وه ــكاد تنع ــة وت ــف كمالي ــات وظائ ــال والحضان ــاض األطف ــرى ـ فري أخ
ــن أن  ــرًا مــن المؤشــرات تبي ــة أطفالهــن، خاصــة أن كثي ــن عــن العمــل لرعاي العامــالت يتوقف
ــا  ــس خوًف ــى اآلن ـ لي ــذرة حت ــكلة متج ــت ـ المش ــك الوق ــي ذل ــاركة ف ــن المش ــرأة ع ــاب الم غي
مـن مزاحمـة الرجـال أو تضييـع فـرص العمـل عليهــم، ذلـك أن فـرص العمـل المتــاح فـي ذلـك 
الوقــت كانـت أكبــر بكثيـر ممـا هـو متــاح مـن عمالـة مؤهلـة للقيـام بهـا، وعلـى هـذا األسـاس 
ــي  ــب االجتماع ــب التركي ــى جان ــه إل ــر أن ــرأة، غي ــاركة الم ــة لمش ــة ماس ــاك حاج ــت هن ــد كان فق
المحلــي، وصعوبــة تنقــل المــرأة علــى ســلم الحــراك االجتماعــي الصاعــد، فــإن موقــف المــرأة مــن 
رعايــة بيتهــا وأطفالهــا بالدرجــة األولــى كان عامــاًل مهمًــا مــن عوامــل غيابهــا. وهــذا االســتنتاج 
ــا،  ــاالت تقريبً ــي كل المج ــدة ف ــة الواف ــتخدام العمال ــى اس ــير إل ــي تش ــات الت ــده اإلحصائي تؤك
واالرتفــاع السـريع فــي معدالتهـا مــن ســنة إلــى أخـرى.10 وبالرغـم مــن ذلــك فــإن تطــورًا قــد 
حــدث فعــاًل وأعــاد رســم نســق الهويــة الشــائعة والتابعــة، وخرجــت كثيــر مــن النســاء إلــى العمــل 
العــام، وأصبحــت شــريًكا مهمًــا، غيــر أنــه منقــوص الحريــة ويتســم موقعــه بالضعــف والهشاشــة.

 

10    الكثري من التفاصيل عن التغري االجتامعي يف ليبيا وأثره عيل تطور مشاركة املرأة نجدها يف كتابات بروفيسور مصطفي عمر النري وعائشة فشيكة.
ومنها/ .مصطفى عمر التري .التنمية والتحديث يف املجتمع الليبي(بنغازي: منشورات جامعة قار يونس  ط1 1980)

اد الليبيــني 2004)  انظــر/ عائشــة محمــد بــن مســعود افشــيكة،املرأة والتنميــة يف املجتمــع العــريب الليبــي، سلســلة الدراســات املعــارصة (8)، ( طرابلــس : مركــز جه

ص 122 ،132، وكذلـك »نـدوة اقتصاديـات تعليـم وعمـل املـرأة يف الجامهرييـة العظمـى«، مجموعـة بحـوث مجلـدة وغـري منشـورة / (جامعــة قاريونـس مـن 10 

إىل 12/3/1997).
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البعد التشريعي

ســاوى دســتور االســتقالل فــي المملكــة الليبيــة بيــن الرجــل والمــرأة بصريــح العبــارة 
فالمــادة )11( مــن الدســتور الــذي أقرتــه الجمعيــة الوطنيــة فــي أكتوبــر 1951 نصــت علــى 

أن:
»الليبيــون لــدى القانــون ســواء وهــم متســاوون فــي التمتــع بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية وفــي تكافــؤ الفــرص وفيمــا عليهــم مــن الواجبــات والتكاليــف العامــة 
ــب أو اآلراء  ــروة أو النس ــة أو الث ــر أو اللغ ــب أو العنص ــن أو المذه ــبب الدي ــز بس ال تميي

واالجتماعيــة« السياســية 
كما نصت المادة )12( من الدستور الليبي المشار إليه على أن:

» الحريــة الشــخصية مكفولــة وجميــع األشــخاص متســاوون فــي الحمايــة أمــام 
القانــون«

كما أن المادة )28( من الدستور نصت على أن التعليم:
»حــق لــكل ليبــي وتعمـل الدولــة علـى نشـره بمــا تنشــئه مــن المــدارس الرســمية 

وبمــا تسـمح بإنشـائه تحـت رقابتهــا مـن المــدارس الخاصــة لليبييـن واألجانــب« 
وعاد المشرع في المادة )30( للتأكيد على:

ــى  ــم األول ــات، والتعلي ــن وبن ــن بني ــن م ــكل الليبيي ــي ل ــى إلزام ــم األول »أن التعلي
واالبتدائــي مجانــي فــي المــدارس الرســمية«

وفــي اإلشــارة إلــى التخصيــص )مــن بنيــن وبنــات( فــي المــادة )30( يبــرز خــوف 
المشــرع مـن إمكانيـة فهــم أن المقصـود بالليبييـن الرجــال فقــط أو هضــم حــق اإلنــاث 
فــي التعليــم اإللزامـي، وهكـذا حـدث تطـور سـريع، فـي التعليــم للمـرأة فدخلـت الجامعـة 
وتمتعــت بفــرص التعليـم فــي الخــارج ووفًقـا لنـص المــادة )11( نــرى تأكيــدًا علــى حــق 

ــن. ــع الليبيي ــام جمي ــؤ الفــرص أم تكاف

كما تنص المادة )14( على:
»حــق العمــل لــكل ليبــي وليبيــة، ولهمــا الحق فــي األجــر العــادل دون فرق«. الدســتور 

يقــدس األســرة بشــطريها الرجــل والمــرأة ويســوى بينهما فــي الحقوق.  
ــة الحقــوق السياســية بأنهــا الحــق فــي دخــول مجلــس األمــة  عــرّف دســتور المملكــة الليبي
ــا أن  ــية، كم ــف الدبلوماس ــوزارات والوظائ ــى ال ــواب ، وتوّل ــيوخ والن ــي الش ــن مجلس ــون م المك
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ــه: ــى أن المــادة )2( مــن قانــون االنتخــاب رقــم )6( لعــام 1964  تؤكــد عل
ــًا  ــا كتابي ــة ممارســة حــق االنتخــاب .. وبشــرط أن تقــدم بنفســها طلب  »يجــوز لّليبي

ــد اســمها فــي ســجالت االنتخــاب«. بقي
ــات بنــص الدســتور، فــإن قانــون االنتخــاب  وإذا كان للرجــل والمــرأة نفــس الحقــوق والواجب
ــادة )5(  ــث تشــير الم ــرأة، حي ــوق السياســية للم ــق بالحق ــة تتعل ــكالية قانوني ــد فجــر إش هــذا ق

فقــرة )أ( مــن نفــس القانـون إلــى شـرط أساســي فــي عضويــة مجلــس األمــة، وهــو: 
ــا أن  ــرأة، وبم ــتبعد الم ــح اس ــص الصري ــذا الن ــور«. ه ــن الذك ــا م ــح ليبي ــون المرش »أن يك
المادتيــن )69( و)100( مـن الدســتور أحالتـا شـروط تولـى عضويـة مجلــس األمـة علـى قانـون 
ــاب  ــون االنتخ ــإن قان ــروط، ف ــذه الش ــع ه ــي وض ــرع ف ــعًا للمش ــااًل واس ــت مج ــاب، وترك االنتخ
ــا مكتســبًا للمــرأة تــم إقــراره بالدســتور  ــا يمكــن وصفــه بأنــه قــد مــس بشــكل صريــح حًق هن
الــذي نصـت المـادة )11( منــه علـى أن: »الليبيــون متسـاوون وأنـه ال تمييـز بينهــم«، ولــذا ال 
يجــب بحكـم الدســتور حرمــان المــرأة مـن ترشــيح نفسـها آلي مبـرر، كمـا أن المـادة )81( مــن 
الدســتور قيــدت تولــى الــوزارة بشــرط أن يكــون مــن يتوالهــا ليبيًــا، ولــذا لــم تحــرم المــرأة مــن 

هـذا الحــق.
وبإمكاننــا القــول هنــا: إن دســتور المملكــة الليبيــة قــد ســبق الكثيــر مــن القوانيــن العربية في 
إعطـاء بعـض الحقـوق السياسـية للمـرأة، بـل وفـي عـدم اإلشـارة إلــى الفـروق النوعيـة أساسًــا 

فــي بعــض المــواد، فالمــادة )1( مــن قانــون الجنســية رقــم )17( لعــام 1954 تنــص علــى أنــه:
 »يُعـد ليبيًــا مـن يـوم إصـدار الدسـتور )7 أكتوبـر 1951( كل شـخص كان مقيمًــا 
فــي ليبيــا إقامـة عاديـة فــي ذلـك التاريــخ ولــم تكــن لــه جنســية أو رعويــة أجنبيـة إذا 
ــا. أو كان أحــد والديــه  توفــرت فيــه أحــد الشــروط اآلتيــة: أن يكـون قــد ولـد فــي ليبي

قـد ولــد فيهـا.
ــر  ــه إذا رغــب فيهــا، األم ــة بغــض النظــر عــن جنســية أبي ــن الليبي ــا تعطــى الب الجنســية هن
كذلـك ينســحب علـى الوظائــف الدبلوماســية وتولـي القضـاء، فالمـادة )4( مــن قانـون القضــاء 
تشــمل الشــروط الواجــب توافرهــا فــي القاضــي وهــي نفــس الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر فــي 
عضـو النيابـة وهـي أن يكــون )ليبيــًا كامـل األهليـة( ولـم تشـر مـواد قانــون القضــاء إلــى أكثـر 
مـن هـذا الشـرط، وهكـذا تـم تـرك )نـوع( القاضــي أو عضـو النيابـة للتفسـير، ممــا يعنـي عــدم 
وجــدود شــروط تتعلــق بالنــوع ذكــرًا كان أو أنثــى، أمــا الفقــرات الثانيــة والثالثــة والرابعــة فهــي 
تتعلــق بصفــات حســن الســيرة والســلوك والمؤهــل العالــي فــي القانــون والســن، دون اعتبــار ألن 

تتوافـر هـذه الشــروط فــي أىًّ مـن الرجـل أو المــرأة. 
وهكــذا نجــد أن التشــريع الليبــي، بدايــة مــن دســتور المملكــة الليبيـة لعــام 1951، احتــرم 
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كينونـة المـرأة ولـم يتــم المسـاس بـأي مـن حقوقهـا فـي أي تعديـل الحــق لــه، غيـر أن بعــض 
ــا العتبــارات )النــوع  المــواد التــي لــم تشــر إلــى المـرأة بشــكل مباشــر، تــم التعامــل معهــا وفًق
االجتماعــي( وفســرت لغيــر صالــح المــرأة، أو لــم يتــم التعامل علــى أساســها إال بتحفظ شــديد)11(.

وهــذا التحفــظ فــي تولــي المســئوليات العامــة مــن قبــل المــرأة، ســاعدت فــي تأكيــده الكثيــر 
مـن االعتبـارات المجتمعيــة التــي شـكلت عائًقــا لهـا، ويتضـح بجـالء أنهـا لـم تسـع إلــى تفعيــل 
مشــاركتها أو البحــث فــي نصــوص القانــون التــي تدعــم هــذه المشــاركة، وهــذا التصــرف كان 
ــا،  ــا صريحً ــون، ولتمــارس حًق ــع مهمــة ومتاحــة لهــا بنــص القان ــى مواق ــا لهــا لتتقــدم إل عائًق
فاقتنــاع المــرأة بدورهــا كعضــو فاعــل فــي المجتمــع، أو أنهــا تفضــل دورهــا المجــرد داخــل البيت، 
ــرة  ــراد األس ــي أف ــم وع ــرأة أواًل، ث ــي للم ــي الذات ــم والوع ــتوى التعلي ــى مس ــا عل ــف أساسً يتوق
خاصـة مــن الرجــال، وإدراك الجميـع ألهميــة هــذه المشـاركة، وعــدم تسـفيهها أو التقليــل مــن 
ــاركة  ــة مش ــف بأهمي ــف والتعري ــي والتثقي ــر الوع ــا لنش ــاًل دؤوبً ــب عم ــك يتطل ــأنها. وكل ذل ش
ــاص،  ــكل خ ــي بش ــا االجتماع ــة واقعه ــي وتنمي ــى رق ــك عل ــر ذل ــة وأث ــاة العام ــي الحي ــرأة ف الم
وزيــادة الفــرص والخيــارات أمامهــا للمشــاركة الفعالــة فــي المجتمــع. ومــع التســليم بــأن العوامــل 
االجتماعيــة التـي أتاحتهـا البيئـة المحليـة فـي ليبيـا للمــرأة سـاعدت فـي تخفيــف حــدة الظــروف 
الصعبـة، وهيـأت لهــا فرصًــا للمشــاركة، وكانـت داعمـة بشـكل كبيـر إلحـداث تغيــرات مهمــة 
فــي التعامــل مــع قضيــة المــرأة. كمـا أن عـودة المهاجريــن الذيــن اسـتقروا فــي بلــدان أخــرى 
خــالل ســنوات االســتعمار الغربــي لليبيــا واكتســبوا - إلــى جانــب التعليــم - ثقافــة المشــاركة فــي 
عمليــات التنميــة والتحديــث المجتمعــي والسياســي، ســاندت أيضًــا هــذه الجهــود، باإلضافــة إلــى 
ذلـك فــإن رغبـة الليبييــن مــن رجـال ونســاء فـي تحقيـق مكانــة لبالدهــم، أدت بتضافرهــا إلــى 
خــروج المــرأة مـن خِدْرهــا. وبالرغــم مــن أن الكثيــرات كــن محجبــات ويضعـن الخمــار األســود 
علــى وجوههـن كمـا أنهــن لـم يدركـن أهميـة المشــاركة ولــم يكـن واعيــات بهـا، إال أن هـذا 
لــم يُعرقــل عمــل الرائــدات ومــن سـاندهن مــن العائديــن والعائــدات إلــى الوطــن، فقــد سـاهم 
الكثيــرون فــي ذلــك الوقــت وبشــكل كبيــر فــي دعــم مواقــع النســاء، لكــن العوائــق كانــت كثيــرة، 
ــة ألدوار  ــت معرقل ــا كان ــة كله ــوال االقتصادي ــوء األح ــة وس ــي األمي ــم وتفش ــة التعلي فمحدودي
النســاء وفعاليتهـا، فــي المشــاركة فـي كثيـر مـن جوانـب الحيـاة خاصـة السياسـية، التـي كانــت 
شــكلية فــي كثيــر مــن جوانبهــا وخاضعــة فـي مجملهــا للنخبــة السياسـية المهيمنــة والتابعــة 
للنظـام الملكــي الليبــي، الـذي لـم يكــن يختلـف عـن غيـره مـن النظـم التســلطية آنـذاك. ولـذا 

11       اململكة الليبية ، وزارة العدل ، موسوعة الترشيع الليبي ، ( مرص : دار املعارف ، 1965).
وتم الرجوع إىل : دستور اململكة الليبية من ص ص 9، 47 و مبارشة الحقوق السياسية ، ص ص 63 ، 188 .
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ــام تنظيمــات سياســية  ــا ســلبًا بعــدم وجــود أي هامــش لقي ــاة السياســية فــي ليبي ــرت الحي تأث
تدعــم العمـل األهلــي والمشـاركة السياســية. 

 

البعد الثقافي ودور الرائدات  

ــي  ــد تقتض ــود تقالي ــي وج ــي، وف ــع الليب ــه المجتم ــذي يواج ــم ال ــة الخطــر الداه ــت األمي كان
الفصـل النوعـي بيــن الذكــور واإلنــاث، لـم يكــن باإلمـكان فــي ظــروف الدولـة المنهكـة توفيـر 
مـدارس أو حتـى فصــول مسـتقلة للبنــات، ممـا عـاق بعـض الفئــات المسـتهدفة مـن الطالبــات 
ــا  علــى االلتحــاق بصفــوف الدراســة، ولكـن انتشــار التعليــم بشـكل عــام أحــدث تغيــرًا مجتمعيً
بارتفــاع أعــداد اآلبــاء المتعلميــن الذيــن ال يمانعــون مــن دخــول بناتهم إلــى المــدارس المختلطة 
فــي حالــة عــدم توفــر مــدارس خاصــة بالبنــات، هــذا التطــور تحــول إلــى ســلوك مجتمعــي أدى 

إلــى االرتفـاع النسـبي فـي أعــداد البنــات الملتحقــات بالمراحــل التعليميـة االبتدائيـة.
ــث  ــوات التحدي ــدن، ودع ــى الم ــرة إل ــدالت الهج ــي مع ــبي ف ــاع نس ــه ارتف ــر صاحب ــذا التغي ه
والتنميــة المجتمعيــة، وإحســاس متنامــي بضــرورات تحريــر المــرأة مــن إرث مــاض أعــاق 
ــاج  ــه، وكلهــا جهــود تحت ــان في ــع المجتمــع واإلحســاس باألم ــر واق ــى تغيي ــاج إل مســيرتها، يحت
ــى المــرأة، وقــد تعــود  ــر نظــرة الرجــل إل إلــى نضــال وعمــل، فليــس مــن السـهل بمــكان تغيي
ــدف  ــا ه ــن أوهامه ــرأة م ــر الم ــا. إن تحري ــة عليه ــق الوالي ــه بح ــا ل ــتكانتها واعترافه ــى اس عل
أساســي، فــال يمكــن البــدء فــي تغييــر واقعهــا قبــل االلتفــاف علــى هــذه األوهــام ومعرفــة أســاليب 
التوعيـة الالزمــة لتغييرهــا. إن الحلـول الجاهــزة وبرامــج الدعــم المباشـر وحدهــا ليسـت كافيــة 
لتغييــر واقــع المــرأة العربيــة، ومــا تحتــاج إليــه فــي هــذه الحالــة هــو وضــع قواعــد تؤســس لبنــاء 
أفـكار وقيـم جديـدة تنسـف القديـم وتُحيلـه إلــى تاريـخ مـاض يسـتفاد مـن عبرتــه، وتلـك هـي 
ــات  ــا والحتياج ــة له ــرأة أدوارًا مالئم ــى الم ــب لتتول ــل المناس ــرح البدي ــة لط ــيلة المنطقي الوس

ــاء.  مجتمعهــا وإشــراكها فــي العمــل والبن
ومــن هنــا بــدأت بــوادر العمـل النســائي فـي ظــل الظــروف التــي تســتدعى إســهام الجميــع 
لالرتقــاء بالمجتمــع والنهــوض بــه، وكان لمجموعــة صغيــرة مــن الرائــدات دور واضــح فــي 
ــا  ــة وفًق ــح الهوي ــم مالم ــادة رس ــام، وإع ــل الع ــي العم ــاركة ف ــى المش ــة إل ــرأة الليبي ــادة الم قي
ــادة ظهــرت فــي محــاوالت  ــذي صاحــب االســتقالل، هــذه الري ــر ال ــات التغي ــه مقتضي لمــا تتطلب
ــي نشــأت  ــة الت ــم الظــروف الصعب ــاهمت ـ برغ ــات س ــات النســائية، هــذه الجمعي إنشــاء الجمعي
فيهـا ـ فـي المنـاداة بتحســين أوضــاع المـرأة االجتماعيـة واالقتصاديـة والسياسـية، بــل قامــت 
بإقحــام طالئـع العمــل النســائي فـي الحيـاة العامـة، ومـع اإلقــرار بتواضــع أهـداف هــذا العمــل، 



                     41 

يظــل للجمعيــات النســائية فضــل المبــادرة والســعي إلــى رفــع شــأن المــرأة ودعمهــا ومســاعدتها 
علــى القيــام بــدور داخــل أســرتها، وكانــت المحصلــة النهائيــة تحقيــق هــدف مجتمعــي، ليــس 

ــه. باإلمــكان تجاهل
وهكــذا، أنشـئت أول جمعيـة نســائية فـي مدينـة بنغـازي فـي العـام 1955 )جمعيـة النهضـة 
النســائية الخيريـة( برئاســة السـيدة حميـدة العنيـزي، التـي ُأتيحـت لهـا فرصــة تلقــي تعليمهــا 
األولــي فــي تركيــا. كمــا تأسســت »الجمعيــة النســائية« فــي طرابلــس عــام 1957، وكان ذلــك 
ــم أخــذت  ــاب أدهــم، ث ــادر والســيدة رب ــدات كالســيدة خديجــة عبدالق بفضــل جهــود نســاء رائ
الفـروع فــي التزايــد فــي المــدن األخــرى. وبحسـب هنــري حبيــب فــإن جمعيــات مدينــة بنغــازي 
كانــت األكثــر نشـاًطا، ويُســجل لهــا شــرف الريــادة فــي مجـاالت العمــل النســائي العــام. ولقــد 
ركـزت هــذه الجمعيــات علـى برامــج التوعيــة االجتماعيـة وإعــادة تأهيـل النســاء للقيـام بأعبــاء 
ــي  ــي ف ــام السياس ــي الع ــق الوع ــة وخل ــة وخدمي ــة واجتماعي ــرة ثقافي ــاالت كثي ــي مج ــة ف التنمي
المجتمـع، وبالرغــم مـن بسـاطة األهــداف المعلنـة للجمعيـات النســائية حيـث لـم تتجـاوز إعـداد 
ــات التــي كانــت شــحيحة  النســاء لتولــي شــئون األســرة وإضافــة دخــل محــدود، نتيجــة لإلمكان
حينهـا، إال أن جهـود الرائـدات القـت احترامًــا لـدى السـلطة السياسـية التــي بــادرت فـي العــام 
ــب  ــة مناص ــرأة الليبي ــت الم ــا تول ــاب، كم ــيح واالنتخ ــق الترش ــة ح ــرأة الليبي ــت الم 1963 ومنح
سياســية، حيــث شــاركت امرأتــان فــي بعثــة ليبيــا لــدى األمــم المتحــدة، بعــد االســتقالل مباشــرة. 

وفــي عــام 1964 تــم اعتمــاد الجمعيــة رســميًا، واالعتــراف بهــا كهيئــة اعتباريــة لهــا لوائحهــا 
المعتمـدة، وتـم التوسـع فـي فتــح فـروع لهـا ليغطـي نشـاطها مناطـق عديــدة فـي ليبيـا، وفـي 
عــام 1965 تكــوَّن )االتحــاد النســائي الليبــي( الــذي مكــن المــرأة الليبيــة منــذ ذلــك الوقــت مــن 

التعريــف بنشــاطاتها وأدوارهــا محليًــا ودوليًــا.) 12(

ــي  ــائي ف ــل النس ــدات العم ــاغل لرائ ــغل الش ــل الش ــا تمث ــة وحده ــات المادي ــن الحاج ــم تك ل
ــات  ــر احتياج ــة بتدبي ــي المعني ــرأة ه ــرة، فالم ــة كثي ــات معنوي ــاك حاج ــت هن ــن كان ــا، ولك ليبي
أسـرتها، بينمــا هـي مكبلــة بقيــود اجتماعيــة تفرضهــا المعتقـدات والتقاليــد الســائدة، وكســر 
ــأنها أن  ــن ش ــي م ــائل الت ــر للوس ــول وتدب ــة للعق ــى مخاطب ــاج إل ــة يحت ــود الذهني ــذه القي ه

ــاس. ــي الن ــب وع تخاط

وفـي ضــوء هـذا الوضـع بـرزت الســيدة خديجــة الجهمـي مـن ضمـن رائـدات مسـيرة الوعـي 

12    مزيد من التفاصيل يف، ام العز الفاريس، أمناط التفاعل بني الدولة واملنظامت غري الحكومية يف ليبيا( طرابلس؛ مركز جهاد الليبيني) 2008
وايضا/ هرني حبيب، ليبيا بني املايض والحارض .(طرابلس :املنشأة الشعبية للنرش والتوزيع واإلعالن)1981، ط2 ص36 وما بعدها.

و : جمعية النهضة النسائية ببنغازي بني األمس واليوم ( كتيب تعريف ) (بنغازي : املطابع الحكومية ، 1967 ) .
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ــة  ــو اإلذاع ــاح وه ــد المت ــي الوحي ــر اإلعالم ــر المنب ــة عب ــي البداي ــاء ف ــة للنس ــي خاص االجتماع
الليبيــة التـي أنشــئت عــام  1957)13(، واسـتطاعت السـيدة خديجــة الجهمــي عبــر )الراديــو( أن 
تصــل إلــى البيــوت الليبيــة، وأن تخــوض غمــار التوعيــة االجتماعيــة لألســرة الليبيــة عبــر الكلمــة 
المسـموعة ثـم المكتوبـة، وعبـر جهودهـا فـي العديـد مـن المجــاالت اإلعالميـة، فَأثـرت الحيــاة 
ــي  ــازال يجن ــاًل م ــاًل كام ــا جي ــى جانبه ــت إل ــا، وضم ــا وإبداعاته ــة ببرامجه ــة واالجتماعي الثقافي
ثمــار تضحياتهــا ويعمــل بتوجيهاتهــا، ففــي عــام 1965 أصــدرت العــدد األول مــن مجلــة )البيــت( 
ــة مــا بعــد  ــة تهتــم باألســرة وقضاياهــا وإشــكالياتها التــي أفرزتهــا مرحل ــة ليبي وهــي أول مجل
ــن ســاندوا  ــن اجتماعيي ــن ومصلحي ــاب ليبيي ــرة كت االســتقالل، اســتعانت خديجــة الجهمــي بخب
مسـيرة المجتمـع الليبـي وعبـروا عـن قضايــاه وبذلـوا جهودهـم لترسـيخ مفاهيـم العمـل العــام 
فـي ضميــر أجيـال مـن الرجـال والنسـاء، ولقـد ســاند كثيـرون جهـود خديجـة الجهمـي وحملــوا 
ــي أن  ــة الجهم ــتطاعت خديج ــع، فاس ــور المجتم ــى تط ــي عل ــر الوع ــف بأث ــة التعري ــا مهم معه
تشــكل ضميــرًا حيًــا فــي ظــل ركــود الحركــة المجتمعيــة، وتســتقطب أقالمًــا وأفــكارًا ومبدعــات 

أنـارت لهـن الطريــق وقدمـت لهـن القـدوة والمقـدرة الفـذة علـى التضحيــة. 
ــرزت أســماء،  ــد مــن األســماء، ففــي مجــال اإلعــالم ب ــات العدي ــدات الليبي ــل الرائ تضمــن جي
خديجـة عبدالقـادر، زعيمــة البارونــي، مرضيــة النعـاس، شـريفة القيــادي، نــادرة عويتــي، ربـاب 
أدهــم، نجــاح القابســي .. وغيرهــن مــن األســماء التــي رصـدت حركــة المجتمــع الليبــي وأثــارت 
قضايـاه عبــر المنابــر اإلعالميــة فـي الصحـف المحليــة المتداولــة فـي ذلــك الوقــت وعبــر مجلــة 
ــي  ــل اإلعالم ــي العم ــدات ف ــن الرائ ــان م ــل ث ــدة لجي ــماء عدي ــا أس ــرزت فيه ــي ب ــرأة( الت )الم
واالجتماعــي، ومنهــن علــى ســبيل المثــال: فوزيــة بريــون، ســعاد الوحيــدي، صديقــة العريبــي، 
ــدة بــن  ــراء برامجهــا أصــوات، حمي ــي إث ــا اإلذاعــة فقــد ســاهمت ف نجــاة طرخــان وغيرهــن، أم
عامــرـ  أول مذيعــة ليبيــةـ  وحميــدة البرانــي ونجيــة الطرابلســي، وحليمــة الخضــري، وثريــا الفقــي 

ــن )14(.  وغيره
ــات  ــل كمربي ــن تتواص ــت خطواته ــي ومازال ــل االجتماع ــدات للعم ــة كرائ ــذه النخب ــرزت ه ب
ومصلحــات بــرز بعضهــن فــي مجــاالت عمــل المنظمــات الدوليــة والبعــض اآلخــر عضــوات 
تدريــس جامعيــات ومؤسِّسَــات حقيقيـات للعمــل األهلــي الــذي يأتــي عبــر مبــادرات مجتمعيــة 
وتمويــل أهلــي مســتقل وبعيــدًا عــن أي محاولــة للتأثيــر فــي نوايــا العمــل المدنــي الــذي بشــرن 

ــه)15(.  ب
اهتمـت الرائــدات باإلذاعـة عبـر برامـج األســرة، كوســيلة للتواصـل مـع النسـاء وإعـادة رســم 

13    لقاء مع السيدة خديجة الجهمى ، مجلة رسالة الجمعية ، العدد الثالث ، 1966 ص21 .

 14      مزيد من التفاصيل حول اإلسهامات اإلعالمية واإلذاعية للمرأة الليبية يف ، مجلة املرأة ، مجلد عامي 1967/ 1968 . 

15       أم العز الفاريس ، »مالمح من اإلبداع النسايئ الليبي« ، ندوة اإلبداع النسايئ العريب / بريوت ، سبتمرب 1992.
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مالمــح النســوية للهويــة المنزويــة تحــت العبــاءة األبوية والقبضــة الرجوليــة، وكان اإلنجــاز األكبر 
ــى بالشــأن  ــي تعن ــا والملفــات الت ــد مــن القضاي ــي اهتمــت بطــرح العدي ــة )البيــت( الت فــي مجل
ــا  ــة لحياته ــاء قيم ــا وإعط ــع كفاءته ــا ورف ــة مجتمعه ــي تنمي ــرأة ف ــاركة الم ــة مش ــام وأهمي الع
ــا  ومحيطهــا، فمــن قضيــة الحجــاب إلــى التعليــم ومحــو األميــة والعمــل واالختــالط، إلــى قضاي
العالقــات األسـرية سـواء بيــن األزواج أو بيـن األبنــاء منطلقــة فيمـا بعــد إلــى قضايـا االقتصـاد 
المنزلــي والمشــاركة والمطالبــة بالحقــوق الغائبــة وإثــارة الوعــي بالحقــوق المثبتــة فــي الدســتور 
ولــم يتـم العمــل بهــا، وهـذه القضيـة تــم تناولهـا فــي سلســلة مـن المقــاالت القانونيــة التــي 

نشــرتها المجلــة فـي أعدادهــا المتواليـة )16(.

ــا،  ــف عليه ــات ال يختل ــي بديهي ــرة وه ــة والمناص ــريعات والثقاف ــة التش ــبت أهمي ــد اكتس لق
أهميــة بالغــة الســتنهاض وعــي المــرأة وتحريــر هويتهــا، خاصــة أن ردود أفعالهــا الســلبية، التــي 
تظهـر فـي التكالـب المحمــوم علــى المظاهــر الزائفــة التــي شـوهت مالمــح الحيـاة االجتماعيـة 
ــور،  ــالء المه ــق بغ ــا يتعل ــة فيم ــتويات، وخاص ــى كل المس ــائر عل ــة الخس ــت طائل ــا تح وأوقعته
والمبالغـة فـي مصاريـف المناســبات االجتماعيـة، بينمــا يتـم التقاعـس عـن المطالبـة بالحقـوق 
التـي يكفلهــا القانـون ويبيحهـا الشـرع والديـن والقيــم مجتمعـة مسـئولية المـرأة دون غيرهــا، 
ــا  ــزداد هيمنته ــوم ت ــة وكل ي ــة حاكم ــة الذكوري ــة أن العقلي ــال.)17( خاص ــي النض ــة ف ــال نياب ف
ــة التحــول السياســي فــي  ــه فــي أبحــاث أخــرى، لمعرف وتدخالتهــا، وهــو مــا ســيتم التطــرق إلي

ليبيــا وتأثيــره علــى مشــاركة المــرأة فــي مختلــف المجــاالت.

خاتمــة :  

المفارقـة المهمـة التـي اكتشـفناها، تعلقـت بارتبــاط هويـة المـرأة الليبيـة وتأســيس وعيهــا 
وإعــادة رســم أدوارهــا فــي الحيــاة العامــة فــي بداياتهــا بعمــل الرائــدات الدائــب والالتــي 
تنادَيْــنَ لخدمــة المجتمــع دون دعــم سياســي أو مؤسســي، ورغــم أهميــة مــا تولتــه هــذه النخبــة 
ــف،  ــل والتخل ــر والجه ــرب والفق ــون الح ــن أت ــوه م ــارج لت ــع الخ ــة للمجتم ــت مهم ــن أدوار كان م
ــذا  ــل ه ــتدامة وتفعي ــد الس ــع أي قواع ــم يض ــة، ول ــائية منظم ــة نس ــس لحرك ــم يؤس ــه ل إال أن
الموقــف النضالــي السياســي والمجتمعــي، بالرغــم مــن أن اكتشــاف النفــط وتطــور الحيــاة 
السياســية واالقتصاديــة، ومــا نتــج عنهــا مــن تحســن األوضــاع الحياتيــة، والخدمــات التــي 

16        لالطالع عىل إسهامات املرأة الليبية يف مختلف املجاالت لهذه الفرتة الزمنية ، مجلة املرأة ، مج األعوام 1966/1967/ 1968 . 

17       أم العز الفاريس، املرأة واملشاركة السياسية يف ليبيا( القاهرة: مركز الحضارة العربية) الطبعة األويل ، 2008
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ــاهمت  ــة س ــج مهم ــى نتائ ــاث، أدى إل ــور واإلن ــم للذك ــة التعلي ــة إلزامي ــع وخاص ــدم للمجتم تق
ــادة  ــر أوضــاع المــرأة، ودعــم مشــاركتها التــي ظلــت فــي حــدود ضيقــة، وشــكلت زي فــي تطوي
ــى  ــا أساســيًا حت دخــل األســرة الهــدف األساســي لخــروج المــرأة للعمــل، ومــازال يشــكل مطلبً
ــا لنظــرة  ــه وفًق ــوف بالمخاطــر وال مكاســب ل ــٍن ومحف ــر آم ــااًل غي ــام، مج اآلن، وظــل العمــل الع
قاصــرة غذتهــا قيــم مظهريــة لــم تغــذ الوعــي الجماعــي وأهميــة مشـاركة المــرأة االجتماعيــة 
ــى دعــم مشــاركة  ــة والخطــاب السياســي حــرص عل ــة الليبي بشــكل كاف، بالرغــم مــن أن الدول
المـرأة وعلـى االلتـزام بالمواثيــق والمعاهـدات الدوليـة الســاعية لدعـم حقـوق اإلنسـان، ومنهـا 
االتفاقيــات الخاصــة بالمــرأة واحتــرام كينونتهــا اإلنســانية ونبـذ تمييزهـا، ووقــف العنـف الــذي 
يمــارس ضدهـا، وتمكينهــا مـن النفــاذ إلــى ممارســة الســلطة واتخــاذ القــرار وممارسـة العمــل 
العــام، وفـي ســبيل ذلــك قامــت الدولــة بالتصديــق علــى االتفاقيــات الدوليـة المعنيــة وســعت 
ــا لهــا، وبمــا ال يتعــارض  ــد التزامهــا بالعمــل وفًق ــي لتأكي ــوات المجتمــع الدول ــر قن ــاون عب للتع
مـع العقيـدة اإلسـالمية والقيـم االجتماعيــة والتشـريعات المحليـة النافـذة، ولكــن كل ذلـك فـي 
ــى ورق  ــر عل ــه حب ــي أغلب ــازال ف ــا وال بالممارســة، وم ــي األدراج ال يُفعــل قانونيً ــع ف ــه قاب مجمل
يُتلــي فــي المحافــل ويرصــد فــي تقاريـر الوفـود. فاإلجابـة عـن ســؤال المــرأة الهويـة، وهويــة 
المــرأة الليبيــة؟ مرتبــط بإجــراء العديــد مــن اإلصالحــات فــي شــتى مجــاالت الحيــاة التــي تعيشــها 
المــرأة، ويبــدأ بتحســين الواقــع بشــكل عــام، بإبعــاد شــبح الفقــر والجهــل والمــرض كليًــا وتوفيــر 
أمنهــا اإلنســاني، عبــر برنامــج وطنــي تخصــص لــه موازنــات ضخمــة وينجــز بشــكل ســريع، وهــذه 
مســئولية الدولــة الحارســة القــادرة علــى تأميــن حاجــات مواطنيهــا، وتوفيــر حقوقهــم عليهــا، ثــم 
النظــر إلــى المــرأة كمواطــن كامــل األهليــة والدفــع بهــا للعمــل فــي مجــال آمــن وتشــجيعها علــى 
خــوض غمـار العمـل العــام بثقـة ودرايـة ومعرفـة وتأكيـد أهميــة دور المــرأة فـي تنميـة وطنيـة 
ــن  ــم تمكي ــي تدع ــة الت ــوارات الفكري ــات والح ــام الدراس ــال أم ــح المج ــاملة، وفت ــتدامة وش مس
المــرأة وضــرورة مشــاركتها فــي الحيــاة العامــة، وذلــك بالتعمــق فــي االختالفــات المنهجيــة حــول 
العالقــة بيـن حقوقهـا والثقافـة اإلسـالمية، ومــدى القبــول بتغييــر األفـكار والقيــم نتيجــة تغيـر 
ــع المــرأة  ــع مــن واق ــم تنب ــب اإلنســانية، مــع طــرح منظومــة مــن المفاهي االحتياجــات والمطال
الليبيــة، والقيـم العربيــة، وخصوصيـة الهويـة الثقافيــة والديــن اإلسـالمي، وفــي ضــوء مــا هـو 
مطــروح مــن أهــداف تنمويــة حــول تمكيــن المــرأة وتحقيــق المســاواة، وتضييــق الفجــوة النوعيــة 
وصــواًل إلــى تأميــن العمــل العــام والمشــاركة الفاعلــة فــي كل المجــاالت السياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة، والقبــول بالمــرأة طرًفــا أساســيًا فيــه، كمــا يتطلــب األمــر توظيــف قنــوات التنشــئة 
السياســية، وخاصــة التعليــم الرســمي ووســائل اإلعــالم المختلفــة لغــرس قيــم وتوجهــات داعيــة 
إلــى تمكيــن المــرأة ودعــم مشــاركتها اإلنســانية والتعريــف بالتشــريعات والقوانيــن الداعمــة لها، 
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فــي مواجهــة النظــرة التقليديــة التــي تتحــدي تغييــر واقــع المــرأة وتحــد مــن مشــاركتها، واعتبــار 
المــرأة المعنــىِّ األساســي بتفعيــل وخلــق منظومــة معرفيــة اجتماعيــة وسياســية وســلوكية تؤكد 
مشــاركتها، وهــو جهــد يســتلزم وقفــة جــادة مــن المثقفيــن ومتخــذي القــرار والمهتميــن ولكنــه 
كــرة فــي ملعــب المــرأة، وحدهــا المعنيــة بــه، فإمــا تفعيلــه وجعلــه برنامجًا وطنيًــا للمســتقبل، أو 
االنــزواء خلــف أوهامهــا، مكتفيــة بــدور المتفــرج والمتحســر أمــام ســؤال غيابهــا، خاصــة فــي ظــل 
الظــروف الصعبــة التــي تعيشــها الدولــة الليبيــة نتيجــة مــا أصابهــا مــن انهيــارات عقــب التحــول 

السياســي فـي 2011.
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مساهمة المرأة في بناء الديمقراطية
 من خالل التجربة التونسية

بقلم األستاذة محرزية العبيدي

 

مقدمة :

ــرار  ــاب الق ــا بأصح ــر عالقته ــا تذَك ــدو حينم ــا يب ــو أول م ــس ه ــي تون ــرأة ف ــاء بالم االحتف
ــهد  ــن للمش ــن والمراقبي ــدى المحّللي ــاع ل ــبه إجم ــد ش ــك نج ــتقالل ولذل ــذ االس ــي من السياس
ــد  ــي عه ــى ف ــي حت ــة للسياس ــة إيجابي ــرأة عالم ــب الم ــار مكاس ــي اعتب ــي ف ــي التونس السياس
ــررت  ــارزة ب ــة الب ــة الغربي ــية والحقوقي ــوه السياس ــض الوج ــى إن بع ــي. حت ــن عل ــور ب الدكتات
صمتهــا علــى تجاوزاتــه وفســاد حكمــه واســتبداده بحمايتــه لمكاســب المــرأة التونســية. وطالمــا 
ــم  ــي العال ــتثنائية ف ــة اس ــية حال ــرأة التونس ــار الم ــي اعتب ــة ف ــورة اإليجابي ــذه الص ــاهمت ه س
العربـي واإلسـالمي حتـى إن عـدة بلـدان عربيـة ومسـلمة تقـارب اليـوم التجربــة التونسـية فـي 

ــا.  ــتفادة منه ــاول االس ــرأة وتح ــف الم مل
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وإذ ال أحــد ينكــر أن المنجــز القانونــي الصــادر عــن إرادة سياســية )مؤســس الدولــة الوطنيــة 
الحبيــب بورقيبــة( ســاهم فــي إفــراز حضــور نوعــي للتونســيات فــي كافــة مجــاالت الفعــل واإلنتــاج 
مـن التعليـم للصحـة لالقتصـاد والسياسـية والثقافـة..، فـال يجـب أن نغفـل عـن مســألة مهمـة 
وهــي اســتغالل المــرأة كمصــدر مــن مصــادر الشـرعية السياســية واسـتعمالها كورقــة سياسـية 
رابحــة مــن طــرف النظــام البورقيبــي ثــم مــن طــرف الدكتاتــور المخلــوع الــذي غطــى هو ووســائل 
دعايتــه اضطهــاد المــرأة وحرمانهــا مــن بعــض الحريــات األساســية )حريــة اللبــاس( والحقــوق 
المدنيــة )حــق التعليــم والعمــل لنســاء وبنــات وأخــوات المســاجين السياســيين والنشــطاء 
الحقوقييــن والناشــطات( بالصــورة المنمقــة والبراقــة للمــرأة التــي كان يعرضهــا كواجهــة 
لنظامـه، بـل األخطــر مــن ذلــك أنـه ســاهم فـي إدمـاج المــرأة فــي منظومـة الفســاد األخالقــي 

والمالــي والسياســي الــذي مــس كل مســتويات اإلدارة والدولــة فــي عهــده. 
ولكـن المـرأة التونســية، وبنسـبة مهمـة، لــم تســقط فـي الفـخ »االحتفــاء السياسـي« بــل 
أثبتــت عبــر مقاومتهــا للظلــم والتســلط ثــم مشــاركتها الفعّالــة في ثــورة 17 ديســمبر 2010/14 
جانفــي 2011 أنهـا أحـد أهــم الفاعليـن فـي تغييـر المشــهد االجتماعـي والسياسـي وفـي إرسـاء 
قيــم الديمقراطيـة وحقــوق اإلنســان فــي تونــس بعــد الثـورة. فذاكــرة النضـال السياسـي ضــد 
ــي  ــزب الديمقراط ــة للح ــة العام ــي األمين ــي الجريب ــل م ــائية مث ــماء نس ــظ أس ــة تحف الدكتاتوري
ــت  ــي جمع ــر 2005 الت ــادرة 18 أكتوب ــادت مب ــي ق ــخصيات الت ــن الش ــت م ــي كان ــي، الت التقدم
ــا واســعًا مــن المعارضـة علــى اختــالف مشــاربها لتتفـق علــى رفــض االســتبداد والتصــدي  طيًف
ــلمي  ــداول الس ــة والت ــة والديمقراطي ــى التعددي ــوم عل ــة تق ــاء جمهوري ــع إلنش ــى التطل ــه وعل ل
علــى الســلطة واحتــرام حقــوق اإلنســان. ولقــد دوّن هــذا االتفــاق فــي وثيقــة عرفــت بميثــاق 18 
أكتوبــر وكانـت مــن المراجـع التـي اسـتند لهـا النــواب المؤسسـون عنــد كتابــة دســتور 2014. 
ــا بأســماء الحقوقيــات راضيــة النصــراوي وسـعيدة العكرمــي وقــد  وتحتفــظ هــذه الذاكــرة أيضً
كــنّ فــي مقدمـة مــن نّظــم المجتمــع المدنــي للتصــدي النتهــاكات حقــوق اإلنسـان والتنديــد 
بجرائــم التعذيــب الممنهــج الــذي كان يتعــرض لــه المســاجين السياســيين، وذلــك داخــل البــالد 
ــن  ــبة م ــن محاس ــي تضم ــات الت ــاء المؤسس ــي إرس ــيدات اآلن ف ــذه الس ــاهم ه ــا. وتس وخارجه
ــت  ــداء تح ــذا االعت ــددون ه ــد يج ــن ق ــة م ــي ومراقب ــي الماض ــي ف ــة التونس ــى كرام ــدوا عل اعت
ــا سـيدات تونســيات فــي اإلعــالم الحــر مثــل نزيهــة رجيبــة  الجمهوريــة الثانيــة. وتميــزت أيضً
ــيات  ــات تونس ــاء ديمقراطي ــة نس ــات جمعي ــل مؤسس ــوي مث ــرح النس ــي الط ــدات ف ــك رائ وكذل
ومنهـن مـن رافقـن التشـريع للمرحلـة االنتقاليـة األولـى إثـر الثــورة وكـن وراء اقتـراح التناصـف 
فــي قائمــات الترشــح النتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي مثــل األســتاذة ســناء بــن عاشــور، 
وال يجــب أن ننسـى أيضًـا المئــات مـن السـيدات المنتميــات للتيـار اإلسـالمي الالتــي أصبحــن، 
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بفعـل الواقــع األليـم الـذي ُفـرض عليهــن مـن سـجن األزواج واألبنـاء واآلبـاء والتضييـق عليهـم 
فـي عيشــهم، مناضـالت شرسـات عــن حقوقهـن وحقـوق عائالتهـن وكان طريـق نضالهــن هـو 
طريـق تمكينهــن فـي العائلــة والمجتمـع وربحـت تونــس بهـن جيـاًل مـن النســاء تكــون لهــن 
ــة مباشــرة  ــاة العامــة وبفعالي ــي الحي وعــي سياســي واجتماعــي جعلهــن مؤهــالت للمشــاركة ف

بعــد الثـورة.
ــتوى  ــرة مس ــن الخب ــج وم ــن النض ــت م ــد بلغ ــية ق ــرأة التونس ــول إذن إن الم ــطيع الق نس
يجعلهـا تقـارب وضعهــا وتدرســه وتحاســب نفسـها وتســاءل المجتمـع وتحــاول أن تجيــب بــكل 

ــة:  وضــوح عــن األســئلة التالي
هـل وصلـت حًقـا للمســتوى الــذي تطمـح لــه حًقـا مــن التحـرر والمســئولية والمبـادرة   -
أم هــي »مفعــول بهــا« مــن طــرف السياســي الــذي يغــدق عليهــا بعــض الحقــوق طــورًا ويحرمهــا 

مـن أخـرى طــورًا آخـر حسـب مخططاتــه ومصالحــه وبحســب والءهـا لــه؟ 
هــل ســاهمت فــي تحديــد هويتهــا كامــرأة تونســية لهــا جــذور حضاريــة ضاربــة فــي   -
عمــق التاريـخ خاصــة العربــي اإلســالمي ومنفتحــة علـى عالمهــا الحاضـر أم هــل تركــت لغيرهــا 

ــة؟ ــذه الهوي ــد ه ــة تحدي مهمّ
هل هي بصدد بناء ونشر خطاب نسوي غير منبت عن واقعها االجتماعي؟  -

ــذي تعيشــه  ــرة االنتقــال الديمقراطــي ال ــة فــي فت ــر فاعلي هــل وجودهــا السياســي أكث  -
ــة؟  ــة التنمي ــي عملي ــارك ف ــالد وتش الب

ــر  ــا الظواه ــر عليه ــي تؤث ــية الت ــرة التونس ــي األس ــا ف ــا ودروه ــش موقعه ــف تعي وكي  -
االجتماعيــة الســلبية مثــل العنــف ضــد المــرأة والفشــل األســري وفقــدان عنصــر الثقــة فــي العالقة 
مـع الرجـل وتغيـر تركيبـة األســرة التقليديـة وإدراج مفاهيـم جديـدة مثـل الجنـدر، كيـف لهــا أن 

تســاهم فــي مجابهتهــا وحلهــا؟

كل هـذه األسـئلة طرحتهـا المـرأة التونسـية عامــة وصنفتهــا بحســب موقعهـا االجتماعـي، 
انتمائهــا الفكــري والسياسـي ودورهـا المجتمعـي واالقتصــادي، وبحســب انفتاحهــا علـى العالــم 
والتجربــة اإلنســانية عامـة بمـا فيهـا مــن إنجـازات لصالـح المـرأة والرجـل علـى السـواء وخاصـة 
المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة التــي أمضــت عليهــا الدولــة التونســية كعضــو فــي األمــم 

المتحــدة.
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ــرعية  ــر ش ــة عب ــاة العام ــي الحي ــم ف ــب دور مه ــرأة للع ــاء الم ــة بارتق ــذه المرحل ــمت ه اتس
انتخابيــة مثلهــا مثــل الرجــل وليــس عبــر تعييــن يعطــي لهــا كفضــل منــه. فقــد صعــدت 
للمجلــس التأسيســي أكثــر مــن خمســين امــرأة وتطــور هــذا الرقــم ليتجــاوز الســتين إثــر تعويــض 
مـن تقلـد وزارات مــن النـواب بمـن يليهـم فــي القائمـة وهـن عـادة مــن الســيدات، وهــذا مــن 
األثــر الطيــب لقانــون االنتخابــات الــذي فــرض التناصــف والتنــاوب فــي قائمــات المرشــحين. وكان 
تقــدمّ ممثلــة المعارضــة، مــي الجريبــي، لمنافســة مرشــح الترويــكا لرئاســة المجلــس التأسيســي 
الســيد مصطفــى بــن جعفــر حدًثا مهمًــا وذا بعــد رمزي لــوالدة الديمقراطيــة التونســية الجديدة، 
ــه فقــد  ــر تنصيب ــز كلمــة إث ــي تقتضــي أن يعطــي الفائ ــد الســارية الت ــا للتقالي ــه خالًف خاصــة أن
أســند رئيــس المجلــس هــذه الكلمــة لمنافســته، وهكــذا كانــت أول كلمــة رســمية فــي المجلــس 
الــذي ســيكتب الدســتور لســيدة تمّثــل المعارضــة، فكأنمــا كانــت رمــزًا النتهــاء مرحلة االســتبداد 

والـرأي الواحـد.
وتلــى هــذا الحــدث الرمــز انتخــاب نائبــة أولــى لرئيــس المجلــس مــن الحــزب األغلبــي، حركــة 
النهضـة، فتكـرّس مفهـوم التنـاوب بيـن المـرأة والرجــل فـي تقلــد المهـام العليـا فـي الدولـة، 
ــع  ــا يق ــى وكل م ــة األول ــرة االنتقالي ــي الفت ــة ف ــلطة منتخب ــى س ــي كان أعل ــس التأسيس فالمجل
فيــه ينقــل مباشــرة فيؤثــر فـي العقليــات وفـي الســلوك العــام. ومــن خــالل نوعيـة أدائهــا فــي 
تــرأس الجلســات العامــة وإدارة العالقــة بيــن النــواب فــي عمـل اللجــان ومشــاركتها اإلعالميــة 
بــرزت النائبــة األولــى، محرزيــة العبيــدي، كسياســية مقتــدرة دعمــت دور المــرأة التونســية 
ــا  ــا فيه ــة بم ــات العام ــن الجلس ــز %67 م ــا يناه ــت م ــئة، إذ ترأس ــة الناش ــاء الديمقراطي ــي بن ف
جلسـات المصادقـة علـى الدسـتور. وقـد تعـززّ دورهــا بحضـور عـدد كبيــر فــاق الخمـس عشـرة 
ــك  ــررات، وكذل ــس ومق ــات رئي ــة، ونائب ــريعية مهم ــية وتش ــان تأسيس ــات لج ــن رئيس ــيدة م س
مـن مسـاعدات لرئيــس المجلــس وأعضـاء لمكتبــه. هـذا الحضـور النســائي البـارز علـى مســتوى 
الهيــكل تمتّــن بالمســاهمة المضمونيّــة للنائبــات فــي نــص الدســتور وفــي القوانيــن التــي تــم 
ســنّها، وفــي المشــاركة فــي المراحــل الحساســة مــن التفــاوض التــي تلــت أزمــة جويليــة 2013، 
إثــر اغتيــال النائــب محمّــد البراهمــي، التــي آلــت للحــوار الوطنــي ومخرجاتــه ومنهــا التوافــق علــى 
الدســتور. ســاهمت النائبـات مـن مختلــف األحـزاب ومــن المســتقّلين بجديــة فــي اقتـراح بنــود 
فــي الدســتور، خاصــة التــي تتعلــق بالحقــوق والحريــات، والتعليــم والهيئــات الدســتورية وأبديــن 
ــن  ــي جهاته ــن ف ــع المواطني ــل م ــى التواص ــور وعل ــى الحض ــة عل ــى المواظب ــرًا عل ــا كبي حرصً
وعلــى إيصــال صـوت المواطـن للجلســة العامــة. هـذا فــي داخـل المجلـس التأسيسـي أمـا فــي 
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خارجـه فقــد كانـت المــرأة التونســية مـن خــالل العمــل فـي المجتمـع المدنـي وفـي المنظمــات 
المهنيــة المختلفــة حاضــرة ومواكبــة لــكل مراحــل صياغــة الدســتور كقــوة اقتــراح، ولوبــي ضغــط 

ومجموعــات مســاندة.
فــي مجــال االقتراحــات، كانــت مــن أول النــدوات التي عقــدت حــول مضامين الدســتور ودعيت 
لهــا النائبــات هــي التــي نظمهــا ائتــالف الجمعيــات النســائية الــذي اقتــرح مشــروع دســتور كتبتــه 
النســاء وقدمــه للمجلــس، وأمــا فيمـا يخـص لوبيـات الضغـط والتأثيـر فـي التشـريع وفـي بنـود 
الدســتور فلقــد كانــت العديــد مــن المنظمــات المهنيــة تحــت قيــادة نســائية قويــة وذات حضــور 
مؤثــر فــي لقــاءات المجلــس مــع لمجتمــع المدنــي للتشــاور فــي قوانيــن مهمــة مثــل التــي كانــت 
معنيـة بإصـالح القضــاء )القاضيـة كلثـوم كنّـو، وروضـة العبيـدي، وغيرهمـا( والقانـون المنظـم 
ــى  ــوق جرح ــة بحق ــن الخاص ــا( والقواني ــة وغيره ــن نجم ــال ب ــة ع ــة )المحامي ــة االنتقالي للعدال
ــي حــداد وايمــان الطريقــي(.. أمــا مجموعــات  ــاء الفرحانــي وليل ــة لمي ــورة )المحامي وشــهداء الث
ــر  ــات والشــباب وذوي اإلعاقــة ولحريــة الفــن واإلبــداع والتعبي المســاندة لحقــوق المــرأة واألقلي
فكانــت فــي معظمهــا ممثلــة بســيدات رابطــن فــي المجلــس وأوصلــن أصواتهــن نصــرة لقضايــا 
يعتقـدن أن الديمقراطيــة ال يؤســس لهـا دون قوانيــن تضمنهـا وتنصـف الفئـات التـي تمثلهـا.
ــان  ــيين واحتق ــن السياس ــن الفاعلي ــة بي ــاب الثق ــة وغي ــع الحساس ــرة المواضي ــرًا لكث ونظ
المشـهد السياســي عامــة وضبابيتــه فـي الفتــرة االنتقاليــة األولـى فلقـد كانــت السـمة الغالبـة 
للعالقــة بيـن مختلــف فئــات المجتمــع مــن سياسـيين وناشــطين اجتماعييــن وممثليـن للدولــة 
ومواطنيــن بالتجــاذب والنقــاش المحتــد كأن كل طــرف كان خائًفــا مــن الطرف الثانــي، بل وذهبت 
المواقــف لتطــرف كبيــر أحيانًــا باإلقصــاء المتبــادل فالعلمانــي يعتبــر أنــه المتكلــم باســم الحداثــة 
والديمقراطيــة وحقــوق اإلنسـان ويقصـي اإلســالمي مـن أي حــق فــي الحديــث عنهــا أو الدفــاع 
عليهــا، واإلســالمي يــرى نفســه محدًثــا باســم الديــن واألصالــة والنضــال ضــد االســتبداد ويُنكــر 
علــى العلمانــي الحديــث فــي هــذه المواضيــع أكان بالنقــد أو اإلضافــة أو التقييــم؛ والشــباب يــرى 
ــل الســابق  ــاع عــن أهدافهــا ويرفــض تقــدم الجي ــورة والدف ــادئ الث ــم بمب نفســه األحــق بالتكل
الـذي هـو فـي نظـره مسـؤول عمـا آلــت إليـه البـالد مـن اســتبداد وتقهقـر اقتصــادي وتفريــط 
ــرون أنهــم  ــة ي ــورة، وأهــل المــدن الداخلي ــد الث ــا بع ــة الم ــادة دول ــي قي ــه ف ــي ســيادتها علي ف
األحــق بصياغــة مبــادئ وأسـس العدالــة االجتماعيــة بمــا فــي ذلـك مبـدأ التمييــز اإليجابــي وال 
ــين  ــة وتحس ــب التنمي ــبيًا مطال ــة نس ــاحلية والمترفه ــدن الس ــل الم ــاركهم أه ــون أن يش يقبل
ظـروف العيــش.. وبالطبـع لـم تكــن النسـاء التونســيات خــارج هــذا الســياق الـذي يعتبــر عاديًــا 
فــي بلـد يبحــث عـن معاييــر ومرتكــزات جديـدة لبنـاء جمهوريتــه الثانيــة وترســيخ الديمقراطيــة 
فيهــا، نعــم لقــد جرّبــت المــرأة التونســية )والتــزال( التجــاذب والتخاصــم حــول أي نمــوذج للمــرأة 
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نريــد أن نبنــي وأن نعتمــد.
منــذ السـويعات األولــى التـي تلـت إعـالن نتائــج االنتخابــات التأسيسـية فـي أكتوبــر 2011 
عبــرت ممثــالت التيــار النســوي الكالســيكي فــي تونــس عــن خوفهـا مـن تقهقــر حالــة المــرأة 
ــذي  ــه مشــروع خاصــة أن الحــزب ال ــا، وهــذا الخــوف هــو فــي أصل ــا واجتماعيً التونســية قانونيً
تصــدر المجلــس التأسيســي هــو ذا مرجعيــة دينيــة مــع مــا لهــذه الفئــة مــن األحــزاب مــن صــورة 
نمطيــة مروجــة فـي بلدنــا كمـا فـي العالـم تجعـل منهـا عـدوة للمــرأة، ولكـن المتابــع لكيفيـة 
اسـتعمال هـذا »الخــوف المشــروع« مـن قبــل السياســيين ال يفوتـه أن يالحـظ تحويلـه لفزاعـة 
فـي بعــض األحيـان لتحقيــق أغــراض سياســية. وممـا زاد هــذا التجــاذب »النســائي« حــدّة هـو 
الــرد عليــه مــن قبــل النســاء المنتميــات للتيــار اإلســالمي والالتــي انتظمــن أيضًــا فـي منظمــات 
وتواجــدن فــي صفــوف أحــزاب بخــوف مقابــل وال يقــل مشــروعية وهــو الخــوف مــن العــودة لزمــن 
الحرمــان مــن الحقــوق ومــن أبســطها كالحــق فــي حريــة اللبــاس والتعلــم والعمــل الذيــن حرمــن 
ــا الغبــن القديــم الــذي يســكن قلبوهــن والنابـع مــن اإلحســاس بـأن  منــه طيلـة عقـود، وأيضً
التيــار النســوي العلمانــي الــذي كان لــه مســاحة مــن الحريــة تحــت حكــم بــن علــي لــم يعبــر عنــه، 
ووقفـه لجانبهــن يـوم كانـت حقوقهــن تنتهــك بــل مشـاركته فــي التشــديد علـى منـع الحجـاب، 

وهــذا مـا رشـح مـن الحـوارات التليفزيونيـة القليلـة التـي جمعـت رمــوز نســوية مـن التياريــن.
هــذا التجــاذب باعــد بيــن النســاء التونســيات فــي فتــرة التأســيس األولــى، بــل وفــرق بينهــن 
فــي وقــت كــنّ فــي أشــد الحاجــة إليجــاد أرضيــة مشــتركة حتــى يضمــن حقوقهــن ومكتســباتهن 
فـي الدسـتور، وقــد عرفـت هـذه الفرقــة والتضــاد أوجهـا خــالل صائفـة 2012 والحــوار السـاخن 
حــول التكامــل والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة. وبالرغــم مــن ســلبيات هــذا التجــاذب فلقــد كانت 
لــه نــواح إيجابيــة وهــي جعــل قضيــة المــرأة وحقوقهــا فــي قلــب الحــوار الوطنــي حــول الدســتور، 
وسـاهم فــي اسـتعجال مبـادرات محمــودة مـن جمعيــات نسـائية اشــتغلت علـى تجميــع النســاء 
ــة  ــاء أرضي ــي بن ــروع ف ــادئ والش ــوار اله ــم الح ــتركة وتعل ــب مش ــن مطال ــاع ع ــيات للدف التونس
مشــتركة يلتقيــن عليهــا مــع اختالفهــن وفــي هــذا تمتيــن للتعديــة وترســيخ للديمقراطيــة، ومــن 
هــذه الجمعيــات أذكــر جمعيــة »تونســيات« التــي كانــت والتــزال جســرًا بيــن النســاء التونســيات 
الالتـي يـردن مصالحـة أصالتهــن مـع حداثتهـن وقـد كـن مــن أوائــل الجمعيــات التـي تصــدت 
للتعريــف باالتفاقيـات الدوليـة التـي تخــص حمايـة المـرأة وتمكينهـا عنــد جمهـور عريـض مــن 
النســاء وتوعيتهــن بــأن حقوقهــن جـزء ال يتجــزأ مــن حقــوق اإلنســان، وجمعيــة »المــرأة الحــرة« 
التــي ركــزت علــى دور المــرأة فــي التنميــة والتمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي وجمعيــة »أصــوات 
نسـاء« التــي كانــت رائـدة فـي إيجـاد فضـاء حـواري مفتـوح لتكويــن قيـادات نســائية شـابة مــن 
مختلــف األحــزاب واعيـة بــأن أولويتهـا فــي فـرض تواجدهـا معًـا فـي الفضـاء العـام كقــوة بنــاء 
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متضامــن للفضــاء الديمقراطــي والمؤسســاتي، وكذلــك جميعيــة »رابطــة الناخبــات التونســيات« 
التــي جمعــت فئــات عريضــة مــن النســاء لتمليكهــن ثقافــة الترشــح واالنتخــاب لــكل االســتحقاقات 
االنتخابيــة المنتظــرة فــي بالدنــا، هــذا وبالطبــع تواصــل عمــل ونشــاط الجمعيــات المعروفــة مثل 
النســاء الديمقراطيــات، وكذلـك نمــو عـدد النســاء المنتميـات لألحــزاب وخاصــة منهـا األحـزاب 

الكبـرى مثـل حركــة النهضـة والحركـة الصاعـدة آنـذاك نـداء تونــس وتنظيـم نشـاطهن.
كل هـذه الجهــود أخرجـت النسـاء التونسـيات فـي مشـارف نهايــة الفتـرة االنتقاليـة األولـى 
مــن ســلبية اإلقصــاء المتبــادل إلــى إيجابيــة التواصــل بينهــن علــى مســتويات عــدة فــي المجتمــع 
المدنــي وفــي المجلــس الوطنــي التأسيســي الــذي نجحــت فيــه النائبــات مــن مختلــف الكتــل فــي 
االتفــاق علــى صياغــة مشــتركة للفصــل 46 مــن الدســتور والــذي نــص علــى التمســك بمكاســب 
ــن الرجــل والمــرأة وجعــل مــن التناصــف فــي الترشــح  ــؤ الفــرص بي المــرأة وأكــد ضــرورة تكاف
ــا دســتوريًا وحمّــل الدولـة مســئولية حمايــة المـرأة مــن العنــف، فقــد  للمجالــس المنتخبـة حًق
حضــي هــذا البنــد بـــ186 إمضــاء من النواب نســاء ورجــااًل كي تتبنــاه لجنــة التوافقات الدســتورية. 
ومــن ثمــار بــروز المـرأة فــي المشـهد السياسـي خـالل الفتــرة االنتقاليــة األولـى تدعيـم ثقافـة 
التــداول والتنــاوب والتشــارك بيــن المــرأة والرجــل فــي تحمــل المســئوليات العليــا فــي كل 
ــى االنخــراط فــي االســتحقاقات  المؤسســات الدســتورية وغيرهــا وتشــجيع المــرأة التونســية عل
االنتخابيــة وفــي األحــزاب السياســية، ممــا يجعــل موضــوع المــرأة ودورهــا ومناصرتهــا فــي قلــب 
ــات  ــح انتخاب ــذي رب ــد مــن األحــزاب وخاصــة منهــا الحــزب ال الخطــاب السياســي المــروج للعدي

.2014

المرأة في الفترة التأسيسية الثانية، المجلس التشريعي  

ــي  ــس التأسيس ــي المجل ــا ف ــتور وحضوره ــة الدس ــي صياغ ــرأة ف ــاهمة الم ــت مس ــن كان لئ
بــارزًا فــإن وجودهـا فــي الجهــاز التنفيــذي وخاصـة الحكومــة فقــد كان محـدودًا وغيــر مرضــي، 
ــي  ــرأة ف ــود الم ــم وج ــب لتدعي ــريعي منتخ ــس تش ــالق أول مجل ــد انط ــد عن ــه الجه ــك توج لذل
ــن  ــة بي ــى ثماني ــد األول ــب الصي ــة الحبي ــي حكوم ــدد النســاء ف ــال كان ع ــذي، وفع الجهــاز التنفي
وزيــرات وكاتبـات دولــة ولكنــه تراجــع فــي حكومتــه الثانيـة لثـالث وزيــرات فقــط، وأرسـى فــي 
ــاج  ــتراتيجية إدم ــة الس ــي الحكوم ــو تبن ــدد ه ــن الع ــم م ــة، واأله ــى خمس ــاهد عل ــة الش حكوم
ــة  ــج الحكومي ــاء البرام ــي بن ــا وف ــف العلي ــناد الوظائ ــي إس ــاواة ف ــادئ المس ــاة مب ــرأة ومراع الم
والموازنــات العامــة، حتــى إنهــا أحدثــت مجلــس للمســاواة يتابــع مــع الــوزارات المختلفـة مــدى 
ــريعي  ــس التش ــتوى المجل ــى مس ــن عل ــا. لك ــه إيجابيً ــذا كل ــتراتيجة وه ــذه االس ــا له احترامه
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تتراجــع تمثيليــة المــرأة علــى المســتوى القيــادي مــن ســنة ألخرى، ففــي الســنة البرلمانيــة األولى 
ــة المــرأة ولجــان  ــة كالســيكية وهــي لجن ــة رئاســة لجــان مســندة للمــرأة منهــا لجن كانــت ثالث
ــو  ــرأة كعض ــدت الم ــك تواج ــة، وكذل ــات الخارجي ــات والعالق ــوق والحري ــة الحق ــل لجن ــة مث مهم
ــة الرابعــة انحســر عـدد  فــي مكتــب المجلــس ومســاعدة للرئيــس، ولكــن فــي الســنة البرلماني
ــة مكتــب  ــا مــن عضوي ــة خاصــة واختفــت المــرأة تمامً رئيســات اللجــان الثنتيــن وكالهمــا لجن
المجلــس. هــذا التواجــد المتدنــي للمـرأة علـى المســتوى الهيكلــي للبرلمــان وهـو الــذي علــى 
عاتقــه مواصلــة إرســاء المؤسســات الديمقراطيــة فــي البــالد هــو نقطــة ســلبية البــد مــن االنتبــاه 
لهــا وتداركهــا. ولعــل هــذا التــدارك مطلــوب باألســاس مــن األحــزاب الممثلــة فــي المجلــس كــي 
ــل والتحــدث باســمها وتمثليهــا فــي  ــادة الكت تعطــي دورًا أهــم ألعضائهــا مــن النســاء فــي قي

ــة. ــة والخارجي ــة والسياســة الداخلي ــر اإلعالمي المناب
ومــع هــذا فتســحب للمجلــس إنجــازات مهمــة تخــص للمــرأة منهــا تمريــر قانونيــن يخصــان 
المـرأة واألســرة وهمــا تنقيــح القانــون الــذي ينظــم الحضانــة بيـن األم المطلقــة وأب أطفالهــا 
ــبق  ــه دون اإلذن المس ــفر مع ــر والس ــا القاص ــمية لطفله ــتخراج األوراق الرس ــا باس ــماح له والس
ــي 2017  ــرأة ف ــد الم ــف ض ــى العن ــاء عل ــامل للقض ــون الش ــدار القان ــم إص ــي 2015، ث ــألب ف ل
وهــو اســتحقاق دسـتوري واسـتكمال اللتــزام دولــي يخـص الخطــة اإلقليميـة لمناهضـة العنـف 
المســلط علــى المــرأة التــي تبنتهــا األمــم المتحــدة للمــرأة وانخرطــت فيهــا تونــس منذ ســنوات. 
التصويـت علــى هـذا القانـون كان بتوافـق كبيـر بيـن مختلـف الكتـل البرلمانيــة ونتيجـة لعمــل 
ــرأة،  ــوزارة الم ــة ل ــة التابع ــات النســوية، والمؤسســات البحثي ــل ودؤوب مــن طــرف الجمعي طوي
وكذلــك ببــذل جهــد مــن النائبــات مــن مختلــف األحــزاب الممثلــة فــي المجلــس. مناقشــة قانــون 
ــوم  ــرحه لعم ــم ش ــه ث ــت علي ــه والتصوي ــرة ل ــد المناص ــرأة وحش ــد الم ــف ض ــى العن ــاء عل القض
المواطنيـن والمواطنــات وسّــع مــن مسـاحة المشـترك بيـن النســاء التونســيات وقــارب بينهــن 
فـي الرؤيــا والهـدف، إذا ســاهم فــي تقريـب الشـقة والبعــد عـن اإلقصـاء المتبـادل وهـو إنجــاز 
مهــم يتيـح للمــرأة التونســية مهمــا كان انتماؤهــا ومســتواها وطموحهــا أن تســاهم فــي بنــاء 
مجتمــع ديمقراطــي يعطــي حســابًا لصوتهــا ولوضعهــا ولدورهــا، والبــد لهــذا المشــترك بيــن 

التونســيات أن ينمــو ألن فــي نمــوه ضمـان للتجربــة الديمقراطيـة التعدديــة التونســية.
ــو  ــس وه ــي تون ــي ف ــار الديمقراط ــم المس ــي دع ــرأة ف ــاهمة الم ــر لمس ــه آخ ــك وج وهنال
مجــال تألقــت فيــه بامتيــاز حتــى ســارت رمــزًا لــه وهــو إرســاء العدالــة االنتقاليــة، فالمتتبــع لهــذا 
المسـار منــذ إعـداده مـن قبـل المجتمـع المدنــي يالحـظ تواجـد العنصـر النسـائي فــي تصـوره 
ــع  ــي المجتم ــطات ف ــذا كان دور الناش ــة، وه ــن جه ــه م ــى تحقيق ــهر عل ــي الس ــرحه وف ــي ش وف
المدنــي والحقوقيـات وخاصـة رئيسـة الهيئـة ومــن معهــا مـن أعضــاء هيئـة الحقيقـة والكرامـة 



                     55 

وطنيًـا وجهويًـا وكذلــك فــي حمــل همـه والحــرص علـى إتمامــه وعلــى المشــاركة فيـه، وكان 
هــذا دور المناضــالت مـن يســاريات وإســالميات ممــن عرفــن الســجون والتضييقــات المختلفــة 
زمــن الدكتاتوريــة وممــن يحرصـن اليــوم علـى إسـماع صـوت الضحايــا ويطالبـن بــرد االعتبـار 
ويفتحــن أبوابًــا ليــس للمحاســبة وهــي مطالبهــن ولكــن خاصــة للمصالحــة وهــي التــي يحتاجهــا 
بلدنـا كـي تسـتقر ديمقراطيتـه. ومسـاهمة المـرأة فـي اسـتكمال مسـار العدالـة االنتقاليـة هـو 
ــة والحريــة والكرامــة، وهــو جهــد ثميــن ومضنــي  ــاء الديمقراطي مــن أهــم مســاهماتها فــي بن

نظـرًا لـكل العقبـات التــي تعتــرض إنهـاء هـذا المسـار علــى الوجـه األكمـل.

المرأة وانطالقة تجربة الحكم المحلي   

منــذ انطالقهــا كفكــرة فــي مســودة الدســتور ثــم عنــد تكريســها فــي نصــه، كانــت منظومــة 
الحكــم المحلــي تولــي مكانــة خاصــة للمــرأة ودورهــا فــي إرســاء ديمقراطيــة القــرب. بــاب الحكــم 
ــي  ــي ف ــز اإليجاب ــذا التميي ــس ه ــباب وينعك ــرأة والش ــا الم ــز إيجابيً ــتور يمي ــي الدس ــي ف المحل
البنـود التـي تفـرض التناصـف العمـودي واألفقـي فـي قائمـات المترشـحين لالنتخابـات البلديـة 
ــا. هــذا الدعــم  والجهويــة والتــي تجعــل مــن تواجــد الشــباب فــي مواقــع متقدمــة أمــرًا إجباريً
ــة  ــي المحلي ــع المدن ــات المجتم ــات وهيئ ــه جمعي ــت تبذل ــا انفك ــد م ــع جه ــم م ــريعي تناغ التش
والدوليــة الناشــطة فــي بلدنــا ومنــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات فــي توعيــة وتكويــن ومرافقــة المرأة 
فــي مختلــف أنحــاء البــالد حتــى تكــون مســتعدة إلنجــاح الحكــم المحلــي مــن خــالل المشــاركة فــي 
انتخاباتـه كمرشـحة ناخبـة وكمتابعـة لـه فـي نطــاق التشـاركية المنصـوص عليهــا فـي قانـون 
الجماعـات المحليـة. ولقــد سـاهمت النســاء التونسـيات عامــة فــي جعــل االســتحقاق االنتخابــي 
المحلـي ناجحًــا وهــا هـي المـرأة تحصـل علـى رئاسـة أكثــر مـن سـتين بلديـة منهـا ثالثــة مــن 
المــدن الكبــرى، العاصمــة ومركــز واليــة نابــل ومركــز واليــة المهديــة عــالوة علــى تواجدهــا فــي 
مراكـز أخــرى مهمـة جـدًا علــى المســتوى البلــدي. والمنتظــر مــن المــرأة أن تكــون عامــل مــن 
عوامــل نجــاح العمــل البلــدي ألنهــا أبــدت منــذ الثــورة اهتمامهــا بالمحيــط القريــب الــذي تعيــش 
فيــه هــي وعائلتهـا وأبنائهـا، وألنهـا كانــت أنشـط العناصــر فــي القائمـات المســتقلة والحزبيـة 
ــية  ــرأة التونس ــه الم ــا حققت ــي، وم ــم المحل ــة والحك ــات البلدي ــج لالنتخاب ــف والتروي ــي التعري ف
هـو سـابقة فــي الـدول العربيــة واألفريقيـة، ويسـتحق المتابعـة والـدرس فقـد تعطــي نموذجًــا 

جديـدًا فــي كيفيـة إرسـاء ديمقراطيـة القـرب والتنميـة المحليـة. 
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خاتمـة :   
هــل خرجــت المــرأة التونســية عامــة مــن دائــرة التجاذبــات الهويــة كــي ينصــب كل جهدهــا 
ــزال  ــاء الديمقراطــي وإرســاء مؤسســاته فــي وتونــس أم الي ــن البن فــي العمــل المشــترك لتمتي

أمامهـا عقبــات؟
يطــرح هــذا الســؤال علــى كل النســاء التونســيات ولكــن باألخــصّ علــى مــن يحملــن منهــن 
رؤيــا مجتمعيــة ومشــروعًا سياســيًا، وفــي هــذه األيــام ونحــن نعيــش علــى وقــع نتائــج االنتخابــات 
ــة  ــة القيمي ــة ذا المرجعي ــزب النهض ــة لح ــرأة المنتمي ــرًا للم ــا واف ــي نصيبً ــي تعط ــة الت البلدي
اإلسـالمية وعلــى وقـع صـدى تقريــر لجنــة الحريـات الفرديــة والمسـاواة التـي ترأسـها مؤسسـة 
لجمعيــة النســاء الديمقراطيــات، وهــو تقريــر يقــدم مقترحــات لدعــم الحريــات الفرديــة بمرجعيــة 
علمانيــة، ال يســعنا إال أن نتوجــه لهــؤالء الســيدات التونســيات وندعوهــن إليجــاد جســور وآليــات 
ــكل النســاء التونســيات بنضاالتهــن  ــة مشــتركة تتســع ل ــى أرضي ــا عل ــى نتقــدم معً للحــوار حت
وذاكرتهــن المنغرســة فــي االمتــداد الحضــاري اإلســالمي ابتــداء مــن الفقيهــات القيروانيــات إلــى 
الفكــر اإلصالحــي المغاربــي ومدرســة بــن عاشــور ووصــواًل إلــى الكتابــات النسـائية المعاصــرة 
ــي  ــي نحم ــة ك ــة والواقعي ــرة والمعرف ــا الخب ــي فيه ــي تلتق ــة والت ــة العصري ــي المقارب ــى نبن حت
خاصـة المـرأة العاملـة فـي األوسـاط الفقيـرة، إذ ال معنـى للحقـوق إذا لـم تنفـذ إليهـا الطبقــات 
ــش والصحــة والدراســة  ــن مــن ظــروف العمــل والعي ــا، ونحسّ ــي هــي أشــد هشاشــة وضعًف الت
لبنــات األســر الفقيــرة ونقــي المـرأة مــن كل أشــكال العنــف ونرتقــي بالممارســة الديمقراطيــة 
عامـة فــي بلدنــا ونحولهـا لثقافـة يتميـز بهــا شــعبنا.. ولـن نحقــق هــذا إال بمزيـد مـن الحـوار 
ــا  ــع بينن ــل الجام ــبقة ونجع ــكام المس ــكار واألح ــن األف ــص م ــا ونتخل ــه لبعضن ــي في ــذي نصغ ال
نجــاح التجربــة التونســية. وفــي الختــام ال يســع المتأمــل فــي التجربــة التونســية إال أن يالحــظ أن 
الديمقراطيــة وإن كانـت حديثــة العهــد فلقـد أعطـت للمـرأة التونسـية مكانـة وبــروزًا وتأثيـرًا 
أكثــر ممــا أعطتهــا اإلرادة السياســية فــي ســتين ســنة حتــى ولـو كانــت قويــة ومتنفــذة ألنهــا 
كانـت تفعــل فـي فضــاء يحكمـه الــرأي الواحــد وليـس التعدديـة والديمقراطيـة.. لنحافــظ معًــا 

علــى اإلطـار الحقيقــي لتمكيــن المــرأة، اإلطـار الديمقراطــي.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
محرزية العبيدي
برلمانية تونسية
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حوار حول المرأة 
مع األستاذة يسرى فراوس



                                                                                                               58   

الجمعة 6 جويلية 2018

حوار مع السيدة يسرى فراوس

سؤال: كيف ترين موقع المرأة في عملية االنتقال الديمقراطي في تونس؟

يســرى: أعتقــد أن النســاء فرضــن أنفســهن كرقــم قــوي فــي عمليــة االنتقــال الديمقراطــي، 
فــرض النســاء أنفســهن أواًل فــي ســياق الثــورة، كل العالــم شــهد مــا قامــت بــه المــرأة فــي إطــار 
ــات  ــات وإحباط ــارًا لتراكم ــت انفج ــا كان ــد ذاته ــي ح ــورة ف ــي، فالث ــذا طبيع ــوري وه ــراك الث الح
ــا فــي عالقــة بملــف الحريــات  للنــاس خاصــة فــي المجــال االقتصــادي واالجتماعــي، ولكـن أيضً
العامــة فــي تونــس. هــذا التراكــم الحظنــا ذروتــه فــي ســنة 2008 فــي أحــداث الحــوض المنجمي، 
وحوارنــا يمكــن أن يكــون فرصــة للتذكيــر بأســماء النســاء المنســيات ونتذكــر أن الســيدة جمعــة 
مـن قفصـة كانـت قــد قـادت اعتصـام النسـاء مـن أجـل تشـغيل أبنائهـن، وقامـت بـأول تحـرك 
فــي الشــارع والــذي دام أشــهر وتــم قمعــه مــن قبــل البوليــس فــي 2008، وكانــت هــذه اإلشــارة 

األولـى النطـالق الثـورة فـي 2011.

بعــد 2011 كانــت أغلــب مشـاغل المــرأة المنتظمـات فـي الحــراك المدنــي والسياســي هـو 
أن غيــاب االســتقرار السياســي قــد يهــدد مكتســبات المــرأة وبالتالــي لــم تضــع النســاء أنفســهن 
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ــي  ــاء ف ــر النس ــن أن تتأث ــف يمك ــؤال كان كي ــل إن الس ــياقات، ب ــى الس ــل عل ــع رد الفع ــي موق ف
ــرة خرجــت بعــد 14 جانفــي  ــال الديمقراطــي، وهــذا مــا يفســر أن أول مســيرة كبي ســياق االنتق
2011 كانــت مســيرة النســاء فــي المنظمــات خاصــة منظمــات المجتمــع المدنــي واالتحــاد العــام 
ــوم فــي فيفــري، وكانــت أول مســيرة كشــفت  ــك ي ــة ذل ــة المــرأة العامل التونســي للشــغل ولجن
حجــم التهديـدات، ووقتهــا وقـع التصــدي لتلــك المسـيرة مـن قبــل ملتحيــن. وكانــت المسـيرة 
بهيجـة بشـكل مــا وكانـت تحـت شـعار ”ثرنـا ســويا لنبنـي سـويا” وكانت هـذه هـي الفكـرة 
ــتنصب  ــأن اس ــرد ب ــكان ال ــي. ف ــال الديمقراط ــاور االنتق ــول كل مح ــاء ح ــة النس ــزة قضي أي مرك
هــؤالء الملتحيــن لتفريــق المســيرة وقامــو باختراقهــا لتغييــر شــعارات المســيرة واســتمعنا 
ــت  ــا” وكان ــس هن ــت لي ــع المــرأة البي ــخ وموق ــودو للمطب ــوع ”ع ــى خطاباتهــم مــن ن إل
هنــاك شــحنة مـن العنــف لدرجــة أخافـت النسـاء فــي الفضــاء العـام وكانـت هـذه إشـارة ماديــة 

وموضوعيــة بأنــه فعــاًل حقــوق النســاء مهــددة فــي 2011. 

بالتالــي بــدأت المعــارك مــن أجــل فــرض أجنــدة النسـاء وعـدم تهميشـها وأيضًـا مــن أجــل 
عـدم الرجـوع للــوراء، ألنـه فـي فتـرات الهشاشــة السياسـية فــي تونــس، أي خـالل فتــرة ضعـف 
ــدور  ــذي ي ــا أن المطلــب األساســي وال ــة وصعــود اإلســالميين فــي تونــس، الحظن حكــم بورقيب
حولـه النقـاش هــو مراجعـة مجلـة األحــوال الشـخصية وإجـراء اسـتفتاء حولهـا، فتاريخنـا محمــل 
بمثــل هــذه اللحظــات، فتكــررت هــذه المســألة فــي 2011، لذلــك اســتعمل النســاء اســتراتيجيات 

مختلفـة فــي الحقيقـة:

ــوري بالفعــل  أواًل اكتســاح الفضــاء العــام فــي كل مجــال التحــركات لكــي يكــون المســار الث
مســارًا ثوريًــا ويتــم إتمامــه فــي أحــداث القصبــة األولــى والثانيــة رأينــا النســاء، ثــم بعــد ذلــك في 
تركيبــة الهيــاكل التــي أدارت االنتقــال الديمقراطــي. أتذكــر جيــدًا أنــه خــالل االجتماعــات األولــى 
للهيئــة العليـا لالنتقــال الديمقراطـي وتحقيــق أهــداف الثــورة برئاسـة عيـاض بــن عشـور، ومــن 
ــم  ــا ت ــة؟ ووقته ــس الهيئ ــا لرئي ــيكون نائبً ــن س ــول م ــاش كان ح ــى للنق ــاور األول ــن المح ضم
فــرض النقــاش داخــل الهيئــة علــى أن تتولــى مــرأة هــذا المنصــب، وتــم تســمية لطيفــة األخضــر.

ثانيًـا كان النقـاش حــول مــا الــذي سـتقدمه هيئــة االنتقــال الديمقراطــي للنســاء بالنسـبة 
لمجموعــة القوانيــن التــي كانــت مكلفـة حينهــا بإعدادهــا لالنتقــال الديمقراطــي منهــا قانــون 
االنتخــاب، ثالًثــا كيــف نضمــن تمثيــل النســاء داخــل هــذه الهيئــة، وهنــا كان واحــدًا مــن 
المخرجــات األولــى للنقاشــات هــو أن فرضنــا كمجموعــة مــن النســاء كنــا متواجــدات داخــل الهيئة 
أن كل حــزب ســيكون ممثــاًل بقيــادي، ولكــن يجــب أن يكــون أيضًــا ممثــاًل بامــرأة وبشــاب، وكان 
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ــت  ــزاب قبل ــض األح ــاك بع ــا أن هن ــا رأين ــي عايناه ــة الت ــالل المعاين ــن خ ــا وم ــا وقته ــك ألنن ذل
بالفعـل أن تمثلهـن النسـاء، فيمـا استمسـكت بعـض األحـزاب بــأن تقعـد ممثلـة فقـط بشـيوخ 

ورجـال، وهــذا أيضًــا للتاريـخ لكنهــم كانـوا أقليـة، وكان ذلـك نـوع مــن المقاومـة.

ــا إلــى اآلن  ثــم المحــور الثانــي أال وهــو القوانيــن المتعلقـة باالنتقــال الديمقراطــي وتقريبً
ــوم  ــكا ومرس ــون الهاي ــزاب، قان ــون األح ــات، قان ــون الجمعي ــى أدق )قان ــة بمعن ــن ناقص القواني
حريــة اإلعــالم 115، 116، ثــم القانــون االنتخابــي( خمــس قوانيــن تشــقها محــاور تفــرض 
المسـاواة بمجموعـة مـن أفضـل النصـوص التشـريعية فـي عالقـة بحقــوق اإلنسـان والمســاواة 
بيـن الجنسـين، وكانـت النصـوص الصـادرة عــن الهيئـه العليـا لتحقيـق أهـداف الثـورة. بشـكل 
أوضـح كان مــن ضمــن الخطـوط الحمــراء التـي ال يمكــن ألي تشــكيل، تنظيـم حزبــي، مدنــي، 
نقابـي، إلــى غيـره، أن يتجاوزهــا هــو أن يكــون ضـد المسـاواة أو يدعــو للتمييـز، فكانــت هــذه 
ضمانــة أولــى مــن الناحيــة القانونيــة والضمانــة األكبــر كانــت لحظــة التصويــت وعمليــة 
التناصــف فــي القوائــم االنتخابيــة بالفصــل 16 مـن المرسـوم المتعلــق باالنتخابــات، وبالتالــي 
لحظــة االنتقــال الديمقراطــي فـي غمرتهــا األوليــة كانـت مكللـة بصراعــات حــول محــور موقــع 
النســاء، ولكــن كان أيضًـا هنــاك حــرج سياســي عــام هــو أن مقابــل مــا تــم ذكــره مــن قبــل فيمــا 
ــال  ــة االنتق ــاء مرحل ــن أثن ــل له ــن أن تتنص ــي 2011 ال يمك ــم ف ــل 2011 ث ــاء قب ــه النس قدمت
ــل ال  ــى األق ــه عل ــى أي أن ــارة األول ــت اإلش ــذه كان ــب، وه ــن مكاس ــد أن يحقق ــي والب الديمقراط
يوجــد تراجــع عــن المكاســب المحققــة للتونســيات وإنمــا الخــط الــذي أخذنــاه فــي تلــك اللحظــة 

هـو خـط التقــدم لألمــام.

ــا كان  فــي الجانــب اآلخــر أي جانــب المجتمــع المدنــي والهيئــات المدنيـة، فــي 2011 أيضً
هنـاك مرحلـة انفجـار علـى الســاحة المدنيـة والسياسـية وبالتالــي كثـرت التشـكيالت السياسـية 
ــي 2012  ــي 2011، وف ــات ف ــن الجمعي ــرات اآلالف م ــا عش ــة، وصرن ــكيالت المدني ــرت التش وكث
وصلنـا أيضًـا إلــى مئـات مـن األحــزاب السياسـية. وفــي المشـهد العـام نـرى أيضًـا أننـا خرجنــا 
بعــد خمســين عامًــا مــن مرحلــة االســتقالل قبــل 2011 فقــد كانــت عندنــا امــرأة واحــدة رئيســة 
لحــزب عــام 2006، صحيــح أنـه فـي 2011 لـم نصنـع طفـرة نوعيـة كنسـاء فـي مسـتوى رئاسـة 
األحــزاب السياســية، لكــن بــدأت تظهــر أســماء أخــرى لنســاء سياســيات، وهنــاك عــدد أيضًـا مــن 
الوجــوه النســائية فــي حلقــة االنتقــال الديمقراطــي، ومــن ناحيــة ثانيــة فــكل الدرســات التــي تــم 
إنجازهـا أثبتــت أن وجـود النسـاء وكثافتهـن فـي هيـاكل تسـيير الجمعيـات المدنيـة والجمعيـات 
ــا، وبالتالــي كانــت هنــاك مكتســبات  ــا وجــود الشــباب كان عــددًا مهمً الناشــئة تحديــدًا وأيضً
ــه  ــوع فــي الوجــوه النســائية ألن ــة وتن ــا طفــرة عددي ــة فــي االنتقــال الديمقراطــي وأيضً قانوني
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فـي السـابق كانـت الوجــوه النســائية والنـاس التــي تتحـدث عـن ملــف النسـاء همـا نوعـان مــن 
النســاء الموجــودات فــي هيــاكل مــدار الســلطة: االتحــاد الوطنــي للمــرأة التونســية، بفروعــه 
فـي الجهـات إلــى غيـر ذلــك الـذي كان فــي حالــة مماهـاة تامـة مــع السـلطة السياســية وملـف 
النســاء، كان أيضًـا فـي إطـار المقاربــة النســوية الرسـمية وال يخــرج عـن ذلـك الفلــك وليســت 
ــي  ــاء اللوات ــد النس ــر نج ــب اآلخ ــي الجان ــة، وف ــة والفعلي ــاواة التام ــق المس ــب لتحقي ــه مطال لدي
قمـن بنشـاط سياسـي فـي تونـس أو قامـوا بنشـاط مدنـي موجوديـن فـي فلـك اليسـار سـواء 
فــي الهيــاكل المنظمــة أو فــي الهيــاكل العمليــة أو فــي الهيــاكل الســرية، ومــا عانونهــن فــي 

فتــرة السـبعينيات مـن تجربـة السـجون والنقابــات والعمـل السـري إلــى غيـر ذلـك. 

لكــن فــي 2011 رأينــا نوعًــا آخــر مــن النســاء ينشــطن بحضــور جــدي علــى الســاحة العامــة، 
رأينـا نســاء إسـالميات وبالتالـي نتسـاءل عــن كيفيـة تعامـل النسـاء اإلسـالميات مــع الموضــوع، 
ــى  ــر عل ــه مؤش ــي، أو أن ــهد السياس ــال المش ــددي إلكم ــن ع ــط أو حضوره ــن فق ــل فضوله ه
ــت  ــي كان ــة الت ــة والتقليدي ــي الحركــة اإلســالمية خرجــن مــن األدوار النمطي ــى ف أن النســاء حت
تعطــى لهــن داخــل الحــراك اإلســالمي، ألننــا نعــرف تاريخيًـا أن النســاء كانــت تكلــف بــأن تُعيــن 
العائــالت فاقــدة الســند باألغذيــة وتنظيــم قفــف لمســاجين الــرأي، وبالتالــي فــي خدمــة األنمــاط 
ــورق  ــع ال ــتية كطب ــف لوجيس ــن وظائ ــون له ــاالت يك ــى الح ــي أقص ــة أو ف ــة التقليدي الذكوري
ــن دور  ــود لديه ــن موج ــم يك ــن ل ــائل، ولك ــذه المس ــل ه ــي مث ــهل ف ــاء أس ــه ألن النس وتوزيع

ــدات سياســيات.  كقائ

ــن  ــن تأثيره ــالمي وله ــاه اإلس ــن االتج ــاء م ــطعت كنس ــماء س ــا أس ــا أيضً ــي 2011 رأين ف
ــان  ــل البرلم ــان داخ ــة لج ــة رئاس ــؤوليات مهم ــا مس ــن أيضً ــت بعهدته ــن وزن وأنيط وعنده

ــم.  ــاكل حزبه ــي هي ــان ف ــارج البرلم ــان خ ــة لج ورئاس

ــا  ــة تلزمه ــذه حقيق ــرأة، ه ــه للم ــر نظرت ــالمي غيَّ ــروع اإلس ــى أن المش ــل عل ــو دلي ــل ه ه
ــهد،  ــي المش ــل ف ــى األق ــال عل ــا انتق ــاك أيضً ــت أن هن ــن الثاب ــا ولك ــرة تثبته ــات كثي امتحان
فـي الصـورة هنــاك نقلــة تتـم حاليًـا، بالتالـي أعتقـد أن هــذا يؤكــد أن النســاء رقـم مهـم فــي 
ــر وضــع النســاء فــي تونــس أحــب مــن أحــب  ــة االنتقــال الديمقراطــي ورقــم مهــم لتطوي عملي
وكـره مــن كــره، إال أننــا فرضنـا أجنـدة نسـوية إلـى حـد مــا وبمـا أننـا كنــا فـي مرحلــة مقاومـة 
ــة  ــا مرحل ــي وأيضً ــال الديمقراط ــة االنتق ــي مرحل ــدًا أن ف ــر جي ــردة، أتذك ــات ال ــى كل عالم عل
صياغــة الدســتور فــي حــد ذاتهــا واجهنــا علــى األقــل تهديديــن حقيقييــن وكانــا اختيــارًا لحقــوق 
اإلنسـان، التهديــد األول كان محاولـة التنصيـص علــى التشــريع كمصـدر مـن مصـادر التشـريع 
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ــة  ــد الكتل ــة ض ــة التقدمي ــار الكتل ــي إط ــال ف ــاء والرج ــا النس ــة خاضه ــك المعرك ــي، وتل التونس
ــور  ــدات، والمح ــاك تهدي ــه أن هن ــا من ــا عرفن ــورًا مهمً ــي كان مح ــة، وبالتال ــة والمحافظ الديني
الثانــي التنصيــص علــى مبــدأ المســاواة ألنــه كان مطلــب تقريبًـا لــكل الطيــف الديمقراطــي فــي 
تونــس والتقدمــي تحديــدًا، كذلــك كان مطلــب الحركــة النســوية بالطبــع، وهــذا أيضًـا تــم فيــه 
الحســم بفضــل مســيرة بالشــارع كانــت يــوم 13 اوت 2012، عندمـا تــم التوجــه نحــو تســريب 
ــا عــن المســاواة وتــم التصــدى لهـذا المشــروع.  مصطلــح التكامــل بيــن الجنســين عوضً
اء وبقـدر وجــود التهديــدات لكــن فــي الســياق الكلــي توجــد  ــا أعتقــد أن بقــدر وجــود النسـ فأن

ــي تتحقــق للنســاء التونســيات. المكتســبات الت

ســؤال: فــي حديثنـا عــن األدوار النمطيــة التــي كانـت تمنــح للنســاء اإلســالميات مـا 
قبــل 2011 هــل ذلــك يعــود لتطــور وضــع المــرأة داخــل التيــار اإلســالمي أم لعــدم درايــة 

التيـارات المدنيــة بطبيعــة الحـراك داخــل التيــارات اإلسـالمية؟

ــة  ــور، ألن الحرك ــة والتط ــة التاريخي ــاًل بالحكمي ــط فع ــكل مرتب ــك ال ــد أن ذل ــرى: أعتق يس
اإلسـالمية والحركــة اليسـارية التقدميــة فـي تونـس تمتلــكان منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي 
خاصــة فــي الجامعــة محــاور كثيــرة للنقــاش والجــدل وحتــى للصــراع داخــل الجامعــة وفــي اإلعــالم 
وفــي المؤسســات السياســية إلــى غيــر ذلــك، وإلــى حــدود 2011 مــا كنــا لنســمع عــن أي اســم 
ــا  ــن ضحاي ــمع ع ــا نس ــد كن ــاحة، فق ــى الس ــرة عل ــالمية مؤث ــة اإلس ــن الحرك ــية م ــرأة سياس الم
ــاء  ــر نس ــم ن ــا ل ــن لكنن ــالميات( أي كغيره ــاريات، اإلس ــات، اليس ــا )النقابي ــتبداد كأي ضحاي االس
الحركــة اإلســالمية السياســية فــي أدوار قياديــة أو صنــع وتوجيــه القــرار، ولــن تجــد لهــم مؤتمــرًا 
ــا وهــذا طبيعــي، وذلـك لســببين الســبب األول  ترأســته امــرأة، بمعنــى أنهــن موجــودات عدديً
ــف  ــي( اعتمــد سياســة تجفي ــن عل ــك أن )ب ــه وذل ــي يتواجــدن في هــو الســياق الموضوعــي الالئ
ــه هــو أنــه كذلــك يقضـي علــى العائــالت ويجوعهــن، فالنســاء  المنابــع التــي كانــت بالنســبة ل
كــن ضحايـا أحيانًــا مباشـرين ولكـن خاصـة ضحايــا غيــر مباشــرين للقمـع الــذي مـورس خـالل 
حقبــة )بــن علــي(، وهــذا يوضــح لمــاذا كانــت كتلهــن مهمــة مــن الناحيــة العدديــة. أمــا الســبب 
الثانــي هــو أن حالهــم كحــال أحــزاب المعارضــة أحــزاب ســرية وتتشــابه فــي ذلــك جميــع التيــارات 
السياســية المعارضــة خـالل تلــك الفتــرة، والســرية ال تســمح لــك بـأن تضحـي بعــدد كــوادرك 

ســواء نســاء أو رجـال وخاصـة النســاء وهــذا معطــى موضوعـي يجـب تفهمــه.
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ســؤال: المكتســبات القانونيــة التــي ذكرتهــا اآلن مــا بعــد 2011.. كيف تريــن إمكانية 
ــن  ــازات هــذه القواني ــع بامتي ــن، خاصــة التمت اســتفادة المــرأة مــن التشــريعات والقواني

علـى مسـتوى التطبيـق؟

ــل  ــذ قلي ــت من ــا قل ــدأت مثلم ــازات ب ــازات، أواًل االمتي ــر االمتي ــا نحص ــا دعن ــرى: مبدأيً يس
بالتناصــف فــي 2011، وكان التناصــف أفقيًــا وليــس عموديًــا.. هــذا فــي 2011 مــاذا أعطــى هــذا 
التناصــف؟ أعطــى أن البرلمـان المجلــس التأسيســي التونســي فيــه %30.6 نســاء، وهــي نسـبة 
ــة نســائية  ــو تتصــرف بهويتهــا ككتل ــرة، أي ل ــة المؤث ــة األقلي ــم السياســة تســمى بكتل فــي عل
قــادرة علــى أن تقــدم قانونًــا وتمــرره، وقــادرة أن تعطــل قانونًــا وترفضــه هــذا مــن ناحيــة، ثانيــا 
أتــاح التناصــف مشــاهدة نســاء برلمانيــات ففــي عهــد )بــن علــي( والــذي كان يعتمــد فــي خطابــه 
السياســي ووجهتــه السياســية علــى ملــف المــرأة فــكان حــزب التجمــع يطبــق اختياريــن فــي قاعدة 
الكوتــة وكان أقصــى مــا يســتطيع تحقيقــه هــو نســبة %27 وذلــك فــي برلمــان 2010، وبتطبيــق 
قاعــدة الكوتــة اإلجباريــة وهــذا بالطبــع رهيــن المنــاخ السياســي، فالتناصــف قــدم نتيجــه مباشــرة 
ثــم تطورنــا مـن التناصـف األفقـي فقــط إلــى األفقـي والعمـودي اليـوم، وبالتالــي هـذا مكســب 
ــات كان  ــح القائم ــد فت ــك عن ــف 2011 كذل ــاح التناص ــا أت ــه كم ــن ب ــاء تمتع ــد أن كل النس نعتق
ــل  ــرأة بفض ــاك 7000 م ــى 14000 أي كان هن ــل إل ــم وص ــك الرق ــد أن ذل ــا أعتق ــى م ــا عل عندن
فـرض قاعـدة التناصـف، أي انــك قمــت بإخـراج 7000 مـرأة ممـا يسـمى مكانهـا الطبيعــي ومــا 
يُعتقـد أن ذلــك هــو الفضـاء الخـاص بالمــرأة إلـى الفضــاء العـام، وهـذا مكسـب فـي حـد ذاتـه 
ال يسـتهان بــه علـى اإلطــالق لـم يكـن ال ســهاًل وال متوفـرًا بـل كان تحديًـا حقيقيًـا لألحـزاب 
ــر  ــذا يعتب ــة، وه ــة والقري ــن العائل ــتعدات أن يواجه ــن ومس ــادرات أن ينخرط ــاء ق ــد نس أن تج
تطــورًا مثاليًــا خاصــة أنــك فـي بــالد كانـت انتخابـات مجلسـها القومــي التأسيسـي األول عــام 
ــط  ــا فق ــتورًا مكتوبً ــتور كان دس ــح، والدس ــت أو الترش ــن التصوي ــاء م ــه النس ــرم من 1956 تُح
للمؤسسـين الذكــور، ألنــه لــم يمنـح للنسـاء حـق التصويـت إال فـي عـام 1957 فـي االنتخابــات 
البلديــة، فلـك أن تتصــور حجــم النقلـة التـي حققهـا التناصـف فـي 2011، أمـا المكسـب الثانـي 
هـو الدسـتور التونسـي 2014، فدســتور 1959 كان يوجــد بـه فصــل واحــد فقــط يتحــدث عــن 
ــه  ــد ب ــتور 2014 يوج ــي دس ــوم ف ــر، الي ــط ال غي ــات فق ــن والمواطن ــن المواطني ــاواة بي المس
ــو ال  ــي ه ــز وبالتال ــات دون تميي ــن والمواطن ــن المواطني ــاواة بي ــر بالمس ــذي يق ــل 21 ال الفص
ــر بالمســاواة  ــا يُق ــن الجنســين ولكــن أيضً ــراف بالمســاواة بي ــر بالمســاواة الشــكلية لالعت يُق
الفعليــة التــي ال تتحقـق إال بإقصـاء التمييــز وإلغـاء كافـة أشــكال التمييـز، فهـذا دســتور يُعطـي 
اإلشـارة أن تلــك الدولــة تعتـرف بوجـود تمييــز واقــع وأن هنـاك فجــوات بيــن النســاء والرجـال. 
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كذلـك الفصــل 46 الـذي يُقـر أن الحقــوق المكتسـبة للنسـاء فيجـب أن تتطــور وأن نذهـب فـي 
اتجــاه التطــور ال فــي اتجــاه الــردة واالرتــداد. كذلــك يُقــر هــذا الفصــل أن هنــاك عنًفــا خصوصيًــا 
مسـلًطا علـى النسـاء ويلـزم تحـرك مـن الدولـة باتخـاذ التدابيــر لمواجهتــه، فمـرة أخـرى هنــاك 
إقــرار بـأن أحـد أخطــر أشــكال التمييـز المسـلط علـى النســاء وهــو العنـف أحـد أخطــر العراقيــل 
مـن أجــل الوصــول للمســاواة والكرامــة اإلنســانية بيـن النســاء والرجـال والتـزام واضــح للدولـة 
أنهـا يجـب أن تكافـح تلــك الظاهـرة، هـذا مهــم ومهـم جـدًا فدسـتوريًا لـم نكــن نمتلـك هـذا 
ــة مــن  ــا فــي حال ــا كن ــا خــالل 50 عامً ــا يفســر أنن ــام 1959 وهــذا م ــذ ع الغطــاء الدســتوري من
التخلـف القانونـي الفتقادنـا لذلـك الغطـاء الدسـتوري، أمـا اليـوم عنــدك غطـاء دسـتوري يســمح 

بالمضــي قدمًــا فـي اتجــاه تطويــر حقــوق اإلنسـان. 

أمــا المكسـب الثالـث هــو مــن لحظـة صـدور الدســتور هنـاك قوانيــن تغيــرت )قانــون منـع 
االتجــار بالبشــر( وهــو مكســب مهــم ألنــه يكافــح ظاهــرة تمــس خاصــة النســاء بــل النســاء األكثــر 
ضغًطــا واألكثــر هشاشــة، كذلــك التناصــف صــار أفقيًــا وعموديًــا فــي )القانــون االنتخابــي الخاص 
ــد كوادرهــا  ــة بتجدي ــوم مطالب ــى األحــزاب فاألحــزاب الي ــا هــذا عل ــا فرضن ــا أنن ــات( وبم بالبلدي
السياســية مــن أجــل أن يجـد فـي كل انتخابــات نســاء لرئاســة القائمــات والنتيجـة أوضحــت أن 
األحــزاب التــي ال تشــتغل علــى هــذا المحــور خاســرة ال محالــة فــي االنتخابــات أو علــى األقــل كان 
مـن ضمـن أســباب الخسـارة هــو أنهـا لـم تمتلـك قيـادات نســائية فهـذا مكســب آخـر للنســاء، 
كذلـك القانـون الشــامل )قانــون القضــاء علـى العنـف ضـد المــرأة( والـذي يعــد تطبيًقـا للفصــل 
46 ألول مـرة فـي تونــس، هنـاك اعتـراف بالعنـف الموجـه وانتهــاك للحقــوق اإلنسـانية للنسـاء، 
ــة  ــل الدول ــذا يعنــي أننــا نُحم ــوق اإلنســانية للنســاء فه ــاًكا للحق ــاك انته ــرف أن هن وأن نعت
ــاء  ــد النس ــه ض ــف موج ــوم العن ــط، فالي ــة فق ــى العائل ــك عل ــر ذل ــه وال يقتص ــئولية مكافحت مس
هـو مــن مســئوليات وتحمــالت الدولــة المطالبــة بتنفيـذه وبحمايـة حقــوق اإلنسـان، وبالتالــي 
هـي مطالبــة بحمايــة النســاء وااللتـزام بــكل المعاييــر الدوليــة المتعلقـه بحقـوق النســاء التــي 
ــة  ــات األربع ــي االلتزم ــز أو ف ــف التميي ــف أو تعري ــف العن ــي تعري ــواء ف ــون س ــي القان ــدت ف تواج
ــف، والتعهــد  ــة النســاء مــن العن ــف، ووقاي ــة النســاء مــن العن ــات حماي الموجــودة، وهــي التزام

بالنسـاء ضحايـا العنــف. 

ــي  ــب بتبن ــول ونطال ــا نق ــا م ــاذ، دائمً ــات واإلنف ــن والعقلي ــن القواني ــا بي ــة م ــود للعالق نع
القانــون واحترامــه، هــذا أوال، وذلــك ألن اســمه قانــون أي حاكــم لــكل األطــراف التــي يجــب أن 
تحترمــه أي دائمًـا مـا تبــدأ الخطــوة األولــى بالمشـرع والـذي كان هنــا مؤسسـات الدولــة التـي 

أفــرزت ذلــك القانــون وتبنتــه. 



                     65 

تاريخيًــا كان عندنــا تعــدد الزوجــات أي مــا قبــل مجلــة األحــوال الشــخصية وبظهورهــا وقتهــا 
ــي  ــع التونس ــمحت للمجتم ــا س ــين عامً ــرف خمس ــي ظ ــة، وف ــورة مجتمعي ــت ث ــا كان ــي حينه وف
بــأن يرفــض تعــدد الزوجــات علـي األقـل فــي صيغتــه القانونيـة ويخجـل أن يتحــدث عـن وجـود 
عالقــات مســترابة تشــبه تعــدد الزوجــات، ويعتبــر أنهــا مــن ضمــن العــالالت االجتماعيــة، فاليــوم 
نــرى أن مجلــة األحـوال الشــخصية طــورت المجتمـع التونســي فــي عالقتـه بالمـرأة وبالحريــات 
الشــخصية عمومــا، فالمجتمــع التونســي اليــوم مســتعد أن يطــرح ســؤااًل: هــل مــن حقنــا أن نتبنى 
طفــاًل يتيمًــا أو ال بالقانــون؟ حتــى النصـوص المكملــة لمجلــة األحــوال الشــخصية حققــت مــن 
المكتســبات التــي ال يسـتطيع أن يضعهــا المجتمــع التونسـي موضــع تســاؤل اليـوم وال يشـكك 
ــا  ــاًل م ــاك أواًل فص ــد أن هن ــال نعتق ــا، ف ــي عليه ــروض أن يبن ــن المف ــه م ــر أن ــا يعتب ــا وإنم فيه
بيـن النســاء والنسـاء فـي التمتـع بحقوقهـن، يكفـي أن المشـرع يحـدد االلتزامـات تجـاه النسـاء 
والرجــال وبذلــك تســتطيع كل النســاء أن يســتفدن مــن ذلــك القانــون، فمجلــة األحوال الشــخصية 
ال تطبــق علــى فئــة محــددة مــن النســاء.. بالطبــع ال، كل النســاء اليــوم مــن حقهــن بفضــل مجلــة 
ــدان  ــي بل ــة، ف ــوار المحكم ــل أس ــائيًا داخ ــالق إنش ــى الط ــن عل ــخصية أن يتحصل ــوال الش األح
عربيــة أخـرى هــذا غيـر متوفـر، السـؤال هنـا هــل تلـك القاعـدة القانونيـة وجــدت فقـط لخدمـة 
النســاء البرجوازيــات أو نســاء المــدن والعاصمــة والمتعلمــات.. بالطبــع ال، كل النســاء الريفيــات 
يســتطعن الذهـاب ألقــرب محكمــة ويتقدمــن فــي قضايــا طــالق إنشــائيًا بمجــرد أن تعــرف أن 
ــة  ــدة القانوني ــي القاع ــذا وبالتال ــق، له ــذا الح ــا ه ــا وتعطيه ــخصية تحميه ــوال الش ــة األح مجل
ــا أن تكــون  ــة فطبيعــي جــدًا أن يتطــور المجتمــع، ويتبقــى النقــاش هــل علين ــت مكفول إذا كان
القوانيـن الخاصـة بالنســاء موضوعـة مواكبـة لتطـور العقليــات أم أن القوانيـن يجـب أن تكـون 
ــة، بمعنــى.. علــى ســبيل  ــر العقليــات، هــذا النقـاش يكــون علــى حســب الحال هــي األداة لتطوي
ــاس  ــب الن ــدام أغل ــة اإلع ــاء عقوب ــى إلغ ــتفتائهم عل ــم إس ــا ت ــي عندم ــع الفرنس ــال المجتم المث
كانــو ضــده، اليـوم فرنســا هــي التــي تُصــدر إلغـاء عقوبــة اإلعــدام للبلــدان األخـري وتعتبرهــا 
بالفعــل مــن ضمــن عالمــات الديمقراطيــة وهــو أنــك تحتــرم حــق الحيــاة للفــرد، فصــارت تعطــي 
ــم نــدم عليهــا أو  ــع قوانيــن متطــورة ث ــا صن ــم أر مجتمعً ــي ل ــك، وخــالل تجربت ــا فــي ذل دروسً
أنـه لــم يسـتثمرها للرفـاه االجتماعـي، كل المجتمعــات إذا أصـدرت قوانيـن يكـون فيهـا الرغبـة 
فــي التثقيــف ورفــع الوعــي، والعقليــات اســتفادت منهــا تلــك المجتمعــات. علــى الجانــب اآلخــر كل 
المجتمعــات التــي احتفظــت بقوانينهــا متكلســه كمــا هــو الواقــع الســائد فــي مجتمعاتنــا العربيــة 
اإلســالمية زادت فــي تخلــف مجتمعاتهــا، فــكل المجتمعــات التــي احتفظــت بقوانينهــا علي أســاس 
ــدم  ــن يص ــو م ــع ه ــد أن الواق ــا بع ــد فيم ــع نج ــدم الواق ــب أن نص ــع وال يج ــاكاة للواق ــا مح أنه
ــة تشــريعية فــي مســألة مــا، فيصدمــوا  ــة نوعي أصحــاب القــرار عندمــا يريـدون أن يخطــوا بنقل
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ــا إلــى الالمدنيــة  بــأن التخلــف قــد تجاوزهــم بفعــل تلــك القوانيــن، والمجتمعــات تذهــب دائمً
ــي  ــده ف ــه وح ــي بنفس ــع يرتق ــد مجتم ــا، ال يوج ــر بؤسً ــات األكث ــر والعالق ــف والفق ــى التخل وإل
لحظــة تاريخيــة، بــل المجتمعــات هــي تراكمــات والتراكمــات يلزمهــا أدوات، ومــن ضمــن األدوات 
يلــزم أن يكــون رفاهــة اجتماعــي واقتصــادي، كذلــك يلــزم أن يكــون هنــاك إطــار قانونــي يحتــرم 
ذلــك المجتمـع ويطــوره، ويلـزم كذلــك التمويــل ليشــعر المجتمـع بذاتـه وعـدم اعتمــاده علــى 
اآلخريــن، هــذه هـي الثــالث دعائــم التــي نعتقــد أنــه إذا امتلكهـم أي مجتمـع يكــون مسـتعدًا 
لتغييــر عقلياتــه، يتبقــى اليــوم أن كل القوانيــن التــي نصنعهــا مــن بعــد الثــورة والتــي هــي مليئة 
بالمكتســبات فقــط تحتــاج إلــى عمــل يرافقهــا، والعمــل هــو مســئولية كل األطــراف بمــا فــي ذلــك 
الدولــة والمجتمــع المدنــي، فيجــب العمــل علــى التحســيس أي التعريــف بهــذه القوانيــن، قانــون 
العنــف ضــد المــرأة صــدر منــذ عــام تقريبًــا و6 أشــهر منــذ دخولــه حيــز التنفيــذ، هــل النســاء فــي 
تونــس يعرفــن هــذا القانــون، وهــل أيضًــا الرجــال فــي تونــس يعرفــون عــن هــذا القانــون؟ هناك 
مجهـودات بالفعـل قائمـة للتعريـف بالقوانيـن ولكــن تبقـى غيـر كافيـة ألن هــذا عمـل سـنوات 
وســنوات كثيـرة، فاألسـاس عندمـا يدخـل القانــون حيــز النفـاذ نســتطيع وقتهــا فقــط أن نــرى 
مــن خــالل التطبيقــات الفعليــة العيــوب الموجــودة فــي هــذا القانــون، فنحــن نــرى عيــوب القانــون 
ــا حمــالت  ــة ويلزمــه أيضً ا أمــام المحاكــم وهــذا مــا يلزمــه متابعــة متواصل ــاء نظــر القضايـ أثن
واســعة والزمــة خاصــة فيمــا اقتضــاه القانــون نفســه، ألن القانــون نظــر إلــى الجانــب األولــي وهــو 
ــة وبتدريــب كل  ــم خاصــة بمراجعــة البرامــج التعليمي ــة تت ــال إن الوقاي ــف، وق ــة مــن العن الوقاي
العامليـن بالقطاعـات االجتماعيــة والصحيـة والتربويـة علـى فكــرة حقـوق اإلنسـان وعلـى فكـرة 
ــن  ــا متفهمي ــى اآلن ألنن ــي مازالــت ضعيفــه حت مكافحــة العنــف ضــد النســاء، وهــذه الحلقــة الت
أن القانـون هـذا ســيغير مــن المجتمــع التونسـي، وتغييــر المجتمـع التونســي ال يتــم بــأن تضـع 
النــاس فــي الســجن عندمــا يرتكبــوا العنــف، بــل تغييــر المجتمــع التونســي يتــم مــن العائلــة التــي 
ــم  ــى قي ــة وقائمــة عل ــة، وتكــون هــي فــي حــد ذاتهــا مبني ــواة للتنشــئة االجتماعي ــل أول ن تمث
المســاواة ومكافحــة العنــف، علــى أن يكــون للمدرســة دور تربــوي فعلــي فــي هــذا الســياق وهــذا 
الــكل مــازال منقوصًــا ويلزمنــا العمــل عليــه باإلضافــة إلــى القوانيــن، ولكــن القوانيــن دائمًــا مــا 

تكــون هــي الرسـالة السياســية واألداة المهمـة لتغييـر العقليــات ال منــاص عــن ذلـك.

ســؤال: كيــف تريــن إمكانيــة التوظيــف الحزبــي والسياســي فــي تونــس.. ومتــى يكــون 
إيجابيًــا أو ســلبيًا؟

يسـرى: أريـد أن أطـرح السـؤال بصيغـة أخـرى.. هـل فـي ظـل مــا تــم ذكـره يتـم اسـتغالل 
ــا  ــاء؟ وأن ــا النس ــة قضاي ــي لخدم ــف السياس ــون المل ــاء يطوع ــيًا أم أن النس ــاء سياس ــف النس مل
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ــة  ــن عالمــة فارق ــل ويمثل ــوم فالنســاء هــن مــن يقومــن ب ــى الي ــد 2011 وحت ــا بع ــد أن م أعتق
فيمــن يمثــل التونســيين والتونســيات فــي المجلــس أو قصــر الرئاســة، فيمــن يصوتــون لــه، فــي 
محتــوى الدســتور فــي كل هــذا القضايــا برهنــت النســاء أنهــا طـرف بـل طـرف مهــم جـدًا فــي 
المعادلـة السياســية، والنسـاء هــي التـي توجـه الحركــة السياسـية بــل مــن الممكـن القــول إن 
ــل النســاء  ــي الواجهــة، فتمثي ــة السياســية مــن دون أن تكــون موجــودة ف ــر العملي النســاء تدي
فـي الحكومــة ضعيـف وفــي القصـر الرئاسـي كذلــك فقـط مستشــارة واحـدة امـرأة، ولكـن فـي 
نفـس الوقــت النســاء هـي التــي توجـه فـي العمليـة السياسـية وال نسـتطيع أن ننكـر ذلـك علـى 
النســاء التونســيات، فهــن دائمًــا المبــادرات بالدفــاع والمنــاداة عــن الكــف عــن انتهــاكات حقــوق 
ــي  ــن عل ــهد ب ــة أو مش ــهد بورقيب ــي مش ــنا ف ــاء، لس ــوق النس ــا حق ــب منه ــي القل ــان، وف اإلنس
بمعنــى أننــا لســنا فــي موقــف أن كل الحقــوق العامــة والفرديــة ليســت بحالــة جيــدة ولكــن هنــاك 
ملــف النســاء الــذي نظهــر بــه أنفســنا حكامييــن لحقوقهــن فخطــر مــا قــام بــه بورقيبــة وبــن 
علـي هــو القضـاء علــى التعدديــة بكافـة أشـكالها سياســية ومدنيـة، فبورقيبـة قــام فــي 1959 
بإلغــاء كافــة الجمعيــات والمنظمــات وفــرض عليهــا أن تجتمــع فــي إطــار اتحــادات، وأصبــح يمتلك 
صوتـه هــو وصــوت تلــك االتحــادات فـي الـرد عليــه، أمــا بــن علـي فخلــق ديمقراطيـة وهميــة 
كرتونيـة وأحــزاب ومنظمــات كرتونيــة تابعــة لـه ولكــن هنـاك حــراك إلــى حــد مــا بيــن 1987 
و1989 خــرج منهــا مجموعـة مــن األصــوات الجـادة والفاعلــة مثــل الحركـة النسـوية المســتقلة 
واألحــزاب المعارضــة والتــي اضطــرت مــن بعــد إلــى الدخــول فــي الســرية أو مــن تمســك بشــكله 
القانونــي وظــل يناضــل علــى ذلــك حتــى آخــر لحظــة مثــل المســار أو الحــزب االشــتراكي التقدمــي، 
ولكــن لــم يكــن هنــاك تعدديـة حقيقيــة فــي البـالد، ولكــن نحــن فـي إطـار انفـالت التعدديــة 
والتــي ال تســمح للحــكام بالحكـم بمعاييـر الماضـي وبمــا ذلــك ملــف النسـاء فــإذا أراد التباهــي 
بملـف النســاء فسـيتم مواجهتــه ببقيــة الملفــات بفضــل التعدديــة، إذ يجــب إدارة الوضــع علــى 
ا وتحصــل علــى مكتســباتها دون النظــر إلــى دعــم  أسـاس أن النســاء هــي التــي تديــر معاركهـ
ــاج المتابعــة  مــن اإلرادة السياســية مهمــا تكــن وأن إدارة بقيــة ملفــات الشــأن العــام هــي تحت

مـن المجتمــع ككل رجـال ونســاء.

ــرأة  ــى ام ــال أن تتول ــبيل المث ــى س ــن عل ــرح ولك ــك الط ــي ذل ــك ف ــق مع ــؤال: اتف س
تابعــة لحــزب حركـة النهضـة مشــيخة تونــس أليـس فــي ذلــك توظيــف سياســي لملــف 

ــف النســوي؟ ــك بالمل النســاء.. أال يُضــر ذل

ــع  ــم فرضــت جــدارة لتقن ــا أجــد أن ســعاد عبدالرحي ــس هــذا هــو تقييمــي أن يســرى: ال لي
ــه ليــس ســهال أن يرشــح - ليــس  ــي مشــيخة تونــس، ألن حزبهــا هــي باألســاس لدعمهــا لتول
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حــزب حركــة النهضــة بــل أي حــزب سياســي - امــرأة لذلــك المنصــب إن اتفقنــا فــي ذلــك 
فسـيتضح لنــا أنهــا خاضــت معركتهــا داخــل حزبهــا أواُل، ولكننــا نــرى أن مشــروع النهضــة ليــس 
ــب منهــا  ــع االجتماعــي التونســي وفــي القل ــك فــرض عليهــم التداف مشــروعنا المجتمعــي وكذل
النســاء جعلـت حركــة النهضــة هــي التــي تقـرب لمشـروعنا المجتمعــي، فعلـى مسـتوى الحقـوق 
والحريـات الفرديـة والمسـاواة لـم تتراجـع النسـاء بـل حركــة النهضـة هـي مـن قدمـت تنـازالت 
ــع،  ــئولية الجمي ــذه مس ــك فه ــي لذل ــويق السياس ــص التس ــا يخ ــا فيم ــوق، أم ــك الحق ــرار تل إلق
فعلـى النهضـة اآلن أن تســوق لنفسـها كيـف أنهـا تمتلـك كادر نسـائي يتولـى مشـيخة تونـس 
ــا لنفســها فــي التعامــل مــع  ألول مــرة فــي التاريـخ، وعلــى بقيــة األحــزاب أن تقــدم نقــدًا ذاتيً
الملــف النســوي ووضــع النســاء داخــل أحزابهــم، ولذلــك أنــا أتصــور أن المــرأة هــي مـن توجــه 
وتديــر الملــف السياســي وتخــوض معاركهــا داخــل أحزابهــا مــن أجــل تحقيــق المكاســب فــي تلــك 

الملفــات.

ــون  ــس قان ــن كوالي ــة م ــت قريب ــت كن ــألة.. أن ــك المس ــالق تل ــل إغ ــن أج ــؤال: م س
ــس  ــل المجل ــاء داخ ــود نس ــن وج ــم يك ــرأة.. أل ــد الم ــف ض ــكال العن ــة أش ــة كاف مناهض

ــون؟ ــذا القان ــر ه ــام تمري ــا أم ــا قويً ــه عائًق ــة علي ــون أو متحفظ ــد القان ــريعي ض التش

دائمًــا مــا تكــون المعاييــر نصافويــة مــع النســاء نريدهــن أن يكــن كفــؤات أكثــر مــن الرجــال 
ــذا  ــرض أن ه ــن المفت ــه م ــال ألن ــن الرج ــل م ــات أفض ــال وخطابي ــن الرج ــل م ــيات أفض وسياس
ليـس عملهــا والمجتمـع لـم يحضرهـا لذلـك ولكـن دعنـا نقــرأ الحقيقـة، مـن هــو المسـئول فـي 
هـذا المجتمــع بـأن تكـون العائلـة موحــدة وأن تتـم الزيجــات بشـكل مثالــي وعلــى أن األمــوات 
ــك  ــئوليات فإن ــك المس ــاء كل تل ــل النس ــت تحم ــإذا كن ــاء؟ ف ــن النس ــي ه ــكل مثال ــون بش يدفن
ــه  ــك المســئوليه فإن ــى المجتمــع كمــا هــو وإذا كان المجتمــع حملهــا تل حملتهــا أن تحافــظ عل
ــع  ــر المجتم ــع وتثوي ــر المجتم ــة لتغي ــوة المقاوم ــي الق ــا ف ــي أيضً ــا ه ــدًا أن نجده ــي ج طبيع
طبيعــي جــدًا، فالمجتمــع يحملهــا تلــك المســئولية 24 ســاعة فــي اليــوم 365 يومًــا فــي الســنة، 
ومــن بعــد تنتظــر منهــا أن تثـور علــى نفســها وعلــى المسـئوليات التــي أعطيتهــا مــن خاللهــا 
الســلطة أيضــا داخــل المجتمــع فــي أنهــا تكــون هــي المحافظــة علــى نواميــس المجتمــع وثقافتــه 
ووحدتــه وانســجامه، وبعــد ذلــك تقــول لهــا ”ال فقــط يلزمــك أنتــي بالــذات أن تكونــي ثائــرة على 
هــذا الــكل وأنتــي التــي ترفــض تلــك الســلطة مــن أجــل تطــور الحقــوق”! ال هــذا ليــس معنــاه أن 
تكــون النتيجــه طبيعيــة وال تنتظــر أنهــا تكــون النتيجــة الطبيعيــة، ولكـن مــا أشــعرني بالسـوء 
ــم  ــي حج ــوا ف ــم يكون ــم ل ــة أنه ــزاب تقدمي ــي أح ــا ف ــا وصديقاتن ــن أصدقائن ــة أن أرى م الحقيق
معركــة قانــون العنـف أمــا غيرهــم ممــن ينتمــون لمنظومــة أيديولوجيـة معينــة نتفهمهــم، ال 
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نفـرح بموقفهـم أو نحتفــي بـه لكـن ال أشـعر أنــه يلزمنـي الغضـب أو أن يكـون غضبــي مســلط 
علـى تلـك المـرأة أكثـر مــن المـرأة فـي الشـارع أو المـرأة الصحفيـة التـي يكـون عندهـا خطــاب 
معـادي لحقـوق اإلنسـان، الـكل نعتبرهـم أنهـم نتـاج هـذا المجتمـع بهيكلتــه الذكوريـة ال أكثـر 

وال أقـل. 

ســؤال: مــا تقييمــك لمــدى انخــراط النســاء فــي الجهــات أو النســاء مــن الفئات الهشــة 
كاألمهــات العازبــات علــى ســبيل المثــال فــي عمليــة االنتقــال الديمقراطي؟ 

ــاء  ــرأه أم عزب ــاون الم ــرار الق ــد إق ــي بع ــوم 16جانف ــي ي ــي جاءن ــال هاتف ــرى: أول اتص يس
دافعــت عليهــا فــي قضيــة فــي محكمــة كانــت تصــرخ تقريبًــا فــي حالــة هســتيرية وتطلــب منــي 
يــا أســتاذه “بربــي بربــي التنســوا ملــف األمهــات العازبــات بربــي كيــف تحكــو علــى بــن علــي أحكو 
علــى كيـف همشـنا نحــن النســاء العازبــات أحكــو علــى حقوقنــا” صوتهــا كلــه حمـاس إلنســانة 
اليـوم تسـتطيع أن تخــرج وتعبـر فـي الشــارع التونســي، فالنســاء بمختلـف مشـاكلهن بمختلــف 
شــرائحهن حملــن علــى ظهرهــن مســئولية توضيــح مســار االنتقــال الديمقراطــي فــي تونــس، ال 
أعتقــد أن هنــاك هرميـة مــن النسـاء الالتـي تجنــدن مـن أجـل انتقــال تونـس نحـو الديقراطيـة 
ــورة صــوت المــرأة  ــا نتذكــر فــي الث ــدن، مازالن ــات كلهــن تجن ــة أخــري مــن النســاء الصامت وفئ
ــو  ــن ويمش ــاء اآلخري ــه 4 أبن ــتعدة نعطي ــدي ومس ــي ول ــي قتل ــن عل ــول “ب ــات تق ــى الفضائي عل
مايصيــرش المهــم بــن علــي يرحــل” ال أمتلــك أمثلــة أو أرقــام ملموســة لمســاهمة النســاء ولكــن 
مــن خــالل انتقالــي لــكل الجهــات رأيــت جميــع المراحــل والمحطــات االنتخابيــة فعملــت كمراقبــة 
فـي 2014 وجمعـت التقاريـر وحللتهـم، صحيــح أننــي لــم أسـأل النسـاء عمــا تعمــل فـي حياتهــا 
مــن أجــل أن أفهــم مــا هــو نــوع مســاهماتها فــي االنتقــال الديمقراطــي ولكننــي رأيــت اللهجــات 
المختلفــة والتعـب والفرحـة ورأيـت القــوة وكذلـك الضعــف رأيــت الحـرارة والبــرد أنـا أتذكـر فـي 
إحـدى المــرات كنـت فـي دورة تكوينيـة فـي ”تالــه” خـالل شـهر ديسـمبر وجاءتنـي امـرأه تقـول 
لــي “مــدام أول مــرة نحضـر دورة تدريبيــة فـي حياتــي اليــوم األحــد معندنــاش نقــل ريفــي بــاش 
ينقلنــي مــن المنطقــه اللـي هــي فيهـا لمركـز تالــه ومشــيت خمسـة كيلــو متـرات علــي ســاقيا، 

قولــت منهــا ندفــى ومنهــا إنـي نعمـل فـي حاجـة نحبهـا”

ولكــن ال أرى أن هنــاك نوعًــا مــن النســاء بمعاييــر معينــة يســاهم فــي االنتقــال الديمقراطــي 
ــداء  ــة مــن المســاهمات المختلفــة ابت ــاك نوعي ــوع آخــر غائــب عــن المســاهمة، يبقــي أن هن ون
مــن الفالحـة التــي واصلـت العمــل يــوم 15 جانفــي 2011 ونزلــت للحقــل إلـى المدرســة التــي 
ــذه  ــاء كل ه ــا النس ــدن فيه ــي تواج ــة الت ــات االجتماعي ــواًل لالحتجاج ــا وص ــرك تالميذه ــم تت ل



                                                                                                               70   

ــا أن نثمنهــا.  مســاهمات أعتقــد أنهــا تســتحق من

ســؤال: هــل تــري أن بعــض النمــاذج مــن تلــك النســاء تســتحق المكافــأة علــى ســبيل 
المثــال تلــك المــرأة التــي تســير 5 كيلومتــرات أو النســاء الالتــي يشــحن فــي عربــات نقــل 
ــن  ــاذج م ــك النم ــل تل ــن أن مث ــر؟ أال تري ــن للخط ــض حياته ــول وتعري ــوفة للحق مكش

النســاء ال تحتــاج لشــكر خـاص أثنـاء التطبيــق؟!

يســرى: أعتقــد المكافئــة هــي أن تتمتعــن بحقوقهــن لــو أردنــا مســاعدتهن وتوجيــه الشــكر 
لهــن لمــا قدمنــه يوميًــا مــن تضحيــات مــن أجــل تونــس أن نعوضهــن بــأن نقــر لهــن المســاواة 
ــرر أن  ــاواة أن نب ــن المس ــتور ع ــا الدس ــدث فيه ــالد يتح ــي ب ــول ف ــن المعق ــس م ــي اإلرث، لي ف
النســاء الريفيــات يورثــن أقــل مــن أزواجهــن ومــن أخواتهــن الذكــور أو أن الزوجــة الريفيــة عندمــا 
يتوفــى زوجهـا يتـم ماحصصتهــا فـي ميراثهـا وتقديـم أبنائهـا عليهـا بعـد أن تكـون هـي مــن 
ــاء منــزل فيقولــون لهــا يمكنــك  راعـت وتعبــت علـى قطعــة األرض، أو أن تكــون قــد قامــت ببن

أخـذ المطبـخ. 

ــذي  ــف ال ــز المضاع ــن التميي ــي عنه ــن وأن تنف ــاء بحقوقه ــع النس ــي تمتي ــة إذن ه المكافئ
تعانيــن منــه، كذلــك السياســات فاليــوم الدولــة يجــب أن تخصــص كوتــة للتمييز اإليجابــي ويجب 
أن تكــون للنسـاء التـي تعانيـن أكثـر فقـرًا وتهميشًـا، اليــوم لدينــا أكثـر مـن 200.000 امــرأة 
ال يمتلكــن بطاقــة تعريــف وطنيـة، بمعنـى آخـر ال يشــاركن فـي االنتخابــات، وكيـف تريــد لهــن 
أن يشـاركن وهـن ال يمتلكـن وسـائل نقـل وكيـف يُعقـل أن النسـاء اليــوم بعيديـن عـن مراكـز 
الصحــة؟ وكيــف ال تقــرب الدولــة الخدمــات األساســية للنســاء؟ وكيــف ال توفــر دور حضانــة للنســاء 
العامـالت فـي المجـال الفالحــي والصناعــي بأبخـس األثمـان؟ هـذه حقـوق وليسـت مكافـآت وال 
امتيــازات فلنعطــي للنـاس حقوقهـا وللنسـاء حقوقهــن فيجــب علــى السـلطات أن تتوجــه لهــن 
بإلغــاء كل أشــكال التمييــز إذا أرادت أن تعتــرف فعــاًل بــدور النســاء علــى مســتوى السياســات يجــب 
عليهـا فعـال أن تخصـص كوتــة وتجنـدر الميزانيـة وتراعـي االحتياجـات الخصوصيــة للنسـاء وأن 

توفـر لهـن كل الظــروف والبنيــة التحتيـة الضروريــة ليتمتعـن بحقوقهــن. 

كيــف نريــد اليــوم للمجتمــع أن ينهــض فــي وقــت أن النســاء اليــوم فــي تونــس يعانيــن مــن 
تقلــص األدويــة وأعنــي بهــا وســائل منــع الحمــل وبالتالــي فهــن محرومــات مــن القــرار فــي عالقة 
بأجســادهن، فالمــراة ليــس لديهــا الحــق بــأن تقــرر إن كانــت ســتحافظ علــى الطفــل أو ال إن لــم 
تتوفــر لهــا وســائل منــع الحمــل. هــذا عــدم تمكيــن للحقــوق ونســف لحقــوق النســاء وحتــى الجــزء 
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المكتســب بفضـل السياسـات القديمــة اليــوم يتدهـور ويتراجــع وبالتالــي أعتقــد أن المنظومــة 
ــات  ــات وميزاني ــع سياس ــى وض ــواًل إل ــريعي وص ــب التش ــن الجان ــدأ م ــاملة تب ــة ش ــي منظوم ه
داعمــة والتــي تراعــي االحتياجــات الخصوصيــة للنســاء وتمكينهــن مــن تلــك الحقــوق ال أكثــر وال 

أقـل ولسـد الفجـوات الموجـودة فـي الواقـع علــى مســتوى التنميـة والمـوارد االقتصاديـة.

ســؤال: النمــوذج التونســي فــي التعاطــي النســوي أو تعاطــي المــرأة فــي العمــل العــام 
ــرًا فــي  ــا مؤث ــه نموذجً ــى حرياتهــا األساســية والشــخصية هــل تعتبرين والسياســي وحت
المنطقــة العربيــة.. وألي مــدى يمكــن أن يكــون تأثيــره إيجابيًــا أو ســلبيًا على السياســات 

الخارجيــة التونســية؟

النمــوذج التونســي بصفــة عامــة ال يمكــن أن يكــون إيجابيًــا فــي إطــار الحصــار المفروض 
علــى الديمقراطيــات فـي كل المنطقــة العربيــة. ومـا يصدرونـه بــأن تونــس هــي النمــوذج 
ــد  ــم تج ــو ل ــرة. ل ــا مباش ــؤدي لقتله ــمكة ألن ي ــدم للس ــذي يق ــيئ ال ــم الس ــو اُلطع ــذا ه فه
تونــس تجاوبًـا مـن بقيــة المنطقـة فــي عالقتهــا بالمســألة الديمقراطيــة وحقـوق اإلنســان 
وأساسًـا البلـدان التــي قامـت بثـورات وانتفاضـات شــعبية فــإن هـذا النمــوذج محكـوم عليـه 
بــأن يفشــل علــى المــدى الطويــل. لنتفــق علــى هــذا، فــي عالقــة ذلــك بحقــوق النســاء أعتقــد 
أن األمـر يمــس خاصـة الــدول التـي تشـهد اســتقرارًا حاليًـا لألسـف، مثـاًل الجزائـر والمغـرب 
حتــى ولــو كان اســتقرارًا هشًــا.. األردن لبنــان لقــد رأينــا مثــاًل أنــه مباشــرة بعــد تبنــي قانــون 
العنــف ضــد المــرأة فــي جويليــة ووقعــت المصادقــة عليــه فــي شــهر أوت األردن ألغــت المــادة 
المتعلقــة بـزواج المغتصـب بضحيتــه، فهنــاك عــدوى إيجابيـة. فــأن تكـون نوتــس نموذجًــا 
أنـا ال أحبـذ فكـرة النمــوذج فــال يجـب أن تكــون نمــوذج بـل يجــب أن تكــون عـدوى إيجابيــة 
بيــن مختلــف الــدول ويجــب أن يكــون هنــاك منــاخ ديمقراطــي كــي ال نســوق فــي جانــب وفــي 
الجوانــب األخــرى نكــون موضــوع معــاداة مــن جانــب البلــدان الصديقــة، أن يهللــو لنــا فــي جزء 
ــا، فهنــاك دول  مــن العــام وفــي جــزء آخــر يكونـوا خائفيــن منــا هــذا ليــس إيجابيًـا أو صحيً
مثـل قطــر واإلمـارات والسـعودية ومصـر وضعنـا معهــا أصبـح مخيــف، فتونـس علـى مـدى 
خمسـون عامًــا كانـت لهــا عالقــات مـودة حـذرة مـع هــذه البلـدان فـال ضـرر وال ضـرار أو مــا 
يسـمى بالحيـاد اإليجابــي أحيانـا، أمــا اليـوم أصبـح الخـوف مـن التجربـة التونسـية يدفعهـم 
ــس  ــي تون ــا ف ــدو لن ــر ع ــو أكب ــذا ه ــي وه ــول الديمقراط ــار التح ــاض مس ــة إجه ــى محاول إل

حاليًـا. 
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أعتقــد أنـه مــع ذلـك فلتونـس تقاليـد نســوية فـي العمـل واألســاس هــو التضامـن مــع 
الحــركات المدنيــة التقدميــة. صحيــح تراجــع هــذا التضامــن منــذ 2011 ألن كل دولــة انغلقــت 
ــاك  ــوم هن ــة لهــم لكــن الي ــق الخلفي ــي ونســوا الحدائ ــاء بشــأنها الداخل ــى نفســها لالعتن عل
عـودة للوعــي بـــأنه البـد مــن كسـر الحصــار علـى الحركــة المدنيــة فــي كل بلــد ومواصلــة 
التضامـن فيمـا بينهـا لتحقيـق نتائـج فــي مسـتوى أفضـل علـى المسـتوى اإلقليمــي بصفـة 
عامــة وقــد شــاهدنا ذلــك مثــاًل فــي 10 مــاي يــوم مسـيرة المســاواة فـي اإلرث والحظنــا أن 
ــر  ــة، وأذك ــدان العربي ــن البل ــت م ــن كان ــة والتضام ــرح والتهنئ ــا للف ــي وصلتن ــردود الت أول ال
نــوال الســعداوي مــن مصــر والمناضــالت الفلســطينيات واللبنانيــات والمغربيــات أيضًــا االتــي 
ــو نســتمر  ــا وللنســاء فــي المنطقــة ول ــا لن ــا قويً ــا للمســاندة، وهــذا كان دافعً ــا بيانً أصدرن
كذلــك علــى المســتوى السياســي بالنسـبة للحـركات التقدميـة بــأن تنســق فيمــا بينهــا وأن 
ــوق  ــن الط ــوف م ــا أال نتخ ــن وقته ــه يمك ــد أن ــا أعتق ــا أن ــا بينه ــن فيم ــوت التضام ــي ص تعل
ــار  ــويه المس ــدة، أو تش ــة وفري ــا معزول ــى أنه ــويق عل ــرة التس ــس وفك ــى تون ــروض عل المف
الديمقراطــي الــذي وقــع أو محاولــة توظيفــه لقمــع حــركات التحــرر مثلمــا يقــع فــي الســعودية 

ومصــر.

ســؤال: فــي مصــر مثــاًل هنــاك األزهــر، فــي تونــس هنــاك الزيتونــة، كيــف تريــن مصير 
ــة الرســمية فــي  ــن الحركــة النســوية والمؤسســة الديني ــي ســتكون مــا بي المناظــرة الت
تونــس والصــراع بينهمــا؟ مــاذا كان موقـف الزيتونــة فـي القــرارات الســابقة ومــاذا كان 
دور األئمـة فيمـا حــدث مــن تطــور مــن قوانيـن واســتحقاقات للمـرأة التونســية؟ ومــاذا 

سـيكون مسـتقبل هـذا الصـراع ومسـتقبل الحركــة النســوية معـه؟

يسـرى: منـذ اسـتقالل الدولـة التونسـية لـم يعــد للمؤسسـة الدينيـة تأثيـر فـي الشــأن 
العــام، وقــد حســم هــذا تاريخيًــا منــذ اســتقالل الدولــة التونســية. والحمــد هلل علــى ذلــك ألنــه 
لـو بقيــت المؤسســة الدينيــة بتدخالتهـا كمـا يتدخـل األزهــر فـي مصـر لكنــا مازلنـا نطبـق 
ــة فــي المجتمــع، كان مــن المؤكــد أن  ــة فــي تونــس خاصــة مــع النزاعــات العنصري العبودي
ــي  ــذ الخمســينيات وبالتال ــم الحســم من ــاك ســوق نخاســة فــي تونــس، فت يكــون مــازال هن
محاولــة االحتــالل بــدور للمؤسســة الدينيــة اليــوم مســتحيل، فــإذا كنــا لــم نســمح بذلــك فــي 
دسـتور 1959 كيــف لنــا أن نســمح بذلــك فــي دســتور 2014. نعــم هنــاك بعــض النزاعـات 
لبعــض المجموعــات ومنهــم أســاتذة الزيتونــة الذيــن تدخلــوا فــي المــرة األخيــرة حــول تقريــر 
ــمي  ــف الرس ــذا الموق ــل ه ــل كان يمث ــن ه ــف ولك ــم موق ــاواة لتقدي ــوق والمس ــة الحق لجن
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للزيتونـة! ال. فهـم شـق مـن الجامعـة وتكلمــوا بصفتهـم تلـك ألنهـم يدركــون أنــه قانونيًــا 
ــي  ــي أو ال تفت ــي تفت ــة لك ــة القانوني ــر أو الصالحي ــا أي تأثي ــس له ــة لي ــاتيًا الزيتون ومؤسس
ــا. أن تكــون عنصــرًا مــن عناصــر  ــم مــدى حــدود صالحياته ــة تعل فــكل المؤسســات الديني
ــا بذلــك ونحــن ال نختلــف فــي أهميـة أن تســمع صوتــك وتســمع  الحــوار المجتمعــي فمرحبً
صـوت اآلخريـن وذلــك للبحـث عــن الشـيء الـذي يمكـن أن يُقنـع النـاس أكثـر ونفـرض بهــا 
جــداًل مجتمعيًــا حقيقيًــا ويقــع خاللهــا طــرح أفضــل األســئلة وأن تظهــر لنــا مقترحــات أفضــل 
ــا  ــوا صوتً ــا يكون ــم. أم ــذا مه ــع فه ــن المجتم ــدًا ع ــدة ج ــون بعي ــا أن تك ــن له ــي ال يمك والت
ليحــددون لنــا مــا يرونــه فنحــن ليــس لدينــا كهنــوت فــي ثقافتنــا فكيــف يمكــن اليوم بدســتور 
2014 وباالتفاقيــات الدوليــة التــي تلتــزم بهــا تونــس أن تقبــل وضــع الكهنــوت. هنــا المقارنــة 
بيــن مصــر وتونــس بعيــدة والمقارنــة أيضًــا بيــن تونــس ولبنــان أيــن تحكــم الطوائــف أيضًــا 
ــة  ــد أن المؤسس ــون. ال أعتق ــات وقان ــة مؤسس ــي دول ــذ 1956 ه ــس من ــا. تون ــدة تمامً بعي
ــر  ــاس، فانظ ــى الن ــر عل ــاب مؤث ــس بخط ــم لي ــى خطابه ــرة، وحت ــس مؤث ــي تون ــة ف الديني
كيــف نتكلــم نحــن كحركــة نســوية فنحــن عندمــا تحدثنــا عــن المســاواة فــي اإلرث منــذ ســنة 
2000 نقـوم بالدراسـات الثقافيــة واالجتماعيـة التــي يمكــن أن تقنـع النـاس بالمسـاواة فـي 
اإلرث فبحثنــا فــي مــدى مسـاهمة المــرأة فـي العائلـة ونســبة مــا ترثــه المـرأة فــي حياتهــا 
مقارنــة بمـا يورثــه األزواج ألبنائهــم ومــا تصنعـه المــرأة بالثــروة عندمــا يكــون لديهــا ثـروة 
فـي العائلــة والمجتمــع فهــذه هــي المعاييــر التــي نعتمدهــا ليــس فقــط الجانــب الحقوقــي 
ــي  ــا ه ــا م ــن أيضً ــا ولك ــاوم فيه ــن أن نس ــا وال يمك ــار عليه ــا ال غب ــاواة بأنه ــألة المس ومس
دعامــات المســاواة فــي واقعنــا ومجتمعنــا، وأنظــر إلــى خطابهـم هـم حيـث فقــط يصــدرون 
البيــان رقــم واحــد “نرفــض ونديــن ونشــجب وبالنهايــة نرفــض” ويتلخــص بيانهــم فقــط فــي 
ــة التــي  نحــن نرفــض ذلــك وأن هــذا تهديــد للهويــة ومســألة الهويــة التــي هــي دائمــا العل
يريــدون أن يجعلوننــا نخســر بهــا االنتقــال الديمقراطــي فــي عديــد مــن األحـداث. أرادوا أن 
ــب  ــنبقى نلع ــرة س ــن م ــم م ــروا فك ــات 2014 وخس ــل انتخاب ــة قب ــذه القضي ــى ه ــوا عل يلعب

هـذه اللعبـة، أظــن أنهــا اســتنزفت.
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)الشباب الليبي في ميـزان التحوّل الديمقراطي(

بقلم االستاذ اكرم النجـــار

مقدمة :  
غيــاب الديمقراطيــة ال يجعــل النــاس مجانيــن، بــل يجعلهــم يفقــدون عقلهــم الجماعــي وهــي 

محنــة ال تختلــف عمليًــا عــن محنــة الجنــون نفســه إال فــي نقطتيــن:

األولى: أن أوجاع المصاب ال تكتشفها أدوات التشخيص الطبي

الثانية: أن عالجها يتطلب جراحة دون تخدير

وألن الديمقراطيــة لهــا مفهوميــن األول ضيــق وهــو باعتبارهــا نظامــًا للحكــم والثانــي 
مفهومهــا الواســع باعتبارهــا ثقافــة مجتمــع تنعكــس علــى شــتى مناحــي حياتهــم االقتصاديــة 

ــة. ــة والثقافي واالجتماعي

وألننــا بصـدد مناقشـة موقـع الشـباب فــي العمليــة الديمقراطيـة الوليـدة فـي ليبيــا ارتأينــا 
أن نقسـم ورقتنــا إلـى جزئيــن علـى النحـو التالـي. 
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أواًل: جدلية االستغالل ووهم القدرة

ثانيًا: المفهوم المجتمعي للديمقراطية

أواًل: جدلية االستغالل ووهم القدرة

 يســتمر الحديــث عــن وضــع الشــباب فــي الحيــاة السياســية فــي بلدنــا بشــكل كبيــر وخاصــة 
ــر الــذي حــدث فــي الفتــرة األخيــرة والتــي أعتقــد أنــه رفــع الغطــاء عــن  فــي ظــل التحــول الكبي

حقيقــة وضعنــا أكثــر مــن أنـه أحــدث تغييـرًا حقيقيًــا فـي بنيـان المجتمــع وعقلــه الجمعـي.

ــو ســلمنا  ــد، فل ــا هــو وضــع كاشــف وليــس منشــًئا لوضــع جدي ــي ليبي ــا حــدث ف ــي م بالتال
ــن.  ــام أمري ــنا أم ــنجد أنفس ــة س ــذه المقدم به

األول: أن وضــع الشـباب فــي الســابق لــم يكــن لــه أي أثــر وهــذا واقـع مــرت بــه ليبيــا فــي 
غيــاب حيــاة سياســية طيلـة 60 سـنة علـى األقـل األمـر الــذي أفقـد هــذه الفئــة مكنــة اكتسـاب 
خبـرة العمـل السياســي الـذي يؤهلهـا لتكـون فاعلـة وفعالـة فـي صناعـة واقـع جديــد فـي ليبيــا 

بعــد أن حـدث التحـول الــذي مـرت بـه ليبيـا.

فلــم تكــن هنــاك إال رؤيــة واحــدة لشــكل الدولــة ومنطقهــا السياســي فلــم يكــن للشــباب 
أي أفــق سياســي يســتطيع مــن خاللــه التأثيــر فــي صناعــة القــرار داخــل الدولــة إال بانخراطــه فــي 

هـذا الكيــان الطوبـاوي إن صـح التعبيــر الـذي يـدار مـن قبــل شـخص نظريًـا وعمليًـا.

لهــذا انصــرف العديــد مــن الشــباب إلــى أمورهــم الخاصــة والبحــث فــي كيفيــة العيــش فقــط 
بعيــدًا عــن أجــواء العمــل السياســي وهــذا مــا أفقــد هــذه الفئــة الخبــرة المبنيــة علــى الممارســة 
العمليــة للعمــل السياســي المؤسســي المنظــم وهــو مــا أنتــج مــا نحــن عليــه اليــوم مــن قلــة فــي 
اإلمكانيـات والخبــرات ليــس لفئـة الشــباب فقــط بـل بشـكل عــام علـى الســاحة السياسـية فــي 

ليبيــا.

الثانــي: احتيــاج فئــة الشــباب ألمريـن وهمــا االســتمرارية والصبـر فأغلــب الشــباب يتعامــل 
مــع الحيــاة السياســية بشــكل عشــوائي ويوهــم فــي نفســه أنــه قــادر أن يلعــب فــي هــذا المجــال 

دون أن يقــف ويحــدد قدراتـه ومــدى إمكانياتـه المتوفــرة لخـوض هــذه اللعبـة.
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إن التسـليم بوضـع الشـباب فـي السـياق الـذي ذكــر سـلًفا يعطينـا القـدرة أن نعالــج واقعنــا 
بشــكل أكثـر موضوعيـة ونجاعـة.

ــط  ــا فق ــم، أن ــباب وإمكانياته ــدرة الش ــن ق ــص م ــر وال أنق ــا ذك ــليم بم ــب التس ــا ال أطل أن
أطلــب أن نخـوض هــذا المجـال بأدبياتـه بعيــدًا عــن الخطـاب الشـعبوي الــذي عـادة مــا يكـون 

مصيــدة بشــكل جميــل توقــع فئــة الشــباب فــي شــرك االســتغالل.

ــا  ــت منه ــتطيع أن نفل ــن نس ــن م ــدة ونح ــذه المصي ــنا به ــي أنفس ــلم ف ــن نس ــن م إذا نح
ــكل صراحــة عــن  ــب ب ــح واســتطعنا أن نصــارح أنفســنا ونجي ــا بالشــكل الصحي ــا قدراتن إذا قيمن

ــي. ــؤال التال الس

نحن نعرف أو ال؟

وإذا كنا ال نعرف! كيف نتعلم ذلك؟ 

الــكل يعلــم أنـه ال حيـاة سياسـية وال ديمقراطيـة حاكمـة مــن غيــر تعدديـة حزبيـة قائمــة 
ــل  ــي ظ ــم ف ــي منظ ــل حزب ــة وعم ــة متين ــة قانوني ــى منظوم ــي عل ــي مبن ــاس مؤسس ــى أس عل

ــا الليبــي. اســتقرار لنقــول نســبي فــي وضعن

ولنســتحضر مثــال قريــب جــدًا وهــي التجربــة التونســية حيــث اســتطاعة األحــزاب التونســية 
المحافظــة علـى اســتمرارية الصــراع السياسـي داخـل إطـار مفهــوم الديمقراطيـة بـل وأسســت 
مفهــوم الديمومــة رغــم المختنقـات االقتصاديــة التــي تمـر بهــا البــالد، يعــاز ذلــك إلــى نضـج 
العمـل الحزبــي والمؤسســي داخــل تونــس، لهــذا خـرج مــن فـخ الفوضـى واإلقصـاء والتخويــن 
وكل العلـل التــي تضـرب النظـم الديمقراطيــة فــي مقتــل، وكان ذلــك واضحًــا وجليًــا فــي آخـر 
انتخابــات أجريــت فــي تونــس والمتعلقــة باالنتخابــات البلديــة وكنــا قريبيــن منهــا حيــث شــاركنا 

بشــكل عملـي فـي مراقبـة هـذه التجربــة.

ــة(  ــا يســمى بـ)الســياحة الحزبي ــاًل م ــا هــذا تحــارب مث ــى يومن ــة التونســية إل ــت النخب مازال
وهــي االنتقــال مــن حــزب إلـى آخــر وترســخ بالتالــي إلــى االنضبــاط الحزبــي وااللتــزام بقواعــد 
ــى  ــى أعل ــى تصــل إل ــر واالســتمرارية حت ــاًل يؤمــن بالصب ــي جي ــة وأدبياتهــا وترب ــة الحزبي اللعب

مراتــب هــذا المفهــوم فــي الســنين القادمــة.

والحظنــا الشــباب فــي االنتخابــات البلديــة داخــل أحزابهــا كيــف تدفع بنفســها للترشــح للعمل 
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البلــدي رغــم أنــه ال يوجــد مــردود مــادي منــه إال أنهــم يؤمنــون برســالة حزبهــم ومعتقديــن أنــه 
يجــب المــرور علــى هــذه المحطــات الكتســاب الخبــرات والتجهيــز للمراحــل التــي بعدهــا وأن األمــر 

ليــس كمــا يقــول المثــل الليبــي )صبلي نشــرب(.

ــارج  ــدرات خ ــاء ق ــات وبن ــرة وإمكاني ــا ال خب ــباب أن يعيه ــى الش ــب عل ــة يج ــذه أول حقيق ه
ــرارات  ــذة لق ــات ومتخ ــة سياس ــون صانع ــي أن تك ــة ف ــة رغب ــذه الفئ ــي إذا كان له ــار الحزب اإلط
مفصليـة فـي مســتقبلها وهـذا مـا يحتـاج إلــى صبــر كمــا أسـلفت الذكـر فلــن تجــد تلكـم اليــد 
الحنونــة التـي سـتأخذ بيــدك عبـر ممــر ملــيء بالخبــرات والتجــارب بشــكل ســلس إذا لــم تقــم 
بذلــك بنفســك، فهــذه اليــد ال توجــد إال فــي خيــال الحالميــن. والحالمــون لــن يكونوا سياســيين!!

بالتالـي هـذه أول حقيقـة يجــب أن نؤمـن بهـا وهـذا مـا يتنافـى مـع األرقـام الصادمــة فـي 
اسـتفتاء القيـم الــذي يحــدث حـول العالــم بشــكل دوري وحسـب المسـح الشـامل آلراء الليبييــن 
فـإن فقـط %6 فحسـب منهـم يثقـون فـي األحـزاب السياسـية، ووفًقــا السـتطالع مركــز البحـوث 
فـي يونيــو 2014. خمســة مــن كل عشــرة ليبيــن )%55.1( يــرون أن النظـام الـذي يســمح فيــه 
ــة مــن كل عشــرة )%77.5( يــرون  ــا وأن ثماني لمختلــف األحــزاب بالتنافــس ليــس مناســبًا لليبي

أنـه يجــب أال تقــوم األحــزاب بـأي دور فـي مسـتقبل ليبيــا.

ولــو سـلمنا بآخـر إحصائيـة لعـدد سـكان ليبيـا فـي 2010 وتعتبــر أدق إحصائيـة حتــى اآلن 
والتــي ذكــرت أن فئــة الشــباب تمثــل فــي ليبيــا %63 تقريبًــا مــن عــدد الســكان فلــك أيهــا القــارئ 

أن تقــدر كــم عــدد الشــباب الذيــن يؤيــدون هــذه النســب التــي ســلف ذكرهــا!!

وغنـي عـن البيـان مثـل هـذه النظــرة السـلبية لمفهـوم التعدديـة الحزبيـة تسـهم بدورهــا 
فــي عرقلــة التحــول الديمقراطــي، وتحــول دون التوافــق النخبــوي علــى السياســات العامــة، بقــدر 

مـا تعـوق تسـربه إلـى القـاع المجتمعــي.

ــل  ــذي حص ــط ال ــد التخب ــث بع ــنة 2014 حي ــريعية لس ــات التش ــي االنتخاب ــك ف ــل ذل وتمث
لألحــزاب السياســية فــي ليبيــا علــى مســتوى أدائهــا ويعــاز ذلــك لنقــص الخبــرة فــي هــذا المجــال 
ومــن جهــة أخــرى ســيطرة الميليشــيات المســلحة علــى بعــض مصــادر القــوة داخــل الدولــة األمــر 
ــى صــراع عســكري، خرجــت أصــوات  ــم أن يكــون الصــراع سياســيًا ليتحــول إل ــذي قــوض حل ال
تُحمـل األحــزاب السياســية مســؤولية ذلــك الصــراع، األمــر الــذي جعــل االنتخابــات التشــريعية 
ــا  ــا للنظـام الفـردي وأقصيــت األحــزاب مــن هــذه االنتخابــات وخــرج علين فــي 2014 تجـري وفًق
ــي  ــذرة ف ــة المتج ــة والمناطقي ــوم القبلي ــيخ لمفه ــى ترس ــارة عل ــو عب ــوه ه ــواب مش ــس ن مجل
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عقليــة المواطــن الليبــي، األمــر الــذي جعــل العديــد مــن النخــب تقــول إن فتــرة المؤتمــر الوطنــي 
العـام كانـت أنضــج مــن برلمــان 2014 العاجــز حاليًــا فــي أن يعقــد اجتماعًــا واحــدًا فــي الســنة 

والمنقسـم علــى نفسـه إلــى ثالثــة أقسـام.

إذن ال حياة ديمقراطية بمفهومها الضيق في إطار إدارة الحكم دون ما سلف ذكره.

ــذه  ــل ه ــل داخ ــباب بالعم ــام الش ــه، قي ــن ب ــن نؤم ــا نح ــذا م ــل وه ــدأ العم ــا يب ــن هن م
المؤسسـات مــع التحفـظ علــى أدائهـا غيـر المقبـول أحيانـا والـذي يمكـن إيعـازه لقلـة التجربـة 
وهــذا أمـر طبيعـي فــي أرض تعتبــر بـورًا فــي العمـل الحزبـي، هـذا أنجـع مـن هدمهـا والعمــل 
خارجهــا بشـكل عشــوائي لـن ينتــج إال أمـرًا واحـدًا فقــط لفئــة الشـباب وهــو أن تكـون أرقــام 
فـي معادلــة تعتبرهـم الرقــم المفعــول بـه وتلجــأ إلــى تحميــل هـذه األجســام المســؤولية دون 

ــح. ــا بالشــكل الصحي ــم ذاتن أن نلتفــت ألنفســنا ونقي

ثم ننتقل إلى العمل الحزبي الداخلي ونسأل أنفسنا السؤال التالي.. 

كيف ننجو من كوننا آلة عمل تحصد قيادة الحزب جهدنا؟؟

يجـب أن نخـرج مـن دائـرة المجنـي عليــه دائمًـا وهـذا مــا نحـن بصـدد ذكـره اآلن، العمــل 
علـى رفــع اإلمكانيـات الفرديـة للشـباب داخـل الحــزب هــو أمـر ليـس منــاط بالحــزب فقـط وقــد 

يكـون متوفـرًا أو ال وهــذا مـا يجـب أن يعيــه الشـباب.

يعنـي المبـادرة بتنميــة قدراتــك أنـت المطالــب بهــا وهــذه القـدرات ســتترجم إلــى أعمـال 
تقدمهـا للكيـان بحيـث يصبــح وجـودك داخـل هـذا الكيـان يحمــل إضافـة بشـكل مســتمر، أنـت 
تقــدم خدمـة وســتجد نفســك بشــكل واضـح وبأمــر الواقــع قــد تكفلــت تلــك اإلمكانيــات التــي 
تحصلــت عليهــا لتحويلــك لصانــع قــرار وأن أيــام النحــت فــي الصخــر كانــت مرحلــة يجــب أن تمــر 

بهـا وهـي مــا أعطتــك إمكانيـات تؤهلـك إلــى أن تكـون صانـع قـرار وليـس نحاتًـا فقـط!!

ــتعمل  ــي س ــرية الت ــات البش ــن اإلمكاني ــل م ــم هائ ــاط بك ــي مح ــار الحزب ــل اإلط ــت داخ أن
ــكل  ــف بش ــي مكث ــج تدريب ــي برنام ــت ف ــي، أن ــخ السياس ــى المطب ــب إل ــا قري ــت أيض ــا وأن معه
مجانــي تتحــول بشــكل تدريجــي لقائــد إصــالح أحيانــا لسياســات حزبــك بعــد أن تكــون قــد مــررت 
بالمراحـل التــي سـبق ذكرهـا، أنـت وأقرانـك داخــل الكيـان وهـذا قـد حـدث بشــكل عملــي فـي 

أحـد األحـزاب فــي ليبيــا.
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ال أعتقـد أن هنـاك شـابًا ال يتمنـى أن تكــون هنـاك أحـزاب ذات قيــادة شـبابية جــد كاملـة 
تحمـل رؤيـا تعبــر عنهـم بشـكل عملـي ألننـا فـي نفـس الوقـت يجــب أن نعـي مـا يجـب العمــل 

عليــه حتـى نصـل إلـى هـذه المرحلــة.

ــا عــن إعــالن أحــزاب  ــي ليبي ــرة ف ــي هــذه الفت ــاك ف ــا وهن ــي نراهــا هن رغــم المحــاوالت الت
شــبابية عــن نفســها إال أنــه فــي نفــس الوقــت تعتبــر أحيانًــا وجــه آخــر لكيانــات حزبيــة قائمــة أو 
رؤيـا لميليشــيات معينـة أو تلميــع لشـخصية سياســية ذات نفـوذ، إذا مازلنــا نوهـم أنفسـنا أننــا 
قـادرون ولـم نقــف عنـد إمكانياتنـا بشــكل دقيـق ومازلنــا مســتمرين فـي الوقـوع فـي مصيــدة 
االســتغالل الجميلــة، لهـذا الســبب نجــد أنهــا تفقــد االسـتمرارية وبفقدانهــا تزيــد هــوة عــدم 
ــل  ــن قب ــرار م ــة الق ــي صناع ــر ف ــية تؤث ــخصيات سياس ــوا ش ــي أن يكون ــباب ف ــي الش ــة ف الثق

المجتمــع.

ــة  ــوم التعددي ــم مفه ــو أن ندع ــوم( وه ــت المفه ــمى )تثبي ــا يس ــون بم ــن اآلن مطالب نح
الحزبيــة أن نقــول بصــوت واحــد كشــباب أن العمــل الحزبــي ليــس غــواًل، الغايــة منــه هــو تدميــر 
المجتمـع كمـا تريـد العديـد مــن األيديولوجيــات إيصالـه إلــى الفكـر الجمعـي لعمــوم الليبييــن، 
أنـه إذا أردنـا أن نبنـي نظامًـا ديمقراطيًــا حاكمًـا يوجـب التعدديـة الحزبيـة والتـداول السـلمي 
ــا  ــوء عمله ــى س ــر عل ــب أن نصب ــه ويج ــال في ــزاب دور فع ــون لألح ــب أن يك ــلطة يج ــى الس عل
وتخبطهــا حتــى تنضــج فكــرة العمـل الحزبــي المؤسســي ألنــه دون هــذا الصبــر واالســتمرارية 
ــى  ــائرين إل ــنا س ــنجد أنفس ــي س ــول الديمقراط ــة التح ــر بمرحل ــع يم ــا أي مجتم ــذي يحتاجهم ال
إعــادة النظــام الدكتاتــوري المبنــي علــى مفهــوم عســكري أو قبلــي وندعــم بالتالــي تلــك األفــكار 
ــي نظــام ديمقراطــي يؤمــن  ــن ليســوا بشــرًا مــن حقهــم أن يعيشــوا ف ــر أن الليبيي ــي تعتب الت
بتعــدد األفـكار ويعطــي مسـاحة لمفهـوم التغييــر المســتمر بشــكل ســلمي وأن كل مــا عليهــم 
هــو التســليم بفكــرة أنهــم قطعــان ال يتماشــى معهــم إال نظــام الراعــي المتســلط الــذي يعطيهم 

منحــة الطعــام ويبيــن لهـم مــا هــي أساسـيات الحيــاة ويقـول لهــم 

)ما أريكم إال ما أرى وال أهديكم إلى سبيل الرشاد( 

وهنــا يجــب علــى الشــباب أن يعــي حساســية المرحلــة وأن يســاهم بشــكل فعــال فــي العمليــة 
السياسـية عــن طريـق انخراطـه فـي العمـل الحزبـي المنظـم والمؤطــر بغـض النظـر علـى نــوع 
األيديولوجيــا التــي يحملهــا ال طالمــا يؤمــن بالتعدديــة الحزبيــة والتداول الســلمي على الســلطة.

بذلــك نتحــول نحــن فئـة الشـباب داخـل هـذه األحــزاب مـن مجموعـات )مسـتغَلة( )بفتـح 
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الغيـن( إلــى مجموعـات مسـتغِلة )بكسـر الغيـن( لوجودهـا داخــل هـذه الكيانـات تطـور نفسـها 
ــي  ــرة الت ــل الثم ــها مث ــد نفس ــك فتج ــتعجل ذل ــات وال تس ــة سياس ــى صانع ــول إل ــر وتتح وتصب
رشــت بالمــواد الكيماويــة لتنضــج بشــكل ســريع فتحولــت مــن مصــدر للغــداء واالنتفــاع للمجتمــع 

إلــى مصـدر للــداء والعلــل داخلــه.

ليبيــا اآلن فــي مرحلــة تأســيس الدولــة فــي شــتى معانيهــا ابتــداء مــن النقــاش عــن الهويــة 
الجامعـة وانتهـاًء بنظـرة المواطـن لوجـود كيـان اسـمه حـزب وأن هـذه المرحلـة توجــب علينــا 
ــر  ــاك الكثي ــة فهن ــة الحديث ــذه الدول ــكيل ه ــي تش ــا ف ــا لثقلن ــن وفًق ــون منفردي ــباب أن نك كش
مـن الشـعوب شــبابها لــم يمـروا بهــذه المرحلــة وهنـا نســتطيع أن نقــول إننــا أحدثنـا التغييـر 

الحقيقـي وليــس فقــط رفعنـا الغطــاء علـى مــا نحــن فيـه.

ثانيًا: المفهوم المجتمعي للديمقراطية

ــر  ــة أكث ــوم الديمقراطي ــيخ مفه ــي ترس ــس ف ــا اآلن لي ــي ليبي ــر ف ــدي الكبي ــد أن التح أعتق
مـن التأســيس لهـا وخاصـة فــي ظـل البنيـان المجتمعـي الـذي ال يعتــرف بهــذا المفهـوم طيلـة 
مـدة مـن الزمـن حتـى فـي سـلوكياته اليوميـة أو أثنـاء محاولتـه إليجـاد حلـول لبعـض مشـاكله 
ــاًل عــن جيــل  ــى أولئــك األشــخاص الوارثيــن للحكمــة جي البنيويــة فســرعان مــا يتــم االلتجــاء إل
ليصــدروا أحكامهــم علــى المســائل الخالفيــة ويكتفــي باقــي المجتمــع باالنصيــاع لهــذه األحــكام 

دون الدخــول فـي نقــاش حــول مـدى صحـة هــذه األحـكام.

إن الصــراع فـي الجنـوب الليبـي علــى سـبيل المثـال بيـن قبائــل التبــو وأوالد ســليمان هـو 
صــراع فــي حقيقــة األمــر علــى المــوارد االقتصاديــة والمتمثــل فــي خطــوط التهريــب فــي الصحراء 

الليبيــة ومســألة الســيطرة علــى هــذه الخطــوط.

ــم توقيعــه أو  ــد ت ــاق ق ــأي اتف ــزام ب ــن إيجــاد أي حــل أو االلت ــادات القبيلتي ــم تســتطع قي ول
ــر بشــكل دقيــق علــى إرادة  ــة قــادرة علــى فــرض ســلطتها وتعب ــاب دول ســيتم توقيعــه فــي غي

ــم.  ــى بثقته ــن وتحظ الليبيي

طيلــة عقــود مــن الزمــن كان هــذا حــال المجتمــع فــي ليبيــا قبــل حــدوث التحــول فــي فبرايــر 
2011 والــذي شــاء القــدر أن صاحبــه انفجــار معرفــي عالمــي وقــدرة رهيبــة علــى التواصــل العالمي 
أتـاح لليبييـن االنفتــاح علـى العالـم اآلخـر الــذي بــدوره أتـاح الفرصـة لمحاولـة إيصــال فكـرة أن 
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الحكمــة ال تــورث فقــط بــل باإلمــكان أن يكــون هنــاك نظــام آخــر يعطينــا نتائــج أفضــل ممــا كان 
يقــوم بــه أصحــاب الحكمــة المورثــون.

وعلــى حــد تعبيــر )عيــاض بــن عاشــور(، فــإن إرســاء نظــام قيمــي جديــد نــادرًا مــا يجــري إلــى 
تمامــه فهـو يقبـل دائمًـا للتراجـع والسـير إلـى الخلــف، والتبديـل ال يكتسـب نهائيًــا، إذ إنـه ال 
يجــري علــى خــط ســوي بل يمشــي علــى طريــق ملــيء بالتناقضــات والتمزقــات واآلالم. ويبــدوا أن 
لتغييـر المنظومـة القيميـة الليبيـة أثمانًـا باهظـة قـد ال تقـل عـن الـدم والخـراب وأن الليبييــن 

قــد بــدأوا بالفعــل فــي دفعهــا.

وفــي هــذا الصــدد ســأعطي مثــااًل علــى إحــدى العقبــات التــي تواجــه تحــول مفهــوم 
ــول  ــر المي ــر وحص ــي أث ــة ف ــبيل للمبالغ ــال س ــا ف ــي ليبي ــة ف ــة مجتمعي ــى ثقاف ــة إل الديمقراطي
اإلقصائيــة علــى مســار ومــآل عمليــة التحــول الديمقراطــي وقــد تمظهــر هــذا الصنــف مــن الميول 
عنــد الليبييــن فــي ســلوكيات مناوئــة صراحــة لعمليــة الديمقراطيــة، ويشــهد علــى ذلــك أن أكثــر 
مــن نصــف الليبييــن وفــق اســتطالع أجــري فــي يونيــو 2014 يعبــرون عــن موافقتهــم علــى عــزل 
كل مـن تولــى منصبًـا سـياديًا فــي النظــام الســابق ويشـهد عليـه أيضــا نــوع الفئـات التـي ال 
يفضــل الليبيــون جيرتهــا وهـو مسـلك ذو عالقـة مباشـرة بالنـزوع صــوب اإلقصــاء بحســبان أن 
مــن ال يفضــل جيــرة فئــة أميــل إلــى عــدم التســامح معهــا وبالتالــي أنــزع مــن ثــم إلــى إقصائهــا.

األمر الذي يفتح النقاش على من هو اآلخر بالنسبة للليبيين؟

ألن هــذا المفهــوم أصبــح يفســر أن اآلخــر ليــس خــارج الحــدود الليبيــة بــل داخلهــا قــد يكــون 
اآلخــر مــن تلــك القبيلــة التــي كان لهــا صـراع قديــم وتــم اسـتحضاره اآلن أو قـد يكـون ذلــك 
العـرق الــذي يتكلــم لغــة ال نتحــدث بهــا أو ال نعرفهـا أو فكــرة أن يكــون هنــاك شــخص يحمــل 

ديانـة أخـرى غيــر الديانــة التــي نديــن بهـا.

ــع  ــل إال أن المجتم ــية واألص ــون الجنس ــر ليبي ــة األم ــي حقيق ــي ف ــا ه ــات جميعه ــذه الفئ ه
مـازال لــم يجــاوب علــى السـؤال الــذي ســلف ذكـره لهـذا الســبب هـو فاقـد الثقـة لمـن حولـه. 

منــاط أهميــة االعتقــاد فــي جـدارة اآلخريـن بالثقــة أن التوجــس مــن اآلخــر ال يســهم فــي 
تعزيــز المشــاركة المدنيــة وال حتــى الشــراكة التجاريــة وال يجــدي نفعًــا فــي التواصــل الدولــي وال 
حتــى المحلــي وهــو أيضــا ال يُعيــن علــى الحــوار الــذي يعتبــر االســتحقاق الرئيســي للمصالحــة 

الوطنيــة فـي ليبيـا.
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هــذا يعنــي أنــه قــد يســهم بأكثــر مــن طريقــة فــي إعاقــة التحــول الديمقراطــي وتظهــر غلبــة 
ــد  ــا عن ــات نظائره ــة بهرمي ــة مقارن ــة الليبي ــة القيمي ــة المنظوم ــي هرمي ــة ف ــول اإلقصائي المي
الشـعوب األخـرى مـن حقيقـة أن االعتقـاد بجـدارة اآلخريـن بالثقـة ال يُقـر إال فـي نفـوس أقليـة 
ضئيلــة مــن الليبييــن )10 %( أمــا فــي هولنــدا فيعتقــد )66.1 %( مــن الســكان أن معظــم النــاس 
ــي إســبانيا  ــغ ف ــي أن يكــون جــاره مــن عــرق آخــر تبل ــة ونســبة مــن ال يرغــب ف ــرون بالثق جدي
ــان  ــوى أذربيج ــا س ــوق عليه ــبة ال تتفــــ ــي نس ــى )%55.1( وه ــل إل ــا فتص ــي ليبي ــا ف )%4.8( أم
)58.1 %( ونســبة مــن ال يرغــب فــي نيوزيالنــدا فــي أن يديــن جــاره بديــن آخــر تبلــغ )1.4 %( أمــا 
ــا بنســبة )56.6 %(  ــا فتصــل إلــى )54.1 %( وهــي نســبة ال تتفــوق عليهــا ســوى أرميني فــي ليبي
ونســبة مــن ال يرغــب فــي أن يكــون جــاره عامــاًل أجنبيًــا تبلــغ فــي أورجــواي )1.7 %( أمــا فــي ليبيــا 
فتصــل إلــى )59 %( وهــي نســبة ال تتفــوق عليهــا ســوى ماليزيــا )59.7 %( وأخيــرًا فــإن نســبة مــن 
ال يرغــب فـي السـويد فــي أن يتحــدث جـاره لغـة أخـرى تبلـغ )3.5 %( أمـا فـي ليبيـا فتصـل إلـى 

)39.3 %( وهـي نسـبة يتفــوق فيهــا الليبيــون بـال منـازع عـن كل شـعوب األرض.

فـي ظــل هــذه المؤشـرات الخطيـرة علــى مسـتوى الثقافـة المنتشــرة فـي المجتمـع والتــي 
تعتبـر منافيـة لمفهــوم الديمقراطيـة الواسـع وقيمهـا التـي نســعى أن تحـل محـل هـذه األفـكار 

يظهــر حجـم التحــدي الـذي يواجهـه جيلنـا وهــو يسـاهم فـي إحــداث التغييــر فــي المجتمـع.

وحتـى نسـتطيع أن نحـدد بشــكل دقيــق مــا نحـن بحاجـة إليـه ينبغـي أن أذكـر هنــا بأنـه ال 
يوجــد نمــوذج واحـد للديمقراطيــة لــكل البلــدان فـي العالــم يمكــن اتباعـه والعمــل مـن أجــل 
تحقيقــه بـل يمكـن أن تختلـف نمـاذج الديمقراطيــة مــن بلـد إلـى آخـر، والدليــل علـى مســتوى 
األمــم المتحــدة حينمــا بــادرت األمــم المتحــدة لإلجابــة علــى ســؤال مهــم وملــح يتعلــق بالنموذج 
المنشـود لإلصـالح والديمقراطيـة فـي العالـم فجـاء قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة رقـم 
)81( الصـادر فـي 8 كانــون األول )ديسـمبر( عــام 2000 حـول )تعزيـز الديمقراطيـة وتوطيدهــا( 

واضحًـا حيــن أكـد ثـالث قضايـا مهمـة وذات طبيعـة اســتراتيجية.

األولى: ال وجود لنموذج عالمي واحد للديمقراطية. 

الثانيــة: أن الديمقراطيــة لهــا طبيعــة غنيــة ومتنوعــة تنجــم عن معتقــدات وتقاليــد اجتماعية 
وثقافيــة ودينيــة لألمم والشــعوب.

الثالثــة: أن جميــع الديمقراطيــات تتقاســمها خاصيــات مشــتركة أي أنهــا تقــوم علــى أســاس 
المشــترك اإلنســاني للتجربــة البشــرية الكونيــة.
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ــى المســتوى العالمــي  ــة عل ــا لمســألة الديمقراطي ــا مرجعيً ــرار إطــارًا عامً ــر هــذا الق ويعتب
ــة. ــدان العربي ــه البل ــي بمــا في ــة المجتمــع الدول ــه حظــي بموافق ــا أن خصوصً

بالتالـي أصبـح مــن الضـروري بمــكان تحديـد نـوع الديمقراطيـة التـي نحـن بصــدد زرعهــا 
فــي مجتمعنــا والتــي قــد تتماشــى مــع حالتنــا الراهنــة وتســهم فــي لملمــة الشــمل وإخراجنــا مــن 

الحلقــة المفرغــة التـي نــدور داخلهــا طيلــة الفتــرة الماضيــة.

حيــث يبــدو أننــا فــي حاجــة ماســة وعاجلــة إلــى جملــة مــن القيــم الديمقراطيــة التــي توصلنــا 
إلــى صيغــة عيــش مشــتركة نوضحهــا فــي اآلتــي: 

تقبل اآلخر )دون طلب تعديله(   1-

هـذه إحـدى القيــم التــي نســعى إلـى ترســيخها فــي ليبيــا حيـث طلبـات التعديـل تجــد لهــا 
مســاحة كبيـرة فــي المراحــل االنتقاليــة مــن هــو علــى صــواب ومــن المخطــئ وجــدال األفـكار 
تدخـل فــي هـذا الميـزان األعمـى الــذي يوصلنـا دائمًـا إلـى رفـض اآلخـر أو طلـب تعديلـه وفًقـا 
ــش  ــاحة للتعاي ــق مس ــتطيع أن نخل ــت لنس ــرع وق ــي أس ــه ف ــب أن نوقف ــا يج ــذا م ــد وه ــا نري لم

الســلمي.

الحوار هو المسلك الوحيد لفض أي نزاع  2-

حقيقــة يجـب أن تحـل محــل الصــراع المسـلح الـذي أنهـك العبـاد والبـالد ودمـر اقتصادهــا 
ومــزق نسـيجها االجتماعـي.

والدخــول فــي حــوار مجتمعــي شــامل يفتــح فــي الجــروح القديمــة لمعالجتهــا بشــكل صحيــح 
ــا طويــاًل إال أن نتائجــه تعالــج القضايــا المتراكمـة مــن جذورهــا وتكــون البدايــة  قــد يأخــذ وقتً

بتعهــد بـأن أي خــالف مهمــا كان عمقـه ال يحــل إال بالحــوار فقـط.

التداول السلمي على السلطة وتقبل ذلك  3-

ــلك  ــا المس ــة وبأنه ــذه العملي ــة ه ــان بديموم ــا واإليم ــي ليبي ــات ف ــج أي انتخاب ــل نتائ تقب
الوحيــد لعــدم االنجــرار إلــى حــرب أهليــة فــي ليبيــا حــول الســلطة واقتنــاع مــن خســر االنتخابــات 

ــة. ــالح والمراقب أن دوره اآلن اإلص

وأن الفائــز ال يعنــى أنــه امتلــك األرض ومــن عليهــا وأن المرحلــة تحتــاج لتوافقــات فــي جميــع 
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مراحلهــا للخــروج مــن النفــق المظلــم المســجونون داخله.

حرية الرأي وحق التعبير عليه بطريقة سلمية   4-

ــواه  ــم األف ــاء وتكمي ــن واإلقص ــن التخوي ــدًا ع ــر بعي ــه إال بالفك ــر ال يجاب ــان أن الفك اإليم
بالقــوة، وأن وجــود هــذه المســاحة مــن األفــكار المتنوعـة هــي مــا تخلــق اإلبــداع والمنافســة، 
هـذه األجـواء كفيلـة بخلــق واقـع جديــد فـي ليبيــا منفتــح علـى اآلخـر ومتقبــل للتغييـر المسـتمر 

ــات. ــة تتطــور المجتمع ــق الحــدود بهــذه الطريق ــي أضي وأن المســلمات هــي ف

المواطنة هي اإلطار الوحيد الجامع  5-

ــوالت  ــة وال مق ــالت االنتخابي ــار الحم ــي إط ــرح ف ــعارًا يط ــس ش ــي لي ــعور الوطن ــز الش تعزي
ــى ســلوكيات وال يتحقــق  ــاح، هــذا الشــعور يجــب أن يترجــم إل ــال كل صب ترددهــا حناجــر األطف
ــذوب فيهــا  ــات وت ــوق والواجب ــي تتســاوى فيهــا الحق ــة الت ــة الجامع ــي إطــار المواطن ــك إال ف ذل
ــن  ــرق بي ــذي ال يف ــزان ال ــم والمي ــل والحاك ــو الفيص ــون ه ــة، فالقان ــة االجتماعي ــكار الطبقي أف

ــي. ــوع اجتماع ــة أو ن ــرق أو قبيل ــن لع المواطني

ــوم  ــر مفه ــي نش ــهم دورًا ف ــدوا ألنفس ــباب أن يج ــن للش ــم يمك ــذه القي ــن ه ــا م انطالًق
الديمقراطيــة فــي المجتمـع داخـل قبائلهــم ومناطقهـم وأعراقهــم المختلفـة، هـذا الجيـل الــذي 
ــذي  ــراع ال ــخ والص ــل بالتاري ــل الكاه ــس مثق ــه لي ــر ألن ــذا التغيي ــداث ه ــى إح ــدرة عل ــك الق يمل

حــدث فــي الماضــي.

هـذا الجيـل يجـب أن يعـي أن الســموم التــي مازالــت تنقـل إلـى األجيـال الحاليـة والقادمـة 
مــن صـراع عرقــي أو قبلــي أو مناطقــي صنــف النــاس علــى مــدار 70 ســنة مــن انــدالع الحــرب 
ــل  ــت تنق ــموم مازال ــذه الس ــف، ه ــب أن تق ــي يج ــرن الماض ــات الق ــي ثالثيني ــة ف ــة الليبي األهلي
بجرعــات مضاعفــة والتــي تعتقــد أو تصنــف النــاس لمنتصــر ومهــزوم وتعــزز قيــم الثــأر وتبيــن أن 
هنــاك طبقـة يجــب أن تحكــم وهنـاك سياسـيون بالوراثـة وأن هنـاك مواطنيــن فقـط بالوراثـة.

ــى الشــباب الذيــن لهــم المســتقبل ويســتطيعون أن  ــي تنقــل يجــب عل هــذه األمــراض الت
يصنعـوا حاضـرًا ينقــذون مـن خاللــه األجيــال القادمــة أن يوقفــوا هـذا الوبــاء وإلـى األبــد عــن 
طريــق إرســاء القيــم التــى ســبق ذكرهــا مــن خاللهــا قواعدهــم العرقيــة أو المناطقيــة أو القبليــة.

ــت  ــي وق ــلس وال ف ــكل س ــل بش ــن تقب ــم ل ــن القي ــة م ــذه الجمل ــي أن ه ــا أن نع ــا علين كم
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ــروف لديهــم  ــا هــو مع ــر لم ــون أكث ــر ويميل ــاس يخشــون التغيي ــد مــن الن ــاك العدي ســريع فهن
حيـث تجدهـم يحاولــون اإلبقــاء علـى المنظومـة القيميـة القديمــة لمـا تمثـل لهـم مــن اعتـزاز 

ــه. ــاء علي ــخ يجــب التمســك بــه والبن واهــم بالماضــي وأن كل مــا هــو أتــي مــن التاري

نحــن هنــا ال ندعــوا إلــى مســح مــا هــو كائــن بشــكل عشــوائي أبــدًا فهنــاك داخــل المنظومة 
ــة أو  ــا مغيب ــم إال أنه ــذه المفاهي ــز ه ــا لتعزي ــتناد عليه ــن االس ــلوكيات يمك ــة س ــة القيمي الليبي
مغضـوض عنهــا الطـرف، فمـا يجمـع األمــة الليبيـة أكثــر ممــا قــد يفرقهــا إال أننــا فقــط نحتــاج 
إلـى تبيــان هـذه القيـم واالسـتعانة بهــا للخـروج مــن دائرتنـا المغلقــة وهــذه المهمـة هـي مــا 
تجعــل للشــباب موقعًــا رياديًــا فــي تحويلهــا إلــى ثقافــة مجتمــع عــن طريــق االســتمرارية والصبــر 

والتجربــة المتراكمــة.

هـذه الوسـائل تجعــل مـا نصبـوا إليـه واقعًــا معيشًـا وليـس فقـط أفـكار حبيسـة خيالنـا أو 
مـا تخطــه أناملنـا.

الخاتمة  

ــا إال عــن  ــن يكــون مثمــرًا إلحــداث التحــول الديمقراطــي المنشــود فــي ليبي إن أي جهــد ل
طريـق العمــل الحزبــي المنظــم الــذي يعتبــر هـو خـط الدفـاع األخيــر عــن المناطقيـة والقبليــة 
والنظــرة األحاديــة فتجــد داخــل أغلــب األحــزاب فــي ليبيا لفيــف مــن األعــراق والمناطــق المتباعدة 
شـرًقا وغربًــا وجنوبًـا اجتمعـوا علــى رؤيــة موحــدة لليبيـا ولـم تجمعهـم مجتمعاتهـم القطريـة 

الضيقـة.

إن غيــاب الشــعور الوطنـي الجامــع لليبييــن هــو مــا جعلهــم يتمترســون وراء كتــب التاريـخ 
ــي  ــي أو قبل ــاس عرق ــى أس ــواء عل ــة س ــم القطري ــي مجتمعاته ــدق ف ــى التخن ــم إل ــي أوصلته الت
ــه وال التعامــل  ــة في ــذي يجــب عــدم الثق ــا هــو خــارج عــن اإلطــار هــو اآلخــر ال ــار أن كل م واعتب
معــه وأن كل مــا يعــزز ويبنــي اســتمرارية لهــذا المجتمــع القطــري الضيــق يجــب المحافظــة عليــه 

لشـعورهم باألمــان والمعرفــة الكبيــرة بــه.

ألن اإلنســان عــدو مــا يجهــل فيجــب تبيــان القيــم الديمقراطيــة التــي نحــن فــي حاجــة إليهــا 
بالشــكل الصحيــح لنســتطيع أن نحقــق التغييــر الحقيقــي الــذي نشــدناه وننتشــل بالدنــا ممــا هــي 

عليــه اآلن.
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عن الشباب و التحوالت السياسية بتونس بعد 2011:
خيار المدنية

بقلم األستاذ عزيز عمامي

صــار الحديــث عــن دور الشــباب فـي االنتقــال الديمقراطـي، أو الربيـع العربــي، أو الثــورة أو 
العدالــة االنتقاليــة أو حتــى فــي تنميــة حقـول تربيـة الحلــزون، موضوعًـا فاقــد اللــون والمعنـى 
لفــرط تكــراره بــكل التنويعــات الممكنــة. فقــد تـم االتفــاق منــذ األلفينيــات أن »الشـباب« هــو 
قيمــة سياسـية عليـا فــي الخطـاب، مهمـا تباعـد الخطــاب عــن الوقائــع الـذي يدعـي تغطيتهــا. 
بــن علــي مثــاًل كان قــد أعلــن أواخــر 2010 عــن برامــج للشــباب بعنــوان »ســنة الشــباب«، قبــل 
أن ينفجـر بوجهــه الشـارع التونسـي مرسـاًل إيـاه فـي رحلـة بـال عـودة نحـو األراضـي المقدسـة.

ــزب  ــكل ح ــي، ف ــل السياس ــة الفع ــو دمقرط ــه نح ــن التوج ــنوات م ــبع س ــد س ــا اآلن، وبع أم
يدّعـي االسـتماع إلــى الشـباب ويباهـي بصورهـم فـي معـارض المواقـع االجتماعيـة، كنياشـين 
علــى مــدى »شــباب« هــذا الحــزب أو ذاك. وكل وســائل اإلعــالم ال تــكاد تنقطــع عــن الحديــث عــن 
الشــباب ومشــاكلهم ونمــاذج نجاحهــم وفشــلهم، دون أن يكــون هــذا دليــاًل علــى تغيّــر األوضــاع 

علـى أرض الواقـع.
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هــذا التكــرار ال ينفــي قيمــة الموضــوع فــي ذاتــه، وال مــدى أهميتــه السياســية، إال أنــه يوّفــر 
ــة  ــارة الخاوي ــص. فالعب ــة صالحــة للتمحّ ــرة الخاوي ــارات المتوات ــة مــن العب ــل مجموع ــى األق عل
ــا  ــت، مم ــص وبصم ــه دون تمح ــاق علي ــم االتف ــا ت ــى م ــرًا عل ــة ومؤش ــون عالم ــا تك ــا م دائمً
ــرق  ــا. بط ــة م ــية أو ثقافي ــة سياس ــي لحظ ــام ف ــم الع ــام والفه ــي الع ــراءة الوع ــي ق ــاهم ف يس
ــاواًل  ــارة »دور الشــباب« فــي ذات نفســها، فهــي تقتــرح تن تحليليــة مغايــرة. فلنبــدأ مثــال بعب
دراماتورجيًــا للشــأن السياســي مــن جهــة، لــكل ممثــل فيــه دور وحيــد يلعبــه مــن جهــة، 
ــا  ــر هاتــه الدراماتورجي ــاًل واحــدًا وموحــدًا، بينمــا ال تعتب ــا أو ممث ــر »الشــباب« العبً وهــي تعتب
»الكهــول« أو »العجائــز« أو »الذكــور« ممثليــن والعبيــن آخريــن. وهــو مــا يدعــو لالبتســام متــى 
نظرنــا إلــى تكويــن الســاحة السياســية ومجموعــة المهيمنيــن علـى القــرار المالـي والسياســي 
ــدى  ــارة تتب ــه العب ــالت ومناطــق. هات ــون مــن عائ ــز ذكــور يأت ــب كهــواًل وعجائ ــي األغل وهــم ف
كغطـاء يســمح بعــدم تســمية الواقـع بمــا يعــزّز الصّــراع فيـه. هـذا علـى ســبيل المثـال األولـي 

ــارة بعــد حيــن. ــه العب ــي عــودة لهات ــا، وســيكون ل ــة المقترحــة هن ــان المقارب لتبي

بــادئ ذي بــدء، وكــي ال تكــون هاتــه الورقــة مجــرّد حــروف أخــرى تكــرّر األصــوات، فســيكون 
مــن الجيّــد اقتــراح بعــض التعريفــات قبــل المضــيّ قدمــا لضمــان حــدّ أدنــى مــن الوضــوح.

الشّــباب: التعريــف األولــي الــذي يتبــادر إلــى الذهــن هــو الــذي يعتمــد علــى تقســيم األعمار 
وعلــى المعطـى اإلحصائـي المسـّطح، وهـو تعريـف يطـرح علـى األقــل إشـكالين، أوّلهــا امتـداد 
الفتــرة المدروســة علــى مــا يقــارب الســبع ســنوات. وهــي فتــرة ترمــي بالعديــد مــن عمــر الشــباب 
إلــى عمــر الكهــول، وغيرهــم مــن عمــر الطفولــة إلــى عمــر الشــباب، ممــا يجعــل موضــوع الــدّرس 
غيــر قابــل للتحديــد مــن جهــة، ويسـمح للعديـد مـن القدمــاء باعتبـار أنفسـهم مازالـوا شــبانًا 
وهــو مـا يحصــل دون انقطــاع. أمــا اإلشـكال الثانـي فهــو أن االعتمــاد علـى هــذا التقسـيم يضـع 
جنبًـا إلـى جنـب قطاعـات مـألى بصغـار العمــر مازالـت تحتكــم إلـى ســلطة العائـالت السياسـية 
التقليديــة فــي طرائــق ممارســتها السياســة وفــي مختلــف القــرارات المتخــذة، مثــل أعــوان األمــن، 
ــدة.  ــر جدي ــى طرائــق تفكي ــد مــن النشــطاء فــي المجــال السياســي الذيــن يحتكمــون إل والعدي
هــذا الخلــط يمنــع مــن التّمحّــص فــي أي مــن األشــياء المتحولــة والمتطــورة علــى أرض الواقــع 
ــوع مــن الحــوار  ــل كل ن ــوا تحوي ــدي يســتعمله محاول ــق بروباغان ــى تلفي السياســي ويتحــوّل إل
ــي  ــاهم ف ــذي يس ــو ال ــية، وه ــة السياس ــرعية والقيم ــة والش ــول األحقي ــي ح ــجال صراع ــى س إل
تكاثــر العمليــات االتصاليــة التــي تجنّــد وجوهــا صغيــرة العمــر، ناضــرة االبتســامة، وراء ممــارس 
للســلطة منــذ عقــود كدليــل علــى »شــرعيّته الشــبابية«. بينمــا يقصــي هــذا التقســيم العديــد 
ــة  ــه األحزم ــارج هات ــدون خ ــن يتواج ــة الذي ــات المجتمعيّ ــيين والقطاع ــن السياس ــن الفاعلي م
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العمريـة، بينمــا ينصــب فعلهـم السياســي فــي منطـق وممارســة سياسـية جديـدة.

وإن كان هــذا التّعريــف غيــر كاف لوحــده، فهــذا ال يمنــع كونــه عنصــرًا مهمًــا فــي التعريــف 
المنشــود. عــدم الكفايــة ال تعنــي النقــض، فهــذا التصنيــف ليــس بشــرط تحديــدي بقــدر مــا هــو 

عنصــر تجميعــي أساســي.

لتجــاوز هاتــه اإلشــكاالت والتناقضــات، أقتــرح تعريًفــا يســتأنس بالتيــارات الموســيقية والفنية 
والفكريــة الكبــرى، والتــي أرى فيهــا مثــااًل ســليمًا للتقســيم الجيلــي. فالهيــب هــوب مثــاًل، مــازال 
ــرات  ــا عش ــيقية له ــراض الموس ــه األغ ــم أّن هات ــرّوك، رغ ــك ال ــبابية، وكذل ــيقى ش ــر موس يعتب
الســنين. ويصعــب أن يعتبــر أحدهــم إيمينــام أو ميتاليــكا، رغــم تقدمهــم فــي العمــر البيولوجــي، 
موســيقيين عجائــز أو كهــواًل أكل عليهــم الدّهــر وشــرب، وال يتــم التفريــق بيــن الرّوكــرز، ســواء 
ــي:  ــر البيولوج ــب العم ــن، حس ــطين والفاعلي ــي الناش ــتمعين أو باق ــيقيين أو المس ــن الموس م
كّلهــم شــباب فــي موقــع الحفــل. وفــي نفـس الوقــت، حيــن نمــرّ إلــى اإلحصــاء الدقيــق، نجــد 

بســهولة غلبــة عدديـة لألصغـر سـنّا.

الشّــباب إذن حسـب مـا أقتــرح، هـو انتمــاء فكــري ممـارس، ليــس لـه »عمـر تقاعـد«، لكــن 
بوسـع مـن شـاء مغادرتـه متــى اختـار االحتـكام إلـى غيــر مـا يحملـه هـذا الشـباب مـن فكـر فـي 

القـرار والممارسـة. ليــس انتمـاء لسـانيًا وال محكومًــا بصيـرورة البيولوجيـا.

هــذا عــن الجانــب الصّــوري لتعريــف الشّــباب المقتــرح، أمــا عــن التعريــف الضمنــي، فأقتــرح، 
بالنســبة للحالــة التونســية علــى األقــل، تقســيمًا يعتمــد علــى التفريق بين اإلشــكاالت السياســية 
ــز، واإلشــكاالت  ــي للكهــول والعجائ ــرّف مضمون ــرن العشــرين كمع ــة مــن الق ــة الموروث الفكري
المطروحــة منــذ بدايــات القــرن الواحــد والعشــرين، أو بلغــة أوضــح لمتابعــي الشــأن السياســي 
التونســي، فإنّـي أعتبـر الشّــرط األساســي للتعريـف المضمونـي السياســي للشـباب هــو تجـاوز 
ــا  ــاد عليه ــدم االعتم ــا وع ــرين كّله ــرن العش ــات الق ــي ثمانيني ــية ف ــة التونس ــكاليات الجامع إش

كمحـدّد سياســي. وتجـاوز مسـّلمات تقسـيمات السّـلطة بيــن رسـل ورعيّـة.

العمليّــة الديمقراطيــة: منــذ اختفــاء بــن علــي مــن الســاحة السياســية عشــية 14 
جانفــي 2011، تتالــت عديــد التّســميات المفهوميــة المقترحــة مــن هنــا وهنــاك، وأخــص بالذكــر 
االتحــاد األوروبــي ومؤسســاته المختلفــة، أكاديميـة وجمعياتيــة وإعالميـة، والتــي تــم تكرارهــا 
فــي كل مــكان مــن قبــل المردّديــن فــي تونــس لحــدّ تحويلهــا إلــى واقــع سياســي يتزامــن عــدم 
وضوحــه مـع وقوعـه. مثـل االنتقــال الديمقراطــي والتحــول الديمقراطــي والنقلــة الديمقراطيــة 
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والدمقرطـة وغيرهــا. والمشــترك بيــن هـذه التّسـميات هـو غيابهـا عـن أفـواه ممارســي الفعــل 
السياسـي االحتجاجـي أواخـر 2010 وبدايـات 2011 الذيـن لــم يعتمـدوا إلـى »مـا اتفــق عليــه« 
للخـروج وقلـب األوضــاع، بينمــا لــم يفتــأ ورثـة خصامــات الجامعــة التونســية علــى تكــرار هاتــه 
ــي  ــر جانف ــت أواخ ــة انطلق ــات تليفزيوي ــة ونقاش ــاءات ودورات تكويني ــدوات ولق ــي ن ــارات ف العب
2011. وهـو مــا أعتبــره أمــرًا عاديًـا، إذ يلجـأ السياسـيون دائمـا إلـى محاولـة تأويـل مــا يتبــدى 
فــي منظارهــم مــن الواقــع حســب مــا يحتكمــون إليــه مــن تســميات. ومــن العــادي أن تحــاول 
ــل.  ــط والتعام ــم والتخطي ــة للفه ــر قابل ــي أط ــا ف ــر أمامه ــا يم ــع كل م ــة وض ــراف الدولي األط
وهــذا األمـر يطــرح إشــكالين أولييــن: عالقـة صراعيــة مــع تحــوّل الواقــع حسـب الفاعليــن فيــه 
وحسـب المقتضيـات الفعليـة والمسـافة بيــن نمـاذج التأويـل ومـا يحصـل والمشــاكل الحقيقيـة 
المطروحــة. فيصيــر البحــث عــن حــّل مؤسّســا لمشــاكل أخــرى. خــذ مثــاًل ثقــل منظومــة الرقابــة 
المتوارثــة مــن تاريــخ احتــالل يتلــوه احتــالل حتــى األتــراك والفرنســيين، وتفهمًــا للســلطة يعتبــر 
ثقــل الرقابــة عالمــة هيبــة حســب مــا عــوّد بــه االســتعمار مقاوميــه. أدّى هــذا الثقــل ويــؤدي إلــى 
إحســاس بالقمــع ومانــع انتمــاء مواطنــي متواصــل وحاجــز قاتــل أمــام إقامــة أمــن حقيقــي، بينمــا 
تــؤدي مفاهيـم أتــت بنفــس طريقـة المسـميات المذكــورة أعـاله، وهـي »إصــالح المنظومـة 
األمنيــة« و«األمـن الجمهـوري«، إلــى تنـاول ليسـت لــه القــدرة علـى مالمسـة اإلشـكاليات 
ــه  ــل هات ــي مث ــة ف ــة المضمن ــات المنطقي ــن التناقض ــث ع ــا. دون الحدي ــة ومعالجته المجتمعي

المفاهيــم.

إذ إنـه، وعـودة إلــى األسـاس، تهتــم السياسـة بتصريـف أمــور النـاس فــي مــكان مــا وفــي 
زمــان مــا، و حــّل المشــاكل المطروحــة بحكــم الحيــاة. وكّلمــا فشــلنا فــي ذلــك، كلمــا ابتعدنــا عــن 
السياســة نحـو دراماتورجيـا جوفـاء تحتفــظ بمــا ال يســتطيع الخطــاب والمصطلحـات المعتمــدة 
تســميته وتكاثــر التّوتّــر المجتمعــي المراكــم للمشــاكل. ومواصلــة فــي منهــاج العــودة لألســس 
التعريفيــة األولــى، فــال ضــرّ مــن التّذكيــر بــأّن الدّيمقراطيــة ليســت أيديولوجيــا حكــم بــل هــي 
تقنيــة فــي أخــذ القــرار أواًل. تحويــل لفظهــا إلــى قيمــة كالميــة خطابيــة يفقدهــا معناهــا اإلجرائــي 
الحقيقـي ويجعلهــا مجــرّد حجّـة يقـارع بهـا هـذا ذاك أمـام الجميـع، فـي عــرض شـبيه بمـا كان 
يفعلــه المصارعــون تحــت عينــي االمبراطــور وأصدقائــه ومنافســيه. وكأي تقنيــة، فهــي ال تشــتغل 
إال فــي إطارهــا وبعــد توفيــر كافـة مقتضياتهـا، وإال تحولــت إلــى مجــرّد مســخ صــوري، كالــذي 

أمتعنـا بـه مختلــف األجيـال مــن القــادة العـرب بمختلـف مشــاربهم.

ــم إســقاطها دون  ــة ت ــى أن الديمقراطي ــس مــن الســليم الذهــاب إل ــت، لي ــي نفــس الوق ف
ــي  ــم ف ــن رغبته ــيون ع ــر التونس ــا عبّ ــس. إذ طالم ــي تون ــن ف ــن المجتمعيي ــن الفاعلي ــة م رغب
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المســاهمة فــي أخــذ القــرار باعتبــار بلوغهــم درجــة مــن النضــج تســمح لهــم بذلــك. ولــم ينقطــع 
التونســيون عــن محاولــة الّذهــاب نحــو ديمقراطيّــة مفعلــة، باختــالف رؤاهــم وتناوالتهــم، 
ووســط غابـة التسـميات واألخطــاء التقديريـة والـذي أدى لاللتبــاس المفهومــي دور كبيـر فيـه، 
ــا نحــو وضــع مغايــر لمــا كانــت عليــه البــالد منــذ عشـر ســنوات رغــم  نجحــوا فــي المضــي قدمً
توالــي محـاوالت االرتــداد. ومهمــا كان مأتــى عبــارة »العمليــة الديمقراطيــة«، فهـي هنـا يتـمّ 
اســتعمالها للداللــة علــى الّطريــق الــذي تــمّ شــّقه حتّــى اآلن منــذ اختفــاء بــن علــي مــن الســاحة 

التونســية.

عــن الــدّور: كمــا تــم التســبيق أعــاله، فــإن الحديــث عــن »دور الشــباب« فيه حصر للشــباب 
ــا  ــال. بينم ــش ارتج ــات وهوام ــا توصيف ــرى، له ــا وأدوار أخ ــط دراماتورجي ــد وس ــد واح ــي بع ف
يوّفـر التّاريــخ الحالــي والقريـب أدلـة كافيــة علــى تنـوّع األدوار التـي لعبهــا الشـباب فـي هاتـه 
السّــنوات الفارطــة. وهــو مــا يمكــن استشــفافه حيــن العــودة إلــى مختلــف النشــطاء فــي الميــدان 
السياسـي والنظـر إلـى تعـدّد مجـاالت تدخّلهــم ونشـاطهم، مـن التثقيفـي إلـى الفنـي الصـرف 
إلــى االقتصــادي إلــى االجتماعــي إلــى اإلعالمــي إلــى االحتجاجــي إلــى السياســوي. إذ ينــدر العثــور 
علـى سياســي مختــص فــي الشـباب. وخالفـا لألجيـال السـابقة التــي اعتمــدت علــى الصّداقــات 
القطاعيـة والمصلحيـة فـي تثبيــت تواجدهـا )النمـوذج القديـم: سياسـي يدعـم صديقـه الفنــان 
الــذي يبادلــه الدعــم، وكذلـك مــع مختلــف أصدقائــه، وتنتــج عنــه شــبكة عالقــات تعتمــد علــى 
تبــادل مصالــح محــدّدة فــي تقســيم هندســي ثقيــل لمواقــع النفــوذ وينبنــي علــى ثقــة مبنيــة 
ــة فــي التشــبيك  ــى المشــاركة الفاعل ــي اعتمــد عل ــإّن الشــباب الحال ــى العواطــف الخاصــة(، ف عل
وبنــاء العالقــات المصلحيــة عبــر تنويــع المشــاريع المشــتركة وبنــاء الصداقــات السياســية انطالًقــا 
مــن المشــاريع المشــتركة، مهمــا كانــت طبيعــة هاتــه المشــاريع، مــن عــرض مســرحي إلــى حــراك 
سياســي احتجاجــي إلــى مشــروع اقتصــادي، وهــو مــا يســمح ببنــاء تبــادالت مصلحيــة تعتمــد أكثــر 

إلـى العقـل وتقســيمات نفــوذ ديناميكيــة غيـر قابلـة للقـراءة األحاديـة أو حتـى ثنائيـة األبعـاد.

ــي  ــي مواطن ــط دفاع ــاء حائ ــة ببن ــة الديمقراطي ــنوات العملي ــالل س ــمح خ ــوّع س ــذا التن ه
شــّفاف أمــام مختلــف األطــراف السياســية الكالســيكية كأثــر مــن األســلحة السياســية بيــد الشــباب 
وهــو مــا يدفعنــي للحديـث عـن الـدّور األوّل واألبـرز، حسـب رأيــي، الـذي اضطلـع بـه الشـباب: 

أال وهــو فـرض خيــار مدنيّــة الدّولـة.

ال ينكـر أحـد وجـود مختلــف التيــارات األيديولوجيــة لـدى األوسـاط الشـبابية وتعبيرهـا عـن 
نفســها بقــوة االنفجــار إثــر اختفــاء بــن علــي مــن الســاحة السياســية، لكــن مــا ميّــز العديــد مــن 
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الشــباب فــي مختلــف هــو أن االرتبـاط باأليديولوجيــا كان مفرًغــا مــن مـوروث الثمانينيــات، رغــم 
وزنــه الثقيـل مــدة الســنوات األولــى للعمليــة الدّيمقراطيـة، وكان أشــبه بارتبـاط صوفــي نحـو 
ــة  ــر الصّوتي ــا كل الظواه ــا إن تركن ــا. إذ أنّن ــها وحدوده ــة بنفس ــالم الواعي ــن األح ــة م مجموع
جانبًــا ونظرنــا إلــى مــا فعلــه عديــد الشــباب منــذ أوائــل 2011، لوجدنــا أن اليســاري واإلســالمي 
والليبرالــي الذيــن تقاذفــوا السّــباب علــى صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي صباحًا، اشــتركوا 
فــي نفــس الحملــة المطالبــة بتحســين ظــروف قريــة مــا، مــن دون إعــالن أو اســتحواذ سياســي. إذ 
لــم تنقطــع العالقــات المباشــرة رغــم التجاذبــات الحزبية، ورغم مــا تقتضيــه القراءات الكالســيكية 
مــن توقعــات، ولــم يكــن غريبًــا أن يذهــب المنتســب لحــزب إصالحــي مســاهم فــي الحكومــة إلــى 

احتجــاج دعــا إليــه أناركيــون لمالقــاة أصدقائــه والنقــاش فــي اإلشــكاليات الحقيقيــة.

ــادي،  ــلفي الجه ــر الس ــبي الفك ــع منتس ــة إال م ــدث القطيع ــم تح ــاط، ل ــه األوس ــط هات وس
ــن  ــية، لك ــس السياس ــد القوامي ــرًا لتباع ــي األوّل نظ ــة ف ــبب القطيع ــة س ــمية لماهي دون تس
المــسّ بمبــدأ المدنيّــة، والــذي ينــص علــى أن النــاس يعيشــون فــي األرض حســب مــا تقتضيــه 
ا لرغبـة ســماوية، وأن منطــق العيــش هــو  ــة أوّال، وليــس تطبيًقـ رغباتهــم ومصالحهــم األرضي
عيــش الجميــع مــع بعــض، وليــس االعتمــاد علــى اإلقصــاء والقمــع، وأّن السّــلم بيــن الجميــع هــو 
مبــدأ أساسـي، المـسّ بجميـع هـذه النقــاط كان الشـيء الوحيـد الـذي صنــع شـرخًا بيــن جـزء 
مـن الشــباب والباقــي، ممــا جعــل اإلســالمي يقبـل الحديــث مــع الندائــي وال يلتفــت للمنتســب 
اآلخــر للمنظومــة الفكريــة اإلســالمية. وكّلمــا تبــادر الخطــر أمــام مبــدأ المدنيّــة، تدافــع الشــباب 
كل مـن موقعـه لممارســة الضغــط المتوّفــر لديـه، وغالبًــا مــا كان يصيــر تبـادل النقــاش بيــن 
ــد تكــرّرت  ــرى. وق ــدّى كب ــى ضــوء احتجاجــات تتب ــف األطــراف المتناقضــة عل شــباب مــن مختل
هــذه التموجــات كثيــرًا بيــن 2011 و2014، حيــث كان السّياسـيّون يحاولــون مجــاراة خطـاب 
الشّــباب بإلهــاب الحماســة هنــا وهنــاك، بينمــا كان مختلــف الفاعليـن الشــباب مـن إســالميين 
ومؤتمرييـن وندائييـن وآفاقييـن وشـيوعيين ومسـتقلين يتبادلـون النصائـح والمعلومـات حـول 

مختلــف طــرق الضغــط الالزمــة.

ــن  ــحبون م ــين ينس ــباب المتحمّس ــن الش ــد م ــل العدي ــذي جع ــو ال ــدأ ه ــذا المب ــس ه نف
ــار  ــي الخي ــكري يمح ــالب عس ــر انق ــرب خط ــا اقت ــت، كّلم ــا بصم ــوا إليه ــي دع ــات الت االحتجاج
المدنــيّ، مفرغيــن احتجاجاتهــم مـن مغزاهـا فــي سـبيل الحفــاظ علـى المبـدأ، ضاربيـن عـرض 
الحائـط بالتصـوّر القديـم لالحتجــاج كـرأس مــال رمــزي يتــم اسـتغالله كنجـاح وقيمــة فــي ذات 

نفســه.
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ــف  ــو دور تعري ــه أال وه ــع ب ــازال يضطل ــباب وم ــه الش ــع ب ــان اضطل ــرز دور ث ــا، يب ــن هن م
ــالل  ــباب خ ــح الش ــاتي، نج ــاء المؤسس ــال البن ــي، أو مج ــال االحتجاج ــي المج ــواء ف ــقف. س السّ
السّــنوات الفارطــة فــي فــرض نفســه كمحــدّد لســقف المطالــب، وكّلمــا اقتربــت أوقــات التفاوض 
ــف  ــة، أو مختل ــة محتجّ ــة، أو الحكومــة وجماعــات محّليّ السياســي، ســواء بيــن الحكومــة والنقاب
ــوذ  ــاالت النف ــن مج ــة م ــاالت المتاح ــف المج ــي مختل ــبابية ف ــرّكات الشّ ــوّع التّح ــزاب، تتن األح
والتأثيــر منوّعــة مختلــف انســاق الحجــاج حســب مجموعــة الخطابــات السياســية المتوّفــرة، جاعلــة 
ــذي  ــقف« ال ــة ال يخرجــون منهــا إاّل بتكرار »السّ ــي زاوي ــن السّياســيّين الكهــول ف مــن الفاعلي
تــمّ توفيــره مــن قبــل الشّــباب. ممّــا ســمح بتطــوّر أعمــق فــي منظومــة القوانيــن واإلجــراءات، 
وســمح بالعمــل علــى توافقــات هشّـة تضمــن تواصــل الشـأن العــام والحيــاة المشــتركة، دون 
توفيـر أرضيـة تسـمح بتواجــد مهيمــن أوحـد وكبيــر علـى الســاحة السياســية. وبينمـا تتواصــل 

ــاء حالــة سياســية مدنيــة جديــدة بالتــوازي. معـارك النفــوذ القديمــة، يتواصـل بن

ــالل  ــر«، إذ خ ــي األحم ــّط األخالق ــو دور »الخ ــباب، فه ــه الش ــذي لعب ــث ال ــدّور الثال ــا ال أم
ــاخ تنوّعــت  ــر مختلــف أشــكال العمــل السياســي، ووســط من ســنوات المجلــس التأسيســي، وعب
ــورة  ــراف بالث ــرض االعت ــي ف ــباب ف ــح الش ــوب، نج ــدب وص ــن كّل ح ــل م ــاوالت التّدخّ ــه مح في
ومــا حققتــه، سـواء كان ذلـك فــي الدســتور بتضميــن مؤسسـات جديـدة تضمـن تســييرًا أكثـر 
ــار  ــه، واعتب ــة ضمان ــا وعمــاًل مــن واجــب الدول شــفافية لألمــر العــام وتجعــل مــن الكرامــة هدًف
حقــوق اإلنســان مرجعًــا مبدئيًــا، مــن خــالل مختلــف طــرق الضغــط الداخليــة والخارجيــة، أو كان 
ذلـك فــي فـرض سـنّ نصــوص قانونيــة تعتبـر أن الفعـل االحتجاجــي وقــت الثـورة مهمـا بلـغ 
فهـو ال يعتبـر جريمــة إثـر عديــد الحمـالت. أمـا بعــد الفتـرة التأسيسـية، فقـد نجـح الشـباب فـي 
سـحب حجـة »الشّــرعيّة« كســيف سـلطة، ورغـم المجهـودات الجبــارة التــي قـام بهـا الرّئيـس 
الحالـي، فــإّن قوانيــن العفــو عــن المجرميــن السياســيين واالقتصادييــن لـم تنجـح فـي المــرور 
بصيغتهــا األصليــة علــى األقــل، والحمــالت الشــبابية التــي عرفتهــا تونــس هاتــه الســنوات نجحت 
فــي إفــراغ محــاوالت الــرّدّة نحــو الفســاد المقنّــن مــن قيمتهــا السّياســيّة التــي بحثــت عــن باب 
ــع مجتمعــي سياســي يرفــض  ــر للعــودة، فوجــدت نفســها أمــام نصــوص فارغــة وأمــام واق كبي
عودتهــم ويواصــل االســتهزاء بهــم. هــذا »اإلعــدام السياســي الرّمــزي« حــدّد خًطــا أحمــر تمّكــن 

مـن إنقـاذ مـا يمكــن إنقـاذه مــن مسـار العدالـة االنتقاليّــة المســتهدف.

كمــا ســبق القــول، الديمقراطيــة تقنيــة تحتــاج ظروًفــا موضوعيــة كــي يتــمّ تفعيلهــا. وحيــن 
يتــم تفعيلهــا فــإن ذلــك بهــدف التصــرف الســليم فــي الحيــاة المشــتركة وحــل المشــاكل وتحقيق 

النجاحــات. وغيــاب المحاســبة عبــارة عــن عطــب جوهــري ال يســمح لهاتــه التقنيــة فــي الوجــود.
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ــى  ــس« إل ــن »اكب ــا، م ــف أنواعه ــة بمختل ــتقلة والحزبي ــالت المس ــاهمت الحم ــك س كذل
»فــاش تســتناو«، مــن »حتــى انــا حرقــت مركــز« إلــى »مانيــش مســامح«، مــن »ايجــا« 
ــل  ــم ثق ــل، رغ ــتمرّة دون كل ــة المس ــبة والمراقب ــادة المحاس ــاء ع ــي إرس ــت« ف ــا ان ــى »ايج إل
ــم  ــباب ل ــر أّن الشّ ــاّل، غي ــة ح ــية الحالي ــة السياس ــه الطبق ــد مع ــم تج ــذي ل ــاز اإلداري وال الجه
يعدمـوا األفـكار. وممـا يدعــو إلــى التفكيـر، هـو هـذا األمـر الـذي تمـت مالحظتـه فـي انتخابــات 
2014 ثـم خـالل االنتخابــات البلديـة، أال وهـو تزامــن مقاطعـة العمليّــة االنتخابيـة مـع تواجــد 
ــباب لضمــان حســن ســير العمليــة االنتخابيـة مــن كل موقــع ممكــن. وليــس مــن الخفـيّ  الشّ
ــدّل أن  ــا ي ــو م ــوا. وه ــم يصوّت ــيرها ل ــن س ــوا حس ــات وضمن ــوا االنتخاب ــن راقب ــد مم أن العدي
ــف  ــن مختل ــي ع ــن التغاض ــاج ع ــي احتج ــا ه ــدر م ــة، بق ــا للديمقراطي ــت رفضً ــة ليس المقاطع

ــة. ــل للديمقراطيّ ــي والكام ــل الحقيق ــل التّفعي ــي تعّط ــاب الت األعط

ــة  ــالل العمليّ ــباب خ ــه الشّ ــذي لعب ــي ال ــدّور الرّقاب ــن ال ــث ع ــى الحدي ــع إل ــا يدف ــو م وه
الدّيمقراطيّــة. وللحديــث عــن هــذا الــدّور، البــدّ مــن التّعريــج إلــى ظاهــرة عرفتهــا تونــس فــي 
الســنوات الفارطـة، وهـي ظاهــرة ابتعــاد العديــد مـن الشّــباب عــن العمــل الحزبــي، واســتقالة 
العديــد مــن القيــادات الشــابة مــن أحزابهــا، وتوجّههــم نحــو العمــل الجمعياتــي. هاتــه الموجــة 
مــن االســتقاالت لــم تــأت مــن يــأس أو إحبــاط بقــدر مــا أتــت مــن اقتنــاع برؤيــة مختلفــة للفعــل 
السياســي. إذ إّن ثقــل الجهـاز اإلداري مــع تبعـات ذلــك علــى الفعــل السياســي متــى تذّكرنــا أن 
المؤسسـات السياسـية كالبرلمـان ومواقـع الحكومــة هــي كذلـك مؤسّســات إداريّـة تـرث هـذا 
الّثقــل، يجعـل مــن العمـل مـن خـارج األطـر أكثــر تأثيــرًا ومفعوليّـة بالنسـبة لمـن يطـرح علـى 
نفســه إيجــاد الحلــول وإرســاء تقاليــد ســليمة. هــؤالء المســتقيلون والمبتعــدون عــن دوائــر الفعــل 
ــن  ــد م ــت العدي ــي خاض ــابّة، الت ــات الشّ ــة للجّمعيّ ــرات قيّم ــروا خب ــدي وّف ــي التقلي السياس
المعـارك لضمــان تطبيــق القوانيـن المتعّلقـة بالشّــفافيّة والنفــاذ إلـى المعلومـة. هــذا الــدّور 
ســاهم بشــكل بــارز فـي »تقليـم« الّطموحـات التّســّلطيّة التــي هــدّدت العمليـة الديمقراطيـة 
ــوص  ــاعة بخص ــدار السّ ــى م ــة عل ــادر معلوماتيّ ــر مص ــا، بتوفي ــي تعطيله ــا ف ــاهمت أحيان وس
ــي  ــن ف ــباب المتموقعي ــن الشّ ــد م ــجّع العدي ــا ش ــق، مم ــرارات والوثائ ــن والق ــاريع القواني مش
مختلــف المؤسّســات العموميّــة علـى التعــوّد علـى المســاءلة وممارسـة أدوارهــم كعمّــال فــي 
ــا بســرعة النتيجــة،  ــع دائمً ــم يتمتّ ــي ل ــدّور الرّقاب ــل كّل شــيء. هــذا ال ــن قب خدمــة المواطني
ــوّد  ــات، إاّل أن تع ــل التّجاذب ــم وتواص ــر الحك ــف دوائ ــل مختل ــات داخ ــل الصّراع ــك لتواص وذل
الجمعيــات علــى العمــل الــدّؤوب سـاهم فــي فـرض النتائـج، وخــرج المجتمـع المدنــي منتصـرًا 
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فـي كافــة معاركــه بخصــوص حــق الرقابـة واإلعــالم، ســواء فـي مواجهـة البرلمـان أو الحكومـة 
أو الرّئاســة.

ــل  ــة، ب ــيّة المقترح ــرارات السّياس ــى الق ــة عل ــة المواطنيّ ــباب دور الرقاب ــب الشّ ــم يلع ول
ــوّد  ــائل تع ــرض مس ــوّة ف ــى ق ــا إل ــوّل تدريجيً ــة للتّح ــرات المكوّن ــبكات والخب ــتغّل الشّ اس
ــى  ــدة إل ــة المعتم ــراءة القديم ــط الق ــب خرائ ــا حس ــدام أهميته ــا، النع ــي عنه ــاء التغاض القدم
ــوّل  ــاف والتّغ ــة اإليق ــجنيّة ومنظوم ــاع السّ ــائل األوض ــا مس ــّل أبرزه ــات، لع ــارك الثمانيني مع
األمنــي ومســائل الحرّيّــات الفرديــة ومســائل التّصــرّف السّــيّئ فــي المــوارد المشــتركة. 
هـذا الــدّور المقتـرح والفــارض ســمح ويواصـل السـماح بتخفيــف عــبء المسـافة بيــن مســتوى 
الوعــي العــام فــي الواقـع والمشــاكل التـي تعتــرض النـاس فيهــا، وبيــن مــا توّفــره القواميــس 
والخطابــات السياســية الحاليّــة. ولــم يكــن فـرض هــذه المسـائل باألمــر الهيّــن، لكـن يكفــي 
ــن  ــدى السياســيين ســنة 2011 و2012 وبي ــه ل ــون 52 وتبعات ــن الحديــث عــن قان ــة بي المقارن
ــوارد  ــوع الم ــة وموض ــات الفردي ــوع الحري ــاول موض ــبة لتن ــر بالنس ــك األم ــم اآلن. كذل خطابه
المشـتركة، إذ تسـّللت هاتـه اإلشــكاليات عبـر مختلـف أشـكال الضّغـط إلـى أن أصبحــت ضمــن 

ــم العمــل عليهــا. ــي يت المشــاريع الت

لألسـف، تتســم هاتــه التحقيقــات بالبـطء وبثقــل النّسـق، ممـا يجعـل العديـد مــن النتائـج 
غيــر مرئيّـة ويصاعــد مـن الغضــب اآلتـي مـن غيـاب الشـباب عـن مواقـع القــرار، ليفتـح المجـال 
ــلطة كمــا فعلــت بوديمــوس فــي  ــرة ألن الشــباب لــم يفتــكّ السّ لألدبيــات الّلطميّـة المتحسّ
إسـبانيا مثـاًل. بينمـا فـي الواقــع هــذا البــطء ليــس سـوى »السّـعر« الــذي قـرّر عديــد الشــباب 
أداءه مقابــل ضمــان الحفــاظ علــى التمشــي المدنــي. إذ أن الوضــع الثقافــي السياســي لــم 
يتغيـر فجـأة فــي 2011، وواقـع التجاذبـات السياسـية يحمــل عـبء عقـود مـن االنحبـاس، وخيـار 
اإلقصــاء الحقيقــي وليــس التلويــح بــه فــي ســجال ضغــط هــو خيــار يقضــي علــى إمكانيــة تحقيــق 
ــع  ــد يتس ــيط: بل ــروع بس ــي مش ــا ف ــن تلخيصه ــذي يمك ــورة 2011 وال ــة لث ــداف الحقيقي األه
للجميــع، ويضمــن الكرامــة لجميــع مواطنيــه. لــم تكــن هنــاك تقاليــد ممارســة السياســية، وهــذا 
مــا أدركــه العديــد مــن الشــباب منــذ البدايــة. ال يختفـي مــرض قديـم بيــن ليلـة وضحاهــا وال 
عوارضـه كذلـك مـا أتـاه بنـا تاريخنـا الـذي ولدنــا فيــه. ذاك هــو السّـعر المنطقـي الوعـي بهـذا 
ــو  ــعل«، وه ــو دور »المش ــدًا، أال وه ــاص ج ــب دور خ ــى لع ــباب إل ــن الش ــد م ــر أدّى بالعدي األم
ــا مــن لحظــة معيّنــة.  العمـل علــى تــرك مجــال البــروز السياســي والعمــل لألصغــر سـنًا انطالًق
ويتجّلــى ذلــك فــي نتائــج االنتخابــات البلديــة التــي شــهدت صعــود العديــد مــن الشــباب الجديــد 
علـى الفعـل السياسـي، والمتمّكـن منـه فــي نفــس الوقــت بمســاندة مــن الشــباب األكبـر ســنًا 
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ومــن المســتعدين لمغــادرة الشـريحة العمريـة البيولوجيـة. هـؤالء الصّاعــدون فـي االنتخابــات 
ــل  ــن قب ــباب م ــا الش ــن به ــي، آم ــل السياس ــن الفع ــا ع ــة تمامً ــة مختلف ــون رؤي ــة يحمل البلدي
انـدالع الثـورة، تـرى فــي العمـل السياسـي المحلـي المفتـاح الحقيقـي السـتكمال عمليــة إصــالح 
الجهــاز الــذي تعمــل بــه البــالد، وليــس مجــرّد رقــم فــي كرّاســة محتســب يــوازن بيــن صرّتيــن 
الحتســاب الثقــل.. يتجّلــى هــذا الــدور كذلــك فــي نزعــة »تغييــر الزعامــات والناطقيــن« الممنهــج 
لـدى الشـباب فــي مختلـف الحمـالت السياســية، والتـي فرضــت نفســها كتعبيـرة جديــدة جنبًــا 
إلـى جنـب مـع مختلـف التكوينـات السياســية التقليديـة، مـع ضمــان امتـداد أكبـر ألن الحملـة ال 
تقتصـر علـى قطـاع او انتمــاء طبقـي او انتمـاء حزبـي، بــل تنبنـي الحملـة علـى اتحـاد مواطنيــن 
ــى تحقيقهــا.  ــة عليهــا والعمــل عل ــة واضحــة يكفــي الموافق مــن أجــل اهــداف سياســية تقريري
تحمــل هاتـه الحمــالت مخزونًـا عظيمًـا لصناعــة رؤوس المــال الرمزيـة، والتـي تشـتغل بثبــات 

علـى تشــبيب الفعـل السياسـي.

منــذ اختفــاء بــن علــي، قــام الشــباب التونســي بالدفــع بقــوة لفــرض نهــج للبــالد، مســتعماًل 
ــي  ــار المدن ــالت، كان الخي ــدّد التّدخّ ــر ومتع ــب ومتغيّ ــع متقّل ــع وض ــل م ــه للتعام ــة خبرات كاف
فــي مواجهــة باقــي الخيــارات أواخــر 2011 محــدّدا فــي تســطير الدّيمقراطيّــة الجديــدة، محــاواًل 
التّدخّــل دون انقطــاع للصّيانــة واإلصــالح إلــى حيــن الوصــول إلــى شــكل قابــل للحيــاة، تكــون 
فيــه الضمانــات قائمــة بحكــم الفعــل ال بحكــم الوعــد، وكانــت فتــرة مــا بعــد 2014 محــدّدة لــدور 
ــر التشــكيالت السياســية الحاليــة، أال وهــو  ــباب إلـى حــدّ اآلن فـي انتظــار تغيّ ــل بــه الشّ يتكّف
دور الدّفــاع عــن المؤسّســات الدّســتوريّة الجديــدة وإســنادها للقيــام بدورهــا علــى أكمــل وجــه 
ــل.  ــن لتواصــل هــذا الّثق ــة والسّياســيّين الضّامني ــل جهــاز الدّول ــى ثق ــب عل ــمّ التّغّل ــى ت مت
وهاتــه معــارك مازالــت قائمــة، أمــام مؤسســة رئاســية لــم تــدرك بعــد حــدود صالحيّاتهــا، وأمــام 
ــي  ــيّين ف ــن السّياس ــد م ــرق العدي ــة، وغ ــن جه ــل اإلداري م ــي التعّط ــة تعان ــة برلماني مؤسس

معـارك الخطــاب القديـم بمختلــف أشـكاله حتـى الطوباليـة منهـا.

ــة  ــي العمليّ ــباب ف ــا الشّ ــا ويلعبه ــي لعبه ــن األدوار الت ــة م ــا أرى، مجموع ــى م ــه، عل هات
الدّيمقراطيّــة التــي تعرفهــا تونــس منــذ 2011، وهــي ليســت قائمــة منتهيــة، بــل هــي تعتمــد 
علـى جهـد اختــرت فيـه االعتمـاد علـى التّوليـف أكثـر مـن االعتمــاد علـى الروائيــات المتطابقـة 
مـع المنتظـر أو المعطيـات المقروبـة إحصائيًـا. وذلـك لقناعـة منـي أن تقنيــة اإلحصـاء ال تعنـي 
شـيًئا مـا غابـت الرّؤيـا الســليمة لألشـياء وكيفهـا. فاإلحصـاء الموجّـه يعطـي وزنــا لـآالف مــن 
صغــار العمــر الحاضريــن مصّفقيــن لخطــاب بـن علـي ســنة 2009 وال يعطـي وزنًــا لشـاب قـرّر 

ونّفــذ حـرق نفسـه. بينمـا هــا هـو التّاريــخ اآلن بجنبنــا ينفـي ذلـك.
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مواصلــة فــي التّوليــف، إذا أردنــا النّظــر بطريقــة تســمح لنــا فهمًــا أبــرز ألدوار الشــباب فــي 
ــر الفوتوغرافــي الشّمســي،  ــرورة التصوي ــا أمــام مشــهد لصي ــة، فلنقــل أنن ــة الديمقراطي العملي

حيـث يصنـع الشّــباب شــريط النّيجاتيـف ويسـّلمه للمباشـر علــى معمـل التّحميــض.



                     101 

موقع الشباب والمرأة من الديمقراطية في ليبيا

بقلم األستاذ أحمد التواتي

مقدمة

ال يخفــى علــى أحــد أن الشــباب هم أســاس أي حــراك اجتماعــي وسياســي وأن المرأة مســاندة 
وحاضــرة فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة زيــادة علــى أنهــا تأخــذ زمــام المبــادرة في مســاعدة األســرة 
علــى التكيـف مـع أي تغيــرات أو تحديـات قـد تطـرأ عليهـا أو علــى محيطهــا، فالشــباب والمــرأة 
ــة  ــدم مصلح ــا ويخ ــون إيجابيً ــر ال يك ــع، والتغي ــال المجتم ــر يط ــي أي تغي ــمان ف ــالن حاس عام
ــكاًل  ــة ش ــر الديمقراطي ــة مظاه ــم لممارس ــراده وانفتاحه ــي أف ــه إال بوع ــع تقدم ــع وصن المجتم
ــور  ــع ن ــية وال يش ــاركة سياس ــع دون مش ــى أرض الواق ــة عل ــق الديمقراطي ــا وال تتحق ومضمونً
الديمقراطيــة أو تجنــى ثمــار المشــاركة السياســية دون ثقافــة سياســية داعمــة ومعــززة وضامنــة 

لحقــوق األفـراد مؤثـرة ومســاهمة فـي تحديـد نظـام الحكــم. 

وتقــوم فكــرة هــذه الورقــة علــى وصــف وتقديــر وتحليــل للواقــع مرتكــزًا علــى بعــض الخبــرة 
ــة  ــا( بمراحلهــا المختلف ــي )ليبي ــورة ف ــد الث ــا بع ــة م السياســية ومســتمدًا مــن معايشــة لمرحل
ــا مــع جهـد تفكيــر وبحــث وبالرغــم مــن علمــي بعــدم اســتيفاء الشـروط العلميــة التــي  متزامنً
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تمنــح الورقــة صفــة الكمــال لنــدرة المرجعيــات والمنهجيــات األدبيــة التــي اهتمــت بهــذا الشــأن 
ــط  ــر والتخطي ــى التفكي ــاعدة عل ــات للمس ــض التوصي ــم بع ــي تقدي ــق ف ــل أن أوف ــي آم إال أنن
لتطبيــق نمــوذج تكــون المــرأة والشــباب مشــاركين فيــه بفاعليـة، كمــا هــو الحــال فــي الــدول 
الغربيـة المتقدمــة، ليـس كمـا هــو الحـال فــي دول الشـرق أوسـطية التــي غالبًــا مـا تأخـذ مــن 
الديمقراطيــة غالًفــا لهــا وتضــرب بعــرض الحائــط كل قيمهــا إذا لــم تتوافــق معهــا. وفــي ســياق 
مــا ســأتناوله فــي هــذه الورقــة وقبيــل أن أصــف وأعلــل موقــع الشــباب والمــرأة مــن الديمقراطيــة 
ــواء  ــري س ــاره الفك ــية وإط ــع السياس ــة المجتم ــح أن ثقاف ــزم أن أوض ــية يل ــاركة السياس والمش

دينيًـا كان أو اجتماعيًـا هــو الـذي مــن شـأنه أن يقـوي أو يضعــف هــذا الموقــع.

تتمثل إشكالية الدراسة في التساؤالت التالية:

هــل فتــرة النظــام الســابق أو مــا عــرف بالنظــام الجماهيــري )1977 - . 1
2011( وســلوك المجامــع توفــرت فيــه ثقافــة الديمقراطيــة؟

هل يتمتع المجتمع الليبي بثقافة سياسية تأهله لتطبيق الديمقراطية؟ . 2
ما موقع الشباب والمرأة من الديمقراطية؟ . 3
هل يوجد توافق من النخب على الديمقراطية؟. 4

 

وقبــل التطــرق لإلجابــة علــى هــذه التســاؤالت البــد مــن ضبــط وتعريــف 
مصطلحــات الدراســة المتمثلــة فــي:

المرأة 

الكثيــر مــن النــاس حــاول تعريــف المــرأة كل حســب تخصصــه فنانًــا كان أو فيلســوًفا أو أديبًا 
أو عالمًــا، عرفهــا شكســبير بـ«المــرأة كوكــب يســتنير بــه الرجــل ومــن غيرهــا يبيــت فــي الظالم« 
ــن  ــن واالجتماعيي ــا الواقعيي ــر« أم ــة والبش ــن المالئك ــوق بي ــرأة مخل ــزاك بـ«الم ــا دي بل وعرفه
فاختلفــت رؤيتهــم لهــا، فمنهـم مــن يراهـا بعيــن التخلــف وال يعتبرهـا إال أداة إلسـعاد الرجــل، 
ــرض  ــع يف ــا، والواق ــات وتطوره ــالف المجتمع ــك باخت ــي ذل ــزًءا أو كاًل ف ــف ج ــن يختل ــم م ومنه

تعريفـه بنفسـه فالمــرأة هـي نصـف المجتمـع والمربـي والمقـوم للنصـف اآلخـر. 
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الشبـــــاب 

ال يوجـد تعريــف واحــد للشـباب وهنــاك صعوبـة فــي إيجــاد تحديــد واضـح لهــذا المفهـوم 
وعــدم االعتــراف علــى وجــود تعريــف موحــد شــامل يعــود ألســباب كثيــرة أهمهــا اختــالف األهــداف 
ــل  ــي يقــوم عليهــا التحلي ــكار العامــة الت ــم واألف ــن المفاهي ــف وتباي المنشــودة مــن وضــع تعري
ــع  ــباب يتس ــوم الش ــإن مفه ــك ف ــداف. لذل ــك األه ــدم تل ــذي يخ ــي ال ــيكولوجي واالجتماع الس

للعديــد مــن االتجاهــات التاليــة.

االتجــاه البيولوجــي: هـذا االتجــاه يؤكــد حتميــة البيولوجيــة باعتبارهــا مرحلــة عمريــة . 1
وطــور مـن أطـوار نمــو اإلنســان الــذي يكتمــل فيـه نضجـه العضــوي الفيزيقــي وكذلـك نضجـه 

العقلـي والنفســي الـذي يبـدأ مـن سـن 15- 25 وهنــاك مـن حددهــا مـن ســن 13 - 30.

االتجــاه الســيكولوجي: يــرى هــذا االتجــاه أن الشــباب حالــة عمريــة تخضــع لنمــو . 2
بيولوجــي مـن جهـة ولثقافـة مجتمــع مــن جهــة أخــرى بــدًءا مــن ســن البلــوغ وانتهـاء بدخــول 
الفـرد إلــى عالــم الراشــدين الكبـار حيــث تكــون قــد اكتملــت عمليــة التطبيــع االجتماعـي وهـذا 
التعريــف يحــاول الجمــع بيــن االشــتراطات العمريـة والثقافـة المكتســبة مــن المجتمــع )الثابــت 

ــر(. والمتغي

ــة . 3 ــاره حقيق ــباب باعتب ــاه للش ــذا االتج ــر ه ــي(: ينظ ــيولوجي )االجتماع ــاه السوس االتج
اجتماعيــة وليــس ظاهــرة بيولوجيــة فقــط بمعنــى أن هنــاك مجموعــة مــن الســمات والخصائــص 

إذا توفــرت فـي فئـة مـن الســكان كانــت هـذه الفئـة شــبابًا . 

الثقافة السياسية 

هــي مجموعــة القيــم والمفاهيــم والمعــارف واالتجاهــات الســائدة نحــو شــؤون الحكــم 
ــئة  ــل التنش ــب بفض ــي تكتس ــاركة، وه ــرعية والمش ــاء والش ــوالء واالنتم ــلطة وال ــة والس والدول
السياسـية كمـا أنهـا تنتقــل مـن جيـل إلــى جيـل فضــاًل عـن عمليـة تغيـر الثقافـة والقيـم طبًقــا 
ــه  ــا تحمل ــية بم ــة السياس ــر الثقاف ــية تطوي ــئة السياس ــن التنش ــا تتضم ــة، كم ــراه الدول ــا ت لم
مـن قيـم واتجاهـات ونظــم ومعتقــدات، كمــا أنهــا تعــد آليـة لتوزيـع االتجاهـات واآلراء واألفـكار 
والمفاهيــم والمشــاعر والبيانــات والمعلومــات والمهــارات السياســية كمــا أنهــا تؤثــر علــى 
ســلوكيات وتصرفــات العلمــاء والحــكام تجــاه جوانــب النظــام السياسـي أو العمليــة السياسـية.  
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وعرفها أرسطو.. بالعقلية السياسية أو وعي المواطن على مستوى الشعور والموقف. 

الديمقراطية 

ثقافـة تؤثــر فــي ســلوك الفـرد وتنطبــع علــى ســلوك الجماعــة، ونجاحهــا يعتمــد علــى رؤى 
األشـخاص والجماعــات وموقفهــم مـن االختالفـات بينهـم واالعتــراف بالــرأي اآلخــر والتعدديــة.  

ومن هنا أبدأ بوصف وتحليل اإلطار النظري لهذه الورقة..

الثقافة الديمقراطية

الديمقراطيــة مفهـوم حديـث نسـبيًا فــي تاريـخ البشـرية، أخـذ بـه علـى محمـل الجـد منــذ 
ــه  ــا يفصل ــي. وليســت ثوبً ــة قــرون. وهــي نظــام مدنــى ضــد االســتبداد العســكرى والدين ثالث
المفكــرون لتلبســه الشـعوب لتســيير أمورهـم السياسـية واالجتماعيـة بشـكل آلـي، زيـادة علـى 
ــة«  ــكام، أو »كموض ــم الح ــن ظل ــروج م ــاس للخ ــا الن ــذ به ــا«، يأخ ــيًئا »طبيعيً ــت ش ــا ليس أنه
تأخـذ مــن اآلخريـن لحـل مشـاكل الحكـم فـي البـالد. فالديمقراطيـة مفهـوم تكـوّن مـن خـالل 
التجــارب اإلنســانية المتعــددة، المتعلقــة بمصــدر وشــرعية الســلطة السياســية وفلســفة سياســية 
للتعايــش المشــترك فــي المجتمــع بشــكل ســلمي. تتلخــص باســتقاللية الفــرد وحريتــه وعقالنيته 
وسـلوكه المتحضـر مـع بقيـة األفـراد فـي مجتمــع منظــم. هـذه الثقافـة تنمـو بشـكل تدريجــي 
بالفكـر والتجربــة والتطبيـق والمقارنـة مـع تجـارب شـعوب أخـرى وصلــت إلـى مراتـب عليـا فـي 
ــات  ــت متطلب ــرة، عكس ــات كبي ــت نجاح ــانية حقق ــة إنس ــا تجرب ــا أنه ــة. وبم ــاة الديمقراطي الحي
اإلنسـان فــي هـذه العصــر الحديــث، لــذا يمكــن األخــذ بهـا للعيــش فــي مجتمعـات أكثـر حريـة 
والخــروج تدريجيًــا، وبكثيــر مــن الجهــد والمثابــرة والكفــاح، مــن ظلمــات الديكتاتوريــات العربيــة 
ومــن الخضـوع للتــراث الثقافــي - الدينـي - السياسـي للعصـور الغابـرة وللتقاليـد االســتبدادية 
المتوارثــة فــي مجتمعاتنــا العربيــة، والخضــوع األعمى للســلطان. هذه الديمقراطية ليســت شــكاًل 
مـا فــي أسـلوب الحكــم فقـط ولكنهـا أيضـا ثقافــة سياســية واجتماعيـة تؤثــر فــي المؤسســات 
ــي. وهــي ســلوك  ــة لترســيخ حقــوق اإلنســان العرب ــة والديني ــة والقضائي السياســية واالقتصادي
جماعــي يحتــاج إلــى ركيــزة واســعة مــن المواطنيــن الواعيــن ألمورهــم ويريــدون العيــش بحريــة 
وعلنيــة دون خــوف مــن ســلطة تهددهــم بشــكل اعتباطــي. لــذا مــن الضــروري أن يقبــل الجميــع 
بالديمقراطيــة كقاعــدة أساســية لحــل الصراعــات بشــكل ســلمي عــن طريــق الحــوار العقالنــي 
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المنفتـح، بعيـدًا عـن العصبيــة والسـلطوية رغـم كل الخالفـات الممكنـة والطبيعيـة فــي عالمنــا 
اإلنســاني مظاهــر الســلوك الديمقراطــي يظهــر الســلوك الديمقراطــي فــي كل مجــاالت العالقــات 

اإلنسـانية أهمهـا:

العائلــة: فالحــوار حــول أمــور تســيير شـؤون البيـت هــي أول تجربــة للديمقراطيــة شــرط 
ــا ألن  ــة نفاًق ــدو الديمقراطي ــرأة، بدونهــا تب ــن الرجــل والم ــة بي ــاك مســاواة كامل أن يكــون هن
الســلطة األبويــة وحدهــا تتحــول غالبًــا إلــى تسـلط وتعجــرف غيـر معقــول. فالنقـاش المفتـوح 
ــع  ــوار م ــي الح ــراكهم ف ــى أن إش ــليمة. حت ــة س ــا وممارس ــاء درسً ــي لألبن ــن يعط ــن الزوجي بي

ــة. ــه الخالق ــد مــن قدرات ــرد ويزي ــة كل ف ــي حري احترامهــم، ينمّ

المدرســة: حيــث يتعلــم الطالــب عــن طريــق أســاتذة ديمقراطييــن، للتشــبع بالقيــم 
ــى اآلخــر  ــاح عل ــاًل االنفت ــم األطفــال مث ــة تطبيقهــا فــي الواقــع. هكــذا يتعل ــة وكيفي الديمقراطي
ــا فــي جملــة  ورفــض التسـلط ونبـذ المتســلطين وتنميـة عقولهـم واسـتقالليتهم ليبدعــوا معً

ــتركة. ــاطاتهم المش نش

ــوي  ــر حي ــم أم ــا ه ــض كم ــم البع ــراد لبعضه ــول األف ــام: قب ــي الع ــط االجتماع المحي
ــي  ــر ف ــة تظه ــة. فالديمقراطي ــن الجماع ــزه ضم ــرد وتمي ــة الف ــعور بأهمي ــذات والش ــرام ال الحت
كل ركــن مــن أركان الحيــاة العامــة، كاحتــرام الــرأي اآلخــر سياســيًا أو دينيًــا أو ثقافيًــا أو فنيًــا.. 
ــس  ــدن« يعك ــلوك »المتم ــذا الس ــير.. ه ــن الس ــاًل بقواني ــد مث ــون، كالتقي ــيادة القان ــول س وقب
نضوجًــا فـي الديمقراطيـة تؤثــر إيجابيًـا علـى الحيـاة السياسـية ألن نوعيـة الممارســة واحــدة 

ــن. ــي كال الطرفي ف

ومــن هنــا يمكــن القــول إن الديمقراطيــة تُبنــى علــى دعامتين أساســيتين: العقــد االجتماعى 
والمواطنة.

خصائص النظام الديمقراطي 

يتلخص خصائص النظام الديمقراطي في اآلتي:

ينتخب الشعب ممثليه عن طريق انتخابات عامة.. 1
تمــارس األغلبيــة المنتخبــة الحكــم، هــذه األغلبيــة الصــادرة عــن فئــات الشــعب . 2

المختلفــة هــي سياســية بالتعريــف وليســت عرقيــة أو إثنيــة أو دينيــة.
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تصان حقوق المعارضة.. 3
تصــان الحريــات العامــة للمجتمــع، منهــا حريــة التعبيــر وحريــة العقيــدة وحريــة االجتماع . 4

ــة الصحافة. وحري
وجود دولة القانون التي تحترم وتضمن حقوق المواطنين والمساواة بينهم.. 5
الحـد مــن اعتباطيــة ســلطة الحاكـم عــن طريــق مؤسسـات دائمــة وآليـات للدفـاع عــن . 6

المواطنيـن.
ضمان عدم الجمع بين السلطات الثالث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.. 7
ترسـيخ مبـدأ الدســتورية، أي أن السـلطات والمواطنيـن يحترمــون الدسـتور ويرجعـون . 8

إلـى القضـاء لحـل الخالفـات. 

تعلــن هــذه الخصائـص فـي دسـتور ديمقراطـي يعتبـر بمثابــة تعاقــد بيــن المواطنيــن، تتــم 
ــة  ــل هيئ ــن قب ــراره م ــم إق ــة، ويت ــروحات كافي ــع ش ــة م ــة كامل ــي وبحري ــكل علن ــته بش مناقش

ــام. ــي اســتفتاء ع ــه ف ــة مــن الشــعب، ويعــرض نــص الدســتور علي تأسيســية منتخب

مميزات الديمقراطية
ــة . 1 ــة خصب ــي أرضي ــانية، فه ــات اإلنس ــك المجتمع ــي تحري ــة ف ــوة هائل ــة ق للديمقراطي

ــم. ــق مصيره ــم وتحقي ــم وواجباته ــم وحقوقه ــاس مكانته ــي الن ــي يع لك
تجعل من الحرية عاماًل مشترًكا لكافة المواطنين.. 2
تقوي قناعة المواطنين لتفعيلها والدفاع عنها وإلزام الحكام بها.. 3
ترفع الخوف عن قلوب الناس بسبب وعيهم بحقوقهم ومراقبتهم للحكام.. 4
ترسخ كرامة الناس وتنمي استقالليتهم ونضوج تفكيرهم وسلوكهم االجتماعي.. 5
توجد توازنًا بين الحكومة والمعارضة.. 6
تفسح مجااًل واسعًا للجميع للنقاش الحر واالتجاه إلى العقل إلقناع اآلخر.. 7
تفتح آفاًقا جديدة لإلبداع في كثير من المجاالت إليجاد حلول أكثر مالءمة.. 8
تدير الصراع السياسي واالجتماعي بشكل سلمي.. 9

تعطــي النــاس فرصًـا أكبــر للتأثيــر علــى مجريــات األحــداث وليســاهموا بالحيــاة العامــة . 10
عــن طريــق العمــل السياســي والمدنــي وعــن طريــق وســائل النشــر واالتصــاالت الحديثــة المتاحة 
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ــي المجتمع. ف
توجــد آليــة واضحــة لتطبيــق مفهــوم الســلطة وممارســتها فــي كافــة مســتويات . 11

اإلنســانية. العالقــات 
تجعل من الشعب في نفس الوقت حاكمًا ومحكومًا.. 12

أهمية الديمقراطية لنا كمجتمع ليبي 

ال تقــل أهميــة الديمقراطيــة عــن أهميــة حقــوق اإلنســان بــل يمكن اعتبارهــا جزء منهــا، فجاء 
التعبيــر عليهــا مضمونًـا ال لفًظـا فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق االنســان كمبــدأ ســيادة الشــعب، 
والحقــوق السياســية، وضــرورة إظهــار سـيادة الشـعب عبـر انتخابـات دوريــة حقيقيـة وباالقتـراع 
ــات فقــط، ولكنهــا  ــي االنتخاب ــن ف ــي إشــراك المواطني ــة ليســت ف ــام الســري . فالديمقراطي الع
ــل  ــا تعم ــا أنه ــاءلته كم ــتجوابه ومس ــي، واس ــام السياس ــة النظ ــي مراقب ــق ف ــم ح ــا تمنحه أيض
ــة. فاالنتخابــات ال  ــة كمــا تعمــل فــي التنظيمــات االنتخابي فــي الحــركات والمنظمــات االجتماعي
تعطــي للمنتخَـب صالحيــات غيــر مشــروطة، والمواطنــون فــي المجتمعــات الديمقراطيــة تطالــب 
بالنقــاش والحــوار، وعلــى الســلطات المتعــددة مهمــا كانــت، أن تشــرح أســباب خياراتهــا وتقــدم 
حســابات عــن أعمالهــا لهــم بــكل شــّفافية. وتمــارس الديمقراطيــة بشــكل أفضــل عندمــا تكــون 
ــو مســتوى الحجــج  ــاة العامــة ســليمة، وتكــون النقاشــات العامــة جيــدة، عندمــا يعل نوعيــة الحي
والبراهيــن، ويســاهم المواطنــون ويلتزمـون بشـكل منتظــم فـي مســؤولياتهم السياســية فــي 
ظـل وعـي الجماهيــر، علــى األحـزاب السياسـية االسـتماع لهـا واألخــذ باألفـكار النيّـرة الصـادرة 

عنهـا لتالحــم أكبـر بيــن الشــعب وقياداتــه السياسـية الشـباب والمـرأة.

الثقافة السياسية في ليبيا خالل حكم النظام السابق)2011-1969( 

ــت  ــت ليس ــا وإن كان ــي فيه ــام السياس ــة والنظ ــذه المرحل ــف ه ــرق لوص ــن التط ــر م ال مف
موضوعًـا أساســيًا فــي بحثنــا إال أنهــا تمكننــا مــن تحديــد ببعــض مــن الدقــة مــا هــو موقــع ليبيــا 
عمومًـا والشــباب والمــرأة خصوصًـا مــن الديمقراطيــة اليــوم. الحقيقــة أن هنــاك نــدرة وفقــر في 
اإلحصــاءات والدراســات التــي تدلــل علــى قيــم الديمقراطيــة أو القيــم الســائدة فــي تلــك الحقبــة، 
ولكــن ســنذكر بعــض الوقائــع التــي يمكــن اعتبارهــا مقياسًــا هنــا، فهنــاك ســمات مشــتركة مــع 
دول الوطـن العربـي مــع عـدم إغفــال وجــود اختــالف نسـبي بيــن القيــم الحاكمـة للثقافـة التـي 
كانــت ســائدة مــن دولــة ألخــرى حســب الظــروف التاريخيــة والتطــورات التــي لحقــت بــكل منهــا. 
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فنجــد أن مجموعــة القيــم الســلبية التــي كانــت ســائدة مثــل قيــم دعــم الــوالء للنظــام السياســي 
وليـس الوطـن، وهـذا يمكـن التدليــل عليـه بتبنــي النظـام المشـروع الجماهيـري )الجماهيريـة 
ــن  ــث ع ــح الحدي ــا، فأصب ــم ليبي ــا اس ــي معه ــا يختف ــدأ تدريجيً ــى( )1977 - 2011(، وب العظم
جماهيريـة النظـام تطغـى بـداًل مـن الحديـث عـن ليبيـا الدولـة والوطـن، وتـم ذلـك فـي تغييـر 
المناهــج الدراســية فصممــت مــادة )المجتمــع الجماهيــري( وليــس المجتمــع الليبــي، إلــى أن وصل 
ــا( فأصبحــت  ــة )ليبي ــي فــي العــادة تحمــل اســم الدول ــر لوحــات الســيارات الت ــى تغيي النظــام إل
ــك  ــى ذل ــام تســجيلها، وهــذا أبســط األشــياء، وقــس عل ــب أرق ــة( بجان تحمــل اســم )الجماهيري
فاألمثلـة عديــدة وال مجــال لذكرهــا كونهــا ليسـت نقطــة البحــث األساســية، وإن كانــت مهمــة 

لمحاولـة الفهـم.

أيضًــا مـن مجموعـة القيـم الســلبية قيمـة الــوالء للســلطة واإلذعـان لهـا، ومــا يتبــع ذلـك 
ــات أو  ــى إثب ــاج إل ــة والسياســية وهــذه ال تحت ــة والحقــوق المدني مــن تغييــب لمفهــوم المواطن
التدليــل عليهــا فــي األنظمــة التــي يحكمهــا الفــرد. كذلــك قيمــة اإلعــالء مــن شــأن الفــرد، أكانــت 
ــبيل  ــى س ــا عل ــه ومنه ــاب لنفس ــام كل األلق ــاز النظ ــد ح ــة، فق ــك الحقب ــالل تل ــه خ ــة جلي واضح
المثــال ال الحصــر الصقــر الوحيــد واألوحــد، ملــك ملــوك أفريقيــا، الزعيــم، وهــذه قيــم تعلــي مــن 
شـأن عبـادة الفـرد والتهويـن مــن شـأن الجماعـة، فقــد أصبــح باقـي المجتمــع عبـارة عــن ذرات 

متنافـرة تـدور فـي فلــك الزعيـم.

ــوار  ــد والح ــالف والنق ــل االخت ــدم تقب ــادي وع ــر األح ــب للفك ــم التعص ــة قي ــن تغذي ــا ع أم
ــكار  ــي أي أف ــة تبن ــون الجماهيري ــب قان ــرم بموج ــكان مُج ــة، ف ــس موضوعي ــى أس ــي عل المبن
ــا يكــون موســومًا بالرجعيــة ومآلــه إمــا  أخــرى مــع الفكــر الجماهيــري ومــن يتبنــى فكــرًا مخالًف
ــذي يقــول  ــة ال ــم الحزبي ــارزًا فــي قانــون تجري حكــم باإلعــدام أو مغــادرة الوطــن. وكان هــذا ب
ــد فــي  ــم الشــعبي السياســي الوحي ــى )االتحــاد االشــتراكي العربــي هــو التنظي ــه األول فــي مادت
الجمهوريـة العربيـة الليبيـة، ويمـارس المواطنـون مــن خاللـه حريـة الـرأي والتعبيـر فـي حـدود 
مصلحـة الشــعب ومبـادئ الثــورة، وفًقـا ألحـكام النظـام األساسـي لالتحـاد االشــتراكي العربـي(، 
وفــي مادتـه الثانيــة )الحزبيـة خيانــة فــي حـق الوطـن وتحالـف قـوى الشــعب العاملــة الممثلــة 
فـي االتحــاد االشــتراكي العربـي. ويقصــد بالحزبيــة كل تجمــع أو تنظيــم أو تشــكيل أيًـا كانــت 
صورتــه أو عــدد أعضائــه يقــوم علــى فكــر سياســي مضــاد لمبــادئ ثــورة الفاتــح مــن ســبتمبر فــي 
الغايــة أو الوســيلة، أو يرمــي إلــى المســاس بمؤسســاتها الدســتورية ســواء كان ســريًا أو علنيًـا، 
ــا أو غيــر مكتــوب أو اســتعمل دعاتــه ومؤيــدوه وســائل  أو كان الفكــر الــذي يقــوم عليــه مكتوبً
ماديــة أو غيــر مـاديـــة(، وهــو صاحــب الفكــر الــذي يقــدم الحــل النهائي لمشــكل الســلطة بحســب 
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ــه )أداة الحكــم هــي المشــكلة السياســية األولــى التــي تواجــه الجماعـات البشــرية. األســرة  قول
يعــود النــزاع فيهــا أغلـب األحيــان إلـى هــذه المشــكلة، أصبحــت هــذه المشـكلة خطيــرة جــدًا 
بعــد أن تكونــت المجتمعــات الحديثــة. تواجــه الشــعوب اآلن هــذه المشــكلة المســتمرة، وتعانــي 
المجتمعــات العديـد مــن المخاطــر واآلثــار البالغــة المترتبــة عليهـا، ولــم تنجـح بعــد فــي حلهــا 

ــا ويقــدم الكتــاب األخضـر الحــل النهائــي لمشــكلة أداة الحكــم. ــا وديمقراطيّ حــاًل نهائيّ

أمــا إذا ألقينــا نظــرة علـى موقـع المـرأة فـي تلــك الفتــرة وفــق المعطيـات المتاحــة سـنجد 
أن هنـاك آثـارًا إيجابيــة الطابـع حدثـت لعمليـات التحديــث التـي شـهدها المجتمــع الليبـي منــذ 
ــع مــن  ــي الرف ــة ســاهمت ف ــذي شــهد خطــوات جريئ ــي قطــاع المــرأة ال االســتقالل، وخاصــة ف
مســتوى المــرأة وتمكينهــا مــن القــوة بأبعادهــا المختلفــة، كمــا خــص الكتــاب األخضــر فــي الجزء 
الثالــث فصــاًل خاصًـا بالمــرأة، أكــد مســاواتها بالرجــل مــن الناحيــة اإلنســانية وأكدت التشــريعات 
ــوق  ــر الحق ــر بتقري ــق األم ــا يتعل ــن بســبب الجنــس وخاصــة عندم ــن المواطني ــز بي عــدم التميي
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة كحقــوق أساســية لإلنســان، وفــي مجــال الحقــوق السياســية 
ــنة 1969،  ــام س ــادة النظ ــس قي ــاء مجل ــن أعض ــادر ع ــتوري الص ــالن الدس ــد أن اإلع ــا نج فإنن
واإلعــالن عــن قيــام ســلطة الشــعب ســنة 1977، والوثيقــة الخضــراء الكبــرى لحقــوق اإلنسـان 
ســنة 1988، وقانــون تعزيــز الحريــة ســنة 1991، تؤكـد جميعهــا علــى المســاواة فــي الحقــوق 
ــات  ــت المشــاركة السياســية للمــرأة. ولكــن هــذه اإلعالن ــا، وتبن ــن ذكــورًا وإناًث ــن المواطني بي
اكتفــت بالمنــاداة بهــذه الحقــوق والنــص عليهــا نظريًــا وقانونيًــا فقــط دون التخطيــط لبرامــج 
ا لمــا نــص عليــه. فتنظيــم  ــا تمامًـ اركة ليكــن واقعهــا مخالًف تدعــم وتعـزز تفعيـل هــذه المشـ
ــر  ــر ذا تأثي ــي ويعتب ــرن الماض ــن الق ــبعينيات م ــذ الس ــون من ــذي تك ــة ال ــان الثوري ــة اللج حرك
قــوي وعميــق فــي الحيــاة السياســية فــي ليبيــا ال يعكــس فــي عضويتــه تواجــدًا مناســبًا للمــرأة، 
ويتضـح ذلــك فـي تعــداد أعضـاء التنظيـم الثـوري الـذي بلـغ 43000 بينهـم 2500 عضـوة مــن 
اإلنـاث فقــط، وهـي نســبة متواضعــة ال تتجـاوز 6 % بينمـا ال يوجــد سـوى مـرأة واحــدة تتولــى 
مهــام منسـق لجنــة ثوريــة أو منســق شـئون المـرأة أو الشــئون االجتماعيـة بــكل لجنــة ثوريــة 
وهــي مهمـة تنظيميـة تتوالهــا اإلنـاث مـن عضـوات حركـة اللجـان الثوريـة أمـا عــن المشـاركة 
الشــبابية والنســائية فــي المجتمــع المدنــي فقــد كانــت هنــاك 32 نقابــة قبــل عــام 1990 ووصــل 
عددهــا 72 نقابــة فــي عــام 1990، ولكــن ســرعان مــا عــادت للتقلــص لتصبــح 36 نقابــة فــي عــام 
1996، إن فقـدان هـذه التكوينـات لالسـتقاللية والخصوصيـة النقابيـة والتنظيميـة والبرامجيـة 
والماليــة تجعلهــا كآليــة مــن آليــات المشــاركة السياســية فارغــة المضمــون وال يمكــن أن تكــون 

ذات قيمـة.



                                                                                                               110   

نتيجــة لهـذه الوقائـع والحقائـق التـي ورد ذكرهـا يمكننـا القـول إن خـالل هـذه الفتـرة مــن 
الحكــم انتقــى النظــام مــن قيــم الديمقراطيــة مــا يخــدم مصلحتــه علــى وجــه الخصــوص ويطيــل 
وجــوده وأهمــل كل مــا يعــزز ثقافــة المواطـن السياســية ويدعــم حــق ممارســته للديمقراطيــة 
ــرف بالمؤتمــرات الشــعبية  ــة المحــورة فيمــا عُ ــت ممارســة هــذه الديمقراطي كمــا يجــب وتمثل

التـي عملـت علـى تكريــس قيــم تتناقـض تمامًــا مـع قيــم الديمقراطيـة الحقيقيـة.

الديمقراطية خالل المرحلة االنتقالية ما بعد 2011 

ــتعمال  ــام باس ــر النظ ــم تغيي ــا ت ــة بعدم ــق الديمقراطي ــكالية تطبي ــي إش ــع ف ــع المجتم وق
ــارب  ــن ش ــال جي ــد ق ــة، فق ــة حقيقي ــة وديمقراطي ــج حري ــب ال ينت ــي الغال ــار ف ــو خي ــف، وه العن
ــرًا واحــدًا وهــو أن اللجــوء  ــت حســناته يعكــس بوضــوح أم ــف مهمــا كان ــار اســتخدام العن »خي
إلــى وضــع الثقــة فــي أســاليب العنــف إنمــا يعنــي اســتخدام أســلوب للنضــال يتميــز الطغــاة دائمًـا 
بالتفـوق فيــه. تتميــز األنظمــة الدكتاتوريـة باســتعدادها السـتخدام العنــف الــذي تسـتطيع بــه 
ســحق الحـركات الديمقراطيــة مهمـا طــال الزمــن وفـي نهايـة المطـاف ال تجـد هــذه الحــركات 
أمامهـا خيـارًا إال مواجهـة الحقائــق العسـكرية الصعبــة وهــي أن األنظمـة الدكتاتوريــة تتفـوق 
بامتالكهــا للعتــاد العســكري والذخائــر ووســائل النقــل وتتفــوق بحجــم القــوات العســكرية بحيــث 
ال تســتطيع الحــركات الديمقراطيـة برغــم شــجاعة أفرادهــا مـن أن تكــون، فــي أغلــب األحيــان، 
مثيــاًل لهــا. يلجــأ المنشــقون عــادة إلــى حــرب العصابــات عندمــا يتضــح لهــم عــدم واقعيــة التمــرد 
العسـكري، ولكـن هـذا الخيــار ال يعـود فـي أغلـب األحيـان بالنفـع علـى الشــعوب المضطهـدة أو 

يقودهــا نحـو تحقيـق الديمقراطيـة.

ــاء الشـعب المٌضطهــد،  ــار حــرب العصابــات يــؤدي إلىوقـوع خســائر فادحــة فــي أبن إن خي
ــل  ــة وتحالي ــود نظري ــن وج ــم م ــار واردة بالرغ ــذا الخي ــل ه ــة فش ــك أن إمكاني ــى ذل ــف إل أض
ــرات  ــى فت ــات إل ــه. وعــادة مــا تســتمر حــرب العصاب ــي ل ــِززَة ووجــود دعــم دول اســتراتيجية مع
ــاة  ــى معان ــؤدي إل ــا ي ــزوح مم ــى الن ــكان عل ــار الس ــم بإجب ــام الحاك ــا النظ ــوم خالله ــة يق طويل
جســيمة. وحتــى إذا حققـت حــرب العصابـات نجاحًــا فـإن لهـا أثـرًا سـلبيًا علـى المــدى البعيــد 
فهــي تحــول النظــام الدكتاتــوري الحالــي إلــى نظــام أكثــر دكتاتوريــًة، وعنــد نجــاح مقاتلــي حــرب 
العصابــات وتوليهــم الســلطة فإنهــم يخلقــون نظــام حكــم أكثــر دكتاتوريــة مــن النظــام الســابق 
الـذي حاربــوا ضـده بســبب تأثيـر مركزيــة القــوات العســكرية الممتـدة وبســبب ضعــف أو دمـار 
ــاء  ــي إنش ــة ف ــر الحيوي ــة العناص ــي بمثاب ــي ه ــتقلة الت ــع المس ــات المجتم ــات ومؤسس مجموع
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مجتمــع ديمقراطــي دائــم أثنــاء فتــرة النضــال. ونظــرًا لعــدم وجــود مؤسســات المجتمــع المدنــي 
القويــة القــادرة علــى ممارســة دورهــا الحقيقــي بتوعيــة المجتمــع بأهميــة الديمقراطيــة، نعيــش 
اليــوم فيمــا أشــرت إليــه أعــاله فــي ديمقراطيــة الغــالف خاليــة مــن أي مضمــون قيمــي لهــا. وبمــا 
ــم نخــض هــذا المضمــار لعقــود  ــا ل ــة مكتســبة تمنحهــا التجــارب، وكونن ــة ثقاف أن الديمقراطي
ــا أن نعيــش  طويلــة، ونتيجـة ألننــا مجتمــع ال يتمتــع بثقافــة سياســية يعـول عليهــا كان طبيعيً
فـي هـذه الحالـة مـن الفوضــى مــا بعــد التحــوالت العنيفــة، ولكـن هـذا ال يجعلنــا نتغاضــى عـن 
المحـاوالت المتكـررة فـي سـياق التمهيـد لتطبيــق الديمقراطيــة، وبالرغــم مـن أننـا لـم نصــل 

بعــد وهـذا مـا سـنحاول برهنتــه ولكـن مقارنــة بمـا سـبق يمكننـا القــول إننــا قـد بدأنــا. 

ــة  ــلطة الحاكم ــدت الس ــا وعم ــن 50 عامً ــر م ــد أكث ــة بع ــة للديمقراطي ــت أول ممارس حدث
حينهـا )المجلـس الوطنـي االنتقالـي( إلــى تسـليم الســلطة بشـكل ســلمي وعبـر انتخابـات حـرة 

نزيهــة لجســم تشــريعي منتخــب )المؤتمــر الوطنــي العـام( كان ذلــك فــي عــام 2012.

موقع المرأة والشباب من الديمقراطية 

شـهدت االنتخابـات سـنة 2012 وصـول المــرأة وحيازتهــا مقاعــد فـي الســلطة التشــريعية، 
غيــر أن الثقافـة الســائدة فــي المجتمـع التـي عرجنـا عليهــا ســابًقا جعلـت مــن نســب المشـاركة 
والترشــح للمــرأة فــي االنتخابــات هــي األقــل مقارنــة بالرجــل واتضــح لــي هــذا بعــد دراســة مســح 
ــم  ــحين وقوائ ــن والمترش ــا والمقترعي ــجلين فيه ــداد المس ــات وأع ــج االنتخاب ــا لنتائ ــت به قم

المنتخبيـن حســب بيانـات المفوضيـة العليـا لالنتخابـات خلصـت إلـى اآلتـي:

مـن مجمــوع أعــداد الناخبيـن الذيــن بلغــوا 2,865,937 بلغــت أعـداد اإلنــاث 1,294,357 
أي مـا نسـبته 45 % أقــل مـن نســبة الرجـل التــي بلغــت 55 % ولكـن تعتبــر نســبة جيــدة كأول 
مشـاركة بعــد عقـود علـى عــدم إجـراء أي انتخابـات مــن إجمالـي المتقدميــن للترشـح الـــ4334 
ــال،  ــحين الرج ــي المترش ــن إجمال ــادل 22 % م ــا يع ــرأة أي م ــط 934 ام ــت فق ــحًا، تقدم مترش
وهــذه نســبة متدنيــة يمكــن أن نعزوهــا أيضــا للعــادات والتقاليــد التــي تضبــط ســلوك المجتمــع 
ــا. تدنــت نســبة المشــاركة فــي  ــى عوامــل أخــرى ســنذكرها الحًق ــا لهــا ســابًقا، وإل التــي تطرقن
ــي 687,274  ــت حوال ــاث فبلغ ــبة لإلن ــجلين بالنس ــدد المس ــف ع ــي نص ــى حوال ــات إل االنتخاب
ــى  ــجلين. عل ــي المس ــن إجمال ــي 61 % م ــت حوال ــاركة كان ــة للمش ــبة اإلجمالي ــة، والنس مقترع
صعيــد النتائــج يمكــن أن نقــول إن فــرص انتخــاب مــرأة فــي مجتمــع لــم يتحــول للمدنيــة بشــكل 
ــة  ــي األموم ــا ف ــة تحصره ــورة نمطي ــي ص ــرأة ف ــع الم ــد تض ــادات وتقالي ــظ بع ــل ويحتف كام
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ــون  ــاب أن تك ــون االنتخ ــص قان ــم ين ــا ل ــدًا إذا م ــة ج ــتكون ضئيل ــت س ــي كان ــل المنزل والعم
ــى 80  ــس عل ــا للتناف ــا وعاموديً ــة أفقيً ــية تبادلي ــات السياس ــزاب والكيان ــحي األح ــم مرش قوائ
مقعــدًا مــن أصــل 200 مقعــد، وباقــي الـــ120 مقعــدًا للتنافــس العــام الفــردي، مــا حملنــي علــى 
قـول إن النسـبة ســتكون ضئيلـة جـدًا لـوال نـص القانـون هـو أن المــرأة لــم تتحصـل إال علــى 
مقعــد واحــد مــن مقاعــد التنافــس العــام الفــردي الـــ120 بينمــا حصلــت علــى إجمالــي 32 مقعــدًا 
مــن أصــل 80 مقعــدًا الخاصــة باألحــزاب والكيانــات السياســية أي بنســبة %40، وبنســبة إجماليــة 

عامـة %16.5 مــن إجمالـي الـــ200 مقعـد.

ولكــن مــن الجديـر بالمالحظــة عندمـا نتكلـم عــن موقـع المــرأة فــي الديمقراطيــة والتــي 
تعتبـر المشـاركة السياسـية أهـم مؤشـراتها هــو أن عـدد اإلنـاث المترشـحات لمقاعـد التنافـس 
العــام الفــردي أقــل مــن عــدد المقاعــد بمعنــى: المترشــحات 79 امــرأة علــى عــدد مقاعــد 120 
مقعــدًا بينمــا يفــوق المترشــحين الرجــال عــدد المقاعــد بأضعــاف، هــذا أيضــا يقــود إلــى أن هناك 
معوقـات المـرأة نفســها تدركهــا جعلتهـا تحجـم عـن المشـاركة علـى المقاعـد العامـة وتكتفـي 

فقــط بالتعويـل علـى الحصـة التـي منحهـا لهـا قانـون االنتخابـات.

ــات المنظمــات والمؤسســات  ــا فــي تصنيف ــا ملحوًظ ــا خــالل ســنة 2013 تقدمً حققــت ليبي
الدوليــة فــي بعــض المجــاالت، ومــا بيــن التفــاؤل والخيبــة أصبحــت تتأرجــح ليبيــا، ووفــق منظمــة 
فريــدوم هــاوس، صنفــت ليبيــا ضمــن الــدول التــي تتمتــع بحريــة جزئيــة فــي اســتعمال اإلنترنــت 
ــادت  ــم الرقمــي«. وأف ــت والعال ــة اســتعمال اإلنترن ــر »حري ــم بهــا تقري ــة اهت ــن 60 دول مــن بي
ــال  ــي مج ــا ف ــجلت تقدمً ــا س ــنة 2013 أن ليبي ــا لس ــي تقريره ــدود ف ــال ح ــلون ب ــة مراس منظم

حريــة الصحافــة مقارنــة بالســنوات الماضيــة وحصلـت علــى المرتبــة 131.

اندفــع الشــباب بحماســة إلــى إنشــاء الجرائــد والصحــف ومنظمــات المجتمــع المدنيــة 
بــكل أنواعهـا حيـث وصـل عــدد منظمـات المجتمــع المدنـي إلــى 1914 فــي عــام 2012 حــدث 
انخفــاض كبيــر بســبب التعثــر السياســي وحالــة االحتــراب األهلــي فانخفضــت فــي ســنة 2014 
إلـى 413 منظمـة مجتمـع مدنــي، علـى هـذا الصعيـد يمكـن القــول إنــه كان للشــباب مشـاركة 
فاعلــة فــي تشــكيل المنظمــات المدنيــة ولكــن نســبة الفاعليــة لهــا كانــت قليلــة لحداثــة التجربــة 
علــى المجتمــع، فقــد بلــغ عــدد المؤسســين لهــذه المنظمــات خــالل الفتــرة )2016-2011( إلــى 
ــي 31950  ــة 80 % حوال 40010 أعضــاء، بلغــت نســبة الرجــال فــي تأســيس المنظمــات المدني
عضــوًا، وحســب تصنيــف الفئــات العمريــة تقريبــا مـا يعــادل 50 % مـن المنظمـات مؤسسـيها 
مــن فئــة الشــباب مــن )15 - 39(، وكانــت المــرأة أيضــا دورهــا فاعــل فــي هــذه المؤسســات فبلــغ 
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عـدد المؤسســين لهـذه المنظمـات خــالل ذات الفتـرة 8060 عضـوة شـكلت المــرأة مـا نســبته 
20 % مــن إجمالـي األعضـاء المؤسســين للمنظمـات المدنيـة، عـدد المنظمــات التــي أعضاءهــا 
ــا  ــة بينم ــى 1788 منظم ــل إل ــة وص ــات المختلط ــا المنظم ــة بينم ــغ 333 منظم ــط بل ــاث فق إن

المنظمـات التـي أعضاءهـا مــن الرجـال فقــط بلــغ 2505 منظمـة.  

انتهـت مــدة المؤتمـر الوطنـي العــام وكانــت هنــاك مطالبـات بتطبيـق الديمقراطيـة التـي 
تدعمهـا قيمـة التــداول الســلمي علــى السـلطة، وفعــاًل تمــت االنتخابـات فـي أجــواء مشـحونة، 
وأفضــت إلــى نتائــج وممارســات عــادت بالديمقراطيــة إلــى نقطــة الصفــر تقريبًـا، وهــذا يوضحــه 

الرسـم الصـادر عـن منظمـة فريـدم هـاوس )الشـكل التالـي( الــذي يوضـع االنحـدار 

فـي مسـتوى الديمقراطيـة بعــد العـام 2013 والتــي اسـتمرت بعـد انتخـاب مجلـس النــواب 
فــي الـــ2014 حتــى اآلن، وتتمثــل أبــرز معالــم االنحــدار فــي االنقــالب علــى المســار الديمقراطــي 
ــة ومــا  ــرام رأي األغلبي ــل مــن قيمــة احت ــي خســرت مقاعدهــا، وهــذا يُقل ــل األحــزاب الت مــن قب
ينتــج عنهــا مــن نتائــج والتــداول الســلمي علــى الســلطة، أدخلنــا هــذا فــي احتــراب أهلــي، وتنامــى 
ــرام  ــدم احت ــتهانة وع ــد 2011، اس ــبة بع ــات المكتس ــن الحري ــرًا م ــزًءا كبي ــا ج ــف، وفقدن العن
ــج،  ــال برام ــزاب وب ــال أح ــات ب ــاب النتخاب ــه، والذه ــرف بمواقف ــبث كل ط ــاء وتش ــكام القض ألح
والنتيجــة النهائيــة أن الديمقراطيــة الوليـدة ذهبــت مـع الحــكام الجـدد تذروهــا الريــاح، نتيجــة 
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لعــدم وجــود توافــق للنخــب علــى تطبيــق الديمقراطيــة بشــكل فعلــي، فــكل التكتــالت السياســية 
واألحــزاب الناشــئة لــم تحــدث أي انتقــال ســلمي للسـلطة ومــن يحكــم يعمــل علــى أال يســلم، 

واألقليــة هــي التـي تحكــم األغلبيــة بمعيــار القـوة.

ــواب  ــات مجلــس الن ــاط عــام يمكــن قياســها مــن العــزوف عــن انتخاب ــة إحب رتــب هــذا حال
وتدنــي فـي نسـب مشـاركة الشـباب والمـرأة، وبعـد دراســة مســح قمـت بهـا لنتائـج االنتخابــات 
بيانــات  حســب  المنتخبيــن  وقوائــم  والمترشــحين  والمقترعيــن  فيهــا  المســجلين  وأعــداد 

ــى اآلتــي: ــات خلصــت إل ــا لالنتخاب ــة العلي المفوضي

انخفــاض نســبة المترشــحين بنســبة 61 % فمــن 4334 مترشــحًا النتخابــات المؤتمــر 
ــا  ــة بينم ــرأة متدني ــاركة الم ــبة مش ــواب. نس ــس الن ــحًا لمجل ــى 1714 مترش ــام إل ــي الع الوطن
كانــت 22 % مـن إجمالـي المترشـحين فـي انتخابـات المؤتمـر الوطنـي العـام، أصبحـت فقـط 9 
% فـي انتخابــات مجلـس النـوب أي بحوالــي فقــط 151 مترشـحة، نســبت المشـاركة أيضــا أقــل 

ــي المســجلين. نســبيًا فقــد بلغــت 41 % مــن إجمال

ــة  ــى كوت ــون عل ــص القان ــزاب فن ــد لألح ــاك مقاع ــن هن ــم يك ــج فل ــد النتائ ــى صعي ــا عل أم
بنسـبة 16 % مـن إجمالــي المقاعـد الـــ200 للمـرأة. وفـازت المـرأة بمجـوع مقاعـد فـي مجلـس 

ــغ عــدد 30 مقعــدًا مــن أصــل 200 مقعــد. ــواب بل الن

لــم نســتطع تحديــد بوجــه مــن الدقــة نســبة مشــاركة الشــباب ونتائجهــم وتحليــل بياناتهــم 
لعــدم توفــر إحصــاءات عــن الفئــات العمريــة للمترشــحين والفائزيــن والمقترعيــن، ولكــن يمكننــا 
ــي  ــن مشــاركتهم ف ــل م ــي أفض ــر الوطن ــات المؤتم ــي انتخاب ــاركتهم ف ــبة مش ــول إن نس الق
انتخابـات مجلـس النـواب ال الثانــي ترتـب عـن قانونــه حرمــان شــريحة مـن الشــباب أكثــر ممــا 
كان فـي قانـون انتخابـات المؤتمـر الوطنـي العـام، حـدد قانـون انتخـاب المؤتمـر سـن الترشـح 
بـــ21 ســنة، بينمــا فــي قانــون انتخــاب مجلــس النــواب ارتفــع إلــى 25 ســنة، وفــي كل األحــوال ال 
يختلــف الحــال كثيــرًا للشــباب مقارنــة بالمــرأة عمومًــا، وألن نســبة كبيــرة مــن المــرأة المنخرطــة 
فـي المجـال العـام تنتمـي للشـباب. وفـي إطـار البحـث عـن األسـباب وراء تدنــي نسـب مشـاركة 
المـرأة فـي الحيـاة السياســية، البـد أن نعـرج علـى الدراسـة التـي قامـت بهـا المنظمــة الدوليـة 

للنظـم االنتخابيـة ايفـس عـام 2013.

وكمـا قلنــا ســابًقا إن حالـة مــن التفـاؤل كبيــرة كانــت ســائدة خــالل تلـك الفتــرة، فعندمــا 
سُـئل الليبييـن عــن توقعاتهــم حــول مســتقبل المـرأة أجــاب حوالـي 65 % و74 % أنـه ســيكون 
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أفضــل مــن اإلنــاث والرجــال علــى التوالــي. فيمــا قالــت 14 % و15 % إنــه ســيبقى كمــا هــو، وفقــط 
2 % و1 % قالــو إنــه سـيكون أســوء مـن اإلنـاث والرجـال علـى التوالـي. ويمكـن أن تعــزى هــذه 
النســب إلــى سالســة عمليــة بدايــة التحــول الديمقراطــي عبــر االنتخابــات دون أي نــوع مــن العنف 
وإلــى حالــة االســتقرار النســبي الــذي لــم يــدم طويــال وهــذا مــا تعكســه نســبة 79 % مــن اإلنــاث 
يريــن أن حــال المــرأة فــي ليبيــا اليــوم جيــدة جــدًا وجيــده وفقــط 14 % مــن اإلنــاث قلــن إنــه 

أسـوء.

لعــب الديـن مســتواه الشــعبي، ومـا يرتبـط بــه مــن تقاليـد وتفسـيرات محافظــة لإلسـالم 
فــي إطــار البيئــة القبليــة للمجتمــع الليبــي وســطوة التنظيمــات االجتماعيــة األوليــة، دورًا حاســمًا 
ومحــددًا ال لعمليـة المشـاركة السياســية للمـرأة فحســب بــل للنشــاط المرتبــط بالشــأن العــام 

علـى الخصــوص.  

ــن  ــل ع ــرأة والرج ــؤال الم ــد س ــة عن ــج الدراس ــي نتائ ــوح ف ــدور بوض ــذا ال ــة ه ــن رؤي ويمك
قانــون الشــريعة إذا كانــو يرغبــون أن تكــون المصــدر الوحيــد أو المصــدر الرئيســي ولكــن ليــس 
ــه يجــب أن تكــون المصــدر  ــاث أن ــت %31 مــن اإلن ــد أجاب ــي: فق ــت النتيجــة كالتال ــد كان الوحي
ــون  ــرى أن يك ــاث ت ــن اإلن ــبته 58 % م ــا نس ــيء. وم ــال ذات الش ــن الرج ــال 40 % م ــد، وق الوحي
ــكاد  ــك. فيمــا تــرى نســبة ال ت ــرى %50 مــن الرجــال ذل ــد، بينمــا ي الرئيــس ولكــن ليــس الوحي
تذكـر مــن اإلنــاث والرجــال أنــه ال يجــب أن تكــون الشـريعة جــزء مــن القانــون 2 % و5 % علــى 

ــي. التوال
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ــق  ــل تطبي ــؤال: ه ــى س ــة عل ــبة اإلجاب ــن نس ــا م ــدور أيضً ــذا ال ــاس ه ــن قي ــك يمك كذل
الشــريعة سيحســن مــن حقــوق المــرأة؟ فكانــت 54 % مــن اإلنــاث تــرى ذلــك، بينمــا فقــط 14 % 

ــر ســوًءا. ــن أن تطبيقهــا ســيجعل حقــوق المــرأة أكث ــاث يري مــن اإلن

أيضــا نتيجــة أخــرى للدراســة تعطــي مؤشــرًا إلــى مــدى الصعوبــة التــي تواجههــا المــرأة فــي 
االنخــراط فـي الفضـاء العـام واقتحـام المجـاالت السياسـية واالقتصاديــة والثقافيـة بـكل حريـة، 
ــزل دون إذن الرجــل  ــادرة المن فقــد أظهــرت الدراســة أن 10 % مــن النســاء فقــط يمكنهــن مغ
وهــذا يعطــي مؤشــرًا واضحًــا أن مــدى مشــاركة المــرأة فــي الديمقراطيــة مرتبــط بشــكل أو آخــر 
علــى موافقــة الرجــل. ويدخــل عامــل االســتقاللية الماليــة أيضًــا فــي تولــد هــذا االرتبــاط حيــث ال 

تتمتــع إال 17 % ممــن شــملتهم الدراســة باالســتقاللية الماليــة.
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باإلضافــة إلــى معوقــات الديــن والرجــل يضــاف معــوق آخــر وهــو المــرأة نفســها، فقــد بينــت 
ــبب  ــن بس ــل بناته ــن أن تعم ــاث يرفض ــن اإلن ــبة 41 % م ــاك نس ــرة أن هن ــج مثي ــة نتائ الدراس
الخــوف عليهــن مــن مخاطــر قــد تهددهــن فــي العمــل. ومــا نســبته %32 يرفضــن ألنهــن يريــن 
ا يــرى 4 % فقـط أن األفضـل أن تركــز  أن األفضــل لبناتهــن أن يهتممــن بالبيــت واألوالد، فيمـ

بناتهــن علـى الــزواج بــداًل مـن العمــل.

ــن أن  ــها، ويمك ــع ذات جنس ــرأة م ــن الم ــة بي ــدم الثق ــل ع ــل عام ــار يدخ ــي ذات اإلط ــا ف أيضً
ــحة  ــل ومرش ــح رج ــاك مرش ــؤال إذا كان هن ــى س ــرأة عل ــت الم ــبة تصوي ــك نس ــن ذل ــتنتج م نس
ــب إال  ــم ترغ ــان؟، فل ــي البرلم ــك ف ــون ممثل ــب أن يك ــن ترغ ــاءة م ــس الكف ــان بنف ــرأة يتمتع م

 15 % من النساء

 أن تمثلهن مرأة، بينما سيختار فقط %1 من الرجال أن تمثلهم امرأة في البرلمان.
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نفس المصدر.. 8
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ــرر، )1993( . 9 ــوري للتح ــار تص ــة، إط ــى الديمقراطي ــة إل ــن الدكتاتوري ــارب، م ــن ش جي
ــر. ــد دار عم ــة خال ترجم

10 ./https://www.hnec.ly ،موقع المفوضية العليا لالنتخابات
أ.ســالم المعدانــي، التقريــر اإلحصائــي لوضــع المنظمــات المحليــة المســجلة لــدى . 11

المفوضيــة، دراســة غيــر منشــورة، 2018.
د.يوســف محمــد الصوانــي، المشــاركة السياســية للمــرأة فــي ليبيــا، األطــر األيديولوجية . 12

والقانونية وإشــكاليات الممارســة، )2000( .
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اصدرات مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان :

نيابة أمن الدولة.. لالعتقال وجوه كثيرة  •
قــراءة فـي قانـون التصريـح بالمكاسـب والمصالـح ومكافحـة اإلثــراء غيــر المشــروع وتضــارب   •

المصالــح
مصر االنتخابات الرئاسية 2018 المسار إجباري... العودة إلى زمن المبايعة  •

الحبس االحتياطي في مصر إجراء أم عقوبة  •
الديمقراطية و التنوع الثقافي... الكلمة لألقليات  •

تعليق مركز دعم على مشروع قانون تنظيم المجتمع المدني في ليبيا  •
تطـور السياسـات و التشــريعات المتعلقــة بحقـوق اإلنســان واالنتقــال الديمقراطـي فــي مصــر،   •

ــا ــس وليبي تون
دليــل إرشــادي- إدمــاج مبــادئ حقــوق اإلنســان و مســاواة النــوع االجتماعــي فــي المجــال الحزبي   •

ــا - تونــس وليبي
الدستور وحُقوق اإلنسان في ِبلدان الثورات العَربية )تونس، مصر وليبيا( نموذجًا.  •

ــة  ــن خصوصي ــي: بي ــال السياس ــي المج ــي ف ــوع االجتماع ــان والن ــوق اإلنس ــة حق ــاج ثقاف إدم  •
)ليبيــا(. الرهانــات  وأهميــة  الســياق 

ــة  ــن خصوصي ــي: بي ــال السياس ــي المج ــي ف ــوع االجتماع ــان والن ــوق اإلنس ــة حق ــاج ثقاف إدم  •
)تونــس(. الرهانــات  وأهميــة  الســياق 

استقالل القضاء في مصر .. تاريخ ال ينتهي من الصدام مع السلطة التنفيذية.  •
شرق ليبيا: الدولة المدنية بين مطرقة العسكر وسندان التشدد الديني.  •

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان »دعم«
مؤسســة شــبه إقليميـه غيـر حكوميـة مسـتقلة تأسسـت عــام 2015، تهـدف إلـى خلـق منـاخ مالئـم 
للتقـدم بالبنــاء الديمقراطـي المسـتند إلـى مبـادئ حقـوق اإلنسـان فـي تكاملهــا وشــموليتها. وتســعى 
إلـى دعــم وتعزيـز مسـارات ومؤسســات ديمقراطيـة تشـاركيه علـى أسـس المدنيـة والمســاواة والتنميـة 
المســتدامة، وذلــك مــن خــالل تنميــة القــدرات ودعــم الجهــود الرامية إلــى إصالح السياســات والتشــريعات 
بمــا يالئــم مبــادئ الديمقراطيــة المرتكــزة علــى حقــوق اإلنســان واإلســهام فــى إنتــاج معرفــة حــول واقــع 
ومســارات التحــول الديمقراطــي فــي البلــدان المعنيــة. وتعمــل المؤسســة بالتعــاون مــع األطــراف المعنيــة 
ــة والقــوى  ــة، والجهــات الحكومي ــة، والدولي ــي المحلية،واإلقليمي ــات المجتمــع المدن مــن منظمــات وهيئ

السياســية وناشـطين المجتمـع المدنـي.




