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النـازحــات والمهــن الهـــامشيـــة... 
وقانون النظام العـام في السودان

الحراك النسوي وواقع النساء في ليبيـا  

بعـد تحـول االنتفـاضة إلى نـزاع مسلح 

امرأة حديدية...  
ذكرى سرسم عراقية ال تعترف بالخطوط الحمراء 



مع كل 8 مارس من كل سنة، نستذكر تاريخ النساء العربيات 
خاضتها  عديدة  معارك  بعد.  تنته  مل  اليت  بالنضاالت  احلافل 
يف  فزن  حقوقهن....  على  احلصول  أجل  من  العربيات  النساء 
ومازلن  أخرى  معارك  وخسرن  احلقوقية،  املعارك  من  العديد 
ومنع  آخر،  وتطوير  حق،  لضمان  اجلبهات  عديد  يف  حياربن 
يف  النساء  افتكت  العربية،  منطقتنا  ففي  السقوط....  من  آخر 
اإلقرار  إىل  يرنو  ما  حد  إىل  ظل  حبقوقهن  اعرتافا  البلدان  جل 
باحلق والتمتع به فعليا. لذا ما تزال الطريق طويلة، وعديدة هي 
النجاحات اليت مل تتحقق بعد على مستوى سد الفجوات والقيام 
باإلصالحات التشريعية الضرورية حنو إقرار املساواة احلقيقية 

أمام القانون ويف القانون على حد سواء.

عامليا  سنويا  يوما  مارس  من  بالثامن  مجيعا  حنتفل  إذ  وحنن 
األوضاع  تطور  إىل  ننظر  أن  اإلمكان  قدر  نسعى  فإننا  للنساء، 
مر  على  حققن  الالتي  النساء  مئات  أمساء  فنتذكر  بإجيابية، 
النساء ومكانتهن يف  بأوضاع  النهوض  أجل  التاريخ بطوالت من 
حنو  سعني  الالتي  وجداتنا  أمهاتنا  طبعا  ننسى  ولن  اجملتمع.... 
وضعنا على الطريق الصحيح الذي يقودنا إىل احلداثة والتقدم، 
الطريق ومكرهات على عدم  يف حني كن هن بعيدات عن هذه 
واملزارع  احلقول  ويف  املنزل  يف  يعملن  كن  ذلك  ومع  سلكها. 
أسرهن  ضمن  الفاعلة  أدوارهن  تثمن  أن  ودون  مقابل  دون 
رهني  التعلم  يف  باحلق  متتعهن  وكان  احمللية.  وجمتمعاتهن 

إرادة األب، واختيارهن للزوج موكول لغري إرادتهن.

احلياة  يف  متساوية  حبقوق  العربيات  النساء  عديد  تتمتع  اليوم 
املهنية والسياسية، هلن احلق يف االنتخاب والرتشح، وأبواب العمل 
فتحت أمامهن يف مجيع املهن.... لكن نساء أخريات مازلن يناضلن 
من أجل احلقوق ذاتها اليت تتمتع بها نظرياتهن وحمرومات من 
مسريتهن  أن  يقني  على  وأنا  االنسانية...  حقوقهن  من  العديد 

أمام  حقيقية  مساواة  إقرار  حنو  بالنجاح  حتما  تكلل  سوف 
الطريق باألشواك  الزمن وحّفت  القانون، وإن طال  القانون ويف 

واجلراحات.

يبقى العائق األخطر أمام حرية النساء ذلك الذي يأتي من أقرب 
»الذكورة«،  بـامتياز  يتمتعون  الذي  واألهل  العائلة  من  الناس، 
الفضاء اخلاص حيث تتشكل  الذي ميارس ويكّرس ضمن  وهو 
والرجال  النساء  من  كل  أدوار  حول  واألفكار  التصورات  أوىل 

وقدراتهم ومكانتهم يف األسرة ويف اجملتمع. 

الوثيقة  الشخصية  األحوال  جملة  تعترب  حيث  تونس،  ويف 
املرأة  بني  التامة  املساواة  إحقاق  من  قربا  األكثر  القانونية 
والرجل فيما يتعلق بالزواج والطالق واملسؤولية جتاه األطفال، 
املناضالت صلب  يرجع الفضل يف ذلك ألمهاتنا وأيضا ألخواتنا 
املؤسسات والنقابات واجلمعيات الالتي جازفن وخاطرن إلقرار 
خنبة  إىل  يرجع  كذلك  والفضل  واملساواة.  العدالة  من  املزيد 
النساء  لقضايا  احلاملني  واحلداثيني  املستنريين  الرجال  من 
حقوق  عن  الدفاع  أجل  من  بفاعلية  شاركوا  ممن  وهمومّهن 
النساء قبل االستقالل، ولكن أيضا قبل ثورة 14 جانفي 2011، 
القليلة  السنوات  خالل  عشناه  الذي  احلراك  ضمن  وبعدها 

املاضية وما يزال مستمرا.

8 مارس من كل سنة ولنجعله يف كل مرة  لنحتفي بتاريخ 
خطوة حنو عدالة حقيقية ومساواة فعلية وكاملة تضع حدا 
ملظاهر التمييز والعنف املمارس ضد الفتيات واملراهقات والنساء 
حتول  اليت  العوائق  أهم  من  باعتباره  العامل،  أحناء  خمتلف  يف 
املوعد حنو  يدفع هذا  أن  للنساء. ورجائي  الشامل  التمكني  دون 
مزيد ترسيخ ثقافة السلم واحلوار، بفضل تظافر جهود مجيع 
lالفاعلني الداعمني لقضايا النساء وحقوقهن، كل من موقعه

اإلفتتـاحيــة
د. سكينـة بـوراوي

 املديرة التنفيذية
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العمل  يف  واملساواة  بالعدالة  للمطالبة  أمريكيات  عامالت  نساء  خروج  منذ  مرت  سنة   109
مبظاهر  والتنديد  واملعرفة،  التعليم  يف  باحلق  وكذلك  العمل،  ساعات  ويف  واألجر  واحلماية 
العامل،  يف  أما   .1908 مارس   8 يف  حتديدا  ذلك  وكان  األطفال،  وبتشغيل  والتعسف  التمييز 
انطلق االحتفاء للمرة األوىل بهذه الذكرى منذ إقرار منظمة األمم  40 سنة منذ  فقد مرت 
املتحدة سنة 1977 يوما عامليا للمرأة حنتفي فيه مجيعا بنضاالت النساء يف مجيع أصقاع العامل، 
ونرفع أصواتنا عاليا للدعوة حنو الوفاء للحقوق وإقرارها على أرض الواقع، وسن اإلصالحات 

التشريعية الالزمة لتكريس قيم ومبادئ االنصاف واملساواة والعدالة حقيقة.

فـــــي البــــــدء كلمــــــــة

املستوى  تبلغ  مل  اجلهود  أن  واملعطيات  واإلحصاءات  األرقام 
املطلوب، وأن قتامة الواقع املتصل بأوضاع النساء ومكانتهن 
بالنظر إىل خمتلف  نواقيس اخلطر السيما  يستوجب قرع 
أقاليم العامل وحيث جند النساء العربيات مازلن يعش أوضاع 
سيئة ومعاناة يف ظل اندالع احلروب والنزاعات هنا وهناك 
تهديدا  واألكثر  وهشاشة  ضعفا  األشد  احللقة  فيصبحن 

وعرضة للمخاطر واالنتكاسات.

ضمن كل هذا الزخم واحلراك والواقع املتغري دون هوادة، 
كل األعني اليوم وكل عقارب الساعة تتجه حنو موعد 
املستدامة  التنمية  خطة  وثيقة  حددته  الذي   2030
جديد  تنمية  أعمال  جدول  تنفيذ  عرب  العامل  لتحويل 
لتحقيق  أمل  من  فهل  غاية،  و169  هدفا   17 يتضمن 

تناصف الكوكب على كل األصعدة ويف كل املناطق؟ 

لن يكفي االنتظار، ألن املسؤولية مشرتكة جيب أن يتحملها 
أيضا  فيها  ينخرط  أن  بد  وال  استثناء  دومنا  الفاعلني  كل 
ولنجعل  منهم.  املهمشة  الفئات  السيما  املصلحة  أصحاب 
بها  حنتفل  اليت  الدقيقة  والتواريخ  احلامسة  املواعيد  من 
بني احلني واالخر لتكريم جهود نساء العامل أو لنحيي فيها 
أن تكون منبهات صادحة لتفعيل  اإلنسان...  تكريس حقوق 
احلقوق وإقرار إعماهلا دون أي متييز مهما كان سببه، وأن 

l تكون خطوات ثابتة حنو عامل يتسع للجميع

النساء  حلقوق  واملناصرون  املدافعون  جيمع  عام،  كل  يف 
واإلجنازات  واحلراك  النضاالت  من  كاملة  سنة  حصاد 
حنو  والدفع  احلقوق  هذه  تعزيز  مستوى  على  املسجلة 
إلعمال  مالءمة  وأكثر  وعدالة،  مساواة  أكثر  بيئة 
احلصاد  هذا  لكن  والقانونية.  االنسانية  حلقوقهن  النساء 
أيضا ال يتغافل عن التذكري بالصعوبات ومبظاهر احليف 
والظلم املمارس ضد النساء هنا وهناك ال لشيء إال لكونهن 

ولدن إناثا.

املنزلي  والعنف  االغتصاب  جرائم  بامتياز،  مؤنث  فقر 
واالستغالل واخلتان، خماطر احلروب والنزاعات، وفيات 
أمية  للقاصرات،  تزويج  والوالدة،  باحلمل  مرتبطة 
التعليم،  مواصلة  ومن  التعليم  من  وحرمان  باإلكراه 
تهميش وإقصاء من املشاركة يف الشأن العام ومن دوائر 
واخلدمات،  املوارد  إىل  الوصول  من  حرمان  القرار،  صنع 
عدم املساواة يف األجور بالنسبة للعمل نفسه..... والقائمة 
تبعاتها  تكون  اليت  التمييز  مبظاهر  وتطول  تطول 
وانعكاساتها وخيمة، ال تطال املرأة فقط بل تلقي بظالهلا 

على األسرة واجملتمع.

تسعى إىل التصدي لكل ذلك اتفاقيات ومعاهدات ومؤمترات 
اآلليات  وإجياد  الفجوات  سد  إىل  ترنو  ودولية،  أممية 
خالل  من  يبدو  وإن  احللول،  إجياد  حنو  بالدفع  الكفيلة 

لبنى النجـار الزغالمي - كوثـر
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األسواق  يف  املواطنني  جتمعات  أماكن  يف  الشاي  بيع  ومهنة 
وقد  النازحات.  هؤالء  تزاوهلا  اليت  اهلامشية  املهن  أكثر  تعترب 
العام  النظام  قانون  حياربها  اليت  السلبية  الظواهر  من  اعتربت 
بعنف وامتهان للحق الشخصي والتغول على  حرية املواطن يف 

العمل واحلركة اليت كفلها هلن الدستور. 

عندما سقطت نادية صابوني شهيدة 

حاجياتها  عامًا  األربعني  ذات  صابوني  نادية  مللمت  عندما  
البسيطة اليت تعينها يف العمل  كمصدر لرزقها البسيط، وهي 
حتاول اهلروب من عربات الشرطة اليت اعتادت مطاردة النساء 
لتقدميهن  أدواتهن   اهلامشية ومصادرة   املهن  الالئي ميارسن 
للمحاكمة، مل تدر نادية يف ذاك النهار بأنها تهرب منهم إىل 
املوت. كان ذلك عندما انغرست يف بطنها احلامل  أحد  أرجل 
املقعد الذى اعتادت اجللوس عليه وهي تبيع الشاي يف الطرقات. 
سقطت نادية وهي تنزف وتركها رجال الشرطة الذين كانوا 
ساعة  بعد  إال  إسعافها  يتم  ومل  دمائها  يف  غارقة  يطاردونها 
واالجتماعي  الرمسي  لالحتقار  شهيدة  احلياة  نادية  لتفارق 

للعامالت يف املهن اهلامشية.

اإلهانة  يف  متعمقا  قانونا  1996م  العام  يف  اخلرطوم  والية  والي  من  الصادر   ) االجتماعي  )الضبط  العام  النظام  قانون  يعترب 
واالستخفاف باحلريات الشخصية والتنكيل باملواطن بدعوى األمن اجملتمعي واحملافظة على اجملتمع من الظواهر السلبية...

والقانون من وجهة نظري قانون يقتنص من القيم للمواطن وبشكل واضح النساء وذلك فيما حيدده من حمظورات وكذلك يف آليات 
تنفيذه كاجللد  والغرامة والسجن ذات  األثر الكبري يف حياة العديد من الناس وحتديداً النساء النازحات واملهمشات. أولئك الالتي دفعتهن 
ظروف الصراعات القبلية واحلروب يف والييت النيل األزرق ودارفور وجنوب كرفان للنزوح بأعداد كبرية إىل  املركز اخلرطوم العاصمة 
هربًا من انعكاسات احلرب املأساوية املتمثلة يف املوت أواًل ويف انقطاع املساعدات اإلنسانية وانعدام األغذية واملياه الصحية والسكن اآلمن. 
وأضيف إىل كل ذلك العنف املبين على النوع والتحرش اجلنسي واالغتصاب...فنزحن حبثًا  عن مأوى ولقمة تسد الرمق هلن وألطفاهلن. 
ومبا أنهن يفتقرن إىل اخلربات املهنية  اليت تعينهن على تدبري تكاليف احلياة الصعبة يف بيئة جديدة ختتلف متامًا عن بيئتهن السابقة، 
اجتماعيًا وثقاقيًا واقتصاديًا، مل يكن أمامهن غري طريق واحدة وهي األعمال اهلامشية اليت جتاوز عدد النساء الالئي يعملن فيها حواىل 15 
ألف امرأه حسب تقرير نشر بالصحافة مستندا إلحصائيات شبة حكومية .. وهن نساء ترتاوح أعمارهن ما بني 30 و40 عامًا حسب دراسة 

قامت بها اإلدارة العامة للمرأة وشؤون األسرة بوزارة التنمية االجتماعية يف عام 2008...

إنه مشهد يستحق الوقوف طوياًل... مشهد يعكس أسوأ ما فيه 
من عقاب للمرأة  اليت تعمل يف املهن اهلامشية... مشهد  يؤكد 
بالقهر  الشعور  دائرة  يف  النساء  حتاصر  اليت  القوانني  عنف 
واملهانة واالنتهاك للحقوق االنسانية  خاصة الفئات الضعيفة  
النازحات  غرار  على  لالنتهاكات   عرضة  تظل  ما  دائما  اليت 
ونساء اهلامش السوداني الالئي دفعتهن الظروف للنزوح حنو 

املركز.

النــازحـات والمهـن الهــامشـيـة... 
وقـانون النظام العـام في السودان 

آمال بابكر تلب – السودان
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البحث عن الحماية والمطالبة بالحقوق

غري  القطاع  أو  اهلامشية  املهن  يف  العامالت  النساء  جنحت 
املنظم كما يسميه أهل االقتصاد يف تأسيس  ما عرف باحتاد 
بائعات االطعمة والشاي، حتى  يستطعن من خالله املطالبة 
حبقوقهن اإلنسانية كالدعم االجتماعي والبطاقة العالجية 
والسكن الشعيب للنازحات والعامالت يف املهن اهلامشية كحق 
يف  يعشن  النساء  فهؤالء  وأمان...  بكرامة  العيش  هلن  يضمن 
مساكن  وخيش...  صفيح  من  مساكن  يف  العاصمة  أطراف 
زمهرير  من  وال  الصيف  حر  من  وأطفاهلن  حتمينهن  ال 
تهديد  حالة  يف  العشوائي  السكن  هذا  يظل  ذلك  ومع  الربد، 
السلطات احمللية مما  يزيد من  دائم باإلزالة والتكسري بأمر 
بشكل  تناول  االنسان  حلقوق  العاملي  معاناتهن...فاإلعالن 
واضح احلق يف السكن باعتباره حقًا  أساسيا من حقوق اإلنسان 
كما ورد يف املادة 25 )1( منه حيث تنص »لكل فرد احلق يف 
مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له وألسرته 
الطبية  والعناية  والسكن  وامللبس  املأكل  خاصة على صعيد 
تقف  أين  ولكن   الضرورية«.   االجتماعية  اخلدمات  وصعيد 
عدم  ظل  يف  الطبية   والعناية  والرفاهية  الصحة  من  هؤالء 
حتالفت  واليت  واملوارد  الثروة  توزيع  يف  االجتماعية  العدالة 

معها قوانني  قاهرة ومذلة  تنهك حقوقهن اإلنسانية؟

اهلامشية  املهن  يف  العامالت  النازحات  هؤالء  نضال 
وإصرارهن  على  تكوين هذا االحتاد  رغم الصعوبات  اليت 
واجهتهن يف تكوينه، جعل وزارة اخلارجية األمريكية ختتار 
10 نساء من   رئيسة االحتاد عوضية حممود ضمن أشجع 
العام  يف  الشجاعة   جائزة  ومنحها  العامل   أحناء   مجيع  
الشجاعة  يف تأسيس  القيادة وامتالك  2016لقدرتها على 
الالتي  الكادحات  النساء  لفائدة  أخريات  مع  االحتاد  هذا 

ميتهن أعماال هامشية من أجل إعالة أسرهن.

دور المنظمات النسائية

وحدها  الدولة  مسؤولية  ليس  النساء  أوضاع  حتسني  إن 
أساس  على  عادلة  غري  األصل  يف  هي  اليت  سياستها  وال 
إمساك  دون  هلا  التصدي  ميكن  ال  النساء  النوع...فقضايا 
قانون  وملناهضة  عنها...  والدفاع  بقضاياهن  أنفسهن  النساء 
النظام العام والعمل على الغائه،  تكونت  مبادرة  من بعض 
الناشطات حتت مسّمى  »ال لقهر النساء« كامتداد لنضاالت 
املوجة ضدهن... ويف  العنف  السودانيات يف مواجهة  النساء  
حقوقهن  تنتقص  اليت  عامة  التمييزية  القوانني  مواجهة 

وتقلل من قيمتهن.

والندوات  األنشطة  تنظيم  على  املبادرة  هذه  درجت  إذ   
واحلمالت املعارضة من أجل إقرار إلغائه. إال أن اليد الواحدة 
ال تصفق، لذا من الضروري أن تتحول النساء إىل قوة  فاعلة 
ومؤثرة  النتزاع حقوقهن. إن التمتع باحلقوق والقضاء على 
أوضاع  يعشن  النساء  جيعل  النوع  أساس  على  املبين  التميز 
النسائية   احلركة  تعمل  أن  أيضا  الضروري  ومن  أفضل. 
على  التوقيع  أجل  من  للضغط  بقوة  متضامنة  السودان  يف 
املرأة »سيدوا«  التمييز ضد  اتفاقية  مناهضة مجيع أشكال 

التى ما زالت احلكومة السودانية ترفض التوقيع عليها.

صمتها  فينهار  التعذيب  طاولة  على  سيدتي  تركض 
من  وبركانًا  ناراً  فتنجلي  قدميها  حتت  العذاب  وترفس 

الوجع اخلصيب

احلقوق  أجل  من  مكان  كل  يف  النساء  نضاالت  فلتعش 
العامة...ومن  احلياة  يف  املشاركة  أجل  ..من  املتساوية 
أجل احلياة الكرمية...فاملسري  للطريق طويل ..طويل لنا 

lولألجيال القادمة
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ظلت املرأة كيانا ضبابيا الوجود له فعليا يف احلياة العامة واحلياة 
السياسية، وظلت أدوارها على مستوى صنع القرار تقتصر يف اجملال 
االجتماعي، وتتواجد يف اجملال  الثقايف عرب اإلعالم املؤطر واحملدود 
الذكوري،  اجملتمعي  الفكر  متطلبات  يف  احنصر  كما  جغرافيا. 
املرتبط أيضا مبستوى ثقافة اجملتمع ومدى انفتاحه من عدمه على 
والسياسات  العوامل  بعديد  مرتبطا  واقعها  وظل  األخرى.  العوامل 
من  هي  بالدولة   املواقع   هيكلية  جندرة  حيث  الدولة،  يف  املتبعة 

حتدد نوع العالقة بني املرأة والدولة ـوحتدد واقعها.  

الشعب  بني  العالقة  طبيعة  الدول  يف  احلكم  أنظمة  أشكال  متثل 
الشعوب  تلك  حلياة  الضامن  هو  الدستور  يعترب  كما  والدولة، 
حرصها  ومدى  وقوانينها  تشريعاته  منظومة  خالل  فمن  بكرامة. 
مل  اجملتمع.  هذا  يف  اجلميع  حق  تضمن  اليت  السياسات  وضع  على 
أهمية  إىل  وقوانينها  تشريعاتها  يف  ليبيا  يف  األنظمة  تلك  تهتم 

دخول  بدايتها  كانت  األوىل  الفرتة  رئيسية،  فرتات  أربع  إىل  هذه  مقاليت   يف  سأصنفه  الذي  واملعاصر،  احلديث  ليبيا  تاريخ  عرب 
العثمانيني عام1551م، واستمرت حتى نهاية العصر العثماني، الثانية هي فرتة االستعمار الغربي من سنة 1911 حتى االستقالل 
يف منتصف القرن العشرين، أما الثالثة فتبدأ مع اإلعالن عن تأسيس اململكة الليبية املتحدة عام 1951 حتى  حراك سبتمرب 1969، 

والفرتة األخرية منذ احلكم اجلماهريي  للفرد الواحد وصوال اىل  العام السابع  من احلراك الفربايري 2011.

محيمية العالقة بينها وبني كل أفراد الشعب رجال ونساء باعتبار 
النوع االجتماعي. ومل تأخذ مشاركة املرأة يف بناء اجملتمع ومتكينها 
من أدوات االخنراط  للمساهمة يف صنع القرارات ووضع السياسات 

على مستوى الدولة بعني االعتبار.

امللك،  حقبة  يف  والتشريع  الليبية  املرأة  وضع  إىل  هنا  سأتطرق 
حيث كان امللك إدريس السنوسي وكما جاء يف العديد من الكتب 
للرجل،  كما  كامل  حق  للمرأة  بأن  مؤمنًا  قرأتها،  اليت  واملقاالت 
والبد أن تعيش يف حرّية تامة شأنها شأن الرجال، ومتارس دورها 
من  وصاية  دون  اجملتمع  يف  والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي 
أحد. وكان يرى يف إقصاء املرأة  إقصاء لنصف اجملتمع، ونظر إىل 
اإلسالم  لقيم  أنه خمالف  املشاركة على  املرأة من حقوق  حرمان 
وسائر الرسائل السماوّية وكافة العهود واملواثيق الدولّية. وكان 
بشأن  املربمة  واالتفاقيات  الدولية  املواثيق  احرتام  يف  يرى  أيضا 

ابتسام القصبي- ليبيـا
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الحراك النسوي وواقع النساء في ليبيـا
بعـد تحـول االنتفـاضة إلى نـزاع مسلح 
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ما  إذا  الّدول  بها  تتمسك  أّن  قيمة وحاجة الُبد  اإلنسان  حقوق 
كانت جادة يف النهوض والتطور. فكان التشريع اليت صدر يف 
27 أبريل 1963م أول قانون دستوري منح املرأة الليبية حقوق 
التصويت  املشاركة يف كافة جوانب احلياة، وعلى رأسها حق 

يف االنتخابات النيابة. 

أنين  إال  السرد  هذا  على  املصادر  أغلب  اتفاق  من  الرغم  على 
أعتربها صبغة لطيفة إلظهار اجملتمع يف تلك احلقبة مبظهر 
يطلق  أن  إىل  يرتقي  ال  فإنه  اجلندري  املنظور  من  أما  متمدن، 
عليه جمتمع عادل. فريادة املرأة برزت يف اإلطار النمطي حيث 
االجتماعي والثقايف، القوالب الناعمة وكأنها حتاكي جسدها 
على  برتتيب  املنسدل  وشعرها  للزهور  وحبها  املرهف  وشعورها 
بالقوارير«  »رفقا  الشهري  بالقول  هذا  يذكرني  حيث  كتفيها 

الذي سخر ليقال يف غري مقامه.     

وباالشارة إىل شكل نظام احلكم يف ليبيا يف عهد امللك وهو نظام 
احلكم الفيدرالي، تكونت جلنة الستني إلعداد الدستور من داخل 
اللجنة إىل عشرين عضو من كل  الوطنية وقسمت  اجلمعية 
من برقة وطرابلس وفزان بالرغم من التفاوت يف عدد السكان 
واملهام  الشخصيات  وأعلنت  املقاعد  ووزعت  االقاليم.  هذه  بني 

دون االعتبار إىل وجود املرأة ممثلة بينها. 

 وشكليا تطورت كثريا التشريعات والقوانني املتصلة بوضعية 
املرأة يف حقبة القذافـي، حيث حاول أيضا إظهار اهتمام كبري 
 2 يوم  الشعب  سلطة  قيام  إعالن  يف  أكد  حني  املرأة،  حبقوق 
مارس 1977، أن السلطة يف ليبيا ميارسها الرجال والنساء من 
األمر  حقيقة  يف  أما  التصعيد.  نظام  الشعبية،  املؤمترات  خالل 
فإن واقع املرأة يف اجملتمع اللييب بعاداته وتقاليده ال ميكن املرأة 
من اخلروج ألماكن املؤمترات الشعبية والتصعيد، وهذا ضمنيا 

حرمان ملشاركة املرأة السياسية.

املرأة  حقوق  دعم  حنو  القذايف  عهد  يف  التشريعات  اجتهت 
لسنة   10 رقم  القانون  بصدور  البداية  متّثلت  وقد  وتعزيزها. 
وآثارهما، متضمنا حق احلاضنة  الزواج والطالق  1984 بشأن 
يف بيت الزوجية. ويف السنة التالية، صدر القانون رقم 16 لسنة 
1985 بشأن املعاش األساسي، وقد ألزم الدولة بكفالة األرامل 
واملطلقات، وقرر لألرملة اليت ال جتد موردا كرميا للعيش معاشا 
أّكد  أيضا   .)12 إىل   7 )املواد  كرمية  حياة  هلا  يضمن  أساسيا 
القانون رقم 12 لسنة 2010 املتعلق بالعمل على أن حق العمل 
واجب لكل املواطنني ذكوراً وإناثًا )املواد 2، 24، 25(.  وأكد على 
ضرورة تشغيل النساء يف األعمال املناسبة لطبيعتهن وعدم جواز 
خبصوص  لصاحلهن  إجيابيًا  متييزاً  وقرر  املرأة.   ضد  التمييز 
مدة إجازة الوالدة مدفوعة األجر بالكامل واليت حددت بثالثة 
األجر،  يف  والرجل  املرأة  مساواة  مبدأ  القانون  وأعلن  أشهر. 

ومتتعت املرأة يف ليبيا حبق السفر دون موافقة من أحد ورفضها 
على  القضاء  اتفاقية  على  ليبيا  صادقت  ثانية.  زوجة  تكون  أن 
1989بتحفظ  سنة  )سيداو(  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  مجيع 
لعام   20 رقم  األساسي  القانون  وصدر   .)16،2( املادتني  على 
1991 الذي يعد مبثابة وثيقة دستورية يف ذلك الوقت بغياب 
دستور واحتوى على مثان وثالثني مادة، نصت املادة رقم )1( منه 
على أن » املواطنون يف اجلماهريية العظمى ذكورا أو إناثا أحرار 
متساوون يف احلقوق وال جيوز املساس حبقوقهم. كما أكد يف 
أنه  السلطة وعلى  املرأة يف ممارسة  )2( على حقوق  املادة رقم 
وكذلك  الوطن،  عن  الدفاع  يف  واجبها  من  حرمانها  جيوز  ال 

إلزامية التعليم لكل األطفال إناثا وذكور.

يف الفرتة من حراك فرباير 2011 اىل هذا العام آذار 2017 لن 
أحتدث عن مشاركة املرأة يف ذاك احلراك طموحا منها يف أنه  
السبيل إىل حتقيق حقها يف املشاركة و اكتسابها الشخصية 
سقط  والذي  األوىل،  الدرجة  من  املواطنة  بصفة  االعتبارية 
منذ يوم التحرير يف خطاب التحرير اهلزيل للسيد عبد اجلليل 
رئيس اجمللس االنتقالي، حني اعتقد أنه جاء بالسمكة من ذيلها 
وأعلن حق الرجل الزواج مبثنى وثالث ورباع دون اعتبار للزوجة 
األوىل،  واعتربه من أهم املطالب يف هذه الثورة الدموية. ونهاية 
مبا صدر يف قرار احلاكم العسكري فرباير 2017 الذي جاء فيه 
منع النساء من السفر دون حمرم، مرورا مبعاناة يشهدها كل 
اإلخبارية،  والنشرات  االجتماعي  التواصل  صفحات  عرب  العامل 
السالح  وانتشار  العارمة  والفوضى  السياسي  االنشقاق  بسبب 
فأصبح  املدن.  أغلب  يف  ومتركزها  املسلحة  العصابات  وتغول 
الليبية يبدأ مبعاناتها منذ صباح كل يوم من خوف  املرأة  يوم 
وقلق وتهديد، واختطاف وقتل ونزوح وتهجري ووضع اقتصادي 
منهار، ضرب يف مقتل هو معاشها األساسي لتعيل أسرتها وتوفر 
املسلحة  والعصابات  املليشيات  محاية  اخلاصة.  احتياجاتها 
للبنوك جيعلها عرضة للمساومة لكي تتمكن من حصوهلا على 
بني  والثأر  الدم  حيث  ممزق،  اجتماعي  ووضع  املال،   من  مبلغ 
إىل  النفاذ  يف  صعوبة  و  مؤملة  صحية  أوضاع  واألسر.  القبائل 
مفر  ال  حيث  مفجعة  مربكة  نفسية  حالة  الصحية.  اخلدمة 
من هذا الوضع باستمرار االنشقاق السياسي و احتالل املليشيات 

املسلحة للبلد.

للنازحات مع كل ماسبق ذكره خصوصية املعاناة املعيشية يف 
خميمات من صفيح ال حتمي حر الصيف وال تقي برد الشتاء. 

بالدولة  ومطالبات  االنسان  حقوق  عن  ومدافعات  ناشطات    
املدنية متهمات بالتخوين والفكر املتطرف العلماني اخلارجات 
يتعرضن  احلجاب،  يلبسن  كن  وإن  اإلسالمية،  العقيدة  عن 
واالغتياالت،  الغدر  مستوى  إىل  وصل  التهديد  من  لسلسلة 
واضطرت اغلبهن اىل اخلروج من ليبيا.  يف املهجر معاناة أخرى 

 lرحلة عذاب مع اجملهول
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»جمتمعنا يستغل فرصنا بالعمل ألّننا من ذوي االحتياجات 
جراد،  أبو  ردينة  بها  حتّدثت  اليت  الكلمات  هي  اخلاصة«، 
يف  االحتياجات  ذوي  األشخاص  تأهيل  برنامج  يف  املوظفة 
اإلغاثة الطبية معربة عن أسفها من طريقة تعامل اجملتمع 

مع هذه الفئة وعدم تطبيق نظام الالمركزية.

اجلنسني،  لكال  متساوية  فرصًا  الالمركزية  نظام  يوّفر 
الرجال والنساء، ويطّور  الفجوات بني  ويساهم يف احلّد من 
من  نوع  خلق  يف  ويساهم  كاّفة،  اجملاالت  يف  أوضاعهن 
معيقات  أّن  إأّل  الفلسطيين.  اجملتمع  يف  والتطوير  التجديد 
عدة حتول دون تطبيق هذا النظام، وتقف عائقًا أمام النساء 

دون استفادتهّن منه، أو إسهامهن يف تطوير بنية اجملتمع.

تعترب ردينة أبو جراد واحدة من النساء ذوي االحتياجات 
قدمت  الفلسطيين،  اجملتمع  يف  والقيادية  اخلاصة 
تدريبات عّدة وأنشطة خمتلفة يف جمال عملها، وعانت 
الفئة.  هلذه  النسوية  واملؤسسات  اجلمعيات  تهميش  من 
باجملاالت  للنساء  العمل  »فرصة  جراد:  أبو  ردينة  تذكر 
التمييز،  بعدم  باستمرار  طالبنا  جدًا،  ضئيلة  مجيعها 
والعمل  التعليم  يف  االحتياجات  لذوي  الفرصة  وإعطاء 
فإن  توظفت  وإن  حبقهن،  القانون  وتطبيق  واالنتخابات، 

راتبها ضئيل للغاية«.    

تواجه ردينة مشكالت عدة يف مكان عملها منها عدم مواءمة 
اجملتمع  ونظرة  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  لسري  املكان 
فكرة  تقبل  وعدم  االستغالل،  سهلة  بأنها  للمرأة  السلبية 
وتبنّي  إعاقتها.  بسبب  وآراءها  أفكارها  حتى  أو  تدريسها 
ردينة أّن املرأة إن مل تدافع عن حقها يف وجودها الكامل يف 
فيما  للقمة،  لن تصل  الكربى  املناصب  وتتقّلد  احلياة  هذه 
مراتب  النساء  بتقليد  االختصاص  وذوي  املسؤولني  تطالب 
ولو  وتطويره  اجملتمع  جتديد  يف  كفاءة  على  ألنهن  عليا 

صّنفن على أنهّن من ذوي االحتياجات اخلاصة.

قيادّيات بمناصب كبرى..

حمافظ  أول  منصب  تقّلدت  اليت  غنام،  ليلى  الدكتورة 
رام اهلل يف فلسطني منذ ست سنوات كانت خري  حملافظة 
لتصل  حتّدت  اليت  القيادية  الفلسطينية  للمرأة  مثال 
منوذجًا  وتعّد  الكبري،  العطاء  الفلسطيين  للشعب  وتقّدم 
الفلسطينية  املرأة  أن  غنام  توّضح  كما  به.  حيتذى  قّويًا 

عدم تطبيق الالمركزية في فلسطين 
يؤدي إلى تهميش النساء!

إيمان فقها - فلسطين
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إن هناك إمكانية كبرية للنساء الفلسطينيات يف التقدم 
يف حياتهن املهنية، معربة عن أملها يف أن تستفيد النساء 
من فرص التوجيه والتدريب ومن اإلعالم االجتماعي يف 
توسيع مشاريعهن االقتصادية والنمو أكثر اقتصاديًا يف 

هذا اجملال.

من جهتها، ال جتد الصحفية فيحاء خنفر أّي تغيري يذكر 
على وضع املرأة وخاصة يف االنتخابات، فالنساء ال جيدن 
واملشكلة على حد قوهلا  الرجل،  الرتشيح كما  حقهّن يف 
تكمن يف القانون والثقافة اجملتمعية الذين يضعان املرأة 

خلف الرجل دائمًا.

»تقلّدت  فيذكر:  املصري  حممد  الشبابي  الناشط  أما 
وأثبتت  الفلسطيين  جمتمعنا  يف  مهمة  مناصب  املرأة 
جدارتها بها، وهذا حيفز املختصني على التفكري باستدراج 
واالرتقاء  الفلسطييّن  بالواقع  النهوض  على  يعملن  نساء 
باملوجود«. ويف رأي مغاير، ينظر الشاّب سامر حممود إىل 
املرأة بأنها ال زالت عاطفية، وغري قادرة على اختاذ قرارات 
مصريية، أو تقّلد مناصب كربى من شأنها أن حتسن من 
واقعنا الفلسطييّن ألنها ستبقى حتت تأثري العاطفة فيما 
حنتاج على حّد قوله للعقل واملنطق يف احلكم على األشياء. 

النساء  على  سيعود  وتطبيقها  الالمركزية  أن  شّك  ال 
انتفاعهّن من سياساته، ويبنّي مكامن  بالفائدة الكربى يف 
القوة يف قيادة املرأة للمناصب الكربى ليوفر فرص املساواة 
نظام  سيطّبق  هل  السؤال:  ويبقى  واملرأة.  الرجل  بني 

l الالمركزية يف فلسطني بسياساته كافة؟

ولدت من رحم الوجع لتناضل من أجل حتقيق املستحيل 
لذلك جيب أن تكون يف مقدمة العمل الريادي، فاحلضور 
تصل  أن  املرأة  استطاعت  وقد  وموجود،  متميز  النسائي 
ووعيها  وإصرارها  املرأة  وبإرادة  تقليدية،  غري  مواقع 
الفلسطيين  القضاء  شهد  كما  كافة.  األصعدة  ستبلغ 
تعيني قاضيتني شرعيتني األوىل يف رام اهلل خلود الفقيه، 
والثانية يف اخلليل أمسهان الدحيدي ليثبنت قدرتهّن على 

تولي املناصب القيادية العليا.

قيادة المرأة مهمة..

لتحرير  الشعبية  للجبهة  السياسي  املكتب  عضو  تؤكد 
مسا  موقع  عرب  هلا  كلمة  يف  دقة  أبو  مريم  فلسطني 
أهمية املشاركة السياسية للمرأة يف املستويات املختلفة 
لعملية صنع القرار، ووضع اخلطط والربامج والسياسات 
واملشاركة يف تنفيذها واإلشراف عليها حتى ال تتمركز 
القوة بيد فئة دون األخرى. وتبنّي أبو دقة يف حديثها أّن 
اليت  السائدة  الثقافة  هذه  ظل  يف  السياسية  املشاركة 
قسمت العمل على أساس اجلنس صعبة ومعقدة، فوضع 
يزال  ال  فلسطني  يف  السياسية  احلياة  يف  املرأة  مشاركة 
قدمتها  اليت  التضحيات  حجم  من  الرغم  على  بداياته  يف 
مّما  لعبنه  الذي  املهّم  والدور  التاريخ،  مدار  على  النساء 

يستدعي االهتمام بهن وعدم إقصائهن.

القدس  يف  العام  األمريكي  القنصل  نائبة  تقول  بدورها 
»دروروثي شي« يف مقابلة منشورة على وكالة أخبار املرأة 
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حامالت هموم النساء واملدافعات عن قضايا املرأة يف العراق كثريات، وكثريات أيضًا احلامالت 
هلموم وقضايا شعبهن بشكل عام، ُمصّدرات أنفسهن مدافعات عن الفقراء، وعن املعتقلني ظلمًا، 
التواصل  ومنصات  خمتلفة  حمافل  من  متخذات  اإلرهاب،  بفعل  مناطقهم  من  واملهجرين 

االجتماعي واملظاهرات منصات للمطالبة حبقوقهم. 
مرحلة  تعيش  اليت  »اجملتمعات  لكون  يعود  قوهلا،  وفق  والسبب 
استقرار أمين واقتصادي واجتماعي تتشكل لديها معايري ومفاهيم 
بشكل تراكمي بناء، لكن اجملتمع العراقي شهد متغريات كثرية 
ووضعا غري مستقر منذ عام 1958)نهاية احلكم امللكي بانقالب 
تقاليد ومفاهيم  بناء  عسكري( هلذا مل تتح هلذا اجملتمع فرصة 
خاصة به«. وتصف سرسم املرأة العراقية بأنها من بني الضحايا 
أنه  موضحة  احلكومات،  هي  رأيها  حبسب  والسبب  العراق،  يف 
»عندما تكون السلطة متمدمنة، أو حتاول أن تبدو متمدنة، جتد 
مساعي إلشراك املرأة يف صنع القرار، لكن ذلك يكون من ناحية 
وهذا  العشرية  لدور  تناميًا  جتد  الوقت  نفس  ويف  فقط،  شكلية 

التنامي أيضًا يزداد ويرتاجع وفقًا هلوى السلطة«. 

الفئات  كل  فإن  والنزاعات  احلروب  أوقات  »يف  أنه  وتابعت 
املرأة  وليس  لالضطهاد  عرضة  تكون  واملستهدفة  الضعيفة 
على  سلطته  فرض  النزاع  يف  طرف  كل  حياول  حني  فقط. 
عادة  تكون  الضحايا  فإن  القانون  سلطة  غياب  مستغاًل  الشارع 
النساء،  الدينية،  األقليات  أبناء  تشمل  اليت  الضعيفة،  الفئات 

واملعاقني، واملثليني«. 

وترى سرسم أنه »يف وسط الصراعات القائمة ال تشكل قضية 
املرأة وال قضية الفئات الضعيفة األخرى أولوية لدى السلطة 
واحلكومة، لذا ال ميكن التعويل على مساعي احلكومة يف تبين 
»لوال  أنه  إىل  مشرية  مصريها«  تقرير  يف  وحقها  املرأة  قضية 
ضغوطات اجملتمع الدولي ملا حتقق للمرأة أي منجز على صعيد 
التشريعات القانونية، اليت حتققت عرب احلمالت املدافعة اليت 

تقودها منظمات اجملتمع املدني«. 

حراكًا،  األكثر  هن  نساء،  عدة  النسوة  أولئك  بني  وتربز 
نساًء  ويعتربن  الناشطات،  زميالتهن  بني  اشتغااًل  واألكثر 
التشكيلية،  الفنانة  وهي  سرسم،  ذكرى  وتعّد  حديديات. 
بني  من  املدني،  اجملتمع  جمال  يف  والناشطة  والصحفية 
تشارك  فهي  النشاطات،  من  بالكثري  ُعرفت  وسرسم  أبرزهن. 
إنسانية  قضايا  ملناصرة  سلمية،  مظاهرات  يف  باستمرار 
من  تسعى  وجمتمعية،  مدنية  محالت  يف  وتشارك  ووطنية، 
وثقافية  فنية  نشاطات  وتقود  اإلنسانية  القيم  لنشر  خالهلا 
اليت  بابل،  ُتَنَظم يف مؤسسة برج  من خالل فعاليات خمتلفة، 
تشغل ذكرى سرسم فيها منصب املديرة التنفيذية. يف حديث 
بلدها،  يعانيه  ملا  سرسم  ذكرى  خالهلا  تطرقت  لـ«كوتريات« 
ودورها كناشطة فيه، وما تواجهه من مصاعب كونها تتبنى 
يف  الشعب  أن  إىل  سرسم  تشري  مضطهدة،  فئات  صوت  إيصال 

بالدها »متأرجح ويتبع هوى السلطة«. 

امرأة حديدية...  
ذكرى سرسم عراقية ال تعترف بالخطوط الحمراء 

عثمان المختار – العراق
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واألحزاب بسلطة وأتباع قد يتعرض من ميسهم بكالم أو جياهر 
باهلتاف ضدهم يف املظاهرات إىل االعتقال، لكن قاموس ذكرى 
يف  الشخصية  صفحتها  وعلى  احلمراء«.  بـ»اخلطوط  يعرتف  ال 
محالت  سرسم  تشن  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  منصة 
مستمرة، تتهم فيها كبار رجاالت احلكومة بالفساد تارة، وأخرى 
تطالب املواطنني بعدم انتخابهم، وغريها من املنشورات اليت تهاجم 
فيها املسؤولني واألحزاب، وتلك الصراحة اليت تتحدث بها سرسم، 

جلبت هلا خطراً كبرياً هو التهديد بالقتل. 

اخلاص  على  رسائل  تصلين  وأخرى  فرتة  »ببني  سرسم  تقول 
فيها إساءات، وأحيانًا تهديد مبطن، وهنالك أشخاص نشروا على 
مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك كتابات فيها حتريض على 
قتلي. علمت أن القضاء العراقي حياسب على ما ينشر من إساءات 
عرب صفحات التواصل االجتماعي، فقد جلئت فعاًل للقضاء قمت 

برفع دعوى والقضية أخذت طريقها«. 

وترى سرسم أن »ما تنشره املرأة حيسب له حساب عشرات املرات 
سرسم  واستشهدت  مشابهًا«.  شيئًا  الرجل  نشر  لو  مما  أكثر 
بزميلتها الصحفية أفراح شوقي، واصفة إياها بأنها »أفضل مثال 
للتهديد واخلطف الذي تعرضت له بسبب نشر مقال، فيما هنالك 
عشرات املقاالت املسيئة مل جيري حماسبة كتابها ال قانونيًا وال 

ميليشياويًا«. 

سابق  وقت  يف  مسلحني  قبل  من  اختطفت  شوقي  أفراح  وكانت 
اعتقاهلا  قضية  أثارت  أن  بعد  سراحها  وأطلق  اجلاري،  العام  من 
الرأي العام، وعرفت شوقي بنشاطاتها الداعية حملاسبة الفاسدين 
بابل، تقول سرسم،  برج  اليت تنظم يف  النشاطات  الدولة. عن  يف 
الكثري  علينا  وتعرض  كبري  زخم  »لدينا  موضحة  كثرية،  إنها 
تقدميها  أصحابها  يطلب  اليت  والفنية  األدبية  النشاطات  من 
لدينا« الفتة النظر إىل أن هذه النشاطات تصب يف صاحل الدفاع 
األعمال،  هذه  آخر  وعن  للظلم.  تعرضت  الشعب  من  فئات  عن 
قالت: »نظمنا يف برج بابل قبل شهرين معرضا لفنانات تشكيليات، 
عرضت أعماله يف مبنى جملس النواب كجزء من محلة للدعوة 

على التصويت على قانون مناهضة العنف األسري«. 

 4 يوم  نظمناه  فقد  اهلوائية،  الدراجات  مهرجان  »أما  وتابعت: 
ورجل  امرأة   300 من  يقارب  ما  فيه  وشارك  /شباط،  فرباير 
وكانت النساء والفتيات املشاركات سعيدات جداً بعد التغلب على 
تعترب  حيث  اجلمهور«  وسط  الشارع  يف  الدراجة  ركوب  حاجز 
قيادة املرأة للدراجات اهلوائية، من التصرفات املعيبة اليت يرفضها 
لسلسلة  حاليًا  »نستعد  بالقول  واستطردت  العراقي.  الشارع 
معارض وهناك نية لتنظيم مهرجان للموسيقى يف الشارع وقد 

l »بدأنا باللقاء بعدد من الفرق

نبني  أن  حناول  غريي  وكثريات  »أنا  سرسم:  تقول  هلذا  ووفقًا 
للمجتمع أن املرأة كائن يتمتع بكامل املقدرة على صنع القرار 
لذلك  الطفل«  تنشئة  عن  األول  املسؤول  لكونها  التغيري؛  وخلق 
فهي جتد أنه »على الرجل الزوج أو األخ أن يعي بأن تربية النشء 
من قبل امرأة جاهلة ضعيفة خانعة سيؤدي بالتالي إىل تنشئة 
خاطئة. وألننا ندرك بأن اجملتمع العراقي قابل للتغيري والتأقلم 

لذا فاملبادرات البسيطة ترتك أثراً إجيابيًا«.

مبادرات كثرية وخمتلفة تشارك فيها سرسم، هي ومن معها من 
النساء يكسرن بتلك املمارسات حاجز العادات الذي وضعه اجملتمع 
ووطنيًا  إنسانيًا  دوراً  متارس  أنها  حني  يف  العراقية،  املرأة  أمام 
وجمتمعيًا سليمًا. فسرسم تشارك باستمرار يف مظاهرات سلمية، 
وحماسبة  الكفاءة،  عدميي  املسؤولني  بتنحي  مطالبة  خترج 
الفاسدين، واإلفراج عن سجناء وناشطني، باإلضافة إىل مبادرات 
أخرى متعددة من أبرزها خروجها مع جمموعة نساء ورجال وهم 

يقودون الدرجات اهلوائية يف أحياء بغداد. 

التظاهرات  يف  نساء  وجود  »مشهد  إن  سرسم،  تقول  ذلك  حول 
كنت  ما  وعادة  إجيابيًا،  مؤشراً  ويشكل  خمتلفًا  انطباعًا  يعطي 
فيها  كان  كلما  التظاهرة  بأن  األمنية  القوات  أفراد  من  أمسع 
الدراجات  مبادرة  إىل  وتتطرق  مدنية«.  مظاهرة  فهي  نساء 
اهلوائية، وتقول إنها »كانت دعوة الستخدام الدراجة يف التنقل؛ 
وتاليف  والبيئية  الصحية  الناحية  من  الكثرية  لفوائدها  وذلك 

االزدحامات املرورية«. 

البالد،  مدنية  على  املستميت  بدفاعها  عرفت  سرسم  ذكرى 
حقوق  من  الدستور  منحهم  مبا  حبريتهم،  بالتمتع  الناس  وحق 
وصالحيات يف هذا الشأن، ويف حني يبتعد الكثري من الرجال عن 
واألحزاب  احلكومة،  رجاالت  بكبار  تتعلق  مواضيع  يف  اخلوض 
واملليشيات؛ خوفًا من أن يلحق بهم األذى، لتمتع تلك الشخصيات 
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بثينة األديب - تونس

2011 مجلة من التحوالت االجتماعية والسياسية العميقة اليت  14 جانفي  شهد اجملتمع التونسي  إثر أحداث 
شكلت  أرضية خصبة لنشأة  عدد من الظواهر الطارئة تعد الظاهرة السلفية أبرزها. ظاهرة تنامت بشكل واسع يف 
ظل ما اتسم به  املناخ السياسي و االجتماعي من اضطراب و عدم  استقرار ملحوظ  ساهم يف تعميق أزمة متعددة 
األبعاد ال يزال تأثريها واضحا حتى اآلونة األخرية. حيث استأثرت هذه األخرية  باهتمام  متزايد لدى كل مكونات 
اجملتمع، إذ ارتبط شيوع هذه الظاهرة بتطور األحداث اجلارية يف الساحة السياسية وتعمقها، حتى أضحى مفهوم 
التطرف العنيف  صفة لصيقة لكل حدث مستنكر طارئ على الساحة السياسية و اإلجتماعية للدولة . و هو ما 
الطارئة على ثقافة  و  املستحدثة  الظاهرة  املساهمة يف تفكيك  هذه  أدى إىل تكثيف اجلهود  األكادميية حنو 
اجملتمع التونسي. ذلك من خالل السعي إىل صياغة تشخيص علمي يسهم يف حتديد العوامل املساهمة يف إنتشار 
هذه الظاهرة بني  صفوف الشباب التونسي   و األسباب املسؤولة عن تعميق هذه األزمة  االجتماعية .تشخيص قد 
يساهم بدوره يف إجياد حلول عملية ملعاجلة هذه الظاهرة و احلد من تغلغلها يف اجلسد  االجتماعي للدولة. وهنا 
فقد اختلفت املقاربات الساعية إىل حتديد  الدوافع اليت أدت إىل  تنامي مظاهر التطرف العنيف  بني من يؤكد 
أنها نتاج لعوامل خارجية تعكس حالة الصراع و التنافس الدولي  باجتاه جتسيم أجندات سياسية معينة ، وبني من 
يعتربها  نتاجا  لنسق من الرتاكمات املرتبطة بعوامل خمتلفة منها البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

و الدينية و  اإليديولوجية.
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والضغط  اإلخضاع  بني  ترتاوح  اجملاالت  تلك  يف  غايات 
مستهدفني.  غري  آخرين  يطال  وقد  والتهميش  والتعديل 
بني  حيدث  السلمي  غري  القسري  البشري  السلوك  هذا 
األفراد أو اجلماعات بعضها جتاه بعض داخل جمتمع معني 
أو بني جمتمعات معينة وعناصر معينة. ويتولد أساسا من 

تقاطع أو تداخل أو تضافر عناصر من بيئات خمتلفة.

الشباب  لدى  واضحا  تعاطفا  الدراسة  نتائج  أبرزت 
املستجوب مع تعريف الظاهرة السلفية يف دورها الديين، 
االجتماعية  التمثالت  مستوى  يف  جلي  متاه  عن  كشف 
للشباب  بني احملتوى الديين للظاهرة السلفية و املعطى 
الديين احمللي. حيث جتاوزت نسبة املستجوبني الداعمني 
هلذا التماهي أكثر من ثلث العينة )45 %(. موقف يتدعم 
مبوافقة 32 % من العينة على اعتبار إحياء تعاليم الدين 
احلركة  هذه  تهدف  اليت  املقاصد  أهم  من  اإلسالمي 
العينة  من  هام  جزء  إعراب  إىل  إضافة  حتقيقها.  إىل 
دخيلة  كظاهرة  الظاهرة  هذه  لتعريف  رفضهم  عن 
املرجعيات  على اجملتمع ليكشف عن ضبابية يف مستوى 
الثقافية و السجالت الدينية لدى الشباب التونسي نتجت 
الديين أدت بدورها  عن سياسات عامة مهمشة للمعطى 

إىل تعميق اهلوة بني املعطى الديين والثقايف .

الذي  املقال  هذا  يتنزل  اإلطار  هذا  يف 
يعرض نتائج الدراسة الكمية اليت مت 
الوطين  املرصد  إجراؤها حتت إشراف 
البحوث  مركز  من  بدعم  للشباب 
عنوان  حتت  بكندا  الدولية  للتنمية 
لدى  للمشاركة  اجلديدة  »األشكال 
الشباب. إعادة التفكري يف إلتزام الشباب 
التونسي« والذي يندرج ضمن مشروع 
»شأن« : الشباب و االعرتاف االجتماعي 
و  االجتماعية  التحوالت  خالل 
دراسة   .2014 تونس  يف  السياسية 
الشباب  مواقف  رصد  إىل  تهدف 
وذلك  السلفية  الظاهرة  من  التونسي 
الشباب  متثالت  حتديد  خالل  من 

االجتماعي  باملعطى  ارتباطه  ومدى  السلفية  ملفهوم 
والديين احمللي إضافة إىل حماولة لرصد مواقفهم من 
السلفي  املنتمني للتيار  املتداولة لدى  السلوكيات  بعض 
مع الرتكيز على إبراز تقييمهم اخلاص ألسباب و دواعي  

انتشار هذه الظاهرة.

الظاهرة السلفية لدى الشباب 
التونسي : أي تعريف؟

وجوبا  تتطلب  قضية  ألي  العلمية  املعاجلة  أن  باعتبار 
حتديد املفاهيم ذات الصلة بالظاهرة املعاجلة من خالل 
تعريف يوضح مكوناتها و خصائصها . لذلك وجبت اإلشارة 
أو  تصرف  كل  يشمل  العنيف  التطرف  مفهوم  أن  إىل 
سلوك بشري ينزع إىل استخدام قدر من القوة القسرية 
غري  واالستخدام  اجلسدي  واألذى  اإلكراه  ذلك  يف  مبا 
التقليدية واحلديثة  التعذيب  املشروع للسالح ولتقنيات 
الشرائع  أقرتها  اليت  األساسية  اإلنسان  حلقوق  املخالفة 
السماوية واملواثيق الدولية يف التعامل مع إدارة العالقات 
الثقافية  اجملاالت  يف  االختالفات  ذلك  يف  مبا  اإلنسانية، 
حتقيق  بهدف  والسياسية  واالقتصادية  واالجتماعية 
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التعليمي  املستوى  بإخنفاض  ترتفع  التونسي  اجملتمع 
يف  الثقايف  املعطى  دور  يعكس  ما  وهو  البحث  عينة  يف 

صياغة متثالت الشباب هلذه الظاهرة.

مواقف الشباب 
من السلوكيات السلفية

من  سليب  موقف  تبين  إىل  املستجوب  الشباب  أغلب  يذهب 
النتائج  أبرزت  حيث  السلفي.  للتيار  املنتمني  سلوكيات 
املساجد من قبل  السلفية يف  املمارسات  رفضا جليا ألغلب 
اجلمعياتي  العمل  يف  املشاركة  مبسألة  مقارنة  الشباب  
السلوك املظهري باعتباره تعبرية فردية تنضوي ضمن  و 

احلريات الشخصية%71 .

مل حتد املعطيات عن إبراز حذر واضح يف التعاطي مع مسألة 
يف  املشارك  النسائي  العنصر  قبل  من  السلفية  املمارسات 
االستبيان، إذ عربت الشابات عن موقف حاد جتاه املمارسات 
العدوانية  و  بالعنف  يتسم  الذي  املساجد  داخل  السلفية 
لينأى بذلك عن كل أشكال االنتماء إىل الدين اإلسالمي ملا 
له من دور يف نشر ثقافة العنف و تهديد السلم االجتماعي. 
من  التونسي  املرأة  لدى  واضح  ختوف  عن  كشف  موقف 
»التغول  جراء  تنجم  أن  ميكن  اليت  احملتملة  االنعكاسات 
الديين« و ما ميكن أن يرتتب عنه من انعكاسات سلبية على 
موقع املرأة يف اجملتمع ميكن أن تطال بدورها  املكتسبات اليت 

حققتها طيلة السنوات األخرية يف خمتلف اجملاالت.

وفق  املواقف  يف  جلي  تباين  عن  املعطيات  كشفت  كما 
متغري النوع حيث أبدت النساء املستجوبات اعرتاضا واضحا 
الدين  متظهرات  من  متظهرا  الظاهرة  هذه  اعتبار  على 
لتعريف  رفضهن  نسبة  بارتفاع  تدعم   % اإلسالمي75 
الظاهرة السلفية كظاهرة تنتمي للموروث اإلجتماعي 
التونسي  اجملتمع  إصالح  يف  تسهم  أو    % التونسي72 
على  التونسية  املرأة  ختوف  مدى  يعكس  موقف   .%  82
حتقيقها  إىل  سعت  طاملا  وإجتماعية  قانونية  مكتسبات 
والذود عنها نظرا ملا ميكن أن يشكله إنتشار هذه الظاهرة 

من تهديد هلا.

نتائج تتناقض مع املوقف املسجل من السلفية اجلهادية 
أن  االستبيان  يف  املشارك  الشباب  أغلبية  اعترب  حيث 
املنتمني هلذا التيار ليس هلم دراية كافية بتعاليم الدين 
موجة  عن  مباشر  بشكل  مسؤولون  وأنهم  اإلسالمي 
مسألة  يف  وتورطهم  بسوريا  التونسي  الشباب  التحاق 
اجلهاد 72.36 % . لتؤكد بذلك نبذا صرحيا لكل أشكال 
السلفية  يف  الشباب  إخنراط  حتديدا  العنيف  التطرف 
اجلهادية من قبل الشباب التونسي وذلك ملا هلا من تأثري 

واضح على تفكيك التماسك اإلجتماعي.

له  كان  التعليمي  املستوى  متغري  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
تأثري واضح على النتائج إذ أننا رصدنا أن نسبة التعاطف 
يف  متماهية  دينية  كحركة  السلفية  الظاهرة  مع 
على  دخيل  غري  وعنصرا  اإلسالمي  الدين  مع  مقاصدها 
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سلبية  إنعكاسات  من  هلا  ما  و  اإلجتماعية  و  اإلقتصادية 
إنتشار  أن  املعطيات   كشفت  كما  النفسي.  املستوى  على 
% هو من   55.6 الشباب  آراء  وفق  املساجد  السلفي يف  الفكر 
اإلخنراط  حنو  الشباب  دفع  يف  ساهمت  اليت  العوامل  أهم 
ضمن اجلماعات السلفية حيث مت اعتمادها كفضاء لرتسيخ 
قواعد فكرية هلذا املنهج السلفي. وهو ما يربز الدور املفصلي 
الذي لعبته املساجد يف عملية احلشد األيديولوجي اجلهادي 
للشباب التونسي و الذي أمجعت عنه الدراسات املختلفة حول 

الظاهرة السلفية.

النوع حيث  مل نالحظ تباينا شاسعا يف األجوبة وفقا ملتغري 
بلغت نسبة املستجوبني اليت تعترب انتشار الفكر السلفي يف 
املساجد العامل األساسي إلنتشار هذه الظاهرة بني صفوف 

الشباب 59 % لدى الشابات و 53 % لدى الشبان.

التونسي  الشباب  الدراسة مدخال هاما لرصد مواقف  مثلت 
السياسية  التحوالت  ظل  يف  السلفية  الظاهرة  إزاء 
واإلجتماعية اليت يعيشها اجملتمع التونسي منذ 14 جانفي 
2011. إذ كشفت نتائجها عن تعاطف نسيب جتاه الظاهرة 
السلفية لدى الشباب تنخفض أهميته كلما اجته اإلستبيان 
حنو استطالع مواقف الشباب من تواجد الظاهرة السلفية يف 
تربز  موقف  السياسية.  احلياة  يف  واخنراطها  العام  الفضاء 
و  اإلجتماعي  النوع  متغريي  مع  تقاطعه  خالل  من  حدته 
املستوى التعليمي، حيث كشف اإلستبيان عن رفض قاطع 
للظاهرة السلفية لدى الشابات مقارنة بالشبان مربزا بذلك 
ختوفا إزاء مكتسبات املرأة يتعمق بارتفاع املستوى التعليمي. 
نتائج تبقى منقوصة يف غياب دراسات كيفية تسلط الضوء 
على دور التحوالت السياسية يف نشأة هذه الظاهرة و عالقة 
يف  حمورية  كعناصر  احمللية  القيمية  باملنظومة  الشباب 

lتفكيك هذه الظاهرة

تقييم  حنو  الدراسة  اجتهت  كلما  حدته  تشتد  موقف 
السلفي  للتيار  املنتمني  التونسي بقدرة  الشباب  إقتناع  مدى 
مدى  و  الدميقراطية  السياسية  احلياة  يف  اإلخنراط   على 
رضاه عن الدور الذي لعبه السلفيون خالل مرحلة اإلنتقال 
نسب  أن  أثبتت  مبعطيات  تدعمت  نتائج  الدميقراطي. 
 %  42 اإلقتناع جبدوى اخلطاب الديين للسلفيني مرتفعة 
جلدوى  تقييمه  خيص  ما  يف  املطروحة  بالنسب  مقارنة 

اخلطاب السياسي للسلفيني 11 % .

على أن هذه النتائج ختتلف قراءتها بإرتباطها مبتغري النوع 
من  الشابات  موقف  أن  الدراسة  بينت  حيث  اإلجتماعي، 
السلفي  للتيار  للمنتمني  السياسي  اخلطاب  جدوى  مدى 
هلذا  الديين  اخلطاب  جتاه  موقفهن  من  حدة  أكثر  تعد 
الشابات  نسبة  بلغت  إذ   . الرجالي  بالعنصر  مقارنة  األخري 
  % الالتي ال تعرتفن جبدوى اخلطاب السلفي السياسي 93 
مقابل 63 % بالنسبة للخطاب الديين مقارنة بآراء الشبان 
حيث أبرزت النتائج أن 86 % ال يعرتفون جبدوى اخلطاب 
جبدوى  يعرتفون  ال  % منهم   54 مقابل  السياسي  السلفي 

اخلطاب السلفي الديين.  

عوامل انخراط الشباب 
في المجموعات السلفية

األسباب  أهم  املستجوب  الشباب  آراء  حسب  البطالة  مثلت 
تتماها  نتائج   .)%  27.2( الظاهرة  هذه  إلنتشار  املفسرة 
املنخرطني بهذه اجملموعات خاصة  إرتفاع عدد  بدورها مع 
من الفئة الشابة اليت متثل هدفا سيغا هلذه الظاهرة نظرا 
الظروف  مستوى  على  هشاشة  من  الفئة  هذه  تعانيه  ملا 
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The final results of the SAHWA project have been published 
through a public event in the European Parliament in Brussels 
organized by POWER to YOUTH in March 21st, 2017 and in the 
International Conference of the project organized by CIDOB in 
Barcelona in March 23rd, 2017. 

During these events, a special focus has been accorded to the 
increase of the educational indicators among young people 
in the AMCS and especially for young women. In Tunisia, the 
illiteracy rates for young women aged between 15 and 29 
years old, is hovering the 98% and 58% of young people with 
university (high) educational level are women.  

In fact, the SAHWA’s results reflect a reverse in educational 
rates between boys and girls in Tunisia. We note that girls are 
more likely to continue their education once they survive the 
first and the middle cycle, in opposite of boys who are more 
likely to leave school early and the main reason is the studies 
difficulties. In fact, in Tunisia and in opposite with the other 
countries in the region, the problem of school dropout is more 
encountered by boys more than girls. That can explain the 
heights rate of university graduating among girls. 

Unfortunately, the increase in the educational level among 
young women had not been translated in real job opportunities 
for young graduated girls in the employment market. According 
to the SAHWA’s results, the unemployment is the most 
important problem encountered by young people in the AMCs 
and huge disparities are recorded in unemployment rates 
between men and women in these countries. In Tunisia, and 
according to the SAHWA Youth survey, 41% of Tunisian youth 
are moving between the category of NEET and unemployed, 
where 61% of them are women. 

Knowing that non graduated unemployed young people are 
twice of graduated unemployed young people, these two 
categories are facing a common obstacle to access the labor 
market. Also, the SAHWA’s results are reflecting disparities in 
unemployment rates recorded between regions where one of 
three young people in urban areas is unemployed or one of five 
young people in rural area is unemployed. These disparities in 
addition to the economic impasse in which young people find 
themselves after leaving the educational world reinforce the 
feeling of exclusion among young people and especially young 
women who are faced by their incapacities to finalize their 
transition process towards a stable social life.

So by being in distressed economic situation, young people 
are looking for a solution to end their economic suffering. 
According to the SAHWA youth survey, Migration is one of the 
most popular solution adopted by Tunisians youth where 53% 
of young people aged between 15 and 29 years old in Tunisia 
are tending to migrate in aim to look for new job opportunities 
abroad the country and try to approach more comfortable 
life with affordable living conditions. It should be noted that 
migration trends in Tunisia are the highest in all research 
countries. 

In fact, economic factors are the most important reasons pushing 
young people to adopt the migration dream as a solution to 
their exclusion, but some social, cultural and political factors 
are also behind these trends. 

Therefore, and according to the SAHWA results a feeling of 
frustration is testified by Tunisian youth face to the deterioration 
of their situation especially after the 2011 events. According to 
the young people, the failure of the post-revolution political 
systems to create enough of job opportunities as promised 
during to electoral campaigns simulated their disappointement 
after the great expectations they estimated achievable. As 
results young people express their loss of confidence in the 
political layer which pushed them to break with political life. 

However, and to make their voices heard, young people turned 
their energy towards another field more welcoming and more 
flexible according to them. Indeed, the loss of confidence in political 
layer did not prevent young people to participate in public life. 
According to the SAWAH youth survey, 48% of youth are involved 
in civil society organisation but only 7% of them are officially 
engaged with some civil institutions where the most common 
form of engagement among youth is voluntary work for social and 
regional development. This has shown that Young people in general 
are aware of the importance of their participation in public life and 
deplore the lack of institutional means that allow them to exercise 
their social rights. According to the testimonies of Tunisian young 
people collected during SAWHA fieldwork, youth think that civil 
work is a better way of realization and change. Tunisian youth are 
aware of the importance of Civil Society Organizations (CSOs) role 
in local and national development and the establishment of the 
society structure. In proof 9 out of 10 Tunisians young consider 
that it’s important to engage with civil society more than to 
engage in political institution.

However with the rise of the technologies’ use, civil organizations 
have succeeded in attracting a significant number of volunteer 
and sympathizers through the Internet, which has enabled 
young people to actively participate, through the preferred 
expression space for them, web media and social networksl
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AMCs to make a balanced efforts to empower young and the 
positive experiences that may be generalized and reproduced 
in other countries.

The second document entitled “School to work transition 
in the AMCs” is a policy paper which describes the status of 
women’s school to work transition in the AMCs and highlights 
especially the situation of fresh female graduates, issued from 
poor backgrounds that face the most challenges when seeking 
to access the labour market.

The third document entitled “La Jeunesse et l’emigration en 
Tunisie” is also a policy paper which stresses the question of 
migration trends among Tunisian youth. Based on the data 
collected in the framework of SAHWA’s youth survey and the 
SAHWA ethnographic field work, this document explain why the 
youth migration trends among Tunisian young are the highest in 
the Mediterranean region. 

CAWTAR’s participated also in the alimentation of an “on-line 
netnography” named Shababpedia, which aims to explore 
perceptions and concepts related to youth issues in the AMCs. 

Also, and as one of the ethnographic fieldwork results, CAWTAR 
produced a set of youth life stories reflecting narratives of three 
Tunisian young people from different regions. These life stories 
already available on the SAHWA project official web site figure 
out the self-representations, perceptions and cultural trends as 
viewed by young people in each region.

The SAHWA Project is a FP-7 interdisciplinary collaborative research project led by the Barcelona Center for 
International Affairs (CIDOB) and co-financed by the European Commission as part of its Research Framework 
Program. The SAHWA Project brings together a consortium of fifteen partners from European and Arab 
countries to research youth prospects and perspectives in a context of multiple social, economic and political 
transitions in five Arab countries (Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt and Lebanon). The thematic axis around 
which the project is revolving are education, employment and social inclusion, political mobilization and 
participation, culture and values, international migration and mobility, gender, comparative experiences in 
other transition contexts and public policies and international cooperation.

The Center of Arab Women for Training and Research 
(CAWTAR) was responsible of the project implementation 
in Tunisia as a scientific coordinator of the research 

country. In the beginning of the project, CAWTAR participated 
in the preparation and the validation of the research tools 
such as the questionnaire for multi-country youth survey 
which represent the quantitative part of the research and the 
interviews guide for SAHWA ethnographic field work which 
represent the qualitative part of the research.  After that and 
during 2015, CAWTAR was responsible of the adaptation of the 
research tools to the local context and the implementation of  
data collection among more than 2200 Tunisian young aged 
between 15 and 29 years old from all Tunisia’s regions.

After that, CAWTAR proceeded to the analyses of the collected 
data and participated in the production of the official project 
outputs. During this phase and based on the results of the 
SAHWA youth survey and the ethnographic fieldwork, CAWTAR 
has drafted three scientific papers describing the main research 
results in Tunisia and the others research countries reviewed 
from a gendered point of view.

The first document entitled “Gendering Youth Empowerment in 
Arab Mediterranean Countries” is a policy report which aims to 
identify the inequalities of empowerment among young males 
and females in the Arab Mediterranean Countries (AMCs). 
Disparities and inequalities already present in programmes for 
capacity building addressed to young men and women have 
been underlined in this paper. This document describe also the 
efforts already made by governments and civil society in the 

SAHWA project: 
Tunisia’s main results 
and CAWTAR’s contribution

Fadhila NAJAH - Tunisia
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pregnancy and childbirth deaths, marriage of 
minors, forced illiteracy, denial of education and 
further education, marginalization and exclusion 
from participation in public affairs and decision-
making circles, denial of access to resources and 
services , unequal pay for the same work... 

The list goes on and on in the manifestations of 
discrimination, which have severe consequences 
and implications affecting not only women, but 
also casting a shadow on the family and society.

International and UN conventions, treaties and 
conferences work to address all of these.  They 
seek to bridge the gaps and find mechanisms to 
push for solutions, although it appears from the 
figures, statistics and data that the efforts have not 
reached the required level and that the dark reality 
related to the situation of women and their place 
requires sounding the alarms in different regions of 
the world.  

Indeed, Arab women are still living in poor situations 
and suffering in the wake of the outbreak of wars 
and conflicts here and there. They therefore have 
become the most vulnerable and fragile link and 

the most threatened and prone to dangers and 
setbacks.

With all this momentum, movement and 
permanently changing reality, all eyes today and all 
the clocks are turned to the 2030 deadline set by 
the Sustainable Development Strategy document 
to transform the world through the implementation 
of a new development agenda containing 17 goals 
and 169 targets. Is there hope to achieve parity in 
the planet on all levels? And in all regions?

It will not be enough to wait, because responsibility 
is shared and must be borne by all actors without 
exception and must also involve stakeholders, 
especially marginalized groups. 

And to make the critical events and precise dates 
which we celebrate from time to time to honor the 
efforts of women of the world or to pay homage 
to the dedication of human rights or... to be a 
valid catalyst for the activation of rights and the 
realization of their rights without any discrimination 
whatsoever, and to be firm steps towards a world 
that can accommodate all l
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This harvest, however, does not neglect to remind 
of the difficulties and manifestations of injustice and 
unfairness practiced against women here and there, 
only because they were born female.

Feminized poverty, rape, domestic violence, 
exploitation, circumcision, war and conflict risks, 

109 years have passed since American women workers held protests to demand justice and 
equality in employment, protection, pay and working hours, as well as the right to education and 
knowledge, and to denounce manifestations of discrimination and abuse and child labor, and this 
was precisely on March 8, 1908. 

In the world, 40 years have elapsed since the celebration, for the first time, of that anniversary 
since the adoption by the United Nations Organization of the International Women’s Day in 1977. 

During that day we all celebrate the struggles of women in all parts of the world and raise our voices 
loudly to call for the fulfillment of the rights and their application on the ground and enacting 
necessary legislative reforms to enshrine the values and principles of equity, equality and justice.

Every year, defenders and advocates of women’s 
rights reap the harvest of a full year of struggle, 
mobility and achievement made in terms of 

promoting these rights and pushing for a more 
equitable and fairer environment, one that is more 
conducive to women’s realization of their human and 
legal rights. 

In the beginning was the word

would parity come to the planet by 2030?

Lobna NAJJAR ZOGHLAMI - Cawtar
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Many battles have been fought by Arab 
women to obtain their rights ... They 
have won in many rights battles, lost 

other battles and are still fighting on many 
fronts to obtain a right, and develop another and 
prevent another of  falling…

In our Arab region, women have fought to win 
a recognition of  their rights. However, that 
recognition has to a certain extent awaited 
confirmation of  those rights and enjoying them 
effectively.

Therefore, the road is still long, and many are 
the successes that have not yet been achieved 
in terms of  closing the gaps and making the 
necessary legislative reforms towards the 
establishment of  real equality before the law and 
in the law.

As we all celebrate March 8 as the International 
Women’s Day, we seek as much as possible to see 
the evolution of  the situation with a positive eye. 
We remember the names of  hundreds of  women 
who have led heroic struggles to promote the 
status of  women and their place in society... and 
of  course we will not forget our mothers and 
grandmothers who have worked to put us on 
the right path that leads us to modernity and 
progress, while they were far from this path and 
were forced not to follow it.

Nevertheless, they worked at home, in fields 
and farms without pay, and without having 
their active roles within their families and 
communities valued. Their enjoyment of  the 
right to education depended on the will of  the 
father, and their choice of  the husband was 
involuntary.

Today, many Arab women enjoy equal rights in 
professional and political life. They have the right 
to vote and stand for office, and the doors have 
been opened to them in all professions. 

But other women are still struggling for the same 
rights enjoyed by their counterparts and are 
deprived of  many of  their human rights. 

I am sure that their march will inevitably lead 
to success towards the establishment of  real 
equality before the law and in law, no matter how 
long it takes and even if  the way would be beset 
with thorns and wounds.

The most serious obstacle to women’s freedom 
comes from the closest people, family and 
parents who enjoy the «male privilege”, which is 
practiced and upheld in private space where the 
first perceptions and ideas are formed about the 
roles of  women and men and their abilities and 
status in the family and society.

In Tunisia, where the Personal Status Code 
is considered the closest legal document to 
achieving full equality between women and men 
with regard to marriage, divorce and responsibility 
for children, it is owed to our mothers and also 
to our sisters who have struggled in institutions, 
unions and associations that took the risk to 
achieve more justice and equality. 

This is also due to an elite of  enlightened and 
modern men interested in issues and concerns of  
women who actively participated in the defense of  
women’s rights prior to independence, but also 
before the revolution of  January 14, 2011, and 
then within the movement we have experienced 
over the last few years.

May we celebrate March 8 every year and make 
it a step towards true justice and full equality that 
ends discrimination and violence against girls, 
adolescents and women around the world as 
one of  the most important obstacles to women’s 
empowerment. 

It is my hope that this date will lead to further 
consolidation of  a culture of  peace and dialogue, 
thanks to the concerted efforts of  all actors who 
support women’s issues and rights, each from his 
positionl
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