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تقديــــــم   وشكــــــــــر 

تعيش املنطقة العربية منذ 2011 حالة من احلراك السياسي واالجتماعي واالقتصادي 
خلفت أثارا متفاوتة يف معظم البلدان العربية سواء بشكل مباشر أو غري مباشر. فمن 
ولبنان  واألردن  واملغرب  والسودان  البحرين  إىل  واليمن  وليبيا  وسوريا  ومصر  تونس 
وتبعاته،  االجتماعي  آثار هذا احلراك  وتفاوتت  تراوحت  البلدان،  واجلزائر وغريها من 
ونتجت عنه عديد التغيريات سواء يف النظم السياسية أو يف الدساتري والقوانني املعمول 

بها يف خمتلف البلدان.  

وبقدر ما محل هذا احلراك طموحات الشعوب العربية حنو التغيري وحنو األفضل، بقدر 
اندالع  العربيات ومنذ  النساء  وآثارا سلبّية عديدة. وكانت  أفرز حتديات ومعيقات  ما 
هذا احلراك االجتماعي يف املقدمة، كما كّن من أبرز الفئات اليت واجهت التحديات، 

يف فرتات احلراك وما بعدها خاصة مع بروز احلركات املتطرفة يف خمتلف البلدان.

الحظنا زيادة يف حاالت العنف ضد املرأة، وارتفاعا يف نسب الفقر والبطالة والتهميش، 
احلياة  يف  وخاصة  العام،  الفضاء  يف  ومشاركتها  املرأة  وجود  أمام  احلواجز  يف  وزيادة 
خلق  على  العربيات  النساء  لدى  قدرة  املرحلة  هذه  أبرزت  وباملقابل  السياسية. 
اسرتاتيجيات جديدة تتأقلم مع هذا الواقع املتّغري، وبرزت رغبتهّن احلامسة يف املشاركة 
على قدم املساواة مع الرجل، وعلى أن تكّن فاعالت وقياديات يف اجملتمع على املستوى 

احمللي والوطين من أجل إرساء مزيد من الدميقراطية واملساواة والعدل االجتماعي. 

وبالرغم من جناحات البعض من النساء يف أن يصبحن قياديات، وأن حيدثن التغيري يف 
جمتمعاتهن، حمليا ووطنيا، فإن هذه النسب تبقى متدّنية وحمتشمة باملقارنة مع ما 
بذلته النساء يف هذا اجملال ومع كّل توّفر من معطيات داعمة ملشاركة نسائية مساوية 

ملشاركة الرجال. 
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من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة، حيث يسعى مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 
بلدان  أربع  يف  كيفية  دراسة  إلجناز  »أوكسفام«،  منظمة  مع  بالشراكة  »كوثر«، 
العراقيل  لفهم  واليمن،  احملتلة  الفلسطينية  واألراضي  واملغرب  تونس  هي  عربية، 
النسائية يف احلياة السياسية واملدنية. وتندرج هذه الدراسة  والفرص أمام املشاركة 
ضمن برنامج »أمل«، وهو برنامج اقليمي تنفذه منظمة أوكسفام مع عديد املتدخلني 

يف اجملال يف تونس واملغرب واليمن واألراضي الفلسطينية احملتلة.  

إن اختيار هذه البلدان األربعة مل يكن اعتباطيا، بل استجاب لشروط هامة تساعدنا على فهم 
ما يقع يف املنطقة العربية اليوم. فتونس مثال كانت أول بلد شهد حالة احلراك الشعيب يف 
قانونية  مبنظومة  حتظى  أنها  كما  سلمي،  بشكل  فيها  الدميقراطي  االنتقال  ووقع   ،2011

داعمة للمرأة تواصلت مع دستور 2014.

اهلامة  التشريعية  والتحويرات  االجراءات  عديد  اختذت  اليت  البلدان  من  املغرب،  وكان 
الفلسطينية  األراضي  خصوص  ويف   .2011 منذ  اجملتمع  دمقرطة  ولصاحل  املرأة  لصاحل 
احملتلة، يعود اختيارها لسعينا لفهم تأثري االحتالل على أوضاع املرأة هناك خاصة يف ظل 

تشديد حالة احلصار والتعتيم االعالمي.

هّزت  عنيفة  حتّوالت  من  البلد  هذا  شهده  ما  إىل  رئيسي  بشكل  اليمن  اختيار  ويعود 
ما  أجنبية، مع كل  بلدان  داخلية وتدخل  بروز صراعات  اليمين، إضافة إىل  اجملتمع 
حيمله هذا من دمار وتدمري للبنى التحتية وقضاء على مرتكزات الدولة وبالتالي دخول 
اجملتمع برمته يف دوامة جديدة من احلروب والصراعات اليت تزيد من حدتها الكوارث 

اإلنسانية وحالة الفقر والتجويع. 
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تكشف هذه الدراسة النقاط املضيئة والقامتة يف واقع بعض البلدان العربية اليوم كما 
مالمح  رسم  يف  املساهمة  حماولة  تقليديات،  غري  قياديات  جديدةلنساء  مناذج  تقدم 
النسائية يف ظل التغريات اإلجتماعية والسياسية والثقافية  التغيريية  القيادة  مفهوم 

اليت اجتاحت عديد البلدان العربية.

إن تسليط الضوء على هذه النماذج اجلديدة للقيادة التغيريية النسائية املنطلقة من 
البعد احمللي إىل البعد الوطين قد يفتح اجملال للعديد من التطورات يف مفهوم القيادة 

من جهة ويف ممارساتها. 

ال يفوتنا يف النهاية أن نشكر األوكسفام على دعمها هلذا املشروع وعلى سعيها للنهوض 
بأوضاع النساء العربيات، كما ال يفوتنا أن نشكر فريق اخلرباء واللجنة العلمية الذين 

عملوا معنا على إعداد هذه الدراسة النوعية.

إن مركز كوثر، على ثقة بأن هذه الدراسة ستفتح اجملال أمام عديد الدراسات الوطنية 
اليوم  فرص  من  لديهّن  يتوّفر  وما  معيقات  من  النساء  يعرتض  ما  فهم  ملزيد  واإلقليمية 
نتائج  على  ُتبنى  أن  املركز  يتمنى  كما  تغيريية.  قيادية  بأدوار  السياسي  اجملال  لولوج 
أو وضع  التشريعات  أجل حتوير  السياسيات من  وثائق موجهة إىل صانعي  الدراسة  هذه 

تشريعات جديدة داعمة بشكل واضح لنضاالت النساء العربيات. 
 

د. سكينة بوراوي
املديرة التنفيذية 

»كوثر« 
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ملخـــــــص التقريـــــــر

املقدمـــــــــــــة

يعرض هذا التقرير حصيلة دراسة أطلقها مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« 
املدنية  احلياة  يف  للمشاركة  املرأة  أمام  والفرص  املعيقات  حول  »األوكسفام«  ومنظمة 
والسياسية يف منطقة مشال أفريقيا والشرق األوسط، وبالتحديد يف كل من املغرب وتونس 

واألراضي الفلسطينية احملتلة واليمن.

إّن اإلضافة اليت يعد بها البحث ال تكمن يف التفرد باالشتغال على موضوع جديد، وإمنا يف 
جتديد الرؤية ملسألة مركزية تتعّلق باملشاركة، مع الوعي بأن وضعية املرأة والرجل 
للواقع  أعمق  قراءة  اجتماعية تستدعي  تنشئة  نتاج  املدنية هي  أو  السياسية  احلياة  يف 
حول  والبحوث  الكتابات  زخم  ووسط  السياق،  هذا  ويف  الوضعية.  مبعطياته  وَتغرياته 
املعرفة  تبقى  التنمية،  روافد  واملدنية كرافد من  السياسية  املرأة يف احلياة  مشاركة 
جتارب  السيما  منعدمة،  أو  شحيحة  بالسياسة  واملهمشات  الفقريات  النساء  بعالقة 
بعض النساء من هذه الفئة الالتي متكّن من جتاوز العراقيل واالخنراط يف الشأن العام 

والسياسي انطالقا من العمل على تغيري بعض الوضعيات املتعلقة مبحيطهن احمللي.

السياقات  بتغري  املعرفية  الرهانات  تغرّي  جماراة  على  الدراسات  عديد  حرصت  ولئن 
يف  العربية  املنطقة  يف  النساء  بتمثيلية  أساسا  عنيت  فإنها  والسياسية،  االجتماعية 
القرار.  صنع  جمال  يف  بقدراتهّن  وكذلك  القيادية  املراكز  ويف  العام  الشأن  جماالت 
وتنطلق كل هذه القراءات من رؤية للقيادة تقرنها بكفاءات متتاز بها املرأة حتى متتلك 
القدرة على وضع أهداف يف إطار مشروع تنجح يف مجع عدد معترب من الفاعلني حوله. 
القيادة يربز يف بيئة اجتماعية غري مالئمة  الرؤية ال تنفذ إىل منط آخر من  إن هذه 
ترتاكم فيها العوامل الكاحبة ملشاركة املرأة يف احلياة السياسية واملدنية وتنعدم فيها 

التنشئة السياسية والعوامل اهليكلية املسهلة هلا.
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القيادة  مسألة  إزاء  الرؤى  تطوير  إىل  أهدافه،  بني  من  يرمي،  التقرير  هذا  فإن  لذا، 
والتمكني حتى يتسنى لنا التعرف على نساء انطلقن من »غري املمكن« حنو املمكن وغرّين 
مساراتهّن عرب املشاركة يف احلياة املدنية والسياسية بهدف إحداث تغيري على املستوى 

احمللي وعلى مستوى اجملتمع احمليط.

إّن غياب مثل هذه النماذج يف الدراسات السابقة يعود إىل غياب رؤية مغايرة للقيادة ال 
يفسح  ما  وهو  »ماكرو-جمتمعي«،  املستوى  على  واملؤثرة  املرئية  النماذج  على  تقتصر 
اجملال للتساؤل عن وجاهة احلديث عن »قيادة تغيريية« تنبع من اجلهات اليت يصعب 

فيها استشرافها. 

وعن راهنية الدراسة حول هذه الفئة من النساء، فتؤكدها التحوالت واألحداث املتواترة 
ارتباطها  إىل  شرعيتها  وتستند  العربي.  بالربيع  يعرف  ما  بداية  منذ  العربية  باملنطقة 
incl - )ااإلشكالية العامة للعلوم اإلنسانية، أال وهي مسألة الروابط االجتماعية واإلدماج 

سواء.  حد  على  الفاعلني  مجوع  مشاركة  تقتضيان  والدمقرطة  التنمية  أن  ذلك   ،)sion

يف املقابل يكشف الواقع عن انعدام املساواة بني اجلنسني يف ما خيص املشاركة من جهة، 
وعن انعدام املساواة االجتماعية بني النساء املنتميات ألوساط حتظى بامتيازات اقتصادية 
الروابط  يهدد  ما  وهو  أخرى.  جهة  من  واملهمشات،  الفقريات  النساء  وبني  واجتماعية 
االجتماعية إذ يؤدي يف معظم األحيان إىل اإلقصاء )exclusion(، فيكون تساؤلنا عن معيقات 
املشاركة يف احلياة املدنية والسياسية أمام هؤالء النساء تساؤال يركز على البعد األنثوي، 
اإلمكانات  بني  الفوارق  على  يركز  كما  والتهميش،  الفقر  مسألة  عليه  ينضوي  الذي 

املتاحة هلن للمشاركة وبني تلك اليت تتوفر للنساء األخريات.

اليت  املعيقات  جممل  هي  ما  كاآلتي:  العرض  هذا  ضوء  يف  اإلشكالية  معامل  وتتحدد 
حتول دون مشاركة النساء الفقريات واملهمشات يف احلياة املدنية والسياسية؟ وما هي 

االسرتاتيجيات اليت تعتمدها بعضهن لتجاوز املعيقات؟
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وتطرح هذه األسئلة يف إطار دراسة مقارنة بني أربع بلدان، هي تونس واملغرب واليمن 
واألراضي الفلسطينية احملتلة، وهي اليت جتعلنا يقظني لكل أوجه االختالف واإللتقاء 

اليت ميكن رصدها. 

ومقابالت  املوجهة،  نصف  املقابلة  يوظف  كيفي  منهج  على  الدراسة  اعتمدت  وقد 
الفعل  لفهم  تفاعلية، تسعى   )paradigm( االحيان، ضمن مقاربة  بيوغرافية، يف بعض 
االجتماعي اليت متثله املشاركة من خالل حتليل دوافعه ودالالته يف أبعادها املوضوعية 
اآلليات  عن  للكشف  االجتماعي  النوع  مقاربة  ضمن  الدراسة  تتنزل  كما  والذاتية. 
إىل  والعائدة  السياسية  احلياة  يف  النساء  مشاركة  تعيق  اليت  اخلفية  )امليكانيزمات( 
تقديم  من  ينطلق  موحد  متشي  على  االتفاق  مت  ولقد  اجلنسني.  بني  القوة  عالقات 
معطيات عامة حول بلدان الدراسة، مع الرتكيز على خاصيات كل موقع، ثم عرض 
مؤشرات مشاركة النساء يف السياسة ويف اجملال العام. ومن مثة تقديم أبرز الدراسات 

حول مشاركة النساء يف السياسة لتبيني اإلضافة اليت ستقدمها هذه الدراسة. 

ويعترب هذا التقرير اإلقليمي تتوجيا لألربعة حبوث وطنية أجنزت بالتوازي يف بلدان 
البحث وفق منهج عمل تشاركي راقبه وأشرف عليه ثلة من اخلرباء واخلبريات، حرصا 

على إثراء البحث من خالل النقد والنقاش وتداول األفكار واآلراء.
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معيقـــــات املشــاركــــة النســــائيــــــة احملور األول : 	
فــي احليــــاة املدنيــة والسيــاسيــــــة 	 	 	

برزت مسألة الفقر كعائق مهم سارعت النساء املستجوبات جلعله إجابة موحدة تقريبا 
التحليل،  الفقر، كما يربز يف ضوء  أن  املتعلقة بوضعياتهن، واحلال  األسئلة  عن جل 
يبدو كظاهرة عارضة، مبعنى أنه يقرتن مبسببات، وأنه بدوره يقف وراء ظواهر أخرى 

ال تقل أهمية عنه يف احلول دون مشاركة املرأة يف احلياة املدنية و/أو السياسية.

لقد بني البحث أن النزوح وصعوبة االندماج أو االنتماء ملنطقة مهمشة، من حيث ضعف 
البنية التحتية وغياب املؤسسات واهلياكل احلكومية وبعدها عن اجلمعيات واإلطارات 
تعمق  اليت  العوامل  أبرز  من  هي  السياسي،  أو  االقتصادي  التمكني  جمال  يف  العاملة 
الفقر، ويكون انقطاع الفتيات عن الدراسة من جراء الفقر شبه حتمي. والفقر ظاهرة 
أنثوية بامتياز، إذ أن ما ينطبق على اإلناث ال ينطبق على الذكور يف ما خيص مواصلة 
التعليم أوترك املدرسة لرعاية األهل أو لعدم توفر اإلمكانيات املادية. وينجر عن عدم 
مما  املهنية،  مؤهالتهن  ضعف  الدراسة  عن  انقطاعهن  أو  باملدرسة  الفتيات  التحاق 
حيصر نشاطهن يف بوتقة احلرف واملهن الصغرى زهيدة األجر والظرفية، ما من شأنه 
سد السبل أمام إمكانية كسر هذه احللقة املفرغة اليت تنطلق من التهميش وصوال إىل 
اإلقصاء، ناهيك عن ظاهرة التزويج املبكر، اليت خيتص بها اليمن حسب ما يتبني لنا من 
العينة املدروسة، وكذلك انعدام االعرتاف االجتماعي باألدوار اليت تشغلها النساء وإن 

كن وحدهن املعيالت ألسرهن.

على  جمتمعة  تعمل  معيقات  هي  والتهميش  واجلنس  الفقر  أن  هي  القول،  خالصة 
اجلنس  عامل  ولكن  والسياسية،  املدنية  احلياة  يف  املشاركة  جمال  عن  بالنساء  النأي 
يبقى يف طليعة هذه املعيقات مما يستدعي إعادة النظر يف العراقيل وقراءتها وفق منهج 

ال يتناوهلا بصفة منفصلة، وإمنا يركز على التسلسل احلاصل بينها.
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الولوج إىل عمق  اقتضى فهمها  أخرى  الدراسة وجود معيقات  أثبتت  أخرى،  من جهة 
اخلطاب الذي قدمته املبحوثات على هذا املستوى، ومنها انعدام الثقة لدى بعض النساء 
ارتباط  على  التعبريية  قدراتهن  بدت  ولئن  بأدوارهن.  والتعريف  أنفسهن  تقديم  عند 
وثيق برأس املال املدرسي أو بالنشاط اجلمعياتي أو احلزبي أو غريه، فإن االفتقار هلذه 
القدرات يدل على نقص يف االستقاللية الذاتية )autonomie( لدى هؤالء النساء وعلى 
 )auto-exclusion( الذاتي  اإلقصاء  يولد  مما  للمجموعة،  باالنتماء  الشعور  يف  نقص 
الذي متارسه هذه الفئة على نفسها. هذا إىل جانب تغييب البعد املاكرو-جمتمعي يف 
التعريفات املتلقاة، إذ ال حديث عن املواطنة إال إذا بادر الباحث بالتطرق إليها كسياق 
ضمن السياقات اليت ينزل الفرد نفسه يف إطارها للحديث عن هويته أو للتفكري فيها. 
ويف ما يتعلق بتكوين تصور حول الشأن السياسي والوضع العام، فقد مكن البحث من 

رصد أربعة أصناف من النساء :

• صنف عاجز متاما عن اخلوض يف مواضيع حول السياسية	
• العام والسياسة نظرا العتباره ضربا من 	 الشأن  صنف يعرض عن احلديث يف 

»البذخ« أمام حالة العوز اليت تعاني منها بعض النساء
• صنف ميثل خطابه صدى لألقاويل واألحكام الشائعة )انعدام الغائية، إخل...(	
• صنف عرّب عن موقف مهيكل ورؤية معقلنة للشأن السياسي )مستوى تعليمي 	

املصطلحات  واعتماد  والسياسي  العام  الشأن  فهم  ألدوات  وامتالك  نسبيا  عالي 
املتداولة يف احلقل السياسي(.

إن امتالك القدرات التعبريية مرتبط بامتالك آليات ومؤهالت املشاركة يف احلياة املدنية 
والسياسية وهي كذلك تكشف عما مساه دانيال قاكسي )le cens caché( )1( أي نوع من 
»الصنصرة« املسلط على بعض األفراد بفعل الالمساواة اليت تضرب إمكانية فهم »الشأن 
العام«، والذي يعود يف نظره إىل تقليد )habitus( طبقي، وهو بالتالي نوع آخر من اإلقصاء.

1.   Gaxie, D, »  Le cens caché «, Paris, Seuil, Réseaux, 1987, volume 5, n°22, pp29-51.
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نستنتج إذن أن القصور يف الكفايات التعبريية هو املستوى الذي يكشف عن التقاء العوامل 
الذاتية والعوامل اهليكلية اليت تعيق إحساس الفرد بانتمائه إىل اجملموعة، مبعنى أنها 
تعيق تصور املرأة لذاتها على أنها فرد من اجملموعة )كائن اجتماعي( وبالتالي مواطنة 

هلا كل احلقوق والواجبات اليت حيظى بها اآلخرون )كائن سياسي(.

اجملموعة  يف  املرأة  إدماج  مشروع  ينجز  أن  الضروري  من  بأنه  القول  على  يبعث  وهذا 
الرأي  صياغة  على  املرأة  قدرات  تنمية  مستوى  على  مستوياته،  بني  من  الوطنية، 
مشاريع  حول  النقاش  يف  إشراكها  خالل  من  وذلك  واحلجاج  والنقاش  واحملاورة 
التنمية مبنطقتها. ويقتضي ذلك مثال تنظيم لقاءات حوارية تنطلق من  أو  اإلصالح 
مواضيع لصيقة بواقع هذه املرأة أو تلك قصد التوصل إىل إبراز العالقة بني ذلك الواقع 

وبني ما يعتمل على الساحة السياسية.
	

يقول بول ريكور ِمؤكدا على أهمية القدرات التعبريية: »إن أول طريقة لتحقيق تكافؤ 
الفرص ختص املساواة على مستوى القدرة على الكالم والقدرة على احلديث والتفسري 

والربهنة والنقاش«. )2(

2.   Ricœur, P, »  Autonomie et vulnérabilité «in Le juste, Paris, Esprit, 2001, p90. 



النســـــاء فــــــي احليـــــاة السيـــــاسيـــــة واملدنيـــــة  - املعيقـــــات وسبـــــل التجــــــاوز

18

قـائمــة مكتملــة جملمـــل املعيقـــات
	 املعيقات

اخلاصة باألراضي
 الفلسطينية احملتلة 

	 املعيقات اخلاصة
باليمن

 املعيقات املشرتكة
بني البلدان األربعة

االنتماء اجلغرايف التزويج املبكر  االحتالل

الفقر  معارضة عمل املرأة

االنقطاع عن الدراسة  تأزم األوضاع األمنية

األمية )خاصة باليمن، املغرب: آلنيف(  فهم تأويل معني للدين
ضعف األجور للنساء العامالت يف قطاع 

الزراعة واحلرف الصغرى 
األدوار األسرية 

غياب االعرتاف االجتماعي 

التقسيم الثنائي للفضاء االجتماعي 

االفتقار ملؤهالت عملية ومهنية 

غياب التنشئة السياسية 

نقص حس املواطنة أوانعدامه

النظرة الدونية للمرأة 

غياب الثقة يف النفس 

إن ما حرص عليه التحليل باستخراج املعيقات اليت حتول دون مشاركة املرأة يف احلياة 
السياسية واملدنية هو حتديد العالقة والتسلسل بني خمتلف املعيقات، ولكن اإلملام مبا 
ُيفعل وظيفتها يستوجب مساءلة التموقع الفرداني داخل األسرة والعالقات االجتماعية 

القريبة للمبحوثات.
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نظـام العالقــات وأهميــة املقـاربة العالئــقية احملور الثاني : 	

النظامية  النظرية  إىل  وباخلصوص  االجتماعي،  النفس  علم  مدرسة  إىل  باالستناد 
الفردية تصبح  واملسارات  واالختيارات  األفعال  فإن   ،)la théorie systémique( لباتسون 
أكثر قابلية للفهم عند معاينتها يف الدائرة العالئقية، أو باألحرى يف نظام العالقات 

الذي تنضوي فيه.

وقد تبني لنا من خالل البحث امليداني يف البلدان األربعة أن لألسرة دور مركزي يف 
العائلة،  تأثري  مستوى  على  ذلك  ويتجلى  اخلصوص.  وجه  على  الفتيات  مسار  توجيه 
ممثلة يف شخص األب أومن ينوبه يف متثيل السلطة العليا يف األسرة، يف قرارات البنت 
واالختصاص  والسفر  والعمل  وبالزواج،  عنه،  االنقطاع  أو  التعليم  مبواصلة  املتعلقة 

وغريه.

الزالت  احملتلة  الفلسطينية  واألراضي  واليمن  واملغرب  تونس  يف  األسرية  فالعالقات 
ختضع لنظام عالقات سلطوي هرمي، إال أن ذلك ال حيجب موجة من التغريات على 
بني  متأرجح  عالقات  منوذج  إىل  متيــــل  اليت  وهــي  خاصة،  املغاربية  العائلة  مستوى 
دوسينقلي  تعريف  حبسب  العالئقية  األسرة  منوذج  وبني  السلطوي  التقليدي  النمط 

)De Singly( وهي اليت تسعى ملنح هامش حرية أوسع لألفراد ولتنميتهم الذاتية.

كما كشفت املقابالت عن وجود احلركتني املميزتني ملسار التنشئة االجتماعية، أال 
النقل حييل على ما يتم متريره وتلقينه من قيم  النقل واالستبطان. فإن كان  وهما 
والقبول من جهة  التلقي  االستبطان فهو يصف عملية  فإن  ومعارف وأحكام وغريها، 
القوالب اجلاهزة اليت يتبناها عدد من نساء  األبناء. وقد مت حتديد وتفكيك مجلة من 
األخري  هذا  فربز  والسياسي،  املدني  والنشاط  االجتماعية  األدوار  خبصوص  العينة 

كمجال نشاط ذكوري بامتياز. 
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وجتدر اإلشارة إىل بروز مسألة العنف ضد النساء يف البلدان األربعة. ويتخذ هذا العنف 
أشكال العنف الرمزي واللفظي واملادي الذي يثبت أن اهليمنة الذكورية ال تزال تأخذ 
أشكاال تقليدية تتمثل يف ممارسة السلطة على املرأة وأشكال حديثة، تتمثل يف حتميلها 
مسؤولية اإلنفاق على األسرة كأحد األدوار اليت تنضاف إىل دور تربية األبناء ورعاية 
شؤون البيت، دون أن حتظى باالعرتاف االجتماعي ودون أن يسمح هلا مبمارسة نشاط 
مجعياتي )غري مربح( أوسياسي )جمال ذكوري بامتياز(. وعليه، فإن خروج املرأة إىل 
الفضاء الفرعي احملدد هلا ال يتجاوز حدود مكان العمل لتوفري الدخل املادي. فباإلضافة 
إىل األدوار املوكولة إىل املرأة واليت تكبلها يف اجملال اخلاص، ينضاف إليها تضييق يف 

الفضاء العام حتى ال تنفتح على االهتمام بالشأن العام والسياسي واملشاركة فيه.

البحث  من  تبني  إذ  العربية،  املنطقة  يف  املرأة  وضع  يف  وتطورات  تغيريات  إذن  هناك 
امليداني أن األزواج ال يعارضون خروج النساء للعمل مما يدل على أن التقسيم الثنائي 
للفضاء االجتماعي شهد تغيريا، لكن مع اإلبقاء على احلدود والتحفظات حول حركية 
املرأة يف الفضاء اخلارجي، وهو ما يرسم حدود جمال عام جزئي خمصص للمرأة داخل 
السقف  أو  الالمرئية،  التساؤل عن سبل ختطي هذه احلدود  العام ويبعث على  اجملال 

الزجاجي )plafond de verre(، باإلضافة إىل املعيقات األخرى.
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سبــــــــــــل جتــــــــاوز املعيقــــــــات احملور الثالث : 	

املواطين.  الفعل  جمال  إىل  السلبية  جمال  من  اخلروج  من  متّكن  نساء  العينة  مشلت 
وانقسمت املشاركة إىل نوعني: مشاركة رمسية عرب االخنراط يف مجعيات أو أحزاب، 
ومشاركة غري رمسية عرب القيام مببادرات فردية، بالتنسيق مع مجعيات أو دونه. وما 
ميكن استخالصه من جتارب النساء يف البلدان األربعة، هي األهمية الكربى اليت حيتلها 
العمل اجلمعياتي كتمهيد للفعل واملشاركة السياسية. ولقد مكن البحث من التعرف 

على التجليات التالية للمشاركة النسائية :
 

• تنظيم ورشات ولقاءات توعوية يف إطار العمل اجلمعياتي أو العمل التوعوي احلّر	
• التعليم وحماربة األمية	
• التكوين املهين والتدريب	
• املساعدة على بعث مشاريع صغرى	
• تنظيم احتجاجات شعبية حملية	
• حتقيق إصالحات هيكلية على املستوى احمللي	
• التنسيق مع اجلمعيات وإرشادها لتحديد أولويات املنطقة.	

ومكنت هذه املساعي من إحداث تغيريات أهّمها : 
• اكساب اعرتاف اجتماعي وتغيري النظرة للمرأة	
• فرض قبول عمل املرأة واشتغاهلا بكل املهن والوظائف دون متييز	
• حتسني ظروف عيش النساء اقتصاديا واجتماعيا	
• النهوض بالبنية التحتية والتجهيز باملنطقة	
• تراجع ظاهرة التزويج املبكر )يف مديرييت الزيدية والسخنة باليمن(	
• خروج النساء للتعلم وتغيريها ملواقفها إزاء مسائل ختص املرأة عموما	
• عزوفا 	 سجلن  أن  بعد  بكثافة  االنتخابات  على  توعيتهن  متت  الالتي  النساء  إقبال 

عنها يف السابق.
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وبالنظر إىل ما متكنت النساء املعنيات بالدراسة من حتقيقه من إجنازات، فإننا حاولنا 
رصد بعض املواقف الرجالية إزاء النساء الفاعالت يف اجملال العام والسياسي بصفة عامة، 
وهو ما أبرز مواقف ميكن تصنيفها وفق خانتني رئيستني: مواقف داعمة ومشجعة من 

جهة, ومواقف مستنكرة  من جهة ثانية.

احلياة  يف  النساء  ملشاركة  املؤيدين  الرجال  لدى  الباقي  التحفظ  إىل  اإلشارة  وجتدر 
ميكن  ال  إذ  املشاركة،  هلذه  حدود  مثة  بأنه  االعتقاد  لديهم  يرسخ  والذي  السياسية 
للمرأة يف نظرهم أن تشغل مناصب سامية حبكم »الطبيعة العاطفية اليت متيزها« ثم 
إن بعض الرجال يف العينة حتدثوا عن »املرأة املسرتجلة« للتأكيد على جرأتها وجناحها، 
وهو ما يثبت أن »القوة« هي من مدلوالت الذكورة، يف حني يبقى متثل األنوثة حمصورا 

يف دائرة »الضعف«.

وهو ما يعين أن اإلقصاء الذي أخذ طابعا اقتصاديا واجتماعيا يف بداية التحليل، هو يف 
مأتاه إقصاء ذهين يتعلق بعدم القدرة على النظر لألمور بطريقة خمتلفة وهي ليست 
مسألة فردية بل جمتمعية. ورغم ثقل هذا املوروث الفكري، تتضافر مجلة من العوامل 
اليت تساعد املرأة على املرور إىل مرحلة املشاركة يف احلياة املدنية والسياسية، وهي 

حسب ما يتضح من الدراسة كاآلتي :

• امتالك رأس مال تعليمي متوسط أو جيد	
• الثقة بالنفس، وهي تندرج ضمن العوامل الذاتية 	
• االعرتاف االجتماعي	
• الدعم األسري أو مساندة الزوج	
• تلقي التدريبات	
• االخنراط يف مجعيات، وهو ما برز كعامل هام ومشرتك بني النساء يف البلدان 	

األربعة.  
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وخبصوص الصعوبات اليت تواجهها النساء أثناء القيام بأدوار تغيريية يف احمليط احمللي، 
فهي تتمحور أساسا حول :

• نقص اإلمكانيات املادية	
• العقلية الذكورية	
• العادات والتقاليد	
• الفهم اخلاطئ للدين )خاصة باليمن واألراضي الفلسطينية احملتلة(	
• املضايقات واالعتداءات من قبل الرافضني لنشاطاتهن	
• األدوار املوكلة للنساء يف اجملال اخلاص	
• على 	 الضيقة  احلزبية  للمصلحة  تغليب  أو  خالفات  مصدر  احلزبي:  االنتماء 

املصلحة العامة.

وباختالف الصعوبات اليت تواجهها النساء القياديات وباختالف حجمها، فإنهن يعتمدن 
على اسرتاتيجيات متنوعة لتذليلها، وهي كاآلتي :

• التمكن من تقنيات االتصال ومالءمتها مع اجملموعة اليت ينشطن معها	
• )باألراضي 	 والتقاليد  العادات  إزاء   )évitement( االجتناب  وسيلة  اعتماد 

الفلسطينية احملتلة واليمن(
• التشبيك مع مجعيات ومنظمات أجنبية لتوفري اإلمكانيات املادية واالستفادة من 	

اخلربات
• تلقي التدريبات وحضور اللقاءات والدورات التكوينية	
• التمرس على بيداغوجيا املشاركة	
• حتويل املعيقات إىل حمفزات	
• املشاركة كمغامرة: )انطالقا من إمكانات حمدودة أو منعدمة ودون ضمانات 	

جلدواها أو فكرة دقيقة عن املسار الذي قد تأخذه(
• انتقالية يف حياة 	 واملدني بصفة عامة )مرحلة  العمل اجلمعياتي  اإلقبال على 

الفرد(
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• ممارسة العمل التوعوي يف نطاق الوظيفة املباشرة أو االخنراط أو بعث مجعيات 	
قصد تغيري واقع مرتبط باملسار الفردي )مشاركة تعويضية(.

• والوضع 	 املدنية  باحلالة  يتعلق  ما  يف  االجتماعية  بالقواعد  والتالعب  التدّبر 
االجتماعي )قرار الطالق/ الزواج/ التبين...(،

• حتقيق االستقاللية املادية عرب:	

االقرتاض. 1
تعلم احلرف. 2
االشتغال مبهن صغرى وتشغيل نساء احلي. 3

وتهم االسرتاتيجيتان األخريتان املغرب بصفة خاصة. وقد برزت يف النماذج املدروسة 
طابعا  للتغيري  لتعطي  املادية  االستقاللية  حتقيق  ملسألة  كربى  أهمية  البلد  بهذا 
اقتصاديا بامتياز. ويف تونس، يركز التغيري على وضعية النساء بصفة عامة ويف كل 
األراضي  يف  املتأزمة  السياقات  صعوبة  وتبعث  األبعاد.  متعدد  تغيريا  فيكون  اجملاالت 
األمنية،  األوضاع  تدهور  أو  االحتالل  مبعطى  -سواء  واليمن،  احملتلة  الفلسطينية 
وكذلك استعصاء العادات والتقاليد عن اإلخضاع إلعادة النظر والتدخل لتغيري بعض 
قضايا  جممل  ضمن  املرأة  قضايا  سيدرج  جزئي  تغيري  مالمح  تقصي  على  تعاليمها- 

الصاحل العام حتى يتسنى هلا أن تلقى القبول.
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قائمـــة مكتملـــة جملمـــل اإلسرتاتيجيـــات 

االسرتاتيجيات 
املشرتكة يف البلدان 

األربعة

االسرتاتيجيات 
البارزة اخلاصة 

باملغرب 

االسرتاتيجيات 
البارزة اخلاصة 

بتونس 

االسرتاتيجيات 
البارزة اخلاصة 

باألراضي 
الفلسطينية 

احملتلة واليمن 
حتقيق االستقاللية 

املادية:
• االقرتاض	
• بعث مشاريع صغرى	
• تعلم احلرف	
• اإلشتغال مبهن 	

صغرى  إخل... 

حتسني الوضعية 
االقتصادية:

طريق إىل 
املشاركة

حتويل املعيقات 
إىل حمفزات مع 

استغالل ظرف 
مناسب

التمكن من تقنيات 
االتصال )مثال 

التواصل املباشر مع 
النساء عرب زيارتهن 

يف بيوتهن للحصول 
على القبول(

تلقي التدريبات وحضور 
اللقاءات

التدبري والتالعب 
بالقواعد 

االجتماعية )قرار 
الطالق أو االقرتان 
بالشريك املساند أو 

التبين(

ممارسة العمل 
التوعوي ضمن 

اجملال املهين

اعتماد أسلوب 
االجتناب إزاء 

العادات والتقاليد

االخنراط يف مجعيات أو 
أحزاب

التغطية: )إدراج 
مشروع التغيري 

لفائدة النساء ضمن 
مشروع يهدف إىل 

حتقيق مصلحة 
عامة للمجموعة 

ككّل.



النســـــاء فــــــي احليـــــاة السيـــــاسيـــــة واملدنيـــــة  - املعيقـــــات وسبـــــل التجــــــاوز

26

اخلـــــاتـــمــــــة

	إن النماذج املستخرجة يف ضوء هذه الدراسة لنساء فاعالت ومؤثرات على املستوى احمللي، 
تعد بدميومة أشكال خمتلفة من النشاطات اليت قد تكون املنطلق يف التأثري لسن تدابري 
العوائق  املقابل ال تزال  املدنية والسياسية. يف  النساء يف احلياة  جديدة تعزز مشاركة 
ترسخ الفجوة املواطنية بني الرجل واملرأة، وبني النساء املنتميات ملناطق وأوساط تتمتع 

بامتيازات اقتصادية واجتماعية وبني النساء الفقريات واملهمشات.

وقد عمدت هذه الدراسة إىل استنطاق الواقع للتعرف على ميكانيزمات فعل املشاركة 
واهلشاشة  اإلقصاء  مقاومة  كيفية  يف  للبحث  نوعي  فضاء  توفري  قصد  ودالالته 
االجتماعية والعوائق السياسية اليت تقف وراء القطيعة الظاهرية بني فئة من النساء 

وبني ما يعتمل يف احلياة  املدنية والسياسية.

القيادة مضمونا جديدا يعرب عن مركزية  الدراسة إىل إكساب مفهوم  وقد خلصت 
اليت  واألهداف  والدوافع  القيادة  إثرها  على  تتشكل  اليت  الصريورة  تبني  يف  التغيري 
األمد  يف  شـأنه،  من  اجملتمع  يف  تغيري  إحداث  خانة  يف  تصب  أهداف  وهي  حتركها. 

البعيد، أن يغري اجملتمع، خاصة يف ما يتعلق بوضعية النساء فيه.

خالصة القول هي أن مسألة مشاركة النساء يف احلياة املدنية والسياسية، وإن بدت 
التشريعات،  وتوجه  والسياقات  الظروف  تتيحه  ما  وفق  واجلزر  املد  مبنطق  حمكومة 
لالعرتاف  أمثل  سبيال  وتعميمها  دفعها  على  العمل  من  جتعل  براهنية  متتاز  أنها  إال 

باملواطنة غري املنقوصة للنساء وبدورهّن يف التحوالت املتواترة.
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تقريـــــر إقليــــمي

 املغرب، تونس، 
األراضي الفلسطينية احملتلة، اليمن
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توطــئـــــــــة 

	على إثر الثورات العربية اليت تداعت أحداثها بنسق سريع منذ سنة 2011 انطالقا من تونس 
إىل مصر ثم ليبيا فسوريا فاليمن، وكذلك املغرب مع حركة 20 فرباير، عاد »العامل 
السياسي« بقوة إىل احلراك االجتماعي ليساهم بشكل كبري يف إعادة تشكل اجملتمعات 

العربية.

	ويف خضم هذه التطورات اليت تعصف باملنطقة العربية وتنهي حالة اجلمود اليت عاشتها 
أداء  يف  املواطنني  ومجوع  الفاعلني  دور  عن  نفسه  السؤال  يفرض  األخرية،  العقود  يف 
واجبهم السياسي عرب مشاركتهم الفاعلة يف اجملال العام من أجل إرساء قواعد جمتمع 
صريورة  يف  عليه  ومؤثرا  فيه  منخرطا  بل  السياسي،  احلقل  عن  معزول  غري  مدني 

الدمقرطة والتنمية بشكل عام. 

وتكشف النظرة املتمعنة يف واقع املشاركة يف احلياة السياسية واملدنية يف العامل العربي 
عن متايز أول بني الفاعلني، أي بني الرجال وفئة الشبان والشابات، ومتايز ثان يهم فئة 
الفئة من اجملالني  التمييز مبا يعرب عنه من إقصاء وإبعاد هلذه  النساء، وحيمل معنى 
السياسي واملدني. وال يلغي هذا الطرح أن تكون املرأة هي اليت حتافظ على هذه املسافة 
من »الفعل السياسي«، ولكن هذه الظاهرة تقتضي بدورها الفهم والتفسري انطالقا من 

الواقع االجتماعي ومن استقراء نظام العالقات بني اجلنسني والتمثالت االجتماعية.

الثورات  مهد  تونس،  مثل  بلدان  يف  طرحت  ما  إذا  أكرب  أهمية  املسألة  هذه  وتكتسي 
ملا  مماثلة  أخرى  لسيناريوهات  الدستوري جتنبا  باإلصالح  بادر  الذي  املغرب  أو  العربية، 
يعتمل يف دول اجلوار. وكذلك احلال بالنسبة إىل اليمن الذي يعرف اضطرابات سياسية 
يوجه  اليت  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  أو  مسبوقة،  غري  طائفية  ومعارك  واجتماعية 

االحتالل واقعها وحراكها االجتماعي والسياسي.
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للنساء  للبحث، سجلت مشاركات هامة  اليت متثل اجملال اجلغرايف  البلدان  كل هذه 
يف االحتجاجات واالعتصامات جعلت منهّن طرفا يف التحوالت السياسية، ولكن دون أن 

تلجن مراكز صنع القرار.

	وهكذا، تضاف إىل فجوة النوع االجتماعي فجوة أخرى هي نتاج الالمساواة االجتماعية
 بني الطبقات واليت تعمقها ثقافة تعمل على إعادة إنتاجها.

للتدريب  العربية  املرأة  مركز  من  كل  ارتأى  جمتمعة،  العوامل  هذه  كل  أجل  من 
املعيقات اليت حتول دون  البحث حول  والبحوث »كوثر« ومنظمة األوكسفام تطوير 
مشاركة النساء  يف احلياة السياسية واملدنية، خاصة الفقريات واملهّمشات منهن، مع 
منطقة  يف  بالدراسة  املستهدفة  البلدان  بني  واالختالف  التشابه  أوجه  على  الرتكيز 
احملتلة  الفلسطينية  واألراضي  وتونس  املغرب  وهي  األوسط  والشرق  إفريقيا  مشال 

واليمن. 
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السياق العام للدراسة بتونس واملغرب واليمن واألراضي الفلسطينية 
احملتلة

يقدم هذا احملور حملة عامة عن خمتلف مناطق البحث، علما بأن العمل امليداني مشل 
ثالث مناطق يف كل بلد، وهو على غرار تبيان خاصيات سياقات البحث، يسمح بتشكيل 
صورة عن وضعية النساء يف كل بلد وعن واقع مشاركتهّن يف املشهد السياسي وعن 
اإلشكاليات اليت تناولتها أبرز الدراسات يف كل من املغرب وتونس واألراضي الفلسطينية 
احملتلة واليمن. وتساعد هذه البسطة على استقراء أوجه التشابه واالختالف بني بلدان 
البحث وعلى التفكري يف اإلضافة اليت سيحققها البحث باالعتماد على بعض الدراسات، 

ولكن أيضا بتجاوزها.       

اخلــــــارطة املنهجيــــة للدراســــــات الوطنيــــــة
 

خصــــــائص السيــــــــاق التـــــونــسي

انطالقا من االختيارات املنهجية اليت اعتمدت يف الدراسة التونسية،)3( واليت تراوح بني 
املناطق اجلغرافية احلضرية واملناطق املهمشة اليت تنخفض فيها املؤشرات االقتصادية 
ونسب املشاركة السياسية، فإن االختيار مشل ثالث واليات )حمافظات(  خمتلفة وهي 

والية »نابل« ووالية »جندوبة«  ووالية »قابس«.

إن اختيار مناطق البحث يف الدراسة الوطنية التونسية، راوح بني املعايري الدميغرافية 
واالقتصادية واالجتماعية يف معظم األحيان، حيث مت األخذ بعني االعتبار نسبة الكثافة 
اإلنتاجية  األنشطة  أهمية  قبيل  من  واالجتماعية  االقتصادية  واملميزات  السكانية 
املتوفرة ومستويات الفقر. ويف هذا السياق، تربز منطقة نابل من بني املناطق اجلغرافية 

التقرير الوطين التونسي، إعداد مسية عبد اللطيف سالمة وجُنّيل اهلاني - مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث، غري منشور، 2015 . 3
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اليت تتميز بهيمنة األنشطة السياحية والصناعية، يف حني تنخفض هذه املؤشرات يف 
الفقر  نسبة  فيها  ترتفع  اليت  املناطق  أبرز  من  جندوبة،  منطقة  وتعّد  قابس.  منطقة 

ويسجل بها ضعف املنتوجات الصناعية مقابل هيمنة املنتوجات الفالحية.

• مؤشــرات حــول مشــاركــة النســاء التونسيـــات يف السيــاســة واجملــال العــــام	

تعزز حضور النساء يف املشهد السياسي على اثر الثورة التونسية إذ سجل تأسيس »اهليئة 
العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال الدميقراطي« رغبة النساء 
 42 النساء  التونسيات يف فرض أنفسهن يف املسار اإلصالحي والسياسي حيث بلغ عدد 

امرأة من العدد اجلملي ألعضاء اهليئة الذي بلغ 155 عضوا، أي بنسبة 26,4 %. 

ويف السياق ذاته، فإن انتخابات أكتوبر 2011 مّكنت النساء من التعبري عن رغبتهّن يف 
املشاركة واملساهمة لتكون نسبة النساء 45 % من جمموع املسجلني و5502 مرتشحة 
من جمموع املرتشحني وحوالي 128 امرأة رئيسة لقائمة انتخابية من بني 1524 قائمة 
مرشحة لالنتخابات. كما أن عدد القائمات اليت ترأستها النساء بلغ 85 قائمة حزبية 

و43 قائمة مستقلة. 

ساهمت نتائج االنتخابات التأسيسية األوىل يف متكني النساء التونسيات من إحراز 23 % 
من جمموع مقاعد اجمللس الوطين التأسيسي، أي 62 امرأة من جمموع 217 نائبا. كما 
68 نائبة من  2014 إىل  انتخابات  الشعب خالل  النائبات يف جملس نواب  ارتفعت نسبة 

اجملموع 217، أي بنسبة 31 %. 
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	جــدول رقم 1. نسبــة ترشــــح النســــاء كرئيســات
قــائمات انتخــــابيــــــة خــالل انتخــابــــات 2011 و2014

االنتخابات التشريعية 2014االنتخابات التشريعية 2011
جمموع القائمات 

املرتشحة

عدد النساء 
رئيسات القائمات 

االنتخابية

نسبة النساء 
رئيسات القائمات 

االنتخابية

جمموع القائمات 
املرتشحة

عدد النساء 
رئيسات القائمات 

االنتخابية

نسبة النساء 
رئيسات القائمات 

االنتخابية

1524128%	 9	1326148%	 11

املصدر:  إحصائيات اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات، تونس 2011 و2014

ويتنزل حضور النساء يف املناصب الوزارية والعليا للدولة خالل الفرتة االنتقالية ضمن 
املؤشرات الدالة على حمدودية حظوظها يف اجملال السياسي عموما. إذ مل تتجاوز نسبة 
تواجدهن ضمن أعضاء احلكومة 7 % يف أقصى احلاالت. وتضمن دستور جانفي 2014 
عدة تدابري إجيابية وحمفزة حيث أشار الفصل 46 إىل أن الدولة »تضمن تكافؤ الفرص 
هذا  تعزز  كما  اجملاالت«.  مجيع  ويف  املسؤوليات  خمتلف  حتمل  يف  واملرأة  الرجل  بني 
املنتخبة  اجملالس  يف  النساء  متثيلية  على  الدستور  يف  بالتنصيص  التشريعي  التوجه 
34 الذي نّص على أن الدولة »تعمل  وذلك وفقا ملا ورد يف الفقرة األخرية من الفصل 
على ضمان متثيلية املرأة يف اجملالس املنتخبة )4( » مبا من شأنه أن حيقق مبدأ التناصف 

 بني اجلنسني.

 دستور اجلمهورية التونسية، جانفي 2014. . 4
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	جــــدول رقــــم 2. حضــــور املــــرأة يف منــــاصــــب
 وزاريــــة خــــــالل احلكومــــات االنتقــــاليــــة )2011	-	2015(

نساءرجالعدد الوزراء
حكومة حممد الغنوشي
02 وزيرة3735جانفي	-	فيفري 2011

حكومة الباجي قايد السبسي
02 وزيرة3028فيفري –ديسمرب 2011

حكومة محادي اجلبالي
02 وزيرة4138ديسمرب	2011 - 	مارس 2013

01 كاتبة دولة

حكومة على العريض
01 وزيرة3835مارس 2013 - جانفي 2014

02 كاتبة دولة

حكومة املهدي مجعة
2 وزيرات2926جانفي 2014 - مارس 2015

01 كاتبة دولة

حكومة احلبيب الصيد األوىل
بعد انتخابات 2014 

مارس 2015 - جانفي 2016
وزيرة2724

07 كاتبة دولة

حكومة احلبيب الصيد الثانية 
03 وزيرة2926)بعد التحوير( جانفي 2016

 Source: «La participation des femmes à la vie publique et syndicale aux pays du Maghreb». 

 Rapport de synthèse des études par pays. USTMA, Tunis 2012. (Modifié)

إمجاال، يعد حضور النساء التونسيات يف الشأن العام بارزا بشكل ملحوظ حيث مثلت نسب 
تواجدهّن يف اهليئات اإلدارية ومشاركتهّن يف االنتخابات، عالوة على نسب التسجيل 
وترشحهّن ملناصب برملانية، أهم املؤشرات الدالة على ذلك. وتعد التشريعات القانونية 
املتعلقة بدعم مشاركة النساء يف احلياة السياسية والضامنة حلقوقهّن األساسية من 

بني املكاسب اليت ميكن تثمينها مقارنة بواقع احلال يف دول عربية أخرى.
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قضايا  إزاء  لتونس  الواضح  السياسي  االلتزام  إىل  اإلشارة  جتدر  أخرى،  ناحية  ومن 
املساواة بني اجلنسني وهو ما يتجلى خاصة من خالل جملة األحوال الشخصية. ومن 
الوحيدة  القانونية  الطريقة  باعتباره  املدني  الرمسي  الزواج  اجمللة،  أقّرته  ما  ضمن 
الزواج. وعلى هذا  أساسيا إلبرام عقد  الزواج شرطا  املوافقة على  وتعترب  بها،  املعرتف 
األساس، حدد القانون التونسي السن الدنيا للزواج بثمانية عشرة سنة للجنسني، كما 
نظم مسألة الطالق الذي ال يتم إال عن طريق التقاضي. هذا باإلضافة إىل ضمان حق 

املرأة يف طلب الطالق.

ويف ما يتعلق مبجال اهلوية املدنية، فإن القانون التونسي قد ضمن للطفلة والطفل على حد 
	سواء احلق يف التمتع بنسب األب مبجرد الوالدة، وذلك سواء كانت الوالدة يف إطار الزواج 
أو خارجه، وهو ما نص عليه الفصل 68 من جملة األحوال الشخصية والقانون املتعلق 
وشهد   .1998 أكتوبر   28 يف  الصادر  النسب  جمهولي  لألطفال  عائلي  لقب  بإسناد 
هذا القانون سنة 2004 تعديال ليمنح األم إمكانية إسناد لقبها البنها اجملهول النسب 
واملطالبة بإجراء حتليل جيين إلثبات األبوة. كما تطرق القانون التونسي ملسألة تعدد 
الزوجات وذلك بتحجريه متاما، وتضمن الفصل 38 من قانون احلالة املدنية ضرورة 

اإلدالء بشهادة العزوبية أو شهادة طالق قبل حترير عقد الزواج.

لقد قطعت تونس أشواطا كربى يف مشروع تكريس املساواة بني اجلنسني وانفردت 
لالتفاقيات  وكان  اجملال.  هذا  يف  أخرى  عربية  ببلدان  مقارنة  استثنائية  بإجنازات 
الدولية اليت صادقت عليها تونس الدور الكبري يف تعديل التشريع التونسي مبا يفيد 
االنتقال من الدفاع عن املكتسبات إىل مرحلة حتقيق اإلجنازات وتفعيلها. ولعل أهم 
النساء اليت رفعت  التمييز ضد  اتفاقية »سيداو« إللغاء كافة أشكال  هذه االتفاقيات 
تونس كل التحفظات حوهلا يف أكتوبر 2011، )ماعدى التحفظ على التوطئة( أي 
إبان الثورة اليت انطلق معها اهتمام متزايد مبشاركة النساء يف رسم مالمح املرحلة 

السياسية اجلديدة و الذي انعكس على الكتابات و البحوث.
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• الدراســة املكتبيــة ملشــاركة املــــرأة يف احليــــاة السيــــاسية واملدنيــــة فــي تــــونس	

السياسية  املشاركة  جمال  يف  السابقة  الدراسات  مجلة  من  التونسية  الدراسة  اختذت 
البحوث  انتقاء  يف  املعتمدة  املنهجية  اخليارات  كأحد  املعريف  التطور  متغري  للنساء 
البحثية وجتُددها  والدراسات. بعبارة أخرى، مت الرتكيز على مدى اختالف االشكاليات 
يف البحوث عوض الرتكيز على تكرارها، وهو ما من شأنه أن يساهم يف ضبط التطورات 
البحوث اليت متحورت حول املشاركة السياسية للمرأة يف تونس.  املعرفية احلاصلة يف 
إشكالية  تناولت  اليت  واألدبية  األكادميية  الدراسات  أهم  الضوء على  لذلك، مت تسليط 
املشاركة السياسية واملدنية للمرأة يف الفرتة الزمنية املمتدة بني سنة 2005 وسنة 2014، 

إذ مت تقسيم هذه الفرتة بني الدراسات الواردة قبل تاريخ الثورة وما بعدها.

وتبني يف هذا الّسياق إىل أن اهتمام البحوث األكادميية واألدبية يف تونس قبل سنة 2010 
أخذ أشكال متعددة وسياقات منهجية ونظرية خمتلفة. ومتحورت جل اإلشكاليات حول 
أخذ/صنع  يف  املرأة  و»مشاركة  العامة«  واحلياة  السياسية  احلياة  يف  املرأة  »مشاركة 
العامة  املشاركة يف احلياة  السياسية ضمن  املشاركة يف احلياة  القرار«. وقد مت دمج 

على اعتبار أن اجملال السياسي هو من بني اجملاالت األخرى املكونة للحياة العامة.

ومت االنطالق يف حتديد مالمح الدراسة املكتبية يف تونس من خالل اإلشارة إىل أبرز 
السياسية للمرأة يف منطقة  املشاركة  السياق واملعنونة: »حبث يف  الدراسات يف نفس 
القائم«)5(  الوضع  تأمالت يف   ،2013  -  2005 الفرتة  أفريقيا يف  األوسط ومشال  الشرق 
باالعتماد على عدد كبري من البحوث والدراسات واملقاالت يف أكثر من 12 بلدا عربيا. 

املعرفية  اإلشكاليات  حسب   2011 سنة  قبل  الصادرة  األدبيات  جل  تصنيف  ومت 
األدبيات  جمموع  األول  الصنف  مثل  حيث  خمتلفة،  أصناف  ثالثة  إىل  املتناولة 
ومشل  شاملة.  بصفة  العامة«  احلياة  يف  املرأة  »مشاركة  إشكالية  حول  املتمحورة 
القرار يف احلياة  املرأة يف صنع  املتعلقة جبوانب »مشاركة  الثاني اإلشكاليات  الصنف 
5. Maryam Ben Salem, Recherches sur la Participation politique des femmes dans la région MENA dans la 

période 2005-2013, Réflexions sur l’Etat des lieux, CAWTAR-Stokholm University, Tunis, 2013.
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على  الرتكيز  ليكون  االجتماعية(«  )احلياة  العائلة  داخل  القرار  أخذ  ويف  العامة 
والعددية  الفعلية  املشاركة  فرصة  توفر  بعد  القرار  صنع  يف  املرأة  مساهمة  مدى 
وحممد  النجار  سهام  الباحثني  دراسة  كانت  وقد  العام.  الشأن  جماالت  ضمن 
احمللي  املستوى  على  للمرأة  السياسية  املشاركة  حول  تطبيقي  »حبث  بعنوان  	كرو 

يف تونس )2009(«)6( أبرز األمثلة املذكورة ضمن هذا الصنف. 

باملشاركة  املتعّلقة  املعرفية  باإلشكاليات  عين  فقد  األدبيات  من  الثالث  الصنف  أما 
السياسية للمرأة علىوجه التحديد واليت ال تتعّلق بالشأن العام بصفة إمجالية. ويف 
ما يتعلق بالدراسات األدبية واألكادميية بعد بداية الثورة التونسية، فقد مت إبراز 
التغري امللحوظ واملباشر على مستوى مضمون البحوث والدراسات بصفة عامة، حيث 
مثل سياق إعادة النظر يف مسألة حقوق املرأة واملشاركة السياسية للنساء ودورهّن 
يف إجناح عملية »االنتقال الدميقراطي« وترسيخ أسس »الدميقراطية« أهم مظاهر 
يف  االجتماعي  النوع  »مالمح  املعنونة  الدراسة  وتعّد  اإلثناء.  يف  برزت  اليت  التطور 
تونس » )Profil genre de la Tunisie( من أهم ما مت الرتكيز عليه يف الدراسة املكتبية 
التونسية بعد الثورة، حيث راوحت هذه الدراسة بني موقع وحظوظ ومتثيلية النساء 

يف كل جماالت احلياة العامة )السياسي، االقتصادي، االجتماعي...(. 

وعلى غرار تصنيف الدراسات والبحوث األدبية واألكادميية الصادرة قبل تاريخ الثورة 
صنفني.  إىل  األخرى  هي  صنفت  قد  التاريخ  هذا  بعد  الصادرة  مثيلتها  فإن  التونسية، 
وقد مشل صنف األول جل الدراسات واألدبيات اليت متحورت إشكالياتها البحثية حول 
»املشاركة السياسية للمرأة بني التمثالت واملمارسة«. وكان البحث املعنون »السياسة 
بني  )7( من  توزر«   – القصرين   – قفصة  نوعية،  دراسة  تونس،  يف  املهمشات  والفتيات 
السياسي وطبيعة  الشابات واملهمشات باجملال  النساء  البحوث اليت ركزت على عالقة 

متثالتهن وتصوراتهن يف ثالث حمليات جغرافية واجتماعية صغرى. 

6. Sihem Najar et Mohamed Kerrou, Recherche-action sur la participation politique des femmes au niveau local 
en Tunisie, In projet » Renforcement du leadership féminin et de la participation des femmes à la vie politique 
et au processus de prise des décisions en Algérie, au Maroc et en Tunisie «, UN-INSTRAW, CAWTAR, 2009. - 
Maryam Ben Salem, Soumaya Ben cheikh, Politiques et Jeunes femmes vulnérables en Tunisie, Etude

7. Maryam Ben Salem, Soumaya Ben cheikh, Politiques et Jeunes femmes vulnérables en Tunisie, Etude qualita-
tive, Gafsa-Kasserine-Tozeur, CAWTAR-UNESCO, Tunis, 2013.
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السياسية  »املشاركة  إشكالية  حول  املتمحورة  األدبيات  الثاني  الصنف  وتضّمن 
السياسية«، عرب  والتنظيمات  والنقابات  املدنية  للمرأة من خالل احلضور يف اهلياكل 
وكانت  املدنية.  واجلمعيات  والنقابات  السياسية  األحزاب  يف  تواجدها  على  الرتكيز 
دراسة »االنساء واملشاركة السياسية؛ جتربة األحزاب السياسية والنقابات واجلمعيات 
املهنية«)8( واملقاالت البحثية اليت وردت يف نشرية »كوثريات« بعنوان »املرأة واالنتخابات 
يف العامل العربي«)9( من بني الدراسات اليت مت الرتكيز عليها، حيث مثلت معيقات عدم 
وغياب  السياسية  األحزاب  يف  للمرأة  املتاحة  احلرية  هامش  وضعف  النفس  يف  الثقة 

التنشئة السياسية يف البيئة االجتماعية أهم النتائج املسجلة.

إن ما تضمنته الدراسة املكتبية يف تونس يعترب حملة تأليفية راوحت بني أهم الدراسات اليت 
اهتمت مبحوري املرأة واملشاركة يف احلياة العامة وبني تعدد زوايا النظر يف طرح اإلشكاليات 
	البحثية. ولذلك يعكس الثراء املعريف يف الدراسة املكتبية التونسية حركية ودينامكية املرأة

يف مستويات خمتلفة من اجملال العام .

خصـــائص السيــــاق املغــــــربي

الدراسة  يف  أساسية  حبثية  مواقع  ثالثة  على  املغربية  اململكة  يف  االختيار  وقع  لقد 
اختيار  يف  املراوحة  غرار  وعلى  و»آلنيف«.  و»مكناس«  »الرباط«  التالية:  وهي  الوطنية 
مناطق البحث يف الدراسة التونسية، اعتمدت الدراسة الوطنية املغربية نفس املعايري 
تقريبا، حيث تعد منطقة الرباط من بني املناطق املغربية اليت تتميز بكثافة دميغرافية 
يف  الوطين،  باملستوى  مقارنة  الفقر،  نسبة  واخنفاض  االقتصادية  أنشطتها  وبتنوع 
القطاع  يف  النساء  واخنراط  احلضري  الطابع  بهيمنة  مكناس  منطقة  تتميز  املقابل 
إىل  وبالنسبة  اخلاص.  حلسابهن  املنتصبات  النساء  نسبة  ارتفاع  إىل  إضافة  احلريف، 
الفقر واألمية على  الريفي وبارتفاع نسبة  الطابع  النيف، فهي تتميز بهيمنة  منطقة 

حد سواء، خاصة يف صفوف النساء. 

حفيظة شقري، حممد شفيق صرصار، النساء واملشاركة السياسية، جتربة األحزاب السياسية والنقابات واجلمعيات املهنية، املعهد العربي حلقوق . 8
اإلنسان، ماي 2014.

كوثريات، املرأة واالنتخابات يف العامل العربي، نشرية صادرة عن مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر(، عدد خاص، سبتمرب 2012. 9
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• مؤشــرات حــول مشــاركــة النســاء املغربيــات فــي السيــاســــة واجملــال العــــام	

حضور  أن  السياسية،  احلياة  يف  النساء  مشاركة  صعيد  على  املغربية،  الدراسة  بّينت  لقد 
الربملان  تلجن  ومل  السياسية،  السلطة  مراكز  عن  غائبات  بقني  إذ  ضعيف،  املغربيات  النساء 
املنتخبة،  املؤسسات  النساء يف  2002 حتسنت مواقع  وابتداء من سنة  بنائبتني.   1993 إال سنة 
بفعل احداث الئحة وطنية تضم 30 مقعدا خمصصا للنساء بالتوافق بني األحزاب، وجنحت 
% من جمموع أعضاء جملس النواب. كما مت   11 5 نائبات يف اللوائح احمللية، وبذلك شكلن 
	تعيني 7 وزيرات يف حكومة التناوب األوىل و5 وزيرات يف احلكومة اليت سبقت حكومة 2011، 
اليت  التشريعية  االنتخابات  ويف  سفريا.)10(    25 جمموع  من  سفريات   5 تعيني  إىل  باإلضافة 
أجريت سنة 2011 واخلاصة بتشكيل جملس النواب البالغ عدد مقاعده 395، ارتفعت متثيلية 
املرأة بفعل التوافق على ختصيص الئحة وطنية ب 90 مقعدا، 60 منها للنساء و30 للشباب.)11(

جدول عدد 3. نسبــــة مشــــاركة النســـاء املغربيـــات 
يف االنتخــــابات احملليــــــة واجلهويــــــــة 2015

املصدر: وزا

السنة
الفائزون/اتاملرتشحون/اتالناخبون/ات

نسبة 
الذكور

نسبة 
اإلناث

نسبة 
الذكور

نسبة 
اإلناث

نسبة 
الذكور

نسبة 
اإلناث

االنتخابات احمللية
2015

%	 55%	 45%	78,05%	21,95%	78,82%	21,18

االنتخابات اجلهوية / 
احمللية 2015

%	 55%	 45%	61,36%	38,64%	62,39%	37,61

املصدر:  وزارة الداخلية باملغرب 2015رة الداخلية باملغرب

10 .http://www.ahewar.org/debat/show. :  3048 - 2010/ 06/ 29  عزيز باكوش، »مكتسبات  النساء املغربيات يف العهد اجلديد«، احلوار املتمدن العدد
art.asp?aid=220816

11 .http://minbaralhurriyya.org/index.php/ : 2014 عصام العدوني، »املشاركة السياسية للمرأة املغربية: مكتسبات ومعيقات« منرب احلرية، 07 غشت
archives/8901
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ويبقى ولوج املرأة إىل املناصب العليا يف قطاع الوظيفة العمومية على الرغم من هذه 
املعطيات اإلحصائية ضعيفا مقارنة بوضعية الرجل. فخالل سنة 2001، وصلت نسبة 
النساء املسؤوالت يف املناصب العليا إىل 10% وانتقلت إىل 16 % سنة 2013، حيث تبوأت 

88% منهن منصب رئيس قسم أو مصلحة.

جدول عدد 4. نسبــة ترشــح املــرأة املغربيــة ملنــاصب قيــاديــــة

عدد املنتخبات عدد املنتخبني عدد املرشحات عدد املرشحني السنة

3428 27779 20500 130305

2009

29 1289 مستشارات على مستوى األقاليم والعماالت

27 1220 مستشارات على  املستوى اجلهوي

30 325 جملس النواب

6 270 جملس املستشارين

67 395 جملس النواب 2011

املصدر:  وزارة الداخلية باملغرب

لقد توصلت الدراسة الوطنية املغربية إىل استنتاج أساسي مفاده أن املشاركة السياسية 
للنساء تعرف تزايدا مهما منذ العشرية األوىل من القرن احلالي. فبعد أن كّن تشكلن 
فقط خمزنا لألصوات لألحزاب السياسية وملرشحي االنتخابات، ظهرت نساء يف مواقع 

الرتشيح استطعن ولوج املؤسسات املنتخبة احمللية والوطنية. 
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وعلى املستوى التشريعي والقانوني، عرف املغرب يف العقدين األخريين إصالحات تشريعية 
وسياسية من أجل متكني النساء واحلد من مظاهر اإلقصاء والتهميش اليت تطاهلن، حيث 
جاءت مدونة األسرة سنة 2004 لتدخل تعديالت على قانون األحوال الشخصية من شأنها 

أن تواكب التحوالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت عرفها اجملتمع املغربي. 

وتضمنت املدونة اجلديدة عدة مكتسبات هامة للمرأة املغربية مثل التنصيص على حق 
السفر حبرية وحق طلب الطالق وحق حضانة األطفال وإلغاء الوصاية. هذا باإلضافة 
إىل اإلصالحات التشريعية من قبيل القوانني القاضية بضرورة حصول الزوجة على 
إذن زوجها ملمارسة التجارة، وكذلك إصالح مدونة الشغل اليت نصت على حرية املرأة 
التشريعات  الشغل واملساواة يف األجر. ومشلت  إبرام عقد  العمل وحقها يف  يف ممارسة 
اجلديدة متغري الزواج وذلك من خالل الرفع من السن القانونية إىل حدود 18 سنة لكال 
اجلنسني. ونظرا للدور الذي تلعبه املرأة داخل اجملتمع املغربي على املستوى االقتصادي 
واالجتماعي، أصبحت الوالية يف الزواج حقا متارسه املرأة الراشدة، هذا باإلضافة إىل 

متكينها من حق طلب الطالق واألولوية يف احلضانة.

املذكور اإلحصائية  املعطيات  خالل  من  العام،  الشأن  يف  املغربيات  النساء  مشاركة  	وتعد 
يف الدراسة الوطنية، هامة بشكل ملحوظ، إذ مثلت نسب املشاركة يف االنتخابات احمللية ونسب 
املقاعد املخصصة يف الربملان ونسب املشاركة والرتشح خالل آخر انتخابات، أبرز دليل على ذلك.

• الدراسة املكتبية ملشاركة النســـاء يف احلياة السياسية واملدنية يف املغرب	

مشلت  متعددة  جوانب  حول  املغربية  واألكادميية  األدبية  الدراسات  جل  متحورت 
باقي  إىل  بالنسبة  الشأن  هو  ومثلما  واالجتماعية.  واالقتصادية  القانونية  اجملاالت 
العالقة  ذات  والبحوث  الدراسات  أهم  إىل  التطرق  املغربية  الدراسة  الدراسات، حاولت 
املباشرة بإشكالية مشاركة النساء املغربيات يف احلياة السياسية واملدنية مع تقسيمها 

بني الصادرة قبل 2011، وبعدها. 
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ومتكنت الدراسة الوطنية املغربية)12( من التوصل إىل تصنيف اإلشكاليات البحثية اليت 
وردت يف البحوث والدراسات الصادرة بني سنيت 2005 و2011 إىل دراسات ركزت على 

حماور معرفية كربى من أهمها :

• مطالب 	 يف  احلاصل  التطور  خالل  من  وذلك  اإلصالح،  ونشأة  النسائي  احلراك 
على  دميغرايف  السوسيو-  التطور  ذاتها  حد  يف  تعكس  اليت  النسوية  احلركات 

مستوى اجملتمع املغربي،
• مظاهر التمكني االقتصادي واالجتماعي، حيث متحورت إشكالية بعض الدراسات 	

املرأة  حول التحوالت االقتصادية الكربى ومدى انعكاسها على مدى مشاركة 
النشيطة، اليت بقيت حمكومة بوضعيات هشة وبسلوكيات وممارسات نسائية 

منتجة، لكنها خارج دائرة االحتساب والتقييم املادي،
• مشاركة النســـاء يف احلياة السياسية، حيث مت الرتكيز على النسب واإلحصائيات 	

صنع  ومراكز  متقدمة  سياسية  مناصب  يف  النساء  تواجد  مدى  تعكس  اليت 
القرار، وقد خلصت الدراسة املغربية إىل أن جل الدراسات قد أخذت من متغري 
املرأة  مشاركة  تعزيز  يف  فاعليته  مدى  يف  للتحري  حبثيا  منطلقا  »الكوتا« 

املغربية يف احلياة السياسية. 

فقد   ،2011 تاريخ  بعد  الصادرة  واألكادميية  األدبية  والبحوث  بالدراسات  يتعلق  ما  ويف 
السياسي  احلراك  إفرازات  من  كانت  الدراسات  جل  أن  املغربية  الوطنية  الدراسة  بينت 
واالجتماعي باملغرب آنذاك، حيث تشكلت بعض التحالفات املدنية املغربية، من قبيل حتالف 
الربيع النسائي للدميقراطية واملساواة الذي ضم أكثر من 30 منظمة والذي متكن بدوره 
السيداو.   اتفاقية  التحفظات عن بعض مبادئ  النتائج اإلجيابية كرفع  من حتقيق بعض 
ربيع  أي  العربي:  »العامل  بعنوان  تقرير  نتائج  على  املغربية  الدراسة  لذلك  وفقا  وركزت 
للنساء؟«)13( الذي أكد على وجود جمموعة من القيود االقتصادية واالجتماعية والقانونية 

اليت حالت دون قدرة النساء على املشاركة يف احلياة العامة على قدم املساواة مع الرجال. 

التقرير الوطين املغربي، إعداد نور الدين هرامي - مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث، غري منشور، 2015 . 12
13 .http://www.fidh.org/IMG/pdf/28_05_12_women_ar_final.pdf .2012 الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان / العامل العربي: أي ربيع للنساء؟ باريس 
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وتوصلت الدراسة املغربية يف النهاية إىل استنتاج أن أثر احلراك السياسي واالجتماعي 
النساء،  لعبت  ولئن  املطلوب.  بالشكل  إجيابيا  يكن  مل  الغربيات  النساء  واقع  على 
مل  السياسية  ومتثيليتها  حضورها  فإن  كبريا،  دورا  العربي  الربيع  يف  مبشاركتهن 
اجمللس  »تقرير  أن  إىل  املغربية  الدراسة  أشارت  الّصدد،  هذا  ويف  املأمول.  حسب  تكن 
االنتخابية  اللوائح  أهمّية  كانت  مهما  أنه  إىل  خلص  واالجتماعي«)14(  االقتصادي 
والوطنية يف تعزيز املشاركة النسوية، فهي غري كافية لضمان تطور هذه املشاركة. 
وبدا جليا أنه البد من إجراءات إضافية يف كل من النظام االنتخابي واجلموع التمثيلية 
واملرأة يف  الرجل  املساواة بني  ملا ملسألة  العدالة، وذلك  املدنية وكذا منظومة  واإلدارة 
املشاركة يف الشأن السياسي والعام من دور أساسي يف التنمية االقتصادية للبالد ويف 

حتقيق االندماج االجتماعي.

خصـــــائص السيــــاق اليمنــــــي

وقع  اليمنية،)15(  الوطنية  الدراسة  يف  اعتمدت  اليت  املنهجية  الضوابط  من  انطالقا 
االختيار على ثالث مناطق جغرافية تتماشى واخلصائص املتبعة مع الدراسات الوطنية 
»احلديدة«  و  »صنعاء«  وهي  خمتلفة  حمافظات  ثالث  االختيار  مشل  ولذلك  األخرى. 
و»حضرموت«. تضم صنعاء أكرب وسط حضري مقارنة حبضر موت اليت تتوزع تقريبا 
غالبيتها  متثل  اليت  باحلديدة  مقارنة  و  حضري  ووسط  ريفي  وسط  بني  بالتساوي 
وسطا ريفيا. تسجل حضر موت أعلى نسبة فقر و يقوم اقتصادها على الزراعة و الصيد 
وتربية املاشية، تليها احلديدة بنسبة فقر متقاربة و بالرتكيز على النشاط الزراعي 
بالعاصمة صنعاء حيث تسجل  الفقر نسبيا  البحري، يف حني تنخفض نسبة  والصيد 

ظاهرة تسول و احتياج من جراء النزوح و اهلجرة. 

14. Conseil économique, social et environmental, La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la vie économique, sociale, culturelle et politique. Concrétiser l’égalité entre les femmes et les 
hommes, une responsabilité de tous : concepts, recommandations normatives et institutionnelles«, Rabat, 
2012. http://www.cese.ma/Documents/PDF/Avis-egalite-Volet1-VF.pdf  

جناة حممد خليل الصائم، التقرير الوطين اليمين حول املشـــاركة النســـائية يف احليـاة السيـاسيـة واملدنية، املعيقـات وسبل التجاوز - مركز املرأة . 15
العربية للتدريب والبحوث، »كوثر«  و»االوكسفام« تقرير غري منشور، 2015
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• مؤشـــرات حــــول مشــــاركة النســـاء اليمنيـــات يف السيــــاسة واجملـــال العــــام	

يف  اليمنيات  النساء  مشاركة  مستوى  على  اليمنية،  الوطنية  الدراسة  أشارت 
تعزيز  باجتاه  رمسية،  وغري  رمسية  وطنية،  جمهودات  وجود  إىل  السياسية،  احلياة 
مشاركتهّن. ورغم ضمان الدستور اليمين سنة 1991 ممارسة العمل السياسي للنساء، 
فإن احلراك السياسي منذ سنة 2011 كان له انعكاس سليب على واقع املرأة اليمنية، 
إذ أّدت مشاركة بعض األحزاب السياسية اإلسالمية واإلصالحية يف االحتجاجات إىل 

إعادة التقسيم والفصل بني الرجال والنساء.

جـدول عدد 5. نسبـة مشاركـة النساء اليمنيات  يف االنتخابات 2003

السنة 
الفائزون/اتاملرتشحون/اتالناخبون/ات

نسبة 
الذكور

	نسبة 
اإلناث

نسبة 
الذكور

نسبة 
اإلناث

	نسبة
 الذكور

	نسبة
 اإلناث

2003%57.8	%42.	2%99. 3	%	0.7%99.7	%0.3	

املصدر:  اللجنة العليا لالنتخابات، اليمن، 2003

االنتقال  مرحلة  خالل  اليمن  يف  النساء  واقع  أن  إىل  اليمنية  الدراسة  خلصت  لقد 
الدميقراطي شهد عدة أزمات عصفت بدورها بعدة مكتسبات من بينها املشاركة النسائية 
يف احلياة العامة. وقد ارتكزت يف ذلك على نتائج دراسة قام بها »املركز اليمين لقياس 
الرأي العام« بعنوان »أصوات النساء يف اليمن اجلديد« أّكدت الدراسة أنه »على الرغم من 
النساء مل يطرأ عليها أي حتسن،  أوضاع  فإن  االنتقالية  الفرتة  مرور ثالث سنوات على 
وأن تدهور الوضع األمين واالقتصادي قد أثر عليهن سلبيًا بدرجة أكرب من تأثريه على 
الرجال. وأكدت النساء أن املظاهرات قادت إىل سلسلة من األزمات املتعاقبة مما أدى إىل 

زيادة معادالت الفقر ويف نهاية املطاف أثر على حياتهن بشكل سيء«.	)16(
املركز اليمين لقياس الرأي العام، أصوات النساء يف اليمن اجلديد، 2014.. 16
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وتعد نسبة مشاركة املرأة اليمنية يف االنتخابات من بني املؤشرات األخرى اليت تعكس 
مدى حضورها يف الشأن العام. فالدراسة الوطنية أشارت إىل أن أول مشاركة كانت يف 
الدورة االنتخابية  الدستور، حيث شكلت  اليمنية واالستفتاء على  الوحدة  سياق إعالن 
األوىل خطوة متقدمة بالنسبة إىل املرأة من خالل التوعية بأهمية مشاركتها واإلدالء 

بصوتها، وكذا الدفع باملرأة إىل التسجيل يف الدورات االنتخابية.

	جــدول عــــدد 6. نســــب مشــاركــة املــــرأة اليمنيــــــة
 يف االنتخابــات النيابيــــــة بيــــن سنتــي 1993	-	2003

الدورة 

النيابية

الفائزوناملرشحونالناخبون

نسبةإناثذكور
نسبةإناثذكوراإلناث

نسبةإناثذكوراإلناث
اإلناث

19932209944478379%	 17.8318142%	  1.32992%	 0.6

199733647231304550%	 38.8379123%	 0.62992%	 0.6

200346820483415114%	 42152911%	 0.73001%	 0.3

املصدر:  اللجنة العليا لالنتخابات نتائج االنتخابات الربملانية  للدورات االنتخابية الثالث 1993،1997، 2003.
https://www.ndi.org/files/1702_yem_elect-rep_arabic.pdf

وخلصت الدراسة الوطنية إىل القول، إن املرأة اليمنية تتواجد يف األحزاب بشكل واسع 
أن نسبتها  إذ  العليا لألحزاب،  اهليئات  أي يف  القمة،  تواجدها يف  القاعدة أكثر من  يف 
كعضوة يف األحزاب والتنظيمات السياسية ترتاوح ما بني 25 - 50 % يف معظم األحزاب 
املوجودة على الساحة السياسية اليمنية. كما أظهرت اإلحصائيات الواردة يف الدراسة 
باملؤسسات احلكومية  القرار  املشاركات يف جماالت صنع  النساء  الوطنية تدني نسبة 

ويف السلك الديبلوماسي.
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املساواة  املعاملة على قدم  والقانوني،  التشريعي  املستوى  اليمين، على  الدستور  وكفل 
مع الرجل يف دور القضاء وذلك من خالل إعطاء احلق لكل مواطن، رجاًل كان أو امرأة، 
التقدم  حق  له  أن  كما  املشروعة،  ومصاحله  حقوقه  حلماية  القضاء  إىل  اللجوء  يف 

بالشكاوى إىل أجهزة ومؤسسات الدولة. 

احلق  اليمنية  املرأة  منح  على  اليمين  واالستفتاء  االنتخابات  قانون  نص  كما 
الرجل  بني  متييز  إىل  يشر  ومل  الدستور،  على  واالستفتاء  والرتشح  االنتخاب  يف 
هذا  والتصرف.  األهلية  كامل  منهما  كال  إن  باعتبار  احلق  هذا  يف  واملرأة 
للمديريات  احمللية  اجملالس  وتشكيل  انتخاب  قانون  تنصيص  إىل  باإلضافة، 
ملبدأ  وتطبيقًا  اليمنية  الساحة  على  للتطورات  مواكبًا  جاء  الذي  واحملافظات، 
احمللية  للمجالس  والرتشح  االنتخاب  يف  املرأة  حق  على  اإلدارية،  	الالمركزية 

يف املديريات أو احملافظات.

اليمين  اجملتمع  بها  مير  اليت  واالجتماعية  األمنية  الوضعية  خصوصية  من  وانطالقا 
حيث  والتعقيد،  الغموض  من  بشيء  يتميز  اليمنيات  النساء  واقع  فإن  سنة	2011،  منذ 
فقدت عدة إحصائيات رمسية حمتواها بسبب تدهور الوضع وتغريه خالل األربع سنوات 
اليمنية على مؤشرات إحصائية ما قبل سنة  الوطنية  الدراسة  ارتكزت  األخرية. لذلك 
بالوضع  مقارنة  والواقعية  املصداقية  مستوى  على  نسبيتها  على  التأكيد  مع   2011

وضع  تدهور  إىل  اإلشارة  ينفي  ال  ذلك  فإن  اخلصوصية،  هذه  ورغم  واجلاري.  احلالي 
النساء يف اليمن وضعف مشاركتها يف الشأن العام.

• الدراســة املكتبيــة ملشاركــة املــرأة يف احليــاة السياسيـــة واملدنيـــة باليمــــن	

تطرقت الدراسة اليمنية إىل جممل األدبيات والبحوث اليت خصت املرأة اليمنية خالل 
الدارسات  2005 و2011، حيث انصب الرتكيز، كما يف باقي  الفرتة املمتدة بني سنيت 
املشاركة  بإشكالية  حتيط  اليت  املعرفية  اجلوانب  خمتلف  على  األخرى،  امليدانية 
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مشاركة  على  ركزت  الدراسات  جل  أن  إىل  الدراسة  خلصت  وقد  للمرأة.  السياسية 
املرأة يف احلياة السياسية من خالل االهتمام بتجليات املشاركة يف العملية االنتخابية 
عموما، وذلك باستثناء عدد قليل من الدراسات اليت تناولت مشاركة املرأة يف عملية 
النوع  منظور  من  اليمنية  للمرأة  السياسي  »الدور  املعنونة  الدراسات  وتعد  التنمية. 
اجلمهورية  يف  للمرأة  السياسي  التمكني  ملشروعات  مسحية  »دراسة  و  االجتماعي« 
أبرز  من  اليمنية«،  للمرأة  السياسية  املشاركة  »معوقات  و   »)2005  -  1995( اليمنية 

الدراسات اليت وقع االستناد إليها خالل هذه الفرتة.  

جمملها  يف  أكدت  فقد   ،2011 بعد  الصادرة  والبحوث  الدراسات  باقي  خصوص  ويف 
االحتجاجات  سياق  ضمن  وضعها  بعد  وذلك  املرأة،  مشاركة  وتراجع  تدني  على 
االجتماعية اليت اندلعت يف اليمن منذ سنة2011. وبينت الدراسة املكتبية اليمنية أن 
جل البحوث اليت صدرت أكدت على أن أحوال النساء ازدادت سوء عما كانت عليه من 
الدولة واألمن. يف  نتيجة غياب  املنزل أكثر صعوبة  إذ أضحت حركتها خارج  قبل، 
اليمنية  للمرأة  السياسية  املشاركة  البحوث متثالت وتصورات  أن هذه  أغفلت  املقابل 
يف  يزلن  »وال  بعنوان  أوكسفام  منظمة  )تقرير  التالية  الدراسات  وتعد  ذاتها.  حد  يف 
انتظار التغيري« والدراسة »املشاركة السياسية للنساء يف احتجاجات التغيري يف اليمن« 
و »معركة النساء اليمنيات يف املرحلة االنتقالية«( من أهم الدراسات األدبية اليت مت 

الرتكيز عليها.

خصـــائص السيــــاق فـي األراضــي الفلسطينيـــــة احملتلــــــة 

اجملال  بني  تتوزع  جغرافية  مناطق  ثالث  بني  الفلسطينية  الدراسة  يف  االختيار  راوح 
الوسطى«.  »غزة  و  »القدس«  و  سلفيت«  حمافظات  وهي  الريفي،  واجملال  احلضري 
أساسا  يقوم  حني  يف  اخلاص،  بالقطاع  والعمل  الزراعة  على  بسلفيت  االقتصاد  يرتكز 
سلفيت  وتتميز  بالقدس.  الصغرية  والورش  التجارة  على  و  غزة  يف  الزراعة  على 
بضعف البنية التحتية واخنفاض املنشآت االقتصادية الذي يعود باألساس للحركة 
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االحتالل  سلطة  تفرضه  الذي  العزل  سياسة  تنعكس  كما  بها  الواسعة  االستيطانية 
سلبا على القدس، يف حني تشهد غزة عمليات جتريف و توغالت كربى.  

           

• مؤشـــرات حــــول مشاركـــة النســـاء الفلسطينيـــات يف السيـــاسة واجملـــال العــــام	

الشخصية  األحوال  لقانون  ختضع  الغربية  الضفة  مازالت  التشريعي،  املستوى  على 
األردني املؤقت لسنة 1976، مقابل تطبيق قانون األسرة لسنة 1954 يف قطاع غزة. 

أن   ،2014 لسنة  اإلحصائي  املركزي  للجهاز  املسح  يف  الواردة  اإلحصائيات  دراسة  وبينت 
مشاركة النساء يف قطاع اخلدمات تبلغ نسبة 59,3 % ويف قطاع الفالحة، 20,9 %، ويف مقابل 

ذلك تبلغ مشاركة اإلناث يف املؤسسات املالية 28 %، مقابل 72 % للذكور,)17(

وتطرقت الدراسة الفلسطينية إىل أن القانون األردني حدد سن الزواج للفتيات ب 15 
عن  أو  للزوج  املنفردة  باإلرادة  سواء  بطريقتني،  يتم  فهو  الطالق  إىل  وبالنسبة  سنة، 
من  كل  وأعطى  اخللع  يف  املرأة  حق  على  األردني  القانون  نص  كما  القضاء.  طريق 
القانون األردني والقانون املطبق يف غزة للمرأة، سواء كانت زوجة أو مطلقة، احلق يف 

حضانة أبنائها الذين هم يف سن احلضانة. 

وعلى مستوى املشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، فقد أشارت الدراسة الوطنية إىل 
أن هذه املشاركة مرتبطة بفرتات تارخيية من املسار السياسي لألراضي الفلسطينية 
احملتلة .  ولئن مت التأكيد على أن مشاركة املرأة الفلسطينية برزت بنسب أكرب بعد 
االحتالل، إال أن هذه النسب قد تراجعت خالل سنة 2012 وخاصة بالنسبة إىل النساء 

الالتي ترشحن يف إطار قوائم نسائية ومل ينجحن يف االنتخابات.

17. http://www.pcbs.gov.ps/default.aspx
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	جــدول عــــدد 7. توزيــــــع مشــــاركة النســـاء الفلسطـينيـــات 
 فــــي االنتخــــابات حســــــب القــوائــــم سنــــــة 2012

عدد املرتشحنيعدد القوائم
القوائم 
املعتمدة

القوائم 
املرفوضة

القوائم 
اناثذكوراملنسحبة

245 864. 51828313االنتخابات احمللية 2012  .1

107513739262االنتخابات التكميلية األوىل

4800275105االنتخابات التكميلية الثانية

6733344878جمموع القوائم  .4612  .1

املصدر:  جلنة االنتخابات املركزية، تقرير االنتخابات احمللية 2012، فلسطني احملتلة، ص 135.

والضفة  وسلفيت  القدس  من  كل  يف  الفلسطينيات  النساء  حظيت  لقد 
حوالي  بلغ  نسيب  بفوز  احمللّية  االنتخابات  يف  مشاركتهّن  أثناء  الغربية 
اجملال  يف  اخنراطهّن  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر  احملافظات.  جل  يف   %  20

حيث  االحتالل،  قوى  جملابهة  النضالي  العمل  عن  مبنأى  يكن  مل  السياسي 
احمللية االنتخابات  يف  الفلسطينية  املرأة  مشاركة  مدى  التالي  اجلدول  	يبنّي 

األخرية )2012 -	2013( يف مواقع البحث حتديدا. 
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جدول عــدد 8. مشاركــة نســــاء مواقــــع البحــــث الفلسطينيــــة
فــــي االنتخــابــــات احملليــــــة 2012	-	2013 )18(

احملافظة
الفائزين/اتاملرشحون/اتالناخبون/ات

نسبة 
الذكور

نسبة 
اإلناث

نسبة 
الذكور

نسبة 
االناث

نسبة 
الذكور

نسبة 
االناث

20,5%	79,5%	21,8%	78,2%	47,5%	52,5%	القدس

20,9%	79,1%	28,8%	71,2%	48,6%	51,5%	سلفيت

الضفة 
21,4%	78,6%	24,9%	75,1%	47,8%	52,2%	الغربية

املصدر:  جلنة االنتخابات املركزية الفلسطينية.

• الدراسة املكتبية ملشاركة النساء يف احلياة السياسية واملدنية يف األراضي الفلسطينية احملتلة	

منذ  الفلسطيين  اجملتمع  يف  واالجتماعي  السياسي  الوضع  خصوصية  من  انطالقا 
املكتبية  الدراسات  مكونات  إىل  التطرق  على  الوطنية)19(  الدراسة  عملت   ،1948 سنة 
األدبيات  على  قائم  نظري  مدخل  من  انطالقا  للنساء  السياسية  املشاركة  جمال  يف 
النظرية للتيارات النسوية، حيث مت الرتكيز على أهم املراجع املعرفية اليت حاولت 

فرض تيار فكري نسوي يف جمال األحباث	االجتماعية. 

وحاولت الدراسة الفلسطينية تسليط الضوء على األدبيات والبحوث اليت اختذت من 
اعتبار نضال  وذلك من خالل  الفلسطينية موضوعا هلا،  للمرأة  السياسية  املشاركة 
املرأة ضد قوات االحتالل واالخنراط يف االنتخابات احمللية من بني املكونات األساسية 

جلنة االنتخابات املركزية الفلسطينية.. 18
نداءالربغوثي ولونا سعادة، التقرير الوطين الفلسطيين حول املشـــاركة النســـائية يف احليـاة السيـاسيـة واملدنية  - املعيقـات وسبل التجاوز،  - مركز . 19

املرأة العربية للتدريب والبحوث، »كوثر«  و»االوكسفام« تقرير غري منشور، 2015
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األحزاب  يف  النساء  مشاركة  واقع  على  الرتكيز  إىل  باإلضافة  هذا  املشاركة.  هلذه 
ناحية،  من  أمامهن،  املتاحة  والفرص  املعيقات  وإبراز  النقابية  واهلياكل  السياسية 
ومشاركة النساء يف احلياة العامة واملدنية ويف مواقع صناعة القرار، من ناحية أخرى.

املشاركة  إشكاليات  أن  إىل  النهاية  يف  الفلسطينية  املكتبية  الدراسة  وخلصت 
قد  بعدها،  وما  العربية  الثورات  قبل  ما  مرحلة  يف  الفلسطينيات  للنساء  السياسية 
أكدت على حضورهّن يف اجملال السياسي واالجتماعي واالقتصادي. يف املقابل رّكزت 
واخلاص  العام  بني  الفصل  ثنائية  على  نقدية،  قراءة  منظور  ومن  األدبيات،  معظم 
املؤسسات  بنية  هياكل  يف  بقوة  تتواجد  اليت  السياسية  املشاركة  عن  احلديث  أثناء 

الرمسية يف اجملال العام.

ويف األخري، ميكن أن نتبني إحدى املزايا املعرفية ملنهج املقارنة، وهي إبراز مكامن التنوع 
واالختالف يف سياقات متقاربة يف بعض العناصر ومتباعدة يف أخرى، ولكنها تلتقي 

يف كونها ميادين حلراك سياسي واجتماعي يسمح بقراءة متوقعات جديدة للمرأة.
 

يف  النساء  مشاركة  أن  األربعة،  للبلدان  العام  اإلطار  عرض  ضوء  يف  املالحظ،  فمن 
ذو وترية بطيئة  ولكنه  تطورا تصاعديا  التفاوت  السياسية سجلت بشيء من  احلياة 
وتونس  املغرب  يف  النسائية  للمشاركة  امللحوظ  التقدم  ويعزى  متذبذبة.  ونوعية 
اجلديدة  االنتخابية  القوانني  إىل  واليمن  احملتلة  الفلسطينية  باألراضي  مقارنة 
السياسية،  والتوجهات  العام  التشريعي  اإلطار  إليها مبعزل عن  النظر  ينبغي  اليت ال 

وكذلك التغريات االجتماعية. 

إن طبيعة اجملتمع اليمين، الذي تغلب عليه البيئة والثقافة الريفية باألساس وُتسجل 
فيه نسب مرتفعة من الفقر والبطالة، حتّمل مشروع البحث تساؤالت حول دور هذه 
اخلاصية يف دفع التغيري على مستوى مشاركة املرأة يف احلياة املدنية و/أو السياسية 
أو عرقلته كما تطرح تساؤال عن االسرتاجتيات اليت تعتمدها النساء الخرتاق اجملاالت 
احملتكرة من قبل الرجال، خاصة يف ظل انفالت األوضاع األمنية. ويف املقابل، فإن إقبال 



النســـــاء فــــــي احليـــــاة السيـــــاسيـــــة واملدنيـــــة - املعيقـــــات وسبـــــل التجــــــاوز

51

النساء على مواجهة االحتالل األجنيب يف األراضي الفلسطينية احملتلة ومقاومته عزز 
يفسح  الذي  املرتفعة  املدرسي  االلتحاق  نسب  غرار  على  الفلسطينية  املرأة  تسييس 
اجملال للتنشئة السياسية. ويبقى انعكاس هذه العوامل على متثيلية املرأة يف املواقع 

السياسية دون املطلوب.
 

الواردة يف العرض ال حتيل على اعتبارها إجابة وافية عن واقع  إن املؤشرات الكمية 
املشاركة، أو باألحرى املشاركات النسائية، وإمنا متهد وتسهل طرح القضية احملورية 
تغليب  هو  املقّدمة  الدراسات  من  عدد  على  سجلناها  اليت  املؤاخذات  ومن  وحتليلها. 
بالنفاذ  املقارنات  هذه  تسمح  وال  النوعية.  املقاربة  حساب  على  واألرقام  الكم  منطق 
إىل فحوى الصورة اليت تأخذها مشاركات النساء يف السياسة واجملتمع، وهو املنزلق 
الذي يتمثل يف الرتكيز على املعطى العددي والنسب املئوية ويؤدي هذا الرتكيز إىل 
إهمال األشكال واملسالك غري املعتادة للمشاركة النسائية والقيمة اجملتمعية املضافة 
اليت ميكن استقراؤها من خالل تتبع تطور األمناط الثقافية الشائعة حول دور املرأة 
يف احلياة العامة وجتذر الوعي باملساواة لدى النساء وتلمس احلدود اجلديدة هلامش 
يدعونا  فذلك  وبالتالي  متجانسة.  غري  فئة  اعتبارهن  مع  إليهن  املنسوب  احلرية 
للتمعن يف كل جتربة على أنها مسار فردي فذ يتنزل يف سياق اجتماعي وسياسي 
الدروس منه ونقله إىل باقي اجملموعة يف  واقتصادي بعينه مع إمكانية استخالص 
املعتمد يف  املقارنة  البلدان. وهنا نصل إىل ميزة أخرى ملنهج  باقي  أو يف  الواحد  البلد 

هذه الدراسة اإلقليمية.  
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دراسـة ميدانيـة للمعيقات والفرص أمام املشاركة 
النسـائيـــة فـــي احليـاة السيــاسيــة واملدنيـــــة

املقدمـــــــــــــة

العامة والسياسية هي قضية جوهرية ال  النسائية يف احلياة  إن مسألة املشاركة 
فيه مظاهر  تنعدم  إرساء جمتمع دميقراطي  التفكري يف  التغاضي عنها عند  ميكن 

وأسباب انعدام املساواة بني اجلنسني يف ممارسة فعل املواطنة.

خمتلف  وبني  والنساء  الرجال  بني  يساوي  جتعله  بشمولية  املواطنة  مفهوم  يتميز 
الشرائح االجتماعية. يف املقابل يكشف واقع املشاركة النسائية يف احلياة السياسية 
على  التكافؤ  انعدام  عليها  يغلب  وضعيات  عن  القرار،  صنع  ملراكز  ولوجهن  وعدم 
املنتميات إىل طبقة  أو  املثقفات  النساء  والثاني بني  األول بني اجلنسني،  مستويني: 

اجتماعية ميسورة وبني النساء الفقريات 	واملهمشات.

وتنعكس هذه الفجوة على الدراسات والبحوث اليت، على أهميتها، تتغافل يف معظم 
األحيان عن التعرض ملسارات النساء الفاعالت على املستوى السياسي، كما تتجاهل 
النساء الالتي انطلقن من وضعيات اجتماعية صعبة ومعقدة لتتحدى تلك الظروف 

وتؤثر من موقعها على احلياة املدنية والسياسية.

وجدير  بامتياز  راهن  موضوع  حول  الدراسة  هلذه  العلمية  الشرعية  مينح  ما  وهو 
بتحقيق رهانات متعددة، لعّل من أهمها متهيد الطريق حنو وضع وتفعيل القوانني 
اجلنسني  بني  املساواة  حول  تتمحور  دميقراطية  تقاليد  بإرساء  الكفيلة  والتدابري 
معرفة  بالضرورة  الرهان  هذا  ويقتضي  االجتماعية.  الشرائح  خمتلف  وبني 
دقيقة مبختلف العراقيل اليت تعيق مشاركة النساء يف احلياة السياسية واملدنية 
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ودراسة للطرق واإلسرتاتيجيات اليت اتبعتها بعضهن للمرور من الالمشاركة إىل 
الذي حيول دون  التالية: ما  تباعا يف األسئلة  الدراسة  املشاركة. وتتبلور إشكالية 
الفقريات  النساء  صفوف  يف  فيها  واملشاركة  واملدنية  السياسية  باحلياة  االهتمام 
واالسرتاتيجيات  السبل  هي  وما  املعيقات؟  هذه  جممل  تصنيف  هو  وما  واملهمشات 
املتعبة من قبل البعض منهن لتجاوز هذه املعيقات واالضطالع بدور قيادي تغيريي ؟

تبقي  اليت  الوحيدة  ليست  مركزيتها،  على  االقتصادية،  املعيقات  أن  أوال  نفرتض 
من  سلسلة  إليها  تضاف  وإمنا  والسياسية،  النساء  بني  الظاهرية  القطعية  على 

املعيقات اليت يتصدرها رمبا	التمييز بني اجلنسني.

	ثانيا، حيتمل أن يكون للنمط اجملتمعي ولتوزيع عالقات القوى داخل األسر ثقل كبري 
العام ويف تطويعهن بالكيفية  النساء يف عزلة عما يعتمل يف اجملال  يف اإلبقاء على 
السلبية وتنأى بهن عن  اليت جتعلهن خاضعات ملنظومة اجتماعية تثبتهن يف دور 

جمال الفعل والتأثري. 

ونفرتض أيضا أّن تردي األوضاع االقتصادية وغياب العوامل املساعدة، ال جيعل ولوج 
املمكن  من  وأّنه  مستحيال  واملدنية  السياسية  املشاركة  مرحلة  إىل  النساء  بعض 
التغيري قصد  وقادرات على  املستوى احمللي  لنساء فاعالت على  أمثلة  التعرف على 
دراسة السبل واالسرتاتيجيات املتبعة من قبلهن وصياغة هذه األمثلة يف شكل مناذج 
لدعم  توخيها  ميكن  حلول  اقرتاح  إىل  للتوصل  بها  واالستئناس  بها  االحتذاء  ميكن 

املشاركة السياسية يف صفوف هذه الفئة من النساء على وجه التحديد.

بناء على هذه الفرضيات، سيتم تصريف عناصر اإلجابة على اإلشكالية املطروحة 
بناء على تقسيم معريف يتمحور حول مقولتني: أوال، مقولة الالمشاركة، مع بيان 
أسبابها وعواملها اهليكلية، الفردية واالجتماعية، وهو ما سيشكل موضوع الفصلني 
األول والثاني، وثانيا، مقولة املشاركة اليت سيتضمنها الفصل الثالث الذي يركز 



النســـــاء فــــــي احليـــــاة السيـــــاسيـــــة واملدنيـــــة  - املعيقـــــات وسبـــــل التجــــــاوز

54

على دراسة وحتليل االسرتاتيجيات واإلمكانات وكل ما من شأنه أن يساعد النساء 
على جتاوز املعيقات والسعي إىل التأثري يف احلياة العامة و/أو السياسية باالعتماد 
الفلسطينية  واألراضي  واليمن  واملغرب  تونس  من  كل  يف  املرصودة  احلاالت  على 

احملتلة.

منهجيــــــة البحــــــث وتقنيــــــاتــــــه 

تقوم على منهج  باألساس وهي مقاربة  الدراسة على مقاربة كيفية  نعتمد يف هذه 
يف  ويفرتض  املوجهة.  نصف  املقابلة  على  تستند  حمدودة  هيكلة  وعلى  مكثف  حبثي 
هذه التقنية أن يعد الباحث جمموعة من األسئلة اليت تتمحور حول موضوع رئيسي 
الدليل وفق ما يقتضيه »عقد االتصال« املربم حسب تعبري)20(      مع إمكانية التخلي عن 
على  يركز  الذي  التفهمي  االجتماع  علم  ضمن  الدراسة  وتتنزل   .»Alain Blanchet«
التفاعالت بني األفراد ويسعى للنفاذ إىل املعنى الذي مينحونه لسلوكياتهم وأفعاهلم 

وكل ما خيص وجودهم االجتماعي.

تعدد  يف  العينة  اختيار  يف  حموري  هو  ما  ميكن  مل  املنهجي،  اخليار  هذا  على  وبناءا 
بني  املراوحة  اعتماد  مت  ولذلك  بعينها،  املطلوبة  اخلاصيات  انتقاء  يف  وإمنا  املبحوثني، 
اليت خنتارها لتضمني مواضيع معينة، وبني عينة كرة  تلك  القصدية، وهي  العينة 
الثلج، وذلك بتتبع شبكة عالقات املبحوثني وتوجيههم للباحثني حنو أفراد تتوفر لديهم 

معايري االختيار.

البحث  أقطار  بني  نسبيا  متساوية  بصفة  موزعة  امرأة   106 الدراسة  عينة  مشلت  لقد 
األربعة، وهي تونس واملغرب واألراضي الفلسطينية احملتلة واليمن مع عدد متساو بلغ 
22 امرأة كحد أدنى باألراضي الفلسطينية احملتلة و38 امرأة كحد أقصى باملغرب و23 

امرأة بكل من تونس واليمن.

20. Alain Blanchet, L’enquête et ses méthodes, l’entretien, Paris, Nathan, 1992.
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ومبا أن الدراسة تستند يف منهجها على التحليل وفق مقاربة النوع االجتماعي، كان من 
الضروري إجراء بعض املقابالت مع رجال من فئات خمتلفة ال ينتمون بالضرورة إىل 
حميط املبحوثات، وذلك للتعرف عن كثب على خمتلف التصورات املرتبطة باألنثوي 
والذكوري يف عالقتهما باحلقل السياسي وتفكيكها. وتتكون العينة على هذا األساس، 

من 31 رجال وهو ما يعادل تقريبا ثلث العدد اجلملي للنساء.

تشاركية  عمل  منهجية  البداية  منذ  توخت  قد  البحث  فرق  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
حبضور املشرفني على مشروع البحث وجلنة من اخلرباء. وُعرضت أول ورقة منهجية 
للدراسة مبراكش على إثر امللتقى اإلقليمي حول التمكني السياسي للنساء يف مشال 
2014، لتليه ورشة  الراهنة يف ماي/مايو  إفريقيا والشرق األوسط يف ضوء التحوالت 
ل  ملناقشة املنهجية املقرتحة واالتفاق  عمل ثانية يف بداية شهر ديسمرب/ كانون األوَّ
االستطالعية  املرحلة  نتائج  تبادل  خالهلا  مت  كما  بتونس.  موحدة  عمل  خطة  على 

وجتارب دليل املقابلة.

أوائل شهر ماي/مايو بتونس عرضا ومناقشة للسياق  وتضمنت ورشة عمل ثالثة يف 
الالحقة  املراحل  املكتبية وتنظيم  الدراسات  البحث إىل جانب  بلدان  بلد من  العام لكل 
و  الوطنية  التقارير  من  األولية  النسخ  وتناقش  تعرض  أن  قبل  البحوث  يف  للتقدم 
صياغة التقارير يف نسختها النهائية يف ورشة عمل رابعة انعقدت يف موفى شهر جوان/ 

يونيو بتونس.

نتائج  أهم  ليلّخص  اإلقليــــمي  التقرير  هذا  يأتي  واجلهود،  املراحل  هذه  لكل  وتتوجيا 
البحوث والربط بينها مع تبيان أوجه االلتقاء واالختالف بني األقطار األربعة والتوصل 
منظمة  بعثه  تعتزم  الذي  املناصرة  مشروع  تدعم  أن  شأنها  من  توصيات  بلورة  إىل 
»أوكسفام« قصد دعم املشاركة النسائية يف احلياة السياسية وحتى يبقى مركز املرأة 
العربية للدراسات والتدريب »كوثر« وفيا اللتزامه برسم مسارات العمل املستقبلية مبا 
خيدم قضايا النساء العربيات يف املنطقة ويساهم يف رفع التحديات الراهنة اليت تواجهها.
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املفــــــاهيم الرئيسيــــــة
• مفهــــوم الفقــــر و مفهــــوم التهميــــش	

التصاقه مبفهوم  تتباين حماوالت حتديد مفهوم سوسيولوجي للتهميش وتتفق على 
اإلقصاء الذي هو أكثر تداوال. ويستعصي التهميش على التحديد الرتباطه بوضعيات 
هذا  ويربز  االخنراط  من  واحلرمان  األهلية  وفقدان  واحلرمان  كالفقر  متنوعة 
التهميش  يقتصر  وال  أمام حقيقة يصعب حصرها.  االجتماع  علماء  تيقن  عدم  الرتدد 
على اهلشاشة االقتصادية أو تراجع مستويات التوظيف ونقص املوارد، بل يتعدى ذلك 

ليشمل الرتاجع يف االنتفاع وممارسة احلقوق االجتماعية اليت تكفلها التشريعات.

• مستويــــات التهميــــش وأسبــــابــــه	
ختتلف مستويات التهميش ومالحمه من منطقة إىل أخرى وفقا لطبيعة تركيبتها 
عملها.  أسواق  وانكماش  انفتاح  ومستويات  والتنموي  االقتصادي  وواقعها  السكانية 
الفئوية.  املتطلبات  مع  تفاعلها  ومدى  التنموية  السياسات  طبيعة  ذلك  إىل  وتضاف 
املنطقة  يف  املهمشة  الفئة  ثقافة  بطبيعة  مرتبطة  ألسباب  كذلك  التهميش  ويعود 

واليت تتجلى يف :

• ضعف حّس املبادرة 	
• شيوع ثقافة االتكال والرعاية.	

• خاصيــــات التهميــــش	
• الذاتية 	 احملددات  بني  األدوار  وتداخل  إنتاجه  آليات  بتعدد  التهميش  يتسم 

يف  التهميش  ويتنزل  إنتاجه.  إعادة  أو  إنتاجه  يف  تساهم  اليت  واملؤسسية 
الفئات  خمتلف  هنا  يشمل  فهو  بالفقر  ملتصق  كمفهوم  دراستنا  سياق 
املهمشة من النساء مثل األمهات العازبات أو السياسيات الالتي يقع إقصاؤهن 
 1991 يف  الصادر  كتابه  ويف  وغريها.  األحزاب  يف  قيادية  مناصب  من 
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)21( اجلديد«  الفقر  حول  حبث  االجتماعية:  األهلية  »فقدان  عنوان  	حتت 
يقف Serge Paugam عند ثالثة أمناط للفقر يعّرفها كاآلتي :

• الفقر املدمج : عندما يكون الفقراء كثريي العدد وعندما يسهل متييزهم عن 	
باقي اجملتمع كما يف البلدان النامية مثال.

• الفقر اهلامشي : وهو متظهر خمتلف للفقر يهم فئة قليلة العدد تكون عامة 	
ضحية حلوادث يف احلياة.

• الفقر السالب للتأهيل : حيث يزداد الفقراء عددا ويقع تطويقهم خارج جماالت اإلنتاج.  	

طوعنا  إذا  أما  حبثنا،  سياق  يف  إجرائية  معرفية  قيمة  ذي  األخري  املفهوم  هذا  ويعد 
جماالت اإلنتاج لتشمل جماالت املشاركة واإلقدام على أفعال تغيريية، فتربز العالقة 
العضوية بني الفقر والتهميش : فالفقر حيد من مؤهالت الفرد للمشاركة يف احلياة 

العامة ومن ثم يتفاعل معه اجملتمع بطريقة ترسخ فقدانه هلذه املؤهالت.

• مفهــــوم املشــــاركــــة	
القيادة  تعتمد  معقلنة  كممارسة  وهي  وواجب  حق  العامة  احلياة  يف  املشاركة  إن 
كاسرتاتيجيا ووسيلة ال كهدف. وتعتمد املشاركة على مؤهالت وحمفزات من شأنها 

أن ترقى باملشاركة الرمزية مثال إىل مستوى املشاركة الفعلية.

• مستويــــات املشــــاركــــة:	

• التمكن من املعلومة	
• إبداء الرأي	
• القيام مببادرات	
• االنتخاب	

21. Paugam, S, La disqualification sociale, essai sur la nouvelle pauvreté, Paris, PUF, 1991.
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الرمسية.  غري  ومنها  الرمسية  فمنها  خمتلفة،  متظهرات  املشاركة  وتأخذ 
مدنية  هياكل  يف  املباشر  االخنراط  أشكال  كل  األول  النوع  ويشمل 
حني  يف  وغريها،  واملنظمات  واألحزاب  والنقابات  كاجلمعيات  وسياسية 
القانونية،  غري  أو  القانونية  الشكلية،  غري  أو  الرمسية  غري  املشاركة  	حتيل 

إىل االعتصامات واملظاهرات وغريها من وسائل االحتجاج.

واملشاركة، حسب Marie Helene Bacqué وحممد مشماش)22(   يف تقرير أعد يف 2013، 
وهذا  للنساء.  السياسي  التمكني  مبفهوم  ملتصقة  وهي  الفعل،  على  القدرة  إىل  حتيل 
املفهوم هو الذي سيؤمن االنتقال من الالمشاركة إىل املشاركة بالرتكيز على مكامن  

»القدرة لدى النساء وتنميتها«.

وإرادته  الفرد  تنبثق عن وعي  اليت  الفعل  القدرة على  دراستنا، على  إطار  ونركز، يف 
ومساعيه لتحقيق أهداف تتجاوز املستوى الفردي إىل حتقيق مصلحة عامة للمجموعة 
باعتبارها، يف تناولنا، جمموعة وطنية ال إثنية، تركيزا على البعد اجملتمعي والسياسي 

على حساب البعد	الثقايف. 

هذه  أن  تبني  معاينات  من  ننطلق  فإننا  بالتحديد,  النساء  مشاركة  على  وبالرتكيز 
املشاركة تبقى ضئيلة مقارنة مبشاركة الرجال وهي حمفوفة بالصعوبات والعراقيل 

خاصة بالنسبة إىل النساء الالتي يعشن يف وضعيات فقر وتهميش.

22. Bacqué, M.H , Mechmache, M, Pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ministère de la ville, 
juillet 2013.
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• مفهــــوم القيــــادة التغييــــرية	
إن القيادة التغيريية، حسب ما تدل عليه تسميتها، هي قيادة تهتم بإحداث 
املفهوم على أهمية كربى  األولي هلذا  التعريف  اجتماعي. وينطوي  تغيري 
أطرها  عن  بها  ننأى  أن  لنا  يسمح  مبا  للقيادة  التغيريي  للطابع  وأولوية 
ومنها  االقتصادي  منها  خمتلفة  مستويات  التغيري  ويشمل  التقليدية. 
التغيريية  القيادة  املفتاح يف تعريف  الكلمة  إن  السياسي.  االجتماعي ومنها 
هي التغيري.فالقيادة التغيريية تنبين على إرادة التغيري وتهدف إىل إحداث 
التغيري. ولذا، فان تصورنا للقيادة التغيريية يقف على النقيض من املوقف 
ترتبط  بل هي مسألة  أو ال شيء،  امتالك كل شيء  ليست  األحادي، فهي 
تسلكها  اليت  الطرق  ولتنوع  للمشاركة  السوسيولوجية  النظرة  بتغيري 
النساء  ملمارسة تأثريهن على سري السياسة العامة وصانعي القرار بطريقة 

مباشرة أو غري مباشرة.

الضوء  تسليط  يف  تتمثل  القدرات،  هذه  لتنمية  األوىل  اخلطوة  فإّن  لذا، 
على جتارب لنساء عربن من اهلامش حنو مشاركة مدنية وسياسية ذات 
داللة وإخراجها إىل العلن من أجل تثمينها واالستئناس بها لدعم التجارب 

واحملاوالت املماثلة واملمكنة.
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معيقــــــات املشــاركــــــة النســــائيــــــــة   القســم األول 	
فـــي احليــــــاة املدنيــة والسيــاسيــــــــة 	 	 	

النســـــــاء الفقيـــــــــرات واملهمشــــــــــــــات: الفصـــــــل األول : 	
ثالــوث املعيقــــات األوليــة والعالقـــة بينهــــا 	 	 	

كشف البحث امليداني باملناطق املختارة يف البلدان األربعة عن ارتباط متني بني االنتماء 
احمللي والوضعية املادية واملستوى التعليمي. ففي ما أمسيناه مناطق اهلامش، تلك اليت 
مثل  النساء،  تفتقر  واالجتماعية،  االقتصادية  واالمتيازات  واملوارد  لإلمكانيات  تفتقر 
إىل  الفتيات  يضطر  مما  لتأمني حاجياتهن  الكافية  املوارد  إىل  السكان،  من  عدد كبري 

االنقطاع عن الدراسة واالشتغال حبرف ومهن زهيدة األجر بالنسبة إىل البعض.

اهلياكل  فيها  وتغيب  الفقر  مؤشر  فيها  يرتفع  مهمشة  منطقة  إىل  فاالنتماء 
تؤثر  بكيفية  االقتصادية  الوضعيات  صعوبة  من  يزيد  العمل،  وفرص  واملؤسسات 
بشكل ملحوظ على تدني املستوى التعليمي للبنات مما جيعلهن فاقدات للمؤهالت 
العلمية والشهادات اليت متكنهن من احلصول على وظائف وفرص عمل تضمن هلن 

قدرا من االستقاللية املالية.

وقد برز االنقطاع عن الدراسة كمعيق من الدرجة األوىل لكل ما من شأنه أن ينمي 
واملدنية  السياسية  باحلياة  االهتمام  على  قدراتهن  من  ويرفع  الفتيات  استقاللية 
واملشاركة فيها. وقد مشلت العينة عددا كبريا من النساء الالتي عرّبن عن إدراكهن 

ألهمية التعليم ولالنعكاسات السلبية لالنقطاع عن الدراسة.

شيء  حتى  على  نادمة  »مانيش   : املستجوبات  أحد  وهي  نعمة،  تقول  السياق  هذا  يف 
الواحد يفهم وهي  اللي ختلي  القراية هي كل شيء، هي  إال على قراييت،  الدنيا  يف 
اللي ختليه يقدم« ) نعمة، 46 سنة، سنة أوىل تعليم أساسي، غري متزوجة، ال تعمل، 
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احللفاء، بن خيار، نابل، تونس(. وتضيف ميادة: »خرجت من املدرسة وأنا طفلة ألننا 
كنا نذهب إىل القرية جنمع التمر من حتت النخل وجنمع احلطب ونرعى الغنم«. 
عديد  ويف  اليمن(.  حضرموت،  موظفة،  مطلقة،  أساسي،  ثامنة  سنة،   41 )ميادة، 
املعيقات اليت تواجهنها يف حضرموت  اليمن األمية كأهم  النساء يف  احلاالت، قدمت 

واحلديدة.

املناطق  متيز  اليت  الصعوبات  جممل  يضاف إىل  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  يف  و 
املهمشة معطى اإلحتالل الذي يقلص فرص الفتيات من مواصلة تعليمهن، كما هو 
احلال مع أمل اليت تقول يف هذا الصدد: »بعد الزواج قام زوجي ومحاتي بتشجيعي على 
أن أكمل الدراسة، ولكن مكان السكن ما يسمح أبدا يف التنقل وخويف من التنقل شكل 
السبب الرئيسي يف االبتعاد عن فكرة التعلم. وزي ما انت شايفة، النيب صموئيل قرية 
يف املنطقة »ج« يتحكم املستوطنني مبدخل القرية حيث تقطن عائلة من املستوطنني 
إىل  باإلضافة  القرية،  لسكان  واإلظطرابات  التوتر  حمدثني  القرية  مشارف  على 
احتياجات  إىل  متوينية  مواد  من  القرية  يدخل  ما  يف  اإلسرائيلية  الشرطة  حتكم 
تشغيلية« )أمل، 25 سنة، ثانوي، متزوجة, ربة بيت، النيب صموئيل، القدس، األراضي 

الفلسطينية احملتلة(. 

الفلسطينية  باألراضي  احلاالت  من  عددا  فإن  اخلصوصية،  هذه  من  الرغم  وعلى 
عن  االنقطاع  يف  املتسبب  الفقر  يف  األخرى  البلدان  يف  نظرياتها  مع  تلتقي  احملتلة 
الدراسة أو عدم االلتحاق باملدرسة متاما، كما حتيل على ذلك شهادة نور: »بعيش يف 
ظروف اقتصادية صعبة والفقر مش عيب، العيب انك تعيش يف بيئة مش حمرتمة، 
يف  لظروف  اجلامعة  يف  سنتني  درست   . الفارغة  والعني  واملخدرات  احلشيش  بيئة 
العيلة قعدت واشتغلت عاملة نظافة يف عيادة ..«. ) نور، 39 سنة، الثانية تعليم عال، 
متزوجة، ال تعمل، حكر اجلامع، دير البلح، األراضي الفلسطينية احملتلة(. وتضيف 
أبوي بيخليين أحش للدواب وأملى مي،  باملرة، كان  »أنا ما دخلتش مدارس   : سالم 
 23 بالدواب« )سالم،  أقوم  أبوي علشان  بعدين قعدني  األمية شهرين  قريت يف حمو 

سنة، أمية، متزوجة ال تعمل، الربكة، دير البلح، األراضي الفلسطينية احملتلة (.
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والظروف  بالوضعيات  فيقرتن  حمليا،  بعدا  املدروسة  احلاالت  يف  الفقر  ويكتسي 
املناطق  يف  خاصة  العيش،  مستوى  حتسني  إمكانيات  فيها  تغيب  اليت  للمناطق  املميزة 
الريفية والقروية. و يف املناطق اليت حتظى بامتيازات اقتصادية واجتماعية، فتنحصر 
اإلشكاليات االجتماعية واالقتصادية، خاصة لدى النساء القادمات من مناطق أخرى، يف 

إطار حركة النزوح والتنقل بني املناطق للبحث عن عمل. 

الوضعية  يؤزم  مما  حمرومة،  ملنطقة  االنتماء  من  تبتدئ  صريورة  يف  يتنزل  فالفقر 
فرص  بذلك  فتلغي  الدراسة  عن  االنقطاع  إىل  الفتاة  معه  تضطر  بشكل  االقتصادية 
عمل تضمن هلا االستقاللية املادية، وهو ما خيلق أنواعا جديدة من اإلقصاء بفقدانها 
للمؤهالت املهنية واملهارات، يضاف إىل ذلك إقصاء املرأة من دائرة التشغيل ومن عالقات 
الزمالة واالندماج االجتماعي وصوال إىل املؤهالت الذاتية والثقة بالنفس والقدرة على 

التواصل مع اجملموعة.

بوغام«)23(،  »سارج  تعبري  حد  على  للمؤهالت،  السالب  الفقر  ملفهوم  تأكيد  هذا  ويف 
وهي مؤهالت مهنية تكوينية فاجتماعية فذاتية تفقد الفرد خصوصيته املدنية اليت 
العالقات  هي الشرط األساسي لقيام اجملتمع. فاجملتمع ليس حصيلة األفراد، وإمنا 
يف  االنضواء  كيفية  املوالي  الرسم  ويربز  بينهم.  والتفاعل  والتواصل  واالشتباك 

صريورة التهميش.

23. Paugam, S, La disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté, Paris, PUF, 1993
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هشــاشــــة الوضعيـــــات اإلجتمـــــاعيــــة والقتصــــاديــــــة

• املعيقات يف نظر النساء: هل اجلنس يف طليعة املعيقات أم على هامشها؟	
الصعبة  اجلغرافية  واخلصائص  احمللي  بالبعد  املقرتن  أو  امُلَمْوَضْع  الفقر  مفهوم  إّن 
املناطق احلضرية من مرافق تنمية ومؤسسات ومجعيات،  واالفتقار لكل ما يتوفر يف 
سرعان ما يكشف عن تأنيثه إذا ما متعنا يف فحوى الشهادات، فيبدو على هذا األساس 
مرتبطا ارتباطا شبه عضوي مبسألة التمييز بني اجلنسني. فالفقر والتهميش، وإن كانا 
خيصان كل اجملموعات احمللية، فإنهما يرتكزان ويتعمقان يف صفوف اإلناث. فظاهرة 
االنقطاع عن الدراسة ال ختص اإلناث والذكور عل حد سواء، إذ أثبت البحث امليداني 
أنه كلما اقتضت الوضعيات األسرية تضحيات، فالبنت هي اليت تقدم هذه التضحيات 
وتتحمل مسؤولية الرعاية الصحية وشؤون البيت، يف حني يقتصر دور الذكور على 

توفري املوارد املادية ما أمكن هلم ذلك.

4. أنواع 
جديدة من
 االقصاء

 3. االنقطاع
 عن  الدراسة

1. التهميش 
)االنتماء  إىل منطقة 

حمرومة(

 2. تعمق
 الفقر
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ُحرمت  اليت  مثال،  أمينة،  غرار  على  البحث،  بلدان  كل  يف  له  صدى  املبدأ  هذا  وجيد 
قائال:  والدها  اعرتض  إذ  املدينة  إىل  تنقلها  يقتضي  كان  الذي  تعليمها  مواصلة  من 
نابل،  بنزل،  عاملة  مطلقة،  سنة،   50 )أمينة،  لتربسق!«  متشي  بناويت  »ماعنديش 
الظروف  ضغط  حتت  املدرسة  تركن  فتيات  عن  تونس  يف  األمثلة  وتتعدد  تونس(. 

املادية الصعبة أو إلعالة األهل.

سن  »على  نهى:  تقول  حيث  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  يف  ذاته  األمر  ونالحظ 
حلدا  تنذل  ما  أمي  علشان  حالي  وبني  بيين  أنا  قررت  املدرسة،  تركت  خالص   13

أن  أمي تطلب من حدا،  داعي  ما فيش  وأبوي مريض، خالص  بالطريقة هي  هيك 
بقعد يف الدار وبشتغل ، بعجن، بطبخ، حببز بطيخ وبطعمي إخواتي )نهى، 36 سنة، 
تقول  ذاته  السياق  ويف  احملتلة(.  الفلسطينية  األراضي  سلفيت،  بيت،  ربة  أساسي، 
ميادة: »خرجت من املدرسة ألننا كنا نذهب إىل القرية جنمع الثمر من حتت النخل 
موظفة،  مطلقة،  أساسي،  ثامنة  سنة،   41 )ميادة،  الغنم«  ونرعى  احلطب  وجنمع 

حضرموت، اليمن(. 

وتقول وداد: »أسرتي منغلقة، حتى الدراسة مل أدرس، البنت عندهم للزواج فقط، 
سادسة  سنة،   35 )وداد،  الفاسدة«  الليمونة  مثل  البنت  أن  لي  يذكرون  كانوا 
»بالليمونة  للفتاة  التشبيه  هذا  ولعل  اليمن(.  احلديدة،  عاملة،  متزوجة،  أساسي 
الفاسدة« حييل على التمثالت اليت جتعل من التزويج املبكر احلل األنسب لتاليف 
مزيد األضرار، فكأن والدة البنت ترافقها إلزاما والدة اخلوف اجملتمعي من إهدار 
الشرف، ويصبح تزويج الفتاة يف سن مبكرة قاعدة اجتماعية يف اليمن حيث تهيمن 
ثقافة ريفية تنظر للمرأة نظرة وظيفية وحترمها من أبسط وأهم حقوقها، مثل 
بنات  تقول: »حنن مخس  السياق، حني  وداد معربة أكثر يف هذا  التعليم. وحالة 
حتمل  يستطيع  وال  باليومية  عامل  أبي  ألن  ال،  وحنن  تعلموا  األوالد  وولدين، 
تكاليف الدراسة للجميع«. )وداد، 35 سنة، سادسة أساسي، متزوجة، عاملة نظافة، 

احلديدة، اليمن(.
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ويبني البحث امليداني يف املغرب أن النساء، وإن كن العائالت ألسرهن، فهن ال حيضني 
حصر  إىل  الذكورية  الثقافية  الضوابط  تدفع  بل  بدورهن،  االجتماعي  باالعرتاف 
حدود حركتهن يف الفضاء اخلاص مما جيعل جمرد تفكريهن يف منافسة الرجال يف 

األنشطة اليت يقومون بها يف اجملال العام غري وارد.

هي  والتهميش  واجلنس  الفقر  أن  هو  االعتبارات  هذه  ضوء  يف  استخالصه  ميكن  وما 
يبقى  اجلنس  ولكن  أوترتيبها،  فصلها  العسري  ومن  جمتمعة،  تعمل  أولية  معيقات 
الفيصل يف مسار التهميش. فالفقر يستدعي التهميش وهو يف اآلن ذاته نتاج له، واجلنس 
يستدعي التهميش والفقر. وبالتالي فأن تكون امرأة ما فقرية، فتلك تذكرة اخنراطها 
يف صريورة تهميش اجتماعي تعمل كحلقة مفرغة يتعذر كسرها، خاصة يف غياب 
يف  للمرأة  واالقتصادي  السياسي  التمكني  جمال  يف  العاملة  املدني  اجملتمع  تنظيمات 

املناطق الريفية والقروية وشبه احلضرية.

املبحوثات  ذاتية  على  آنفا  هلا  تعرضنا  اليت  الوضعيات  هذه  انعكاسات  دراسة  إطار  ويف 
املبحوثات عند  وبالسياسة، مت حتليل خطاب  البالد  العام يف  بالوضع  اهتمامهن  وعلى 
التعبري عن ذواتهن وعند احلديث عن عالقتهن بالسياسة. وهذا ما سنعرض نتائجه يف 

الفصل التالي.
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املعيقــــــــــات غيـــــــــر املبـــــــــاشـــرة الفصـــــــل الثـــاني: 	

• مســــألــة القــــدرة التعبرييــة لــــدى النســــاء املستجوبــــات	
حمريا  أمرا  بدا  الصعب  االمتحان  مبثابة  ألنفسهن  النساء  من  العديد  تقديم  كان 
واإلجابات  والتعجب  االبتسام  بني  الفعل  ردود  تراوحت  فقد  كبري.  حد  إىل  وحمرجا 
املقتضبة. ويف ذلك داللة على أن املستجوبات مل يعهدن أن يهتم أحد بذواتهن أو يطلب 
ما يزيد عن البيانات الشخصية. تقول إحداهن: »شنية روحي؟ يف الدار، الهية بالعزوزة« 
) نعمة 46 سنة، أوىل أساسي، غري متزوجة، ال تعمل، بين خيار، نابل، تونس(. وبنفس 
األسلوب اإلستنكاري، عربت أخرى: »منظفة، مش متعلمة، ايش شا أكون؟« )وداد، 35 

سنة، سادسة أساسي، متزوجة، عاملة، احلديدة، اليمن(. 

ذاتي  إقصاء  وعن   )estime de soi( الذات  تقدير  يف  نقص  عن  التعبريات  هذه  تنم  قد 
التهميش  حالة  يرسخ  مما  أنفسهن،  على  واملهمشات  الفقريات  النساء  بعض  متارسه 
املبحوثات أرحيية يف اإلجابة  املقابل، أبدى عدد آخر من  الذي يعشنه. ويف  االجتماعي 
ألدوارهن  الرتاتبية  رؤيتهن  على  مستندات  أنفسهن،  لتقديم  دعاهن  الذي  السؤال  عن 
متوسط  تعليمي  مستوى  على  منهن  احلاصالت  وخاصة  بالعمل  أو  باألسرة  املتعلقة 
النساء  وبتجربة  املدرسي  املال  برأس  التعبريية،  الكفايات  ارتباط  يربز  وهذا  عال.  أو 
متيزن  مثال،  اجلمعيات،  يف  املنخرطات  فالنساء  السياسية.  واملشاركة  العام  اجملال  يف 

بقدرات تعبريية عالية، سواء تعلق األمر حبياتهن اخلاصة أو بالشأن العام.

نفسه  ينّزل  نفسه  تعريف  عن  املساءل  الفرد  فإن  موشيلي«،  »أالكس  إىل  وبالرجوع 
»اجتماعيا  أو  »مهنيا«  أو  أسريا«  »عاطفيا  السياق  فيكون  معني،  سياق  يف  بالضرورة 
بادر  حال  يف  عدا  ما  املقابالت،  كل  يف  األخري  السياق  إىل  التعّرض  يتم  ومل  سياسيا«، 

الباحث باإلشارة إليه.
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املعيش  اليومي  اجملال  بعد  يلجا  مل  املواطنة  وبعد  »املاكروجمتمعي«  البعد  فإن  ولذا، 
الفرد،  هوية  ضمنهما  تتحدد  اللذان  والعام  اخلاص  اجملالني  بني  فصل  هنالك  أنه  أي 
ومل  اليومية  االهتمامات  عن  معزوال  بها  يتعلق  وما  مستبعدة  املواطنية  اهلوّية  وبدت 
يقع إدماجهما يف طريقة التفكري والتعامل، وهو ما يطرح مسألة التنشئة االجتماعية 
واملدرسة كإحدى أهم مؤسساتها اليت يفرتض أن تعنى بالتنشئة املواطنية من خالل 

اعتماد طرق بيداغوجية مدروسة وجمدية.

احلزبية  أو  الزوجية  أو  املهنية  حياته  يف  الفرد  يتلقاها  اليت  تلك  الثانوية،  والتنشئة 
املدني واملواطين، وهو ما  التجاهل للبعد  أو اجلمعياتية أو غريها، كفيلة بتدارك هذا 
حتيل إليه تصرحيات النساء حول الوضع العام والشأن السياسي، مقابل إدالءات الفئة 
من النساء الالئي عجزن عن تقديم أنفسهن، أو تعذر عليهن ذلك، واحلديث عن دورهن 

يف اجملتمع.

• اآلليــات اخلطابيــة لبنــــاء تصــــور حــــول الشــــأن السيــــاسي واالجتمــــــاعي	
عربت املبحوثات يف البلدان األربعة عن موقفهن من الشأن السياسي مبا ميكن تصنيفه 

كالتالي:
• عدم القدرة على اخلوض يف موضوع حول السياسة	
• االمتناع عن احلديث يف السياسة	
• تكرار التعليقات اجلاهزة واألحكام املسبقة السائدة	
• التعبري عن موقف مبين ومربر وعن تصور للشأن السياسي	

عن  عجزهن  عن  عربن  أو  اعتذرن  الالتي  النساء  املواقف  من  األول  الصنف  وخيص 
موش  تطلع  حاجة  نقول  خناف  حنكي،  جنمش  »ما  قالت:  اليت  نعمة  مثل  اإلجابة، 
نابل،  خيار،  بين  تعمل،  ال  متزوجة،  غري  أساسي،  أوىل  سنة،   46 )نعمة  صحيحة« 
سنة،   35 )وداد،  شيء«  افهم  وال  سياسة  أفهملك  ال  »أمية  قالت:  اليت  وداد  أو  تونس( 
أمية، متزوجة، عاملة، احلديدة، اليمن(. وكذلك الشأن بالنسبة إىل بعض النساء يف 
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املغرب، مثل كرمية اليت قالت: »معرفش شنو نقول ليك ..«. )كرمية، 50 سنة، أمية، 
متزوجة، ربة بيت، آلنيف، املغرب(.

تنسب هذه املواقف لنساء غري متعلمات باألساس، وهن أميات أو حاصالت على مستوى 
تعليمي متدني جدا وال متتلكن القدرة على الفهم وإدراك مستجدات احلياة السياسية 
واملدنية ونظامها، مما يسلبهن اجلرأة على جمرد احلديث عنها. وحييل الصنف الثاني 
على النساء الالتي عربن بوضوح عن عدم اكرتاثهن بالسياسة، مقدمات يف ذلك مربرات 
خمتلفة لعل أبرزها وأكثرها شيوعا، الفقر. وميكن االعتماد يف هذا اخلصوص على ما 
قالته فاطمة: »أش ادانا للسياسية؟ اللي كيدخلوا ليها، اللي خبري عليه، ما خمصوص 
امراة كاينة عند  [...] وال شيء  ليه  اللي بغا كاين واحد ديالو جيبو  من شيء حاجة، 
راجلها، خبري عليها، احلاجة اللي بغات تتجيها، متدريش احلساب ديال الزيت أو السكر 
وال التاي وال اللباس وال العيد وال حتى شي حاجة، متدريش ليها احلساب، غري تطيب 
لوالدها وختدم«. )فاطمة، 41 سنة، أمية, مطلقة, صاحبة مقهى شعيب، آلنيف، املغرب( 
خدمت  إذا  صحيت،  كان  عندي  انا  خاطر  تهمنيش  ما  »السياسة  قالت:  اليت  أوعائشة 
اخلامسة  سنة،   52 )عائشة،  جيعانني  نبقاو  خندمش  ما  الي  ونهار  وأوالدي  أنا  ناكل 

أساسي، متزوجة، عاملة يف البيوت، نابل، تونس(.

وتزداد حدة التعبري عن الفقر كمعيق أساسي أمام االهتمام بالسياسة يف املناطق األكثر 
فقرا، مثل مكناس يف املغرب، اذ تقول رانية يف موضوع االهتمام بالوضع العام يف البالد: 
»ما عنديش الكانة هلذا الشيء، أنا كنشوف غري أنا جالسة معكم دابا، وكنفكر أشنو غادي 
ندير غذا للغذاء، باش غنتعشا وأشنو غنعيشيهم ..«. )رانية، 28 سنة، باكالوريا, متزوجة، 

بائعة جوارب، مكناس، املغرب(. 

النساء  بعض  بني  القطيعة  مالمح  أول  أن  هو  الصدد،  هذا  يف  استنتاجه  جيدر  وما 
الفقريات واملهمشات وبني السياسة يتجلى على مستوى اخلطاب إذ ترفض هذه الفئة 
من النساء جمرد اخلوض ولو بصفة سطحية وعامة وتلقائية يف حديث حول الشأن 
األمن  حتقيق  وهي  أال  األولويات،  كأوىل  تصنفنه  ما  إىل  ذلك  مرجعات  السياسي، 
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الغذائي وتلبية احلاجيات األولية هلن وألسرهن. من هنا جعل الفقر الذي يتعاملن معه 
كمعطى بديهي وقدري، موضوع السياسة واالهتمام بها ضربا من »البذخ« وحكرا على 
من ال يعوزه قوت يومه، يف حني ينبغي وضع الفقر يف اإلطار السياسي واالجتماعي الذي 

أفرزه والرتكيز حتديدا على وضعية املرأة يف هذا اإلطار.

عزوف  عن  عربن  الالتي  النساء  مشل  فقد  املواقف،  من  الثالث  بالصنف  يتعلق  ما  ويف 
نسيب عن احلديث عن السياسة ويف بعض األحيان حاولن إبداء آرائهن، ولكنهن بذلك 
أعدن إنتاج خطابات ناجزة حول السياسة والسياسيني للتعبري، إما عن انعدام الثقة يف 
أصحاب القرار وأجهزة الدولة، أو عن انتفاء الغائية من االهتمام واملشاركة يف احلياة 

السياسية.

أو  احتجاجات  يف  املشاركة  بعبثية  اإلحساس  إىل  الغائية  بانتفاء  الشعور  ووصل 
املبحوثات، كما يدل على  حتركات شعبية »عدمية اجلدوى« من وجهة نظر بعض 
ذلك مثال ميس اليت قالت: »يعين آخر مسرية، آخر مشاركة تاعت غالء األسعار وغالء 
املعيشة، مشينا مشينا واهلل ال حدا سامعنا وال إشي هيك بس يعين حسيت انو بس فرجنا 
عحالنا«. )ميس، 41 سنة ثانوي، متزوجة, عاملة يف البيت، مجاعني، سلفيت، األراضي 

الفلسطينية احملتلة (.

العام  بالشأن  لالهتمام  استعدادا  أبدين  املبحوثات  من  عددا  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
واملشاركة يف احلياة السياسية، يف حال توفرت هلن اإلمكانات املادية واملهارات والوقت 
لذلك، إذ تقول منية مثال عن سؤالنا عن أكرب عائق أمام مشاركتها املدنية: »الفلوس 
أمية، ال تعمل، عزباء،  27 سنة،  )منية،  بيهم«  اللي ما جنمش نقدم  واحلشمة هاذوما 
إنو  حبب  فيها  اطلع  بدي  اللي  »الفرتة  نهى:  ذكرت  حني  يف  تونس(،  نابل،  خيار،  بين 
والدي يروحوا ما يكونوش وال إشي ناقص يف الدار على أساس إنه بس أتفرغ أنا عشان 
أدرسهم. فالوقت اللي بدي إطلع فيه فبفضل إني أظل يف البيت أخلص« )نهى، 36 سنة، 

أساسي،متزوجة، ربة بيت، سلفيت، األراضي الفلسطينية احملتلة(.
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سطح  على  لتطفو  النساء  إىل  املوكلة  األدوار  مسألة  تعود  األخري،  التصريح  هذا  مع 
الواقع االجتماعي الذي جيعل كل الفرص متاحة للذكور بينما تواجه اإلناث عقبات 
اليت  التقليدية  لألدوار  بإتقانهن  فقط  يتعّلق  لذواتهن  النساء  بعض  فتقدير  كثرية. 
تنحصر عموما يف اإلجناب ورعاية شؤون البيت و تدريس األبناء مما ال يرتك هلن حيزا 
زمنيا أو طاقة يف بعض األحيان لالهتمام مبا عدا  هذه األدوار. وُتَنِوُه كذلك بالصورة 
السلبية لنساء سياسيات حسب متثالت بعض املبحوثات، وهي صور جتعلهن أكثر تقبال 
والرجل بشكل جيعله  املرأة  الفروقات بني  تبالغ يف تضخيم  اليت  االجتماعية  للقوالب 
اجملتمع  خيص  ما  على  واالشتغال  واحلكم  للقيادة  »طبيعية«  شبه  بصفة  »مفوضا« 
اليت  للمرأة  النساء عن »طبيعة عاطفية«  الصدد حتّدث عدد من  والسياسية. ويف هذا 
تبقي عليها يف موقع ضعف و عدم القدرة على أخذ قرارات صارمة يف املواقف احلامسة، 
اخلاصيات  هلا  تنسب  ذكورية«  »طبيعة  مع  اخلاصية  هذه  تعارض  إىل  اإلشارة  مع 
املضادة كالعقالنية واجلرأة و الصرامة. إن احلديث عن »طبيعة« أنثوية أو ذكورية 
يفسر جانبا مما جيعل التمثالت حول الفروقات بني اجلنسني تستعصي عن التغيري إذ 

تتغافل عن اإلنشاء االجتماعي هلذه الفوارق. 

وحييل الصنف الرابع من املواقف على عدد من النساء الالتي عربن عن قراءة حتليلية 
املستجدات  ببلدانهن، مما يكشف عن اطالع واسع على  السياسية  للتوجهات  أو نقدية 
الفهم  على  القدرة  النساء  من  الفئة  هذه  ومتتلك  التارخيية.  باألحداث  وارتباطها 

واالستيعاب وتشخيص املعطيات املتوفرة واختاذ موقف متكامل عقالني إزاءها.

	وترى هؤالء النساء أن االهتمام بالسياسة واملشاركة يف احلياة املدنية أمر ذو طابع إلزامي
مع التعبري عن وعيهن باقرتانه بواقعهن ومبستقبل أطفاهلن. وقد تنوعت أساليب بسط 
الفلسطينية احملتلة مثال،  األراضي  بلد. ففي  الوضعيات يف كل  تنوع  األوضاع حسب 
شّحت  حني  يف  األخرى  املواضيع  على  طاغيا  اإلسرائيلي  االحتالل  عن  احلديث  كان 
التحاليل والتعليقات املبنية على مواقف حول الوضع يف اليمن ووجوب املشاركة املكثفة 
للمواطنات للتأثري فيه. ويف املغرب، فقد عج خطاب بعض املبحوثات بالتحاليل وتقديم 
على  القدرة  ويف  وبلورته  الرأي  تبليغ  على  القدرة  يف  تفاوتا  يعكس  بأسلوب  احللول 
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استعمال املصطلحات املتداولة يف احلقل السياسي. وهذا يعود أساسا إىل تفاوت املستوى 
التعليمي أو إىل ممارسة نشاط مدني مجعياتي أو سياسي من عدمها. تقول هشومة: 
ويكون  االجتماعية  العدالة  حتقيق  هو  املغرب  يف  ليها  نلتجأ  خصنا  أوال  حاجة،  »أول 
نعملو جبد، ماشي غري جنو للتلفزة » Les masses médias« ونوروه اش غانديرو، ها أش 
غنديروا هداك شي خصو يتحقق، يتجسد على أرض الواقع: العدالة االجتماعية، توفري 
الفرص املتكافئة لكلشي ميشي غري اللي عندو املعرفة اللي عندو »coup de main« كما 
انقولو كيوصل جلميع األشياء اللي يف املغرب بينما »la grande majorité« ديال الشعب 
كتعاني من انعدام الفرص«. وتضيف هشومة يف حماولة لتعريف السياسة: »بالنسبة 
املادية،  البالد االجتماعية واالقتصادية وال  القدرة على تدبري شؤون  السياسة هي  لي 
يعين إىل يف اجتاه خدمة الصاحل العام للمواطن«. )هشومة، 54 سنة، متزوجة، مستوى 
تعليم عال، متقاعدة، مسرية مبؤسسة دروس الدعم، الرباط، املغرب(. ويتضح يف ضوء 
هذه التصنيفات ملواقف النساء من السياسة، أنه مثة عالقة جدلية بني ما ميكن تسميته 
»املهارات املدنية والسياسية« اليت تتجلى أوال على مستوى اخلطاب، وبني املشاركة يف 
احلياة املدنية. فاملهارات والقدرة على أخذ الكلمة وسط العموم تدعم املشاركة املدنية 

والسياسية يف نفس الوقت الذي تنمي فيه املشاركة هذه املهارات وتصقلها. 

• عالقــة املهــارات التعبريية باكتســاب مؤهــالت املشــاركة	
           يف احليــاة السيــاسية واملدنيــة

ريكور)24(  مييز  الذاتيــة،  لالستقاللية  تؤسس  أن  شأنها  من  اليت  اإلنسانية  القدرات  بني  من 
)Paul Ricoeur( بني اللغة والقدرة على الفعل ليؤكد على األشكال الثقافية والتارخيية اليت 
تفرز عدم القدرة على القول واليت يعتربها مصدر إقصاء أساسي من اجملموعة. وحيملنا هذا 
الطرح على التفكري يف األطروحات العلمية اليت تتناول مسألة الالتكافؤ بني اجلنسني يف ما 
يتعلق باحلق يف التعبري وهيمنة اخلطاب الذكوري يف االجتماعات السياسية واإلعالم. يضاف 
»العمل  الفقرية واملهمشة من  الفئات  تنتهي اىل إقصاء  اليت  الالمساواة االجتماعية  إىل ذلك 
التحاوري«،)25( خاصة إذا تعلق األمر حبقل السياسة الذي تصوره التمثالت االجتماعية على 

24. Ricoeur, P, Le juste 2, Paris, Edition Esprit, 2001, p 89.
25. Zimmerman, PH, Genre, langage et converstaion, Reseaux , 2000, 18, pp 183-201.
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أنه حقل ذكوري بامتياز. وهو ما دفع دانيال قاكسي )Daniel Gaxie( للقول بأن الدميقراطية 
تفرتض أن يكون لكل مواطن قدرة على استساغة رهانات احلقل السياسي ورمزيته، ولكن هذه 
القدرة ال تتوفر لدى كل الفاعلني بنفس القدر. ويوضح قاكسي أن الالمساواة االجتماعية 
تضرب التمكن من فهم »الشيء العام«)la chose publique( )26(. وتؤدي هذه الوضعية إىل انقسام 
اجملتمع إىل فئتني: فئة املختصني يف السياسة من جهة، وفئة املتفرجني أو الالمبالني من جهة 
أخرى، وهم العاجزون عن تقييم األحداث واألنظمة العامة والفاقدون للقدرة على إستساغة 
املهارات السياسية والسعي اىل اكتسابها. ومن بني هذه املهارات، نركز يف هذه الدراسة على 
امتالك القدرة على فهم مدلوالت احلقل السيميائي املدني والسياسي ورموزه من أجل التمكن 

من متابعة الواقع وتقييمه واالدالء برأي حول مسائل ختص اجملموعة. 

الكفيلة  السياسية  التنشئة  وغياب  باملدرسة  االلتحاق  وعدم  الفقر  أّن  إىل  وبالتوصل 
هو  املدنية  اجملموعة  يف  اخنراطه  تسهل  اليت  واألدوات  لآلليات  الفرد  اكتساب  بدعم 
عائق كبري أمام مشاركة النساء على وجه خاص يف احلياة السياسية واملدنية، فإنه 
من الضروري وضع هؤالء النساء يف دائرة عالقتهن قصد تقصي املؤثرات يف حميطهن 

القريب على تعميق املعيقات السابقة	أو جتاوزها.

26. Gaxie, D, Le cens caché, inégalités culturelles et ségrégation politique, Paris, Editions du Seuil, 3ème 
édition, 1993
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نظــام العالقــات وأهميـــة املقــاربة العالئقيــــة القســم الثاني	 	

دور اخلليــة االوىل للتنشئــة  	الفصــــــل األول:	
                                                       يف توجيــه مســار الفتيــــات

كشفت الدراسة عن استمرارية الدور املركزي الذي تشغله العائلة يف حتديد أو توجيه 
املسارات الفردية للنساء املستجوبات، رغم إقرار البعض منهن بأنهن خططن حلياتهن بصفة 
فردية. يف املقابل بني اخلوض يف تفاصيل احملطات اهلامة من حياتهن كالدراسة والعمل 
والزواج، أنهن كن يتصرفن وفق إرادة أسرية، واضحة أو ضمنية، من قبيل اإلكراه، أو 
على عكس ذلك، قصد إجياد تطابق بني السلوك الفردي واالنتظارات األسرية، مما حيافظ 
أهمية  إىل  التوصل  إىل  االستنتاج  هذا  وجيرنا  للعالقات.  األوىل  اخللية  يف  االندماج  على 
النقل )Transmission( يف تشكيل االجتاهات الفردية واألمناط السلوكية والتصورات، مبا 

فيها تلك اليت تتعلق باألدوار االجتماعية وباحلقل السياسي وبالفوارق بني اجلنسني. 

والتأثر  جهة،  من  والتأثري  التلقني  مزدوجة،  حركة  التنشئة  مسار  يستدعي 
الفرد  جتاوب  مدى  إىل  الثاني  اجلانب  هذا  وحييل  ثانية.  جهة  من  واالستبطان 
وأفكار  أقوال  يف  املضمنة  الصور  يتبنى  أنه  درجة  إىل  التوريث  لعملية  وانصياعه 
امليداني أهمية  ومواقف اآلباء واليت توجه سلوكهم وأفعاهلم. وقد برزت يف البحث 
مسألة االستبطان يف فهم التجانس احلاصل بني الصور النمطية اليت حتملها وتعرب 
عنها جمموعة كبرية من النساء من بلدان البحث األربعة. وتتعلق هذه الصور أساسا 

مبا تروجه العقلية الذكورية منذ عقود طويلة من اختالف قاعدي بني اجلنسني.

وقالت تودة يف هذا السياق: »الراجل كيبقى راجل واملرا كتبقى مرا، ذاك الشيء منني 
بدات الدنيا، داميا الدرجة العليا للرجل معنا اال دخلوا العيالت يف شي حاجة، بالعقل، 
املرا، ولكن خاصها ما تقولش  أنا حتى  للراجل كنقول بعد  االولوية  تتبقى  اما دميا 
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حبال الراجل، معنى باش يعطوها بزاف ديال األهمية« )تودة، 43 سنة ، الرابعة أساسي، 
متزوجة، خياطة املالبس والصوف، آلنيف، املغرب(. وال خيتلف األمر مع هديل وهي 
عاشتها  اليت  التجارب  لنفس  إعادة  ذلك  ويف  التعليم،  مواصلة  من  بناتها  منعت  اليت 

)هديل، 35 سنة، متزوجة، أمية، عاملة نظافة، حضرموت، اليمن(.

وتؤدي جمموعة التمثالت االجتماعية املستبطنة حول املرأة والرجل إىل عزل النساء 
اليت قالت: »واهلل  العينة، مثل نور  السياسة وهو ما يتبني يف خطاب عدد من نساء  عن 
رأيي إنوا املرأة دورها يف تربية األجيال، شوبدها بالسياسة ؟ خليها للرجال هي بس تقدر 
على الفاضي رسالتها األوىل: رعاية والدها« )نور، 39 سنة، جامعية، متزوجة, ال تعمل، 

حكر اجلامع، دير البلح, األراضي الفلسطينية احملتلة(. 

والسياسية، فقد  املدنية  املرأة يف احلياة  الالتي عربن عن دعم مشاركة  النساء  وحتى 
كانت هلن حتفظات على املنصب الذي قد تشغله املرأة عندما تشتغل بالسياسة، إذ ترى 
عفيفة مثال أن املرأة »عاطفية بطبيعتها وهو ما ال يؤهلها ألن تكون يف منصب الرئاسة 
تونس(.  نابل،  خيار،  بين  أرملة،  عمدة،  التصرف،  يف  أستاذية  سنة،   39 )عفيفة،  مثال« 
فانا غري  املرأة يف منصب وزيرة  قالت: »مستوى مكانة  اليت  نور  ذاته مع  الشأن  وسجلنا 
مقتنعة ان املراة تستطيع ان تغري شيء فهي ال تؤمن بقدراتها وبشوفها اكثر تفاعال مع 
الناس عامة وليس مبوقع سلطة، الرجل لديه جربوت أقوى من النساء، بالرغم من اني 
مل ألتقي بأية أحزاب سياسية ونساء يف صنع القرار يف حياتي«. )نور، 25 سنة، مستوى 

ثانوي، متزوجة، ال تعمل، النيب صموئيل، القدس، األراضي الفلسطينية احملتلة(.

وعن  املرأة  عن  إجيابي  بشكل  يتحدثن  نساء  وجود  إىل  اإلشارة  جتدر  املقابل،  ويف 
قدراتها وجاهزيتها ملنافسة الرجل. كما أن مسألة التنشئة االجتماعية ال تتم وفق 
مسار خطي وال تقف عند حدود األسرة، بل إنها تتسع لتشمل أطر أخرى منها املدرسة 
وشبكة عالقات األنداد بالنسبة إىل الشباب إذ تقول »آن موكسال«: »إن املرياث الذي 

نتلقاه عرب عملية التنشئة االجتماعية يبقى دائما حمل تفاوض وأخذ ورد«.)27(

27.  Muxel, A, Avoir 20ans en politique, Paris, seuil, 2010, p58
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من  يتضح  ما  حسب  املبحوثات  النساء  وقرارات  خيارات  على  العائلة  تأثري  مدى  فما 
التساؤل من  بنا هذا  إحاالتهن على اآلخرين بشأن قرارات مصريية يف حياتهن؟ يعرُب 
التفكري يف ما مت استبطانه من أفكار وصور إىل التدخل العائلي املعلن والتحكم مبسارات 

البنات.
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اإلحــــالـــة املنتظمـــــة علــى اآلخـــــــر لتفسيـــــــر  الفصـــل الثـــانـــي:	
أو تربيـــــــر خيـــــــارات متبعـــــــــة أو مسقطـــــــــة 	 	 	

إن العالقات األسرية املدروسة بناءا على شهادات املبحوثات بدت حمكومة مبنطق األسرة 
األبوية أو الباترياركية مع بعض من النسبية، إذ جند عديد األمثلة ألسر، يأخذ فيها 
األخ األكرب منزلة الباتريارك، خاصة يف حال وفاة األب أو مرضه أو عجزه. كما ميكن 

أن تنحصر السلطة يف شخص العم أو العمة أو حتى األم يف بعض األحيان. 

وما ميكن استنتاجه إىل حد هذا املستوى، هو أن العديد من األسر يف البلدان العربية الزالت 
تقوم على نظام عالقات هرمي يكون فيها األب أو من ميثله من الذكور خاصة يف القمة، 
وقد تنوبه األم يف متثيل السلطة إذ ال ميكن ترك هذا اجملال شاغرا، ويف املقابل يكون األبناء 

وخاصة الفتيات يف القاعدة.

أبرزها  الفتاة. ولعل  تتعلق مبسار  اليت  القرارات  األبوية على مستوى  السلطة  وتتجلى 
يف  للمساهمة  العمل  أو  الزواج  أو  األهل  لرعاية  والتفرغ  الدراسة  عن  االنقطاع  خيص 
»أنا  الدراسي، قالت حنان:  التخصص  تلبية احلاجيات األساسية. ويف ما يتعلق باختيار 
كنت أرغب ان أكون مهندسة ديكور، أمي قالت لي أنت ستتزوجي وال ينفع أن تدرسي 
بيت،  ربة  جامعية،  متزوجة،  سنة،   23 )حنان،  أنقليزي«  ترمجة  درست  وهلذا  هندسة 
الذي  التخصص  هذا  ومصرفية:  مالية  »إدارة  أمل	:  مواطنتها  وأردفت  اليمن(.  صنعاء، 
العادات والتقاليد، فرض أبي علي أن أدرس علوم اجتماعية حبجة انين  أريده وبسبب 
عندما أخترج سوف أعمل يف بنك يعين من وجهة نظر أن تعاملك سيكون مع الرجال 
العمل  جمال  يف  ناشطة  عزباء،  جامعية،  سنة،   29 )أمل،  عندنا«.  عيب  هذا  أكثر، 

االجتماعي، حضرموت، اليمن(.

ويعقب التسلط األسري، تسلط الزوج الذي حيرص يف بعض األحيان على االبقاء على 
قرينته يف وضع تبعية اقتصادية فيعارض خروجها للعمل ويصل به احلد اىل سد كل 
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سبل احلصول على دخل ولو بسيط للغاية، مثلما هو احلال مع سناء اليت قالت: »أنا بدّور 
على أي مصدر رزق علشان أصرف على إبين وأجيب إلي نفسه فيه. اول مرة جبت أرنبة 
وولدت األرنبة وصارت أرانب، ملا شاف الشي كرب معي، قالي اختلصي منهم واال أرميهم 
على اجلماعة )القمامة( ما بيحبش اخلري لي، ال هو بريحم وال بيخلي رمحة ربنا تنزل. 

) سناء، 39 سنة، ماجستري، عزباء، عاملة، دير البلح، األراضي الفلسطينية احملتلة(. 

وجتد معارضة عمل املرأة صدى هلا يف جتارب نساء أخريات مثل عزيزة اليت قالت: »يقول ليا 
ما ختدميش، جلسي غري يف الدار )...( مكيبغوش هما حيث العروبية عندهم املرأة ماخصهاش 
	ختدم خصها تقابل غري والدها، غري جتلس يف الدار«. )عزيزة، 35 سنة، أمية، متزوجة, بائعة، 

الرباط، املغرب(.

عامل  فتشكل  العقليات  على  بثقلها  تلقي  كقوة  والتقاليد«  »العادات  مسألة  برزت  لقد 
التقارير  يف  إبرازها.  عن  التغافل  ميكن  ال  اليت  التغريات  من  سلسلة  أمام  كبري  مقاومة 
األربعة بينت أن توفري الدخل املادي أصبح من األمور املوكلة إىل املرأة يف عديد احلاالت 
بغض النظر عما إذا كان الزوج يعمل أم ال. تقول هديل على سبيل املثال: »زوجي موافق 
أشتغل ألن العيشة صعبة، هو مسن ما يشتغل مريض، رجعت أنا أعمل، فاحلني أنا بصرف 
على البيت أنا املسؤولة« )هديل، 35 سنة، متزوجة، أمية، عاملة نظافة، حضرموت، اليمن(.

أيضا هو ورود حاالت  املرأة، فإن ما ميكن مالحظته  وعلى غرار عدم معارضة عمل 
البلدان  بني  التقاء  كنقطة  للمرأة  األسرة  ميزانية  يف  التصرف  حرية  فيها  متنح 
اليت  للمرأة  التعويض  من  نوع  لتقديم  أو  املهمة  صعوبة  من  للتخلص  إما  األربعة، 

تتنازل عن رغبتها أو حاجتها للعمل خارج البيت.

زيادة  األسرية،  القرارات  أخذ  يف  تشاركية  طريقة  عن  املبحوثات  بعض  وتتحدث 
األب  النقيض من صورة  تقف على  أبوية  فيها صورة  تقدم  اليت  عن بعض احلاالت 
الذي تعرضت له من  العنف  املتسلط. ففي حني قالت هديل يف معرض حديثها عن 



النســـــاء فــــــي احليـــــاة السيـــــاسيـــــة واملدنيـــــة  - املعيقـــــات وسبـــــل التجــــــاوز

78

سوي  اخلالة  له  تقول  عندما  يضرب  يرشخ،  يقوم  األب  بعدين  »تعرفني  والدها: 
عربت  اليمن(،  حضرموت،  نظافة،  عاملة  متزوجة،  أمية،  )هديل،35سنة،  بنتك« 
القراية، حنا  نتزوج على  اخرتت  »أنا  قالت:  إذ  والدها  تفاهم مع  بشرى عن عالقة 
وال  نتزوجوا  كاجيربنا  ماكانش  إليه،  وحيسن  يرمحو  اهلل  ديالنا،  األب  كان 
إعدادي،  ثالثة  سنة،  )بشرى،33  ليك«  القرار  كيخلي  أبدا،  القراية  من  خنرجو 

متزوجة, خياطة، الرباط، املغرب(.

الزوجية  العالقات  يف  تغيري  مالمح  برصد  تسمح  جمتمعة  االستنتاجات  هذه  كل 
عناصر  صلبه  يف  حيمل  اإلجتماعية،  التغريات  كجل  التغيري،  هذا  ولكن  واألسرية، 

مقاومة جتد يف العرف والعادات والتقاليد والذهنيات ما يغذيها وينشطها.
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دالالت وانعكـــــــاســــــــــات التــــــوزيع  الفصـــل الثـــالث:	
غيــــــــــر متكــــــــافــئ للسلطــــــــــــة  	 	 	

البحث، إىل متهيد  بلدان  العائالت يف  للسلطة يف عدد من  املتكافئ  التوزيع غري  يؤدي 
الطريق حنو تضخم السلطة الذكورية بصفة عامة وفق مرجعيات حجاجية متنوعة 
مأتاها فهم معني للدين، كما ظهر يف اليمن واألراضي الفلسطينية احملتلة، والثقافة 
الريفية احملافظة، وسيادة األعراف االجتماعية، وواجب احلماية الذي تفرضه »وضعية 
الضعف« اليت متثلها املرأة واملندرج ضمن منطق »القوامة«. وتطول قائمة املنطلقات اليت 
التسلط ومستوياته  وتتنوع مظاهر هذا  وتتعدد  وتبقي عليه،  الذكوري  التسلط  تربر 

الرمزية واللفظية واملادية.

يكون عندي  ملا  النساء،  »جبارين مع  الرجال:  الصدد متحدثة عن  ربا يف هذا  وقالت 
فاصوليا ما حبط عليها صلصة، ملا جيي كان هو يشرتي ألنه لوحكيتلو الصبح بصري 
يصيح وانا ما بقدر ... الولد ملا صار عمره سنة وحيكي أبوه بيقلو: قول ألمك يا محارة، 
األراضي  سلفيت،  تعمل،  ال  متزوجة،  إعدادي،  سنة،   28 )ربا،  تضايقت«.  أنا  كلبة.. 

الفلسطينية احملتلة (.

ويصبح التسلط ضربا من العنف الذي تقبل به األسرة إذ حتقق به »الذات الذكورية 
على  قدرتها  على  الضمانات  زادت  كلما  وعنفا،  سلطة  ازدادت  كلما  اليت  املتميزة« 
احملافظة على شرف العائلة ومسعتها اليت قد تهدرها اإلناث. وتستعيد بسمة كلمات 
كانت تتغنى بها والدتها على مسمع منها: »اّلي جتيب الولد.. تستاهل قصعة شهد.. 
تستاهل كريطة حنة.. تستاهل قعدة يف اجلنة.. واللي جتيب البنية تستاهل كية 
بالصمت  يأمرها  كان  األكرب  أخاها  أن  وتضيف  الدار..«.  ورا  قعدة  تستاهل  بالنار.. 
فيها  التحكم  ويبالغ يف  التلفاز  تتكلم وكان مينعها من مشاهدة  يف حني كانت ال 
تعليم عال، متزوجة، معلمة متقاعدة، بين  59 سنة،  )بسمة،  والدته  مبباركة من 

خيار، نابل، تونس(. 
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املادي الذي ميارس عليهن، مثل نور  العنف  النساء األخريات عن  كما عربت عدد من 
»أنا يا ويلي لو هو احتمم وانا ما غسلتش هدومه على  اليت روت متحدثة عن زوجها: 
طول، إلي بيجرالي ما جيراش حلد كل احلارة بتسمع صراخي، دا مرة من كثر ما 
شدني من شعري، شعري ما عرفتش أفكه من بعضو واال امشطو« )نور،39 سنة، جامعية، 

متزوجة، ال تعمل، دير البلح، األراضي الفلسطينية احملتلة (. 

هذه احلالة، على غرار حاالت أخرى، تثبت أن العنف الذي تتعرض له نساء كثريات يف 
اجملتمعات العربية هو عنف متعدد األبعاد واألشكال، وهو دليل على أن األشواط املتبقية 
هي  اجلنسني  بني  املساواة  لتحقيق  مالئم  عالئقي  منط  وإجياد  املرأة  حقوق  لتفعيل 
أطول من األشواط اليت قطعت وأن تطور القوانني ال يرافقه بالضرورة تطور التمثالت 
والعقليات. ولئن كان التدخل على مستوى املخيال االجتماعي واملوروث مشروعا ذا أمد 
بعيد، فإن العمل على زعزعة مضامينه وإعادة صياغتها ضرورة ملحة بل استعجالية. 

يف املقابل جتدر اإلشارة إىل أنه بالرغم مما تبدو عليه عالقات القوة بني اجلنسني من 
عدم التكافؤ، وبالرغم من كل أشكال التسلط األسري والفقر، فإن بعض النساء يسعني 
وضعية  يف  النساء  هؤالء  وجتد  كفاعالت.  بأنفسهن  واإلقرار  أصواتهن  إمساع  إىل 
بهّن دون رجعة يف مسار  اليت يعشنها حمفزات تدفع  والقهر  الضيم  التهميش وحالة 
املشاركة يف احلياة املدنية واالنضمام للمجموعة الوطنية. وتتحمس هذه الفئة من 
النساء إىل التغيري من خالل توظيف خطط واسرتاتيجيات خمتلفة سيتم عرضها يف 
عنصر الحق، بعد التطرق إىل جتليات التغيري الذي متكنت بعض النساء من حتقيقة، 
أو مازلن يسعني لذلك، والصعوبات اليت يواجهنها والعوامل املساعدة على ولوج مرحلة 

املشاركة املدنية و/أو السياسية.
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سبــــــــــــل جتــــــــــاوز املعيـــقــــــــــات القسم الثالث 	

جتليــــات املشــاركة املدنيـــة أو السيــاسيــــة 	 الفصـــل األول:	

يف  املشاركة  على  إقباهلن  على  العينة  لنساء  التعليمي  املستوى  يف  التفاوت  انعكس 
خالل  من  ذلك  وجتلى  املشاركة.  هذه  يف  تنّوعا  وأنتج  والسياسية  املدنية  احلياة 
مستوى  على  احلاصالت  النساء  أن  بينت  اليت  املبحوثات  النساء  مسارات  دراسة 
تعليمي ثانوي أو عال شاركن بصفة أكثر فاعلية، يف حني أخذت مشاركة النساء 
بالتنسيق  الرمسية  غري  الفردية  املبادرة  طابع  الضعيف  التعليمي  املستوى  ذوات 
حاالت  مع  باملقارنة  عدديا  حمدودة  كانت  احلاالت  ولكن  دونه،  أو  اجلمعيات  مع 
	»املشاركة الرمسية« املبينة أعاله. ومن تبعات هذا االستنتاج أن التعليم مسألة حامسة 

يف توجيه املسارات الفردية حنو االخنراط يف العمل املدني والسياسي. 

نساء مشاركات يف احلياة  التعرف على  البداية إىل  البحث يرمي يف  توجه  لقد كان 
املدنية والسياسية خارج إطار اجلمعيات واألحزاب، ولكن هذا اإلطار اجلمعياتي كان 
يف معظم األحيان نقطة عبور ضرورية حنو املشاركة يف معظم املسارات اليت مشلتها 
كانت  فإن  وااللتزام.  املشاركة  بني  الواصلة  احللقة  أيضا  كان  ولعله  الدراسة، 
املناسباتي الذي قد مييزها، فإن االلتزام يقوم  أو  املشاركة حتيل على الطابع الظريف 

على االستمرارية والدميومة.

خمتلفة  مستويات  هلا  وكان  رمسية،  وغري  رمسية  نوعني،  إىل  املشاركة  انقسمت 
أظهرها البحث امليداني. وقد تراوحت من املشاركة الرمزية، وذلك باالهتمام بالشأن 
وذلك   )coopérative( التعاضدية  أو  التعاونية  املشاركة  إىل  السياسي،  والشأن  العام 
بالتطوع للقيام مببادرات تقتضي التعامل مع أجهزة الدولة واإلطارات املعنية، وصوال 
للضغط  والسعي  مجعياتي  أو  سياسي  نشاط  ممارسة  عرب  الفعلية  املشاركة  إىل 

والتأثري على صناع القرار عرب النفاذ إىل مناصب إسرتاتيجية.



النســـــاء فــــــي احليـــــاة السيـــــاسيـــــة واملدنيـــــة  - املعيقـــــات وسبـــــل التجــــــاوز

82

املختلفة  جتلياتها  على  بناء  مشاركات  املشاركة  أن  التحليل  هذا  ضوء  يف  وتبني 
واملتنوعة. وقد متثلت مشاركات نساء العينة يف النشاطات اليت نلخصها كاآلتي :

• تنظيم ورشات ولقاءات توعوية أوالعمل التوعوي احلّر	
• التعليم وحماربة األمية	
• التكوين املهين والتدريب )خاصة للمنقطعات عن الدراسة(	
• املساعدة على بعث مشاريع صغرى	
• تنظيم احتجاجات حملية شعبية	
• 	السعي لتحقيق إصالحات حملية على مستوى التجهيز والسكن النهوض باملنطقة 	

على كافة املستويات.

وكانت هلذه املشاركات تأثريات خمتلفة من حيث اجملال واحلجم على مناطق انتماء 
النساء من أبرزها :

• وتقييم 	 للمرأة  النظرة  تغيري  إىل  تدرجييا  يؤدي  اجتماعي  اعرتاف  إكتساب 
فقالت:  منها  وجريانها  أهلها  مواقف  احلرفيات  النساء  أحد  نقلت  وقد  قدراتها. 
بها  فخورين  وحنا  التقليدية  الصناعة  متثل  املدنية،  ومتثل  مثالية  »امرأة 
فالصراحة كاينني لي هزني فوق روسهم«. )مسية، 57 سنة، الشهادة األساسية، 

متزوجة، صانعة تقليدية، مكناس، املغرب(،
• جعل عمل النساء مقبوال واحلصول على الدعم من الرجال يف األوساط األكثر 	

معارضة له. وقد عربت فاطمة باعتزاز عن جتربتها يف وسط ذكوري حمافظ: 
»معمر شيء امراة شدات شيء قهوة بشا تبقى فيها هنا إىل حد اليوم، انا االوىل 
اللي فتحت مقهى، فهميت عندهم عيب أول امراة كانت هنا يف السوق هي انا« 

)فاطمة،41 سنة، غري متزوجة، صاحبة مقهى شعيب، آلنيف، املغرب(،
• حتسني ظروف عيش النساء اقتصاديا واجتماعيا،	



النســـــاء فــــــي احليـــــاة السيـــــاسيـــــة واملدنيـــــة - املعيقـــــات وسبـــــل التجــــــاوز

83

• النهوض بالبنية التحتية والتجهيز )مثل إقامة جسر وقنوات بوادي املرازقة بنابل 	
وتزويد منطقة جبلية بالكهرباء واملاء، إصالح وترميم مدرسة مبنطقة احللفاء(، 

• املساهمة يف تراجع ظاهرة التزويج املبكر يف مديرييت الزيدية والسخنة باليمن،	
• عائالتهن 	 مستوى  على  األمور  بعض  لتغيري  وسعيهن  للتعلم  نساء  خروج 

وتغيريهن ملواقفهن إزاء مسائل ختص املرأة،
• فك العزلة اجلغرافية واالجتماعية اليت تعيشها بعض املناطق املهمشة، كما 	

يتجلى يف ضوء مساعي مجعية النهوض بالشباب الريفي يف غرداية من والية 
نابل، بتونس، واليت تهتم بفئة األطفال والشباب على وجه اخلصوص وتسعى 

لتنشئتهم على مبادئ املواطنة،
• لدراسة 	 بكثافة، كنتيجة  االنتخابات  توعيتهن على  الالئي متت  النساء  إقبال 

من  عالية  نسب  سجلن  الالتي  النساء  توعية  على  عملها  إثر  سلمى  بها  قامت 
العزوف على االنتخاب )سلمى، 27 سنة، أستاذية يف اإلعالمية، عزباء، ناشطة 

جبمعية ، قابس، تونس(، 

وجتدر اإلشارة إىل أن التغيريات احملدثة، ارتكزت أساسا على منهجي التطوع والتعبئة، 
خدمة  إىل  والسعي  اجملانية  ومبدأ  واالختيار  احلرية  ملبدأ  فيستجيب  التطوع  فأما 
ثم  ومن  اجلماعي،  الفعل  بأهمية  الوعي  على  حتيل  فهي  التعبئة  وأما  العام،  الصاحل 

جتنيد اجملموعة للدفاع عن قضية مشرتكة.

إّن بروز بعض النساء كحامالت لقضايا اجتماعية وسياسية يبعث على التساؤل عن 
سيتناوله  ما  وهو  عامة،  واجملتمع  خاصة  الرجال  صفوف  يف  بأدوارهن  اإلقرار  مدى 

الفصل املوالي.
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مواقــف رجاليــة من القيــادة التغييـرية النســـائية الفصــل الثـــاني:	

يف البلدان األربعة, كشف البحث عن إمكانية تصنيف املواقف الرجالية املرصودة وفق 
واملنافسة  واالعرتاض  جهة،  من  والقبول،  واالعرتاف  التشجيع  هما  رئيسيني  مدارين 
والتصدي، من جهة أخرى. فإىل جانب بعض املواقف املتأرجحة واليت تتحفظ على تولي 
املرأة »حديثة  أن  أوترى  آفاقها  السياسي وحتد من  أو  املدني  أدوارا هامة يف اجملال  املرأة 
عهد بالسياسية«، وبالتالي فهي غري مؤهلة للمشاركة فيها شأنها شأن الرجل )كمال، 
45 سنة، قاضي، نابل، تونس(، هناك مواقف تصب يف خانة االعرتاف مبكانة املرأة وقدرتها 

املوقف  التسيري والتغيري. ويدل هذا  القيام بأدوار قيادية يف اجملتمع وبقدرتها على  على 
والسردية  التصورات  ثبات  مع  ولكن  النسائية،  املشاركة  ودعم  االنفتاح  من  نوع  على 
املتعلقة »بطبيعة أنثوية عاطفية وانفعالية لدى املرأة ووصفها »باملرأة املسرتجلة« كلما 
نساء  عن  حديثه  معرض  يف  حسن  يقول  هلا.  القدرة  أو  القوة  صفة  بإسناد  الشأن  تعلق 
»ناجحات«: »هدوك كنسموهم مرجالت، املراة اليت تتكون حبال الراجل تتكون مرجلة، 

»َتْرَكاِزْت« باألمازيغية« )حسن، 32 سنة، الثالثة إعدادي، حالق، آلنيف، املغرب(.

التعبيــــر)28(                      صــح  إن  انشطــــــاري  أو  ثنــــائي  تفكيــــر  منــــط  على  التشبيــــه  هذا  ويرتكـــز 
)catégorie de pensée binaire(.  وهذا التفكري الثنائي هو أسلوب عمل ذهين، جيعلنا نرى 
األشياء ونستوعبها ونصنفها عرب القسمة والفصل والتعارض والتضارب بني التصورات 
واألشياء واملفاهيم. فإما أن يكون املرء امرأة حتتل قطب الضعف والعاطفية والنعومة أو 
أن يكون رجال ميثل قطب الصالبة والقوة والعقالنية. واملرأة احلاملة لصفات الرجل 

هي امرأة »مسرتجلة«، مما يعين إحلاقها باخلانة الثانية األقرب إىل جنس الرجل.

وتعترب »فرانسواز إيرييت« )Françoise Héritier( أن هذا التقسيم الثنائي هو األساس الذي 
تبنى عليه معظم التقسيمات األخرى وهو الذي يوجه النظام االجتماعي وتوزيع األدوار 
وتقسيم الفضاء االجتماعي وفق ما يسميه بيار بورديو »خانة األضداد،«. ويكون املنطق 

28. Françoise Héritier, Masculin-Féminin I. La Pensée de la différence, Paris, Odile Jacob, 1996 , rééd. 2002.       
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العقالني والتفكري يف خانة األضداد مضادان للعاطفة وتكون املعرفة مضادة للغريزة، 
وهذا  املرأة.  الثانية  اخلاصيات  متيز  حني  يف  الرجل  متيز  األوىل  اخلاصيات  بأن  علما 

خيلق متييزا بينهما، يف ميدان العلوم مثال، كما يف جمال السياسة والعمل املواطين.

التضاد  على  القائمة  الفكرية  الرتسانة  هذه  يف  مركزي  هو  ما  أن  القول  ونافلة 
اجتماعيا                                                                              الفكر  عن  احملجوب  اجملـــــال  يف  تدخل  أنها  هو  الثنـــــائي  والتصنيــــــف 
نقل  مل  إن  بديهيا،  طابعا  عليه  املبنية  التقسيمات  كل  يعطي  مما   ،)impensé social(

طبيعيا.

أهلية  عدم  إىل  النسائية  املشاركة  ضعف  أرجعوا  قد  العينة،  يف  الرجال  كان  وإن 
املرأة لتقلد مناصب قيادية وإىل طبيعتها العاطفية، فإنه من الضروري التعرف على 
الصعوبات اليت تواجهها هؤالء النساء من موقعهن كفاعالت ومؤثرات يف الشأن العام أو 
السياسي، وهو موضوع حتليلنا ولكن على إثر رصد العوامل املساعدة اليت سهلت ولوج 

النساء إىل جمال الفعل املواطين ودعمته.
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العوامـل املساعدة على تفعيل مشـاركة النســـاء  الفصـــل الثــــالــث:	
فــــــــي احليــــــــاة املدنيــــة والسيــــاســيــــة 	 	 	

على غرار التعليم الذي نوهنا بأهميته يف حمطات عديدة من هذا البحث، تتنزل مجلة 
من اإلمكانات الذاتية، االجتماعية واملؤسساتية، كعوامل حمفزة ومساعدة على دفع 

مشاركة النساء واخنراطهن يف العمل املدني والسياسي.

• العوامـــل الذاتيـــــة	
متثل الثقة بالنفس أبرز عامل من شأنه تقوية اإلرادة والدوافع اليت تتوفر لدى النساء 

من أجل العمل على إحداث تغيري، وهي مسألة مشرتكة بني بلدان البحث األربعة.

• العوامــــل االجتمــاعيـــة	
يتصدر االعرتاف االجتماعي سلسلة العوامل االجتماعية الداعمة للمشاركة النسائية، 
وهو رهان ضمين وحتد ترفعه كل امرأة عند ولوجها ملنصب أو قيامها بدور ينظر إليه 

على أنه »ذكوري«.

الذي  األسري  الدعم  عن  املبحوثات  بعض  حتدثت  االجتماعي،  االعرتاف  غرار  وعلى 
الزوج  ليا  »وقال  قالت:  إذ  بالنسبة إىل نزهة  الشأن  الزوج، كما هو  أو دعم  به  حضني 
ديالي خرجي لالنتخابات، هي فاش تقدمت لالنتخابات يف 1997، هوشجعين« )نزهة، 

54 سنة، مستوى الباكالوريا، متزوجة، متقاعدة، مراكش، املغرب(.

إطار  يف  املنقولة  النماذج  مثل  أخرى  قنوات  عرب  األسري  الدعم  مير  أن  ميكن  كما 
العالقات بني األجيال واليت تتضمن خاصة صورة إجيابية عن األم اليت تسعى الفتاة 

إلعادة إنتاجها، وهي صورة املرأة القوية واملثقفة والناجحة.
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• دور اجلمعيـــات واجملتمع املدني واملؤسســـات	
اليت تلقينها يف  التدريبات  الذي لعبته  العينة بالدور املركزي  لقد نوهت معظم نساء 
اجلمعيات  مثلت  كما  املواطنية.  املشاركة  بقيمة  متزايد  وعي  حنو  مسارهن  توجيه 
واهلياكل املختصة العاملة يف جمال التمكني االقتصادي والسياسي للمرأة إطار تنشئة 
ثانوية كان البديل عن تنشئة اجتماعية أساسية تفتقر للرتبية املواطنية، وهي بعيدة 
كل البعد عن التنشئة السياسية. ثم إن االخنراط وممارسة النشاط اجلمعياتي بدى 
مبثابة احملطة اليت ال غنى عنها واليت تربط اجملال الذاتي باجملال التفاعلي )البني ذاتي( 

وصوال إىل املشاركة السياسية.

على  االنفتاح  على  قدرته  تتعزز  الفرد،  لدى  الذاتية  واالستقاللية  الثقة  فبتحقق 
تتحقق  وبذلك  االجتماعية.  املؤهالت  من  ذلك  وغري  والنقاش  والتحاور  اجملموعة 
الذاتي اخلاص واجملال االجتماعي يف إطار  املدنية، أي بالتفاعل بني اجملال  املشاركة 
إىل  االجتماعي  التطوعي  العمل  من  حاالت،  عدة  يف  بعدها  املرور  ويقع  املواطنة.  قيم 

املشاركة السياسية.

املستوى  على  واملؤهالت  احملفزات  بدعم  البدء  أهمية  على  تؤكد  مرحلية  إذا  هناك 
املستوى  على  ثم  واملدرسة(  األسرة  نطاق  يف  االجتماعية  التنشئة  خالل  )من  الفردي 
خاصة  التدريبية  والدوارات  البيداغوجية  والربامج  التدريب  خالل  )من  االجتماعي 
للمشاركة  املؤهالت  تنمية  ثم  ومن  املدني(،  اجملتمع  ومؤسسات  اجلمعيات  نطاق  يف 
واهلياكل  املدني  اجملتمع  تنظيمات  إىل  )موكلة  سياسية  تنشئة  إطار  يف  املواطنية 

الناشطة يف جمال التمكني السياسي(.

ونشري إىل أن هذه التنشئة السياسية ال ميكن أن تكون منفصلة عن املراحل السابقة، بل 
ذاتي وما يقتضيه   - البني  الذاتي واملستوى  املستوى  التقاطع بني  إنها تكتمل يف معناها يف 
من تشبع بقيم املواطنة حتى ال يكون االختالف طريقا خمتصرة حنو الصراع أو اإلقصاء 
االجتماعية  والعزلة   )auto-exclusion( الذاتي  اإلقصاء  أو   )exclusion sociale( اجملتمعي 
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املشاركة ينطلق من تعزيز  الال مشاركة إىل مرحلة  املرور من مرحلة  إن  والسياسية. 
السياسية  احلياة  يف  املشاركة  ثم  االجتماعي  التعاون  مرحلة  إىل  الذاتية  اإلستقاللية 

واملدنية، مع ما تقتضيه هذه املراحل من كفايات مثل ما هو مبني يف الرسم التالي.

االستقاللية الذاتية
) Autonomie (
الفردي املستوى   1

• معرفة الذات	
• الثقة بالنفس	
• التعبري	

املشاركة املدنية 
والسياسية

) participation (
املواطين املستوى   3

التعاون االجتماعي
) coopération (
املستوى اجملتمعي  2

• التحاور	
• املساهمة	
• املناقشة	
• اإلقرار باالختالف	
• املساعدة	
• التطوع	

• تعلم اإلجراءات الدميقراطية	
• مع 	 العامة  للقواعد  االمتثال 

عند  القوانني  تغيري  حماولة 
اللزوم.

• النيابة	
• التمثيل ...	

• إبداء الرأي	
• االختيار	

• التربير ...	
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الصعوبــــــــــات اليت تواجههـــــا النســـــاء  الفصـــل الرابــع:	

يف طليعة الصعوبات اليت واجهتها النساء املضطلعات بدور قيادي برزت الصعوبات املادية 
كعامل مشرتك بني كل املبحوثات، سواء الالتي ينشطن بشكل فردي أو بالتنسيق مع 

مجعيات، أو تلك الناشطات يف إطار حزبي أو مجعياتي.

األربعة  البلدان  بني  مشرتك  كقاسم  الثانية  املرتبة  يف  الذكورية  العقلية  وتأتي 
والوطنية.  احمللية  اجملموعة  يف  كفاعالت  مساراتهن  يف  النساء  متيز  أمام  وكعقبة 
ويشتّد تأثري هذه العقلية خاصة عندما يتعلق األمر باملشاركة السياسية للمرأة، إذ 
النفسية  قوتهم  و  البدنية  قدرتهم  و  الرجال  تفوق  حول  مستبطنة  ألفكار  تروج  أنها 
اليت جتعلهم أكثر كفاءة لتقلد املهام واملناصب »الصعبة« مع السعي للمحافظة على 

التوزيع االجتماعي التقليدي لألدوار.

ويف هذا الصدد تقول نزهة من املغرب: »الرجال عندهم عقدة من النساء، يف اإلنتخابات 
تيقولوليك اوا صايف دابة املراة حتى هي كتنافس معانا يف اإلنتخابات، واش عتعطينا 
املرأة؟« وتضيف نزهة يف نفس السياق: »كيقولوليك واش ما عندكم حتى راجل حتى 
بغيتو تصوتو على املرأة، راه غادي يضحكو عليكم، هما يقولو عرفنا املرأة مزيانه أوغادي 
مستوى  سنة،   54 )نزهة،  املرأة«.  على  ونصوتو  الرجال  عندنا  ميكنش  ما  ولكن  ختدم 

الباكالوريا، متزوجة، متقاعدة، مراكش، املغرب(.

وتتوسع معارضة الرجال واجملتمع الذي تروج فيه العقلية القائمة على التمييز بني 
اجلنسني، لترتجم يف شكل تسلط على املرأة فتمنع من السفر، يف إطار نشاطها املدني 
املبحوثات من  له بعض  أو غياب احملرم، كما تعرضت  مثال، حبجة رفض االختالط 
التضييق  املعارضة إىل حد  املواقف  واليمن. وتصل هذه  الفلسطينية احملتلة  األراضي 

على النشاط النسائي، سواء االقتصادي منه أو املدني أو السياسي.
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تقول فاطمة متحدثة عن املضايقات اليت تعرضت هلا بسبب فتحها ملقهى شعيب: »شوية 
شديت هاد الرباكة شعلو ليها العافية، جيرو عليا، سرقوني، حيدو ليا البيبان، شديت 
باحلجر«. تيضربوني  كنبقى  الشيء  داك  تيديرو  هنا  كنت  ليا،  حيدوه   [...] 	الضوء 

)فاطمة، 41 سنة، أمية، مطلقة، تدير مقهى شعيب، آلنيف، املغرب(.

وجتدر اإلشارة، يف ما يتعلق بتولي النساء ملناصب إدارية عليا، أن بعض الرجال قد يوافقون 
على عمل املرأة وجناحها ولكن إىل حد معني )un seuil de tolérance(. ولنا يف حالة فطوم 
ما فيش،  قال  اجا جوزي  املديرية  نائب مدير مكتب يف  »تعينت  تقول:  إذ  ذلك  مثال على 
اتصل جوزي باملدير قاله مافيش عمل ليها، خالص نا هي جتلس يف البيت خلوها اسم بس 
وجتلس هلا يف البيت مرتوحش، أنا متعودتش أنين أجلس يف البيت، أجي بداية ما جهزوا 
راحيه  له  قلت  راحية  فني  يقلي  زوجي  الصباح،  بكرت  شيء  كل  لي  وجهزوا  مكتيب  لي 
املكتب فأنت طالق قلت له متام ما عنديش  املكتب، قال حرام، وطالق لو خرجيت ورحيت 
مانع، وأعترب نفسي مطلقة وهو يصيح وأنا فاحتة الباب وخارجة من بييت موقفة باص 

وراكبة«. ) فطوم، 39 سنة، جامعية، متزوجة، نائبة مدير عام، احلديدة، اليمن(.

الذي  االجتماعي  املصعد  درجات  على  القرينة  خلطى  الزوج  عرقلة  مسألة  وطرحت 
ميكنها من اكتساب املهارات اليت ختول هلا املشاركة يف احلياة املدنية والسياسية لدى 
نساء أخريات يف العينة كن قد اضطلعن بأدوار قيادية تغيريية إثر االنفصال عن الزوج 
تعيشه  الذي  احلرج  بالوضع  يفسر  وهذا  معه.  والتدرج  املرحلية  سياسة  باستعمال  أو 
املرأة املطلقة أو غري املتزوجة والذي يفرض عليها احلرص على حتقيق االستقاللية 

الذاتية اليت متثل طريقا مفتوحة للمشاركة وااللتزام.

وهناك أمثلة أخرى متكننا من الوقوف على النقيض من هذه التأثريات السلبية للزوج 
على  به  يقمن  الذي  الدور  أثر  إلدراكهم  لزوجاتهن  األزواج  بعض  دعم  عن  تعرب  إذ 
النمط  على  املواقف  هذه  مثل  وحتيل  عامة.  بصفة  حياتهن  وعلى  النفسية  صحتهن 
أوسع  اهتماما  تعري  فهي  بطئها.  من  الرغم  على  هامة  حتوالت  يشهد  الذي  األسري 
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للجوانب السيكولوجية وتنمية الذات يف إطار ما يسميه فرانسوا دوسينقلي)29( »العائلة 
العالئقية«. وتقول إحدى املبحوثات يف هذا الصدد: »راجلي يقلي أعمل اللي حتب، املهم 
تكون شاخية، حيب يشوفين épanouie وخمليين على راحيت« )أمال،  45 سنة، متزوجة, 

صاحبة حمل جتاري، نابل، تونس(.

نقص  مسألة  جند  الذكورية،  العقلية  هيمنة  وتواصل  املادية  الصعوبات  غرار  وعلى 
االعرتاف االجتماعي كإحدى الصعوبات اليت جتمع كل املبحوثات تقريبا على التنويه 
بها وبانعكاساتها السلبية خاصة على أدائهن. وجتدر اإلشارة إىل أن نكران أو استنكار 
املشاركة النسائية من قبل الرجال، يتعلق باجملال السياسي على وجه التحديد، يف حني 

يلقى نشاط املرأة يف اجلمعيات أو األعمال اخلريية أكثر قبوال.

جدا  كبرية  لدرجة  واصلني  متعلمني  إنه  تشويف  »جتي  السياق:  هذا  يف  فطوم  وتقول 
أو مكان صنع قرار، أول من يعارضها هؤالء  امراة جات ملنطقة صنع قرار  وملا يشوفوا 
 39 )فطوم،  كبرية«.  وصعوبة  كبرية  معارضة  حتصل  يعين  األّميني  قبل  املتعلمني 

سنة، جامعية، متزوجة، نائبة مدير عام، احلديدة، اليمن(.

وتكشف مثل هذه املواقف عن مفارقة، إذ يبدو من خالل التجارب املعروضة أن الرجال 
املثقفني واملشتغلني بالسياسة خاصة هم األكثر اعرتاضا على تقلد النساء ملناصب عليا 
وعلى ولوجهن ملراكز صنع القرار. ولذا، فإن مشاركة النساء يف احلياة السياسية ال 
تتساوى مع املشاركة يف احلياة املدنية، وإن كان بينهما خيط رفيع، كما أن املشاركة 

السياسية ليست متاحة للنساء بقدر كبري كما يعتقد البعض. 

ونشاطهن  العام  للمجال  خروجهن  أن  هو  النساء  تواجهها  اليت  الصعوبات  يعمق  ومما 
االجتماعي أو املدني أو السياسي ال يسهله التغيري على مستوى األدوار املوكلة إليهن يف 
اجملال اخلاص من رعاية البيت واألبناء وتربيتهم وتدريسهم. وليس املقصود بالتغيري 
يف هذا السياق تبادل األدوار بني الرجل واملرأة، وإمنا التفكري يف إجياد مناخ لنمط حياة 

29. De Singly, F, Sociologie de la famille contemporaine, Paris, Armand Colin, 2005, p 91.
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يقوم أكثر فأكثر على التشارك والتداول على ذات األدوار، وهي مسألة ال تعود إىل 
العمل  أوقات  بشأن  الالزمة  التدابري  اختاذ  إىل  حتتاج  وإمنا  حصرية  بصفة  الزوجني 
عند  األسري«  »الزمن  فيها  يراعى  اليت  األمور  من  وغريها  واألبوة  األمومة  وإجازات 

حتديد املهام وااللتزامات املهنية وجداول األعمال.

النساء  بعض  مساعي  أمام  عائقا  وقف  الذي  احلزبي  االنتماء  على  األخري  يف  ونعرج 
إلحداث إصالحات معينة على املستوى احمللي، وهي صعوبة اشرتكت فيها نساء العينة 
يف كل من تونس واملغرب واليمن واألراضي الفلسطينية احملتلة . إن االنتماء احلزبي 
إحدى  أن  كما  معادية.  أو  متناقضة  انتماءات  هلم  أو  هلن  من  مع  للنزاع  الباب  يفتح 
النساء عربت عن »األولويات احلزبية« اليت قد تلغي االهتمام بالصاحل العام، مما دفعها 
إىل تفضيل العودة للعمل يف إطار مجعياتي يتماشى مع إرادتها واهتماماتها ويسمح هلا 
بالتدخل والضغط والتغيري أكثر مما يتيحه هلا منصبها كنائبة يف الربملان على حد 

قوهلا )ندى، 48 سنة، جامعية، متزوجة, نائبة من الربملان، نابل، تونس(.

وبالنظر إىل كل هذه الصعوبات اليت حتيط باملشاركة املواطنية للنساء، يطرح السؤال 
العنصر  موضوع  وهذ  الصعوبات،  هذه  لتذليل  قبلهن  من  املتبعة  اإلسرتاتيجيات  عن 

التالي.
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إسرتاتيجيــــــات جتـــــــاوز العراقيــــــل  الفصـــل اخلــــامس:	

متنح اإلسرتاتيجيات املعتمدة من قبل النساء حملة عن ترتيبهن للصعوبات اليت يواجهنها 
والعادات  واألعراف  الذكورية  العقلية  مع  التعامل  صعوبة  برزت  فقد  مساراتهن.  يف 
الفلسطينية  األراضي  يف  النساء  نشاط  تعرقل  اليت  اإلشكاليات  كأكرب  والتقاليد 

احملتلة واليمن خاصة. ومتحورت اسرتاتيجياتهن باألساس حول :

• التمكن من تقنيات االتصال: من ذلك اإلقناع واإلصغاء وحتمل االنتقاد وعدم 	
التسرع يف أخذ القرارات وغريها. كما اعتمدت النساء يف األراضي الفلسطينية 
البيوت  يف  زيارتهن  عرب  األخريات  النساء  مع  املباشر  التواصل  على  احملتلة 
لدفع  وذلك  الرمسية،  الدعوات  عن  بدال  اللقاءات  حضور  على  لتحفيزهن 

االحرتاز والرفض الذي تبديه جتاههن النساء واجملتمع بصفة عامة.
• اعتماد وسيلة االجتناب )évitement( إزاء العادات والتقاليد بعدم مواجهتها أو 	

إخضاعها للنقد وإعادة النظر. وهو ما يعكس حجم الصعوبة اليت تواجهها املرأة 
القيادية اليت تضطرها جملارات العرف مع التنازل على الطابع القاعدي للتغيري 
وتبين سياسة املرحلية والعمل على األمد البعيد وعدم رفع سقف االنتظارات 
واألهداف حتى ال تقابل بالرفض القاطع. ولذا، فمن األحرى أن نتحدث عن 
أو  املدنية  املشاركات يف احلياة  النساء  إذ تتعرض  خيار بدال من إسرتاتيجيا، 
اليمن لتضييق كبري من قبل  أو  الفلسطينية احملتلة  السياسية يف األراضي 
يضطرهن،  مما  بالعنف،  عليهن  التعدي  حد  إىل  يصل  قد  احمليط  أو  الرجال 
ما  على  العمل  تغليب  إىل   ، احملتلة  الفلسطينية  األراضي  يف  الشأن  هو  كما 

خيدم الصاحل العام على العمل على ما يهم احتياجات النساء بعينها.
• املادية، تلجأ 	 أو داعمة: يف ما يتعلق بالصعوبات  حماولة إجياد جهات ممولة 

النساء الناشطات يف إطار مجعياتي يف األراضي الفلسطينية احملتلة للتشبيك 
مع مجعيات ومنظمات أجنبية.
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• السياق 	 مييز  ما  أن  إذ  ككل  للمجموعة  املشرتكة  األولويات  على  العمل 
معطى  هو  متعددة،  مواضع  يف  الوطين  التقرير  يف  ورد  كما  الفلسطيين، 
املبحوثات:  إحدى  تقول  النساء.  »تسييس«  مقاومته  دعمت  الذي  اإلحتالل 
»إحنا فلسطينيات، إلنا أكثر من 60 سنة احتالل ... غصب عنك بدك تكوني 
48 سنة، ماجستري، متزوجة، مهندسة زراعية،  سياسية، ما بتقدري« )خلود، 
وحماولة  السري  العمل  فإن  ولذا،   .) احملتلة  الفلسطينية  األراضي  القدس، 
احتلت  احمللي  اجملتمع  ملصاحل  خدمة  اإلسرائيليني  اجلنود  وتضليل  التحايل 
كلها نصيبا وافرا من نشاط النساء. وحيظى هذا العمل دون غريه باألولوية 

والشرعية االجتماعية التامة.

ويف تونس واملغرب،  تعكس اإلسرتاتيجيات املتبعة من قبل النساء القياديات وجود مناخ 
أكثر مالءمة لالشتغال يف اجملال املدني أو السياسي تكفله التشريعات والقوانني اليت 
تتطور حنو تعزيز احلقوق املواطنية للمرأة، رغم أن عديد الصعوبات املرتبطة بغياب 
العالقات بني اجلنسني  االقتصادي وعلى مستوى  املستوى  االجتماعية على  املساواة 

الزالت تأبى التذليل.

ويف تونس، مكن البحث من حتديد أربع اسرتاتيجيات مركزية تتمثل أساسا يف :
• فهمه 	 ميكن  ما  وهو  التكوينية،  والدورات  اللقاءات  وحضور  التدريبات  تلقي 

حتت مسمى : التمرس على بيداغوجيا املشاركة، وهو قاسم مشرتك بني جل 
بلدان البحث.

• مكان 	 الفرص  وخلق  التغيري  إحداث  قرار  إن   : حمفزات  إىل  املعيقات  حتويل 
عنه  التعبري  ميكن  ما  هو  قصوى،  اجتماعية  وضعية  من  انطالقا  اإلكراهات 
املرأة بكل شيء قصد احلصول على كل  باملشاركة كمغامرة تضحي فيها 
شيء، يقتضي ذلك منها قدرا كبريا من اجلرأة. كما تستفيد النساء يف مثل 
ل. ومن املمكن أن  هذه احلاالت من ظرف تارخيي أو اقتصادي أو سياسي ُمَسهِّ
كانت  لطفلني  وأم  وأرملة  جامعية  وهي  عفيفة،  حبالة  ذلك  على  نستدل 



النســـــاء فــــــي احليـــــاة السيـــــاسيـــــة واملدنيـــــة - املعيقـــــات وسبـــــل التجــــــاوز

95

النظام  وينهار  الثورة  تقوم  أن  قبل  للغاية  صعبة  مادية  ظروف  يف  تعيش 
من  زمرة  لتهافت  منصبه  تاركا  احللفاء  قرية  عمدة  معه  ويرحل  السابق 
الرجال. وكانت عفيفة املرأة اليت ملَْلَمت كل معطيات هشاشتها االجتماعية 
القروية ضمن  الوظيفة اليت تصنفها منطقتها  واالقتصادية وترشحت هلذه 

»الوظائف الذكورية«، إذ يكون فيها التعامل يف معظمه مع الرجال.
• اإلقبال على العمل اجلمعياتي واملدني بصفة عامة باإلمكانات املتوفرة للقطع 	

مع السلبية وغياب املدنية والسياسة. وتعترب املشاركة يف هذا السياق من بني 
»الطقوس االنتقالية« )un rite de passage( إذ أنها متثل حمطة فارقة يف املسار 
من  إفراغها  بعد  »االنزالق«  الفون)30( بلحظة  فالريي  تسميه  ما  وفق  الفردي 
املعنى السليب للمفهوم. إن حلظة االنزالق هي اليت جتعل أفرادا بعيدين كل 
البعد عن أشكال املشاركة وااللتزام، يقبلون على االخنراط يف أطر مجعياتية 
اجملتمعية  أو  البيوغرافية  األحداث  أو  العوامل  بعض  تأثري  حتت  حزبية  أو 

وكذلك العالقات.
• العمل ضمن اجملال املتاح يف اإلطار املهين أو عرب تأسيس مجعيات أو االخنراط 	

فيها على أساس مشروع تكون فكرته إصالح مشكلة أو صعوبة عاشتها املرأة 
وتقول  تعويضية.  املشاركة  تكون  وبذلك  حياتها،  مراحل  من  مرحلة  يف 
إىل  بالبعض  تؤدي  قد  االجتماعية  اجلروح  »إن  الصدد:  هذا  يف  موكسال  آن 
االلتزام«)31( فتكون بالتالي جتربة اإلقصاء والتهميش والضيم هي اليت تسعى 
النساء لتجاوزها عرب املشاركة املدنية والسياسية يف إطار » جتربة عالجية 

ذاتية ورمزية« وفق عبارة بارنارد الهري)32(

السياسي  ثم  اجلمعياتي  العمل  باشرت  اليت  وهي  التمشي  هذا  سنية  حالة  جتسد 
وترشحت يف انتخابات أكتوبر 2011 لتكون عضوة يف اجمللس التأسيسي. خاضت سنية 
هذه التجربة بعد جتربة طالق من زوج عنفها وتسبب هلا يف مرض نفسي وحظي حبضانة 
30. Lafont, V, »  Les jeunes militants du front national, trois modèles d’engagement et de cheminement « in 

Revue Française de sciences politiques, 2001, p 16.
31. Muxel, A, La formation des choix politiques dans le temps de la jeunesse : filiation et expérimentation, 

Paris, CNRS, p72.  
32. Lahire, B, Portraits sociologiques, Paris, Nathan, 2002, p67         
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والسياسية  اجلمعياتية  التجربة  فكانت  الزوجية.  حمل  عن  له  تنازلت  كما  األطفال 
مبثابة وسيلة للقطع مع مرحلة سابقة حمبطة واالنتقال إىل مرحلة جديدة تعيد 
من خالهلا بناء ذاتها. تقول سنية يف هذا الصدد: »أنا أحلم بأن تتغري الذهنيات والثقافة 
احمللية السائدة. جل الناس يعيشون بدون هدف يذكر أو غاية. أنا حبيت نرجع سنية 
القدمية اللي اندثرت فيا واللي مشت يف طي النسيان، سنية الشجاعة والطموحة قبل 
ما أتزوج وأطّلق«.)سنية، 45 سنة، أوىل تعليم عالي، مطلقة، موظفة، جندوبة، تونس(.

ويف ما يتعلق باملغرب، فإن البحث مكن من التعرف على إسرتاتيجيتني ال ختلوان من 
اعتبارات جيب الوقوف عندها لتبيان خصوصية هذا السياق، وهما كاآلتي :

• تلجأ 	 ما  وهو   )le bricolage social( االجتماعية  القواعد  مع  والتكيف  التدبري 
اجملتمع  مينحه  الذي  البسيط  احلرية  هامش  مع  للتكيف  النساء  بعض  إليه 
هلن، وذلك بتسكني عدوانيته )جتاه املرأة املطلقة مثال أو اجلريئة أو املتحررة( 
ويقتضي  رجالي(.  وسط  يف  تنشط  اليت  أو  املتزوجة  غري  املرأة  )من  وختوفاته 
ذلك، حسب ما بينه البحث امليداني، اللجوء إىل قرارات تتعلق بالطالق وباختيار 
القرين »املناسب« وفق تقديرهن )وهو الذي ال يقف أمام تطلعات املرأة( أو إىل 
اإللزامية  تعوض  قد  األمومة  أن  إذ  كأم،  اجملموعة  تقبلها  حتى  طفلة  تبين 

االجتماعية اليت حتوم حول الزواج. )33(  
• حتقيق االستقاللية املادية كأوىل األولويات وكطريق لتحقيق االستقاللية الذاتية. 	

وقد جلأت العديد من نساء العينة يف املغرب إىل اإلسرتاتيجيات التالية يف ذلك :
• االقرتاض	
• االستعارة وطلب سلفات من اجلمعيات	
• تعلم حرف معينة	
• االشتغال مبهن صغرى	
• إقامة مشاريع صغرى وتشغيل نساء احلي	

  حالة فاطمة، 41 سنة، غري متعلمة، تدير مقهى شعيب، آلنيف، املغرب .. 33
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ويتبني من خالل التجارب واحلاالت املدروسة أن التغيري الذي تسعى النساء إىل إحداثه يف 
املغرب ميس بالدرجة األوىل الواقع االقتصادي للمرأة، علما بأن االستقاللية االقتصادية 
مثلت طريقا حنو املشاركة املدنية مثل ما هو الشأن مع منال )49 سنة، مستوى الباكالوريا، 
النسوي«  »التضامن  املغرب( اليت قررت تأسيس مجعية  مطلقة، مساعدة موثق، مكناس، 

على إثر معرض أقامته باالستعانة بسلفة من البلدية لعرض منتجاتها.

وهكذا، فإّن التغيري يف املغرب اكتسى طابعا اقتصاديا يف معظم احلاالت املدروسة مما قد 
يسمح بتقصي مالمح تغيري مرحلي)transformation épisodique(، مثلما تدل على ذلك 
حالة فاطمة اليت عملت كخادمة يف البيوت ثم كعاملة يف مقهى حيث وقع استغالهلا 
ومل تتقاض أجرتها، ثم عادت آللنيف لتأسس مقهى شعيب وتديره يف حميط إجتماعي 
رافض لتواجدها ونشاطها. األمر الذي أبرزه التحليل على أنه متشي يهدف إىل حتقيق 
تغيري على املستوى الفردي وعلى مستوى تفاعل اجملموعة احمللية عرب »مسلك اقتصادي«.

الثاني وكانت تتنقل  آلة خياطة بعد طالقها  وكذلك كانت حالة منال اليت اشرتت 
دائرة  وتتسع  مشروعها  يكرب  أن  قبل  زهيد  أجر  مقابل  الكبار  لتعليم  أخرى  ملنطقة 
عالقتها وتؤسس مجعية »التضامن النسوي« وختصص هلا مقرا يف منزهلا وتعمل على 
تعليم النساء وتوعيتهن ومساعدتهن على حتسني أوضاعهن االقتصادية. وقد مت اختيار 
مسرية  ترتجم  كما  النسائية.  التمثيلية  دعم  صندوق  جلنة  بدعم  لتحظى  مجعيتها 
مشروع  إىل  حتول  ما  سرعان  اقتصادي،  متكني  صريورة  يف  اخنراطها  كيفية  منال 

اجتماعي للنهوض بأوضاع نساء فقريات.

وركز التغيري يف تونس على البعد املدني واملشاركة السياسية ووضعية النساء بشكل ملحوظ، 
.transformation multidimensionnelle مما مسح بتقصي مالمح تغيري متعدد األبعاد	

يف املقابل، متحورت األدوار التغيريية يف كل من األراضي الفلسطينية احملتلة واليمن 
حول اجلانب االجتماعي و/أو السياسي دون القدرة على الرتكيز على وضعية النســاء 

كفئــة مستهدفة بالدرجــة األوىل يف مشــروع التغييــر، فكـــان بالتــالي تغييــرا جزئيــــا 
.transformation partielle
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والتقاليد  »العادات  إن  جمتمعها  يف  للصدام  جتنبها  عن  حديثها  يف  نادية  تقول 
)املنطقة  واحلافة  اجملتمع  يعين  شوية  انو  فيها  انشوف  اللي  االشياء  أول  من  حنن 
واذا  االشياء  هذه  متجنبني  حنن  اهلل  احلمد  شيء  او  يتكلموا  حقكم  احمليطة( 
بطريقنا  ماشني  حنن  انو  لآلخرين  يثبت  وبشكل  صحيح  بشكل  عملنا  عملنا، 
ناشطة  مطلقة،  عامة،  ثانوية  سنة،   58 »)نادية،  السليم.  الطريق  هو  	الذي 

يف العمل االجتماعي، حضرموت، اليمن(.

والعرف  والتقاليد  العادات  أن  أيضا  احملتلة  الفلسطينية  باألراضي  التحليل  وبني 
لفئة  املوجه  النشاط  إدراج  تقتضي  الضرورة  وأن  جتاوزه  ميكن  ال  أمحر«  »خط 
النساء ضمن نشاط خيدم املصلحة احمللية العامة حتى ال يقابل هذا النشاط بالصد 
والرفض القاطع. تقول مسرية: »فش عندهم وعي كانو ملا فتحت الروضة وصرت 
أعمل ندوات للنساء كانو خيلو اوالدهم يرمو علي حجار... مني هذه اللي جاية بدها 
األراضي  البلح،  دير  مجعية،  مديرة  متزوجة،  ماجستري,  سنة،   62 )مسرية،  تغري؟« 

الفلسطينية احملتلة(.
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خالصـة االستنتـاجـات: فــي تعريــف مفهــوم القيــادة التغيرييــة

تعيق  اليت  الثقافة اجملتمعية  التفكيك  والبناء، ومشل  التفكيك  التقرير على  انبنى 
األخرى،  املعيقات  جممل  غرار  على  والسياسية  املدنية  احلياة  يف  املرأة  مشاركة 
وكذلك احلياد عن النظرة املضخمة لدور الفقر إىل درجة يستحيل معها التفطن 
اخليط  إىل  البناء  واستند  هلا.  املالئمة  السياقات  خارج  مشاركة  أمناط  وجود  إىل 
من  انطالقا  املمكن  استنباط  وهو  للبحث  الكربى  احملطات  خمتلف  بني  الرابط 
إمكانيات  اعتبارها وضعيات قصوى، يستحيل معها  البعض يف  وضعيات قد يتسرع 

كسر حلقة التهميش واملرور إىل طور الفعل واإلسهام واملشاركة.

يف  املشاركة  لتجليات  دراسة  تبعته  وحتليلها،  املعيقات  خمتلف  عند  الوقوف  إن 
صفوف النساء، مثلما عقب حتليل الصعوبات اليت تواجهها هؤالء النساء رصد وقراءة 
السرتاتيجيات التجاوز اليت اعتمدنها لتذليل الصعوبات. وهكذا يربز معنى »ثنائية 

التفكيك والبناء« يف زوج املعيقات/املشاركة والصعوبات/اإلسرتاتيجيات.

إن أفعال التغيري املسجلة انطلقت من وضعيات اجتماعية اقتصادية وهيكلية هشة 
يف عملية حتويلية، تعويضية، إصالحية و/أو انتقالية أخذت شكل املبادرة الفردية 
الشخصي  املستوى  يتجاوز  تغيريي  مشروع  يف  بانضوائها  إال  معنى  تكتسب  ال  اليت 
هلذا  احلاملة  املرأة  إفراز  مع  مسايرته،  أو  لتبّنيه  اجملموعة  على  للتأثري  ويسعى 
املشروع لصورة إجيابية عن نفسها وقدرتها على صيانة هذه الصورة داخل اجملموعة 

احمللية.

ذكورية  بثقافة  املبحوثات  النساء  من  لعدد  التغيريية  املشاريع  اصطدمت  وقد 
ومنظومة أعراف اجتماعية صعبة االخرتاق، عمقت الفوارق بني النماذج املدروسة 
يف كل من اليمن واألراضي الفلسطينية احملتلة ، من جهة، وبني تونس واملغرب، من 
جهة أخرى. وُتعزى هذه الفوارق إىل الفجوة التشريعية بني ما ميكن تسميته بقطيب 
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البحث، ولكن ال ينبغي التغافل عن الفجوة بني التشريعات وواقع املشاركة النسائية 
متكينية،  إدراكات  إىل  القانونية  اإلدراكات  حتويل  يستدعي  مما  البلد،  نفس  يف 
ال عن طريق التمكني العمودي التنازلي، وإمنا عرب إعادة النظر يف مفهوم املواطنة 
لتشمل »املواطنة العادية« ويف مفهوم املشاركة لتنزيلها يف رؤية تعددية ومفهوم 
القيادة اليت ال حتيل على مكانة )Statut( أو دور معني )rôle( ضمن اجملموعة، وامنا 
وعناصر  حمفزات  إىل  وحتويلها  اإلقصاء  عناصر  يف  التصرف  على  القدرة  تصف 

اندماج، وهو املعنى اإلجرائي ملفهوم القيادة التغيريية.

يف  املعريف  الرصيد  من  تستفيد  كانت  وإن  الدراسة،  هذه  إن  نقول  أن  بنا  وحري 
رموز  قراءة  دليل  ومن  واملدنية  السياسية  احلياة  يف  النسائية  املشاركة  خيص  ما 
منطية  مع  تقطع  فإنها  االجتماعية،  القوالب  يف  املضمنة  اجلنسيني  بني  التمييز 
وغاياتها.  دوافعها  وفق  يتحدد  القيادة  طابع  أن  باعتبار  وذلك  القيادة  حول  التصور 
وهو ما يكشف، على غرار الشمولية، دينامية املفهوم وتطوره وتشكله حسب استقراء 
التجارب الفردية، مما زاد من صعوبة تناوله والتعاطي معه من قبل الفرق الوطنية 
للبحث، إذ أنه ظل يعكس يف كل مرة صعوبة التخلي عن املنظور الذاتي للباحث، 
الذي يؤثر إىل حد معني على تبلور املفهوم يف حبثه على مستوى املنهجية وخاصة 
التغيريية  للقيادة  تعريف  صياغة  مستوى  على  وكذلك  البحث،  عينة  حتديد  يف 

حسب خمرجات البحث.
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اخلـــــاتـمــــــة

تتنزل هذه الدراسة ضمن الدراسات اليت تدمج البحث والتجربة معا لطرح تساؤالت 
على  متييز  قضية  تفصيلها  ويف  تنموية،  أزمة  قضية  جمملها  يف  هي  قضية  حول 
أساس اجلنس وإقصاء وتهميش لفئة من النساء يف اجملتمعات العربية. ففي سياق 
التحوالت املتسارعة اليت تعرفها املنطقة منذ انطالق ما يعرف بالربيع العربي، برزت 
وضعية النساء ومكانتهن كموضوع تتنازعه املساعي لتأكيد حقوق املرأة وواجباتها 
كمواطنة، من جهة، واملعيقات الثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، من 

جهة أخرى.

إن إلقاء نظرة استعجالية على هذه الوضعية قد يوحي بأنها عالقة ما بني جمريات 
يف  ومواكبته  احلراك  تتبع  ابتغت  الدراسة  هذه  أن  إال  الثقافية،  والثوابت  األحداث 
على  الضوء  تسلط  حتى  واملهمشات  الفقريات  النساء  صفوف  يف  أي  الوعرة،  الزوايا 
جتارب تدحض احلكم املتسرع الذي يسلم بفكرة القطيعة التامة بني هؤالء النساء 

واحلياة املدنية والسياسية. 

لقد أبرز حتليل املعطيات امليدانية أنه يف املناطق األكثر فقرا متكنت جمموعة من 
النساء من جتاوز املعيقات اليت حتول دون مشاركتهن يف احلياة املدنية والسياسية. 
وجتتمع  تتداخل  اليت  املعيقات  طليعة  يف  اجلنس  أساس  على  التمييز  جاء  وقد 
االنقطاع  أو  األمية،  بينها  واليت من  املواطين  الفعل  النساء وجمال  اهلوة بني  لتعمق 
النساء  بهؤالء  يوقع  مما  األجر،  زهيدة  مبهن  االشتغال  أو  والبطالة،  الدراسة،  عن 
النظرة  البحث كشف معيقات غري مباشرة، ومنها  أن  التهميش. كما  يف صريورة 
الدونية للمرأة وهيمنة العقليات القائمة على التمييز بني اجلنسني واعتقاد أن املرأة 
وهذا  السياسية.  الساحة  ويف  العام  الشأن  يف  يعتمل  ما  فهم  هلا  خيول  ما  متتلك  ال 
ما ظهر باخلصوص يف خطاب املبحوثات، إذ عجز عدد منهن عن تقديم ذواتهن يف 
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مستهل املقابالت أو تقييم أدوارهن، وخاصة أنهن كن غري قادرات على إبداء آرائهن 
خبصوص الوضع العام يف البالد أو التطورات السياسية فيه. وهذا يعود يف جزء هام 
لذواتهن  تقديرهن  لضعف  كنتيجة  للمجموعة،  باالنتماء  الشعور  ضعف  إىل  منه 

وعدم حتقيقهن لالستقاللية الذاتية بالقدر املطلوب.

التنشئة  الفئة، هو حمصول  النساء من هذه  الوضعية لدى بعض  ومما يرسخ هذه 
تسلط  وجود  على  برهنت  واليت  األسري  حميطهن  يف  تلقينها  اليت  االجتماعية 
أبوي، أو عائلي بصفة عامة، على الفتيات قد يصل إىل حد ممارسة العنف عليهن 

مبستويات متعددة، رمزيا أو لفظيا أو 	ماديا.

يف املقابل مل متنح هذه املعيقات عددا من النساء من األخذ بزمام األمور واالنقالب على 
خمتلفة  اسرتاتيجيات  على  ذلك  يف  معتمدات  حتتها،  يرزأن  اليت  اهلشة  الوضعيات 
كل  يف  االجتماعي  احمليط  عليهن  يفرضها  اليت  الصعوبات  وحجم  اختالف  حسب 
احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  يف  كما  اليمن  يف  األساس،  هذا  على  فبدت  بلدانة. 
يركزن  النساء  جعل  مما  منه،  االقرتاب  ميكن  ال  أمحر  كخط  والتقاليد  العادات 
على تنمية القدرات الذاتية لدى األفراد الذين ينشطون معهن ويولني عناية أكرب 
حلذق تقنيات االتصال وتكييفها وفق مقتضيات التعامل مع اجملموعة. وقد انفردت 
األراضي الفلسطينية احملتلة بنماذج للنساء يعملن جنبا إىل جنب مع الرجال ملقاومة 

االحتالل الذي برز كعامل هام يف »تسييس« النساء بالبالد.

ويف تونس، مكننا البحث من التعرف على مناذج لنساء ينشطن يف اجلمعيات أو األحزاب أو 
خارج اإلطار الرمسي للمشاركة، ولكن ضمن مشروع عام يهدف أوال وأخريا إىل تغيري 
وضعية النساء حنو األفضل يف املنطقة، يف حني غلب الطابع االقتصادي على اجلوانب 
األخرى يف املغرب. ويف ذلك تأكيد لفكرة التدرج واملرحلية اليت خترج وفقها النساء 
إىل اجملال العام ثم إىل سوق الشغل ومن ثم إىل املشاركة املدنية أو السياسية، وهي 
	طريق موثوقة حنو التمكني السياسي، وإن كانت النماذج املدروسة قد بينت ارتباطها 

باملشاركة املدنية على وجه اخلصوص.
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نافلة القول أن خمرجات البحث تفتح اجملال لتلمس مالمح قيادة تغيريية متكنت 
جمموعة من النساء من االضطالع بها، وإن كان عددهن حمدودا، إال أن األهم هو 
بروز جتارب فذة يف مسارات متفردة ولكنها ذات متثيلية تسمح باستنباط الدروس 
املستفادة منها يف ما يتعلق بتحويل جتربة اإلقصاء والتهميش إىل جتربة مشاركة 
والتزام. فما يقوم عليه مفهوم القيادة التغيريية، هو أنها تنبع من حميط اجتماعي 
السياسية  أو  االجتماعية  للنشأة  أثر  كل  غياب  ويف  باملرة  مالئم  غري  واقتصادي 
القيادة  إن  املشاركة.  طور  ولوج  على  وبالتحفيز  املواطنة  حس  بتنمية  الكفيلة 
توظيف  عرب  التغيري  إرادة  من  انطالقا  املمكن  فضاء  إىل  بنا  يعرج  ما  هي  التغيريية 
أن مفهوم  التغيري. وعلى هذا األساس، يتجلى  للتغيري بهدف إحداث  مساع وخطط 
وإمنا  ناجز  كمصطلح  ال  التغيريية،  القيادة  تقديم  يف  املفتاح  الكلمة  هو  التغيري 

وخاصة، كمشروع حبثي وعملي يفتح آفاقا وسبال جديدة.  
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التوصيــــــــــــات
للحكومـــــــــات 

• الفتيات ومواجهة كل 	 املدرسي وخاصة يف صفوف  التسرب  التصدي لظاهرة 
العراقيل يف املناطق املهمشة، وذلك بـــ :

g  دعم العائالت الفقرية واملهمشة.
اعتماد سياسات اجتماعية داعمة للعائالت الفقرية، وتوفري الرعاية الالزمة   g

لذوى االحتياجات اخلاصة. 
g  توفري وسائل نقل آمنة.  

• تكثيف برامج حمو األمية يف املناطق الريفية واملهمشة. 	
• إجياد آليات لدعم التمكني االقتصادي للنساء يف األوساط الريفية واملهمشة. 	
• توحيد األجور بني املرأة والرجل.	
• واملهمشة 	 املعزولة  املناطق  وتنموية قريبة من  وإنشاء مجعيات نسوية  تسهيل 

تعمل على إدماج النساء الفقريات. 
• سن وتفعيل القوانني املناهضة لكل أشكال التمييز والعنف ضد النساء.	

 

للمجتمـــــــــع املدنــــــــــي 

• إشراك الرجال يف ورشات تدريبية حول حقوق املرأة والنوع االجتماعي. 	
• اقتصادية 	 المتيازات  املفتقرة  املناطق  يف  النساء  مع  حوارية  لقاءات  تنظيم 

واالجتماعية، انطالقا من االهتمامات اليومية ووصوال إىل املواضيع السياسية، 
ومساعدتهن على الربط بني اخلاص والعام.

• املساعدة على بعث مشاريع صغرى عرب التعاونيات. 	
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• املستوى 	 على  يعشنها  اليت  اإلشكاليات  وحّل  املشاريع  مناقشة  يف  النساء  إشراك 
احمللي. 

• تنظيم دورات تدريبية وورشات لتنمية قدرات النساء على التعبري )تقدير الذات، 	
بها  تطالب  قضية  جتاه  املواقف  واختاذ  القرار...(  اختاذ  املواقف،  اختاذ  التعبري، 

وتدافع عنها. 
• املستوى 	 على  قيادي  بدور  املضطلعات  للنساء  واللوجيسيت  املادي  الدعم  تقديم 

احمللي والقادرات على إدارة مشاريع اقتصادية. 
• العمل مع القيادات الدينية من أجل إنشاء خطاب ديين داعم ومساند لتمتع املرأة 	

حبقوقها اإلنسانية والكونية.  
• القيام حبمالت توعوية حول أهمية مشاركة املرأة يف احلياة املدنية والسياسية.	
• حمو األمية القانونية.	

لوســــــــــائل اإلعــــــــالم 

• ترويج صور متوازنة وغري منطية عن النساء وتثمني التجارب الناجحة. 	
• بتجاربهن 	 لالستئناس  التقليديات  غري  القياديات  النساء  من  بنماذج  التعريف 

واالستفادة منها. 

للمراكــز واملؤسسـات البحثية واملنظمات الدولية واهليئات الداعمـة

• أخرى 	 جتارب  لرصد  أقطاره  وتنويع  التغيريية  القيادة  حول  البحث  تطوير 
والتمكن من مقارنتها بتجارب مدروسة. 

• ترويج ونشر مفهوم القيادة التغيريية.	



النســـــاء فــــــي احليـــــاة السيـــــاسيـــــة واملدنيـــــة  - املعيقـــــات وسبـــــل التجــــــاوز

106

البيبليــــوغرافيـــــا
املراجـــــع بالعربيــــــــة 

الدراســــــات والبحـــــــــوث

• نهوض 	 مجعية  العربي،  الوطن  يف  للمرأة  السياسية  املشاركة  بيربس،  إميان 
وتنمية املرأة، األردن.

• اجلهاز املركزي الفلسطيين، املرأة والرجل يف فلسطني : قضايا وإحصائيات 2014. 	
• جتربة 	 السياسية،  واملشاركة  النساء  صرصار،  شفيق  حممد  شقري،  حفيظة 

العربي حلقوق اإلنسان،  املعهد  املهنية،  السياسية والنقابات واجلمعيات  األحزاب 
ماي 2014.

• درة حمفوظ دراوي وآخرون، املسار االنتخابي ومشاركة النساء يف تونس، رابطة 	
الناخبات التونسيات، تونس، 2015.

• عزيز بكوش، مكتسبات النساء املغربيات يف العهد اجلديد، احلوار املتمدن العدد 29 /06/	
• باريس 	 للنساء؟  ربيع  أي  العربي:  العامل   / اإلنسان  حلقوق  الدولية  الفيدرالية 

http://www.fidh.org/IMG/pdf/28_05_12_women_ar_final.pdf .2012

• اللجنة الوطنية للمرأة، التقرير الوطين ملستوى تنفيذ إعالن منهج عمل بيجني 	
20+. املركز اليمين الوطين، صنعاء، كوثر 2015

• جانفي-	 التونسي:  اإلعالم  يف  املرأة  صورة  اإلعالم،  لرصد  العربية  اجملموعة 
من  وحتالف  بتونس  للحريات  الوطين  اجمللس  النهائي،  التقرير   ،2013 مارس 

أجل نساء تونس، تونس،	2013.
• دراسات 	 واإلعالم،  العربية  املرأة  والبحوث،  للتدريب  العربية  املرأة  مركز 

اإلمنائي  املتحدة  األمم  صندوق   ،1995-2005 بني  الصادرة  للبحوث  حتليلية 
للمرأة - اليونيفيم، 2006.



النســـــاء فــــــي احليـــــاة السيـــــاسيـــــة واملدنيـــــة - املعيقـــــات وسبـــــل التجــــــاوز

107

اجملــــــــــــالت 

• العربية 	 املرأة  مركز  العربي،  العامل  يف  واالنتخابات  املرأة  كوثريــات، 
للتدريب والبحوث )كوثر(، عدد خاص، سبتمرب 2012. 

مقــــــــاالت علميــــــــة 

• باتليواال سربيالنا، »القيادة النسوية للتغيري االجتماعي، تفسري اإلطار 	
املفاهيمي«، منظمة حقوق املرأة يف التنمية -  منظمة استحداث املوارد 

من أجل التمكني، 2010.
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IIملحــــــــق رقــــــــم
سيـــــــــر احليــــــــــاة

سيــــــرة حيـــــــــاة
 منــــــــال )املغـــــــــرب(

األول  زواجها  من  الكربى  لبنتني:  أم  سنة،   49 عمرها  البلدي  باجمللس  مستشارة  منال 
انقطعت منال عن  13 سنة.  العمر  تبلغ من  الثاني  زواجها  والصغرى من  24 سنة  سّنها 
ما  سرعان  جيدة.  اقتصادية  بوضعية  يتمتع  برجل  لتتزوج  البكالوريا  قسم  يف  الدراسة 
الذي استوىل  ترملت منال وطفلتها األوىل ما تزال رضيعة. تزوجت مرة ثانية بنصاب 
على كل ما ترك هلا زوجها األول لتجد نفسها بعد هذا الزواج جمردة من مسكنها ومن 
مصادر دخل أخرى ورثتها عن زوجها األول. عندها، مشرت منال على ذراعيها لتبدأ بناء 
وضعها االقتصادي من الصفر، عرب العمل واملثابرة. رفعت منال حد الفاقة ومتكنت من 
بعث مشاريع لتمكني نساء أخريات فقريات. وهذا النجاح االقتصادي دفعها يف ما بعد إىل 
ولوج العمل السياسي ثم الرتشح يف االنتخابات البلدية لتفوز مبقعد يف جملس املدينة، 

ثم تعود إىل صفوف املدرسة كطالبة يف قسم علم االجتماع. 

حالة منال تعّرفنا مبسار إنتاج أفعال تغيريية اعتمد على العمل االقتصادي للمرور يف ما 
بعد إىل العمل السياسي واملدني.

طفولـــــــة منــــــــــــال 

ولدت منال وترعرعت يف كنف أسرة حمافظة، حسب تعبريها، تلقت بني أحضانها 
تربية »دينية وعسكرية«. فوالدها كان عسكريا صارما يف تربيته ألوالده العشر )5 

بنات و5 أوالد( الذين »زرع يف نفوسهم اخلوف والفزع«. فهو من يقرر يف العائلة.
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ورغم قسوة األب وصرامته، فقد كان يعامل منال معاملة خاصة خمتلفة عن باقي 
أخواتها. فقد كانت مدللة األسرة هلدوئها وتواضعها وحشمتها كما تقول، مما خلق 
هلا مشاكل مع باقي أخواتها البنات اللواتي كن يغرن منها وحيتقرنها: »ولكن مع 
البنات ال، فقد كن متفهمات مع بعضهن البعض، وينمن يف غرفة واحدة. وأنا دائما 

خمتلفة عنهن، فهن لسن مثلي يف التواضع«. 
 

االنقطــــــاع عن الدراســــة للزواج

انقطعت منال عن الدراسة يف قسم الباكالوريا لتتزوج من أستاذ حتى تتخلص 
من النظام األسري الصارم : »بالنسبة ألبي كان صارما معنا وصعبا معنا، إذ كنا 
لكي  تعليمي  إمتام  وعدم  الباكلوريا  يف  أتزوج  جعلين  ما  هو  هذا  كثريا.  خنافه 
أرتاح من ذلك«. رزقت منال بطفلة ثم تويف زوجها بعد ذلك، تاركا هلا أمالكا 
ودخال حمرتما لتعيش منه هي وابنتها. وحني وجدت نفسها وحيدة يف عز شبابها 
قررت أن تتزوج مرة ثانية. لكنها فشلت يف زواجها الثاني ألن شريك حياتها احتال 
عليها بعد أن انتحل شخصية دركي ليتزوج بها، وذلك من أجل االستيالء على 
التجربة على  أثرت هذه  املتوفى. وقد  اليت ورثتها من زوجها  أمواهلا وممتلكاتها 

منال ودفعتها للقيام بعدة حماوالت لالنتحار.

أشكال  كل  عليها  ميارس  كان  الذي  الزوج  هذا  من  الطالق  منال  واستطاعت 
العنف اجلسدي والرمزي. إن هذا الطالق حسب منال هو الذي جعلها تصبح امرأة 
امرأة  قوية،  امرأة  جعلين  ما  هو  الثاني  »فزواجي  واملشاكل:  األزمات  أمام  قوية 

تواجه الصدمات واملشاكل اليت كنت أعانيها«.
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السقـــــــــوط يف مستنقع الفقــــــــر

وجدت منال نفسها يف الشارع بدون مأوى وجردت من مجيع أمالكها بسبب طليقها 
الذي احتال عليها. فأصبحت يف حالة عوز وفقر بعد أن كانت هي اليت تساعد عائلتها 
التجأت إىل  وأخواتها ماديا. ولتغطية مصاريف اإلجيار واملتطلبات األساسية ألسرتها 
نشاطها  تزاول  وكانت  بها.  تشتغل  خياطة  آلة  لشراء  الصغرى  القروض  مؤسسات 
النساء  لتعليم  األقدام  على  سريا  طويلة  مسافة  وتقطع  منزهلا  يف  كخياطة  اجلديد 
الصنعة مقابل مبلغ مالي »كنت أذهب إىل سبع عيون )ضواحي مكناس( مشيا وأعلم 
النساء وأحصل على 1500 درهم يف الشهر وأعود مع الساعة 12 وأجلس للعمل«. وبعدها 

اشتغلت مؤطرة يف مركز اجتماعي لتعليم النساء الفصالة واخلياطة.

بدايــــــــــة النشــــــاط املدنــــــي 

مجعية  تأسيس  منال  قررت  للنساء،  املهين  اإلعداد  مركز  يف  كمدربة  عملها  أثناء 
هذه  تؤسس  جعلها  الذي  الرئيسي  السبب  إن  النسوي«.  »التضامن  اسم  عليها  أطلقت 
اليت  املشاكل  جانب  إىل  منها  عانت  اليت  الصعبة  الظروف  هي  قوله  حسب  اجلمعية 
كمقر  اكرتته  الذي  باملنزل  غرفة  ختصيص  ارتأت  وقد  واألرامل.  املطلقات  تواجهها 
وضعيتهن  وحتسني  أنفسهن  على  االعتماد  من  يتمكّن  حتى  النساء  لتعليم  للجمعية 

االقتصادية.

 إن هذه التجربة األوىل يف العمل اجلمعوي جعلتها تقرر الولوج إىل احلياة السياسية 
لتقوية شخصيتها كما تقول. وقد ترسخت لديها هذه الفكرة بعد مشاهدتها لربنامج 
تقول  احلقوقية  تلك  وكانت  حقوقية.  مجعية  رئيسة  قيادية  امرأة  حول  تلفزي 
العمل  متارس  أن  عليها  شخصيتها  تقوية  يف  ترغب  اليت  »املرأة  املذكور:  الربنامج  يف 

اجلمعوي والسياسي«.
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ردود فعــــــل حمليــــــط منــــــال االجتمــــــاعــــــي

حظيت منال بتشجيع ودعم جريانها، فأصبح يضرب بها املثل يف حيها: »أغليبة الناس 
واجلريان يشجعونين ويقولون لي نريدك أن تكوني أكثر مما أنت عليه. ونفتخر بيك«. 
كما أنها نالت دعم السلطات احمللية، حيث أكد هلا بعض ممثليها: »لوكان لدينا فقط 
تلفزي  برنامج  يف  منال  وظهرت  يرام«.  ما  على  مدينتنا  تكون  سوف  مثلك،  النساء   10

كما قامت بعرض منتوجها يف قصر البلدية وهو ما حقق هلا أرباحا مهمة. كل هذا 
ساهم بشكل كبري يف شهرتها ويف دخوهلا غمار االنتخابات احمللية، حيث انتزعت مقعدا 

يف اجمللس البلدي كمستشارة.

ويف إطار األسرة، لقيت منال لقيت معارضة من طرف إخوتها الذين كانوا يرفضون 
تعاطيها للعمل السياسي. وكانوا يطلبون منها التخلي عن هذا النشاط ألنه يف رأيهم 
كثرية  مشاكل  وواجهت  متسخ«.  يكون  يدخله  والذي  سيء  العمل  »هذا  شريف:  غري 
اليت  األحزاب  ثم  الطرق  بشتى  هامجتها  واليت  حبيها  املتواجدة  اجلمعيات  مصدرها 

كانت تتنافس معها.
 

إجنــــــازات منــــــال

رغم الظروف والتجارب الصعبة اليت مرت بها، استطاعت منال جتاوزها بفضل العمل 
والكفاح واملثابرة، ومتكنت من إنقاذ عائلتها من الفقر والضياع وتغطية مصاريف ابنتيها 
دراستها  استأنفت  بل  أن طموحها مل يقف عند هذا احلد  دراستهما. كما  تكمال  حتى 
28 سنة. فهي مقتنعة أن االشتغال يف السياسة يتطلب مستوى ثقايف  بعد انقطاع دام 
كبري. فالسياسي يف نظرها، البد أن يكون ملما بثقافة جمتمعه واجملتمعات األخرى: 
»جيب أن أكون متعلمة ويكون عندي شهادة وحتى ثقافة اجتماعية عامة«. وهي اآلن 
تدرس بالسنة األوىل جامعي )قسم علم االجتماع( وقد لقيت تشجيعا، خاصة من ابنتها 
الصغرى اليت تفتخر بها أمام صديقاتها: »فتحت عينيها وجدت أّمها مجعوية وسياسية، 

مفتخرة بي أمام صديقاتها وتقول هلن أمي تتعلم«. 
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إن عمل منال كمستشارة مجاعية منتخبة فتح أمامها آفاق كبرية. فقد حاولت إحداث 
تغيري داخل أسرتها: »لو مل أكن يف هذا امليدان لن حتل الكثري من املشاكل واآلفاق. مثل 
ابنيت تدرس ختصص السياحة«. ويف حيها، تقدم منال خدمات اجتماعية للمتساكنني 

وتسهل هلم الولوج إىل املستشفيات واإلدارات العمومية واحملاكم.

أنشأت منال مركزا بشراكة مع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتقديم دروس حمو 
األمية لفائدة النساء ولتلقينهن اخلياطة والفصالة يف أفق استقاللية اقتصادية عرب 
األنشطة املدرة للدخل. ومل تقف عند هذا احلد بل فتحت مكتبا داخل البلدية تستقبل 

فيه الرجال والنساء مرة يف األسبوع ملدة ساعتني يف اليوم حلل مشاكلهم.

وتتطلع منال إىل أن تصبح مستشارة يف اجلهة وأن تصل إىل الربملان وتصبح وزيرة. 
وقد شاركت نوال يف العديد من الدورات والتدريبات واملعارض واللقاءات داخل املغرب 
وخارجه مما مكنها من ربط عالقات واسعة دولية ووطنية. واختريت مؤخرا مجعيتها 
وزارة  أحدثتها  اليت  النسائية«  التمثيلية  دعم  صندوق  »جلنة  يف  مجعيات   5 بني  من 

الداخلية لتشجيع ودعم مشاركة النساء يف احلياة السياسية والعامة. 
 

صعوبــــــات العمــــــل السيــــــاسي

يف  واملدني  السياسي  عملها  يف  حاليا  منال  تواجهها،  اليت  والصعوبات  املشاكل  تتمثل 
الوجود، مما أدى إىل التضييق  التعاون معها إلخراج بعض املشاريع إىل  رفض الرجال 
هذا.  على  يقدرون  ال  الرجال  بعض  »هناك  عليها:  ضغوطات  وممارسة  أنشطتها  على 
أرى أنه ال يقدر أحد التوفيق بني العمل اجلمعوي والسياسي. ويكون مسؤول على أحد 

املراكز ويف نفس الوقت يربي البنات«. 

كما أن جزء من الصعوبات اليت تواجهها، يتعلق بضعف إمكانياتها املادية اليت حتد من 
طموحاتها. وقد قررت مزاولة عمل يضمن هلا دخال قارا. لذلك اشتغلت كمساعدة ملوثق 

من عائلتها، تضع رهن إشارته شبكة عالقاتها الواسعة لتسهيل تعامالته هو وزبائنه. 
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حمركا  االقتصادية  املشاركة  فيه  شكلت  مسار  أمام  منال  حالة  تضعنا  هكذا، 
للمشاركة السياسية وتبوء مواقع يف تدبري الشأن احمللي، بل وأيضا استكشاف مواقع 
وربة  كزوجة  التقليدية  النوع  أدوار  إنتاج  إلعادة  يقودها  منال  مسار  كان  وطنية. 
بيت. ودفعتها جتربتا زواجها األول والثاني ثم اإلفالس االقتصادي الذي عرفته دفعها 
إىل االخنراط يف صريورة متكني اقتصادي ذاتي حتول تدرجييا إىل مشروع اجتماعي 
جمال  بولوجها  أكلها  أتى  التحول  وهذا  أخريات.  فقريات  نساء  بأوضاع  للنهوض 

السياسة وتدبري الشأن العام.
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سيــــــرة حيـــــــــاة
 فــــــاطمة  )املغـــــــــرب(

حياتها  سرية  يف  أساسية  حمطات  شكلت  اليت  األحداث  من  جمموعة  فاطمة  عاشت 
كما بدا ذلك جليا من خالل املقابلة. فقد ولدت فاطمة وسط أسرة فقرية يف الوسط 
القروي، وتزوجت يف سن مبكرة تنفيذا لرغبة والديها لكنها طلقت فيما بعد. وجلأت 
فاطمة  حياة  كذلك  طبعت  بالطالق.  زجياتها  كل  وانتهت  ذلك،  بعد  مرتني  للزواج 
فرتة من العيش يف التشرد والتسول يف مركز آلنيف الشبه حضري، وهذه الفرتة من 
حياتها كشفت هلا إمكانية القيام بعمل أو مساعدة اآلخرين )أسر/ أفراد( مبقابل مادي 
أو ما شابه ذلك. وبذلك عملت »خادمة يف املنازل« و »مساعدة لآلخرين«. وكانت هذه 
مركز  فغادرت  واملطاعم(.  )املقاهي  اخلدمات  قطاع  يف  للعمل  دخوهلا  بداية  األنشطة 
آلنيف حبثا عن عمل يف نفس القطاع. وبعد سنوات عدة من االشتغال كعاملة مقهى، 
تعرضت الستغالل أحد مالكي املقاهي الذي رفض منحها أجرتها، وهو ما دفعها للعودة 
إىل موطن االنطالق. فقامت بإنشاء مقهى شعيب، ما مكنها من حتقيق حتول حيمل بعدا 

اقتصاديا واجتماعيا يف اجملال اخلاص والعام.

إن سرية فاطمة ختربنا عن مسارات مت أثناءها إنتاج أفعال قيادة تغيريية عرب مسلك 
النشاط االقتصادي داخل سياق يهيمن فيه الفقر وقيم إخضاع اإلناث للذكور. 

طفولـــــة يطبعهــــا احلرمــــــــان

إخوة  ثالث  من  تتكون  أسرة  داخل  آلنيف،  مبنطقة  قرية  يف  فاطمة  ولدت 
»الوالدين  جيدة:  كانت  والديها  من  تلقتها  اليت  الرتبية  أن  فاطمة  وترى  وأختني. 
املدرسة  تلج  مل  ذلك  ورغم  حسنة«.  تربية  ربوننا  أهلي  حسنة،  تربية  ربوننا 
وكانت  قوهلا.  حسب  باملدارس  الفتيات  بالتحاق  يسمح  ال  اجملتمع  لكون  نظرا 
احلق: ذلك  مينحها  مل  احمللي  االجتماعي  النظام  لكن  التعلم،  يف  الرغبة  	لديها 
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»يف تلك الفرتة، تلك الفرتة ال تلتحق البنات باملدرسة، عيب«. ويكشف ذلك وجها لطفولة 
فاطمة اليت مل تتوفر هلا الفرصة خلوض جتربة املدرسة. وميكن أن يكون سبب عدم 

التحاقها باملدرسة، املفسر ثقافيا، هو ضعف اإلمكانيات املادية لألسرة.

كانت طفولة فاطمة صعبة، فقد طبعها احلرمان والتمييز بني الذكور واإلناث داخل 
األسرة، رغم أنها تتحدث عن تربية والديها اجليدة، وهو ما جعل نظرتها إىل تلك املرحلة 
تتصف بالسلبية، خاصة يف معرض حديثها عن القيم اليت كانت تنظم العالقات بني 
اجلنسني. فالنساء يف تلك املرحلة ال يقصدن حتى السوق: »اّل، ال نقدر حتى على الذهاب 
للسوق«. ونفس الشيء ينطبق على املدرسة كما رأينا، فالفتيات ال يلتحقن باملدرسة، 
باملدرسة كلهم، حنن  التحقوا  »إخوتي   : ذلك  الذين هلم احلق يف  الفتيان  على عكس 

البنات مل نلتحق باملدرسة، كان لديهم عيب يف تلك الفرتة التحاق البنات باملدرسة«.

إن ما روته فاطمة عن مرحلة طفولتها يستوجب تصوير الظروف اليت مرت بها واليت 
ساهمت يف بناء حياتها. فعدم التحاقها باملدرسة وّلد لديها شعورا بالدونية، وهو أمر غري 

حمفز لالخنراط يف مشاركة سياسية معلنة.

الولــــــوج املبكـــــــــــــر للـــــــزواج

مرت فاطمة بأحداث فارقة يف حياتها. فقد تزوجت رغما عنها وبضغوط من األسرة يف 
سن الثانية عشرة برجل يبلغ 43 سنة من العمر: »أه، هم أهلي من فرضوه علي للزواج 
به. كانت عندي 12 سنة، وكانت عنده 45 سنة«. ففارق السن بينهما سرع عملية فسخ 

الزواج.

اآلن  مرت  كلهم،  طلقتهم  رجال،   3 »تزوجت  مرات:  ثالت  وتطلقت  فاطمة  تزوجت 
أنه أمر ذو صالحية  لو  الزواج من خالل حديثها كما  17 سنة، دفعت حسابي«. يبدو 

حمدودة. ففي الزواج الثاني، وقع الطالق قبل إجراء كل طقوس الزواج بسبب كذب 
الزوج عليها، إذ صرح هلا أنه ينتمي لنسب املرابطني. اكتشفت فاطمة أنه ينتمي لنسب 
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»إقبلني« )ذوي البشرة السمراء( وهو زواج ال يليق بها كمنتمية لنسب الشرفاء: »الثاني، 
الصباح  يف  ذهبت  نفسه،  اليوم  يف  وورجعت  عنده  ووصلت  عقدنا،  فقط  بي،  يدخل  مل 
وجدته  عنده  وصلت  )أمسر(،  لونك  مثل  وهو  شرفاء،  حنن  العصر.  يف  وعدت  باكرا، 
أقْبِلْي )أي أمسر(، وهو كان قال لي أنه أكرام )من املرابطني( يف وقت اخلريف يتجمع 
الثاني  الزواج  هذا  إن  منه«.  وهربت  النظافة،  يعرفون  ال  وسخون  إنهم  الذّباب،  عليهم 
لفاطمة كان مبحض إرادتها: »آل، أنا من أردت، هو كان مَعلِّم، جاء وقال لي أرغب أن 

أتزوج بك. قلت له موافقة، خطبين من أهلي«. 

ي. كان  الزوج الثالث، هو ابن عم فاطمة، تزوجته عن حب وبرغبة منها: »كان ابن عمِّ
يرغب أن يتزوجين، وأردت الزواج به«، لكن بعد مدة من العيش حتت سقف واحد بدأ 
عنيفا جدا معها، كما كان  كان  فالزوج  بينهما.  العالقة  إىل  يتسلل  والتباعد  النزاع 
مكمن  عن  وتتساءل  تتحسر  جعلها  ما  وهذا  املنزل،  داخل  أصدقائه  مع  السهر  كثري 
املشكل: »تزوجته ولكن مل ييسر اهلل ثانية يف أي شيء، أو أنا اليت مل ييسر فيها. بقيت 
ْيشرب،  القانون، فقط مل يكن ذلك مقدرا؛ هو كانَ  10 سنني حتى طلقين  عنده مدة 
يعتدي علي بالعصا. أه، مل أقبل له ذلك. يدخل رجاال آخرين للمنزل للسهر، مل أقبل له 

ذلك، وذهبت، مل يرغب يف تطليقي حتى طلقين القانون«. 

طلبت منه أن يطلقها ولكنه رفض، وبقيت معه إىل حني تغيري مدونة األسرة اليت كانت 
سندا هلا للتخلص من الوضع الذي كانت تعيش فيه مع الزوج وإنهاء هذا الزواج. فقد 
استخدمت حق طلب الطالق ومتكنت من حتقيق ذلك. إن اإلنهاء املتكرر للزواج ال يعين 

رفضها هلذا الرابط، وإمنا ملمارسات وسلوكيات الرجال الذين عاشرتهم.

التشـــــرد والتســـــول ودخـــــول قطــــاع اخلدمـــــــات

حديث فاطمة عن معاناتها مل يتوقف طيلة حلظات استجوابها. وكان من أهم احملطات 
اليت شكلت حدثا بارزا يف حياتها، موت األب الذي كان سبب تشتت أفراد األسرة، حيث إن 
كل واحد من اإلخوة اختار مسارا خاصا حلياته الشخصية: »حتى مات والدي وتفرقنا، 
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مات الوالد وتفرقنا، مات والدي يف سنة 1996، كل واحد أخذ مسلك حلياته، كل واحد 
عزل نفسه، وعزلت حتى أنا لوحدي، ذهبت أجتول كعاملة يف األوطيالت ويف املقاهي، 

وعملت عند الناس يف املنازل«.

ويف هذه املرحلة بالذات، اضطرت فاطمة هي األخرى للخروج حبثا عن مستقبل وسط 
اجملهول، فغادرت القرية يف حماولة إلجياد عمل. اجتهت ملركز آلنيف وعاشت فرتة من 
التشرد والتسول هناك، حيث كانت تقتات على ما جتمعه من التجار بالسوق اجلماعي، 
آلنيف،  يف  السوق  يف  أبيت  كنت  األوقات،  أحد  يف  »كْنت  زواياه:  بإحدى  تنام  وكانت 
ارة حتى يعطوني  ارة واخلضَّ كنت أنام هنا يف السوق، أنام يف السوق، وأتردد على اجلزَّ

بعض اخلضروات، وأذهب لطهيها يف زواية يف السوق هناك«.

ويف الفرتة اليت كانت تعيش فيها متشردة دون مأوى ودون دخل قار، بدأت تعمل مساعدة 
مبقابل مادي أو عيين عند بعض األسر مبركز آلنيف. وشكل هذا العمل املنزلي، بالرغم 
من شروطه اجملحفة منطلقا حنو عوامل أخرى كالعمل يف املقاهي واملطاعم وبعد ذلك 
يف الفنادق. فقد متكنت فاطمة خالل تنقلها من عمل آلخر من ضبط طرائق الولوج 
للشغل والتدرج يف املهن. تقول عن بداية دخوهلا للعمل يف قطاع اخلدمات: » السبب الذي 
جعلين أتسول يف السوق هو مل أذهب إىل السوق من قبل، مل أر شيئا آخر جيعلك تذهب 
للعمل. حتى بعد بدئي العمل عند الناس يف املنازل، ثم بدأ الناس يقولون تعالي للعمل 
، عملت يف ورزازات، عملت يف الناظور،  يف املنزل. ثم ذهبت وعملت يف أوطيل أيت ُزوْكينِّ

كنت أعمل. كنت أتسول يف األول، حتى تعبت من التسول، ذهبت للعمل يف املقاهي«.

النشاط  يف  لالنطالق  استكشافية  مرحلة  آلنيف  يف  قضتها  اليت  املرحلة  هذه  وتعترب 
االقتصادي والتوجه حنو االستقاللية املادية. فالعمل يعين توفري دخل يؤمن حاجياتها. 
لكن تلك املهن فتحت هلا جمال تطوير مهاراتها يف التواصل والتسيري وحتمل املسؤولية 
وضبط سلوكيات أفراد اجملتمع. فقد انتقلت من متسولة متشردة إىل عاملة مقاهي، 

بل مسرية أحيانا، وهذه داللة على قدرات ذاتية تتحلى بها فاطمة.
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حتقيــــــق االستقالليـــــة املاديــــــــــة

قضت فاطمة مدة طويلة من التنقل والعمل يف مناطق متعددة يف أرجاء البالد، ووّفر هلا 
هذا امكانّية اإلحتكاك بالكثري من السياقات واجملاالت، وهو ما أدى إىل عمق خربتها يف 
هذا القطاع، إال أن ضعف اهليكلة جتعل العمل املستقر أمرا مستبعدا. ففاطمة اشتغلت 
التجربة  هذه  مستحقاتها.  دفع  ورفض  حقوقها  هضم  لكنه  املقاهي  مالكي  أحد  عند 
االنطالق  الرحال إىل موطن  دفعت فاطمة إىل اختاذ قرار حاسم يف حياتها، وهو شد 
خللق  العودة  مبحطة  الفرتة  هذه  تسمية  وميكن  فيه.  لالستقرار  آلنيف(  )مركز 
التحول اجلذري. فبعدما انقطعت بها السبل، مل جتد أحدا ينظر حلاهلا إال مستخدمي 
العمل  آلنيف بشكل يومي. تقول متحدثة عن ذلك: »مللت  حافلة تسلك خط مركز 
يف  معه  عملت  أجرتي.  يدفع  مل  شهور   3 ملدة  شخص،  عند  أعمل  وذهبت  الناس،  عند 
املقهى، مل يدفع أجرتي، أكل لي رزقي، وعدت وليس لدي أي شيء. من الناظور نقلين 

عمال حافلة جمانا«. 

إن تشاؤم فاطمة من العمل لدى الناس وتعرضها لالستغالل، وّلد لديها رغبة شديدة يف 
التخلص من التبعية والعمل عند اآلخرين، فقد فهمت أن الكرامة ال تصان إال بامتالك 
مشروع شخصي يضمن هلا وضعا اقتصاديا مستقرا ومستقال. فقامت باستئجار املقهى 
ي  الذي ستشرتيه فيما بعد، بعد أن متكنت من احلصول على قرض صغري: »وضعت يدِّ
ذهبت  الصغرى(،  للقروض  )مؤسسة  أمانة  أصحاب  عند  سلف  وأخذت  رأسي،  فوق 
واشرتيت بعض الكراسي، بعض الطاوالت، بعض الصحون، قنينة غاز، ملا اشريت كل 
ذلك، احلمد هلل، أعمل وأرد هلم سلفهم، 11 ألف للشهر )70 دوالر(«. ويبدو أن ما قامت 
به فاطمة غري هني نظرا لطبيعة اجملتمع الذي حتضر فيه القيم التمييزية الذكورية 
السوق، وهو  بامرأة، ويف  يليق  بافتتاح مقهى، وهوشيء ال  قامت  أوال  بشكل قوي. فهي 
جمال يعترب حكرا على الذكور. بعد ذلك قامت بتقديم خدمات جنسية بشكل خفي، 
املنطقة.  املمنوعة قانونيا واجتماعيا، خصوصا أن فاطمة من أهل  وذلك من األنشطة 
يعرفن  ال  مناطق  يقصدن  اجلنسي  النشاط  تنظيم  أو  بامتهان  يقمن  اللواتي  فالنساء 
فيها، ولكن حالة فاطمة أثبتت العكس - رغم أن البنات اللواتي يعملن عندها كّن من 
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املوانع ومتكنت من خلق مشروعها دون االكرتاث  املنطقة. حتدت فاطمة كل  خارج 
بأحد. 

كان هّمها ليس النظام الثقايف للمجتمع، وإمنا الدخول للسوق والعمل وإجياد مكان هلا 
بهدف بناء مكانة اقتصادية مل تستطع حتقيقها وهي تعمل عند اآلخرين. فهذه املرحلة 
احمللي،  الثقايف  النظام  متطلبات  حساب  على  املادية  االستقاللية  حتقيق  طبعها  إذن 

وممارساتها هذه ميكن أن حتفز أخريات للقيام بأنشطة اقتصادية مماثلة. 

كلفـــــة حتقيـــــق االستقالليــــــــــة

واجهت فاطمة بعد إطالقها ملشروعها داخل السوق جمموعة من العراقيل اليت ميكن 
اعتبارها مبثابة مثن ملا أقدمت عليه داخل جمتمع اهليمنة الذكورية. ويف هذا الصدد، 
قام بعض أفراد »الساكنة« مبمارسات ومضايقات للضغط عليها كي توقف نشاطها 
وخترج من السوق، وذلك عن طريق منع تزويدها باملاء والكهرباء، إضافة إىل حماوالت 
العمل  من  مدة  »وبعد  احلرفاء:  من  قاصديها  على  والتشويش  وختريبه  مقهاها  حرق 
املكان، سرقوني،  النار، ألغادر  فيه  أشعلوا  النار،  فيه  أشعلوا  الشعيب،  املقهى  امتلكت هذا 
أزالوا األبواب... حصلت على الكهرباء عند أحد جرياني إلضاءة هذا املقهى، جاؤوا وأخذوه 
مين، حصلت على املاء من أحد اجلريان لسقي بعض األشجار قرب املقهى، قالوا له خذ 
منها ذلك. أخذه مين. أبقى أحيانا يضربونين باحلجر هنا، يأتي زبون ما ليشرب الشاي 
هنا ولشيء ما، يقولون له ماذا تريد عند هذه املَرأة لتذهب لشرب الشاي عندها؟ يقولون 
عندهم العيب، مل يسبق المرأة، أن عملت مبقهى وتبقى فيه هنا يف املنطقة. أنا األوىل... 

عندهم عيب، أول امرأة كانت هنا هي أنا«. 

فاطمة هي األوىل يف القيام مبثل هذا النشاط يف املنطقة، وباخلصوص يف جمال يبدو 
نشاطها  تأثري  قوة  من  يزيد  املنطقة،  من  امرأة  كونها  )السوق(.  له  مالكني  الذكور 
مدة  بعد  مباضيها،  مقارنة  املادي  بتحسن حاهلا  تقر  وهي  الثقايف احمللي.  النظام  على 
من عملها مبركز آلنيف: »فقط أقول هذه احلالة أحسن من تلك احلالة اليت مررت 
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بها... اآلن اللهم إليك احلمد. أي حاجة أرغب فيها أشرتيها، اللهم إليك احلمد، محدت 
اهلل وشكرته، ال يستعمرني أي أحد... أخذ حاجياتي حسب إمكانياتي، نعيش باالكتفاء، 

وليس عيشة، يغلب عليها البذخ، اللهم إليك احلمد«.

حققت فاطمة شيئا مما كانت حتلم به وهو التخلص من التسول واخلضوع والتبعية 
لآلخرين، حيث أصبحت مستخدمة ألخريات عندها: »ال يرغبون يف بقائي هنا، حيث 
عندما  لديه.  ألعمل  ملنزله  يأخذني  ما  حاجة  عمل  يف  يرغب  أحدهم  كان  إذا  كنت 

أنشأت هذا احملل، مل يعد بإمكانهم ذلك فقاموا ضدِي«.

أمها،  و  بالتبين  ابنتها  من  تتكون  اليت  أسرتها  مسؤولية  تتحمل  من  هي  أنها  كما 
وكذلك تساعد ماديا أسرة أختها. فاطمة اليوم هلا بيتها اخلاص، وهو الشيء الذي مل 
يكن ليتحقق لو ظلت عاملة يف املقاهي واملطاعم واملنازل: »أنا معتنية ب 4 أوالد، 2 بنات 
و2 فتيان. اآلن واحدة تدرس يف مكناس، بنت أخيِت، معتنية بهم، حتى بأبنائها األربعة 
بهم كلهم، ووالدتي وبنيت الصغرية«. أصبحت فاطمة مسؤولة عن عائلتها فيما خيص 
ال  اليت  االجتماعية  املكانة  لتحقيق  وذلك  طفلة  تبنت  أنها  كما  املادية.  مستلزماتها 

متتلكها وهي يف سن متقدم يستلزم رعاية األبناء، وفق ما هو متعارف عليه حمليا. 

حبسب روايتها، واجهت فاطمة صعوبة ترتبط بالتهميش االجتماعي بسبب حضورها 
نظر  يف  فهي  صعبا.  أمرا  اجملتمع  لدى  قبوهلا  جعل  مما  مقهى  كصاحبة  السوق  يف 
الكثريين امرأة دون أبناء وتقوم مبمارسات مرفوضة: »إذا خرجت لوسط الناس، ليس 
لدي وجه ملقابلتهم به، يقولون تلك بقيت مسنة، بقيت بال أوالد وليس لديها أي شيء. 
غالبية الناس هنا ينقصون من قيمة النساء، املرأة إذا مل تتزوج مهما كانت، يقولون... 
تلك فقط عاهرة«. ورغم نظرة االحتقار هلا، فهي حتاول التعامل وكسب ودهم: »الناس 
أتعامل معاهم جيدا... حتى إن رأيت أحد ما ال يرغب يف التعامل معي أوما شابه ذلك، 
أنا أتعامل معاهم جيدا، عند لقائهم ال يسيئون التعامل معي.. مؤخرا يعطوني نوعا من 
االحرتام، وأتعامل معاهم جيدا، السالم السالم، فأن جنلس معهم ونبقي يف األحاديث ال 
أقبل به، السالم السالم..«. إن طريقتها هذه يف التعامل مع أفراد جمتمعها تبتغي احلد 
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أن شيئا  لو  يبدو كما  السلبية جتاهها، ومن خالل حديثها  التخفيف من نظرتهم  أو 
من ذلك قد حتقق. وهذا يعكس مدى امتالك فاطمة لكفاءات يف التعاطي مع الرفض 

والتهميش االجتماعي.

لقد حاولنا يف هذا العرض البيوغرايف الوقوف على أهم األحداث اليت شكلت منعرجات 
كربى يف حياة فاطمة. فقد مرت من جتارب الطالق والتسول والتشرد، والذي كان 
املهنية واالجتماعية،  القدرات  الذات على مستوى  بناء  للعمل واختاذ مسار  مدخال هلا 
بعد  انطالقها  موطن  يف  ذلك،  كلفها  مهما  وضعها،  يف  تغيري  حتقيق  بقرار  لتعود 
خروجها حنو مناطق أخرى من أجل العمل. لقد حتدت النظام الثقايف واجملتمع بهدف 

حتقيق االستقاللية اقتصاديا واجتماعيا.
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سيــــــرة حيـــــــــاة
 سنيــــة )تونـــــــس(

يف  وعاشت  أفراد  ستة  من  تتكون  عائلة  يف  نشأت  وقد  العمر  من  سنة   45 سنية  تبلغ 
إحدى واليات الشمال الغربي من اجلمهورية التونسية، وحتديدا يف »والية جندوبة«. 
تعرف  منطقة  وهي  اجلزائر،  مع  الغربية  الشمالية  احلدود  على  الوالية  هذه  تقع 
الفالحي أساسا وبصعوبة مناخها اجلغرايف بصفة عامة. تشتغل سنية  إنتاجها  بكثرة 
املهين كمعلمة تعليم أساسي لتعيش  انطلق مسارها  أن  بعد  إدارية  حاليا كموظفة 
صعوبات عائلية كان هلا أثر كبري يف حتديد بقية مسار حياتها الشخصية. ففي ما 
يتعلق حبالتها العائلية، هي مطلقة منذ مخس سنوات وهلا طفالن يعيشان مع أبيهما 
لتدخل  الثورة  بعد  تأسست  نسائية  مجعية  سنية  ترتأس  كما  مبفردها.  تسكن  وهي 

بواسطتها للحياة اجلمعياتية والعامة يف وسطها احمللي. 

بل يف  الثقايف،  أو  التعليمي  تكمن يف مستواها  للمرأة ال  الفعلية  القوة  أن  تعترب سنية 
شجاعتها وجرأتها و »رغبتها« و »حنكتها« و »جتربتها احلياتية«. ولذلك حاولت سنية 
اجلوانب  هذه  على  تركيزها  خالل  من  اعرتضتها  اليت  والعراقيل  الصعوبات  جتاوز 

املميزة لشخصيتها على املستوى االجتماعي واملهين والدراسي.

املســـــــــار الدراســــــي واملهنــــــي واالجتمــــــاعي 

املســــــار الدراسي: الطموحــــــات واألحــــــالم واكراهــــــات الواقــــــع

الفلسفية  وبالقراءات  األدبية  وبالقصص  الشعر  بكتابة  موهوبة  نفسها  سنية  تعترب 
1990 وقررت مواصلة دراستها  منذ صغرها، إذ حتصلت على شهادة الباكالوريا سنة 
الدراسة  اختارت  العربية.  احلضارة  يف  األستاذية  شهادة  على  للحصول  اجلامعة  يف 
سنواتها  أوىل  وكانت  العربية.  شعبة  مبنوبة،  واإلنسانيات  والفنون  اآلداب  كلية  يف 
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احمللي  وسطها  من  اخلروج  فرصة  هلا  أتيحت  حيث   1991 سنة  اجلامعية  الدراسية 
والدخول يف تفاعالت فكرية وعالقات صداقة مع طلبة آخرين خمتلفني عمن كانت 
العربية  والوحدة  بالقومية  كثريا  مولعة  »كنت  جندوبة:  والية  يف  معهم  تتفاعل 
أننا نعيش كلنا كأمة عربية يف نفس  أنذاك ألني أعترب  الطالبي  النقابي  والنشاط 
الظروف وأن تطورنا وتقدمنا سيكون ممكنا إذا ما كنا مًعا. كانت لدي عالقات طيبة 
مع طلبة االجتاه اإلسالمي آنذاك )حركة النهضة( وطلبة اجلبهة )اليساريني( وكنا 

نتناقش يف املدارج يف كل املواضيع، خاصة مشاكلنا حنن كأمة عربية«.

وسرعان ما أدت الظروف االجتماعية واالقتصادية للعائلة آنذاك، أدت إىل انقطاعها عن 
الدراسة يف أواخر سنة 1991، األمر الذي أجربها على االنتقال واالشتغال كمعلمة تعليم 
أساسي ملساعدة العائلة ماديا، من ناحية، ومتكني بقية اإلخوة من مواصلة دراستهم، من 
بأن تواصل دراستها وتصبح أستاذة جامعية تدرس  أنها كانت حتلم  ناحية ثانية، رغم 
يف اجلامعة وتكتب الشعر وحتاول إصدار دواوين شعرية خاصة بها. فوحده الشعر الذي 

تكتبه، يعرب عن طموحها وأحالمها جتاه األمة العربية كلها وجتاه حياة املرأة العربية.

املســــــار املهين: بدايــــــة املنعــــــرج 

انطالق  فإن  سنية،  حياة  يف  اجلذرية  املنعرجات  أوىل  الدراسة  عن  االنقطاع  يعّد  لئن 
مسارها املهين تزامن مع انطالق مسار حياتها العائلية واخلاصة، حيث انطلقت سنية 
يف عملها كمعلمة تعليم أساسي يف العديد من املناطق الريفية جبندوبة، مثل منطقة 
املناطق األخرى. ويف نفس السنة،  »عني قصري وسيدي مسكني وسكفورة« وغريها من 
فرنسا  يف  ويشتغل  مثقف  رجل  فهو  والدها،  يعرفهم  الذين  الرجال  أحد  من  تزوجت 
الدراسة  مواصلة  بإمكانية  وعدني  »لقد   : سنية  تقول  حمرتم.  تعليمي  مستوى  وله 
أنه  إال  فيه  تتوفر  اليت  اإلغراءات  كل  رغم  وعوده...  بكل  أخلف  تزوجنا  عندما  ولكن 
بقي متعصبا وأنانيا إىل أبعد احلدود. لقد أساء معامليت منذ السنة األوىل من زواجنا 
وحاول حتطيمي بكل الطرق، وكان ضدي يف التفكري واحللم وحتى الكالم. كما أنين 

ال أتذكر أي شيء مجيل ميكن ذكره«.
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اشتغلت سنية كمعلمة تعليم أساسي ملدة جتاوزت 17 سنة متتالية، لتنقطع بعد ذلك 
وتدخل املستشفى بسبب تدهور حالتها الصحية والنفسية بعد سوء معاملة زوجها هلا 
واالعتداءات املتكررة بالعنف البدني والرمزي: »لقد كان يتلف كل أوراقي ووثائقي 
بعض  »ففي  وتضيف:  الشعر«.  أو  خواطري  فيها  أكتب  اليت  تلك  أو  بها  أشتغل  اليت 
األحيان عندما جيدني أكتب الشعر يتعمد استفاقة ابنيت الصغرى من نومها لتصبح 
تبكي بهدف انقطاعي عن الكتابة واالهتمام بها، كل هذا كان مقصودا وال جيد حرجا 
فيه«. تدهورت حالتها النفسية والزمت الفراش لفرتات طويلة ومتواصلة بلغت السنتني 

يف قسم اإلمراض النفسية باملستشفى اجلهوي جبندوبة. 

النفسية  قدراتها  وترميم  العالج  يف  لتستمر   2008 سنة  عملها  عن  سنية  انقطعت 
باملندوبية اجلهوية  إدارية  2011 لتعود للعمل يف إطار خطة موظفة  إىل حدود سنة 
للرتبية جبندوبة. فهي مل تعد قادرة على العمل كمعلمة »ألنه يتطلب قدرات ذهنية 
كبرية وأنا أصبحت غري قادرة على التحمل أكثر للضغط بعد أن عانيت األمرين من 

زوجي وفقدت أبنائي الذين كنت أرى فيهم كل الدنيا«.

املســــــــــــار االجتمــــــــــــاعي

أمها  تكن  مل  إذ  قوهلا،  حسب  أمها،  حياة  مسار  عن  خيتلف  ال  االجتماعي  سنية  مسار  إن 
بأنه  تقول  فهي  موافقتهم.  دون  تزوجها  ألنه  )أبيها(  زوجها  عائلة  طرف  من  مقبولة 
»صحيح اإلنسان بصفة عامة ال ميكنه أن يتجاوز أسرته يف العديد من املسائل ومن السهل 
أن يتأثر بهم. لكن أنا عشت يف أسرة فيها الكثري من املشاكل واخلالفات خاصة بني أمي 
وأبي... كل املشاكل واخلالفات بني والدّي هلا أسباب وجذور تارخيية ألن أبي كان قد 
خطب امرأة أخرى قبل أن يتعرف على أمي وعندما عرف أمي يف إحدى املناسبات قرر أن 
يتزوجها دون رضاء عائلته، حيث كلفه هذا القرار العيش بعيدا عن أسرته، وأمي كانت 

غري مرغوب فيها من طرف عائلة أبي. وبالتالي تأثرت بهذا املناخ من العنف«.
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إن الظروف العائلية اليت عاشت فيها سنية، مل تكن خمتلفة عن ظروف حياتها العائلية 
اخلاصة، حيث تواصل عنف الزوج وتواصلت حماوالت القمع واهليمنة والسيطرة وحتديد 
املصري. فلم يكن زوجها متعاونا معها وال مساندا هلا. كما بدأت تالحظ تغريا يف سلوك 
أبنائها جتاهها ألن زوجها أصبح يقنع األبناء بأن أمهم امرأة متسلطة ال حترتمه وتريد 
واحلاملة  والطموحة  القوية  سنية  شخصية  مسات  جعلت  املقابل  يف  للعائلة.  العار  جلب 
والعنيدة يف بعض األحيان، جعلت منها تتحدى كل الصعوبات وتلجأ إىل قرار الطالق من 
هذا الزوج املعيق لتحقيق طموحاتها. لقد اضطرت سنية إىل ترك أبنائها يف حضانة زوجها 
والتنازل على كل املمتلكات اليت ساهمت يف احلصول عليها مباهلا اخلاص. يف السياق ذاته 
قالت سنية: »أنا معروفة منذ الصغر بأنين عنيدة وإذا أردت فعل شيء فإنين أفعل ذلك، 
ولذلك فإنين مل أستشر إخوتي وأمي ولكن كل مسألة أراها مهمة أمر إىل اإلمام. فمثال 
فيما يتعلق مبسألة الطالق لقد وجدت دعم من عائليت يف أخذ القرار ولكن بعد أن اقتنعوا 
بأن مواصلة احلياة مع ذلك الرجل أصبحت مستحيلة. اللكل كانوا يقولو بأن سنية تعبت 
مقابل  الطالق  حول  عقالنية  بكل  زوجي  مع  حتاورت  تعبوا.  قد  األبناء  وكذلك  كثريا 
التنازل عن املنزل الذي قمنا ببنائه بعد أن اقرتضنا قرض مادي من البنك وكذلك التنازل 
عن حضانة األبناء. وقد وجدت سنية سندا يف عالقاتها التضامنية مع زمالئها يف العمل 

وجريانها الذين كانوا يساندونها يف وضعيتها العائلية.

العمــــــل  إىل  اجلمعيــــــاتي  العمــــــل  من  العــــــامة:  احليــــــاة  إىل  العــــــودة 
السيــــــاسي

عدم  على  عالوة  سلبيا،  والعائلية  الشخصية  حياتها  مسار  بتغري  سنية  إحساس  إن 
استعادة  من  متكنها  علها  أخرى  بدائل  خلق  يف  تفكر  جعلها  قد  واقعها،  عن  رضائها 
طاقتها وعزميتها على حتقيق طموحها وجتاوز الصعوبات االجتماعية والنفسية اليت 
إىل  إضافة  العمل اجلماعي وعمل اخلري،  أحب  أنا   « تقول،  ولذلك فهي  منها.  تعاني 
حلمي حبياة مجيلة ومتطورة يف والية جندوبة. أنا أحلم بأن تتغري الذهنيات والثقافة 
احمللية السائدة. جل الناس يعيشون بدون هدف يذكر أو غاية. أنا حبيت نرجع سنية 
والطموحة  الشجاعة  سنية  النسيان،  طي  يف  مشت  واللي  فيا  اندثرت  اللي  القدمية 
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من  واجلمود،  اخلمول  لواقع  ونظرا  وتطّلْق«.  تعرس  ما  قبل  التغيري  على  والقادرة 
ناحية، وتعدد املشاكل االجتماعية واالقتصادية املرتبطة باملرأة يف مدينة جندوبة 
وجل أريافها، من ناحية ثانية، حاولت سنية املساهمة يف تغيري هذا الواقع من خالل 
املرور بالعمل اجلمعياتي، وصوال إىل النشاط يف اجملال السياسي وحتفيز عدد كبري 

من النسوة على االخنراط واملشاركة.

 العمل املدني/ اجلمعياتي: مطية الستدراك الطموحات واألحالم الشخصية

أهمية  األكثر  التطوعية  اجملاالت  بني  من  واجلمعياتي  املدني  العمل  جمال  يعد 
بالنسبة إىل سنية. لذلك، ساهمت بشكل فعلي ومباشر يف بعث أكثر من 6 مجعيات 
املشاركة يف  والتنمية، عالوة على  املرأة  املواطنة وحقوق  مدنية ناشطة يف جمال 
الندوات الوطنية وامللتقيات اجلهوية خاصة اليت جتمع بالسلط احمللية للتعبري عن 
رأيها ولفت نظر املسؤولني إىل كل املشاكل االجتماعية املطروحة يف املدينة. كما 
جندوبة  والية  يف  املدني  اجملتمع  مكونات  بني  مجعياتية  شبكات  تكوين  يف  ساهمت 
وخارجها، إضافة إىل مراهنتها على التأثري يف النساء وحتفيزهن على االخنراط يف 

اجلمعيات للنشاط وحتسني وضعياتهن بأنفسهن.

للعمل  مناسبا  جماال  أصبح  ألنه  الثورة  بعد  اجلمعياتي  العمل  »اخرتت  سنية  تقول 
مستويات  حتسني  ويف  العقليات  تطوير  يف  املساهمة  فرصة  مواطن  لكل  وخيول 
العيش. أنا أعترب أن كل فرد ميكن أن يساهم بشيء وال أن يكون له منصب أو مركز 
قيادي حتى يساهم للمصلحة العامة... أنا شخصيا أريد أن أكون مستقلة وحرة يف 

عملي وتفكريي ونشاطي ولذلك مل أرغب يف النشاط داخل حزب سياسي معني«. 

يف  واملساهمة  املساعدة  يف  رغبتها  على  يقتصر  مل  اجلمعياتي  للعمل  سنية  جلوء 
حتاول  لكي  الفرصة  هذه  استغلت  بل  فقط،  احمللي  املستوى  على  العامة  احلياة 
استدراك ما فاتها من طموحات وأحالم وكذلك جتاوز الصعوبات املهنية والعائلية 
واالجتماعية اليت اعرتضتها. ويف هذا الصدد تضيف سنية قائلة »إن جتاوز الصعوبات 
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اليت اعرتضتين يف حياتي العائلية واملهنية وحتى على مستوى طموحاتي كان من 
خالل العمل اجلمعياتي بصفة أساسية. إن مجعييت أعتربها حتدي كبري لتحقيق 
طموحاتي ولذلك فإنين أنفق من مالي اخلاص على اجلمعية. لقد واجهت جتربة 
التكوين والتدريب  العمل اجلمعياتي فرصة  17 سنة. لقد وفر لي  زواج مريرة ملدة 
املرأة،  املسلط على  والعنف  االجتماعي  النوع  املسائل مثل  العديد من  واالطالع على 
كما  املكتسبة«.  املعارف  هذه  خالل  من  وضعييت  فهم  على  قادرة  أصبحت  واليوم 
جدية  بأكثر  احمللية  السلط  ممثلي  مع  التواصل  من  مكنها  اجلمعياتي  العمل  أن 
وفاعلية، إذ أصبحت اقرتاحاتها وأراؤها تؤخذ بعني االعتبار يف معظم األحيان، وغالبا 

ما تصل إىل السلط يف شكل مراسالت أو مقابالت شفوية أو اجتماعات مباشرة.  

العمــــــــــل السيـــــــــاسي

أشارت سنية، أثناء مقابلتها إىل أنها متيل فكريا إىل أطروحات التيار القومي العروبي 
آنذاك يف  منذ أن كانت طالبة يف اجلامعة، حيث مل تكن هلا رؤية وموقف واضحني 
الشأن السياسي، بل كانت متيل إىل احللم بنهضة األمة العربية. ونظرا خلصوصية 
النظام السياسي والتضييق املفروض على التحركات الطالبية، فإن مشاركتها ضمن 
هذا التنظيم مل تتجاوز رحاب اجلامعة. فقد كانت تشارك يف النقاشات اجلامعية ويف 

املظاهرات التضامنية، خاصة املتعلقة باألراضي الفلسطينية احملتلة .

بعد قيام الثورة يف تونس، عادت سنية إىل االهتمام بالشأن السياسي وذلك بعد أن أسست 
أساسا.  امليدانية  أنشطتها  يف  وتوظفه  مؤسساتيا  إطارا  لنفسها  لتختار  نسائية  مجعية 
حزبية  قائمة  صلب  الرتشح  خالل  من   2011 أكتوبر  انتخابات  يف  شاركت  ولذلك 
الثانية. وتطلب منها هذا  املرتبة  4 رجال( وحتتل فيها  8 أعضاء )4 نساء،  ترتكب من 
الرتشح القيام حبملة انتخابية ميدانية يف أرجاء املدينة وأريافها خالل شهر أكتوبر 
من  كبرية  نسبة  وإقناع  بنفسها  التعريف  من  احلملة  خالل  سنية  ومتكنت   .2011

املواطنني واملواطنات، حيث أكدت على أنها حتظى باحرتام العديد من النسوة واملواطنني 
وأنهم/هن يثقون فيها بشكل كبري، وذلك نظرا ملستواها التعليمي وبصفتها مربية يف 
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مقابل اخنفاض مستوى تعليم جل النسوة إىل درجة األمية. تقول سنية »دائما أتكلم 
يف كل املواضيع وأشارك يف كل احلوارات مع السلط احمللية والكل يعرفين ال أسكت... 
بل أصل يف بعض األحيان إىل احتكار للكلمة نظرا لكثرة ما أقول، وملا قمت باحلملة 
تلك  بأن  ويقولون  يعرفونين  املواطنني  جل  كان   2011 انتخابات  خالل  االنتخابية 

املعلمة صادقة )نظيفة برشا( وسوف ندعمك إنشاء اهلل«... فأنا اعترب هذا مكسبا لي«.

حلجم  نظرا  االنتخابات  يف  النجاح  من  تتمكن  مل  فإنها  بذلتها،  اليت  اجملهودات  ورغم 
الصعوبات اليت اعرتضتها يف امليدان، واملتمثلة أساسا يف صعوبة إقناع املواطنني واملواطنات 
وعدم إيالء النساء أهمية للعمل السياسي، هذا باإلضافة إىل ضعف اإلمكانيات املادية 
للحزب. ومل تقف سنية عند الفشل يف إجناح قائمتها االنتخابية، بل رأت يف املشاركة 
يف  االجتماعية  عالقاتها  شبكة  توسيع  ويف  قدراتها  تعزيز  يف  ساهمت  هامة  جتربة 
إعادة  على  مراهنة  الدماء،«  »غار  و  »بوسامل«  غرار  على  الريفية  املناطق  من  العديد 

استثمار النتائج الشخصية هلذه التجربة يف مرحلة أخرى.

ورغم الفشل يف انتخابات اجمللس التأسيسي 2011، مل ترتدد سنية يف إعادة التجربة مرة 
أخرى مع تغيري األهداف والرهانات، إذ متكنت من االخنراط يف »حزب نداء تونس« سنة 
النساء يف  الفائز األول واحلاكم حاليا( بصفة مبدئية، بهدف ترغيب  2013، )احلزب 

العمل السياسي أساسا وتعبئة املواطنني وحتسيسهم بضرورة حتسني وضعياتهم بصفة 
إرادية واالهتمام بالشأن السياسي الوطين واحمللي إميانا منها بأن حتسني الوضع مير 

بالضرورة عرب القرارات السياسية. 

وهكذا ساهمت التجربة األوىل يف مجع أكثر ما ميكن من املعلومات واخلربات امليدانية 
يف جمال التواصل وتسيري احلمالت االنتخابية ميدانّيا، األمر الذي مكن سنية من أن 
األطراف  بني  من  سنية  أضحت  والتأثري،  التعبئة  على  لقدرتها  ونظرا  مدربة.  تصبح 
الفاعلني  من  العديد  لدى  واستهداف  اهتمام  ونقطة  جندوبة  والية  يف  الفاعلة 
السياسيني، حيث تلقت سنية دعوة أو اقرتاحا من أكثر من 45 حزبا أو قائمة انتخابية 
السياسي، بل كان كل همها هو تشجيع  2014. مل تكن سنية ترغب يف  انتخابات  يف 
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النسوة على االهتمام بالسياسة واملساهمة يف تطوير وحتسني وأوضاعهن االجتماعية، 
عوض انتظار من يقدم هلن العون واملساعدة.

مظــــــاهر التغييــــــر على املستــــــوى احمللــــــي

إن أول مظاهر التغيري اليت ساهمت بها سنية كانت على مستوى نظرة النساء األخريات 
تتجاوز  حتى  واالستماتة  والتضحية  للنضال  رمزا  سنية  أضحت  حيث  ألنفسهن، 
زواج  جتربة  فبعد  واملهنية.  العائلية  حياتها  يف  اعرتضتها  اليت  والعراقيل  الصعوبات 
فاشلة وطالق وضعها يف مكانة اجتماعية ال حتسد عليها، متكنت سنية من استدراك 
الذي  ثانيا، اآلمر  والسياسي  أوال  العمل اجلمعياتي  ما ضاع منها من أحالم من خالل 
أدى إىل حتريك عزمية عدة نسوة أخريات للمشاركة يف احلياة العامة، وإن كان ذلك 
من خالل املشاركة يف حلقات النقاش السياسي اليت دارت يف معظمها حول املرتشحني 

السياسيني لالنتخابات.
 

تونس«  »نداء  حزب  ضمن  والنشاط   2011 أكتوبر  النتخابات  املستجوبة  ترشح  إن 
املستجوبة  بها  قامت  ذاتية  إسرتاتيجية  بل  ذاتها،  حد  يف  غاية  يكونا  مل   2014 سنة 
بهدف املساهمة يف تعزيز حضور النساء يف الشأن السياسي على املستوى احمللي بوالية 
املميزة لواقع  الثقافية واالجتماعية  جندوبة. وانطالقا من دراية سنية باخلصوصية 
املرأة، خاصة يف عالقتها باجملال العام وما يعرتيه من صعوبات وحتديات، فإن اخنراطها 
ونشاطها صلب »حزب نداء تونس« كان اهلدف منه، يف مرحلة أوىل، تشجيع النساء على 
االهتمام بالشأن السياسي احمللي، أوال، ودفعهن لالخنراط يف األحزاب واحتالل مواقع 
الدفع  كان  بلوغه،  يف  سنية  رغبت  الذي  االسرتاتيجي  اهلدف  أن  كما  ثانيا.  فعلية، 
انتماءاتهن احلزبية والسياسية، وذلك انطالقا من تصرحيها  بالنساء إىل اإلعالن عن 
بنشاطها وانتمائها السياسي مباشرة، إذ رأت سنية بأن جل النساء املنتميات سياسّيا يف 

جندوبة، غالبا ما حيبذن عدم اإلفصاح عن انتماءاتهن.
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ويف مرحلة ثانية، عملت سنية على االنسحاب من أنشطة »حزب نداء تونس« واعتربت 
أنها متكنت من حتقيق هدفها الرئيسي وهو ترغيب النساء يف النشاط السياسي. حيث 
النساء  عدد  ارتفع  بل  السياسية،  مواقفهن  على  ويدافعن  يعربن  النساء  جل  وأضحت 
املنخرطات يف األحزاب السياسية على مستوى والية جندوبة حسب قوهلا. ويف السياق 
الفرص  كل  تعقب  على  إصرارها  مع  املدني  اجملتمع  إطار  يف  نشاطها  واصلت  ذاته، 

املمكنة اليت من شأنها أن تشجع املرأة على االخنراط يف اجملال السياسي والنشاط فيه.
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سيــــــرة حيـــــــــاة
 أمينــــــة )تونـــــــس(

بيــــــن تسلــــــط العــــــائلة وقســــــوة »الظــــــــــــروف«

تبلغ أمينة من العمر 50 سنة، وهي أصيلة ريف جبه يف القريوان، مطلقة، وتعمل يف 
عائلتها  مع  أمينة  عاشت  نابل.  والية/حمافظة  يف  »املرازقة«  وتقطن  باحلمامات  نزل 
والدها مخس  تزوج  األب.  وأخوين من  وأختني  األم  واألم وأختني من  األب  املكونة من 
أن  رأيها،  حسب  يفسر،  ما  وهو  األبوين،  يتيمة  كانت  اليت  بأمها  االرتباط  قبل  مرات 
والدتها مل تنفصل عنه، إذ كان العائل الوحيد هلا، وكانت هي الزوجة الوحيدة اليت 

رضيت برتبية أبنائه، خالفا الزوجات السابقات.

تشعر أمينة بالشيء القليل من الرضا عن والدها ألنه مسح هلا وألخواتها بالتعلم وأنفق 
التعليم األساسي ولكن والدها رفض أن تواصل  عليهن. حتصلت أمينة على شهادة ختم 
فدرست  لتربسق«.  متشي  بناويت  عنديش  »ما  قال:  حيث  املنطقة  تغادر  ال  لكي  تعليمها 
أمينة يف إعدادية فرنسية وعندما أنهت دراستها عملت بروضة أطفال مدة مخس سنوات، 
1979. بعد ذلك، مرض والدها واضطرت للبقاء يف البيت لرعايته يف حني  1974 إىل  من 
كانت والدتها تعمل بالفالحة وأخواتها متزوجات. اشتغلت أمينة بعد ذلك بعدة أعمال 
مأجورة: »خدمت الزيتون، العنب، اللفت السكري، وخدمت الصوف بالكراء ... تعبت برشا يف 

حياتي ومترمدت ولكن الشاطر هو اللي دميا كيف يطيح يفز«.

ومن حيث الصعوبات املادية، كانت أمينة تعاني تسلط أخيها حيث تقول: »كان كل 
 .. راجل جييين مش خيطبين هو يتعرض ويقول ال هذا غين علينا، ال هذا فقري علينا 
خويا هذا ذوقنا املرار انا وميا، ما خيليش حتى النفس ما تتنفسيوشو، كلمته هو أكهو، 
ميا ماتت بالغلبة منو هو«. حسب أمينة، كانت الظروف هي اليت أملت عليها قراراتها 

وكانت هي اليت حددت مسارها.
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تزوجت أمينة من الشخص الذي قدمه هلا زوج ابنة عمها وباركه أخوها. وكان زوجها 
يعمل مسؤوال عن الطباخني مبطعم، وطلب منها أال تعمل فامتثلت لرغبته ولكنه بعد 
فرتة من الزمن أطرد من عمله وخريها بني بيع منزهلا وبني البقاء معه فاختارت البيت. 
ويف األثناء، كانت والدتها قد توفيت وتضاعفت مسؤوليتها وهي القائلة: »ما عنديش 

شكون يدافع علي، يلزمين انا حنافظ على روحي«.

بدايــــــة مرحلــــــة جديــــــدة: االستقالليــــــة واملسؤوليــــــة

بعد وفاة والدها ووالدتها وانفصاهلا عن زوجها دون التفكري يف إعادة جتربة الزواج مرة 
أخرى، عرفت حياة أمينة حركة كربى حيث تنقلت بني الواليات وتلقت تدريبا يف 
احلالقة يف والية املنستري وشاركت يف مسابقتني وطنيتني وأخرى دورية، وروت لنا 
بفخر حصوهلا مرتني على درجة االمتياز. وإثر ذلك، عادت واستقرت بنابل واشتغلت 
باخلياطة يف نزل باحلمامات وكرئيسة طباخني، وهي اآلن تسدد قرضا حتصلت عليه 

من مجعية متّول املشاريع الصغرى وهو الذي مكنها من بناء املنزل الذي تسكنه حاليا.

االهتمــــــام بالسيـــــــــاســـــــــة

عربت أمينة عن موقف سليب نوعا ما من الثورة التونسية واعتربها »غلطة كبرية« على حد 
تعبريها، وقد بنت هذا املوقف على خلفية االحتجاجات الشعبية وموجة االضرابات: »حننا 
ماشني لألسوء، الزم فكر املواطنني يتبدل، من حقهم يطالبوا لكن اخدم وطالب موش توقف 

اخلدمة وتطالب كيف املعلمني واألساتذة. خيي البالد باش مش تاقف؟ ماوباخلدمة ..«.

أمينة متابعة للشان السياسي ولالنتخابات وهي ترى أن االهتمام بالسياسة أمر مفروغ 
منه: »تهمين السياسة، بالطبيعة تهمين، أحنا موجودين يف البالد هذه كل ما يهم لبالد 
يهمين«. وهي ترجع نقص أو عدم اهتمام بعض النساء بالسياسية إىل »قلة الوعي،« فهي 
الداخلية وهن غري متعلمات  املناطق  األرياف وقادمات من  نازحات من  بنساء  حماطة 

ويعانني ظروفا مادية واجتماعية صعبة للغاية.
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التنسيـــق مع اجلمعيــــــات وتبنـــي قضــــــايـــا املنطقــــــة 

تعيش أمينة مع ابنة أختها وابنه اللذين يزاوالن تعليمهما العالي بنابل، وهي اليت تعوهلما 
وتنفق على دراستهما ولكنها يف اآلن ذاتها تعني كل العائالت املعوزة يف منطقتها. ومبا 
أن وضعيتها املادية ال تسمح بذلك، فهي تنسق بني اجلمعيات وبني املتطوعني وبني ذوي 
احلاجة. وتتعامل أمينة مع مجعية »صوت املرأة« بنابل اليت يعقد أفرادها اجتماعاتهم 

يف بيتها يف انتظار أن يصبح هلم مقر خاص.

وترافق أمينة األطباء املتطوعني ملعاجلة أطفال منتمني لعائالت فقرية جدا، وهي أيضا 
ترافق وتساعد كل أهالي منطقتها يف ما يتعلق باإلجراءات القانونية املتعلقة بالبناء 
وبرتسيم عقار أو غريه ويف ما يتعلق باملطالبة حبقوق أو رفع مظلمة ما. كما تراسل 
وتتصل  املسئولني  وتقابل  املنطقة  بتجهيز  يتعلق  ما  كل  يف  املختصة  اهليئات  أمينة 
بالوزارة للتثبت من امليزانية املرصودة إلجناز بعض املشاريع واآلجال احملددة هلا. زيادة 
وتصطحبهن  جاراتها  وحتث  انتخابي  موعد  أي  عن  تتخلف  ال  فهي  كله،  ذلك  على 

لإلدالء بأصواتهن.

إن مسرية أمينة تؤكد االرتباط احلاصل بني االجتماعي والسياسي، ففي انفتاح الذات 
على اجملتمع وقضاياه يتحقق مفهوم ومعنى املواطنة.
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 سيــــــرة حيـــــــــاة
 هنــــــاء )األراضي الفلــسطينيــة احملتــلة ( 

هناء من مواليد نابلس وهي تسكن حاليا يف قرية كفر الديك، حمافظة سلفيت، كما 
عاشت قبل  ذلك يف دوليت األردن واإلمارات. ترتيبها الثاني بني اإلخوة واألخوات، وهلا 
أخت واحدة تصغرها بأربع سنوات، وأحد عشر أخا استشهد منهم ثالثة. منذ الطفولة، 
كانت هناء تتعرض لكثري من املضايقات والقيود واحلرمان لتنتقل بعد ذلك للعيش مع 
عائلة زوج مارست هي األخرى عليها ضغوطا غاية يف التعقيد، ولكنها نفضت عن ذاتها 
لتبادر  اقتصاديا،  واستقلت  عملت  أن  إىل  وملضايقاتهم  للجميع  وحتدي  بإصرار  الغبار 
املعرفة  للنساء ومتكينهن من  بعدها بتأسيس مجعية يف بلدها لتكون مبثابة حاضنة 

باحلقوق واملطالبة بها.

طفولــــــة بــــــائسة وأعبــــــاء ومسؤوليــــــات منزليــــــة

هناء مل تذكر يوما أنها عاشت طفولتها كباقي األطفال، فمنذ أن كانت صغرية حتملت 
مسؤولية إخوتها الذين يصغرونها سنا، كما حتملت مسؤولية القيام باملهام واألعباء 
املنزلية وحدها دون أن يتقاسم معها املسؤولية أحد من إخوتها. »أنا مل أعش طفوليت، مل 
أذكر بيوم كنت فيه طفلة، كنت أنا مسؤولة عن إخوتي األصغر مين سنا وعن شغل 
البيت من تنظيف وجلي وعجني وخبز، ومعظمه كان ينجز قبل ذهابي إىل املدرسة، 
أي يف الصباح الباكر وقبل طلوع الشمس، ومل أذكر بيوم أني قضيت ساعة لعب مع 
صديقاتي«. عالقتها باألم واألخ األكرب مل تكن على ما يرام إذ كثريا ما كانت تتعرض 
اهلل  رمحها  بأمي  »عالقيت  واحلرمان:  والشتم  والضرب  والقسوة  لإلساءة  طرفهما  من 
مثل مرة األب، والتمييز ضدي وكأني أنا األم، كل املسؤولية للبيت على عاتقي، أما 
اليهود مع  أخيت كانت صغرية ال دخل هلا بشيء، وعالقيت بأخي األكرب متل عالقة 
السجني، كل شيء ممنوع وكبت حريه وضغط حتى إذا فكرت بزيارة صديقة ممنوع 
أو مع مرافق«. أما على مستوى عالقتها باألب وباقي األخوة فكانت جيدة وهي اليت، من 
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وجهة نظرها، خففت من وطأة توتر العالقة بينها وبني أمها وأخيها األكرب: »عالقيت 
بأبي وبأخوتي الشباب األصغر مين أفضل من عالقيت بأمي وأخي األكرب«. 

االكراهــــات األسريــــــــة 

وزادت معاناة هناء عندما مت حرمانها من استكمال دربها التعليمي بعد الثانوية العامة 
الكبرية احملفورة يف أعماقها حللمها بالتعليم  التفكري فيه، رغم رغبتها  أو حتى جمرد 
الذي يعترب من وجهة نظرها بوابة للحياة العامة واحلياة السياسية. وبدال من ذلك، مت 
تزوجيها غصبا ودون أن تتاح هلا فرصة إقامة عرس خاص بها وبعريسها، ودون أن يتاح 
هلا أيضا لباس الفستان األبيض كباقي بنات جيلها. »مل يكن مسموح لي جمرد التفكري 
مبواصلة التعليم، وعندما طلبت تكملة الدراسة كان الرفض وطلبت دراسة متريض 
بدون  الزواج  الرد  وكان  جتميل  دراسة  وطلبت  األكرب  وأخي  أمي  من  حرب  كانت 

موافقيت أو أخذ رأيي وكأنو بكسة بصل ومتت الصفقة«.

الرفــــــــض والتمــــــــرد

وبالرغم من الظروف القاسية اليت تعرضت هلا هناء يف طفولتها وحرمانها من التعليم 
وإجبارها على الزواج يف ظروف قاسية ال حتب أن تتذكرها، فإن ذلك كان دافعا لتحويل 
مسار حياتها. وكانت البدايات بالرفض والتمرد على كل الضغوط اليت مورست عليها 
من قبل والدتها وأخيها األكرب ومن قبل عائلة زوجها، انطالقا من قناعة ذاتية لديها 
بأنه ال يوجد شيء ختسره إال ذاتها، إذا ما استمرت خاضعة لذات الضغوط من السياق 
العائلي واحمللي. وكانت البدايات بتلقيها لتدريبات يف عناوين عدة منها اإلدارة والريادة 
والقيادة البيئية وتأكيد الذات واالتصال والتواصل واإلرشاد النفسي واإلسعاف األّولي 
»وغريها كتري بس انسيتهم«. وكل ذلك صقل شخصيتها، ومن ثم عملت يف مؤسسة 
خاصة لتحقق استقالهلا االقتصادي فقامت بأعمال حرة، مثل التجميل والتجارة. وهو 
ما وضع حدا، من وجهة نظرها، لكل أشكال احلرمان اليت مرت بها يف خمتلف مراحلها 
املستوى  على  القرارات  صنع  يف  واستقالال  اقتصاديا  استقالال  هلا  وحقق  العمرية 
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الشخصي والعائلي واحمللي. »ورفضت كل الضغوط وكل املعاناة يلي عشتها وخاصة 
التعليم، ولكن وبعد إصرار، متكنت من وضع حد  مع عيلة أهل زوجي، وحرماني من 
االعتماد  وعدم  االقتصادي  باستقراري  نفسي  على  واعتمدت  واشتغلت  وتدربت  للكل، 
على الغري، ألنو املرأه إهلا دور أكرب من انو تكون جمرد شغاله بالبيت، وأكرب من انو 
انو تستنى اجلريان يراقبوها وين راحت ومن وين  حتكمها عادات وتقاليد، وأكرب من 

إجت ومع مني كانت، ألنو املرأة أثبتت انها أقدر على االدارة واذكى«.

بدايــــــات املشــاركــــة املدنيــــــة

املعاملة اليت كانت تتلقاها هناء من والدتها، فإنها كثريا ما كانت  القسوة يف  ورغم 
أمها معها كونها ضحية متييز كان ميارس عليها من قبل  تعطي تربيرا لتصرفات 
البنات  وفرص  حلقوق  داعمة  وغري  متكينية  غري  وبيئة  حملي  وسياق  األب،  زوجة 
والفتيات. ولكن الفرق من وجهة نظرها بينها وبني والدتها، أنها مل تقبل ممارسة العنف 
على أوالدها: »أمي ضحية مرة أب وإم مطلقة بس الفرق يلي بيين وبني امي هي كانت 
معنفة ومارست العنف وانا معنفة ورفضت ممارسة العنف«. لذا كانت االنطالقة هلا 
ظروف  يف  للتغيري  واملبادرة  والسعي  احمللي  جمتمعها  يف  النساء  مكانة  عن  بالتساؤل 

حياتهن اليومية.

وعلى هذا األساس، وأثناء عملها وترددها على النساء حبكم طبيعة عملها يف مؤسسة 
هلن  حاضنة  لتكون  بلدها  يف  نسائية  مجعية  تأسيس  هناء  قررت  نسوية،  إقراض 
لتأسيس  توجهها  سبب  أن  هناء  وتقول  حبقوقهن.  وتعريفهن  ومشاكلهن  وهلمومهن 
الكبريه غري  الفراغ  أوقات  الريفي، وبسبب  املهمش باجملتمع  النساء  اجلمعية هو وضع 
النواحي  كل  من  الوضع  يتحسن  أن  »آمل  املرأة.  على  الواقع  الظلم  وبسبب  املستغله، 
املهين  باجملال  وتنخرط  أهم  مبوقع  املرأة  تصبح  وأن  وسياسيا  واجتماعيا  اقتصاديا 

واألكادميي أكثر«.
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دعــــــم العــــــائلــــــة واحمليــــــــط 

وبالرغم من تعرضها لتحديات ومعيقات يف بداية مسارها واخنراطها يف احلياة العامة، 
فقد أكدت هناء على إقرار احمليط على املستوى العائلي واجملتمعي واملؤسساتي بأهمية 
حياة  ويف  احمللي،  جمتمعها  يف  النساء  حياة  يف  أحدثته  الذي  التغيريي  والفعل  الدور 
تتحدث  اليت  وإصرارها وإجنازاتها  لصمودها  نظرها،  وجهة  من  هذا  ويعود  عائالتهن. 
عنها القرية. تقول هناء: »العائلة تقدم لي الدعم الكامل من قبل الزوج واألوالد وال شك 
أني أتعرض لبعض املضايقات من قبل عائلة الزوج ولكن ذلك يدفعين لألمام، وواجهت 
بعض املعارضة من األخوة ببداية املشوار، إال أنين اصريت على املواصلة واملتابعة إلثبات 
ذاتي. إصراري وصمودي وعملي وجناحي وإجنازي جعلهم يرتاجعون مجيعهم، حلد 
حتى  الديك،  بكفر  هناء  السيدات  من  األوىل  الشخصية  حبكولك  بروح  ما  وين  اآلن 
بالبلدية ملا بدو يصري أي اجتماع أو أي ورشة عمل ويال يكون حدا جاي من برا أول حدا 

بتصلو فيه بتصلو معي بدعوني على رأس القائمة«.

صعوبــــات فــــــــي امليــــــــدان

كان من أبرز الصعوبات اليت واجهتها حنان يف بداية عملها، عدم التزام النساء يف 
بسبب  أو  االقتصادي  للوضع  نتيجة  التوعوية،  اللقاءات  حبضور  احمللي  اجملتمع 
ترتكه  أن  ميكن  الذي  باألثر  معرفتهن  عدم  أو  املنزلية  بأعبائهن  النساء  انشغال 
هذه اللقاءات على ذواتهن ويف عالقتهن باآلخرين يف العائلة. وقد تكون أيضا بسبب 

القيود املفروضة على حركتهن من قبل الذكور يف العائلة.

واستخدمت هناء للغرض إسرتاتيجية احلوار واإلقناع لتجاوز هذا العائق، انطالقا 
من النفع الذي ميكن أن يعود عليهن وما هلا من دور يف تعزيز الثقة لديهن وتقدير 
»يف  وأوالدهن:  بأزواجهن  الفعال  وتواصلهن  عالقتهن  تعزيز  حيث  ومن  ذواتهن، 
العمل  ورشة  بداية  عن  املشروع،  بداية  عن  فكرة  بعطيهم  للستات  بتوجه  البداية 
بكون  كيف  لقدام  بنعطيهم  النهار.  بهداك  فيه  نقوم  حابني  إحنا  اللي  النشاط  أو 
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تأثريه على تفكريهم، على تغيريهم، على استفادتهم من ورشة العمل اللي إحنا بدنا 
نعطيها. بنواجه بعض املشاكل انو يف عندهم ضغوط عائلية أو ارتباطات بنحاول، 
بتفيدي  والدك  وبتفيدي  منو  بتستفيدي  أفيد،  هادا  أهم،  هادا  ال  انو  اإلمكان،  قدر 
اسرتك. بنالقي برضه مشاكل مع األزواج. انو يف ستات ما بكونش عندها استعداد، 
الرجل بكونش عندو استعداد انو مرتو ترتك بيتها او تطلع ألي سبب كان يتعلق 
بالست نفسها أو بالتزاماتها بالبيت. بنحاول انو نرتب أولويات الست من ناحية شغلها 
بالبيت، انو اوكي اجللي بنجال. الوالد باملدارس، استغلي هادي الفرصة، مش كل 
اشي تقدري توخديها معلومة بتفيدك من النت. امسعي جتارب غريك بتستفيدي«.

اجلمعية،  يف  كرئيسة  عملها  يف  هناء  تواجهها  اليت  الصعوبات  بني  من  كذلك 
الصعوبات املادية اليت تقف عقبة أمام تنفيذ الربامج واملشاريع االقتصادية القائمة 
لديها  آخر  عائق  برز  كما  وقدراتهن.  وإمكانياتهن  النساء  احتياجات  أساس  على 
متمثل يف عدم دعم املركز هلا وتعاونه معها كفريق متكامل، باإلضافة إىل نقص 
اللي  »املعيقات  القيادية:  مسريتها  لدعم  والضرورية  املتنوعة  والكفاءات  اخلربات 

بيواجها باملركز املوارد املالية، أكيد الوضع املادي تعيس على الكل«.

وجلأت هناء هنا أيضا إىل إسرتاتيجية احلوار إلقناع جملس اإلدارة بأهمية الدور 
الذي جيب أن يقوموا به لتغيري ظروف الفئات املهمشة يف جمتمعهم احمللي، كما 
اخلربات  لتبادل  والعاملية  احمللية  املؤسسات  مع  التشبيك  إسرتاتيجية  إىل  جلأت 
القاعدية  املؤسسات  عمل  أداء  تطوير  وأيضا  العام  اإلطار  تطوير  بغية  واملعلومات 

احمللية لدعم حقوق الفئات املهمشة.	

حتقيــــــــق الــــــذات

رئيسة  كونها  إىل  وباإلضافة  احمللي،  حميطها  يف  معتربة  سيدة  اآلن  هناء  أصبحت 
مجعية نسوية، فهي أيضا عضو فعال باجمللس املشرتك حملافظة سلفيت، الذي يهدف 
بدوره إىل تطوير املؤسسات القاعدية واجملالس احمللية املمثلة يف اجمللس املشرتك، من 
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كما  الذاتي.  االكتفاء  لتحقيق  املالية  مواردها  وتنمية  البشرية  قدراتها  بناء  خالل 
والنساء وتعزيز مشاركتهم يف خمتلف  الشباب  املهمشة من  الفئات  يساهم يف متكني 
حاليا  وتسعى  الالجئني،  شؤون  لدائرة  إدارية  هيئة  عضو  أيضا  وهي  احلياة.  جوانب 
طالب  ملساعدة  وذلك  باحملافظة،  اجلامعة  لطالب  الفلسطينية  للهيئة  فرع  لتأسيس 
اجلامعات. وأخريا، تسعى هناء ألن تكون السيدة األوىل حملافظة سلفيت وتتبوأ مركزا 
مهما يف املنطقة كي يتسنى هلا أن تكون صاحبة قرار يف القضايا اليت تهم الشأن احمللي.

من خالل هذا العرض للسرية الذاتية هلناء، مت التوقف على احملطات الرئيسية يف حياتها 
حميطها  سياق  يف  قيادي  دور  لعب  حنو  هلا  انطالقة  مبثابة  جمملها  يف  كانت  واليت 
احمللي. فقد مرت هناء بتجارب قاسية بدءا من طفولتها اليت مل تذكر أنها عاشتها مع 
أترابها بسبب حتّملها ملسؤولية األعباء واملهام املنزلية على اختالفها، ناهيك عن العالقة 
السيئة جدا بينها وبني األم اليت مرت هي األخرى بظروف قاسية يف طفولتها. أضف إىل 
ذلك عالقاتها بأخيها األكرب واليت مل تشهد أي حتسن طوال سنني عيشها يف العائلة، 
وهو األخ الذي مل تر منه سوى احلرمان والقسوة وفرض القيود، مرورا حبرمانها من 
التعليم اجلامعي أو التعليم املهين، وانتهاء بزواج بائس فرض عليها فرضا ويف ظروف 
من  وحرمانها  عرس،  حفل  إقامة  ودون  استشارتها  أو  إليها  الرجوع  حتى  دون  قاسية، 
لباس فستان الزواج. كل هذه الظروف، شكلت منعرجا النتفاضة هناء على ذاتها وعلى 
واقعها املرير الذي شحنها لرتفض كل القيود اليت مورست ومتارس حبقها، سواء من 
بالعمل لتحقيق استقالهلا  أو من عائلة زوجها. فاستجمعت قواها وبدأت  األم  عائلتها 
لتغيري  نسائية  مجعية  وتأسيس  لالنطالق  هلا  بوابة  مبثابة  كان  الذي  االقتصادي 

ظروف النساء يف حميطها احمللي.  
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سيــــــرة حيـــــــــاة
 نـــــــــوال )األراضي الفلسطينيــة احملتلــــــة(

نوال من خميم عسكر، قضاء نابلس، وهي تبلغ من العمر 59 عاما، وبعد الزواج، انتقلت 
للعيش يف بيت سوريك، قضاء القدس. وهي متزوجة من بيت سوريك وهلا من األوالد 
الزوجية،  العالقة  بداية  ويف  سوريك،  بيت  إىل  االنتقال  قبل  بنات(.  و3  أبناء   6( تسعة 
انتقلت إىل األردن بسبب زوجها املبعد هناك حيث بقيت حتى عام 1994. ومبجرد توقيع 
اتفاقية أوسلو بني منظمة التحرير وحكومة االحتالل اإلسرائيلي، اليت مسحت لعدد 
من املبعدين بالعودة إىل األراضي الفلسطينية احملتلة ، كانت نوال وعائلتها من بني 
العائدين. استطاعت نوال بعد عودتها وعائلتها إىل بيت سوريك، موطن الزوج، أن حتدث 
للقرية،  األساسية  اخلدمات  من  العديد  توفري  حيث  من  القرية  يف  ملحوظا  تغيريا 

إضافة إىل إحداث تغيري على مستوى العائلة. 

فتـــــرة الطفولـــة ومــــــا قبــــــل الـــزواج

نوال من الالجئني الفلسطينيني اللذين ُهّجرت أسرهم يف عام 1947. ولدت وعاشت يف خميم 
عسكر يف حمافظة نابلس وبقيت هناك ملدة 16 عاما. وهي تنحدر من أسرة مناضلة وطنيا، 
عمله  بسبب  الربيطاني  االنتداب  فرتة  يف  اإلجنليز  قبل  من  مطاردا  كان  والدها  أن  حيث 
الثانية  االنتفاضة  اإلسرائيلي يف فرتة  االحتالل  قبل  أخ كان مطاردا من  الوطين، ولديها 
يف األراضي الفلسطينية احملتلة وتعرض لإلصابة أكثر من مرة. وكغريها من الفتيات، 
مل تكن هلا حرية االختيار أو احلركة كونها أنثى يف واقع حمافظ. تركت نوال الدراسة 
بسبب ضغوط األهل عليها وزّوجت يف سن مبكرة، إذ مل تتجاوز حينها 16 عاما، زواجا تقليديا 
بالفستان  التفكري  الفتيات يف فرتة طفولتها  اعتادت  نوال،  أقوال  وبناء على  ابن خالتها.  من 

األبيض والعريس وهلذا قبلت الزواج كنوع من املفاخرة بني زميالتها.
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مرحلــــــة مـــا بعــــــد الــــــزواج أو املنعطـــف

تزوجت نوال من أحد أقربائها وهو من املبعدين، وانتقلت للعيش معه يف األردن. عائلة 
املقاومة  يف  العمل  اعتادا  زوجها  ووالدة  والد  أن  إذ  نضالي،  تاريخ  أيضا  لديها  زوجها 
الفلسطينية. كانت النساء يف أسرة والدة الزوج فاعالت ومشاركات يف السياسة، حيث 
كان لوالدة الزوج دورريادي يف املقاومة يف فرتة عبد القادر احلسيين، فقد اعتادت على 
الزوج إىل األردن، وهناك  إبعاد أسرة  الثوار. ومت  للثوار متخفية مبالبس  السالح  نقل 

التحقت نوال بهم بعد الزواج.

اقتصرت  وإمنا  العامة  احلياة  يف  باملشاركة  نوال  تهتم  مل  الزوجية،  احلياة  بداية  يف 
وعملت  وتعليمهم  األوالد  لرتبية  األولوية  أعطت  حيث  اخلاص،  اإلطار  على  حياتها 
الفتيات  استكمال  بأهمية  نوال  تؤمن  وبناتها.  ألبنائها  اجلامعي  التعليم  استكمال  على 
نوعية  حيث  من  حياتها  على  أثر  الذي  احلق  هذا  من  حرمت  وأنها  خاصة  لتعليمهن، 
العمل وحتقيقها لذاتها. وهلذا، شجعت زوجات أبنائها على استكمال تعليمهن اجلامعي 
اخلياطة.  يف  تعليمية  ودورات  بلقاءات  نوال  التحقت  األردن،  ويف  ذلك.  يف  ودعمتهن 
نوال  الفلسطينية،  باملقاومة  زوجها  والتحاق  النضالي  زوجها  عائلة  تاريخ  ساعد  وقد 

وشجعاها على االخنراط يف احلياة العامة.

بدايــــــة املشـــاركـــة املدنيــــــة: االجنــــــازات والصعوبــــــات 

خالل تواجدها يف األردن، حصلت نوال يف عام 1973 على رتبة مالزم من حركة فتح 
وحضور  وعربيات  فلسطينيات  أسريات  مع  واالجتماعات  اللقاءات  يف  تشارك  وبدأت 
لقاءات مع نساء ناشطات سياسيا وحقوقيا يف الوطن العربي. وبعد التوقيع على اتفاقية 
أوسلو، استطاعت نوال مع عائلتها الرجوع إىل موطن أسرة زوجها األصل- بيت سوريك. 
أن  بيت سوريك، حيث  املفروضة على  والسياسية  االجتماعية  القيود  نوال من  وعانت 
القرية تعترب حمافظة بطبيعتها وتشدد على الفصل بني الذكور واإلناث وحصر دور 

النساء يف اإلطار اخلاص. 
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بعد عودتها إىل بيت سوريك، استمرت نوال يف العمل على تطوير ومتكني ذاتها من خالل 
يف  مركزها  أن  كما  النسوية،  احلقوقية  املؤسسات  تنظمها  اليت  بالدورات  االلتحاق 
املوكلة  واملسؤوليات  املهام  السياسية بسبب  العملية  حركة فتح ساهم يف دجمها يف 
هلا. وبعد رجوعها إىل قرية بيت سوريك، الحظت نوال افتقار القرية لوجود مجعيات 
القرية.  مبصري  يتعلق  ما  وكل  احمللي  اجمللس  يف  النساء  غياب  إىل  إضافة  نسائية، 
2006 وهي اليت  وهكذا كانت بدايتها، حيث بدأت بتأسيس اجلمعية النسائية يف عام 

تديرها حاليا. وقد القت تشجيعا من قبل زوجها وأوالدها فقط. 

فاستطاعت  عام.  بشكل  القرية  يف  تغيري  بإحداث  نوال  بدأت  اجلمعية،  تأسيس  بعد 
تدريبية  دورات  لعقد  احمللية  النسوية  املؤسسات  من  العديد  مع  والشراكة  التعاقد 
للنساء يف القرية حول احلقوق والعنف ضد النساء. من جهة أخرى، استطاعت احلصول 
الثانوية  النساء يف القرية للشهادة  على موافقة من وزارة الرتبية والتعليم الستكمال 
بعد انقطاع طويل عن الدراسة، وكانت أول من التحقن بهذا الربنامج، حيث أنهت 13 
امرأة الشهادة الثانوية بتفوق. وكانت تلك سابقة هامة للنساء يف القرية. كما نظمت 

دورات حملو األمية لدى لنساء.  

ونظمت اجلمعية من خالل تدخل نوال دورات يف التطريز وإدارة املشاريع واخلياطة، 
والتحقت بهذه الدورات 70 امرأة من بيت سوريك. وعملت نوال للحصول على قروض 
لفتح مشاغل للخياطة والتطريز للنساء، وهذا املشروع وفر فرصا للعمل ل 9 نساء من 

القرية مازلن يعملن على تلبية الطلبات اخلارجية.

وعلى الرغم من النجاح يف مشروع اخلياطة والتطريز والعمل على التعاقد مع مؤسسات 
وطنية لشراء منتجات التطريز من اجلمعية، ال تزال إشكالية التسويق العائق األساسي 
أمام النساء يف بيت سوريك والقرى اجملاورة يف ظل منافسة اإلنتاج احمللي الكبري هلذه 
الصناعة، إضافة إىل إغالق السوق اخلارجية وصعوبة التصدير والتنسيق مع مؤسسات 
من اخلارج. وقد حّدت هذه املعيقات من توسع املشروع واقتصار العمل على عدد حمدد 
من النساء يف اجلمعية بأجر مدفوع. وعلى مستوى القرية بشكل عام، استطاعت نوال 
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احلصول على موافقة من وزير املواصالت لتوسيع الشوارع وحتسني البنية التحتية يف 
القرية وكان لذلك تأثري اجيابي على أهل القرية.  

رشحت نوال نفسها النتخابات اجمللس احمللي، وعلى الرغم من معارضة األسرة املمتدة 
زوجها  من  بدعم  التجربة  هذه  خوض  على  صممت  القرية،  يف  احمللي  واجملتمع  هلا 
االنتخابات من خالل دعم حركة فتح هلا ومن خالل  الفوز يف  وأوالدها. واستطاعت 
احمللي  اجمللس  أعضاء  بني  نوال  لوجود  املعارضة  وزادت  )الكوتا(.  احلصة  نظام  اعتماد 
ومعارضتهم حلضورها االجتماعات اليت اعتربت حكرا على الرجال يف القرية، تصميما 

على االستمرار لكسر حاجز الفصل وعزل النساء عن احلياة املدنية والسياسية. 

واختريت نوال من قبل مكتب تنسيق احملافظات يف مكتب رئيس السلطة الفلسطينية 
لتكون املنسقة الرئيسية للتشبيك بني 13 حمافظة يف قضاء القدس ومن ضمنها بيت 
سوريك. ومن خالل هذا الدور، استطاعت التشبيك بني اجلمعيات النسائية يف احملافظات 

وخلق شبكة من التواصل بني النساء لتبادل املعرفة فيما بينهم. 

بسبب  احمللي  واجملتمع  املمتدة  األسرة  صعيد  على  خمتلفة  معيقات  نوال  واجهت 
أسرة  حاولت  األسرى،  مستوى  فعلى  والسياسية.  املدنية  احلياة  يف  الدخول  حماولتها 
الرجال،  على  حكرا  تعترب  كانت  العملية  ألن  لالنتخابات  الرتشح  من  منعها  الزوج 
وبالتالي فان ترشحها شكل منافسة للرجال من األسرة. وهلذا، تعرضت نوال وأسرتها 
للمقاطعة من قبل أسرة الزوج املمتدة اليت ضغطت على الزوج لكي يؤثر على زوجته 
أبنائها  نوال يف اجملتمع واحرتام  دور  الزوج واحرتام  لدعم  لسحب ترشحها. وقد كان 

وبناتها هلا األثر األكرب يف استمرارها. 

على صعيد اجملتمع احمللي، متت حماربة نوال من قبل أعضاء اجمللس احمللي من خالل 
التذرع بعدم دفع أسرتها للفواتري املستحقة، مثل املاء والكهرباء وغريها على الرغم من 
احلياة  دخول  عن  صدها  يف  ينجحوا  مل  أنهم  إال  الزوج،  باسم  كانت  الفواتري  هذه  أن 

السياسية.
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  مرحلـــة االنتقـــال مـــن الرفــــــض اجملتمعــــــي إلـــى القبـــــــــول 

نوال  لوجود  الرفض  من  الذكور،  وبالتحديد  سوريك،  بيت  يف  اجملتمع  موقف  تغيري 
كعضو يف اجمللس احمللي وغريه من اللجان احمللية إىل القبول بسبب دورها الفاعل يف 
حتقيق اجنازات للقرية، مثل مشروع التعليم وحتسني البنية التحتية، وخاصة شوارع 
القرية. وقد ساهم ذلك يف تغيري رؤية احمليط لنوال وتقدير دورها، بل والرجوع إليها 
حلل األزمات وسد االحتياج. على سبيل املثال، أّدى التحاق نوال بدورة اإلسعاف األّولي 
إليها  الصحية واللجوء  األزمات  اعتبارها مرجعا أساسيا يف  ومتّكنها يف هذا اجملال إىل 
عند احلاجة امللحة. ونتيجة لتدخلها اإلجيابي يف العديد من احلاالت، حظيت بالتقدير 

واالحرتام األكرب من أهل القرية ذكورا وإناثا.

أنها  حيث  احمللي،  اجمللس  يف  دورها  عززت  القرية  يف  نوال  لدور  االجيابية  الرؤية  إن 
التحقت بعدة جلان يف اجمللس ومل تقتصر على دورها يف جلنة املرأة. وهذا التقبل ساهم 
الرتشح  يف  والتفكري  اجمللس  يف  خمتلفة  جلان  يف  االخنراط  على  النساء  تشجيع  يف 

لالنتخابات يف اجملالس احمللية. 

إن التحول اآلخر يف ثقافة البلد ميكن أن يستشف من خالل قضية تنقل وسفر نساء 
القرية. فقد عملت نوال على إنشاء عالقات توأمة مع مجعيات يف بريطانيا، إال أن األهل 
ما زالوا يعارضون قضية السفر إىل اخلارج. ومن أجل كسر حاجز الرفض، جلأت نوال 
إىل تشجيع الفتيات يف أسرتها على السفر برفقتها وذلك كوسيلة خللق أجواء الثقة 
هذا  حتقيق  يف  نوال  جنحت  وقد  الثانية.  املرحلة  يف  بناتهم  إلرسال  القرية  أهل  بني 

التغيري واستطاعت إرسال ثالث فتيات إىل ذات التدريب يف بريطانيا.
 

رؤيــــــة نـــوال للتمكيـــن وإحــــــداث التغييــــــــــــر 
	

تعترب نوال أن عملية التمكني هي قضية ذاتية يف املرتبة األوىل وأنه على النساء التمتع 
ترى  اجملتمع،  يف  بدور  ولالضطالع  عليها.  والعمل  األولويات  وحتديد  اإلرادة  بسمات 
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وهي  واملؤسسات،  اجلمعيات  يف  االخنراط  عرب  تكون  للمرأة  االنطالق  نقطة  أن  نوال 
القرار والوسيلة إلحداث التغيري. من جهة أخرى،  نافذة للتواصل والتفاعل مع صناع 
على املؤسسات متابعة املرشحات لالنتخابات والعمل معهن لفهم حقوقهن ودورهن يف 
اجملالس احمللية. وتعترب نوال أن احليادية يف االنتماء احلزبي أساسية يف تقبل اجملتمع 
بناًء  والتفضيل  اللجوء للمحسوبية  وأن عدم  للفرد بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص، 

على انتماء الفرد أساس للحصول على إمجاع اجملتمع احمللي.
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سيــــــرة حيـــــــــاة
 فطـــــــــــوم )اليمـــــــــــن( 

التنشئـــة: احلرمــــــان من التعليـــم ألنهــــــا فتــــــاة 

تنتمي فطوم إىل أسرة ذات أصول ريفية تقليدية مكونة من ثالث بنات وولدين، وترتيبها 
الثالثة بعد بنتني وبعدها ولدان. وواجهت فطوم صعوبة كبرية يف الدخول إىل املدرسة، 
إىل  بهن  ويؤدي  البنات مفسدة ألخالقهن  تعليم  أن  وترى  البنات  تعليم  فأسرتها ترفض 
طريق غري سوي . فاألب كان يرفض متاما تعليم بناته وحرم البنتني األكرب من فطوم 
يف  لرغبتها  ونتيجة  التعليم،  يف  بناتها  حق  عن  تدافع  األم  كانت  املقابل  يف  التعليم.  من 
ذلك كانت تتعرض للضرب من قبل األب: »طبعا طفوليت كانت من النوع اللي إحنا ناس 
تهاميني أصلنا تهامي فكانوا اسم تعليم للمرأة رافضني هذا املوضوع متاما فدخلت أمي يف 
مشاكل. امي الذي كانت تشيت )تريد( أن تعلمنا وأبي ال. عموميت وأهلي ومجاعيت اللي 
موجودين كلهم يصيحوا عليه، انت بتخلي بناتك يعين كلمه مش حلوه كانوا ينطقوها 
برتوح تقحب )تعمل بالدعارة( برتوح تدور هلا ناس وكان أبي جيي يصيح ويضرب امي«.

 وجاءت الفرصة لفطوم عندما أصبح أخوها األصغر منها، وهو أول ولد رزقت به األسرة 
بعد ثالث بنات، يف سن الدخول إىل املدرسة. حتينت األم هذه الفرصة وطلبت من األب 
أن يدخل البنات املدرسة من أجل أن يتعلم الولد. ووافق األب ومت تسجيل فطوم يف نفس 
املرحلة الدراسية لألخ بالرغم من أنها كانت أكرب منه سنا »بعد فرتة قالت له خليهن 
يتعلمن عشان يعلمن لك الوليد، جلس فرتة وبعدين وافق، بدأنا على طول درست شليت 

)دخلت( أنا وهو نفس املرحلة رغم أن أنا اكرب منه بس دخلوني معه«.

وعانت فطوم يف طفولتها من التمييز يف أسرتها اليت حيتل فيها الذكور مكانة مقدسة، 
تقوم  أن  منها  يطلب  كان  فقد  عليها.  أخيها  يفضل  كان  الذي  أبيها  قبل  من  خصوصا 
مل  فهو  أخوها،  ينجح  مل  إذا  يعنفها  وكان  الصغري  سنها  من  بالرغم  ألخيها  باملذاكرة 
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يكن يريد هلا النجاح يف املدرسة بل ألخيها الذي مل يكن بنفس تفوقها الدراسي: »كنت 
مش  دخلنك  حنن  أبي،  يصيح  كان  أخي  بعكس  األوىل  أطلع  دروسي  يف  جدا  متفوقة 
عشان انت تتطلعي )تنجحي( أنا مشتيكش )ال أريدك( تتطلعي أنا اشتيك تتطلعي الوليد«.

مشاكل  يف  وقوعه  أثناء  الشكاوى،  كتابة  يف  ألبيها  ومساعدتها  الدراسي  تفوقها  وأّدى 
متعلقة باألرض، وهي مازالت طالبة يف الصف اخلامس، إىل حتسن نظرة أبيها إىل مسألة 
استمرارها يف التعليم بل ورفضه إخراجها من املدرسة بناء على طلب أسرته املمتدة: »أبي 
دخل يف شريعة على البيت واألرضية الذي إحنا ساكنني فيه دخل يف شريعة، أبي درس 
الشكاوي  ألبي  أكتب  موجوده  أنا  كنت  فلوس،  يشيت  احملامي  وبّطل.  السادس  للصف 
للمحافظة وللقاضي. أبي لو ما كنتش حصل له املشاكل هذه وكنت أكتب له الرسائل 
وأروح مع أمي أنا كنت تقريبا يف صف خامس وكان خالص على أساس أن أنا بوقف عن 
الدراسة وبعدين سبحان اهلل، اهلل جاب لي الطالقة يف لساني وكان احملامي يستغرب من 

أسلوبي يف الكالم. فمن ذلك الوقت أبي اترسخ يف باله أن تعليمي كان مهم«.

العالقــــــات األسريـــــــــة

متيزت عالقة فطوم األسرية يف طفولتها بقربها الشديد من أمها، غري أن عالقتها بأبيها 
تغريت وأصبحت أكثر قربا منه بعد أن ملس مدى جديتها ومساعدتها له، بل إنها أصبحت 
حمل ثقة لديه: »زمان كانت أمي لكن بعد كذا ملا شاف أبي وضعييت معه ملا حيصل له 
أي شيء جيي يستشرني يتكلم معي بدأت أني اقرب ألبي من أمي خالص أبي أي حاجة 

يقول نادوا فطوم إيش بتقول فطوم«.

التكويـــــــــن والعمــــــــــــل

مديرية  مدير  نائبة  منصب  وتشغل  رياضيات  ختصص  اجلامعة  فطوم  أكملت 
الرتبية، وكانت قد بدأت مهنة التدريس يف سن مبكرة منذ أن كانت طالبة يف املرحلة 
صغرية  عادني  كنت  األمية  حمو  أدرس  االحتاد  دخلت  إعدادي  ثاني  »يف  اإلعدادية، 

عادني ما بلغتش، كنت أطلع على كرسي وأعلم حمو األمية«.
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القـــــــــرارات الفرديـــــــــة احلـــــــــامســـة

فسخ  قررت  من  فهي  حبياتها،  املتعلقة  املصريية  القرارات  اختاذ  على  القدرة  فطوم  لدى   
إنه سوف  أراد أن يتزوجها وعندما قال  الذي كانت حتبه عندما  ابن اجلريان  خطوبتها من 
مينعها من الدراسة والعمل. وهي من اختذت قرار الزواج بزوجها احلالي: »دخلت أول سنة 
ايش  أتزوج  اشيت  أنا  لي  قال  أمحد،  وبني  بيين  مشاكل  حصل  جامعة  سنة  وثاني  جامعة 
تشيت بشهادتك بتعلقيها بالبيت ألنه خلص جامعة، وقال ألبي أنا هذه خبرجها أنا زميا اشيت 
وبدخلها زميا اشيت حتى أنت بتشوفها يف السنة مرة وال يف جامعة وال يف شيء زوجيت وأنا 
كنت ذك الساع على وشك العقد فسخت الثالثاء واخلميس كان العقد عليه وإحنا عازمني 
الناس وقاعة وكل شيء ففسخت ذك اليوم ،أبي كان مستغرب ألنه هذا الرجال كنت احبه 

الصدق باملفتوح كنت متعلقة به لكن وجعين بهذا الكالم. بعدين تزوجت على زوجي هذا«.
  

القرارات  يتخذ  كان  من  هو  فالزوج  أسرتها،  بأمور  املتعلقة  بالقرارات  يتعلق  ما  ويف 
ولكنها اآلن أصبحت تقوم باختاذ القرارات خصوصا املتعلقة بعملها وعلى إثر حدوث 
هو)تقصد  عندنا  »واهلل  بعملها  يتعلق  فيما  خصوصا  زوجها  مع  ومشاكل  مشادات 
زوجها( لكن ذحلني شوية شوية ادخل معه أنا لكن بعد صياح يعين أنا أنفذ رأيي لكن 
بعد مشاكل يعين لو أقول لك عدد االيام الذي سادة أنا واياه فيها )على وئام مع زوجها( 

قليله عدد أيام الصياح كثرية عدد أيام الغضب حقي كثرية. بسبب خروجي للعمل«.

االهتمــــــام بالسيـــــــــاســــــــــــة

2011 وترى أن البالد  لدى فطوم اهتمام كبري بالتغريات اليت متر بها اليمن منذ عام 
كانت حباجة إىل التغيري السياسي غري أن حتول مسار التغيري أضر بالبالد: »لألمانة 
األحداث السياسية اليمن كانت صح إنه يف سلبيات كثرية ما شنكرش )ال أنكر( وقيادة 
أقوى من  كانت مش قيادة قوية قيادة علي عبد اهلل صاحل كانت قوية بس خارجيا 
داخليا هذا الكالم املنطقي بس أفضل من غريه لألمانة يف 2011 اجو غريوا ما غريوش 

بالنهج السياسي صح غريوا على أساس أحزاب وتصفيات تصفية حسابات«. 
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وتعترب أن ما حيدث يف البالد أزمة وال تعتربها ثورة ألن أوضاع البالد تسري من سيئ 
إىل أسوء: »أزمة ما هلاش أي صلة بالثورة أزمة طحنت البالد طحني بنخرج من شي 
حناول نعدل السلوكيات اخلاطئة دخلنا يف اخلطأ نفسه من2011 إىل اآلن كل سنة 

إىل األسواء يعين الدم والقتل والنهب والسلب فاق احلد«.

ومن  القرار  صنع  مواقع  يف  املسؤولني  جترد  خالل  من  يتأتى  التغيري  أن  فطوم  وترى 
ماسك  احلزبية  من  »التجرد  أحزابهم:  قبل  من  للضغوط  يتعرضوا  ال  حتى  احلزبية 

منصب جترد من حزبيتك عشان ما تكونش عليك أي ضغوطات«.

وهي تعترب السياسية لعبة قذرة ألن السياسيني ميارسون أدوارا ختدم مصاحل أشخاص 
السياسة لعبة  الشديد، ألنها  »السياسة لألمانة قذرة مع احرتامي  أو أجندة خارجية: 
يلعبوا بها ملن يربح ما يشوفوش معنى مبادئ سياسية، لو إحنا اهتمينا باملبادئ والصيغة 
على  املوجودين  السياسيني  عن  متاما  بعيدة  اجملتمع  يف  اطبقها  اشيت  اللي  السياسية 
تالقينهم  اليمنية  الساحة  بالذات  الساحة  على  املوجودين  السياسيني  اآلن،  الساحة 
يعملوا لعب أدوار مش لصاحلهم هم تنفيذ لصاحل سواء أشخاص أو دول خارجية، ينفذ 
الغرض إنه أنا اتفقت مع الدولة الفالنية أو مع فالن الفالني إن برناجمي هذا بنفذه 

هلم، يعين املبادئ السياسية الضمري السياسي مفقود عند السياسيني«.

على  أجربتها  اليت  البالد  ألحوال  نتيجة  كان  بالسياسة  اهتمامها  أن  فطوم  وتوضح 
يف  عايشه  انت  »ألن  البالد  يقودون  الذين  السياسيني  على  احلكم  تستطيع  وحتى  ذلك 
بلد والبلد هذه تقودها السياسة قبل ما يقودها أي شيء فلما تشويف األحوال السياسية 
وتابعي األحوال السياسية بتعريف ايش املستجدات املوجودة داخل البالد فتستطيعي انك 
برناجمهم  وتنفيذ  اسرتاتيجيتهم  خالل  من  هذا  فالن  حكومة  فالن  الرئيس  تنقدي 
لألحداث  متابعة  مش  تكوني  ملا  لكن  السياسية  لألحداث  متابعه  انت  انك  البالد  داخل 
من  الطاحل  ومن  الصاحل  من  بالضبط  وتشويف  الوضع  حتكمي  تقدريش  ما  السياسية 

اللي ممكن يقود البالد«.
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التصــــــورات حــــــول املشــــــاركــــــة السيــــــاسيــــــة واالجتمــــــاعيــــــة للمــــــرأة

ترى فطوم أن مشاركة النساء يف األحزاب شيء إجيابي وأنهن ميكن أن يقمن بدور يف 
تعديل التوجه السياسي للحزب الذي ينتمني إليه: »النساء يف األحزاب كويس بس ما 
ختليش احلزب كإله ثاني مع احرتامي الشديد ختلي احلزب كتوجه سياسي ممكن 
أعدل فيه لو شفت أخطأ أعدل فيه أني مثال أنتمى حلزب فالن باحاول انين أعمل أي 

شيء بس جملرد أن احلزب يرضى عليا طيب اني منتمية له ألنين مهتمة مببادئه «.

يتجهن  منهن  البعض  أن  غري  اليمين  اجملتمع  يف  قياديات  نساء  بوجود  فطوم  وتفيد   
لألحزاب نتيجة ملا يتعرضن له من عنف ومن أجل احلصول على محاية من احلزب، 
وهذا ما جيعلهن عرضة لسيطرة احلزب عليهن ومن ثم يفقدن قدرتهن على القيادة 
بس  الكل  بقولش  ما  ممتازة  جدا  قياديات  نساء  »يف  جمتمعهن:  يف  اإلجيابي  والفعل 
اللي  العنف  بسبب  فرحانني  النساء  هم  للحزب  يتجهن  القياديات  النساء  أن  املعظمية 
كان قائم عليه من أول فأنا اآلن باجته كاجتاه سياسي معناه انين انسانه بقوة وبفعل 

وبتكلم الوالء األول واألخري للحزب«.

أنهن مل يكن يف  الوطين، ترى فطوم  النساء يف مؤمتر احلوار  يتعلق مبشاركة  ما  ويف 
املستوى املطلوب. فمعظم اللواتي مت اختيارهن لتمثيل النساء مل يكن  »باملستوى املطلوب« 
: »الكل مش قياديات يف املؤمتر لألمانة مع احرتامي يف ناس كويسات ويف ناس شلوهم 
من عندنا هنا كمحافظة احلديدة يعين اللي طلعوا حمافظة احلديدة وأشوفهم ناس 
ماهلمش أساس يف القيادية نهائيا بعيدين جملرد بس أنها تعرف فالن طلعها إنها متسك 
القياديني  يعين  كلها  أسس  فيه  كان  لو  احلوار  مؤمتر  أن  وأحس  املوجود  الشي  هذا 
كلهم  كانوا  لو  احلوار  مؤمتر  يف  املوجودات  والقياديات  احلوار  مؤمتر  يف  املوجودين 

بالوجه املطلوب كان املؤمتر خرج خمرجات قوية وتنفذت حلد اآلن«.

وتؤكد فطوم على أن املرأة أقدر من الرجل على ممارسة السياسية وأنها إذا اجتهدت 
سوف تنجح ألن املرأة ال تغلب مصاحلها مثل الرجل وأنها حتكم عقلها وعواطفها على 
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العكس من الرجل الذي يغلب عقله أكثر من عواطفه: »املرأة قد حتكم عقلها وعواطفها 
لكن الرجل ميشي بس عقله أكثر من عواطفه فهنا النقطة تعمل عملية اخللل املرأة 

إذا اجتهدت يف شيء بتنجح فيه وبتحقق فيه بس حمتاجه توجه صح«.

تنـــــــــوع العراقيــــــــــــل

املرأة  تعطي  أن  يقبل  الذي ال  األسري  املستوى  العوائق على  العديد من  واجهت فطوم 
رأيها وأن تكون قيادية : »األسرة مش متقبلني للمرأة يف أسرتك نفسها مش متقبلني 
انك تقودي أو تبدي رأيك«. كما مرت فطوم بعوائق يف حميطها املهين متثلت يف رفض 
ترشيحها ملنصب إداري ومت الطعن يف مسعتها من أجل التقليل من أحقيتها بهذا املنصب 
: »رشحوني أني أطلع مديرة، املديرة نفسها وافقت أن أنا اطلع مديرة وبعد كذا رجعوا 
دخلوا لي يف موضوع األحزاب والصياح واالهانات والبهذلة واهلل دخلت لك يف بداية 2011 
املعمعة اللي حصلتها كانت فضيعه جدا ضغط نفسي من كل مكان اتصلوا بزوجي 
قالوا له زوجتك دخلت املدرسة اهلل يعلم ايش جابت للناس عشان تدخل هلم واهلل العظيم 
بهذا املنطق أنت أصال أنت مهلكش )غري موجود يف احلديدة( يف صنعاء ومش داري ايش 
تعمل زوجتك هناك نزل لك من صنعاء فاير)غضبان( كيف طلعك مدير املديرية قلت 

له يا أخي شوف أنا إنسانه معروفه من زمان وقيادية من زمان«.

احمليط  احمللي  واجملتمع  أسرتها  مستوى  على  تغيري  إحداث  استطاعت  أنها  فطوم  وترى 
من  له  تعرضت  الذي  والعنف  النفسي  اجملهود  من  بالرغم  املرأة  بوضع  يتعلق  ما  يف  بها 
بالنسبة  كان  ألنه  املفاهيم  بعض  غريت  طبعا،  األسرة  يف  »غريت  بها:  احمليطني  الرجال 
املرأة تبدي رأيها ممنوع تتكلم مع  املرأة تشارك ممنوع  املرأة خترج ممنوع  لبيئتنا ممنوع 
رجل ممنوع حتى كالمك مع غري زوجك يعترب حرام. فحاولت هذه املفاهيم انين أغريها 
أنها أخذت مين جمهود وتعب نفسي كبري جدا وتعرضت ألكثر من  شوية شوية صح 
أنا  أن  حسيت  لكن  كذا  بعد  زوجي  ومن  عموميت  ومن  أبي  من  سواء  بيتنا  داخل  إهانات 
أغريها مافيش حاجة بدون مثن. إني ادفع عشان أغري لألحسن هذا على مستوى األسرة، 
بالنسبة احمليط خرجت توعية اجتماعية وحصل موقف على الزواج املبكر يف املنرية، كنا 
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للمرأة  بالنسبة  وخماطره  املبكر  الزواج  عن  وتكلمت  احمللي  اجمللس  بأعضاء  جمتمعني 
وواحد قام معه عصى وجاء سيضربين قال لي أصال انك بال أدب لو كنت مؤدبه ما تتكلمي 

هذا الكالم قدام الرجال«.

حتد  اليت  العوائق  أهم  من  هو  القيادية  باملرأة  اجملتمع  اعرتاف  عدم  أن  فطوم  وتؤكد 
من مشاركة النساء يف احلياة االجتماعية والسياسية: »أول شيء اجملتمع مش معرتف 
حباجة امسها نساء كقيادة هذا اللي يوجع قلبك انه اجملتمع هو نفسه بعض األحيان 
حتصلي انه األسرة وإال خارج األسرة وإال كذا الرجال نفسه مش معرتف باملرأة أنها 
رايك  وانت  جدا  كبري  بشكل  به  معرتف  اللي  هذا  أوالد  جتيب  بس  أنها  جملرد  قيادية 

قاصر كحرمة«.

مســــــار االضطـــالع بـــدور قيـــــــــادي

تعترب فطوم دورها مهما وتنويريا يف اجملتمع وحتدده من خالل قيامها بتوعية اجملتمع 
أغري  أن  أحاول  توعية  أعمل  أنا  أن  أحس  مهم  »دوري  فيه:  السلبية  املفاهيم  وتغيري 
مفاهيم يف اجملتمع هذا الشي الذي سويته وأمتنى إني أسويه بس بشكل أكرب من كذا 

أحاول أني أنور اجملتمع«.

تلقت فطوم العديد من الدورات التدريبة يف جمال بناء قدراتها وحول العديد من القضايا 
يف  تدريب   72 عليها  حصلت  اللي  »التدريبات  فيها:  مدربة  أصبحت  حتى  االجتماعية 
جماالت متنوعة منها يف الصحة اإلجنابية، التوعية باألمراض املنقولة جنسيا، والنوع 
االجتماعي، وتنمية الطفولة املبكرة. أيضا أخذت دورات عديدة جدا وأصبحت مدربة 
فيها، كمان التوعية مبخاطر الزواج املبكر ولنا فيها كثري من التجارب واحلمد هلل رب 
العلمني حلد ما جنحت ملستوى كبري جدا، ومدربة كمان يف هذا اجلانب يعين دورات 
كثرية، اإلدارة احملاسبية، تنظيم اإلدارة، كيفية األرشفة، وإدارة االجتماعات، ودراسة 

اجلدوى. يعين أخذت دورات كثرية«.
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كما عملت فطوم يف العديد من الوظائف احلكومية واألعمال التطوعية »يف اجلانب 
مدير  نائبة  واآلن  مدرسة  مديرة  وبعدين  وكيلة  وبعدين  مدرسة  بدأت  احلكومي 
ألحزاب  انتميت  وكمان  مدني  جمتمع  منظمات  التطوعي  واجلانب  تربية  مكتب 
وكنت عضوه عادية يف حزب... طبعا كنت عضوه عادية فيه وبعد ذلك أخذت القيادة 
القيادة  أثناء زواجي توقفت عن  السياسي أخذت يف قيادة احلزب وبس  هذا يف اجلانب 
يف احلزب لكين موجودة وانتمى للجانب احلزبي يعين سياسية بالنسبة للجانب العام 

منظمات اجملتمع املدني دخلت احتاد نساء اليمن وكنت يف صف ثاني إعدادي« . 

وتؤكد فطوم أن دافعها للقيام بهذا الدور هو إحساسها بواجبها الوطين واإلنساني جتاه 
جمتمعها: »أحس أن هذا واجب وطين واجب إنساني خيليين اشتغل يف هذا اجملال عشان 

أحقق شيء كان نفسي أن حد حيققه لي فاآلن أحاول أني أحققه يف اجملتمع«.

الصعوبــــــات واسرتاتيجيــــــات جتـــــــــاوزهــــــا

بدء  والصعوبات يف حياتها  العراقيل  العديد من  الشخصي  املستوى  واجهت فطوم على 
االجتماعية  لظروفها  نتيجة  فيه  ترغب  تكن  مل  ختصص  لدراسة  اضطرارها  من 
واالقتصادية اليت منعتها من السفر إىل صنعاء لدراسة التخصص الذي كانت ترغب 
فيه ودراستها رياضيات »أنا كنت من البداية ما كنتش اشيت اطلع مدرسة كنت اشيت 
علوم سياسية واقتصاد بس الظروف االجتماعية واالقتصادية هي اليت منعتين عشان 

سفر لصنعاء وما فيش هنا كان جامعات«. 

كما بينت أن من العوائق اليت واجهتها هي العادات والتقاليد والنظرة الدونية للمرأة: 
»أول شيء يقول لك إنك امرأة دائما العادات والتقاليد هنا امرأة امرأة، حتسي انك امرأة 

يعين تبعية للرجل هذه مطلقة عندنا بداخل تهامة أنت امرأة الزم تبعيتك للرجل«.

مضايقات  من  له  تتعرض  كانت  ما  املهنية،  حياتها  يف  تواجهها  اليت  الصعوبات  ومن 
مهما  يعين  أكيد  احلياة  »يف  رجال:  فيه  يوجد  مكان  يف  لعملها  كنتيجة  وحترشات 
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كان يعين انين اشتغل يف مكتب فيه رجال فتحسي إن هذا الشي انعكس على أسرتي 
السن( يعين  اووه عادها جاهل )صغرية  اووه عادها بنت  وعلى زوجي بعالقيت وكمان 
هذه املفروض إنهم ما ينظروا للبنت إنها يف مكان عمل بهذا الشكل ايش تعمل وما تنتج 
هذا الشيئ الذي اشتيه منهم لكن ينظروا كجانب جنسي هذا الكالم الصدق مش حلو 
وتشويف يتكلم معي الرجل وهو الفت)ينظر( يعين كأنه أول مرة يف حياته يشوف امرأة 

تتكلم بس جملرد أنه يثري اآلخرين أن أنا أعرفها«.

 وتتجاوز فطوم العوائق والصعوبات اليت تواجهها من خالل ما لديها من إرادة وإصرار 
مرة  أحاول  إياس  ما  جدا  كبرية  إرادة  عندي  هلل  »احلمد  اآلخر:  وتقبل  صدر  وسعة 
واثنني وثالث يف حاجات تتعرضي له يف أكثر من مكان يعين تروحي له، تتعرضي من 
ذا اجلانب أن الكل يشوف لك نظرة قاصرة هذه ما فيش معها عمل فاضية. لكن ملا يكون 
عندك سعة صدر تقبل حتسي انك تسمعي تسمعي من األخر وتشويف ايش وجهة نظره 
حلد ما يبدأ حيس انك أنت مهما فعل بينك ما بيهزكش بتمشي يف طريقك ما هلوش 

هو أثر بتقدري توصلي«.

أن  »أحاول  املواجهة:  العمل، فإنها تعتمد على أسلوب  وعند تعرضها للتحرش يف جمال 
أنا أقول له عفوا أخي ليش ما شفتنيش مالك مرة ثاني استظي )انتبه( بهذا األسلوب وإال 
الفت له لفته لعنده هكذا واسحب لو بيده ورقة وإال شيء سحبت الورق وجزعت )مشيت(«.

عالقـــة الـدور القيـــادي بتغييــر النظـــرة الذاتيـــة واجملتمعيــة للمــــرأة

اعتربت فطوم أن دورها كناشطة اجتماعية وسياسية يف اجملتمع انعكس بشكل إجيابي 
على نظرتها لذاتها واعتزازها بقدرتها على إقامة عالقات جيدة مع اآلخرين والتأثري 
العاملني  »بشكل عام احلمد هلل رب  املواقف:  التعامل مع  فيهم واستثمار موضوعيتها يف 
االجتماعية  العالقات  اصنع  الناس  مع  حلوه  عالقيت  اجتماعية  إنسانة  انين  أحس 
الطيبة أنا اصنعها مع غريي عشان تظل دائما موجودة برضه مؤثرة أثر يف أكثر من 
قضايا وأثر فيه يعين أقول رأيي وأحاول احلل جوانب الرأي هذه احلل اجيابيات الرأي 
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هذا وسلبيات الرأي ذا حبيث إن اآلخرين يأخذوا من منظور إجيابي. احلمد هلل يف أراء 
معي داخل اجملتمع حتققت ويف مكان عملي حتققت«.

كما أكدت فطوم على اعرتاف اآلخرين وامتنانهم لدورها وجلوئهم، داخل أسرتها أو 
يف جمال عملها، إليها حلل قضاياهم وأنها ملست تغيريا يف نظرتهم لدورها عما كان 
عليه الوضع يف السابق: »يعين زمان كانت مش والبد لكن اآلن احلمد هلل رب العاملني 
معرتفني بدوري، الصدق، يعين يف البيت إخواني وإال شيء لو يف مشكلة وال شيء شويف 
يا فطوم اعملي لنا كذا سوي لنا كذا افعلي كذا. أحس انه يف إجيابية يف داخل املكتب، 
مثال املدير لو راح وإال شيء فطوم اعقدي اجتماع لو كان مش معرتف بي كنائبة أو 

كإنسانة قيادية ممكن اقدر أقود املكان اللي أن فيه«.
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سيــــــرة حيـــــــــاة
 وفــــــــــــاء )اليمـــــــــــن( 

التنشئــــــة

تنتمي وفاء إىل أسرة من الفئة املهمشة يف اجملتمع اليمين )ما يتعارف على تسميتهم 
باألخدام( 	)34( وهي تبلغ من العمر 24 سنة. وهي عزباء من مواليد صنعاء وتعود جذورها 
إىل منطقة امسها وادي إبراهيم يف حمافظة احلديدة. هي البنت البكر ألسرتها املكونة 

من مخسة أوالد وثالث بنات.
 

العالقــــــات األسريـــــــة

إىل  ذلك  وترد  هلا  صديقني  مبثابة  وتعتربهما  بالقوة  وبوالداتها  بوالدها  وفاء  عالقة  تتميز 
15 سنة: »الوالد صديق وداعم مش بس والد، هو  أن الفارق العمري بينها وبينهما ال يتعدى 
 14  ،15 العمر مش كبري، تقريبا  الفرق يف  أحنا  ملا  والوالدة كذلك. ميكن  الداعم األساسي، 
بإخوتها بشكل إجيابي فعالقتها  ذلك على عالقتها  انعكس  األبناء،  سنة«. وألنها أكرب 
تواجه  كانت  وإن  الرتتيب،  يف  يليها  والذي  منها  األصغر  أخوها  وخصوصا  جيدة  بهم 
نوعا من التحكم من األخ األصغر منه: »عالقيت باألخوة متام ما بش هذيك املشاكل أو 
ألنين الكبرية ميكن. الذي بعدي متاما ما بش أنا وهو أي مشاكل، احرتام يعرف أنين 
أخته الكبرية وما قد رفع صوته عليا بس اللي أصغر منه شويه فيه أسلوب حتكم وغريه«.

وبشكل عام، وفاء حتل حمل األم بالنسبة إىل إخوانها عند سفر أهلها وتتحمل هي مسئولية 
الذكور منهم واإلناث على حد سواء »ألن األهل مش مستقرين هنا زيادة فرتة هنا وفرتات 
يف احلديدة.  يكون فرتة هنا جيلسوا ألنه يف أيام دراسة وأيام ما يكون إجازة نضطر حنن 
جنلس هنا واألهل يسافروا. تكون املسؤولية عليا ألن أنا الكبرية سواء يف العيال اويف البنات«.

 مواطنون مينيون يتميزون عن أغلبية سكان البالد مبالحمهم اإلفريقية وبشرتهم السوداء. ويعتربون أدنى الطبقات االجتماعية  يف البالد . 34
وأغلبهم يعملون يف مهن دونية كتنظيف الشوارع .
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تعاملها  كان  لذلك  كولد.  بل  كفتاة  تعامل  تكن  مل  طفولتها  يف  أنها  وفاء  وتذكر 
أن والدها كان يوفر هلا كل طلباتها وإن كانت يف  مع األوالد أكثر. كما ذكرت 
األساس طلبات بسيطة: »طفوليت بالنسبة لي ما كنتش أن أنا بنت أكثر، اختالطي 
كان مع العيال، وكان معي حرية صدق من وعادني صغرية يعين كما قلت لك دائما 
الوالد مش حمسسين بشي ومش خمليين حمرومه من أي حاجة رغم أن العيال عندهم 

شيء بسيط بس ما كناش نطلب حاجة إال جندها«.

تعرضت  فهي  املدرسة.  يف  وإمنا  أسرتها  من  ليس  معاناة  من  ختل  مل  وفاء  طفولة  أن  غري 
فئة  من  ألنها  واملدرسات  املدرسني  قبل  من  باملدرسة  التحاقها  عند  العنصري  للتمييز 
»كان  معها:  صداقة  أي  عقد  إليها  تنتمي  اليت  الفئة  خارج  من  الفتيات  ورفض  املهمشني، 
أعاني شوية يف املدرسة من مدرسني ومدرسات كان ميكن عدة مرات أفكر أسيب املدرسة 
معي  يعين  الصدق  وكان  املدرسة،  يف  حتى  موجود  كان  العنصري  التمييز  ألن  واخرج، 
صاحبات من فئة غري الفئة اللي إحنا فيها، ما فيش حلدود ميكن ما بلغت من السن 13 سنة«. 

وصممت وفاء، على الرغم من التمييز العنصري الذي تعرضت له يف طفولتها يف املدرسة، 
على مواصلة الدراسة اليت حتبها وكان ذلك بدعم من والديها: »رغم وجود صعوبات أول 
ما وصلت يف صف ثالث إعدادي تعاركت أني واملدرسني حقنا. كان الصدق أحب الدراسة 
أكثر من أي شيء يف الدنيا ووقفة أبي وأمي جنيب خلوني أبدا اسأل أن أنا حتى ولو كان 
يف صعوبات ميكن ثالث إعدادي ما درستش نهائيا كنت يف البيت ألنه حصلت بيين مشكلة 
أنا مش ممكن اعتذر إلنسان  أنا وهي وقالوا اعتذر هلا قلت  املدرسات وتعاركت  أني وبني 
وهو الغلطان يف حقي مش أنا الغلطانة يف حقه. ورجعت بعدين قالوا خالص طاملا الدراسة 
هي وزارية والتصحيح مش يف يدها حسبتها بذا املنطق ما حسبتهاش مبنطق ثاني طز يف 

املدرسة وطز يف امُلدرسة. خلصت ثالث إعدادي ونقلت مدرسة ثانية«.

مدرسة  إىل  العنصري  للتمييز  فيها  تعرضت  اليت  املدرسة  من  االنتقال  هلا  أتاح  وقد 
إليها:  تنتمي  اليت  الفئة  خارج  من  فتيات  مع  صداقات  وعقد  دراستها  مواصلة  أخرى، 
الوضع كان أحسن  الصراحة  »أكملت ثالث إعدادي وخرجت ونقلت مدرسة ثانية. 
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أبين لي  بنات ويكون لي صاحبات وبدأت  أتعرف على  األوىل. بدأت  املدرسة  بكثري من 
كم أسرة من الصديقات من غري الفئة، وتعرفت على بنات من صنعاء وبنات من تعز. 

يعين ما كنتش منحصرة يف اجلانب واحمليط نفس البيئة أو نفس الفئة«.

التكويـــــــن والعمــــــــل

وفاء اآلن طالبة يف املستوى الرابع بكلية الشريعة والقانون، كما أنها ناشطة يف جمال 
الشريعة  بكلية  التحاقها  اليمين. وكان  املهمشة يف اجملتمع  الفئات  الدفاع عن حقوق 
نتيجة ملا تراه من متييز عنصري ضد فئة املهمشني وعدم إنصافهم عند حدوث جرائم 
تنتمي إىل هذه  انتهاك حقوقها كامرأة  للحد من  الوحيد  السبيل  أن  وتعترب  ضدهم. 
جمال  يف  تأهلت  إذا  إال  يتأتى  لن  وهذا  احلقوق.  عن  والدفاع  القانون  سبيل  هو  الفئة، 
الشريعة والقانون: »اللي خالني أنهج منهج الشريعة، وبنفس الوقت ملا شفت احلقوق 
حقنا تنتهك، أوال حقي كبنت مينية أو فتاة مينية، وثانيًا حقي كبنت من الفئة ذي 
نفسها، وحق مش حقي بس أني كبنت يف الفئة حق كل واحد موجود يف الفئة ذي 
الزم يأخذ وكيف حيصل عليه. ما بش معانا طريقة إال أن إحنا يا إما نسلك مسلك 
القانون وهو األساس وإال نسلك منهج حقوقي وبرضه كلها تدخل يف القانون وتصب 

يف مصب	واحد«.
 

القـــــدرة على أخـــــذ القـــــرارات وجمـــــاالتهــــــــــا

وفاء لديها القدرة على اختاذ القرار فيما يتعلق مبجال الدراسة، فهي من اختذت قرار 
من  بالرغم  والقانون  الشريعة  جمال  يف  التخصص  قرارها  وكذا  تعليمها  مواصلة 
رفض أسرتها كلها، ماعدا والدها الذي كان داعما هلا يف قرارها، باعتبار أن البنت مهما 
تعلمت فهي يف األخري سيكون مصريها املطبخ إىل جنب التنور: »أبي كان معي بس أهلي 
وأخرتها  نور  )العلم  بنت على قوهلم  أنِت  واألخري  األول  رافضني ألنه يف  كلهم كان 

جنب التنور(.
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معارضة  من  بالرغم  والقانون  الشريعة  كلية  يف  الدراسة  اختيار  قررت  أنها  كما 
أهلها وجريانها وتشجيعهم هلا بأن تدرس يف كلية اآلداب أو الرتبية. وصممت وفاء يف 
األخريعلى اختيارها: »قررت من نفسي. ميكن صح كان يف األول يف صعوبة أنين أختار 
كلية الشريعة والقانون. الكل رفض، أهلي وجرياني وصاحباتي، ادخلي كلية اآلداب 
وكان يف األكثر احلاح أنين ادخل كلية اآلداب وإال الرتبية، وهذين الثنتني ما كانش 
ببالي حلد اآلن ما قد فكرتش فيها ألنين األساس اللي فكرت فيها إعالم وشريعة وطب، 

طب حلم حياتي«.

يف املقابل، مل متتلك وفاء مل متتلك القدرة على اختاذ القرار فيما يتعلق خبطوبتها على 
ابن عمها: »كنت خمطوبة ألبن عمي، البنت عندنا ما ختتارش أي احد تشيت أو ليش 
أو للمه ما تسألش أصال ميكن الوحيد الذي قال ختتار هو أبي. جاء لعندي وقال لي ما 
رأيك ومدري ايش. صح أنين رفضت وهذا كان األمر من فوق الرأس. أبن عمي حتى لو 

رفضت مابش. بس احلمد هلل جاء منه ما جاش مين«.

غري أنه وبعد زواج ابن عمها بأخرى بعد أن أصرت على إكمال دراستها الثانوية أعطاها 
اخلطوبة:  بفسخ  هي  القرار  اختذت  وقد  عمها  ابن  من  اخلطوبة  فسخ  حرية  أبوها 
العرس على أساس ما اخلص كان  النتيجة وما رضي يؤجل  أنا وهو على  »تصاحيت 
له  قال  الوالد  جاء  األسبوع،  وسط  يف  تزوج  راح  بالعناد  رفضت  الوقت.  ذيك  يف  يشتوها 

خالص طاملا قد تزوجت كيف أزوجك وأنت مزوج وبعدين أترفض خالص«.

االهتمـام بالسيـاسة والقدرة على تكويـن تصور أوصيــاغة رأي حـول التغريات املعاصرة

بدأ اهتمام وفاء بالسياسية منذ أن كانت طفلة عندما بدأت تشارك يف مظاهرات متعلقة 
بالقضية الفلسطينية، ومن ثم االهتمام بقضايا الدفاع عن حقوق الفئة املهمشة اليت 
تنتمي إليها: »وعادني صغرية كنت أروح مظاهرات مع املدرسة لو كان ومعظميتها 
اآلن مع شغلي يف اجلمعيات وهذا  وأنا كبرية ميكن  الفلسطينية.  القضية  كان عن 

كان كله خاص بالفئة املهمشة«.
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  ووجهة نظر وفاء حول ما متر به اليمن منذ 2011، أنه يف البداية كانت ثورة شباب، 
غري أن دخول األحزاب وحتويل مطالب الشباب إىل حتقيق مصاحل األحزاب، مل تعد ثورة 
بل أنها جلبت الدمار واخلراب لليمن: »يف البداية كان املفروض لو كانت ثورة شباب 
مثل ما قالوا عتكون أحسن بس هي خلوا الشباب يف الصدارة على مد )من اجل( يوصلوا 
ألغراضهم الذي يشتوها. هي كانت بالنسبة لليمن مش هي ثورة هي كانت بالنسبة 

هلا خراب ودمار«.

ألن  اليمن  يف  السياسية  األزمة  أطراف  من  طرف  ألي  انضمامها  عدم  وفاء  وتؤكد 
مطالبهم كفئة ال تتفق مع أهداف أطراف الصراع السياسي يف البالد: »على فكرة حنن 
مل ننظم فيها من أي ناحية ومن أي جانب، ألن كل واحد له غرض وإحنا ما لناش فيها 

أي دخل وأي غرض ألن كل غرض هنا بعيد عن الثاني«.

وترى وفاء أن عملية تغيري اجملتمع ليست سهلة، خصوصا وأن من يصلون إىل املناصب 
التعليم:  السبيل األفضل لذلك هو  الشخصية، وأن  املصلحة  يكون همهم األساسي هو 
حتصلش  ماشا  ألنه  بسهولة  نغري  نقدرش  ماشا  نغري  جئنا  لو  أصال  رأيي  »حبسب 
أنا شا غري وأنا شا صلح وأنا وهو  الكل يف أول ما يبدأ يقول  الذي توثق فيه.  الشخص 
الذي  السلطة. وهذا  أنه يغري هو سعيه يف األول واألخري هي  سعيه احلقيقي للكرسي 
ما نقدرش نغريه ما بش احد صدق مصلحته من الشعب أو مصلحته من الوطن. كل 
مصلحته ذاتيه. اللي أحس أنه ألزم تتغري فيهم أوال من ناحية علمهم وثقافتهم ألزم 

يتعلموا تعليم«.

وتطمح وفاء أن تكون عضوة بالربملان أو وزيرة عدل من أجل أن حتقق مطالب الفئات 
املهمشة يف اجملتمع واليت تعاني من هضم الكثري من حقوقها: »أنا كنت أحلم أكون يف 

األول واألخري عضوة يف برملان ووزيرة عدل«.
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التصـــــورات حـــــول املشـــــاركة السيـــــاسية واالجتمـــــاعيـــــة للنســـــاء

ترى وفاء أن املرأة جيب أن تشارك بشكل كامل، وجيب أن تكون متواجدة يف كل مكان: 
» ألزم املرأة تكون هلا مكان يف كل مكان«. غري أنها تؤكد على أن النساء املشاركات حاليا 
يف احلياة االجتماعية أو السياسية ال ميثلن املرأة املهمشة اليت ما تزال بعيدة متاما عن 
املرأة  مثلوش  ما  هم  األخري  ويف  األول  »يف  املدني:  اجملتمع  ومنظمات  األحزاب  اهتمام 
املهمشة نهائيًا، وال حتى ذكروها يف أي جانب من اجلوانب، وال هلا متثيل يف أي جانب، ال 

يف مجعيات وال احتادات وال أحزاب سياسة«.

ومن وجهة نظر وفاء، فإن املرأة قادرة على ممارسة السياسة مثل الرجل ألن السياسية 
تعتمد على الفكر: »املرأة ميكن تتحمل أي شيء بس األعمال الشاقة والسياسة مش هي 
أعمال شاقة ألنها أكثر ما تعتمد على الفكر وال تعتمد على العضالت. هي حمتاجه إىل 

فكر ووعي وثقافة واسعة«.

العوائـــــق والعوامـــــل املســـــاعـــــدة علــــــــــى املشـــــاركـــــة

ترى وفاء أن من أهم العوائق اليت حتد من مشاركة النساء يف احلياة العامة واحلياة 
السياسية، االنغالق الفكري الذي يعاني منه اجملتمع اليمين والذي ينظر إىل املرأة على 
أنها قطعة من قطع األثاث يف املنزل، باعتبار أن ما حيكم اجملتمع هو العادات والتقاليد 
الناس  فكر  »أوال  املرأة:  ضمنهم  ومن  البشر  بني  يساوي  الذي  اإلسالمي  الدين  وليس 
حبد ذاته وانغالقه ونظرته للمرأة، ألن املرأة عندهم مهما تعلمت الزم ما تظل كشيئ 
من أثاث البيت املوجود وفكرهم برضه هم الناس العادات والتقاليد الذي موجوده معهم 
حتكمه  ميين  كمجتمع  احنا  وخاصة  عليه،  نشأوا  شيء  او  عادة  عندهم  يتغري  صعب 
عادات وتقاليد قبل ما حيكمه حنا الدين اإلسالمي بنفسه، رغم أنه نص عليها القانون 
اللي  لكن  وتعاىل  اهلل سبحانه  فيها  وتكلم  الدساتري  عليها  ونص  الشريعة  عليها  ونص 

أشوفه عاداتهم وتقاليدهم تغلب عن أي شيء«.
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رفض  واجهت  فقد  يف حياتها.  والصعوبات  العوائق  من  العديد  تواجه  أنها  وفاء  وأفادت 
من  جمموعة  مع  بالشراكة  أسستها  اليت  املؤسسة  رئيسة  تكون  أن  الذكور  إخوتها 
الشباب من اجلنسني ألنها فتاة وأصبح أخوها األصغر منها هو رئيس املؤسسة بالرغم 
أخي  رئيسها  بنت.  رئيستها ألنين  أكون  »رفضوا  املسئولية:  تتحمل  الواقع  يف  أنها  من 
الصغري، قلت لك املتسلط الوحيد. وبالعكس حتى ولو يكون هو رئيسها بس الصالحية 

والسلطة كلها يف وسط يدي. أنا الذي اشتغل وأنا الذي أطورها«.

وعلى مستوى اجملتمع احمليط، فوفاء تعاني من التمييز العنصري الذي تعتربه عائقا أمامها 
دونية  نظرة  إليها  ينظر  فالكل  والسياسية.  االجتماعية  احلياة  يف  مشاركتها  من  حيد 
باعتبارها من فئة املهمشني: »خترجي لو تكوني يف قمة أناقتك فأنت خادمة، خادمة شتقدمي 
لوظيفة لو تكوني متعلمه ومعك شهادات مهمه. قالوا قدموا يوم ما قالوا علي عبداهلل صاحل 
الذي قدم ملفاته  واحدة من  أول  أنا  جاب نسبة مدري كم درجة وظيفية قدموا ملفاتكم. 
ورجع امللف حقي مثل ما قدمته رغم أن معي شهادتني دبلوم كمبيوتر شهادة دبلوم اجنليزي 
البشرية ودرستها ويف نفس  التنمية  ومعي شهادات من غري حساب يعين ما خليتش حاجة، 

الوقت اجي ميكن يكون معي كفاءة أحسن من أي حد، بس أنا يف األول ويف األخري خادمة«.

وما يساعد وفاء على اكتساب القدرة على التغيري هو إميانها باهلل وقوة اإلرادة لديها ودعم 
والديها وقوتها الذاتية وصديقاتها املقربات منها: »الذي مينحين القوة واإلرادة اهلل سبحانه 
السند  بنفسهم  هم  وصاحباتي،  نفسي  الوقت  وبنفس  وأمي  أبي  وثانيًا  األول  يف  وتعاىل 

والداعم لي األساسي رغم أنهم مش متعلمني، لكن دائما يدفعوني أنين أتعلم وأكمل«.

مســــــــــار االضطـــــالع بـــــدور قيــــــــــادي

قيامها مبساعدة  خالل  ذلك من  ويكون  األحيان،  يف بعض  فعال  دورها  أن  وفاء  تدرك 
اآلخرين وخصوصا عند قيامها مبساعدة الفتيات من فئات املهمشني بتعلم مهنة مفيدة 
وأعلمهم  والبنات  أنا  أخرج  ما  لو  فعال  »دوري  أوضاعهن:  حتسني  على  تساعدهن  هلن 

حاجة ويستفيدوا منها«.
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إىل  باإلضافة  صنعاء،  جبامعة  والقانون  الشريعة  بكلية  الرابع  املستوى  يف  اآلن  وفاء 
واحلالقة  االجنليزية  واللغة  الكمبيوتر  جمال  يف  تلقتها  اليت  التدريبية  الدورات 
واألشغال اليدوية والتمريض: »دراسيت برضه ما شاء اهلل متام درست وتعلمت وأخذت 
الوظائف كمعلمة ويف جمال  دورات يف حاجات كثري«.كما عملت وفاء يف عدد من 
يف  معلمة  »شتغلت  للمعاقني:  الصحية  والرعاية  املهمشة  للفئة  الدينية  التوعية 
وقرآن،  رياضيات  ندرس  كنا  املواد.  كل  األطفال  رياض  يف  درست  عندنا.  اجلمعية 

ودرست يف حلقة مواد شريعة«. 

وتشري وفاء إىل الدوافع اليت تقف وراء قيامها بهذا الدور الريادي يف حميطها، من ذلك 
أنها تعودت على أن تكون يف املقدمة وأن تقود اآلخرين وال حتب أن تتلقى األوامر من 
أحد، كما حتب التسلط على اآلخرين وترد ذلك إىل الرتبية اليت تلقتاها من والداها 
الذي عودها على ذلك: »الزم أكون يف األول الزم أكون الرئيس والقائد األساسي، زي 
ما تقولي أحب أتسلط بس ما أحبش احد يتسلط عليا، ميكن ألن أبي أصال علمين دائما 
كيف أكون يف الصدارة، علمين كيف أكون دائما األوىل يف دراسيت، األوىل يف أي 
حاجة أحب احصل عليها. علمين أكون األوىل يف احملبة، خمالش أي حاجة يف الدنيا 

تكسرني أو تذلين، دائما مطاليب منفذه، ميكن هو هلا دور يف ذا الشي«  

الصعوبـــــات واسرتاتيجيـــــات جتــــــــــاوزهـــــا

صرحت وفاء بأنها تواجه نوعا من اإلحباط عندما جتد صعوبة يف تغيري الفئة املهمشة 
اليت تنتمي إليها وتالحظ عدم رغبتها يف تغيري الظروف اليت يعيشون فيها: »أحس أنين 
ساعات ما فعلش أي نتيجة ألنين مهما فعلت حاجات ارجع وأشوف البيئة ما تغريتش 

ونفس ما هي هذا اللي حيبطين«.

يف  لو  أصال  »اإلنسان  والصعوبات:  العوائق  جتاوز  يف  والنية  اإلرادة  على  وفاء  وتعتمد 
إرادة، سواء أنا أو غريي، يقدر يغري من حوله. أهم شيء تكون اإلرادة والنية تسبق األمل. 

يف األول ويف األخري إذا نويت تغري شيء وحبيت أنك تسعى لتغيريه فتقدر تغري«.
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عالقـــــة الـــــدور القيـــــادي بتغييـــــر النظـــــرة الذاتيـــــة واالجتمـــــاعية للمـــــرأة

مازالت وفاء غري راضية عن نفسها وما تقوم به من نشاط يف حميطها االجتماعي. 
فلم ينعكس هذا النشاط بشكل واضح على تعزيز ثقتها بنفسها: »أحس أنين حلد اآلن 
ما قد فعلتش شيء من الذي أحلم أنين أحققه، وما نيش راضيه عن الشيء اللي قد 

فعلته، وأحس أنين ما فعلتش نقطة يف حبر«.

لدورها  وتقديرهم  وصديقات  أهل  من  بها  احمليطني  اعرتاف  على  وفاء  وأكدت 
يف  طالبة  تزال  ما  أنها  من  بالرغم  احملامية  لقب  عليها  يطلقون  إنهم  بل  الريادي، 
اجلامعة: »حيسوا أن أنا كبرية فيهن. الصدق ذا الذي أحسه، بس يف األول واألخري 
أحاول أنين أحس أنين مثلهم، ما فيش أي حاجة متغريه عنهم، حتى لوقمنا منزح وإال 

أي شيء يقولوا هذه احملامية حقنا.
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III ملحــــــــق رقــــــــم
	اخلصـــــــــائـص اجلغرافيـــــــة والدميغرافيــــــــة 
واالقتصــادية باملنـاطق املختــارة ببــلدان البحـــث

تونــــــــس  .1

تعترب اجلمهورية التونسية من بني بلدان مشال إفريقيا وجزء من املغرب العربي وبلدان 
البحر األبيض املتوسط والعامل العربي. وينقسم ترابها الوطين إىل 24 والية/حمافظة 
ويتوزع على 6 أقاليم. ويف مقابل ذلك تبلغ مساحتها اجلغرافية حوالي 163 ألف كم² 
وحجمها الدميغرايف ما يقارب 10ماليني و982 ألف ساكن حسب آخر إحصائيات املعهد 

الوطين لإلحصاء لسنة 2014، بنسة منو دميغرايف سنوي يقدر حبوالي 1,03 %.

جــــدول عدد 1. معطيــــات عــــــامة حــــــول تونــــــــــــس
	العدد 

	اجلملي 
للسكان

	توزيع السكان املساحة
حسب الوسط

	توزيع السكان
 حسب اجلنس

نسبة 
البطالة

نسبة 
الفقر

)2012(

10982000
163"
	 ألف

 كلم2

ذكورإناثريفيحضري
% 15.2% 15.5 

% 67.8% 29.2% 50.2% 49.8

               املصدر:  إحصائيات املعهد الوطين لإلحصاء لسنة 2014، تونس

تبلغ نسبة السكان يف الوسط البلدي 67,8 % من جمموع سكان اجلمهورية مقابل 32,2 
% يف الوسط غري البلدي. ومتثل نسبة السكان الذين ال تتجاوز أعمارهم 15 سنة حوالي 

23 %، وحوالي 28 % للذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و29 سنة .)35(

إحصائيات املعهد الوطين لإلحصاء، تونس  2014.. 35
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جــدول عــدد 2. اخلصـائص الدميغرافيـة واالجتمـاعية 
ملواقــع البحــث التونسيـة

	نسبة سكان الوالية الوالية/احملافظة
من جمموع السكان

	توزيع السكان 
حسب الوسط

وسط وسط ريفي
حضري

68 	%32 	%7.2 	%نابل

31	%69 	%3.7 	%جندوبة

70 	%30 	%3.4 	%قابس

     املصدر:  إحصائيات املعهد الوطين لإلحصاء، 2014

اليت هلا ثقل دميغرايف يف  الواليات/احملافظات  الثالثة ضمن  املرتبة  نابل  حتتل والية 
% من جمموع   7,2 بنسبة   تونس وصفاقس  بعد والييت  التونسية، وذلك  اجلمهورية 
استيعاب  السياحية نظرا الحتوائها على طاقة  بأهميتها  املنطقة  السكان. وتتميز هذه 
سياحية تساوي ربع الطاقة اإلمجالية لإليواء السياحي بالبالد التونسية. ولذلك حتتل 
والية نابل املرتبة األوىل من حيث العائدات السياحية. وقد ساهمت هذه اخلاصية يف 
استيعاب نسبة كبرية من العاطلني عن العمل وتوظيفهم يف األنشطة السياحية على 
التقليدية والصناعات  وجه التحديد. هذا باإلضافة إىل منو قطاع احلرف والصناعات 
املعملية اليت تشغل بدورها نسبة كبرية من اليد العاملة النسائية، األمر الذي جعلها 

من بني الوجهات املفضلة لدى فئات كبرية من النازحني.
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وتنتمي والية جندوبة إىل إقليم الشمال الغربي من اجلمهورية التونسية الذي يضم 
بدوره 4 واليات/حمافظات أحدثت سنة 1966. وهي تقع على الضفة اجلنوبية لوادي 
14 حسب  املرتبة  املنحدر من »سوق أهراس« باجلزائر. وحتتل والية جندوبة  جمردة 
حيث   ،)2014 )إحصائيات  التونسية  اجلمهورية  سكان  جمموع  من  الدميغرايف  املؤشر 
يتوزع سكانها يف الوسط الريفي حبوالي الثلثني مقابل الثلث يف الوسط البلدي. ونظرا 
واألمطار  الثلوج  من  اهلامة  النسب  فإن  جندوبة،  لوالية  اجلغرايف  املوقع  خلصوصية 
إىل  اإلشارة  وجتدر  األساسية.  االقتصادية  بني خصائصها  من  الزراعي  اإلنتاج  جعلت 
أن والية جندوبة تعترب من بني الواليات اليت سجلت تراجعا يف نسبة النمو الدميغرايف 
هذا  الكربى،  الساحلية  املدن  وبعض  العاصمة  إىل  الريفي  النزوح  نسبة  يف  وارتفاعا 

باإلضافة إىل ارتفاع نسبة الفقر واألمية فيها.

التونسية  الشرقي من اجلمهورية  إقليم اجلنوب  قابس ضمن  وتندرج والية/حمافظة 
وتتميز خبليجها الواسع وطول سواحلها. وتشمل إداريا جمموعة من املعتمديات والقرى 
الريفية وشبه الريفية. وحتتل والية/حمافظة قابس املرتبة 16 من حيث جمموع سكان 
اجلمهورية التونسية، حسب التعداد العام للسكان )إحصاء 2014(، إذ بلغت نسبة السكان 
وتعد  البلدية.  املناطق  يف  الثلثني  مقابل  الوالية  سكان  جمموع  ثلث  الريفي  الوسط  يف 
والية/حمافظة قابس من بني الواليات اليت تستقطب الكثري من تيارات اهلجرة الداخلية 

املنطلقة من واليات إقليم اجلنوب الغربي نظرا الرتفاع املؤشرات االقتصادية فيها. 

الكربى،  املساحات  ذات  النخيل  بواحات  الزراعي،  القطاع  مستوى  على  قابس،  وتتميز 
املياه.  من  هامة  كميات  لوجود  نظرا  السقوية  الزراعات  بإنتاج  متيزها  إىل  باإلضافة 
كما أنها تضم منطقة صناعية ترتكز أنشطتها على حتويل الفسفاط وتصديره وهي 
التجاري. وتتوفر بقابس شبكة هاّمة من  امليناء  منطقة قريبة من مدينة قابس ومن 
النقل العمومي يف ارتباط مباشر باملنطقة السياحية جبربة. وتتمّيز والية/حمافظة 
قابس باحتوائها على وحدات صناعية خمتّصة يف قطاع النفط والصناعة الكيميائية 

تشغل نسبة كبرية من اليد العاملة.
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2. املغــــــــــــرب

عميق  حضاري  بتاريخ  وتتميز  إفريقيا  مشال  بلدان  إىل  املغربية  اململكة  تنتمي 
أجل  من  مناطق  ثالث  على  االختيار  وقع  وقد  هامة.  واقتصادية  طبيعية  وموارد 

الدراسة الوطنية وهي: الرباط ومكناس وآلنيف.

الدميغرايف  احلجم  ذات  احلضرية  املغربية  املناطق  بني  من  الرباط  مدينة  وتعترب 
املغربي.  والسياسي  اإلداري  الثقل  تتضمن  إذ  اململكة  مناطق  بباقي  مقارنة  الكبري 
ولذلك تعد منطقة الرباط من أقل املناطق فقرا وتهميشا وذلك ببلوغها نسبة 7،2 
هيئة  عن  الواردة  املعطيات  حسب   %	8.9 البالغ  للفقر  الوطين  باملعدل  مقارنة   %

التخطيط خلارطة الفقر لسنة 2007.

فمن الناحية الدميغرافية، يبلغ عدد سكان مدينة الرباط حوالي 1,4 مليون ساكن، 
حيث تبلغ نسبة اإلناث حوالي 51,6 % يف الرباط مقابل 48.4 %. ويضم هذا التجمع 
السكاني حوالي 300 ألف أسرة يرتاوح حجمها بني 4 و5 أفراد، علما بأن املعدل الوطين 
هو5 أفراد يف األسرة. وتشكل األسر اليت ترأسها امرأة غري متزوجة 18 % من جمموع 

أسر الرباط.
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جدول عـــــدد 3. معطيــــات عــــامــــة حــــــول املغــــــرب

العدد اجلملي 

للسكان

توزيع السكان حسب الوسط

RGPH 2014 )36(

توزيع السكان حسب اجلنس

 PHRG 2004 )37(

نسبة البطالة

يف البلد

)2013) )38(

نسبة الفقر

يف البلد

)2007( )39(

33848242
وسط ريفي

وسط 

حضري
ذكورإناث

%	 9.2 %	 8.9

 %	39.64%	52.60%	50.7%	49.3

Source:  Haut Commissariat au Plan, Carte de la pauvreté 2007, Rabat, Maroc,  2010

تبلغ نسبة األمية يف صفوف اإلناث املغربيات مبدينة الرباط لسنة 2004، حوالي 28,6 % 
مقابل 12,3 % يف صفوف الذكور، حيث تبقى املعدالت املسجلة يف منطقة »سال« املرتبطة 
مبدينة الرباط أعلى من تلك اليت تهم مدينة الرباط، وإن كانت يف جمملها أقل بكثري 
من املتوسط الوطين. ومن ناحية أخرى، تشكل قطاعات اإلدارة والصناعة واخلدمات أهم 
القطاعات املشغلة يف الرباط وبصفة خاصة للنساء، يف حني يستحوذ قطاع التجارة على 

معظم الناشطني من جنس الذكور. 

حوالي  سكانها  عدد  ويبلغ  الرباط  ملدينة  الشرقية  املدن  بني  من  مكناس  مدينة  وتعّد 
املدينة.  سكان  جمموع  من   %  51,3 نسبة  اإلناث  ومتثل   ،)2004 )سنة  نسمة   460.000

وتضم مكناس حوالي مائة ألف أسرة متثل فيها األسر اليت ترأسها نساء غري متزوجات 
.% 16,5

36. Recensement général de la population et de l'habitat,  Maroc, 2014.
37. Recensement général de la population et de l'habitat, Maroc, 2004.
38. Direction de la statistique, Rabat, Maroc, 2013.
39. Haut Commissariat au Plan, Carte de la pauvreté 2007, Rabat, Maroc, 2010
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ويبلغ معدل األمية لدى جمموع سكان مدينة مكناس يف سن 10 سنوات فما فوق أكثر 
السكان  توزيع  ويعرف  األمية.  من  تضررا  األكثر  الفئة  النساء  متثل  حيث   ،%28 من 
املستوى األساسي  املتعلمات يف  ارتفاعا ملحوظا يف عدد اإلناث  املتعلمني مبدينة مكناس 
مقارنة باملستويات األخرى حيث ميثلن 19,2 % من جمموع املتعلمني، بينما تناهز نسبة 
اإلناث املسجلة يف التعليم اإلعدادي والعالي 11 % و4 % على التوالي، يف حني ال تتجاوز 

نسبة احلاصالت على مستوى تعليمي أساسي 11 %. 

النساء  نسبة  أن  إىل  املغربي  الوطين  التقرير  أشار  االقتصادي،  املستوى  وعلى 
القطاع  يف  النساء  تتواجد  إذ   ،%  11,7 بـــ  تقدر  مكناس  منطقة  يف  الناشطات 
املوظفات  وتليها  الناشطني  السكان  جمموع  من   %11,2 بنسبة  كأجريات  اخلاص 
النساء  حتتل  حيث   ،%	5	 بنسبة  اخلاص  حلسابهن  املشتغالت  ثم   %  6,7 بنسبة 
العامالت إىل  بالنسبة   % و8,2   %  11,6 الصغرى  املهن  وصاحبات  	احلرفيات 

العاملة  لليد  تشغيل  بنسبة  الثانية  املرتبة  يف  الصناعة  قطاع  ويأتي  اإلدارة.  قطاع  يف 
النسائية تقدر ب 6,2 %، ثم قطاع اخلدمات بنسبة 5,6 %.

وتقع  مبنطقة آلنيف يف اجلنوب الشرقي للمملكة املغربية، ويقدر عدد سكانها بــ 3072 
املناطق  % يف   53 املناطق احلضرية وحوالي  % يف   49,6 ساكن وحتتل فئة اإلناث نسبة 
 .%  26 حبوالي  األساسي  املستوى  والبالغات  املتعلمات  اإلناث  نسبة  فيها   وتقدر  القروية. 
اإلعدادي  املستوى  يف   %  8 لتبلغ  التعليمي  املستوى  ارتفع  كلما  النسبة  هذه  وتنخفض 

حسب إحصائيات سنة 2004.
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جــدول عــدد 4. اخلصــائص الدميغرافيــة واالجتماعيـة
ملواقـع البحــث يف املغـرب

	الوالية/
احملافظة

نسبة السكان  من جمموع 
)40( السكان 2014 

	توزيع السكان
نسبة األمية حسب الوسط 2014

)41(  2004
نسبة الفقر
)42(  2007

وسط حضريوسط ريفي

0.9	%20.7	%95.74	%04.26	%4.61%الرباط

  6.9% 		26.7%100%		0% 	1.54%مكناس

23.3	%43.3	%20.81	%79.19	%0.07	%آلنيف 

   Source :  Haut Commissariat au Plan, Carte de la pauvreté en 2007, Rabat, Maroc, 2010 

الطبيعية مثل  املوارد  آلنيف كميات من  وعلى املستوى االقتصادي، فتتوفر يف مدينة 
املعادن والرخام ومناجم الرصاص والنحاس واحلديد، ولكن هذه املوارد، على الرغم من 
البنية  ُتوظف نسبة من عائداتها لصاحل احلاجات احمللية. ولذلك متيزت  أهميتها، مل 
احلضري  الوسط  نساء  لدى  االقتصادي  النشاط  معدل  أن  كما  بالتدهور.  التحتية 
إىل  اقتصاديا  النشيطات  النساء  وتتوزع  الذكور.  عند   %  24 مقابل   %  3,4 تتجاوز  ال 
جمموعتني توحدهما وضعية هشاشة واضحة. فهناك املستقالت والالتي متثلن على 
وتوفر  الناشطني.  السكان  جمموع  من   % و7   %  5 والريفي  احلضري  بالوسط  التوالي 

منطقة »آلنيف« يدا عاملة نسائية يف جمال الزراعة أساسا.

3. اليمـــــــن

اجلزيرة  شبه  وجنوب  آسيا  قارة  من  الغربي  اجلنوب  يف  اليمنية  اجلمهورية  تقع 
العربية. ومتثل السلطة احمللية شكاًل من أشكال املمارسة للحكم اليت تقوم على مبدأ 

40. Recensement général de la population et de l'habitat, Maroc, 2014.
41. Recensement général de la population et de l'habitat, Maroc, 2004.
42. Direction de la Statistique, Maroc, 2007.
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ووضع  السياسات  رسم  يف  املشاركة  فرص  وتوسيع  واملالية  اإلدارية  الالمركزية 
اخلطط والربامج واختاذ القرارات.

جــــدول عــــدد5. معطيــــات عــــامة حــــول اليمــــن

العدد اجلملي 
للسكان
)مليون(

توزيع السكان حسب 
الوسط

	توزيع السكان
 حسب اجلنس

نسبة 
البطالة
يف البلد 

)43(

نسبة 
الفقر

يف البلد

25.235

	وسط 
ريفي

	وسط
ذكورإناث حضري

%17.8	%34.78	
%71.15	%28.85	%49.102	%50.897	

             املصدر:  اجلهاز املركزي لإلحصاء. كتاب اإلحصاء السنوي، اليمن، 2014

لقد أشارت الدراسة الوطنية اليمنية إىل أن األزمة السياسية اليت تعيشها املدن اليمنية 
	انعكست سلبا على الواقع االقتصادي واالجتماعي جلميع املواطنني واملواطنات، وهو ما زاد 
% يف  % يف احلضر و60   30 يف تدني مستوى الدخل واخلدمات األساسية بنسب بلغت 

الريف، كما ارتفعت أسعار احملروقات بنسبة 150 %.

ويف ما يلي أهم اخلصائص املناطق اليت مت اختيارها إلجراء الدراسة، وهي حمافظات 
صنعاء وحديدة وحضرموت :

تقع  إذ  اليمنية،  للجمهورية  والسياسية  التارخيية  العاصمة  صنعاء  حمافظة  تعترب 
الشرقية يف وسط اجلزء  الغربية واهلضاب  السلسلة اجلبلية  القيعان بني  يف منطقة 
الغربي من اجلمهورية اليمنية وعلى ارتفاع 2150 مرت عن مستوى سطح البحر وهي 
حماطة جببلني. وتبلغ مساحة أمانة العاصمة حوالي 390 كلم مربع تتوزع على عشر 

النسب املذكورة تعود إىل ما قبل األزمة السياسية اليت مير بها اليمن ومن املتوقع أن هناك ارتفاع  يف نسبة البطالة والفقر نتيجة استمرار الوضع.. 43
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مديريات وذلك حبسب التقسيم اإلداري لعام 2004. ومتثل نسبة سكان منطقة صنعاء 
9 % من جمموع سكان اليمن.

اقتصادية  آثار  هلا  مرتفعة  داخلية  وهجرة  نزوح  نسبة  من  املنطقة  هذا  وتعاني 
هذا  إطار  يف  اجملراة  الوطنية  الدراسة  تأكيد  إىل  باإلضافة  هذا  سلبية.  واجتماعية 

التقرير على ارتفاع نسبة الفقر ومظاهر التسول واالحتياج والتهميش. 

ويبلغ عدد سكان مبحافظة احلديدة، اليت تقع يف اجلزء الغربي من اجلمهورية اليمنية 
على الشريط الساحلي الغربي املطل على ساحل البحر األمحر، 157552 ساكن، أو ما 

يعادل 11 % من إمجالي سكان اجلمهورية اليمنية تقريبًا. 

األول  املركز  حتتل  حيث  احلديدة،  حمافظة  لسكان  الرئيسي  النشاط  الزراعة  وتعد 
عن  فضاًل  واألعالف،  والفواكه  اخلضروات  مثل  الزراعية  احملاصيل  بعض  إنتاج  يف 
نشاط صيد السمك حبكم أن احملافظة تطل على شريط ساحلي ممتد وغين باألمساك 

واألحياء البحرية كمًا ونوعًا. ويوجد يف هذه املنطقة العديد من املنشآت الصناعية.

البحر  ساحل  على  اليمنية  للجمهورية  الشرقي  اجلزء  يف  حضرموت  حمافظة  وتقع 
إذ  اجلمهورية،  سكان  إمجالي  من   %  5.2 نسبته  ما  احملافظة  سكان  ويشكل  العربي. 
1,028,556 ساكن. وتعد األنشطة الزراعية واملنتوجات، مثل التمور  يبلغ عدد سكانها 
واحلبوب، والصيد البحري والثروة احليوانية من أهم األنشطة، لتبلغ نسبت مساهمتها 

حوالي5.8 % من إمجالي اإلنتاج يف اجلمهورية اليمنية.
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جدول عدد 6. اخلصائص الدميغرافية واالجتماعية ملواقع البحث يف اليمن

	الوالية/
احملافظة

	نسبة السكان 
	يف من جمموع

 السكان

	توزيع السكان
	نسبة  حسب الوسط

الفقر وسط حضريوسط ريفي

14.8	%	79.7%	20.3%9	%صنعاء

	35.5%	46.2%	53.8%	5.2%حضرموت 

	31.7%	35.2%	64.7%	10.9%احلديدة

        املصدر:  اجلهاز املركزي لإلحصاء. كتاب اإلحصاء السنوي، اليمن، 2014

4. األراضــــي الفلسطينيــــــة احملتلــــــــــة 

27.009 كم2، التارخيية  الفلسطينية احملتلة  األراضي  لدولة  اإلمجالية  املساحة  	تبلغ 
 6209 1967 )الضفة الغربية وقطاع غزة( ال تزيد عن  إال أن املساحة املقرتحة منذ عام 
كم2 ومتثل 22,95 % من مساحة األراضي الفلسطينية احملتلة التارخيية. ويف خصوص 
املركزي  اجلهاز  إحصائيات  وحسب  الفلسطيين،  للمجتمع  الدميغرافية  السمات 
الفلسطيين لإلحصاء، فإن السنوات األربع األخرية من 2010 وحتى 2014، امتازت بثبات 
ويتميز  اإلناث.  من   %  49,2 مقابل   ،%  50,8 الذكور  نسبة  بلغت  حيث  اجلنس،  نسبة 
 15 أقل من  األفراد ممن هم يف عمر  بأنه جمتمع فيت، حيث شكل  الفلسطيين  اجملتمع 
سنة 39,7 % من جمموع السكان يف منتصف عام 2014، موزعني كالتالي: 39,9 % ذكور 
و39,5 % إناث. ويف املقابل يشكل الشباب من الفئة العمرية 15 - 29 سنة 30 % )44(. ويف ما 
يتعلق بالبطالة، فإن معدهلا يف صفوف النساء البالغات من العمر 13 سنة فما أكثر 47 % سنة 
% بني الرجال من نفس الفئة. وإلجناز الدراسة الوطنية مت اختيار   416, 2014، مقابل 

املناطق التالية: سلفيت والقدس ووسط غزة.

 اجلهاز املركزي الفلسطيين. املرأة والرجل يف فلسطني احملتلة: قضايا وإحصائيات 2014. ص 18. 44
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اهلل  ورام  نابلس  حمافظات  بني  الغربية  الضفة  وسط  يف  »سلفيت«  حمافظة  تقع 
وقلقيلية، وتعترب هذه املدينة مركز حمافظة سلفيت اليت تضم 19 بلدة وقرية. تعترب 

احملافظة أرض زراعية خصبة، ويعود ذلك لكثرة الينابيع فيها. 

يبلغ عدد سكان حمافظة سلفيت 12 ألف ساكن. وقد جلأ إليها سنة 1948 جمموعة 
يف  اندجموا  حيث  سلفيت  يف  وعاشوا  أراضيهم  من  هجروا  الذين  الفلسطينيني  من 

اجملتمع احمللي وأصبحوا جزءا منه، ويقدر عددهم حبوالي 600 شخص.

االحتالل  ملمارسات  كان  وقد  أساسي.  بشكل  الزراعة  على  سلفيت  حمافظة  وتعتمد 
التوسع  لصاحل  املائية  املوارد  على  والسيطرة  الزراعية  األراضي  مصادرة  من  اإلسرائيلي 
االستيطاني الصهيوني انعكاسا سلبيا على الواقع االقتصادي واالجتماعي يف احملافظة. على 
الصعيد االقتصادي، توجه العديد من أهل سلفيت رجاال أو نساء للعمل يف القطاع اخلاص. 
وتتميز املنطقة بضعف بنيتها التحتية واخنفاض عدد املصانع واملنشآت االقتصادية بسبب 

سياسة غلق احلواجز من طرف قوات االحتالل. وتشهد سلفيت حركة استيطانية واسعة.

جدول عدد7. معطيات عامة حول فلسطني احملتلة

العدد اجلملي 
للسكان

)مليون ساكن(
	توزيع السكان املساحة 

)45(
حسب الوسط 

 حسب اجلنس )46(	توزيع السكان

نسبة 
البطالة 
يف البلد 

)47(

نسبة 
األمية 

)48(

نسبة 
الفقر 

يف البلد 
)49(

4،42 مليون نسمة
 6209
كلم2 

)50(

وسط 
حضري

	وسط 
ذكورإناثريفي

%	23.4%	 3.6%	25.8
%	73.6%	17.4

 50.8
%

 .2
%	49

املصدر:  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  كتاب فلسطني اإلحصائي السنوي، ديسمرب 2013

45. http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1634.pdf
46. http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2015.pdf
47. http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#LabourA 
48. www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9145 
49. http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#LabourA

جتدر االشارة إىل أن املساحة اإلمجالية لدولة فلسطني احملتلة التارخيية تبلغ 27.009 كلم2، إال أن املساحة املقرتحة منذ عام 1967 )الضفة الغربية . 50
وقطاع غزة( فتبلغ 6209 كيلومرت مربع ومتثل %22.95 من مساحة فلسطني احملتلة التارخيية.
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وعن حمافظة القدس، فهي تقع يف وسط الضفة الغربية وتبلغ مساحتها 345 كلم2 
احملافظة  جتمعات  عدد  ويبلغ  الفلسطينية  األرض  مساحة  من   %  5,7 تشكل  حيث 
الفلسطينية  األراضي  التارخيية لدولة  العاصمة  القدس  44 جتمعا. وتعترب مدينة 

احملتلة . وبلغ عدد سكان القدس سنة 2013 حوالي 404,165 نسمة، حسب مسح جهاز 
 %  9,1 يقدر ب  ما  السكان يف احملافظة  الفلسطيين، ويشكل عدد  املركزي  اإلحصاء 
من جمموع السكان يف األراضي الفلسطينية احملتلة  و9,14 % من جمموع السكان يف 

الضفة الغربية. 

العزل  سياسة  بسبب  وذلك  والرتدي  بالتدهور  املنطقة  يف  االقتصادي  الوضع  ويتميز 
اليت تفرضها سلطة االحتالل على مدينة القدس بشكل خاص والقرى احمليطة بهدف 
وتتمحور  والفقر.  البطالة  نسبة  ارتفاع  إىل  بدوره  أدى  الذي  األمر  عليها،  السيطرة 
جتارة  عن  بعيدا  والبقالة،  الغذائية  للمواد  بالتجزئة  البيع  حول  احمللية  التجارة 
اجلملة أوالصناعات أواخلدمات. وبالرغم من وجود بعض الورش الصغرية مثل النجارة 
واحلدادة، فهي ضعيفة وال تليب حاجة األسرة وال تستقبل أيدي عاملة. وقد بلغ معدل 

البطالة عام 2011 يف حمافظة القدس 13,2 %. 

اإلنتاج  عليه  يغلب  حيث  العازلة  املنطقة  ضمن  يقع  فهو  غزة،  قطاع  إىل  بالنسبة  أما 
الزراعي، ولكنه مل يكن مبنأى عن حتكم قوات االحتالل اليت واصلت عمليات التجريف 
والتوغالت يف أراضيه. و يبلغ عدد سكان القطاع 220 ألف ساكن ينتشرون على مساحة 

مجلية تقدر ب 59 ألف هكتار حيث تشكل الزراعة الدخل الرئيسي لآلالف من األسر.
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