حركة النهضة في تونس
ساسكيا بريشنماخر و كارولين هوبارد

دراسة الحالة هذه مقتطف من «كسر حلقة االستبعاد بين الجنسين في تطوير
األحزاب السياسية» بقلم ساسكيا بريشنماخر وكارولين هوبارد.

حركة النهضة في تونس
انبثقت حركة النهضة للمرة األوىل يف تونس يف الستينيات كحركة دينية اجتامعية سعت إىل إحياء مبادئ اإلسالم يف املجتمع التونيس.
ومع انتشار التيارات االجتامعية السياسية األخرى التي سادت يف السبعينيات ،بدأت الحركة تعتنق ،شيئاً فشيئاً ،برنامجاً سياسياً أكرث،
مام ع ّرضها لتدابري قمعية شديدة من قبل النظام التونيس العلامين واالستبدادي 2.خالل التسعينيات والعقد األول من األلفية الجديدة،
رس ،خاص ًة وأ ّن معظم قادتها كانوا إما يف السجن وإما يف املنفى.
اضطرت النهضة إىل العمل يف ال ّ
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وس ّجلت الحركة كحزب سيايس للمرة األوىل .فبدأت بإعادة بناء هياكلها،
بعد ثورة تونس عام  ،2011عاد قادة النهضة من املنفىُ ،
معتمد ًة عىل شبكات الدعم القامئة .يف انتخابات املجلس الوطني التأسييس لعام  ،2011نال الحزب  37%من األصوات ،مام خ ّوله
الدخول يف حكومة ائتالفية 3.يف تلك اآلونة ،باتت حقوق املرأة قضي ًة مثري ًة للجدل إىل ح ٍّد كبري يف الفرتة التي سبقت االنتخابات وخالل
املرحلة التالية املتعلقة بصياغة الدستور .جدي ٌر بالذكر أ ّن تونس كانت معروف ًة يف املنطقة ،حتى ما قبل الثورة ،العتامدها نظاماً تقدمياً
لألحوال الشخصية (شكّل ضامن ًة للمساواة بني الجنسني يف مجاالت مختلفة من قانون األرسة) ،وارتفاع مع ّدالت مشاركة املرأة يف األيدي
العاملة ،فضالً عن مجموعة متن ّوعة من اإلصالحات املتعلقة باملساواة بني الجنسني .من هنا ،خيش الكثري من التونسيني من أن يشكّل
4
صعود النهضة تهديدا ً لهذه املكاسب.
عند إجراء تحليل متمعن لسجل النهضة عىل صعيد احرتام دمج املنظور الجنساين ،تظهر صورة أكرث إيجابية .ففي مواجهة تعبئة قوية
من جانب املجتمع املدين ،قام قادة الحزب بدعم إجراء يعتمد التكافؤ بني الجنسني عىل املستوى العمودي ،ومفاده أن تورد األحزاب
أسامء املرشّ حني الذكور واإلناث بالتناوب يف القوائم االنتخابية .كام دعموا أيضاً اعتامد قانون تكافؤ عمودي وأفقي لالنتخابات البلدية
كل قامئة مرشّ حني ذكورا ً وإناثاً بالتناوب ،وكذلك أن تعتمد األحزاب العدد نفسه من القوائم التي يرأسها
(نص عىل رضورة أن تتض ّمن ّ
ّ
5
رجال ونساء يف مختلف الدوائر االنتخابية التي تخوض فيها املعركة االنتخابية).
جدير بالذكر أ ّن الحزب حقّق نجاحاً نسبياً يف استقطاب نساء للرتشّ ح لالنتخابات ،كام أفسح املجال أمام مشاركة نساء متدينات
وريفيات ك ّن مقصيات عن السياسة يف ما مىض .ومع أ ّن هؤالء النساء ما ك ّن ليص ّنفن أنفسه ّن بالنسويات ،إال أنه ّن أبدين التزاماً بقضية
متكني املرأة .مع ذلك ،بقيت املرأة غري ممثّلة مبا فيه الكفاية يف املناصب القيادية ،وال تتص ّدر قوائم النهضة االنتخابية إال نادرا ً حتى
يومنا هذا .بالفعل ،تواجه املرأة عدة حواجز ناجمة عن املجتمع األبوي والتوجه األيديولوجي املحافظ للحزب ،مام يحول دون تق ّدمها
وبسطها للتأثري املرج ّو .أما يف ما يتعلق بأهداف النهضة السياسية ،فتجدر اإلشارة إىل أ ّن الحزب ليس متجانساً يف هذا املضامر ،بل
يشمل مواقف معتدلة وتقليدية عىل السواء .ففي حني أعلنت الكثري من النساء املنضويات يف الحزب التزامه ّن بحقوق املرأة ،وقف
الحزب يف وجه تطبيق إصالحات لتحقيق املساواة بني الجنسني ،ال سيام عىل صعيد اإلرث.

تأثير أصول الحزب وخصائصه الداخلية
بصورة تقليدية ،لطاملا سعى أعضاء النهضة ،يف إطار انتامئهم إىل حركة دينية محافظة ،إىل إعادة تشكيل العالقات الجندرية عىل ضوء
املعايري اإلسالمية .فال يخفى عىل أحد أ ّن معظم قادة الحركة كانوا من الرجال قبل اندالع الثورة .لكن هناك خاصيتان داخليتان ساعدتا
يف تسهيل دمج املنظور الجنساين خالل مرحلة تشكيل الحزب.
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أوالً ،مع أ ّن معظم أعضاء النهضة دافعوا عن اعتامد األدوار الجندرية التقليدية التي تتوافق مع اإلسالم التقليدي ،فقد ع ّدلت قيادة
الحركة موقفها حيال هذه القضايا خالل فرتة قمع الدولة .ثانياً ،ساهمت األدوار غري الرسمية املهمة التي أدتها نساء النهضة قبل الثورة
يف تعزيز مكانته ّن ونفوذه ّن ضمن الحركة يف مرحلة االنتقال السيايس التي شهدتها البالد.
جسدت نظر ًة محافظ ًة إىل العالقات الجندرية ،فإ ّن قادتها دخلوا يف الفرتة االنتقالية وهم مستعدون
دعم القيادة :مع أ ّن النهضة ّ
6
لتقديم تنازالت ذات صلة بحقوق املرأة وغريها من القضايا العقائدية إلثبات مؤهالتهم يف مجال الدميقراطية .فكان هذا املوقف
العميل مثرة تط ّور تدريجي .بالفعل ،ركّزت النهضة يف سنواتها األوىل عىل القضايا الدينية من دون التعبري عن مذهب سيايس واضح.
توسع الحركة ،ظهرت فصائل مختلفة :اإلسالميون املتقدمون الذين دافعوا عن إسالم إصالحي يعترب أ ّن قانون األحوال
لكن ،مع ّ
الشخصية التونيس وغريه من ضامنات املساواة بني الجنسني متوافق مع العقيدة الدينية ،مقابل الجناح املتشدد املرتبط باإلخوان
7
املسلمني الذي اعترب هذه اإلصالحات كأفكار غربية غري متوافقة مع اإلسالم ومفروضة عليه من قبل الغرب.
بدءا ً من  ،1989ونتيجة تفاقم قمع الدولة ،وجد قادة النهضة يف املنفى أنفسهم يتّجهون نحو االعتدال األيديولوجي .ويف محاولة منهم
8
لحشد الدعم داخلياً ودولياً ،بدأوا يركّزون مطالبهم عىل حقوق اإلنسان ،والحريات الدينية ،والدميقراطية ،عوضاً عن اإلسالم السيايس.
عىل سبيل املثال ،بدأ قائد النهضة ،راشد الغنويش ،ير ّدد يف املنابر العامة أنه ميكن اعتبار نظام األحوال الشخصية يف تونس ،التقدمي من
حيث املسائل الجندرية ،متوافقاً مع الفكر اإلسالمي 9.لك ّن هذه التبدالت مل تنعكس بالرضورة عىل قاعدة النهضة :فقد أفادت النساء
تحتل األولوية ،يف خض ّم الرتكيز عىل رضورة
الناشطات يف الحركة يف تلك اآلونة أ ّن النقاشات العقائدية عن املساواة بني الجنسني مل تكن ّ
تح ّمل القمع الوحيش 10.غري أ ّن موقف الغنويش املتق ّدم عكس تزايدا ً لتق ّبل مفهوم املساواة بني الجنسني يف أوساط قيادة الحركة.
أثبت اعتدال القيادة أنه كان عامالً حاسامً خالل املرحلة االنتقالية .ففي بادئ األمر ،كان الحزب الناشئ يفتقد إىل مواقف واضحة بشأن
القضايا الجنسانية؛ فاختلف األعضاء بشأن الدور الذي يجدر بالرشيعة أن تؤديه يف تنظيم حقوق املرأة والسياسة بشكل أوسع 11.مع
ذلك ،رغم التوجه املحافظ للكثري من الناشطني عىل مستوى القاعدة الشعبية ،دعم الغنويش -الذي انتُخب قائدا ً جديدا ً للحزب -بروز
براغامتيني آخرين وتقلّدهم ملناصب قيادية .وإزاء ضغوطات املجتمع املدين حول حقوق املرأة ،عارض قادة الحزب اإلحاالت الرصيحة
إىل الرشيعة اإلسالمية يف الدستور وضمن نقاشات الحزب الداخلية ،كام شددوا عىل الحاجة إىل دعم تدابري التكافؤ بني الجنسني إلثبات
اعتدال الحزب أيديولوجياً وجذب ناخبني جدد 12.يف نهاية األمر ،خرس املحافظون يف مجلس الشورى الخاص بالحزب هذه النقاشات
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الداخلية بهامش كبري ،مام مكّن الحزب من سلوك مسار أيديولوجي أكرث اعتداالً.
لعل العامل الثاين الذي أث ّر عىل موقف النهضة تجاه دمج املنظور الجنساين كان مشاركة املرأة يف
أدوار النساء غري الرسمية يف الحركةّ :
الحركة يف فرتة ما قبل الثورة .فال يخفى عىل أحد أنه لدى ظهور النهضة للمرة األوىل ،كان معظم أعضائه من الرجال .لكن يف أواخر
السبعينيات والثامنينيات ،بدأت النساء يف الحزب يتقلد َن أدوارا ً أكرث فاعلي ًة يف الجامعات ،لك ّن الحركة مل تط ّبق قط أي آليات أو هياكل
رسمية لتعزيز مشاركة املرأة ،وبالتايل فقد بقي الذكور يسيطرون عىل املناصب القيادية 14.لكن بالرغم من تدين مستوى متثيل املرأة يف
املناصب القيادية ،فإ ّن أدواره ّن كمنارصات ،ومدافعات ،وناقالت للمعلومات أضحى أساسياً يف خض ّم القمع الذي مارسته الدولة.
فدعمت النساء يف املنفى سجناء النهضة وأُرسهم ،يف حني أ ّن النساء يف تونس حافظ َن عىل استمرارية الحركة من خالل شبكاته ّن
االجتامعية .فات ّخذن أدوارا ً جديدة بينام كان أقاربه ّن الرجال قابعني يف السجون ،وشكّل َن بالتايل صلة وصل مع املنظامت الدولية ،وبرزن
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كمدافعات عن حقوق السجناء ،وكمعيالت ألرسه ّن 15.وغالباً ما كانت التكاليف الشخصية املرتتبة عن ذلك باهظة.
كل من الرجال والنساء أ ّن املرأة كانت «ضامن ًة للحركة» يف فرتة ما
ساهمت هذه التضحيات يف إعالء صورة املرأة ضمن النهضة .فأق ّر ّ
قبل الثورة ،وأ ّن الحركة اعتمدت عىل شبكات النساء الرسية إلعادة تشكيل نفسها بعد رحيل الرئيس آنذاك ،زين العابدين بن عيل.
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فوفقاً إلحدى قائدات النهضة« ،بفضل مقاومة املرأة ،نجحت الحركة يف تسجيل عودتها بهذه الرسعة عام  .2011فعندما كان الرجال ما
فضال عن ذلك ،بفضل خربات النساء يف مجال املنارصة
يزالون يف السجن ،كانت النساء ه ّن اللوايت حافظن عىل استمرارية الحركةً 18».
والتعبئة يف تلك اآلونة ،أصبحن جاهزات لتقلّد أدوار عامة جديدة .بنا ًء عىل ذلك ،اعتمد الحزب ،قبيل انتخابات  ،2011عىل مجموعة
من الكوادر النسائية اللوايت متتعن بروابط اجتامعية متينة بالحركة ،إلدراجه ّن كمرشحات يف قوامئه االنتخابية 19.هنا ،تذكر إحدى
نائبات النهضة« :كانت فرتة الدكتاتورية مبثابة تدريب للنساء .فمن كان لها ٍ
ماض عريق يف العمل الناشط ،اعتُربت جاهز ًة
20
[لالنتخابات]».

آثار البيئة االنتقالية
ولعل أه ّم هذه الخصائص اعتامد
الحزب إىل تعزيز مشاركة املرأة يف السياسةّ .
دفعت عدة خصائص متعلقة بالفرتة االنتقالية التونسية
َ
كوتا رسمية تشرتط من كافة األحزاب إدراج أسامء مرشّ حني رجال ونساء عىل قوامئها االنتخابية ،بالتناوب ،فضالً عن التزام دستوري مببدأ
التكافؤ بني الجنسني يف كافة املجالس املنتخبة.
فكيف أث ّرت البيئة االنتقالية يف تونس عىل هذه النتائج املؤسسية؟ أوالً ،أدى رحيل بن عيل إىل انفتاح سيايس ملحوظ سمح للمدافعني
عن مبدأ املساواة بني الجنسني بالدفع من أجل تحقيق إصالحات مؤسساتية .فضالً عن ذلك ،عملت منظامت حقوق املرأة عىل التعبئة
الفعالة من أجل دمج املرأة يف السياسة ،فقامت بالتنسيق برسعة يف ما بينها ،كام اعتمدت عىل االئتالفات القوية مع النقابات العاملية
وغريها من أركان املجتمع املدين .باإلضافة إىل ذلك ،أ ّمنت محاميات عدة متثيالً يف الهيئات االنتقالية املوكل إليها تصميم اإلطار االنتخايب
الجديد يف البالد .وقد كانت للنهضة حوافز سياسية دفعتها إىل دعم اقرتاح الكوتا الذي تق ّدمت به ،لإلشارة إىل التزام الحزب
بالدميقراطية واالعتدال .أخريا ً ،ضمنت قاعدة تأمني املساواة بني الجنسني يف مجال االنتخابات متثيل املرأة يف املجلس الوطني التأسييس،
حيث تعاونت الكثريات من النساء عىل مأسسة التزامات املساواة بني الجنسني ،بالرغم من االنقسامات األيديولوجية الصعبة يف املراحل
األوىل من الفرتة االنتقالية.
انفتاح سيايس ملحوظ :عكس رحيل بن عيل انطالق فرتة انتقالية رسمية هدفت إىل تغيري النظام السيايس يف تونس ،عوضاً عن مجرد
نقل السلطات .فق ّدمت هذه العملية اإلصالحية عدة فرص للمدافعني عن املساواة بني الجنسني لتعزيز دمج املرأة يف السياسة ،مبا يف
ذلك عرب االستعداد لتنظيم أول انتخابات دميقراطية يف البالد ،وصياغة الدستور الجديد.
تجدر اإلشارة إىل خاصتني من خصائص هذه العملية سهلتا املنارصة النسائية ،وهام :طول مدة الفرتة االنتقالية وانفتاحها النسبي عىل
املجتمع املدين .فبعد أن كان من املق ّرر أن تستغرق عملية صياغة الدستور سن ًة واحد ًة فقط يف بداية األمر ،تطلّبت هذه العملية ثالث
سنوات تقريباً .ومع أ ّن هذه املدة الزمنية الطويلة شهدت معامل انعدام استقرار واضحة ،إال أنها أتاحت بناء إجامع أكرب حول القضايا
فضال عن ذلك ،بقيت
الخالفية ،كام وفّرت للمنظامت النسائية الوقت الالزمة للتعبئة والرد عىل مختلف مسودات أحكام الدستورً 21.
الجهات الفاعلة السياسية ،يف مختلف مراحل العملية االنتقالية ،تراعي ضغوطات املجتمع املدين الذي اعتُرب القوة املح ّركة التي حفّزت
عىل قيام الثورة يف البالد .فقد أشار أحد القادة املدنيني« :كانت كافة األحزاب ترغب يف الحفاظ عىل عالقة وثيقة جدا ً باملجتمع
املدين» 22.بفضل هذا االنفتاح ،متكّنت املنظامت املدنية النسائية من مامرسة ضغوطات خارجية ملحوظة ،عاكس ًة تاريخ تونس العريق
يف مجال العمل الناشط النسايئ وإصالحات املساواة بني الجنسني.
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تعبئة النساء يف املجتمع املدين :يف مختلف مراحل العملية االنتقالية ،كانت املجموعات النسائية التونسية املح ّرك األسايس لدمج املنظور
الجنساين ،فضغطت من أجل تطبيق قاعدة رسمية تضمن مشاركة املرأة يف مختلف الهيئات االنتقالية ،كام دافعت عن رضورة دمج
أحكام متعلقة باملساواة بني الجنسني يف الدستور الجديد .وبفضل هذا العمل الناشط الذي مارسته النساء ،أصبحت كلفة شطب
املساواة بني الجنسني عن برامج العمل ذات تكلفة باهظة بالنسبة إىل عدة أحزاب ،كالنهضة مثالً.
استفادت املنظامت النسائية التونسية من تاريخ طويل من التعبئة ،كام بنت ائتالفات قوية مع النقابات العاملية ومجموعات حقوق
اإلنسان األخرى .بالفعل ،سارعت منظامت نسائية مؤث ّرة ،بعد الثورة ،كالجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات ،إىل تشكيل ائتالف
للمدافعة عن أهمية مشاركة املرأة يف العملية االنتقالية .فجادلت ،وبنجاح ،أ ّن رشعية األحزاب السياسية كرشيكة يف الثورة إمنا تعتمد
عىل مدى التزامها بحقوق املرأة 23.فحشدت هذه املنظامت جهودها ،جنباً إىل جنب املجموعات النسائية املشكّلة حديثاً ،من أجل
تحقيق تكافؤ بني الجنسني يف القوائم االنتخابية الحزبية ،قبيل انتخابات املجلس الوطني التأسييس .نتيج ًة لذلك ،ساعدت هذه التعبئة
يف توفري الدعم الالزم للناشطات النساء املناديات باملساواة يف مجال االنتخابات ضمن الهيئات االنتقالية الرسمية.
استمرت املجموعات النسائية تضغط ،يف مرحلة صياغة الدستور ،من أجل اإليفاء بالتزامات املساواة بني الجنسني ،متخ ّوف ًة جزئياً من
رفض اإلسالميني للمكاسب املحقّقة عىل صعيد املساواة .فبعد أن نرش املجلس الوطني التأسييس املسودة األوىل للدستور الجديد التي
تض ّمنت بندا ً مثريا ً للجدل يصف أدوار الرجال والنساء باألدوار «املتكاملة» يف األرسة عوضاً عن كونها متساوية ،نظّمت هذه املجموعات
تظاهرات واسعة النطاق ،فنجحت يف الضغط عىل النهضة من أجل تغيري الكلامت الواردة يف املسو ّدة .واألهم من ذلك أ ّن املجموعات
24
النسائية كانت تتمتع بدعم رشائح أخرى من املجتمع املدين ،كالنقابات العاملية املؤث ّرة وشخصيات حكومية بارزة.
فضالً عن ذلك ،عملت املنظامت النسائية بشكل مبارش مع أعضاء املجلس الوطني التأسييس .فقامت بتحديد الحلفاء السياسيني ضمن
األحزاب بطريقة اسرتاتيجية ،مبا يف ذلك ضمن حزب النهضة ،وحاولت تعزيز مكانتهم يف املناظرات الحزبية من خالل تزويدهم
25
باملشورة القانونية ،وإعطائهم مالحظات حول املسودات الخطية ،والدعوة إىل اجتامعات لنرش التوعية بشأن القضايا الجنسانية .يف
هذه الفرتة ،شكّل العمل الناشط النسايئ ضامن ًة لبقاء بند املساواة بني الجنسني مدرجاً عىل جدول أعامل املجلس الوطني التأسييس،
كام ساعد يف تعزيز نسبة املشاركة والتفاعل حول القضايا الجنسانية ،حتى بني أعضاء املجلس الوطني التأسييس الذين كانوا يفتقرون
إىل برنامج نسوي قوي.
متثيل املرأة يف الهيئات االنتقالية الرسمية :إىل جانب حشد طاقات النساء يف املجتمع املدين التونيس ،لعب متثيله ّن يف الهيئات االنتقالية
الرسمية دورا ً أساسياً إلقرار اإلصالحات املؤسساتية التي ألزمت األحزاب السياسية بدمج املنظور الجنساين بقدر أكرب .ففي بداية العملية
االنتقالية ،كانت الهيئة املسؤولة عن تصميم الجدول الزمني والقواعد املنظمة النتخابات املجلس الوطني التأسييس تض ّم خرباء يف
الشؤون النسوية .بالفعل ،تع ّمد بن عاشور ،وهو األستاذ الجامعي الذي أدار لجنة الخرباء القانونيني يف الهيئة ،اختيار عدة أستاذات
جامعيات ذوات خربة يف القضايا الجنسانية ضغط َن من أجل دمج زميالت نسويات أخريات 26.بفضل هذا الجهد املشرتك ،ت ّم صياغة
مرسوم القانون رقم  35 2011-الذي فرض عىل األحزاب تطبيق املساواة بني الجنسني يف قوامئها االنتخابية.
يف بادئ األمر ،عارضت األحزاب السياسية اقرتاحه ّن 27.فام كان من املنارصات إال ضغطن عىل النهضة تحديدا ً ،مدركات أ ّن الحصول عىل
دعم اإلسالميني سريغم األحزاب األخرى عىل تغيري مواقفها .وبالرغم من الخالف الداخيل ،ص ّوت املكتب التنفيذي الوطني للنهضة يف
نهاية األمر لصالح االقرتاح :فبمواجهة ضغوطات املجتمع املدين ،شعر قادة الحزب أنهم لن يتمكّنوا من الرفض بدون تشويه صورة
فضال عن ذلك ،بفضل مجموع ٍة من النساء اللوايت أمكن االعتامد عليهن يف االنتخابات ،توقّع قادة
كحزب إصالحي التو ّجهً 28.
النهضة
ٍ
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الحزب أنهم سيتمكنون من االستفادة من هذا اإلجراء 29.يف نهاية األمر ،نالت الناشطات النسويات انتصارا ً جزئياً :فقد وافقت األحزاب
عىل قاعدة التكافؤ العمودي ،رغم وضعها رجاالً بشكل غالب عىل رأس قوامئها االنتخابية .لكن نظرا ً إىل العدد البسيط للمقاعد يف كل
دائرة انتخابية ،وكون األصوات كانت متوزعة عىل عدة أحزاب ،فقد كان الحظ حليف املرشّ حني الرجال عىل صعيد النجاح يف
االنتخابات.
بالرغم من أوجه النقص هذه ،ضم َن هذا البند تشكيل النساء لثلث أعضاء املجلس الوطني التأسييس .فشغلن عدة مناصب بارزة كام
شاركن بشكل ناشط يف عملية صياغة الدستور 30.لك ّن االستقطاب الحزيب الحاد بني النهضة واألحزاب العلامنية عرقل يف بادئ األمر
التنسيق الفعال بني األحزاب حول القضايا الجنسانية ضمن املجلس الوطني التأسييس 31.ونظرا ً إىل تفوق النهضة العددي ،فقد كانت
معظم النساء يف املجلس التأسييس من املنتميات إىل الحزب ،لك ّن آراءه ّن مل تعكس بالرضورة آراء السياسيني النسويني 32.إىل جانب
خاص ًة بعد نرش املسودة األوىل من الدستور التي تض ّمنت املادة املثرية للجدل التي أشارت
ذلك ،أضحت حقوق املرأة حديث الساعة ّ
إىل «التكامل» بني وضع املرأة ووضع الرجل .ورغم التخيل عن هذا البند بعد احتجاجات واسعة النطاق ،فقد انبثقت خالفات مشابهة
حول موضوع العالقة بني الدولة واإلسالم ،كام هو مح ّدد يف الدستور الجديد.
لك ّن مراجعات املسودات الالحقة ع ّززت صون حقوق املرأة ،فرتاجعت االنقسامات الحزبية مع الوقت حول موضوع حقوق املرأة .ويف
عملية التصويت األخرية ،اجتمعت مجموعة من األشخاص ،ومعظمهم من النساء املنتميات إىل املجلس الوطني التأسييس -ومنه ّن
الكثري من نساء النهضة -للضغط من أجل استخدام صيغة أقوى للمساواة بني الجنسني يف الدستور ،مبا يف ذلك اعتامد مادة غري
مسبوقة تدعو إىل مراعاة التكافؤ بني الجنسني يف كافة الهيئات املنتخبة 33.فكان أن ش ّددت هذه املجموعة ،بدعمٍ من املجتمع املدين،
عىل أ ّن املساواة والتكافؤ بني الجنسني يشكّالن امتدادا ً طبيعياً ملُثُل الثورة .فبات من الصعب عىل األحزاب معارضة هذا اإلجراء.
يف نهاية األمر ،ت ّم إقرار األحكام الدستورية املتعلقة باملساواة بني الجنسني .وبعد عدة أشهر ،أعاد املجلس الوطني التأسييس دمج بند
التكافؤ العمودي يف القانون االنتخايب الجديد ،يف حني أ ّن الجهود املبذولة لدمج التكافؤ األفقي باءت بالفشل .يف ضوء ذلك ،أثبت متثيل
املرأة يف املجلس الوطني التأسييس أنه عامل أسايس لتأكيد االلتزامات باملساواة بني الجنسني يف السياسة التونسية ضمن الدستور
والقانون االنتخايب الجديد ،وبالتايل إلزام النهضة واألحزاب األخرى باحرتام هذه املبادئ عىل املدى الطويل.

تطور الحزب
التحديات في المراحل األولى من
ّ
منذ انطالق املرحلة االنتقالية األولية ،أفادت السياسيات املنتميات إىل النهضة اللوايت أُجريت معه ّن مقابالت لغرض إمتام هذه الدراسة
أنه ّن اكتسنب ثق ًة أكرب بأنفسه ّن ومهارات سياسية أكرب 34.وقد شعرت الكثريات منه ّن بالفخر بسجل النهضة الحافل يف ما يتعلق بدمج
فضال عن ذلك ،بدأت كل من النساء املعتدالت واملحافظات ضمن الحزب
املرأة يف السياسة ومشاركتها يف صياغة الدستور التونيسً 35.
بتق ّبل الكوتا االنتخابية ،واستخدامها تحقيقاً لتق ّدمه ّن الخاص 36.لكن ،يف الوقت نفسه ،بقيت العراقيل يف وجه دمج املنظور الجنساين
ضمن الحزب قامئةً.
املعايري األبوية الراسخة :ما زالت املعايري األبوية تعرقل وصول املرأة إىل السلطة ضمن الحزب .فمع أ ّن نسبة النساء يف هياكل الحزب
الداخلية قد ازدادت ،لكن بقيت املرأة غري ممثّلة يف األدوار القيادية مبا فيه الكفاية 37.يف أوائل العام  ،2019كان ستة فقط من أصل
سبعة وعرشين عضوا ً يف مكتب الحزب السيايس من النساء 38.يف هذا اإلطار ،تقول إحدى نائبات حزب النهضة« :ما زالت النساء
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فضال عن ذلك ،تتع ّرض القائدات واألعضاء النساء لتح ّر ٍش
الحظت تراجع عدد النساء فيهاً 39».
تقدمت يف املناصب،
مه ّمشات .كلام
َ
َ
40
جندري يش ّنها خصومه ّن السياسيون وزمالؤهن يف الحزب يف وسائل اإلعالم .يف هذا اإلطار ،يشري كبار
لفظي وهجامت ذات طابع
ّ
القادة يف الحزب إىل رضورة تغيري املواقف املجتمعية للتمكّن من التغلب عىل هذه التحديات ،لكن يبدو أنهم يتجاهلون دور الحزب
يف اتّخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة أيضاً41.
تحتل املرأة املرتبة األوىل عىل قوائم النهضة االنتخابية الوطنية ،مام يقلّص فرص نجاحها يف االنتخابات
باإلضافة إىل ذلك ،نادرا ً ما ّ
النيابية( 42.يف أغلب األحيان ،يتنافس مرشّ حون كرث عىل مقاعد قليلة نسبياً ،وبالتايل فإ ّن حظوظ انتخاب املرشّ ح الذي يحتل املرتبة
األوىل تكون أعىل بكثري من انتخاب أولئك الذين نالوا املراتب األخرية) .لك ّن الحزب مل يتّخذ أي إجراء للتغلّب عىل هذا التحدي.
43
فيجادل القادة الذكور أ ّن القوائم التي يرأسها رجال تحقّق فوزا ً أسهل ،مشريين إىل رضورة «تغيري العقليات [أي عقليات الناخبني]».
لكن تجدر اإلشارة إىل أ ّن هذه املشكلة ال تقترص عىل النهضة فحسب ،بل تعكس تجارب النساء يف معظم األحزاب التونسية التي
يسيطر عليها الذكور 44.عىل سبيل املثال ،غالباً ما تأخذ األحزاب يف االعتبار ،عند اختيارها الشخص الذي سيرتأس قامئة املرشّ حني ،مدى
متكّن املرشّ ح من الحصول عىل موارد مالية ،مام ال يسعف املرأة كثريا ً كون املوارد املالية التي تتمتع بها تكون أقل من موارد الرجل يف
مثاال واضحاً عىل ذلك :فقد تراجع عدد النساء يف الربملان من  31%إىل  ،22%بالرغم من
ولعل انتخابات  2019شكلت ً
أغلب األحيانّ 45.
46
تطبيق قاعدة التكافؤ العمودي.
سجل مختلط يف مجال اإلصالحات الجندرية :رغم تركيز الرجال والنساء يف النهضة عىل التزام الحزب بحقوق املرأة ،فام زالت
االنقسامات بني املحافظني واملعتدلني ،وخوف الحزب من خسارة قاعدته الشعبية املحافظة ،والهيكلية الهرمية الجنسانية الداخلية
تدفع الحزب إىل اعتامد مواقف مشوشة ومتخبطة يف ما يتعلق بقضايا السياسات ذات الصلة باملنظور الجنساين .فقد عملت نساء يف
الحزب ،منذ املرحلة االنتقالية ،مع حلفاء له ّن يف أحزاب أخرى إلقرار بعض املشاريع القوانني التي تحقّق تقدماً عىل املستوى الجنساين،
مبا يف ذلك قانون  2016الذي يشرتط احرتام مبدأ التكافؤ بني الجنسني عىل املستويني العمودي واألفقي يف االنتخابات البلدية ،فضالً عن
47
قانون لحامية املرأة من العنف األرسي والتحرش الجنيس.
لك ّن بعض القضايا األخرى كانت أكرث إثار ًة للجدال ،عىل غرار محاولة تكريس املساواة بني الجنسني يف قانون اإلرث التونيس .فقد
اعتمدت قيادة النهضة موقفاً محافظاً جدا ً يف هذا اإلطار ،مع اإلشارة إىل أ ّن هذا املوقف مل يح َظ بدعم نساء الحزب جميعه ّن ،غري أ ّن
قل ًة منه ّن جاهرت مبوقفها هذا 48.فدعت بعض نساء الحزب إىل مناقشة هذه القضية يف املنابر العامة ،مع انتقاده ّن يف الوقت عينه
ملحاوالت األحزاب العلامنية لتصويره ّن كرجعيات .وقد وصف آخرون النقاش حول إصالح قانون اإلرث عىل أنه قضية نخبوية،
49
مش ّددين عىل الحاجة إىل معالجة مشاكل ملحة أخرى تواجهها املرأة التونسية ،كالفقر مثالً.
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