حوار حول المرأة
مع األستاذة يسرى فراوس
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الجمعة  6جويلية 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 ً
أول فــي ســياق الثــورة ،كل العالــم شــهد مــا قامــت بــه المــرأة فــي إطــار
الحــراك الثــوري وهــذا طبيعــي ،فالثــورة فــي حــد ذاتهــا كانــت انفجــارًا لتراكمــات وإحباطــات
للنــاس خاصــة فــي المجــال االقتصــادي واالجتماعــي ،ولكـن أيضًــا فــي عالقــة بملــف الحريــات
العامــة فــي تونــس .هــذا التراكــم الحظنــا ذروتــه فــي ســنة  2008فــي 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  ،2008وكانــت هــذه اإلشــارة
األولـى النطـاق الثـورة فـي .2011
بعــد  2011كانــت 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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فــي موقــع رد الفعــل علــى الســياقات ،بــل إن الســؤال كان كيــف يمكــن أن تتأثــر النســاء فــي
ســياق االنتقــال الديمقراطــي ،وهــذا مــا يفســر أن أول مســيرة كبيــرة خرجــت بعــد  14جانفــي
 2011كانــت مســيرة النســاء فــي المنظمــات خاصــة منظمــات المجتمــع المدنــي واالتحــاد العــام
التونســي للشــغل ولجنــة المــرأة العاملــة ذلــك يــوم فــي فيفــري ،وكانــت أول مســيرة كشــفت
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
أي مركــزة قضيــة النســاء حــول كل محــاور االنتقــال الديمقراطــي .فــكان الــرد بــأن اســتنصب
هــؤالء الملتحيــن لتفريــق المســيرة وقامــو باختراقهــا لتغييــر شــعارات المســيرة واســتمعنا
إلــى خطاباتهــم مــن نــوع “عــودو للمطبــخ وموقــع المــرأة البيــت ليــس هنــا” وكانــت
هنــاك شــحنة مـن العنــف لدرجــة أخافـت النسـاء فــي الفضــاء العـام وكانـت هـذه إشـارة ماديــة
وموضوعيــة بأنــه فعـ ً
ـا 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 خـال فتــرة ضعـف
حكــم بورقيبــة وصعــود اإلســاميين فــي تونــس ،الحظنــا أن المطلــب األساســي والــذي يــدور
حولـه النقـاش هــو مراجعـة مجلـة األحــوال الشـخصية وإجـراء اسـتفتاء حولهـا ،فتاريخنـا محمــل
بمثــل هــذه اللحظــات ،فتكــررت هــذه المســألة فــي  ،2011لذلــك اســتعمل النســاء اســتراتيجيات
مختلفـة فــي الحقيقـة:
ً
أول اكتســاح الفضــاء العــام فــي كل مجــال التحــركات لكــي يكــون المســار الثــوري بالفعــل
مســارًا ثوريًــا ويتــم إتمامــه فــي أحــداث القصبــة األولــى والثانيــة رأينــا النســاء ،ثــم بعــد ذلــك في
تركيبــة الهيــاكل التــي أدارت االنتقــال الديمقراطــي .أتذكــر جيــدًا أنــه خــال االجتماعــات األولــى
للهيئــة العليـا لالنتقــال الديمقراطـي وتحقيــق أهــداف الثــورة برئاسـة عيـاض بــن عشـور ،ومــن
ضمــن المحــاور األولــى للنقــاش كان حــول مــن ســيكون نائبًــا لرئيــس الهيئــة؟ ووقتهــا تــم
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 ،ثال ًثــا كيــف نضمــن تمثيــل النســاء داخــل هــذه الهيئــة ،وهنــا كان واحــدًا مــن
المخرجــات األولــى للنقاشــات هــو أن فرضنــا كمجموعــة مــن النســاء كنــا متواجــدات داخــل الهيئة
ـا بقيــادي ،ولكــن يجــب أن يكــون أيضًــا ممثـ ً
أن كل حــزب ســيكون ممثـ ً
ـا بامــرأة وبشــاب ،وكان
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ذلــك ألننــا وقتهــا ومــن خــال المعاينــة التــي عايناهــا رأينــا أن هنــاك بعــض األحــزاب قبلــت
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.
ثــم المحــور الثانــي أال وهــو القوانيــن المتعلقـة باالنتقــال الديمقراطــي وتقريبًــا إلــى اآلن
القوانيــن ناقصــة بمعنــى أدق (قانــون الجمعيــات ،قانــون األحــزاب ،قانــون الهايــكا ومرســوم
حريــة اإلعــام  ،116 ،115ثــم 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  16مـن 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
قدمتــه النســاء قبــل  2011ثــم فــي  2011ال يمكــن أن تتنصــل لهــن أثنــاء مرحلــة االنتقــال
الديمقراطــي والبــد أن يحققــن مكاســب ،وهــذه كانــت اإلشــارة األولــى أي أنــه علــى األقــل ال
يوجــد تراجــع عــن المكاســب المحققــة للتونســيات وإنمــا الخــط الــذي أخذنــاه فــي تلــك اللحظــة
هـو خـط التقــدم لألمــام.
فــي الجانــب اآلخــر أي جانــب المجتمــع المدنــي والهيئــات المدنيـة ،فــي  2011أيضًــا كان
هنـاك مرحلـة انفجـار علـى الســاحة المدنيـة والسياسـية وبالتالــي كثـرت التشـكيالت السياسـية
وكثــرت التشــكيالت المدنيــة ،وصرنــا عشــرات اآلالف مــن الجمعيــات فــي  ،2011وفــي 2012
وصلنـا أيضًـا إلــى مئـات مـن األحــزاب السياسـية .وفــي المشـهد العـام نـرى أيضًـا أننـا خرجنــا
بعــد خمســين عامًــا مــن مرحلــة االســتقالل قبــل  2011فقــد كانــت عندنــا امــرأة واحــدة رئيســة
لحــزب عــام  ،2006صحيــح أنـه فـي  2011لـم 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
الناشــئة تحديــدًا وأيضًــا وجــود الشــباب كان عــددًا مهمًــا ،وبالتالــي كانــت هنــاك مكتســبات
قانونيــة فــي االنتقــال الديمقراطــي وأيضًــا طفــرة عدديــة وتنــوع فــي الوجــوه النســائية ألنــه
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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
لديــه مطالــب لتحقيــق المســاواة التامــة والفعليــة ،وفــي الجانــب اآلخــر نجــد النســاء اللواتــي
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  2011رأينــا نوعًــا آخــر مــن النســاء ينشــطن بحضــور جــدي علــى الســاحة العامــة،
رأينـا نســاء إسـاميات وبالتالـي نتسـاءل عــن كيفيـة تعامـل النسـاء اإلسـاميات مــع الموضــوع،
هــل فضولهــن فقــط أو حضورهــن عــددي إلكمــال المشــهد السياســي ،أو أنــه مؤشــر علــى
أن النســاء حتــى فــي الحركــة اإلســامية خرجــن مــن األدوار النمطيــة والتقليديــة التــي كانــت
تعطــى لهــن داخــل الحــراك اإلســامي ،ألننــا نعــرف تاريخيًـا أن النســاء كانــت تكلــف بــأن تُعيــن
العائــات فاقــدة الســند باألغذيــة وتنظيــم قفــف لمســاجين الــرأي ،وبالتالــي فــي خدمــة األنمــاط
الذكوريــة التقليديــة أو فــي أقصــى الحــاالت يكــون لهــن وظائــف لوجيســتية كطبــع الــورق
وتوزيعــه ألن النســاء أســهل فــي مثــل هــذه المســائل ،ولكــن لــم يكــن موجــود لديهــن دور
كقائــدات سياســيات.
فــي  2011رأينــا أيضًــا أســماء ســطعت كنســاء مــن االتجــاه اإلســامي ولهــن تأثيرهــن
وعندهــن وزن وأنيطــت بعهدتهــن أيضًــا مســؤوليات مهمــة رئاســة لجــان داخــل البرلمــان
ورئاســة لجــان خــارج البرلمــان فــي هيــاكل حزبهــم.
هــل هــو دليــل علــى أن المشــروع اإلســامي غيَّــر نظرتــه للمــرأة ،هــذه حقيقــة تلزمهــا
امتحانــات كثيــرة تثبتهــا ولكــن الثابــت أن هنــاك أيضًــا انتقــال علــى األقــل فــي المشــهد،
فـي الصـورة هنــاك نقلــة تتـم حاليًـا ،بالتالـي أعتقـد أن هــذا يؤكــد أن النســاء رقـم مهـم فــي
عمليــة االنتقــال الديمقراطــي ورقــم مهــم لتطويــر وضــع النســاء فــي تونــس أحــب مــن أحــب
وكـره مــن كــره ،إال أننــا فرضنـا أجنـدة نسـوية إلـى حـد مــا وبمـا أننـا كنــا فـي مرحلــة مقاومـة
علــى كل عالمــات الــردة ،أتذكــر جيــدًا أن فــي مرحلــة االنتقــال الديمقراطــي وأيضًــا مرحلــة
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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التونســي ،وتلــك المعركــة خاضهــا النســاء والرجــال فــي إطــار الكتلــة التقدميــة ضــد الكتلــة
الدينيــة والمحافظــة ،وبالتالــي كان محــورًا مهمًــا عرفنــا منــه أن هنــاك تهديــدات ،والمحــور
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  13اوت  ،2012عندمـا تــم التوجــه نحــو تســريب
مصطلــح التكامــل بيــن الجنســين عوضًــا عــن المســاواة وتــم التصــدى لهـذا المشــروع.
فأنــا أعتقــد أن بقــدر وجــود النسـاء وبقـدر وجــود التهديــدات لكــن فــي الســياق الكلــي توجــد
المكتســبات التــي تتحقــق للنســاء التونســيات.

ســؤال :فــي حديثنـا عــن األدوار النمطيــة التــي كانـت تمنــح للنســاء اإلســاميات مـا
قبــل  2011هــل ذلــك يعــود لتطــور وضــع المــرأة داخــل التيــار اإلســامي أم لعــدم درايــة
التيـارات المدنيــة بطبيعــة الحـراك داخــل التيــارات اإلسـامية؟
يســرى :أعتقــد أن ذلــك الــكل مرتبــط ً
فعــا بالحكميــة التاريخيــة والتطــور ،ألن الحركــة
اإلسـامية والحركــة اليسـارية التقدميــة فـي تونـس تمتلــكان منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي
خاصــة فــي الجامعــة محــاور كثيــرة للنقــاش والجــدل وحتــى للصــراع داخــل الجامعــة وفــي اإلعــام
وفــي المؤسســات السياســية إلــى غيــر ذلــك ،وإلــى حــدود  2011مــا كنــا لنســمع عــن أي اســم
المــرأة سياســية مــن الحركــة اإلســامية مؤثــرة علــى الســاحة ،فقــد كنــا نســمع عــن ضحايــا
االســتبداد كأي ضحايــا (النقابيــات ،اليســاريات ،اإلســاميات) أي كغيرهــن لكننــا لــم نــر نســاء
الحركــة اإلســامية السياســية فــي أدوار قياديــة أو صنــع وتوجيــه القــرار ،ولــن تجــد لهــم مؤتمــرًا
ترأســته امــرأة ،بمعنــى أنهــن موجــودات عدديًــا وهــذا طبيعــي ،وذلـك لســببين الســبب األول
هــو الســياق الموضوعــي الالئــي يتواجــدن فيــه وذلــك أن (بــن علــي) اعتمــد سياســة تجفيــف
المنابــع التــي كانــت بالنســبة لــه هــو أنــه كذلــك يقضـي علــى العائــات ويجوعهــن ،فالنســاء
كــن ضحايـا أحيانًــا مباشـرين ولكـن خاصـة ضحايــا غيــر مباشــرين للقمـع الــذي مـورس خـال
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 خـال 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  ..2011كيف تريــن إمكانية
اســتفادة المــرأة مــن التشــريعات والقوانيــن ،خاصــة التمتــع بامتيــازات هــذه القوانيــن
علـى مسـتوى التطبيـق؟
يســرى :مبدأيًــا دعنــا نحصــر االمتيــازاتً ،
أول االمتيــازات بــدأت مثلمــا قلــت منــذ قليــل
بالتناصــف فــي  ،2011وكان التناصــف أفقيًــا وليــس عموديًــا ..هــذا فــي  2011مــاذا أعطــى هــذا
التناصــف؟ أعطــى أن البرلمـان المجلــس التأسيســي التونســي فيــه  30.6%نســاء ،وهــي نسـبة
فــي علــم السياســة تســمى بكتلــة األقليــة المؤثــرة ،أي لــو تتصــرف بهويتهــا ككتلــة نســائية
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  ،2010وبتطبيــق
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
نعتقــد أن كل النســاء تمتعــن بــه كمــا أتــاح التناصــف  2011كذلــك عنــد فتــح القائمــات كان
عندنــا علــى مــا أعتقــد أن ذلــك الرقــم وصــل إلــى  14000أي كان هنــاك  7000مــرأة بفضــل
فـرض قاعـدة التناصـف ،أي انــك قمــت بإخـراج  7000مـرأة ممـا يسـمى مكانهـا الطبيعــي ومــا
يُعتقـد أن ذلــك هــو الفضـاء الخـاص بالمــرأة إلـى الفضــاء العـام ،وهـذا مكسـب فـي حـد ذاتـه
ال يسـتهان بــه علـى اإلطــاق لـم يكـن ال سـ ً
ـهل وال متوفـرًا بـل كان تحديًـا حقيقيًـا لألحـزاب
أن تجــد نســاء قــادرات أن ينخرطــن ومســتعدات أن يواجهــن العائلــة والقريــة ،وهــذا يعتبــر
تطــورًا مثاليًــا خاصــة أنــك فـي بــاد كانـت انتخابـات مجلسـها القومــي التأسيسـي األول عــام
 1956تُحــرم منــه النســاء مــن التصويــت أو الترشــح ،والدســتور كان دســتورًا مكتوبًــا فقــط
للمؤسسـين الذكــور ،ألنــه لــم يمنـح للنسـاء حـق التصويـت إال فـي عـام  1957فـي االنتخابــات
البلديــة ،فلـك أن تتصــور حجــم النقلـة التـي حققهـا التناصـف فـي  ،2011أمـا المكسـب الثانـي
هـو الدسـتور التونسـي  ،2014فدســتور  1959كان يوجــد بـه فصــل واحــد فقــط يتحــدث عــن
المســاواة بيــن المواطنيــن والمواطنــات فقــط ال غيــر ،اليــوم فــي دســتور  2014يوجــد بــه
الفصــل  21الــذي يقــر بالمســاواة بيــن المواطنيــن والمواطنــات دون تمييــز وبالتالــي هــو ال
يُقــر بالمســاواة الشــكلية لالعتــراف بالمســاواة بيــن الجنســين ولكــن أيضًــا يُقــر بالمســاواة
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  46الـذي يُقـر أن الحقــوق المكتسـبة للنسـاء فيجـب أن تتطــور وأن نذهـب فـي
اتجــاه التطــور ال فــي اتجــاه الــردة واالرتــداد .كذلــك يُقــر هــذا الفصــل أن هنــاك عن ًفــا خصوصيًــا
ً
مسـلطا 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
الغطــاء الدســتوري منــذ عــام  1959وهــذا مــا يفســر أننــا خــال  50عامًــا كنــا فــي حالــة مــن
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
ً
ضغطــا واألكثــر هشاشــة ،كذلــك التناصــف صــار أفقيًــا وعموديًــا فــي (القانــون االنتخابــي الخاص
بالبلديــات) وبمــا أننــا فرضنــا هــذا علــى األحــزاب فاألحــزاب اليــوم مطالبــة بتجديــد كوادرهــا
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 تطبي ًقـا للفصــل
 46ألول مـرة فـي تونــس ،هنـاك اعتـراف بالعنـف الموجـه وانتهــاك للحقــوق اإلنسـانية للنسـاء،
ً
انتهــاكا للحقــوق اإلنســانية للنســاء فهــذا يعنــي أننــا نُحمــل الدولــة
وأن نعتــرف أن هنــاك
مســئولية مكافحتــه وال يقتصــر ذلــك علــى العائلــة فقــط ،فاليــوم العنــف موجــه ضــد النســاء
هـو مــن مســئوليات وتحمــات الدولــة المطالبــة بتنفيـذه وبحمايـة حقــوق اإلنسـان ،وبالتالــي
هـي مطالبــة بحمايــة النســاء وااللتـزام بــكل المعاييــر الدوليــة المتعلقـه بحقـوق النســاء التــي
تواجــدت فــي القانــون ســواء فــي تعريــف العنــف أو تعريــف التمييــز أو فــي االلتزمــات األربعــة
الموجــودة ،وهــي التزامــات حمايــة النســاء مــن العنــف ،ووقايــة النســاء مــن العنــف ،والتعهــد
بالنسـاء ضحايـا العنــف.
نعــود للعالقــة مــا بيــن القوانيــن والعقليــات واإلنفــاذ ،دائمًــا مــا نقــول ونطالــب بتبنــي
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.
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تاريخيًــا كان عندنــا تعــدد الزوجــات أي مــا قبــل مجلــة األحــوال الشــخصية وبظهورهــا وقتهــا
وفــي حينهــا كانــت ثــورة مجتمعيــة ،وفــي ظــرف خمســين عامًــا ســمحت للمجتمــع التونســي
بــأن يرفــض تعــدد الزوجــات علـي األقـل فــي صيغتــه القانونيـة ويخجـل أن يتحــدث عـن وجـود
عالقــات مســترابة تشــبه تعــدد الزوجــات ،ويعتبــر أنهــا مــن ضمــن العــاالت االجتماعيــة ،فاليــوم
نــرى أن مجلــة األحـوال الشــخصية طــورت المجتمـع التونســي فــي عالقتـه بالمـرأة وبالحريــات
الشــخصية عمومــا ،فالمجتمــع التونســي اليــوم مســتعد أن يطــرح سـ ً
ـؤال :هــل مــن حقنــا أن نتبنى
طفـ ً
ـا 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
فيهــا وإنمــا يعتبــر أنــه مــن المفــروض أن يبنــي عليهــا ،فــا نعتقــد أن هنــاك ً
ً
فصــا مــا
أول
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
األحــوال الشــخصية أن يتحصلــن علــى الطــاق إنشــائيًا داخــل أســوار المحكمــة ،فــي بلــدان
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 طــاق إنشــائيًا بمجــرد أن تعــرف أن
مجلــة األحــوال الشــخصية تحميهــا وتعطيهــا هــذا الحــق ،لهــذا وبالتالــي القاعــدة القانونيــة
إذا كانــت مكفولــة فطبيعــي جــدًا أن يتطــور المجتمــع ،ويتبقــى النقــاش هــل علينــا أن تكــون
القوانيـن الخاصـة بالنســاء موضوعـة مواكبـة لتطـور العقليــات أم أن القوانيـن يجـب أن تكـون
هــي األداة لتطويــر العقليــات ،هــذا النقـاش يكــون علــى حســب الحالــة ،بمعنــى ..علــى ســبيل
المثــال المجتمــع الفرنســي عندمــا تــم إســتفتائهم علــى إلغــاء عقوبــة اإلعــدام أغلــب النــاس
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
دروسًــا فــي ذلــك ،وخــال تجربتــي لــم أر مجتمعًــا صنــع قوانيــن متطــورة ثــم نــدم عليهــا أو
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
اإلســامية زادت فــي تخلــف مجتمعاتهــا ،فــكل المجتمعــات التــي احتفظــت بقوانينهــا علي أســاس
أنهــا محــاكاة للواقــع وال يجــب أن نصــدم الواقــع نجــد فيمــا بعــد أن الواقــع هــو مــن يصــدم
أصحــاب القــرار عندمــا يريـدون أن يخطــوا بنقلــة نوعيــة تشــريعية فــي مســألة مــا ،فيصدمــوا
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بــأن التخلــف قــد تجاوزهــم بفعــل تلــك القوانيــن ،والمجتمعــات تذهــب دائمًــا إلــى الالمدنيــة
وإلــى التخلــف والفقــر والعالقــات األكثــر بؤسًــا ،ال يوجــد مجتمــع يرتقــي بنفســه وحــده فــي
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 الثــاث 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 و 6أشــهر 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 خــال التطبيقــات الفعليــة العيــوب الموجــودة فــي هــذا القانــون ،فنحــن نــرى عيــوب القانــون
أثنــاء نظــر القضايـا أمــام المحاكــم وهــذا مــا يلزمــه متابعــة متواصلــة ويلزمــه أيضًــا حمــات
واســعة والزمــة خاصــة فيمــا اقتضــاه القانــون نفســه ،ألن القانــون نظــر إلــى الجانــب األولــي وهــو
الوقايــة مــن العنــف ،وقــال إن الوقايــة تتــم خاصــة بمراجعــة البرامــج التعليميــة وبتدريــب كل
العامليـن بالقطاعـات االجتماعيــة والصحيـة والتربويـة علـى فكــرة حقـوق اإلنسـان وعلـى فكـرة
مكافحــة العنــف ضــد النســاء ،وهــذه الحلقــة التــي مازالــت ضعيفــه حتــى اآلن ألننــا متفهميــن
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
تمثــل أول نــواة للتنشــئة االجتماعيــة ،وتكــون هــي فــي حــد ذاتهــا مبنيــة وقائمــة علــى قيــم
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
ملــف النســاء سياســيًا أم أن النســاء يطوعــون الملــف السياســي لخدمــة قضايــا النســاء؟ وأنــا
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أعتقــد أن مــا بعــد  2011وحتــى اليــوم فالنســاء هــن مــن يقومــن بــل ويمثلــن عالمــة فارقــة
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
النســاء تديــر العمليــة السياســية مــن دون أن تكــون موجــودة فــي الواجهــة ،فتمثيــل النســاء
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
اإلنســان ،وفــي القلــب منهــا حقــوق النســاء ،لســنا فــي مشــهد بورقيبــة أو مشــهد بــن علــي
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
و 1989خــرج 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 البـاد ،ولكــن نحــن فـي إطـار انفـات 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
أسـاس أن النســاء هــي التــي تديــر معاركهـا وتحصــل علــى مكتســباتها دون النظــر إلــى دعــم
مــن اإلرادة السياســية مهمــا تكــن وأن إدارة بقيــة ملفــات الشــأن العــام هــي تحتــاج المتابعــة
مـن المجتمــع ككل رجـال ونســاء.

ســؤال :اتفــق معــك فــي ذلــك الطــرح ولكــن علــى ســبيل المثــال أن تتولــى امــرأة
تابعــة لحــزب حركـة النهضـة مشــيخة تونــس أليـس فــي ذلــك توظيــف سياســي لملــف
النســاء ..أال يُضــر ذلــك بالملــف النســوي؟
يســرى :ال ليــس هــذا هــو تقييمــي أنــا أجــد أن ســعاد عبدالرحيــم فرضــت جــدارة لتقنــع
حزبهــا هــي باألســاس لدعمهــا لتولــي مشــيخة تونــس ،ألنــه ليــس ســهال أن يرشــح  -ليــس
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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 ُ
أول ،ولكننــا نــرى أن مشــروع النهضــة ليــس
مشــروعنا المجتمعــي وكذلــك فــرض عليهــم التدافــع االجتماعــي التونســي وفــي القلــب منهــا
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
إلقــرار تلــك الحقــوق ،أمــا فيمــا يخــص التســويق السياســي لذلــك فهــذه مســئولية الجميــع،
فعلـى النهضـة اآلن أن تســوق لنفسـها كيـف أنهـا تمتلـك كادر نسـائي يتولـى مشـيخة تونـس
ألول مــرة فــي التاريـخ ،وعلــى بقيــة األحــزاب أن تقــدم نقــدًا ذاتيًــا لنفســها فــي التعامــل مــع
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.

ســؤال :مــن أجــل إغــاق تلــك المســألة ..أنــت كنــت قريبــة مــن كواليــس قانــون
مناهضــة كافــة أشــكال العنــف ضــد المــرأة ..ألــم يكــن وجــود نســاء داخــل المجلــس
التشــريعي ضــد القانــون أو متحفظــة عليــه عائ ًقــا قويًــا أمــام تمريــر هــذا القانــون؟
دائمًــا مــا تكــون المعاييــر نصافويــة مــع النســاء نريدهــن أن يكــن كفــؤات أكثــر مــن الرجــال
وسياســيات أفضــل مــن الرجــال وخطابيــات أفضــل مــن الرجــال ألنــه مــن المفتــرض أن هــذا
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
يدفنــون بشــكل مثالــي هــن النســاء؟ فــإذا كنــت تحمــل النســاء كل تلــك المســئوليات فإنــك
حملتهــا أن تحافــظ علــى المجتمــع كمــا هــو وإذا كان المجتمــع حملهــا تلــك المســئوليه فإنــه
طبيعــي جــدًا أن نجدهــا هــي أيضًــا فــي القــوة المقاومــة لتغيــر المجتمــع وتثويــر المجتمــع
طبيعــي جــدًا ،فالمجتمــع يحملهــا تلــك المســئولية  24ســاعة فــي اليــوم  365يومًــا 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
الحقيقــة أن أرى مــن أصدقائنــا وصديقاتنــا فــي أحــزاب تقدميــة أنهــم لــم يكونــوا فــي حجــم
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؟
يســرى :أول اتصــال هاتفــي جاءنــي يــوم 16جانفــي بعــد إقــرار القــاون المــرأه أم عزبــاء
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
وفئــة أخــري مــن النســاء الصامتــات كلهــن تجنــدن ،مازالنــا نتذكــر فــي الثــورة صــوت المــرأة
علــى الفضائيــات تقــول “بــن علــي قتلــي ولــدي ومســتعدة نعطيــه  4أبنــاء اآلخريــن ويمشــو
مايصيــرش المهــم بــن علــي يرحــل” ال أمتلــك أمثلــة أو أرقــام ملموســة لمســاهمة النســاء ولكــن
مــن خــال انتقالــي لــكل الجهــات رأيــت جميــع المراحــل والمحطــات االنتخابيــة فعملــت كمراقبــة
فـي  2014وجمعـت 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” خـال 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
ونــوع آخــر غائــب عــن المســاهمة ،يبقــي أن هنــاك نوعيــة مــن المســاهمات المختلفــة ابتــداء
مــن الفالحـة التــي واصلـت العمــل يــوم  15جانفــي  2011ونزلــت للحقــل إلـى المدرســة التــي
ً
وصــول لالحتجاجــات االجتماعيــة التــي تواجــدن فيهــا النســاء كل هــذه
لــم تتــرك تالميذهــا
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مســاهمات أعتقــد أنهــا تســتحق منــا أن نثمنهــا.

ســؤال :هــل تــري أن بعــض النمــاذج مــن تلــك النســاء تســتحق المكافــأة علــى ســبيل
المثــال تلــك المــرأة التــي تســير  5كيلومتــرات أو النســاء الالتــي يشــحن فــي عربــات نقــل
مكشــوفة للحقــول وتعريــض حياتهــن للخطــر؟ أال تريــن أن مثــل تلــك النمــاذج مــن
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
فــي اإلرث ،ليــس مــن المعقــول فــي بــاد يتحــدث فيهــا الدســتور عــن المســاواة أن نبــرر أن
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
راعـت وتعبــت علـى قطعــة األرض ،أو أن تكــون قــد قامــت ببنــاء منــزل فيقولــون لهــا يمكنــك
أخـذ المطبـخ.
المكافئــة إذن هــي تمتيــع النســاء بحقوقهــن وأن تنفــي عنهــن التمييــز المضاعــف الــذي
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  200.000امــرأة
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
العامـات 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 فعـ ً
ـا بــدور النســاء علــى مســتوى السياســات يجــب
عليهـا فعـا 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
ً
وصــول إلــى وضــع سياســات وميزانيــات
هــي منظومــة شــاملة تبــدأ مــن الجانــب التشــريعي
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
والسياســي وحتــى حرياتهــا األساســية والشــخصية هــل تعتبرينــه نموذجًــا مؤثــرًا فــي
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
فهــذا هــو ا ُلطعــم الســيئ الــذي يقــدم للســمكة ألن يــؤدي لقتلهــا مباشــرة .لــو لــم تجــد
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 لألسـفً ،
مثـا الجزائـر والمغـرب
حتــى ولــو كان اســتقرارًا هشًــا ..األردن لبنــان لقــد رأينــا مثـ ً
ـا 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 فــا 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
مــن العــام وفــي جــزء آخــر يكونـوا خائفيــن منــا هــذا ليــس إيجابيًـا أو صحيًــا ،فهنــاك دول
مثـل قطــر واإلمـارات والسـعودية ومصـر وضعنـا معهــا أصبـح مخيــف ،فتونـس علـى مـدى
خمسـون عامًــا كانـت لهــا عالقــات مـودة حـذرة مـع هــذه البلـدان فـا ضـرر وال ضـرار أو مــا
يسـمى بالحيـاد اإليجابــي أحيانـا ،أمــا اليـوم أصبـح الخـوف مـن التجربـة التونسـية يدفعهـم
إلــى محاولــة إجهــاض مســار التحــول الديمقراطــي وهــذا هــو أكبــر عــدو لنــا فــي تونــس
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  2011ألن كل دولــة انغلقــت
علــى نفســها لالعتنــاء بشــأنها الداخلــي ونســوا الحدائــق الخلفيــة لهــم لكــن اليــوم هنــاك
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 مثـ ً
ـا فــي  10مــاي يــوم مسـيرة المســاواة فـي اإلرث والحظنــا أن
أول الــردود التــي وصلتنــا للفــرح والتهنئــة والتضامــن كانــت مــن البلــدان العربيــة ،وأذكــر
نــوال الســعداوي مــن مصــر والمناضــات الفلســطينيات واللبنانيــات والمغربيــات أيضًــا االتــي
أصدرنــا بيانًــا للمســاندة ،وهــذا كان دافعًــا قويًــا لنــا وللنســاء فــي المنطقــة ولــو نســتمر
كذلــك علــى المســتوى السياســي بالنسـبة للحـركات التقدميـة بــأن تنســق فيمــا بينهــا وأن
تعلــي صــوت التضامــن فيمــا بينهــا أنــا أعتقــد أنــه يمكــن وقتهــا أال نتخــوف مــن الطــوق
المفــروض علــى تونــس وفكــرة التســويق علــى أنهــا معزولــة وفريــدة ،أو تشــويه المســار
الديمقراطــي الــذي وقــع أو محاولــة توظيفــه لقمــع حــركات التحــرر مثلمــا يقــع فــي الســعودية
ومصــر.

ســؤال :فــي مصــر مثـ ً
ـا هنــاك األزهــر ،فــي تونــس هنــاك الزيتونــة ،كيــف تريــن مصير
المناظــرة التــي ســتكون مــا بيــن الحركــة النســوية والمؤسســة الدينيــة الرســمية فــي
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
العبوديــة فــي تونــس خاصــة مــع النزاعــات العنصريــة فــي المجتمــع ،كان مــن المؤكــد أن
يكــون مــازال هنــاك ســوق نخاســة فــي تونــس ،فتــم الحســم منــذ الخمســينيات وبالتالــي
محاولــة االحتــال بــدور للمؤسســة الدينيــة اليــوم مســتحيل ،فــإذا كنــا لــم نســمح بذلــك فــي
دسـتور  1959كيــف لنــا أن نســمح بذلــك فــي دســتور  .2014نعــم هنــاك بعــض النزاعـات
لبعــض المجموعــات ومنهــم أســاتذة الزيتونــة الذيــن تدخلــوا فــي المــرة األخيــرة حــول تقريــر
لجنــة الحقــوق والمســاواة لتقديــم موقــف ولكــن هــل كان يمثــل هــذا الموقــف الرســمي
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للزيتونـة! ال .فهـم شـق مـن الجامعـة وتكلمــوا بصفتهـم تلـك ألنهـم يدركــون أنــه قانونيًــا
ومؤسســاتيًا الزيتونــة ليــس لهــا أي تأثيــر أو الصالحيــة القانونيــة لكــي تفتــي أو ال تفتــي
فــكل المؤسســات الدينيــة تعلــم مــدى حــدود صالحياتهــا .أن تكــون عنصــرًا مــن عناصــر
الحــوار المجتمعــي فمرحبًــا بذلــك ونحــن ال نختلــف فــي أهميـة أن تســمع صوتــك وتســمع
صـوت اآلخريـن وذلــك للبحـث عــن الشـيء الـذي يمكـن أن يُقنـع النـاس أكثـر ونفـرض بهــا
جـ ً
ـدل مجتمعيًــا حقيقيًــا ويقــع خاللهــا طــرح أفضــل األســئلة وأن تظهــر لنــا مقترحــات أفضــل
والتــي ال يمكــن لهــا أن تكــون بعيــدة جــدًا عــن المجتمــع فهــذا مهــم .أمــا يكونــوا صوتًــا
ليحــددون لنــا مــا يرونــه فنحــن ليــس لدينــا كهنــوت فــي ثقافتنــا فكيــف يمكــن اليوم بدســتور
 2014وباالتفاقيــات الدوليــة التــي تلتــزم بهــا تونــس أن تقبــل وضــع الكهنــوت .هنــا المقارنــة
بيــن مصــر وتونــس بعيــدة والمقارنــة أيضًــا بيــن تونــس ولبنــان أيــن تحكــم الطوائــف أيضًــا
بعيــدة تمامًــا .تونــس منــذ  1956هــي دولــة مؤسســات وقانــون .ال أعتقــد أن المؤسســة
الدينيــة فــي تونــس مؤثــرة ،وحتــى خطابهــم ليــس بخطــاب مؤثــر علــى النــاس ،فانظــر
كيــف نتكلــم نحــن كحركــة نســوية فنحــن عندمــا تحدثنــا عــن المســاواة فــي اإلرث منــذ ســنة
 2000نقـوم 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
ومســألة المســاواة بأنهــا ال غبــار عليهــا وال يمكــن أن نســاوم فيهــا ولكــن أيضًــا مــا هــي
دعامــات المســاواة فــي واقعنــا ومجتمعنــا ،وأنظــر إلــى خطابهـم هـم حيـث فقــط يصــدرون
البيــان رقــم واحــد “نرفــض ونديــن ونشــجب وبالنهايــة نرفــض” ويتلخــص بيانهــم فقــط فــي
نحــن نرفــض ذلــك وأن هــذا تهديــد للهويــة ومســألة الهويــة التــي هــي دائمــا العلــة التــي
يريــدون أن يجعلوننــا نخســر بهــا االنتقــال الديمقراطــي فــي عديــد مــن األحـداث .أرادوا أن
يلعبــوا علــى هــذه القضيــة قبــل انتخابــات  2014وخســروا فكــم مــن مــرة ســنبقى نلعــب
هـذه اللعبـة ،أظــن أنهــا اســتنزفت.
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