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المقدمـة
ّ
لقد قطعت املر�أة يف تون�س �أ�شواط عديدة نحو م�ساواة حقيقية مع الرجل على امل�ستوى
القانوين وبدرجة �أقل على م�ستوى الت�ص ّورات واملمار�سات اليوم ّية وقد مت ّكنت ال ّن�ساء
التون�س ّيات ،بدفع من الرئي�س احلبيب بورقيبة ومن خالل الإعالن عن جم ّلة الأحوال
ّ
ال�شخ�ص ّية يوم � 13أوت 1956وبف�ضل ن�ضالية احلركات ال ّن�سائية (اجلمعية التون�سية
للن�ساء الدميقراطيات واالحتاد الوطني للمر�أة التون�سية وجمعية الن�ساء التون�سيات
للبحث والتنمية �إلخ ،)...من فر�ض قانون �أ�سا�سه امل�ساواة على �أ�صعدة متع ّددة من احلياة
االجتماعية ،ف�ش ّكلت تربية الفتيات �أولو ّية وطن ّية يف ال�سيا�سة الرتبوية خالل ال�ستينات كما
عرف احلق يف العمل تق ّدما ها ّما باملقارنة مع دول �أخرى يف املنطقة .وبذلك اعترب �إدماج
املر�أة يف التطور االجتماعي وخلق الرثوات بعد اال�ستقالل �أولوية �سيا�سية.
�إ ّال �أنّ التمييز �ض ّد املر�أة يظل مع ذلك واقعا يف البالد التون�سية على �شاكلة ما هو موجود
يف العامل( 1انظر على �سبيل املثال الدرا�سات التي �أجنزتها الديوان الوطني للأ�سرة
والعمران الب�شري �سنتي 2007و.)2010
اخلا�ص
تناولت درا�سات العنف املبنى على ال ّنوع االجتماعي �إىل حدود اليوم الف�ضاء
ّ
(العنف العائلي ،والعنف الزّوجي ،والعنف املنزيل �أو املمار�س �ض ّد ال�شريك احلميم).
بينما َظ َّل االهتمام بالف�ضاء العا ّم ثانو ّيا وحتى هام�ش ّيا.

.1

 http://www.unwomen.org/fr/what- we - do/" http://www.unwomen.org/fr/what- we. do/ ending - violence - against – women/ facts – and- figures
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ويف هذا الإطار� ،أطلق مركز البحوث وال ّدرا�سات والتوثيق والإعالم حول املر�أة (الكريديف)،
بدعم من هيئة الأمم املتّحدة للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة ،م�شروع درا�سة وطنية
حول "العنف املبنى على النوع االجتماعي يف الف�ضاء العام بالبالد التون�سية".
وال�سيا�سي الذي
ومل يكن حت ّول ال ّنظر من اخلا�ص �إىل العام مبعزل عن ال�سياق التّاريخي ّ
ت�شهده تون�س منذ "�أحداث  14جانفي .2"2011
وقد تناولت هذه الدرا�سة �أمرين �أ�سا�سيني :
 و�صف العنف يف الف�ضاء العام وحتديد حجمه  :فالأمر يتع ّلق بو�صف خمتلف �أ�شكالالعنف املبنى على النوع االجتماعي الذي تقع الن�ساء �ضحية له ح�سب نوعية الف�ضاء
العام .ود ُِّع َم هذا الو�صف بقي�س تف�شي ظاهرة العنف على �أ�سا�س النوع االجتماعي
ح�سب مالمح الن�ساء امل�ستهدفات والف�ضاء العام .و�شمل بحثنا �أي�ضا النظر يف
َم َدى نفاذ املر�أة �إىل للف�ضاء العام وظروف النفاذ �إليه �إ�ضافة �إىل اال�سرتاتيجيات
املعتمدة.
االجتماعي
 فهم خفايا هذه املمار�سات � :إذ يتع ّلق الأمر با�ستك�شاف املنطقّ
ربر" هذه املمار�سات ويق ّيمها .ويف هذا الإطار ت�ستجيب النظرية االجتماعية
الذي"ي ّ
النف�سية للتّمثيالت االجتماعية (مو�سكوفيت�شي )1961 ،لهذه املهمة وتدعم ،بف�ضل
ما �أتاحته من �أدوات ،التم�شي الذي مت اعتماده يف هذه الدرا�سة.

" .2تك�شف الت�سميات العديدة لـ�أحداث  14جانفي  "2011عن الرهانات ال�سيا�سية القائمة اليوم يف البالد التون�سية فت�سميات
مثل  :ثورة ،ومت ّرد ،وقوى �أجنبية متحكمة يف التون�سيني و ،و 17دي�سمرب ،و 14جانفي تعينّ جميعها الأحداث ذاتها .فيختار
البع�ض �إحداها �أو الأخرى بح�سب التوجهات والرهانات ال�سيا�سية مع �إمكانية اجلمع بينها  .و�سنلج�أ  ،حتى ال ن�شارك يف هذا
ال�سجال ال�سيا�سي الذي ال جمال له هنا� ،إىل ا�ستعمال الظقرين و�إىل ا�ستعمال لفظة "�أحداث"اجت ّنب الأجكام القيمية والأحكام
املوالية.
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وقد ت�ض ّمنت هذه الدرا�سة م�سحا وطن ّيا كم ّيا �شمل مناذج ممثلة للمجتمع التون�سي من
ناحية ،ودرا�سة نوع ّية م�شفوعة بحوارات فرد ّية مع تون�سيني وتون�سيات يف كامل تراب
اجلمهورية بهدف تعميق نتائج امل�سح الكمي .وقد هُ ّي َئ لهاتني الدرا�ستني بعمليتني
اثنتني :
 تنظيم يوم تفكري حول الإ�شكالية مب�شاركة جمموعة من الباحثني وممثلني عناملجتمع املد ّ
ين وامل� ّؤ�س�سات العموم ّية.
نوعي عن طريق "جمموعات ب�ؤرية" �شمل �سبع جمموعات ذات مالمح خمتلفة
 م�سح ّمو ّزعة على خمتلف مناطق البالد .وقد م ّكنتنا هاتان العمل ّيتان ،ف�ضال عن تعريفات
منظمة الأمم املتحدة 3التي تب ّنيناها ،من حتديد م�ؤ�شرات العنف املبني على النوع
االجتماعي بالبالد التون�سية.

 .3ميدّنا �إعالن منظمة الأمم املتحدة عن الق�ضاء على العنف املمار�س �ضد املر�أة �سنة  ،1993بالتعريف التايل للعنف املمار�س
على املر�أة« :كل فعل عنف م�س ّلط على جن�س الأنثى يت�س ّبب �أو ميكن �أن يت�س ّبب يف �ضرر للن�ساء �أو �آالم ج�سدية �أو جن�سية �أو نف�سية
اخلا�صة».
املتع�سف من احل ّر ّية �سواء �أكان ذلك يف احلياة العامة �أم
ّ
مبا يف ذلك التهديد مبثل هذه الأفعال والإجبار �أو احلرمان ّ
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تعريــف املفاهيــم
العنف املبنى على النوع االجتماعي :
ت�ضعنا مقاربة النوع االجتماعي(اجلندر) على طريق فهم العنف املمار�س �ض ّد الن�ساء
ال�سمات الثقافية واالجتماعية امل�سندة �إىل اجلن�س
اجتماعيا وثقافيا وتاريخيا .والتي تربز ّ
البيولوجي .فهي "ت�صنيف ثنائي يخلق جمموعتني اجتماعيتني ويرتّبهما م�سندا �إليهما
�صفات خا�صة ( )...فالنوع االجتماعي عبارة عن تمَ َ ٍّ�ش يهدف �إىل خلق اختالفات جن�سية
وتثبيتها وتقدميها على �أنها طبيعية وا�ستعمالها فيما بعد ((")...ليرب� ،2008 ،4ص.)5
وتظهر مهارات النوع االجتماعي النفوذ واالمتيازات االجتماعية واالقت�صادية امل�سندة
�إىل الرجل على �أنها "طبيعية" ولي�ست نتيجة لبناء اجتماعي .وتفرت�ض �أي�ضا يف بع�ض
الأحيان �أنّ مي ّثل مفهوم العنف تعبريا طبيعيا و�أ�سا�سيا لل ّذكورة .وي�ؤ ّكد "باتلر)1990("5
االجتماعي ينتمي �إىل نظام عالقات يهدف �إىل تقوية هيمنة ال ّذكر والتقليل من
�أنّ ال ّنوع
ّ
�ش�أن الهويات البديلة وحتى حموها (الأنثوية ،املثل ّية الذكورية واملثلية الأنثوية واجلن�س
املزدوج.)...

الف�ضاء الع ــا ّم :
�إنّ تعريفات الف�ضاء العام يف غاية من التّن ّوع فهي ترتكز على وظائف الف�ضاء (ف�ضاءات
التبادل والتالطف والتح�ضر �إ�ضافة �إىل ف�ضاءات النقا�ش �إلخ )...وعلى طبيعته (كاملدينة
�أو �أي جمال جغرايف �آخر) .ولذا ف�إن تعريفات الف�ضاء العام مت�سح جماال عري�ضا وت�شمل كل
�صح التعبري يف تغ ّري ف�ضاءات واقعية ،والف�ضاءات االفرتا�ضية
ما ال يتع ّلق مبا هو ّ
خا�ص �إن ّ
وف�ضاءات الرمزية وف�ضاءات املفتوحة و�أخرى مغلقة العري�ضة �أو ال�ض ّيقة ،بداية من املقهى
و�صوال �إىل ركن ّ
احل�ضري �إ�ضافة �إىل ال ّريف وو�سائل االتّ�صال
ال�شارع ،امل� ّؤ�س�سات ،الف�ضاء
ّ
ال�سيا�سي والأنرتنات ،جميعها مك ّونات للف�ضاء العام.
والو�سط ّ
 .4ليرب  2008النوع االجتماعي ،العنف والف�ضاءات العامة.
 .5باتالر  1990م�شكلة بني اجلن�سني احلركة الن�سوية وتخريب الهوية.
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رقمي ي�سمح بالتفاعل خارج الف�ضاءات
ميكن �أن يع ّرف الف�ضاء العام ب�أ ّنه كل �إطار حقيقي �أو ّ
اخلا�صة بني فاعلني اجتماعيني خمتلفني ال يعرفون بع�ضهم البع�ض بال�ضرورة.
جوهري على �أربعة �أمناط من الف�ضاءات
وقد ر ّكزنا االهتمام يف هذه الدرا�سة ب�شكل
ّ
العامة وهي  :ف�ضاء التنقل وف�ضاء الرتفيه وف�ضاء الت�سلية والف�ضاء املهني .وكان علينا
�أن نقوم باختيارات ق�صد تنميط هذه الف�ضاءات .وقع اختيارنا بعد اجتماعات عديدة مع
منفذي الدرا�سة لثالثة ف�ضاءات ها ّمة بح�سب وظائفها :
احلي ال�سكني،
ف�ضاءات ال ّتن ّقــل  :وتنق�سم �إىل نوعني  :ال�شارع ،باعتباره مكان عبور وي�شمل ّ
امل�ؤ�س�سات العمومية ،الأماكن التجارية وال�ساحات العامة .وو�سائل ال ّنقل باعتبارها مكان
عبور وو�سائل حراك ,وتت�ض ّمن خمتلف �أنواع و�سائل الن ّقل العمومي ّواملحطات.
ف�ضاءات اال�سرتاحة والرتفيه  :وهي الأماكن املخ�ص�صة لل ّراحة والرتفيه مثل املقاهي
واملطاعم وال ّنزل واملهرجانات واحلدائق العمومية والب�ساتني وما �شابه .علما و�أ ّنه قد ّمت
الأخذ بعني االعتبار �أنّ الرتفيه غري متاح جلميع الأو�ساط االجتماعية ولي�س جزءا من كل
�أمناط العي�ش ،ف�أ�ضفنا عبارة "ف�ضاءات اال�سرتاحة" ّ
لتدل على �أوقات ال ّراحة.
وتهم فقط الن�ساء الالئي يعملن �أو عملن
الف�ضاءات املهنية وف�ضاءات اخلدمات ّ :
وت�ضم �إ�ضافة �إىل مكان العمل  :املقاهي واملطاعم وغرف املالب�س وبيوت الراحة .وهي
ّ
الف�ضاءات التي تنعت ب�أنها ن�صف عا ّمة باعتبارها ف�ضاءات متكنّ من التعارف .حيث
لي�س بال�ضرورة �أن يظ ّل املرء جمهوال .وت�شمل الف�ضاءات املهنية �أماكن العمل العالقات
وت�ضم
الداخلية التي قد تن�ش�أ بني املجموعة التي ت�شغلها واملجموعات التّي الينتمي �إليها.
ّ
املجموعة الأوىل العالقات يف الإدارات العامة واخلا�صة (بني الزمالء و�ضمن الرتاتبية
الوظيفية وبني ِّ
املوظفني وامل�ش ًّغلني �إلخ� )...أما املجموعة الثانية فت�شمل العالقات بني
املوظفني واملواطنني يف �أف�ضية اخلدمات (البلديات وخدمات الديوانة �إلخ� ...أ�ضف �إىل
ذلك الأ�سواق الأ�سبوعية واملراكز التجارية وامل�ست�شفيات واخلدمات ال�صحية �إلخ.)...
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امل�ؤ�شرات املختارة لهذه الدرا�سة :
ِاعتربنا �أعمال عنف ،كل ال�سلوكات االجتماعية والت�صرفات الفردية التي تكر�س الهيمنة
الذكورية والتمييز �ضد الن�ساء باعتماد على تعريفات العنف (اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء) .وا�ستك�شفنا على وجه اخل�صو�ص :
�سلبي (باملقارنة مع الرجل) يف النفاذ �إىل ف�ضاءات التمكني (الرتبية
 كل متييز ّوالتكوين املهني وال�شغل).
�سلبي (باملقارنة مع الرجل) يف النفاذ �إىل ف�ضاءات حتقيق الذات
كل متييز ّ�أو الرتفيه �أو امل�شاركة الفاعلة يف احلياة االجتماعية (امل�شاركة يف �أن�شطة داخل
املنظمات �أو �أن�شطة نقابية �أو ريا�ضية �أو الإبحار على الأنرتنات).
 كل عمل عنف يندرج �ضمن الأمناط الأربعة للعنف التالية :النف�سي  :ال�شتم والقول البذيء واالحتقار والإهانة والتّهكم من اجل�سد �أو الثياب والتهديد
ال�ص ّف واقتفاء �أثر �شخ�ص يف الطريق.
بالعنف و�أخذ مكان �شخ�ص �آخر يف ّ
اجلن�سي  :امل�ضايقة والت�صفري والتع ّري �أمام �شخ�ص وحماولة اللم�س و�إلزام �شخ�ص
بلم�س �آخر وااللت�صاق والقيام بحركة �أو قول كلمة ذات �إيحاء جن�سي و�إجبار �شخ�ص على
القيام بعالقة جن�سية.
ّ
والع�ض واجلذب من
اجل�سدي  :ال�صفع والهجوم ب�سالح �أو �سكني والدفع والرمي ب�شيء
ال�شعر واملنع من احلركة وال�ضرب وافتكاك �شيء واخلنق وحماولة القتل.
ّ
واحلط من قيمة عمل
االقت�صادي : 6احتقار عمل الآخر ،و�إعطاء �أجر غري معادل للعمل
الآخر وممار�سة ال�ضغط والت�صرف ب�شكل مهني وحرمان الآخر من ح ّقه يف ال ّراحة وا�ستغالل
عمل الغري وامل�ساومة والت�أجري املتدنيّ وحرمان الغري من الرتقية وت�شويه ال�سمعة.

املهني.
 .6لن�شر �إىل �أنّ هذا ال ّنمط من العنف لن يقع اعتباره �إ ّال يف الف�ضاء ّ
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الكمـــي
امل�ســـح
ّ
اختيـ ــار العين ــات :
وقع حتديد العينات بالتعاون مع املعهد الوطني للإح�صاء .باالعتماد على طريقة اختيار
الع ّينات املرت ّبة على درجتني :
درجة ال�سرب الأوىل  :وقع اختبار  200م�ساحة جغرافية ب�شكل ع�شوائي موزعة على 7

مناطق اقت�صادية (تون�س الكربى وال�شمال ال�شرقي وال�شمال الغربي والو�سط ال�شرقي
والو�سط الغربي واجلنوب ال�شرقي واجلنوب الغربي) .واجلهة اجلغرافية (ح�ضرية،
ريفية) باملقارنة مع عدد ال�سكان امل�ستهدفني يف هذه املناطق اجلغرافية.
درجة ال�سرب الثانية  :وقع اختيار الأ�سر يف كل من هاته الوحدات الأولية (عناقيد) ا ّلتي
�أجري معها البحث ب�شكل �آيل وبدرجة االحتمال نف�سها من داخل العنقود الذي ينتمي �إىل
الع ّينة .فا�ستجوبنا يف كل عنقود  15امر�أة و 5رجال ترتاوح �أعمارهم بني  18و� 64سنة.
حجم وتوزيع العينة

تون�س الكربى
�شمال �شرقي
�شمال غربي
و�سط �شرقي
و�سط غربي
جنوب �شرقي
جنوب غربي
جمموع

احلجم

الن�سبة %

1001

25.8

23.2

531

13.7

13.9

441

11.4

11.5

952

24.6

23.3

424

10.9

13.2

327

8.4

9.1

197

5.1

5.6

3873

100.0

�سكان % 2014
(املعهد الوطني للإح�صاء)
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العنف املبني على النوع االجتماعي يف الف�ضاء العا ّم بالبالد التّون�سية

توزيع ن�سب العينة ح�سب اجلهات

وبذلك كانت بنية الع ّينة وف ّية لبنية ال�سكان الأم (مبا �أنها تقرتب من توزيع ال�سكان ح�سب
اجلهات) مما ميكننا من احلديث عن عينة متثيل ّية.

النتائـــــج
تف�شي العنف يف الف�ضاء العام :
 53.5%من ال ّن�ساء امل�ستجوبات �ص ّرحنا �إنهن تع ّر�ضن ل�شكل من �أ�شكال العنف يف ف�ضاء
عام خالل ال�سنوات الأربع الأخرية ( )2015 - 2011وت�شمل الن�سبة كامل الع ّينة
املمثلة للن�ساء التون�سيات .وحتوي ن�ساء يعملن و�أخريات ال يعملن وال ّالتي يتنقلن داخل
ت�ضم هذه الن�س ّبة
املدن الكربى �أو بني املدن والالتي ال يتنقلن بكرثة �إلخ ...وبعبارة �أخرى ّ
الن�ساء الأكرث ِارتيادًا للف�ضاء العام (من جهة �أن�شطتهن اليومية مكانتهن ومناطق �سكنهن
�إلخ .)...والن�ساء الأقل ِارتيادًا للف�ضاء العا ّم.
10
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العنف املبني على النوع االجتماعي يف الف�ضاء العا ّم بالبالد التّون�سية

تف�شي العنف يف الف�ضاء العام ح�سب نوع العنف :
تف�شي العنف ح�سب نوع العنف
العنف النف�سي
78.1%

العنف اجل�سدي
41.2%

العنف اجلن�سي
75.4%

النف�سي  78% :من الن�ساء امل�ستجوبات �ص ّرحن ب�أ ّنهن تع ّر�ضن ل�شكل من
تف�شي العنف
ّ
�أ�شكال العنف النف�سي يف الف�ضاء العام .وج�س ّدنا هذا النوع من العنف ب�أ�شكال خمتلفة
"�إن لوحقت م�شيا على الأقدام �أو على دراجة نار ّية �أو �سيارة" وهو ما ميثل �أكرث الأفعال
تواترا (ما يقارب  24%من الن�ساء الالتي تعر�ضن لعنف نف�سي ع�شنه) يليه �أ ّنهن �شتمن
( 22%من الن�ساء الالئي تع ّر�ضن لهذا النوع من العنف وع�شنه).
تف�شي العنف اجل�سديّ  41.2% :من الن�ساء امل�ستجوبات �ص ّرحن ب�أنهن تع ّر�ضن ل�شكل
من �أ�شكال العنف اجل�سدي يف الف�ضاء العام .ويع ّد "افتكاك �شيء بالقوة" �أكرث �أفعال
العنف اجل�سدي امللحق باملر�أة تواترا بن�سبة .33%
اجلن�سي  75.4% :من الن�ساء �ص ّرحن ب�أنهنّ ع�شن عنفا جن�سيا يف الف�ضاء
تف�شي العنف
ّ
العام 24.3% .منهن من ّمت �إزعاجهن �أكرث من 10مرات والإزعاج هو �أكرث الأفعال تواترا
بن�سبة  23%من الن�ساء الالتي يتعر�ضن ملثل هذا العنف ويليه االلت�صاق بهنّ بن�سبة
.22.6%

ال�سكن :
تف�شي العنف �ضد الن�ساء ح�سب نوع العنف ومدينة ّ
جند بني الن�ساء الالتي يواجهن العنف اختالفات دالة بني ثالثة �أنواع من العنف
امل�ستك�شف ح�سب املدن .وتختلف �أعمال العنف �ض ّد املر�أة من مدينة �إىل �أخرى اختالفا
11
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دا ّال .وال تعود هذه االختالفات �إىل طبيعة الع ّينة �أو �إىل �أي تفاوت �آخر.وي�صف اجلدول
التايل هذه االختالفات :
تف�شي العنف ح�سب نوع العنف
املدينة
�أريانة
بن عرو�س
تون�س
منوبة
بنزرت
نابل
باجة
جندوبة
الكاف
�سليانة
القريوان
�سو�سة
من�ستري
املهدية
�صفاق�س
قاب�س
قف�صة
�سيدي بوزيد
ق�صرين
قبلي
توزر
تطاوين
مدنني

ن�سب العنف
اجلن�سي

ن�سب العنف
اجل�سدي

ن�سب العنف
النف�سي

76.6%
60.2%
75.0%
56.9%
79.0%
87.9%
71.4%
69.2%
86.2%
72.0%
70.4%
85.7%
85.2%
55.6%
68.1%
76.9%
85.7%
73.3%
61.9%
89.5%
77.3%
72.7%
67.3%

43.8%
43.7%
50.0%
46.9%
19.4%
35.7%
34.3%
33.3%
17.2%
28.0%
40.7%
62.1%
60.7%
22.2%
26.1%
24.1%
42.9%
50.0%
50.0%
26.3%
22.7%
30.0%
35.3%

71.5%
68.9%
79.6%
74.5%
58.7%
89.0%
82.9%
56.4%
55.2%
64.0%
59.3%
92.1%
85.2%
88.9%
75.6%
92.9%
50.0%
63.3%
78.6%
68.4%
95.5%
81.8%
89.1%
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ويبدو من خالل هذا اجلدول �أن مدينتي �سو�سة واملن�ستري هما ال ّلتان ت�شهدان �أكرب ن�سبة
عنف �ضد الن�ساء مهما كان منط هذا العنف .كما توجد ن�سب خ�صو�صيات ح�سب املدن
فمدينة الكاف مثال هي من بني �أقل املدن التي توجد فيها العنف اجل�سدي والنف�سي ولك ّنها
يف الوقت نف�سه من بني �أكرث املدن التي ميار�س فيها العنف اجلن�سي .بينما تخت�ص مدينة
جن�سي �ضد
قاب�س بكرثة العنف النف�سي ( .)92.9%ومت ّثل مدينة قبلي �أعلى ن�سبة عنف
ّ
املر�أة بالف�ضاء العا ّم.

تف�شي العنف على �أ�سا�س النوع االجتماعي يف الف�ضاء املهني :
املهني.
 58.3%من الن�ساء ي�ص ّرحن بتع ّر�ضهنّ للعنف يف �شكل من �أ�شكاله يف الف�ضاء
ّ
ون�سبة �ضئيلة جدا منهنّ يروين وقائع عنف يف هذا الف�ضاء .ولكن ال�س�ؤال البديل " :هل
تعتقدن ب�شكل عام �أن املر�أة التون�سية تتع ّر�ض لهذا ال�شكل من العنف ؟" يك�شف ن�سبا مه ّمة :
 37%من الن�ساء يعتقدن �أن العنف النف�سي يتك ّرر �أكرث من  10مرات ،و 29.2%يعتربن
�أن العنف اجل�سدي يحدث �أكرث من  10مرات و� 34.4%أن العنف اجلن�سي يحدث �أكرث
املهني.
من  10مرات يف الف�ضاء ّ

تف�شي العنف  :ن�ساء �ضحايا العنف ح�سب املالمح :
�إنّ النتائج املق ّدمة �إىل ح ّد الآن تهتم بتف�شي العنف عموما على كامل الع ّينة .نحاول فيما
يلي تدقيق حتليل النتائج ق�صد التع ّرف �إىل مالمح الن�ساء املتع ّر�ضات للعنف على �أ�سا�س
النوع االجتماعي.

تف�شـي العنف املبنـي على النـوع االجتماعي ح�سب احلالـة املدنية للن�سـاء :
املوجه �ض ّد املر�أة يف الف�ضاء العام عالقة بحالتهن املدن ّية ؟ �أردنا �أن نقي�س
هل للعنف ّ
تف�شي العنف على �أ�سا�س النوع االجتماعي داخل كل حالة مدن ّية فوجدنا �أن ما يقارب
 80%من الن�ساء املخطوبات الالتي وقع �إ�ستجوابهـنّ يواجهـن عنفـا يف الف�ضـاء العـام.
13
25/03/16 14:12:48

Montage violance final .indd 13

العنف املبني على النوع االجتماعي يف الف�ضاء العا ّم بالبالد التّون�سية

ثم تليه ن�سبة  74.5%الن�ساء العازبات �ص ّرحن بتعر�ضهن ل�شكل من �أ�شكال العنف يف
الف�ضاء العام .ثم ت�أتي املتزوجات واملطلقات يف الرتبة الأخرية بن�سبة  50%تقريبا.
ن�ساء يتعر�ضن للعنف بالف�ضاء العام
ح�سب احلالة املدنية
احلالة املدنية
عزباء
خمطوبة
متزوجة
�أرملة
مطلقة

ن�سب ن�ساء تعر�ضن للعنف
ح�سب احلالة املدنية
74.5%
79.9%
47.3%
35.3%
54.1%

تف�شي العنف على �أ�سا�س النوع االجتماعي ح�سب نـوع الن�شاط :
قمنا مبعاجلة �أخرى ق�صد ح�صر تف�شي العنف املبني على النوع االجتماعي ح�سب نوع
الن�شاط .فوجدنا �أن  88.5%من الطالبات امل�ستجوبات (�أي  6.3%من جمموع الع ّينة)
تعر�ضن للعنف يف الف�ضاء العام .ومن بني الن�ساء الباحثات عن عمل (�أي  5.3%من
جمموع الع ّينة)  81.7%تع ّر�ضن للعنف يف الف�ضاء العا ّم .تليها الن�ساء امل�شتغالت
( 22.1%من جمموع الع ّينة)  67.3%منهن تعر�ضن للعنف يف الف�ضاء العام� .أما ر ّبات
البيوت والعاطالت عن العمل (تباعا  65%و 1%من جمموع الع ّينة) فهن �أقل تع ّر�ضا
للعنف ن�سبيا بن�سب  43%و 46.4%تباعا.
وهكذا ف�إنّ التعر�ض للف�ضاء العام يزيد من ن�سب العنف �ضد املر�أة دون �أن يكون ذلك
حكرا عليهنّ مبا �أنّ ن�صف ربات البيوت يقعن هنّ �أي�ضا �ضح ّية العنف املمار�س على �أ�سا�س
النوع االجتماعي.
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ن�ساء يتعر�ضن للعنف بالف�ضاء العام
ح�سب الن�شاط الرئ�سي
ن�شاط الرئي�سي
طالبة
تعمل
تبحث عن عمل
باملنزل
عاطلة عن العمل
�أخ ـ ــر

ن�سب ن�ساء تعر�ضن للعنف
ح�سب احلالة الن�شاط
88.5%
67.3%
81.7%
43%
46.4%
71.4%

تف�شي العنف املبني على النوع االجتماعي ح�سب الو�ضع ّية املهنية :
يظهر �أنّ حاالت العنف املبني على النوع االجتماعي تتن ّوع ب�شكل وا�ضح ح�سب الو�ضع ّية
املهنية .ذلك �أنه ال يقع التبليغ عن هذه احلاالت يف الف�ضاء العام ب�شكل متطابق .فـ 75.3%
من الإطارات العليا ي�ص ّرحن �إنهن تع ّر�ضن لعنف .و 69.6%من الإطارات الو�سطى
وموظفات الإدارة .وت�أتي العامالت يف املرتبة الثالثة بن�سبة .66.8%
ت�ستوقفنا هذه النتائج لأنّ الن�ساء الالئي يتمتّعن برتبة الإطار العايل واملتو�سط هنّ الالئي
ي�ص ّرحن بحاالت العنف املوجهة �ض ّدهن يف الف�ضاء العام �أكرث من ال ّن�ساء العامالت
�أو امل�شتغالت يف املهن احل ّرة .فهل يرتجم هذا عن واقع �أم �أنه يرجع على الأرجح �إىل
�سهولة احلديث عن العنف عند الن�ساء الإطارات على عك�س العامالت وال ّن�ساء يف قطاع
ال�صمت
املهن احل ّرة ؟ املح�ضورات املحيطة بهذه الظاهرة التي تدفع ال�ضحايا �إىل ّ
وجت ّنب اخلو�ض يف هذا احلديث خوفا من خ�سارة جزء من ح ّريتهنّ هي التّي ت�ش ّرع لهذا
الت�سا�ؤل.
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ن�سب ن�ساء يتعر�ضن للعنف بالف�ضاء العام
ح�سب الو�ضعية املهنية
ن�سب ن�ساء يتعر�ضن للعنف بالف�ضاء
العام ح�سب الو�ضعية املهنية

الو�ضعية املهنية
�إطـار عايل
ّ
متو�سط/موظف �إدارة
�إطـار

75.3%
69.6%

مهنـة ح ـ ّرة
عامل ــة

61.1%
66.8%

تف�شي العنف املبني على النوع االجتماعي ح�سب امل�ستوى التعليمي :
كلما تق ّدم امل�ستوى الدرا�سي للن�ساء �ص ّرحن ب�أنهن يتع ّر�ضن للعنف يف الف�ضاء العا ّم.
�إذ �أنّ  76.4%من ال ّن�ساء ال ّالتي قمن بدرا�سات عليا �صرحنّ ب�أنهن وقعن �ضحية عنف
مبني على النوع االجتماعي يف الف�ضاء العام مقابل  26.3%فقط من الن�ساء الالئي مل
يذهنب مطلقا �إىل املدر�سة .لتف�سري هذه الأرقام ميكن تقدمي قراءات متع ّددة منها �أن
الن�ساء مع ّر�ضات �أكرث للأخطار املنج ّرة عن ارتياد الف�ضاء العام ويتع ّر�ضن بالتايل �إىل
العنف الذي ي�ش ّكل الف�ضاء العام م�سرحا له� .أو �أنّ امل�سكوت عنه بخ�صو�ص املح�ضورات
املتع ّلقة بالعنف يف الف�ضاء العام قد ي�ضعف بالتق ّدم تدريجي ّا يف امل�ستوى الدرا�سي.
ن�سب ن�ساء يتعر�ضن للعنف بالف�ضاء العام
ح�سب امل�ستوى الدرا�سي
�أمية
26.3%

�إبتدائي
41.0%

�أ�سا�سي
60.7%

ثانوي

عايل

65.5%

76.4%
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تف�شي العنف ح�سب �أمناط العنف ومالمح الن�ساء :
�سنقوم يف هذا اجلزء بتدقيق التحليل ملعرفة العالقة بني مالمح الن�ساء و�شكل العنف.
وبعبارة �أخرى هل توجد عالقة بني �شكل العنف (النف�سي واجلن�سي واجل�سدي) وبني
مالمح الن�ساء ؟

تف�شي العنف ح�سب �شكل العنف واحلالة املدنية :
يوجد بني الن�ساء �ضحايا العنف اختالف ّ
دال ح�سب �شكل العنف (با�ستثناء ما يتع ّلق بالعنف
اجل�سدي) واحلالة املدنية.
ّ
ن�سب ن�ساء يتعر�ضن للعنف بالف�ضاء العام
ح�سب نوع العنف واحلالة املدنية
احلالة املدنية
عزباء
خمطوبة
متزوجة
�أرملة
مطلقة

عنف نف�سي

عنف ج�سدي

عنف جن�سي

80.9%

45.3%

87.6%

82.3%

39.3%

92.5%

76%

39.2%

69.6%

78.2%

45.3%

50%

85%

52%

72.5%

اجل�سدي بن�سبة
يظهر �أن املط ّلقات هن الالتي يتع ّر�ضن �أكرث من غريهنّ �إىل العنف
ّ
وتهم �أ�شكال العنف
 .52%ثم تليها الأرامل والعازبات يف املرتبة الثانية بن�سبة ّ .45.3%
النف�سي �أي�ضا الن�ساء املط ّلقات بالدرجة الأوىل �إىل ح ّد  .85%ثم ت�أتي املخطوبات بن�سبة
 82%والعازبات بن�سبة � .80%أما العنف اجلن�سي فيهم ّ املخطوبات بدرجة �أوىل تليها
العازبات بن�سبة تقارب  .88%وهذه الأرقام ّ
تدل على �أنّ من بني الن�ساء �ضحايا العنف
نف�سي وما يقارب  9من 10
 8عازبات وخمطوبات من  10ي�ص ّرحن ب�أنهن تعر�ضن لعنف ّ
يقلن �إ ّنهنّ تع ّر�ضن لعنف جن�سي.
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تف�شي العنف ح�سب نوع وامل�ستوى التعليمي :
قمنا بت�صنيف للن�ساء التي تعر�ضنّ للعنف ح�سب امل�ستوى التعليمي و�شكل العنف الذي
يلحقهنّ  .يتم ارتكاب العنف النف�سي واجلن�سي بطرق خمتلفة ح�سب امل�ستوى التعليمي
للن�ساء .يف حني ال يرتبط العنف اجل�سدي بامل�ستوى التعليمي للن�ساء.
ن�سب ن�ساء يتعر�ضن للعنف بالف�ضاء العام
ح�سب نوع العنف وامل�ستوى الدرا�سي
امل�ستوى الدرا�سي
�أمي ــة
�إبتدائي
�أ�سا�سي
ثانــوي
عالــي

عنف نف�سي

عنف ج�سدي

عنف جن�سي

73.3%

39%

48.3%

72.5%

42.1%

63%

76%

37%

85.2%

80.3%

39.9%

79.6%

82.2%

45%

84.4%

نفاذ حمدود لف�ضاءات التمكني وامل�شاركة يف احلياة
االجتماعية
النفاذ �إىل الرتبية والتعليم :

ن�سب ن�ساء والرجال ح�سب امل�ستوى الدرا�سي

امل�ستوى الدرا�سي
�أمية
�إبتدائي
�أ�سا�سي
ثانوي
عايل

الن�ساء

الرجال

15.9%

3.3%

29.1%

23.5%

10.5%

13.2%

25.9%

40.8%

18.6%

19.2%
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متثل الن�ساء الالتي مل يذهنب ّ
قط �إىل املدر�سة ما يقارب  16%من ع ّينتنا (املعدل
الوطني ح�سب املعهد الوطني للإح�صاء هو  45.1% .)25%مل يتجاوزن م�ستوى التعليم
االبتدائي .الو�ضعية خمتلفة بالن�سبة �إىل الرجال فـ  3.3%فقط من الرجال مل يذهبوا
�إىل املدر�سة مقابل ما يقارب  16%من الن�ساء.
وتربز االح�صائيات م�ستوى االختالفات يف النفاذ �إىل التعليم بني الن�ساء والرجال.

مقارنة بني �أن�شطة الن�ساء والرجال التون�سيني :

ي�شري ال ّر�سم البياين �أنّ �أن�شطة الرجال والن�ساء تختلف بطريقة وا�ضحة .حيث  22%من
الن�ساء ي�شتغلنّ يف حني �أنّ  65%منهنّ يف البيت .وباملقارنة جند �أن الن�سب تنعك�س عند
الرجال ،حيث ما يقارب  67%من ال ّرجال يعملون مقابل  1.3%فقط يف البيت .هذه
ال ّن�سب يجب �أن حتلل يف عالقتها مبتغيرّ ات �أخرى وال �س ّيما امل�ستوى التعليمي وامل�ستوى
االجتماعي واالقت�صادي واجلهة الو�سط احل�ضري وريفي.
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�أ�سباب توقف الن�ساء عن العمل يف �سنّ العمل :

متثل احلياة الزوجية وتن�شئة الأطفال �أهم �أ�سباب التوقف عن العمل للن�ساء بن�سبة .36.7%
وتع ّد هذه الأ�سباب هام�ش ّية بالن�سبة �إىل الرجال �إذ  1.6%هم معن ّيون بها.
�أ ّما ال�سبب الثاين بالن�سبة �إىل توقف الن�ساء عن العمل يف �سن العمل فهو انتهاء ن�شاط
م�ؤ�س�سة .بينما تع ّد ظروف العمل ال�سبب الرئي�سي يف االنقطاع عن العمل بالن�سبة �إىل
ال ّرجال.

نفاذ حمدود يتطلب و�ضع ا�سرتاتيجية خا�صة للن�ساء
التون�سيات :
الف�ضاءات امل�ستغ ّلة من الن�ساء التون�سيات :
ا�ستنتجنا من ال�س�ؤال � :أين تذهب ومتى تخرج ؟ �أ�صناف ح�سب نوع اخلروج الذي عربت
عنه الن�ساء  :ترفيه ،عمل ،ق�ضاء �ش�ؤون ،خروج لق�ضاء �ش�أن عائلي ،خروج مرتبط بعمل
جمعياتي �سيا�سي �أو نقابي و�أخريا زيارات عائلية.
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مقارنة ن�سب الن�ساء والرجال الذين ي�صرحون ب�أنهم
يخرجون للقيام بن�شاط ترفيهي بالف�ضاء العام
ن�سب الن�ساء

ن�سب الرجال

39.1%

48.3%

مت ّثل رحالت الرتفيه ن�سبة  39.1%عند الن�ساء و 48.3%عند الرجال.وو�سائل الرتفيه
متنوعة وت�شمل و�سائل الرتفيه املرتبطة بالف�ضاء العام ،الأن�شطة الثقافية (م�سرح –�سينما-
مهرجان �إلخ )...والأن�شطة الدينية (م�سجد -زاوية �إلخ )..والأن�شطة ذات العالقة بالطبيعة
(التجول اال�ستك�شايف يف اجلبل �أو البحر �أو الغاب )...والأن�شطة ال ّريا�ض ّية و�أن�شطة ال�سياحة
(�أ�سفار ونزل).
مقارنة ن�سب الن�ساء والرجال الذين ي�صرحون �أنهم
يخرجون للقيام ب�ش�ؤون �أ�سرية والعالج
نعم
ال

ن�سب الن�ساء

ن�سب الرجال

41.3%

27.6%

58.6%

72.4%

100.0%

100.0%

 41.3%من الن�ساء ي�ص ّرحن ب�أ ّنهن يخرجن من �أجل ق�ضاء حاجيات مرتبطة بالأ�سرة مثل
ا�صطحاب الأطفال �إىل املدر�سة �أو الذهاب للتداوي وعلى العك�س من ذلك  27.6%فقط
من ال ّرجال معن ّيون بهذا ال�شكل من اخلروج.

النفاذ امل�شروط �إىل الف�ضاء العا ّم :

تطلب  8.2+56.3( 64%مثلما هو مبينّ يف اجلدول الالحق) من الن�ساء الإذن من �أجل
اخلروج من �أحد �أفراد العائلة بقطع النظر عن حالتهن املدنية مقابل  25%ي�ص ّرحن
ب�أ ّنهنّ ال يحتجن �إىل �إذن للخروج .وينعك�س الأمر بالن�سبة �إىل الرجال مبا �أنّ  18.6%فقط
يطلبون الإذن للخروج مقابل  73%ال يحتاجون �إىل �إذن.
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ن�سب الن�ساء والرجال الذين يطلبون �إذن
من الأ�سرة قبل اخلروج
الن�ساء
نعم دائما
يف �أغلب الأوقات
ح�سب املكان
�أحيانا
ال �أبدا

الرجال

56.3%

12.1%

8.2%

6.5%

9.2%

8.0%

3.3%

7.8%

22.9%

65.6%

 63%من الن�ساء املتزوجات يطلنب الإذن من الزوج بينما  17.3%فقط من الرجال
يطلبنه من الزوجة .وبالعك�س  28%من الن�ساء ي�ص ّرحن �أنهن اليحتجن �إىل طلب الإذن
من الزوج مقابل  74.8%من الرجال املتزوجني الذين يقولون �إنهم ال يحتاجون �إىل �إذن
من زوجاتهم.
ن�سب الن�ساء والرجال الذين يطلبون �إذن
من الزوج قبل اخلروج
الن�ساء
نعم دائما
يف �أغلب الأوقات
ح�سب املكان
�أحيانا
ال �أبدا

الرجال

59.0%

12.6%

4.8%

4.7%

7.1%

7.8%

2.8%

5.1%

26.3%

69.7%
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ال�سلوك يف الف�ضاء العا ّم :
ا�سرتاتيجيات ّ
يف الف�ضاء العام :
•  79.2%من الن�ساء يحاولن دائما عدم لفت االنتباه مقابل  61.5%من
الرجال.
•  82.6%من الن�ساء يتظاهرن باالن�شغال واجل ّد ّية يف �أغلب الأحيان/
 59.6%من الرجال معنني بهذا الأمر.
•  82.5%من ال ّن�ساء ال يتك ّلمن وال ي�ضحكن ب�صوت عال يف �أغلب الأحيان.
الرجال معنيون بن�سبة  55%بينما  29.3%ي�ص ّرحون �أ ّنهم غري معنيني بهذا
ال�ش�أن.

و�صف مقرتيف العنف ح�سب الف�ضاءات :
مقرتفو العنف يف ال�شارع :
يف ال�شارع غالبية املقرتفني للعنف النف�سي �أو اجل�سدي �أو اجلن�سي هم رجال جمهولون
( 87.2% - 80.3% - 78%تباعا).
ن�سب املعنفون يف ال�شارع
رجل غري معروف
رجل معروف
�شرطي
عابر طريق
�أخر
املجموع

عنف نف�سي

عنف ج�سدي

عنف جن�سي

78.0%

80.3%

87.2%

8.1%

9.2%

11.0%

0.6%

1.8%

0.3%

11.9%

7.2%

1.0%

1.4%

1.5%

0.5%

100.0%

100.0%

100.0%
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املقرتفون للعنف يف و�سائل ال ّنقل :
النف�سي يف و�سائل النقل ب�شكل �أ�سا�سي وبن�سبة تقارب
ال ّر ّكاب هم من يقرتف العنف
ّ
ال�سائق
 .64%ولكن لنعلم �أنّ  22%من العنف املرتكب يف و�سائل ال ّنقل يكون �أ�صحابه �إ ّما ّ
�أو القاب�ض� .أ ّما العنف اجل�سدي فريتكبه ال ّراكبون �أ�سا�سا بن�سبة � .78%أ ّما بالن�سبة �إىل
العنف اجلن�سي فتقول  90%من ال ّن�ساء املتع ّر�ضات له �إ ّنه يت�أتّى �أ�سا�سا من �أحد ال ّر ّكاب،
ال�سائق �أو القاب�ض ح�سب  6.6%منهنّ .
ويت�أتّى من ّ
املعنفون يف و�سائل النقل ح�سب نوع العنف
ال�سائق/القاب�ض
عابر طريق
عابرة طريق
�أخر

عنف نف�سي

عنف ج�سدي

عنف جن�سي

21.6%

8.1%

6.6%

63.9%

77.9%

89.8%

9.3%

2.9%

0.9%

4.1%

8.1%

1.3%

املقرتفون للعنف يف ف�ضاءات الرتفيه :
�إنّ العنف اجلن�سي يف ف�ضاءات الرتفيه هو الذي �أخرب عنه  1.1%من الأ�شخا�ص الذين ّمت
ال�س�ؤال عليهم مقابل  0.9%بالن�سبة �إىل العنف النف�سي و 0.4%للعنف اجل�سدي.
طرح ّ
وي�ؤ ّكـد ما بني  50و 60%من ال ّن�سـاء �أنّ مقرتيف هذا العنف هم من الزبائـن وز ّوار هـذه
الف�ضاءات .ولن�شر �إىل �أنّ املعتدي بالن�سبـة �إىل  10%من الن�سـاء ال�ضحايا يكون امـر�أة :
بن�سبة  9.7%للعنف اجلن�سي و 9.1%للعنف اجل�سدي و 7.7%للعنف النف�سي.
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املقرتفون للعنف يف الف�ضاء املهني :
املهني  ،تتم ّثل �أكرث �أعمال العنف تواترا يف "التف ّوه
فيما يتع ّلق بالعنف النف�سي يف الف�ضاء ّ
ّ
و"احلط من ّ
ال�ش�أن" .ويكون رئي�س العمل هو من
و"ال�س ّب" و"التّجاهل"
بعبارات نابئة" ّ
يقوم بذلك يف �أغلب الأحيان مثلما يب ّينه اجلدول التايل ,وي�أتي الزّمالء واحلرفاء يف املرتبة
الثانية.
ن�سب املعنفني  :عنف نف�ساين يف الف�ضاء املهني ح�سب الفعل
مدير
رئي�س م�ؤ�س�سة
لف�ض بذيء
�شتم
جتاهل
االحتقار واالهانة

رئي�س مبا�شر

زميل

عون �أقل درجة

زبون

8.1%

30.9%

27.9%

2.2%

28.7%

9.7%

34.0%

29.1%

2.9%

23.3%

8.1%

42.7%

28.2%

1.6%

18.5%

12.3%

44.3%

19.8%

1.9%

21.7%

يخ�ص العنف اجل�سدي فيعترب عدد ال ّن�ساء املعن ّيات بهذا ال ّنمط من العنف �ضعيفا
�أ ّما فيما ّ
ن�سب ّيا .واملقرتفون له هم ،كما هو الأمر بالن�سبة �إىل العنف النف�سي ،الرئي�س يف العمل
والزّميل واحلريف.
ن�سب املعنفني  :عنف ج�سدي يف الف�ضاء املهني ح�سب الفعل
مدير
رئي�س م�ؤ�س�سة
الدفع
الرمي ب�شيء
املنع من احلركة
افتكاك �شيء
اخلنق وحماولة
القتل

رئي�س مبا�شر

زميل

عون �أقل درجة

زبون

2.5%

27.5%

37.5%

0.0%

32.5%

2.6%

48.7%

25.6%

0.0%

23.1%

5.0%

35.0%

25.0%

0.0%

35.0%

12.9%

16.1%

12.9%

3.2%

54.8%

7.7%

38.5%

38.5%

0.0%

15.4%
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�أما بالن�سبة �إىل العنف اجلن�سي ،يع ّد فعل التّح ّر�ش من �أكرب الن�سب ويكون الزمالء
هم امل�س�ؤولون عن ذلك يف معظم الأحيان بن�سبة  .43.8%وفيما يخ�ص بقية الأفعال،
يكون الرئي�س يف العمل والزمالء واحلرفاء م�س�ؤولني عن هذا النوع من العنف ب�شكل
رئي�سي .وجتدر اال�شارة �إىل �أن  13امر�أة من احلجم اجلملي لهذه الع ّينة �ص ّرحن �أ ّنه
املهني .وذلك على يد  46.2%من الزّمالء و 30.8%من
وقع اغت�صابهنّ يف الف�ضاء
ّ
احلرفاء و 15.4%من املدير �أو ال ّرئي�س يف العمل.
ن�سب املعنفني  :عنف جن�سي يف الف�ضاء املهني ح�سب الفعل
مدير
رئي�س م�ؤ�س�سة
التحر�ش
حماولة امل�س
االلت�صاق
القيام بحركة
ذات �إيحاء
جن�سي
قول كلمة ذات
ذات �إيحاء
جن�سي
اغت�صاب

رئي�س مبا�شر

زميل

عون �أقل درجة

زبون

3.8%

21.0%

43.8%

1.9%

29.5%

20.0%

40.0%

25.0%

0.0%

15.0%

7.9%

34.2%

39.5%

2.6%

15.8%

5.1%

20.5%

53.8%

0.0%

20.5%

5.0%

35.0%

43.3%

1.7%

15.0%

15.4%

7.7%

46.2%

0.0%

30.8%

املهني �أكرث �أنواع العنف التي ت�شمل ال ّن�ساء مقارنة
ويع ّد العنف االقت�صادي يف الف�ضاء
ّ
بقية �أ�شكال العنف الأخرى .وهو ممار�س من قبل الرئي�س يف العمل �أو املدير �أو رئي�س
امل� ّؤ�س�سة .ويعترب ّ
احلط من قيمة عملهنّ من �أكرث الأفعال املمار�سة من قبل ال ّرئي�س يف
العمل بن�سبة  62.6%واملدير �أو رئي�س امل� ّؤ�س�سة بن�سبة .20.9%
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ن�سب املعنفني  :عنف اقت�صادي يف الف�ضاء املهني ح�سب الفعل
مدير
رئي�س م�ؤ�س�سة
احتقار عمل
الأخر
�إعطاء �أجر �أدنى
احلط من قيمة
عمل الأخر
ممار�سة ال�ضغط
الت�صرف ب�شكل
مهني
حرمان من احلق
يف الراحة
ا�ستغالل عمل
الغري
امل�ساومة
ت�أجري متدين
احلرمان من
الرتقيه
ت�شويه ال�صمعة

زميل

رئي�س مبا�شر

عون �أقل درجة

زبون

23.5%

59.8%

10.6%

0.6%

5.6%

29.7%

58.3%

4.9%

0.0%

7.1%

20.9%

62.6%

10.1%

0.0%

6.4%

19.2%

67.4%

10.3%

0.0%

3.1%

22.2%

63.7%

11.7%

0.0%

2.3%

21.3%

65.4%

11.4%

0.0%

1.8%

26.9%

59.4%

10.4%

0.0%

3.2%

35.2%

50.3%

8.3%

0.0%

0.7%

29.4%

54.1%

6.9%

0.0%

9.6%

29.3%

65.5%

4.3%

0.0%

0.9%

26.0%

55.2%

10.4%

0.0%

1.0%

ردود فعل الن�ساء التون�سيات جتاه العنف :
• ردود فور ّيــة :
نادرا ما ترتجم ر ّدة فعل الن�ساء التّون�سيات �إجماال جتاه العنف يف الف�ضاء العام بدفاع
فوري عن النف�س يظهر مبا�شرة �أمام مقرتف العنف .وميكن تربير ذلك باخلوف من
ّ
االنتقام .ويكون اخلوف �أ�ش ّد عندما يكون العنف جن�س ّيا .وباعتباره ظاهرة من امل�سكوت
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عنها اجتماعيا وثقافيا لذلك ال تتحدث الن�ساء عن العنف وال يك�شفن املجرم خوفا من
مواجهة نظرة املجتمع.
ردود فعل الن�ساء ح�سب نوع العنف يف الف�ضاء العام
�شتم وتهديد
فرار ،بكاء
حماولة الت�صدي
عدم فعل �شيء
�أخر

عنف ج�سدي

عنف نف�سي

عنف جن�سي

19.9%

12.3%

11.5%

22.9%

11.3%

10.3%

9.9%

9.8%

9.7%

39.7%

61.9%

65.7%

7.5%

4.6%

2.8%

• تبليغ ال�شرطــة :
�إنّ تبليغ ال�شرطة �ضد مقرتف العنف يف الف�ضاء العا ّم �سلوك هام�شي عموما .وتظ ّل
اجل�سدي ميكن �أن يب ّلغ
�أفعال العنف اجلن�سي �أكرثها �إخفاء عند املر�أة .وحده العنف
ّ
العائلي �أو الزوجي املقرتف يف الف�ضاء اخلا�ص وحده
عنه ال�شرطة .وبذلك لي�س العنف
ّ
امل�سكوت عنه ن�سبيا فال�شيء نف�سه بالن�سبة �إىل العنف يف الف�ضاء العام.
ن�سب الن�ساء االتي رفعن دعوة �ضد املعنف ح�سب نوع العنف
نعم
ال

عنف ج�سدي

عنف نف�سي

عنف جن�سي

17.8%

4.7%

3.4%

82.2%

95.3%

96.6%
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التمثيالت االجتماعية للن�ساء يف الف�ضاء العا ّم :
�إن اكت�شاف املعنى االجتماعي حل�ضور الن�ساء يف الف�ضاء العا ّم 7ميثل �إنارة جيدة لفهم
ظواهر التمييز والعنف جتاههنّ  .قمنا من �أجل ذلك بتحليل التمثيالت االجتماع ّية للن�ساء
يف الف�ضاء العا ّم .وترتكز التمثيالت حول �أربعة عوامل رئي�سية :
العامل الأول  :تع ّرف املر�أة يف الف�ضاء العام بالإحالة على انتمائها العائلي  :ابنة فالن،
�أو زوجة فالن.
جن�سي �ض ّد الن�ساء.
العامل الثاين  :الف�ضاء العام هو ف�ضاء حت ّر�ش
ّ
العامل الثالث  :مكان ال ّن�ساء يف البيت.
العامل الرابع  :ح�ضور الن�ساء (املظهرّ ،
ال�ضحك ،اجل�سد ،ال ّلبا�س) يف الف�ضاء العا ّم
م�صدر لالزعاج وامل�ضايقة.
ميكن �أن تنتظم الآراء الفرد ّية ب�شكل خمتلف حول هذه العوامل الأربعة .وبعبارة �أخرى
ف�إنّ ال ّرجال وال ّن�ساء يعبرّ ون عن �آرائهم حول ح�ضور املر�أة يف الف�ضاء العا ّم انطالقا من
رئي�سي.
هذه العوامل الأربعة ب�شكل
ّ
منطي� ،أن نح ّدد جمموعتني تتموقعان ب�شكل خمتلف �إزاء هذه
وقد ا�ستطعنا ،بف�ضل حتليل ّ
العوامل  :متيل �أوالهما �إىل التّموقع باالتفاق مع هذه العوامل الأربعة كما وقعت �صياغتها
فيما تنزع الثانية �إىل االختالف معها.
ويك�شف حتليل االنتماء االجتماعي لكل من املجموعتني �أنّ املجموعة الأوىل تتك ّون من
�أ�شخا�ص تتجاوز �أعمارهم � 50سنة ف�أكرث .ومن ال ّرجال �أكرث من ال ّن�ساء ومن م�ستوى
خا�صة) ومن ر ّبات
تعليمي �ضعيف (�أ ّم ّي �أو مل ي�سعفه احلظ ملوا�صلة التعليم االبتدائي ّ
ّ

 .7انظر �أعمال مو�سكوفيت�شي 1961 ،ودواز.1982 ،
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ممن ترتاوح �أعمارهم بني
أ�سا�سي ّ
البيوت� .أ ّما املجموعة الثانية فتتك ّون على العك�س ب�شكل � ّ
تعليمي عال (تعليم عال) ومن ال ّن�ساء �أكرث من ال ّرجال
 18و� 30أ�شخا�ص ذوي م�ستوى
ّ
ومن الإطارات العليا �أكرث من الع ّمال.

امل�ســح ال ّنوعــي :
نوعي يف جهات خمتلفة ق�صد تدعيم نتائج م�سح الك ّم ّي ب�شكل يد ّقق نتائجه
�أجنز م�سح ّ
ويع ّمق اجلوانب التي ي�صعب ا�ستك�شافها على امل�ستوى الك ّم ّي� .شمل هذا امل�سح  23امر�أة
و 14رجالّ .
وتتلخ�ص نتائج هذا امل�سح يف ال ّنقاط التّالية :
 يتّفق ال ّن�ساء وال ّرجال على �أنّ الف�ضاء العا ّم عرف تدهورا يف م�ستوى ال ّنظافة البيئيةفظي جزءا اليتج ّز�أ من هذا الف�ضاء الذي اعترب �أي�ضا
و�آداب التّعاي�ش .ويع ّد العنف ال ّل ّ
�أق ّل �أمانا منذ الثورة وال �س ّيما بالن�سبة �إىل ال ّن�ساء .وتعترب ال ّن�ساء الترّ فيه خارج بيت
الزّوج �أو الأبوين ذو طابع ظر ّيف.
عمومي واحد يف متثيالت ال ّن�ساء فهناك ف�ضاء العمل �أو ال ّدرا�سة
 ال يوجد ف�ضاءّ
ال�سوق الذي يذهنب �إليه لزوما ّ
وال�شارع
وهناك الإدارات وامل�ستو�صفات وامل�ست�شفيات �أو ّ
الذي هو ف�ضاء مرور ولي�س مكانا ي�ستثمر وهناك ب�صفة ا�ستثنائية بع�ض ف�ضاءات
التّ�سلية ّ
كال�شواطئ واحلدائق العموم ّية و�أماكن حفالت الزّفاف.
مزي باعتباره ال ي�ستثمر
 ي�ساهم دخول املر�أة �إىل الف�ضاء العا ّم يف �إنتاج العنف ال ّر ّعلى �أ ّنه ف�ضاء لهنّ كما هو لل ّرجال متاما .فهو ف�ضاء جمازفة يذهنب �إليه ب�شروط
ربرا.
وحني يكون خروجهنّ م ّ
 يتّ�سم �إدراكهنّ للعنف ّاجلن�سي
بال�ضباب ّية واال�ضطراب .وهنّ من�شغالت �أكرث بالعنف
ّ
ربرنه ب�أ ّنه من
�أو
مزي وامل�ضايقة املعنو ّية ب�أ ّنه ّ
اجل�سدي .وي�صفن العنف ال ّر ّ
ّ
عادي وي ّ
"طبيعة" ال ّرجل.
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يهب لنجدة املر�أة هو ال ّرجل الآخر مثل
ج�سدي �أو
 يف حالة اعتداءّ
جن�سي� ،أكرث من ّ
ّ
احلي مرتّبني ح�سب الأولو ّية.
الأخ والزّوج وابن ّ
العم والأب �أو اجلار وابن ّ
"اخلا�صة" للعنف ،ف�إنّ التّعاطي مع العنف املبنى على ال ّنوع
 وبا�ستثناء هذه احلاالتّ
االجتماعي يكون من م�س�ؤولية ال ّن�ساء من خالل موقفهنّ يف الف�ضاء العا ّم وطريقة
ّ
لبا�سهنّ  .ويوافقن يف هذا الأمر املتح ّدثني من ال ّرجال.
 يعمل اخلوف بالن�سبة �إىل الن�ساء على تقوية عدم امل�ساواة بني اجلن�سني يف احلركةداخل الف�ضاء العا ّم .وي�صبح ّ
مزي الذي تكتمه الن�ساء
بالطريقة ذاتها قوام العنف ال ّر ّ
داخلهنّ ويجعلنه عاد ّيا.
االجتماعي �أ�سا�س
 يقع �إدراك العنف على �أ ّنه �سمة ذكور ّية .فيم ّثل هذا الإ�سنادّ
�إظهار الق ّوة ال ّذكورية وهو ذو وجهني  :يكون ال ّرجل مقرتف العنف �ض ّد ن�ساء غري
معروفات ،وحاميا ملن تربطه بهنّ �صلة قرابة �أو م�صاهرة �أو جرية �أو �صداقة.
 ي�شعر ال ّر ُجال باالعتداء عليهم من خالل عوامل ذات عالقة باملحيط مثل العدوانية
يف و�سائل ال ّنقل �أو الأو�ساخ يف ّ
ال�شوارع �أكرث من م�س�ألة العنف املبني على ال ّنوع
االجتماعي.
ّ
 مل ي�ؤ ّكد � ّأي رجل وقع ا�ستجوابه �أ ّنه بو�سع املر�أة �أن تلب�س وفق �إرادتها .ذلك �أنّ واقعاملجتمع ّ
"ال�شرقي" – والعبارة لهم – وطبيعته يلزمان املر�أة ب�سلوك حم ّدد.
 يظهر �أنّ مفهوم ّربر
ال�شرف ما يزال �ساري املفعول يف خميال ال ّرجال .وهو الذي ي ّ
�أنّ املجتمع يلزم ال ّن�ساء مبواقف م�ش ّفرة اجتماع ّيا يف الف�ضاء العا ّم الذي مي ّثلن فيه
هو ّية �أزواجهنّ و�آبائهنّ �أو �إخوتهنّ .
 وقع �إجماع ك ّل امل�ستجوبني تقريبا على م�س�ؤول ّية الإخوة والآباء والأزواج لأنّ الأمرأبوي كما م ّثله
يتع ّلق ب�شرف ال ّرجل .ولي�ست املر�أة �سوى مر�ؤو�سة يف هذا ال ّنظام ال ّ
ه�ؤالء ال ّرجال.ولي�ست ح ّريتها وال وجودها والحتى هو ّيتها ملكا لها فهي حتت و�صاية
ال ّرجل.
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 وقع ذكر عمل املر�أة ب�أ ّنه يف �أ�سوء احلاالت �ضرورة �أمالها غالء املعي�شة ويف �أح�سناحلاالت على �أ ّنه مي ّكن من رفاهية �إ�ضافية للمر�أة .وتظ ّل ال�ش�ؤون املنزل ّية من �أولو ّيات
املر�أة.
 يتّفق الرجال وال ّن�ساء على واجب املر�أة يف اعتماد بع�ض الآداب اجل�سد ّية لتعترب"حمرتمة" عندما تكون يف الف�ضاء العا ّم  :ومن بينها �أن تكون "م�ستورة" �أي ّ
مغطاة
والأوىل �أن ّ
ال�صدر وال ّردف والإبطان والبطن
تغطى �أماكن مع ّينة يف اجل�سد وهي ّ
"املف�صل" �أي الثياب ّ
ال�ض ّيقة التي تظهر مفاتنها
وال�ساقان .وتتج ّنب
ًّ
والذراعان ّ
وال�س ّيما ما بني فخذيها وردفها و�صدرها .فوجب عليها �إذن �أن تلب�س ثيابا وا�سعة ال
تظهر مفاتنها �أو توحي بها وهذه املفاتن مت ّثل عالمات �أنوثتها .وظهر يف كالم ال ّرجال
ال�صمت معادل يف
�أنّ �سكوت املر�أة يف ح�ضرة ال ّرجل قاعدة الب ّد من احرتامها .وهذا ّ
قيمته لقواعد ال ّلبا�س .فت�صبح املر�أة التي "تر ّد" على الفور متّهمة وم�س�ؤولة عن العنف
يوجه �إليها لأ ّنها مل حت�سن اتّقاء ال ّرجل.
الذي قد ّ
االجتماعي املتع ّلق بك ّل هذه املعايري.ويدعو
ني لنا لدى ك ّل من ا�ستجوبنا وعيا بالطابع
 تب ّّ
ربر
ال ّرجال �إىل التّك ّيف مع هذه القواعد �أكرث ّ
مما يدعون �إىل مقاومتها .وميكن �أن ي ّ
هذا املوقف بربطه مبوقف عا ّم يف الف�ضاء العا ّم حيث يكون ال ّرجال يف و�ضع املتف ّرج
اجتماعي ممكن.
عادة ال باعتبارهم �أع�ضاء فاعلني يف املجتمع وم�س�ؤولني عن تغيري
ّ
فك ّل �شيء يجري كما لو كانت احلياة االجتماعية لي�ست بناء م�شرتكا .فهي يف مت ّثالتهم
خارجي فر�ضته �أغلبية خيالية م�س�ؤولة عن كل التدهور يف الف�ضاء والتل ّوث املا ّد ّي
واقع
ّ
والب�صري فيه ,تظهر هذه املواقف �أي�ضا عدم ثقة يف امل�ؤ�س�سات وال ّدولة .ولع ّل
وتي
ّ
ّ
وال�ص ّ
يتم ال ّلجوء �إىل ال�سلطات يف حالة حدوث اعتداء على ال ّن�ساء.
ذلك يت�أ ّكد ب�أ ّنه نادرا �أن َّ
 ال ّرجال وال ّن�ساء امل�ستجوبون متماثلون يف �أ ّنهم ّيف�ضلون ال ّلجوء �إىل العائلة على
ج�سدي �أو حت ّر�ش
ال ّلجوء �إىل الدولة� .إذ ترى �أغلبية املحاورين �أ ّنه ،يف حالة اعتداء
ّ
ملح (فاملغازلة الإباحية ال تعترب عنفا) ،على املر�أة �أن تلج�أ �إىل زوجها �أو
جن�سي ّ
ّ
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احلي .ولي�س رفع �شكاية بق�سم �شرطة هو �أ ّول ما يتبادر �إىل
�أخيها �أو �أبيها �أو فتيان ّ
�أذهانهم عندما يطرح عليهم ال�س�ؤال عن ر ّدة فعلهم يف حالة ح�صول اعتداء �ض ّد
املر�أة .وقد يكون اللجوء �إىل ال�شرطة م�شروعا يف نظرهم يف "احلاالت الق�صوى"
من قبيل االغت�صاب �أو االعتداء اجل�سدي اخلطري حيث ته ّدد حياة املر�أة �أو حاالت
قطع ّ
الطريق .وبا�ستثناء هذه احلاالت الق�صوى ال تعترب الدعوى الق�ضائية ح ّال ناجعا
باعتبار �أ ّنه ي�صعب تقدمي الدليل كما �أنّ ال�شرطة من�شغلة ب�أمور عديدة .ثم �إنّ هناك
�أي�ضا يف ّ
الط ّيات ،خوف الرجل الذي وقع التح ّر�ش ب�أخته �أو زوجته �أو اعتدي عليهما
من دون �أن يكون قادرا على حمايتهما بو�سائله اخلا�صة ،من �أن يفقد �سمعته اجتماعيا.
وهكذا فالتح ّر�ش يف ال�شارع �أو يف العمل �أمر ينبغي �أن "ي�س ّوى بني ال ّرجال".
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الخاتمـة
ال�شك واحلذر و�شروط ّ
تظ ّل عالقة املر�أة بالف�ضاء العا ّم عالقة م�شروطة ي�سودها ّ
و�شك
(نظرا �إىل احلدود املكانية والزمنية الرتياد الف�ضاء العام ودخوله) .وت�شبه الف�ضاءات
احل�ضرية با�ستثناء العا�صمة ،املدن .يح ّدد التعارف ب�شكل ما درجة �أمنه وطريقة
ا�ستغالله وال ميكن �إعتبار الف�ضاءات امل�شرتكة �سواء منها �أماكن الرتفيه �أم و�سائل النقل
�أو ف�ضاءات املهن ّية ،ف�ضاءات حمايدة .بل هي ف�ضاءات جمموعات تراتبية .وميكنها �أن
تكون ف�ضاءات �إق�صاء ح�سب درجة االنتماء �إىل املجموعة ال�شاغلة للف�ضاء .كما ال ّ
يدل
أنثوي ح�سب م�سحنا على م�شاركة فاعلة لتحقيق الذات.
احل�ضور ال ّ
وتك�شف مالحظة �أخرى متع ّلقة باحلياة املهنية للمر�أة �أنّ ن�سبة الن�ساء امل�شتغالت مل تتط ّور
منذ عقدين .ذلك �أ ّنها ال تتجاوز ( 22.1%انظر �إح�صاء  1994و .)2004وقد ّ�ص ّرحت
وعي �أنّ املهن الالتي ي�شغلنها ال ت�ستجيب �إ ّال �إىل حاجيات
بع�ض امل�ستجوبات يف امل�سح ال ّن ّ
تتح�سن �أو�ضاعهنّ املا ّد ّية �أن يرتكن املهنة.
ما ّد ّية و�أنهنّ ي�أملن ما �أن ّ
يخ�ص التّمدر�س ،ف�إنّ ن�سبة ها ّمة من الفتيات يغادرن املدر�سة لأ�سباب متع ّددة.
�أ ّما فيما ّ
فيزعم بع�ضهنّ �أ ّنهنّ يجدن يف الزّواج بديال اجتماع ّيا ج ّيدا.وتبلغ ن�سبة ال ّن�ساء ال ّالئي مل
يذهنب �أبدا �إىل املدر�سة  16%مقابل  3.3%عند ال ّرجال.
وميكن �إعادة النطر يف �صورة املر�أة التون�سية املتح ّررة والنا�شطة واحل ّرة حينما يتع ّلق
الأمر بال ّنفوذ (االقت�صادي �أو ال�سيا�سي �أو ال ّرمزي) �أو الظهور وامل�شاركة يف احلياة
تخ�ص الرجال بن�سبة  4.5%من
االجتماعية .وتظل احلياة ال�سيا�سية واجلمع ّياتية م�س�ألة ّ
الن�ساء النا�شطات يف خمتلف �أمناط اجلمع ّيات و 2.5%فقط من املنخرطات يف �أحزاب
�سيا�س ّية.
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ويف�سر مثل
ويعمل �صمت املر�أة مثل رمز اجتماعي م�شرتك وعملة من �أجل تفادي الأذىّ .
هذا الكالم الذي تقا�سمه �أغلب الأ�شخا�ص امل�ستجوبني من الرجال والن�ساء الو�ضع ّيات
التي يتفاعل فيها اجلن�سان يوم ّيا .و ميكن يف املقابل �أن جنمل العالقة التي ت�ضعهما وجها
اجلماعي.
لوجه يف عالقة "م�ساومة" �ض ّد وجود املر�أة يف ف�ضاء هو لي�س لها ح�سب املخيال
ّ
فيتم تروي�ض اجل�سد با�ستمرار وذلك
و�إذا بج�سد املر�أة يف مركز هذا االختالف ال ّر ّ
مزيّ .
بالتّح ّكم يف احلركات �إذ يتّفق  19.9%على �أ ّنه يجدر باملر�أة �أ ّال تلفت االنتباه ب�ضحكتها
�أو حركاتها .ويف مراقبة النفاذ �إىل الف�ضاء العا ّم حيث تطلب  63.5%من ال ّن�ساء الإذن
من �أزواجهنّ للخروج� .أ ّما عن حتديد احلراك يف الف�ضاء فيتّفق  77.5%متام االتّفاق
على �أنّ خروج املر�أة من البيت يع ّر�ضها للمخاطر.

التو�صيات :
االجتماعي ،يجب ا�ستهداف م�ستويات عديدة بالعمل يف
ملقاومة العنف املبنى على النوع
ّ
الوقت نف�سه على التمثيالت االجتماع ّية واملمار�سات اليوم ّية .وهذان امل�ستويات متفاعالن
يف الواقع (انظر �أعمال كلود فالمون ،2003 ،حول ديناميكية التمثالت االجتماعية)
ويجب :
 و�ضع �سيا�سة وطنية من �ش�أنها �أن ت�ضمن �أكرث �أمنا يف الف�ضاءات العا ّمة وال �س ّيمايف ال�شوارع وو�سائل ال ّنقل بتجهيزها بعد�سات مراقبة لردع املعتدين املحتملني
ت�شجع ال ّن�ساء على التّظ ّلم.
وتكوين �أد ّلة من �ش�أنها �أن ّ
االجتماعي
 تنظيم دورات تكوينية م�ستم ّرة حول ظواهر العنف املبني على ال ّنوعّ
خا�ص ملق ّدمي اخلدمات (رجل – امر�أة) املتّ�صلني يوم ّيا بال ّن�ساء (الديوان
وب�شكل ّ
ال�ص ّحة -وزارة الرتبية –
وال�س ّكان  -وزارة ّ
الوطني للأ�سرة والعمران الب�شري ّ
وزارة العدل – وزارة ال ّداخل ّية – وزارة ّ
ال�ش�ؤون االجتماع ّية)...
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 تنظيم دورات حت�سي�س ّية ملقاومة العنف امل�س ّلط على الن�ساء يف الف�ضاء العا ّم ،يفالعمومي.
و�سائل الإعالم واملعاهد الثانو ّية وو�سائل ال ّنقل
ّ
ال�صور النمطية وال�سلب ّية
 العمل على حمتوى الكتب املدر�س ّية لتخلي�صها من ّحول املر�أة.
ال�ص ّح ّية ودور ّ
ال�شباب.
 دعم الف�ضاءاتاملخ�ص�صة لل ّريا�ضة كامل�سالك ّ
ّ
واملا�سة من تناغم الف�ضاء
 ت�شديد معاقبة الأفعال املنافية لل�سلوك احل�ضاري ّالعا ّم مثل الف�ضالت والكالم البذيء وقلة االحرتام وخد�ش احلياء �إلخ.
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