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التوطئــــــة والشكــــــــــــر 

2011 ومن خالل خمتلف املشاريع اليت  دأب مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« منذ عام 
ينفذها على املستوى االقليمي والوطين على تعميق البحث يف كل ما يتعّلق باجملال »احملّلي«، سواء تعّلق 

األمر باملشاركة االقتصادية أو السياسية أو بالتنمية بشكل عام وبدور اجلمعيات واإلعالم يف ذلك. 

الالمركزية  من  مزيد  حنو  الثورة  بعد  تونس  يف  العام  التوجه  ضمن  »باحمللّي«  االهتمام  يأتـــي 
االنطالقة  وكانت   ،2014 دستور  خالل  من  العام  التوجه  هذا  تدّعم  وقد  التشاركية،  والدميوقراطية 
 7200 انتخاب حوالي  2018 ومّكنت من  6 ماي  انتخابات حملية بلدية دارت يوم  أّول  الفعلّية له خالل 

مسؤول/ة ممثلني لـ 350 بلدية. 

يف هذا الصدد، أعّد املركز سلسلة من الدراسات اليت عنيت باملشاركة احمللّية يف عديد اجلهات نذكر 
منها على سبيل الذكر ال احلصر سوسة، املنستري، مّجال، القصرين، قفصة وتوزر والقريوان)1(. مواصلة 
3 واليات هي:  يف هذا اجملهود، أعّد املركز اصدارا جديدا يعنى مبسألة املشاركة املدنية والسياسية يف 
بنزرت، قابس وقفصة، وتندرج هذه الدراسات ضمن مشروع مشرتك مع وكالة التعاون االسباني حول 

»مشاركة النساء واالعالم يف احلياة العامة حلوكمة حملّية أفضل«. 

يتمثل هذا اإلصدار يف مسح ميداني Mapping نقّدم من خالله أهّم الفاعلني احملليني يف اجلهات الثالث، 
باإلضافة إىل قراءة يف جممل املؤشرات الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية، ومؤشرات املشاركة 
يف األحزاب السياسية واجلمعيات والنقابات والسلط احمللية واملنظمات الوطنية. كما يشفع هذا املسح 
امليداني بتحليل ملسألة املشاركة املدنية والسياسية من خالل مقابالت مع مجلة من الفاعلني احملليني يف 

الواليات املعنية بالدراسة. 

 من بني هذه الدراسات: دراسة خواجة أمحد، وحيزم فتحية، حول »املشاركة السياسية للمرأة التونسية: دراسة مونوغرافية لوالييت املنستري وسوسة«، مجعية صوت . 1
النابلي وزهري جنات حول »املشاركة  2016. ودراسة رابح  العربية للتدريب والبحوث كوثر ومؤسسة نساء األورو- متوسط،  املرأة  املرأة جبمال بدعم من مركز 
السياسية والسلوك االنتخابي للمرأة جبمال«، مجعية صوت املرأة جبمال بدعم من مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر«، 2016.  دراسة »النساء يف احلياة 
السياسية واملدنية، املعيقات وسبل التجاوز، املغرب، تونس، األراضي الفلسطينية واليمن«، )جمموعة من الباحثني( بدعم من مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 

كوثر، 2017، ونذكر كذلك دراسة 
» Politique et jeunes femmes vulnérables en Tunisie«، Ben Salem )M(, Ben Cheikh )S(، مركز كوثر واليونسكو-الرباط، 2013، ودراسة 
» Femmes, leadership et participation à la vie publique et politique en milieu local : cas de localités de Gafsa et Médenine, 
CAWTAR, Saddi )L(, Majeldi )S(, Hammami )M( et Akrimi )N(, 2017. 
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تكمن أهمّية هذا اإلصدار يف املساهمة يف سّد الفجوة املعرفية حول املوضوع يف ظّل غياب الدراسات حوله 
يف الواليات املعنية، وهو ما عاينه املركز من خالل عمله امليداني وبالشراكة مع خمتلف األطراف، هذا 
االعتبار  أخذا بعني  الثالث  املشاركة يف اجلهات  لتحليل ظروف، وحتديات  ثانية  من جهة، ومن جهة 

للسياقات التارخيية املختلفة وللخصائص املمّيزة لكّل والية وحتى للمعتمديات. 

ال يفوتنا يف نهاية هذه التوطئة، أن نتقّدم بالشكر إىل الباحثات والباحثني وإىل اجلمعيات الشريكة وكل 
وأحزاب  رمسّية  جهات  من  الالزمة،  باملعطيات  التوّصل  يف  العون  يد  لنا  قّدموا  الذين  احملليني  الفاعلني 
سياسية ومجعيات ونقابات... إخل. والشكر موصول كذلك إىل وكالة التعاون االسباني على دعمها هلذا 

املشروع الذي ينّفذ يف جهات مل حتظى مبا يكفي من االهتمام، خاصة فيما يتعّلق بقضايا املرأة. 

د. سكينــــة بــــوراوي
املديرة التنفيذية

مركز كوثر
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التمهيــــــــد

تعّد مشاركة املرأة يف احلياة العاّمة والسياسية مؤشرا ومقياسا على تقدم وحتّضر اجملتمعات ودرجة 
منّوها، ومن أجل ضمان وتعزيز تواجد املرأة يف احلياة العاّمة يف اجملتمع، من الضروري تطوير مشاركتها 
يف األحزاب السياسية ويف اجلمعيات واهلياكل النقابية وخمتلف اهلياكل النيابية، وصوال إىل مناصب 

صنع القرار يف كّل أجهزة الدولة. 

وال  منقوصا  والسياسي  املدني  العمل  يف  الفّعـــالة  مشاركتهـــا  وتعزيـــز  سياسيـــا  املرأة  متكني  يزال  وال 
حيظى باالهتمام الالزم من طرف اجلهات احلكومية وغري احلكومية يف تونس سواء قبل سنة 2011 أو 
بعدها، )األحـــزاب، النقـــابـــات، اجلمعيــــات، اجملالس النيـــابية إخل...( رغـــم وجود نصوص قانونية داعمة 
خاصة يف دستور 2014، ورغم رفع تونس لتحفظاتها على اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة 

منذ أكتوبر 2011)2(. 

تونس  يف  تارخيية  فرصة   ،2011 جانفي   14 –  2010 ديسمرب   17 يف  انطلق  الذي  الثوري  املسار  وشّكل 
إىل   1956 من  بورقيبة  احلبيب  الرئيس  حكم  مرحلة  يف  سواء  احلاكمة  السياسية  املنظومة  لتعرية 
1986، أو منذ تولي السيد زين العابدين بن علي احلكم يف 7 نوفمرب 1987 وحتى تاريخ اندالع الثورة. كما 
إىل  أّدت  اليت  والتنموية  االقتصادية  السياسية واإلخالالت  التجاوزات  للكشف على كـــل  كان فرصة 
فجوات كبرية بني خمتلف اجلهات يف تونس وإىل نسب بطالة وفقر باتت تشكل اشكاال تنموّيا وسياسّيا 

واقتصادّيا يصعب جتاوزه. 

وكشفت الصراعات اليت دارت يف تونس بني سنوات 2011 - 2014 باخلصوص عن خالفات ايديولوجية 
وثقافية عميقة وعن صراعات متجذرة بني خمتلف التوجهات، وكانت املرأة من أهم ركائز وجماالت 
ورهانات هذا الصراع، كما كانت كذلك أهّم فاعل حسم هذه الصراعات، ولو بشكل أّولي، خالل خمتلف 
احملطات التارخيية اليت عاشتها تونس )مثال خالل انتفاضة احلوض املنجمي، أو اعتصام القصبة، أو خالل 
كل االحتجاجات واملظاهرات والتحركات االجتماعية اليت ُنظمت ملواجهة التيارات السياسية والدينية 
»احملافظة« اليت كان من أهّم مطالبها بعد »الثورة« هو مراجعة جملة األحوال الشخصّية وحّث النساء 
باخلصوص  استهدفت  واليت  والتشويه  »التخجيل«  محالت  خالل  من  اخلاص  الفضاء  إىل  الرجوع  على 

النساء الناشطات يف اجملتمع املدني ويف اجملال السياسي. 

مل يتم االعالم بالرفع لدى منظمة األمم املتحدة رمسيا إال يف أفريل 2014. 2
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وميكننا اجلزم اليوم، أنه حتى بعد دستور 2014 وما جاء فيه من نصوص داعمة لتواجد املرأة يف احلياة 
العاّمة والسياسية )3( والعمل على توليها مناصب صنع القرار على قدم املساواة التامة والفعلية مع الرجل، 
ورغم التنصيص على مبدأ التناصف األفقي يف قانون االنتخابات التشريعية والتناصف العمودي واألفقي 
يف قانون اجملالس البلدية، فإّن نسب مشاركة النساء ال تزال دون املطلوب، وال تزال أفق مشاركتهّن يف 
احلياة العامة والسياسية منقوصة، وال يزال اخلطر املهّدد ملكاسبهّن وحقوقهّن موجودا وحيتاج إىل العمل 

واليقظة من خمتلف القوى الدميوقراطية والنسوية باخلصوص. 

يف هذا اإلطـــار، أجنز مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« مسحا ميدانيا ضمن مشروع 
التعاون االسباني حول »مشاركة النساء واالعالم يف احلياة العامة، حلوكمة  مشرتك مع وكالة 

حملية أفضل«. 

هدف هذا املسح إىل مجع وحتليل املعطيات حول واقع مشاركة النساء يف احلياة العامة والسياسية 
السياق  املشاركة ضمن  لتفعيل هذه  املساعدة  و/أو  املعيقة  األسباب  قابس وقفصة وفهم  يف والييت 

اجملتمعي والتارخيي هلذه اجلهات والذي ال خيلو من خصوصيات جغرافية وتاريخ. 

خاصة املادة الـ 34، اليت تنّص على أن »تعمل الدولة على ضمان متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة«، واملادة 46 اليت جاء فيها: “تسعى الدولة إىل حتقيق التناصف . 3
بني املرأة والرجل يف اجملالس املنتخبة«، دستور اجلمهورية التونسية، جوان 2014.   
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اجلـــزء األول: اإلطار العام للمسح امليداني 

املنهجيــــة واألهــــداف املســح:  تقديـــم  	.I

املوضــــــــوع  	.1

متحور املسح امليداني الذي أعّده مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر«، حول واقع مشاركة 
النساء يف خمتلف اهلياكل احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني )األحزاب، اجلمعيات، النقابات، اجملالس 
النيابية، اهلياكل واملنظمات احلكومية وغري احلكومية( وأهّم التحديات اليت تواجههّن يف ولوج هذا اجملال 
والتارخيية  والسياسية  االقتصادية  اخلصوصيات  االعتبار  بعني  أخذا  واحملّلي،  اجلهوي  املستوى  على 
تلك  يف  للنساء  الناجحة  النماذج  ابراز  إىل  الدراسة  هذه  سعت  كما  وقابس.  قفصة  لوالييت  والثقافية 

املناطق عرب التاريخ. 

األهــــــــــداف   	.2

إن اهلدف األساسي هلذا التقرير هو وصف وضعّية املشاركة النسائية يف احلياة العامة من خالل مسح 
وقابس  قفصة  والييت  اختيار  وقع  وقد  ومعيقاتها.  وكيفيتها  املشاركة  مدى  ويوضح  يرصد  ميداني 

إلجراء هذا املسح امليداني. أما األهداف اخلصوصية فهي التالية: 

• مجع معطيات سوسيو- دميغرافية حول اجلهات املعنية بهذه الدراسة.	
• الشأن 	 ويف  العامة  احلياة  يف  املرأة  مشاركة  حول  ودراسات(  )حبوث  واملعارف  املعطيات  مجع 

السياسي بالواليتني.
• مجع معطيات حول اجلمعيات واألحزاب السياسية الناشطة يف الواليات املعنية ومتثيلية النساء 	

األعراف،  احتاد  للشغل،  اجلهوي  )االحتاد  التنفيذي  املكتب  أو  احمللية(  )اجلهوية،  هيئاتهم  يف 
االحتاد اجلهوي للمرأة التونسية، اجلمعيات(.

• التعرف على مدى اخنراط اجلمعيات واملنظمات احمللية يف حركية الدفاع على املساواة بني 	
يف  والسياسية  العامة  احلياة  يف  النساء  مشاركة  من  الرفع  حول  اجلهود  دعم  ويف  اجلنسني 

الواليتني.
• تقديم بيانات حول املشاركة السياسية للنساء كناخبات ومنتخبات يف االنتخابات التشريعية 	

والرئاسية لسنة 2014، 
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• إبراز التجارب الناجحة وغري الناجحة ملشاركة املرأة يف الشأن العام والسياسي يف الواليات مع 	
ذكر األسباب.

العمــــــل:   منهجيــــــة  	.3

يستند هذا التقرير على منهجية مرّكبة مكّونة كالتالي: 

جزء أّول كّمي quantitative، يقّدم أوال اجلهة واملعتمديات املقرتحة للدراسة، ثانيا: يعرض  أ .	
ma - ميدانيا مسحا  يعرض  وأخريا  للجهات.  واالقتصادية  السويسو-دميوغرافية   ململؤشرات 

العام والسياسي يف اجلهات،  الشأن  املشاركة يف  ping ملؤشرات 

qualitative، حّللنا من خالله حمتوى جمموعة من املقابالت شبه املوجهة  جزء ثاني كيفي  ب .	
entretien semi directif، واجملموعات البؤرية )املركزة( واملقابالت اجلماعية اليت مت اجراءها 

يف إطار اإلعداد هلذا التقرير مع جمموعة من الفاعلني احملليني يف اجلهات واملمثلني للعديد 
من األطراف )أحزاب، مجعيات، نقابات، سلط حملية...(. قمنا بإعداد حماور األسئلة واحلوار 
خلمس  حياتية  لسري  ملخصات  اعداد  مت  كما  سنقابلهم.  الذين  األشخاص  نوعية  حبسب 

سيدات كنماذج عن بعض القياديات من كل من قفصة وقابس. 

  : البحــــــث  عّينــــــة  	.4

امليداني يف الواليتني على مرحلتني، مرحلة أوىل يف الفرتة ما بني شهري نوفمرب وديسمرب  مت البحث 
الفاعلني  مع  الفردية  املقابالت  بعض  اجراء  خالهلا  ومت  للجهة،  استكشافية  بزيارة  انطلقت   ،2017
احملّليني)4(، و3 مقابالت مجاعّية )واحدة يف قفصة واثنتان يف قابس( إىل جانب ورشتني بؤريتني واحدة 

يف قفصة وواحدة يف قابس. 

موجّهة  شبه  معّمقة  مقابلة   20 اجراء  يف  ومتثلت   ،2018 سبتمرب  شهر  خالل  انتظمت  الثانية  املرحلة 
امليداني. وخالل  العمل  األوىل من  املرحلة  نتائج  استنادا إىل  انتقاءهم  الفاعلني احملليني، وقع  مع بعض 
املرحلتني، مت اعتماد عّينة كرة الثلج، حيث اخرتنا بعض األشخاص املفاتيح الذين يستوفون املواصفات 
أو تستجيب حلاجاتنا بعالقة مبجتمع  املواصفات  بنفس  آخرين  اقرتاح أشخاص  املطلوبة وطلبنا منهم 
املنظمات  النقابات،  اجلمعيات،  األحزاب،  التالية:  اجلهات  ممثلي  من  اختيارنا  حسب  واملكّون  البحث، 

لألسف ونظرا خللل الكرتوني، مت اتالف غالبية التسجيالت اليت وقعت خالل هذه اللقاءات، لذلك مل يتم االعتماد عليها كثريا يف التحليل. . 4
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منها  املناطق  من  مجلة  البحث  جمتمع  مشل  واالعالم.  احمللية  السلط  احلكومية،  املؤسسات  الوطنية، 
وشنين  زلطن  وبين  واملدّو  والسند  عيش  وسيدي  والقصر  الشمالية  وقفصة  اجلنوبية  وقفصة  الرديف 

وقابس املدينة ووذرف واحلامة ومارث والزارات واملطوية، ونلخصه يف اجلدول التالي)5( : 

جدول عـــدد 1 : توزيع عينة البحث يف املرحلة األوىل حبسب اجلنس ونوعية اهلياكل والوالية 

قـــــــابسقفصــــة

نوع اهليكل
رجــــالنســــاءرجــــالنســــاء

2231أحزاب

11131211مجعيات

1161مؤسسات حكومية وسلط حملية 

3211أخر ى )اعالم، هيئات(

2696منظمات /نقابات

19242220اجملمــــــــوع

جدول عـــدد 2 : توزيع عينة البحث يف املرحلة الثانية حبسب اجلنس ونوعية اهلياكل والوالية  

قـــــــابسقفصــــة

رجــــالنســــاءرجــــالنســــاءنوع اهليكل

5031أحزاب

2020مجعيات

3020مؤسسات حكومية وسلط حملية 

1010منظمات /نقابات

11081اجملمــــــــوع

 انظر اجلدول يف احمللق عدد 1: »عرض تفصيلي لرتكيبة جمتمع البحث حسب املرحلة، اجلنس، احلالة االجتماعية واهلياكل يف كل من قفصة وقابس« . 5
وامللحق عدد 2 »عرض تفصيلي لرتكيبة جمتمع البحث حسب املرحلة، اجلنس، احلالة االجتماعية واهلياكل يف كل من قفصة وقابس )املرحلة الثانية(. 
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اخلصائص اجلغرا- تارخيية للواليتني 	.II

التــارخييــــة  املوقـــع اجلغرافــي واخلصــــائــــص  	.1

واليــــــة قفصــــــة  أ .	

و8.7 % من  التونسية،  اجلمهورية  مساحة  5 % من  )أي  كلم²،   7.807 حوالي  قفصة  والية  متسح 
مساحة اقليم اجلنوب(. وتقع يف اقليم اجلنوب الغربي، حتّدها غربا احلدود اجلزائرية وجنوبا والييت 
قبلي وتوزر وشرقا والييت قابس وسيدي بوزيد ومشاال والية القصرين. ساهم هذا املوقع يف أن تكون 
قفصة منطقة ربط بني أقاليم الشمال واجلنوب وشرق البالد، وأن تكون املنطقة الفاصلة بني سهول 

البالد التونسية وصحرائها.  
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يبلغ عدد سكانها 337.331 نسمة سنة 2014 توّزع حسب اجلنس كالتالي: 166.418 ذكور و170.913 
اإلناث  بني  ما  السكان  توزيع  نسبة  وتعترب  ساكن/كلم²)6(.   43.2 السكانية  الكثافة  نسبة  تبلغ  إناث. 
والذكور مهّمة، حيث يغلب عدد اإلناث عدد الذكور يف العديد من املعتمديات كبلخري والقطار والقصر 

وقفصة الشمالية.

جدول عـــدد 3: توزيــع سكــان واليــة قفصــــة 
حســب املعتمديــة واجلنــس سنــــة 2014 )باأللف(

اجملموع اناث ذكوراملكتب
4.8785.14410.022قفصة الشمالية

5.0295.05510.084سيدي عيش

17.84618.63636.482القصر 

50.64350.505101.148قفصة اجلنوبية 

13.32813.68427.012أم العرائس 

13.22413.75226.976الرديف 

19.37919.25538.634املتلوي

7.7827.52415.306املظيلة 

9.53410.60320.137القطار 

6.6978.08714.784بلخري 

18.17818.66836.746السند 

---زانوش

---سيدي بوبكر 

166.418170.913337.331اجملموع 

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء، من تقرير »والية قفصة باألرقام 2016«، ديوان تنمية اجلنوب، وزارة التنمية واالستثمار 
والتعاون الدولي، تونس، 2017، ص 18.

تتكون والية قفصة من 13 معتمدية )هي: قفصة الشمالية، قفصة اجلنوبية، القصر، القطار، املظيلة، 
املتلوي، الرديف، أم العرايس، السند، بلخري، سيدي عيش، سيدي بوبكر واللة( و76 عمادة )33 يف الوسط 

البلدي و43 يف الوسط غري البلدي(، كما حتتوي الوالية على 9 جمالس قروية)7(. 

والية قفصة باألرقام 2016، ديوان تنمية اجلنوب، وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي، تونس، 2017، ص 10. . 6
انظر »والية قفصة باألرقام 2016«، ديوان تنمية اجلنوب، وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي، تونس، 2017، ص 10.. 7
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سيدي  السند،  زانوش،  بلخري،  القصر،  العرايس،  أم  املظيلة،  الرديف،  املتلوي،  قفصة،  هي:  بلدية   13 وجند 
بوبكر، سيدي عيش، اللة والقطار وذلك حبسب التقسيم البلدي اجلديد املعتمد عام 2018. 

متثل جهة قفصة منطقة توّسط بني مرتفعات الوسط التونسي واألراضي الصحراوية يف اجلنوب، وتشقها 
التنموية للدولة  إاّل أن السياسات  الواحات،  عديد األودية واألنهار اليت ساهمت يف جعل املنطقة من أمجل 
التونسية بعد االستقالل ساهمت يف جتفيف هذه األودية واألنهار من منابعها مما خلق أزمة مياه كبرية 
للجهة أثرت يف العديد من النواحي احلياتّية للسكان، كما أثرت كذلك على منتجاتها الفالحية، ويؤكد 
ذلك العياشي فيقول: »من أهم األنهار وادي بّياش الذي يعانق مدينة قفصة من اجلانب الشرقي، ولئن كان 
اليوم جافا متاما بسبب حواجز جتميع املياه اليت أقيمت يف أعالي جمراه سواء يف تونس أو اجلزائر... )ومنذ 

االستقالل( ومت حفر 430 بئرا عميقة و7.640 بئرا سطحية كما مت بناء ثالث سدود«)8(. 

ساهمت اجلبال احمليطة مبدينة قفصة )جبال املتلوي، وعرباطة وبوهدمة( يف محاية املناضلني والثوار خالل 
مرحلة مكافحة االستعمار الفرنسي لتونس، كما كان للقبائل والعروش سكان هذه اجلبال، دور يف تغيري 

النسيج االجتماعي والسياسي ملدينة قفصة. 

اجلزائر  وجنوب  جبنوبها  البالد  مشال  »تربط  كونها  يف  قفصة  ملدينة  االسرتاتيجي  املوقع  أهمّية  تكمن 
بالبحر األبيض املتوسط، وتعترب حبق ممّرا ضروريا وكذلك مدخال وعارضة طبيعية يف آن. ويفسر موقعها 

االسرتاتيجي إىل حد كبري ماضيها وأهمّية الدور الذي لعبته يف األحداث الرئيسية لتاريخ البالد«)9(. 

البلدات احمليطة بها، بلدات حديثة النشأة، حيث كانت »قفصة هي  خالفا لقفصة املدينة، تعترب خمتلف 
املدينة بامتياز ومنذ آالف السنني كانت الوحيدة اليت تتمتع بهذا الوضع يف هذه املنطقة اليت جابتها قبائل 
الرحل منذ فجر التاريخ. وميكن للقطار فقط أن تفتخر بقدم نسيب مبا أنه يبدو أنها أسست يف القرن اخلامس 
عشر. وقد مت إنشاء كل بلدات الوالية األخرى حديثا نسبيا ويرتاوح ذلك من بداية احلماية الفرنسية بالنسبة 

ألغلبها إىل هذه العشريات األخرية لبعضها مثل ِبْلِخرْي«)10(. 

تعود أسطورة نشأة قفصة إىل العصر احلجري، حيث وجدت »بقايا أثرية ..تعود إىل العصر احلجري القديم 
100000 ق.م( واليت اكتشفت يف جبل امليدة ورقوبة  30000 تقريبا إىل حوالي  السفلي )الفرتة املمتدة من 

احللو وراقوبة السلطان يف أحواز قفصة وكذلك يف املتلوي«)11(.

 نفس املرجع، ص 49. . 8
   مصطفى اخلنوسي والطاهر العياشي، قفصة أرض وتاريخ ورجال، مجعية صيانة مدينة قفصة، تونس، 2013، ص 123. . 9

  نفس املرجع، ص 20. . 10
  مصطفى اخلنوسي والطاهر العياشي، قفصة أرض وتاريخ ورجال، مرجع سابق، ص ص 21 - 22.. 11
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»األحواض  املسّمى  الباي«  »وادي  الكبري  احلوض  قاع  ويف  السكاني  التجمع  »قلب  يف  املدينة  يف  عثر  كما 
الرومانية« حسب املؤّلفات السياحية، على آثار مكان اقامة جملموعة بشرية يعود إىل العصر احلجري القديم 
)قبل حوالي 40000 سنة(... سيتمخض عن هذا احلضور البشري بعد آالف السنني ازدهار حلضارة سيسميها 
احلجرية  »باحلضارة«  عّرف  من  أّول   1909 سنة  مورغان  دي  ج.  كان  فقد  وفعال  »قبصية«.  األخصائيون 

الوسيطة اليت مساها »احلضارة القبصية« نسبة إىل االسم القديم لقفصة«)12(.

واليــــــة قـــــابس : ب .	

التونسية و7.9 % من  البالد  4.6 % من مساحة  7.166 كلم²، أي ما يوافق  تبلغ مساحة والية قابس 
مساحة اقليم اجلنوب التونسي. تقع يف اجلهة اجلنوبّية الشرقية من تونس، وتبعد عن العاصمة التونسية 
مسافة 400 كلم. حيّد والية قابس مدينة قبّلي من الغرب، مدنني من اجلنوب، البحر األبيض املتوسط 

من الشرق وصفاقس وسيدي بوزيد وقفصة من الشمال. 

مصطفى اخلنوسي والطاهر العياشي، قفصة أرض وتاريخ ورجال، مرجع سابق، ص ص 21 - 22.. 12
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 52.23 بـ  2014 مبعّدل كثافة سكانية يقّدر  374300 نسمة حسب تعداد  يبلغ عدد سكان والية قابس 
ساكن/كلم²، وبتباين يف متوّسط العمر بني خمتلف املعتمديات يقارب 9 نقاط أحيانا، فيبلغ أقصاه يف 
معتمدية مطماطة ليبلغ 37 سنة، يف حني سجل 27.9 سنة يف معتمدية غنوش )31.5 سنة يف احلامة، 

مطماطة اجلديدة 35.1 سنة، وقابس املدينة 33.4 سنة()13(.  

أما عن توزيع السكان حبسب املعتمديات واجلنس، فنالحظ تشابها واضحا مع ما الحظناه يف جهة قفصة، 
حيث جند أن نسبة اإلناث تتجاوز يف عديد املعتمديات نسبة الذكور وقد يعود ذلك إىل عوامل عديدة لعّل 

أهّمها اهلجرة اخلارجّية. 

جدول عـــدد 4 : توزيــع سكان والية قــابس 
حســب املعتمديــة واجلنس سنــة 2014 )باأللف( )14(

اجملموع اناث ذكوراملعتمدية

229102382146731قابس املدينة 

158931587531768قابس الغربية 

372533716974422قابس اجلنوبية 

145521349928051غنوش 

136851419327878املطوية 

4757539110148منزل احلبيب 

363893712373512احلامة 

206123834444مطماطة 

6613761114224مطماطة اجلديدة 

296063351663122مارث 

183719190581374300اجملموع 

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء، 2014

  املعهد الوطين لإلحصاء، قابس من خالل التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، ص 2.  . 13
  املعهد الوطين لإلحصاء، قابس من خالل التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، ص ص 3 - 4. . 14
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وتوزع  الريفي(  الوسط  و41  احلضري،  الوسط   32( عمادة  و73  معتمدية   11 من  قابس  والية  تتكون 
كالتالي:

جدول عـــدد 5 : املعتمديات والعمادات يف قابس حسب الوسط واملساحة)15(

عدد الوسطاملعتمدية
املساحة كلم العماداتالعمادات

مربع

املنطقة1، املنطقة2، املنطقة3، املنطقة4، شّط 5احلضريقابس املدينة 
سيدي عبد السالم 

408.25 قابس الغربية 
النحال، شنين الغربية، شنين الشمالية، شنين 6احلضري 

الشرقية، بومشة، اجلواولة 
الرماثي 1الريفي 

قابس اجلنوبية 
زريق، تبلبو، املنطقة 5، بولبابة 4احلضري 

املدو، ليماوة، املوازير 3الريفي 

غنوش الشرقية، غنوش الغربية، غنوش 4احلضري غّنوش 
19.00اجلنوبية، غنوش الشمالية 

املطوية 
املطوية اجلنوبية، املطوية الشمالية، وذرف 4احلضري 

333.35الشمالية، وذرف اجلنوبية 
العكاريت، اهليشة، امليدة 3الريفي

السقي، وادي الزيتون، ربيعة والي، املهاملة، 7الريفيمنزل احلبيب 
1131.00الفجيج، زقراطة، منزل احلبيب 

احلاّمة 

القصر، املنطقة الشرقية 1، املنطقة الشرقية 2، 4احلضري 
املنطقة الشمالية 

2318.60
9الريفي

احلبيب ثامر، البحاير، شانشو، فرحات حشاد، 
بوعطوش، املنطقة القبلية، بشيمة القلب، 

بشيمة الربج، احلامة الغربية 

مطماطة القدمية 
مطماطة القدمية 1احلضري 

1185.00
تشني، متزرط 2الريفي

مطماطة اجلديدة 
مطماطة اجلديدة 1احلضري 

713.00
الزوارة، هداج، بين عيسى، بين زلطن 4الريفي

مارث 
مارث، مارث الشمالية، الزرات 3احلضري 

1058.06
عرام، كتاتة، واريفن، عني الزركني، زريق 8الريفي

الغنديري، العاليا، سيدي التواتي، الزركني 

318.48توجان، زمرتن، تونني، دخيلة توجان 4الريفي دخيلة توجان 

كامل الوالية 
32احلضري

7484.74
41الريفي 

املصــــدر : والية قابس يف أرقام 2016، ديوان تنمية اجلنوب، وزارة االستثمار والتعاون الدولي، تونس، جويلية 2017. 

والية قابس يف أرقام 2016، ديوان تنمية اجلنوب، وزارة االستثمار والتعاون الدولي، تونس، جويلية 2017، ص ص 11 - 12. 15
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يوجد يف قابس 16 بلدية هي: احلامة، احلبيب ثامر-بوعطوش، الزارات، املطوية، بومشة، دخيلة توجان، 
شنين-حنال، طبلبو، غنوش، قابس، كتانة، مارث، مطماطة، مطماطة اجلديدة، منزل احلبيب، وذرف، 

مبجموع 312 مقعًدا.

بني  »متوسطة  منطقة  قدميا  تعترب  كانت  فقد  اسرتاتيجيا،  موقعا  تاكاباس،  أو  تاكاب  قابس،  حتتل 
أقصى اجلنوب وأقصى الشمال، وبني أوروبا وأفريقيا وملتقى الطرق اليت تربط بني الشرق والغرب. هذه 
الوسطية يف املكان تنتج عنها توسط يف الطقس... كانت أسواق قابس وميناؤها حمطة ومنطلقا للسفن 
والقوافل اليت ترتدد على وسط أفريقيا حتى السودان ووصفها التيجاني بأنها جّنة الدنيا لكثرة مياهها 
ومجال حدائقها وتنّوع خرياتها«)16(. تتمّيز املدينة خبليجها الذي يطّل على البحر األبيض املتوّسط من 

الشرق )كان يسّمى قدميا خبليج سريتس الصغري(، وميتّد على مسافة 85 كلم. 

تنقسم والية قابس إىل 4 مناطق طبيعية، هي)17(:

• مدينة 	 حول  الواحّية  املناطق  جّل  وتشمل  الكربى  قابس  منطقة  الســاحلي:  الشريط  منطـقــة 
قابس وتتميز بكثافة سكانية عالية وشريط ساحلي طوله 15 كلم ومتثل 5 % من مساحة الوالية. 

• واهلضاب 	 السهول  بكثرة  وتتميز  األوىل  للمنطقة  طوقا  متثل   : الوسـطى  الداخليـة  املنطـقــة 
والشعاب وخصوبة األراضي ومتثل17 % من مساحة الوالية. 

• املنطـقــة اجلبليـــة : تضم سلسلة من اجلبال املمتدة من توجان إىل مطماطة فاحلاّمة ومتثل 	
أهم التضاريس باجلهة ونقطة انطالق لعّدة أودية تتجه كلها حنو البحر والسباخ ومتثل 31 % 

من مساحة الوالية. 
• لالستغالل 	 القابلة  السهول  وامتداد  املراعي  باتساع  تتميز   : الصحراويــة  الرعويـة  املنطـقــة 

خاصة يف الزراعات الكربى، متثل 36 % من مساحة الوالية.

كما يرد ذكر مدينة قابس يف عديد املراجع القدمية، ونذكر منها ما قيل يف وصفها يف كتاب »الروض 
املعطار يف خرب األقطار« : »)قابس( مدينة من بالد إفريقية بينها وبني القريوان أربع مراحل، وتعّد من البالد 
اجلريدية، وبينها وبني طرابلس مثانية أيام وهي مدينة كبرية قدمية عليها سور صخر جليل من بناء 
األول، وهلا حصن حصني وأرباض واسعة، وفيها فنادق ومحامات، وقد أحاط مجيعها خندق كبري جيري 
أمنع شيء، وهلا واد يسقي بساتينها وأرضها ومزارعها،  إذا خافوا من نزول عدو عليهم، فيكون  املاء  إليه 
البحر. وبني مدينة قابس  القبلة والغرب، وهو يصب يف  الوادي من عني خّرارة يف جبل بني  وأصل هذا 
وبني البحر حنو ثالثة أميال وأكثر جناتها فيما بينها وبني البحر، وهي كثرية الثمار والتمر واملوز بها 
كثري وليس بإفريقية موز، وفيها شجر التوت كثري، ويربى بها احلرير وحريرها أطيب احلرير وأرقه 

  اهلادي وناس الزرييب، قابس درة خليج السرت الصغري، ط1، مطبعة اجلنوب، قابس، 2015، ص ص 3 - 4.  . 16
  انظر: اسرتاتيجية التنمية بوالية قابس، وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط، 2012، ص ص 3 - 4. . 17



22

مشاركة النسـاء يف احلياة العامة والسيـاسية يف واليتـي قـابس وقفـصـة

وليس يعمل بإفريقية حرير إال بها. وهي مدينة حبرية صحراوية ألن الصحراء منها قريبة، فيقال إنه 
ما اجتمع يف مائدة رجل ثالثة أشياء متضادة املواضع إال يف مائدة من سكن قابس: جيتمع فيها احلوت 
الطري، وحلم الغزال الطري والرطب اجلين، فهي حاضرة هذا اإلقليم وقطبه. ومن كالم الناس: قابس 
دمشق املغرب. وماء قابس شروب يستسيغه أهلها، وبغابتها أشجار وجنات وكروم وزيتون كثري، ويتجهز 
بزيته إىل النواحي وبها خنل ملتف ورطب ال يعدله شيء يف طيبه، وأهلها جينونه طرّيًا ثم يودعونه دنانات 
فيخرج بعد مّدة له عسلية ال يقدر على تناوهلا إال بعد زوال تلك العسلية ثم ال حياكيه شيء من التمر 
يف طيب مذاقه وتعلكه، ومرساها ال يسرت من ريح، إمنا ترسي القوارب بواديها، وهو نهر صغري يدخله املد 

واجلزر قالوا: ويف أهلها قلة ذمامة، وهلم زي ونظافة ويف باديتها عتّو وفساد وقطع سبيل«)18(.

البحـــث  املعتمديـــات جمـــال  تقديـــم  	.2

واليــــــة قفصــــــة  أ .	

السند  العرايس،  أم  املتلوي،  اجلنوبية،  قفصة  هي:  معتمديات   5 يف  قفصة  يف  البحث  تركيز  اخرتنا 
حيث  السكانية،  والكثافة  اجلهات  ملختلف  اجلغرافية  التغطية  أهّمها  لعّل  أسباب،  لعّدة  وذلك  والقطار، 
متثل قفصــــة اجلنوبيــــة الوسط املديين وقلب الوالية، حتّدها والية القصرين من الشمال، أم العرائس 

من الغرب، املتلوي واملظيلة من اجلنوب، والقصر وقفصة الشمالية من الشرق. 

اجلنوبية  قفصة  الغرب،  من  الرديف  الشمال،  من  العرائس  أم  حتّدها  منجمّية  منطقة  هي  املتلــــــوي 
واملظيلة من الشرق ووالية توزر من اجلنوب. كما اخرتنا معتمدية أّم العرائــــس اليت تغطي جزءا هاما 
وقفصة  اجلنوب،  من  الردّيف  وحتدها  الشرق،  جهة  من  اجلزائرية  الدولة  مع  احلدودية  املنطقة  من 
بوزيد  السنــــد فهي معتمدية متامخة لسيدي  أما  الشمال.  القصرين من  الشرق ووالية  اجلنوبية من 
الغرب.  الشمالية من  والقصر وقفصة  القطار وبلخري من اجلنوب،  والشمال، وحتدها  الشرق  من جهة 
وأخريا معتمدية القطــــار لكونها منطقة جنوبية صحراوية وحدودية مع والية قبلي من جهة اجلنوب، 

وحتّدها القصر والسند من الشمال، وبلخري من الشرق واملظيلة من الغرب. 

يتوّزع سكان مدينة قفصة كالتالي: »قفصة – املدينة: أوالد شريط )الدوالي( وأوالد سالمة )حي السرور، 
احلميلة، مرجع الصيد(، والظواهر )حي النور(، وأوالد جدلة )حي النور وحي السرور واحلميلة(، وأوالد 
صاحل )العسالة واملوىّل(، وأوالد حاج )العّسالة واملوىّل( وعليم )العسالة( والعيايشة )حي السرور( وأوالد 

بوسعيد )حي السرور( وأوالد موسى )حي النور وحي الشباب(«)19(. 

 احلمريي، حممد بن عبد املنعم و)حتقيق( احسان عباس، الروض املعّطر يف خرب األقطار، معجم جغرايف مع فهارس شاملة، ط2، مكتبة لبنان، بريوت، 1975، ص ص 451 - 450.. 18
 نفس املرجع، ص 123. . 19
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• معتمديــــة قفصــــة اجلنوبيــــة	

اجلنوبية  قفصة  معتمدية  مساحة  تبلغ 
426.1 كلم²، مبا نسبته 5.5 % من مساحة 
الوالية ككل، وتتكون من 12 عمادة، 9 منها 
املدينة،  قفصة  وهي:  احلضري  الوسط  يف 
قفصة الشرقية، حّي النور، حّي السرور، حّي 
إيلو  وادي  زروق،  سيدي  العسالة،  الشباب، 
الناظور  هي:  الريفي  الوسط  يف  و3  واملوىل، 

وكاف دربي والعقيلة. 

تتصّدر معتمدية قفصة اجلنوبية املرتبة األوىل من جهة الكثافة السكانية، حيث بلغ عدد السكان عام 2014، 
إناث. هذا وتعّد قفصة اجلنوبية منطقة  50.643 ذكور و50.505  101.148 ألف نسمة موزعني كالتالي: 
حضرية باألساس، حيث يتجاوز عدد السكان يف الوسط البلدي فيها 95 ألف ساكن، مقابل 5.9 ألف ساكن 

. يف الوسط غري البلدي عام 2014)20(. يتوزع سكان معتمدية قفصة اجلنوبية حسب العمادات كالتالي: 
جدول عـــدد 6 : توزيع سكان معتمدية قفصة اجلنوبية حبسب العمادة واجلنس )21(

اجملمــــوعإنــــاثذكــــورالعمــــادة

452946409169قفصة املدينــة

5956571911675قفصة الشرقيـة

7142707614218حــي الســــرور

5607591111518العسالـــة

459040178607سيـدي أمحـد زروق

5210548210692واد أيلــــو

449246759167املولــــي

343336117044حـــي النـــور

7348722714575حــي الشبـــاب

7747081482العقيلـــة

7226871409كـاف دربــي

8407521592النـــاظـــور

5064350505101148اجملمــــــوع

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014 

والية قفصة باألرقام 2016، ديوان تنمية اجلنوب، وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي، تونس، 2017، ص 20. . 20
املعهد الوطين لإلحصاء، التعداد العام للسكان والسكنى 2014، العدد 1، السكان واملساكن واألسر حسب الوحدات اإلدارية والوسط، تونس، سبتمرب 2015، ص ص 162 - 161.. 21
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• 	 Metlaoui معتمديـــــة املتلــــوي

تبلغ مساحة املتلوي 1113.4 كلم²، مبا نسبته 
اجلملّية  قفصة  والية  مساحة  من   % 14.3
سكانها  عدد  يبلغ  معتمدية.  أكرب  وتعّد 
38.634 ألف نسمة سنة 2014، منهم 19.379 

ذكور و19.255 إناث. 

6 منها يف الوسط احلضري وهي: املتلوي املركز، املتلوي احملطة، حي  10 عمادات،  تتكون املعتمدية من 
األمل الغربي، حي األمل الشرقي، الثاجلة واملزيرعة، و4 يف الوسط الريفي وهي: كريشة النعام، وادي 

األرطة، السقي القبلي واملقرون. 

ختتلف املراجع حول أصل تسمية »املتلوي«، فهناك من يرى أنه أطلق عليها هذا االسم لكونها »مّلت« أي 
مجعت سكانا من بلدان عديدة، وهناك رواية أخرى تقول أن التسمية تعود إىل الوادي الذي يشق املدينة 

على شكله امللتوي املعروف »بواد األرطى« الذي ينبع من املرتفعات اجلبلية من اجلزائر. 

ونشأت   ،1885 عام  الفسفاط  الفرنسية، مع اكتشاف  قوية حتت احلماية  تنمية  املتلوي وترية  شهدت 
والسكك  الفسفاط  شركة  تسمى  كانت  واليت  املستغلة  الشركة  مقر  استقبل  الذي  »املركز  قرب 
احلديدية الذي كان يستعمل لتوجيه املعدن حنو ميناء مدينة صفاقس وهي التسمية اليت ستختصر 
إىل »صفاقس-قفصة«. وقد مسيت البلدة اليت منت حول النواة اإلدارية األوىل مسيت فيليب توماس )وهو 
ما يسمى اليوم املتلوي-احملطة( إحياء لذكرى مؤسس هذا املركز املنجمي سنة 1899. وهي مشيدة على 
اإلداري  والتأطري  التحّكم  واملكاتب كان يشغلها جمموع موظفي  فاملساكن  الصرف...  األوروبي  الّنمط 

والتقين األوروبي«)22(.  

املوظفون  وعّوض  قفصة«  »فسفاط  شركة  للمناجم  املستغّلة  الشركة  اسم  أصبح  االستقالل،  اثر 
األجانب بآخرين تونسيني، وتغرّيت الرتكيبة السكانية للجهة بعودة العمال القادمني من اجلزائر وليبيا 

اثر الطفرة النفطية هلذه األخرية واستقالل اجلزائر. 

 Yazaki يازاكي  شركة  منها  األجنبية،  والشركات  املشغلني  من  العديد  اليوم  املتلوي  مدينة  تضّم 
Benetton املختصة يف املناولة يف  اليابانية املختصة يف صناعة كابالت السيارات، وشركة بينيتون 

جمال النسيج. 

مصطفى اخلنوسي والطاهر العياشي، قفصة أرض وتاريخ ورجال، مرجع سابق، ص 138. . 22
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جدول عـــدد 7 : توزيع سكان معتمدية املتلوي حبسب العمادة واجلنس )23(

اجملموعاناثذكورالعمادة

234624594805املتلوي املركز 

388637497635املتلوي احملطة 

217020404210املزيرعة 

125163288كريشة النعام

462047969416حي األمل الغربي 

6927031395حي األمل الشرقي 

369935547253الثاجلة 

9849901974وادي األرطة 

7387031441املقرون 

11998217السقي القبلي 

193791925538634اجملموع 

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014

• 	 Oum El Araies )24(معتمديـــة أم العرائــــس

تبلغ مساحة معتمدية أم العرائس 995.7 
املساحة اجلملّية  % من   12.8 أي  كلم²، 
ألف   27.012 سكانها  عدد  يبلغ  للوالية. 
ذكور   13.328 منهم   ،2014 سنة  نسمة 

و13.684 إناث. 

2 منها يف الوسط احلضري وهي أم العرائس املركز وأم العرائس احملطة، و5 يف  7 عمادات،  تتكون من 
الوسط الريفي هي الشنوفية، السويطري والدوارة وأم األقصاب وسيدي بوبكر. تأسست بلدية أم العرائس 
يف 14 مارس 1966.)25( تبعد معتمدية أم العرائس 50 كلم على مدينة قفصة، وهي منطقة حدودية مع 
اجلزائر، وحتاط جبملة من اجلبال لعّل أهمها جبل بو رملي )1156م( وجبل املغطة )948 م(، مما جيعلها 

حوضا حماطا باجلبال. 
املعهد الوطين لإلحصاء، التعداد العام للسكان والسكنى 2014، العدد 1، السكان واملساكن واألسر حسب الوحدات اإلدارية والوسط، تونس، سبتمرب 2015، ص ص 163 - 162.. 23

. 24 Source de la photo, le site de l’amicale des mines : http://www.amicale-des-mines.com/photos/photos-anciennes/photos-de-moulares?start=20
أمرعدد 106، 15 - 18 مارس 1966، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، ص 476.. 25
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جدول عـــدد 8 : توزيع سكان معتمدية أم العرائس حبسب العمادة واجلنس )26(

اجملموعاناثذكورالعمادة

103710052042أم األقصاب 

109710752172سيدي بوبكر 

5081536310444أم العرايس املركزية 

5507562811135أم العرايس احملطة 

337318655الشنوفية 

333265السويطري 

236263499الدوارة 

133281368427012اجملموع 

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014

• 	 El SENED معتمديــــة السنــــد

معتمدية  مساحة  تبلغ 
كلم²،   827.1 السند 
املساحة  من   % 10.6 ومتّثل 
عدد  يبلغ  للوالية.  اجلملّية 
نسمة  ألف   36.746 سكانها 
 18.078 منهم   ،2014 سنة 
ذكور و18.668 إناث. تتكون 
2 منها  7 عمادات،  السند من 
وهي  احلضري  الوسط  يف 
و5  الشمالية،  والسند  السند 
وعليم  ماجورة  هي  ريفية 
واجلديدة  الصادق  وعبد 

وصانوش.

املعهد الوطين لإلحصاء، التعداد العام للسكان والسكنى 2014، العدد 1، السكان واملساكن واألسر حسب الوحدات اإلدارية والوسط، تونس، سبتمرب 2015، ص 162.. 26
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جدول عـــدد 9 : توزيع سكان معتمدية السند حبسب العمادة واجلنس )27(

اجملموعاناثذكورالعمادة
236024234783السند 

307633116387السند الشمالية 

256927465315صانوش

252325995122اجلديدة 

237124514822عبد الصادق 

260125725173ماجورة

257825665144عليم

180781866836746اجملموع 

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014

تقع السند أو »قلعة السند« على سفح جبل عرباطة وتبعد حوالي 48 كلم عن مدينة قفصة. حافظت 
قرية السند على طابعها الرببري إىل وقت قريب، وكانت منطقة الساكت وماجورة حتديدا من آخر 
املناطق اليت كان سكانها يتكلمون الرببرية. متركزت يف هذه املنطقة سكان ينحدرون من نفس »األصول 
االثنية كسكان بوعمران، الساكت )أوالد بوسعد( العيايشة – يف قرى اجلناح اجلنوبي يف نفس السلسلة 
 Oum اجلبلية- وأوالد جبل موجرة املوجود يف الشمال. وتوجد أماكن، كانت قدميا، مأهولة بأّم العالق

الشمالي(«)28( السفح  Bou Zannouch )على  El Aleg وبوزنوش 

• 	El Guetar معتمديــــة القطار

910.0 كلم²  تبلغ مساحة معتمدية القطار 
للوالية.  اجلملّية  املساحة  من   % 11.7 أي 
سنة  نسمة  ألف   20.137 سكانها  عدد  يبلغ 
إناث.  و10.603  ذكور   9.534 منهم   ،2014
الشرقية،  القطار  هي  عمادات،   6 من  تتكّون 
يف   El Ortos واآلرطس  الغربية  والقطار 
وبئر  والساكت  والعنق  احلضري،  الوسط 

سعد يف الوسط الريفي. 

املعهد الوطين لإلحصاء، التعداد العام للسكان والسكنى 2014، العدد 1، السكان واملساكن واألسر حسب الوحدات اإلدارية والوسط، تونس، سبتمرب 2015، ص 163.. 27
. 28 Paul, Provotelle. Étude sur la tamazir't ou zénatia de Qalaât es-Sened )Tunisie(, par le Dr Provotelle, Paris, E. LEROUX, 1911, p 1. 
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جدول عـــدد 10 : توزيع سكان معتمدية القطار حبسب العمادة واجلنس )29(

اجملموعاناثذكورالعمادة

278831755963القطار الغربية 

5086181126األرطس

390541888093القطار الشرقية 

143715582995العنق

4895831072الساكت 

407481888بئر سعد 

95341060320137اجملموع 

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014

تقع واحة القطار يف منحدر جبل عرباطة الذي يشرف على القرية، ومتتد على مساحة 5 كلم، وتعترب من 
الواحات النادرة يف اجلنوب التونسي اليت ال متتلك ماء عيون طبيعية وجلئ سكان القطار إىل البحث عن املاء يف 
عمق »أكثر من عشرين مرتا حتت حجر قاعدة جبل عرباطة حبفر أروقة... تسمى قنوات الّري هذه املوجود 

يف القطار باملكولة وهي توصل املاء يف حدائق الواحة« )30(. 

املنطقة إىل طلب  فيها، يلجئ شباب  العمل  القطار، وندرة جماالت  نظرا للصعوبات اجلغرافية ملنطقة 
العمل يف املنجم يف املعتمدية اجملاورة أي املظيلة. نشئ حراك اجتماعي كبري يف املدينة حول املناجم، فقد 
استقدمت الشركة املسرية العديد من اليد العاملة من جهات خمتلفة، بداية من اهلمامة والطرابلسية 
القادمني من مصراتة وزلينت اضافة إىل السوافة )القادمني من سوف وهي مدينة يف اجلزائر تسمى اليوم 
اجملموعات  من  حقيقية  فسيفساء  األربعينيات  حوالي  إىل  املتلوي  بلدة  يف  املناجم  »عامل  ومّثل  الوادي(. 
البشرية املتجاورة دون اختالط ببعضها البعض ما عدى يف مقرات العمل... لكّل جمموعة عرقية قريتها 
املفصولة متاما عن القرى اجملاورة: حومة السوافة املميزة من بعيد بقبابها، وحومة الطرابلسية وحومة 

املراركة، والتونسيني« )31(. 

املعهد الوطين لإلحصاء، التعداد العام للسكان والسكنى 2014، العدد 1، السكان واملساكن واألسر حسب الوحدات اإلدارية والوسط، تونس، سبتمرب 2015، ص 163.. 29
  مصطفى اخلنوسي والطاهر العياشي، قفصة أرض وتاريخ ورجال، مرجع سابق، ص135. . 30
  نفس املرجع، ص 141. . 31
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فــــي واليــــــة قــــابس:  ب.	

اخرتنا يف هذا البحث الرتكيز على 5 معتمديات هي: احلاّمة، قابس املدينة، مطماطة القدمية، املطوية و 
مارث. يعود اختيارنا إىل احلاّمة نظرا ألهميتها التارخيية والنضالية واجلغرافية )من أبرز قادتها حممد 
قبلي غربا، مطماطة اجلديدة  )2318.60 كلم²(، حتّدها  الوالية  الدغباجي(، وهي أكرب معتمدية يف 
أّما  شرقا.  واملطوّية  الغربية  وقابس  اجلنوبية  قابس  مشاال،  احلبيب  منزل  جنوبا،  القدمية  ومطماطة 
لقابس،  اجلملّية  املساحة  من   % 15 تقارب  الوالية  من  هاّمة  مساحة  بدورها  فتحتل  مارث  معتمدية 

حتدها سيدي بوزيد وصفاقس وقفصة من الشمال، احلاّمة من اجلنوب، قبلي غربا واملطوية شرقا.

باملقابل، يعود اختيارنا ملطماطة القدمية لألهمّية التارخيية هلذه املعتمدية وقدرتها على احملافظة على 
أما  الرببري، حتدها قبلي غربا، مدنني جنوبا، مارث ومطماطة اجلديدة شرقا واحلاّمة مشاال.  طابعها 
قابس املدينة واملطوية، فهما معتمديتان تقعان على الشريط الساحلي لوالية قابس، وتعترب األوىل مركز 
الوالية، حيدها البحر األبيض املتوسط شرقا، غنوش مشاال، قابس الغربية غربا وقابس اجلنوبية جنوبا. 
أما الثانية، أي املطوية، فقد كانت من أهّم اجلهات اليت ساهمت يف احلركة الوطنية يف اجلنوب التونسي 
األبيض  البحر  القيادات، حتّدها صفاقس مشاال، منزل احلبيب واحلامة غربا،  العديد من  وكان لديها 

املتوسط شرقا وغنوش وقابس الغربية جنوبا. 
 

• 	 El Hamma معتمديــــة احلــــاّمة

الشرقي  اجلنوب  يف  احلاّمة  معتمدية  تقع 
لوالية قابس وتبعد عن مدينة قابس قرابة 30 
باجلبال،  حماطة  منبسطة  أرض  على  كم، 
روابي متفرقة إىل هنشري  الشرق متتد  »فمن 
الغرب  شانشو، وجنوبا هضاب مطماطة، ومن 
الفجيج  جبال  الشمال  ومن  عزيزة،  جبل 
جبال  متتد  الغربي  الشمال  ومن  والعيدودي، 

السقي املطلة على أرض قفصة وقبلي« )31(. 
تضم احلاّمة 13 عمادة على مساحة تقّدر بــــ 2318.60 كلم²، ويبلغ عدد سكانها 73.5 ألف ساكن سنة 

2014، يوزعون كالتالي: 36389 ذكور و37122 إناث. 

اهلادي وّناس الزرييب، احلامة تاريخ وحضارة، ط1، مطبعة التسفري الفيّن، صفاقس، 2009، ص 51.  . 32
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جدول عـــدد 11 : توزيع السكان يف معتمدية احلاّمة حبسب اجلنس والعمادة )33(

اجملمــــوعإنــــاثذكــــورالعمــــادة

250026645164املنطقة الشمالية 

5786600311789القصر 

428844098697املنطقة الشرقية 1

406239968058املنطقة الشرقية 2

5143526610409املنطقة القبلية 

7037851488فرحات حشاد 

440421861شانشو 

98811002088البحاير 

96810131981بشيمة الربج 

193819033841بشيمة القلب 

259926445243بوعطوش 

308030876167احلبيب ثامر 

389538317726املنطقة الغربية 

363903712273512جمموع معتمدية احلامة 

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014

كانت احلاّمة تسّمى بـ »حامة مطماطة« )لتفريقها عن حامة اجلريد(، وهي »معروفة ومتواجدة منذ 
أّن انتسابها إىل قبيلة مطماطة الرببرية يدّل على ذلك ألن مطماطة قبيلة بربرية  العهد الرببري إذ 

صبغتها العربية خصوصا منذ دخول بين هالل إىل املنطقة«)34(. 

هم  املنطقة  هلذه  األصليني  السكان  أن  على  تتفق  املصادر  أن  إاّل  احلاّمة،  لسكان  اإلثنية  األصول  تتعّدد 
الرببر )منهم اللواته وشنين وقبيلة مطماطة(، ثم العرب يف مراحل متقدمة من التاريخ. وحياول اهلادي 
)احلوازم،  وهم:  مينية  أصول  من  قبائل   : كالتالي  أصوهلا  حسب  العائالت  هذه  حصر  الزرييب  وّناس 
اخلذري، حجري، عّواجة، الكبابسة، العطاوة، ناجي التنوخي، الزربة، الصهبة، الوايف، العماري، احلبلي، 
وهم:  حجازية  أصول  من  وقبائل  الدغاسنة(،  أو  الدغسة  النهيدي،  خبيت،  بنو  الزمازمة،  بلي،  العذاري، 
)آل مسيط، املناصري، القرفة، الزوايدة، األصابعة، السّباعة السبعي، ربيعة، أوالد حريز، الشياب، العبادلة، 
اجلراسنة، الرضاونة، اخلرجة، البقلة، العداونة، أوالد حيي، أوالد سعيد، اجلماعيني، السبعة، العجامنة، 

التعداد العام للسكان والسكنى 2014، العدد 1: السكان واملساكن واألسر حسب الوحدات االدارية والوسط، املعهد الوطين لإلحصاء، سبتمرب 2015، ص 144. 33
  قابس عرب التاريخ، مرجع سابق، ص 189. . 34
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أوالد خليفة، أوالد السخري وأوالد عمر، اجلواوبة، الشراردة، خطوي، الغفافرة(، وقبائل من أصول كانت 
تقيم بالعراق )العابد، الرضاونة، اجلوادي، املناصرة، الطرابلة، آل معتوق، الرتامجة، الزواوية، أبو املعاجل، 
العّمارات، احملاجبة، أوالد فرحات، الودارنة، أوالد عقوب(، وأخريا، عائالت من أصول افريقية جاء بعضهم 
من »السودان والصومال ومن الغرب األقصى كعائلة الفاسي اليت أكد أفرادها أن جّدهم جاء إىل احلاّمة 

صحبة سيدي عبد اهلل خود«)35(. 

الفتوحات وملا جاء  »بعد  العهد اإلسالمي فيقول:  بلقاسم بن حممد بن جراد عن احلاّمة خالل  يتحّدث 
العرب عن طريق قبيلة بين صهبة يف القرن الثالث والرابع هجري وجدوا الرببر وسط الغابات وانصهروا 
العربية اإلسالمية وكانت مسّورة معظم شأنها وكانت تابعة لقابس مرة وتابعة  املدينة  معهم وبنوا 
للدولة املركزية مرة أخرى وتستقّل أحيانا عن احلكم املركزي أثناء ضعف الدولة...«)36(. ويرى أّن أهالي 
احلاّمة وصفوا يف جّل الكتابات التارخيية القدمية)37( بـالشجاعة والقوة واألنفة والنزعات التحّررية )38(، 
وهذا ما يفّسر وجود شخصيات »حوامية« ثائرة منهم اجملاهد »حممد الدغباجي« املفّكر »الطاهر احلداد« 

والنقابي »حممد علي احلامي« والسياسي »جلولي فارس«. 

• 	 Métouia )39(معتمديــــة املطويـــة

والية  من  اجلنوب  واحات  إحدى  املطوية 
واحتوائها  للبحر،  مبحاذاتها  تتميز  قابس، 
على نبع ماء طبيعي يسمى »العني القدمية«. 
عدد  ويبلغ  كلم²   333.35 مساحتها  تبلغ 
سنة  تعداد  حسب  ساكن  ألف   27.9 سكانها 
2014، ينقسمون كالتالي: 13.7 ألف ذكور 
و14.2 ألف إناث. تشمل املعتمدية 5 عمادات 
اجلنوبية،  وذرف  الشمالية،  وذرف  هي: 
بلدية  تكونت  وامليدة.  اهليشة  العكاريت، 

املطوية عام 1957.

 اهلادي وّناس الزرييب، احلامة تاريخ وحضارة، مرجع سابق، ص ص 70 - 72. . 35
  قابس عرب التاريخ، ص 190. . 36
  مثال يف رحلة التيجاني ألبي حممد أمحد ابن حممد التيجاني، ويف مقدمة ابن خلدون. . 37
  يذكر أنهم اعلنوا العصيان يف عهد احلفصيني، ويف 1914 شاركوا يف االنقالب ضد السلطة الفرنسية.... 38
صورة حمطة قطار العوينات التابعة ملعتمدية املطوية، مأخوذة من موقع تونس الرقمية.. 39

https://www.arrakmia.com/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B3-
% D 8 % A 5 % D 8 % B 5 % D 8 % A 7 % D 8 % A 8 % D 8 % A 9 -3 -% D 8 % A 3 % D 8 % B 4 % D 8 % A E % D 8 % A 7 % D 8 % B 5 -
%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D8%A7%D9%85-
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غربا،  ووذرف  شرقا  املتوسط  البحر  حيّدها  التونسية  اجلمهورية  من  الشرقي  اجلنوب  يف  املطوية  تقع 
ووادي العكاريت مشاال وقابس وغنوش جنوبا. هي منطقة بني البحر واهلضاب. قدميا، كان يعّد موقعها 
والقريوان  قابس  بني  تربط  اليت  التجارية  للطرقات  ملتقى  كانت  حيث  بالتجارة،  بعالقة  اسرتاتيجيا 

والطريق الصحراوية الرابطة بني قابس وقفصة ومنها إىل اجلزائر. 

جدول عـــدد 12 : توزيع سكان معتمدية املطوّية حسب اجلنس والعمادة )40(

اجملمــــوعإنــــاثذكــــورالعمــــادة

207322484285وذرف الشمالية

286331255988وذرف اجلنوبية 

7978411638العكاريت 

143213822814اهليشة 

113011542284امليدة 

136851419327878اجملموع 

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014

تعترب الدراسات حول جهة املطوية نادرة، فحتى -القدمية واحلديثة منها واليت تناولت بالبحث منطقة قابس 
مل تتطرق إىل اجلهة، حبيث »يصعب التوّصل إىل حتديد الفرتة التارخيية بالصورة املرجّوة واملطلوبة نظرا 

النعدام مصادر التوثيق املكتوبة اليت تهّم املطوية«)41(. 

والسهول  واجلبل  البحر  بني  وموقعها  مجيلة  خنيل  غابة  »وبها  قابس  عن  كلم   12 املطوية  وتبعد  هذا 
القدمية(، وتعرف عند  )بالعني  اليوم  الزراعية وجوها صحي، وتستقي من عني قدمية تسمى عندهم إىل 
سكان الضواحي بعني املطوية، وتقع هذه العني باجلهة الغربية من البلد جبانب الطريق...تنقسم البلدة اليوم 
املطوية  وزاويته معروفة بني  – واملاية(، ويرجعون يف تسميتهم إىل سيدي مبارك  )املطوية  إىل حمليتني 
والعوينات، وتتفرع احملليتان إىل عروش: األمحدين – ومنهم : السوامل واحلنايرة - والبكاكشة- والشوامخ- 
: ومنهم احلوامد  املراشدة  القادر وأوالد مبارك.  الرحيم، أوالد عبد  وأوالد رجب. الشرفاء: ومنهم أوالد عبد 
والعتايدة. البنينات: ومنهم أوالد بوسعادة والدهامنة. املاية: ومنهم العيايدة، واملهاذبة وأوالد حيي واحلنانشة 
وكلهم يسكنون املطوية وسيدي مهذب ... وسّكان البلد )املطوّية( أهل نشاط وحزم، نزح فريق كبري منهم 

للعاصمة وأكثر أشغاهلم بالتجارة والنقل واملقاوالت«)42(. 

التعداد العام للسكان والسكنى 2014، العدد1: السكان واملساكن واألسر حسب الوحدات االدارية والوسط، املعهد الوطين لإلحصاء، سبتمرب 2015، ص 144. . 40
البشري التيجاني الرقيقي، نافذة على تاريخ املطوية وتراثها، مطبعة املنارة، قابس، نوفمرب 1999، ص 7.. 41
بنزرت واالستعمار، حبث يف السياسة االستعمارية واحلركة الوطنية يف جهة بنزرت 1924 - 1956، مرجع سابق، ص 109. . 42
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استقّر يف املطوية العديد من العروش نذكر منها »عرش البكاكشة الذي تفّرع عن سيدي مبارك وزاويته 
ما تزال قائمة الذات وينسب عرش الشرفاء إىل الساقية احلمراء من أراضي مراكش باملغرب األقصى )...( 

وبقية العروش املستقّرة باملطوّية اليوم جتمع بني املراشدة والرقايقة واحلّمادين والبنينات«)43(. 

عرفت املطوية ألسباب اقتصادية باألساس، موجات من النزوح واهلجرة املبكرة إىل تونس العاصمة وبعض 
املناطق الداخلية األخرى كمنطقة اجلريد والشمال الغربي وإىل خارج الوطن وخاصة فرنسا. ويرى البشري 
التيجاني الرقيقي أّن هجرة »أهالي املطوية لإلقامة بتونس العاصمة -تعود- إىل قرابة ثالثة قرون فأكثر 
وعرفت أحياء ترجنة وباب اخلضرة واملرجانية ونهج الرمانة وسوقي بلخري واحلي املطوي )رأس الطابية( 
والقائمة تطول بتواجدهم – كما استقّر بعضهم يف الشمال كجندوبة والدهماني ومنطقة اجلريد باجلنوب 
الغربي- ومنذ اخلمسينيات اجته البعض اآلخر حنو خارج حدود الوطن كاجلزائر وليبيا وفرنسا وأملانيا«)44(. 

وتعود أسباب هذه اهلجرة حسب الكاتب إىل »ضعف مردود الفالحة السقوية وانعدام النشاط التجاري داخل 
القرية، ولئن كان ما تدّره الفالحة البعلّية طيبا يف جممله فإّنه يصعب على بعضهم االنتظار مومسا كامال 
جلين مثرة التعب وهو ما جعلهم يرحتلون حنو الشمال حاملني التمور وبعض املنتوجات الصوفية كالقشابية 

والربنس والعجار للمقايضة«)45(. 

 ،)1987 - 1902 القناوي« )نقابي،  التارخيية نذكر »بلقاسم بن عمر  أبرز شخصياتها وقياداتها  من 
و»حممود بن علي بن حممد بن الدريدي« شهر ببوشهوة )مواليد 1927، مقاوم لالستعمار الفرنسي(. 
)1898 - 1972( والسيدة »خدجية رابح«.  السعــد حيي«  »أم  كما دّونت أمساء نساء مناضالت أمثال 
هــذا وعرفــت املطويـــة من خالل كتــابها وروائييــها وشخصيـــاتهــــا العـــامة أمثال »حممد العروسي 

املطوي« )1920 - 2005(. 

• 	 Gabes Médina معتمديــــة قابس املدينة

تقع معتمدية قابس املدينة على خليج قابس، 
الغربية  قابس  الشمال،  من  غنوش  حتّدها 
اجلنوب.  من  اجلنوبية  وقابس  الغرب،  من 
يبلغ عدد سكانها 46.7 ألف ساكن موزعني 
كالتالي: 22.9 ألف ذكور و23.8 ألف إناث 

حسب تعداد 2014. 

البشري التيجاني الرقيقي، نافذة على تاريخ املطوية وتراثها، مرجع سابق، ص 7. . 43
نفس املرجع، ص 11. . 44
نفس املرجع، ص 11. . 45
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تتكون من 5 عمادات هي: املنطقة األوىل، املنطقة الثانية، املنطقة الثالثة، املنطقة الرابعة وشط سيدي 
عبد السالم. تتمركز يف مدينة قابس كل املؤسسات احلكومية وغري احلكومية العاّمة يف اجلهة، وتشهد 
الرّمان من  التمور وحقول  البيئي، وتداعياتها على واحات  التلوث  أهّمها مشكلة  املدينة مشاكل عديدة 

جهة، وتدمريه للثروة البحرية، إىل جانب انعكاساته على احلالة الصحّية للسكان.

جدول عـــدد 13 : توزيع سكان معتمدية قابس املدينة حسب اجلنس والعمادة )46(

اجملمــــوعإنــــاثذكــــورالعمــــادة

326136556916املنطقة األوىل 

460551009705املنطقة الثانية

7878816516043املنطقة الثالثة 

328233316613املنطقة الرابعة 

388435707454شط سيدي عبد السالم 

229102382146731اجملموع 

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء. 2014

واقعيا، تنقسم مدينة قابس إىل 3 مناطق أساسية هي: املنزل، جارة وشنين. 

• املنــــزل: يشمل املنزل الغربي )هو امتداد للمدينة املهدمة األصلية( واملنزل الشرقي، قرب وادي قابس. 	
أّما من جهة  االزدهار وسيدي مرزوق.  املدينة، حي حممد علي وحي  أبولبابة،  إذن سيدي  املنزل  يشمل 
السكان، فريى الباحثون أن »املنزل يتكون من أحياء متفرقة متثل أربعة جتمعات )الشمامة، أوالد بيداني، 
اجلماعة والربانية(، وبعدها جاء أوالد بوعبد اهلل«)47(. كانت تسكن يف هذه املنطقة »جالية يهودية كبرية 

هلا منطقتها اخلاصة وهلا بيعة أي دار صال )الصالة(«)48(. 

• جــــــارة: أو حارة جارة، وتقسم اآلن اداريا إىل جارة الشرقية )املنطقة الرابعة، وقد أضيف هلا باب البحر 	
الذي  )البلد  الدخالنية  املسّمى جبارة  السكين  »التجمع  الثالثة(.  )املنطقة  الغربية  السالم( وجارة  وشط 
مّسي فيما بعد جبارة الغربي بعد التوسع العمراني وبناء جارة الشرقية...(. وجارة الدخالنية قدمية ورمبا 
كانت مسكونة من طرف الرببر داخل الغابات حتى أثناء وجود منطقة املدينة وهي تسمى عند العامة 

مبدينة النحاس بها دهاليز قدمية وسباطات كثرية حتمي السكان من الغارات«)49(. 
التعداد العام للسكان والسكنى 2014، العدد 1: السكان واملساكن واألسر حسب الوحدات االدارية والوسط، املعهد الوطين لإلحصاء، سبتمرب 2015، ص 143. . 46
  قابس عرب التاريخ، ص ص 148 - 149. . 47
  نفس املرجع، ص 149. . 48
  نفس املرجع، ص 151. . 49
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• شننـــــــي: هي واحة حتيط بها الغابة، »سكنها الرببر الصنهاجيون وكذلك احلفصيون واهلالليون 	
أبواب  القدمية سور بل هلا  العائالت ترجع إىل قبلية نفات وليس لشنين  العرب ومجع كبري من 
تغلق على جمموعة من السكان ... كانت شنين مركزا من مراكز النضال سواء كان ذلك يف عهد 
اهلجومات اليت زحفت على قابس أو أثناء الصراع مع احلماية الفرنسية أو أثناء النضال لبناء الدولة 

التونسية احلديثة«)50(. 

• 	 Mareth)51( معتمديــــة مـــارث

وهي  قابس  جنوب  يف  مارث  معتمدية  تقع 
أكرب معتمدية ساحلية، تبعد 39 كلم عن 
قابس املدينة. حتدها قابس اجلنوبية مشاال، 
اجلديدة  ومطماطة  شرقا،  قابس  وخليج 
متتد  جنوبا.  مدنني  ووالية  غربا،  والقدمية 
نسبته  مبا  كلم²،   1058.06 مساحة  على 
يبلغ  لقابس.  اجلملية  املساحة  14.8 % من 
موزعني  ساكن،  ألف   63.1 سكانها  عدد 
كالتالي: 29.6 ألف ذكور و33.5 ألف اناث. 
تتكون مارث من 15 عمادة هي: مارث، مارث 
عيون  الزركني،  التواتي،  سيدي  الشمالية، 
عرام،  العالية،  الزارات،  واريفني،  الزركني، 
كتانة، توجان، زمرتن، زريق الغندري، عني 
تونني، دخيلة توجان، و10 بلديات هي: قابس 
)وتشمل قابس، تبلبو، حي املنارة، شط السالم 
البلد، سيدي بولبابة، بومشة(، شنين النحال، 
مطماطة،  احلامة،  وذرف،  املطوية،  غنوش، 

مطماطة اجلديدة، مارث والزارات. 

  نفس املرجع، ص 155. . 50
 صورة ملدخل عمادة الزارات من معتمدية مارث، مأخوذة من صفحة بلدية الزارات على موقع الفايسبوك. . 51
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جدول عـــدد 14 : توزيع السكان يف معتمدية مارث حسب العمادة واجلنس )52(

اجملمــــوعإنــــاثذكــــورالعمــــادة

5378601911397مارث

4801549410295مارث الشمالية 

141516983113سيدي التواتي 

7058181523الزركني 

158219433525عيون الزركني 

164220384واريفني 

314935406689الزارات 

117912572436العالية 

243227895221عرام

266027595419كتانة 

302323625توجان 

6016621263زمرتن

142514182843زريق الغندري 

129714442741عني تونني

251631325648دخيلة توجان 

296063351663122جمموع معتمدية مارث

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء. 2014

مل يكن ملارث مكانة هامة يف اجلهة، فقد وصفها التيجاني)53( يف رحلته بالقول بأنها »قرية حقرية وعليها 
واتسعت مساحتها... القرى يف اجلهة، و»عظم عمرانها...  أنها أصبحت من أكرب  إال  غابة خنل يسرية«. 
وكان ملركزها العسكري أيام الفرنسيني أكرب األثر يف عمرانها حيث اشتهرت باخلط الدفاعي املشهور 
1939 - 1945 ومل يستطع اجليش االجنليزي  خبط مارث.. وكان هلذا اخلط ذكر يف احلرب األخرية 
خرقه فاضطر ملفاجأته من اخللف على طريق احلامة قابس. وقد عرفت مارث منذ سكنها احلمارنة من 
قبيلة ذياب من قبائل سليم ابن منصور املصاحبني للزحفة اهلاللية 443ه، ويسكنها اليوم منهم.. أوالد عبد 
اللطيف، وأوالد أبو عبيد واجلاليلة، والعزايزة، واملوامنة، والكواكبية وبعض هؤالء يسكن )زملة النكارة 
وسيدي التواتي(. والظاهر أن عامة هذه القرى مارث والزركني والزارات وعرام مل تعمر إال من طرف 

احلمارنة يف أواخر القرن اخلامس«)54(. 

  التعداد العام للسكان والسكنى 2014، العدد 1: السكان واملساكن واألسر حسب الوحدات االدارية والوسط، املعهد الوطين لإلحصاء، سبتمرب 2015، ص 145. . 52
  التيجاني، أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن أمحد، رحلة التيجاني، الدار العربية للكتاب، تونس، 1981، ص 181. . 53
 املرزوقي حممد، قابس جّنة الدنيا، مرجع سابق، ص 201. . 54
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مع  الرببر  فيها  »تصارع  فقد  خمتلفة،  تارخيية  مراحل  خالل  هاما  عسكريا  موقعا  مارث  شكلت  إذن، 
البيزنطيني يف منتصف القرن السادس ميالدي«)55(، ثم أقام فيها الفرنسيون »خطا دفاعيا« مسي »خط 
مارث أو خط دالليي DALADIER ضد هجوم االيطاليني الذي كانوا حيتلون طرابلس. وكان هذا 
اخلط الذي ميتد من البحر إىل منطقة توجان مبطماطة على مسافة تقدر بـ 28 كلم من الواد املسّمى 
بواد زقزاو إىل مطماطة وذلك يف سنة 1963 وهو مشابه خلط ماجينو Maginot بني أملانيا وفرنسا«)56(.  

• 	Matmata )57(معتمديــة مطمــاطــة

تقع معتمدية مطماطة يف اجلنوب الغربي لوالية قابس، 
تبعد حوالي450 كلم عن العاصمة تونس و43 كلم عن 
قابس و60 كلم عن والية مدننب. هي يف اجلنوب الشرقي 
للبالد التونسية وتتموضع ضمن سلسلة جبل مطماطةـ 
فيها  اهلواء  جعل  مرت(   700( البحر  مستوى  عن  ارتفاعها 
لطيفا. حتد مطماطة اجلديدة مشاال، قبلي غربا، مدنني 
جنوبا ومارث غربا، ومتتد على مساحة 1185 كلم² أي 
مبعّدل 16.5 % من املساحة اجلملية لوالية قابس. يبلغ 
ذكور   2061 إىل  موزعني  ساكن،   4444 سكانها  عدد 
و2383 اناث. تتكون معتمدية مطماطة من 3 عمادات هي 

مطماطة القدمية، متزرط وتشني.

جدول عـــدد 15 : توزيع السكان يف معتمدية مطماطة حسب العمادة واجلنس )58(

اجملمــــوعإنــــاثذكــــورالعمــــادة

112013002420مطماطة 

5515601111تشني

390523913طمزرط

206123834444اجملموع 

املصــــدر : املعهد الوطين لالحصاء. 2014

  قابس عرب التاريخ، مرجع سابق، ص 173. . 55
  نفس املرجع، ص 173. . 56
57 .https://www.facebook.com/Matmataa/photos/a.10151847597097904.10737418 الصورة مأخوذة من الصفحة »مطماطة« على الفايسبوك 

 38.52893762903/10156631488697904/?type=3&theater
 التعداد العام للسكان والسكنى 2014، العدد 1: السكان واملساكن واألسر حسب الوحدات االدارية والوسط، مصدر سابق، ص 145. . 58
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)من  الرببري  طابعها  على  حافظت  اليت  املناطق  من  هي  واهلناء،  السعادة  أرض  أي  »أثوب«  أو  مطماطة 
ناحية املسكن واللغة )بني كبار السّن( خاصة يف متزرط وتشني. قسمت مطماطة »يف عهد االستقالل 
أي منذ 1960 إىل منطقتني مطماطة األّم أو القدمية ومطماطة اجلديدة ... فكرت احلكومة يف جتميع 
السكان يف جتمع سكاني منبسط حتى يسهل عليها اجناز كل هذه املرافق الضرورية خصوصا وأّن البعض 
الذين ال يزالون  الرببر  القدماء وهم  السكان  من سكان مطماطة منزوين يف مناطق منعزلة وباألخص 

يتحدثون بلهجتهم اخلاصة«)59(.

العالية« وهي عبارات عن منازل حمفورة ومبنية باحلجارة يف  »القصور  يسكن أهالي مطماطة األّم يف 
اجلبال، وتضم مطماطة العمادات التالية »مطماطة، متزرط، تشني، ويتبع منطقة متزرط منطقة توجوت، 
وتقع تشني يف منطقة حايف رأسه والسماعلة والزريبة كما تتبع منطقة القصور منطقة مطماطة وهم 
األكثر استقرارا وهم العزازنة )عزوني( واجلمنيني وهذه هي األلقاب املوجودة يف مطماطة باإلضافة إىل 

لقب الزرقاني واألشهب«)60(.  

كثرت »اهلجرة من هذه املناطق )متزرط وتوجوت( يف اجتاهات خمتلفة إذ تكثر هجرة مجاعة متزرط 
إىل تونس العاصمة منذ قديم الزمان فهم يكونون جالية كبرية بالعاصمة ويستعملون لغة الشلحة عند 
التكلم مع بعضهم، وبالنسبة لسكان مطماطة وتشني يهاجرون إىل مطماطة اجلديدة أو إىل قابس املدينة 

أما توجوت فهجرتها قليلة خارج منطقتها«)61(. 

هذا ويؤكد الباحث بلقاسم بن حممد بن جراد أنه يوجد يف مطماطة »املغارة اليت سكنت فيها الكاهنة 
»دهيا بنت ثابت« وتسمى »بتل كويست« وقد أشرنا إىل ذلك عند هجومها على قابس، وقد تعرب اسم هذه 

املغارة وأصبح يسمى بـ)دار كواست(«)62(. 

  قابس عرب التاريخ، بلقاسم بن حممد بن جراد، مرجع سابق، ص 193. . 59
  نفس املرجع، ص 194. . 60
  نفس املرجع، ص 194. . 61
  نفس املرجع، ص 195. . 62
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اجلـــزء الثاني: املؤشرات السوسيو - دميوغرافية واالقتصادية 

تقديم  الضروري  من  والسياسية،  العامة  احلياة  يف  النساء  ومشاركة  عام  بشكل  املشاركة  واقع  لفهم 
املتعّلقة  املؤشرات  جانب  إىل  والبطالة،  والتشغيل  واألمّية  كالتعليم  باملشاركة  العالقة  ذات  املؤشرات 
بالبنية التحتية واخلدمات املوّجهة للنساء باخلصوص، ومؤشرات املشاركة املدنية والسياسية. إننا نعتقد 
أنه ال ميكن فهم املشهد والواقع السياسي واملدني دون فهم التوجهات الكربى يف جمال التنمية والتوجهات 

الكربى من ناحية املؤشرات السوسيو-دميوغرافية. 

التونسي  اجلنوب  بإقليم  الشرقي(  اجلنوب  وقابس  الغربي،  اجلنوب  )قفصة  وقابس  قفصة  والييت  تقع 
الذي ميسح 91 ألف كلم²، أي حوالي 56 % من املساحة اجلملّية للجمهورية التونسية. ويضم االقليم 
6 واليات من واليات اجلمهورية، وهي قابس، قفصة، مدنني، توزر، تطاوين وقبلي. تعّد معتمدييت قفصة 
وقابس من املعتمديات املنتجة )قطب لالستخراج املنجمي للفسفاط بقفصة، قطب للصناعات الكيمياوية 
-الفسفاطية بقابس، إىل جانب املنتجات السياحية وفالحية ومسكية...(، إاّل أنها تشهد حركة منو بطيئة 
البيئية  املشاكل  عديد  وجود  إىل  باإلضافة  فيها،  واهلجرة  والبطالة  األّمية  معدالت  ارتفاع  جانب  إىل 
)التلوث، قّلة/جفاف مصادر املياه( والصّحية الناجتة عن االستغالل الصناعي واملنجمي يف اجلهتني. ويف 

ما يلي مجلة من املؤشرات الدميوغرافية والسوسيو-اقتصادية تبنّي الوضع العام يف اجلهتني.

املؤشـــرات السوسيـو - الدميوغرافيـة دميوغرافية االقتصادية والسياسية  	.I

مؤشــــــرات سوسيــــو دميوغرافيــة واقتصـــادية 	.1

يبلغ العدد اجلملي لسكان والييت قفصة وقابس على التوالي 337331 نسمة و374300 نسمة، موزعني 
بني االناث والذكور كالتالي: 

جدول عـــدد 16 : توزيع عدد السكان يف الواليتني حسب اجلنس

اجملموعاالناثالذكورالوالية

166418170913337331قفصة

183719190581374300قابس

املصــــدر : املعهد الوطين لالحصاء 2014
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يتوزع السكان بشكل متفاوت بني خمتلف املعتمديات يف والييت قفصة وقابس، حيث يرتاوح عددهم بني 101148 
يف قفصة اجلنوبية و20137 يف القطار من والية قفصة، مقابل 63122 يف و4444 يف مطماطة. كما يتأثر عدد 
النساء مقابل  ارتفاعا يف عدد  املعتمديات  السكان االناث يف قابس خاصة مبتغرّي اجلنس حيث الحظنا يف كل 

الرجال )يعود يف جزء منه إىل عامل اهلجرة الداخلية واخلارجية(. 

جدول عـــدد 17 : توزيع السكان حسب املعتمديات واجلنس يف كل من قابس وقفصة )63(

اجملمــــوعإنــــاثذكــــورالواليات 

والية قفصة
5064350505101148قفصة اجلنوبية 

193791925538634املتلوي 

133281368427012أم العرائس 

180781866836746السند

95341060320137القطار 

والية قابس 
238212291046731قابس املدينة

141931368527878املطوية

371233638973512احلامة 

238320614444مطماطة 

335162960663122مارث
املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء، قابس من خالل التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، وقفصة من خالل التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014

يرتاوح متوسط العمر بني 33.1 سنة يف الرديف و27.9 سنة يف غنوش. أّما عدد السكان يف فئة 15 سنة فما فوق 
فيبلغ 283098 ألف ساكن يف قابس و255819 ألف ساكن يف قفصة. ويوّزع السكان حبسب احلالة الزواجّية 

واملعتمدية كالتالي:

جدول عـدد 18 : التوزيع النسيب للسكان 15 سنة فما فوق حسب احلالة الزواجية يف والية قابس)64(

مطّلق أرمل متزوج أعزب عدد السكان 15 سنة فما فوق  املعتمدية 
3584237,1855,036,371,41قابس املدينة

2401839,6054,704,631,07قابس الغربية

5712640,2154,583,951,26قابس اجلنوبية

1940139,2957,063,130,51غنوش

 املعهد الوطين لإلحصاء، قابس من خالل التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، وقفصة من خالل التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014. . 63
  قابس من خالل التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، املعهد الوطين لإلحصاء، تونس، ص 8.. 64
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2078938,1855,485,311,04املطوية

740942,4353,233,660,67منزل احلبيب

5615445,5149,534,280,68احلامة

352936,5955,137,680,60مطماطة

1106936,4756,426,470,64مطماطة اجلديدة

4776138,5455,244,961,25مارث

28309840,2054,044,731,03اجملموع

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014

جدول عـدد 19 : التوزيع النسيب للسكان 15 سنة فما فوق حسب احلالة الزواجية يف والية قفصة )65(

مطّلق أرمل متزوج أعزب عدد السكان 15 سنة فما فوق  املعتمدية 
758543,6650,924,580,84قفصة الشمالية

723238,8156,243,611,34سيدي عيش

2788138,6554,215,321,82القصر

7610839,9053,954,381,78قفصة اجلنوبية

2040239,4054,674,381,56أم العرايس

2100341,8151,415,291,48الرديف

3029743,1750,364,801,67املتلوي

1163040,7454,513,531,21املظيلة

1507137,6754,906,221,20القطار

1082940,6654,524,240,58بلخري

2778144,5850,434,190,80السند

25581940,8053,104,631,47اجملموع

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014

تعترب نسب العزوبة مرتفعة يف والييت قابس وقفصة، حيث تصل يف معتمدية احلاّمة بـ42.02 % لدى 
االناث  لدى  السند  معتمدية  يف   % 42.26 فتبلغ  قفصة  يف  أما  الذكور.  لدى   % 49.16 مقابل  اإلناث 
نسب  أن  االحصائية  املعطيات  خالل  من  القول  وميكننا  الذكور.  لدى  املعتمدية  نفس  يف  و47.05 % 
األسباب  الـ9 نقاط. طبعا،  أحيانا  فارق يتجاوز  االناث مبتوسط  الذكور، تفوق مثيلتها بني  العزوبة بني 
وراء هذه النسب املرتفعة جتد صدى هلا يف الظروف االجتماعية واالقتصادية يف اجلهتني، خاصة مع ارتفاع نسب 

البطالة، واهلجرة، مما يضع مؤسسات الدولة أمام حتديات جّدية من النواحي الدميوغرافية. 
  نفس املصدر، ص 8.. 65
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جدول عـدد 20 : نسب العزوبة يف والييت قفصة وقابس حبسب املعتمدية واجلنس )66(

قفصة

اناث ذكور  املعتمدية 

قابس

اناث ذكور املعتمدية 
42,0832,58قابس املدينة43,5236,33قفصة اجلنوبية

42,4234,22املطوية42,7436,19أم العرايس

49,1642,02احلامة47,8138,58املتلوي

37,4235,91مطماطة39,9035,72القطار

39,9737,35مارث47,0542,26السند

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014

التعليـــــم  مؤشـــــرات  	.2

نسبة   2014 عام  بلغت  حبيث  الوطين  املعّدل  قابس  والية  يف  سنة(   14 - 6( التمدرس  نسبة  تتجاوز 
الوسط  فوارق بني  وجود  اجلنوبية، رغم  قابس  معتمدية  % يف   98.06 إىل  أقصاها  97.08 % وتصل 

البلدي وغري البلدي حسب ما يبينه اجلدول التالي: 

14 سنة( يف والية قابس حسب املعتمدية، الوســط واجلنس )67(  - جدول عـــدد 21 : نسـب التمدرس )6 

مارث مطماطة احلامةاملطويةقابس املدينةاملعتمدية

ذكــورإنـــاثذكــورإنـــاثذكــورإنـــاثذكــورإنـــاثذكــورإنـــاثالوسط/اجلنس

98.2797.5899.1298.0898.4097.6297.6697.7998.4397.53بلدي

92.3594.4696.3595.7592.7093.3895.0295.51--غري بلدي

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء.. 2014

الوسط  وحبسب  املعتمديات  خمتلف  بني  ملحوظ  بشكل  التمدرس  نسب  فتتفاوت  قفصة  والية  يف  أّما 
واجلنس لتبلغ أقصاها يف أم العرائس بنسبة 96.96 %، وأدناها يف قفصة الشمالية بنسبة 92.06 % حسب 

تعداد سنة 2014. 

أما إذا اعتمدنا الوسط، فترتاوح النسبة ما بني 92.94 % على مستوى والية قفصة يف الوسط غري البلدي، 
مقابل 97.53 % يف الوسط البلدي. وإذا ما اعتمدنا متغرّي اجلنس والوسط، فنسجل مثال نسبة متدرس 

تقّدر بـ 100.00 %يف معتمدية املتلوي لدى الذكور )مقابل 88.10 % لدى اإلناث يف نفس الوسط(. 

  جدول مرّكب، مأخوذ من »قفصة من خالل التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014«، و«قابس من خالل التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014«، املعهد الوطين . 66
لإلحصاء، ص ص 8 - 9. 
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يعود هذا التفاوت يف مستوى نسب التمدرس يف والية قفصة إىل تفاوت البنية التحتية خاصة بعالقة 
بعدد املؤسسات الرتبوية يف كّل معتمدية حبيث تصل أقصاها مثال يف معتمدية قفصة اجلنوبية )30 
مدرسة يف مرحلة التعليم األساسي، 21 يف الوسط البلدي و9 يف الوسط غري البلدي()68(، وتبلغ أدناها يف 
معتمدية املظيلة حبيث سجلنا وجود 8 مدارس يف مرحلة التعليم األساسي )5 منها يف وسط بلدي و3 يف 
وسط غري بلدي()69(، كما نسجل فارقا كبريا يف حالة املدارس من ناحية البنية التحتية والتجهيزات 

والتنقل، مما يؤثر بشكل كبري على هذه النسب وعلى نسب الرتسب الدراسي. 

14 سنة( يف والية قفصة حسب املعتمدية، الوسط واجلنـس )70(  - جدول عـدد 22 : نسـب التمـدرس )6 

السند القطار املتلويأم العرايسقفصة اجلنوبية املعتمدية

ذكــورإنـــاثذكــورإنـــاثذكــورإنـــاثذكــورإنـــاثذكــورإنـــاثالوسط/اجلنس

97.5897.1196.9698.3397.1697.6698.7597.9297.4696.90بلدي

91.8887.8993.7295.4188.10100.0095.2694.5092.2292.20غري بلدي

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014.

21.14 % يف والية قفصة و17.70 % يف والية  أما نسب األمّية )10 سنوات فما فوق( فتتفاوت ما بني 
قابس. وترتاوح هذه النسبة حسب املعتمديات لتبلغ 32.53 % يف مطماطة و9.17  % يف قابس اجلنوبية، 

و36.35 % يف بلخري و13.59 % يف املتلوي من والية قفصة.

أما نسبة أمّية الشباب )15 - 29 سنة( فتتضاعف ما بني والييت قفصة وقابس حبيث تبلغ 2.75 % يف قابس 
و5.32 % يف والية قفصة. وتسجل هذه النسبة أقصاها يف معتمدية قفصة الشمالية لتبلغ 10.41 %، أما 
يف قابس، فتبلغ أقصاها يف معتدية مطماطة بنسبة 4.88 % حبسب تعداد سنة 2014 )71(. وإذا قارنا نسب 
املعتمديات،  خمتلف  بني  ما  ملحوظا  تفاوتا  جند  واجلنس،  الوسط  حبسب  فوق(  فما  )10سنوات  األمية 
املظيلة من والية قفصة، مقابل  البلدي يف معتمدية  الوسط  الذكور يف  18.78 % لدى  فسجلنا مثال 
التفاوتات يف الوسط غري  البلدي يف معتمدية السند. وتزداد حّدة هذه  30.32 % لدى االناث يف الوسط 
غري  الوسط  يف   % 48.37 مقابل  الذكور  لدى  البلدي  غري  الوسط  يف   % 33.50 سجلنا  حبيث  البلدي 

البلدي لدى اإلناث يف معتمدية السند. 

 جدول مركب من خالل االحصاءات الواردة يف تقرير »قابس من خالل التعداد العام للسكان والسكنى«، املعهد الوطين لإلحصاء، تونس، 2014، ص ص 21 - 25. . 67
 انظر »والية قفصة يف أرقام«، املعهد الوطين لإلحصاء، تونس، 2014، ص 57. . 68
 نفس املصدر، ص 57. 69
 جدول مركب من خالل االحصاءات الواردة يف تقرير »قفصة من خالل التعداد العام للسكان والسكنى«، املعهد الوطين لإلحصاء، تونس، 2014، ص ص 23 - 25. . 70
21، املعهد الوطين . 71  ميكن الرجوع إىل »قفصة من خالل التعداد العام للسكان والسكنى 2014« ص 21، و«قابس من خالل التعداد العام للسكان والسكنى 2014« ص 

لإلحصاء، 2014. 
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جدول عدد 23 : نسـب األّمية )10 سنوات فما فوق( يف والية قابس حسب املعتمدية، الوسـط واجلنس )72(

مارث مطماطة احلامةاملطويةقابس املدينةاملعتمدية

ذكــورإنـــاثذكــورإنـــاثذكــورإنـــاثذكــورإنـــاثذكــورإنـــاثالوسط/اجلنس

16.877.9613.335.1626.6212.7533.5714.5924.698.97بلدي

34.6813.9732.8818.0945.0329.4034.6017.58--غري بلدي

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014.

جدول عــدد 24 : نسب األّمية )10 سنوات فما فوق( يف والية قفصة حسب املعتمدية، الوسط واجلنس )73(

السند القطار املتلويأم العرايسقفصة اجلنوبية املعتمدية

ذكــورإنـــاثذكــورإنـــاثذكــورإنـــاثذكــورإنـــاثذكــورإنـــاثالوسط/اجلنس

19.618.7229.2817.0718.498.4520.9513.2530.3213.19بلدي

45.5824.3645.0326.1129.2216.6739.1820.5548.3726.42غري بلدي

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014.

جند صدى لنسب التعليم املرتفعة يف نسب التمدرس يف التعليم العالي واليت تتجاوز املعدالت الوطنية 
املقّدرة بـ 40.87 %، لتبلغ يف قفصة 42.77 % و45.85 % يف قابس. ومن املهم يف هذا املستوى التنّبه إىل 
فقد  العالي،  التعليم  مستوى  على  الواليتني  يف  والذكور  لإلناث  األكادميية  واالختيارات  التوجهات 
الحظنا تغرّيا يف الفكرة السائدة لدى العاّمة واليت تقول بأّن »اإلناث تتوجهن إىل شعب العلوم االنسانية 
والذكور إىل شعب العلوم«. حيث تبنّي احصاءات الواليتني خالف ذلك. أوال عدد الطلبة االناث يتجاوز 

بكثري عدد الذكور )يف قابس 19010 اناث و8266 ذكور، ويف قفصة 5412 إناث و2833 ذكور(. 

ثانيا، نسجل ارتفاع عدد االناث يف غالبية الكليات ويف خمتلف الشعب العلمية منها واألدبية واالنسانية، 
الشعب  للذكور على  ما كان موجودا منذ سنوات من غلبة وسيطرة  تغيري  بداية متشي حنو  ويف هذا 
املتعلقة بالتكنولوجيا واهلندسة والطب والفيزياء. وتبقى غلبة الذكور اليوم خاصة يف الشعب املتعّلقة 

باهلندسة امليكانيكية مثال. 

 جدول مرّكب من اعداد الباحثة اعتمادا على احصاءات املنشورة يف »قابس من خالل التعداد العام للسكان والسكنى 2014«، املعهد الوطين لإلحصاء، ص ص 23 - 25. . 72
 جدول مرّكب من اعداد الباحثة اعتمادا على احصاءات املنشورة يف »قفصة من خالل التعداد العام للسكان والسكنى 2014«، املعهد الوطين لإلحصاء، ص ص 23 - 25. . 73
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جدول عـدد 25 : توزيع طلبة التعليم العالي يف املؤسسات اجلامعية يف قفصة عام 2016/2015 حبسب اجلنس 

املؤسســة اجلـــامعيـــة
عدد الطلبة

اجملموعذكوراناث
16368252488كليــــة العلــــوم بقفصــــة 

494168662املعهــد العــالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة قفصــة 

9133191232املعهــد العــالي إلدارة املؤسســات 

351395746املعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيــا 

173266439املعهــد العــالي للريــاضة والرتبيــة البدنيــة 

33986425املعهــد العــالي للفنــون واحلــرف بقفصــــة 

122179301املعهد التحضريي للدراســــات اهلندسيــــة

133111244املدرســــة الوطنيــــة للمهندسيــــن 

12514571708املعهد العالي للدراسات التطبيقية يف االنسانيات 

- --املعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

541228338245اجملمـــــــوع 

املصــــدر : والية قفصة باألرقام 2016، ص ص 74 - 77. 

جدول عـدد 26 : توزيع طلبة التعليم العالي يف املؤسسات اجلامعية يف قابس 2016/2015 حبسب اجلنس  

املؤسســـة اجلـــامعيـــة
عدد الطلبة

اجملموعذكوراناث

1257670587املدرسة الوطنية للمهندسني 

1452746706املعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية 

26812082599كلية العلوم بقابس 

23401830510املعهد العالي للتصرف

17021502200املعهد العالي للغات 

704598106املعهد العالي للفنون واحلرف بقابس

991674317املعهد العالي لإلعالمية وامللتميديا 

923780143املعهد العالي للدراسات القانونية

348222126املعهد العالي لعلوم وتقنيات املياه 

1240401839املعهد العالي للمنظومات الصناعية 

1363895054133املعهد العالي لعلوم التمريض 

27276190108266اجملمـــــــوع

املصــــدر : والية قابس باألرقام 2016، ص ص 74 - 70.
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الناجحني  بنسب  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  الواليتني  يف  الشعب  بني  والطالبات  الطلبة  توزيع  مؤشرات  إّن 
والناجحات يف الباكالوريا حبسب الشعب، حيث نتبني توجها عاما لإلناث حنو الشعب العلمية، فهّن األغلبية 

يف شعبة الرياضيات يف قابس وقفصة ويف العلوم التجريبية ويف االقتصاد والتصرف وحتى يف التقنية. 

جدول عـــدد 27 : التعليم العام	-	 توزيع الناجحني يف الباكالوريا حسب االختصاص يف والييت قابس وقفصة 

قفصةقابس

عدد الناجحني

ذكوراناثاجملموعذكوراناثاجملموع

234147871779681الرياضيات 

560433127577348229العلوم التجريبية 

48937311617211359اقتصاد وتصرف

276104172297181116تقنية

26522045323190133آداب

1015249905436علوم جتريبية 

2271520515رياضة 

194713366111656987669اجملموع 

املصــــدر : والية قابس باألرقام 2016، وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي عن املندوبية اجلهوية للرتبية، ص ص 68-65

ما ميكن مالحظته من خالل حتليل مؤشرات التمدرس واألمّية يف والييت قابس وقفصة هو: 
وجود أفضلية من ناحية الوضعية التعليمية يف والية قابس مقارنة بالوضع يف والية قفصة، . 1

ولعّل وضعية البنية التحتية يف قابس ساهمت يف حتسني نسب التمدرس وتراجع نسب األمّية. 
وجود فجوة هاّمة ما بني الوسط البلدي وغري البلدي من اجلهتني، وحتى ما بني املعتمديات، . 2

اخلصوصيات  االعتبار  بعني  أخذا  حلول  وضع  وحيّتم  معتمدية  لكل  خصوصية  مينح  مما 
احمللية لكل معتمدية. 

ويف . 3 املعتمديات  غالبية  يف  ترتفع  حيث  اجلنس،  حبسب  تتفاوت  التمدرس  ونسب  األمية  نسب 
احلياة  أو  العامة  احلياة  يف  سواء  املشاركة  على  التأثري  شأنه  من  وهذا  اإلناث،  لدى  الواليتني 
اجلمعياتية، ومن املهّم تتّبع املسار التعليمي لإلناث وربطه كذلك باملسار الشغلي وواقع البطالة. 

بداية تغرّي املنحى والتوجه العام الذي كان يوجه الذكور حنو الشعب العلمية واإلناث حنو . 4
من  تتطلبه  وما  الشغل  بسوق  عالقة  يف  هذا  يف  يكون  وقد  واآلداب،  االنسانية  العلوم  شعب 

كفاءات يف جماالت قد تبعد عن العلوم االنسانية بشكل عام. 
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التشغيـــل  مؤشـــــرات  	.3

مقابل املؤشرات التعليمية االجيابية لصاحل والية قابس مقارنة بوالية قفصة، تنقلب الوضعية عندما 
نقارن مؤشرات النشاط )15 سنة فما فوق(، فتسجل جهة قفصة نسب تفاضلية مقارنة بوالية قابس 
حيث بلغت و43.70 % يف قفصة و41.72 % يف قابس )املعّدل الوطين 41.82 % سنة 2014(. إاّل أن هذه 

النسب تعرف تفاوتات هاّمة حبسب املعتمديات واجلنس والوسط. 

سجلت غنوش نسبة نشاط )15 سنة فما فوق( لدى الذكور هي األعلى يف الوالية حيث بلغت 72.95 %، 
أما بني االناث فقد سجلت أعلى نسبة يف معتمدية قابس اجلنوبية لتبلغ 29.06 %. أما يف قفصة فقد 
سجلت أعلى نسبة لدى الذكور يف معتمدية سيدي عيش بـ73.81 %، مقابل 31.81 % لدى االناث. 
أما إذا أخذنا بعني االعتبار متغرّي الوسط، فيتبنّي لنا وجود تفاوتات كبرية بني الوسطني، وتزداد حّدة 

ضعف النسب بالنسبة لإلناث. 

جدول عـــدد 28 : معدالت النشاط )15 سنة فما فوق( يف والية قابس حسب املعتمدية، الوسط واجلنس

وسط غري بلديوسط بلدي

إنـــاثذكــــورإنـــاثذكــــوراملعتمدية 

----64,7325,66قابس املدينة

63,9825,9466,9413,54املطوية

66,4424,7561,4620,35احلامة

61,7922,7347,375,18مطماطة

61,8517,2656,0811,63مارث

64,6524,3960,0615,14اجملموع

66,2632,4663,7619,15جمموع اجلمهورية

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014. 
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جدول عـــدد 29 : معدالت النشاط )15 سنة فما فوق( يف والية قفصة حسب املعتمدية، الوسط واجلنس 

وسط غري بلديوسط بلدي

إنـــاثذكــــورإنـــاثذكــــوراملعتمدية 

64,6630,4165,4524,74قفصة اجلنوبية

61,6522,1957,0313,10أم العرايس

61,3523,8270,9013,71املتلوي

66,2726,4660,3314,91القطار

61,6121,0158,1913,44السند

63,5826,3263,6519,96اجملموع

66,2632,4663,7619,15جمموع اجلمهورية

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014. 

أّما البطالة، فتسجل نسبها فارقا بـأكثر من 7 نقاط بني قفصة وقابس حبيث بلغت يف األوىل 26.27 % 
مقابل 19.06 % يف الثانية. إاّل أن هذه الفوارق ترتفع إذا ما قارنا هذه النسب حبسب الوسط واملعتمدية 

واجلنس، حبيث تصبح األرقام صادمة. 

بلغت نسبة البطالة بني االناث يف الوسط البلدي 65.15 % يف معتمدية أم العرائس و77.43 % يف الوسط 
21.41 % ويف  البلدي  الوسط  املعتمدية )املستوى الوطين لبطالة االناث سّجل يف  البلدي من نفس  غري 
الوسط غري البلدي 20.20 %(. قد تفّسر هذه األرقام حالة االحتقان بني فئة الشباب املمتدة منذ ما قبل 
2008 إىل اليوم، فالبطالة خاصة بني الشباب )15 سنة فما فوق( كانت وال تزال من أهّم مسببات  عام 

احلراك االجتماعي يف اجلهة. 

يشري تقرير »فجوات النوع االجتماعي من واقع بيانات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 - والية 
قابس« إىل أّن »الفارق يف نسبة البطالة بني النساء والرجال يف والية قابس )بلغ( ما يقارب 24.2 نقطة. 
ويفسر هذا بارتفاع نسبة النشاط لدى النساء مقابل الضعف النسيب لفرص العمل لديهن أمام الرجال. 
كما أّن تغرّي هيكلة املستوى التعليمي لدى النساء ساهمت يف انتقاهلا من مشتغلة بصفة معينة عائلية 
إىل صاحبة شهادة باحثة عن شغل خارج اإلطار األسري. ويف حتليل لنسبة البطالة حسب احلالة املدنية، 
ترتفع الفجوة بني اجلنسني يف نسب البطالة بني النساء والرجال خاصة بالنسبة للمتزوجني والعزاب، 
وقد يفسر باعتماد األسرة على املرأة يف العناية باألطفال والقيام بشؤون املنزل واالتكال على الرجل يف 

توفري املوارد االقتصادية«)74(.

 فجوات النوع االجتماعي من واقع بيانات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 - والية قابس، املعهد الوطين لإلحصاء وهيئة األمم املتحدة للمرأة لتطوير إحصاءات . 74
النوع االجتماعي، ديسمرب 2017، ص 67.
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جدول عـــدد 30 : نسبة البطالة يف والية قفصة حسب املعتمديات واجلنس والوسط )75(

وسط غري بلديوسط بلدياملعتمدية/الوسط 

ذكورإناثذكورإناثاملعتمدية 

37.6016.3935.9520.74قفصة اجلنوبية

65.1525.7077.4330.78أم العرايس

59.5226.5775.0032.84املتلوي

38.2115.1336.3616.50القطار

45.1916.8345.4314.46السند

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014. 

جدول عـــدد 31 : نسبة البطالة يف والية قابس حسب املعتمديات واجلنس والوسط )76(

وسط غري بلديوسط بلدياملعتمدية/الوسط 

ذكورإناثذكورإناثاملعتمدية 

--31.9513.22قابس املدينة

33.6911.3734.6911.47املطوية

52.7416.2743.6015.48احلامة

41.1112.4749.154.22مطماطة

38.0510.9041.8414.11مارث

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014. 

وإذا ما عدنا إىل املؤشرات املتعّلقة بقطاعات التشغيل يف الواليتني يف الفئة العمرية )15 سنة فما فوق(، 
نالحظ أنها ترتفع خصوصا يف قطاع »الرتبية والصحة واخلدمات االدارية« حيث بلغت نسبة التشغيل يف 

هذا القطاع 41.12 % يف والية قفصة و26.57 % يف والية قابس. 

املشتغلني يف قطاع  تكون نسبة  أن  املمتد،  الغريب يف والية كقابس مع خليجها  أنه من  كما جند 
العامة  واألشغال  البناء  قطاع  يف   % 20.23 )مقابل   % 11.09 تتجاوز  ال  البحري  والصيد  الفالحة 
و26.57 % يف قطاع الرتبية والصحة واخلدمات االدارية، أو حتى يف قطاع الصناعات املعملية 14.53 % 

 جدول مرّكب من اعداد الباحثة اعتمادا على احصاءات املنشورة يف »قفصة من خالل التعداد العام للسكان والسكنى 2014«، املعهد الوطين لإلحصاء، ص ص 30 - 32.. 75
 جدول مرّكب من اعداد الباحثة اعتمادا على احصاءات املنشورة يف »قابس من خالل التعداد العام للسكان والسكنى 2014«، املعهد الوطين لإلحصاء، ص ص 30 - 32.. 76
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والتجارة 13.17 %(. وإذا ما قارنا بني توزيع السكان املشتغلني 15 سنة فما فوق يف الواليتني حنصل 
على اجلدول التالي: 

جدول عـــدد 32 : التوزيع النسيب للسكان املشتغلني )15 سنة فما فوق( 
حسب قطاع النشاط يف قفصة وقابس )جمموع اجلنسني والوسطني( )77( 

املشتغلون15 

سنة فما فوق
إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

11.092.5114.5320.2313.174.5126.577.250.14قابس

8.8010.587.7312.329.454.5941.125.130.28قفصة

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014.

 وبالتمعن يف نسب التشغيل يف هذه القطاعات، نالحظ متركزا للنشاط يف كل ما هو »تربية وصحة 
وخدمات ادارية« يف الواليتني، إال أن الفروقات والتمايزات تبدأ بالظهور بعالقة بقطاعات املناجم والطاقة 
من جهة، والصناعات املعملية من جهة ثانية خاصة يف بعض املعتمديات، فنالحظ مثال ارتفاعا واضحا 
من  واملظيلة  واملتلوي  والرديف  العرائس  أم  من  كل  يف  والطاقة«  »املناجم  قطاع  يف  املشتغلني  نسبة  يف 
والية قفصة )بلغت على التوالي 24.31 %، 22.35 %، 35.08 % و32.16 % سنة 2014(، باملقابل سجلنا 
ارتفاعا ملحوظا يف نسب املشتغلني يف قطاع الصناعات املعملية بوالية قابس، حبيث بلغت نسبة 20.10 % 
املشتغلني يف  ارتفاعا ملحوظا يف نسبة  الغربية. هذا وقد الحظنا  قابس  املدينة و19.86 % يف  قابس  يف 

قطاعات البناء واألشغال العامة )20.32 % يف قابس و12.32 % يف قفصة(. 

من املهم التنّبه إىل الفوارق يف نسب التشغيل يف القطاعات األساسية )كاملناجم والصناعات املعملية( يف 
كل والية حبسب اجلنس، فنجد أن نسبة نشاط االناث يف الوسط غري البلدي يف معتمدية املتلوي مثال 
بلغت 0.00 % مقابل 31.87 % للذكور. أّما يف الوسط البلدي يف املتلوي، فنجد أن نسبة اشتغال االناث يف 

قطاع املناجم بلغت 16.99 % مقابل 39.09 % للذكور. 

يف قطاع آخر، كالصناعات املعملّية يف قابس، جند أنه يف قابس الغربية مثال تساوت تقريبا نسبة الذكور 
واالناث املشتغلني يف الوسط البلدي 18.89 % )اناث( و18.81 % )ذكور(، أما يف الوسط غري البلدي فتربز 
 % 36.10 الفجوات لتبلغ نسبة السكان املشتغلني )15 سنة فما فوق( يف نفس القطاع يف قابس الغربية 

للذكور مقابل 9.62 % لإلناث. 

صيد 
الفالحة وال
البحري

املناجم والطاقة

صناعات املعملية
ال

البناء واألشغال 
العامة

التجارة

النقل واملواصالت

صحة 
الرتبية، ال

خلدمات االدارية
وا

خدمات أخرى

صرح به
غري م

 جدول مركب من الباحثة استنادا إىل »قابس من خالل التعداد العام للسكان والسكنى 2014« و«قفصة من خالل التعداد العام للسكان والسكنى 2014«، املعهد الوطين . 77
لإلحصاء، تونس، 2014، ص 38. 
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أما بالنسبة إىل مؤشرات البطالة )15 سنة فما فوق(، فيمكننا أن نالحظ تفاوتا على مستوى الواليتني، وأخذا 
بعني االعتبار للمعتمديات، جند مثال أن نسبة البطالة تبلغ يف قفصة أعالها يف الرديف بنسبة 39.3 % 

تليها املتلوي 35.9 % وأم العرايس بـ37.02 %. وتسجل أدنى النسب يف قفصة الشمالية )10.78 %(. 

ما يلفت االنتباه يف هذه املؤشرات، هو متركزها يف أكثر املناطق تشغيال )واقعيا وافرتاضيا( أي مناطق 
احلوض املنجمي، مما يفتح جماالت للتساؤل حول اسرتاتيجية التشغيل يف الوالية. 

أّما يف قابس، فسجلت أعلى معدالت البطالة )15 سنة فما فوق( يف احلامة حيث بلغت 24.9 %، مقابل 
8.3 % يف غّنوش وهي أدنى نسبة مسّجلة على مستوى الوالية. 

هذا ومن املهّم التنّبه إىل متركز نسب العاطلني عن العمل يف الواليتني يف الفئة العمرية )25 - 29سنة( 
لتبلغ 32.23 % يف والية قفصة و33.56 % يف قابس، مما يستدعي املزيد من اليقظة من طرف العاملني 
على وضع السياسات العامة يف تونس، وخاّصة يف هذه األقاليم احلساسة واليت كانت وال تزال تشكو من 

خلل يف العدالة التنموية، رغم كونها جهات منتجة. 

رسم بياني عـــدد 1 : التوزيع النسيب للعاطلني عن العمل 15 سنة فما فوق 
حسب الفئة العمرية والوسط واملعتمدية يف قابس

 

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014
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رسم بياني عـــدد 2 : التوزيع النسيب للعاطلني عن العمل 15 سنة فما فوق 
حسب الفئة العمرية والوسط واملعتمدية يف قفصة 

 

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014

هذا وتشهد آفاق التشغيل يف والييت قابس وقفصة عجزا ملحوظا، فعدى القطاعات اخلدمية )كالرتبية، 
للنهوض  املطلوب  املنتجة ضعيفة ودون  القطاعات  التشغيل يف  تعّد نسب  االدارية(،  الصحة واخلدمات 
التنموي بهذه اجلهات. كما أن التفاوتات بني نسب اشتغال الذكور واالناث ال تزال ملفتة لالنتباه خاصة 
وأن نسب التمدرس كما الحظنا عالية يف الواليتني. أما إذا أخذنا الوسط البلدي وغري البلدي، فتزداد 

أهمية الفوارق يف املؤشرات، وتزداد احلاجة إىل املزيد من العدالة يف توزيع التنمية على اجلهات. 

مؤشـــــرات اهلجـــرة  	.4

املغادرين، يف  أن عدد  وقابس، كما نالحظ  املعتمديات هامة يف والييت قفصة  اهلجرة بني  تعد ظاهرة 
غالبية احلاالت، كان أكرب من عدد الوافدين، فصايف اهلجرة يف الواليتني كان سلبيا، حيث سجلنا يف 

قفصة 6180 )-(، ويف قابس 958 )-(. 

بلغ عدد املهاجرين بني املعتمديات يف والية قفصة خالل اخلماسية 2009 - 2014 حوالي 12929 وافد، 
منهم 6721 نساء )مقابل 6208 وافد من الذكور(.



53

مشاركة النسـاء يف احلياة العامة والسيـاسية يف واليتـي قـابس وقفـصـة

جدول عـــدد 33 : اهلجرة الداخلية بني املعتمديات من والية قفصة 2009 - 2014 )78(

املعتمدية
صايف اهلجرةاملغادرونالوافدون

ذكورإناثذكورإناثذكورإناث

2836291196178618752125قفصة اجلنوبية

420-422-316258738678أم العرايس 

305-379-561472940777املتلوي

2-43836138036358القطار

360-301-373285674645السند

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014

تعود أسباب ارتفاع اهلجرة الداخلية بني النساء يف قفصة إىل عوامل اهلجرة يف حد ذاتها، حيث كان 
 ،% 33.3 بنسبة  العائلة  مصاحبة  يليه   ،% 33.7 بنسبة  النساء  وفود  أسباب  أهّم  من  للزواج  التنقل 
باملقابل مل تتجاوز نسبة وفود النساء إىل قفصة للعمل 13.7 % وللدراسة 9.7 %. أما الذكور فتعود 
أسباب وفودهم خالل اخلماسية املاضية إىل البحث عن العمل أساسا بنسبة 34.2 %، يليه مصاحبة 
الوافدين خالل اخلماسية  17.0 %. ما يف قابس، فقد بلغت نسبة  الزواج بنسبة  21.1 %، ثم  األسرة 

)2009 - 2014( 22114 ألف وافد، منهم 11534 اناث و10580 ذكور. 

جدول عـــدد 34 : اهلجرة الداخلية بني املعتمديات من والية قابس 2009 - 2014 )79(

املعتمدية
صايف اهلجرةاملغادرونالوافدون

ذكورإناثذكورإناثذكورإناث

4271 -3684 -1855135055395621قابس املدينة 

4964053943981027املطوية

286 -  114 -102088411341170احلامة 

775 -    856 - 5964915839مطماطة

365- 249 - 89568911441054مارث 

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014 

والية قفصة بأرقام 2016، املعهد الوطين لإلحصاء، ص ص 36 - 38. . 78
والية قابس بأرقام 2016، املعهد الوطين لإلحصاء، ص ص 36 - 38. . 79
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تتمركز أسباب وفود النساء إىل والية قابس ملصاحبة األسرة بنسبة 36.9 %، وللزواج بنسبة 31.5 %، أما 
الوفود للعمل فال تتجاوز نسبته 9.5 %. باملقابل حيتل العمل املرتبة األوىل بالنسبة للذكور بنسبة 30 %، 

يليه مصاحبة األسرة 21.9 %، ثم الزواج 18.5 %. 

جدول عـــدد 35 : توزيع اهلجـرة الداخلية بني املعتمديات 
من والية قفصة 2009	-	2014 حسب اجلنس وأسباب املغادرة )%()80(

الزواجاملسكنالعمل
مصاحبة 

أسباب أخرىالدراسةاألسرة

ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

7.920.29.820.032.822.333.922.411.09.54.65.6قفصة اجلنوبية

14.125.17.714.334.717.332.419.28.320.22.84.0أم العرائس 

11.126.16.514.833.816.738.927.35.79.93.95.1املتلوي

10.033.93.79.646.320.930.525.66.16.13.43.9القطار

17.836.95.69.835.617.229.721.48.013.23.31.6السند

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014.

جدول عـــدد 36 : توزيع اهلجـرة الداخلية بني املعتمديات 
من والية قابس 2009 - 2014 حسب اجلنس وأسباب املغادرة )%( )81(

الزواجاملسكنالعمل
مصاحبة 

أسباب أخرىالدراسةاألسرة

ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

10.128.510.117.327.218.535.320.413.510.83.74.7قابس املدينة 

11.929.79.415.833.018.135.023.15.610.35.13.0املطوية 

1346.36.28.839.918.930.525.47.98.82.51.8احلامة

10.140.67.513.627.312.648.527.23.23.83.42.2مطماطة

11.046.14.66.837.716.041.322.63.86.91.51.5مارث 

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014.

  والية قفصة بأرقام 2016، املعهد الوطين لإلحصاء، ص ص 36 - 38. . 80
  والية قابس بأرقام 2016، املعهد الوطين لإلحصاء، ص ص  36 - 38 . 81
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قابس  والييت  يف  باإلناث  مقارنة  الذكور  بني  هام  ارتفاع  إىل  فتشري  اخلارجية،  اهلجرة  مؤشرات  أما 
وقفصة، مع تفاوت ملحوظ بني الواليتني، ففي قفصة بلغ عدد املغادرين إىل اخلارج من اجلنسني 1570 
شخص، منهم 1341 ذكور و229 إناث، أما يف قابس، فقد بلغت نسبة املغادرين إىل اخلارج 3445، منهم 
3101 ذكور و334 إناث. وتتوزع اهلجرة اخلارجية بني الوافدين واملغادرين يف الواليتني حسب املعتمديات 

واجلنس كالتالي:

جدول عـــدد 37 : اهلجرة اخلـارجية : حسـب املعتمديـــة واجلنـــس 
فــي والييت قفصـــة وقــــابس 2009  - 2014 )%(

معتمديات من والية قابسمعتمديات من والية قفصة

اجلنس

الوافدون
13631333820311336050إناث

21725497227351860160ذكور

املغادرون
1014212518353131357إناث

3395313322880188214422331086ذكور

صايف اهلجرة
7 -3 -185 -4 -352712132إناث

1026-32-362-196- 153 -53 -156 -84 -28 -122 -ذكور

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014.

أما عن أسباب املغادرة إىل اخلارج، فقد متحورت بالنسبة لوالييت قفصة وقابس، وبشكل ملفت لالنتباه، 
لإلناث(،  و37.7 %  للذكور   % 83.7 كالتالي:  )تتوزع  قفصة  يف   % 77.0 بنسبة  وذلك  »العمل«  حول 
85.7 % للذكور و19.77 % لإلناث(. من املهم هنا   : و79.1 % يف قابس )تتوزع بني اجلنسني كالتالي 
التنّبه إىل أّن املغادرة إىل اخلارج بالنسبة لإلناث، تكون ويف غالبية األحيان بسبب الزواج، وبنسب أقل تكون 

للدراسة والعمل، أما الذكور فكان العمل هو سبب اهلجرة.  
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جدول عـــدد 38 : اهلجرة اخلـارجية يف والييت قفصة وقابس 2009 - 2014 
حسب اجلنس و أسباب املغادرة )%( )82( 

الزواجاملسكنالعمل
مصاحبة 

أسباب أخرىالدراسةاألسرة

ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثاجلنس

قابس 

17.171.801.657.111.20025.712.203.2قابس املدينة 

16.185.100.961.35.112.9097.501.4املطوية 

2986.500.745.23.89.70.216.18.800احلامة

33.387.903.033.36.10033.3003مطماطة

19.393.700.254.41.83.51.117.52.55.30.6مارث 

قفصة 

36.076.30.01.239.03.83.00.019.018.03.00.6قفصة اجلنوبية

50.077.40.00.050.05.70.00.00.017.00.00.0أم العرائس

47.681.20.00.028.61.54.80.019.016.50.00.8املتلوي

28.086.00.00.040.05.312.00.012.07.98.00.9القطار

61.196.30.00.022.20.00.00.011.13.85.60.0السند 

املصــــدر : املعهد الوطين لإلحصاء 2014

العـــام: التحتيـــة والوضـــع  البنيـــة  مؤشـــرات  	.5

قطــاع التعليــم والتكويــن املهنــــي:  أ  -	
 

تتوّفر يف والييت قفصة وقابس العديد من هياكل التعليم العالي املتخّصصة أساسا يف العلوم. ففي قابس 
جند 13 مؤسسة هي التالية: كلية العلوم بقابس، املدرسة الوطنية للمهندسني، املعهد العالي للغات بقابس، 
املعهد العالي للتصرف، املعهد العالي لإلعالمية وامللتيميديا، املعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، 
املعهد العالي للفنون واحلرف، املعهد العالي للدراسات القانونية، املعهد العالي لعلوم وتقنيات املياه، املعهد 
العالي للمنظومات الصناعية، املعهد العالي لعلوم التمريض، املعهد العالي للعلوم االنسانية، املعهد الفين 

للدراسات القانونية.

جدول مركب من اجناز الباحثة، عن تقرير »والية قفصة بأرقام 2016« ص ص 42 - 43 وتقرير »والية قابس بأرقام 2016«، ص ص 39 - 40، املعهد الوطين لإلحصاء. . 82
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أما يف قفصة، فيبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 10 هي: كلية العلوم بقفصة، املعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا 
للرياضة  العالي  املعهد  والتكنولوجيا،  التطبيقية  للعلوم  العالي  املعهد  املؤسسات،  إلدارة  العالي  املعهد  الطاقة، 
الوطنية  املدرسة  اهلندسية،  للدراسات  التحضريي  املعهد  واحلرف،  للفنون  العالي  املعهد  البدنية،  والرتبية 

للمهندسني، املعهد العالي للدراسات التطبيقية يف االنسانيات، املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة. 

كما جند العديد من املؤسسات العمومية املعنية بالتكوين املهين يف قابس منها: املركز القطاعي للتكوين 
يف البناء بقابس واملركز القطاعي للتكوين يف الصيانة، ومركز التكوين والتدريب يف احلرف التقليدية 
ومركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل باحلامة بطاقة استيعاب مجلّية تقّدر 1505 شخص. أما يف 
قفصة فال يوجد سوى مركزين عموميني هما مركز التكوين املهين بالقصر ومركز التكوين والنهوض 

بالعمل املستقل بالعقيلة )قفصة اجلنوبية( بطاقة استيعاب مجلّية تقّدر بـ 950 شخص. 

قطــاع الصّحــــة: ب -	

يوجد يف قفصة عدد 2 مستشفيات جهوية بكل من قفصة اجلنوبية واملتلوي، كما يوجد 6 مستشفيات 
حمّلية بكّل من أم العرائس، الرديف، املظيلة، القطار، بلخري والسند. أما يف قابس فنجد مستشفى جهوي 
اجلديدة  مطماطة  احلامة،  املطوية،  من  بكل  حملية  مستشفيات   4 جانب  إىل  اجلنوبية،  بقابس  واحد 

ومارث. أما مراكز الصّحة األساسية فنجد 92 يف قابس و85 يف قفصة. 

بالنسبة للقطاع اخلاص يف الواليتني، فيوّفر 2 مصحات و33 عيادة طب عام و54 عيادة طب اختصاص 
وطب  العام  الطب  عيادات  أن  مثال  لالنتباه  امللفت  ومن  قفصة.  يف  صيدلية  و47  أسنان  طب  عيادة  و71 
التخصص وطب األسنان تتمركز غالبيتها يف معتمدية قفصة اجلنوبية. أما يف قابس، فنجد 3 مصّحات 

خاصة و60 عيادة طب عام و99 عيادة طب اختصاص و66 صيدلية تتمركز غالبتها يف قابس املدينة. 

هذا وتغيب املؤسسات الصحّية، العمومية واخلاصة يف العديد من املعتمدية يف الواليتني مثل ما هو احلال 
يف منزل احلبيب ودخيلة توجان يف قابس وقفصة الشمالية وسيدي عيش وزانوش وسيدي بوبكر من 

قفصة حيث ال تتوّفر إاّل مراكز الصّحة األساسية اليت تفتقر إىل العديد من التجهيزات والكفاءات. 

ومن جهة االطارات الطبّية، نالحظ نقصها وغيابها أحيانا يف العديد من املعتمديات )يف القطاعني العام 
واخلاص( مثلما هو احلال يف زانوش وسيدي بوبكر يف قفصة ومطماطة ودخيلة توجان بقابس. وتشري 
التقارير إىل وجود ضعف مثال يف عدد السكان للطبيب الواحد يف الواليتني حبيث بلغت يف قابس 1166 

ساكن للطبيب الواحد، مقابل 1359 يف قفصة و769 يف تونس العاصمة)83(. 

  انظر تقرير »والية قفصة يف أرقام 2016«  ص  153، وتقرير »والية قابس باألرقام 2016«، ص 146، املعهد الوطين لإلحصاء. . 83
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بين  يف  مثال  فاملستوصف  احملليني،  الفاعلني  من  الشكايات  من  بالعديد  توصلنا  امليداني،  البحث  وخالل 
زلطن ال يفتح إال مخس أيام يف األسبوع من الثامنة صباحا إىل 11 ظهرا، ويغلق أيام السبت واألحد، وهذه 

طبعا حالة تتكّرر يف كل القرى واألرياف يف قابس. 

أما يف قفصة، فقد علمنا أنه ال يوجد طبيب خمتص يف قسم االستعجالي باملستشفى اجلهوي، كما أن 
هنالك نقص كبري يف أطباء التوليد مما يضع حياة األمهات واألطفال يف خطر متواصل. 

إن وضع املؤسسات االستشفائية من الناحية العددّية يف والييت قفصة وقابس يعكس حالة من الالتوازن 
والالعدالة اجلهوية واحمللية، وإذا ما أضفنا إىل ذلك سوء التجهيزات وقلة الكفاءات يف هذه املؤسسات، مع 
ما يفرتض أن يتوّفر يف هاتني الواليتني حتديدا نظرا خلصوصياتها )التلوث الناتج عن الصناعات املعملّية 
يف قابس والتلوث الناتج عن املناجم يف قفصة(، كل هذا يطرح عديد التساؤالت والتحديات أمام احلكومة 
التونسية خاصة بعد انطالق املسار الثوري والتغيري املفرتض أن يكون قد وقع من جهة املنظور التنموي 

مبا حيقق مزيدا من العدالة االجتماعية.  

قطــاع الريــاضـــة  ج-	

 10 يوجد يف قفصة قاعة رياضة واحدة مبعتمدية قفصة اجلنوبية و20 ملعبا رياضيا، أما يف قابس فنجد 
قاعات رياضة و4 مالعب رياضية. كما ال يوجد يف قفصة مجعيات رياضية مدنية وال مجعيات رياضية 
مدرسية، أما يف قابس فنجد 29 مجعية رياضية مدنية )ينخرط فيها 2731 منخرط منهم 1556 اناث(، و158 
مجعية رياضية مدرسية. ويشكو متساكنو الواليتني من قلة التجهيزات بهذه الفضاء، واحتكارها عادة من 

طرف الرجال، مما يستدعي بعث فضاءات نسائية. 

قطــاع الثقـــافة والشبـــــاب  د-	

يعترب قطاع الثقافة من القطاعات الضعيفة واهلشة وال حيظى بالعناية الالزمة من طرف الدولة التونسية 
سواء على املستوى الوطين أو احمللي. وبالرجوع إىل املؤشرات املتعلقة بعدد املكتبات واملسارح ودور السينما 
ودور الثقافة ... إخل، جند ضعفا يف عدد املكتبات العمومية اليت مل تتجاوز 22 مكتبة يف قابس )خاصة يف 
قابس الغربية وقابس املدينة واحلامة ومارث( و23 يف قفصة )7 منها يف قفصة اجلنوبية، و3 يف كل 
من قفصة الشمالية، والقصر(. أما املسارح فقد بلغ عددها 7 يف قفصة، رغم ما يعرف على هذه املدينة 
من نشاط مسرحي متجّذر صلب اجملتمع )يف كّل من قفصة اجلنوبية وأم العرائس والردّيف واملتلوي 
واملظيلة والقطار والسند(، ويرتاجع عدد املسارح يف قابس، ليصل إىل 5، منها 2 يف املطوية، و2 يف مطماطة 

و1 يف قابس املدينة. 
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بالنسبة إىل دور الثقافة، جند يف قفصة 8 دور ثقافة يف كل من قفصة اجلنوبية والسند واملتلوي واملظيلة 
والقطار وسيدي عيش وأم العرائس والرديف، أما يف قابس فنجد 9 دور ثقافة يف كل من قابس املدينة 

وشنين وغنوش ومارث واحلامة واملطوية ووذرف ومطماطة ومنزل احلبيب.

أما املتاحف العمومية فال يتجاوز عددها املتحف الواحد يف والية قفصة )بقفصة اجلنوبية( وواحد يف 
قابس اجلنوبية. 

 4( الغربية  وقابس  دور شباب(   6( املدينة  قابس  يف  أساسا  تتمركز  قابس  يف   21 الشباب  دور  عدد  وبلغ 
دور شباب(، وترتاجع إىل 3 يف احلامة و2 يف كل من املطوية ومارث وواحدة يف كل من غنوش ومنزل 
احلبيب ومطماطة ومطماطة اجلديدة، لتغيب متاما يف كل من قابس اجلنوبية ودخيلة توجان. أما يف 
قفصة، فال يتجاوز عدد دور الشباب الـ10، موزعة كالتالي: 2 يف أم العرائس، 1 يف كّل من القصر وقفصة 
اجلنوبية والرديف واملتلوي واملظيلة والقطار وبلخري والسند. وامللفت لالنتباه بعالقة باملستفيدين من 
الشباب من هذه الدور، هو ضعف عدد اإلناث حيث مل يتجاوز الـ 455 يف قفصة من مجلة 1790، و81337 

من مجلة 210200 يف قابس. 

إّن غالبية مؤشرات احلياة الثقافية والشبابية يف الواليتني تدّل على ضعف اسرتاتيجية الدولة يف هذا 
اجملال على مستوى اجلهات، وإذا ما ربطنا بني ضعف املؤسسات احلاضنة للعمل الثقايف والشبابي وقلة 
الكفاءات والتجهيزات فيها، مع ضعف وقّلة تلك احلاضنة للنشاط الرياضي، باإلضافة إىل ارتفاع نسب 
البطالة، يبدو من الوجيه أن نتساءل عن أي جماالت وأي خدمات توفرها الدولة التونسية للشباب يف تلك 

املناطق سواء يف الريف أو املدن؟. 

املؤسســــات الدينيــــة :   ه.	

تّطور عدد املساجد واجلوامع يف تونس بشكل كبري ومتسارع، وقد يعكس هذا النمّو »ثقافة« ما، قد ترتجم 
1900 مثال كان يف  أو تفّسر الوضع احلالي الذي تعيشه البالد من انتشار ألفكار »حمافظة«. ففي عام 
تونس ككل 169 جامع، وتطّور هذا العدد بني 1970 - 1979 إىل 859، ليصل بني 2000 - 2010 إىل 3595، 
ليبلغ عام 2017 : 4480 جامعا، هذا طبعا عدد كبريا يعكس توجهات الدولة منذ االستقالل.  وقد تزداد 
أما يف قابس  459 جامعا.  الواليات لتبلع أقصاها يف والية صفاقس بعدد  الظاهرة يف بعض  أهمية هذه 
46 مسجدا،  املساجد فنجد يف قابس  أما  178 يف قابس و176 يف قفصة،  وقفصة فقد بلغ عدد اجلوامع 

و109 يف قفصة لتحتل بذلك املرتبة الثالثة وطنيا يف عدد املساجد)84(.  

  معطيات إحصائّية حول املعامل الدينية واالطارات املسجدّية بالبالد التونسية 1959 – 2017، وزارة الشؤون الدينية، تونس، 2017، ص ص 2 -  7. . 84



60

مشاركة النسـاء يف احلياة العامة والسيـاسية يف واليتـي قـابس وقفـصـة

قطــــاع االنتــــــــاج:  و .	

الصنــــاعي:  القطــــاع  •	

تعترب والييت قفصة وقابس من الواليات املنتجة واملتعددة املوارد )فالحة، صناعة ...(، ورغم تعدد املوارد 
فال تزال الواليتني من املناطق »املهّمشة« واليت تشكو من الصعوبات والعراقيل أمام العملية التنموية، 
احلياة  على  واملعملية  الصناعية  منتجاتها  بتبعات  أساسا  املتعلقة  التحديات  من  العديد  تواجه  كما 

البيئية يف اجلهتني.

 يتوّفر يف والية قفصة 11 منطقة صناعية يف كل من قفصة الشمالية والقصر وقفصة اجلنوبية وأم 
العرائس والرديف واملتلوي واملظيلة والقطار وبلخري والسند، على مساحة مجلية تقّدر بــ285 هكتار، 
باملقابل جند يف والية قابس منطقة صناعية واحدة مبساحة تضاعف مثيالتها يف قفصة وتقّدر بـ536 

هكتار. 

أما بالنسبة للصناعات املعملّية فنجد يف قفصة 38 مؤسسة )توفر كل مؤسسة 10 مواطن شغل قارة أو 
أكثر(، توّفر كلها حوالي 787 موطن شغل. وتتوزع هذه املؤسسات حسب اجملاالت كالتالي: 

جدول عـــدد 39 : الصناعات املعملية )توزيع املؤسسات الصناعية 10 مواطن شغل قارة أو أكثر()85( 

صناعات 
غذائية 
وفالحية

صناعة مواد 
بناء وخزف 

وبلور

صناعات 
ميكانيكية 

ومعدنية

صناعات 
كهربائية

صناعات 
كيميائية 
ومطاطية 

صناعة 
النسيج 
واملالبس

صناعة 
اخلشب 
واألثاث 

صناعة 
اجللود 

واالحذية

صناعات 
خمتلفة 

387251411156العدد

787160208220106933131888188مواطن الشغل 

املصــــدر : موقع وزارة الصناعة والتجديد )2017/03/31(. 

وتتمحور  شغل  موطن   8750 توّفر  املعملية  الصناعات  جمال  يف  مؤسسة   110 قابس  يف  جند  باملقابل، 
غالبيتها يف معتمدية قابس املدينة )49 مؤسسة( و15 مؤسسة يف كل من احلامة ومارث )86( .

  والية قفصة يف أرقام 2016، املعهد الوطين لإلحصاء، ص 128. . 85
  ملزيد املعلومات ميكن الرجوع إىل »والية قابس بأرقام 2016«، ص 127. . 86
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 هذا وتتوزع هذه املؤسسات حسب اجملاالت كالتالي: 

جدول عـــدد 40 : الصناعات املعملّية حسب القطاع يف قابس )87( 

صناعات 
غذائية

صناعة مواد 
بناء وخزف 

وبلور

صناعات 
ميكانيكية 

ومعدنية

صناعات 
كهربائية

صناعات 
كيميائية

صناعة 
النسيج 
واملالبس

صناعة 
اجللود 

واالحذية

صناعات 
خمتلفة

خدمات

9- 253620155العدد

-245-10571707537154718471مواطن الشغل 

املصــــدر : وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ، 2016

أما املؤسسات الصناعية املصدرة كليا فقد بلغ عددها 19 يف قابس )يف كل من معتمدية قابس املدينة، 
احلامة، مطماطة اجلديدة(، و25 مؤسسة يف قفصة. 

• القطــــــــاع الفالحــــــــي 	

توزع األراضي يف والييت قفصة وقابس كالتالي: 599267 هكتار أراضي صاحلة للفالحة يف قابس، مقابل 
574200 هكتار يف قفصة، و117359 هكتار غري فالحية يف قابس مقابل 206575 هكتار يف قفصة. هذا وتستغل 
غالبية األراضي املخصصة للفالحة يف والية قابس يف جمال زراعة اخلضروات واألشجار املثمرة ثم األعالف، 
أما يف قفصة فتخصص غالبية األراضي الفالحية يف جمال األعالف يليه اخلضروات واحلبوب. هذا وختتص 
جهيت قابس وقفصة يف زراعات الزياتني والنخيل والرمان واللوز والفستق )يف جهة قفصة حتديدا(. وسّجلنا 
يف قفصة وجود 12 تعاضدية خدمية بـ 613 منخرط/ة، و168 مجعية مائية )88(، مقابل 21 تعاضدية خدمية 
قابس  معتمدية  من  كل  )يف  مواني   2 قابس  وتضم  هذا  مائية.  مجعية  و103  منخرط/ة  بـ1103  قابس  يف 

املدينة ومارث(، ويشمل األطول البحري 461 مركب صيد ساحلي.

السيـــــاحــــي:  	••القطــــــــاع 

رغم توّفر بيئة سياحية موائمة يف قابس )املدينة اجلبلية الرببرية يف مطماطة، الطبيعة يف جهة متزرط، 
احلمامات املائية يف منطقة اخلبايات باحلامة واملتحف الطبيعي بشنين ..إخل(. وقفصة اليت ال تزال حتافظ 
على آثارها )منها األحواض الرومانية والربج األثري والقصبة اليت مت تهديم جزء منها خالل احلرب العاملية 

  والية قابس يف أرقام 2016، املعهد الوطين لإلحصاء، ص 128. . 87
  معطيات مأخوذة من املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية، 2015. . 88
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الثانية، واثر االستقالل متت »سرقة« أحجارها واستخدامها يف بناء رباط املنستري مما أثار سخط املواطنني 
لقصر  مقرات  لبناء  االستقالل  بعد  الوطنية  الدولة  استغلته  فقد  الربج  من  املهّدم  اجلزء  أما  اجلهة،  يف 
العدالة واالطار اجلهوية للضمان االجتماعي عوض أن يقع ترميمه )89((، إال أننا نالحظ ضعفا هاما يف 
عدد املؤسسات السياحية يف اجلهة وحتى يف جودتها، حيث تشري االحصاءات إىل وجود 19 وحدة سياحية 
لإلقامة يف قابس، غالبيتها عبارة عن شقق غري مصنفة ونزل من ذوات النجمة الواحدة والنجمتان، وال 
يوجد سوى نزل واحد من ذوي 4 جنوم، أما قفصة فتضم 12 وحدة سياحية، 7 منها هي شقق غري مصنفة، 
والبقية نزل اثنتان منها فقط من ذوي اخلمس جنوم )فعليا هذا غري واقعي وال تنطبق عليها أي معايري 

لتكون 5 جنوم(. 

ومطماطة  اجلنوبية  وقابس  املدينة  قابس  من  كل  يف  خصوص  قابس  إىل  الوافدون  ويتمركز  هذا 
واحلامة، أما يف قفصة، فيقيمون عموما يف كّل من قفصة اجلنوبية واملتلوي، وال يتجاوز معّدل الليالي 

املقضاة يف الواليتني الليلتني. 

املدنيــــة والسيــاسيــة  النسائية يف احلياة  املشــاركــة  مؤشــــرات  	.II

إاّل  وقابس،  قفصة  من  كّل  يف  واالجتماعية  والثقافية  السياسية  األوضاع  بني  الواضح  االختالف  رغم 
أن هنالك نقاط تشابه واضحة بعالقة مبشاركة النساء يف احلياة العامة والسياسية، حيث تّتسم هذه 
املشاركة عموما بالضعف، كميا ونوعّيا، رغم أن تاريخ املنطقتني مل خيلو من مشاركة نسائية يف احلياة 
العامة والسياسية. ميكننا القول اليوم، أنه لوال االنتخابات البلدية يف )ماي 2018( واليت فرضت التناصف 
العمودي واألفقي، ملا كنا رأينا مشهدا إىل حّد ما، »متوازن« حلضور ومتثيلية النساء يف املشهد العام على 

األقل على مستوى البلديات. 

الوطنية   النيابية  النساء يف اجملالس  متثيلية  	.1

شاركت النساء يف عديد اجلهات التونسية وخاصة ببعض واليات اجلنوب كقفصة مثال، بشكل كبري 
يف أحداث ثورة 2011، وكّن حاضرات يف احلراك االجتماعي والسياسي على املستوى اجلهوي واحمللي. إاّل 
أّن انتخابات أكتوبر 2011 مل تعكس هذا الدور واحلضور بالصورة املطلوبة حيث مل يتجاوز حضورهّن 

نسبة 26.7 % يف اجمللس الوطين التأسيسي)90(.

ميكن الرجوع إىل الشريط الوثائقي الذي أعده طلبة املدرسة الوطنية للهندسة  املعمارية والتعمري ويف تونس حول القصبة والرتميل بقفصة، وذلك على الرابط . 89
التالي: https://www.youtube.com/watch?v=RBmeLrnvT10&feature=share ، مت نشره يف 24 ماي 2013 ومت االطالع عليه يف 6 سبتمرب 2018. 

. 90 Rapport national genre, Tunisie 2015, Statistiques Tunisie, ONUFEMMES, INS, Tunisie, 2015, p 56.
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االنتخابات  يف  النجاح  -أي  »الرمسي«  السياسي  اجملال  ولوج  من  متّكن  الالتي  النساء  من  كبريا  جزء  إن 
التشريعية-، مل تكّن من بني الناشطات فعال واملساهمات يف التغيري السياسي على أرض الواقع، حيث كان 

لألحزاب السياسية حساباتها. 

سنجدها  وقابس،  قفصة  جهة  مّثلن  االتي  السيدات  عن  للبحث  التأسيسي  الوطين  اجمللس  إىل  عدنا  ما  إذا 
النظر  وبقطع  النهضة)91(.  حركة  حلزب  ممثالت  حصريا  وكّن  اجلهتني،  لتمثيل  أمساء   3 على  تقتصر 
عن مردوديتهّن وحضورهّن خالل هذه املرحلة، جند أن الدور التمثيلي للنسائي كان ضعيفا جدا، وطنيا 

وجهويا، وال يعكس دور النساء يف تونس وال يف اجلهات. 

جدول عـــدد 41 : نواب ونائبات جهيت قفصة وقابس يف اجمللس الوطين التأسيسي 2011 - 2014 

حسب احلزب واجلنس واجلهة 

احلزبالنساءاحلزبالرجال 

قفصة

حسن رضواني

ال ينتمي إىل كتلة

حركة النهضةزهرة صميدة 

حممد كحيلة

فيصل جدالوي

حركة النهضة عبد احلليم زواري

حركة النهضةسليمان هالل

حزب املؤمتر عبد السالم شعبان

قابس

احلبيب خضر 
دليلة بوعنيحركة النهضة 

حركة النهضة 

عبد القادر القادري 

ال ينتمي إىل كتلةمولدي الزيدي
 

آمال عزوز  الكتلة الدميوقراطية فؤاد ثامر 

حزب املؤمتر نوفل الغرييب 

املصــــدر : مرصد اجمللس، موقع بوصلة 2015.

أما يف االنتخابات التشريعية لسنة 2014، ورغم اعتماد تونس قانون التناصف األفقي يف االنتخابات)92(، إال أن 
نسبة حضور النساء مل تتطّور كثريا خاصة من حيث النتيجة النهائية، حيث مل يتجاوز عدد النساء النائبات 
يف جملس نواب الشعب األربع سيدات عن كل من قفصة وقابس، وكّن حصريا ممثالت عن حزبي حركة 

النهضة وحركة نداء تونس، صاحيب الصدارة يف هاته االنتخابات. 
انظر امللحق عدد 2 » نائبات حركة النهضة عن جهيت قفصة وقابس يف اجمللس الوطين التأسيسي )2011 - 2014(«. . 91
الفصل 46 »تلتزم الدولة بـحماية احلقوق املكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف حتمل خمتلف املسؤوليات . 92

ويف مجيع اجملاالت. تسعى الدولة إىل حتقيق التناصف بني املرأة والرجل يف اجملالس املنتخبة. تتخذ الدولة التدابري الكفيلة بالقضاء على العنف ضد املرأة«، دستور 
اجلمهورية التونسية، تونس، 2014.
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جدول عـــدد 42 : نسبة النساء رئيسات القائمات : مقارنة بني نتائج 2011 و2014 

االنتخابات التشريعية 2014انتخابات اجمللس التأسيسي عام 2011

القائمات املرتشحة
عدد النساء 

رئيسات القائمات
القائمات املرتشحةالنسبة

عدد النساء 
رئيسات القائمات

النسبة

1524128%  91326148%  11

املصــــدر : اهليئة العليا املستلقة لالنتخابات، 2011 و2014 

رغم مشاركة النساء بشكل بارز يف التسجيل ويف التصويت ويف الرتشح صلب القائمات االنتخابية، إال أّن 
النتائج مل تعكس ذلك، حيث تعّمدت غالبية األحزاب عدم ترشيح النساء كرئيسات للقائمات املقرتحة، 
أبو  بأربع سيدات هّن أمساء  وقابس  وانتخابهّن، ومثلت جهيت قفصة  النساء  مما حّد من فرص وصول 

اهلناء، زينب الرباهمي ، راضية التومي وأمل سويد)93(.

جدول عـــدد 43 : احصائيات خاصة باملرتشحني لالنتخابات التشريعية 2014

االدارة 
الفرعية

عدد 
املرتشحني 

يف 
القائمات 
األصلية

عدد 
املرتشحني يف 

القائمات 
التكميلية

القائمات املقبولةالقائمات املقبولة

القائمات القائمات األصلية
التكميلية

القائمات القائمات األصلية
التكميلية

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

561183245189816677502016قفصة

343120180142635112933قابس

املصــــدر : اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات 2015

انظر اجلدول امللحق عدد 3. . 93
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جدول عـــدد 44 : نواب ونائبات جهيت قفصة وقابس يف جملس نواب الشعب 2014 - 2019 
حسب احلزب واجلنس واجلهة )94(

احلزبالنساءاحلزبالرجال الوالية

قفصة

حركة نداء تونس أمساء بو اهلناءحركة نداء تونس سفيان طوبال

حركة النهضة زينب الرباهميحركة النهضةحممد حمسن السوداني

حزب رد االعتبارعدنان احلاجي 

املبادرة لطفي علي

اجلبهة الشعبيةعمار عمروسية

قابس

احلبيب خذر 
حركة النهضة

راضية التومي
حركة النهضة

أمل سويد حممد زريق

املؤمتر من أجل صربي دخيل
اجلمهورية

مستقّل حسونة الناصفي

االحتاد الوطين احلّر حممد األمني كحلول

املصــــدر : موقع جملس نواب الشعب 2018 

يف  السياسية  للمنظومة  بالنسبة  أو  كباحثني  إلينا  بالنسبة  باملفاجأة  ليست  واملؤشرات،  النتائج  هذه  إّن 
تونس، فمنذ استقالل تونس يف 1956 إىل ما قبل ثورة 2011، وعلى مدى خمتلف اجملالس النيابية )اجملالس 
وذلك  اجلهوي  أو  الوطين  املستوى  على  سواء  ضعيفة  النساء  نسب  كانت  حتديدا(  والربملانات  التأسيسية 
بقطع النظر عن اآلليات املستخدمة يف ترشيح أو انتخاب النساء )الكوتا والتناصف والتسميات ...(، ونقدم 

يف ما يلي جدوال لتمثيلية النساء يف جهة قفصة مثال يف خمتلف اهلياكل التمثيلية الوطنية منذ 1956.

جدول عـــدد 45 : نـواب جهـة قفصـة خـالل خمتلـف اجملـالس النيابيـة يف تونـس منـذ االستقـالل )95( 

اجلنس

اجمللس 
القومي 

التأسيسي
 1956
1959

جملس 
النواب 1 
 1959
1964

جملس 
النواب 2 
 1964
1969

جملس 
النواب 3 
 1969
1974

جملس 
النواب 4 
 1974
1979

جملس 
النواب 5 
 1979
1981

جملس 
النواب 6 
 1981
1986

جملس 
النواب 7 
 1986
1989

جملس 
النواب 8 
 1989
1994

جملس 
النواب 9 
 1994
1999

جملس 
النواب 

 10
 1999
2004

جملس 
النواب 

 11
 2004
2009

جملس 
النواب 

 12
 2009
2011

0000000000011نساء

7663555458757رجال

مأخوذ عن املوقع الرمسي جمللس نواب الشعب، اطلع عليه يف 13 سبتمرب 2018،. 94
 http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/composition/liste_circonscription.jsp?cc=25   

. 95 https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%20%D9%82%D9%81%D8%B5%D
8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&oldid=28412669 
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املعتمديـــات والعمـــادات   النســـاء فـــي  متثيليـــة  	.2

بلغ عدد املعتمدات يف تونس سنة 2015، 
معتمد   264 مجلة  من  معتمدة   55
يتوزعون بشكل متفاوت حسب الواليات 
واملعتمديات. أما يف قابس وقفصة، فلم 
يتم تكليف نساء يف هذه املهام، حيث مل 
نسجل وجود نساء يف منصب »معتمدة« 
ملنصب  بالنسبة  أما  الواليتني.  يف 
 2017 عام  االستثناء  وقع  فقد  »عمدة«، 
وهي  املنصب  هذا  يف  امرأة  أّول  بتعيني 

أّول مّرة يف تاريخ اجلهة. 

متثيليـــة النســـاء يف اهليـــاكل البلديـــة   	.3

تعترب املعطيات االحصائية حول حضور ومشاركة النساء يف اجملالس البلدية قبل ثورة 14 جانفي 2011 
أفضل من مثيلتها يف اجملالس النيابية الوطنية )الربملان(، حيث تشري سجالت بلدية قفصة مثال إىل أن 
النساء خالل اجمللس البلدي ببلدية قفصة يف انتخابات 2005 كّن حاضرات بـ6 نساء من مجلة 30 عضو، 

وحتسن هذا العدد يف انتخابات 2010 ليصل إىل 9 من مجلة 30 عضو. 

بعد الثورة، دارت أّول انتخابات بلدية يف 6 ماي 2018، واستندت إىل القانون االنتخابي اجلديد)96( الذي 
اختذ من مبدأ التناصف العمودي واألفقي أساسا له، حبيث مثلت هذه االنتخابات فرصة للنساء العتالء 

مراكز هامة صلب البلديات. 

نتيجة هلذا القانون، ُفرض على األحزاب ترشيح النساء يف كّل القائمات، واحرتام مبدأ التناصف بشكل 
أفقي وعمودي، مما مسح بفسح اجملال أمام العديد من السيدات للرتشح إىل اجملالس البلدية. إاّل أّن ما 
الختيار  أساسا  »التوافقات«  من  جعلت  وجهويا،  وطنيا  والسياسية  احلزبية  اللعبة  أن  هو  االنتباه،  يثري 

املتعلق . 96  2014 26 ماي  املؤرخ يف    2014 16 لسنة  القانون األساسي عدد  14 فيفري2017  يتعلق بتنقيح وإمتام  2017 مؤرخ يف  7 لسنة  قانون أساسي عدد 
باالنتخابات واالستفتاء، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 14، 17 فيفري 2017، ص 564.

ناصفي«،  راجح  »نسرين  السيدة  تعيني   ،2018 أفريل   3 يوم  مّت 

عمدة للمنطقة الرابعة باب حبر التابعة ملعتمدية قابس املدينة. 

نسرين راجح ناصفي )33 سنة( متزوجة وصاحبة شهادة جامعية 

عليا وتعد األوىل اليت يتم تنصيبها يف هذه اخلطة
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مستوى  على  البلديات  نتائج  كل  يف  الغالب  التناصف  ينعكس  مل  وبالتالي  البلديات،  ورئيسات  رؤساء 
القائمات )الذي مسح بوجود نساء رئيسات قائمات، على عدد النساء رئيسات البلديات( يف اختيار الرؤساء، 
فمثال يف قابس مل تفز بهذا املنصب سوى 3 سيدات عن جمموع 16 بلدية، وثالث سيدات يف قفصة من 

مجلة 13 رئيس بلدية. 

كما يتوجب علينا التنبه إىل أّنه يف قفصة جاءت النتائج على مستوى كل البلدية متنّوعة بعض الشيء، 
وأخريا  تونس،  نداء  حركة  ثم  النهضة،  حركة  تلتها  األوىل،  املرتبة  املستلقة  القائمات  احتلت  حيث 
اجلبهة الشعبية )بتفاوت كبري(، أما يف قابس، فقد حصلت حركة النهضة على الغالبية املطلقة، وتلتها 
القائمات احلزبية،  التساؤالت حول مدى استقاللية أعضاء  اليوم عديد  املستقلة )هذا وتطرح  القائمات 
حيث تبنّي إىل حد اآلن، أن جزء كبري منها هم يف الواقع تابعون ألحزاب سياسية، وال يقتصر األمر على 
حزب معنّي، فقد التجأت تقريبا كل األحزاب التباع هذه الطريقة للحصول على أكرب عدد ممكن من 

املقاعد وفرص الفوز يف االنتخابات(. 

رســـم بيــاني عـــدد 3 : توزبـــــع رئـــــاسة البلديـــــات حسب القــائمــات

املصــــدر : موقع بوصلة 2018
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جدول عـــدد 46 : توزيع رؤساء القائمات حسب اجلنس ونوع القائمة على املستوى الوطين 
)انتخابات البلديات 2018(

عدد رؤساء 
القائمات

نسبة الرجالنسبة النساء

%1055 القائمات احلزبية   49.48%  50.52

%860القائمات املستقلة   3.49%  96.51

%159القائمات االئتالفية  48.43%  51.57

املصــــدر : اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات 2018

جدول عـــدد 47 : توزيع اجملالس البلدية حسب البلدية واجلنس يف قابس 

رئيس/ة البلدية/احلزبعدد املقاعدرجالنساءالبلدية 

ناصف ناجح )حركة النهضة( 131730احلامة 

احلبيب الذوادي )حركة النهضة( 141630قابس 

اهلادي شعري )حركة النهضة/التجمع 101424مارث
سابقا( 

الدوكالي بالزاوية )قائمة إصالح 81018وذرف 
املسار( 

أمين شعبان )قائمة االمتياز( 6612مطماطة

يوسف كيال )قائمة الصعود( 81018مطماطة اجلديدة 

حامت الفياش )قائمة مل الشمل لإلقالع( 9918املطوية

حممد عماد احلاجي )حركة النهضة( 9918بومشة 

عائشة بوسته )حركة النهضة( 10818كتانة 

عبد السالم الدمحاني )قائمة عني 6612الزارات
املواطن( 

برنية عجمين )حركة النهضة( 9918منزل احلبيب 

الصحيب الرتهوني )حركة النهضة( 71118دخيلة توجان

عبد الواحد كباو )حركة النهضة( 81018شنين النحال 

نعمان اجلمل )حركة النهضة(10818تبلبو 

بولبابة علّية )حركة النهضة( 121224غنوش 

فائزة حريزي )حركة النهضة( 10818احلبيب ثامر بوعطوش 

املصــــدر : جدول من اعداد الباحثة استنادا إىل بيانات اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات، ومواقع البلديات املعنية على موقع الفايسبوك 2018
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جدول عـــدد 48 : توزيع اجملالس البلدية حسب البلدية واجلنس يف قفصة  

رئيس/ة البلدية/احلزبعدد املقاعدرجالنساءالبلدية 

أمحد طبابي )حزب اجلبهة الشعبية( 91524الرديف 

رشيد ناصري )قائمة رؤية جديدة( 81018السند 

عامر قوادر )حزب حركة النهضة( 111324القصر 

مربوك عمار )قائمة التواصل( 81018القطار 

سهام ديناري )حزب حركة النهضة( 24 1113املتلوي

حافظ هنشريي )حزب حركة نداء 18 711املضيلة 
تونس( 

حممود عيساوي )قائمة املنجم( 71118أم العرائس

كوثر حزاز )حزب حركة النهضة( 9918بلخري 

عبد القادر علياني )قائمة مستقلون( 9918زانوش 

جميب زنائدية )قائمة النظرة الثاقبة(6612سيدي بوبكر 

حلمي باهلاني )حركة نداء تونس(181836قفصة 

مربوكة بوزيان )حزب حركة النهضة( 9918اللة 

نـجـيب بلحاج )قائمة سيدي عيش 81018سيدي عيش 
للجميع( 

املصــــدر : جدول من اعداد الباحثة 2018

رســـم بيــاني عـــدد 4 : توزبــع رئـــاسة البلديــات جسب النوع االجتماعي

املصــــدر : موقع بوصلة 2018
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لنا من خالل االطالع على توزيع  البلدية، هو تركيبتها، فقد تبنّي  امللفت لالنتباه كذلك بعالقة باجملالس 
املهام وخاصة رئاسة اللجان، أنه مّت تكليف النساء بالّلجان ذات العالقة باألدوار االجنابية واجملتمعية )كما هو 
الشأن عادة يف تركيبة احلكومة(. فاملطلع على بلدية قابس مثال، جيد أنه هناك 10 جلان، كّلفت النساء فيها 
برئاسة 4 جلان)97( هي: جلنة شؤون املرأة واألسرة، جلنة الفنون والثقافة والرتبية، جلنة الشؤون االجتماعية 
والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة، وأخريا، جلنة الدميوقراطية التشاركية، مع العلم أنه وحبسب شهادة 
السيدة مسرية العمري رئيسة اللجنة فقد كلفت بهذه اللجنة ألن مل يوجد من تقدم لرئاستها نظرا لغموض 
مهامها وصعوبتها، تقول: »أنا عضو جملس بلدي، ورئيسة جلنة الدميوقراطية التشاركية واحلوكمة، مل 
خيرت أي أحد من األعضاء هذه اللجنة، فطلبتها وأخذتها، إنها جلنة صعبة وغري واضحة، وأنا أخذتها ألّنه سبق 

وأن تكونت حول املوضوع« )مسرية، عضو جملس بلدي، قابس(.  

الوطنيــة   املنظمــات  النســـاء صلــب  متثيليـــة  	.4

إّن املالحظ عموما يف خمتلف هياكل املنظمات الوطنية هو ضعف حضور النساء فيها رغم أن النساء تشكلن 
القواعد الرئيسة هلذه املنظمات. وبالرغم عن اختاذ بعض هذه املنظمات آليات داعمة حلضور ومشاركة 

النساء )مثل احتاد الشغل مثال(، إال أن النسب ال تزال دون املأمول. 

املنظمـــة التونسيـــة للرتبيـــة واألســـرة أ .	

: حبيبة بن عامر، سامية بن  7 نساء هّن  30 عضو، منهم  الرتبية واألسرة)98( من  الوطين ملنظمة  املكتب  يتكون 
عمر، سعيدة السالمي بن محيدة، صلوحة بن حراث، مفيدة الطبوبي، نزيهة العبيدي وعائدة التلمودي. أّما على 
4 نساء فقط وهّن أمساء محروني  16 عضو منهم  املستوى اجلهوي واحمللي، فيتكّون املكتب اجلهوي بقابس من 
)عضو مقرر للجنة االعالم واالتصال مع املنظمات(، هدى تلمودي )عضو مقّرر جلنة اهلياكل وتكوين االطارات( 

ماجدة بيداني )كاتب عام مساعد مكلفة بالعمل االجتماعي والعمران البشري( ومها فرحات )الكاتبة العامة(. 

جدول عـــدد 49 : هيئة املكتب اجلهوي للمنظمة التونسية للرتبية واألسرة - قابس

الكاتبة العامةالرئيسالنساء الرجال

مها فرحاتحسام التلمودي124

املصــــدر : البحث امليداني 2018. 

  املوقع الرمسي لبلدية قابس. . 97
  تركيبة اجمللس املنتخب يف املؤمتر عدد 14 للمنظمة واملنعقد يومي 13 - 14 أوت 2016 مبدينة قفصة. . 98
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أما يف قفصة فيتكون املكتب احمللي للمنظمة بقفصة اجلنوبية من 4 أعضاء، 3 رجال وامرأة واحدة، وتتوزع 
املهام بينهم كالتالي: 

جدول عـــدد 50 : تركيبة اجمللس احمللي ملنظمة األسرة بقفصة اجلنوبية )أكتوبر 2017(

رئيس املكتبمنصور كعباشي 

الكاتب العامحممد الصاحل حمرز 

أمينة املال هدى قناص 

املكلف باالتصال باجلمعيات واملنظماتواصف عباس 

املصــــدر : الصفحة الرمسية للمنظمة على موقع الفايسبوك، 2017

االحتـــاد العـــام التـــونسي للشغـــل ب .	

رغم أن النساء تشكلن القواعد االنتخابية الشغيلة لالحتاد 
العام التونسي للشغل )54 % من املنخرطني يف االحتاد هّن 
نساء(، إاّل أن حضورهّن مل يكن أبدا ذو داللة يف اهلياكل 
أو  اجلهوية  النقابات  أو  اجلامعية  كالفروع  النقابية 
على  الـ23  مؤمتره  يف  االحتاد  مصادقة  ورغم  األساسية. 
املؤشرات  أن  إاّل  هياكله،  صلب  املرأة  متثيلية  توسيع 
يف  النسائي  احلضور  ضعف  على  تدّلل  تزال  ال  الواقعّية 
مجيع اهلياكل والقطاعات. على املستوى املكاتب اجلهوية 
يف كل من قفصة وقابس، حيث يراوح عدد النساء عضوات 
واثنتان  امرأة  بني  اجلهوية  للنقابات  التنفيذي  املكتب 
نقابة  كنت  ما  إذا  تذكر  فوارق  وال  احلاالت،  أحسن  يف 
نقابات  أو  باألساس(  مؤنثة  )جماالت  والتعليم  الصحة 
النقل، كما ال نسجل فوارق تذكر بني اجلهتني. وال نأمل 
كثريا يف وجود نساء على رأس النقابات )الكتابة العامة( 

يف أي من مستويات العمل النقابي يف اجلهتني. 

يف  مشاركــة  هنــالك  »ليســـت 
أن  املنظمــة  على  وجيــب  النقـابة 
تسعــى لتشجيــع االخنــراط واالعتــراف 
وليــس  أســاسي  كفــاعل  باملــرأة 
اإلضرابــات  فــي  فقــط  استعمــاهلا 
منظوريهــا  حنو  تسعــى  أن  عليهــا 
إضرابــات  عــّدة  قاطعنــا  أننــا  حتى 
يبقــى  والنشــاط  اخللفيــة  هــذه  على 

فرديــا وأنشــط يف مدرستــي«

جنــــــاة، 

)نقابة التعليم األساسي باحتاد الشغل، قابس(. 
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العقلية  ومن  للمرأة  الدونية  النظرة  من  جزء  منهّن،  النقابيات  حتى  النساء،  بعض  وتستبطن  هذا 
الذكورية، فخالل عملنا امليداني يف قابس مثال، التقينا بنقابية، امللفت لالنتباه يف حديثنا معها هو رفضها 
أن يقال أّنها »الكاتبة العامة« للنقابة األساسية، معتقدة أنه إذا قالت ذلك فهذا فيه قّلة احرتام واستنقاص 
من مكانة »الرجال« أعضاء النقابة معها، خاصة وأّن فيهم من هو أكرب منها سّنا، واألغرب من ذلك، هو 
رفضها آللية التناصف اليت يعتمدها احتاد الشغل منذ مؤمتره األخري وهي ضده بشكل حاسم وصريح، 
وتعترب أّن النساء جيب أن تصعدن سلم مراكز القرار جلدارتهّن وكفاءتهّن ال بفضل آلية مساعدة، رغم 
القانون وهي  إال بفضل هذا  النقابة األساسية  اليوم يف  املسؤولية  أن تتوىل  ذاتها من  أنها مل تتمكن هي 
العضو الناشط منذ سنوات عديدة. كل هذا يطرح مزيدا من التحديات، خاصة ضرورة تكوين وحتسيس 

النساء حبقوقهّن وباعتماد نظرة نقدية للسائد، مبا يزيد من تعزيز ثقتهّن بذواتهن. 

)2018 جدول عـــدد 51 : املكتب اجلهوي الحتاد الشغل قابس )19 أفريل 

عدد أعضاء املكتب 
النقابي

الكتابة العامة رجالنساء 

صالح بن حامد 1129

املصــــدر : الصفحة اخلاصة على الفايسبوك ملكتب اجلهوي الحتاد الشغل يف قابس 2018

شعرت   ،2004 منذ  ونقابية  قابس،  يف  أملانية  لغة  أستاذة  »أنا 
فأنا  وراثي  عامل  ميكن  االحتاد،  يف  فاخنرطت  نقابية  أنين 
كنت  لغريي..  االهانة  أرضى  وال  واحلامي  الدغباجي  حفيدة 
- 2017، ومنذ 28 فيفري 2018  عضو نقابة أساسية من 2013 
أصبحت الكاتبة العامة، لقد خضنا مؤمترا وفازت فيه قائمة 
أنا  نساء،  و2  رجال   4 أعضاء،   6 كنا  حشاد«   ملبادئ  »الوفاء 
عضو معهم.. ال أحب أن يقال أنين »الكاتبة عامة للنقابة« احرتاما لزمالئي الرجال 
وتقديرا هلم »ما جييش زمالئي رجال« ... رجاء ال أحبذها«.. أنا ال أحب أن تشارك املرأة 
جملرد املشاركة وملئ القائمة، جيب على النساء كسب ثقة القواعد، لذا أنا كنت ضّد 
الفصل عدد 3 من القانون اجلديد لالحتاد الذي ينص على مبدأ الكوتا، فهذا ال يقوي 

النساء هذا ضّد املرأة«.. 
آمــــــال أزوينخـــي

كاتبة عامة نقابة أساسية- قابس 
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)2018 جدول عـــدد 52 : املكتب اجلهوي الحتاد الشغل بقفصة )23 جانفي 

عدد أعضاء املكتب 
النقابي

الكتابة العامة رجالنساء 

حممد الصغري املرياوي11110

املصــــدر : الصفحة اخلاصة على الفايسبوك ملكتب اجلهوي الحتاد الشغل يف قفصة 2018 

جدول عـــدد 53 : اجلامعة العامة للصحة قابس

رجالنساء عدد أعضاء املكتب النقابي

1129

املصــــدر : الصفحة اخلاصة على الفايسبوك ملكتب اجلهوي الحتاد الشغل يف قابس 2018 

جدول عـــدد 54 : النقابة األساسية ألعوان شركة النقل - مارث/قابس )جويلية 2018(

رجالنساء عدد أعضاء املكتب النقابي

505

املصــــدر : الصفحة اخلاصة على الفايسبوك ملكتب اجلهوي الحتاد الشغل يف قابس 2018 

 )2018 جدول عـــدد 55 : النقابة األساسية لعمال وعامالت املطاحن الكربى قابس )18 فيفري 

رجالنساء عدد أعضاء املكتب النقابي

707

املصــــدر : الصفحة اخلاصة على الفايسبوك ملكتب اجلهوي الحتاد الشغل يف قابس 2018

جدول عـــدد 56 : النقابة األساسية ألعوان الصحة العمومية - مارث /قابس

رجالنساء عدد أعضاء املكتب النقابي

725

املصــــدر : الصفحة اخلاصة على الفايسبوك ملكتب اجلهوي الحتاد الشغل يف قابس 2018 
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)2017 جدول عـــدد 57 : النقابة األساسية للتعليم الثانوي والرتبية البدنية - الرديف، قفصة )30 نوفمرب 

رجالنساء عدد أعضاء املكتب النقابي

707

املصــــدر : الصفحة اخلاصة على الفايسبوك ملكتب اجلهوي الحتاد الشغل يف قفصة 2017

جدول عـــدد 58 : الفرع اجلامعي للتعليم األساسي قفصة )النقابة اجلهوية يف 19 ديسمرب 2017(

رجالنساء عدد أعضاء املكتب النقابي

716

املصــــدر : الصفحة اخلاصة على الفايسبوك ملكتب اجلهوي الحتاد الشغل يف قفصة 2017

)2018 جدول عـــدد 59 : النقابة األساسية للسلك املشرتك وعملة الشؤون االجتماعية قابس )14 فيفري 

رجالنساء عدد أعضاء املكتب النقابي

743

املصــــدر : الصفحة اخلاصة على الفايسبوك ملكتب اجلهوي الحتاد الشغل يف قابس 2018

جدول عـــدد 60 : النقابة األساسية إلطارات اجملّمع الكيميائي التونسي - قابس 

رجالنساء عدد أعضاء املكتب النقابي

743

املصــــدر : الصفحة اخلاصة على الفايسبوك ملكتب اجلهوي الحتاد الشغل يف قابس 2018

جدول عـــدد 61 : النقابة األساسية ألعوان وكالة النقل باحلامة - قابس 

رجالنساء عدد أعضاء املكتب النقابي

514

املصــــدر : الصفحة اخلاصة على الفايسبوك ملكتب اجلهوي الحتاد الشغل يف قابس 2018
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احتاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:  ت .	

مل خيتلف »احتاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية« كثريا على مستوى متثيلية النساء داخل هياكله 
التسيريّية عن بقية املنظمات، حيث مل تتجاوز عدد النساء االثنتان يف أحسن احلاالت صلب اهلياكل اجلهوية 
يف كّل من قفصة وقابس. ويذكر أّن السيدة وداد بومشاوي، الرئيسة السابقة لالحتاد، هي أصيلة منطقة 

بومشة من والية قابس، وتعّد من الشخصيات البارزة وذات النفوذ االقتصادي يف اجلهة. 

جدول عـــدد 62 : املكتب اجلهوي الحتاد الصناعة والتجارة بقفصة )ديسمرب 2017(

رئيس االحتاد رجالنساء عدد أعضاء املكتب التنفيذي

بالل خليفة 24222

املصــــدر : البحث امليداني 2018

جدول عـــدد 63 : املكتب اجلهوي الحتاد الصناعة والتجارة بقابس )ديسمرب 2017(

رئيس االحتاد رجالنساء عدد أعضاء املكتب التنفيذي

الطاهر احلاجي21021

املصــــدر : البحث امليداني 2018

وداد بومشـــــــاوي 

من مواليد 1961، أصيلة بومشة من والية قابس. بعد حصوهلا على شهادة 
الدراسات العليا املتخصصة يف التجارة الدولية والتسويق، دخلت شركة 
والدها »اهلادي بومشاوي« وأبنائه )املتخصصة يف النفط واألشغال العامة 
التونسي  االحتاد  كرئيسة   2011 ماي  يف  انتخبت  والصناعة(.  ونسيج 
هذا  تنال  امرأة  أول  وكانت  التقليدية  والصناعات  والتجارة  للصناعة 
العام  املفاوضات مع االحتاد  6 سنوات. قادت  ملّدة  املنصب يف تونس وذلك 
الراعي  الرباعي  مع  2017 وحتصلت   -  2011 للشغل خالل فرتة  التونسي 
للحوار على جائزة نوبل للسالم يف 2014. يف 2013، مت اختيارها كأفضل 

سيدة أعمال يف الوطن العربي.
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واملنظمات  اهلياكل  وخمتلف  الدولة  تتخذها  اليت  إخل...(  التناصف  )الكوتا،  والتدابري  االجراءات  رغم 
منظمات،  نيابية،  )جمالس  والسياسية  العامة  احلياة  يف  النساء  مشاركة  مؤشرات  لتحسني  الوطنية 
نقابات..(، إال أّن ما نالحظه هو تواصل ضعف هذه املشاركة، وطنيا، جهويا وحمليا. فخالل آخر انتخابات 
نظمتها منظمة األعراف مثال يف 2018، مت انتخاب املكتب التنفيذي املكّون من 31 عضو/ة، منهم 3 نساء 

فقط، وآلت الرئاسة إىل السيد »مسري ماجول« خلفا للسيدة »وداد بومشاوي«. 

إّن كل اآلليات والتدابري والقوانني والدساتري الضامنة للمساواة بني اجلنسني وملشاركة متناصفة بني 
العمل أكثر على  اليوم إىل  النساء، فنحن حنتاج  النساء والرجال، ال تكفي وحدها للتحسني مشاركة 

تغيري املنظومة الثقافية واالجتماعية مبا يسمح باحلّد يف الفكر الذكوري ضمن هذا النظام األبوي. 

النســـاء يف اجلمعيـــات   متثيليـــة  	.5

والرجال  النساء  حول  والبحوث  للتدريب  العربية  املرأة  مركز  أجراها  سابقة)99(  دراسة  من  انطالقا 
احلياة  النساء يف  أن مشاركة وحضور  نؤكــد  أن  العمــل اجلمعياتي يف واليــة قفصة، ميكننا  صلب 
العامة واجلمعياتية حتديــدا يف والية قفصــــة تعّد ضعيفة، رغــم ارتفــاع عدد اجلمعيات احملدثة بعد 

أحداث 14 جانفي 2011. 

وخيتلف حضور النساء يف اجلمعيات حبسب تصنيفنا للجمعية، حبيث تتواجد النساء أكثر يف اجلمعيات 
»النسائية« نظرا لطبيعتها، إىل جانب اجلمعيات اخلريية واملعنية باألسرة عموما، باملقابل يقّل هذا احلضور 
كلما توجهنا حنو اجلمعيات التنموية مثال، كما جند فوارق كبرية يف عدد اجلمعيات حبسب املعتمديات 

والعمادات، حيث يقّل العدد كلما توجهنا إىل املناطق الريفية. 

نوعية  أّن  هي  وقابس،  قفصة  والييت  على  وتنطبق  اخلصوص،  هذا  يف  نسوقها  اليت  الثانية  املالحظة 
التنموية، فقابس وقفصة مثال جند فيها عددا هاما من  تتأّثر خبصوصيات اجلهة وحاجياتها  اجلمعيات 
اجلمعيات البيئية، حتى أن اجلمعيات التنموية والصحّية باتت بدورها معنية بالشأن البيئي نظرا لنسب 

التلوث املرتفعة يف املنطقتني. 

اجلمعيات  عدد  أن  افادة«  اجلمعيات  حول  والتوثيق  والدراسات  والتكوين  »اإلعالم  مركز  معطيات  تشري 
بقفصة بلغ يف آخر حتيني 822 مجعية، مقابل 743 يف قابس، ويقارب هذا العدد املعّدل العام يف اجلمهورية 
)يف بنزرت مثال 905 مجعية، يف منوبة 491، يف جندوبة 579، يف الكاف 451، يف قبلي 464، يف مدنني 976، 

. 99 Voir » Femmes, leadership et participation à la vie publique et politique en milieu local : cas de localités de Gafsa et Méde-
nine «, CAWTAR, Juin 2017.
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ويف سوسة 1042، يف نابل 1343 ويف تونس العاصمة 4321(. تتوزع هذه اجلمعيات يف قفصة وقابس حسب 
اختصاصها كالتالي: 

جدول عـــدد 64 : توزيــع عـدد اجلمعيــات فــي قفصــة وقـابس حبسـب االختصـــاص )100( 

قابسقفصةاالختصاص

2827علمية

82نسائية

83100رياضية

3731ودادية

200155ثقافية فنية

11795خريية اجتماعية

14791تنموية 

1111القروض الصغرى

105151املدارس

3026بيئية

95حقوقية

2022مواطنة

1215شبابية

1311طفولة

00أجنبية

10شبكة

11التنسيقية 

املصــــدر : مركز »إفادة« 2018. 

وأفرزت النتائج األولية لالنتخابات البلدية اليت دارت يوم 6 ماي 2018، صعود نسبة حمرتمة من النساء 
على املستوى اجلهوي والوطين عموما. فقد ترشحت على مستوى الوالية ككّل 12 قائمة حزبية، وكان 
حزب  رجال،   7 نساء/   9 النهضة:  حركة  حزب  كالتالي:  الفائزة  القوائم  رؤساء  والرجال،  النساء  توزيع 
حركة نداء تونس: 8 نساء/ 8 رجال، اجلبهة الشعبية: 4 نساء/ رجل، حزب مشروع تونس: 1نساء / 3 رجال، 
حزب آفاق تونس: 2 نساء/ 2 رجال، احلزب الدستوري احلر : 1 امرأة/ 1 رجل، االحتاد املدني: 1 امرأة/ 3 
رجال، صوت التونسي: 1 امرأة/1 رجل، ائتالف القوى الدميوقراطية: 1 امرأة/ 0 رجال، حزب بين وطين: 
1 امرأة/ 1 رجل، حزب حراك تونس االرادة: 0 نساء/ 1 رجل وحزب التيار الدميوقراطي: 1 امرأة/ 0 رجال. 

  احصائيات مركز »اإلعالم والتكوين والدراسات والتوثيق حول اجلمعيات افادة«، بتاريخ 28 أوت 2018. . 100
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حسب  التالية  وهي  مجعيات  العشرة  يتجـــاوز  ال  الواليتيـــن  يف  النسائيـــة  اجلمعيــــات  عــــــدد  إن 
مركز “افادة”: 

اجلمعية النسائية للتنمية بالزارات   .1
اجلمعية النسائية باحلامة   .2

اجلمعية النسائية للتنمية االجتماعية بقفصة  .3
مجعية التوازن األسري النسائية بلخري  .4

مجعية أمل املرأة بقفصة الشمالية  .5
مجعية آفاق املرأة باملظيلة  .6

مجعية املرأة املناضلة باملظيلة   .7
مجعية املرأة الريفية بقفصة   .8
مجعية تونسية حّرة، قفصة   .9

مجعية نساء الغد، قفصة   .10

فمثال  النسائية،  اجلمعيات  هلذه  صدى  جند  مل  امليداني  العمل  وخالل  أنه  هو  املوضوع،  يف  املثيـــر 
قمنا  الذين  الفاعلني  ضمن  بأنشطتها  مسع  من  جند  مل  بالزارات«،  للتنمية  النسائية  »اجلمعية 
فوجدنا  االجتماعي،  التواصل  موقع  على  للجمعية  الرمسيــة  صفحة  يف  ورجعنــــا  باستجوابهم، 
2015)101(، ونفس املالحظة تنطبق على غالبية  أن آخر خرب مت نشره على الصفحة يعود إىل عام 

اجلمعيات املذكورة أعاله. 

باملقابل، وخالل زيارتنا امليدانية، تعرفنا على مجعيات نسائية ناشطة فعليا يف امليدان، نذكر من بينها 
مثال »مجعية النساء احلرفيات بقفصة«، »مجعية نساء بين زلطن للتنمية والبيئة« وغريها. 

عدى  ما  ويف  عام،  وبشكل  أنه  فنالحظ  للجمعيات،  املديرة  اهليئات  يف  النسائي  للحضور  بالنسبة  أما 
اجلمعيات النسائية البحتة، يغلب على املكاتب املديرة للجمعيات العنصر الرجالي، كما أّن غالبية رؤساء 
احلركة  على  الرجال  وقدرة  اجملتمع  بطبيعــة  ذلك  املستجوبــــون  يفسر  كذلك.  رجال  هم  اجلمعيات 
وولوج الفضاء العام أكثر من النساء من جهة، ومن جهة ثانية بعدم تقدم النساء لتولي املسؤوليات يف 
اجلمعيات ألن ذلك ينجّر عنه حتما مسؤوليات أكرب وحضور أكثر صلب اجلمعيات، وهو ما ال ميكن 

للنساء االلتزام به يف الواليتني. 

101 .https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A% التالي:  الرابط  خالل  من  التثبت  ميكن 
D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%
D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

 .2018 26 سبتمرب  tn-str=k*F?/1583728525173333 وقد مت االطالع عليها يوم 
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جدول عـــدد 65 : عدد النساء والرجال يف املكاتب التنفيذية 

يف بعض اجلمعيات يف والية قابس)102(

عدد اجلمعيات 
اسم املسؤول/ةرجالنساءاألعضاء

حسن خمتار35مجعية قابس الفاعلة 
-110 11مجعية خنوة للمرأة واألسرة باملطوية 

منى بن حسونة 12120مجعية الفردوس بوذرف 
-707نادي الباعثني الشبان 
-12210مجعية ساعد غنوش 

فوزي التل927اجلمعية التونسية ملساعدة الصم - احلامة 
علي فرحات ---مجعية الشراع للمسرح باحلامة 

نور الدين العلوي 1569مجعية الواحة والتنمية بالعاليا-مارث 
املنجي العرامي 808شبكة اجلمعيات مبارث 

احلبيب بن علي الغرايري 101مجعية الرتاجم والتنمية –مارث 
خالد األحولي 862مجعية البيئة والتنمية املستدمية بالزارات 

علي املعيويف 251015مجعية الزارات تنمية بال حدود
صالح الدين بن صادق ---مجعية احملافظة على املناطق الرطبة مارث 

توفيق اجلرادي 13013اجلمعية الرياضية النسائية بقابس 
هنده رزق 211االذاعة اجلهوية بتطاوين-مكتب قابس 

منيار محدي 844مجعية وسم
عواطف بن علي 660مجعية القابالت تكابس 

عبد الباسط محروني 624مجعية مواطنة وتنمية مستدامة 
اميان اجلريدي 752منظمة ارادة ومواطنة 

مربوك اجلابري 1147أشكال وألون واحّية بشنين 
حممد الصحيب الدمحاني 918اجلمعية التونسية ملساعدة الصم
مربوكة هدوي 422اجلمعية اجلهوية لرعاية املسنني 

فراس الناصفي 1156مجعية صوتكم 
حممود اجلمين 954مجعية جسور للفيلم العربي بقابس 
عبد اهلل الزرلي 10010اجلمعية اجلهوية حلماية الطبيعة 

نعيمة هدار 862مجعية ذاكرة األيام 
مريم منصور 532مجعية شكري بلعيد لإلبداع والفنون فرع قابس

منصف كريد532مجعية ارادة للتنمية
املصــــدر : البحث امليداني 2018

 مت مجع هذه املعطيات من خالل البحث امليداني الذي مت على 3 مراحل، مرحلة أوىل قام بها األستاذ لطفي الصّدي يف قابس، ومرحلة ثانية قامت بها السيدة سليمى . 102
جملدي منصوري، ومرحلة ثالثة متت من خالل االتصال ببعض اجلمعيات هاتفيا من طرف مركز كوثر. 
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جدول عـــدد 66 : عدد النساء والرجال يف املكتب التنفيذي 
يف بعض اجلمعيات يف والية قفصة

عدد اجلمعيات 
اسم املسؤول/ةرجالنساءاألعضاء

توفيق رجب 1082مجعية مشهد 

حمرز بقة 13211مجعية األومليب القفصي النسائية 

حنان عرفه 301020منظمة عني تونس 

حممد اهلادي بشاتنية23194املكتب اجلهوي للكشافة 

بديع ساعي743منظمة عتيد 

مسر كيالني 835مجعية مواطنون قفصة 

سنية حممدي 624اجلمعية التنمية بقفصة اجلنوبية 

مجعية التحدي الرياضي لذوي االحتياجات 
اخلصوصية 

سنية الزيتوني 1147

احلبيب ناصفي 734مجعية الندى للمواطنة والتنمية 

نوارة بالضياف 752مجعية سند للخدمات االجتماعية 

امساعيل بوترعة505مجعية ثقافة دميوقراطية وحرية 

ياسني الناصر 633مجعية كابصا اجلديدة 

-707مجعية دار املسنني 

ألفة بلقاسم 413مجعية شباب قفصة 

علي خذر 927مجعية بلخري للمحافظة على الرتاث 

مجيلة سعد880اجلمعية التونسية للنهوض بربات البيوت 

فائزة رضوان734مجعية الرمحة للتنمية والنهوض االجتماعي 

صفوان سندي 13310مجعية الشبان الفالحني بالسند

رضا الطاهر 606مجعية التنمية احمللية بالعزاعزية 

مسري مصباح 743اجلمعية التونسية للعدالة البيئية و الصحية

مجعية احلوض املنجمي الستثمار والتنمية –أم 
العرائس

توفيق عني 945

منصف كريد 523مجعية ارادة للتنمية قصر قفصة 

خمتار زروق 1037اهلالل األمحر التونسي بقفصة 

ابراهيم الساعي 727الرابطة التونسية حلقوق االنسان- فرع قفصة 

رؤوف التليلي 725مجعية ثقافة ومواطنة بقفصة 
املصــــدر : البحث امليداني 2018 
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من الضروري يف ختام هذا العنصر التأكيد على مسألة هامة مّيزت العمل اجلمعيات خاصة بعد 2011، 
واملتمثلة يف: 

1.  سرعة ظهور واضمحالل اجلمعيات واحلركّية الدائمة صلبها، 
عدم ختّصصها فعليا يف اجملال الذي سجلت فيه أو يفرتض أنها اختصت فيه، وبسبب البحث   .2
تكون متخصصة يف  أن  نوع  بعملها، من  ترتبط  للعمل يف جماالت ال  تنفتح  التمويالت،  على 
املرأة واألمثلة يف  العنف ضد  أو االقراض الصغري وتتوجه للعمل يف جمال مناهضة  التنمية 

كل هذا عديدة. 
ال توجد استمرارية يف الكفاءات البشرية صلب اجلمعيات عموما،   .3

انعدام املوارد جيعل اجلمعيات يف موقع هّش، ويف غالبية احلاالت هي تعمل دون توّفر مقرات.  .4
وجود ظاهرة »اجلمعيات األسرية« وهي مجعيات جتد أن رئيسها والنائب وأمني املال مثال من   .5

أسرة واحدة، وهذا طبعا حيّد من شفافية العمل اجلمعيات ويضعنا أمام تساؤالت عديدة. 
املالحظة األخرية -وهي نتاج لكل ما سبق- هي صعوبة تكوين قائمة واضحة حول اجلمعيات يف   .6
الواليتني، حتى أننا حاولنا مثال اجراء حبث ميداني يف قفصة عام 2016 - 2017، وآخر يف قابس 
واتصلنا باجلمعيات جلمع املعطيات األساسية حوهلا، لكن لألسف هذه املعطيات غري ثابتة بتاتا 
وال ميكن اعتمادها بشكل علمي وموضوعي، كما أنه كلما دققنا يف املعطيات املطلوبة إلثبات 

الوجود احلقيقي والفعلي هلذه اجلمعيات، كلما تقلص العدد. 

السيـــاسيـــة   النســـاء فـــي األحـــزاب  متثيليـــة  	.6

الوطنية واجلهوية  املكاتب  املعطيات من طرف  بّد من اإلشارة إىل صعوبة احلصول على  البداية، ال  يف 
لألحزاب السياسية )رغم أنهم أكثر تعاونا من اجلهات احلكومية والسلط احمللية(، ويعود هذا يف عديد 
احلاالت إّما لعدم املام املسؤول احلزبي بتفاصيل املكاتب اجلهوية واحمللية بشكل واضح، فيحتاج يف حاالت 
عديدة إىل اجراء اتصاالت باملكاتب احمللية ليحنّي معطياته حول عدد النساء يف املكاتب التنفيذية لألحزاب 
إّما ألنها تشري  األعداد  بهذه  التصريح  القيادات احلزبية عدم  أخرى تفضل  املثال. يف حاالت  على سبيل 
إىل عدم توازن بني اجلنسني )وهو ما ال يتماشى مع السياسة املصرح بها من احلزب واليت تدخل يف اطار 
املساواة والتناصف(، أو أنها تفضح احلجم احلقيقي هلذه األحزاب، اليت ال متلك أغلبها مقرات يف مستوى 
احملليات باستثناء حزبي حركة النهضة وحركة نداء تونس اللذين ميلكان مقرات يف غالبية احملليات 
وأحيانا حتى يف القرى النائية )وهذا تعنى به حركة النهضة حتديدا(. بعض احلاالت األخرى فّضل فيها 
قادة األحزاب، نساء ورجاال، عدم مدنا باألرقام، وذلك مراعاة خلصوصية أحزابهم وحرصا على »العمل 
يف السّرية«، فهم غري واثقني من املعطيات السياسية اليوم، ولذا حيبذون االحتفاظ بأمساء بعض القيادات 

وعدم التصريح بها. 



82

مشاركة النسـاء يف احلياة العامة والسيـاسية يف واليتـي قـابس وقفـصـة

بدى العمل السياسي جماال مفتوحا أمام مشاركة النساء بعد ثورة 2011، إال أّن النسب عموما سواء على 
املستوى الوطين أو اجلهوي واحمللي ال تزال دون املأمول، فالنساء تشكلن القواعد احلزبية لغالبية األحزاب 
تقّل  األحزاب،  صلب  القرار  وصنع  القيادة  مراكز  مستوى  وعلى  أنه  إاّل  اجلهات،  يف  الفاعلة  السياسية 
أعداد النساء، لترتاوح بني واحدة وثالث يف املكاتب املديرة. وخالل عملنا امليداني، كان املوقف املصّرح به 
من طرف القيادات احلزبية الرجالية لتفسري ظاهرة نقص عدد النساء يف املكاتب التنفيذية ألحزابهم هو 
»عدم وجود كوادر نسائية ذات خربة« أو »عدم تفّرغ النساء للعمل احلزبي« أو »عدم رغبتهّن يف الرتشح 
للمناصب القيادية«. هذا وتسند هلّن عادة مهّمات ترتبط أساسا بدورهّن االجنابي واجملتمعي كأن تكّن 

مسؤوالت يف جلنة املرأة واألسرة أو جلنة البيئة أو الصّحة. 

النهضـــة:  حـــــزب حركـــة  	.1

جهويا  التونسية  اجلمهورية  واليات  غالبية  يف  املتمركزة  األحزاب  من  النهضة  حركة  حزب  يعترب 
وتكون  الكربى،  ساحاتها  ويف  املعنية  املدن  كل  يف  مقرات  متلك  اليت  القليلة  األحزاب  من  وهو  وحمليا، 
هذه املقرات عادة جمهزة بكل التجهيزات الالزمة كآالت النسخ والطباعة والكمبيوتر واهلاتف والفاكس 
والتلفاز وحتى كامريا املراقبة )املقر الوحيد اجملهز بكامريات مراقبة مثال يف قفصة هو مقر حزب حركة 

النهضة(. 

يف إطار سياسة »االنفتاح« اليت انتهجها احلزب منذ 2011، سعت حركة النهضة إىل استقطاب الوجوه 
النسائية، ومنحتهم امكانية تولي املناصب القيادية صلب اهلياكل احلزبية ورشحت العديدات منهّن يف 
دون  والداعم هلا  الغالب ضمن احلزام احمليط باحلركة  نساء كّن يف  البلدية وهّن عموما  االنتخابات 

االخنراط املباشر فيها. 

رغم بعض االستثناءات، إال أننا جند النساء متواجدات يف اللجان املرتبطة بالدور االجنابي واالجتماعي 
للمرأة )املناصب التقليدية(. 

جدول عـدد 67 : توزيع عدد النساء والرجال يف املكاتب اجلهوية واحمللية حلركة النهضة يف قفصة

اجملموع الرجال النساء املكتب
--3جملس الشورى اجلهوي 

الذييب 3املكتب اجلهوي  املنصف  الرئيس   1215

املكاتب احمللية 

178السند

279قفصة الشمالية 
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3710قفصة اجلنوبية 

279أم العرايس 

279القطار 

الرئيسة وردة لطرش القصر   279

178الرديف 

279سيدي عيش 

279بلخري 

279املظيلة 

178زانوش 

279املتلوي 

املصــــدر : السيدة هدى سعايدي، عضو املكتب اجلهوي حلزب حركة النهضة خالل لقاءنا بها يوم 18 سبتمرب 2018 مبقّر احلزب بقفصة.. 

جدول عـــدد 68 : توزيع عدد النساء والرجال يف املكتب اجلهوي واملكتب احمللي 
بقابس اجلنوبية صلب حركة النهضة

اجملموع الرجال النساء املكتب

3912املكتب جهوي بقابس 

369املكتب احمللي بقابس اجلنوبية

املصــــدر : البحث امليداني  2018

نـــــداء تونـــــس  حـــــزب حركـــــة  	.2

رغم ُبعد عضوية املكاتب التنفيذية حلزب حركة نداء تونس عن مبدأ التناصف وعدم احرتامها له، إال أننا جند 
عددا من النساء الناشطات صلب املكاتب اجلهوية واحمللية. يبدو أن الصراعات اليت وقعت وال تزال متواصلة 
اليوم بني شقوق النداء وفصائله، هلا تأثري على مستوى احمللي واجلهوي خاصة بانقسام احلزب وتعدد اهلياكل 

وتفرعها وانقسامها حتى يف القائمات )رأينا ذلك مثال يف مستوى القائمات يف االنتخابات البلدية(. 

متكن احلزب من بعث 11 مكتبا حمليا يف والية قابس مثال، إاّل أن الوجود النسائي مل يكن دائما مضمونا 
مكتب  يف  احلال  هو  ما  )مثل  نساء  دون  من  مكاتب  توجد  حيث  للنداء(،  اجلهوي  املنسق  تصريح  )حسب 
املكاتب  املطوية( أو توجد امرأة واحدة ال غري )مكتب دخيلة توجان(. ويف ما يلي مناذج لرتكيبة بعض 

اجلهوية واحمللّية للحزب يف الواليتني. 
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جدول عـــدد 69 : توزيع عدد النساء والرجال يف املكتب اجلهوي حلركة نداء تونس قفصة 

اجملموع الرجال النساء املكتب

املنسق اجلهوي قليعي كعباشي قدوش3املكتب اجلهوي قفصة  - 710

املصــــدر : البحث امليداني 2018

جدول عـــدد 70 : توزيع عدد النساء والرجال يف املكتب اجلهوي حلركة نداء تونس قابس 

اجملموع الرجال النساء املكتب

املنسق اجلهوي حممد مسعودي 8املكتب اجلهوي بقابس   - 2028

املنسق احمللي بشري غيلويف 4املكتب احمللي باحلامة   - 913

الوحيشي 2املكتب احمللي مبارث  املنسق احمللي حممد   - 911

املنسق احمللي عماد الصوعي 2املكتب احمللي قابس املدينة   - 7 9

املصــــدر : البحث امليداني 2018

الشعبيـــة  حـــــزب اجلبهـــة  	.3

ُتعدُّ القوى اليسارية عموما من األحزاب ذات القواعد الواسعة خاصة يف جهة قفصة حسب شهادات الفاعلني 
اجلهة،  على  االسالمية«  »التيارات  سيطرة  ورغم  قابس،  يف  أما  املنجمي.  احلوض  يف  وحتديدا  احملليني، 
إال أنه وخالل سنوات الثمانينات باخلصوص، كان لليسار وجود هام على الساحة السياسية والفكرية 
والفنية)103(، وقد سجن العديد من القيادات خالل مراحل تارخيية خمتلفة من حكم احلبيب بورقيبة 
وزين العابدين بن علي نظرا النتماءاتهم السياسية وااليديولوجية اليسارية. وميكننا القول اليوم أن ما 
يغلب يف قابس كأحزاب هما حركة نداء تونس وحزب حركة النهضة، ويف بعض املناطق وجدنا صدا 

حلزب »حراك تونس االرادة« للمنصف املرزوقي حبكم كونه »ابن اجلنوب«. 

نعود للحديث عن االئتالف احلزبي »اجلبهة الشعبية«، ويبدو أّن حصر مكاتب اجلبهة جهويا وحمليا أمر 
معقد بعض الشيء بالنظر خلصوصية اجلبهة »كائتالف حزبي«. لذا، سنذكر أحيانا مكاتب اجلبهة، 
وأحيانا أخرى مكاتب بعض األحزاب املكّونة هلا يف الواليتني وحتديد حزب العّمال وحزب الوطنيون املوّحد 

وحزب الوطد االشرتاكي. 

نذكر خاصة فرقة البحث املوسيقي بقابس، بقيادة كل من خالد احلمروني ونرباس مشام وشكري احلمروني وتوحيد العزوزي ومخيس البحري وآمال احلمروني، . 103
وقد سجن أغلبهم. 
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جدول عـــدد 71 : عدد النساء والرجال يف املكتب اجلهوي وبعض املكاتب احمللية للجبهة الشعبية قابس 

اجملموع الرجال النساء املكتب

167املكتب اجلهوي للجبهة الشعبية - قابس

369حزب الوطنيون الدميوقراطيون املوحد املكتب اجلهوي 

املصــــدر : البحث امليداني 2018

جدول عـــدد 72 : عدد النساء والرجال يف املكتب اجلهوي وبعض املكاتب احمللية للجبهة الشعبية قفصة 

اجملموع الرجال النساء املكتب

حزب الوطنيون الدميوقراطيون املوحد - 
املكتب اجلهوي 

58 )منسق جهوي تواتي علييب( 3

التباسي( 1حزب العمال - املكتب اجلهوي بقفصة  67 )منسق جهوي احلبيب 

167حزب الوطد االشرتاكي - املكتب اجلهوي 

املصــــدر : البحث امليداني 2018

أحــــــزاب أخــــــرى  	.4

تنشط يف جهيت قفصة وقابس عديد األحزاب، لكن االشكال الرئيسي حسب تقديرنا يقع يف ندرة املقرات 
اخلاصة بها على املستوى احمللي إىل جانب قّلة الكوادر املنخرطة فيها، أو عدم تفّرغ أشخاص فيها أو عدم 
التواصل معهم  يوميا، مما يصّعب عملّية  للحزب  املخصص  املكتب  فتح  يتوىل مهّمة  قار  وجود شخص 
وخيتزل احلزب يف شخص معنّي ال غري. هذا وقد أمجع غالبية من حتدثنا معهم أن األحزاب اليت هلا وجود 
فعلي يف اجلهات هي أساسا حزبي حزب النهضة وحزب حركة نداء تونس، ثم تأتي اجلبهة الشعبية وآفاق 

تونس يف مستوى أقل، أّما البقية فنشاطها حمدود أو يقتصر على بعض احملليات. 

جدول عـــدد 73 : توزيع أعضاء املكاتب التنفيذية لبعض األحزاب السياسية
حسب اجلنس )جهوي وحملي بقابس( 

اجملموع الرجال النساء املكتب

459املكتب اجلهوي آلفاق تونس 

257املكتب اجلهوي ملشروع تونس 

املصــــدر : البحث امليداني 2018
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الواليتيــــن  العــــام يف  السيــــاسي  املشهــــد  	.I
 

تتمّيز مدن اجلنوب التونسي بإرث نضالي اجتماعي وثوري هام، جعلها يف عديد املراحل التارخيية صلب 
احلراك  يف  ساهمت  اليت  الوطنية  القيادات  من  العديد  التونسي  للجنوب  وكان  له،  وجماال  الصراعات 
»حممد  بينهم  من  وبعدها  قبلها  االستعمار،  مرحلة  خالل  تونس  يف  والفكري  والسياسي  االجتماعي 
الدغباجي« و»مصباح اجلربوع« و»بلقاسم القناوي« و»حممد علي احلامي« و»لزهر الشرايطي« و»الطاهر 
احلداد« وغريهم. واتسمت اجلهتني بنضاالتهم النقابية والسياسية، وُعرفت املدينتان بأنهما ُمدن »ثائرة«. 

واليـــــــة قــــــــابس  	.1

عرفت مدينة قابس تعاقب عديد احلضارات، بربر وفينيقيون ورومان ووندال وبيزنطيون، وكانت تابعة 
اشارات  التاريخ  املراحل إىل طرابلس مركز حكم غالبية هذه احلضارات، وال تضم كتب  خالل عديد 
املراحل  هذه  خالل  التونسي  اجلنوب  يف  السياسية  احلياة  أو  الثورات  يف  قابس  مدينة  دور  عن  واضحة 

حبسب حممد املرزوقي)104(. 

يف التاريخ القديم، تتالت الثورات اليت قام بها الرببر يف قابس ضّد العرب سواء خالل حكم الدولة األغلبية 
)184ه - 800م( والفاطمية )297ه - 362م/909ه - 973م( أو الصنهاجية )362ه - 555م/973ه - 1160م( 
أو الدولة املوحدّية )555ه - 626م/1160ه - 1229م( أو احلفصية )626ه - 981م/1228ه - 1574م(. كانت 
غالبية هذه الثورات ترمي إىل االستقالل يف ظّل دول ونظم اقتصادية جمحفة. كما تواصلت حالة عدم 
االستقرار والثورات يف اجلهة سواء خالل احلكم الرتكي فيما بعد والذي ووجه بالنضال نظرا حملاولته 
»ترتيك« البالد أي فرض اللغة الرتكية يف املعامالت الرمسية، كما حتالفت القوى الرتكية يف قابس 
مع »الربانية« ضّد السكان األصليني وهم »اجلماعيون« املنتمون بالنسب إىل دولة بين جامع اليت حكمت 

قابس يف )490ه - 796ه(، مما تولد عنه حالة احتقان وترك »حزازات وضغائن بني السكان« )105(. 

حممد املرزوقي، قابس جنة الدنيا، مرجع سابق، ص ص 136 - 141. . 104
بلقاسم بن حممد بن جراد، قابس عرب التاريخ، مطبعة اخلدمات السريعة – قابس، 2001، ص 84. . 105

اجلـــزء الثــالـث: حتليل واقع وحتديات مشاركة النساء يف احلياة 
العامة والسيـاسيـة من خالل نتـائج املقابالت مع الفـاعلني احملليني  
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عاشت مدينة قابس على فرتات تارخيية خمتلفة عديد األحداث اهلامة واملؤثرة، من بينها )106( : 

لألشجار  وقطعها  )648م(،  أشهر   3 هلا  وحصارها  قابس  واحة  على  الرببرية  »الكاهنة«  هجوم   .1
والغابات املمتدة من قابس إىل مطماطة إىل سيدي قناو،

الزحف اهلاللي على واحة قابس ووقوع معركة »املندبة اهلاللية« يف 1013م.  .2
اهلجوم على غابة احلامة من قبل محودة باشا املرادي بعد أن خرجت احلامة عن طاعته وثار أهلها   .3
7 سنوات، و»يذكر أن محودة باشا قد نصب املدافع وقطع خنلها حتى فتحها، فقتل رجاهلا  ملدة 

وسبى نساءها ونهب أمواهلا وباع أوالدها« )107(. 
الصراع على امللك يف عهد الدولة احلسينية فقد كان »سببا يف انتشار احلقد املدّمر فانقسمت البالد   .4
إىل قسمني قسم يناصر احلسني ابن علي مؤسسة الدولة ومسوا باحلسينية أو احلسينيني وقسم 
يناصر علي باشا ابن أخيه ومسوا بالباشية أو الباشيني... ناصر احلسني ابن علي بعض العروش من 
تونس ومسوا باحلسينية وهم قبائل جالص بالقريوان واهلمامة وأوالد سعيد ونفات وأوالد عون 
وأوالد يعقوب ودريد واملرازيق والكعوب إل... ومن قابس ناصر هذا الشق منطقة املنزل واملطوية 
القبائل، وهم ماجر والفراشيش وأوالد عيار  )...( وناصر علي باشا ومّسوا بالباشية بعض  وشنين 
ومارث  يزيد(  )بين  واحلامة  ووذرف  جارة  منطقة  قابس  ومن   )...( الساحل  قرى  وبعض  وورتان 
وتزعم  اهلمامة  من  وهو  »يوسف«  امسه  زعيم  األول  الفريق  وتزعم  )احلزم(،  وتبلبو  )احلمارنة( 
اجملتمع  صلب  واالنقسام  الصراع  هذا  دام  املثاليث«)108(.  من  وهو  شداد  امسه  زعيم  الثاني  الفريق 

التونسي قرابة الثالثني سنة. 
بوادر العصيان عام 1840 بسبب امتناع األهالي عن دفع اآلداءات، وذهب ضحيتها عدد من السكان.   .5

نتيجة لرتدي  والقريوان وصفاقس، وجاءت  1864 ومشلت اجلريد  بن غذاهم« سنة  »علي  ثورة   .6
األوضاع االقتصادية واالجتماعية وارتفاع اآلداءات واجلبايات، إاّل أنه مت القضاء على هذه الثورة 
الرمحانية سيدي مصطفى عزوز  »باحليل واالشاعة والدعايات ضدها وقد تدخل رئيس فرقة 
وطلب األمان من الباي للثائر علي بن غذاهم، وقد أعطى له ذلك واستوثق منه العهد واألمان )...( 
وانقلب الباي بعد ذلك عليه وقضى على هذه الثورة اليت كادت أن تعصف مبلك الدولة احلسينية، 

واستعمل للقضاء عليها سالح التفريق بني الشعب، سالح الصراع بني احلسينية والباشية«)109(. 

مع انتصاب احلماية الفرنسية يف تونس )1956 - 1881(، وسيطرة املستعمر على منابع املياه يف قابس، 
وانتصابه يف خليجها، حتركت القوى الشعبية للمقاومة وللدفاع عن املدينة ومحلت السالح ضّد املستعمر، 
ومل تستسلم قابس )جارة واملنزل وشنين( نهائيا إاّل يف 24 نوفمرب 1881 بعد كّر وفّر من الطرفني، كما 

تواصلت املقاومة يف كّل من املطوية ووذرف واحلاّمة إىل شهر ديسمرب 1881. 
  انظر بلقاسم بن حممد بن جراد، قابس عرب التاريخ، مرجع سابق، ص ص 95 - 114.. 106
  نفس املرجع، ص 97. . 107
  نفس املرجع، ص 101. . 108
  نفس املرجع، ص 112.. 109
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110 .https:// :ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع إىل الشريط الوثائقي الذي أعدته اإلذاعة الوطنية التونسية حتت عنوان »حممد الدغباجي ذاكرة وطن«، على الرابط التالي
 .2018 8 سبتمرب  ، مت االطالع عليه يف   www.youtube.com/watch?v=4WL52WdPoiU

نفس املرجع، ص 246. . 111
نفس املرجع، ص 253. . 112
113 . .CGTU والتحالف العام الوحدوي للعمال CGT كان العمل النقابي قبل ذلك ينظوي حتت منظمتني نقابيتني فرنسيتني هما: التحالف العام للعمال
114 .https://nawaat. ،2018 فرحات عثمان، حفريات حول دور احلركة النقابية يف النضال السياسي بتونس، مقال الكرتوني مبوقع نواة، 23 جويلية 2013، ومت االطالع عليه يف 7 سبتمرب

org/portail/2013/07/23/%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D-

  /9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6

برز خالل هذه املرحلة قيادي من جهة حامة قابس، هو »حممد بن صاحل الزغباني اخلرجيي« )110( وكنيته 
5 من رفاقه يف  الدغباجي )1885 - 1924(، وهو من قبيلة بين يزيد اليت تعود إىل بين سليم، شارك مع 
العديد من العمليات الفدائية ضد جيش االحتالل، منها »معركة جبل بو هدمة« عام 1919، و»معركة 
الزلوزة« يف غّرة جانفي 1920 و»معركة املغذية« يف 6 أفريل 1920. متت حماكمة الدغباجي غيابيا يف 
1921 وحكم عليه وعلى رفاقه باإلعدام، وقبضت عليه القوى االيطالية يف ليبيا وسلمته إىل  27 أفريل 

املستعمر الفرنسي، ومت تنفيذ حكم االعدام يف غّرة مارس 1924 وذلك يف ساحة سوق البلدة باحلامة. 

مع اعالن تكوين »احلزب احلّر الدستوري التونسي« يف 1920 يف تونس، أحدثت شعبة مركزية يف قابس 
عام 1923، وكان »دور هذه الشعبة توزيع االشرتاكات وبيع اجلرائد وعقد االجتماعات وحتريض الناس 
على العصيان )....( وأصبحت الضرورة تدعو إىل تكوين شعب أخرى يف املنطقة فتكونت شعبة مبنطقة 
املنزل«)111(. ومع تأسيس احلزب احلّر الدستوري التونسي اجلديد عام 1934، انسلخ العديد من املناضلني 
من احلزب القديم واخنرطوا يف اجلديد، وكّوُنوا العديد من الشعب الدستورية يف قابس مثال يف مارث 

والزارات وتبلبو والنحال وشنين ووذرف. 

إثر أحداث 9 أفريل 1938 بتونس، أقيمت يوم 10 أفريل مظاهرة يف قابس شارك فيها »بعض املواطنني 
من املطوية ووذرف كما شاركت املرأة القابسّية يف هذا التجّمع ومنهم عائشة بنت حممد جلول والدة 
العيادي جلول وحليمة بيت الغربي اليت رفعت ساطورا وصاحت »نريد املوت« حسب رواية عبد اهلل الغنوشي 

واحلقيقة أّن هذه احلادثة متواترة يف قابس«)112(. 

مل يقتصر النشاط على العمل السياسي بل امتّد إىل العمل النقابي والفكري. حيث مت تأسيس 
أّول حركة نقابية تونسية على يد »حممد علي احلامي«، أصيل حامة قابس. كّون احلامي 
»جامعة عموم العملة التونسيني«)CGTT )113 يف 3 ديسمرب 1924. مل يالقي تأسيس هذه النقابة 
ألنها  الفرنسي  املستعمر  سلطة  وال  املوجودة،  النقابية  املنظمات  بقية  استحسان  نشاطها  وال 
أثبتت يف فرتة قصرية قدرتها على جتميع العمال التونسيني حتت راية واحدة، فقام املستعمر 
 25 يف  احلامي  على  القبض  وألقي  للشيوعية،  بانتمائهم  والنقابة  احلامي  واتهم  الفنت،  ببث 
وحكم  واألملانيني«)114(.  الشيوعيني  مع  الداخلي  الدولة  أمن  على  »التآمر  بتهمة   1925 فيفري 

على احلامي بالنفي إىل ايطاليا ملّدة 10 سنوات رفقة جمموعة من القيادات. 
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العمال  أنه سرعان ما استعاد  النقابي، إال  اللبنة األوىل للعمل  القضاء على  الفرنسي يف  جنح االستعمار 
واجملاعة  الفقر  بانتشار  متّيزت  الثالثينيات  سنوات  وأّن  خصوصا  ثانية،  عمالية  نقبة  لتكون  محاسهم 
إحياء  يف  التفكري  على  التونسيني  العمال  محل  هذا  كل  اجلراد.  لزحف  البالد  وتعرض  اجلفاف  جراء 
الذي  اجلديد  الدستوري  احلر  احلزب  مبساعدة  ُبعثت  اجلديدة  احلركة  هذه  »إن  النقابية.  حركتهم 
النضال  بني  بالطبع  جيمع  املنظمة  عمل  فكان   .1937 سنة  وذلك  القناوي،  بلقاسم  بقيادة  بروزها  دّعم 
االجتماعي والسياسي؛ ومما يدل على هذا التوجه أن العامل املنظم للنقابة كان يف الوقت نفسه ينخرط 
يف احلزب السياسي. إال أن هذه التجربة الثانية مل يكتب هلا الدوام نتيجة الندالع احلرب العاملية الثانية 
وصرامة القوانني املنجرة عن ذلك، ومنها التحجري للنشاطات السياسية واالجتماعية. ويضاف إىل هذا 
أيضا االسرتاتيجية اليت اعتمدها احلليف السياسي للمنظمة، أي حزب الدستور اجلديد، يف التصادم مع 

املستعمر سنة 1938. فاندثرت املنظمة الثانية مع احلرب العاملية«)115( .

والقائد  »الطاهر لسود«،  القائد  الثورة يف جهة قابس بقيادة اجملاهد  اندلعت   1951 »15 - 16 ديسمرب  يف 
»بلقاسم البازمي« املشهور باملرزوقي، لتعّم الرتاب التونسي، وبذلك تكون قابس هي السباقة إلعالن الثورة 

قبل بدايتها أي قبل 18 جانفي 1952«)116(. 

رغم تعدد أمساء القادة واملناضلني خالل خمتلف مراحل التحّرر الوطين )خاصة يف كتابي حممد املرزوقي 
وبلقاسم بن حممد بن جراد(، إال أن العنصر النسائي بقي مغيبا وبشكل كبري، ومل يذكر -تقريبا- إاّل 
اضطرارا يف بعض املقاطع، منها ما جاء يف شهادة املناضل عبد اهلل الغنوشي يف مذكراته »كنا نقبل السالح 
من الشرق عن طريق ليبيا ومصر بواسطة خليفة جعيدان من بنقردان وخنبئه عند اجليالني باجلليدي 

وزوجته مربوكة يف مطرش ثم نرسل هاته األسلحة عن طريق عبد السالم حشانة...«)117(. 

أصيل  احلداد«،  »الطاهر  والنقابي  املناضل  اصدار   1930 عام  سّجل  والفكرية،  االجتماعية  الناحية  من 
»امرأتنا  التونسيني، كتاب  العملة  نقابة عموم  قابس، وصديق »حممد علي احلامي« ورفيقه يف  حامة 
يف الشريعة واجملتمع« وكان بذلك سابقا لعصره، إذ طرح وألّول مّرة بشكل مباشر ضرورة حترير املرأة 
التونسية ومنع تعدد الزوجات، واتهم احلداد بالكفر والزندقة رغم كونه »زيتوني« التكوين، كما مل جيد 

مساندة حتى من احلبيب بورقيبة حينها. 

 1940 - 1930 سنوات  خالل  نشأت  والفكــــري،  واالجتماعي  والنقابي  السياسي  احلراك  جــــانب  إىل 
ومجعية   ،1930 عام  املوسيقــــي«  النجـــم  »مجعيـــة  منها  الوطنية  واملنظمات  اجلمعيــــات  من  العديد 
قدماء  و»مجعية  بقابس«  الرياضي  »االحتاد  مجعية   ،1934 عام  بقابس«  املوسيقي  الرياضي  »النجم 

نفس املقال. . 115
بلقاسم بن حممد بن جراد، قابس عرب التاريخ، مرجع سابق، ص 280. . 116
نفس املرجع، ص 286. . 117
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مبنطقة  األهلي  و»النادي   ،1930 عام  بقابس«  اخلريية  و»اجلمعية   ،1934 عام  جارة«  مكتب  تالميذ 
املنزل« عام 1937، و»مجعية النهوض التمثيلية« عام 1936)118( و»فرع الكشافة التونسية بقابس. كل 
هذه اجلمعيات واملنظمات كانت اإلطار األمثال الستقطاب وتكوين القيادات الشابة اليت شاركت فيما 

بعد يف احلركة الوطنية يف اجلهة. 

لقد الحظنا خالل زيارتنا امليدانية لقابس، وجود خالف مبطن بني سكان قابس املدينة، حتديدا، منطقة 
»املنزل« ومنطقة »جارة«، اخلالف أساسه الصراع على النسب واألقدمية يف إعمار اجلهة، حيث يعترب 
سكان »املنزل« أنهم األعرق يف اجلهة، وهذا ما مينحهم امتيازا مقارنة ببقية السكان. ولعّل هذا الصراع 
القديم املبطن وغري املصرح به، هو ما جعل من رئاسة بلدية قابس، تؤول بالتداول بني املنطقتني منذ 
االستعمار، فمّرة يرأسها شخص من املنزل واملرة التالية يكون رئيس البلدية حتما من »جارة«. هذا وقد 
ايقاف  التنموي يف اجلهة، فقد مت يف عديد األحيان  الواقع  السياسة تداعيات كبرية على  كان هلذه 
إىل  الثاني  الطرف  يستدعي  مما  جارة،  يف  أو  مثال  املنزل  يف  ستقع  أنها  جملرد  تنموية  مشاريع  تنفيذ 
عرقلة املشروع وبالتالي إلغاءه، طبعا هذا حسب ما ورد يف شهادات الفاعلني احملليني. لقد آلت رئاسة 
بلدية قابس بعد االستقالل لـ»احلسني عزيز من 1957 إىل 1960 ثم العروسي املرزوقي من 1960 إىل 
1966، وبعده بلقاسم جراد ثم بولبابة محيد ثم احلسني شعبان ثم رشيد كيالني فاملنصف احلشاشي.. 
الفرنسي بتقسيم مدينة قابس  البلدية قابس على تقليد عنصري رسخته سلطة االحتالل  حافظت 
بني منطقة املنزل ومنطقة جارة حيث يتم تداول رئاسة البلدية بالتناوب بني شخصية من املنزل ثم 
بعده من جارة وهي سياسة قدمية شعارها فرق تسد أثرت حقيقة وواقعا على مسار بلدية قابس إذ 
أفرزت منافسة غري شريفة أحيانا منعت وعطلت أحداث مشاريع بلدية بداعي عدم التوافق بني الشقني 

الشقيقني«)119(. 

من املهم اإلشارة يف تقدمينا جلهة قابس إىل مسألة التعّددية الدينية واملذهبية يف اجلهة، حيث ال يزال 
إىل اليوم »يتعايش« يف قابس املسلمون السنة والشيعة، إىل جانب االباضية، فيما رحل منها كل اليهود 
التونسيون على فرتات تارخيية خمتلفة. ومن املهم التنّبه إىل أن هذه »التعددية« املذهبّية اليوم، هي من 
املسائل املسكوت عنها، ومل جند استعدادا من طرف الفاعلني يف اجلهة للخوض فيها، ويعتربونها مسألة 
غري ذات أهمية، لكن بالتأكيد واعادة طرح األسئلة، يبدو لنا أنها مسألة مسكوت عنها لكونها شائكة وقد 

تثري نعرات هم يف غنى عنها اليوم. 

يقول بلقاسم بن حممد بن جراد بعالقة بالعمل املسرحي يف جهة قابس »العنصر الذي أقلق اجلمعية فهو يتمثل يف فقدان عنصر املرأة، فكانوا مرة جيلبون ممثالت من . 118
تونس مثل شافية رشدي اليت كانت ال تأخذ أجرا على العمل الذي تقوم به، وفتحية خريي ووسيلة صربي وعزيزة نعيم، ومّرة من ماخور صفاقس، من طبقة غري مثقفة...
وكانت اجلمعية أحيانا تعطي األدوار النسائية إىل بعض الرجال وخصوصا يف البادية«. بلقاسم بن حممد بن جراد، قابس عرب التاريخ، مرجع سابق، ص ص 271  -  272. 

119 . .2018 27 سبتمرب  2018، اطلع عليه يف  8 مارس  1887 وترأسها فرنسي«، جريدة الشروق،  » بلدية هلا تاريخ.. بلدية قابس.. بعثت سنة  احلبيب احلفيان )مقال(، 
http://archive.alchourouk.com/303513/151/1/-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%87%D8
%A7_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE.._%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D
8%A7%D8%A8%D8%B3.._%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA_%D8%B3%D9%86%D8%A9_1887_%D9%88%D8%

 -_AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%87%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
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النقطة األخرية اهلامة كذلك لفهم قابس، هي التعددية االثنية، حيث يتعايش يف قابس السكان البيض 
يف  العنصري  التمييز  أن  ويبدو  للبيض،  وأخرى  السود  املواطنون  عليها  يسيطر  مناطق  وهناك  والسود، 
اجلهة ال يزال متواصال ومسكوتا عنه، ففي قرية كاملّدو)120( مثال واليت تبعد 10 كيلومرتات عن وسط 
قابس املدينة، تبقى هذه املنطقة معزولة، فهي مصدر الستجالب عامالت املنازل القاصرات خصوصا، وقد 
حدثنا بعض سكانها، بأنه وإىل اليوم هناك متييز عنصري، حتى أن عمدة اجلهة، شاب ذو كفاءة، لكنه إىل 

اليوم مرفوض من العديد من السكان نظرا ألّن لون بشرته أسود. 

واليـــــــة قفصــــة  	.2

ال ميكن احلديث عن قفصة - يف التاريخ املعاصر على األقل- دون احلديث عن التمّرد واحلراك والثورة 
والعمل السياسي والنقابي، فقفصة لزهر الشرايطي وحماولة انقالب عام 1962، وقفصة هي أحداث 
26 جانفي 1980 والعملّية املسّلحة وحماولة االنقالب على نظام بورقيبة، وقفصة هي أحداث احلوض 

املنجمي يف 2008. 

وال ميكن احلديث كذلك عن قفصة دون احلديث عن دورها التنموي واالنتاجي، فقفصة هي انتاج 
الفسفاط، وهي املدينة اليت تضّم أعلى معدالت البطالة يف اجلمهورية التونسية خاّصة بني حاملي 
الشهادات، وهي من اجلهات األكثر تهميشا يف تونس، وميكننا القول أنه تهميش »ممؤسس« أي أنه نتاج 

خيارات سياسية متواصلة انتهجتها الدولة التونسية وورثتها عن االستعمار الفرنسي. 

يلخص طّبابي حفّيظ هذا التاريخ املعروف عن قفصة بالقول: »متيزت جهة قفصة مثل بقّية جهات 
اجلنوب والوسط بإرث نضالي »اجتماعي« يعود إىل زمن بعيد ظّل يغذي الذاكرة اجلماعية تتناقله 
اجملتمعات احمللّية جيال بعد جيل )...( الذاكرة والرتاث الشفوي لعبا دورا حيويا يف تغذية مشاعر الرفض 
واالحتجاج: فقد ساعدا على استحضار دور اجلهة وبعض أمسائها يف النضاالت ضد املستعمر سواء أثناء 
  - 1937 - 1920( النقابية  النضاالت  أو يف   )1954 - 1952( الثانية  أو   )1882 - 1881( املقاومة األوىل 
1949( واحملاولة االنقالبية )1962( والدور البارز لبعض العناصر القيادية من اجلهة، باإلضافة إىل 
 1984 جانفي  أو  العام(  )االضراب   1978 جانفي  أحداث  يف  املتميزة  واملشاركة   1980 قفصة  أحداث 

)أحداث اخلبز(«)121(. 

»املدّو تقع يف اجلهة الغربية من قابس وهي تبعد عنها بـ 10 كلم تقريبا، وهي عبارة عن واحة صغرية من الزيتون والنخيل واألشجار املثمرة وأغلب سكانها من السود . 120
اإلفريقيني وبها جمموعة من السكان تنتمي إىل احلمارنة واحلزم...شارك أهلها يف النضال ويف الثورة التونسية الكربى ضمن اجملاهدين ومع اجملموعة السرية اليت قادها 

املرحوم املناضل الصادق باحلبيب املطرشي«، قابس عرب التاريخ، بلقاسم بن حممد بن جراد، مرجع سابق، ص 178. 
حفّيظ طبابي، انتفاضة احلوض املنجمي بقفصة 2008، ط1، الدار التونسية للكتاب، 2012، ص 9.. 121
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للسلطة  الرافضة  احلركات  ألغلب  تارخيي  استقطاب  مركز  قفصة  جهة  شكلت  »لقد  ويضيف: 
االستعمارية والوطنية. لقد كانت من الفضاءات املبجلة للحركة النقابية منذ العشرينات وخصوصا 
بقيادة  الوطين  التحرير  اليوسفية وجيش  واألربعينات... وهي إحدى مالذات احلركة  الثالثينات  يف 
الطاهر األسود أصيل جهة قابس. كما كانت مركز دعم ومتويل وتسليح الثورة اجلزائرية قبل أن 
تكون املكان الذي اختارته جمموعة من العسكريني واملدنيني للتخطيط للعملية االنقالبية يف ديسمرب 

1962 وهي كذلك موطن »عز الدين الشريف« القائد العسكري لعملية قفصة )جانفي 1980(«)122(. 

إّن هذا اإلطار العام، جعل الفاعلني السياسيني يف خمتلف احلكومات اليت تلت االستقالل تهّمش اجلهة 
االجتماعية  األزمات  وحّدة  الفجوات  تعميق  يف  السياسة  بهذه  ساهمت  كما  منها،  احلذر  وتتوخى 
والسياسية. ولفهم االطار التارخيي واجلغرايف والثقايف يف قفصة، ال بّد لنا من التنبه إىل مسألة أساسية، 
وهي أن قفصة مدينة مّرت من البداوة إىل املناجم خالل فرتة وجيزة، كما أن تركيبتها السكانّية هي 
تركيبة ذات خصوصية. يرجع حفّيظ طبابي مسة البداوة يف قفصة إىل العوامل اجلغرافية املرتبطة 
بـ »املناخ والظروف التارخيية والسياسية. فشّح األمطار وضعف الغطاء النباتي من ناحية وغارات القبائل 
والتسّلط اجلبائي والقمع السلطوي لعبت دورا هاما يف اتساع نطاق البداوة وتقّلص حياة االستقرار اليت 
متيزت بها املنطقة منذ أقدم العصور وهو ما جعل احلياة احلضرية تنحصر حول عيون املياه وأسوار 

مدينة قفصة وبعض املناطق اجلبلية«)123(. 

البدو واحلضر واجلبالية  الباحث إىل ثالث جمموعات كربى هي:  السكان، فيقسمهم  ناحية  أما من 
»البدو املنتمون لقبيلة اهلمامة اليت تسيطر على أغلب اجملال اجلغرايف للجهة واحلضر املقيمون بكل 
من مدينة قفصة وقرى القصر واللة والقطار، واجلبالية املتمركزون باملناطق اجلبلية كالعشايشية 

وبوسعيد وبوعمران ومش والسند...«)124(. 

بدأت قفصة تتحّول من منطقة بدو رّحل إىل ما هي عليه اليوم مع اكتشاف الفسفاط. فقد كانت 
املنجمي  االستغالل  اليوم كربى مناطق  واليت متّثل  العرائس  وأم  واملتلوي  واملظيلة  الرديف  »مناطق 
بوالية قفصة باجلنوب الغربي التونسي، قبل 1885 سوى مرتفعات جبلية عدمية اجلدوى تنعدم فيها 
قدوم  تاريخ   1885 منذ  يتغري  سوف  العام  املشهد  هذا  أن  إاّل  وخصب...  ماء  من  احليـاة  مقومات  أبسط 
نفس  من  ديسمرب  يف  أكد  الذي  توماس  فيليب  العسكري  واملهندس  الفرنسية  االستكشافية  البعثة 
80 كلم من جبال  السنة وجود طبقات من الفسفاط اجلريي قابلة لالستخراج وممتدة على حوالي 

ثاجلة إىل ميداس«)125(.

نفس املرجع، ص ص -9 10. . 122
حفّيظ طبابي، عمال مناجم قفصة يف العهد االستعماري، نفس املرجع، ص 17. . 123
نفس املرجع، ص 17. . 124
عائشة التايب، التحوالت احلضرية مبناطق االستغالل املنجمي باملغرب العربي. املناطق املنجمية باجلنوب التونسي مثاال، جملة إنسانيات، Insaniyat، 30 سبتمرب . 125

  https://journals.openedition.org/insaniyat/6727  :  2018 9 سبتمرب  2012، مت االطالع عليه يف 
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دخلت الشركات املستغّلة والدولة يف مفاوضات مع العروش املقيمة يف تلك املناطق لالستالء على األراضي 
املعنية مستغلة جهل السكان وفقرهم وقّلة حيلتهم وبتواطئ مع بعض أعيان اجلهة. كما قامت بـ »أوىل 
أعمال تهيئة املنطقة منذ 1897، ووقع كذلك تأسيس شركة الفسفاط والسكك احلديدية بقفصة كما 
وقع مّد خّط السّكة احلديدّية باجلنوب التونسي على امتداد 250 كلم ليتغلغل منذ ذلك التاريخ احلضور 
االستعماري بأرياف قفصة من خالل عمليات االستخراج املنجمي، اليت سوف متّثل عالمة فارقة يف تغرّي 
مالمح احلياة السابقة للمجتمع البدوي املرتّحل الذي ستعاد عملية هيكلة فضائه الطبيعي واالجتماعي 

وفق هندسة الشركات االستعمارية وحتت وقع متطلبات املعطى االقتصادي اجلديد«)126(. 

الفالحي  بالعمل  ومتسكها  اجلهة  يف  العاملة  اليد  يف  والنقص  الفسفاط،  استخراج  عملية  ازدهار  ومع 
للحفاظ على أراضيها، استقدمت الشركات املستغلة يد عاملة من خارج البالد )فرنسا، ايطاليا، مالطا، 
الشركات  و»حرصت  أخرى،  جهات  من  أو  وليبيا(  واملغرب  اجلزائر  سويسرا،  اليونان،  اسبانيا،  روسيا، 
املنجمية على هذا التنّوع وحاولت استخدامه بشكل ذكي لتشّل تشّكل وعي عمالي أو طبقي موظفة كل 

عناصر االختالف كاالنتماء العرقي والثقايف واملهين«)127(. 

وكانت  مكّوناتها،  خمتلف  بني  صراعات  باندالع  مسحت  املنجمّية،  باملناطق  »اخلاصة«  الرتكيبة  هذه 
تنتهي أحيانا كثرية جبرحى وقتلى، فالتعايش بينها مل يكن بتلك الساللة. إاّل أّن هذا مل مينع بداية تكّون 
وعي عمالي، خاصة بني العمال التونسيني واجلزائريني واملغاربة والليبيني، وكان أّول اضراب مبناجم 
صفاقس قفصة »مبنجم الردّيف يوم 17 ماي 1910 وكان جزئيا ومشل قسما من مصاحل املنجم وجزء 
واملغاربة. وتعود أسباب االضراب إىل  والقبائليني  الطرابلسية  260 من  بلغ عددهم  األهليني  العمال  من 

استفزازات أحد أطر التسيري الذي ما فتئ يوقف العمال عن الشغل وخيّفض من أجورهم«)128(. 

والثانية  األوىل  املبادرات  تنجح  العملة، مل  للّدفاع عن حقوق  نقابات  التنّظم صلب  تعّدد حماوالت  رغم 
)سنة 1920 ومع حممد علي احلامي يف 1924( يف بلورة وعي عمالي »بني خمتلف اجملموعات يسمح هلا 
بتحويل تناقضاتها الداخلية حنو مواجهة خصمها يف إطار حتركات مشرتكة ومنظمة«)129(. وتطّلب 
األمر انتظار وصول اجلبهة الشعبية للسلطة يف فرنسا يف ماي 1936 لتتغرّي الظرفية التارخيية، حيث 
األزمة  وجّو  قيون  أرمان  العام  للمقيم  الليربالية  السياسة  ظّل  يف  الثانية  النقابية  »التجربة  انطلقت 
لـ »جامعة  التأسيسي  املؤمتر  انعقاد  فكان   ، والوطنية«)130(  االجتماعية  التناقضات  واحتداد  االقتصادية 
عموم العملة التونسية« يف 27 جوان 1937. وقد القت املبادرة الدعم والتأييد من احلزب احلر الدستوري 

  عائشة التايب، مرجع سابق. . 126
  حفّيظ طبابي، عمال مناجم قفصة يف العهد االستعماري، مرجع سابق، ص 30. . 127
  نفس املرجع، ص 91. . 128
نفس املرجع، ص 113. . 129
  نفس املرجع، ص 167. . 130
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اجلديد. ومت تكوين نقابات تابعة جلامعة عموم عملة التونسية يف كل من املظيلة وأم العرائس واملتلوي 
والرديف، وكانت مكاتبها مكّونة بشكل حصري من الرجال. 

الطبقة  لدى  وحقوقي  سياسي  وعي  تشكل  هو  والنقابي،  منه  والسياسي  التارخيي  احلراك  هذا  يف  املهّم 
للمّد  باملناضلني. كما كان  الوطنية  ومّد احلركة  الفرنسي  االستعمار  مناهضة  العاملة، ساعدت يف 
التليلي  علي  »أمثال  النقابية  احلركة  أعضاء  تبنى  حيث  النقابية،  احلركة  يف  واضح  تأثري  الشيوعي 
وعمار بن علي وحممد اهلامل... أطروحات احلزب الشيوعي ومناضليه النقابيني. ويف هذا السياق تشري 
احلزب  هذا   )...( العرائس  أم  وخصوصا  قفصة  مناجم  نقابات  على  الشيوعي  احلزب  تأثري  إىل  التقارير 
التليلي  وتوىل علي   1944 فيفري   27 يوم  بقفصة  أوهلا  باجلهة وكانت  له  تأسيس خاليا  بدأ يف  الذي 

رئاستها«)131(. 

واالشرتاكيني،  الشيوعيني  بني  الصراعات  وبدأت  بتّسيسه،  املرحلة  تلك  خالل  النقابي  العمل  متّيز 
و»حتول  الشيوعيني  انتصار  بعد  خاصة  جديدة،  نقابة  لتكوين  فرصة   1944 مارس  مؤمتر  وكان 
اجملموعة االشرتاكية إىل أقلّية وهي اليت كانت تسيطر على قيادة املنظمة حتى هذا التاريخ والفشل 
التونسي  العام  تأسيس االحتاد  االدارية«)132(. وكان  اهليئة  انتخابات  أثناء  به حشاد  الذي مين  الذريع 
للشغل الذي مل ينجح يف بداياته يف استقطاب عمال وقيادات جهة قفصة، ووقعت عديد الصراعات بني 

املنظمتني النقابيتني.

يف 1954 مت تكوين »حكومة الطاهر بن عمار التفاوضية اليت شارك فيها الدستور اجلديد وسادنها االحتاد 
احلزب  تهميش  سيتعّمق   1955 جوان  يف  الداخلي  االستقالل  اتفاقيات  توقيع  إىل  ستفضي  واليت  العام 
الشيوعي ويتضاءل منخرطو االحتاد النقابي لفائدة االحتاد العام...«)133( ، وأعلن فيما بعد االحتاد النقابي 

عن حّل نفسه يف 2 سبتمرب 1956. 

املهّم من خالل كّل ما تقّدم هو التالي: 

تأصيل العمل النقابي والنضال السياسي واالجتماعي يف قفصة خالل مرحلة التحّرر الوطين،   .1
والرتكيبة  االجتماعية  البنية  تغيري  يف  الفسفاط  واكتشاف  الفرنسي  االستعمار  تأثري   .2

السكانية للجهة، 
للعمل  بالنسبة  )أساسا  الرجالية  القيادات  من  العديد  ووجود  املتمّرد  بطابعها  اجلهة  متّسك   .3

النقابي(. 

نفس املرجع، ص 218 . 131
نفس املرجع، ص 228. 132
نفس املرجع، ص 262. . 133
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وجود نظامي عالقات صلب اجملتمع الواحد، متوازيني وخمتلفني، فقد حافظ اجملتمع يف قفصة   .4
على منط العالقات العروشّية والقبلية التقليدية من جهة، وتبنى عالقات نقابية عمالية صلب 
العمل املنجمي. إّن »النقابة ال جتد نفسها أمام أفراد وإمنا أمام جمموعات قبلية أو عرقية متجانسة 
إىل حّد ما وأكثر صالبة منها وكان عليها أن تتعامل معها وتأخذ هذه اخلصوصية بعني االعتبار 
)...( وإىل جانب اهليئة النقابية اليت كثريا ما تعرب على توازن اجملموعات هناك نواب العروش أو 
اجملموعات العرقية ويف الغالب ما يكون النائب زعيم اجملموعة، فزعيم اجملموعة أو العرش يلعب 

دورا هاما يف انتماء عمال فريقه إىل هذه النقابة أو تلك«)134(. 

يرى العديد ممن تسنى لنا مقابلتهم خالل اعدادنا هلذه الدراسة، أن قفصة مت تهميشها بشكل »ممؤسس« 
يوسف  بن  صاحل  أنصار  من  العديد  النتماء  خاصة  االستقالل،  بعد  احلكومات  كل  طرف  من  و»ممنهج« 
 1962 لعام  الفاشلة  االنقالبية  احملاولة  بعد  خاصة  قفصة  ضّد  بورقيبة  موقف  وتدّعم  املنطقة،  تلك  إىل 
واألحداث الدامية لسنة 1980. ويوضح هذه الفكرة الباحث هيثم سليماني يف مقال له حيمل عنوان »قفصة: 
قفصة  عرفت  املدينة،  هذه  تكتنزها  اليت  املنجمية  الثروة  »رغم  يقول:  والثورة«،  والثروة  احلضارة  ثالثية 
تهميًشا ُمنظًما من دولة ما بعد االستقالل حبسب الّروايات اليت يتناقلها السكان هنا، فإن »األصول القفصية« 
لبعض اليوسفيني )وهم جمموعة ممن قاوموا االستعمار واختلفوا مع بورقيبة يف مسائل جوهرية من بينها 
مساندة حركة التحرر الوطين اجلزائري وقام بورقيبة بإعدام بعضهم وسجن البقية( كانت وراء غضبة 
الّرئيس األّول لتونس كما غضب على مدن أخرى وكان جزاؤها االستثناء من منوال التنمية لدولة ما بعد 
االستعمار. تراكم هذا احليف اجلهوي الذي كّرسته أعلى سلطة يف البالد أفرز تأخًرا على مستوى البنية 
مؤسسات  وهي   1987 وسنة   1957 سنة  بني  بقفصة  مؤسسات  أربع  سوى  بعث  يتم  مل  إنه  حيث  التحتية، 
وأم  الرديف، صهيب  املظيلة،  املدينة وبني مناجم  صغرية وخاصة متتلكها عائالت من قفصة وتربط بني 
العرائس، وحتى بعد انقالب السابع من نوفمرب ظل احلال على ما هو عليه لتصبح من أكثر املدن اليت ترتفع 
فيها نسب البطالة ومن أسوء املدن اليت يطيب فيها العيش بغياب االستثمار يف البيئة والصحة والتعليم«)135( .

وال ميكن احلديث عن قفصة دون العودة إىل ما وقع عام 2008، أي »بانتفاضة احلوض املنجمي« واليت 
كانت انعكاسا ألزمة سياسية، اقتصادية، تنموية واجتماعية يف اجلهة. 

انطلقت األحداث يف نهاية 2007، لكن هذه احلركة كانت مسبوقة بتحركات اجتماعية »يف مدن احلوض 
املنجمي األربعة… متثلت يف تنظيم اضرابات جوع وايقاف لشاحنات الفسفاط من قبل العاطلني وهي مؤشر 

احتقان يسبق العاصفة. ومل يكن االعالن عن نتائج املناظرة سوى القطرة اليت تعيشها اجلهة« )136(. 

نفس املرجع، ص ص 350 - 351. . 134
135 .https:// .2018 هيثم سليماني، قفصة: ثالثية احلضارة والثروة والثورة، مقال الكرتوني نشر يف موقع نون بوست، 16 أفريل 2015، ومت االطالع عليه يف 22 سبتمرب 

 www.noonpost.org/content/6286
 حفّيظ طبابي، انتفاضة احلوض املنجمي بقفصة 2008، مرجع سابق، ص 16. . 136
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واهرتاء  اجلهة  يف  التنموية  املؤشرات  كل  وتراجع  البطالة  مؤشرات  وارتفاع  االقتصادية  األزمة  تفاقم  أمام 
نتائج  عن  االعالن  واثر  الفسفاط،  انتاج  عن  الناتج  البيئي  التلوث  نتيجة  األمراض  وانتشار  التحتية  البنية 
انطلقت  أبناء اجلهة،  اليت متّيزت مبحسوبية وظلم سّلط على  االنتداب يف شركة فسفاط قفصة  مناظرة 
2008 حركة احتجاجية مجعت »مجهور املعطلني واملهمشني الشباب غري املؤطر سياسيا وألفت  5 جانفي  يف 
بني شرائح عمرية خمتلفة باخنراط هام للجيل الذي شهد االستقالل وقاوم االستعمار والذي جتاوز عمره 
الستني والنساء املتقدمات يف السّن وكانت خيمة النساء ثالث عشر يف ام العرائس قد حققت باعتصامها إحدى 
أهم النتائج وهي تشغيل أبناء املتوفني يف حوادث الشغل...وذابت يف هذه احلركة االجتماعية الفوارق الفئوية 

والقبلية«... استمرت احلركة ما يقارب األشهر الستة )جانفي / جوان 2008( خصوصا يف الردّيف«)137(.  

 40 حوالي  )اعتقل  اعتقاالت  محالت  شّنت  حيث  حديدية،  بوليسية  بقضبة  االجتماعي  احلراك  هذا  ووجه 
شخص(، حوصرت املدن املنجمّية أليام، وعزلت متاما ومت التعتيم على كل اجلرائم اليت ارتكبت من طرف 
اعتقاالت  حبملة  والقيام  احلي  الرصاص  واطالق  اجليش  »اقحام  مت  فقد  العام،  الرأي  عن  البوليس  أجهزة 
الطريق  يف  والتشويش  بالسكر  باتهامهم  عناصرها  وتشويه  االحتجاجية  يف صفوف نشطاء احلركة  واسعة 
وتوزيعهم  ضدهم  القسوة  منتهى  يف  أحكام  واصدار  والتحقيق  االيقاف  فرتة  أثناء  التعذيب  وممارسة  العام.. 
على سجون متعددة ومتباعدة )مدنني، رجيم معتوق، قابس، صفاقس، سيدي بوزيد، القصرين وقد وصفت 

احلكومة االضطرابات اليت حدثت بأحداث شغب وأعمال ختريبية«)138(. 

العشر سنوات والشهرين، فحوكم كّل من عدنان  القائمني بهذا احلراك بني  املوجهة ضّد  تراوحت األحكام 
الطيب بن عثمان وطارق احلليمي وعادل جيار وحسن بن عبد اهلل وماهر فجراوي  العبيدي  احلاجي وبشري 
بعشر سنوات سجن، وحكم على سامي بن أمحد وفيصل بن عمر وهارون احلليمي وغامن الشريطي ومظفر 
العبيدي ورضا العز الدين وعبد السالم اهلاليلي وعبيد اخلاليفي ورشيد العبداوي والفاهم بوكدوس بستة 
عفاف  منهم  اجلهة  من  املناضالت  من  العديد  التحركات  هذه  خالل  وعّذبت  سجنت  كما  سجن،  سنوات 

بوكدوس زكية الضيفاوي وعزيزة حممدي ومجعة احلاجي وغريهّن كثريات. 

 ،2011 جانفي   14 ثورة  شرارة  اندالع  يف  ساهم  الذي  االجتماعي  احلراك  املنجمي،  احلوض  انتفاضة  ُعّدت 
فالتهميش والتحقري وانعدام التنمية وانتشار البطالة هي القاسم املشرتك بني احلدثني، ولألسف فإّن العوامل 
اليت أدت إىل هذا احلراك ال تزال هي ذاتها إىل حدود كتابتنا هلذه الدراسة حبسب الفاعلني والفاعالت يف اجلهة. 

كما أفرزت انتفاضة احلوض املنجمي العديد من الوجوه النسائية البارزة، واليت استحقت أن يسند هلا لقب 
»مناضالت« ملواقفهم وتصديهّن خالل تلك املرحلة لكل التجاوزات األمنية، وكّن جديرات باالعرتاف، فقد وقفن 
يف الصفوف األوىل يف خمتلف االحتجاجات، وقد تكون هذه االنتفاضة من األحداث التارخيية القليلة اليت مت 

خالهلا توثيق نضاالت النساء بشكل واضح ومل يقتصر فيها دورهّن على »جلب املؤونة ومحاية املناضلني«. 

  نفس املرجع، ص 22. . 137
  حفّيظ طبابي، انتفاضة احلوض املنجمي بقفصة 2008، مرجع سابق، ص ص 44 - 45. . 138
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الدراســـة امليدانيـة: مشاركـة النسـاء فـي احليـاة العـامة والسيـاسية  	.II

الفـــاعلني احمللييـــن لـــدى  مفهــوم »املشاركـــة«  	.1

العامة والسياسية )برملان، جمالس نيابية،  النساء يف احلياة  تهتم دراستنا مبسألة مشاركة وحضور 
متثالت  حتليل  يف  البدء  وقبل  وقابس.  قفصة  والييت  يف  إعالم...(  احتادات،  نقابات،  مجعيات،  بلديات، 
املستجوبني/ات وتعريفاتهم ملفهوم »املشاركة«، ال بّد لنا من العودة لتعريف هذا املفهوم باعتباره ترمجة 

للمواطنة الفاعلة. 

يرى فيليب برو أن »املشاركة السياسية هي جمموعة النشاطات اجلماعية، اليت يقوم بها احملكومون، 
النظم  يف  املعيار  هذا  ويقرتن  السياسية.  املنظومة  عمل  سري  على  تأثريا  تعطيهم  ألن  قابلة  وتكون 

الدميوقراطية، اليت يعترب فيها قيمة أساسية، مبفهوم املواطنة«)139(. 

هذه هي املشاركة مبفهومها العام، واليت تتمحور يف فكرة ممارسة احلقوق والواجبات، وترتبط بفكرة 
االهتمام  انطالقا من  املستويات  الرمسية، وعديد  الرمسية وغري  األشكال  تتخذ عديد  املواطنة، كما 
لاللتزام  أخرى  طرق  »هناك  فـ  واالنتخاب.  التصويت  خالل  من  الفاعلة  املساهمة  إىل  العام  بالشأن 
السياسي النشيط. بعضها يعرّب بشكل خاص على حد أدنى من االهتمام بالشيء العام )قراءات، مناقشات...(، 
وبعضها اآلخر يتجسد يف االنتساب إىل منظمات اجتماعية وسياسية، وبعضها أيضا يعرّب عن إرادة قوية 
أحيانا، باملشاركة يف القرار العام: على سبيل املثال، االضرابات، واملظاهرات اهلادفة للتأثري يف احلكام، 
وبعضها أخريا يهدف حتى إىل رفض للعبة الطبيعية للمشاركة املؤسساتية ليحل حملها مشاركة 

على أسس جديدة كليا«)140(. 

هذا وقد أّكدت اتفاقية »القضاء على مجيع أشكال التمييز ضّد املرأة« اليت تبنتها اجلمعّية العامة لألمم 
املتحدة عام 1979، أّن املشاركة يف احلياة العامة والسياسية على قدم املساواة بني النساء والرجال هي 
النساء  مشاركة  تعزز  إجراءات  باختاذ  ملزمة  بينها(،  من  )وتونس  عليها  املوقعة  الدول  وأّن  ضرورة، 
داعمة  »آليات«  وبعث  والتناصف،  الكوتا  اعتماد  جاء  مثال  ذلك  )من  القيادية  واملناصب  القرار  صنع  يف 
أّنه ال ميكن النهوض   1995 كوزارة شؤون املرأة وغريها()141(. كما أكد إعالن ومنهاج عمل بيجني 
وصنع  السلطة  اقتسام  يف  والرجل  املرأة  بني  املساواة  عدم  حالة  جتاوز  على  العمل  دون  املرأة  بأوضاع 

القرار على كافة املستويات واجياد آليات كافية على مجيع األصعدة لتعزيز النهوض باملرأة. 

  فيليب برو، علم االجتماع السياسي، ترمجة حممد عرب صاصيال، ط1، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، 1998، ص 301. . 139
  نفس املرجع، ص 302. . 140
  انظر األمم املتحدة، »اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اجلزء عدد 2، املادة عدد 7، ص 10. . 141
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انطلقنا من دراستنا بسؤال املستجوبني/ات حول تعريفهم للمشاركة وحتديدا مشاركة املرأة يف اجملال 
العام، وانطالقا من اجاباتهم، ميكننا القول أّن »املشاركة« بالنسبة للفاعلني تنحصر يف ثالث مستويات 
يف  باالخنراط  للمرأة  يسمح  وواجب  كحق  املشاركة  واجتماعي،  مواطين  كفعل  املشاركة  أساسية: 

الشأن العام، واملشاركة كوعي. 

• املشـــاركة كفعـــل مواطنـــي واجتمـــاعي :	

العام سواء  أمجعت جّل اإلجابات على أهمّية الفعل والتأثري يف اجملتمع من خالل »املشاركة« يف الشأن 
كان املدني أو السياسي، فأّكدت أمنة )مجعية مشهد، قفصة( أن املشاركة هي »أن تكون فاعال دون أن 
تنتمي ضرورة إىل حزب أو مجعية، إنها اخلروج من ثقافة القطيع«، وتشاطرها الرأي فتحية )اإلدارة 
العامة للصّحة، قفصة( اليت ترى أّن املشاركة هي »حضور وتفاعل مع اجملتمع«، وهي »فعل يف الواقع 
تونس، قفصة(. وتربط هدى  املدنيّة« )حنان، مجعية عني  والتطوعية  املهنية  املرأة يف جتاربها  جتسده 
»تقديم  املشاركة  فعل  يكون  حبيث  اجملموعة،  مع  والتفاعل  املشاركة  بني  قفصة(  النهضة،  )حركة 
جملهود حناول من خالله مشاركة الغري يف اجنازه ويف تقديم االضافة للبالد واجملتمع، وهي بالتالي عمل 

مع اجملموعة للرقي بوضع معنّي«. 

هذه  ترتبط  أن  ضرورة  على  واملستجوبات  املستجوبون  أمجع  حتديدا،  النسائية  باملشاركة  عالقة  ويف 
الفعل  هذا  يكون  أن  ضرورة  رأوا  كما  »الفاعلية«،  ومبفهوم  القرار،  واختاذ  صنع  مبفهوم  املشاركة 
ممارسة حقيقّية وليست صورية، فرتى هاجر )اذاعة كابسا، قفصة( أن »املشاركة هي أن تكون املرأة 
فاعلة وشريكة يف أخذ القرار وأن ال تكون صورة لتعبئة الفراغ«، ويوافقها مجال )مجعية إرادة بالقصر، 
قفصة( الذي يرى أّن »املشاركة النسائية إذا مل تكن مساهمة يف صنع القرار على كل املستويات خاصة 
يف برامج التنمية فهي بالنسبة لي ليس هلا أي معنى حيث مل يعد ممكنا املزايدة على دور املرأة يف تونس 
وقدرتها على القيادة واإلدارة«، ويلخص مسري )اجلمعية التونسية للعدالة البيئية والصحية بالرديف، 
واعترب  والتأثري«.  القرار  مراكز  يف  للنساء  الفعلي  الوجود  –املشاركة-  »إنها  بالقول  العملية  قفصة( 

تنّص املادة 7 من »اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة«: 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة للبلد، 
وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم املساواة مع الرجل احلق يف: 

ينتخب  اليت  اهليئات  جلميع  االنتخاب  وأهلّية  العاّمة،  واالستفتاءات  االنتخابات  مجيع  يف  التصويت  أ .	
أعضاؤها باالقرتاع العام، 

املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة وتنفيذ هذه السياسة ويف شغل الوظائف العامة وتأدية مجيع  ب .	
املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية، 

املشاركة يف مجيع املنظمات واجلمعيات غري احلكومية اليت تعنى باحلياة العامة والسياسية للبلد. ت .	
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البعض اآلخر فعل املشاركة »ممارسة للدميوقراطية التشاركية، وحضور يف أخذ القرار« )حياة، حزب 
الفاعلّية، فاملشاركة هي مهام ومسؤوليات«  العمال، قفصة(، وأّنه »ال معنى ألية مشاركة دون وجود 

)سوسن، حزب الوطنيون الدميوقراطيون املوّحد، قابس(. 

نقطة  يف  ينحصر  واملستجوبات  املستجوبني  نظر  وجهة  من  النسائية  املشاركة  يهدد  الذي  اخلطر  إّن 
هامة، تتمثل يف استغالل النساء من جهة األحزاب واستخدامهّن »كصورة« أو صوت اضايف يف التصويت 
خاصة وأّن القوانني اليوم تشجع بل تلزم األحزاب على ترشيح النساء. فرتى غزالة )الرابطة التونسية 
ويوافقها  مظهري«  صوري  وجود  وليست  شعارات  وليست  فعل  »املشاركة  أّن  قفصة(  اإلنسان،  حلقوق 
أساسي  دور  »لعب  هي  املشاركة  أن  يعترب  الذي  قفصة(  وحرية،  دميقراطية  ثقافة  )مجعية  امساعيل 
وفعلي ومسؤول يف كل مناحي احلياة وليس كديكور«، وهو نفس موقف منى )اهلالل األمحر، قابس( 
هذه  تشمل  قائمة«.  إىل  يضاف  رقم  أو  ديكور  وليست  وقيادة  وقدرة  فاعلية  »مسؤولية،  أنها  ترى  اليت 
املشاركة كل اجملاالت مبعنى أّنها ال تقتصر على العمل السياسي بل متتّد إىل »االخنراط يف الشأن العام 
مبا فيه من مجعيات ومشاريع وتظاهرات« )مروى، مجعية مواطنون، قفصة(، وهو ما أكدته كل من 
جناة )نقابة التعليم األساسي، قابس( بالقول بأّن »املشاركة هي احلضور الفعلي للمرأة يف اجملال املدني 
احلياة  »مساهمة يف كل جوانب  أنها  رأى  الذي  األنوار، قفصة(  )دار  وعادل  مهين وسياسي ومجعياتي« 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية«.

ميكننا من خالل ما تقّدم أن نقدم تعريفا أّوليا للمشاركة النسائية يف اجملال السياسي واملدني بالقول 
بأنها القدرة على الفعل والتفاعل يف اجملتمع بفاعلية وجناعة، مما خيول للمرأة املساهمة يف صنع واختاذ 
أي  الرمسية للمشاركة  املسارات واألجهزة  االقتصار على  القرار ضمن دميوقراطية تشاركية، ودون 
املنظمات واجملالس النيابية أو األحزاب واجلمعيات، إنها املشاركة مبفهومها العام، على أن ال يتّم استغالل 

النساء، وأن تكون هذه املشاركة فعال، فعٌل مواطين واجتماعي بامتياز. 

• املشـــاركة كوعـــــي :	

ال ميكن احلديث عن املشاركة النسائية يف احلقل العام دون احلديث عن »الوعي«، وعي باألدوار واملسؤوليات 
ضمن سياق تارخيي ما، ووعي بالدور الفارق الذي ميكن أن تلعبه النساء ضمن حميطهّن االجتماعي، وصلب 
العملية السياسية. من هذا املنطلق، اعترب املستجوبون/ات أّن املشاركة هي »وعي بالفعل وبالنتائج« )هدى، 
حركة النهضة، قفصة(، وهي أساسا »وعي حبقوق النساء« )مربوكة، احتاد الفالحني، قفصة(، فمشاركة 
الظروف« )رضا،  والتغيري مهما كانت  قادرة على اإلجناز  بأنها  »قناعتها ووعيها  العام هي  الشأن  املرأة يف 
مجعية التحدي الرياضي لذوي االحتياجات اخلاصة، قفصة(، ويواصل رضا بالقول بأن هذه املشاركة هي 
»قرار ذاتي أوال ينبع من إرادة املرأة خارج الظروف اليت حتيط بها«. وهو ما توافقه عليه ألفة )مجعية شباب 
قفصة، قفصة( بقوهلا : »املشاركة ضرورة ال حتتمها الظروف فقط بل جيب أن تنبع من داخل املرأة ذاتها 
ألنها قيادية بطبعها، مضحية، ومؤثرة وال تسعى للزعامة«. وتضيف جناة )دار الشباب حممد علي احلامي، 

قابس( »املشاركة هي وعي بالذات أوال واحساس بالقيمة وبالقدرة على التغيري«.
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• املشـــاركــــة كحـــــق وواجـــــب	

املدخل احلقوقي لفهم املشاركة يف الشأن العام هو أساسي بالنسبة للعديد من املستجوبني واملستجوبات، 
فاملشاركة حّق جيب على املرأة افتكاكه، وهي واجب للمرأة جتاه اجملتمع، فرتى مجيلة )االحتاد الوطين 
لنقابات قابالت تونس، قابس( أّن »املشاركة هي نضال دائم من أجل افتكاك احلقوق«، وهو نفس موقف 
احلبيب )منظمة العفو الدولية، فرع قابس( الذي يرى أّن »املرأة كاملة وليست مكّملة وعليه فمن حقها 
التواجد واملشاركة التاّمة يف احلياة العاّمة«، وموقف نور الدين )حزب مشروع تونس، قابس( الذي يرى 

بدوره أن املشاركة هي »دفاع عن احلقوق املكتسبة«. 

أما نّوارة )مجعية األومليب القفصي لكرة اليد، قفصة( فتعترب أّن املشاركة »واجب انساني على املرأة أن 
ختوضه مهما كانت العوائق«، ويوافقها يف ذلك كل من صالح الذي يرى أّن »املشاركة واجبة لتغيري 
الواقع« )اهليئة الفرعية املستقلة لالنتخابات، قفصة( وتوفيق )اجلمعية الرياضية النسائية، قابس( الذي 

يعتربها »واجب على النساء قبل أن تكون حق«.
 

إذا ما حاولنا فهم تعريف املستجوبني/ات للمشاركة ميكننا القول أّن مشاركة املرأة يف احلياة السياسية 
واملدنية هي مفهوم مرّكب يتطلب عديد الشروط واآلليات والقدرات، فيها ما هو ذاتي متعّلق بقرار ووعي 
وإرادة املرأة، وفيها ما هو مرتبط باالطار العام القانوني واملؤسساتي واالجتماعي والثقايف والسياسي وحتى 
واخلارجية  الداخلية  ومتطلباتها  النسائية  املشاركة  لشروط  توضيحي  رسم  يلي  ما  ويف  االقتصادي، 

حبسب اجابات الفاعلني يف الواليتني. 

مفهوم املشاركة، اطاره العام، وآلياته )حسب الفاعلني( 

احلقوق والواجبات 
املواطنية 

الدميوقراطية  
التشاركية

املساواة 
الوعي واإلدراكبني اجلنسني 

القدرة على 
فعل وفاعلية

القدرة على 
القيادة 

الكفاءة 
واملسؤولية 

القدرة على 
صنع واختاذ        

القرار
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التونسي  اجملتمع  من  فئة  عن  تعبريا  تشكل  اليت  اآلراء  بعض  وجود  إلينا  بالنسبة  لالنتباه  ملفتا  كان 
اليوم، واليت ترى أن مكان املرأة هو يف الفضاء اخلاص، وإذا كانت مشاركتها يف احلياة العامة ستجعلها 
تقّصر يف مستوى واجباتها األسرية، فيفضل أن ترتك هذا النشاط وتتّفرغ ألسرتها حبسب قوهلم. وهذا ما 
عرّبت عنه مثال فرح )موظفة يف الوالية، قابس( بالقول : »املشاركة جيب أن تكون نسبية وليس يف كل 
اجملاالت وليس على حساب األدوار األساسية مثل العائلة«، وتوافقه يف ذلك سناء )مجعية وسم، قابس( 
حيث اعتربت »املشاركة شيء هام ولكن البيت أهّم... أرى أن املشاركة يف احلياة العامة ميكن أن تكون من 

البيت ألني أعترب أن املسألة املادية هي اليت أجربت املرأة على اخلروج«. 

لعّل هذه املواقف »احملافظة« ترّد على من اعترب من املشاركني واملشاركات أن »فعل املشاركة« بالنسبة 
أو مواجهات، مثل شهادة رضا )حركة  أو تدابري  للنساء هو مسألة طبيعية وبديهية ال تتطّلب قرارات 
النهضة، قفصة( الذي يرى أّن »املرأة موجودة بطبيعتها يف اجملتمع كما هو احلال يف احلياة العامة حيث 

ال ميكن الفصل بني الوضعيتني«. 

لفهم واقع مشاركة النساء يف احلياة العامة واحلياة السياسية اليوم يف كل من قفصة وقابس، كان 
لزاما علينا العودة للتاريخ لفهم أصوهلا وبوادرها، فاجملتمع القفصي شهد مشاركة للمرأة يف خمتلف 
هذه  على  بدوره  شاهدا  كان  احلديث  والتاريخ  التارخيية،  املراحل  خمتلف  وخالل  النضالية  املستويات 
املشاركة خاصة يف قفصة املدينة واحلوض املنجمي. أما قابس، ورغم كونها مدينة »حمافظة« إاّل أننا 
ال ميكن أن نتجاهل دور النساء فيها خاصة خالل مرحلة مكافحة االستعمار الفرنسي، وال ننسى أن من 

رمحها جاء الطاهر احلداد وحممد علي احلامي وغريهم. 

وامللفت لالنتباه يف ما يكتب عن تاريخ املنطقتني هو التجاهل املتعّمد ألدوار النساء، فكيف ميكن احلديث 
عن قيادات سياسية وفكرية ذكورية منفصلة عن النساء، ويف أحسن احلاالت، عندما تذكر يف الكتابات 
كزوجات، تتكّرر اجلملة الشهرية »كانت تطبخ للمناضلني أو الفالقة ...«، أو »كانت ختبئ هلم املؤونة«. 
تكون هلّن جرأة  أن  السياسي  العمل  لنساء منفصالت عن  أّن هذا غري ممكن، ال ميكن  نعتقد  اليوم،  حنن 
على ختبئة السالح أو املؤونة، ألّن ذلك يتطّلب ضرورة درجة من الوعي وااللتزام السياسي. إّن من يكتبون 
التاريخ عادة هم »الرجال« رغم أنه »يبدو أّن كّل ما يتعّلق بالسياسة مل يكن دوما حكرا على الرجال، لكّن 
التاريخ سوف يضّل دوما معّرضا لإلهمال. فالكّتاب واملؤرخون بشكل عام، ويف العامل العربي بشكل خاص، 
ظّلوا دوما حيصرون السياسة فيما هو عمومي وخارجي فقط، ومل يهتموا، نتيجة ذلك، بكّل ما هو خاص، 
أي  النساء -   أعمال  عن  حتدثوا  وأن  حصل  وإذا  الداخل.  عامل  إىل  ينتمي  ألّنه  تارخيي،  ال  يعتربونه  فهم 
التقليدية والعادية منها يف نظر كل الناس -  أعين مثال املساندة األدبّية والنفسية للمناضلني، أو متوين 

السجناء، والعناية الصحّية بهم -  فإّن هذه األعمال تعّد ثانوية وصورية«)142(. 

  ليليا العبيدي، جذور احلركة النسائية بتونس، ط2، مطبعة تونس قرطاج، تونس، 1990، ص 6. . 142
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ضّد  النضال  فرتة  خالل  التارخيية  الكتابات  يف  النساء  لبعض  بصمات  جند  عندما  حتى  أنه  واملالحظ 
والتمويه  التمويل  فيها  مبا  املهام  عديد  يف  الرجال  مع  »شاركن«  أنهّن  التعليق  يكون  الفرنسي،  املستعمر 

وُمدارات السالح وتزويد املقاومني باملؤونة. 

إنّهن املنسيات بامتياز، ولألسف فالتاريخ مل ينصفهّن. وهنا نشكر مجعية »مهرجان العني باملطوية« اليت 
أصدرت نشرية عام 1999 تكرميا لثلة من مناضالت قابس وموقع »املطوية« لتسليطه الضوء على مناذج 
أخرى من املناضالت أصيالت اجلهة. كما نشكر السيدة ليليا العبيدي والسيد املنصف بن مراد على ما مت 

مجعه من أمساء ملناضالت تونسيات خالل خمتلف املراحل التارخيية. 

»شنين كما رأيتها«، أو هكذا حتدثنا السيدة رفيعة أصيلة شنين، أستاذة تعليم ثانوي دّرست يف قابس 
واحلامة وبومشة وغريها من جهات والية قابس، تقول:

»املرأة يف قابس كانت متحّررة أكثر من اليوم، كانت تعمل، والغابة كانت مصدر رزقها، جتمع التمر 
على  كذلك  تعملن  النساء  وكانت  والرمان،  التمور  جتنني  اخلريف  موسم  يف  النساء  كانت  والبلح، 
املنسج ويف خياطة »الطروف« )قماش تضعه على كتفها يصنع خبيط أمحر داكن، ويزين باألسود 
والورد األخضر، وكان األطفال يضربون »الربمشان« مقابل 10 فرنك. قبل، كانت املرأة تذهب مرة يف 
الشهر إىل احلامة للسياحة والتسّوق، والرجال مل يكن هلم اعرتاض على ذلك، كّن تتحركن ضمن 

جمموعات وليس فرادى... 

أغاني  تذيع  الوطنية  اإلذاعة  كانت  الرجل.  عن  ماديا  مستقلة  كانت  اخلاص،  ماهلا  للمرأة  كان 
شنين،  يف  والرقص  للفرح  اليوم  ذلك  ختصصن  النساء  وكانت  اربعاء،  يوم  كل  احلطاب  امساعيل 
راحة  يوم  لضمان  االربعاء...  نهار  أو  املغرب  يف  اتطّيب  مليح  موش  بأنه  بالقول  الرجال  ختدعن  )كّن 
تغيري  وقع  الصناعية،  املنطقة  بتكوين  السائد.. لكن  املشهد  هو  هذا  و70 كان   60 أسبوعي(... يف 
النسيج اجملتمعي، وهجرت الناس الغابة واندثرت الصناعات التقليدية... اندثر كل هذا املوروث الثقايف 
واحلضاري واالجتماعي.. املرأة عندما هاجرت الغابة رجعت إىل املنزل... كانت وضعية النساء أفضل 
من اليوم، اليوم هي تعمل لكن على حساب أشياء كثرية أخرى.. منذ أواخر السبعينيات بدأت حركة 
أخونة اجملتمع وتزايد ذلك بعد أحداث 14جانفي 2011. لكل معتمدية خصوصياتها، فغنوش مثال 
واليت تبعد 5 كلم على قابس، لكن موقعها اجلغرايف جعلها منطقة مغلقة لكونها ال تشكل منطقة 
خاصة،  تركيبة  هلم  غنوش  فسكان  بالتالي  والتأثر..  للتغيري  أكثر  معّرضة  العبور  فمناطق  عبور، 
واليوم كلهم يف حركة  التجمع،  الثورة كلهم يف  املصري، كان قبل  الصعيد  أن أصوهلم من  ويقال 

النهضة..«.
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يف ما عدى بعض األمساء املوّثقة، لألسف مل جند معلومات كافية وال صور للعديد من املناضالت سواء يف 
قفصة أو قابس. وبسؤالنا للمستجوبني واملستجوبات عن أمساء نسائية )مناضالت، قياديات( من الواليتني، 
الحظنا أّنه يف جهة قفصة تتمحور األمساء عموما يف النساء الالتي شاركن يف أحداث احلوض املنجمي 
يف 2008، خاصة لدى القيادات اليسارية أو قادة اجلمعيات، باملقابل غابت هذه األمساء لدى قيادات حزب 
النهضة مثال. كما تكّررت كثريا عبارات »ال أعراف، ال أستحضر أمساء، ال أذكر«، وهذا من  حركة 
وجهة نظرنا ذو داللة كبرية، حيث مل حتتفظ الذاكرة بأمساء نسائية، ألّنه ولألسف كل مؤسسات 
الدولة مل ترعى هذه األمساء ومل توليها اهتماما يذكر، وما ميأسس وحيفظ يف الذاكرة ال عالقة له 
عموما بالواقع املعيش للجهة. تقول أحد املستجوبات: »هنالك العديد من النساء مل ينصفهّن التاريخ، فمثال 
الفالقة يف عهد االستعمار، كانت النساء هّن االتي توصلن هلم العتاد، التاريخ هنا ميجد الرجال فقط مثل 
لزهر الشرايطي.. يف الرديف لدينا نساء قدن املسريات يف 2008 ومت اعتقاهلّن، لكن لألسف اليوم ال جتد 
إاّل شارع عّليسة وشارع وسيلة بورقيبة، ماذا فعلت وسيلة لقفصة؟ ليس لدينا أي شارع باسم امرأة من 

قفصة، وليس لدينا متثال المرأة قفصية .. كّلهم رجال« )مريم، اجلبهة الشعبية، قفصة(. 

أما يف قابس، فقد كان األمر أكثر صعوبة حيث ال تستحضر الذاكرة اجلماعية أمساء نسائية، وما 
ذكر أحيانا كان أمساء نساء من احتاد املرأة، لكن عموما، ميكننا القول أنه ال يوجد امجاع حوهلّن وحول 
املتبادل للهاته  الرفض  النماذج. كما الحظنا وجود حالة من  »املناضلة« هلاته  أو  »القيادية«  اسناد صفة 

الرموز، فالكّل يشّكك يف وطنية ورمزية الكّل، وهذا ما منع وجود رموز مّتفق عليها صلب النساء. 

حناول يف هذا البحث إذن، تسليط الضوء على بعض النساء الالتي ساهمن يف احلركة الوطنية و/أو يف 
حركات اجتماعية أخرى )خاصة انتفاضة احلوض املنجمي( من قفصة وقابس، وميكن اعتبارهّن مناذج 

لقياديات وملناضالت باعرتاف املستجوبني واملستجوبات يف العمل امليداني. 

جدول عـــدد 74 : الشخصيات النسائية املذكورة من طرف الفاعلني/ات عن جهة قابس

امللكة والقائدة الرببرية، يقال أنها أقامت يف مطماطة خالل حروبها ضد املسلمني. الكاهنة الرببرية

مناضلة )انظر اجلدول قياديات ومناضالت من قفصة وقابس(حليمة الزعيمة

مناضلة، كانت تعمل خادم عرس)143( يف شنين، ساهمت يف محاية املقاومني. ضّيه 

مناضلة )انظر اجلدول حول قيادات ومناضالت( خدجية رابح

مناضلة زمن االستعمار اخلضراء الفالقة

مناضلة وسجينة سياسية سابقةآمال محروني

مناضلة وسجينة سياسية وعضوة يف اجلامعة التونسية لنوادي السينما. اهلام احلمروني

رئيسة سابقة لالحتاد اجلهوي للمرأة السيدة بوعبد اهلل

خادم العرس هو املرأة اليت تتكفل بإدارة حفل الزواج مبا فيه من طقوس ختص اعداد العروس. . 143
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سيدة أعمال، أّول امرأةرئيسة الحتاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بومشاوي

تعّد أول امرأة تولت منصب نائب رئيس جملس النواب، وكانت أول امرأة مستشارة يف شاذلية بوخشينة
رئاسة اجلمهورية مت تعيينها من قبل الرئيس سنة 1993.

برملانية يف عهد بن علي، وكانت رئيسة االحتاد الوطين للمرأة التونسية من 2004 عزيزة حترية
إىل 2010، وهي اآلن قيادية حبركة نداء تونس. 

أول كاتبة عاّمة يف نقابة أساسية باحتاد الشغل مربوكة هدومي

أول رئيسة جلنة للمرأة باحتاد الشغل محيدة القيطوني

رئيسة مصلحة يف وزارة الشؤون االجتماعية وكانت املرأة الوحيدة يف هذه اخلطة نزيهة الدريدي

أصيلة شنين، ألبست بورقيبة امللية وأعطته رحى للقمح وجلس كأنه امرأة ترحي، مربوكة جابري بن مسيت
وذلك للتمويه وحلمايته من اجلندرمية. توفيت حوالي 1956-1966. 

مناضلة فريدة قرفال

املصــــدر : شهادات املبحوثني واملبحوثات 2018. 

جدول عـــدد 75 : الشخصيات النسائية املذكورة من طرف الفاعلني/ات عن جهة قفصة

مناضلة )انظر جدول قياديات ومناضالت من قفصة وقابس(الطاوس الشرايطي

مناضلة ضّد االستعمار الفرنسي حّده الزين

مناضلة )انظر جدول قياديات ومناضالت من قفصة وقابس(مجعة جالبي احلاجي

مناضلة )انظر جدول قياديات ومناضالت من قفصة وقابس(عفاف زرّوق بوكدوس

مناضلة، زوجة النائب عمار عمروسيةيامنة الشرايطي 

مناضلة )انظر جدول قياديات ومناضالت من قفصة وقابس(ليلى خالد العبيدي

من قياديات انتفاضة احلراك املنجمي يف 2008 علجية بوحيي اجلديدي

سجينة سياسية عن حركة االجتاه االسالمي يف عهد بورقيبة )144( فطيمة سويد

مناضلة اخلامسة اخلليفي

السودة بنت اهلادي 
كامرجي

مناضلة 

االحتاد اجلهوي للمرأة نـجـاة القطاري

مناضلة ساهمت يف حتركات 1952 أم الزين ساسي

ساهمت يف مساعدة اجملاهدين مثل لزهر الشرايطيحمبوبة شكري

 بطلة أوملبية روعة التليلي

بطلة أوملبيةمروة براهمي

املصــــدر : شهادات املبحوثني واملبحوثات 2018. 

144 . https://www.youtube.com/watch?v=s4sYunz8a8k&feature=youtu.be :ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع إىل فيديو برنامج »سنوات اجلمر«، انظر الرابط التالي
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السيـــاسي واجلمعياتي يف قفصة وقابس وأسبـــابه:  العمـــل  ولـوج جمـــال  	.2

بعيدا عن التاريخ، سنحاول تسليط الضوء على النساء 
املشاركات يف احلياة العامة والسياسية اليوم يف جهيت 
قفصة وقابس. من هّن؟ كيف دخلن العمل السياسي/

املدني؟ ما هي دوافعهّن؟ كيف تقّيمن هذه التجربة؟ 
كيف ترين املستقبل وما هي طموحاتهّن السياسية؟. 

كما سبق وأن الحظنا يف دراستنا اليت قمنا بإعدادها 
حول »مشاركة النساء يف احلياة العامة والسياسية يف 
جهة بنزرت«، فإّن ولوج النساء إىل املنظمات واألحزاب 
واجلمعيات يف كّل من قفصة وقابس كذلك، ينقسم 
قبل  واملدني  السياسي  العمل  دخلن  نساء  صنفني،  إىل 
14 جانفي 2011، ونساء دخلنه بعد الثورة، وسنحاول 

من خالل البحث فهم أسبابها ودوافعها. 

الصنف األّول، ونعين النساء الالتي اخنرطن يف جمال العمل السياسي واملدني قبل 14 جانفي 2011. يعترب 
باخلصوص-  سياسية-  وجتربة  لتكوين  مواصلة  اجلمعياتي  أو  احلزبي  ونشاطهّن  السياسي  انتماءهّن 
املعاهد  االنتماءات يف  الثورة، وانطلقت أغلب هذه  أو صلب احلزب احلاكم قبل  السّرية  سابقة سواء يف 

واجلامعات أو يف اهلياكل النقابية واألحزاب.

تعّرفت على رفيق يف قفصة، وكّونا خلّية  الثانوية،  املرحلة  السياسي منذ  العمل  »بدأت   : تقول راضية 
تلمذية يف السّرية، الوضع كان صعبا، امرأة ومعارضة !!! قدنا املسريات يف 1984، كان هنالك رصاص، 
واعتقدنا أنه رصاص أبيض لكن تبنّي أنه رصاص حّي، واستشهد رفيقنا خالد برهومي... بعد الثورة، يف 
املؤمتر التأسيسي حلزب الوطنيون الدميوقراطيون املوحد، أّول فرع فتح كان يف الّرديف، دخلت كعضو 

جملس وانطلقت مسريتي يف العلن« )راضية، حزب الوطنيون الدميوقراطيون املوحد، الردّيف(. 

وال خيتلف األمر عن حالة حياة اليت بدأت النشاط السياسي باكرا، تقول : »عندما كنت صغرية يف الثانوي 
وجدت نفسي ال ميكن أن أكون إال يسارية وكان ذلك دون أن أعرف شيئا عن اليسار، كنت أدافع عن 
احملرومني .. دخلت احتاد الشباب الشيوعي منذ 16 سنة، وكنت دائما يف السّرية وحتى زوجي مل يعرف 
ذلك إال بعد الثورة، حينها فقط أعلنت أنين يف حزب العمال فصدم اجلميع«. )حياة، حزب العمال، قفصة(. 
حبيبة كذلك بدأت العمل السياسي يف سّن مبكرة، تقول كنت »مع صديقي يف حركة النقابيني الثوريني 
ثم اخنرطنا يف حزب العمال، كنت يف اخلفاء، فزوجي قيادي قاعدي من مؤسسي احلزب، الحقنا البوليس 

الوطين  للمجلس  جهوي  مؤمتر  يف  جهويا  »انتخبت 
 40 6 على  السياسي ونـجـحت  وترشحت للمكتب 
قائمة  رأس  وعلى   2011 قائمة  الثانية يف  وكنت 
الوقت  ذلك  يف  كبري  طموح  لي  يكن  مل   ،2014
لتكون  أدفع  كنت  ولكين  العائلية  ملسؤولياتي 
بقيــت حكــرا  السيــاسة  املقدمة ألن  النساء يف 
على الرجــال الذيـن ميارسونها يف جلسات املقاهي 
االنتخابات  خـوض  من  متكنين  اليوم  وجتربيت 
رجالكـم«  جيبوا  النساء  »عندي  وأقول  البلدية 
املناطق  يف  األفقي  التناصف  يف  واإلشكالية 

الريفيـة أين يصعـب وجود املـرأة أصـال«. 

بثينــــــــــة 
حــزب آفــاق تونــس
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رغم  مجيلة  جتربة  وكانت  االشرتاكي..  احلزب  كمرشحة  القطب  مع  ترشحت  الثورة  بعد  كثريا.. 
نواة يف قفصة ألنين  تكوين  لكنين مل أجنح يف  الدميوقراطيات،  النساء  2012 دخلت مجعية  فشلنا. ويف 

حاولت مع جيلي ومل أستهدف الشباب«. )حبيبة، احلزب االشرتاكي، قفصة(. 

رفيعة بدورها انطلقت يف العمل السياسي خالل املرحلة اجلامعية، تقول : »بدأت منذ اجلامعة صلب احتاد 
الطلبة واحتاد الشباب الشيوعي ثم احتاد الشغل وكلفين النضال الكثري على املستوى الشخصي وعالقاتي 
االجتماعية ألن املرأة اليسارية تدفع ضريبة باهظة من قيمتها ألنه غري مسموح هلا مبمارسة السياسة 

أصال فما بالك أن تنتمي إىل اليسار« )رفيعة، اجلبهة الشعبية، شنين، قابس(. 

وهناك من النساء من بدأت مشوارها السياسي صلب حزب التجمع الدستوري الدميوقراطي، مثال ناجية 
1992، فقد مت احداث  : »اتصل بي نسييب واستنجد بي عام  اليت كان دخوهلا واخنراطها صدفة، تقول 
لزميليت،  وأوكلت  الدميوقراطي،  الدستوري  بالتجمع  التنسيق  جلنة  يف  مساعدة  عامة  كاتبة  خطة 
لكنها ال تتحدث العربية جيدا، فاستنجد بي ملرافقها وترمجة كالمها، ثم اختاروا أن أكون أنا بدال عنها، 
وبقيت عضو يف الشعبة إىل حدود 2007، حيث انسحبت بعد ما رأيته من جتاوزات يف اطار االعداد لرتشح 

بن علي لـ 2009«. )ناجية، االحتاد النسائي سابقا - قفصة(. 

أما نعيمة، ورغم كونها نشطت طوال حياتها السياسية صلب هياكل التجمع الدستوري الدميوقراطي 
واحتاد املرأة، إاّل أن أسباب دخوهلا خمتلفة، فقد دخلت احلزب حلماية زوجها اليساري املفروز أمنيا من 
طرف نظام بن علي، تقول : »اخنرطت عام 1997 يف التجمع، زوجي كان يساري، هو أستاذ حقوق ولليوم 
مل يعمل هو من املفروزين أمنيا وكان ينشط صلب احتاد الطلبة، شارك يف كل املناظرات وكان دائما 
يتم رفضه وإىل اليوم مقصي.. اضطررت للدخول والنشاط مع التجمع حتى ينقص عليا الضرب يف اإلدارة، 
ورغم ذلك منعت نشاط التجمع من النشاط يف دار الثقافة... اتصل بي والي قابس يف 2002 واقرتح علّي 
مثلي  هنالك  ودعمين...  قراراتي  يف  وساندني  زوجي  استشرت  املرأة،  الحتاد  جهوية  نائبة  ملنصب  الرتشح 
عديدات ينشطن يف االحتاد وهن معارضات أكثر من املعارضة خارج التجمع وكنت متهمة دوما ألني 
أقول أن التجمع ال ميثلين، وأعتز اليوم بانتسابي لالحتاد كمدرسة تعلمت منها الكثري من جتربة سياسية 
خاصة يف املنافسة بني االحتاد واهلياكل التجمعية األخرى مثل كاتبات التجمع ومجعية أمهات تونس 

)السيدة العقربي( وكان صراع مواقع فعلي بني األفراد«. )نعيمة، مجعية ذاكرة األيام، قابس(. 

هذا وقد الحظنا وجود جمموعة من النساء ساعدهّن اخراطهّن صلب منظمة اهلالل األمحر أو الكشافة 
أو بعض املنظمات التلمذّية والشبابية كاملصائف أو بعض النوادي املدرسية يف االخنراط بعد الثورة يف 
العمل اجلمعياتي باخلصوص، حيث خلق لديهم الرغبة يف تقديم املساعدة والتطّوع. تقول فائزة : »بدأت 
يف االحتاد الوطين منذ كنت صغرية مع جناة القطاري وقد تعلمت منها الكثري وبعد الثورة شاركت يف 
أنشطة تطوعية مع مجعية مواطنون خاصة على موضوع االنقطاع املدرسي ثم عملت يف املكتب احمللي 
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ملكتب النهضة لعدم وجود عنصر نسائي وتركت بصمة متثلت يف اجياد شغل ومداخيل للنساء األرامل 
الالتي توفوا أزواجهن يف احلادث الذي راح ضحيته مثانية أعضاء من حركة النهضة )300 دينار شهرية 
لكل أرملة( ولكين خرجت ألني غري مقتنعة بالعمل احلزبي ولكنه الفراغ حتى وجدت البديل يف مجعييت« 

)فايزة، مجعية الرمحة، سيدي عيش، قفصة(. 

من خالل هذه الشهادات وغريها، نالحظ وجود فارق بني أسباب اخنراط النساء قبل الثورة حبسب الطرف/
التنظيم/احلزب الذي مت االنتماء إليه. من كّن صلب أحزاب املعارضة كان اختيارهّن عموما اختيارا حّرا 
وفرديا، دفعن يف غالبية احلاالت مثنه )سواء بالسجن أو اهلرسلة أو التعذيب أو عرقلة مسارهّن اجلامعي 

واملهين، ومتتّد تداعيات ذلك حتى على أسرهّن(. 

أّما الالتي انتمني إىل احلزب احلاكم أو أحد اهلياكل التابعة له، من بني القياديات اليت قمنا باستجوابهّن 
ضمن هذه الدراسة، فإّن اختيارهّن، يف جزء كبري منه، مل يكن عن قناعة كاملة بل كان اضطراريا، 
ويغلب عليه اخلوف والرغبة يف احلماية و»اتقاء شر« من كانوا يف السلطة. وهناك جزء آخر ضمن هذا 
الصنف من املنخرطات، اخنرطن صلب احلزب احلاكم اعتقادا منهّن أنه ال جمال للفعل السياسي خارج 

إطار احلزب احلاكم. 

أو  اسالمية  أحزابا  كانت  سواء  البسيطة،  باملسألة  يكن  مل  معارضة  أحزاب  إىل  الثورة  قبل  االنتماء  إّن 
يسارية، باملقابل كان اختيار االنضمام إىل هياكل حزب التجمع الدستوري الدميوقراطي فرصة للرتقي 

والتقّرب من السلطة والوصول بأسرع الطرق. 

املالحظة الثانية اليت نوردها يف هذا املستوى، هي أنه قبل الثورة، مل يكن ممكنا الفصل بني العمل املدني 
السياسي، مما  املدني والنقابي مرتهنان ضرورة بالعمل  العمل  السياسي، حيث كان  اجلمعياتي والعمل 

منع الكثريين من دخول غمار التجربة. 

بعد ثورة 14 جانفي 2011، فتح اجملال واسعا أمام اجلميع للمشاركة السياسية واملدنية وذلك من خالل 
مناخ احلرية الذي ساد ومن خالل اإلجراءات الدستورية اليت أحدثت قوانني تنظم العمل املدني والسياسي. 
فوجدنا صنفا ثانيا من النساء املنخرطات يف العمل السياسي واملدني. كان الدافع وراء مشاركتهّن، حسب 

الشهادات، هو إّما:

• الرغبة يف املساهمة يف بناء »الوطن« والتغيري يف ظّل انفتاح اجملال أمام املشاركة،	
• الشعور باخلوف من التهديدات اجليدة والتحديات اليت تواجه وضعّية املرأة، وبالتالي الشعور 	

باملسؤولية التارخيية. 
• ملئ الفراغ )خاصة بالنسبة للعمل اجلمعياتي(. 	
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تقول إحدى املستجوبات وهي اليوم مديرة مركز إيواء للنساء ضحايا العنف مّرت بالعديد من التجارب 
يف االعالم والعمل اجلمعياتي يف منطقة سيدي عيش يف قفصة، »بعد الثورة قررت دخول اجملتمع املدني 
ألّنها فرتة انفتاح وظهور اجلمعيات يف ظل انتشار احلريات وحرية التعبري، فدخلت االذاعة يف قناة صوت 
املناجم، ثم يف 2014 حتولت إىل االذاعة اجلهوية وأسست مجعية املرأة الريفية يف نهاية 2013«. )نهلة، 
مركز االيواء للنساء ضحايا العنف، قفصة(. وتضيف ناشطة سياسية قائلة »أنا بدأت بعد الثورة وكّونت 
مجعية إرادة ومواطنة يف 2011 من أجل متكني املرأة واعتربت أن العمل املدني يبقى خصوصيا وجيب أن 
أوجد يف مراكز القرار ألغرّي، واخرتت حزبا ناشئا مثلي وهي جتربة مثمرة مكنتين من معرفة مشاغل 

الناس والتحدث معهم وحماولة بعث األمل فيهم« )بثينة، حزب آفاق تونس، قابس(.

السياسي بهدف محاية  العمل  العابدين بن علي حمفزا هلا على دخول  أما هدى، فقد كان رحيل زين 
فدخلت  علي،  بن  طار  الثورة  »بعد  قوهلا  حسب  الدكتاتورية  مع  والقطع  باحلريات  املتعّلقة  املكاسب 
السياسة من بابها العريض ألنين أريد احلريات وأردت أن أمنع الدكتاتورية يف تونس، اتصلت برفيقات 

يف النهضة وقررنا تكوين مكتب جهوي« )هدى، حركة النهضة، قفصة(.

أما مسرية فقد ترشحت يف 2018 »كمستقلة« يف قائمة حركة النهضة، وأصبحت عضوة بلدي ورئيسة 
اهلدف منه حسب  العمل اجلمعياتي كان  بداية اخنراطها يف  أّن  إاّل  التشاركية،  الدميوقراطية  جلنة 
قوهلا احداث التغيري، فتقول متحدثتا عن جتربتها : »مل يكن لي أي نشاط سياسي خالل مرحلة التعليم 
2012، أردت التغيري خاصة وأنه  العالي، ويف بيتنا ال يوجد من هو يف السياسة، دخلت اجملتمع املدني يف 
سنحت لي الفرصة فأسست مجعية بيئية واخنرطت يف مجعية تونسيات قابس، وأنشط اليوم يف العديد 

من اجلمعيات«. )عضوة بلدية، جارة، قابس(. 

إّن حالة االنفتاح واحلريات يف تونس بعد ثورة 2011، فتحت اجملال أمام العديد للمشاركة، خاصة مع ما 
كان يسود هذه اجملاالت من استبداد وسيطرة للحزب احلاكم على كل دواليب احلياة العامة، تقول نبيهة 
)اهلالل األمحر باملتلوي، قفصة(: »التطوع يف اهلالل األمحر كان مرهونا بالعمل السياسي ضمن احلزب 
احلاكم أما بعد الثورة فأصبح متاحا للجميع دون متييز وبعيدا عن تسلط السياسة والسياسيني«. وهو 
نفس موقف منية اليت تعترب: »أن وضع احلرية النقابية ما بعد الثورة ساعدنا أنا وجمموعة من الزميالت 
على االنشقاق على االحتاد العام التونسي للشغل وتأسيس نقابتنا منذ 2013 وهي االحتاد الوطين لنقابات 

القابالت تظم 24 نقابة جهوية«. )منية، الديوان الوطين لألسرة والعمران البشري، قفصة(. 

مقابل النساء الالتي دخلت اجملال السياسي واملدني رغبة منهّن يف القطع مع مرحلة سابقة واحداث تغيري 
جمتمعي، هنالك نساء دخلن هذا اجملال لشعورهّن باخلطر وتهديد مكتسبات املرأة التونسية اليت تتمتع 

بها منذ االستقالل. 
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2012، شجعين زوجي الذي كان ينشط يف  النساء جند عائدة، تقول: »دخلت السياسة يف  من بني هاته 
التجّمع، دخلت مع فوزي اللومي يف حزب االصالح الدستوري، دخلت ألن املرأة يف 2012 كانت مهّددة، 
النمط اجملتمعي مهّدد، خاصة يف قابس فقد حرقوا مقام سيدي  هناك خوف وتهديد )فرض احلجاب، 
نداء  )عائدة، حزب حركة  الشارع«.  النساء غري احملجبات يف  يعّلقون على  باب حبر كانوا  بولبابة، ويف 

تونس، قابس(.

منى، وجدت نفسها اليوم عضوة جملس بلدي مكّلفة بلجنة شؤون املرأة واألسرة، مما محلها مسؤولية 
كبرية كما تقول، »أنا دخلت اجملال السياسي فعليا منذ 3 سنوات، شعرت أّن لدّي الوقت وابين شجعين 
للخروج وملئ الفراغ، أنا كنت دائما صديقة لليسار لكن مل أخنرط أبدا، شعرت ان البالد حتتاجين وهناك 
االشرتاكي،  الوطد  يف  أصدقاء  لدي  الشخصية،  ملصاحلهم  السياسة  يف  أناس  هنالك  أن  شعرت  خطر، 
اقرتحت أن أدخل معهم، وبقيت 6 أشهر أراقب ويف االنتظار، ثم اخنرطت.. العمل السياسي ممتع جّدا فيه 

ممارسة لقناعات يف احلياة اليومية« )منى، اجلبهة الشعبية، عضوة جملس بلدي، قفصة(. 

هناك من النساء من وجدن أنفسهّن بالصدفة صلب العمل اجلمعياتي أو احلزبي أو من اخنرطن فيها مللئ 
الفراغ واالنشغال )خاصة يف ظّل انتشار البطالة صلب فئة الشباب باخلصوص(، إاّل أّن هذا مل مينعهّن من 
اكتشاف أهمّية العمل التطوعي وشعورهّن اليوم باالكتفاء والرضى ملشاركتهّن يف العمل اجلمعياتي 
2011، كانوا جمموعة من  السياسي. من بني هؤالء جند أمنة، تقول: »عرفت مجعية مشهد بعد  و/أو 
الشباب تنشط دون تصريح يف األعمال اخلريية، كنت ساذجة، أريد أن أكتب أشياء يف الفايسبوك وأضع 
صورا كونين أنشط وأساعد، للظهور فقط، طيش شباب، عندما رجعت إىل قفصة، كان لي وقت فراغ 
كبري، قلت ملا ال أدخل للعمل اجلمعياتي مللئ وقيت، لكن فيما بعد تغرّي الوضع، شعرت باملسؤولية، وأنا 

اليوم مهتمة حتى بالسياسة«. )مجعية مشهد، قفصة(

قفصة،  إىل  رجعت   2010 أواخر  »يف  فتقول:  صدفة  السياسي  العمل  يف  نفسها  وجدت  بدورها  عزيزة 
مسعت بالبوعزيزي فرجعت، كان لي صديق قيادي يف حزب العمال، كان يناديين ونتالقى يف مكتب 
حمامي، وكان حياول استقطابي خالل مرحلة انتفاضة احلوض املنجمي، بعد الثورة أخذني إىل مقر 
احلزب وسلمين لعفاف بن نصر وبدء مشواري مع احلزب اخنرطت معهم« )عزيزة، ناشطة يف اجملتمع 

املدني، قصر قفصة(. 

بقطع النظر عن أسباب دخول النساء للعمل السياسي واجلمعياتي يف والييت قفصة وقابس، سواء كان 
ذلك بقرار حّر ورغبة يف التغيري، أو الشعور بالتهديد، أو جملّرد ملئ الفراغ، يبقى السؤال املطروح، هو كيف 
يقّيم الفاعلون السياسيون اليوم مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية يف والييت قفصة وقابس، وما 

هي الصعوبات اليت تواجه النساء لالخنراط يف هذه اجملاالت من وجهة نظر املستجوبني واملستجوبات؟ 
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املدنــي والسيــاســي النســاء فــي اجملــال  تقييــم مشاركــة  	.3

قبل  ما  فرتات  منذ  املرأة  تواجدت  حيث  اليوم  وليدة  ليست  تونس  يف  العامة  احلياة  يف  النساء  مشاركة  إن 
االستقالل يف املنظمات الوطنية واحلزب الدستوري وكان االحتاد الوطين للمرأة التونسية منوذجا للمنظمات 
القضية  لصاحل  السياسي  التحرك  أجل  من  وتعبئتهم  النساء  وتوعية  تأطري  يف  كبري  بشكل  ساهمت  اليت 
الوطنية. غري أن نسبة مشاركة املرأة يف باقي املنظمات الوطنية تعد ضعيفة فكأمنا وجود احتاد يعنى بشؤون 
املرأة ألغى إمكانية تواجدها يف باقي املنظمات. ومن خالل حبثنا الحظنا مشاركة ضعيفة للنساء يف املنظمات 
الوطنية وكذلك يف األحزاب السياسية واهليئات واجلمعيات، وهو ضعف كمي وكيفي، فهذه »املشاركة ال 
ترقى ملستوى كفاءات املرأة يف قابس كما وكيفا« )مريم، نادي اليونسكو وألكسو األيسسكو، قابس(، أما يف 
قفصة فريى عبد اجلبار، رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان أّن »مشاركة املرأة يف جهة 
املدني  أفضل يف اجملتمع  بالنظر إىل تصنيف قفصة كجهة حمافظة وهي  قفصة هي مشاركة حمرتمة 
منها يف املنظمات الوطنية واألحزاب وهي حاضرة بفاعلية يف اجملال االقتصادي واخلدمي يف الصحة والتعليم«. 

 يعرّب عادل عن ضعف املشاركة النسائية فيقول: »من حيث العمل املرأة موجودة يف املؤسسات العمومية 
يف  أما  القيادية  املراكز  يف  منعدما  يكون  يكاد  وجودها  السياسة  يف  اخلدمات.  جمال  ويف  أساسي  بشكل 
اجملتمع املدني فهي متواجدة يف اجلمعيات ذات األهلية أما يف املنظمات الوطنية فهي غري موجودة ومثال 
منظمة األعراف خري دليل على ذلك يف مؤمترها األخري مل تنتخب أي امرأة يف املكتب التنفيذي رغم وجود 
ثالث ترشحات نسائية وقع رفضها ألسباب صراعات سياسية باألساس رغم أن رئيسة املنظمة هي من 

قابس وخالل املِؤمتر مل تتدخل« )اعالمي، دار األنوار، قابس(. 

إذن، ميكننا القول إن املشاركة النسائية يف كل املناصب القيادية هي ضعيفة حيث مل تصل النساء يف 
قابس مثال »للمشاركة الالزمة أي للمناصب القيادية يف الدولة وحتى يف اإلدارة، فليس لنا معتمدات 

وليس لنا مندوبات خارج شؤون املرأة« )فتحية، املنظمة الدولية لإلعاقة، قابس(. 

• املشــــاركـة يف املنظمـــات الوطنيـــة	

يرى علي ممثل االحتاد اجلهوي للشغل أّن »متثيل املرأة قليل يف املكاتب التنفيذية لالحتاد اجلهوي للشغل 
بقفصة رغم وجودها الغالب يف النقابات األساسية مثل التعليم والصحة... ورغم أن اجيابيات حضور املرأة 
كثرية ومنها مثال تلطيف أجواء االجتماعات وخلق التوازن يف النقاشات الصعبة« )علي، االحتاد اجلهوي 
للشغل، قفصة(، ويوافقه صالح بالقول »املرأة غري موجودة نظرا للتقاليد الذكورية القدمية صلب االحتاد، 
ولكن يف القانون اجلديد وقع فرض وجود املرأة يف املكاتب واهليئات النقابية باإلمجاع وسبب ذلك عزوف 
من املرأة وعدم تشجيع من الرجل لطبيعة العمل النقابي الصعبة« )صالح، االحتاد اجلهوي للشغل، قابس(. 
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وكما هو احلال يف احتاد الشغل، فإّن احتاد الصناعة والتجارة يواجه نفس التحدي، حيث يرى بشري أن املرأة 
للصناعة  اجلهوي  االحتاد  )بشري،  املهنية«  الغرف  يف  ممثلة  غري  ولكنها  قطاعات  عّدة  يف  كعاملة  »موجودة 
املنظمات  أو يف  الرابطة  الكايف سواء يف  بالقدر  املرأة »ليست  أن مشاركة  ابراهيم  والتجارة، قفصة(. ويضيف 
األخرى واألحزاب السياسية رغم متثيل دميغرايف بنسبة أكثر من 50 % ورغم دورها املهين االقتصادي يف عّدة 
قطاعات واملستوى الدراسي والتقين الذين وصلتهما« )إبراهيم، فرع الرابطة التونسية حلقوق اإلنسان، قفصة(. 

اخلمسينات  منذ  املنظمات  هذه  ورثتها  اليت  التقاليد  إىل  الوطنية  املنظمات  يف  النساء  مشاركة  ضعف  يعود 
حيث اعترب العمل النقابي عمل رجالي بامتياز لصعوبته ولتكلفته االجتماعية الباهظة على منتسبيه. ورغم 
ذلك حتاول املنظمات تعديل هذا النقص يف حضور املرأة عرب التشريعات حيث اعتمد احتاد الشغل نظام الكوتا 
األقل  على  اثنني  أو  امرأة  وجود  يوجب  الشغل  احتاد  يف  اجلديد  الداخلي  »فالنظام   ،2017 نهاية  من  انطالقا 
خاصة يف النقابات األساسية ويف الفروع اجلامعية واملكتب التنفيذي اجلهوي والوطين« )علي، االحتاد اجلهوي 
للشغل، قفصة(. ورغم هذه القوانني ترى جناة وهي عضوة يف نقابة التعليم األساسي باحتاد الشغل بقابس أنه 
»ليست هنالك مشاركة يف النقابة وجيب على املنظمة أن تسعى لتشجيع االخنراط واالعرتاف باملرأة كفاعل 
أساسي وليس استعماهلا فقط يف اإلضرابات عليها أن تسعى حنو منظوريها حتى أننا قاطعنا عّدة إضرابات على 

هذه اخللفية والنشاط يبقى فرديا وأنشط يف مدرسيت«. 

التونسية مثال كما يصرح حممد  الكشافة  املرأة ففي  تواجد  املنظمات حمددا أساسيا ملدى  تبقى طبيعة اجلّو داخل 
الثورة وحتسنت حبكم تغري  قبل  ما  للنساء فإن مشاركتهن »كانت ضعيفة يف فرتة  املدجمة  تقاليدها  اهلادي رغم 
الثانية بعد جهة صفاقس يف عدد اإلناث  املرتبة  اليوم  الثقة لألولياء وحتتل جهة قفصة  القيادة والعمل على إعادة 
املنخرطات، فإذا توفرت الثقة يف اإلطار املشرف )معروف يف البالد ثقة وصاحب أخالق مشهود له( يشجع األولياء بناتهم 
على املشاركة« )حممد اهلادي، الكشافة التونسية، قفصة(. أما يف احتاد املرأة، فرتى رفيعة أن املشاركة »ضعيفة رغم 

اإلرادة اليت تتحلى بها النساء يف قابس خاصة بعد الثورة« )رفيعة، االحتاد الوطين للمرأة التونسية، قابس(. 

غري  األعراف  منظمة  يف  النساء  مشاركة  أّن  بقابس  والتجارة  الصناعة  غرفة  عن  روضة  ترى  باملقابل 
يف  املشاركة   « فتقول  العمل  طبيعة  نوع  من  »ذكورية«،  تربيرات  إىل  بالرجوع  ذلك  ترّبر  لكنها  كافية، 
القديم  منذ  الرجال  عليه  يهيمن  الذي  والتجاري  الصناعي  النشاط  لطبيعة  وذلك  كافية  غري  منظمتنا 

بالتالي ال جند ثقافة املبادرة النسائية« )روضة، غرفة الصناعة والتجارة، قابس(. 

• املشــــاركـــة فــــي اجلمعيــــات	

من  ضعيفة  منظماتهم  يف  النسائية  املشاركة  أن  على  اجلمعيات  من  واملستجوبات  املستجوبني  جّل  أمجع 
الوحيدة يف هيئة  فأنا  املرأة يف منظميت ضعيفة جدا..  »أن مشاركة  قالت هاالت  والنوع، حيث  الكّم  ناحية 
عدول اإلشهاد والنساء يرفضن حتمل هذه املسؤولية« )هاالت، هيئة عدول اإلشهاد، قفصة(، وأّكدت حنان أنه 
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رغم جهودها يف استقطاب الشباب والنساء، فإّن »املشاركة ال تزال ضعيفة« )مجعية عني تونس، قفصة( 
وتقول نوارة: »أنا املرأة الوحيدة يف اهليئة املديرة للجمعية رغم أني لست رياضية ولكين تقدمت بصفة 
أعضاء اجلمعية  نساء ضمن  لعدم وجود  األعضاء وكنت جد مستغربة  أحد  عليا  اقرتح  طوعية عندما 

فقط امرأة وحيدة بشكل صوري« )نوارة، مجعية األومليب القفصي لكرة اليد، قفصة(. 

فئة  رهني  يبقى  اجلمعياتي  العمل  أن  أثبتت   2011 منذ  املدني  العمل  يف  »جتربتها  أن  فتعترب  ألفة  أما 
اجتماعية دون أخرى تتكون أساسا من الرجال الكهول، فأغلب اجلمعيات يف قفصة رؤسائها رجال جتاوزوا 
اخلمسني يصعب التعامل معهم وقناعهم بدور الشباب والنساء، لقد وجدت نفس املشاكل يف اجلمعيات 
والفرق  شبابية،  مجعية  تكوين  والصديقات  األصدقاء  من  وجمموعة  قررنا  لذلك  فيها  اخنرطت  اليت 
واضح رغم قلة جتربتنا يف العمل املدني ولكننا ال نعاني من مشاكل التمثيل سواء يف النوع أو يف السن 
فاملشاركة فعالة ألننا جمموعة من الشابات موجودات يف القيادة وهذا حفز اخنراط الشابات والشباب يف 

اجلمعية » )مجعية شباب قفصة، قفصة(. 

• املشــــاركـــة فــــي األحـــزاب	

تعترب مشاركة النساء يف األحزاب يف تونس مشاركة ضعيفة بقطع النظر عن طبيعة احلزب سواء كان 
يساري أو مييين، وقد رأينا مثال عديد املفارقات يف هذا اخلصوص، كأن يرشح حزب حركة النهضة 
على  النظر  وبقطع  لكن  مثال.  اليسارية  أو  التقدمية  األحزاب  من  نساء  أكثر  حمافظا-  حزبا  -وصفه 
على  أكثر  هو  األحزاب  هذه  يف  النساء  وجود  فإّن  االنتخابية،  القوانني  تفرضها  باتت  اليت  الرتشيحات 

مستوى القواعد منه على مستوى مراكز القرار. 

»أنا مل أسعى للدخول والرتشح يف االنتخابات، أحّب أن أكون قاعدية، مشاركيت يف التشريعية جاءت 
باعتباري جندية يف اجلبهة واملشاركة بالنسبة لي هي مهّمة نضالية، ترشحت عام  2011 يف شنين وكنت 
147 على 700 ... يف 2014 اتصل بي محه اهلمامي وطلب مين الرتشح يف القائمة التكميلية ووافقت، 
ورشحوا آمال محروني لرئاسة القائمة األساسية، وكنت أساندها، لكن فيما بعد وقعت صراعات على 
رئاسة القوائم، فانسحبت آمال، انسحابها وضعين يف الواجهة، اقرتحتين هي وفتحي الشاخمي، قبلت أن 
أكون أنا رئيسة القائمة وحصلت على 1430 صوت .. تعّرضت للتشويه من قبل حركة النهضة، نشروا 
الزعاماتية يف اجلبهة  بالصراعات  الرتشحات صدمت  ووو... خالل  أدّخن وأسكر  أنين  نوع  اشاعات من 
بقابس، أنا كامرأة مل أكن مقبولة حتى من بعض الرفاق ألنين امرأة ...أنا لن أترشح ثانية ألنه من 
الغباء أن أعيد نفس التجربة لنفس النتائج، يف 2018 قررت أن ال أشارك أبدا، فخدمة الشأن العام ليست 

من خالل االنتخابات ال البلدية وال الربملانية وال التشريعية«.  

رفيعة شبشوب 
إئتالف اجلبهة الشعبية، شنين، قابس
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اعتربت مريم أن »مشاركة املرأة غري مقنعة يف حزب تقدمي كحزبها، وذلك ناتج عن أسباب ذاتية ختص 
املرأة وأسباب موضوعية ختص نظرة اجملتمع للعمل احلزبي ضمن اليسار والصورة السيئة اليت لصقت 
قفصة(.  املوحد،  الدميقراطيون  الوطنيون  )حزب  )التيكيات(«  من  وغريها  أخالقي  وتفسخ  إحلاد  من  به 
وتوافقها يف هذا التقييم رفيعة )اجلبهة الشعبية، شنين، قابس( فتقول : »املرأة موجودة يف اجلبهة، ولكن 
يف غري مراكز القرار وال تتصدر املشهد املدني والسياسي حتى يف أكرب األحزاب يف اجلبهة وغريها«. أما 
سنية فرتى أّن مشاركة املرأة يف حزبها »غري مرضّية خاصة أن النساء كّن املخزون األكرب للنداء يف 
االنتخابات« )حزب حركة نداء تونس، قفصة(، وهو نفس موقف هدى اليت ترى أّن »مشاركة املرأة غري 

ممثلة للواقع، ألن املرأة هي أكثر فعالية من الرجل« )حزب حركة النهضة، قفصة(. 

جيمع غالبية املستجوبني واملستجوبات على ضعف املشاركة النسائية يف كل اهلياكل، مبنظماتها وأحزابها 
ومجعياتها واداراتها يف جهيت قفصة وقابس، وال نزال جند من الفاعلني من يعّلل ضعف املشاركة النسائية 
»بالظروف السياسية واملدنية غري املواتية لوجود املرأة اليوم على الساحة العاّمة للمنحى الصدامي الذي 
وجد بعد الثورة وفيه احتكاك ضّد اآلخرين يصعب معه وجود ونشاط املرأة« )عبداهلل، اجلمعية اجلهوية 
حلماية الطبيعة، قابس(، أو يلقي مبسؤولية ذلك على النساء فيقول أّنه »ال توجد نساء يف املكتب التنفيذي 
ألنهن ال يردن حتمل املسؤوليات القيادية وحنن الرجال نقوم مبا جيب أن تقوم به النساء من تأطري للشابات 
وهو شرف لنا وحنن سنواصل ذلك عرب برامج توسيع نشاط اجلمعية وزيادة الفروع واالختصاصات مثل 

اجليدو وكرة القدم النسائية وألعاب القوى« )توفيق، اجلمعية الرياضية النسائية، قابس(. 

العاّمة والسياسية  النساء يف احلياة  اليت تواجه مشاركة  الصعوبات والتحديات  	.4

سواء  العام،  الفضاء  ولوج  أمام  والتحديات  الصعوبات  من  العديد  وقابس  قفصة  والييت  يف  النساء  تواجه 
املدني أو السياسي، ورغم أّن هذه املعيقات ال تعترب خصوصية، حيث جند نفس هذه الصعوبات واملعيقات 
يف واليات أخرى وحتى على املستوى الوطين، وأبعد من ذلك، فحتى عربّيا تتقاسم النساء نفس املشاكل 
واملعيقات، إاّل أّن االختالف يكمن يف احللول املطروحة للخروج من هذه الوضعية ومواجهة التحديات، 
وذلك مبراعاة خصوصيات كّل جهة. تنقسم املعيقات إىل معيقات اجتماعية واقتصاد/تنموية وسياسية، 

وسنحاول من خالل شهادات املستجوبني واملستجوبات تصنيفها. 

• سياسات الدولة ومأسسة التمييز بني اجلنسني	

املتفرقة،  التارخيية  املراحل  من  العديد  يف  تدّعمت  واليت   ،1956 عام  منذ  تونس  يف  القانونية  الرتسانة  رغم 
ال  واألفقي،  العمودي  التناصف  على  والتنصيص  احمللية  اجلماعات  جملة  قانون  وضع  خالل  آخرها  كان 
نزال نالحظ ضعف تواجد النساء يف خمتلف اجملالس النيابية، أو يف املنظمات واهليئات الوطنية، أو حتى على 
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مستوى مناصب القرار يف مؤسسات احلكم احمللي أو املؤسسات احلكومية. ال نزال نتساءل إىل اليوم عن جّدية 
ارادة الدولة التونسية يف اعتماد آليات تدعم »املساواة« التاّمة بني املرأة والرجل متاشيا مع حمتوى دستور 2014 
حتتوي  التونسية  الدولة  سياسة  إّن  دولية.  ومعاهدات  اتفاقيات  من  التونسية  الدولة  فيه  اخنرطت  ما  ومع 
على قدر كبري من التمييز على أساس اجلنس يف كافة اجملاالت سواء االقتصادية أو االجتماعي أو السياسية 
السياسي  احلقل  يف  املشاركة  على  النساء  تشجيع  على  سياساتها  عرب  »الدولة«  تعمد  مل  كما  والقانونية. 
واملدني. ويزداد األمر سوء كلما خرجنا عن حدود العاصمة تونس وبعض املدن الكربى، ودخلنا القرى واألرياف 
التونسية، حيث يقّل تواجد مؤسسات الدولة إن مل خيتفي أصال. إذن، فالتفاوت اجلهوي والتمييز بني اجلنسني 

هي معيقات ممنهجة وممأسسة من طرف سياسات الدولة يف تونس حسب املستجوبني/ات. 

يرى احلبيب أّن هنالك خلل كبري يف األرياف حيث يصبح تهميش النساء ممنهجا، يقول: »إّن املرأة يف الريف 
هي مثال لإلقصاء والتهميش املتواصل منذ عقود من طرف كل الفاعلني وأعترب أنه أهم عائق يظهر مدى 
التمييز واخللل بني احلياة يف املدينة واحلياة يف الريف«. )احلبيب، مجعية ندى للمواطنة والتنمية، قفصة(، 
فاملرأة تعاني يف الريف من »صعوبات خاصة لنقص يف االهتمام من طرف السلط واملنظمات خاصة بعد الثورة 
حني ختلى احتاد املرأة عن دوره السابق« حبيب )اعالمي يف دار األنوار، قابس(. وترى فتحية أّن هنالك غياب تام 
»للخدمات األساسية يف الريف من صحة وتعليم ونقل، أنا أذكر أن جمموعة من الفتيات يف منطقة زمرتن 

انقطعن عن التعليم بشكل فجئي لعدم وجود نقل«.)فتحية، فرع املنظمة الدولية لإلعاقة، قابس(. 

ما  مثال  ذلك  من  وأنظمتها،  وقوانينها  الدولة  سياسات  فيها  تساهم  أخرى،  معيقات  فتربز  املدن،  يف  أما 
من  العمل  يف  اإلداري  »التمييز  أّن  تعترب  حيث  الوظيفي،  الرتقي  مستوى  يف  التمييز  حول  فرح  طرحته 
ناحية االرتقاء واألولويات اإلدارية مثل السيارات اليت يتمتع بها الرجال دون النساء حتت تربير أن الرجل 
له سهولة التنقل يف أكثر احلاالت فالوجود يف اجملال العام يساعد على هذا التمييز االجتماعي واملهين«. 

)فرح، مصلحة العمل االجتماعي بالوالية، قابس(.

أما رفيعة، فتأكد على وجود اقصاء ممنهج للنساء، لكنها متّيز بني ما تواجهه النساء يف املدينة ويف الريف، 
فتعترب أّن »هنالك إقصاء ممنهج للمرأة يف كل اجملاالت عرب االنتخابات )بشكل متحضر( بالنسبة للمرأة 

يف املدينة وعرب العنف بأنواعه بالنسبة للمرأة يف الريف« )رفيعة،  إئتالف اجلبهة الشعبية، قابس(. 

• الفكـــر األبــــوي والعقليــــة الذكــوري	

من  هلا  ملا  الثالث،  العامل  دول  ويف  عربيا  عليها  املتفق  املعيقات  من  الذكورية  والعقلية  األبوي  الفكر  يعّد 
انعكاسات مباشرة يف عرقلة النساء يف الولوج إىل الفضاء العام. وسواء كان حديثنا هنا عن النساء يف القرى أو 
يف املدن، يف الوسط الريفي أو يف احلوض املنجمي، وسواء كّن يف األحزاب أو اجلمعيات أو النقابات أو غريها، 
فإّن العقلية الذكورية، تربز كأهّم عنصر معرقل لتواجد النساء ومشاركتهّن على قدم املساواة مع الرجل. 
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يف هذا الصدد تقول احدى املستجوبات وهي من منطقة بين زلطن التابعة لبلدية تبلبو من معتمدية قابس 
اجلنوبية، »إّن العقلية شديدة احملافظة يف بين زلطن تعيق مشاركة املرأة يف السياسة واجلمعيات« )حسنة، 
احلوض  ويف  الريف  يف  الوضعية  بني  رضا  يفّرق  وال  قابس(،  زلطن،  بين  االجتماعية،  احلياة  دعم  مركز 
املنجمي فيقول: »إّن العقلية الذكورية خاصة يف األرياف واملناطق املنجمية مع العروشية تقف حجرة عثرة 
أمام مشاركة النساء« )رضا، حزب حركة النهضة، قفصة(. فهذه العقلية »املعتمدة على اعتبار املرأة جزء من 
وسائل اإلنتاج واإلجناب فقط وال حيق هلا أن ترث وأن متلك أو أن تتحكم يف أجرها، متنع املرأة من أن تكون 
صاحبة أدوار أخرى وبالتالي ال متكنها من ممارسة حقها يف التعبري واملشاركة يف الشأن املدني والسياسي« 

)سفيان، معتمد قفصة الشمالية(. 

أما عبد اجلبار، فقد حاول تأصيل هذه النزعة الذكورية وطرحها من وجهة نظر تارخيية، فاعترب أّن »النزعة 
الذكورية واهليمنة الرجالية مسألة تارخيية خاصة يف املسائل الصراعية كالسياسة والعمل النقابي حيث 
أن يف املخيال اجلمعي املرأة غري مؤهلة خلوض الصراعات ألن وضعها االجتماعي »هش« وميكن اإلساءة إىل 
املنظمات من خالل األسلحة األخالقوية اليت حتدث أثرا يف احمليط االجتماعي للمرأة، زد على ذلك التحرش 
اجلنسي الذي ال يكاد خيلو منه موقع كما صيغ الزمن السياسي والنقابي على مقاس الرجال وحدهم )األنشطة 
الليلية(، زد على ذلك كثرة األدوار وغياب التفهم من لدن الزوج والعائلة حيث هنالك اقتناع ضعيف بأهلية 

وجبدارة املرأة بالقيادة والتسيري« )عبد اجلبار، فرع الرابطة التونسية حلقوق االنسان، قابس(. 

تشكل النظرة الدونية والفكر األبوي إذن »مجلة من الضغوطات االجتماعية على املرأة، متنعها من املشاركة 
وحتى وإن شاركت تكون مرتهنة إىل نظام ذكوري يتالعب على القانون لتجد املرأة يف الصورة ولكن عادة 
دون الكفاءة املطلوبة أي يقع االختيار على نساء ميكن التأثري عليهن والتالعب بآرائهن ويف الريف ويف غياب 
القانون الرجل هو الذي يتحكم حتى يف رأي املرأة فعادة ما يقرر ذهابها للتصويت واذا ذهبت على ترشح من 
يريده هو. زد على ذلك معيقات التنقل إىل املدن وعدم حق املرأة يف اإلرث واالستقالل املادي« )ياسني، مجعية 

كابسا اجلديدة، قفصة(. 

ال يقتصر السلوك التمييزي والفكر الذكوري على فئة حمددة، أو لنقل على عامة املواطنني يف الفضاء العام، 
فتقول  اخلاصة،  جتربتها  من  انطالقا  رفيعة  ذلك  وتؤكد  ذاتها،  واجلمعيات  واألحزاب  املؤسسات  ينخر  بل 
»حتى التقدميون مل يعجبهم حضوري يف االنتخابات هنالك غرية ذكورية من وجودي يف االنتخابات ألنها 

متثل تشريفا ومنصبا وليست تكليفا للعديد من السياسيني« )رفيعة، اجلبهة الشعبية، شنين، قابس(. 

الرتبية  إىل  دونيا  كائنا  املرأة  من  جتعل  اليت  العالئقية  املنظومة  وهذه  الفكر  هذا  العديدون  ويرجع 
والتنشئة االجتماعية، فرتى روضة أّن »الرتبية اليت تربينا عليها منذ الصغر واليت تعلي من شأن الذكر 
وحتط من شأن البنت ويف عدة أحيان تستبطن املرأة ذلك وتسعى لتكريس الالمساواة لعرقلة مشاركة 

املرأة« )روضة، غرفة الصناعة والتجارة، قابس(. 



116

مشاركة النسـاء يف احلياة العامة والسيـاسية يف واليتـي قـابس وقفـصـة

يف  النساء  على  الذكوري  الفكر  هذا  تداعيات  ذكر  على  واملستجوبات  املستجوبني  من  العديد  يتوانى  وال 
اجلمعيات واالدارات واألحزاب، وما ميكن أن ينجر عن كل من تتجاوز هذا السقف وهذه احلدود من حتّرش 
وعنف وهرسلة، حتى أّن زمالئهم الذكور يضطرون يف عديد احلاالت إىل مرافقتهّن لتجنيبهّن »اهلرسلة« 
والتحرش، يقول فراس: »هناك صعوبات عديدة خاصة العقلية الذكورية اليت تقصي وجود املرأة يف اجملال 
العام ويظهر ذلك يف سلوك املواطنني حتى أن الشابات يرفضن الذهاب إىل مناطقهم األصلية للنشاط وهنالك 
مسألة التحرش يف اإلدارات عندما تذهب املرأة ملسألة ادارية وال ميكن لنا اخلوض يف هذه املسألة يف اإلعالم 

حفاظا على عضواتنا وجنرب على مصاحبة زميالتنا يف عدة حاالت«. )فراس، مجعية صوتكم، قابس(. 

وتدّعم هذه الفكرة عفاف حبديثها عما ميكن أن تالقيه املرأة من هرسلة جملّرد كونها قد تصبح أعلى مرتبة 
وظيفية من زميلها الرجل )رغم كفاءتها ومقدرتها(، فهناك حسب قوهلا »رفض من طرف املنظورين لوجود 
الزمالء يقولون مثال »كيفاش عرفيت مرا« وتقع  الذكورية لبعض  املسؤولة والعقلية  املناصب  املرأة يف 
عديد املشاكل واهلرسلة للمسؤوالت يف عدة إدارات حتى أنهن كثريا ما يرفضن املسؤولية« )عفاف، اللجنة 

اجلهوية للتضامن االجتماعي، قابس(. 

ويصل األمر أحيانا إىل الربط بني الولوج إىل الفضاء العام ومسألة احلفاظ على الشرف، فيعترب علّي أن 
العذرية  مسألة  أن  ويرى  املدني  السياسي  الفعل  خارج  املرأة  من  جعلت  االجتماعية  واألعراف  »التقاليد 
على  خوف  فهنالك  واملدني  السياسي  املعرتك  دخول  على  املرأة  إلحجام  األساسني  السببني  هما  والشرف 
الشرف من خالل املرأة ألنها تبقى جسدا بالنسبة لثقافتنا الذكورية األبوية الشاذة« )علي، اإلدارة الفرعية 

لالنتخابات، قابس(. 

يف النهاية، يبقى تساءل توفيق مشروعا، حيث يستغرب من كّم املتناقضات اليت تعرفها حياة النساء يف 
قفصة، ويعرّب عن ذلك قائال: »الغريب أن الشابة خترج تدرس يف اجلامعة يف واليات أخرى بعيدة وتنشط 
تشارك يف عمل سياسي...  أو  تنشط يف مجعية حملية  أن  تقبل  تعود ال  ولكن عندما  ونقابات  نوادي  يف 
احلوض  أحداث  يف  وحتى  االستعمار  منذ  نضالية  تقاليد  عندها  املنجمي  احلوض  يف  املرأة  أن  الغريب 
املنجمي.. ضعف الدولة واعادة انتاج اجلهويات ومسألة العروشية اليت كانت خمفية وظهرت بقوة بعد 
الثورة زادت من استنكاف املرأة حيث أصبحت العالقات متوترة واجملال العام غري آمن فاملرأة هي احللقة 

األضعف اليت ميكن استهدافها«. )توفيق، مجعية احلوض املنجمي أم العرائس، قفصة(.

• العنـــف املبنــي علــى النــوع االجتمــاعي والتحــرش اجلنســي	

كأحد  العمل  هذا  خالل  مجعناها  اليت  الشهادات  عديد  يف  االجتماعي  النوع  على  املبين  العنف  برز  لقد 
األسباب اليت تعيق مشاركة النساء يف احلياة العامة واحلياة السياسية. والعنف املذكور هنا هو العنف 
النفسي )مبا فيه التهديد( و العنف املعنوي والتحرش اجلنسي والعنف االقتصادي باخلصوص. فالنساء تقع 
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هرسلتهّن ويتحّرش بهّن، وحترمن من املرياث ومن األجور، وحترمن من الرتقي الوظيفي ومن االمتيازات 
الدراسات والتوثيق واالعالم حول  اليت أعدها مركز  الدراسة  الوظيفية األخرى إخل... هذا وقد أشارت 
املرأة إىل تفشي ظاهرة العنف يف عديد املناطق باجلنوب التونسي، فقد بلغت نسبة العنف النفسي املمارس 
50 % يف  92.9 % يف قابس مقابل  الدراسة )وهي عّينة ممثلة للمجتمع األصلي(  العينة موضوع  على 
قفصة، فيما يبلغ العنف اجلنسي 76.9 % يف قابس مقابل 85.7 % يف قفصة، أما العنف اجلسدي فقد بلغ 

24.1 % يف قابس ويرتفع يف قفصة ليبلغ 42.9 %. )145( 

تقول سنية أّنه من بني أهّم الصعوبات اليت تواجه النساء يف الريف ويف املناطق املنجمّية هو »االضطهاد 
والعنف الذي تقبله النساء كشيء طبيعي حتى أن عّدة نسوة ال تتحكمن يف أجورهن وليس هلن احلق 
يف املرياث. وميكن تلخيص خصوصية نساء املناجم يف رد فعل عنيف يظهر يف املصروف الزائد كنوع من 

الشماتة يف الزوج يف حني ختتار املرأة يف الريف االنزواء« )سنية، مجعية التنمية، قفصة(. 

ويؤكد ذلك صفوان حيث يعترب أّن »ضغوط العائلة خاصة بالنسبة للمتحصالت على الشهائد خاصة فيما 
يتعلق بالتنقل خارج املنطقة.. هنالك كذلك اشكالية امللكّية للنساء لدينا مشاريع عديدة تطلب فيها املمولني 
ملكية عقارات أو ضمان العقار فالعرف االجتماعي يطلب من البنت التخلي عن حقها يف املرياث إلخوتها وبالتالي 
تبقى املسألة يف يد الرجل حتى أنها تتنازل عن ثلثي أجرها لفائدة الزوج )أنا راجل العيلة وأنا إلي نصرف( فهي 

ال تستطيع حتى أن تنتمي جملمع أو تعاضدية« )صفوان، مجعية الشبان الفالحني بالسند، قفصة(. 

والعنف ال يقتصر على األرياف بل ميتد صلب املؤسسات واملنظمات، حيث يصل األمر أحيانا إىل التهديدات 
»هناك صعوبات منها النظرة السيئة خاصة من املسؤولني احملليني الذين ال حيبذون التعامل مع امرأة 
نسمع  أما  املنطقة،  تهم  جّدية  نقاشات  يف  حّدي  جتاوزت  إذا  التهديد  إىل  حتى  أتعرض  وكنت  جريئة 

ونفلت«. )فايزة، مجعية الرمحة سيدي عيش، قفصة(. 

أما حنان، فقد ساهم وضعها االجتماعي بوصفها مطلقة يف جعلها عرضة للمضايقات والتحرش، تقول: 
»كوني امرأة مطلقة يزيد من صعوبات التعامل مع احمليط املدني والسلط فدوما أتعرض للمضايقات 
والتحرش بأشكال خمتلفة ولكين أنا راجل مع الرجال وأفرض وجودي بذكاء شديد يف التواصل حتى ال 
أخسر عالقاتي زد على ذلك وجود أبي معي يف املنظمة يساعدني كثريا حيث أستند إليه يف عّدة وضعيات 

قد تسبب احراجا« حنان )مجعية عني تونس، قفصة(. 

وسلطت ندى فقد الضوء على نوع جديد من استغالل الفتيات، وتسخري القانون لذلك وهو من املواضيع 
املسكوت عنها حسب قوهلا، »فهناك استغالل للشابات الالتي تعملن يف اجلمعيات عرب آليات التشغيــــل 
وهو استغالل بكافة األشكال مادي ومعنـــوي وفيه استغالل للنفــوذ من البعض والتحرش وهــو مشكلة

العنف املبين على النوع االجتماعي يف الفضاء العام بالبالد التونسية، ملخص، مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة الكريديف، 2016، ص 12. . 145
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مسكوت عنها يف اجملتمع املدني يف الداخل ويف التعامل مع السلط واإلدارات يف قضاء األمور اإلدارية أو يف 
طلب اخلدمات حتى أني أكون ملزمة الصطحاب زميل أو صديق لقضاء أمر ما« )ندى، منظمة إرادة 

ومواطنة OVC، قابس(. 

• ضعـــف الوعــي الذاتــي والثقـــة بالنفـــس	

أو  القرار،  النساء مراكز  املعيقة لوصول  العوامل  أنه توجد عديد  املستجوبني واملستجوبات  اعترب بعض 
ما  اإلشارة إىل كل  املعرقلة، متت  العوامل  والنقابات، ومن بني هذه  األحزاب واجلمعيات  أمام دخوهلّن 
يتعّلق بالثقة بالنفس والوعي بأهمية املشاركة يف احلياة العامة والسياسية. فاعتربوا أّن »املعيقات الذاتية 
املتمثلة يف عدم الوعي واملعرفة بقيمة العمل املدني التطوعي حتى على مستوى الشخصية هو الذي يقيق 
النساء« )مسري ، اجلمعية التونسية للعدالة البيئية والصحية الرديف، قفصة(، توافقه يف ذلك هاجر اليت 
ترى أّن »األسباب الذاتية هي العائق األكرب من جهة وعيها ألهمية املشاركة والعمل املدني والسياسي 
ثم تأتي مشكالت الثقافة احمللية احملافظة وقلة التشغيل وقلة األنشطة الثقافية اخلاصة باملرأة« )هاجر، 
اعالمية، اذاعة كابسا، قفصة(، وهو نفس موقف صالح الذي اعترب بدوره أن اإلشكال األكرب يكمن يف ما 

هو ذاتي ويعين بذلك »قلة وعي املرأة بأهمية العمل النقابي« )صالح، احتاد الشغل، قابس(. 

والثقة  الوعي  جانب  إىل 
إىل  البعض  أشار  بالنفس، 
التعليم  وقّلة  باحلقوق  اجلهل 
على  مساعد  كعامل  والتكوين 
فتقول  بالنفس،  الثقة  إضعاف 
عدم  »إّن  الصدد  هذا  يف  حسنة 
)التعليم  الذاتي حبقوقها  وعيها 
دورها  وبأهمية  والتكوين( 
والتغيري،  الفعل  على  وبقدراتها 
يف  السائدة  الفكرة  من  يزيد 
لي  قال  زمالئي  أحد  اجملتمع... 
تكوين  من  عدت  ما  بعد  يوما 
»إي ومبعد وين حتيب توصلي« 
)حسنة، مركز الدفاع واإلدماج، 

قابس(. 

»يف 2011 ترشحت على احلزب االشرتاكي بوصفه طرفا يف القطب 
وتعلمت  أعتربها جتربة مجيلة  القائمة،  الثانية يف  حينها، كنت 
منها الكثري، املواجهة واحلديث مع اجلمهور حول الربامج االنتخابية، 
تكّلمت يف أول مناسبة يف دار الثقافة حول برناجمي، كنت أرتعد 
بالبكاء...  أجهشت  ثم  قلته،  ما  كل  نسيت  حتدث...  كثريا، 
النهضة،  أحارب  أنين  صوتي  ورفعت  حتدثت  كلما  أّنه  اعتقدت 
كان  كالمي  جدوى...  ودون  وحدي  أتكلم  أنين  اكتشفت  لكن 
عاطفيا أكثر منه عقالني... »هبلت«... صدمت عند خروج النتائج 
ألنه كان هناك أمل، مجعنا فقط بعض املئات ألنه كانت هناك 
قائمة أخرى لرفاقنا يف الرديف... مل منّر مجيعنا، ورغم ذلك فقد 

كانت هنالك فائدة، حتدثنا وتناقشنا على األقل«.  

حبيبة بن عبد اهلل
احلزب االشرتاكي/ اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات بقفصة
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إّذن، لتجاوز هذا العائق، جيب على النساء أن »تكّن واعية بأدوارهّن يف تغيري األمور ثم العمل الفعلي عرب 
اإلرادة القوية يف التغيري ولن يكون ذلك دون عوائق والتزامات اجتماعية ثقافية وغريها ولكن جيب عليها 
أن تناضل وتستميت لتحقيق مشاركتها«. )مروة، مجعية مواطنون، قفصة(، فاإلمكانية الوحيدة للنساء 
لتجاوز هذه احلواجز هي أن تكن مثل عزيزة، متلكن صفات معّينة منها : »القدرات التواصلية واجلرأة 

واالنفتاح والقدرة على اإلقناع« )عزيزة، مجعية سند للخدمات االجتماعية، قفصة(. 

• طبيعــة العمـــل السيـــاسي، النقـــابي واجلمعيـــاتي	

آخر،  عائق  عن  واملستجوبات  املستجوبون  حتدث  والعنف،  والذاتية  واهليكلية  السياساتية  املعيقات  جانب  إىل 
على  مبين  عمل  هو  والنقابي  السياسي  فالعمل  السياسي.  أو  املدني  اجملال  يف  العمل«  »طبيعة  اعتربوه  ما  هو 
فكرة »الصراع« و»التنافس« و»القّوة« و»املناصب« و»القرارات« كما تسودهما حالة من »عدم األمان« و»العنف« 
و»اخلوف«. هذا اجلّو احمليط بالعمل السياسي والنقابي باخلصوص، جيعل منه عمال »رجاليا« وذكوريا بامتياز 
حبسب قوهلم، ويدفع بالكثريين حنو العمل اجلمعياتي. تقول منى : »أنا مل أجد صعوبة يف العمل اجلمعياتي 
ولكن الصعوبة تكمن يف العمل السياسي ألنه يتطلب سلوكا صراعيا قويا ودور الرجال فيه كبري والتموقع 
صعب جدا خاصة خارج أوقات االنتخابات، »هوما خيدمو بيك ويلوحوك«، ثم جتربة اجلمعيات أفضل منها عند 

األحزاب ألن عملها متواصل وليس مناسباتي انتخابي«. )منى، اهلالل األمحر، قابس(. 

أما جناة، فقد اعتربت أّن »العمل السياسي غري مرغوب فيه اجتماعيا بالنسبة للمرأة فالسياسة مهمة الرجال 
وذلك حيدد جماالت العمل ألن السياسة نفوذ ومناصب وقرارات وعدم وجود املرأة يف السياسة يعين عدم 
الزوج  أّن »معارضة  املرأة بصفة عامة« )جناة، دار الشباب، قابس(. وأشارت أخرى إىل  تأثريها على ظروف 
والعائلة وعدم األمان بعد الثورة مع العنف الشديد بكافة أنواعه يف السياسة يقف وراء عدم مشاركة النساء، 
فهنالك نوع من اخلوف من املمارسة السياسية على املرأة اذا مل تكن مؤمنة مبا تفعله« )نزيهة، بلدية قابس(. 

• احملـــافظة على التوزيــع التقليــدي ألدوار النوع االجتمــاعي يف الفضــاء اخلــــاص	

أكد العديد من الفاعلني السياسيني –خاصة النساء- خالل العمل امليداني على فكرة أن أهم عائق تواجهه 
املرأة ومسؤولياتها يف اجملال اخلاص كبرية ومع  التوفيق بني اجملالني اخلاص والعام، فالتزامات  املرأة هو 
ولوجها اجملال العام، مل تقع مراجعة وإعادة توزيع األدوار بني اجلنسني داخل الفضاء اخلاص، مما أثقل كاهل 
التوفيق بينهما وال جتدن الوقت لذلك، فبني ممارسة املهنة واملسؤوليات  النساء، وجعلهّن غري قادرات على 
اعتربت أن طالقها منحها فرصة  املستجوبات من  أن هنالك من  انشطة أخرى، حتى  املنزلية، ال وقت ألي 
والفعل  التطوع  أن ذلك يساعدني على  »أنا مطلقة وأعرتف  تقول مريم:  املدني،  للعمل  أكرب ووقتا أكرب 

املدني لعدم وجود اكراهات عائلية تلزمين«)مريم، نادي اليونسكو وااللكسو واأليسسكو، قابس(. 
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إّن الرجل يف حياة النساء، إذا مل يكن مشجعا فهو حتما املعرقل األساسي، حبسب تصرحيات املستجوبات، 
بقطع النظر إن كان هذا الرجل هو الزوج أو األب أو الشقيق أو حتى اخلطيب، فزوج جناة يقبل مشاركتها 
يف أي نشاط لكن بشروط، تقول: »التحدي يكمن يف التوفيق بني االلتزامات العائلية واملهنية والنشاط 
املدني وهو اختبار صعب على النساء العامالت فزوجي يقبل املشاركة يف النشاط املدني شرط أن أكمل 
متطلبات البيت« )جناة، نقابة التعليم األساسي-االحتاد العام التونسي للشغل، قابس(. أما هدى فقد كان 
خلطيبها دور يف عرقلتها، ولكنها حتّدت ذلك، تقول : »واجهت صعوبة يف العائلة ألن أخي يف األمن وهو 
كل  رغم  املدني  العمل  واخرتت  حامسة  كنت  خطييب...  تذمر  ثم  وللعائلة،  له  بالنسبة  حساس  وضع 
الظروف الصعبة ... أنا مقتنعة بالعمل التطوعي وفخورة بالتجربة وبالعالقات وكلها ال تشرتى باملال« 
واجهت  اليت  حسنة  وضعية  نفس  وهي  قابس(.  املطوية،  الدولية،  العفو  ومنظمة  خنوة  مجعية  )هدى، 
األشخاص  من  الدائمة  واملراقبة  التطوعي  العمل  بسبب  خطييب  عن  أنفصل  أن  »اخرتت  وتقول  العائلة 
املوجودون يف املقاهي احمليطة باملركز واجلمعية ولكن تبقى إرادتي هي األساس«  )حسنة، مركز دعم 

احلياة اارجتماعية ببين زلطن، قابس(. 

انتاج  بإعادة  املكلفات  وهّن  األمهات،  خاصة  النساء،  طرف  من  أحيانا  واملضايقات  العرقلة  وتكون  هذا 
املنظومة االجتماعية والقيمية، وتكون أحيانا معارضتهّن أشّد صالبة من معارضة الرجال. هذا ما واجهته 
نهال، تقول : »وجدت مضايقات من طرف الوالدة اليت حتاول دوما ثنيي على العمل التطوعي مبقارنيت 
ببنات األقارب واألجوار وخاصة فيما خيص مسألة الزواج ولكن كلما رأتين يف اإلعالم كانت تقلل من 

االنتقاد...« )نهال، منظمة عتيد، قفصة(. 

التزاماتهّن  التعب واالرهاق أمام ما تواجهنه يوميا للتوفيق بني  املستجوبات عن حالة من  عرّبت غالبية 
املهنية، األسرية واجلمعياتية/السياسية أو النقابية، ورغم ذلك تؤكد كّل املستجوبات أّنهن لن تستسلمن 
هلذه العراقيل وأّنهن ستواجهنها بشكل يومي ودؤوب. فهاالت مثال ّعربت عن صعوبة التوفيق بني التنقالت 
اليت يتطلبها النشاط النقابي وواجباتها األسرية »الصعوبة الكربى هي مسؤولية العائلة ووجوب السفر 
للعمل النقابي« )هيئة عدول االشهاد، قفصة(. وأكدت مستجوبة أخرى على هذه الصعوبة معتربة أّن 
»املرأة سلحفاة دارها فوق ظهرها، فتقول«: »إن اإلشكال هو يف تعدد املسؤوليات بني العمل والبيت والعمل 
املدني جيب أن يتفهم الزوج والعائلة، وجيب على املرأة أن تقوم مبجهود كبري »فاملرأة كالسلحفاة دارها 
فوق ظهرها متشي بالشوية أما توصل يف كل احلاالت«. )رفيعة، االحتاد اجلهوي للمرأة التونسية، قابس(. 

التقليدية،  األدوار  التوفيق بني اجملالني اخلاص والعام صعب جدا كما أسلفنا يف ظّل احلفاظ على  إّن 
ويف ظّل وجود عراقيل أخرى موضوعية كبعد املسافات والتهميش والفقر والبطالة، فجميلة رغم قوة 
شخصيتها وحرصها على نشاطها إاّل أنها تعاني بشكل يومي، وتعرّب عن ذلك بالقول »أنا أواجه صعوبات 
من ناحية كثرة املسؤوليات املهنية ألني أتنقل 60 كم يوميا ومسؤوليات البيت والعائلة، لكين أصارع 

يوميا ولن أستسلم« )مجيلة، مجعية ربات البيوت، قفصة(. 
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إّن النساء وعلى كثرة مسؤولياتهّن فإّنه ال جمال للتسامح معهّن يف حال قّصرن أو أخطئن ال من طرف 
األسرة املوسعة وال من طرف الزوج واألبناء، والنساء تعني هذا جيدا، وهو ما أكدته راوية بقوهلا »رغم 
كثرة املسؤوليات امللقاة على عاتق املرأة فليس هلا احلق يف اخلطأ ألنها تتحمل كل التبعات حنو الزوج 

واألبناء والعائلة واجملتمع«. )راوية، الكشافة التونسية فوج سيدي بولبابة، قابس(. 

• الفكــرة النمطيـة القائلـة بــأن »املــرأة هــي عــّدوة املـــرأة«	

أشار البعض إىل مقولة ترّدد من بعض األدبيات، وتعترب أّن »العدّو األول للمرأة هو املرأة ذاتها،« حيث أن 
النساء ويف إطار »الغرية« قد تكّن شرسات مع األخريات أكثر من الرجال، وتؤكد ذلك مثال سنية فتقول 
بشكل حاسم: »ماتعرقل امَلَرا كان امَلَرا، مع األسف مازال العقلية متاع صاحب صنعتك عدوك واملمارسات 
النساء  من  معينا  نوعا  الرجال  أراد  إذا  وخاصة  الشريف  غري  والتنافس  احلزب  يف  الدميقراطية  غري 
60 راجل، ماعنديش حاجة تضعفين بنت عايلة الباس  الوصوليات بطرق غري شرعية أما أنا أرجل من 
ماديا وعندي الثقة يف نفسي« )سنية، حزب حركة نداء تونس، قفصة(. وشاطرتها الرأي فتحية اليت ترى 
أّن هناك أنانية بني النساء، »فعدم تقدير الذات واألنانية هما السبب والعراقيل أمام النساء، حيث أن العديد 
من النساء اخرتن بشكل إرادي االنزواء بعدما حتصلن عن احلد األدنى املادي أو املهين أو االرتباط« )فتحية، 

املنظمة الدولية لإلعاقة فرع قابس(. 

تندرج هذه املقولة صلب منظومة النظام األبوي، حيث يقوم الرجال عادة -وحتى النساء يف بعض احلاالت- 
بإعادة انتاج للسائد ودون وعي وإدراك تام، أو بإدراك لكن من منظور ذكوري حبت. إنها اختزال لصور 
منطية سلبية حول املرأة مبا هي من »تكيل املكائد« وأنها قادرة على »احليل والشّر« وال حتّب اخلري لغريها، 
كما ختتزل هذه املقولة تنصل الرجال )بوصفهم ساسة ومشرعني وأصحاب قرار( من مسؤوليتهم يف 

ضعف تواجد النساء يف خمتلف اهلياكل واملؤسسات. 

• نقــص التمكيــن االقتصـــادي للنســـاء	

إّن احلديث عن التمكني السياسي للنساء ال ينفصل عن احلديث عن التمكني االقتصادي، ويعي املستجوبون 
املادي مهم جدا يف  اجلانب  »يبقى  بالقول:  ذلك  فتعترب مريم عن  واضح،  اليوم بشكل  ذلك  واملستجوبات 
قابس(.  واالسسكو،  واأللكسو  اليونسكو  نادي  )مريم،  تشارك«  حتى  اليومية  الصعوبات  من  املرأة  حترير 
حيث  عامة  بصفة  للمرأة  االقتصادي  التمكني  عدم  يف  تكمن  »الصعوبات  أّن  يرى  الذي  حبيب  يوافقها 
نالحظ أن املرأة العاملة هي القادرة على املشاركة« )احلبيب، منظمة العفو الدولي، قابس(. وهو نفس 
صعوبات  »هناك  االستقاللية  من  أدنى  حد  لتحقيق  للعمل  املرأة  خروج  يف  احّلل  ترى  اليت  رفيعة  رأي 
اقتصادية باألساس خاصة بالنسبة للمرأة يف الريف والتشغيل يساعد على اخلروج من دائرة االبتزاز« 

)رفيعة، اجلبهة الشعبية، شنين، قابس(. 



122

مشاركة النسـاء يف احلياة العامة والسيـاسية يف واليتـي قـابس وقفـصـة

الشهادات،  النساء خاصة أصحاب  التشغيل، يرى فتحي أن هناك صعوبة كربى تواجه  بعالقة مبسألة 
فيقول : »هناك معيقات للمرأة أساسا اقتصادية، خاصة كثرة بطالة املرأة خاصة من صاحبات الشهائد 
وعدم وجودها يف مراكز أخذ القرارات االقتصادية، احلرمان من األجر، وعدم تثمني دور املرأة يف اقتصاد 
البيت« )فتحي، ديوان تنمية اجلنوب، قفصة(. وهو ما أكدته األرقام اليت تشري إىل ارتفاع معدالت البطالة 

يف والية قفصة، خاصة بني أصحاب الشهادات العليا.

الفقر واألمية، تقول فائزة »ال  وتزداد املسألة تعقيدا كلما اجتهنا حنو »األرياف« حيث ترتفع معدالت 
ميكن احلديث على مشاركة املرأة يف الريف من دون النظر إىل واقعها املزري )هي مش القية ما تاكل 

بش ختمم يف املشاركة برب؟؟؟(« )فائزة، مجعية الرمحة سيدي عيش، قفصة(. 

• انتشــــار االســــالم السيـــاســي	
 

والتخجيل  التخويف  وثقافة  العام،  اجملال  يف  املرأة  وتهديد  السياسي  االسالم  ظاهرة  انتشار  أن  يبدو 
الديين  املورث  »إّن   : بالقول  ابراهيم  النساء. يبني ذلك  والتهديد، جنحت بدورها من احلّد من مشاركة 
والعرف الذي رجع مع رجوع اإلسالم السياسي يف 2011 الذي كاد يعصف مبكتسبات املرأة منذ ما قبل 
االستقالل منذ 1860... هو من أهم العراقيل اليت تواجه النساء. اليوم النساء هن األكثر تعرضا للتعنيف، 
حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  )ابراهيم،  االجتماعية«  واإلحاطة  الصحية  واملشاكل  والبطالة 

االنسان، قفصة(.

• ضعــف اجلمعيــات وتدّخــل السيــاسي فــي العمل اجلمعيــاتي	

يرى بعض املستجوبني/ات أن هنالك تدّخل سافر من طرف األحزاب يف العمل اجلمعياتي، مما يضعف 
هذه اجلمعيات وجيعلها غري مستقّلة، بل خاضعة للسياسي، بقول رضا يف هذا الصدد : »هناك صعوبات 
والبريوقراطية  الريف  يف  املرأة  مبساعدة  تقوم  اليت  للجمعيات  متويل  وجود  عدم  يف  تتمثل  موضوعية 
من  حتى  متويالت  على  تتحصل  حزب  طرف  من  املسنودة  فاجلمعية  املدني،  العمل  وتسييس  املفرطة 
البنوك التنموية الوطنية، »األمور تصبح شخصية يف احلصول على الدعم« عندنا نساء قادرات وناجحات 
يف عدة جماالت وميكنهم حتدي الصعوبات االجتماعية والعقلية احملافظة إذا وجد الدعم املادي أوال ثم 

املعنوي... يعين هناك إرادة لدى اجلميع يف التنمية« )رضا، مجعية التنمية بالعزاعزية السند، قفصة(. 

أمام خمتلف املعيقات والعراقيل اليت حتّد من مشاركة النساء يف اجملال العام، السياسي منه واملدني، تّتبع 
النساء الالتي جنحن يف فرض أنفسهّن يف األحزاب واجلمعيات والنقابات وحتى يف االدارات، اسرتاتيجية 

واحدة ال غري: املواجهة، الثبات وفرض النفس. 
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تقول ندى »واجهت صعوبات يف البداية ولكين مترست ومن يعرفين ال أجد معه صعوبة أو مشكلة فأنا 
OVC، قابس(، وتضيف  قوية يف مواقفي ومانيش ساهلة و»مصعصعة« )ندى، منظمة إرادة ومواطنة 
املنظمات ال تزال حتمل  أن  »أنا أفرض رأيي عندما أكون على حق ألني صاحبة مبدأ وأعترب  منجية: 
اجلانب الذكوري وكفاءتي هي اليت تفرضين«. )منجية، حركة النهضة، قابس(، أما حسنة فتقّر أنه 
مل يكن سهال بالنسبة هلا التعامل مع رفض زوجها لنشاطها يف اجملتمع املدني خاصة لكونه عمل من دون 
تعامل  يقبل  وهو  والعناية،  بالوقت  أحق  واألطفال  والبيت  فائدة  بدون  وقت  »تضييع  وفيه  مادي  مقابل 
املرأة مع زمالء يف العمل ولكن ال يقبل ذلك يف اطار العمل املدني، حاولت أن أغري سلوك العائلة من ناحية 
األدوار يف املنزل ودفعت حنو االعتماد على الذات ويبقى وعي الزوج واألبناء بأهمّية التطوع داعما أساسيا 

ألّن احلد الفاصل هو استقرار العائلة« )مركز الدفاع واإلدماج، قابس(. 

إّن التمّسك باملبادئ وأخذ القرارات بشكل واضح هو من بني احللول الرئيسية أمام النساء لفرض وجودهّن، 
وهو ما اتبعته مريم، فتقول : »إّن ارادتي واصراري قويان و»التكعرير جييب« )مريم، نادي اليونسكو وألكسو 

واأليسسكو، قابس(.

العالقة بني اجلمعيات، األحزاب والسلط احمللية واالعالم يف والييت قفصة وقابس 	.5

واجلمعيات  إخل(  معتمدية  والية،  بلديات،  )ادارات،  الرمسية  الدولة  مؤسسات  بني  العالقة  تكن  مل 
واملستجوبات،  املستجوبني  كل  طرف  من  عليها  متفق  مسألة  هذه  الثورة،  قبل  اجيابية  واالعالم 
ورغم اعالن دستور 2014 الذي أسس ملا مسي »اجلمهورية الثانية« املبنية على مبادئ حقوق االنسان 
والدميوقراطية التشاركية، ومع وضع جملة اجلماعات احمللية اليت مت على أساسها تنظيم االنتخابات 
البلدية يف 2018، واليت تضمن وحترص على التعاون بني اجملتمع املدني والسلطة احمللية واملواطنني 
واالعالم ال يزال املستجوبون/ات يعربون عن تواصل حالة التوتر يف العالقة بني خمتلف هذه املكونات.

حاولنا ضمن هذه الدراسة أن نسأل خمتلف الفاعلني حول تقييماتهم وجتاربهم املؤسسية والشخصية 
بعالقة بالتعاون بني اجلمعيات واألحزاب واالعالم والسلطة احمللية. جيمع غالية الفاعلني على ثالث 
مسائل رئيسية يف تقييمهم للعمل املدني والسياسي يف جهيت قفصة وقابس، وخيتزلون ذلك كالتالي: 

تسييس العمل اجلمعياتي واملال الفاسد  .1
صعوبة التعامل مع السلط احمللية/اجلهوية وخمتلف مؤسسات الدولة جراء البريوقراطية   .2

عدم وجود تشبيك بني اجلمعيات   .3
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• تسييـــس العمـــل اجلمعيـــاتي واملـــال الفـــاسد	

»املشبوه« صلبها من  أو  »الفاسد«  املال  وانتشار   2011 »تسييس« اجلمعيات بعد جانفي  كان احلديث عن 
الفاعلني يف والييت قفصة وقابس، فيقّر علي أن إحتاد الشغل  النقاط اليت أشار إليها خمتلف  بني أهم 
مثال »ال يتعامل مع األحزاب وال مع اجلمعيات املسيسة..« )احتاد الشغل، قفصة(، وهو ما يؤكده رضا »ال 
نتعامل مع اجلمعيات املسيسة« )مجعية التنمية بالعزاعزية السند، قفصة(. أما مريم فقد أشارت إىل أن 
حزبها لديه »احرتاز من املنظمات املشبوهة« )مريم، حزب الوطنيون الدميوقراطيون املوحد، قفصة(، وهو 
نفس االحرتاز الذي عرّبت عنه رفيعة »نتعامل لكن مع ضرورة التحري من األحزاب واجلمعيات الفاسدة« 

)رفيعة، اجلبهة اشعبية، شنين، قابس(. 

تتمتع بدعم أحزاب  باملال وتسييسه، فهنالك مجعيات  العمل اجلمعياتي  إفساد  »وقع  أنه  ويعترب عبداهلل 
ومنظمات دولية متوهلا صعدت من مستوى نشاطاتها من ناحية التكاليف... اجلمعيات الفتية ال ميكنها 
جمارات النسق لذلك ال تتمكن من جذب املشاركني إذا مل تنجز نشاطها يف نزل أربعة جنوم لذلك حنن 
نتحّفظ يف تعاملنا على عدة مجعيات«. )عبد اهلل، اجلمعية اجلهوية حلماية الطبيعة، قابس( كما تؤكد 
هاجر على هذه الظاهرة، مؤكدة أنه حتى يف االذاعة »هناك مجعيات ممنوعة من املرور ألنها فاسدة فال 

نريد إعطاء الفرصة للفاسدين حتى يربروا أفعاهلم« )اعالمية، اذاعة كابسا أف أم، قفصة(. 

• صعوبـة التعامل مع السلط احمللية/اجلهوية وخمتلف مؤسسات الدولة جراء البريوقراطية	

يرى خمتلف املستجوبني واملستجوبات أنه رغم »الثورة« والتغيري »املفرتض« احلاصل يف عالقة مؤسسات 
الدولة مبؤسسات اجملتمع املدني، إال أنه ولألسف ال تزال هذه العالقة دون املطلوب. »فهناك صعوبة يف 
التعامل مع السلط اجلهوية جراء البريوقراطية وعدم املرونة والفكرة املسبقة على مدى شفافية اجملتمع 
املدني لذلك تبقى العالقات الشخصية هي املنفذ ولكن نتعامل مع اجلميع من مؤسسات وسلط حملية 
وتوافقها هدى  اجلنوبية(،  بقفصة  التنمية  )سنية، مجعية  دوليني مجعيات حملية«  وجهوية، ممولني 
اليت ترى أن »عالقة األحزاب بعضها عادة ما تكون تنافسية حتكمها اخللفيات السياسية مع صعوبة يف 
التنسيق والتعامل مع السلط احمللية واجلهوية ألسباب تارخيية... فليس لنا تقاليد دميقراطية«)هدى، 
حزب حركة النهضة، قفصة(. وحتى نزيهة وهي رئيسة مصلحة ببلدية قابس، فهي ترى أّنه » ال يزال 

التواصل غري جّيد بني السلط احمللية واجملتمع املدني«. 

• عــدم وجــــود تشبيــــك بيــن اجلمعيــــــات	

التشبيك بني خمتلف اجلمعيات باخلصوص، فرغم  واملستجوبات عن مسألة  املستجوبني  حتدث بعض 
وجود تعاون بينها خاصة يف بعض النقاط اجلامعة أو األنشطة املشرتكة، إاّل أنه عموما، ال يوجد تشبيك 
وتنسيق حقيقي بني اجلمعيات، وال حتى بني األحزاب، ويعود ذلك من وجهة نظرهم إىل مسألة »التنافس« 

واختالف املبادئ )بالنسبة لألحزاب(. 
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ترى نعيمة أن »الشراكات املوجودة غري كافية نظرا لعدم وجود تشبيك« بني خمتلف اجلمعيات )نعيمة، 
مجعية ذاكرة األيام، قابس(، أما زهري فيعترب أن هناك »نقص املعرفة بالعمل اجلمعياتي احملرتف واملنافسة 
السيئة ونقص التشبيك هو ما جيعل التنسيق غري موجود بني اجلمعيات يف قابس« )زهري، الصالون األدبي، 
قابس(، ويرّد منجي هذا »التنافس سليب إىل قلة الوعي مبدى فاعلية التشبيك والشراكة حيث يطغى 
التنافس بني  حب الربوز والشخصنة« )منجي، شبكة اجلمعيات مبارث، قابس(. ويطرح صفوان مشكلة 
: »هناك تنسيق مع اجلمعيات، لكن ذلك يطرح مشكلة  املوارد والتمويالت، يقول  اجلمعيات يف ظّل قّلة 
اليت ال جتد  أين لك هذا؟( اجلمعيات  التمويل )من  التنافس مع اجلمعيات األخرى خاصة فيما خيص 

متويالت حتسدنا على ذلك بطرق تشويه السمعة« )ضفوان، مجعية الشبان الفالحني بالسند، قفصة(.

أما عن العالقة والتنسيق بني األحزاب السياسية، فرتى هدى أن صعوبة التنسيق تعود أساسا إىل اخللفيات 
السياسية، »فالعالقة بني األحزاب عادة ما تكون تنافسية حتكمها اخللفيات السياسية« )مهدي، حركة 
النهضة، قفصة(، أما بثينة فرتى أن »هناك عالقة عندما تكون هنالك حتالفات أو مع األحزاب اليت نتفق 
معها يف الرؤى واليوم ال ميكن احلديث عن شراكات مع اجملتمع املدني لعدم وجود تقاليد دميقراطية 
تسمح بذلك ال يزال هنالك فصل بني العمل املدني اجلمعياتي والعمل السياسي احلزبي« )بثينة، حزب 

آفاق تونس، قابس(. 

إذا كانت هذه هي العالقة بني األحزاب واجلمعيات والسلط احمللية، فكيف تكون عالقة هؤالء مع االعالم 
على املستوى اجلهوي واحمللي؟ وكيف يعنى االعالم مبسألة مشاركة النساء يف احلياة العامة واحلياة 

السياسية يف الواليتني؟ 

لألسف بقطع النظر عن اجلهة سواء كانت ريفية أو »مدينية«، وبقطع النظر عن املؤسسة وعن التوجهات 
أّن هناك مشكل كبري بعالقة  واملستجوبات على  املستجوبون  التارخيية، جيمع  املرحلة  أو  الفرتة  وعن 
باإلعالم، وهناك عدم رضا عام على اخلدمات اليت يقدمها هذا االعالم، خصوصا بعالقة بقضايا النساء. 
فهذا االعالم ينعته الفاعلون بكونه اعالم »مناسباتي«، انتقائي، سليب، ال يغطي األرياف ويعمل ألجندات 

حمددة ال مكان فيها للجمعيات الصغرية وذلك رغم اتساع مساحة احلريات العامة يف تونس. 

يرى البعض أن االعالم مل يتغرّي فيما قبل الثورة وبعدها، فقد بقي »سلبيا يف أحداث احلوض املنجمي، 
وبقي سلبيا بعد الثورة ألنه ال ينقل بأمانة الوضع السيء للمنطقة« )توفيق، مجعية احلوض املنجمي أم 
العرايس، قفصة(، ورغم كونه اليوم حّر إال أنه »غري نزيه« على حد تعبري رفيعة، »اإلعالم حّر بعد 14 
جانفي ولكن أين النزاهة؟؟؟« )اجلبهة الشعبية، قابس(. لقد بقي هذا االعالم »دون مستوى املرحلة رغم 

احلرية اإلعالمية الواسعة منذ 2011« )صالح، احتاد الشغل، قابس(. 
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وترى هاالت أن اإلعالم بات »مناسباتي وال حيمل اسرتاتيجية اعالمية« )عفاف، اللجنة اجلهوية للتضامن 
االجتماعي، قابس(. وتصف نزيهة هذا االعالم اليوم بكونه »اعالم مريض غلبت عليه املصاحل، هو مناسباتي 
وموجه سياسيا وثقافيا« )نزيهة، موظفة ببلدية قابس(. أما أمنة فتأكد أّن »االعالم هو مشكلة كربى، 
فنحن حناول التواصل معهم، لكن هذا ال غري ممكن، ألن االعالم شبكة تعمل يف شكل عالئقي، لديهم من 
يتعاملون معهم وال يهتمون بنا إال عندما يكون لدينا زوار من خارج تونس« )أمل، مجعية مشهد، قفصة(. 

ما يالم عليه اإلعالم إذن، هو كونه ال يقوم بتغطية أنشطة كل املنظمات على حد السواء فيقاطع مثال 
املنظمات الوطنية العريقة مثل الكشافة وغريها، ألنه ال يزال حيمل فكرة سيئة عنها على أنها منظمات 

تابعة للنظام كنوع من العقاب« )سهام، الكشافة التونسية، قفصة(. 

وال يهتّم هذا االعالم بالنساء خاصة يف األرياف حيث ينحصر دوره »يف املدن الكربى ويف األنشطة الكربى« 
)صفوان، مجعية الشبان الفالحني بالسند، قفصة(، وال »يعري اهتماما للمرأة الريفية إال من خالل نقل 
صورة منطية معتادة عن املعاناة والفقر دون إبراز اجلوانب اإلجيابية واإلجنازات اليت ميكن أن حتدثها 
املرأة الريفية« )احلبيب، مجعية ندى للمواطنة والتنمية، قفصة(، وليست له أدنى عالقة مع اجلمعيات 
العاملة يف األرياف حسب فايزة اليت تقول : »النعرفوه اليعرفنا« )مجعية الرمحة سيدي عيش، قفصة(. 
كما يلعب دورا »سلبيا حتى يف نقل الواقع السياسي واالجتماعي وهذا يزيد من عزوف املرأة عن املشاركة 

يف الشأن العام » )عبد الوهاب، عمادة املهندسني املعماريني، قفصة( 

احلاجيات  ذوات  بالفئات  يهتم  »ال  رضا  حسب  اخلاصة  االحتياجات  بذوي  كذلك  اإلعالم  يهتّم  ال 
اخلصوصية حتى يف املناسبات الرياضية الدولية« )رضا، مجعية التحدي، قفصة(، كما أصبح بعد الثورة 
مياال لتغطية األخبار السياسية فقط. فقد »غرّي دوره منذ الثورة إىل اآلن وأصبح أكثر ميال للسياسة« 

)مروة، مجعية مواطنون، قفصة(. 

حافظ اإلعالم، الوطين واجلهوي واحمللي، على نقل الصور النمطية السلبية حول املرأة، فهو »ال يسّوق لوجه 
املرأة احلقيقي بل يربطها بنماذج غري جيدة« )جناة، دار الشباب، قابس(، وال يزال »يتعامل مع قضايا املرأة 
بانتهازية وتبعية ألجندات السياسية لألحزاب فهي مستعملة يف املناسبات االنتخابية مثلها مثل الشباب 
فقط من أجل التسويق« )عبداهلل، اجلمعية اجلهوية حلماية الطبيعة، قابس(، ويتساءل علي مازحا: »وهل 
له دور أصال؟ ... أقصد إّن دوره سليب يسّوق للمرأة الصورة واملكتفية مبسؤولية البيت وحياول تقزميها 
عندما يتعلق األمر بالسياسة فدورها يبقى هامشي وتكميلي« )علي، اإلدارة الفرعية لالنتخابات، قابس(. 

املدني  العمل  عن  سيئة  صورة  »تقدم  عن  واملستجوبات  املستجوبني  حسب  اإلعالم  هذا  يتوانى  وال 
الربامج واألفعال« )رياض، هيئة  السياسية دون  املدني ويعطي أكثر قيمة للوجوه  واملنتمني للعمل 

احملامني، قابس(.
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مقابل هذه الصورة السلبية والقامتة حول دور اإلعالم يف قفصة وقابس، كانت مواقف اإلعالميني أكثر 
أّن »اإلعالم احملرتف يعمل بشكل مناسباتي  موضوعية، حيث حاولوا وضع األمور يف سياقاتها، واعتربوا 
ميلك  ال  قلته  على  اجلمعياتي  واإلعالم  بذلك  املعنية  واملنظمة  واملعلومة  اخلرب  أهمية  حسب  وانتقائي 
املتاحة  باإلمكانات  »دوره مرتبط  وأّن  أم، قفصة(،  أف  اذاعة كابسا  )هاجر،  الالزمة«  املادية  اإلمكانيات 
وبوضع احلريات يف احلياة العامة« )حبيب، اعالمي، دار األنوار، قابس(. أما هندة فقد قدمت قراءة مقارنة 
بني االعالم العمومي واخلاص، فاعتربت أّن »اإلعالم العمومي ال يزال يبحث عن دور أكثر جرأة يف ملس 
الواقع رغم احملاوالت فهو يف العموم مرضي، وأعتربه أفضل من اإلعالم اخلاص الذي استغل صورة املرأة 
ووضعها والتشهري بها وذلك جملرد اإلثارة والبحث عن نسب املشاهدة دون رجوع إىل األخصائيني واخلرباء« 

)هندة، اعالمية، اذاعة تطاوين، قابس(. 

الفاعلون مجلة من احللول والبدائل،  أمام سلبية العالقة بني اإلعالم ومنظمات اجملتمع املدني، يقرتح 
بشكل  يسعى  ومدونون  مصورون  شبان  به  »يقوم  الذي  ذاك  أي  الرمسي  غري  البديل  اإلعالم  أهّمها  من 
جيد إىل التعريف بالعمل املدني والثقايف بشكل خاص« )زهري، الصالون األدبي، قابس(، ووسائل التواصل 
االجتماعي حبيث تبقى هي »البديل املتاح اليوم« حسب اميان )مجعية مواطنة وتنمية مستدامة، قابس(، 
وهو ما يوفقها عليه حسني الذي يرى أن املستقبل اليوم هو يف »اإلعالم اإللكرتوني فهو املستقبل مثل موقع 

عني على اجلنوب« )حسني، مجعية الزارات تنمية بال حدود، قابس(. 
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رغم االختالفات الكبرية بني والييت قفصة وقابس، إاّل أّن املؤشرات املتعلقة مبشاركة النساء يف احلياة 
العامة واحلياة السياسية ضعيفة يف خمتلف املؤسسات واهليئات واجلمعيات واألحزاب واملنظمات والسلطة 
التفاوتات حبسب اجلهات واملعتمديات والوسط )بلدي وغري بلدي(. بل أكثر من ذلك،  احمللية، وتزداد 
نالحظ ضعفا عاما يف أداء األحزاب السياسية واجلمعيات، وضعفا كذلك يف هيكلتها وتفاوتا كبريا يف 

قدراتها املادّية مما يؤثر على أنشطتها جهويا وحمليا. 

كما الحظنا خالل العمل امليداني، انتشار ثقافة »انعدام الثقة« بني القيادات احلزبية، وبينهم وبني بقية 
الفاعلني احملليني )مجعيات، نقابات ...(. فقد لعبت األحزاب السياسية يف اجلهات خصوصا، دورا »سلبيا« 
يف عالقة باجملتمع املدني، حيث مت »تسييسها« بهدف استغالهلا، مما ساهم يف تعكري و»فساد« اجلّو العام 

وانتشار حالة من عدم الثقة وثقافة االنتهازية والفردانية. 

مل يكن طرح مسألة مشاركة النساء يف احلياة العامة واحلياة املدنية يف هذه الواليات مسألة بسيطة يف 
ظّل انعدام الدراسات اليت تعنى بهذا املوضوع حمليا. كما تكمن الصعوبات احلقيقية يف هذا العمل يف مجع 
املعطيات الكمّية منها والنوعية، مع مراعاة خلصوصيات واختالفات كل والية وأحيانا كل معتمدية، 

وأخذ بعني االعتبار للعوامل التارخيية والثقافية والسكانية واالجتماعية والسياسية. 

كما أّن فهم واقع احلياة السياسية واملدنية يف هذه اجلهات غري ممكن، إاّل بالرجوع عرب الزمن إىل مراحل 
تارخيية سابقة قد جند فيها بعض التفسري ملا يقع اليوم من صراعات بني خمتلف الفاعلني. 

من جهة ثانية، ال ميكن فهم واقع »املشاركة السياسية واملدنية« إاّل من خالل حتليل خمتلف املؤشرات 
عائقا  وقابس،  قفصة  يف  واالجتماعية  والتارخيية  االقتصادية  الوضعية  شكلت  فقد  اجلهات.  هذه  يف 
كبريا أمام التنمية. ففي الوقت الذي كان يفرتض فيه أن تكون هذه اجلهات واليات رائدة على املستوى 

االقتصادي والتنموي، جند أنه وعلى العكس من ذلك، بات مصادر ثراءها هو املصدر األساسي ملشاكلها. 

فمناجم الفسفاط يف قفصة ومصانع الصناعات الكيميائية يف قابس، يف ظّل منوال تنموي خمتل وغري 
عادل، مل حتصد هلذه الواليات غري انتشار التلوث البيئي واألمراض اخلطرية ومشاكل عديدة اقتصادية 
)خاصة يف القطاع الفالحي والسياحي(، فبقيت هذه اجلهات »مهّمشة« بإمجاع كافة الفاعلني السياسيني، 

رغم خمططاتها التنموية الواعدة. 

اخلـــــامتــــــــــة 
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كما الحظنا حالة من االحتقان يف هذه اجلهات خاصة بني فئة الشباب، نظرا لشعورهم بالغنب والتهميش 
املتواصل منذ االستقالل حسب قوهلم، مما يفّسر التوّترات العامة واحلراك االجتماعي املتواصل يف بعض 

املعتمديات باخلصوص )خاصة يف احلوض املنجمي(. 

الوطنية  الدولة  وبناء  الوطنية  احلركة  يف  ساهمت  هاّمة  نسائية  مناذج  وجود  إىل  اإلشارة  يفوتنا  وال 
بعد االستقالل وخالل خمتلف احملطات التارخيية اهلامة، إال أّنها مناذج أسقطت من الذاكرة اجلمعّية 
والفين  واالقتصادي  السياسي  اجملال  )من  املعاصرة  نسائية  النماذج  وحتى  املختصة،  الكتابات  يف  وحتى 
والرياضي( ال تزال حتتاج إىل مزيد تسليط الضوء عليهّن لتعريف بهّن كقياديات يف اجملال السياسي أو 

املدني ويف كّل اجملاالت. 
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استنادا إىل نتائج العمل امليداني واملقابالت اليت متت يف الواليات املعنّية مع خمتلف املتدخلني )سياسيني، 
سلط حمّلية، مجعيات، أحزاب سياسية وإعالميني(  نقرتح مجلة من التوصيات، نصنفها اجرائيا حبسب 
اجملاالت، ونظرا خلصوصيات كل والية وأحيانا خصوصية كل معتمدية، نورد توصيات كّل والية 

منفصلة، وهي التالي:

والية قابسوالية قفصة

يف اجملال السياسي والسياساتييف اجملال السياسي والسياساتي

• تشجيع األحزاب لتشريك النساء يف كافة املستويات 	
ووضع آليات مراقبة، 

• االقتصادية 	 وخصوصياته  اجملالي  التقسيم  إيالء 
التخطيط  يف  أهمية  والثقافية  واالجتماعية 

والسياسات )اجملال احلضري، الريفي واملنجمي( 
• من 	 هلا  ملا  »العروشية«  مسألة  حلّل  سياسات  وضع 

دور يف تقليص مشاركة النساء 
• االحتياجات 	 ذوي  إدماج  سياسات  وضع/تفعيل 

اخلصوصية يف احلياة العاّمة 
• تكوين النساء يف جمال احلقوق األساسية والتنمية 	

الشخصية، 

• كافة 	 يف  النساء  لتشريك  األحزاب  تشجيع 
املستويات ووضع آليات مراقبة، 

• دعم اجملتمع املدني من طرف الدولة، 	
• النسائية 	 للجمعيات  املالي  الدعم  توفري 

باخلصوص
• العمل على ثقافة جديدة من التوعية والتحسيس 	

بقيمة التطوع والعمل املدني 
• احلمالت 	 عرب  العقليات  تغيري  على  العمل 

التوعوية بأهمية مشاركة املرأة يف الشأن العام

يف اجملال التعليمي والتكوين املهين والتشغيليف اجملال التعليمي والتكوين املهين والتشغيل

• اعتماد سياسات إلعادة ادماج الفتيات املتسّربات من 	
التعليم خاصة يف األرياف

• حسب 	 العاطل  شباب  إىل  بالنسبة  التكوين  إعادة 
متطلبات سوق الشغل

• قطاعات 	 يف  للنساء  املهين  التكوين  على  التشجيع 
ختدم اجلهة 

• وضع سياسات لتشغيلية ألصحاب الشهادات العليا	

• عند 	 خاصة  املدرسي  االنقطاع  مسألة  معاجلة 
البنات يف الريف، 

• والتوعية 	 التعليم  عرب  للمرأة  الثقايف  التمكني 
والتكوين

التوصيـــــــــات  
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يف اجملال االقتصادييف اجملال االقتصادي
• الصناعات 	 جمال  يف  خاصة  اخلاص  القطاع  دعم 

التقليدية واحلرفّية
• اإلنتاج 	 ودعم  الصغرى  االستثمارات  مناخ  توفري 

والتوزيع خاصة يف الريف
• تشجيع االقتصاد االجتماعي التضامين 	
• إعادة هيكلة املؤسسات املنجمّية	
• تشجيع املبادرة اخلاصة ومتكني النساء من التنّظم 	

يف جممعات مهنية يف الريف
• شكل 	 يف  الريفية  املناطق  يف  نسائية  فضاءات  بعث 

نوادي
• تشجيع املرأة احلرفية يف خاصة يف املنتوج التقليدي	
• يف 	 النساء  من  الصغري  اإلقراض  مصاحل  تقريب 

املناطق الريفية واملنجمية.
• إعادة النظر يف توزيع واستخدام ثروة الفسفاط مبا 	

خيدم التنمية االقتصادية يف اجلهة

• تغيري منوال التنمية حنو املزيد من التشاركية 	
والالمركزية

• الفالحة 	 جمال  يف  حقيقية  استثمارات  وضع 
)فالحة بيئية، ضيعات إحياء والصيد البحري..(

• شكل 	 يف  التنّظم  على  الريف  يف  النساء  تشجيع 
تعاضديات وجممعات نسائية

• بعث فضاءات للنشاط والتكوين للنساء 	
• الواحات 	 وملكية  الفالحي  القطاع  هيكلة  إعادة 

لضمان حقوق النساء يف املرياث
• تشجيع املبادرات النسائية اخلاصة وخلق فرص 	

عمل
• تعزيز االقتصاد التضامين االجتماعي	
• يف 	 التقليدية  والصناعات  الواحات  إحياء  إعادة 

اجلهة.

يف اجملال الرعاية واخلدمات الصحّيةيف اجملال الرعاية واخلدمات الصحّية
• مزيد العناية بأقسام التوليد 	
• حتسني وترية اخلدمات الصحّية يف املستوصفات يف 	

األرياف 
• يف 	 الطيّب  االطار  وتوفري  اخلدمات  حتسني 

املستشفيات خاصة يف أقسام االستعجالي 
• دعم اجلمعيات واملؤسسات العامة يف اجملال وضمان 	

دميومتها
• حتسني اخلدمات املقدمة من طرف خمتلف اجلهات 	
• عنها 	 املسكوت  العنف  أشكال  على  اللثام  إماطة 

االغتصاب،  الطفالت،  )تزويج  األرياف  يف  خاصة 
العنف الزوجي(. 

• بدوام 	 املعتمديات  يف  الصحية  اخلدمات  توفري 
كامل أيام األسبوع 

• جهوي 	 مستوى  على  االختصاص  أطباء  توفري 
وحملي 

• توفري األجهزة الطبية وشبه الطبية حمليا.	

يف اجملال الثقايف واالجتماعي والرياضييف اجملال الثقايف واالجتماعي والرياضي

• بعث فضاءات ثقافية خاصة للنساء 	
• للنساء 	 وتنزه  وترفيه  رياضة  فضاءات  تركيز 

والفتيات خاصة يف األرياف واحلوض املنجمي
• النساء 	 ملساعدة  البلدية  الروضات  ودعم  تشجيع 

للخروج للفضاء العام
• من 	 الرياضي  والتجهيز  النسائية  الرياضة  دعم 

فضاءات وقاعات مغطاة 

• ترسيخ قيم وثقافة املواطنة واحلقوق	
• وإعادة 	 للشباب  ومفتوحة  فاعلة  فضاءات  بعث 

الروح للفضاءات املوجودة 
• بعث مركبات رياضية مغطاة 	
• بعث فضاءات ترفيه نسائية 	
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يف اجملال اخلدماتي والبنية التحتيةيف اجملال اخلدماتي والبنية التحتية
• معاجلة إشكاالت البنية التحتية من صحة وتعليم 	

خاصة يف املناطق الريفية
• تعميم التنوير العمومي وقنوات املاء الصاحل للشراب	

• توفري البنية التحتية ووسائل النقل خاصة يف 	
األرياف 

• حتسني جودة املياه الصاحلة للشراب	
• تعبيد الطرقات  	
• معاجلة البنية التحتية خاصة يف األرياف 	

يف اجملال البيئييف اجملال البيئي
• معاجلة آثار التلوث يف أم العرائس، الرديف 	

واملتلوي باخلصوص 
• معاجلة آثار التلّوث الناتج عن املصانع	
• إجبار الوحدات الصناعية على اعتماد كل 	

االجراءات حلماية البيئة، مما من شأنه أن يؤثر 
على حياة النساء، 

• تنظيف الشواطئ وخليج قابس 	
• اختاذ اجراءات رادعة حلماية تلوث املاء واهلواء 	

ومعاجلة تداعياته على الفالحة. 
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راضية بن حممد - الردّيف/ قفصة

أستاذة  أنا  سنة،   54 سيّن  حممد،  بن  راضية  أنا 
مدارس ابتدائية، أبي كان عامل منجمي، عايشت 
خالل طفوليت معاناته يف امليناء، واكتسبت الغضب 
يف  الباكالوريا  على  حتصلت  هناك.  من  والثورة 
على   79-78 سنوات  يف  وتعرفت  قفصة  مدينة 
اخلط  من  كان  زوجي،  بعد  فيما  أصبح  شخص 
تلمذّية  خلية  معا  كوّنا  الوطين،  الدميوقراطي 
أنثى  جدا،  صعبا  كان  حينها  الوضع  السّرية،  يف 
مثال  املسريات  من  العديد  معا  قدنا  ومعارضة؟؟ 
الربهومي«،  »خالد  رفيقنا  استشهد  حيث   ،84 عام 
كنا يف املسرية وظننا أن البوليس يستخدم رصاصا 
أنه رصاص  بعد مقتل رفيقنا  لنا  تبنّي  لكن  أبيضا، 
اجلامعية.  دراسيت  امتام  من  أمتكن  ومل  سج  حّي.. 
سجلت يف جامعة منوبة، لكنين مل أمتكن املواصلة، 
ظروفنا كانت صعبة جدا، عدت للعمل يف الرديف، 

واشتغلت كمدرسة يف االبتدائي. 

الوحيدة،  املرأة  وكنت  مبسرية  قمنا  انتخاب،  بطاقات  على  حنصل  مل  املرات،  من  مرة  يف  أنه  أذكر 
استدعتين الشرطة وكونوا بطاقات ارشادات عيّن... من حسن حظي كان أخي يعمل مدير دار الثقافة.. 
كثريا ما كانوا يذهبون إليه ويلومونه كيف ان أخته معارضة ويعتربونين طائشة. أخي كان يتفّهم 
نشاطي، لكن أبي باملقابل كان حمافظا جدا، وكان يرفض أن يكون لي نشاط سياسي أو أن أخرج يف 

مظاهرات.. لدي 6 أخوات بنات، وأبي كان يردد دائما »إنت البنت املارجة منهم« ألنين كنت املعارضة. 
من حسن حظي مل يتم ايقايف، كانوا يراعونين ألن أخي كان مثقف وابن التجمع، لكن ما حيسب له 

من وجهة نظري هو كونه مل يعارضين أبدا ومل مينعين، كان يقبل بنشاطي وهذا ما دعمين. 

»معارض«  قوهلم  حسب  لكونه  عليه  يوافقوا  مل  أهلي  طبعا  معارضا،  يساريا،  زوجا  اخرتت  زواجي  يف 
و»سّكري«، ورغم ذلك تزوجته وأجنبت 3 أطفال. 

ملخـص سيــر حياتيــة لبعــض النساء من قفصــة وقــابس 



134

مشاركة النسـاء يف احلياة العامة والسيـاسية يف واليتـي قـابس وقفـصـة

الوطد،  حلزب  التأسيسي  املؤمتر  ويف  الثورة،  بعد 
قررنا تأسيس أول فرع يف الرديف ودخلت كعضو 
والرفيق  بلعيد  شكري  الشهيد  جاءنا  ثم  حملي، 
الفرصة  هذه  ننتظر  كنا  مراد،  بن  فوزي  املرحوم 
لنبدأ يف النشاط الفعلي.. زوجي ترشح يف عام 2014 
عمار  مّر  لألسف  لكن  الثالث،  وكان  قفصة،  على 

عمروسية فقط ومل ينجح بقية أعضاء القائمة. 

الوطد  حلزب  جهوي  مؤمتر  نظمنا   2016 عام  يف 
األول  الثانية،  وكنت  ترشحي  وقدمت  قفصة،  يف 
والتأطري  بالتعبئة  وكّلفت  التليلي،  جنيب  كان 

داخل املكتب اجلهوي. 

والنضال  السياسة  يف  عملي  مراحل  خمتلف  يف 
مل أجد دعما حقيقيا من عائليت، الدعم الوحيد جاء من رفاقي يف احلزب، حتى زوجي عندما فشل يف 
االنتخابات وقّرر االنسحاب من العمل السياسي بعد اغتيال شكري بلعيد يف 2012، مل يعد يشجعين، بل 

طلب مين االنسحاب، لكنين طبعا رفضت. 

 7 قائمة جيدة، وجنحنا يف مترير  البلدية، وكونا  االنتخابات  2018 شاركنا كجبهة شعبية يف  يف 
من أعضاءها يف الرديف، كان عمال صعبا، التحرك وطرق األبواب... والتنقل بني املناطق... أعتقد أن 
مشاركة اجلبهة كانت عموما ضعيفة ألننا مل نتقدم يف كل البلديات وكان هذا من وجهة نظري 

خطأ، رغم أنين أعرف أن احملفز األساسي هلذا االختيار كان قّلة املوارد لدينا كجبهة. 

اليوم عندي العديد من األمراض املزمنة، وأجد صعوبات عديدة يف التنقل بني اجلهات فأنا إىل اليوم ال 
أملك سيارة، وأطلب أحيانا من رفاقي ايصالي عندما تكون لدينا تظاهرات جهوية أو يف تونس..، وهذا 

يعيق عملي طبعا ومشاركيت السياسية. 

اجلمعيات  يف  تشاركن  فالنساء  قبل،  من  أفضل  هي  قفصة  يف  اليوم  النسائية  املشاركة  أن  أعتقد 
واألحزاب املعارضة واحلاكمة، أما قبل الثورة، فمن تشارك يف املعارضة كانت »تنعت بالصبع )يشار 

إليها باإلصبع(«. 
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حيــــــاة نصــــرى - قفصــــــة 

52 سنة، أصيلة قفصة، متزوجة،  »أنا حياة، عمري 
وزوجي يعمل يف قابس منذ 20 سنة ولدينا 3 أطفال. 
الفنون  معهد  يف  درست  فين،  نسيج  يف  تقنية  أنا 
يف  وعملت  قفصة  إىل  عدت  ثم  بتونس  اجلميلة 
سنوات.   4 مدة  التقليدية  للصناعات  الوطين  الديوان 
وأّمي  منزلي،  على  الشيء  بعض  بعيدا  املركز  كان 
كانت مريضة، تعبت فانقطعت عن العمل يف الديوان. 

منسجا  فاشرتيت  للعمل  اضطررت  ابنيت،  والدة  بعد 
النسيج،  من  اللوحات  أصنع  وبقيت  املنزل  يف  جديدا 
معي،  بنتا  ضممت  ثم  سنوات،   5 مّدة  وحدي  عملت 
وبعد 5 سنوات زدت بنتان، كنا 4 نساء لفرتة طويلة 
بنت   30 ومعي  ورشة  صاحبة  اليوم  أنا  معا.  نعمل 
وأنا  والتسويق.  التزويق  اطارات يف   5 وأشغل  حرفية 
فرع  الدولي  العفو  منظمة  يف  عضوة  سنوات  منذ 

قابس، وقيادية يف حزب العمال بقفصة. 

أوالد  ويسارية،  متحّررة  عائلة  من  أحندر  أنا 
تعرضت  اليت  نصرى  مفيدة  )منهم  مناضلني  عمي 
الثانوي،  يف  كنت  عندما  واحملاكمات(.  للمضايقات 
وجدت نفسي ال ميكن أن أكون إال يسارية، من دون 
أن أقرأ شيئا يذكر عن اليسار، وجدت نفسي أدافع عن 

احملرومني وأناضل من أجل فصل الدين عن الدولة. 

دخلت منذ 16 سنة احتاد الشباب الشيوعي، طبعا واجهت مضايقات من البوليس، لكنين مل أسجن ألنين 
كنت يف السّرية. حتى زوجي طوال حياتنا الزوجية مل يعلم أبدا أنين أنشط أو أّنين قيادية يف حزب 
العمال، تفاجئ بذلك بعد الثورة، فقد كنت أقابل رفاقي يف السّرية، وكانت جريدة احلزب »البديل« 
تصلين وكنت أقابل »عمار عمروسية« وغريه، نلتقى بعيدا.. حتى أن أهل زوجي شكوا يف أمري وخاصة 
تكرار خروجي يف أوقات خمتلفة )خاصة مع غياب زوجي للعمل يف قابس(، وكانوا يسألون أبنائي »تي 

وين متشي أمكم؟«. 
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كانت مرحلة ما قبل الثورة أفضل من اآلن بكثري رغم التتبعات واملضايقات، فبعد الثورة اختلط احلابل 
بالنابل وأصبحت األصوات تشرتى بـ 10 دنانري. 

بعد الثورة أعلنت أنين يف حزب العمال، وصدم الناس، مبا فيهم زوجي وعائليت والناس، زوجي خرّيني 
بني أوالدي واحلزب، قلت له ليس املوضوع أوالدي، أنت ختريني بينك وبني احلزب، وأنا أختار احلزب. 

سكت ومل يعد سؤاله مرة أخرى، أما أوالدي فيحرتمون اختياراتي. 

أنا امرأة دؤوبة وأعمل كثريا وعضوة يف العديد من اجلمعيات واملنظمات، أعمل »لني ساقّي اتطيب«، 
ويتصل بي رفاقي فأخرج حبماس يف أي حترك وأية مسرية وكأنين مل أكن مرهقة. 

وال  ضعيفة  تكون  املادية  استقالليتها  دون  املرأة  أن  أعتقد  احلياة،  يف  الصغرية  جتربيت  بعد  اليوم  أنا 
6 اخوة(، وكلنا اليوم خرجيي جامعات، أبي كان »عايش  ميكنها فرض نفسها.. لقد رّبتنا أمي )كّنا 
أمي  كانت  باملقابل  باألسبوع،  أحيانا  عنا  ويغيب  قفصة،  يف  حمالت  له  كانت  الّسكر(،  )كثري  جّوه« 
تصنع البطانيات من أجلنا ومن أجل تربيتنا وضمان دراستنا، حتى أن أهلها وكانوا أثرياء، طلبوا منها 

تطليقه لكنها رفضت. 

أنا اليوم فخروة بابنيت اليت ترشحت يف االنتخابات البلدية، وكانت الثالثة يف قائمة اجلبهة الشعبية، 
امسها بسمة بشتيين، جنحت وهي يف اجمللي البلدي اليوم، أنا ساعدتهم يف احلملة االنتخابية )كنت 

اخلامسة يف القائمة(، وأعتربها جتربة مجيلة جدا«. 
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نعيمـــة هّدار نّفــــوسي – املنزل/ قابس 

بقابس  املنزل  منطقة  أصيلة   ،1965 مواليد  من  أنا 
املدينة، مهم بالنسبة لي ذكر املنزل ألنه مهّم جدا يف 
عربي«،  »مدينة  يف  تربيت  فقد  االجتماعية،  التنشئة 
يف  درست  كبرية.  وعائلة  شعبية«،  »حومة  وسط 
البداية يف قابس، وكنت أّول حارسة مرمى يف فريق 
كرة يد نسائي يف قابس، كنت أتنقل وأنا يف املرحلة 
الثانوية وأعود ليال وال أجد أية صعوبات، وهذا أعطاني 

الكثري من األحباء ويف نفس الوقت الكثري من األعداء. 

درست يف املعهد األعلى للتنشيط الثقايف عندما كان 
مّدة  معطلة  بقيت   ،1991 عام  خترجت  العسل،  بباب 
شهرين، ثم مت تعييين كمنشطة باملندوبية اجلهوية 
للثقافة، كنت البنت الوحيدة يف كل اجلنوب اليت يتم 
 1992 تعيينها مديرة دار ثقافة ومت تعييين فعال عام 
كمديرة دار الثقافة بقابس. ويف عام 1993 أصبحت 
مديرة دار الثقافة، ويف 1998 أصبحت مديرة املرّكب 
اليوم  أصبحت  حتى  الوظيفة  يف  وتدّرجت  الثقايف، 
اجلهوية  باملندوبية  الثقايف  العمل  مصلحة  رئيسة 

للثقافة بقابس. 

العمل كان متعبا جدا، مل يكن لدينا مقّر، كنا نعمل يف شقة غري مهيئة للعمل الثقايف، كنت أّول 
أنه  مقتنعة  كنت  أنا  مألوف.  غري  حدثا  هذا  كان  الرجال،  املساجني  لتنشيط  السجن  أدخل  امرأة 
على العاملني يف احلقل الثقايف طرق األبواب والذهاب إىل الناس يف امليدان، وعدم االكتفاء بالبقاء 
ثقافة رغم كونه كانت هناك  دار  امرأة ومديرة  قبلت كوني  الناس.  قدوم  انتظار  يف  املكاتب  يف 
جتاذبات، هناك جمموعات كانت إذا مل تكن معها فأنت ضدها، وصل األمر ببعضهم إىل تهديدي 
بشكل مباشر، لكنين مل أكن أنصاع ومل أكن تابعة، كانت لي مواقفي الشخصية.. كانت هناك 
حروب كبرية، وكنت الوحيدة يف اجلنوب اليت تعمل آلخر الليل )الساعة الثانية والثالثة صباحا 
يف بعض األحيان(، وكنت وحدي وأحتدى اجلميع وكانوا حيرتمونين. واجلميل كذلك أنهم حتى 
عندما كانو خيتلفون معي ويصل األمر إىل شتمي، لكن مل يكونوا »جيبدوا األعراض أبدا« عكس ما 

يقع اليوم، 
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تزوجت عام 1996، زوجي كان يساري، أستاذ حقوق، ولليوم مل يعمل، هو من املفروزين أمنيا، كان يف 
احتاد الطلبة يف سنوات اجلامعة، ودرس يف فرنسا وسوريا، واجه العديد من املضايقات من البوليس، لكن 
بفضل أبيه مل يسجن، لكن باملقابل يرفض يف كل املناظرات اليت شارك فيها، يقصى فقط النتماءاته 
الفكرية. أمام هذه الوضعية اخنرطت يف التجمع الدستوري الدميوقراطي عام 1997، كنت مضطرة 
قوة  ورغم  التجمع...  غري  حينها  قوية  أحزاب  هناك  يكن  مل  معهم،  واالخنراط  التجمع  يف  للدخول 
التجمع حينها، منعتهم من النشاط يف دار الثقافة )ما عدا يوم الرئيس خالل االنتخابات(، واجليد يف 
هذه التجربة أنهم مل يتدخلوا ومل يواجهونين أو يرفضوني لكون زوجي يساري. كانت املسؤولة تكتب 
التقارير بشكل دوري، كنت ازعجها وأنافسها، فأنا كنت استميت يف اجناح مبادراتي وقراراتي  عين 

وكان هذا دوما ردي والعامل الذي محاني. 

يف عام 2002 اتصل بي والي قابس وطلب مين الرتشح ملنصب »نائبة جهوية الحتاد املرأة«، اعتربت ذلك 
حينها شرفا لي، استشرت زوجي وساندني يف قراري ودعمين كثريا حتى أجنح. أخذت منصب نائبة 
جهوية، وجدت 2000 منخرطة معي يف النيابة. يف ماي 2006 »خرجوني« من االحتاد، كانت الرئيسة 
حينها على املستوى الوطين السيدة عزيزة حترية، وأصرت أن أجدد، واقرتحوا عليا أن أكون معتمدة، 

لكن مل يكن ذلك ممكنا، فكيف أكون معتمدة وزوجي معّطل عن العمل، غري ممكن. 

املدينة،  مهرجان  مديرة  وكنت   ،2004 عام  علي  بن  العابدين  زين  حلملة  اجلهوية  املنسقة  كنت 
وجنحت احلملة واملهرجان، وكانت صفعة للعديدين الذي كانوا يتوقعون فشلي. 

صادفت عديد العراقيل واملخاطر يف عملي يف االحتاد، أذكر أنه متت دعوتي يف مكتب رئيسة االحتاد 
يف تونس وكان معنا عضو جملس نواب، كنا نتحدث، مت لومي لكوني قلت للكاتب العام للتجمع يف 
شنين »أنا ال نستعرف بيك وال بالتجمع«، كانت هذه هي التهمة املوجهة لّي.. كان ميكن أن أسجن. 
كان لي صديق مسؤول يف »الغرفة املختصة« وكانت زوجته صديقيت، جاءني وقال لي »امحد رّبي، 
بناتك كنت باش تولي ماعادش تراهم« وحتى عزيزة كان سيشملها العقاب لكنها نسقت مع الوزير 

بن ضياء. 

جلنة  عام  وكاتب  االحتاد  رئيسة  وحبضور  قابس  يف  والي«  »أتعس  بـ  مجعين  خاص  اجتماع  خالل 
التنسيق، أعلموني أنهم فخورون بي ومبساهماتي وشكروني، لكن مع األسف »الكرسي اليدوم«. قلت 
نائبة جهوية،  إلي شد يّف صحيح باش نكون  البالد، وهو  والي حيكم يف  الوالي، »كان مكانك  للسيد 
ويشهد رّبي إني عملت بكل جهد، لكن لألسف أنت لست والي قابس، بل هناك والية يف قابس )وكنت 
أقصد »سيدة حسونة أو األصح بوعبد اهلل ألن حسونة هو لقب العائلة اليت كفلت والدها(، أنا ال أمارس 
بعد ذلك عدت إىل عملي بشكل عادي،   ،  2006 عام  املرأة  احتاد  القذرة. وقلت، خرجت من  سياساتك 
كانت تشوه صورتي وتقول أنين معارضة وتطلب من الزمالء طردي كوني معارضة. أذكر أنه يف 
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2005 كان عندي مهرجان الطفل واتصلت بي رئيسة االحتاد وأعلمتين أن Mepi سيأتون لزيارتنا 
ودعمنا، استقبلتهم، كان شخص أمريكي وشخص تونسي مكّلف بالرتمجة، اقرتح عليا بشكل مباشر 
أن أكون معهم وأن يدعموني كنائبة للمرأة، وأن تكون لي منحة ويتم وضعي يف اجمللس النيابي أو 
جملس املستشارين. واملقابل هو أن أكون صوتهم... أي أن أكون جاسوسة هلم، رفضت قطعيا، وأنهينا 
املقابلة بشكل لطيف.. هنالك من النساء يف االحتاد من وافقن على ذلك خدمة ملصاحلهم اخلاصة وأنا 

أعرفهّن باالسم.

الفنون بقابس، وعضوة يف  اليوم عضوة يف مجعية دار  الثقايف وأنا  النشاط  أنا أحترك كثريا، وأحّب 
الدولي. كما  الواحة للتمثيل، ومجعية معرض قابس  مجعية تكاب للمسرح، ويف مجعية كوكب 

كنت بني 1999 و2005 مستشارا بلديا بقابس ومساعدة رئيس البلدية. 

أعتقد أنين كنت معارضة داخل التجمع، حاولت تكوين لوبي داخل التجمع هلدف التغيري، لكن طبعا 
الفساد أكرب مّنا وأكثر تعقيدا ... هنالك مثلي عديدات ينشطن يف االحتاد وهن معارضات أكثر من 
بانتسابي  اليوم  التجمع ال ميثلين، وأعتز  أن  أقول  التجمع وكنت متهمة دوما ألني  املعارضة خارج 
لالحتاد كمدرسة تعلمت منها الكثري من جتربة سياسية خاصة يف املنافسة بني االحتاد واهلياكل 
التجمعية األخرى مثل كاتبات التجمع وأمهات تونس )السيدة العقربي( وكان صراع مواقع فعلي 

بني األفراد. 

بعد الثورة انسحبت من العمل السياسي وعملت خطوة للوراء ألني خفت من »تطييح القدر«، واصلت 
واليوم كونت مجعية  للثقافة بقابس،  باملندوبية اجلهوية  الثقايف  العمل  عملي كرئيسة مصلحة 
»ذاكرة األيام« خلدمة املرأة والصاحل العام بعد ما الحظت الفساد والفوضى اليت جتاوزت الناس »إّلي 
فرحوا بالثورة ويسبوا يف النظام القديم هوما بيدهم استغلوا مناصبهم وولوا فاسدين«. اليوم رغم كل 
املرأة  اإلقصائية وعلى  العقلية  إىل  باإلضافة  مكّبلة هلا  تزال  املرأة ال  التزامات  أن  أعتقد  اجملهودات، 
أن تناضل مع الرجل من أجل افتكاك مكانتها. أنا رمست مساري، واليوم أحاول مواصلته عرب العمل 

اجلمعياتي وهذا كاف بالنسبة لي. 
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هـــادية عــامري - بين زلطن، تبلبو/مطمــاطــة
 

املرحلة  درست  العاصمة،  تونس  يف  مولودة  عامري،  هادية  أنا   
االبتدائية يف مطماطة وبين زلطن، أهلي كانوا مقيمني يف تونس 
العاصمة، كانت هلم حمالت يف األسواق، لكن عادوا عندما كربنا 
ودخلنا إىل املدرسة، أراد أبي أن ندرس يف مطماطة مسقط رأسه. 

درست حتى الباكالوريا لكنين مل أجنح، وبعد سنتان، أي عام 1998 
تزوجت زوجي أصيل بين زلطن، واستقرينا هنا وأجنبنا 3 أطفال. 
مل أمتكن من احلصول على عمل ألنه مل يكن لي مستوى تعليمي 
يسمح لي بذلك، ومل تكن لي شهادة، كما مل يسمح لي أبي بتعّلم 
2006-2007، تكّونت ضمن مشروع »دعم  أو حرفة. يف  أي صنعة 
األملاني،  التعاون  وكالة  مع  زلطن«  بين  يف  اجلمعياتية  احلياة 

وأسسوا مقّرا لروضة لألطفال، كما أسسنا طاحونة يف اطار مشروع »دعم منتوجات املنطقة« بدعم من 
مجعية ايطالية، فأصبحت النساء تعملن يف جمال االعالمية واللغات واخلياطة والتطريز ورسم احلرير، 

واستفدت معهم يف التكوين يف اإلعالمية والصناعات التقليدية وتربية الدجاج والنحل. 

زوجي مل يكن لديه إشكال يف أن أتابع تكوين، استفدت كثريا من االعالمية لي وألبنائي، بدأت مشروع 
تصيب  اليت  واألمراض  اجلنوب،  يف  الشديدة  احلرارة  أحيانا  املشكل  واملاعز،  الدجاج  ثم  األرانب  تربية 

احليوانات لذلك فشلت بعض املشاريع، فغرّيت إىل أنشطة أخرى. 

تكّونت يف تربية النحل عرب األنرتانت، الطعام البيولوجي اخلاص جبهيت )كسكسي وملثوث وبسيسية 
أنا أجرب كل شيء، وأريد حتسني مشاريعي. مّرة زارتنا  ...(، مشروعي ناجح منذ سنتني.  وزيت زيتون 
سائحة أجنبية، وعادة إلينا مّرة أخرى وأحضرت نبتة Aloevera زرعتها يف بييت واكتشفت أنها مهمة 
واملستوصف  بها شاب لسعته عقرب هنا  املاضي عاجلت  األسبوع  آخرها خالل  ومفيدة، وجربتها كثريا، 
كالعادة مغلق، أنقذته هذه النبتة. املستوصف يف بين زلطن يعمل صباحا من الثامنة إىل 11 ظهرا، وال 
يعمل السبت واألحد وهذا مشكلة كبرية بالنسبة إلينا، فال حيق لنا املرض خالل نهاية األسبوع أو خارج 
أوقات عمله، والعديد من النساء تواجهن صعوبات خاصة عند الطلق وال جتدن أين تلدن وتلدن يف الطريق، 
فتضطّر املرأة للبحث عّمن يوصلها إىل مطماطة أو قابس، طبعا يف فصل الشتاء وعندما »حيمل الواد )أي 
ميتلئ(« الوضع يسوء كثريا... النقل صعب جّدا ففي أيام الدراسة تأتي احلافلة 4 مرات يف اليوم يف أوقات 
معينة، وخارج أيام الدراسة تأتي احلافلة مرتني، يف السادسة صباحا واخلامسة ظهرا، وهذا عائق كبري 
بالنسبة لكل السكان، وهو ما دفع بالعديد من العائالت إىل الرحيل عن بين زلطن خالل السنة املاضية. أما 

الربيد فلدينا مكتب بريد يفتح مّرة يف األسبوع وقالوا أنهم سيغلقونه. 
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يف  تأسست  زلطن  بين  يف  النساء  مجعية 
وأنا  الفتيات،  من  مجلة  كونتها   ،2013
اقرتحن  هّن   ،2015 عام  فيها  اخنرطت 
رئيسة  اليوم  أنا  قبلت،  وأنا  انضمامي 
املال  وأمينة  انا  سوى  يوجد  وال  اجلمعية 

يف املكتب املدير. 

ال  فهو  اجملتمع،  هي  نواجهها  اليت  املشكلة 
يقبل أن تشارك املرأة يف الورش خارج بين 
أنا  املنزل،  زلطن أو أن تقضني ليلة خارج 

اجنم  وبعداش  حاضره،  وماكلته  حاضره  »كسوته«  يوم  كل  حيب  الوطين،  احلرس  يف  »يعمل  زوجي 
نتصّرف يف الوقت«، باإلضافة لدي امرأة كبرية ضريرة ، وأطبخ يوميا لألسرة، ولدي حيوانات اعتين بها 
ولدي نباتاتي، إىل جانب النسيج والصناعات البيولوجية، لذلك ال ميكنين متابعة تكوين خارج بين زلطن 

... أنا وزوجي متفقان يف هذا، املهم هو أن يكون املنزل مرتبا وكل شيء يف مكانه، ثم ميكنين النشاط. 

وضعت اجلمعية على موقع الفايسبوك وعلى موقع واب اجلمعيات، وتعلمت كتابة املشاريع، وجنحت يف 
احلصول على الدعم من مجعية ايطالية وفرت لنا طاحونة... أنا ال أيأس وأعمل جبّد، لألسف الفتيات 
هنا ال تتبعنين، فهدفهم مجع املال يف أقرب وقت وليس حتقيق التنمية، عقليتنا خمتلفة. أنا أريد العمل 
أنين أحلم كثريا وأريد تغيري اجلهة وأن  اجلماعي وأن نستثمر معا ونكرّب مشاريعنا.. زوجي يقول لي 
ذلك لن يقع.. أمتنى أن تصبح نساءنا أكثر نشاطا ألّنهن تكتفني برعاية األغنام وتنظيف املنزل وال تردن 
املشاركة يف احلياة العامة... وليس لديهّن أصال رأي وال موقف، ففي االنتخابات مثال تذهنب للتصويت 

لكنهّن تصوتهن ملن يطلب منهن التصويت له، تأخذن بقرارات الزوج واألخ أو األب. 

يقولون أننا يف بين زلطن تعود أصولنا إىل ليبيا أي أننا عرب ولسنا برببر مثل مطماطة وغريها يف اجلهة، 
والعقلية هنا صعبة جدا، حمافظون ومتعصبون، لدّي أختان، جراء ضغط أبي خرجتا ومل تعودا.. رحلتا 
دون عودة، ذهنب للعمل يف جربة، لقد حالون مع أبي أن يسمح هلّن بالدراسة أو متابعة تكيون او العمل 
لكنه رفض، حتى عندما تقدم أشخاص خلطبتهن رفض ذلك.. مل تعد احلياة تطاق بالنسبة هلما فرحلتا... 
هربن يف غفلة من اجلميع... تتصل بي اخواتي من حني آلخر، فقد تزوجت احداهّن والثانية تعمل، لكن 
أبي يرفضهّن وهو قطعي فهو يعترب أنهّن مصدر عار عليه .. هو ال يتقّبل املوضوع البتة... وضعية النساء 
هنا صعبة جدا، فهّن ال ترثن وال تعملن، وأحيانا يرفض األباء أصال أن تذهب الفتيات للتسوق، وكأنه 
سجن مفتوح.. حياتنا يف بين ذلطن صعبة .. أنا حلمي أن أجنز مشروعا كبريا لألكل البيولوجي... أمتنى 

أن أرى يوما ما امرأة لديها حمّل فيه كل منتوجات جهيت. 
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غزالــــة حممـــدي - قفصـــة

39 سنة، متزوجة موظفة يف قباضة  امسي غزالة حممدي، 
القصر، مسوني »غزالة الشقرة«. عندي 5 أخوة أتذكر عندما 
ربي  »ماجابش  يقولون  األقارب  الباكالوريا، كان  جنحت يف 
ماألوالد باش جييب مالطفلة؟« وكان هذا حتديا بالنسبة لي. 

لنشاطاتي يف  للجامعة وأطردت منها نظرا  1998 دخلت  عام 
احتاد الطلبة. أنا كنت من مؤسسي جلنة املعطلني عن العمل 
أصحاب  املعطلني  احتاد  بعد  فيما  أصبحت  واليت   2006 يف 
الشهائد، وأنشط يف احلزب الدميقراطي التقدمي وأنا عضوة 
يف منظمة العفو الدولية من 2007 ونائبة رئيس فرع الرابطة 
اجلمعية  يف  بنكي  كإطار  عملت  اإلنسان.  حلقوق  التونسية 
منها  طردت  طبعا  لكن  و2008   2006 بني  بالقصر  التنموية 

ألني كنت فاعلة يف أحداث احلوض املنجمي. 

 11 لقد متكنت من فرض اإلقامة مبفردي على اجلميع منذ 
سنة، وهذا قرار كان ضّد كل األعراف االجتماعية.. و»كثر 
أنا »ما يهمنيش«، بالنسبة لي احلرية  القيل والقال« لكن  عاد 

صدق »ما تنجمش تتكلم على احلرية بدون أن تكون حرا«. 

تعرضت لإليقاف والتعنيف مرات عديدة، أذكر أنه يف مرة من 
املرات مت تعنيفي من طرف رئيس منطقة قفصة وهو من جالدي 
احملاكمة  أحداث  يف  تعنيفي  وقع  كما  أنفي،  وكسر  احلوض 
شهادة  وعندي  الركبة  مستوى  على  ساقي  وكسرت   2009 يف 

طبية ب 30 يوما راحة وقضية عدلية ال تزال جارية.

20 يوما  2010 دخلت يف إضراب جوع يف مقر احتاد الشغل من أجل العمل ثم يف منزل العائلة مدة  عام 
أوقفته بطلب من السيد عبد السالم جراد الكاتب العام وقتها وأدرج امسي ضمن قائمة املتمتعني مبنحة 
بدون عمل ولكين رفضت ومتسكت حبقي يف العمل الفعلي ويف 2011 دخلت أنا ووالدتي يف اعتصام يف دار 
االحتاد 10 أيام وأمي مريضة بالربو.. خرجت يف 11 جانفي2011، ثم رجعت إىل الشارع حتى وقع اتفاق 

بني االحتاد ووزارة الداخلية إلحلاقي بالقباضة املالية بالقصر بقفصة. 
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مل تكن حياتي سهلة، فأن تكون امرأة مناضلة ومعارضة يف وسط مثل وسطنا االجتماعي مسألة غري 
مقبولة، كنت موصومة من اجلميع »جنيب العار للعائلة«، ألنين كنت جريئة إىل حد احراج اجلميع 
حتى رفاقي يف النضال.. أنا مل أتزوج حتى 39 سنة ألّن الرجال يعتربونين »صعيبة«، يقولون »اذيكا امرا 
صعيبة«، يف مّرة أراد شخص خطبيت، فاستشار زميال له، فكان جوابه »تي هاذي ما قدرش عليها بن علي 

باش تقدر عليها أنت؟؟«. 

لقد عانى أبي وامي جراء قراراتي ومواقفي، مت ايقافهم بشكل متكرر وكانت السلطة تبتزهم وتقايضين 
بهم، »جيبوا بنتكم«... لقد حتملت أسرتي التبعات، حتى أّن أبي قال مّرة للشرطة »يا سيدي طالبة خدمة 

أعطوها وما جتونيش، كان جييين حد نربطو يف بالصة البهيمة«. 

نتفّكر ليلة 13 جانفي 2011، ليلة خطاب بن علي »فهمتكم وستحاسبون« .. كّنا حماصرين، طلبوا مين أن 
أنام يف بيت آخر حلماييت، لكين رفضت قلت »نبات كان مع أمي ألنها مستانسة بهّمي«. 

مشكلتنا يف تونس ويف قفصة حتديدا هي مشكلة عقليات، فالعقلية ال تزال ذكورية حتى يف األحزاب 
الفعلية ونأمن  املساواة  بأنواعها، لكن عندي قناعة بضرورة  املضايقات  املرأة قد تتعرض لكل  التقدمية 

باإلنسانية واحلرية اليت تقف عند حرية غريي.

كانت لي عديدة التجارب يف املنظمات واجلمعيات، انتخبت مثال عضوة يف االحتاد منذ 2002 يف اجلامعة 
وأنا مستقلة حزبيا ونلم كافة احلساسيات وهذاك قوة العمل النقابي يف 2012 إىل 2014 يف التنسيقية 

اجلهوية باجلبهة وكنت مسؤولة على املرأة وبقيت مستقلة. 

معطلني   3 فيها  وكان  رجال،  نساء/7   4 كنا  بالعهد«  »الوفاء  مستقلة  قائمة  رئيسة  كنت   2014 يف 
وكانت من القوائم املنافسة األربعة خالل االنتخابات... عملت احلملة كيف الرجال ودخلت القهاوي 
»كان البريان ما دخلتهمش«، وساندت قائمة حزب العمال وقائمة مستقلة من أجل الصداقة ومصداقية 

األشخاص.

أعتقد أني أنا اليوم انسانة مؤثرة يف حميطي، مثال يف القباضة أصبح اإلضراب عادة مل تكن موجودة قبل 
جميئي... أنا انسانة نؤمن باشرتاكية ماركس إىل أبعد احلدود.. االشرتاكية مبعنى العدالة واملساواة 

وليس الشعارات.. هي ممارسة يومية. 
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فرحات عثمان، حفريات حول دور احلركة النقابية يف النضال السياسي بتونس، موقع نواة، 23   .7
جويلية 2013، ومت االطالع عليه يف 7 سبتمرب 2018،

https ://nawaat .org /porta i l /2013 /07 /23 /%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%8A
%D8%A7%D8%AA -%D8%AD%D9%88%D9%84 -%D8%AF%D9%88%D8%B1 -
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D-
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 ،2015 16 أفريل  هيثم سليماني، قفصة: ثالثية احلضارة والثروة والثورة، موقع نون بوست،   .8
https://www.noonpost.org/content/6286 ومت االطالع عليه يف 22 سبتمرب 2018. 

اصـــــــدارات أخـــــــــرى

• عشرينية 	 مبناسبة  خاص  اصدار  باملطوية،  والثقافة  للتنمية  الوطين  العني  مهرجان  مجعية 
املهرجان، 1986

• 	 )2017 الرائد الرمسي للجمهورية التونسية )عدد  16 - 17 فيفري 
• دستور اجلمهورية التونسية، تونس، 2014.	

أشرطــــة وثــائقيــة / فيــديــــــو
 

• الشريط الوثائقي الذي أعده طلبة املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية والتعمري ويف تونس حول 	
 ،  https://www.youtube.com/watch?v=RBmeLrnvT10&feature=share بقفصة:  والرتميل  القصبة 

مت نشره يف 24 ماي 2013 ومت االطالع عليه يف 6 سبتمرب 2018.
• الشريط الوثائقي الذي أعدته اإلذاعة الوطنية التونسية حتت عنوان »حممد الدغباجي ذاكرة 	

وطن«: https://www.youtube.com/watch?v=4WL52WdPoiU، مت االطالع عليه يف 8 سبتمرب 2018.
• 	https://www.youtube.com/ ،شهادة الطاوس الشرايطي، جلسة استماع يف هيئة احلقيقة والكرامة

watch?v=7c6UA5zCxsA )اطلع عليه يف 3 اكتوبر 2018(.

• من املعلومات ميكن الرجوع إىل فيديو برنامج »سنوات اجلمر«، شبكة تونس االخبارية، نشر يف 28 	
https://www.youtube.com/wa :جانفي 2014، اطلع عليه يف 10 أكتوبر 2018، انظر الرابط التالي

 tch?v=s4sYunz8a8k&feature=youtu.be
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à la vie publique et politique en milieu local : cas de localités de Gafsa et Médenine«, Centre de 
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املــــــالحــــــق 

ملحــــق عــــدد 1
عرض تفصيلي لرتكيبة جمتمع البحث حسب املرحلة، اجلنس،

احلالة االجتماعية واهلياكل يف كل من قفصة وقابس

املرحلة األوىل من البحث يف والية قفصة 

احلالة اجلهة االسم
االجتماعية

املستوى 
املهنةالتعليمي

اجلمعيـــــــــات

ابراهيم الساعي 
الرابطة التونسية حلقوق 

مدير مدرسة األستاذية متزوج )3 أطفال( االنسان فرع قفصة

توفيق عني 
مجعية احلوض املنجمي- أم 

مدير مدرسة ترشيح معلمنيمتزوج )2 أبناء(العرايس

طالبة طالبة عزباءمجعية عتيدنهال ظاهري

مهندس جامعيمتزوج )2 أبناء( مجعية ارادة- القصرمجال كتاح

امساعيل بوترعة
مجعية ثقافة دميوقراطية 

أستاذ جامعي متقاعدعاليمتزوجوحرية

عون خدمات اعداديمتزوجة )3 أبناء(مجعية ربات البيوت– القطارمجيلة سعد 

فائزة رضوان 
مجعية الرمحة للتنمية 

والنهوض االجتماعي- سيدي 
عيش

ابتدائيمتزوجة )6 أبناء( خياطة 6 

رضا الطاهر 
مجعية التنمية العزايزية- 

متقاعدثانويمتزوج )5 ابناء(السند

موظف ثانوي متزوج )2 أبناء( مجعية كابصا اجلديدةياسني الناصف 

مروه ناجري
مجعية ندى للمواطنة 

طالبة طالبة ماجستري عزباءوالتنمية

اخصائية اجتماعيةجامعيعزباءمجعية شباب قفصةألفة بالقاسم 

عزيزة بالضياف
مجعية سند للخدمات 

معطلةاألستاذية عزباءاالجتماعية 
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طالبة جامعيعزباءمجعية مواطنونمروى عليمي

نوارة بالضياف
مجعية االومليب القفصي لكرة 

موظفة -عزباء اليد

مدير متصّرفجامعيمتزوج )3 أطفال( مجعية دار املسننيعادل حادة 

سنية حممدي
مجعية التنمية بقفصة 

مهندسةجامعيمتزوجة )طفل( اجلنوبية 

مدرسة جامعي متزوجة )3أطفال(مجعية أحباء الطفل- الرديفهادية بالرجب

مسري مصباح 
اجلمعية التونسية للعدالة 

معطل عن العمل تقين سامي أعزب البيئية والصحة، الرديف

موظفة تفين سامي مطلقة)2 أطفال( مجعية عني تونسحنان عرفة 

صفوان سندي
مجعية الشبان الفالحني 

فالحتقين ميكانيكأعزببالسند

أستاذ ثانوي جامعي أعزب منظمة عتيد بقفصةبديع ساعي 

علي خذر 
مجعية بلخري للمحافظة 

صاحب مصنعجامعيمتزوج )3 أطفال(على الرتاث 

رضا عرفة
مجعية التحدي الرياضي 

لذوي االحتياجات 
اخلصوصية 

مدير مدرسة باكالوريا متزوج )2 أطفال( 

حمامية جامعية متزوجةاجلمعية التونسية للتنمية درصاف شعيب

املنظمــــــــات

مدير جهوي جامعي متزوج )2 أطفال( اهليئة الفرعية لالنتخاباتصالح القطاري 

كاتبة عامة جهوية -متزوجة االحتاد الوطين للفالحة مربوكة بوعالق 
مكلفة باملرأة 

االحتاد اجلهوي للصناعة بشري قريصعية 
والتجارة

موظف ثانوي متزوج 

االحتاد اجلهوي للشغل علي عبد اهلل
قفصة

معلم – نقابي جامعيمتزوج )3 ابناء(

مدير جهوي جامعي ديوان تنمية احلبوب بقفصة فتحي بلحاج حممد 

قابلة اشراف باك + 3متزوجة )3 ابناء( الديوان الوطين لألسرةمنية عياد

الكشافة التونسية – فرع حممد اهلادي
قفصة

---
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عمادة املهندسني املعماريني عبد الوهاب كبو 
بقفصة 

مهندس- مندوب جامعي متزوج )2 أطفال(
جهوي 

األحــــــــزاب

موظف باك + 2متزوج حزب العمالسامي عمروسية

حركة النهضة )مسؤول عن رضا السماوي 
االنتخابات( 

---

حزب الوطنيون مريم ابراهيم 
الدميوقراطيون املوحد

معطلة األستاذية عزباء 

ال تعمل ثانويمتزوجة)3أطفال(حزب حركة  نداء تونسسنية زيتوني 

مؤسسات حكومية

رئيسة مصلحةجامعي متزوجة )2 أبناء( االدارة العامة للصّحةفتحية الراشدي

معتمدجامعيمتزوج )طفل(معتمد قفصة الشماليةسفيان جديدي 

أخرى )اعالم، هيئات إخل(

صحيفة جامعية -اذاعة كابسا أف أمهدى اجلويين 

اعالمي-دار األنوار عادل العكرمي

عدل اشهادجامعيةمتزوجة هيئة عدول االشهادهاالت النصار

صحفية جامعي متزوجة االذاعة اجلهوية بقفصة هدى مري 
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املرحلة األوىل من البحث يف والية قابس 

احلالة اجلهة االسم
املهنةاملستوى التعليمياالجتماعية

اجلمعيـــــــــات

إهلام بن زيد
اجلمعية التونسية ملساعدة 

مديرة املركز--الصم فرع قابس

مربوكة هدومي
 اجلمعية اجلهوية لرعاية 

متقاعدة- رئيسة جامعي أرملة )5 أطفال( املسنني بقابس
مجعية 

معّطل جامعي أعزب مجعية صوتكم بقابسفراس الناصفي 

حممود اجلمين 
مجعية جسور للفيلم العربي 

معلم متقاعدجامعيمتزوج )3 أطفال(بقابس

عبد اهلل الزرلي 
اجلمعية اجلهوية حلماية 

أستاذ متقاعدجامعيمتزوج )3 أطفال(الطبيعة بقابس

رئيسة مجعية جامعيةمتزوجة مجعية ذاكرة األيامنعيمة هدار

توفيق جرادي 
اجلمعية الرياضية النسائية 

أستاذ رياضة جامعي متزوج )2 أطفال(بقابس

معطلة جامعيةعزباءمجعية وسم سناء عبد النيب 

قابلةجامعية متزوجة )3 أطفال(مجعية قابالت TAKAPSعواطف بن علي 

اميان القامسي 
مجعية مواطنة وتنمية 

موظفة تقينعزباءمستدامة

مهندسةجامعية عزباءمنظمة إرادة ومواطنةندى مشام 

مدرس متقاعدترشيح معلمني متزوج )4 أطفال(أشكال وألوان واحية شنين مربوك اجلابري 

نزيهة الدريدي 
 مجعية خنوة للمرأة 

أستاذة جامعية متزوجة )2 أطفال(واألسرة باملطوية

هدى سالمة 
مجعية خنوة للمرأة واألسرة 

باملطوية ومنظمة العفو 
الدولية

-جامعّيةعزباء

تقين اعالمية جامعية عزباء مجعية الفردوس وذرفنادية العيادي 

موظفةجامعية متزوجة )3 أطفال(نادي الباعثني الشبان بقابسعايدة احلاج علي 

سارة حصحاصي
اجلمعية التونسية ملساعدة 

موظفة -عزباءالصم فرع احلامة
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علي فرحات 
مجعية الشراع للمسرح 

---باحلامة

نورالدين العلوي 
مجعية الواحة والتنمية 

متقاعد-متزوجبالعاليا مارث

مدير مدرسةجامعي متزوجشبكة اجلمعيات مبارث املنجي العرامي 

احلبيب الغرايري 
مجعية الرتاحم والتنمية 

فالح-متزوجبسيدي سالم مارث 

وليد احلاجي 
مجعية البيئة والتنمية 

موظف --املستدمية بالزارات 

حسني لغماني 
مجعية تنمية بال حدود 

موظف جامعي مطلقبالزارات 

حسنة هشوم 
مركز دعم احلياة اجلماعية 

عاطلة جامعية عزباءببين زلطن 

املنظمــــــــات

 االحتاد اجلهوي للشغل صالح بن حامد
بقابس

مساعد تقين والكاتب 3 ثانوي متزوج )3 أطفال(
العام

الرابطة التونسية حلقوق عبد اجلبار رقيقي
اإلنسان فرع قابس

رئيس فرعجامعي متزوج )2 أطفال(

االحتاد اجلهوي للمرأة رفيعة جرادي
بقابس

رئيسة االحتاد -متزوجة )2 أطفال(
اجلهوي 

 نادي اليونسكو األلكسو مريم املكي
واألسسكو بقابس

مطلقة
 )2 أطفال(

موظفة 

 اهليئة اجلهوية للهالل وليد خليفي
األمحر التونسي بقابس

موظف جامعي أعزب

الفرع اجلهوي هليئة احملامني رياض فرحاتي
بقابس

كاتب عامجامعي -

اهليئة اجلهوية للهالل منى ميزوري
األمحر التونسي بقابس 

كاتبة جامعي عزباء 

منظمة العفو الدولية فرع احلبيب الباهي
قابس

ممرض متفاعدثانوي متزوج )3 أطفال(

موظف طالب أعزبالكشافة التونسية جهة قابس عالء جرادي 

 الكشافة التونسية- فوج راوية اجلليدي 
سيدي بولبابة قابس

متزوجة 
)2 أطفال( 

-جامعي 

نقابة التعليم األساسي نـجـاة نويري
-االحتاد العام التونسي 

للشغل

متزوجة 
)4 أطفال(

معلمةجامعي
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غرفة الصناعة والتجارة روضة بعبـو 
باجلنوب الشرقي 

متزوجة
 )2 أطفال(

موظفة-

املنظمة الدولية لإلعاقة فرع فتحية البدوي 
قابس 

موظفة جامعي عزباء 

االحتاد الوطين لنقابات مجيلة الذيب 
قابالت تونس فرع قابس

متزوجة 
)3 أطفال(

قابلةجامعية 

الغرفة الفتية االقتصادية أماني بوفايد 
باملطوية

موظفة جامعية-

األحزاب 

حزب آفاق تونس املكتب بثينة عبد الناجي
اجلهوي بقابس

دكتورة جامعي متزوجة )طفل(

حزب اجلبهة الشعبية املكتب رفيعة شبشوب
اجلهوي بقابس

أستاذةجامعية عزباء

حركة النهضة املكتب منجية النابلي 
التنفيذي اجلهوي بقابس

متزوجة 
)4 أطفال(

أستاذةجامعية

حزب مشروع تونس املكتب نور الدين عمري 
اجلهوي بقابس

متزوج 
)3 أطفال(

متقاعد-

مؤسســات حكوميـــة

املندوبية اجلهوية للمرأة رتيبة دبية
واألسرة 

متزوجة 
)2 أطفال(

رئيسة مصلحةجامعية 

حسنة بن الناصر
مركز الدفاع واإلدماج 

االجتماعي 
متزوجة 
رئيسة مصلحةجامعية )2 أطفال(

دار الشباب حممد علي نـجـاة احلاج قاسم
احلامي بقابس

متزوجة 
)3 أطفال(

مديرة دار الشبابجامعي 

عفاف ناصري
اللجنة اجلهوية للتضامن 

االجتماعي بقابس
متزوجة 
موظفة جامعية )3 أطفال(

اإلدارة الفرعية هليئة علي الباز 
االنتخابات

متزوج
)2 أطفال(

منسق جهويجامعي 

نزيهة بوريشة 
مصلحة الشؤون االقتصادية 

ببلدية قابس
متزوجة 
رئيسة مصلحةجامعي )2 أطفال(

متزوجة بلدية املطوية مها معلول 
)4 أطفال(

موظفةجامعية 

اعـــــالم 

مدير املكتبثانوي - مكتب دار األنوار بقابساحلبيب احلفيان

هندة رزق 
اإلذاعة اجلهوية بتطاوين 

صحفية خمربةجامعي عزباءمكتب قابس 
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توزيع جمتمع البحث خالل املرحلة الثانية من العمل امليداني )املقابالت املعّمقة( 
حسب اجلنس، السن، احلالة االجتماعية واجلهة

احلالة السّن اجلهة/املؤسسةاالسم واللقب
االجتماعية 

املستوى 
املهنة التعليمي

قفصـــــة

هدى سعايدي
عضو مكتب جهوي يف 

حزب حركة النهضة، 
مكلفة باملرأة 

متزوجة50 سنة 
 )4 أطفال(

جامعية )أستاذية 
أستاذة تاريخ وجغرافيا(

نهلة عكرميي
مركز "حرة وفاعلة" 

إليواء النساء ضحايا 
العنف 

 41
جامعي )مرحلة عزباءسنة

ثالثة انثروبولوجيا( 
مديرة مركز "حرة  

وفاعلة"

62مندوبية شؤون املرأةنبوية عرفه
سنة

متزوجة  
)طفلني( 

جامعي )معهد 
الشغل(

مندوبة املرأة يف 
قفصة 

26 مجعية مشهد أمنة الناصر 
اجازة فيزياء عزباء سنة

وكيمياء 
منسقة مشروع يف 

اجلمعية 

متزوجة54 سنة حزب اجلبهة الشعبية راضية بن حممد 
أستاذة مدارس باكالوريا   )3 أطفال(

ابتداية 

حبيبة بن عبد 
اهلل 

60احلزب االشرتاكي
مديرة روضة بلدية باكالوريا متزوجة سنة

منى غربية
بلدية قابس، اجلبهة 

الشعبية 
 46
سنة

مطلقة
 )طفلني(

جامعية )هندسة 
ميكانيكية( 

عضو جملس بلدي 
قفصة، رئيسة جلنة 

شؤون املرأة 

مطلقة 57 سنة االحتاد النسائي سابقا ناجية اجلعايدي 
)3 أطفال( 

جامعية )سنة أوىل 
فرنسية( 

مديرة مدرسة 
ابتدائية 

عزباء  36 سنة حزب العمال سابقا بسمة عمروسية
جامعية )األستاذية 

يف علوم احلياة 
واألرض( 

معطلة

عزيزة محدي 

مرشحة بلدية يف قائمة 
مستقلة، ومنسقة 

جهوية سابقة ملنظمة 
مساواة حلزب العمال 

جامعية )اقتصاد عزباء 37 سنة 
وتصّرف(

عضو مكتب مدير يف 
مجعية قادوس 

جامعية )فنون متزوجة 52 سنة حزب العمال حياة َنصَرى
سيدة أعمالمجيلة( 



156

مشاركة النسـاء يف احلياة العامة والسيـاسية يف واليتـي قـابس وقفـصـة

قـــــــــابس

نعيمة هدار  
النفوسي 

مندوبية الثقافة 
ورئيسة االحتاد اجلهوي 

للمرأة سابقا 

جامعية )املعهد متزوجة 53 سنة 
األعلى للتنشيط 

الثقايف(

مندوبية الثقافة 
 sous directeur

عضو بلدي عن حركة مسرية عمري
النهضة، رئيسة 

جلنة الدميوقراطية 
التشاركية 

عضو جملس بلدي جامعية )هندسة( عزباء 43 سنة 

عضوة يف املكتب اجلهوي عائدة بوخريص 
حلركة نداء تونس

 39
سنة

متزوجة 
)طفلني(

ناشطة حزبية باكالوريا 3+ اتصال 
ومجعياتية 

املنسق اجلهوي لنداء حممد مسعودي 
تونس 

 40
سنة

موظف يف خلية باكالوريامتزوج
الصفقات/املندوبية 

اجلهوية للتنمية 
الفالحة 

هادية عامري 
احلذري

متزوجة 43 سنةرئيسة مجعية 
)3 أطفال(

رئيسة مجعية 7 ثانوي 
تنموية 

أستاذة رياضة جامعية )رياضة( عزباء 38 سنة الوطد املوحد سوسن نويصر 

أستاذة، ونقابة التعليم أمال أوزخيين )146(  
األساسي بقابس 

متزوجة-
)5 أطفال(

أستاذة أملانية، جامعية )األملانية(
كاتبة عامة للنقابة 

األساسية للتعليم 
الثانوي

مجعية مواطنة وتنمية اميان قامسي
مستدامة 

عضو يف اجلمعية باكالوريا 3+ عزباء 31 سنة 
ومنسقة مشاريع 

اجلبهة الشعبية )رئيسة رفيعة شبشوب 
قائمة اجلبهة يف 

التشريعية 2014( 

أستاذة اجنليزية جامعية )اجنليزية( عزباء 51 سنة 

رفضت السيدة آمال أن ننشر معطيات تتعلق بسنها أو بتواريخ معينة يف حياتها. . 146



157

مشاركة النسـاء يف احلياة العامة والسيـاسية يف واليتـي قـابس وقفـصـة

املصدر: مرصد اجمللس، موقع بوصلة، مت االطالع عليه يف 13 سبتمرب 2018، انظر الرابط التالي:. 147
 https://majles.marsad.tn/deputes/4f4fbcf3bd8cb56157000013 

  املصدر: مرصد اجمللس، موقع بوصلة، مت االطالع عليه يف 13 سبتمرب 2018، انظر الرابط التالي :. 148
 https://majles.marsad.tn/deputes/4f4fbcf3bd8cb56157000024 

املصدر: مرصد اجمللس، موقع بوصلة، مت االطالع عليه يف 13 سبتمرب 2018، انظر الرابط التالي:. 149
 https://majles.marsad.tn/deputes/4f4fbcf3bd8cb56157000024 

ملحــــق عــــدد 3
نائبات حركة النهضة عن جهيت قفصة وقابس يف 

اجمللس الوطين التأسيسي )2011 - 2014(

زهــرة صميـــدة - قفصــــة 

»ولدت يف 10 نوفمرب 1963 مبدينة نفطة. درست مبدرسة احلسني بوزيان 
الثانوي حبي الشباب حيث حتصلت  املعهد  انتقلت إىل  االبتدائية بقفصة ثم 
صميدة  زهرة  ذلك  بعد  التحقت   .1982 سنة  آداب  البكالوريا  شهادة  على 
مبدرسة ترشيح املعلمني وذلك يف نفس السنة. بعد خترجها عملت كمدرسة 
1988. انتمت إىل  باملتلوي ثم استقرت يف مدرسة احلسني بوزيان منذ سنة 
النسائي  القطاع  على  مشرفة  كانت  إذ   1979 سنة  منذ  اإلسالمي  االجتاه 

اجلهوي يف احلركة« )147(.   

دليـــلة بوعيـــن - قـــابس

»ولدت دليلة بوعني يف 22 جويلية 1967 بتونس العاصمة. درست يف مرحلة 
ثم  املنطقة  بنفس  اإلعدادية  باملدرسة  ثم  باملطوية  االبتدائية  باملدرسة  أوىل 
باملعهد املختلط بنفس املنطقة حيث حتصلت على شهادة البكالوريا اختصاص 
بطلب  وتقدمت  اجلامعية  دراستها  تتابع  ال  أن  فضلت  لكنها   1987 سنة  آداب 
زاولتها  اليت  املهنة  هي  هذه  وكانت  االبتدائي  بالتعليم  معلمة  لتصبح  ترشح 
من سنة 1987 إىل سنة 2011. كانت دليلة بوعني ناشطة يف حركة االجتاه 
االسالمي منذ سنوات الدراسة الثانوية حتديدا سنة 1980 وتواصل نشاطها يف 

احلركة إىل أن أصبحت تعرف حبركة النهضة سنة 1989« )148(.
 

آمـــال عــزوز - حركــة النهضــة

حتصلت  بسوسة.  اإلجنليزية  اآلداب  درست   ،1963 فيفري   23 يف  »ولدت   
نفس  يف  دكتوراه  ابتدأت  اجلامعي،  تأهيلها  على  ثم   2001 يف  ماجستري  على 
الوسط  يف  ابتدأ  السياسي  نشاطها  إكماله.  دون   2011 سنة  إىل  االختصاص 
اجلامعي يف بداية الثمانينات مع االحتاد العام التونسي للطلبة  إىل سنة 1991: 
 14 السياسي بعد  14 سنة. عادت إىل نشاطها  اليت سجن فيها زوجها ملدة  السنة 
جانفي 2011 بانضمامها إىل املكتب اجلهوي للنهضة بقابس. تدعو للدفاع عن قيم 
املواطنة و االحرتام وتود املشاركة يف تدعيم املرأة عرب العلم و املعرفة. متزوجة و 

هلا إبنان. تتقن اللغات العربية، الفرنسية واإلجنليزية« )149(.
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نائبات جهيت قفصة وقابس يف جملس نواب الشعب 2014

أمســــاء بو اهلنــــاء 

يف  األستاذية  على  متحصلة  باملتلوي،  املختلط  املعهد  يف  درست  سنة،   36
حزب  قائمة  على  الثانية  املرتبة  يف  ترشحت  تنفيذ.  عدل  وتعمل  احلقوق 

حركة نداء تونس بقفصة

زينــــب الرباهمــــي

شهادة  على  حتصلت  النهضة.  حركة  عن  نائبة  قفصة،  أصيلة  سنة،   30  
البكالوريا رياضيات من املعهد الثانوي 14 جانفي القصر ـ قفصة عام 2003، 
وعلى األستاذية يف احلقوق من كلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس عام 
2009. شهادة الكفاءة املهنية للمحاماة من املعهد األعلى للمحاماة عام 2011. 
 2014 يف  وأصبحت  خترجها،  سنة  من  انطالقا  متمرنة  كمحامية  عملت 

حمامية لدى حماكم االستئناف. 
 

راضيــــة التــــومي

البكالوريا  شهادة  على  حتصلت  سنة.   35 سّنها  قابس،  يف  باملطوية  ولدت 
دكتوراه  على  وحتصلت   ،2001 يف  باملطوية  الثانوي  املعهد  من  رياضيات 
طب  يف  ماجستري  وعلى   .2010 يف  بسوسة  الطب  كلية  من  الطب  يف  دولة 
 .2013 اإلجناز  طور  يف  أطروحة  ـ  بصفاقس  الطب  كلية  من  الشيخوخة 
ثم   .)2010-2011( بوذرف  احمللي  باملستشفى  متطوعة  كطبيبة  عملت 
من  مارث  معتمدية  من  بالزارات  بعيادة  عام(  )طب  كطبيبة  العمل  باشرت 
عضو  كان  حيث  املدني  اجملتمع  يف  نشاطات  هلا   .2012 منذ  قابس  والية 

جبمعية البيئة والصحة بوذرف. 

أمــــل سويــــد

من  رياضيات  البكالوريا  شهادة  على  حتصلت  سنة،   30 قابس،  يف  مولودة 
من  الرياضيات  يف  أساسية  إجازة  وعلى   ،2007 عام  الثانوي  غنوش  معهد 
كلية العلوم بقابس يف 2010. هي عضو يف املكتب الوظيفي اجلهوي للشباب 

حلركة النهضة. 
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الفائزات برئاسة البلديات يف قفصة وقابس خالل االنتخابات البلدية 2018

قــــــابس 

عائشــة بوستــــه 

رئيسة  النهضة، وأصبحت  قائمة حركة  ترشيحها كرئيسة  بيئية. مت  إطار بشركة  تعمل 
بلدية كتانة مبعتمدية مارث بقابس

 

برنيـــة عجمنـــي

نفسها  وتعّرف  احلبيب.  منزل  بلدية  يف  النهضة  حركة  قائمة  كرئيسة  ترشحت  حمامية، 
منزل  معتمدية  العوسج  منطقة  يف  ولدت  سنة،   39 عمري  عجمين  برنية  »أنا   )150(: كالتالي 
احلبيب قابس زاولت جزء من تعليمي االبتدائي بني مدرسة العوسج ومدرسة 2 مارس سوق األحد 
املعهد  انتقلت من جديد إىل  العوسج ثم  السيزيام باملدرسة االبتدائية  قبلي وحتصلت على شهادة 
الثانوي سوق األحد قبلي ألدرس الثالثي األول ثم أعود إىل املعهد الثانوي منزل احلبيب ألنهي يف 
اطاره املرحلة األوىل من التعليم الثانوي بنظام مقيمة باملبيت ثم انتقلت إىل املعهد الثانوي حممد 
علي باحلامة بنظام مقيمة نظرا وأنه مل يكن مبعتمدية منزل احلبيب آنذاك معهد ثانوي. حتصلت 
حتصلت  أين  بسوسة  االقتصادية  والعلوم  احلقوق  شعبة  اخرتت  ثم  آداب  الباكالوريا  شهادة  على 
على االستاذية يف احلقوق ثم اجتزت بنجاح املناظرة الوطنية لشهادة الكفاءة ملهنة احملاماة ورمست 
2010 كنت عضوة مؤسسة  جبدول احملامني املتمرنني ثم جبدول حمامية لدى االستئناف منذ 
جلمعية تونسيات قابس. وأنا عضوة ناشطة بعدد من اجلمعيات باجلهة. كان ترشحي لالنتخابات 
البلدية اول جتربة سياسية بالنسبة لي. قررت خوض جتربة العمل البلدي ألنين كنت دائما أمحل 
هموم جهيت احملرومة وأحلم بأن يتبدل حاهلا فكانت فكرة الرتشح بهدف املساهمة برفع التحدي 
هي  البلدية  االنتخابات  وأن  حديثا،  احداثها  مت  احلبيب  منزل  بلدية  أن  خاصة  التهميش  وجه  يف 
األوىل يف تارخيها وكان لي شرف أن أكون أول رئيسة بلدية يف جهيت. لكن مسؤولييت كبرية على 
مجيع املستويات ال سيما بالنسبة للمرأة الريفية اليت بإمكانها أن نبعث من خاللي رسالة مفادها ان 
بإمكانها أن تنجح وأنها جديرة بكل االحرتام والتقدير، كما أن مسؤولييت أكرب أمام أجيال عانت 

وال تزال تعاني من التهميش«.  

فــائزة حريــــزي 

بلدية احلبيب ثامر بوعطوش من معتمدية احلامة بقابس. هي فين سام يف األشعة باملستشفى 
احمللي باحلامة تبلغ من العمر 48 سنة متزوجة وأم لثالثة أبناء. ترشحت على حزب حركة 

النهضة كرئيسة قائمة. 

  خالل اتصال بني الباحثة والسيدة برنية من خالل وسيلة التواصل االجتماعي الفايسبوك، قدمت السيدة برنية مشكورة هذا التعريف لنفسها. . 150
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قفصــــة  

كوثـــر حـــزاز  

32 سنة، متحصلة على األستاذية يف احملاسبة. رئيسة قائمة حركة النهضة ببلدية بلخري. 
ورئيسة بلدية بلخري بقفصة.  

مربوكـــة بوزيـــان

39 سنة متحصلة على االستاذية يف اإلجنليزية.  رئيسة قائمة حركة النهضة. تبلغ من العمر 
ناشطة يف اجملتمع املدني يف اللة. رئيسة بلدية اللة. 

سهـــام دينـــاري 

رئيسة قائمة حركة النهضة )تعترب نفسها مستقلة مرتشحة على قائمة النهضة(، مهندسة 
معمارية، أصيلة املتلوي، رئيسة بلدية املتلوي. متزوجة، وأم لثالث بنات. 

املصــــدر : جدول من اعداد الباحثة. 2018
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ملحــــق عــــدد 6
قياديات ومناضالت من قفصة وقابس خالل مرحلة التحرر الوطين 

وانتفاضة احلوض املنجمي

أم السعــد حيــــي )151( 

ولدت سنة 1898 وتوفيت سنة 1972، أصيلة قرية املطوية من والية قابس. من املناضالت الالتي 
اخنرطن يف احلركة الوطنية يف بداياتها. جعلت من منزهلا الكائن بنهج سيدي العطاوي جبهة 
باب سويقة مركزا للنضال وملجأ للثوار والفالقة وخمزنا لألسلحة والبيانات واملتفجرات ومكانا 
لالجتماعات العلنية والسرية. وكان خمبأ آمنا آوى اليه الزعيم بورقيبة ابان احلركة الوطنية 
سنة 1943 كشكل من أشكال النضال الذي كان يتوخاه الزعيم ملناورة العدو والتشاور وااللتقاء 
سريا مبن ناصروه. كانت هذه املناضلة متثل رمزا للتفاني يف خدمة وطنها املسلوب بكل شجاعة 
الزعيم  ما يطلب منها من مهام مما جعل هلا مكانة خاصة لدى  تنفيذ كل  تتوان يف  وجرأة. مل 
بورقيبة الذي مل ينس بعد االستقالل ما قدمته من تضحيات واكرمها بوسام االستقالل وزارها 
يف ذكرى عشرية االستقالل يف بيتها. كما مت ختليد ذكراها بتسمية أحد األنهج القريبة من 
مقر سكناها بامسها وكانت ام السعد حييى من املؤسسات االوائل لالحتاد الوطين للمرأة التونسية. 

امرأة ما  أنا وإياها. حتى  السعد بنت عّمي خندم  »أم  رابح تقول:  ابنة عّمها خدجية  تتحدث عنها 
تعرف احلركة الوطنية كان أنا وأّم السعد األولنْي، أّم السعد وطنّية شجاعة زاده بالقدا، من رّبي 

شجاعة. راجلها تويّف. دّست سي احلبيب يف دارها، عملت مجيع اجملهودات« )152(.

خدجية رابح زهاري )153(.

جدها هو حممود صويلح، من أهالي املطوية وحارب فرنسا عند دخوهلا لتونس، وعندما بسطت فرنسا 
نفوذها على كل بّر قابس التحق حممود صويلح بالرتاب اللييب حيث قضى 3 سنوات. ولدت خدجية 
عام 1910، وانتقلت إىل العاصمة بعد زواجها عام 1930 قادمة من مدينة املطوية. وهنالك اخنرطت 
يف احلركة الوطنية، وساهمت سنة 1934 يف جتميع قطع الذهب والفضة من النساء ملساعدة احلزب 
نزوال عند دعوة الرئيس والتزاما باألهداف الوطنية، وتوصلت إىل جتميع صندوقي ذهب و3 شكائر 
فضة إضافة إىل كمية من السالسل واخلالخيل. كما مجعت أيضا عطايا كثرية من التمور واحلبوب 
اليت مت بيعها يف السوق ومد احلزب مبداخيلها. وكانت تشارك كذلك يف املظاهرات تنديدا بالسياسة 
االستعمارية واحتجاجا على اعتقال املناضلني. ومن أنشطتها النضالية نذكر كذلك :تكوين الشبيبة 
النسائية اليت مجعت 140 طفلة، توعية النساء وحتريضهن على النضال بالتنسيق مع شاذلية بوزقرو 
وبزاوية  يوم مجعة مبقرها حذو سيدي حمرز  نسائية كانت جتتمع كل  أسست معها شعبة  اليت 
سيدي ابراهيم الرياحي بعد أن كثر عدد املقبالت على االجتماع، التنقل إىل اجلهات للتحريض وعقد 
االجتماعات: بباجة مثال حيث وقع اعتقاهلا مع بقية النساء القادمات من العاصمة ونقلت إىل سجن 

بنزرت حيث وقع اإلفراج عنها آخر الليل .توفيت عام 1988 ودفنت باجلالز بتونس. 

احلركة  يف  كان  خرجنا؟  َوْقَتاْش  ْرُجو،  خُنِ ُكنَّاْش  »َما   : تقول  نفسها  عن  رابح  خدجية  حتدثت 
الوطنية... وقتها عندي الرادُيو ونسمع األخبار، كيف َنسمعُو حاجة يف األخبار ِنْتَيْسُفوا برشة ونقولو 
»ما صاب َنلحُقوا فيها نهار. نطلعوها من تونس وحنن حّيني يا رّبي«. عام أربعة وثالثني، مثة حزب 
الثعاليب، الناس الكل حتمست...أنا منشي مع عزيزتي نْتَصنُتو الرجالة آش تقول كيف خيطبوا يف 
فُظوه بالباء والتاء، كلمة ما  وسط الدار، ُنقعُدو يف البيوت الداخل، ونتصنُتو هاك إّلي يقولوه الكل حَنْ
ِتْفِلْتْش ِمّنا. ْنَعاوُدوه هلاك الناس إلي ما َحْضُروْش ...هاك الناس ورؤساء الشعب نعطوهم الفلوس اّلي 

نلموها. وقتها الثعاليب هذاك رئيس احلزب، وبعد وىل سي احلبيب وختالفوا« )154(.

 مأخوذ من صفحة مطوية، انظر الرابط التالي http://metouia6010.blogspot.com/2015/07/blog-post.html، اطلع عليها يف 25 سبتمرب 2018. . 151
 ليليا العبيدي، جذور احلركة النسائية بتونس، روايات لشخصيات تارخيية، نقل إىل العربية عروسية النالوتي، مطبعة تونس قرطاج، ط3، تونس، 2009، ص 116.. 152
153 . http://metouia6010.blogspot.com/2015/03/blog-post_40.html :مأخوذ من صفحة مطوية، انظر الرابط التالي   
  ليليا العبيدي، جذور احلركة النسائية بتونس، روايات لشخصيات تارخيية، مرجع سابق، ص ص 115 - 116. . 154
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مربوكــة العــــامري )السبتيــّــة(  

1997، هي مربوكة السبتية بنت حسن  19 ديسمرب  1922، وتوفيت يف  3 فيفري  من مواليد 
 1938 السياسي حيث »شاركت يف احلزب منذ سنة  النضال  العامري، ساهمت يف  العيادي  بن 
مع شعبة تبلبو برئاسة عمر الغنوشي ثم يف شعبة مطرش سنة 1974. اضطلعت مبهّمه تأطري 
القواعد احلزبية وتوعية املواطنني بأهمية النضال الوطين. شاركت مربوكة بصفة سرية يف 
حتت  وانطوت  لتونس،  األملانية  اجليوش  دخول  فرتة  خالل  اجلهوية  ومؤمتراته  احلزب  أعمال 

منظمة فرنسية تدعى »األخوات« وواصلت نشاطها ضد االستعمار يف سرية مطلقة.  

على  األسلحة  توزع  مربوكة  وكانت  قابس،  والية  يف  املسلحة  املقاومة  حركة  يف  شاركت 
املناضلني داخل املناطق العمرانية واجلبلية. كان منزهلا مقّر للمقاومة حيث أقام عندها العديد 
من املناضلني، ومت التخطيط يف منزهلا لعمليات تفجري حمطة األرتال وتفجري STEG ونزل 
Le coin de france وواد العكاريت ... ساهمت مربوكة يف معركة اجلالء ببنزرت وكانت 
االحتاد  خدمة  إىل  تفرغت  االستقالل  بعد  قابس.  فرع  التونسية  للمرأة  الوطين  االحتاد  ترأس 

الذي استقالت منه عام 1965 لتتفرغ ملهنة التدريس.  
 

خدجيــــة اهلــــواري 

 1952 1903، أصيلة قابس. عام  20 ماي  اهلواري، من مواليد  بالرحومة  خدجية بنت حممد 
كان ابنيها »الصحيب والبشري البناي« مطلوبني لدى سلطة االحتالل، ومت سجن ابنها الصحيب. 
البنها  أعطتها  نساء،  ثياب  ومعها  قابس  من  فجاءت  أمه،  طلب  يف  أرسل  السجن  من  فراره  اثر 
ومن معه، واضطرت خللع ثيابها واعطاءها ملقاوم ثالث وجدته مع ابنها، وخرجت معه مرتدية 
»السفساري«، وأصرت أن تكون معهم حتى مرّوا من اجلندرمية يف كل نقطة تفتيش. ثم ساعدت 

ابنها ليال يف التسلل من قابس إىل ليبيا. متيزت خدجية بالشجاعة والوطنية.  

حليمــــة الزعيمــــة 

حليمة بنت مسعود مامي، مناضلة ولدت حوالي 1904، وتوفيت عام 1993، سوداء البشرة، من 
»سفساري«  بورقيبة  احلبيب  وألبست  االستعمار،  قاومت  قابس(،  على  كلم   10( املدّو  منطقة 
وقامت بتهريبه. بعد استقالل تونس عملت يف املستشفى  وكّرمها بورقيبة. كانت حليمة تنظم 

الشعر، وقالت شعرا حتى يف بورقيبة. 

جميــدة النــاصفي قرفــــال )155(

على  البنات  لتشجيع  قاعدة  منه  وجعلت  التونسية  للكشافة  النسائي  الفرع   1954 سنة  أسست 
حماربة التقاليد املعادية لتعليم الفتيات وللنضال من أجل حتّرر املرأة. 

  منصف بن مراد، ما دام يف الثورة التونسية نساء«، ط1، سيمباكت، 2015، ص 82.. 155
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شريفــــة فيــــــاش )156(

ولدت شريفة فياش باملطوية سنة 1906 وانتقلت سنة 1930 اىل العاصمة.. شاركت يف مظاهرة 9 
أفريل 1938 ورّوجت بطاقات احلزب ومناشريه وحضرت االجتماعات وتنقلت لبعض املدن منها باجة 
املظاهرات  كل  يف  فائقة  بشجاعة  تتمتع  كانت  زوجها..  مبساعدة   1952 مظاهرة  يف  ساهمت  أين 
وتدعو ملشاركة املرأة يف احلياة السياسية واالجتماعية. يف سنة 1958 تعرضت إىل اصابة برصاصة 
التنفيذي  املكتب  يف  انتخابها  وقع  السنة  نفس  ويف  أسنانها  مجيع  وأسقطت  األمين  خدها  اخرتقت 
لالحتاد النسائي فركزت عديد الفروع النسائية وقد مّكنها الرئيس بورقيبة من بطاقة دخول لقصر 
1994.  عّينت يف البداية  قرطاج دون إذن لكّنها عادت اىل مسقط رأسها املطوية إىل أن توفيت سنة 
نائبة لألعراض سنة 1959 قبل أن تتغري التسمية إىل أّول نائبة جهوية بوالية قابس، وكنت فروعا 
يف دوز وقفصة وتطاوين وقبلي...يف عهد الرئيس األسبق زين العابدين بن علي مت تعيينها مسؤولة عن 

شؤون املناضالت بوصفها عضوة دائمة يف االحتاد النسائي. توفيت يف 25 أوت 1994. 

قـــالدس عــــّدة 

»من مواليد قابس سنة 1921 وكانت تناضل من أجل حرية املرأة واستقالل تونس، ساهمت يف 
كل املعارك السياسية اليت ترمي إىل حترير البالد من االستعمار واستماتت يف الدفاع عن حقوق 
املرأة والعدالة االجتماعية. كانت منخرطة يف احلزب الشيوعي )منذ 1945( وناضلت مع زوجها 

جورج عدة من أجل الدميوقراطية وحقوق الشغالني«.)157( 

كانت من أبرز مناضالت احلركة النسوية قبل االستقالل ثّم تبوأت قالديس عدة طيلة ثالثة 
عقود منصب مديرة قسم الدراسات االقتصادية بالشركة التونسية للبنك.

جولييــــت بّسيــــس )158(

16 من  الـ  1930. يف  والدها سنة  قابس حتى وفاة  املبكرة يف  بقابس. أمضت طفولتها   1925 مواليد 
عمرها، التقت ألدو بسيس، وهو مهندس زراعي شاب تنتمي عائلته إىل الربجوازية اليهودية القدمية يف 
تونس، انضم إىل احلزب الشيوعي التونسي يف عام 1938، وأصبح واحدا من قادته السريني خالل فرتة 
االحتالل األملاني من نوفمرب 1942 إىل 1943. قامست جولييت زوجها املستقبلي قناعاته، فانضمت إىل 
احلزب الشيوعي وسرعان ما أصبحت من أبرز نشطائه. وتزوج »ألدو بسيس« و«جولييت سعادة« يوم 3 
فيفري 1944، وكرسا حياتهما للحزب ولألنشطة النقابية يف احتاد نقابات العمال التونسيني التابع 

للحزب الشيوعي، وللكفاح من أجل االستقالل الذي كان يشهد حينها مرحلته النهائية.

اليت  لليهود  املعادية  التدابري  الثانية جراء  السنة  انقطعت عنها يف  اليت  1947 دراستها  استأنفت سنة 
اختذها نظام فيشي، فحصلت على شهادة الباكالوريا، ويف السنة املوالية سجلت يف السنة التحضريية 
ثم باشرت دراستها من أجل نيل إجازة يف التاريخ واجلغرافيا يف مدرسة الدراسات العليا يف تونس، النواة 
األوىل للجامعة التونسية فيما بعد، وكانت حينها مرتبطة جبامعة السوربون. حصلت على اإلجازة يف 

أوائل عام 1950، ثم أحرزت شهادة جامعية يف اجلغرافيا. 

ألدو  اليهود وأجرب  املسؤولني من  لكبار  تنقية  العمومية يف تونس عملية  الوظيفة  1962، شهدت  يف 
1947. والتزاما منه مبنظمة األمم املتحدة لألغذية  بيسيس على ترك وزارة الزراعة اليت دخلها يف 
والزراعة )FAO( تقل مع عائلته يف الكامريون. ومسيت جولييت بصفة خبرية يف منظمة اليونسكو، 
أستاذة للتاريخ يف مدرسة املعلمني العليا يف ياوندي. استقّرت يف باريس بعد وفاة زوجها، وبدأت مسرية 
جامعية ترتكز على دراسة تونس واملغرب العربي املعاصرين.  ويف سن 91 عاما توفيت جولييت بسيس 

يف باريس يوم 8 مارس 2017 .

مأخوذ عن اصدار مجعية مهرجان العني الوطين للتنمية والثقافة باملطوية، اصدار خاص مبناسبة عشرينية املهرجان، 1986 - 2005، ص 6. . 156
منصف بن مراد، ما دام يف الثورة التونسية نساء، مرجع سابق، ص 70.. 157
مقتطف من عرض ألفته صويف بسّيس، منشور يف موقع دار الكتب الوطنية،. 158

 /http://www.bibliotheque.nat.tn/%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%91%D9%8A%D8%B3 
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حسنّيــة بن رمضــان عمّيــــد  

»ولدت سنة 1910، انضمت إىل احلزب احلر الدستوري سنة 1938. يف 1951 تكفلت مبؤونة الفالقة 
اجلزائر  من  زوجها  جلبها  أسلحة  هلم  أوصلت  كما  اجلبال.  يف  واألكل  بالسالح  متدهم  وكانت 
ووضعت قنبلة حتت قنطرة فأوقفت وعّذبت من طرف اجلنود الفرنسيني. عرفت حسنّية بن رمضان 

أيضا مبعاركها الشعرية اليت كانت تربز فيها خصال املقاومني وتشجع الشبان على الكفاح«)159(

حمجــوبــــة املوســــاوي  

مقاومة وصحافية مع جمموعة الشرايطي، جتمع املعلومات.

ُدولــة بنــت حممــد الصالــح عمّيــــد  

للمقاتلني  الرسائل  وتنقل  اخلراطيش  جتمع  وكانت  املسّلح  الصراع  يف  دورا  لعبت  مناضلة  كانت 
حتت غطاء تاجرة متجّولة، توفيت عام 1965. 

تونــس حــرم العربــي الّراهــم الســاّلمي  

من أوالد ساّلم، مّولت الثورة املسّلحة مع زوجها، من كاف دربي مبعتمدية قفصة الشمالية.

عسرّيــة حــرم أمحــد اليحيــــاوي  

من سقي املظيلة، ممّولة وتأوي وتداوي املقاومني.

ُزهــرة نصيــب ُدولــــة   

من قصر قفصة، امرأة ثرية كانت متّول احلركة الوطنية

حمبــوبــة احلــاج شكــــري    

حرم عبد احلفيظ احلاّجي وأّم املقاوم حسني احلاّجي، من أوالد احلاج بسيدي عيش بقفصة، ساهمت 
يف متويل املقاومة. 

ليليا العبيدي، قاموس السري للمناضالت التونسيات 1881 - 1961، ط1، مطبعة تونس قرطاج، تونس، 2009، ص 36. . 159
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الطــاوس الشرايــــطي 

الطاوس بنت حممد بن مصباح الشرايطي من مواليد 10 سبتمرب 1925 ببوصليعة السرس والية 
الكاف وعاشت يف قفصة، أرملة األزهر الشرايطي أحد قادة املقاومة التونسية.

خاض األزهر الشرايطي عديد املعارك ضد االستعمار الفرنسي ومنها: معركة زلني يف أبة القصور 
يف 14 جوان 1952، معركة جبل السلوم يف خريف 1952، معركة سيدي عيش األوىل يف 18 
سبتمرب 1954، معركة الرديف يف أكتوبر1954، معركة سيدي عيش الثانية 20 و21 نوفمرب 
1954. عند بداية نشاط املقاومة بقفصة طلب األزهر الشرايطي من زوجته الطاوس العودة ملنزل 
تواجدها  أثناء  الفرنسي.  االستعمار  من  واإليقاف  للمضايقات  تتعرض  ال  حتى  بالكاف  والديها 
الفرنسية  اجلندرمة  طرف  من  القبض  عليها  فألقي  للمستعمر  بها  الوشاية  مت  الكاف  مبدينة 
وتعرضت للتعذيب بالصعق بالكهرباء والضرب والتعليق يف وضع الدجاجة لتدلي مبعلومات على 
مكان تواجد زوجها األزهر الشرايطي إاّل أن كل حماوالت جالديها النتزاع االعرتافات باءت بالفشل 

رغم ما مورس عليها من تعذيب رهيب.

ملا علم األزهر الشرايطي مبا تتعرض له الطاوس من تعذيب قدم من جبل عرباطة بقفصة مع ثلة 
من املقاومني ملدينة الكاف وأرسل برسالة تهديد للمسؤول عن اجلندرمة مهددا إياه بالقتل وكل 
أفراد عائلته إن تواصل تعذيب زوجته الطاوس، ومن الغد عدل اجلندرمة عن نقل الطاوس ملقرهم 
الطاوس مرافقته  الشرايطي من  األزهر  االستعمار. طلب  لكنها رفضت تسلم ما قدمه  وتعذيبها، 
بسفح  املرابطة  الفرنسي  اجليش  قوات  هلا  تفطنت  األودية  أحد  ليال  عبورها  وعند  الكاف  جببال 
اجلبل وأطلقوا عليها الرصاص فأصيبت بعدة رصاصات بركبتيها مما تسبب هلا يف إجراء عدة 

عمليات جراحية لتقويم مفاصل الركبة. 

 عندما دعا احلبيب بورقيبة املقاومني إىل تسليم السالح استجاب األزهر الشرايطي وسلم سالحه 
املادية  الوضعية  كانت  االستقالل  إثر  أنه  الطاوس  زوجته  وتذكر   ،1954 ديسمرب   8 بتاريخ 
للمقاومني مرتّدية ومل جيدوا حظهم يف مؤسسات الدولة بالتوظيف، ومل يعرتف هلم بالتضحيات 
يف سبيل استقالل البالد. اّتِهم األزهر الشرايطي بالتخطيط للعملية االنقالبية سنة 1962 إىل 
جانب عناصر مدنية وعسكرية.  وقع إلقاء القبض عليه يوم السبت 22 ديسمرب 1962 بضيعته 
عائلته  أفراد  وبقية  الطاوس  زوجته  وترويع  الزهراء  جبهة  منزله  مداهمة  ومتت  الباب،  مبجاز 

وتفتيشه حبثا عن أسلحة نارية.

 بعد إعدام األزهر الشرايطي تواصلت معاناة الطاوس وأفراد عائلتها.

 حرمت من حقها يف املنحة املرصودة للمقاومني رغم ثبوت تعرضها للتعذيب وإطالق الرصاص 
من طرف االستعمار الفرنس. رفضت وزارة الدفاع التكفل بعالجها باملستشفى العسكري وحرمت 

من تسلم رفاة زوجها األزهر الشرايطي لتقوم مبراسم دفن.)160( 

حــّده الزيــــن 

مناضلة من املظيلة، عايشت فرتة لزهر الشرايطي، توفيت 2017.  

160 .https://www.youtube.com/ التالي  الرابط  انظر  والكرامة،  احلقيقة  هيئة  يف  استماع  جلسة  خالل  الطاوس  شهادة  إىل  االستماع  ميكن 
 .)2018 3 اكتوبر  watch?v=7c6UA5zCxsA  )اطلع عليه يف 
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مجعــة جالبــي حــاجي 

من  للعديد  تعّرضت   ،2008 يف  املنجمي  احلوض  مناضالت  من  احلاجي،  عدنان  النقابي  زوجة 
االنتهاكات واالعتداءات اجلسدية من طرف البوليس التونسي. تعرضت يوم 09 أفريل2008 إىل 
اعتداء بوليسي فظيع أّدى إىل نقلها إىل املستشفى وإخضاعها إىل عملية جراحية، مع العلم أنه مل 
باعتبارها تعيش بكلية واحدة ترّبع بها هلا  الصحّية متدهورة  أن حالتها  البوليس  يكن خافيا على 

زوجها. 

الطعام إىل عدنان عندما  فيها  اليت كنت أمحل  و«القفة«  امتعيت  »أتذكر كيف كانوا يفتشون 
.. ثم جتددت  القصرين، كما تعرضت مرات ال حتصى وال تعد لاليقافات  أزوره يف سجن  كنت 
مسرية العذاب »احللو« إثر نقل زوجي إىل أحد السجون بتونس إذ أنين مل أمتكن من اكرتاء منزل 
يأويين بسبب أوامر »فوقية« تّلقتها ترسانة بشرية ورافقتين يف كل حتركاتي القريبة والبعيدة، 
ولوال تدّخل االحتاد العام التونسي للشغل لتمكيين من منزل ألبقى جبانب زوجي إىل حني انقضاء 
عقوبته لكنت تعرضت للتشرد والعذاب خاصة بعد أن أصبحت أعاني من قصور كلوي بعد تعرضي 
من تعنيف وحشي من قبل »البوليسية«. تعنيف أدى إىل متزق عرق يف يدي اليسرى حرمين حتى 
من التمتع بالكلية اليت منحها لي زوجي عدنان سنة 2001. ومن يومها بّت رهينة غسيل كلوي 
يومي... لن أنسى  التجمع النسوي الذي انتظم يوم 9 أفريل 2008 مبساندة رابطة حقوق االنسان 
أمام االحتاد احمللي اجلهوي بالرديف يوم احملاكمة االوىل للمناضل عدنان احلاجي. يومها كان 
احلضور االمين رهيبا ومسيطرا على كامل املنطقة رغم ذلك حطمت نساء الرديف جدار اخلوف 
وخرجن من كل البيوت ومن مجيع أنهج املنطقة لالحتجاج والتظاهر... نساء املناجم ولدن الثورة 

ونساء تونس ناضلن بعد ذلك من أجلها«)161(.  توفيت مجعة يف 19 ديسمرب 2015. 

عفــاف بالنــاصر  بوكــــدوس  

الشهائد  أصحاب  عن  للّدفاع  اجلهوية  اللجنة  منسقة  وكانت  العمل  عن  مَعّطلة  عفاف  كانت 
»رّقادة«  كلية  قضية  يف  ونصف،  سنتني  ملدة  طالبية  سجينة  هي  بقفصة.  العمل  عن  املعّطلني 
بطنها  يف  ابنها  وقتلوا  وتعذيبها  بها  بالتنكيل  تونس  يف  السياسي  البوليس  قام   .1994 القريوان 
زوجة  هي  سجن.  سنوات  بستة  غيابيا  عليها  حكم  كما  حياتها  لبقية  أم  تكون  أن  من  وحرمت 
الصحفي الفاهم بوكّدوس الذي نقل صورا عن التحركات الشعبية يف منطقة احلوض املنجمي 

يف 2008 وبثتها قناة اجلزيرة. وقضي 4 سنوات يف السجن وكان مريضا بالربو.  

يــامنة الشرايــطي  

أصيلة قفصة، زوجة القيادي حبزب العمال عمار عمروسية، عّذبت خالل مراحل نضال زوجها. 

علجيــة بو حيــي اجلديــدي )خاليت علجية(   

االستعمار  مرحليت  عايشت  الرديف،  يف   1934 عام  مولودة   .2008 يف  حوض  انتفاضة  أيقونة 
10 أطفال. تعترب امرأة حديدية ورائدة يف املواقف األكثر  واالستقالل يف تونس، هي أم لطفلة 
بن علي.  االجتماعي ضد نظام  قيادة احلراك  االوائل يف  74، كانت من بني  الـ  خطورة.  يف سن 

توفيت خاليت علجية يف 19 أكتوبر 2013 بقفصة. 

مقتطف من شهادتها الواردة يف كتاب »ما دام يف الثورة التونسية نساء«، مرجع سابق، ص 22. . 161
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ليلــى خــالد العبيــــدي  

56 سنة، هي زوجة السجني السياسي البشري العبيدي، رّبة بيت. نّكل بها البوليس السياسي خاصة 
4 سنوات على  8 سنوات، وحكم على ابنها بالسجن  خالل انتفاضة احلوض املنجمي، سجن زوجها 

خلفية احتجاجات احلوض املنجمي. 

حطمت  اليت  الثائر  الشباب  من  جملموعة  وقتها  منزلي  باب  »فتحت  هلا:  منشورة  شهادة  يف  تقول 
أحالمه وبّددت آماله يف حياة كرمية ال وجد فيها ملعاني الظلم واحملسوبية والتهميش، حيث كان 
زوجي املناضل  بشري العبيدي يلعب صحبة مجع من املناضلني دور التأطري والتفاوض والتحسيس 
اساعة  على  وحتديدا  منزلي  األمن  قوات  داهمت  حيث  جوان   29 ليلة  القضية...أتذكر  حبقيقة 
الثالث والنصف صباحا قصد البحث عن زوجي...كانت ليلة جهّنمية.. ليلتها مت القبض على ابين 
اياما ذعت فيها طعم  التعذيب والضرب املربح، لقد عشت  انواع  الذي تعّرض لشتى  العبيدي  غسان 
احلنظل خاصة بعد متكن »البوليسية« من القبض على زوجي بشري العبيدي وابين مظّفر  فأدميت 

ساقّي بني السجون لزيارة زوجي وأبنائي« )162(. 

غزالــــة حممــــدي 

جبهة  العمل  عن  املعّطلني  حركة  مؤسسي  من  العمل،  عن  معطلة  شهادة  صاحبة  سنة،   39
العمل  من  أطردت  وسياسية.  حقوقية  التقدمي،  الدميقراطي  احلزب  يف  مناضلة  قفصة. 
احلوض  معتقلي  لفائدة  نشاطها  بسبب   2008 أكتوبر   30 يوم  بقفصة  التنموية  باجلمعية 
املنجمي. تعرضت لالعتداء بالعنف العديد من املرات على يد مسؤولني أمنّيني باجلهة. فاعتدي 
باملستشفى  اإلرشاد بقفصة  اليوسفي رئيس فرقة  2008 من طرف حممد  5 جوان  يوم  عليها 
ومبناسبة  هلم.  صورا  وتلتقط  بالرديف  الرصاص  إطالق  ضحايا  تزور  كانت  حيث  اجلهوي 
جديد  من  حممدي  غزالة  تعّرضت  يوم11ديسمرب2008  ورفاقه  احلاجي  عدنان  حماكمة 
لالعتداء على يد كّل من حممد اليوسفي وفاكر فّيالة رئيس منطقة الشرطة بقفصة ملنعها 

من حضور احملاكمة. وتكررت االعتداءات مرات عديدة يف 2009. 

وكانت  بالعهد«  »الوفاء  املستقلة  القائمة  يف   2014 التشريعية  االنتخابات  يف  غزالة  ترشحت 
رئيسة القائمة. 

  منصف بن مراد، مادام يف الثورة التونسية نساء، مرجع سابق، ص 28. . 162



168

مشاركة النسـاء يف احلياة العامة والسيـاسية يف واليتـي قـابس وقفـصـة

ملحــــق عــــدد 7
دليــــل املقابلــة شبــه املوّجهــــة

• اسم واللقب:	
• اجلهة )نقابة/احلزب/اجلمعية(:	
• املهنة:	
• املستوى التعليمي:	
• احلالة املدنية:	
• عنوان اجلمعية/احلزب /النقابة:  	
• اهلاتف:	
• الربيد االلكرتوني:	
• املكانة/املهّمة يف املؤسسة:	

معطيـــات ومؤشــرات عــامــة
• عدد مكاتب احلزب/النقابة على املستوى اجلهوي واحملّلي 	
• النقابة على املستوى 	 أو  املدير يف احلزب/اجلمعية  املكتب  النساء والرجال أعضاء  عدد 

اجلهوي واحملّلي 
• اسم رئيس احلزب/النقابة/اجلمعية 	

حمــــاور املقــــابلــة: 
• كيف بدأت حياتك السياسية/النقابية/اجلمعياتية، ومتى؟ 	
• هل كانت لك فرصة الرتشح يف انتخابات داخلية أو تشريعية أو غريها؟ متى وكيف 	

كانت التجربة؟ 
• العامة 	 احلياة  معرتك  دخول  يف  مثال(  امرأة  )لكونك  خصوصية  صعوبات  وجدت  هل 

والسياسية على مستوى حزبك/مجعيتك /نقابتك )أي داخل املؤسسة(؟ 
• هل مت قبول نشاطك يف احلياة العامة والسياسية داخل حميطك؟ هل واجهت صعوبتك؟ 	

كيف ومتى؟ 
• ما هي الصعوبات اليت تواجه النساء أمام مشاركتهّن يف احلياة العامة والسياسية حمّليا 	

يف جهتك؟ 
• ما هي األولويات التنموية يف جهتك من وجهة نظرك؟ 	
• اذكر مناذج لنساء ناجحات عرب التاريخ يف جهتك )يف اجملال السياسي، الفكري، املدني، 	

العلمي، الفيّن، الرياضي( 
• كيف تقّيمني عالقتك كحزب/مجعية ببقية اجلمعيات أو اجلمعيات يف اجلهة )هل 	

توجد شراكات وتنسيق مثال( 
• اذكر أهم اجلمعيات/األحزاب الناشطة حمّليا يف جهتك؟	
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