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   الملّخص 

ا�جتمع    �� �جال  من  أثارتھ  وما  والّرجل  املرأة  ب�ن  املساواة  إش�الية  ع��  االشتغال  إ��  الورقة  هذه  اهتمام  ينصرف 

مة  
ّ
عبية املهّمشة. و�عت�� منظ

ّ
بقات املفقرة والفئات الش

ّ
التو���ي املعاصر �اد �عصف باملطالب العميقة املرتبطة بواقع الط

غل مجاال
ّ

للش التو���ي  العام  حاد 
ّ
ا�جندرّ�ة وتأث��ا��ا  اإلت الّدالة ع�� عمق األزمة  الّتجارب  تتّبع �عض  لبحثنا، وذلك ع��   

ا�ختلفة ع�� آليات اشتغال ا�جتمع، وع�� القيم والّتصّورات ال�ي يحتكم إل��ا �� مختلف قطاعاتھ. فتجارب الّنقابيات مرآة  

مع الّتو���ي و�عاطيھ معها بحكم التقاليد الديمقراطية  عاكسة ملدرسة االتحاد العام التو���ي للشغل ودرجة تفاعل ا�جت

غل ركنا من أر�ان  
ّ

لهذه املنظمة وأهّمية املسؤوليات داخلها. و�عت�� الّتجارب الّتار�خية �� صلب االتحاد العام التو���ي للش

هنية و�التحّديات، إْن  املس��ة ا�حقوقية للمرأة العاملة �� عالقة بالقضايا اإل�سانية الك��ى و���كيبة ا�جتمع التّ 
ّ

و���ي الذ

 �� صلب الّنقابات أو �� مستوى األسرة وا�جتمع. 

طنا بھ الّضوء ع�� أهّم تجارب الّنقابية شر�فة املسعدي بوصفها أنموذجا   
ّ
ينا �� هذا البحث من�جا تار�خّيا سل

ّ
وقد توخ

الّتار�خية و  املرأة لبعض حقوقها �� منظمة لها رمز���ا  ال ملمارسة 
ّ
الوطنية واالجتماعية. و�عرض، إضافة لس��ة حياة  ممث

زوجة محمود املسعدي، وع�� املن�ج املقارن، �عض الّتجارب الّدالة ع�� درجة التغّ�� �� املنظومة ا�حقوقية للمرأة الّتو�سية  

 بناء ع�� مس��ة نقابيات تو�سيات �� الف��ة املعاصرة نفسها.  

ينا تحليل املفارقة ال�ائنة    وقد أجر�نا �� هذا اإلطار مقابالت مع 
ّ
�ي يتحّملن مسؤوليات نقابية، وتول

ّ
ساء الال

ّ
�عض الن

سق القي�ي �� إنصاف  
ّ
وري" الذي يحول دون انخراط الن

ّ
ب�ن النّص القانو�ي و"ثقافة العمل الّنقا�ي" ع�� تحليل الّسقف البل

ينا هذ  املرأة و�عز�ز منظومة ا�حّر�ات
ّ

ات الّتار�خية ال�ي مّرت  ه املن�جية لتعّقب الفردية �� ا�جتمع. وقد توخ
ّ
مختلف ا�حط

مة النّقابّية الستحقاقات الّتنمية من خالل مراعا��ا للمنظومة ا�حقوقية ا�خاّصة  
ّ
��ا املرأة وفهم مدى استجابة هذه املنظ

سائي �� القيادة ضمن هيا�ل االتحاد العام التو���ي 
ّ
غل. باملرأة، وع�� تفّحص حجم حضور العنصر الن

ّ
 للش

إذا �انت إلش�الية املساواة ب�ن املرأة والّرجل عمق مجتم�� وامتداد ��   و�ان ا�حافز من وراء �ل ذلك هو البحث �� ما 

ل املشروع ا�جتم�� الذي بدأ  
ّ
سيج املؤّسسا�ي للمجتمع املد�ي، أم أّ��ا مجّرد تخمينات نخبو�ة، ومحض ترف فكرّي �عط

ّ
الن

ال2011منذ   القسم  أما  التو���ي.  العميقة لقسم مهّم من ا�جتمع  األهداف  ثا�ي من اإلش�الية فيتمحور حول  ، و�بطل 

قافة و"حقيبة املعيش اليومي" للمجتمع، أم ��   البحث عن الّصعو�ات ا�حقيقية
ّ
ال�ي �ع��ض إش�الية املساواة: هل �� الث

 املنظومة القانونية و�� نقص الّنصوص الّضامنة �حقوق املرأة ونّدي��ا للّرجل؟

 ت الفردية، املساواة، العمل الّنقا�ي، تجارب �سائية. : ا�جتمع التو���ي، ا�حّر�اال�لمات املفاتيح

 د. منجي حامد
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Abstract 

 This paper deals with the problem of equality between women and men, and the controversy that resulted 

from it in contemporary Tunisian society which almost blew the deep demands related to the reality of the 

impoverished classes and marginalized popular groups. The Tunisian General Labour Union considers an 

area of our research and tracing some experiences indicating the depth of the gender crisis and its 

repercussions on the logic of the functioning of society in its various sectors. The experiences of female trade 

unionists are a reflection of the UGTT School and the degree of Tunisian society's interaction and interaction 

with it, given the democratic traditions of this organization and the importance of responsibilities within it. 

Historical experiences are at the core of the Tunisian General Labour Union as one of the pillars of the human 

rights march for working women concerning major humanitarian issues, the mental makeup of Tunisian 

society, the challenges they face, and the difficulties that await them at the union level as well as at the family 

and community level. 

 We considered that the history curriculum and traced the most important experiences of the trade 

unionist Sherifa Al-Masaadi is a feature of women's rights in an organization that has its historical, national, 

and societal symbolism. In addition to the biography of Mahmoud Al-Masadi's wife and through the 

comparative approach, we presented some experiences indicating the degree of change, if there is any at all, 

in the human rights system for Tunisian women based on the path of Tunisian trade unionists in the 

contemporary period. 

 In this context, we conducted interviews with some women who have union responsibilities, and we 

analysed the paradox between the legal text and the “culture of union work” by analysing the “crystal ceiling” 

that prevents the value system from engaging in women's equity and strengthening the system of individual 

freedoms in society. The methodology for tracking the various historical milestones that women have gone 

through and understanding the extent of Hashhad's response to development entitlements through its 

consideration of the women's rights system and the extent of the presence of women in leadership within the 

UGTT structures. 

 The motivation behind this study is to investigate whether the problem of equality between women and 

men has its societal depth, or is it merely elite speculation and an intellectual luxury that disrupts the societal 

project that began in 2011 and nullifies the deep goals of an important section of Tunisian society. As for the 

second part of the problem, it is in what the real difficulty lies in the problem of equality, is it in the culture 

and the “daily living bag” of society or the legal system and the lack of texts guaranteeing women's rights and 

their appeal to men. 

Keywords: Tunisian society, individual freedoms, equality, trade union work, women's experiences. 
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 : مقدمة 

ل مبدأ االع��اف بكرامة اإل�سان، بحسب وثيقة اإلعالن العاملي �حقوق، جزًءا من "
ّ
"  ا�حر�ة والعدل يمث

 مركزّ�ا �� ا�جتمع بصف��ا ط  .ب�ن الّناس
ً
ا �انت املرأة فاعال

ّ
ي ا�حياة االجتماعية،  ومل

ّ
اقة �عديل، ومصدًرا �غذ

�كيبة االجتماعية أو ا�جسد االجتما��، �ان من الّضروري العودة    و�الّنظر إ��
ّ
موقعها �� األسرة و�� �ل ال�

إل��ا �عيد  االجتما��  العقد  من  نوع  قيمة    إ��  االعتبار   �� تأخذ  وظيفية  لعدالة  و�ؤّسس  املركزّي،  دورها 

 �ّل م��ما �� تقّدم ا�جتمع دون تمي�� بي��ما.ا�جنس�ن، ودور 

�بية  م��ا الّتعليمعديدة،    وتظهر املساواة بحسب اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان �� مظاهر 
ّ
(حق    وال�

م) و
ّ
دها مناصب عليا �� الدولة وا�جتمع) ا�خ... العمل  املرأة �� التعليم والتعل

ّ
(حق املرأة �� التوظيف وتقل

بموجب   ال  الطبيعة  بموجب  الّناس  بمساواة  تق��ي  ال�ي  الطبيعية  العدالة  إ��  ا�حق  هذا  أصول  و�عود 

ع��   ومحافظا  عادال  الوض��  القانون  جاء  وقد  اإل�سان.  إرادة  ع��  ف 
ّ
يتوق ال  بما  أي  قافة، 

ّ
العدالة الث

وضامنا �حقوق األفراد بقطع الّنظر عن أجناسهم وديانا��م ولغا��م، وأك�� من ذلك قادرا ع��    طبيعة،بال

ال  من اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان " 12منح األفراد حقوقهم بالتقا��ي وتحكيم القانون. و�حسب املادة 

.."، بما  .سكنھ أو مراسالتھيجوز �عر�ض أحد لتدخل �عّسفي �� حياتھ ا�خاّصة أو �� شؤون أسرتھ أو م 

يضمن اح��ام حقوق الفرد �� حياتھ ا�خاّصة مع أسرتھ وضمان حّقھ �� إدارة شأن أسرتھ. و�ضيف اإلعالن  

 : 16العاملي �حقوق اإل�سان �� املادة 

" للّرجل واملرأة حّق ال��ّوج وتأسيس أسرة دون أي قيد �سبب العرق أو ا�جنسية أو الّدين وهما متساو�ان   

 ). 1� ا�حقوق لدى ال��ّوج وخالل قيام الّزواج ولدى انحاللھ"(�

 وهكذا، فاملساواة ب�ن األفراد �� روح اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان وعموده الفقري. 

ل 
ّ
الّنواة األو�� والعمود الفقري �� ا�جتمع و�جب أن تتمّتع بحماية مجتمعية وقانونية،   أّما األسرة فتمث

��ّدد ا�جتمع وجودها، وال الدولة والقانون ينب�� لهما أن يناال من قيم��ا. وللفرد ا�حق �� التمّتع    فال ينب�� أن

�� ذلك املرأة والّرجل. و�الرغم من الّتحامل ع�� هذه    با�حقوق االجتماعية واالقتصادية �� إطار أسرتھ سواء

ا�ع ا�خصو��ي،
ّ
الط الّساسة،  والّتمظهرات االجتماعية ا�ختلفة ا�حقوق ذات   فإّ��ا ما  خاّصة من جانب 

تزال تحتّل م�انة معت��ة �� بنية األسرة وا�جتمع، ولها دور مركزي ور�ادي �� ا�حفاظ ع�� ا�جسد االجتما��  

 واستمرار�تھ وضمان فعالية أطره. 

من أجل أن  ومهما يكن من أمر، فإّن املساواة وعدم الّتمي�� ب�ن املرأة والّرجل �عّد شرطا ال غ�ى عنھ   

). و�ناء ع�� ما تقّدم، فاّن مبحث ا�حّر�ات واملساواة ب�ن  2يتمّتع ا�جميع بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية (

 
مم  - 1

ٔ
 العالمي لحقوق اإلنسان.   اإلعالنالمتحدة: اال

االقتصادية   - 2 بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  تنفيذ  عن  ناشئة  جوهرية  قضايا  واالجتماعي:  االقتصادي  المجلس  المتحدة،  مم 
ٔ
اال

رقم   العام  التعليق  والثقافية،  االقتص2005(  16واالجتماعية  الحقوق  بجميع  التمتع  حق  في  ة 
ٔ
والمرا الرجل  بين  المساواة  ادية ) 
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من بالّرغم  والّرجل،  ��    تقييده وضبطھ  املرأة  لھ  فإّن  فاقات، 
ّ
واالت واملواثيق  بالّنصوص  قانونية  زاو�ة  من 

وت عنھ،  التغافل  يصعب  اجتماعّيا  جانبا  الفردية  العمق  ا�حّر�ات  فمسألة  عنھ.  بمعزل  املوضوع  ناول 

م وحّق التظاهر ا�خ... �� قيم عاملية وثقافة  
ّ
واملساواة �� ا�حقوق والعدالة االجتماعية وحّر�ة الّتعب�� والتنظ

سم بالعمق
ّ
سق االجتما��    مجتمعية معوملة يصعب تجاهلها �� أي مجتمع، و�� قيم تت

ّ
من جهة عالق��ا بالن

إّ��ا املقار�ة السوسيولوجية،  بما يجع القول  لها مبحثا سوسيولوجّيا قبل أن ي�ون قانونّيا، وهكذا �سوغ 

فاقات الّدولية. 
ّ
شريعات واالت

ّ
 قبل أن ت�ون قانونية تحسمها الت

 المساواة والحّریة في الفکر الغربي:   - أوال 

ل هذه املتغّ��ات "ا�حقوقّية" مركز الّتفك�� الّسوسيولو�� منذ   
ّ
ورة  تمث

ّ
ظهور دستور أمر��ا وصوال إ�� الث

ك وانحالل �� ا�جسد االجتما��، وأداة  
ّ

الفر�سية، ولكّن هذا املكسب قد تحّول ع�� السن�ن إ�� مصدر تفك

قمع وتجاوز لبنية ا�جتمع و"تضامنھ العضوي" باملع�ى الّدور�اي�ي ع�� إثر التحّوالت العميقة ال�ي عرف��ا 

 ا�جتمعات املعاصرة. 

�ان الفكر الغر�ّي منذ بدايتھ �� العصر ا�حديث، �افيا إ�� حّد ما �حفظ املساواة ا�حقيقية ب�ن   وقد 

�عض   يح�ي  آمن  حزام  و�ناء  املستضعفة  الفئات  حماية  أجل  من  خاّصة  تداب��  خاذ 
ّ
وات والّرجل،  املرأة 

مو��. وقد �انت البدايات األو�� مع وضعية الّسود ��  
ّ

أمر��ا ومس����م الّنضالية  ا�جماعات �� ا�جتمع الش

 �� الّسلطات  خذ��ا 
ّ
ات ال�ي  الّتداب��  بذلك  واالقتصادية. و�ع�ي  املدنية واالجتماعية  نيل حقوقهم  من أجل 

أمر��ا بقصد تمك�ن الّسود من املشاركة �� االنتخابات �عد ما عرف بـ"صيف ا�حّر�ة"، الذي �ان سببا ��  

وتمّ  االنتخاب.   �� حّقهم  تح�ي  نصوص  بحكم  �عث   
ً
مساواة الواقع،  مستوى   �� الّنصوص  هذه  ترجمة  ت 

 القانون. ثّم �عّززت، �عد ذلك بالّتدر�ج، ع�� تحّولها إ�� مساواة بحكم األمر الواقع. 

هذا    ولكن  امليادين،  جميع   �� والّرجل  املرأة  ب�ن  املساواة  لتحقيق  استعدادا  الدول  أغلب  أبدت  وقد 

العالقات   مستوى  إ��  فعلّيا  ي��جم  ولم  شريعات، 
ّ
والت والّنصوص  فاقات 

ّ
االت مستوى   �� ظّل  االستعداد 

إ�� ثالثة مستو�ات مهّمة شملت  املتساو�ة �� ا�حقوق والواجبات الواقعّية. وتفّرعت هذه االل��امات الّدولية  

نفيذ و ا�حمايةو  االح��ام
ّ
املرأة من حيث �� فاعل أسا��ّي �� ا�جتمع، لها نفس ا�حقوق، وعل��ا   اح��ام: الت

و الّرجل.  ع��   �� ال�ي  الواجبات  للعدالة    حمايةنفس  الّضامنة  أّ��ا  حيث  من  القانونية  املنظومة  هذه 

هذه ا�حقوق بما يجعل للمرأة نّدا للّرجل    تنفيذظوظ ب�ن ا�جنس�ن، واالجتماعية وتنمية ا�جتمع بنفس ا�ح

تنفيذ.
ّ
 ومساو�ة لھ �� ا�حقوق، والعمل ع�� �عز�ز امل�اسب ا�حقوقية ع�� األداء والتسي�� وال

وقد انتشرت ثقافة تقاسم املسؤوليات �� الوسط األسري، وا�جتمع، والفضاء العام ا��جاما مع تطّور   

امل �� ا�جتمعات  تقر�با  مع�ى وال مضمون  غ�� ذي  أن�ى/ذكر  متغّ��  اليومي وأصبح  املعيش  و�عّقد  عاصرة. 

د مناصب مهّمة �� الّدولة، وأصبح من واجب  
ّ
األسرة الّتو�سية، إذ بات للمرأة ا�حّق �� مواصلة الّدراسة، وتقل
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امل  البيت من أجل مواجهة صعو�ات ا�حياة  بالعمل خارج  عاصرة، والّتعاون ع��  الّرجل أن �سمح لزوجتھ 

ُفُل الـّتأج�� ا�جزي بحسب  
ْ

ك
َ
تر�ية األبناء و�عليمهم. وصارت املهن ال�ي تتمّتع ��ا املرأة منصفة ومناسبة، وت

ا�جهد وقيمة اإلنتاج بدل التقييم الوظيفي واملتحّ�� ع�� أساس ا�جنس، أو ع�� أساس قيمة اإلنتاج، أو  

�قية و�ساوي ال
ّ
فرص املهنّية. ع�� أّن ذلك قد صاحبھ استمرار ألوان من ا�حيف ع�� أساس مقاييس ال�

�ي غالبا ما ُيحرمن  
ّ
ساء �� املناطق الّر�فية الال

ّ
لم �� حّق �عض الفئات االجتماعّية، م��ا خدم املنازل والن

ّ
والظ

العاّم ع��    والعنف الّرمزي �� الفضاء  ،من حقوقهّن فضال عن املساواة �� التقاعد اإللزامي، والعنف األسرّي 

جار بجمالهّن  
ّ
ة بالقيم اإل�سانية مثل عارضات األز�اء، أو االت

ّ
التحّرش أو إجبارها ع�� العمل �� مهاّم مخل

ان تجاري قصد الّز�ادة �� �سب املبيعات، أو تفضيل �شغيلهّن  
ّ
ع�� اختيار أجملهّن وانتدا��ا للعمل �� د�

دون ج�� األضرار البدنية والعقلية والوجدانية الّناجمة  مع خفض التأج�� لضمان ز�ادة رأسمال املؤّجر، و 

عن الهيمنة ال�ي تمارس ع�� املرأة بصف��ا زوجة أو ابنة أو أختا أو غ��ها، فضال عن ا�حق �� اختيار الّزوج  

 تماما مثل الّرجل وعدم إجبارها ع�� الّزواج بما يحّقق لها ضمانات الّنجاح �� أسر��ا.

ت  املساواة  �شمل  ��  كما  ا�حّق  ضمان  مع  م، 
ّ
والتعل الّتعليم  ملتا�عة  والّرجل  للمرأة  الظروف  نفس  وف�� 

ر نفس ا�حظوظ ب�ن ا�جنس�ن  
ّ
تنمية املعارف مجانا، فاملن�ج ال��بوّي يجب أن �عّزز مكسب املساواة وأن يوف

 
ّ
 مها.  بدل توسيع الفارق �� ا�حقوق والتشّبث بالّتقاليد والعادات املكّبلة لتنّور املرأة و�عل

و�الرغم من أهّمية اإلرث ا�حقو�� والّرصيد القانو�ي �� ا�جتمع الغر�ي الذي يجعل الفرد يحتّل م�انة   

�عض التجارب قد بّينت العكس تماما. وأظهرت أّن الّنص    فإّن   مرموقة ضمن بنية ا�جتمع املتحّول دائما،

فاقات من    القانو�ّي ال �عكس �ش�ل آ�� الوقائع �� ا�جتمع، وأّن هناك
ّ
شرخا ب�ن الّنصوص القانونية واالت

  وغياب للعدالة، وضعف �� اح��ام ا�حّر�ات، ومن تنام   جهة، و��ن واقع الّناس وما فيھ من تفاوت اجتما�� 

 للّتمي�� ع�� أساس ا�جنس.

� �� أ 
ّ

ش�ال  وقد شمل هذا التباعد ب�ن النّص القانو�ي والواقع املوضو�� �� ا�جتمع حقوق املرأة، وتج�

 ونذكر م��ا الّنقاط اآلتية:  عديدة من ا�حيف الذي تتعّرض لھ.

ية تعب�� ا��رأة عن نف��ا:   - 1 ّ�� 

إّن ال��ام ا�جتمع باح��ام حق املرأة �� املساواة يج�� املرأة ذا��ا ع�� عدم القبول بالقوان�ن والّسياسات  

املرأة وقيم��ا، وتلك ال�ي ال تحفظ من�ل��ا إ�� جانب    والّتداب�� وال��امج اإلدار�ة ال�ي ال تأخذ �� االعتبار دور 

  الّرجل �� �سي�� و�دارة ا�جتمع �� مختلف أطره. فأحّقية املرأة �� التمّتع بحقوقها يتعّزز عند قدر��ا ع�� 

د املناصب الهاّمة �� الدولة و�دارة شؤون األسرة بنّدية واقت
ّ
 دار.  الّتعب�� عن حّر���ا، واختبار كفاء��ا �� تقل

 ��ك�ن ا��رأة:  - 2

كما    عملية  التمك�ن  هو  ومرديث  مورال  ��  عّرفھ  ل 
ّ
من  تتمث كث��   �

ّ
تو� ع��  القدرة  األ�خاص  منح 

املسؤوليات من خالل تقديم الّدعم املعنوّي، والّتدر�ب والّت�و�ن. و�ع�ي �� هذا الّسياق فتح ا�جال للمرأة  
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م والتمّ�� وا�حراك امل�ي بما يمنحها  
ّ
م املهنة ��  للتعل

ّ
� �� سل

ّ
سلطة معرفية واقتدارا مهنّيا �سمح لها بال���

 إطار معقولية إدارّ�ة تمنح األولو�ة لأل�خاص األك�� كفاءة.  

 مشار�� ا��رأة:  - 3

املشاركة �� صياغة ال��امج واملشاركة �� الفعل والتغي�� وتنمية ا�جتمع هو الذي يمنح املرأة مز�دا من   

قة �� الّنفس،
ّ
نحو    و�فتح لها الباب ع�� مس��ة مهنية أرحب. وهو نفسھ الذي يمنح ا�جتمع فرصا أك��   الث

تحّمل    �� ا�جتمع  أطياف  �جميع  ممتع  توّرط  سوى  ليست  التشاركية  املقار�ة  ألّن  والتقّدم،  التطور 

 مسؤوليا��م التار�خية أمام تحّديات كب��ة. 

 خالل الّتجربة الّتونسیة:   الّسیاق المجتمعي وإشکالیة المساواة من   - ثانیا   

مًعا.  ومضمونھ  بنيتھ  مستوى   �� الّتغي��  �سق  بتسارع  التو���ّي  ا�جتمع  حركة  أّن    تتمّ��  يالحظ  ومّما 

ورة"، وعن عمق يفتؤوا يحاولون الّساسة �� تو�س �عد "الثورة" لم 
ّ
ثقا�� وفكري يمنحها   البحث عن "روح للث

خصية" �� الف��ة البورقيبية،  
ّ

رونقها الّنخبوي، من خالل العودة مثال ل�حديث �� مضمون "مجلة األحوال ال�

   .تراث ا�جتمع من أجل تحر�ك أعماقھ، وتفعيل عناصر ا�حياة فيھ وع�� القيام بحفر�ات ��

لتبّ�ي الّتداب�� املالئمة من أجل تحقيق املساواة    ومن نافلة القول الّتذك�� بأّن ل�ل مجتمع هامشا تقديرّ�ا 

االس��اتيجيات   تصّور  أجل  ومن  والرجل،  املرأة  ب�ن  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  العدالة  وضمان 

والتوّجهات   العاّمة  الّسياسات  تنفصل عن  أن  يمكن  ال  اس��اتيجيات  املطالب. و��  تلك  لتحقيق  املالئمة 

ساقها مع ثقاف��ا من ناحية، و��ن  الك��ى، فتجمع بذلك  
ّ
ب�ن االهتمام بالقضاء ع�� الّتمي�� ع�� نحو يكفل ا�

ا�حفاظ ع�� ال��امات الدول واتفاقا��ا من ناحية أخرى. ولعّل من ب�ن أهّم االس��اتيجيات الّرسمية املّتخذة  

ضمان أجل  أ   من  من  أن 
ّ

الش هذا   �� إدار�ة  سلطات  تثبيت  بالّرجل،  املرأة  والّدوائر  مساواة  املظالم  مناء 

م والّتقا��ي 
ّ
القضائية من أجل التصّدي لالن��ا�ات ا�حتملة، غ�� أّن ما ينب�� ��جيلھ هو أّن معاي�� التظل

ة مرنة غ�� رادعة، وقابلة أحيانا أخرى للتوظيف لضرب األسرة، وقدسية العائلة وأحيانا أخرى  
ّ

ت هش
ّ
ظل

الّدفاع حينئذ ع�� حق املرأة �� املساواة    �عنوان حّر�ة املرأة، فيتحّول   �خلق شرخ �� ا�جتمع ب�ن املرأة والّرجل

ل القانون �� األسرة لضبط حقوق املرأة ع�� حساب  
ّ

إ�� ان��اك ا�حقوق االجتماعية لبعض األطر مثل تدخ

عميقا ��    بنية األسرة وتضام��ا واستمرار���ا. بالّرغم من �ّل ما يقال من أّن مبدأ الالمساواة يضرب بجذوره 

مساواة: (Aristoteالتار�خ. من ذلك قول أرسطو 
ّ
 ) �� ت��ير الال

بموجب    �� والعبد  السّيد  ثنائية  أّن  كما  الطبيعة،  مرّدها  والعبيد  ساء 
ّ
الن لدى  ا�حّر�ة  "غياب 

بيعة"
ّ
 .)3(الط

 
3 - Christopher Mcall: de l’individu et de sa liberté. Sociologie et sociétés. PUM. 2009. 41(1). 177-194. (« la non-
liberté des femmes et des esclaves découlant de la nature –hommes, maitres et esclaves étant des paires 
«naturelles»).  
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ھ �عود إ��  
ّ
"الطبيعة البشر�ة"  وهو ما يدّل ع�� أّن لعدم املساواة ب�ن املرأة والّرجل امتداد تار���، وأن

وما نقصده بالطبيعة البشر�ة هو مرحلة ما قبل الّتفك�� �� تصر�ف املعطى    .القائمة ع�� املعطى الطبي��ّ 

قا�� أو تحو�ل املعطى الثقا�� إ�� بناء حضاري يؤسس  
ّ
الطبي�� إ�� معطى ثقا��، مرحلة ما قبل اإلنتاج الث

 
ّ
ل الو�� البشري الذي �عطى ل�ّل األفراد �� ا�جتمع �عضا  ملساواة وحر�ة وعدالة. ف�ي مرحلة ما قبل �ش�

 إطار التعاقد االجتما��.  املساواة ضمن من حقوقهم ��

مدّونات    نصوصها   �� استلهمت  قد  والّرجل  املرأة  ب�ن  باملساواة  نادت  ال�ي  املقار�ة  أّن  البيان  عن  غ�ّي 

مات الّدولية وقواني��ا ومباد��ا دون مراعاة، أحيا
ّ
نا، لطبيعة ا�جتمع املع�ّي باملساواة، أو محاولة فهم  املنظ

. و�عّد هذه ا�حلقة املفقودة  2011ثقافتھ والّسياقات ا�جتمعية املتعاقبة، وحاجات هذا ا�جتمع �عد عام  

ل حلما عز�زا لدى قسم كب�� من ا�جتمع الّتو���ي الذي    فجوة �� املشروع فاقمت ا�خالفات حولھ. و�ن 
ّ
ش�

�ة األفراد �� ا�جتمع، ع�� نحو �سمح للمرأة بالّ��وض بدورها دون قيود قانونية أو اجتماعية،  يتوق إ�� حرّ 

فإّن األمر ال يخلو من توظيفات سياسّية و�يديولوجّية، لبعض املدافع�ن عنھ، وذلك من أجل حيازة م�ان  

   .ضمن بنية الّصراع ا�حتدم �� صلب ا�جتمع.

نذ  ح�ن  الّصواب  نجا��  ال  الّسب��ي وقد  قائد  البا��  الّرئيس  مبادرة   �� فن�ى  ذلك،  من  أ�عد  إ��  هب 

 لتخليد اسمھ �� التار�خ
ً
اهر ا�حّداد  4( وتقديمھ ملشروع املساواة ب�ن املرأة والّرجل محاولة

ّ
) ع�� غرار الط

مواقع  الرغبة �� مز�د كسب األنصار من أجل احتالل    والّرئيس األسبق ا�حبيب بورقيبة وغ��هما، فضال عن

نھ املدافع  
ّ
قوّ�ة �� ا�خارطة الّسياسية ع�� استقطاب املرأة الّتو�سية واستغالل صو��ا مقّدما نفسھ كما لو أ

ما تّم التماسها ع�� 
ّ
إن   الوحيد ع��ا، وعن حقوقها �� ا�جتمع الّتو���ي. وال مراء �� أّن هذه املقاصد جميعا 

خصيةمحاولة الّنبش �� عمق " 
ّ

ة األحوال ال�
ّ
بدعوى تحي�ن قراء��ا وعصرن��ا وفق ما يقتضيھ تطور   "مجل

ا�جنس�ن،  ب�ن  واملساواة  الفردية  ا�حّر�ات  ملناخ  جديدة  قراءة  يتيح فرصة  الّتو���ي. وهو مشروع  ا�جتمع 

قة بحقوق املرأة و�عادة تأو�لها ملواكبة "روح    وذلك من خالل
ّ
شريعات املتعل

ّ
تطويع الّنصوص القانونية والت

ورة" وع
ّ
با�ّي. الث

ّ
 مقها الش

وقد أثار هذا املشروع عاصفة هوجاء من ردود األفعال، تجّسدت �� صدامات ب�ن وجهات نظر مختلفة،   

ب�ن معارض ومناصر، ولك��ا عّ��ت جميعها عن مواقف فئات مختلفة من ا�جتمع، وهكذا ع�� �عضهم عن  

أو بدعوى أّن النص الّدي�ي   ،الدين بالضرورةرفضھ للمشروع بدعوى عدم جواز املّس مّما هو معلوم من  

�غافل أ�حا��ا عن   إذ  فئات أخرى عن سطحية،  الّنوع من االج��اد. مثلما عّ��ت  يقت��ي هذا  وا�ح وال 

مراعاة �عض خصائص ا�جتمع الّتو���ي ونموذج األسرة فيھ. تلك البنية ذات ا�جذور ال�ي يصعب بناء أّي  
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(68) 

ت دون العودة إل��ا. وقد انقسم ا�جتمع ب�ن متعّصب ذي "مشروع داع��ي"،  تصّور �� مجال ا�حقوق وا�حّر�ا

 ).5ومتفّ�خ و"عدو للهوّ�ة الّتو�سية"(

�، �� قابليتھ العالية للتوظيف ��  
ّ

ة موضوع املساواة ب�ن املرأة والّرجل تتج�
ّ
ومهما يكن من أمر، فإّن دق

جاهات مختلفة متباينة أحيانا، وال أدّل ع�� ذلك  
ّ
  حوا��ي العمل الّسياسوي ومناوراتحضوره �� "  من ات

للمرأة6"(البالطات الوط�ي  العيد  بمناسبة  الدولة  رئيس  قّدمھ  مشروع  فهو  من  )7(  )،  ضاعف  أمر  وهو   ،

وانخراط فاعل�ن كث��ين �� الّ�جال الّدائر، ول�ل فاعل، فردا �ان أو   ،إم�انيات ظهور اس��اتيجيات عديدة

مخصوصة، رهانات  و�دا و   فئة،  والتحّديات.  والّصعو�ات  باملعّوقات  مكّبال  املشروع  ولد  تقّدم،  ملا    نتيجة 

ة ا�حقوق الفرديةمشروع "
ّ
)، لدى �عضهم �� كث�� من األحيان، عامال مهّددا ل�حقوق ا�جماعية  8(  "مجل

وغ��ها الّرأي،  عن  الّتعب��  وحق  والّسيا��ي،  الّنقا�ي  م 
ّ
التنظ وحّق  الّتظاهر،  بحق  قة 

ّ
م�اسب    املتعل من 

   طو�ل. ا�جتمع الّتو���ي ال�ي تحّققت ع�� مسار نضا��ّ 

نبيلة    قضّية   �� حيث  من  باملساواة  املطالبة  مشروعية   �� يجادل  أحد  ال  ھ 
ّ
فإن أوسع،  منظور  وضمن 

ھ
ّ
ال أحد مستعّدا ألْن يفّرط �� فردانيتھ و�رجواز�تھ    وعادلة، وال أحد يجرؤ ع�� رفضها جهرا، ومع ذلك فإن

  La préférenceبـ"فضائل الالمساواة"  François DUBETالذي �عّ�� ع��ا فرا�سوا دو�يھ  ،Son moiه"  و"أنا 

 .de l’inégalité  ،املعاصرة ا�جتمعات   �� الّديمقراطية  التحّوالت  مع  �شّدة  املساواة  موضوع  شاع  وقد 

األّول محافظ ا�جتمعات:  ظهر نمطان من  الفر�سية عندما  ورة 
ّ
الث �عد  األفراد متساو�ن   .وخاّصة  ويعت�� 

الّنموذج   إياها  معت��ا  عل��ا  اإلبقاء  و�حاول  القائمة  االجتماعية  البنية  تكّرسھ  تصّور  وهو  القانون،  أمام 

  �� حرا�ا  خلقت  سياسّية  اختيارات  بفعل  ظهر  وقد  مجتم��.  تفاوت  قوامھ  فطبقّي،  ا�ي 
ّ
الث أّما  األفضل. 

مالكة، وطبقة عّمالية �ادحة خاّصة مع ا�جتمع الّصنا��.  مستوى البنية، و�شأت بموجب ذلك برجواز�ة  

. فمن  L’égalité des places"  )9(وظهر نوع جديد من املساواة، �سّميھ فرا�سوا دو�يھ "مساواة �� األمكنة  

م مقّدما  
ّ
باب املساواة أن ي�ون العامل منتجا وأن ي�ون صاحب العمل مستفيدا من إنتاجھ، وأن ي�ون املعل

م متقّبال لهذه الّدروس.
ّ
 للّدروس واملتعل

إّن تزايد أهّمية العمل الذي يؤّسس لهذا الّنوع ا�جديد من املساواة ويساعد �� اآلن ذاتھ ع�� ا�حصول   

ع�� م�انة اجتماعية، قد أتاح للمرأة حظوظا أوفر لتحس�ن م�ان��ا االجتماعية �� عالقة بالّرجل ع�� العمل 

 ج��اد والتمّ�� والتفّوق.  ا�جاّد والكفاءة واال 

 
 .  3 محمد اإلمام: المرجع الّسابق. ص - 5
 . 4 محمد اإلمام: المرجع نفسه. ص - 6
ة ومنحها   13هو عيد يقع يوم    - 7

ٔ
نصف فيها الحبيب بورقيبة المرا

ٔ
حوال الشخصية التي ا

ٔ
ة اال

ّ
وت من كل سنة، وهو ذكرى بعث مجل

ٔ
ا

سس الدولة الوطنية الحديثة.  
ٔ
هم ا

ٔ
حد ا

ٔ
 كـثير من الحقوق مّثلت ا

ا كان رئيسا للدولة ويعّد لبعث مشروع  . (هذه العبارة وردت في خطاب الباجي قايد الّسبسي عندم5محمد اإلمام: المرجع نفسه. ص - 8
 ."الحريات الفردية والمساواة في المجتمع التونسي المعاصر".)

9- François DUBET: Egalité des places, égalité des chances. Etudes, 2011/1, tome 414, p :31-41.  
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(69) 

عدمھ  من  املساواة  وجود  أّن  البيان  عن  فردية،   وغ�ّي  وليست  جماعاتية،   �� املعاصرة  ا�جتمعات   ��

  �
ّ

قافية. فاملرأة �� ا�جتمع ا�ح�
ّ
وغيا��ا يفرض فرضا ع�� األفراد بحسب مرجعيا��م االجتماعية وأصولهم الث

ْحَرُم، بحسب الّتقاليد االجت
ُ
ت ماعية الّسائدة، من ا�خروج من املن�ل إ�� الفضاء االجتما�� مثلما  ا�حافظ 

 
ّ

��   يفعل الّرجل. وهو حرمان مجتم�� باألساس، ولكّن هذا ا�حرمان يتّم �عو�ضھ أيضا مجتمعيا عندما يبث

املن�ل   ا�خروج من   �� حّقها  بذلك  د 
ّ

فتؤك الّدراسة،   �� وتفّوقها  بتمّ��ها  ع��ا  �عّ��  تحّد  طاقة  والّسفر  املرأة 

بناء    �� ل 
ّ

التدخ  �� املساواة   �� ا�جتمع  دور  ل 
ّ
و�تمث نفسھ.  الّرجل  تفوق  بصورة  ا�جتمع  مع  واالندماج 

الّنجاح. وهذا   التحّدي واإلصرار ع��  للمرأة، ع�� نحو يجعل م��ا فردا لھ قدرة ع��  القاعدية  خصية 
ّ

ال�

تنشئ خالل  من  ا�جتمع  فرضھ  الذي  املساواة  من  ا�جديد  جديدةالّنوع  أوضاع    ة  وراء  �ان  قد  للمرأة، 

مستحدثة لم يكن ا�جتمع يقبل بمثلها أو بما هو قر�ب م��ا شأَن اضطرار الّرجل مثال للبقاء �� البيت مع  

 مج��ة مهنّيا ع�� البقاء طيلة اليوم �� عملها.   األبناء نيابة ع��ا، أو أن ت�ون املرأة

م املعاصرة  األوضاع  أوجدت  الّنحو،  هذا  غ��  وع��  دالالت  م��ا  القديمة  وأكسبت  جديدة،  فاهيم 

ب�ن   �� توزيع الوظائف  بأّ��ا ليست عدالة  للعدالة االجتماعية،  مسبوقة، من ذلك �عر�ف فرا�سوا دو�يھ 

 األفراد، بل �� عدالة �� املساواة ب�ن �ل األفراد للفوز ��ذه الوظائف. 

« La justice sociale c’est pas l’égalité des places, c’est l’égalité des chances d’accéder à toutes 

les places » (10). 

ّيات الفردية وا��ساواة ب�ن ا��رأة وا��ّ�ل  - 1  �ي مع�ى ا��ر

ية وقيم   
ّ
ال�ي تضبطها ثقافات محل املن�لة االجتماعية املوروثة  غالبا ما تحرم املرأة من حقوقها �سبب 

سة، تتعّرض �س 
ّ
مثل منعها    صر�ح م��ا ما هو    ب��ا لتمي�� صر�ح يأخذ أش�اال عّدة،مجتمعية وتقاليد مت�ل

د مناصب عليا �� الّدولة، وم��ا ما  
ّ
من سياقة الّسيارة، ومن اختيار زوجها أو من طالقها منھ، ومنعها من تقل

أغلب    مثل  ضم�يّ هو    �� املرأة  أّن  ذلك  والقانون،  رع 
ّ

الش بحكم  مكفول  ذلك  أّن  رغم  اإلرث  من  حرما��ا 

ھ ال يحق لها  
ّ
ا�جتمعات ال تطالب بحّقها �� اإلرث �سبب القيم االجتماعية وليس بموجب القانون، مثلما أن

 مجتمعيا، �� كث�� من ا�جتمعات، املساواة مع زوجها �� ا�حقوق والواجبات. 

و �� األصل  فالتمي�� الذي يقع ضّد املرأة �� التمّتع بحقوقها االجتماعية واالقتصادية وح�ى املدنية، ه 

با�حقوق   ة 
ّ
مخل نتائج  لھ  وت�ون  معّينة،  واجتماعية  ثقافية  بً�ى  ديمومتھ  وتضمن  تحرسھ،  اجتما�ّ�  نتاج 

 العاّمة ع�� املدى البعيد.  

سو�ة مز�دا من    االجتما��وقد ازدهرت الّدراسات ا�خاّصة بالّنوع   
ّ
�� املنطقة العر�ية ولقيت ا�حر�ات الن

ذ بموجب  وأصبحنا  ا�حّر�ات  االهتمام.  عن  الّتعب��   �� والتوّسع  ا�حقوقية  باأل�شطة  ��ّج  مرحلة   �� لك 

 
10- François DUBET: égalité des places, égalités des chances. In: Etudes, revue de culture contemporaine. 
2011/1(tome 414). P: 31-41. 



 2021  يناير) كانون الثاني /(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثانية السنة    العدد السادس  – مجلة نقد وتنوير  
 

(70) 

الفردية وا�جماعية. و�اتت املقار�ة ا�جندرّ�ة مدخال إلعادة الّنظر �� قراءة الهّو�ة والّنظام األبوّي وا�جتمع  

أ  �� البحث  إ��  دفعنا، ال فقط  ما  ا�جتمعات. وهو  �عض   �� يزال سائدا  الذي ال  �وري 
ّ

العنف  الذ ش�ال 

�� أش�ال  -االجتما�� والبنيوي ومظاهر ال للبحث  بل كذلك  املعاصر،  الّتو���ي  �� مجتمعنا  املرأة  مساواة 

الّنوع ��    مقاومة هذا  املهنية  الّنقابات  امل�ي و��ن  الوسط   �� تبعاتھ  ا�جتمع، والفحص عن   �� العنف  من 

ة مصط�حات معّينة، وتفكيك �عض املفاهيم  أغلب القطاعات الفاعلة. وقد فرض علينا هذا املبحث دراس

عرفها   ال�ي  املنعرجات  وأهّم  تطورها،  ومسارات  العدالة  و��ن  بي��ا  والفرق  املساواة  مثل  معان��ا  وتحليل 

 موضوع ا�حّر�ات. 

 مفهوم ا��ساواة   - أ  

تفضيل  ساوت املرأة الّرجل أي عادلتھ وماثلتھ، واملساواة عنصر محوري �� اإلنصاف بما هو تجّنب ال 

ب�ن فردين أو أك��. و�قال هذا ال �ساوي ذاك أي ال �عادلھ، ف�ي إزالة ل�ل الفروقات ب�ن األفراد، فيصبحوا  

سواسية أمام القانون �� ا�حقوق والواجبات، و�� أشبھ باملساواة املطلقة، ع�� خالف املساواة العادلة ال�ي 

جاء وما  الّدينية  الّنصوص  الّناس مع مراعاة  ب�ن  ب�ن    �عدل  املقارنة  إطار   �� �عضهم،  ويعيب  اإلسالم.  بھ 

 ع�� املساواة املطلقة بأّ��ا تفّرق ب�ن املف��ق�ن و�عّدل ب�ن املف��ق�ن.  واملساواة العادلة، املساواة املطلقة

، من املبادئ الّسامية ال�ي تنادي ��ا أغلب ا�جتمعات، و�عت�� من ا�حقوق  االصطالحواملساواة، من جهة   

األساسية لإل�سان الّضامنة لكرامتھ �� ا�جتمعات املتقّدمة ال�ي تح��م أفرادها. و�ان أّول ظهور لهذا املفهوم  

ر املفهوم، �عد ح�ن طرحت مش�لة مشاركة الّسود �� االنتخابات من عدمها، ثم انتش   الّدستور األمر��ي��  

ورة الفر�سية سنة  ذلك، �� زمن  
ّ
و�انت املساواة محور بحث أسا��ّي �� الفلسفة الّتعاقدية عند    م.1789الث

/  7/ ا�حر�ة واملساواة، املادة    1(املادة  بوثيقة حقوق اإل�سانروسو ومونتسكيو وهو�ز، ثّم �عّزز حضورها  

 الوظيفة).املساواة أمام القانون واملساواة �� ا�حصول ع�� 

فاقيات املكّرسة �حقوق املرأة، وم��ا   
ّ
وقد شهد النصف الثا�ي من القرن العشر�ن �سارعا �� عقد االت

بـا قة 
ّ
املتعل املتحدة    �حقوق الّسياسيةتلك  �� إطار األمم  ثّم جاء إعالن  1952سنة  للمرأة  القضاء ع��  ، 

.و�ظهر  1979التمي�� ضّد املرأة سنة    �ال�افة أش، فاتفاقية القضاء ع��  1967سنة    التمي�� ضد املرأة

بس منذ البداية �� مستوى املفهوم، من ذلك أّن للمساواة أ�عادا عديدة �ستد�� مّنا أن �س�� إ�� تبّي��ا 
ّ
الل

وتجسيدا��ا �� مستوى الواقع املوضو�� واملعيش اليومي. و�ع�ى املساواة عدم   قبل متا�عة حدود تمظهرا��ا 

اقع معاو  بحكم القانون والّرجل    الّتمي�� ب�ن املرأة  . فاملساواة بحكم القانون �ع�ي �عامل  بحكم األمر الو

الواقع   األمر  املساواة بحكم  أّما  املنظمة،  الّنصوص  املرأة والّرجل �ش�ل محايد ووفق  القانون مع حقوق 

�ن املرأة والّرجل ��، فتع�ي تبعات القانون ع�� مستوى الّسلوك وتأث��ه ع�� املمارسات العملية. فاملساواة ب

�� ا�حقيقة، مطلب لن يتحقق بمجّرد سّن قوان�ن واعتماد سياسات ظاهرها ا�حياد، و�� عمقها تمي�ٌ� ع��  

ون والعرق... مثلما أّن املساواة لن تتحّقق �� ظّل قطيعة ب�ن القانون والواقع. ا�خ. و�ناء  
ّ
أساس ا�جنس والل

ھ يجب ع�� الّدولة  
ّ
كما    ،متا�عة تطبيق ا�حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأةع�� ما تقّدم، فإن

الو�االت اإلدار�ة وا�حاكم والدوائر القضائية أن تح��م مبدأ املساواة أمام القانون، وهو ما  يجب ع�� " 
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ن  ). و�الرغم م 11"(يقت��ي ضمنا قيام هذه الّسلطات بتطبيق القانون ع�� الّرجل واملرأة تطبيقا متساو�ا 

وع�� مستوى   لھ نفس الّداللة الّسوسيولوجية ع�� مستوى املفهوم،  ذلك، فإّن هذا ال �ع�ي أّن عدم التمي��

 واقع الّناس ومعيشهم اليومي. 

 مفهوم �دم ا���ي��:   - ب 

ال شّك �� وجود تالزم �� مستوى النتائج واملآالت، ب�ن التمي�� من جهة، وعدم املساواة من جهة أخرى،   

ملعاملة تفضيلية ل�خص أو �جموعة من األ�خاص ع�� أساس أحد    األغلب األعّم، مبدأ تكريسوهو، ��  

ون، الّدين، ا�جنس...). وفق ما ورد �� إحدى االتفاقيات من أّن 
ّ
التمي��  " املتغّ��ات ال�ي تث�� التمي�� (العرق، الل

يتّم ع�� أساس ا�جنس و�كون من آثار  أو أغراضھ توه�ن أو إحباط  ضّد املرأة هو استبعاد أو تقييد  ه 

االع��اف للمرأة بحقوق اإل�سان وا�حّر�ات األساسية �� امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية  

ظر عن حال��ا  
ّ
عها ��ذه ا�حقوق أو ممارس��ا لها، بصرف الن

ّ
والثقافية واملدنية أو �� أي ميدان آخر، أو تمت

 .12"و��ن الّرجلالّزوجية وع�� أساس املساواة بي��ا 

مساواة ال�ي قد تتعّرض لها املرأة قد تمتّد إ��
ّ
�ّل ميادين ا�حياة �أْن يتّم تحييدها �� توزيع املهام    إّن الال

�ّل   تكريس  قادرة ع��  غ��  أّ��ا  أساس  أو ع��  جما��،  أساس  العمل ع��  من  استبعادها  أو  بد�ي،  لسبب 

قد   ا�خ... وهكذا  املهنية  ا�حياة   �� التمّتع  جهدها   �� واملرأة  الّرجل  ب�ن  املساواة  حق  ا�جنس ع��  نوع  ر 
ّ
يؤث

وخصائص   بالّسلوك  قة 
ّ
متعل ثقافية  واف��اضات  عات 

ّ
توق عن  األوضاع  هذه  مثل  تنفّك  وال  با�حقوق، 

خصية و�الفوارق �� القدرات البدنية والعقلية املف��ضة ب�ن الّرجل واملرأة. و�مرور الوقت تنتج عن ذلك  
ّ

ال�

ى  هوّ�ة  
ّ
يتخط ضابطا سلوكّيا  والّرجل، وتصبح شيئا فشيئا  املرأة  ب�ن  العالقة  عل��ا  بناء  تتحّدد  مجتمعية 

). وال أدّل ع�� ذلك من أّن الّصراع الّدائرة رحاه ع�� املساواة ب�ن املرأة والّرجل �� تو�س،  13( مداها القانو�ي

 تھ، قد اتخذ طا�عا هووّ�ا/ سياسّيا.  منذ أن أعلن الّرئيس الّراحل البا�� قائد الّسب��ي عن مبادر 

 مسارات مساواة المرأة في العمل الّنقابي: شهادات ومفارقات وتحّدیات:    - ثالثا 

بتلو�نات عديدة.    املهنية بمراحل مختلفة وتلّبست  الّنقابات   �� الّرجل  مّرت مسارات مساواة املرأة مع 

ھ من الّضروري عرض تجر�ة شر�فة املسع
ّ
دي بصف��ا تجر�ة نقابية لها طا�عها ا�خاّص �� تار�خ  وقد بدا لنا أن

ا�حركة الّنقابية من ناحية، مثلما أّ��ا من ناحية أخرى وجھ من وجوه املرأة الّتو�سية ال�ي تحّملت الّصعاب  

غل منذ بداياتھ األو��. 
ّ

حاد العام الّتو���ي للش
ّ
 من أجل نحت مس����ا وافت�اك حّقها �� املساواة �� صلب االت

وقد أجر�نا، كذلك، مقابالت مع �ساء لهّن مسؤوليات نقابية �� نقابات مهنّية مختلفة للوقوف ع�� أهّم   

من   بداية  ا�حّر�ة  منسوب  تزايد  �عد  مسؤوليا��ّن   �� لها  �عّرضن  ال�ي  عدد  2011الّصعو�ات  وارتفاع   ،
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غل، ومدى تأث�� هذه الّتمثيلي
ّ

حاد العام الّتو���ي للش
ّ
ة �� واقع املرأة وع�� مراكز القرار ��  املنخرطات �� االت

شرطها   و�ان  عشوائية،  املقابالت  �انت  وقد  الّرجل.  مع  مساوا��ا  إش�الية  ع��  ھ 
ّ
�ل ذلك  وتأث��  حاد، 

ّ
االت

الوحيد أّن ت�ون للمستجو�ة مسؤولية نقابية �سمح لها بامتالك معرفة واسعة بمجال فعلها، ولها ا�حّد  

غل. وقد تقّصدنا اختيار هذا املبحث وهذه  األد�ى من املعارف بالقانون  
ّ

حاد العام الّتو���ي للش
ّ
الّداخ�� لالت

سبة إ�� املرأة يبدأ من األطر االجتماعية واملهنية  
ّ
العّينة �� مجال الّنقابات إيمانا مّنا بأّن موضوع املساواة بالن

مساواة تبدأ من  القر�بة م��ا. و�ع�ي بذلك ا�حياة األسرّ�ة وا�حياة املهنية، و�ن �انت ج
ّ
ذور املساواة أو الال

األسرة، وتتوّسع إ�� أن تصبح ظاهرة اجتماعية لها أش�الها وتمظهرا��ا �� صلب الهيا�ل النقابية، وسائر  

مات والفضاءات العمومّية.  
ّ
 املنظ

يفة ا��سعدي وا��ر�� النّقابية وصدى ا��يام.  - 1 �� 

ثالثينا   �� معاصر�ھ  ع��  ا�حّداد  اهر 
ّ
الط العشر�ن���  القرن  وا�حجاب    ت  املن�ل  �جينة  املرأة  جعل 

ريعة وا�جتمع"،    وا�جهل، وذلك �� كتابھ
ّ

باعتبارها �عيش حرمانا من اختيار القر�ن، ومن  "امرأتنا �� الش

م بما �سمح لها بالتنّور مثل الّرجل ا�خ... وأثمرت دعوتھ  
ّ
املشاركة �� ا�حياة االجتماعية، ومن الّتعليم والتعل

وا�ي ناضلن �� مختلف ا�جاالت والّساحات، ف�ان أن تّم مثال استحداث �جنة "املرأة    جيال
ّ
ساء الل

ّ
من الن

سوة �� قطاعات التعليم، 
ّ
العاملة" امل�حقة بقسم الّدراسات والت�و�ن تتو�جا ملس��ة نضالية هاّمة لبعض الن

ا�جا أسوار  داخل  تو�س  لطلبة  العام  حاد 
ّ
االت صلب   �� تمدرسن  ما  الال�ي  مع  مستمّرة  مناورات  و��  معة، 

 �عرف "باألمن ا�جام��".  

وهكذا نجد �� تار�خ ا�حركة الّنقابية �� تو�س تجر�ة مضيئة تكشف عن دور املرأة الّتو�سية �� العمل   

الت هذه الّتجر�ة شر�فة املسعدي زوجة األديب والّسيا��ّي التو���ي محمود املسعدي  
ّ
الّنقا�ي. ومن أهّم ممث

لتجد وسطا اجتماعّيا مختلفا    قد اضطّرت شر�فة املسعدي إ�� مغادرة مدينة صفاقس، مدين��ا األّم،). ف14(

ات ودفع  
ّ

عن تقاليدها األصلية، ولكْن مساعدا ع�� ممارسة �شاطها الّنقا�ي، وع�� بداية رحلة إثبات الذ

ذلك لم يمنعها من أن تحضر    ضر�بة الّنضال، وقد ترّملت و�� ال تزال شاّبة. و�انت تكفل طفل�ن، غ�� أّن 

غل بصف��ا عضوا �� الهيئة املركز�ة مع األم�ن العام  
ّ

حاد العام الّتو���ي للش
ّ
أغلب الهيئات اإلدار�ة �� االت

" قيام  إثر  وع��  الّصعاب.  �ّل  متحّدية  اد 
ّ

حش اد    ")(La Main Rouge  ا�حمراءاليد  فرحات 
ّ

حش باغتيال 

مة 
ّ
رد من املنظ

ّ
غيلة من قيادا��ا. و�انت سندا  �عّرضت للط

ّ
مة الش

ّ
بدعوى املرض، و�� مس�� إ�� إفراغ املنظ

غيلة  
ّ

لزوجها محمود املسعدي طيلة حيا��ا �� األسرة و�� املهنة. ورغم أهّمية تجر���ا �� صلب املنظمة الش

اد،
ّ

حاد �� �ّل سنة من ذكرى وفاة الّزعيم فرحات حش
ّ
يليق بتجر���ا    تكر�ما  نْل فإّ��ا لم ت  وترّددها ع�� مقّر االت

غل، وقد ال نجانب الّصواب إذا قلنا  
ّ

�ية إ�� جانب الّرجل سواء �� األسرة أو �� االتحاد العام الّتو���ي للش
ّ
ال�

لت صورة للمرأة ال�ي  
ّ
إّن ذلك �عود إ�� �و��ا امرأة ال تلقى الّتقدير وفق خيال اجتما�� معّ�ن، رغم أّ��ا مث
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ھ، ببساطة، ما    تتمّتع بروح من التحّدي
ّ
 للّرجال، ألن

ّ
بات ع�� املبدأ �� مجتمع ال ينسب تلك القيمت�ن إال

ّ
والث

�ور�ة. 
ّ

قافة الذ
ّ
 يزال يرزح تحت هيمنة الث

لت وجها من وجوه نضال املرأة الّتو�سية ال�ي لم  
ّ
وهكذا يمكن القول إّن تجر�ة شر�فة املسعدي قد مث

بنات وحقوق  حقوقها  نيل  أجل  من  جهدا  البالد   تّدخر   �� والّسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  جنسها 

للشغل  الّتو���ي  العام  حاد 
ّ
لالت الّتجر�ة صورة  غيلة، مثلما عكست هذه 

ّ
الش مة 

ّ
املنظ منذ والدة  التو�سية 

انية للمرأة الّتو�سية رغم فيض املشا�ل ال�ي عان��ا من دولة
ّ
الّزعيم، ومن بقايا    -الذي ظهر بمظهر األسرة الث

 تعمار واستغالل أ�حاب العمل.االس

بة ا��رأة النّقابية  - الّسقف الب�ّ�ري وا��راك الّسوسيو  - 2  ���ي وم���ح ا��ساواة �ي ��ر

ال يزال تمك�ن املرأة �� العمل الّنقا�ي وتمثيلها �� الّنقابات املهنية ضعيفا إ�� حّد ما، وذلك بحسب بحث   

رق األوسط وشمأجري حول "
ّ

". وهو بحث أصدرتھ مؤّسسة فر�دوم  2010ال إفر�قيا  حقوق املرأة �� الش

دورها   خالف  أخرى  بمهام  املرأة  قيام  دون  تحول  ال�ي  االجتماعية  املعّوقات  إ��  ذلك  �عود  ورّ�ما  هاوس. 

الّتقليدي �� البيت. فرغم ما تحّقق للمرأة من رصيد قانو�ي، ومن نصوص للّدفاع ع��ا منذ فجر الّتار�خ،  

سق القي�
ّ
و�� وظيفة أهّم،    ،ي الّتقليدي يرى أّن الّدور الرئي��ّي للمرأة هو االهتمام بأسر��ا وأبنا��افإّن الن

   �� نظر �سق القيم القديم، من العمل �� ا�جتمع املد�ي واملشاركة �� ا�حياة الّسياسية والعمل الّنقا�ي.

لن �سبة هاّمة من ا�جتمع املد�ي ومن   
ّ
ساء العامالت يمث

ّ
من    %54الّنقابات املهنية (حوا��  ورغم أّن الن

�سبة ا�جتمع العّما��).. فإّن تمثيلهّن ظّل �عيدا عن مراكز القيادة بما يجعلها، رغم ثقلها العددي، تا�عة  

الكب��ة ع�� صعيد  أّن محاوالت معا�جة الفجوة  �وري. ع�� 
ّ

الذ لثقافة ا�جتمع  الّرجل، وخاضعة  لسلطة 

اّصة بالّنظر إ�� أهّمية عدد الّناشطات �� الّنقابة وعدد املنخرطات بالفعل،  الّنوع االجتما�� لم تنقطع، وخ

و�� مستوى تزايد ا�حضور �� مراكز القرار وغرفة القيادة الذي أصبح أمرا واقعا. وهو أمر ما يزال يواجھ  

خشية  صعو�ات جّمة، ومنھ ضعف حضورهّن يوم االق��اع من أجل إعادة الهي�لة، �سبب مشاق الّسفر، وا�

ل من الّزوج حينا، و�غّض  
ّ

الحقا من عدم القدرة ع�� حضور اجتماعات الهيئة اإلدار�ة القطاعية وذلك بتدخ

رف من الّناخب�ن من جانب الّنقابة من أحيانا أخرى، وهو أمر يجد صدى للّناخب�ن الذين يرغبون �� 
ّ
الط

حة بدل حضورها وعدم انتخا��
ّ

ا، وتقول �اتبة عاّمة �� قطاع الّ�حة  انتخاب رجل، و�فّضلون غياب امل���

 �� هذا املع�ى:

موح الّنقا�ي، فال األسرة تأخذ �� االعتبار إكراهات مشا�ل   
ّ
ل األمومة وا�حياة األسر�ة عائقا أمام الط

ّ
"تمث

اعنا  القطاع ومسؤوليا�ي الّنقابية، وال املسؤولية الّنقابية ومشا�لها املهنية املتنامية وا�جامعة العاّمة �� قط

(واألمر يتضاعف �� القطاع ا�خاص) لها القدرة ع�� فهم التحّديات ال�ي تواجهها املرأة الّنقابية وال�ي لها  

حاد و�� البيت ع�� حد سواء"(
ّ
 ).15مسؤولية �� االت
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ٔ
عوان الّديوان الوطني لال

ٔ
جريت مع كاتبة عامة لنقابة ا  مقابلة ا�
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(74) 

د من نافلة القول الّتذك�� بأّن املمارسة الّنقابية عند املرأة وتفعيل دورها �� الفضاءات العاّمة، �عت�� أح 

املعاصرة، وهو ما   تو�س   �� �وري 
ّ

الذ ا�جتمع  ط عل��ا من قبل 
ّ
املسل الّرمزي  للعنف  أهّم أش�ال مقاوم��ا 

�وري واستتباعاتھ  
ّ

سوّي منخرطا ضرورة �� �جّل مقاومة ثقافة ا�جتمع الذ
ّ
أن الن

ّ
يجعل �ّل حديث عن الش

قة با�حقوق وا�حّر�ات رغم أّن"
ّ
هوم املقاومة �ستمّر بخلق العديد من مف  �� مستوى م�اسب املرأة املتعل

من    املشا�ل ومع  نقاوم؟  ومن  نقاوم؟  ملاذا  ع��  اإلجابة  نقاوم؟)،    نقاوم؟(عند  وم�ى  نقاوم؟  رغم  وكيف 

 )".16( حدوده شيوعھ ونجاحھ �� مجال العلوم االجتماعية ال سّيما لدى محاولة رسم  

مبحث املرأة ومشارك��ا �� الفضاء العام واالحتجاجات    2011وقد حّول ا�حراك الذي جّد �� تو�س سنة   

وأخطر   ف��ا  الفاعل�ن  وأهّم  ومآال��ا،  الّتو�سية  ورة 
ّ
الث مسارات  لفهم  ضروري  مبحث  إ��  واالعتصامات 

ع��   هاّمة  تداعيات  ذلك  �عد  تنامت  ال�ي  الّتظاهر  موجة  خلقت  وقد  واإليديولوجية.  قافية 
ّ
الث معّوقا��ا 

�� عالقة    الّنقابات املهنية،  أو  الّنقابة،  �� إطار  القرار سواء  �� موقع املرأة، وعالق��ا �سلطة  التحّول  م��ا 

من جانب املرأة    الّزحف الهادئ"بالّتفاوض مع الّدولة حول مطالب �عض القطاعات القوّ�ة. وأّدى هذا "

واة ِبَنَفٌس ثوري يروم  إ�� إعادة طرح موضوع املسا )A. BAYAT(2010 ,الّتو�سية ع�� حّد عبارة آصف بيات 

خصية�عز�ز م�اس��ا �� " 
ّ

ة األحوال ال�
ّ
" زمن تو�سة الّتعليم والّنقابات و�رساء أسس الدولة الوطنية  مجل

 ا�حديثة.

لقد تمّ�� الفضاء العام �� تو�س بتغي�� نو�� كب�� �� مستوى رهاناتھ وأهدافھ البعيدة، ومخاطره بصفتھ   

. ويعت�� العمل الّنقا�ي أحد امل�ّونات األساسية لهذا الفضاء، و�انت  محّل مفاوضات ومساومات وصراعات

 �� تكن  لم  معادلة  وتحقيق  الفضاء  �حيازة  جاّدة  وحماسة  ا�ع�ا��ي  لو��  تخضع  فيھ  ساء 
ّ
الن مشار�ات 

 ، و�� املشاركة الفاعلة وا�جاّدة والنّدية �� الّنقابات املهنية. 2011ا�حسبان قبل 

التحّوالت    هذه  من  و�موجب  �عي��ا  مفاصل   �� معّينة  أوراق  لعب  الّنقابية  الّتو�سية  املرأة  ع��  أصبح 

عبة،  
ّ
عبة، مدارها حول تفعيل دورها الّنقا�ي و�تقان لعبة الّتفاوض واملساومة، وحذق استعمال قواعد الل

ّ
الل

رأة وعالق��ا �سلطة  انطالقا من وع��ا بأّن التغي�� البنيوي ضرورة حتمية، ملن يروم إحداث �غي�� �� موقع امل

القرار. فتعز�ز مساوا��ا مع الّرجل، يقت��ي خروج الفعل من معادلة ما: أن يقع من داخل الّسلطة القائمة  

(هيا�ل االتحاد) ومن خارجها �� الوقت نفسھ (�� عالق��ا �سلطة الدولة)، أي أّن الفعل عليھ أن �شتغل ��  

سق وداخل حدوده الّصلبة وضّده
ّ
سق ذاتھ، ما دامت املرأة مازلت  ، وهو  )17(الن

ّ
رط الّتأسي��ي لتطو�ر الن

ّ
الش

تتعّرض إ�� صنوف من ا�حيف و��� أنواع من اإلقصاء �� العمل الّنقا�ي، إذ مهما تكن أك�� كفاءة من الّرجل  

�ور�ة، وتقول إحدى الّناشطات الّنقابيات �� ق
ّ

قافة الذ
ّ
طاع  فاّن أغلب الّناخب�ن يميلون إ�� الّرجل �سبب الث

 الّنقل �� هذا املع�ى:
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ٔ
ب / ا

ٓ
 . 5. بيروت. لبنان. ص2019تاب جماعي: المقاومة الجندرية. المجلس العربي للعلوم االجتماعية. ا

17 - Raymond Boudon: L’inégalité des chances. Paris. Hachette. Ed1.1973.  
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(75) 

�ي أتمّتع بحّس اس��اتي�� �� مسارات الّتفاوض سواء داخل الّنقابة ومع الّنقابي�ن أو مع سلطة  
ّ
"رغم أن

اإلشراف و�� عالقة بمشا�ل القطاع، فإّن �عض املمارسات تبدو محبطة للعزائم بما يضاعف مسؤولي�ي  

رجل �� الّنقابة، و�جعل فع�� خاضعا لرقابة صارمة مجتمعية    الّنقابية، و�جعل�ي ع�� نحو غ�� مت�ا�� مع أي 

 )".18(ف��ا ومهنية مبالغ 

ولو    حاضرا  يظّل  ا�جنس  متغّ��  فاّن  الّنقابي�ن،  ب�ن  ا�جّيدة  والعالقات  الّنقابية  املمارسة  مناخ  ورغم 

رة �� املس��ة الّنقابية وتضيف املستجو�ة ن 
ّ
 فسها، قائلة: �ش�ل غ�� مباشر، ولكْن حتما بصورة مؤث

رت مّرات عديدة ��   
ّ

�ي امرأة. وقد فك
ّ
" طيلة تجر��ي الّنقابية واملسؤوليات ال�ي قمت ��ا لم أ�س يوما أن

إ�ّ� ع�� هذا   ينظر  ا�جتمع  وأّن  امرأة،  �و�ي  "عقدة"  أّن  ذلك  قة، 
ّ
الث طات �حب 

ّ
لتجّنب مخط االستقالة 

 )".19( �ح�ن وتر�ك مس���ي ولو  األساس �سكن�ي باستمرار وتصادر أحيانا حّقي �� العمل الّنقا�ي، 

ر ع�� مسار   
ّ
إن فهم املرأة الّنقابية للّت�و�ن البنيوي ينال من مهني��ا بالّصفة ذا��ا، و�مكن أحيانا أن يؤث

القّوة،   من  بديلة  بأش�ال  مجّهزة  الّنقابية  املرأة  أّن  اإلشراف  لسلطة  يظهر  أخرى  أحيانا  و��  الّتفاوض، 

قدها الّرجل، م��ا العمل القاعدي طو�ل املدى، ذي الطا�ع ال��اك�ي. مثلما  وطرائق مخصوصة غالبا ما يفت

أّ��ا تتمّ�� بقدرة عالية ع�� ضّم كيانات عّدة للعمل الّنقا�ي ع�� الّتعبئة والّتحشيد. وقد فرضت املرأة نفسها  

 
ّ
الن سيج، والقطاع  أحيانا حّ�ى �� تلك الفضاءات املهنية الّصعبة مثل القطاع ا�خاص، خاصة منھ قطاع 

القطاع  و��  املنازل،   �� والعامالت  والبلديات  ا�حظائر  وعملة  باملناولة  والعامالت  م 
ّ
املنظ غ��  االقتصادي 

 الفال�� املهّمش �� املناطق الّر�فية املعزولة. وقد صّرحت إحدى املستجو�ات بقولها: 

تجّ�ي �عض أصدقاء املا��ي ��  "لألسف نجاحنا �� املسؤولية الّنقابية أصبح مز�جا أك�� فأك�� �سبب  

نفس الّنقابة ع�� املرأة املتمّ��ة، إذ يصل األمر ��م أحيانا إ�� �ع��ا بأ�شع الّنعوت، �� العالم االف��ا��ي، ورّ�ما 

 ).20إ�� عرقلة �عض االتفاقات الّسابقة و�عطيلها، وصوال إ�� الّ��ديد بالعنف املاّدي"(

عبة �� العمل   
ّ
سق  إّن �غي�� قواعد الل

ّ
شبيك االجتما�� والن

ّ
الّنقا�ي يقت��ي إ�� حّد �عيد �غي�� مقاييس الت

سائية من أجل فتح قنوات ا�حراك  21"(لكوتا القي�ي الّسائد والبائد والقائم ع�� قاعدة "ا
ّ
) �� املشاركة الن

الفاعالت، وهكذا  ساء 
ّ
الن �� وجھ  الفضاء    االجتما��   �� للمشاركة  العام من  تنفتح طرائق وفرص جديدة 

 باحتالل املواقع املتقّدمة �� الوظيفة، بضمانات أرجح لتحقيق الّنجاح. شأ��ا أن �سمح ملن هو أك�� كفاءة

 وقد ذكرت نقابّية مستجو�ة أّن: 

 
جريت مع كاتبة عامة لنقابة ديوان الطيران المدني بقفصة في مقّر االتحاد الج - 18

ٔ
 هوي بقفصة. مقابلة ا

 نفس المستجوبة، وفي نفس المكان والّزمان.  - 19
  نفس المستجوبة. - 20
المناسبة. ستينا الرسرود وريتا    - 21 والخيارات غير  المناسبة  الخيارات  الكوتا:  النظم االنتخابية ونظام  المساواة:  التصميم من اجل 

شكال  9تافرون. تعريب عماد يوسف. ص
ٔ
ة على تخطي معوقات المشاركة الّسياسية . (وهي شكل من ا

ٔ
التدخل االيجابي لمساعدة المرا

ي التي ينّص عليها الدستور صراحة ويعاقب عليها بحسب القانون من يخالفها والكوتا الطوعية
ٔ
 في عالقة بالرجال وفيها الكوتا القانونية ا

حزاب وهي غير ملزمة وال يحاسب علي
ٔ
    ها القانون).هي ما يتم تبنيها طوعا من طرف اال
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غل ونظام   
ّ

حاد العام الّتو���ي للش
ّ
ح��   )Un quota) (22(  ا�حّصة"مبدأ الّتناصف الذي تحّدث عنھ االت

ھ قانون يظهر كما لو  ع�� ورق. وليس من الّسه
ّ
ل تطبيقھ، وهو �� العمق إساءة للمرأة، وليس خدمة لها، ألن

اد" مازالت �شتغل بقّوة، و�� تقديري  
ّ

مة حش
ّ
�وري داخل "منظ

ّ
أنھ مّنة ع�� املرأة، ذلك أّن ثقافة ا�جتمع الذ

 ).23ظمتنا"(إّن تطبيق مساواة حقيقية ب�ن املرأة والّرجل هو أحد التحّديات �عيدة املدى �� من

رخ القائم ب�ن حّق املرأة �� املساواة قانونا، وقبول ا�جتمع لهذا ا�حق فعال،  
ّ

ال أحد ينكر وجود هذا الش

وآية ذلك الّتقسيم القائم ب�ن الفضاء العام والفضاء ا�خاص، وعدم قدرة املرأة ع�� حيازة الفضاء العام  

املرأة لھ  تتعّرض  بالّرجل، وما  دت مهامّ   رةداخل األس  مقارنة 
ّ
تقل ��    من مظالم بصف��ا زوجة، و�ن  قيادية 

مجال الّنقابات (حرما��ا من امل��اث بحسب العرف االجتما��، ال��و�ج القسرى، اقتصار دورها ع�� اإلنجاب  

 والعمل داخل البيت ا�خ...).

ف �� ا�جال الّنقا�ي لعالقتھ بإش�الية املساواة، 
ّ
ساء ع�� االنخراط    تزايد إقدام  ومّما �ستحّق التوق

ّ
الن

، و�� ظاهرة تفّسرها �عض الّتجارب ملستجو�ات يتنامى  2011الفت خاّصة �عد    �� الّنقابات املهنية �ش�ل

رد واإلحالة ع�� مجلس الّتأديب  
ّ
ية من الوسط امل�ي إ�� درجة الّ��ديد بالط

ّ
�� نظرهّن منسوب ا�خاطر املتأت

محاولة لتأم�ن    ي�ون اإلقبال ع�� العمل النقا�ّي واالنخراط فيھ�عّسفا، وذلك �� القطاع ا�خاص، وهكذا  

ال�ي   �املة �� مواجهة هذا التوّجھ العام خاّصة �� صفوف تلك الشرائح املهنية  الّنفس، والتمّتع با�حقوق 

�ع�ي   ا�خاّص،  القطاع   �� عاّمة  �اتبة  األصل   �� و��  إحداهّن  صّرحت  الّسياق  هذا  و��  ة". 
ّ

"هش تصّنف 

سيج بصفاقس، بقولها:  تحديدا
ّ
 قطاع الن

"إن أ�حاب املصا�ع ال ي��ّددون ولو �حظة �� اتخاذ قرار العقو�ة �شأن امرأة �س�� إ�� �عبئة أصدقا��ا   

ھ �س�� 
ّ
وصديقا��ا ضّد سياسة اإلدارة، ولكن عندما �علم صاحب املصنع ببعث هي�ل نقا�ي بمؤّسستھ، فإن

ة توزيع الّسلطة، وصياغة سياسة جديدة ل�خدمات داخل اإلدارة بناء  إ�� الّتطبيع مع أعضائھ، و�قوم بإعاد

 ).24ع�� هذا املتغّ�� وتطبيقا ملطالب أعضاء الّنقابة"(

 : وتضيف لتعّ�� بنوع من التحّدي قائلة 

"إّن االنخراط �� العمل الّنقا�ي هو ش�ل من أش�ال تأم�ن املهنة وجزء من الّنجاح ف��ا، وهو وجھ من  

ت�حية املرأة من أجل تأم�ن حاجات أسر�ة إ�� جانب زوجها والوقوف معھ �� مواجهة غالء األسعار  وجوه  

 )". 25( و�لفة تدريس األبناء

باب واملرأة العاملة �ش�ل غ�� مسبوق  2011ثورة    لقد شهدت 
ّ

، مظاهر وا�حة جّسدت است��اض الش

غل، و�دا التالزم
ّ

صر�حا ب�ن التوظيف الهّش واالنخراط �� العمل   لالنخراط �� االتحاد العام الّتو���ي للش

 
ة محّددة بسقف معّين. فنظام الكوتا مثلما    - 22

ٔ
ّن تطبيق نظام الكوتا فيه نوعا من الحيف بما يجعل مشاركة المرا

ٔ
تجدر اإلشارة إلى ا

ة في المشهد السياسي، يحّد من تغّولها في المشاركة. 
ٔ
 يعّزز حضور المرا

 . 2019سبتمبر  13ي بقفصة بتاريخ مقابلة مع قيادية في نقابة مهنية في االتحاد الجهو - 23
 . 2019سبتمبر  22مقابلة مع نقابية في االتحاد الجهوي بقفصة بتاريخ  - 24
 نفس المستجوبة.  - 25
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غيلة ا�حماية  
ّ

ما طلبت الطبقة الش
ّ
ما ظهرت مخاطر الّتوظيف العشوائي واملشا�ل املهنية، �ل

ّ
الّنقا�ي: ف�ل

ة القول كذلك أّن الهّزات االجتماعية عموما، والف��ات االنتقالية والتحّوالت  
ّ
اد". ومن الدق

ّ
من "منظمة حش

و�حصل هذا رغم �لفة    إ.ع.ت.ش.والسياسّية غالبا ما ت�ون م�حو�ة بتنامي عدد املنخرط�ن ��  االجتماعّية  

فوز زوجتھ    الّزوج ع�� زوجتھ أن ت�جھ غالبا، خاّصة أّن   االنخراط �� الّنقابة باعتبارها فضاًء ذ�ورّ�ا، �ع��ض

 بمسؤولية نقابية يضاعف مسؤولياتھ هو �� املن�ل.

أو ما �عرف با�حراك امل�ي و�سناد املسؤوليات �� الوظيفة من أك�� املهام صعو�ة،    �عت�� االرتقاء امل�ي 

روط. و��ون األمر �س��ا إذا �انت  
ّ

حون �ستوفون �ل الش
ّ

خاّصة إذا �انت ا�خطط املتاحة محدودة، وامل���

ال أساس  العقلنة ع��  الّسائدة وغياب  �ور�ة 
ّ

الذ قافة 
ّ
الث بحكم  امرأة  ح�ن 

ّ
امل��� ب�ن  يجعل  من  بما  كفاءة 

أغل��ّن أمينات سّر �� اإلدارات، ولهّن وظائف تقنية ب��وقراطية قاتلة �حّس ا�خلق واإلبداع والّتجديد �� 

 املهنة. 

ھ يفرض ع�� املرأة أن تتمّ�� بملكة خاّصة "للتعو�ض" عّما يتصّوره الّرجل من نقص ف��ا،   
ّ
إّن ذلك �ل

�ور. إّن م
ّ

ح�ن الذ
ّ

ن شأن هذا الواقع امل�ي أن يضطر املرأة إ�� أن تحاول تجّنب �ّل ما  مقابل ملّفات امل���

يمكن أن يحدث من مشا�ل �� املن�ل، و�� الوسط امل�ي ع�� الّسواء، بل أك�� من ذلك، أن تضمن "فائض  

املاء   ت�اليف  خالص  وتحّمل  لألبناء،  ا�خصوصّية  الّدروس  �لفة  �سديد  حيث  من  املن�ل،   �� القيمة" 

باس، وغ��ها... وذلك مقابل �شاطها  والكهر�اء
ّ
البيت من املواد االس��الكية والل ، وشراء أغلب مستحّقات 

ل "فائض القيمة" �� العمل دون مقابل ماّدي مباشر ع�� أجر��ا، وتأم�ن  
ّ
الّنقا�ي. أّما �� الوسط امل�ي فـيتمث

األمر، لزم  إن  القانو�ي،  الوقت  زائدة عن  ال  ساعات  ساعات  تأج��  عالية  بنفس  القانو�ي مع كفاءة  وقت 

عو�ض عن كو��ا إمرأة لتحقيق ا�حّد األد�ى من االع��اف من جانب صاحب العمل. و�ل ذلك من أجل " 
ّ
".  الت

وري" �ع�ي حّقها �� االرتقاء والعمل واحتالل مناصب عليا �� اإلدارة واملهنة  
ّ
وهكذا إّن مفهوم "الّسقف البل

ھ كذلك موضوعيا.قانونا، وحق الّرجل أن ي�ون ع�� ر 
ّ
 أس القائمة بمجّرد أن

�ي تم��ن وتفّوقن �� مه��ّن أن ي�حق ��ّن ضرر معنوّي كب��، بما يجعل أغل��ّن  
ّ
ساء الال

ّ
و�حدث لبعض الن

يتجّن�ن االج��اد، ويسع�ن إ�� العمل �� مهام �سيطة، وأقّل مشا�ل و�زعاجا لبقّية العّمال، بما ال ي��ك مجاال  

ة ب
ّ
فة. للّنعوت ا�خل

ّ
 قيم��ا �امرأة عاملة أو موظ

اد"، ف�ي فاعلة من حيث حضورها العددي، وفاعلة   
ّ

لم �عد ممكنا إذن، تجاهل دور املرأة �� "منظمة حش

من   �عيد،  حّد  إ��  محرومة،  تظّل  ولكّ��ا  والّتحشيد،  الّتعبئة   �� ودورها  ا�حضور  هذا  فعالية  حيث  من 

ون لها ف��ا سلطة �سي�� وتدب�� رغم ثقلها ودورها �� التفاوض. ولعّل  املشاركة �� القرار، وال ت��ك لها فرص ت� 

الّنقابيات  ساء 
ّ
الن اد" لصا�ح املرأة �عكس واقع 

ّ
�� "منظمة حش �� مناسبات عديدة  ُرِفَعت  ال�ي  عارات 

ّ
  الش

الّرجل، وتوف��    املر�ر، وهو ما يدعو بإ�حاح إ�� مراجعة دور املرأة �� الّنقابات املهنية، وحّقها �� املساواة مع

د مسؤوليات نقابية. ومن تلك الشعارات ال�ي ُرفعت �� مناسبات عديدة  
ّ
نفس الفرص وا�حظوظ نفسها لتقل

 نذكر:
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"شر��ات �� الّنضال، شر��ات �� القرار"، "مساواة مساواة �� الّنضال والقرارات"، "ح�ى ال نن��ى �ساء   

حاد"، "املرأة الّنقابية كفاءة قيادية". 
ّ
 االت

حاد ع�� وثيقة املساواة ب�ن املرأة  2014فرغم ما ورد �� دستور   
ّ
�� العمل   والّرجل، ورغم مصادقة االت

فاقات الّدولية وغ��ها ما يزال شاسعا، وهو ما    البون ب�ن الواقع  فإّن   الّنقا�ي،
ّ
و��ن الّنصوص القانونية واالت

ة ا�جتمع الّتو���ي وثقافتھ، و�� فعل الّتقاليد  يدفعنا إ�� مراجعة املعّوقات ال�ي تضرب بجذورها �� عمق بني

أّن   إال  اإلتحاد  قواعد   �� املرأة  حضور  أهّمية  فرغم  قوان�ن..  من  عليھ  يصادق  وما  سطحھ،   �� ال  فيھ، 

ى من تقاليد ا�جتمع بصف��ا  
ّ

ل يتغذ
ّ
مة ت�اد ت�ون حكرا ع�� الّرجال نتيجة تمث

ّ
املسؤوليات العليا �� املنظ

�بة ا�خصبة.  
ّ
ل مفاده أّن الّرجل أك�� تفّرغا للعمل الّنقا�ي وأّن طبيعة املهام �� الوسط الّنقا�ي  ال�

ّ
وهو تمث

ره لدى املرأة. 
ّ
 تقت��ي ثقافة ذ�ور�ة ونفسا نضالّيا معّينا يصعب توف

 خاتمة: 

يمكن القول، استنادا ع�� ما تقّدم �� الّتجارب الواردة �� الورقة، أّن مسارات تحقيق مستوى عال من   

ب نوعا من الّتعاطي املرن للمجتمع ع�� محاولة  
ّ
ا�حّر�ات الفردية واملساواة للمرأة �� عالقة بالّرجل، يتطل

قافات ع�� املدى الطو�ل، وفتح قنوات ا�حراك االجتما�� وامل�ي أمام ا�جميع ع�� قدم املساواة.  
ّ
�غي�� الث

وغ�� مكتملة مادامت األسرة ال تزال تقليدية    ستظّل مبتورة  2011فالتحّوالت االجتماعية ال�ي �سارعت �عد  

ية ا�حافظة، و�عت�� املرأة مجّرد قّوة إنتاج ماّدي تحافظ ع�� الّتقسيم الّتقليدي  
ّ
�� �عض ا�جتمعات ا�حل

للعمل (الّرجل �عمل خارج البيت والّزوجة �عمل �� البيت). ورغم أّن هذا يتضّمن شكال تضامنّيا يحافظ  

الّتق البنية  الفردية  ع��  وا�حّر�ات  للمساواة  مخصوصا  تصّورا  و�قّدم  استمرار���ا،  و�كفل  لألسرة،  ليدية 

ر�ق بالفعل  
ّ
وري" وفتح الط

ّ
ھ يظّل �� حاجة إ�� رفع "الّسقف البل

ّ
ين�جم مع املرجعية الّتقليدية باألساس، فإن

ي ا�جدل العقيم حول منحها حّر���ا من عدمھ، واعتماد ما ن
ّ
صا  أمام املرأة، وتخط

ّ
هطاوي م�خ

ّ
ادى بھ الط

 "نأخذ ما �� رؤوسهم وندع ما �� نفوسهم".  طرق استلهام الثقافة الغر�ّية وفلسفتھ:
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