
نشرية تصدر عن 
مركز المرأة العربية للتدريب 

والبحوث - كوثر

ل  - 2017 ديسمبر -  كانون األوَّ

عــــدد - 67

تونس تنقصها »الديبلومــاسية الثقــــافيــــــة« 
وننتظر تفاعال من الجهات الرسمية التونسية

القـــاضيـــة جويــــدة قيــــقــــةالكاتب والمؤرخ ومؤسس برنامج »المتوسط 21« محمد نذير عزيزة لـ »كوثريـــات« :

القضــــــــــاء 
سيكون  مهنة المرأة المستقبلية

صدر حديثـا :
النساء واإلرهاب

دراسة »جندرية«
للصحفية منية العرفاوي 
والباحثة آمال القرامي

جائـزة ليزيستراتا للتسوية السلمية للنزاعات عبر الوساطة :

نساء ورجال في خدمة المصالحة 
والعيـش المشتـرك في سـالم 



متيزت سنة 2017 بكونها سنة االنطالق يف تنفيذ خطة عمل مخاسية 
خطة  من  »كوثر«  مركز  جعل   ،2021 سنة  حتى  تتواصل  جديدة 
الرئيسية  وأبعادها  عشر  السبعة  بأهدافها   2030 املستدامة  التنمية 

الثالثة االقتصادية واالجتماعية والبيئية إطارها املرجعي العام.

وضمن هذه اخلطة، حدد مركز »كوثر« أولويات لعمله وتدخالته 
لتشمل باألساس حتقيق متوقع أفضل كمؤسسة مرجعية يف النوع 
دعم  مزيد  يف  املتمثلة  رسالته  حتقيق  اجتاه  يف  وذلك  االجتماعي، 
مساندا  ليكون  واملؤسساتي  التشريعي  اإلطار  تغيري  مناصرة  برامج 
لقضايا النساء والفتيات، وتقديم صورة حقيقية وغري مغلوطة عن 

أدوار النساء وأوضاعهن يف املنطقة العربية وخارجها.

العالقة  ذات  املعرفة  بإنتاج  »كوثر«  قام  البحث،  مستوى  على 
شراكة  يف  العمل  على  وحرص  والتنمية،  واحلقوق  املرأة  بأوضاع 
إصدارات  فبلغت  مرموقة.  وحبثية  علمية  وهياكل  مؤسسات  مع 
املنشورات  من  رصيده  إىل  أضيفت  إصدارات  مخسة   2017 عام 

واإلصدارات الذي جتاوز املائة إصدار.

من  أكثر  القدرات  تعزيز  أنشطة  مشلت  التدريب،  مستوى  وعلى 
واإلعالميات  والنساء  املدني  اجملتمع  ناشطي  بني  من  شخصا   600
واإلعالميني وممثلي وممثالت اهلياكل احلكومية، عرب ورش عمل 
الشامل  النوع االجتماعي والتنمية، والتمكني  ودورات تدريبية حول 
النوع،  القائم على  للعنف  والتصدي  املالي،  والشمول  والفتاة،  للمرأة 
والتطوير الكمي والنوعي للمشاركة السياسية واجملتمعية للمرأة...

اختصاصه  جماالت  يف  الفنّية  املساندة  املركز  أّمن  خربته،  وبفضل 
من  باملنطقة  واإلقليمية  الوطنية  واملؤسسات  الشركاء  من  للكثري 

خالل إجناز تقارير حبثية أو تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية... 

املشاريع ضمن حماور  ينفذ حزمة من  أن  أمكن ملركز »كوثر«  وقد 
املرأة  دور  وتعزيز  للنساء،  الشامل  التمكني   : الثالثة  األساسية  عمله 
السياسات  مستوى  على  مشجعة  وبيئة  البيئة،  استدامة  حتقيق  يف 
املرأة حلقوقها اإلنسانية.  فعلى مستوى  واملؤسسات من أجل ممارسة 
املركز  كثف  واقتصاديا،  واجتماعيا  سياسيا  للنساء  الشامل  التمكني 
عديد  إجناز  توىل  وقد  للمرأة،  الشامل  التمكني  تعزيز  أجل  من  العمل 
الربامج واألنشطة للمساهمة يف دفع مشاركة املرأة العربّية يف احلياة 
احمللي  الشأن  إدارة  يف  الفاعلة  واملشاركة  واالجتماعية  االقتصادية 

والوطين. كما واصل »كوثر« اهتمامه مبوضوع التصدي لكل أشكال 
البحث  أنشطة  خالل  من  وذلك  االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف 
والفتيات  للنساء  االقتصادي  التمكني  جمال  ويف  والدعوة.  والتدريب 
والدول  العربية  الدول  من  عدد  يف  القائمة  مشاريعه  »كوثر«  واصل 
التمكني  أسس  أحد  املالي  الشمول  ويعترب  العربية.  غري  اإلفريقية 
االقتصادي، لذلك أواله املركز ما يستحقه من أهمّية ونّفذ مشروعني 

يف اجملال لفائدة النساء والشباب بكل من فلسطني وتونس. 

اهتم  واملؤسسات،  السياسات  مستوى  على  الداعمة  البيئة  وضمن 
املهنيات يف سلك القضاء، بالشراكة مع  النساء  »كوثر« مبوضوع دور 
املنظمة العاملية لتطوير القانون، كما اخنرط يف مبادرات وشراكات 
اسرتاتيجية بهدف تعزيز التشريعات الضامنة حلقوق النساء والفتيات. 

فقام  الداعمة،  املؤسساتية  آلياته  تطوير  على  يعمل  »كوثر«  انفك  وما 
النوع االجتماعي«  املعلومات حول  لتبادل  املرجعي  » بيت كوثر  بتطوير 
البيت  وميثل  »األجفند«.  للتنمية  العربي  اخلليج  برنامج  دعم  بفضل 
»البوابة   : اإللكرتونيتني  للمنصتني  مظلة  املعلومات  لتبادل  املرجعي 
و«املركز  والرجال«  للنساء  واإلنسانية  القانونية  للحقوق  اإللكرتونية 
اإللكرتوني للمعلومات حول العنف القائم على النوع االجتماعي« اللتني 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  مبساندة  وتطويرهما  تصميمهما  مت 

وهيئة األمم املتحدة للمرأة وصندوق األمم املتحدة للسكان.  

واإلقليمية  العربية  الشبكات  ضمن  واملناصرة  العمل  يواصل  كما 
العربي  واملرصد  األسرة،  لتنظيم  الدولي  االحتاد  كشبكة  املتخصصة 
FFEM وشبكة اجلامعات  املتوسط  للعلوم االجتماعية ومؤسسة نساء 

 ...AUF  الفرنكفونية

وال بد من التذكري ختاما إىل أن كل برامج ومشاريع »كوثر« ترمي 
إىل املساهمة يف إرساء بيئة أكثر أمانا للنساء والفتيات، حيث جيتهد 
مجيع الفاعلني يف احلد من الصراعات والنزاعات، وتكون للنساء أدوار 
أهم يف إحالل األمن والسالم مبشاركة الرجال. وإميانا منه بأهمية 
هذه الغاية، توج »كوثر«  إجنازات 2017 باخنراطه يف بادرة شبكة 
للنزاعات  السلمية  للتسوية  »ليزيسرتاتا«  Med 21 إلطالق جائزة 
عرب  ساهموا  الذين  لألشخاص  سنويا  متنح  اليت  الوساطة«  عرب 
األبيض  البحر  بلدان  يف  للنزاعات  السلمية  التسوية  يف  الوساطة 

l .املتوسط ويف باقي أحناء العامل

اإلفتتاحية
د. سكينة بوراوي

 املديرة التنفيذية
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كما دأبنا يف آخر عدد »كوتريات« من كل سنة، تأخذ برامج مركز املرأة العربية للتدريب 
والبحوث »كوثر« ومشاريعه الصدارة من حيث االهتمام واملتابعة، من أجل مزيد التعريف 
واحلشد  والتشبيك  والتدريب  البحث  مستوى  على  مستجداتنا  وبآخر  تدخلنا  مبجاالت 
صفحات  ضمن  اجملال  يتسع  ال  إذ  والربامج،  املشاريع  لبعض  خمتارات  وهي  واملناصرة. 
النشرية للتعريف بكل ما ننفذه من أنشطة وفعاليات على خمتلف األصعدة : وطنيا وعربيا 

وإقليميا ودوليا.

فـــــي البــــــدء كلمــــــــة

ومل يكن من حمض الصدفة أن يتضمن هذا العدد من نشرية »كوتريات« ثالثة حماور رئيسية من 
حماور اهتمام وعمل مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« أال وهي املرأة والسالم، واملرأة 
والعدالة، واملرأة واإلرهاب. وهي يف رأيي ثالثة حماور مرتابطة أشد االرتباط، حيث ال سالم يف ظل 

تفشي اإلرهاب ويف ظل عدم سيادة العدالة ودولة القانون.

انطلق  اليت  املتجددة،  املركز  عمل  جماالت  بعض  إىل  أيضا  احملاور  هذه  حتيل  ذلك،  على  وعالوة 
»كوثر« يف االهتمام بها والتعمق فيها يف سياق مالءمة براجمه ملختلف التطورات اليت عرفتها بلدان 
إذ  املاضية، وكذلك متاشيا مع خطته االسرتاتيجية اجلديدة.  القليلة  السنوات  العربية يف  املنطقة 
تشهد بلدان املنطقة وإن بدرجات متفاوتة تنامي ظاهرة اإلرهاب وتعدد الصراعات والنزاعات متخذة 
أشكاال وأبعادا شتى، فأضحى سالم العامل واملنطقة مهددا بشكل كبري وخطري. وهو واقع سريع التغري 
ما جيعله أحوج ما يكون لبيئة مواتية لتمكني النساء باالستناد إىل قوانني وتشريعات وأنظمة ترسم 

على قدم املساواة أدوار وأوضاع النساء والرجال معا داخل األسرة ويف اجملتمع.

وإذا ما أمعّنا النظر أيضا يف أهداف مركز »كوثر« اليت يعمل جاهدا من أجل حتقيقها، فإننا سنجدها 
ترمي من خالل خمتلف الربامج واملشاريع إىل املساهمة يف إرساء بيئة أكثر أمانا للنساء والفتيات، 
حيث يعمل كل الفاعلني واملتدخلني على احلد من الصراعات والنزاعات، وحتقيق املساواة وترسيخ 
العدالة. لذلك ركزت حزمة من برامج املركز على قضايا املرأة واألمن والسالم، ومناهضة التطرف 
العنيف، وعلى احلد من أهم العقبات اليت ماتزال حتول دون التمكني الشامل للنساء والفتيات والشباب، 

سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

ولئن حيرص املركز على أن تكون نشريته الدورية »كوتريات« نافذة حنو مزيد التعريف مبجاالت 
أمام  اجملال  يفسح  تنمويا  إعالميا  منربا  تظل  أن  أيضا  احلرص  كل  حيرص  فإنه  وتدخالته،  عمله 
الصحافيات والصحافيني العرب للكتابة حول أهم القضايا املتصلة بواقع وأوضاع النساء يف خمتلف 

l البلدان العربية

لبنى النجـار - كوثـــر



تكمن عظمة ما قامت به ليزيرتراتا يف حتالفها ليس مع نساء 
للخري«  »االنتصار  أجل  من  غرمياتها  مع  بل  فقط،  مدينتها 
من  النساء  حشد  ويف  واسربطة،  أثينا  بني  السالم  وإحالل 
الرجال  ومواجهة  معارض  نسائي  تنظيم  وتكوين  الطرفني 
عرب  بإقناعهم  واالنتهاء  واملستشارين  السلطة  رموز  ومناظرة 
ليزيسرتاتا  تقول  احلرب.  وقف  بأهمية  والرباهني  احلجج 
 : لكم  سأقوله  ما  إىل  »استمعوا   : أريستوفانيس  ملسرحية  وفقا 
حترمين  مل  الطبيعة  سليم.  حس  لدي  لكن  امرأة،  سوى  لست 
الذكاء. أنتم يف أوملبيا، يف ثريموبيليس، يف دلفوي )كم مكانا 
آخر سأذكره إذا أردت اإلطناب(، رشوا املياه النقية نفسها على 

املذابح وشكلوا عائلة واحدة فقط«...

هذه القصة عن دور النساء يف تسوية النزاعات ووقف احلروب، 
القرن احلادي  املتوسط خالل  املتوسطي ملشروع  املرصد  أهلمت 
بعث  يف  »كوثر«  مركز  مع  للشراكة   »MED21« والعشرين 
الوساطة،  عرب  للنزاعات  السلمية  للتسوية  سنوية  جائزة 
واختري هلا اسم »جائزة ليزسرتاتا« اليت مت إطالقها للمرة األوىل 

يف ديسمرب 2017. 

»كوثر«  مركز  مديرة  بوراوي  سكينة  الدكتورة  وتؤكد 
»منطقة  أن  إىل  بالنظر  وذلك  اجلائزة  أهمية  السياق  هذا  يف 
لكنها  باحلضارات  ثرية  منطقة  هي  املتوسط  األبيض  البحر 

يف عامل تنخره احلروب والصراعات، دائما ما تدفع النساء فاتورة انعدام األمن  ونتائج احلروب واألزمات غاليا، يف الوقت الذي 
يأخذن زمام املبادرة بأنفسهن إلحالل السالم. وحيفظ التاريخ أمساء مناذج مشرقة وخالدة لنساء ساهمن على مر العصور 
يف وقف سفك الدماء ونبذ العنف والكراهية من أجل عيش حياة آمنة ومستقرة. وممن يذكرهن التاريخ،  »ليزيسرتاتا« 
اليت خيتصر امسها أهمية دور املرأة على مر العصور يف مكافحة احلروب وحل النزاعات بالوسائل السلمية عرب الوساطة. 
قلعة  واحتالل  املدني  العصيان  من  كنوع  أزواجهن  مع  اجلنس  ممارسة  عن  لالمتناع  مدينتها  نساء  قادت  اليت  املرأة  هذه 
املدينة »األكروبوليس، وذلك بهدف وضع حد حلرب أنهكتهن وشعبهن. وبالفعل أمثرت جهود هؤالء النسوة بانتهاء احلرب 

وبتوقيع معاهدة سالم بني الطرفني املتخاصمني. 

أيضا تشهد حروبا ونزاعات متعددة، مما يستوجب فتح الباب 
وقبول  واالنفتاح  التسامح  قيم  ولرتسيخ  السلمي  للنقاش 
موضحة  وتضيف  باملرة«.  سهلة  ليست  مسألة  وهي  اآلخر، 
حنو  والدفع  التفاوض  مبهارات  يتمتعن  النساء  ان  »اعتقد 
السالم ونبذ احلروب والصراعات، لذلك محلت اجلائزة اسم 
امرأة ثارت ضد احلرب وفرضت، بفضل ذكائها وقدرتها على 

التفاوض، األمن والسالم«.

جائزة »ليزيسرتاتا« بادرة هي األوىل من نوعها بالنسبة إىل 
توجت  »كوثر«،  والبحوث  للتدريب  العربية  املرأة  مركز 
أنشطته لسنة 2017، باحتضان بيت احلكمة يف تونس حفل 

جـائـزة ليزيستراتـا للتسويـة السلميـة للنزاعـات عبـر الوسـاطـة   

نساء ورجال في خدمة المصالحة 
والعيـش المشتـرك في سـالم 

لبنى النجـار - كوثـــر
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توزيع اجلوائز بالشراكة أيضا مع مؤسسات خمتصة يف 
الوساطة هي معهد اآلفاق واألمن بأوروبا »IPSE« ومعهد 
الوساطة Guillaume-Hofnung ومركز كدموس حلل 
 ،»tapri« السالم  حبوث  ومعهد   »CADMOS« النزاعات 
وممثلني  وإعالمية  أكادميية  شخصيات  وحبضور 
أممية  ومنظمات  ديبلوماسية  هيئات  عن  وممثالت 

ودولية وإقليمية باإلضافة إىل مؤسسات حكومية.

تقول السيدة ميشال غيوم أفنونغ مديرة معهد الوساطة
إرادية  عملية  هي  الوساطة    Guillaume-Hofnung

من  للوقاية  االجتماعي  الرابط  إنشاء  إعادة  أو  إلنشاء 
النزاعات أو حللها وتتم هذه العملية عرب اتصال أخالقي 
يسعى من خالله طرفان متخاصمان أو أكثر لتجديد 
ثالث  طرف  مبرافقة  لوضعهم  حل  إجياد  قصد  احلوار 
احرتام  يضمن  الذي  الوسيط  هو  متحيز  وغري  حر 
وسرية  املساواة  كنف  يف  األطراف  مجيع  مصاحل 

املبادالت بينهم... 

الوساطة يف خطواتها األوىل  املعاصر، مازالت  ويف جانبها 
لذلك جيب احلرص على أن تكون وسيلة لرتبية األجيال 
اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  املواطنة  على  القادمة 

لدحر النزاعات وإنهاء احلروب«.

املساهمة  على  الضوء  اجلائزة  تسلط  الرؤية،  هلذه  وفقا 
ساهموا  الذين  املعنويني  األشخاص  أو  لألشخاص  القيمة 
عرب الوساطة، يف التسوية السلمية للنزاعات يف بلدان البحر 
اجلائزة  ومتنح  العامل.  أحناء  باقي  ويف  املتوسط  األبيض 
منع  أو  املصاحلة  خلدمة  حياتها  كرست  لشخصيات 

الصراع، رغبة يف العيش املشرتك يف كنف السالم. 

النزاع  أو  الصراع  معنى  أن  »كوثر«  مركز  مديرة  وتشري 
وإمنا  التقليدي،  مبفهومها  احلروب  على  فقط  يقتصر  »ال 
واحلوار  والتسامح  اآلخر  بقبول  عالقة  له  ما  كل  يشمل 
يؤسس  مبا  املغاير  الرأي  وقبول  اآلخرين  على  واالنفتاح 
عديد  نفذ  أن  »كوثر«  ملركز  وسبق  اجملتمعي«.   للسلم 
والتفاوض  الوساطة  مهارات  حول  التدريبية  الدورات 
إميانا  املدني  اجملتمع  كوادر  لفائدة  الالعنفي  واالتصال 
السلم  لرتسيخ  اهلياكل  هذه  به  تضطلع  الذي  بالدور  به 

اجملتمعي ونبذ التطرف واحلد من النزاعات.

خلمس  »ليزيسرتاتا«  جائزة  منحت  األوىل  دورتها  يف 
أحناء  باقي  ومن  وجنوبه  املتوسط  مشال  من  شخصيات 
العامل، ومن تونس من ضمنها شخصية راحلة طبعت امسها 
بفضل إسهامها يف التسوية السلمية للنزاعات عرب الوساطة. 

فمن هم متوجو ومتوجات اجلائزة؟ 



حتقيقات  عدة  يف  ونزاهتها  الفعالة  مبشاركتها  عرفت 
 -  1994( البلطيق  حبر  يف  استونيا  العّبارة  كغرق  دولية 
البوسنة  نزاع  يف  شخص   600 مقتل  يف  والتحقيق   )1996
واهلرسك )1996 - 1997( يف حتقيق مقتل اجلنود الفنلنديني 
أيضا  عرفت  كما    .1997 عام  منذ  الثانية  العاملية  باحلرب 
راكاك  قرية  أحداث  يف  الشرعي  للطب  كخبرية  بعملها 

.)2000  - بإقليم كوسوفو )1998 

عملت خبرية الطب الشرعي مع االحتاد الدولي للدفاع عن 
2002،  وتولت رئاسة فريق  حقوق االنسان بالكامريون عام 
 70 من  أكثر  أصدرت  ببغداد.  اجلماعي  التقتيل  تقييم 
االحياء  علم  اجلزئية،  البيولوجيا  جماالت  يف  علميا  مقاال 
والقانون  الشرعي  األسنان  طب  الشرعي،  الطب  اجملهرية، 

اإلنساني الدولي.

جمموعة »سانت إجييديو«، 
»سانت  جمموعة  بدأت 
يف  روما  يف  إجييديو« 
حتقيق  بهدف   1968 عام 
املساعدة  وتقديم  التضامن 
والفئات  للشعوب  اإلنسانية 
احلروب  من  املتضررة 

والنزاعات.

اجملموعة  أعضاء  من  عدد 
الوسطاء  بدور  اضطلعوا 
يف  واحلقيقيني  الفاعلني 
ألكثر  املستمرة  الصراعات 

ولد  بنتونس،  خالد  الشيخ 
مبادرة  صاحب   ،1949 سنة 
يف  معا  للعيش  الدولي  »اليوم 
منظمة  تبنتها  اليت  سالم« 
ديسمرب  يف  املتحدة  األمم 
الروحي  املرشد   .2017
العلوية  الصوفية  للطريقة 
والرئيس   ،1975 سنة  منذ 
الدولية  للجمعية  الشريف 
وللكشافة  العلوية  للصوفية 

 1999 سنة  أسس   .1990 سنة  أسسها  اليت  بفرنسا  اإلسالمية 
مجعية »أرض أوروبا« لتكون فضاء لقاء بني اإلسالم والعامل 
أحد   وهو  واملصاحلة.  والسالم  احلوار  نشر  يف  يساهم  الغربي 

مؤسسي اجمللس الفرنسي للديانة اإلسالمية سنة 2003. 

عمل على تقديم مقرتحات ملموسة بشأن القضايا الكربى 
اجلمعيات  من  كبري  عدد  إنشاء  على  وساعد  للمجتمع 
وضع  وعلى  والبيئة  والسالم  للشباب  َهة  امُلوجَّ واملنظمات 
أبرزها  أفضل من  العيش معا بشكل  للتفكري يف سبل  أسس 

املنظمة العاملية للصوفية العلوية سنة 2001.

الطب  خبرية  رانتا،  هلينا  الدكتورة 
دكتوراه  على  حاصلة  الشرعي، 
جامعة  من  األسنان  طب  علوم  يف 
حاليا  تعمل  بفنلندا.  هلسنكي 
الطب  بقسم  رئيسية  حمققة 
الشرعي يف جامعة هلسنكي وعملت 
الطب  خرباء  فريق  رئيسة  سابقا 
االسنان  علم  وخبرية  الشرعي 

الشرعي باجلامعة نفسها. 
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المتوجــون بجــائــزة ليزيستـراتـا



أهداف  حلماية  العليا  باهليئة  اخلرباء  جلنة  عضوية  شغل 
اليت  الدميقراطي  واالنتقال  السياسي  واإلصالح  الثورة 
ناطقا  كان  و  بتونس   2011 جانفي   14 ثورة  إبان  تأسست 

رمسيا بامسها.

لدعم  الوطين  احلوار  قبل  من  املعيننّي  اخلرباء  جلنة  عضو 
ورئيس   )2014  -  2013( اجلديد  التونسي  الدستور  صياغة 
االنتخابات  قانون  مشروع  بصياغة  املكلفة  اخلرباء  جلنة 

البلدية واجلهوية. 

سليم،  املنجي  الفقيد 
تونسي  ومناضل  دبلوماسي 
 1908 سبتمرب   1 يف  ولد 
 .1969 أكتوبر   23 يف  وتويف 
عام  للداخلية  وزيرا  عنّي 
الطاهر  حكومة  يف   1956
ذلك  إثر  وعلى  عمار  بن 
مستقلة  حكومة  تكونت 
احلبيب  الزعيم  برئاسة 
املنجي  تعيني  مت  بورقيبة. 
لتونس  سفري  أول  سليم 
ومندوبا  وكندا  بواشنطن 
املتحدة.  األمم  قارا مبنظمة 

العامة  للجمعية  اخلماسية  اللجنة  يف  عضوا  انتخب 
وانتخب   ،1956 املسألة اجملرية سنة  املتحدة حول  لألمم 
لألمم  العمومية  اجلمعية  لرئيس  نائبا   1957 جانفي  يف 
املتحدة. بفضله انتخبت تونس يف أكتوبر 1958 لعضوية 
وتقديرا  وتكرميا  صوتا.   74 بأغلبية  األمن  جملس 
جملهوداته أمجعت شعوب العامل يوم 20 سبتمرب 1961 على 

 l. انتخابه رئيسا للجمعية العامة لألمم املتحدة

من  ألكثر  أو  موزامبيق،  يف  احلال  هو  كما  سنوات،  عشر  من 
اليت  إفريقيا  قارة  تندرج  غواتيماال.  يف  احلال  هو  كما  ثالثني، 
واملناطق  البلدان   عديد  و  البلقان،  وكذلك  احلروب،  دمرتها 
اهتمامات  صميم  يف  هي  العامل،  أحناء  خمتلف  يف  األخرى 

جمموعة »سانت إجييديو« والتزاماتها اإلنسانية.

مببادرات  إجييديو«  »سانت  جمموعة  اضطلعت  كما 
الالجئني  إىل  املساعدة  تقديم  غرار  على  أخرى،  إنسانية 
وبوروندي  السودان  جنوب  يف  واجملاعات،  احلروب  وضحايا 
وألبانيا وكوسوفو... ومساعدة األشخاص املتأثرين بإعصار 
تزال  ال  حيث  العبيد،  حترير  أو  الوسطى  أمريكا  يف  ميتش 

هذه املمارسة الالإنسانية قيد االستخدام.

لتونس   الدائم  املندوب  السفري   الغرايري،  غازي  الدكتور 
لدى منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، و لدى 

املنظمة الدولية للفرنكفونية. 

العام  األمني  خطة  يشغل 
للقانون  الدولية  لألكادميية 
القانون  دّرس  الدستوري، 
وباملعهد  قرطاج  جبامعة  العام 
تونس  ومبعهد  الديبلوماسي 
كرسي  رئيس  للسياسة. 
احلوكمة واملؤسسات احلكومية 
املؤسسة  يف  العربي  باملغرب 
األورو-عربية وجامعة غرناطة. 
ملقاومة  الوطين  املؤمتر  منسق 
مستشار  خبري  واإلرهاب.  العنف 
يف إطار عملية كتابة الدستور  

يف كل من اليمن وليبيا.
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حممد نذير عزيزة الكاتب والشاعر واملؤرخ ومؤلف العديد من الكتب حول 
الثقافات العربية اإلفريقية واألوروبية، هو شخصية تونسية استثنائية 
أضافت للمشهد الثقايف الدولي. تقلد عديد املناصب املهمة إذ شغل خطة 
يف  الثقايف  القسم  ومدير  اإلفريقية  الوحدة  منظمة  يف  اإلعالم  مدير 
منظمة اليونسكو ملدة 25 عاما، ورئيس اجلامعة العربية األوروبية حتى 
حممد  كان  كما  فريونا.  يف  الشعر  أكادميية  ومستشار   ،2000 عام 
نذير عزيزة مستشارا دبلوماسيا لوزارة اخلارجية اإليطالية واملدير العام 
ملرصد البحر األبيض املتوسط، بروما قبل أن يؤسس برنامج املتوسط 21 
بتأسيسه لعدة جوائز دولية فهو  السيد عزيزة متيز خاصة   .2010 عام 

فاعل رئيسي يف الدبلوماسية الثقافية.

تونس تنقصها »الديبلومــاسية الثقــــافيــــــة« 
وننتظر تفاعال من الجهات الرسمية التونسية

12 جائزة من اسطنبول
إلى طليطلة

يتحدث حممد نذير عزيزة باعتزاز عن 
»برنامج املتوسط 21«، الذي أسسه عام 
شبكة  عن  عبارة  وهو  روما،  يف   2010
أشخاص  متُيز  لدعم  جائزة   12 تضم 
بشكل  ساهموا  ومعنويني  طبيعيني 
منطقة  يف  التعاون  تعزيز  يف  كبري 
عدة  جماالت  يف  املتوسط  حوض 
والتصميم  واالقتصاد  الفلسفة  منها 
املعماري والتنمية احلضارية والرتمجة 
والعلوم  واألدب  والصحافة  واملوسيقى 
أمساء  حتمل  وهي  الصحيحة. 
حوض  تاريخ  شهدها  شخصيات 
بني  ما  جتمع  فإنها  وبالتالي  املتوسط، 
دون  املستقبل  وآفاق  احلاضر  شواغل 

نسيان جذور املاضي.

عن  نسائي  إضراب  قيادة  يف  جنحت 
على  الضغط  قصد  اجلنس  ممارسة 
أزواجهن لوقف احلرب بني مدينيت أثينا 
فكانت  احلرب  توقفت  وفعال  وأسربطة 

رمزا للوساطة زمن النزاع واحلرب.

أسس  أنه  »كوثريات«،  لنشرية  وأضاف 
وأبرزها  مؤسسات  عدة  مع  اجلائزة  هذه 
شريك  أول  اختاره  الذي  »كوثر«  مركز 
القضايا  على  الشتغاله  نظرا  مؤسس 
النسائية العربية وكذلك قضية السالم 
ثم اخرتنا »كادموس« من لبنان و«تابري« 
من  مؤسستني  إىل  باإلضافة  فنلندا  من 
هذه  مؤسسي  فريق  كونا  وهكذا  فرنسا 
جوائز  نقدم  أن  اخرتنا  وقد  اجلائزة. 
النسخة األوىل يف تونس ويف بيت احلكمة 
سكينة  السيدة  من  اقرتاح  إثر  حتديدا 
بوراوي املديرة التنفيذية ملركز »كوثر«.

وجائزة »ليزيسرتاتا« هي إحدى اجلوائز 
اليت أسسها الكاتب واملؤرخ والديبلوماسي 
ضمن  عزيزة  نذير  حممد  السابق 
مع  بالشراكة   21 املتوسط  برنامج 
مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 
نساء  ملكافأة  جائزة  وهي  »كوثر«. 
أنفسهم  كرسوا  الذين  احلوار،  ورجال 
خلدمة املصاحلة أو منع الصراع، رغبة 

يف العيش املشرتك يف كنف السالم.
 

»ليزيستراتا« جائزة للوساطة 
في المتوسط انطالقا من تونس

اعترب الديبلوماسي حممد نذير عزيزة أن 
جائزة »ليزيسرتاتا« هي تتويج لعدة جوائز 
أسسها برنامج املتوسط 21. و«ليزيسرتاتا« 
رواية  يف  الرئيسية  الشخصية  كانت 
امرأة  وهي  أريستوفانيس،  اإلغريقي 
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سهير الشعباني - كوثر

الكاتب والمؤرخ ومؤسس برنامج »المتوسط 21« محمد نذير عزيزة لـ »كوثريــــــــــــات« :



تونس تنقصها 
»الديبلوماسية الثقافية«

وجوب  على  عزيزة  نذير  حممد  يؤكد 
النظر يف الكنوز الكامنة يف تونس. »ففي 
السياسة احلديثة مثال ميكن أن نذكر 
الديبلوماسي الراحل املنجي سليم وغريه، 

فلماذا ننسى هذه الكنوز؟«

ويضيف »أطمح إىل إسداء خدمة لوطين 
وأقوم  املتوسط  يف  اجلوار  ولدول  تونس 
'الديبلوماسية  وهي  مهمة  مببادرة 
الثقافية' فهي مهمة جدا لصورة تونس 
املتوسطية.  البلدان  وإلشعاع  العامل  يف 
 21 املتوسط  برنامج  أسست  لذلك 
لالستلهام من تارخينا وقوة قفزته لربط 
وإحياء  وباملستقبل  باحلاضر  التاريخ 
وهي  و«حانون«  »حنبعل«  مثل  رموز 
شخصيات متثل كنوز املوروث احلضاري 
لتونس. هذا اجلهد الذي يفرتض أن جيد 
واهلياكل  اجلهات  من  واهتماما  تفاعال 
أن  إال  استثناء  دون  املعنية  التونسية 
الثقافية  الديبلوماسية  تنقصها  تونس 
ولتقديم  اخلارج  يف  صورتها  لتسويق 
الثرية  تونس  عن  احلقيقة  الصورة 
واليت  اخلالدة  وشخصياتها  حبضارتها 
والتسامح  االنفتاح  بلد  تزال  وما  كانت 

 l.»والتالقح بني احلضارات

مدرسة  ومؤسس  الوسطى  العصور  يف 
هذه  وستمنح  للرتمجة.  طليطلة 
يف  املوالي  العام  ويف  يف طليطلة  اجلائزة 
الدار البيضاء ثم يف السنة الثالثة ستمنح 

يف كرميونا اإليطالية.

إصــــرار على إطــــالق جــائــــزة 
»حنبعـــــــــل«

للدراسات االستراتيجية من تونس

لدى السيـــــد حممد نذير عزيزة مشروع 
إطالق  وهو  بتونس  أساسا  يرتبط 
حتمل  االسرتاتيجية  للدراسات  جائزة 
الكبرية  احلاجة  إىل  نظرا  »حنبعل«  اسم 
عندما  »فمثال  االسرتاتيجية  للتحاليل 
إىل  تعود  أن  جيب  تنموية  دراسة  تنجز 
مبثابة  ألنه  االسرتاتيجية  الدراسات 
مهم  وهذا  مشروع  لكل  التحتية  البنية 
جدا، لذلك بودي أن تليب إحدى مؤسسات 
التونسية  االسرتاتيجية  الدراسات 
للدراسات  التونسي  املركز  وأبرزها 
فرتة  منذ  أطلقناه  نداء  االسرتاتيجية، 
غري  ومن  اليوم.  إىل  إجابة  دون  ومازال 
بني  تونسية  منظمة  تكون  أال  املعقول 
شركاء  استعداد  رغم  اجلائزة  مؤسسي 
لتأسيس  وإيطاليني  وإسبان  مغاربة 
أن  على  مصرٌّ  أنين  إال  »حنبعل«  جائزة 

تؤسس انطالقا من تونس«.

متنح  اجلوائز  هذه  أن  إىل  أيضا  وأشار 
حاليا يف عشرة دول من منطقة حوض 
باستضافة  مدن  عدة  وتقوم  املتوسط 
من  ابتداء  اجلوائز  منح  احتفاليات 
ومن  طليطلة،  إىل  ووصوال  اسطنبول 
مرورا  بالريمو  حتى  البيضاء  الدار 
وِبلغراد  ومارسيليا  وتونس  باجلزائر 

وفريونا وجنوة وبودغوريتسا.

رشد«  »ابن  جائزة  اجلوائز  هذه  أبرز 
للطب  سينا«  »ابن  وجائزة  للفلسفة 
متنح  اليت  للموسيقى  »زرياب«  وجائزة 
مبدينة  الزهراء  النجمة  بقصر  سنويا 
إىل  باإلضافة  التونسية  سعيد  بو  سيدي 
اسم   وهو  للصحافة  »هرماس«  جائزة 
جائزة  وهذه  اإلغريق  عند  التواصل  اله 
جملة  مع  بالتعاون  تأسست  سنوية 
حقائق )Réalités( التونسية ومتنح سنويا 
التونسية. كما أسس  مبدينة احلمامات 
كونفدرالية  مع  املاضي  ديسمرب  يف 
»كونكت«  التونسية  املواطنة  مؤسسات 
»حنون«  جائزة  بفرنسا  االستثمار  وبنك 
القرطاجي التونسي الذي أسس االستثمار 

وابتدعه واكتشف خليج غينيا.

»جيـــــراردو  جــــــــــائزة  إىل  باإلضـــــافة 
ديكرميونا« للرتمجة وقد أسسها تكرميا 
مرتجم  أبـــــرز  ديكرميونـــــا«  لـ«جرياردو 
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عادل،  قضاء  إىل  النساء  وصول  اجتاه  يف  الدفع  بهدف 
للنساء  املهنية  املشاركة  وتعزيز  مناصرة  يف  واملساهمة 
املهنيات يف سلك القضاء، أجنز مركز  »كوثر« خالل سنة 
التنمية  لقانون  الدولية  املنظمة  مع  بالشراكة   2017
للنساء يف سلك  املهنية  »املشاركة  دراسة منوذجية حول 

القضاء يف تونس : العوائق والفرص«. 

الدراسة إىل املساهمة يف حتقيق  تهدف 
وصول النساء إىل عدالة منصفة للنساء، 
وإىل مناصرة اجلهود الرامية إىل تطوير 
يف  العامالت  للنساء  املهنية  املشاركة 
حول  معطيات  وتقدم  القضاء،  سلك 
واقع وصول النساء إىل العدالة، وأوضاع 
القضاء،  املهنيات يف سلك  النساء  ومكانة 
وامليسرة  املعيقة  العوامل  يف  وتبحث 
الندماجهن املهين، ويف تأثري عامل تأنيث 
يف  املهنية  املمارسات  على  القضاء  سلك 

هذا اجملال. 

الكمي  املنهجني  الدراسة  اعتمدت 
مت  اليت  املعطيات  حتليل  يف  والنوعي 
مركزة  لقاءات  خالل  من  جتميعها 
لنساء  حياتية  وسري  مباشرة  ومقابالت 
تونس.  يف  القضاء  سلك  يف  يعملن 
األبعاد  متعددة  مقاربة  على  وارتكزت 
البحث  أهداف  لتحقيق  مالءمتها  متت 
سلك  تأنيث  ظاهرة  فهم  إىل  الرامي 
الذي ظل لفرتات طويلة قطاعا  القضاء 
ثراء  على  الضوء  تسليط  وإىل  مذكرا، 
املسارات املهنية واالسرتاتيجيات الفردية 
والقضاء  احملاماة  مهن  يف  يعملن  لنساء 

باألساس.
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لبنى النجـار - كوثـــر

فاعالت رئيسيات لترسيخ دولة القانون 
والتشريعات القائمة على المساواة

النســاء المهنيــات فـي قطـاع العدالــة  
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نحو بلورة استراتيجية متكاملة 
لتعزيز وصول النساء إلى العدالة

 
الصعيد  على  الدراسة  نتائج  تقديم  وبهدف 
اإلقليمي، عقد مركز »كوثر« يف نوفمرب-تشرين 
مجعت  إقليمية  عمل  ورشة  بتونس   2017 الثاني 
قاضيات وقضاة من اجلزائر ومصر واألردن ولبنان 
واملغرب، إضافة إىل باحثني وحمامني وأكادمييني 
وممثلني نساء ورجاال عن خمتلف اجلهات الفاعلة 
يف قطاع العدالة يف تونس، مما أتاح تعميق التفكري 
بتعزيز  يتصل  فيما  واخلربات  التجارب  وتبادل 
العدالة وتعزيز إمكانية  النساء يف قطاع  مشاركة 
احمللي  الصعيدين  على  العدالة  إىل  وصوهلن 
حتقيق  مزيد  حنو  الدفع  يضمن  مبا  والوطين 

املساواة واإلنصاف للنساء يف البلدان العربية. 

وقد تضمن برنامج الورشة اإلقليمية أساسا عرضا 
ألبرز التجارب العربية يف قطاع العدالة من خالل 
يف  املهنية  املرأة  ملشاركة  الوطنية  الورقات  تقديم 
ومشال  األوسط  الشرق  من  بدول  العدالة  قطاع 
احلاضرون  ناقش  كما  بنقاش.  مشفوعا  أفريقيا 
العربية  املنطقة  يف  القاضيات  لواقع  العام  اإلطار 
النساء  على  وأثرها  واحلواجز  املسارات  ذلك  يف  مبا 
تقديم  من  الورشة  ومكنت  القطاع.  فيه  العامالت 
بلورة  يف  أساسا  متثلت  التوصيات  من  مجلة 
أنشطة  تتضمن  للمناصرة  متكاملة  اسرتاتيجية 
وبرامج عملية يسهل ترمجتها إىل مشاريع تنموية 
جمال  يف  تدابري  واقرتاح  للدعم،  تقدم  أن  وميكن 
حتتاجها  اليت  واالجتماعية  الرتبوية  اخلدمات 
عنهن  األسرية  األعباء  بتخفيف  والكفيلة  النساء 
مبا يدعم مسريتهن املهنية. كما أكد املشاركون 
إجراءات  تيسري  أهمية  الورشة  يف  واملشاركات 
التدرج الوظيفي للنساء، واالحتذاء بتجارب ناجحة 
وصول  تعزيز   جانب  إىل  الدولي،  الصعيد  على 
النساء إىل العدالة، ودعم أنشطة اجلمعيات العاملة 

l .يف جمال حقوق املرأة

هل من مساءلة للنموذج الذكوري 
في عالقته بالسلطة وبالقضاء؟

كشفت الدراسة عن مجلة من الوقائع املتصلة بعالقة املرأة 
األول  يتعلق   : اثنني  مستويني  يف  تونس  يف  العدالة  بقطاع 
أنفسهن  املهنيات  والثاني مبكانة  العدالة،  إىل  النساء  بوصول 
الدراسة  كشفت  األول،  املستوى  فعلى  القطاع.  هذا  داخل 
النساء  وصول  مسألة  على  العدالة  قطاع  تأنيث  تأثري  عدم 
النساء  بوصول  املرتبطة  البالغة  الصعوبة  وإىل  العدالة،  إىل 
الالتي يقطن يف املناطق املهمشة إىل مؤسسات العدالة. كما 
لقيم  الداعمة  التقدمية  التشريعية  السياسات  تفض  مل 
املساواة إىل مساءلة تامة للنموذج الذكوري، يف حني تضطلع 
يف  هام  بدور  النسوية  واجلمعيات  املدني  اجملتمع  منظمات 
العنف،  ضحايا  )النساء  للمرأة  اإلنسانية  احلقوق  عن  الدفاع 

النساء دون سكن...(. 

القضاء،  مهن  يف  النساء  مبكانة  املرتبط  الثاني  املستوى  وعلى 
فإن وجود النساء يف املناصب والوظائف العليا يف سلك القضاء، 
مع  أمسى،  الوظيفية  اخلطة  كانت  كلما  الندرة  حنو  يتجه 
وجود اجتاهات حنو حتسن الوضع، وبوادر الحتالل النساء ملثل 
هذه الوظائف يف املستقبل. ومن بني التغريات اليت أحدثها تأنيث 
منوذج  على  أثر  ما  وهو  القاضي،  منوذج  تغيري  العدالة،  قطاع 
السلطة عامة سواء داخل األسرة أو يف اجملتمع أو يف السياسة 
أيضا، وهو تغيري متت معاينته يف متثالت املتقاضني واملواطنني 
العدالة  قطاع  تأنيث  حنو  التوجه  أن  كما  النساء.  وجود  بفعل 
الصور  وكسر  جديدة  مهنية  ممارسات  إىل  يفضي  أن  جيب 
املهن  بعض  يف  املسجل  التمايز  ومواجهة  النمطية  والقوالب 
القضائية فيما بني النساء والرجال، والسماح بوصول النساء إىل 

مجيع اخلطط واملناصب الوظيفية.

بطريقة  القاضيات  متيز  فرضية  أن  أيضا  الدراسة  كشفت 
خاصة يف التحكيم قد بدت صحيحة يف بعض الشهادات، إال أن 
بالنظر  يبدو  مسألة سابقة ألوانها  قوية  تأكيد ذلك بصورة 
إىل عدم ثقة بعض القاضيات النساء  يف إقرارها والدفاع عنها 
هوية  ميثل  الذي  احلياد  مبدأ  تأكيد  على  حرصهن  بسبب 

مشرتكة لسلك العدالة.
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القـــــاضية جويــــــــدة قيــــقــــة

القضــــــاء سيكـون 
مهنة المرأة المستقبلية

أول امــــرأة ترأس محكمــة التعقيــــب 
ومجلس المنافسة االقتصادية في تونس

سهير الشعباني / كوثر

رغم  القضاء  مهنة  اختارت  لكنها  احملاماة  معهد  يف  جنحت 
صعوبتها، لشغفها بها وخترجت قاضية سنة 1972 فكانت 
بعد  التونسية  اجلمهورية  تاريخ  يف  قاضية  امرأة  ثاني 
القاضية آمنة الشتيوي اليت كانت قاضية أحوال شخصية.

األعمال ومتكنت من فرض نفسها يف  قانون  ختصصت يف 
على  حتصل  امرأة  أول  وكانت  الرجال«  »مثل  اجملال  هذا 
مناصب قضائية مهمة وهي قاضي جتاري ووكيل رئيس 
االستئناف  مبحكمة  دائرة  ورئيسة  االبتدائية  احملكمة 
ورئيسة  والقضائية  القانونية  الدراسات  مركز  ورئيسة 
يف  االقتصادية  احملكمة  وهي  االقتصادية  املنافسة  جملس 
التعقيب ثم  امرأة ترأس حمكمة  أول  تونس. كما كانت 
 2011 14 جانفي  الدستوري. وبعد  تولت عضوية اجمللس 
أصبحت مستشارة قانونية دولية ومتت استشارتها يف عدة 

قوانني صدرت عن اجمللسني التأسيسي ونواب الشعب.

تحــــدت التعليمــــات في عهــــد بورقيبــــة  

مرت بفرتات صعبة يف مهنة القضاء وواجهت حتديات مثل 
منها  علي،  وبن  بورقيبة  عهدي  خالل  املسؤولني  تدخالت 
الظلم  حلقه  الذي  بوزقندة  رفيق  األعمال  رجل  »حماكمة 
خالل فرتة احلكم البورقييب وأراد النظام إذالله مبحاكمته 
أمام الدائرة التجارية مصفد اليدين، وذلك خمالف للقانون، 
فرفضت ذلك وفرضت تطبيق القانون رغم التعليمات آنذاك«.

»إلمــــامي بمجــــــــال تخصصــــي أنقــــذني 
مــــن قبضــــــــة بن علــــــــي«

خالل ترؤسها جملس املنافسة االقتصادية، أصدرت حكما 
وطلبها  علي  بن  العابدين  زين  السابق  الرئيس  أغضب 
اإلجراءات  بصحة  إقناعه  يف  جنحت  لكنها  للمساءلة 

القانونية اليت اختذتها نظرا إلملامها مبجال ختصصها.

ما مرت به من صعوبات خالل مسريتها حفزها على مزيد 
العطاء وتطوير مسارها املهين وشجعها على رفض امتهان 

أوالدها ملهنة القضاء.

حضــــور المــــرأة أضفــــى
 صبغــــــــة إنســــانيــــة على القضــــــــاء

عن دور املرأة يف جمال العدالة تقول قيقة إن » وجود املرأة 
إىل  بالنسبة  أكثر  عدل  إرساء  يف  ساهم  القضاء  قطاع  يف 
املرأة وإىل تطبيق أفضل للقوانني. وحققت النساء القاضيات 
النصوص  تأويل  يف  أكثر  وتنوعا  للمجال  كربى  إضافة 
املرأة  تواجد  أضفى  كما  الوقائع.  توصيف  ويف  القانونية 
املتقاضية  للمرأة  اخلصوصية  باملشاكل  وعيا  أكثر  بعدا 
املنظومة  يف  النساء  من  أكرب  عدد  حضور  أن  إىل  إضافة 
التسامح  مزيد  إىل  أكثر  يؤدي  أن  شأنه  من  القضائية 

ويضفي على القضاء صبغة أكثر إنسانية«. 
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القضــــاء مهنــــة المستقبــــل للمــــرأة 

جتارب  إىل  »بالنظر  إنه  قيقة  جويدة  القاضية  تقول 
جمال  يف  جدا  متقدمة  تونس  تعترب  العربية،  البلدان 
العدالة ويف متكني املرأة من املهن القضائية. تونس اآلن يف 
طور تأنيث القضاء فخالل مناظرة القضاة األخرية بلغت 
وسيؤدي  الناجحني،  إمجالي  من  باملائة   70 النساء  نسبة 
حظوظهن  مضاعفة  إىل  القضاء  يف  النساء  عدد  ارتفاع 
اهليئات  صلب  اخلطط  من  عدد  أكرب  إىل  الوصول  يف 

القضائية العليا يف البالد«.

الرجل  من  أكثر  عالية  كفاءة  ذات  »املرأة  بأن  وتضيف 
ولدي ثقة يف ما تتمتع به النساء من قدرات، لذلك سيكون 

القضاء مهنة املستقبل للمرأة«.

تحديــــات التدرج المهنــــي للنســــاء 

القاضية  تؤكد  للقاضيات،  املهين  التدرج  حتديات  وبشأن 
جويدة قيقة أن »اضطرار املرأة إىل االهتمام بشؤون األسرة 

تطلعاتها  من  وحيد  املهين  تدرجها  يعيق  األبناء  وتربية 
ويقلل يف كثري من األحيان من روح املثابرة لديها وميكن 
والتفرغ  العمل  ترك  على  األحيان  بعض  يف  جيربها  أن 

لوظيفتها التقليدية كربة بيت«.

الالئي  القاضيات  عديد  اليوم  جند  أن  املؤسف  »من  بأنه  وتضيف 
على  قدرتهن  على  واجلامعية  الدراسية  مسريتهن  خالل  برهن 
يف  والتطور  النجاح  مسرية  مواصلة  يستطعن  مل  لكنهن  النجاح 

مسريتهن املهنية بسبب مهامهن األسرية«.

البد من إرادة سياسية صادقة لدعم القاضيات 

»إرادة  عن  بالتعبري  التونسية  الدولة  قيقة  جويدة  تطالب 
إىل  التونسية  القاضية  وصول  لدعم  صادقة  سياسية 
توفري  مع  القضاء  جمال  يف  وتعزيزه  القرار  مواقع  كل 
مثل  القضاة  بالنساء  خاصة  اجتماعية  ملؤسسات  احلكومة 
احلضانات ورياض األطفال ملساعدتهن وختفيف جزء من 
األسرية  توفيقهن بني عملهن ومهامهن  أعبائهن وتسهيل 
مع متكينهن من اإلمكانيات املادية الالزمة لتطوير حضور 

l .»القاضيات يف جمال العدالة



ضحايا وجناة.. وطرح غير مسبوق
 لـ »جندرة« اإلرهاب

جنح الكتاب يف النبش يف مناطق مهملة ومسكوت عنها يف 
مسار كثري من اإلرهابيات املغاربيات وخاصة التونسيات 
منية  تقول  كما  قبال«  هلا  التطرق  يسبق  »مل  منهن، 
العرفاوي، إذ ألول مرة يطرح موضوع النساء »اإلرهابيات« 

يف دراسة »جندرية« هي األوىل من نوعها يف تونس.

اختلفت  مغاربيات  إلرهابيات  »بورتريه«   15 خالل  ومن 
اإلرهابي  »داعش«  تنظيم  يف  أمريات  فبعضهن  جتاربهن، 
عن  الكتاب  يكشف  الظل،  يف  جهاديات  كن  وأخريات 
النساء،  من  الصنف  هلذا  والنفسية  الشخصية  اخللفيات 
واحلياة  األسري  والتفكك  النفسية  اهلشاشة  ذلك  ومن 

انفتح  أوىل  جتربة  تعد  »جندرية«  دراسة  واإلرهاب«،  »النساء  كتاب 
فيها عامل األكادمييا على عامل اإلعالم، فكان خالصة االلتقاء املثمر 
بني الصرامة األكادميية للجامعية والباحثة آمال القرامي واجلدية 
الصحفية للباحثة يف اجلماعات اجلهادية الصحفية منية العرفاوي. 
وبذلك ارتكز كتاب »النساء واإلرهاب« على بعدين، أحدهما أكادميي 
مصداقية  تضفي  اليت  امليدانية  الشهادات  خالل  من  تطبيقي  والثاني 
واإلرهاب«،  »النساء  اتبع  وإن  حبث.  أو  دراسة  أو  جتربة  أي  وتثري 
جانب  وجود  من  يتملص  ال  فهو  الصارمة  العلمية  البحوث  تعاليم 

إنساني أمام ما خيلفه اإلرهاب من دموع وجراح ومآسي.

اجلماعات  استغلتها  عوامل  »وهي  الصعبة،  االجتماعية 
وهميا  عاملا  التنظيمات  هذه  ورمست  جلذبهن.  اإلرهابية 
لنساء باحثات عن احلماية وسط تراجع دور األب وغياب 

محاية الرجل«، كما تؤكد الصحفية منية العرفاوي.

تقول  الدراسة،  من  امليداني  اجلزء  صعوبات  أبرز  وعن 
رافقتها  مجة  صعوبات  إن  العرفاوي  منية  الصحفية 
على  احلصول  ويف  الشهادات  هذه  عن  »البحث  خالل 
كما  بالعاطفة.  مشحونة  روايات  من  دقيقة  معلومات 
كانت  اجلناة  أمهات  أو  الضحايا  أمهات  مع  اللقاءات  أن 
لدى  كبريا  جهدا  أبذل  وكنت  نفسيا،  مرهقة  لقاءات 
مشاعر  مع  عاطفية  مسافات  ألخذ  البورتريهات  كتابة 
أم تعرتف بأن ابنها ارهابي َقتل األبرياء وسَفك دماء. لكن 

صـــدر حديثــا : »النســاء واإلرهــاب« 
دراسة »جندرية« للصحفية منية العرفاوي والباحثة آمال القرامي

ألول مرة »بورتريهــات« لجنـاة اإلرهـاب 

وضحاياه.. وغوص في عالم مسكوت عنه
سهير الشعباني– كوثر
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مشاعر األمومة غري حمايدة وال تستطيع أي أم أن جترم 
ابنها الذي وقع قتله، باإلضافة إىل معاناة وصم اجملتمع 

والنبذ االجتماعي«.

ويف هذا السياق تؤكد 
اشتغاهلا  أن  العرفاوي 
مباشرة  لقاءات  على 
اإلرهابيني،  أمهات  مع 
وأمهــــــات ضحـــــــــايــــــا 
والزوجات،  اإلرهــــــاب، 
والشقيقــــــات، والبنات، 
املوازنة  مبثابة  كان 
يف  املتورطة  املرأة  بني 
املرأة  وبيــــــن  اإلرهــاب 
اليت  اإلرهاب  ضحية 
وجدت نفسها مكرهة على حتمل عبء تورط أحــــــد أفراد 

أسرتها يف شبكــــــات اجلماعات املتطرفــــــــــــة.

وتضيف الصحفية التونسية، بأن بناء بورتريهات النماذج 
املقدمة يف الكتاب كان على تقاطع املعلومات املستخلصة 
من البحث والتقصي والروايات األمنية. ويف تقديم كتاب 
أية  توجد  »ال  أنه  إىل  العرفاوي  تشري  واإلرهاب«  »النساء 
أدلة موثوقة على انتشار ما عرف بظاهرة »جهاد النكاح« 

الذي ذاع عن بعض التونسيات«.

المرأة.. ميزُة استراتيجية المنظمات اإلرهابية

 540 مساحة  على  حبث  فصول   7 يف  املسطر  الكتاب 
وخاصة  املغاربيات  النساء  التحاق  دوافع  صفحة، 
حتت  و«االجتمـــاع  املتشددة  باجلمـــاعات  »التونسيـــــات« 
كل  تهضم  تنظيمات  أنها  رغم  املتطرف«  الفكر  راية 
حقـــوق املـــرأة وال مكـــان للحريات واملســـاواة فيها. وطرح 
النساء  من  الفئة  هذه  خيار  بشأن  تساؤالت  عدة  الكتاب 

على اختالف نشأتهن ومستوياتهن التعليمية والثقافية، 
االنسالخ عن اجملتمع التونسي »املتحـــرر« والذي يعد من 
أكثر الشعـــوب العربية انفتـــاحا، والتخـــلي عن احلقوق 
مقاتالت  إىل  لتتحولن  الناعم«  و»الطبـــع  واحلريـــات 
القتل  حتلل  متشددة  تنظيمات  يف  مؤثرة  وعناصر 

واإلفساد يف األرض باسم الدين. 

وجاء يف الكتاب أيضا أن استخدام املنظمات اإلرهابية للمرأة 
كان ميزة اسرتاتيجية مهمة أكثر من مشاركة الرجال 
أنفسهم يف هذه العمليات، فاملرأة تستطيع التهرب بسهولة 
من إجراءات الكشف واألمن، باإلضافة اىل العامل اإلعالمي 
الذي سيقوم بتضخيم اخلرب يف حال اكتشاف أن امرأة هي 
املسؤولة عن العملية أو املشاركة فيها، إىل جانب التعاطف 
الذي ستلقاه من نساء أخريات يعتربن أن القضية توحدهن. 

فـي تونـس... الزوجــات والمراهقــات

 األكثــر تـأثــرا بأنصــار الشريعــة!

وفيمــــــا يتعلق بالتجربة اإلرهابية النسائية يف تونس أيضا، 
أن  الكتاب،  العرفـــــاوي يف مقدمة  الصحفية منية  كتبت 
الزوجات هن األكثــــــر تأثرا بالقرابة األسرية اليت تتسبب 
املتأثرات  »جل  وأن  اإلرهابية  األنشطة  يف  اخنراطهن  يف 
بأفكار تنظيم أنصار الشريعة هن من املراهقـــــات أو الشابات 
واكتمـــــال  اخلبـــــرة  تنقصهن  ممن  الثاني  عقدهن  يف 
النضج الفكري والوعي احلقيقي الختـــــاذ قرارات صـــــائبة. 
املنتميـــــات  أغلب  فـــــإن  الدرس،  موضوع  العينات  وحسب 
ترتاوح  وممـــــارسة  فكـــــرا  التكفريية  اجلمـــــاعات  إىل 

أعمـــــارهن بيـــــن 16 و35 سنـــــة«. 

ضمن  النساء  بواقع  خاصا  اهتماما  الكتاب  أوىل  كما 
فيه،  املرأة  أن  خصوصا  تونس،  يف  الشريعة  أنصار  تنظيم 
اإلطار  خارج  خاصة  مكانة  تَبوََّأْت  العرفاوي،  تذكر  كما 

lالتقليدي أو النمط املعتاد يف تنظيمات مشابهة
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فتيحة الحسني.. من ثـائرة على تعـّدد الزوجـات 
      إلى »جهادية« متعّددة األزواج

منية العرفاوي - تونس

مقتطف من كتاب النساء واإلرهاب

مل متنعهــــا سنواتهـــا اخلمســـون من االلتحـــاق بـ»تنظيم الدولة« 
يف صـــائفة 2015.

بكنية  املعروفة  احلسين  فتيحة  للجدل  املثرية  املغربية  إنها 
»جرابلس«  منطقة  إىل  وصلت  إن  ما  واليت  اجملاطي«،  آدم  »أّم 
السورية حتى نشرت صورة هلا على موقع التواصل االجتماعي 
»تويرت« بنقابها األسود وهي حتمل ورقة كتب عليها »احلمد هلل 

الذي مّن علّي باهلجرة يف سبيله«.

بـ»املرأة  تهكما   املغربية  الصحافة  وصفتهـــا  طاملا  اليت  املرأة 
املهووسة بالنوم يف فراش اجلهـــاديني« عاشت جتربة »جهادية« 
مّرة،  من  أكثر  املـــوت  من  خالهلا  اقرتبت  القاعدة  تنظيم  مع 
واعتقلت  ذلك  جّراء  وزوجها  األصغر  ابنها  فقدت  أنها  كما 
ضحّية  البداية  منذ  كان  الذي  ابنها  مع  دولة  من  أكثر  يف 

اختياراتها اإليديولوجية. 
 

باحلركات  معجبة  كانت  املتحّررة  املغربية  الشابة  فتيحة 
القانون  يف  اإلجازة  على  وحصلت  احلقوق  ودرست  النسوية 
فيه  نقدت  متمّيزا  حبثا  وقّدمت  الفرنسية  باللغة  اخلاّص 
على  مسّلطا  اضطهادا  واعتربته  اإلسالم«،  يف  الزوجات  »تعّدد 
الثانية  الزوجة  تكون  أن  قبلت  ذلك  ومع  الدين،  باسم  النساء 
العمراني  املغرب عمر  الثاني شيخ اجلهادية يف  يف حياة زوجها 
هادي، وقبلت كذلك أن تكون ضمن »حريم« زعيم »داعش« أبو 
المرأة  استثنائية  قّصة  والنهاية  البداية  البغدادي..وبني  بكر 

استثنائية يف خياراتها ومواقفها ويف تطّرفها أيضا..

للملك  توّجهت فتيحة احلسين برسالة مؤثرة   2013 يف ماي 
وصفته  ما  لرفع  التدّخل  منه  تطلب  السادس  حمّمد  املغربي 
بـ«املظامل« اليت تواجهها يف مملكته، ومن خالل رسالتها ذّكرت 
امللك بلقائهما األّول سنة 1986 يف القصر امللكي بالدار البيضاء 
أثناء حفل تكريم نّظمه القصر على شرف املتفّوقني من خرجيي 

اجلامعات واملعاهد املغربي، وكانت فتيحة من بينهم. 

املرأة  ورسالة  اجملتهدة،  الطـــالبة  تتويــــــج  حلظة  وبني 
تغرّيا  احلسين  فتيحة  حياة  فيها  تغرّيت  رحلة  »املضطهدة« 
اليت  األوىل  اخلليج  حرب  التغري  هذا  بداية  وكانت  جذريا. 
تصفها فتيحة بكونها أحدثت صدمة قاسية يف الشارع العربي 

وهّزت وجدانه. 

وكانت فتيحة قبل احلرب تعمل مساعدة إدارة يف أحد معاهد 
إدارة األعمال، وكانت مولعة باألناقة ومبتابعة أحدث صيحات 
املوضة كما أّنها كانت حتب الترّبج والسهرات الصاخبة. ولكن 
بكريم  احلسين  فتيحة  تعّرفت  ملّا  ذلك  بعد  اختلف  شيء  كّل 
الذي تشتغل  املعهد  بنفس  الذي كان يدرس  الطالب  اجملاطي 
بينهما  التقارب  بداية  وكانت  و1991.   1990 عامي  بني  فيه 
عندما قّررت فتيحة ارتداء احلجاب بعد تأّثرها بكتب التطّرف 
ارتداء  أّن  السلفية اجلهادية. غري  الراديكالية لشيوخ  واملقوالت 
فتيحة للحجاب واجهته إدارة املعهد بالرفض الشديد والتهديد 

بطردها من عملها.

مساندتها  إىل  الطلبة  من  عددا  اإلدارة  موقف  دفع  وقد 
اجملاطي.  كريم  هؤالء   بني  من  وكــــان  معها  والتعــــاطف 
أحّبت  فإّنها  ولئن كــــانت فتيحة تكرب اجملاطي بسبع سنوات 
الغربيــــــــة  باحليــــاة  املفتــــون  البورجــــوازي  الطــــالب  ذلك 
»إدارة  يدرس  كــــان  الذي  وهــــو  بينهمــــا،  لقــــاء  أّول  من 
فتيحة  تقول  به.  تعمل  الذي  املعهــــد  بنفــــس  األعمــــــــال« 
متحّدثة عنه »كــــــــان شــــــــابا وسيما طويل القــــامة مبالمح 
الذي  العربــــي-األوروبــــي  للشــــــــاب  مثــــاال  وكــــان  غربية، 
إن  ومــــــــا  ممثــــال..«.  أو  سينمــــائيا  خمرجــــا  يكــــون  أن  حيلم 
بدأت  حتى  احلسين  فتيحة  على  اجملــــــــاطي  كريــــم  تعّرف 
أفكاره تتغرّي وتصبح أكثر تطّرفا خاّصة بعد أن تزّوجا يف 25 
1991، بعد فرتة تعارف قصرية مل تستمر إاّل بضعة  سبتمرب 
وحضرا  فرنسا  إىل  معا  سافرا  السنة  تلك  أواخر  ويف  أشهر. 
األفغان  اجملاهدين  من  القيادات  بعض  ضّم  إسالميا  مؤمترا 

وبعض قيادات املقاومة الفلسطينية »محاس«. 
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وبعد عودته من فرنسا سافر كريم اجملاطي إىل البوسنة غري أن 
السلطات األملانية رفضت منح زوجته فتيحة احلسين التأشرية. 
 17 بتاريخ  أفغانستان  إىل  النهائية  اهلجرة  اجملاطي  قرر  ثم 

جويلية 2001 مصطحبا معه زوجته وطفليه آدم وإلياس. 

وصلت العائلة الصغرية إىل أفغانستان واستقرت بقندهار ولكن 
أفغانستان  2001 واحلرب األمريكية على  11 سبتمرب  أحداث 
إىل  والتوّجه  أفغانستان  ملغادرة  جمّددا  العائلة  أفراد  دفعت 
مّرت  الرياض  ويف  مزّورة.  قطرية  سفر  جبوازات  السعودية 
املعلنة  العائلة بظروف عصيبة بسبب عالقة فتيحة وكريم 

بتنظيم القاعدة. 

ويف 23 مارس 2003 اعتقلت فتيحة احلسين مع ابنها إلياس 
وبعد  الرياض.  يف  سنة  عشر  ثالثة  وقتها  العمر  من  البالغ 
األمنية  القوات  قتلت   2005 أفريل  يف  وحتديدا  بسنتني  ذلك 
السعودية اجملاطي وابنه آدم و21 عنصرا من تنظيم القاعدة يف 

بالد احلجاز يف ما يعرف بأحداث »الرّس«. 

وبعد اعتقال فتيحة احلسين بأشهر قليلة قامت السلطات 
طائرة  يف  املغربية  السلطات  إىل  بتسليمها  السعودية 
السّري  »متارة«  مبعتقل  إيداعها  ليتم  خاصة  أمريكية 

صحبة ابنها إلياس. 

يف  والتحق  املؤمل  والديه  مصري  من  يتعظ  مل  إلياس  ولكن 
مدّونتها  يف  فتيحة  فكتبت  »داعش«  بتنظيم   2015 بداية 
يف  القيامة  يوم  إاّل  أراه  وأال  يعود  أال  »أمتنى  قائلة  اخلاّصة 
فتيحة  التحقت  حتى  قليلة  أشهر  إال  متض  ومل  اجلّنة«. 
على  أعلنت  أن  بعد  نفسها  السنة  من  جوان  شهر  يف  بابنها 

مدّونتها مبايعتها ألبي بكر البغدادي. 

بأبرز  الفاحتة«  »عرب  فتيحة  تزّوجت  املغرب  يف  كانت  وحني 
هادي  املراني  عمر  الشيخ  اجلهادي  السلفي  التيار  معتقلي 
ونفذت  به  زواجها  توثيق  أجل  من  فتيحة  وناضلت  باملغرب. 
وأكّدت  الزواج.  توثيق  يف  فشلت  أنها  إال  احتجاجية  وقفات 
فتيحة  أن  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  »داعش«  صفحات 
بني  اجلمع  تهمة  تواجه  وهي  داعشي.  لـ«أمري«  نفسها  وهبت 

زوجني بطريقة منافية للشرع وتقاليد اجملتمعات املسلمة.

انقطعت أخبار فتيحة بعد أشهر من التحاقها بـ«عامل داعش« 
مثلما انقطعت أخبار ابنها إلياس. ولئن انقطعت أخبارها فإّنه 
من الصعب أن ينسى املغاربة فتيحة حسين صاحبة اجلسد 
النحيل املتشح بالسواد طوال الوقت، والذي مل تكن تربز منه 
مواقفها  يتذكر  الكّل  نظارتها.  خلف  من  حادتان  عينان  إاّل 
تصرخ  وهي  املنهك  صوتها  اجلاحمة..  وأفكارها  املتطّرفة 
التيار  سجناء  سراح  بإطالق  مطالبة  »تيلفت«  سجن  أمام 
السلفي.. عنادها وصالبتها.. الكل سيتذّكر »أم آدم اجملاطي« 
تلك  أحد سيتذّكر  ولكن ال  لفتيحة  الكنية اجلهادية  وهي 
الطالبة اجملتهدة واملتفّوقة اليت كّرمها امللك ذات يوم.. تلك 
تدافع عن  بتأسيس مجعّية نسوية  اليت كانت حتلم  الفتاة 
االختيار  بها  انتهى  ولكن  االختيار..  يف  وحقها  املرأة  حقوق 

l»لتكون واحدة من حريم »اخلليفة



أصدر مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« عديد البحوث والدراسات حول موضوع 
القوانني  »كوثر«  حبوث  بعض  درست  وإن  العربية.  للمرأة  واملدنية  السياسية  املشاركة 
كذلك  درست  فإنها  العربي،  العامل  يف  للنساء  السياسية  باملشاركة  تتعلق  اليت  والتشريعات 
األسباب واملعيقات اليت حتول دون املشاركة السياسية الفاعلة للمرأة يف خمتلف الدول العربية. 
مشاركة  لتعزيز  واملقرتحات  واحللول  التوصيات  عديد  كوثر  مركز  منشورات  قدمت  كما 

املرأة يف القيادة وصنع القرار. 

المـــــرأة والمشــــــاركة السيــــاسيــــــة... 
زخم في الدراسات وضعف في المشاركة

بالشراكة   ،2017 جوان  يف  فأصدر 
الشرق  األمريكية  الشراكة  مبادرة  مع 
عنوانها  دراسة   )MEPI( أوسطية 
احلياة  يف  واملشاركة  والقيادة  »النساء 
احمللي:  املستوى  على  والسياسية  العامة 
يف  )مدينتني  ومدنني«  قفصة  حالة 
اجلنوب التونسي(. تضمنت هذه الدراسة 
مسح  مما  املناطق  هذه  لنساء  شهادات 
بالتعرف إىل أسباب عدم مشاركتهن يف 

احلياة السياسية. 

بدعم  املركز  أجنز   ،2016 فيفري  ويف 
والتنمية  اخلارجية  الشؤون  وزارة  من 
مونوغرافية  دراسة  الفرنسية،  الدولية 
للمرأة  السياسية  »املشاركة  حول 
التونسية مشلت والييت املنستري وسوسة 
الدراسة  وكشفت  التونسي(.  )الساحل 
العامة يف  النساء يف احلياة  أن مشاركة 
ببقية  مقارنة  جّيدة  واملنستري  سوسة 
وفق  ذلك،  ويعود  اجلمهورية.  مناطق 
والثقافية  املدنية  البيئة  إىل  الدراسة، 
والسياسية املساعدة خلروج املرأة للتعلم 
احلركة  إىل  باإلضافة  هذا  والعمل، 

ولعل ما يزيد من خصوصيات منشورات 
إطار  يف  تتم  أنها  هو  »كوثر«  مركز 
بإجناز  تنطلق  مندجمة  مشاريع 
الدراسات وتتضمن يف وقت الحق دورات 
أن  ذلك  مناصرة.  ومحالت  تكوينية 
الدراسات والبحوث اليت يقوم بها املركز 
الذي  الواقع  لتشخيص  وسيلة  متثل 
تعيش فيه املرأة العربية ومن ثم حماولة 
املساهمة يف إجياد حلول له عرب التكوين 
تلت  فلقد  املناصرة.  ومحالت  والتدريب 
املشاركة  حول  والبحوث  الدراسات  جل 
تكوينية هدفت  دورات  للمرأة  السياسية 
يف  مهاراتهن  وتعزيز  النساء  تدريب  إىل 
جمال القيادية التغيريية وصنع القرار، 
يف  الريفيات  النساء  كذلك  ومشلت 

اجلهات واملناطق املعزولة.  

دراسات كيفية شخصت 
واقع ما بعد الثورات

لفهم  الكيفي  املنهج  على  »كوثر«  ركز 
للنساء،  السياسية  املشاركة  مسألة 

»كوثر«  مركز  إصدارات  ومشلت 
عديد  للمرأة  السياسية  املشاركة  حول 
إذ  العربي.  العامل  عاشها  اليت  الفرتات 
التحوالت  قبل  البحوث  بعض  أجريت 
وخاصة  العربية  املنطقة  شهدتها  اليت 
واليمن.  وليبيا  واملغرب  وتونس  مصر 
»كوثر«  مركز  دراسات  تناولت  كما 
تغرّي  ظل  يف  الراهن  العربية  املرأة  واقع 
اليت  والتعديالت  العربية  التشريعات 
عديد  يف  السياسي  املشهد  على  دخلت 

بلدان املنطقة.

وما ميّيز منشورات مركز املرأة العربية 
الدراسات  جّل  أن  والبحوث  للتدريب 
املقابالت  على  قائمة  ميدانية  كانت 
نصف املوجهة وعلى املالحظة ومل تعتمد 
للدراسات  التحليلية  البحوث  فقط على 
السابقة أو البحوث املكتبية حول موضوع 
حيرص  إذ  للمرأة.  السياسية  املشاركة 
دراساته  خمتلف  تستند  ان  على  املركز 
مواقف  واستقراء  امليداني  العمل  على 
للتعبري  املهمشة  املناطق  يف  النساء 

ودحض الفرضيات أو إثباتها. 
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منظمات  دعم  أهدافه  بني  من  وألن 
»كوثر«  مركز  دعم  املدني،  اجملتمع 
دراسة  إلجناز  املرأة«  »صوت  مجعية 
والسلوك  السياسية  املشاركة  بعنوان« 
صدرت  جبمال«  للمرأة  االنتخابي 
مشروعه  ضمن  وذلك   ،2014 سنة 
منظمات  ودعم  االجتماعي  النوع  »إدماج 
اجملتمع املدني للعب دور فّعال يف الّتحول 
البحث  أثبتت نتائج  الدميقراطي«. ولقد 
)الساحل  مجال  مدينة  يف  النساء  أن 
التونسي( حمكومات بعوامل ال تسمح هلن 
باملشاركة الفاعلة يف احلياة السياسية. 
إقصائية  اشتغال  آليات  عّدة  أن  ذلك 
مبخلفات  بدورها  مرتبطة  النساء  جتاه 
وبتمثالت  متييزية  اجتماعية  تنشئة 
جيعل  مبا  والذكورة  لألنوثة  مغلوطة 

من السياسة حكرا على الرجال. 

تندرج يف سياق هذا املوضوع أيضا دراسة 
منظمة  مع  بالشراكة  أجنزت  كيفية 
السياسية  املشاركة  حول  اليونسكو 
للنساء يف قفصة والقصرين وتوزر)مدن 
هذه  اعتمدت  التونسي(.  الوسط  يف 
الدراسة على شهادات نساء هذه الواليات 
عدم  أسباب  وحللت  )احملافظات(، 
مشاركتهن يف احلياة السياسية، وسعت 
إىل فهم عالقة عينة من النساء املهمشات 

بالشأن السياسي.

مسألة  تكتسيها  اليت  لألهمية  ونظرا 
عالقتها  يف  السيما  الالمركزية 
من  بدعم  املركز  أجرى  املرأة،  بتمكني 
مارس  يف  الكندي  الفدراليات  منتدى 
االجتماعي  النوع  حول  دراسة   ،2014
عربية  دول  أربع  تغطي  والالمركزية 
ولقد  واليمن.  وتونس  وليبيا  األردن  هي 
تأثري  مدى  حتديد  من  البحث  هذا  مكن 
والتحديات  املرأة  على  الالمركزية 

التقرير بعدم  والتشريعات«. ويتمّيز هذا 
تركيزه على قوانني األحوال الشخصية 
املتعلقة  األخرى  القوانني  وبعض 
غاص  بل  فحسب،  السياسي  بالشأن 
املرأة  ألوضاع  املنظمة  القوانني  جل  يف 
االنسانية.  حلقوقها  املكرسة  واإلجراءات 
فساهم بذلك يف رسم خارطة التشريعات 
األخرية  التغريات  إدماج  مع  العربية 
بعد  العربية  الدول  بعض  شهدتها  اليت 
بدعم  التقرير  هذا  أجنز  ولقد  الثورات. 
العربي  اخلليج  برنامج  من  أساسي 
للتنمية »األجفند«، وعرف مسار إجنازه 
املتحدة  األمم  هيئة  من  كل  اخنراط 
املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  للمساواة 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 

يف  اهلام  النضالي  الرصيد  ذات  النسوية 
هذه اجلهة. كما أجنز مركز »كوثر« 
مع  بالشراكة  أيضا  السنة  نفس  يف 
يف  كيفية  دراسة  »أوكسفام«  منظمة 
ولبنان  تونس  هي  عربية  بلدان  أربعة 
احملتلة  الفلسطينية  واألراضي  واملغرب 
السياسية  احلياة  يف  »النساء  بعنوان 
سعت  التجاوز«،  وسبل  املعيقات  واملدنية 
إىل حتديد أهم العراقيل والفرص اليت 
حتول دون املشاركة النسائية يف احلياة 

السياسية واملدنية.

الدورية  تقاريره  سلسلة  إطار  ويف 
»كوثر«  نشر  العربية،  املرأة  لتنمية 
العربية  »املرأة  بعنوان  اخلامس  تقريره 
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وتونس«  واملغرب  اجلزائر  يف  القرار، 
واقع  أن  كذلك  نتائجها  تربهن 
املشاركة  مبسألة  يتعلق  فيما  النساء 
أدوار  بتحجيم  يتسّم  كان  السياسية 
لتكن  الفرصة  منحهن  وعدم  النساء 
يف  فاعالت  ومشاركات  قياديات 

مسارات صنع القرار. 

ضعف المشاركة 
السياسية للمرأة العربية

أجراها  اليت  العديدة  الدراسات  رغم 
مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 
البحوث  مراكز  من  وغريه  »كوثر« 
اإلقليمية  واملؤسسات  واملنظمات 
مبسألة  املعنية  والوطنية  والدولية 
اليت  التوصيات  تعدد  ورغم  املرأة، 
الزخم  فإن  الدراسات،  تلك  تضمنتها 
املقابل  يف  يوازيه  والتنظريي  الفكري 
ضعف على مستوى املشاركة السياسية 
للمرأة على أرض الواقع. فاملرأة العربية 
صنع  دوائر  يف  وغائبة  مهمشة  مازالت 
القرار. واألرقام واإلحصائيات تربهن أن 
املشاركة السياسية للمرأة ضعيفة جدا 
الرجل.  مع  باملقارنة  العربي  العامل  يف 
اجملتمعات  واقع  إىل  رمبا  ذلك  ويعود 
العربية اليت مل تتخلص بعد من العقلية 
الالوعي  إىل  يعود  وكذلك  الذكورية. 
العناية  يف  املرأة  خيتزل  الذي  اجلمعي 
األبناء،  وتربية  واألسرة  البيت  بشؤون 
»لن  أنه  يعترب  راسخ  إميان  من  انطالقا 
واحلال  امرأة«.   أمرهم  ولوا  قوم  يفلح 
لبقية  املنقذ  االقتصاد  صاحبة  أملانيا  أن 
واليتني  ملدة  امرأة  تتزعمها  األورو  دول 
وغريها  بريطانيا  عن  ناهيك  متتاليتني، 
من الدول املتقدمة اليت جتاوزت مسألة 

 lالتمييز بسبب اجلنس

تقارير  سلسلة  من  الرابع  فالتقرير 
سنة  الصادر  العربية  املرأة  تنمية 
العربية  املرأة  موضوع«  حول   2008
القرار«  واختاذ  صنع  يف  واملشاركة 
طرح إشكالية املشاركة يف صنع القرار 
يف العامل العربي وفقا لتحليل قائم على 
إىل  وخلص  االجتماعي.  النوع  مقاربة 
استفادة  األقل  الفئة  ميثلن  النساء  أن 
يف  والتشغيل  والتكوين  الرتبية  من 
هن  وبالتالي  والعام  اخلاص  القطاعني 
املسؤولية  مواقع  لولوج  استعدادا  أقل 
التقرير لعدة  والقرار. وذلك يعود وفق 
وتفاقم  األمية  تفشي  بينها  من  عوامل 
واقع  وكذلك  النساء  بني  البطالة 
وقدم  والدولة.  واجلمعيات  األحزاب 
للسياق  تشخيصا  كذلك  التقرير  هذا 
وللمجتمع  واالجتماعي  االقتصادي 
املناصب  يف  النساء  ومشاركة  املدني 
التشريعات  وضع  ويف  التنفيذية 
أن  التقرير  واستنتج  والقوانني. 
حدت  الذكورية  الثقافة  استمرارية 
القيادية.  املناصب  النساء  تبّوؤ  من 
االقتصادية  العوامل  التقرير  وحّدد 
والنفسية  والسياسية  واالجتماعية 
اليت تلقي بظالهلا على مسألة حتقيق 
كل  يف  الفاعل  املرأة  ومتثيل  املساواة 
مواقع صنع القرار. ومن بني التوصيات 
ضرورة  التقرير  هذه  يف  جاءت  اليت 
ديين  تفسري  حلركة  النساء  قيادة 
والشابات  الشباب  بني  خاصة  مستنري 
املؤيدة  اجملموعات  قبل  من  املستهدفني 

للدور احملدود للمرأة. 

بالتعاون   2008 سنة  املنجزة  الدراسة 
مع معهد األمم املتحدة الدولي للبحث 
تقوية   « حول  املرأة  لرتقية  والتدريب 
يف  النساء  ومشاركة  النسائية  القيادة 
صنع  مسارات  ويف  السياسية  احلياة 

يف  تأثريها  بنّي  كما  تطرحها.  اليت 
يف  النساء  تلعبه  أن  ميكن  الذي  الدور 
خالل  من  وذلك  الدولة  هيكلة  إعادة 
من  دول  أربع  لتجارب  مقارنة  دراسة 
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 
جنوب  وإفريقيا  آسيا  بلدان  بتجارب 
بّينت  وقد  الالتينية.  وأمريكا  الصحراء 
نتائج البحث أن إدراج النوع االجتماعي 
سياسة  مميزات  من  املرأة  واستفادة 
صعوبات  بعدة  جوبه  الالمركزية 
وجود  رغم  جمتمع  كل  يف  وعراقيل 
واحلوافز  القانونية  احملددات  بعض 

التمثيلية. 

دراسات سابقة ونتائج 
متطابقة

قام  اليت  للدراسات  املقارن  يالحظ 
موضوع  حول  »كوثر«  مركز  بها 
قبل  للمرأة  السياسية  املشاركة 
العربي  العامل  شهدها  اليت  التحوالت 
وبعدها أن نتائج البحث كانت مماثلة 
ومل تتغرّي. ذلك أن املشاركة السياسية 
شخصتها  مثلما  ضعيفة  ظلت  للمرأة 
العربي«.  »الربيع  قبل  »كوثر«  دراسات 
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أصدرتها  دراسة  كشفته  ما  حسب  امرأة  آالف    10
بالتعاون  بتونس  املؤسسات  لصاحبات  الوطنية  الغرفة 

مع مكتب العمل الدولي.

رائدات  النساء  أغلب  تعمل  الصعوبات،  هذه  إىل  ونظرا 
وقد  والصغرى.  العائلية  املؤسسات  ضمن  األعمال 
حققت كثريات منهن جناحات وبدأن مبشاريع صغرى، 
تطور عدد كبري منها يف تونس وحتى خارجها يف دول 
كما  التونسية  املرأة  طموح  إجيابيات  وهذه  إفريقية.  

تراها السيدة بومشاوي.

وال ختفي السيدة وداد بومشاوي مآخذها على املنظومة 
متطلبات  مع  تتالءم  ال  وتعتربها  تونس  يف  التعليمية 
سوق الشغل بالنسبة إىل اجلنسني على حد السواء. وهي 
املنظومة  هذه  بتطوير  الدولة  تقوم  أن  ضرورة  ترى 
متاشيا مع متطلبات سوق الشغل اليت تفرضها املتغريات 
يف  البطالة  معدالت  من  وللحد  العامل  يف  التكنولوجية 
تونس عرب التفكري يف مشاريع مبتكرة وإنهاء ختصيص 

الساحة  يف  متداوال  امسها  أصبح  تونسية،  أعمال  سيدة  بومشاوي،  وداد 
اإلعالمية التونسية  والفضاء العام منذ ماي 2011، عندما مت انتخابها  رئيسة 
منظمة  أكرب  التقليدية،  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي  لالحتاد 
ألصحاب العمل يف تونس وتسمى أيضا منظمة األعراف. وازداد تداول اسم 
السيدة وداد بومشاوي بني نهاية 2013 وبداية 2014، عندما كان االحتاد 
الراعي  الرباعي  التقليدية من بني  والتجارة والصناعات  التونسي للصناعة 
التونسي للشغل  العام  الوطين يف تونس، إىل جانب كل من االحتاد  للحوار 
الوطنية للمحامني،  للدفاع عن حقوق اإلنسان واهليئة  التونسية  والرابطة 
بهدف إنهاء األزمة السياسية اليت عرفتها تونس يف تلك الفرتة. كللت إثرها 

جهود الرباعي بإحرازه جائزة نوبل للسالم يف العام 2015.

مشهد  ضمن  ومكانتهن  املؤسسات  صاحبات  النساء  عن 
تعزيز  يف  اإلعالم  ودور  تونس،  يف  األعمال  ريادة 
واقع  عن  وكذلك  بنجاحاتهن،  والتعريف  حضورهن 
بومشاوي  وداد  السيدة  حتدثت  التونسي،  االقتصاد 

لفريق نشرية »كوتريات«. 

مناخ غير مالئم لتنامي استثمار صاحبات األعمال

والتجارة  للصناعة  التونسي  االحتاد  رئيسة  اعتربت 
والصناعات التقليدية أن وجود املرأة يف اجملال االقتصادي 
يف تونس يعترب غري كاف لعدة ظروف. فغياب تشجيع 
اليت  والصعوبات  اجملال،  هذا  إىل  الدخول  على  النساء 
على  احلصول  فرص  من  املشروع  بعث  مسار  ترافق 
إضافة  املشروع  لبعث  الكافية  الضمانات  وغياب  متويل 
باألسرة، كلها  املرأة يف عالقتها  إىل كثرة مسؤوليات 
عوامل أثرت على وجود املرأة يف جمال االستثمار وريادة 
األعمال حيث ال يتجاوز عدد صاحبات األعمال يف تونس 

لبنى النجـار - كوثـــر

بورتريه : السيدة وداد بوشماوي لـ«كوتريات«  

المنــــاخ االقتصــادي غيـــر مالئـــم 
لتنامي استثمار صاحبات المؤسسات



رغبة  هو  املشروع  بعث  شروط  أهم  »من  أنه  تؤكد  لكنها 
املرأة أساسا يف اقتحام جمال األعمال ومتتعها بالطموح إىل 
جانب توفر التمويل الالزم ألن ميدان األعمال يتطلب وقتا 

وقدرة على مواجهة الضغوطات وتكاليف مادية كبرية«.

صاحبات المؤسسات أكثر إيفاء من الرجال بالتعهدات 
المالية  تجاه الدولة والبنوك

تعترب السيدة وداد بومشاوي أن شيطنة أصحاب املؤسسات 
وتثري  مشاريع  بعث  على  الشباب  إقبال  تعرقل  مسألة  هي 
يف  التشكيك  وقف  وجوب  إىل  دعت  ولذلك  خماوفهم. 
املستثمرين وأصحاب األعمال. حتى أولئك الذين يتهربون 
والتجارة  الصناعة  احتاد  فإن  الضرييب،  واجبهم  أداء  من 
الضرييب  األداء  ألن  عنهم  يدافع  ال  التقليدية  والصناعات 
وهي  تونس  لبناء  به  اإليفاء  جيب  وطين  واجب  واجلبائي 
أكثر  تويف  املؤسسة  صاحبة  واملرأة  مجاعية.  مسؤولية 
من الرجل بتعهداتها املالية جتاه الدولة والبنوك. وتؤكد 
مفهوم  وتبسيط  املواطن  توعية  الدولة  على  أنه  حمدثتنا 
الواجب اجلبائي للحد من التهرب من أدائه وفرض عقوبات 
اخلدمات  أداء  حتسني  عليها  املقابل  ويف  املتهربني  على 
والبنية  والنقل  والصحة  التعليم  وأبرزها  العمومية 
التحتية. وهي ال ختفي أن زيادة األجور يف القطاع اخلاص 
قد أثقلت كاهل املؤسسات وبالتالي زادت يف حجم األداءات 
الضريبية ما أّثر على مناخ االستثمار بالنسبة إىل أصحاب 

املؤسسات نساء ورجاال. 

على اإلعالم دعم مكانة المرأة 
صاحبة األعمال في تونس

يف حديثها عن موضوع اإلعالم ودوره يف دعم مكانة النساء 
هو  »اإلعالم   : بومشاوي  السيدة  تقول  املؤسسات،  صاحبات 
هذا  من  األخرى.  السلط  يف  وتأثري  وزن  له  رابعة  سلطة 
الالزمة  القيمة  يعطي  أن  تونس  يف  اإلعالم  على  املنطلق، 
لنجاحات النساء ألن ما نالحظه هو غيابها مقارنة بالرجل يف 
املناصب الوزارية والوظائف العليا واملهمة وحتى حضورها 
حتقيق  أن  أيضا  تعترب  وهي  التلفزيونية«.  الربامج  يف 

أغلب  أن  للرجال فقط. »صحيح  أعمال  مهن وجماالت 
التعليم  وزارة  أرقام  وفق  فتيات  هن  باجلامعات  الطلبة 
العالي، لكن أغلبهن يدرسن املهن اخلدماتية كالتعليم 
الفتيات  الكثري من  تنشط  والطب واحملاماة... ومع ذلك 
والنساء يف القطاع التكنولوجي وبرزن يف عدة أوجه. ففي 
التميز،  امليادين وهي حتاول  املرأة شتى  اقتحمت  تونس 
الصغرى.  املشاريع  ضمن  بقيت  نشاطها  جماالت  لكن 
عدة  يف  الرجل  من  أكثر  تنشط  املرأة  جند  ما  وغالبا 
لكنها  التقليدية  والصناعات  الفالحة  أبرزها  قطاعات 
تقول  كما  الصغرى«  املشاريع  بهيمنة  تتميز  قطاعات 
السيدة وداد بومشاوي مؤكدة أهمية إجياد مناخ مالئم 

الستثمار املرأة وسن تشريعات تدعم ذلك.

أحاول أن أكون مثاال لنجاح المرأة 
في المشاريع االقتصادية

والتجارة  للصناعة  التونسي  االحتاد  رئيسة  تعتقد 
منظمة  رأس  على  وجودها  أن  التقليدية  والصناعات 
املرأة  إىل  بالنسبة  ممكن  شيء  كل  أن  يؤكد  األعراف 
لنجاح  مثاال  تكون  أن  موقعها  من  حتاول  وهي  التونسية. 
أن منظمة األعراف  االقتصادية. وتؤكد  املشاريع  املرأة يف 
مشاركة  دعم  على  ومشاريعها  أنشطتها  خالل  من  تعمل 
ويف  اجلمهورية  تراب  بكامل  االقتصادية  احلياة  يف  املرأة 
هياكل االحتاد وضمن احلياة املهنية والنقابية أيضا، وذلك 
لفتح اآلفاق أمام النساء صاحبات األعمال ليكن ضمن دوائر 

صنع القرار على الصعيدين االقتصادي والعام أيضا.
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عجزا ماليا يثقل كاهل ميزانية الدولة يف الوقت الذي 
املؤسسات واجبها يف تقديم خدمات ترتقي  ال تؤدي هذه 
بإصالح  القيام  »وجب  التونسي.  املواطن  انتظارات  إىل 
والتخفيض  اإلدارية  التعطيالت  من  للحد  شامل  إداري 
يف النفقات العمومية ووضع حل نهائي لعجز الصناديق 
وإقرار  العمومية  املالية  منظومة  وإصالح  االجتماعية 
االستثمارات  متويل  آليات  وتطوير  بنكية  إصالحات 
لتحفيز  االستثمار  مناخ  حتسني  مع  االقرتاض  وطرق 
املستثمرين احملليني واألجانب«. وتضيف »من الضروري 
التصدي فعليا لنزيف التجارة املوازية والتهريب والبحث 
املنظومة  يف  األنشطة  هذه  إلدماج  جدية  حلول  عن 
 50 من  أكثر  متثل  أنها  عرفنا  ما  إذا  خاصة  اجلبائية، 
تونسي  مليون  حنو  وتشغل  الوطين  االقتصاد  من  باملائة 
مراجعة  أهمية  ذلك  إىل  أضف  اجتماعية.  تغطية  دون 
ميزانية  على  الضغوط  من  للتخفيف  الدعم  منظومة 
وإن  اخلارجي.  التداين  إىل  اللجوء  من  واحلد  الدولة 
األساسية  املواد  على  الدعم  رفع  ضد  االحتاد  يف  كنا 
الدعم  يذهب  أن  نؤيد  لكننا  الضعيفة،  للطبقة  بالنسبة 
ملستحقيه عوض تعميمه على كل التونسيني«. ما يؤسف 
والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي  االحتاد  رئيسة 
جتاهال  لقيت  األعراف  منظمة  مقرتحات  أن  التقليدية 
من قبل احلكومة، اليت تقوم بإعداد قوانني مالية تعتمد 
على  شاملة  اقتصادية  رؤية  تعكس  ال  ظرفية  إجراءات 
املدى الطويل. تقول موضحة »قانون املالية لسنة 2018 
اقتصادية  رؤية  إىل   ويفتقر  إصالحات  يتضمن  ال 
الذي جيعل  التمشي،  القطع مع هذا  بد من  واضحة. ال 
لتغطية  موارد  تعبئة  املالية  قانون  من  األساسية  الغاية 

النفقات العمومية«.

ختتتم السيدة وددا بومشاوي حوارها مع فريق »كوتريات« 
الوطين  للحوار  الراعي  الرباعي  أن حصول  بالتأكيد على 
نظرها  يف  ويعزز  هلا  شرفا  ميثل  للسالم  نوبل  جائزة  على 
ترى  وهي  أيضا.  تونس  إشعاع  من  ويزيد  املرأة  مكانة 
اجمللس  إىل  دخوهلا  سبب  هو  أيضا  اجلائزة  على  احلصول 
لألمم  التابعة  السالم  جلامعة  والتنمية  للسالم  األوروبي 
املرأة  وهي  السياسية.  الداللة  ذات  بلغراد  ومقره  املتحدة 
الذين ميثلون شخصيات مرموقة  أعضائه  الوحيدة ضمن 

lسياسيا وأكادمييا

املساواة الفعلية جيب أن يكون مببادرة الدولة واإلعالم معا 
والفرص نفسها وكذلك مساحات  املرأة احلظوظ  بإعطاء 
املشاركة والتعبري متاما مثل الرجل. تقول يف هذا السياق 
بعث  خالل  من  املرأة  مبكانة  النهوض  اإلعالم  على  »جيب 
رسالة أمل للمواطن التونسي الذي أصبح متشائما نظرا إىل 
قصص  بتقديم  املستقر،  غري  والسياسي  االقتصادي  الواقع 
والرياضة  والثقافة  والسياسة  األعمال  نساء ورجال  جناح 
حققن  مناضالت  نساء  وجود  حمدثتنا  وتؤكد  وغريها«.... 
اجلمهورية  مناطق  خمتلف  يف  تونس  تشّرف  جناحات 
التونسية، وأنه قد حان الوقت فعال للرتكيز على جناحات 
سبب  عن  تتساءل  لكنها  التونسية.  اجلهات  داخل  املرأة 
إىل  التطرق  دون  والعيوب  السلبيات  على  اإلعالم  تركيز 
ويف  اجملاالت  شتى  يف  بكثرة  وجودها  رغم  النجاح  قصص 
بطريقة  تقدم  فإنها  عنها  احلديث  مت  وإذا  البالد.  كامل 

عادية وغري مبتكرة وملهمة للشباب.

قانون المالية لسنة 2018 
يفتقر إلى  رؤية اقتصادية واضحة

لتونس،  االقتصادية  السياسات  رسم  يف  االحتاد  دور  عن 
تقول السيدة بومشاوي »منذ سنة 2012 قدمنا للحكومة 
وتضمنت   »2020 »تونس  وثيقة  يف  االقتصادية  رؤيتنا 
لالرتقاء  اختاذها  جيب  اليت  اإلصالحات  خمتلف 
مستويات  وحتقيق  والتشغيل  االستثمار  مبستوى 
متقدمة من النمو ،غري أن اجلزء األكرب واألهم من هذه 
اإلصالحات مل يتحقق حتى اآلن«. وتوضح بومشاوي أن 
منظمة األعراف قدمت للحكومة مقرتحاتها وتوصياتها 
تنفيذ  إىل  دعوة  تضمنت   2018 ميزانية  مشروع  بشأن 
تعاني  اليت  العمومية  للمؤسسات  جوهرية  إصالحات 
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Questioning the male model in relation to power 
and the judiciary

The study revealed a number of facts related to women’s 
relationship with the justice sector in Tunisia in two levels: 
the first relates to women’s access to justice, and the second 
to the status of women themselves within the sector. 

At the first level, the study revealed that the feminization 
of the justice sector did not affect the issue of women’s 
access to justice and the extreme difficulty associated 
with the access of women in fragile situations living in 
marginalized areas to justice associations. 

Progressive legislative policies supportive of equality 
values have not also led to a full questioning of the male 
model, while civil society organizations and women’s 
associations have played an important role in defending 
the human rights of women (women victims of violence, 
homeless women ...).

At the second level related to the status of women in the 
judiciary, the presence of women in senior positions in 
the judiciary tends to scarcity whenever the managerial 
position is higher, with trends towards improvement and 
signs of women’s occupation of such positions in the future. 

Among the changes brought about by the feminization 
of the justice sector is the change in the judge’s model, 
which has affected the change in the model of authority in 
general both within the family and in society or in politics. 
That change has been witnessed in the representation of 
litigants and citizens due to the presence of women. 

Besides, the trend towards the feminization of the justice 
sector should lead to new professional practices, break 
stereotypes, address the discrimination between women 
and men recorded in some judicial professions and allow 
women’s access to all managerial positions.

The study also revealed that the assumption that 
women judges have a distinct way in arbitration seemed 
to be correct in some testimonies. However, a strong 
confirmation of this seems premature because some 
women judges do not endorse or defend it because they 
insist on the principle of neutrality which represents a 
shared identity of the judicial sector.

Towards developing an integrated strategy 
to promote women’s access to justice

In order to present the results of the study at the 
regional level, CAWTAR Center held a workshop in 
Tunis in November; it brought together judges from 
Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon and Morocco, as 
well as researchers, lawyers, academics, and men 
and women representatives of various stakeholders 
in the justice sector in Tunisia.

It was an opportunity for brainstorming and sharing 
of experiences and expertise in strengthening 
women’s participation in the justice sector and 
enhancing their access to justice at the local and 
national levels to ensure greater equality and equity 
for women in Arab countries.

The regional workshop program included a 
presentation of the most prominent Arab 
experiences in the justice sector through the 
submission of national papers for the participation 
of professional women in the justice sector in 
countries of the Middle East and North Africa 
followed by a discussion. 

Participants also discussed the general framework 
of the situation of female judges in the Arab region, 
including paths and barriers and their impact on 
women working in the sector. 

The workshop made it possible to formulate a 
number of recommendations, which consisted 
mainly of developing an integrated advocacy strategy 
that includes practical activities and programs that 
can be translated into development projects and 
can provide support and propose measures in the 
field of educational and social services needed by 
women and which are likely to alleviate their family 
burdens so as to promote their career. 

Participants in the workshop also stressed 
the importance of facilitating women’s career 
development and drawing on successful 
international experiences, besides enhancing 
women’s access to justice and supporting the 
activities of women’s rights associations l
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Key actors to consolidate rule of law 
and legislation based on equality

The aim of the study is to 
contribute to women’s access 
to fair justice for women, to 
advocate for efforts to develop 
the professional participation 
of women in the judiciary, and 
to provide data on the reality of 
women’s access to justice, the 
status and position of professional 
women in the judiciary and 
obstacles to their professional 
integration and the impact of 
the feminization factor of the 
judiciary sector on professional 
practices in this field.

The study adopted quantitative 
and qualitative approaches in 
the analysis of the data collected 
through focused interviews, 
direct interviews and life stories 
of women working in the judiciary 
in Tunisia. 

It was based on a multidimensional 
approach adapted to achieve the 
objectives of the research aimed 
at understanding the feminization 
of the judiciary, which has 
long been a male sector and 
to highlight the richness of the 
career paths and individual 
strategies of women working 
essentially in the profession of 
law and the judiciary.

In order to promote women’s access to fair justice 
and contribute to supporting and promoting the 
professional participation of professional women 
in the judiciary, CAWTAR, in partnership with the 
International Development Law Organization (IDLO) 
conducted a model study on “Women’s Professional 
Participation in the Judiciary in Tunisia: Barriers and 
Opportunities “.

Professional women in justice sector:

 Lobna Najjar  - CAWTAR
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The prize will be awarded in Toledo and in 
the following year in Casablanca and then 
in the third year it will be presented in 
Cremona, Italy.

Commitment to launch Hannibal 
Prize for Strategic Studies from 
Tunisia

Mr. Nadir Aziza has a project mainly 
related to Tunisia. It provides for the 
launch of a prize for strategic studies 
called “Hannibal” because of the great 
need for strategic analysis.

For example, when a development study 
is carried out, it must draw on strategic 
studies because they represent the basic 
infrastructure of each project and this is 
very important.

Therefore, I wish that one of the Tunisian 
strategic studies institutions, most notably 
the Tunisian Center for Strategic Studies 
will respond to an appeal that we have 
launched for some time and that is still 
unanswered to date.

It is not reasonable that a Tunisian 
organization is not among the founders of 
the award.

Despite the willingness of Moroccan, 
Spanish and Italian partners to found the 
“Hannibal” prize, I am very keen to see it 
founded from Tunisia.

Tunisia lacks “cultural 
diplomacy”

Mohamed Nadir Aziz stresses the need to 
look into Tunisia’s treasures. “In modern 
politics, for example, we can mention the 
late diplomat Mongi Slim and others, why 
should we forget these treasures?

I am looking to serve my country Tunisia 
and the neighboring countries in the 
Mediterranean and to undertake an 
important initiative, which is ‘Cultural 
Diplomacy’. It is very important for the 
image of Tunisia in the world and for the 
influence of the Mediterranean countries. 

Therefore, the Mediterranean 21 program 
was founded to draw inspiration from our 
history and the power of its leap to connect 
history with the present and the future, 
and to revive such symbols as Hannibal 
and Hannon, who represent the treasures 
of the cultural heritage of Tunisia. 

This effort is supposed to enjoy response 
and attention from the Tunisian authorities 
concerned without exception. 

However, Tunisia lacks cultural diplomacy 
to enhance its image abroad and to 
present the true picture of a rich Tunisia 
with its timeless civilization and figures, 
which has been and remains the country 
of openness, tolerance and the crossroads 
of civilizations.”

Several cities host the awards 
ceremonies from Istanbul to Toledo, 
from Casablanca to Palermo via Algeria, 
Tunisia, Marseilles, Belgrade, Verona, 
Genoa and Podgorica.

The prizes include the Ibn Rushd Prize 
for Philosophy, the Ibn Sina Medical 
Award, Zyriab’s Prize for Music, which is 
awarded annually at Al-Najma Al-Zahra 
Palace in Sidi Bou Said, Tunisia, and a 
Prize for the promotion of exchanges 
and press freedom in the Mediterranean 
communication field named after 
Hermes, the Olympian God of 
communication in the Greek mythology. 

It is an annual prize established in 
cooperation with the Tunisian magazine 
“Réalités” and is presented annually in 
the Tunisian city of Hammamet. 

He also founded in December, in 
cooperation with the Confederation of 
Tunisian Citizen Enterprises (CONECT) 
and the Investment Bank in France 
the “Hannon” Prize, named after the 
Tunisian Carthaginian explorer who 
invented investment and discovered the 
Gulf of Guinea.

This is besides the Gerardo de Cremona 
Translation Award, which he founded 
in honor of Gerardo de Cremona, the 
most prominent medieval translator and 
founder of the Toledo Translation School. 
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Mr. Aziza stood out in particular by 
establishing several international 
awards and he is a key player in cultural 
diplomacy.

The Lysistrata award is one of the prizes 
established by the writer, historian and 
former diplomat, Mohamed Nadir, as 
part of the Mediterranean 21 program, 
in partnership with the Center of Arab 
Women for Training and Research 
(CAWTAR). 

It is an award for women and men 
of dialogue who have dedicated 
themselves to the service of mediation 
or conflict prevention, out of a desire to 
live together in peace.

Lysistrata,  a prize for mediation 
in the Mediterranean from 
Tunisia

Diplomat Mohamed Nadir Aziza 
considered the Lysistrata Award as the 
culmination of several awards founded 
by the Mediterranean Program 21. 

12 prizes from Istanbul to Toledo

Mohamed Nadir Aziza talks proudly of 
the “Mediterranean 21 Program” that he 
founded in 2010 in Rome. 

It is a network of 12 awards to support the 
excellence of physical and moral persons 
who have contributed significantly 
to strengthening cooperation in the 
Mediterranean region in fields such 
as philosophy, economy, Architectural 
design, cultural development, 
translation, music, journalism, literature, 
and the right sciences. 

They are named after figures who have 
marked the history of the Mediterranean 
basin, thus combining the concerns of 
the present and the prospects of the 
future without forgetting the roots of 
the past.

He also pointed out that these prizes are 
currently awarded in 10 countries of the 
Mediterranean region. 

Mohamed Nadir Aziza is a writer, poet, historian and author of several books 
on Arab and African cultures. He is an exceptional Tunisian figure who has 
made an outstanding contribution to the international cultural scene. 

He held a number of important positions, including AU Information Director, 
Director of the UNESCO Cultural Section for 25 years, President of the Arab 
European University until 2000, and Counselor of the World Poetry Academy 
in Verona. 

Mohamed Nadir Aziza also served as a diplomatic advisor to the Italian Ministry 
of Foreign Affairs and Director-General of the Mediterranean Observatory in 
Rome before founding the Mediterranean 21 Program in 2010. 

Tunisia lacks “cultural diplomacy” 
We are waiting for a response from
the Tunisian official authorities 

Writer, historian and founder of “Mediterranean 21” Program, Mohamed Nadir Aziza to “CAWTARYAT”

Interviewed by Souhir Chaabani – CAWTAR

Lysistrata was the main character in Greek 
Aristophanes’ comedy. She was a woman 
who succeeded in leading a women’s sex 
strike in order to pressure their husbands 
to stop the war between the cities of 
Athens and Sparta and actually stopped 
the war. She was, therefore, a symbol of 
mediation in times of conflict and war.

He added to “CAWTARYAT” that he founded 
this award with several institutions, 
notably the CAWTAR Center, which he 
picked as the first founding partner due to 
its concern about Arab women’s issues as 
well as the cause of peace. 

We then chose Cadmos from Lebanon 
and “Tapri” from Finland as well as two 
institutions from France and with them we 
established this award’s founding team.

We chose to present the awards of the 
first edition in Tunisia and in Beit Al Hikma 
specifically, following a proposal by Mrs. 
Sukeina Bouraoui, Executive Director of 
the “CAWTAR” Center.
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The war-ravaged continent of Africa, as well as the Balkans, 
and many other countries and regions around the world, 
are at the heart of the Sant’Egidio Community’s concerns 
and humanitarian commitments.

The Community of Sant’Egidio has also undertaken other 
humanitarian initiatives, such as assistance to refugees 
and victims of war and famine in southern Sudan, 
Burundi, Albania and Kosovo... and assistance to people 
affected by Hurricane Mitch in Central America or the 
emancipation of slaves, where this inhuman practice is 
still in use.

Dr. Ghazi Gherairi, the 
Ambassador Permanent 
Representative of Tunisia 
to the United Nations 
Educational, Scientific and 
Cultural Organization and the 
International Organization of 
la Francophonie.

He serves as Secretary-
General of the International 
Academy of Constitutional 
Law. He studied general 
law at the University of 
Carthage, the Diplomatic 
Institute and the Tunis 
Institute of Politics.

He is also President of the Chair of Governance and 
Governmental Institutions in the Arab Maghreb in the 
Euro-Arab Foundation and the University of Granada and 
was coordinator of the National Conference to Combat 
Violence and Terrorism and Expert Advisor in the process 
of writing the Constitution in Yemen and Libya.

Dr. Gherairi was also member of the Committee of Experts of 
the High Commission for the Protection of the Objectives of 
the Revolution, Political Reform and Democratic Transition, 
which was established during the Revolution of January 14, 
2011 in Tunis and served as its official spokesperson.

He was also member of the Committee of Experts appointed 
by the National Dialogue to support the drafting of the new 
Tunisian Constitution (2013-2014) and the Chairman of the 
Committee of Experts in drafting the draft municipal and 
regional elections law.

The late Mongi Slim was 
a Tunisian diplomat and 
activist who was born on 
September 1, 1908 and 
passed away on October 
23, 1969. He was appointed 
Minister of Interior in 1956 
in the government of Taher 
Ben Ammar and afterwards 
an independent government 
was formed under the 
leadership of Habib 
Bourguiba. 

Mongi Slim was the first 
ambassador of Tunisia in 
Washington and Canada 
and a senior delegate to the United Nations. He served as 
a member of the special United Nations Committee on the 
problem of Hungary in 1956 and was elected Vice-President 
of the United Nations General Assembly in 1957. Tunisia was 
elected in October 1958 as member of the Security Council 
by 74 votes. In recognition and appreciation of his efforts, 
peoples of the world elected him as President of the General 
Assembly of the United Nations on September 20, 1961. l
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Born in 1949, Sheikh Khaled Bentounés 
is the initiator of the International Day 
of Living Together in Peace. His initiative 
was adopted by the United Nations in 
December 2017. He is the spiritual guide 
of the Alawaiya Sufi since 1975 and the 
honorary president of the Alawaiya 
International Sufi Association (AISA) and 
the Muslim Scouts of France which he 
founded in 1990. 

He founded in 1999 the association “Terres d’Europe” (Land 
of Europe) to be a meeting place between Islam and the 
Western world contributing to the dissemination of dialogue, 
peace and mediation. He was one of the founders of the 
French Council of the Muslim Faith in 2003.

He worked on concrete proposals on major issues of society 
and helped to establish a large number of associations 
and organizations for youth, peace and the environment 
and to lay the foundations for thinking about ways to live 
together better, most notably the Alawaiya International Sufi 
Association in 2001.

Dr. Helena Ranta, a forensic expert, 
holds a doctorate in dental science 
from the University of Helsinki, Finland. 
She is currently Principal Investigator, 
Department of Forensic Medicine, Hjelt 
Institute, University of Helsinki, Finland 
and previously served as Chair of the 
forensic expert team and forensic expert 
of the same university.

She became well known as a result of her contribution to 
several international forensic investigations such as the 
sinking of MS Estonia in the Baltic Sea (1994-1996) and 
investigation into the killing of 600 people in the Bosnia-

Herzegovina conflict (1996-1997) and investigation 
into the killing of Finnish soldiers in World War II in 
1997. She was also known for her work as a forensic 
expert in the Racak village killings in the province of 
Kosovo (1998-2000).

She worked as a forensic expert with the International 
Federation for Human Rights in Cameroon in 2002 and 
served as the head of the mass killings assessment 
team in Baghdad.  She has published more than 
70 scientific articles in the fields of microbiology, 
forensic medicine, forensic dentistry and international 
humanitarian law.

The Community of Sant’Egidio; 
the Community of Sant’Egidio 
was founded in Rome 
in 1968 with the aim of 
achieving solidarity and 
providing humanitarian 
assistance to people and 
groups affected by war 
and conflict. A number of 
community members have 
played the role of active and 
real mediators in conflicts 
lasting more than ten years, 
as in Mozambique, or more 
than thirty, as in Guatemala. 

Lysistrata Award winners



The greatness of what “Lysistrata” did rests in her alliance not only 
with the women of her city, but also with her foes to make good 
triumph and bring peace between Athens and Sparta. It also lies in 
her success in mobilizing women from the both sides and forming 
a women’s opposition movement, confronting men and debating 
rulers and advisers and ending up persuading them through 
arguments and reasoning of the importance of ending the war.

“Now listen to me, everyone. I may be just a woman, but I have 
common sense, brains, judgment, and good schooling,” said Lysistrata, 
according to Aristophanes’ play. “You, in Olympia, in Thermopylae, in 
Delphi (how many other places would I mention if I sought redundancy) 
spray the same pure water on massacres and form only one family “...

This story on the role of women in conflict resolution and the 
cessation of wars has inspired the MED21 Mediterranean 
Observatory to partner with CAWTAR in establishing an annual 
award for the peaceful settlement of disputes through mediation. 
The award was named “Lysistrata Prize” and it was launched 
in December 2017. Dr. Sukeina Bouraoui, Executive Director of 
“CAWTAR” emphasized on the importance of the award seeing that 
“the Mediterranean region is a rich area of civilizations but it is also 
witnessing multiple wars and conflicts. This requires opening the 
door to peaceful debate and consolidating the values of tolerance, 
openness and acceptance of the other, which is not an easy task.” 

“I think that women have the skills to negotiate, push for peace and 
renounce wars and conflicts, that is why the prize was named after 
a woman who rose up against war and imposed security and peace, 
thanks to her intelligence and ability to negotiate,” she added. The 
Lysistrata Award is the first initiative of its kind for the Center of 
Arab Women for Training and Research (CAWTAR), crowning its 
activities in 2017 activities. 

The awards ceremony was hosted by Beit al-Hikma in Tunisia, 
in partnership with the Institute for Prospective and Security 
in Europe (IPSE), the Guillaume-Hofnung Mediation Institute, 
the Centre of Disputes Analysis and their Methods of Solutions 
(CADMOS) and the Tampere Peace Research Institute (Tapri), in 
the presence of academic and media figures, representatives of 
diplomatic bodies, UN, international and regional organizations 
as well as government institutions.

The award highlights the valuable contribution of moral or 
physical persons who have contributed through mediation 
to the peaceful settlement of disputes in the Mediterranean 
countries and in the rest of the world. 

The prize is awarded to persons who dedicated their lives to the 
pursuit of mediation or conflict prevention, in a desire to live 
together in peace.

“The meaning of conflict or dispute” is not limited to wars in 
their traditional sense, but all that has to do with accepting 
the other, tolerance, dialogue and openness to others, and 
acceptance of a different view so as to establish social peace,” 
said the Executive Director of CAWTAR.

CAWTAR has already carried out numerous training courses on 
mediation, negotiation and nonviolent communication skills 
for civil society cadres out of its belief in the role played by 
these structures to consolidate community peace, renounce 
extremism and reduce conflicts.

In its first edition, the Lysistrata Prize was awarded to five known 
people from the North and South of the Mediterranean, from 
the rest of the world, and from Tunisia, including a deceased 
figure who stood out by his contribution to the peaceful 
settlement of disputes through mediation. 
So, who are the prize-winners?

Women and men in the service of 
reconciliation and coexistence in peace
In a world ravaged by wars and conflicts, women always pay the bill of insecurity and the consequences of war 
and crisis, while they themselves take the initiative to bring peace.  History remembers the names of bright and 
immortal models of women who have contributed throughout the ages to stopping bloodshed and renouncing 
violence and hatred for a peaceful and stable life. 

Among those remembered in history “Lysistrata” whose name sums up the important role of women throughout 
the ages in the fight against wars and the peaceful resolution of disputes through mediation.  That woman 
persuaded women of her city to withhold sexual privileges from their husbands as a kind of civil disobedience 
and occupy the citadel of the city of Acropolis to end the war that ravaged them and their people. Indeed, these 
women’s efforts culminated in the end of the war by signing a peace treaty between the two rival parties.

The Lysistrata Prize for Peaceful settlement of disputes through mediation
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Lobna Najjar - CAWTAR



It is a selection of some projects and programs, as the limitations of the newsletter’s pages do not allow 
introducing all our activities and events at various levels: national, Arab, regional and international.

It was no coincidence that this issue of “CAWTARYAT” newsletter contains three main themes among the 
areas of interest and work of the Center of Arab Women for Training and Research (CAWTAR): women and 
peace, women and justice, women and terrorism. 

They are, in my view, three inextricably linked topics. Indeed, there is no peace with the spread of terrorism, 
in the absence of justice and the rule of law.

Moreover, these themes also refer to some of the Center’s renewed areas of work, on which CAWTAR 
has started to focus and deepen reflection on, in a move to keep its programs abreast with the various 
developments experienced by the Arab countries in the past few years and consistent with its new strategic 
plan.

As countries of the region are witnessing, though in varying degrees, the proliferation of the phenomenon 
of terrorism and the multiplication of conflicts and disputes that take various forms and dimensions, peace 
in the world and in region has become seriously threatened. 

It is a rapidly changing reality that requires more than ever an environment conducive to women’s 
empowerment based on law, legislation and regulations that equally define the roles and conditions of 
women and men both within the family and in society.

If we look further at the objectives of “CAWTAR”, which the Center strives to achieve, we will find that it 
aims through various programs and projects to contribute to establishing a safer environment for women 
and girls, where all actors strive to reduce conflicts and disputes, achieve equality and uphold justice.

Therefore, a package of programs have focused on women’s issues, security and peace, the fight against 
violent extremism and the reduction of the most important obstacles that continue to prevent the political, 
social and economic empowerment of women, girls and young people.

While the Center is keen to make its periodic newsletter “CAWTARYAT” a space to further define its areas 
of activity and interventions, it is also eager to ensure that it remains a development media platform that 
allows Arab journalists to write about the most important issues related to the reality and status of women 
in different Arab countries l

As in any last “CAWTARYAT” issue of the year, the programs and projects of the Center 
of Arab Women for Training and Research (CAWTAR) take the lead in terms of attention 
and monitoring, in order to further disseminate our areas of intervention and our latest 
developments in research, training, networking, mobilization and advocacy. 
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Lobna Najjar - CAWTAR

A few words to begin



Dr. Soukeina Bouraoui
Executive Director

The year 2017 was the starting point of the 
implementation of a new five-year plan 
of action that will continue through 2021. 

CAWTAR made from the 2030 Sustainable 
Development Strategy with its 17 goals and 
three main dimensions (economic, social 
and environmental) its general framework of 
reference.

Within the framework of this plan, CAWTAR has 
identified priorities for its work and interventions 
that particularly include  achieving a better 
positioning as a gender reference institution 
towards achieving its mission of further 
supporting advocacy programs to change the 
legislative and institutional framework to make 
it supportive to women and girls issues and 
provide a true and unambiguous picture of the 
different roles and situations of women in the 
Arab region and beyond.

As a research and studies center, CAWTAR 
produced knowledge related to the status of 
women, rights and development, and worked 
in partnership with prestigious scientific 
and research institutions and structures. In 
2017, five issues were added to its record 
of publications and releases which reached 
over 100.

As a training center, capacity-building activities 
included over 600 civil society activists, women 
and girls, female and male media professionals 
and governmental representatives through 
workshops and training courses on gender and 
development, comprehensive empowerment 
of women and girls, financial inclusion and 
addressing gender-based violence, quantitative 
and qualitative development of the political 
and societal participation of women and the 
role of women in achieving the sustainable 
development goals and in contributing to the 
establishment of security and peace ...

Thanks to its previous experiences, the Center 
has provided technical support in the areas of 
its competence to many partners and national 
and regional institutions in the region (research 
reports, workshops and training courses ...).

In 2017, CAWTAR was able to complete many 
programs, projects and activities to contribute to 
the advancement of Arab women’s participation 
in economic and social life and their active 
involvement in the management of local and 

national affairs, most notably training activities 
and encouraging running for decision-making 
positions in local body elections. CAWTAR 
continued to focus on addressing all forms 
of gender-based violence through research, 
training and advocacy activities. 

The  economic empowerment of women and 
girls was also one of the focal points of the 
Center’s work during 2017, through both 
monitoring and support of previously completed 
projects such as projects in Palestine and 
Tunisia, and through carrying on its existing 
projects in a number of Arab and non-Arab 
African countries. 

Financial inclusion is considered one of the 
foundations of economic empowerment, and  
the Center has paid due attention to it and 
implemented two projects in this field for the 
benefit of women and youth in both Palestine 
and Tunisia.

To encourage environment at the policy and 
institutional level for women’s exercise of 
their human rights, CAWTAR focused on the 
role of professional women in the judiciary, in 
partnership with the International Development 
Law Organization (IDLO). It also engaged in 
strategic initiatives and partnerships aimed 
at strengthening legislation to guarantee the 
rights of women and girls.

CAWTAR  has been working on the development 
of its supportive institutional mechanisms and 
has developed the CAWTAR Gender Clearing 
House and that is thanks to the support of the 
Arab Gulf Development Program (AGFUND). 
The Gender Clearing House represents an 
umbrella for the two electronic platforms: the 
Electronic Portal of Human Rights of Legal 
and Human Rights for Men and Women and 
the “Gender-Based Violence Hub, designed 
and developed with the support of the United 
Nations Development Program, the United 
Nations Women’s Fund and the United Nations 
Population Fund.

It also continues work and advocacy within 
specialized Arab and regional networks such as 
the International Planned Parenthood Network, 
the Arab Council for Social Sciences, the Euro-
Mediterranean Women’s Foundation (FFEM) 
and the Francophone University Association 
(AUF).

In conclusion, it should be reminded that all 
the programs and projects of CAWTAR aim to 
contribute to the creation of a safer environment 
for women and girls, where all actors strive to 
reduce conflicts and disputes, and women 
assume more important roles in bringing 
peace and security with the participation of 
men. Out of its belief in the importance of this 
goal, CAWTAR crowned the 2017 achievements 
by joining the Med 21 initiative to launch the 
Lysistrata Prize for the Peaceful Settlement of 
Conflicts through Mediation, which is awarded 
annually to people who have contributed 
through mediation in the peaceful settlement of 
disputes in the Mediterranean countries and in 
the rest of the world. 
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