
موجز السياسات3
العالقة بين العنف ضد المرأة والتطرف العنيف



مقدمة
لورقة  ملخص  هو  السياسات  حول  الموجز  هذا 
القالل، أستاذ مساعد ومدير قسم  أعدها سليم 
علم النفس بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
سلسلة  في  الثانية  هي  الورقة  وهذه  بتونس. 
والتطرف  النساء  حول  أوراق  ثالث  من  تتكون 
العنيف في تونس. طلبت هيئة األمم المتحدة 
للمرأة إعداد البحوث كجزء من مشروع مشترك 
البحوث  المتحدة للمرأة ومركز  بين هيئة األمم 
في  المرأة  حول  واالعالم  والتوثيق  والدراسات 
والسالم  الجنسين  بين  المساواة  ومركز  تونس 
الواردة  النظر  وجهات  موناش.  بجامعة  واألمن 
الورقة  كاتب  آراء  عن  ُتعّبر  العمل  هذا  في 
الشخصية، وال تعكس بالضرورة آراء هيئة األمم 
الجنسين  بين  المساواة  ومركز  للمرأة  المتحدة 

والسالم واألمن بجامعة موناش.
العنف  بين  العالقة  هذا  السياسة  موجز  يتناول 
هناك  تونس.  في  العنيف  والتطرف  المرأة  ضد 
المرأة  ضد  العنف  بين  العالقة  حول  كبير  جدال 
ودور المرأة في التطرف العنيف. تشير الدراسات 
إلى أن عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد 
تمّكن  التي  الرئيسية  العوامل  من  كانا  المرأة 
العنيف.  والتطرف  التطرف  مقاومة  من  النساء 
الثانوية من منطقة شمال  الدراسات  كما تشير 
بعض  يدفع  المرأة  ضد  العنف  أن  إلى  إفريقيا 
الجماعات  إلى  االنضمام  إلى  والرجال  النساء 
إلى  حاجة  هناك  ذلك،  ومع  العنيفة.  المتطرفة 
مزيد من البحث لفهم هذه العالقة وتداعياتها 
مصدرًا  النتائج  هذه  تكون  قد  أفضل.  بشكل 
العنيف  التطرف  برامج منع  إليه  تستند  محتماًل 

ومكافحته في تونس. 
مستويات العنف ضد المرأة في تونس مرتفعة. 

ووفقًا لمسح أجراه عام 2010 المكتب الوطني 
لألسرة والسكان، تعّرض ٪48 من النساء الالئي 
64 سنة لشكل واحد  18 و  تتراوح أعمارهن بين 
حياتهن.  خالل  العنف  أشكال  من  األقل  على 
تعرضهن  أنهن  النساء  من  كبيرة  نسبة  قالت 
 )29٪( النفسي  والعنف   )32٪( الجسدي  للعنف 
والعنف الجنسي )٪16( والعنف االقتصادي )7٪( 
على  والذكور  لإلناث  االجتماعية  الهياكل  تؤثر   .
االجتماعي  الوضع  وعلى  والرجال  النساء  أدوار 
تبقى   . منهما  لكل  والسياسي  واالقتصادي 
ثانوي  اجتماعي  وضع  في  تونس  في  اإلناث 
مرتبط بالمحيط الخاص، في حين ترتبط الذكورة 
العام.  المجال  في  اجتماعية  قيمة  ذات  بأدوار 
تونس  في  المرأة  ضد  العنف  إلى  النظر  يجب 
في سياق هذه الهياكل االجتماعية التي تراعي 
خاللها  من  يتم  والتي  الجنسين  بين  الفوارق 
وقد  محافظة  أيديولوجيات  تأسيس  وبسهولة 
تصبح أيديولوجيات متطرفة تبرر استخدام العنف.

تتمثل أهم نتائج البحث هي: 
حقوق  حماية  بين  واضحة  عالقة  توجد   •

المرأة والتطرف العنيف. 
العنف  بين  للعالقة  األفضل  الفهم   •
بما   - والخاص  العام  المحيطين  في  المرأة  ضد 
في  الجنسي  والتحرش  الشريك  عنف  ذلك  في 
الموجه  والعنف  العامة  واألماكن  العمل  مكان 
ضد القيادات والناشطات من النساء - والتطرف 
منع  برامج  وضع  في  دورًا  سيلعب  العنيف 

التطرف العنيف ومكافحته.
في  المرأة  ضد  العنف  مستويات  إن   •
اإليديولوجيات  بسبب  وتتفاقم  مرتفعة،  تونس 
المحافظة المتطرفة التي تبرر مثل هذا العنف، 
بغض النظر عن اإلصالحات القانونية األخيرة بشأن 

العنف ضد المرأة.



واإلحباط  المساواة  عدم  تزايد  أدى   •
ثورة  بعد  تلبيتها  تتم  لم  التي  التطلعات  بسبب 
جانب  من  اإلقصاء  مشاعر  زيادة  إلى  الياسمين 

الرجال والنساء.
واإليديولوجية  الثقافية  العوامل  تؤثر   •
العديد   - واالجتماعية  والنفسية  والسياسية 
منها يستند إلى عدم المساواة بين الجنسين - 

على العنف ضد المرأة وتطرف المرأة.

ملخص التحليل والنتائج الرئيسية

أ . القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة

حقوق  بتوسيع  علي  بن  السابق  الرئيس  قام 
المرأة في أوائل األلفية الثانية كوسيلة إلظهار 
اتباع تونس لنهج الحداثة. ومع ذلك، كان للمرأة 
ثورة  في  علي  بن  نظام  إسقاط  في  مهم  دور 

الياسمين عام 2011. 
تبنت الحكومة قانونًا لمكافحة العنف ضد المرأة 
في جويلية 2017، وقد اعتمد هذا القانون تعريفًا 
الجسدي  العنف  ذلك  في  بما  للعنف،  واسعًا 
والنفسي.  والسياسي  والجنسي  واالقتصادي 
يوفر القانون آلية لحماية الضحايا، مثل المساعدة 
القانون  تعديل  تم  وقد  والنفسية.  القانونية 
العنف  مرتكب  عن  عفو  إصدار  لمنع  الجنائي 
الجنسي ضد قاصر إذا تزوج الجاني الضحية، وهو 

األمر الذي ُيعّد خطوة هامة ونوعية كبيرة.
الدستور  وإقرار  علي  بن  حكومة  سقوط  أدى 
الجديد في عام 2014 إلى رفع القيود المفروضة 
الصحافة.  بحرية  وسمح  التعبير  حرية  على 
تطرفًا  أكثر  خطاب  صعود  في  ذلك  ساهم  وقد 
وضع  أثناء  عنيفة.  متطرفة  مجموعات  وظهور 
الدستور في عام 2014، تسبب الحكم المتعلق 

بحقوق المرأة في ُمسودة المشروع في جدال 
أدى إلى احتجاجات عامة. ومع ذلك، كانت نتيجة 
أكبر  حضور  يميزها  نصوص  اعتماد  االحتجاجات 

للنوع اإلجتماعي في الدستور النهائي .
هناك بعض الجماعات التي دعت أيضًا إلى إلغاء 
ضمن  يسمح،  الذي  الشخصية  األحوال  قانون 
تعتقد  الذي  األمر  وهو  بالطالق،  أمور،  جملة 
هذه الجماعات أنه يتعارض مع اإلسالم. بالنسبة 
لهذه المجموعات، يعد قانون األحوال الشخصية، 
دولة  لليبرالية  رمزًا   ،1956 عام  إقراره  تم  الذي 
الرئيس بورقيبة التي حررت النساء ودمرت وحدة 

األسرة التقليدية.
الوطنية  العمل  لخطة  المقترحة  النتائج  ومن 
الوعي  لزيادة  واألمن  والسالم  المرأة  بشأن 
حملة  هي  الخطة،  لتنفيذ  الدعم  على  للحصول 
لمكافحة  العقليات  وتغيير  المجتمعية  التوعية 
ضمن  تعتزم،  التي  والفتيات  النساء  ضد  العنف 
لمحاربة  اتصال  خطة  إنتاج  أخرى،  أمور  جملة 
جميع أشكال التطرف العنيف. هذا باإلضافة إلى 
النساء  حماية  بشأن  الوطني  العمل  خطة  أطر 
النتائج  ومن  العنيف.  التطرف  من  والفتيات 
تقارير  تقدم  إنذار مبكر  أنظمة  إنشاء  المقترحة 
عن النساء واألطفال الذين ينتمون إلى جماعات 
متطرفة عنيفة، وإدماج مقاربة للنوع االجتماعي 
في أنظمة اإلنذار المبكر لمنع العنف ضد المرأة 

.

ضد  والعنف  السياسة  بين  ب .التقاطع 
المرأة

التنافس  بين  العالقة  على  الثابتة  األدلة  تؤكد 
من  الدين  أو  التقدم  أو  التحرر  باسم  السياسي 
على  والسيطرة  المرأة  ضد  والعنف  ناحية، 



سلوكها من ناحية أخرى.
العنيفة،  المتطرفة  الجماعات  وتمشايًا مع فكر 
الدولة  تحرر  تعارض  التي  الجماعات  هذه  حاولت 
خالل  من  »التقليدي«  الزواج  إعادة  تونس،  في 
سبيل  على  الدولة.  سلطة  سيطرة  من  إخراجه 
المثال، ظهر الزواج العرفي من جديد، خاصة بين 
الشباب السلفيين ، وهو زواج بدون عقد مكتوب 
الدوائر  في  تسجيله  يتم  ال  قانوني  وضع  أو 
الزواج  إنهاء هذا  للرجل  للدولة. يمكن  الرسمية 
أي  وجود  دون  وقت  أي  في  وحده  التقليدي 
ضمانات ليعترف بهذا الزواج أو باألطفال الناجمة 
عنه. كان هناك أيضًا دفع يعتمد حججا اقتصادية 

ودينية للسماح بتعدد الزوجات واالعتراف به.
تعارض الجماعات المتطرفة في تونس االختالط 
وتشجع الفصل بين الجنسين في المدارس )رياض 
العمل  وأماكن  االبتدائية(  والمدارس  األطفال 
األحزاب  واجتماعات  اإلدارية  المؤسسات  وبعض 
المتطرفة  الجماعات  تعارض  كما  السياسية. 

وجود النساء في األماكن العامة.
حجر  بمثابة  المرأة  لباس  على  السيطرة  كانت 
عبر  تنتشر  التي  المتطرفة،  للدعاية  األساس 
في  والتهديدات  االجتماعي  التواصل  وسائل 
النساء  الحمالت  استهدفت  العامة.  األماكن 

بالدعوة إلى ارتداء الحجاب أو النقاب.

والتطرف  المرأة  ضد  العنف  القوة،  ت . 
العنيف

الجنسين،  بين  المساواة  عدم  قضايا  تتفاعل 
بطرق  العنيف  والتطرف  المرأة  ضد  والعنف 
العنيفة  المتطرفة  الجماعات  تستفيد  مختلفة. 

من المناخ االجتماعي الذي يؤدي إلى التطرف، 
االجتماعي  المرأة  تهميش  مشاكل  عن  فضاًل 

واالقتصادي والسياسي.
متطرفة  مجموعات  إلى  النساء  تتحول  كما 
واألسرية  االجتماعية  الضغوط  بسبب  عنيفة 
االنهيارات  المثال،  سبيل  على  المساواة.  وعدم 
المجتمع  أو   / و  األسرة  في  والعنف  األسرية، 
عن  والبحث  للزواج  االجتماعية  والضغوطات   ،

مجموعة تعد بتوفير األمان.
نتيجة  النساء  بين  التطرف  يكون  أن  يمكن 
مباشرة أو غير مباشرة للعنف القائم على النوع 
»معاناة  بحثه  في  بوتيه  يصف  االجتماعي. 
بغياب  مرتبطة  صعبة،  طفولة  من  النساء 
والدهن، وأحيانًا مرتبطة باإلساءة ». بعض األفراد 
مشاكل  من  يعانون  أو  انتحارية  أفكار  تراودهم 
أن  إلى  دوهاميل  يشير  خطيرة.  وعقلية  نفسية 
تاريخ في  المتطرفات لديهن  النساء  العديد من 
هذا  أن  يبدو  االنتحار.  محاولة  أو  النفس  إيذاء 

العنف، الذي ينقلب 

والتطرف  التعليمي،المهنة  المستوى  د . 
العنيف

كان عدد الطلبة والطالبات في العينة من الذين 
يدرسون اختصاصا علميا أكثر بالمقارنة مع الذين 
يدرسون العلوم االجتماعية في الجامعة. يتوافق 
ذات  الطالبية  النقابات  انتشار  مع  االستنتاج  هذا 

االنتماء اإلسالمي في كليات العلوم .
لم ُتظهر البيانات التي تم جمعها لهذه الدراسة 
واالنخراط  التعليم  مستوى  بين  ارتباط  وجود 
العنيف. هناك حاجة إلى مزيد من  التطرف  في 



االجتماعي  الوضع  تأثير  طريقة  لفهم  البحث 
واالقتصادي والتهميش السياسي على النساء 

ذوات المستويات التعليمية المختلفة.

التوصيات

 بالنسبة للحكومة:

قانون  إصالح  دعم  الحكومة  على  يجب   .1
الزواج لمنع عنف الشريك ضد المرأة.

يجب على الحكومة تطوير وتنفيذ برامج   .2
التطرف  إلزالة  الجنسين  بين  الفوارق  تراعي 

وإعادة تأهيل وإدماج المتطرفين العنيفين.
والمجتمع  الحكومة  على  ينبغي   .3
البرامج  دعم  الدوليين  والشركاء  المدني 
الناجيات من العنف، ومعالجة  والخدمات للنساء 

ردود الفعل المرتبطة بتمكين المرأة، من خالل:

في  الجنسين  بين  المساواة  رسائل  أ .تعزيز 
المختلفة،  العامة  األماكن  وفي  المجتمعات 
الدينية  المدارس والجامعات والفضاءات  مثل 
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األول في الشرطة والدورات التدريبية للكشف 
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القرار  صنع  عمليات  وفي  إلخ(  اإلعالم،  وسائل 

على المستوى السياسي.
المدني  المجتمع  منظمات  على  يجب   .3
النسائية  والجمعيات  القيادات  وتوجيه  دعم 
برامج  تصميم  في  للحكومة  المشورة  لتقديم 

مكافحة التطرف العنيف ومكافحته.

المتحدة  األمم  وكاالت  على  يجب   .4
المساهمة  الدولية  الحكومية  غير  والمنظمات 
تراعي  التي  والبرامج  للسياسات  والترويج 
العنيف  التطرف  منع  وبرامج  االجتماعي  النوع 
بين  المساواة  تعزيز  عليهم  كما  ومكافحته. 
النوع  حول  النمطية  الصور  وتجنب  الجنسين 
مع  ومشاركتهم  عملهم  في  االجتماعي 

الحكومة والمجتمع.
وخاصة  المتحدة،  األمم  على  ينبغي   .5
هيئة األمم المتحدة للمرأة، ومنظمات المجتمع 

المانحة،  والمنظمات  الصلة،  ذات  المدني 
مساعدة الحكومة التونسية على تطوير أنظمة 
الجنسين من  بين  الفوارق  تراعي  المبكر  لإلنذار 
النساء  ضد  والعنف  العنيف  التطرف  منع  أجل 
الوطنية  العمل  يتوافق مع خطة  بما  والفتيات، 

بشأن قرار مجلس األمن الدولي رقم 1325.
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 وجهات النظر الواردة في هذا العمل ُتعّبر عن آراء كاتب الورقة الشخصية، وال تعكس بالضرورة آراء هيئة األمم المتحدة للمرأة ومركز
.المساواة بين الجنسين والسالم واألمن بجامعة موناش


