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 :متهيد

 أولت تونس عناية متميزة حلمايتها و محاية ،و نقاش و جدلفيما ال تزال معاناة املرأة يف معظم بقاع العامل مركز اهتمام 
 على امتداد اخلمسني 1حيث يالحظ املتتبع لنسق تطور جملة األحوال الشخصية.  املستقبلاخللية العائلية، و نتاج تواصلها بناة

لة يف عدة فصول قانونية اقد صيغت ف.  فصال، املوزعة على الكتب العشرة اليت حتتويها170سنة املاضية انه مت حتسني الـ
باخلطبة  عديد املواضيع املتعلقة تناولتهذا و قد  .قانوين مبسط حىت يسهل تطبيقها ويتيسر فهمها واضحة، حمررة بأسلوب

 ... واإلرثواألهلية والوالية  والنسبضانةوالزواج وخيار الشرط واملهر والطالق والعدة والنفقة واحل

لة قانون األسرة بكل جدية باعتبار هذه األخرية ركيزة اتمع و عماده حبيث ال  تعاملت تونس مع مسأ
 مشولية هذه احلقوق يف اخلطاب "زين العابدين بن علي"وقد اكد الرئيس . مفاضلة فيها بني حقوق الزوجني و حق األبناء

للمفاضلة بني خمتلف حقوق  البالنسبة إلينا ال جم:"حني قال 1992 ماي 12اخلاص حبقوق اإلنسان، يف تونس يوم 
اإلنسان بتقدمي صنف منها عن اآلخر، فكل احلقوق متماسكة متكاملة، و جهدنا ينصب على ضمان احلق يف الغذاء، 
العمل، يف الصحة، التعليم، السكن و يف الضمان االجتماعي و يف محاية الطفل، األسرة، دعم املعاقني، و الفئات الضعيفة 

مان حرية الرأي، التعبري، اإلعالن، و تأمني املساواة بني الناس، عدم التمييز و احلق يف التنظيم بقدر ما ينصب على ض
 ".أجلمعيايت و السياسي

خاصة     ،وبالتوازي مع هذا التمشي حنو محاية حقوق اإلنسان فقد وجد تيار يسعى إىل التركيز على حقوق املرأة
 كانت حمرومة من جممل ، بسبب جنسها ووضعها العائلياالوة على معاناعف.  شىتضغوطات  من و ال تزال عانتاأو 

 إستنادا إىل هذه املعطيات انصرف. ؛ بل أكثر من ذلك عدت ملكا لزوجها وأبيهااحلقوق يف نطاق احلياة العائلية وخارجها
 ديسمرب 18االتفاقية املؤرخة يف صدرت منظمة األمم املتحدة أ ها و حقوق الطفل، حيثاإلهتمام إىل احلرص على محاية حقوق

 هذه دف. 1985 جويلية 12اليت صادقت عليها تونس يف   واملتعلقة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 1979
 . إىل إزالة كل أشكال التفرقة بني املرأة والرجل مع أنّ هذه التفرقة عمرت قرونا طويلةاالتفاقية 

 من )قانونيا( وين جملة األحوال الشخصية يستشف أن هذا املسار انتهج تيارا عدلياإنّ املتأمل يف مسار تك
 13منطلق اجلدية  و روح املسؤولية، فقد وضعت ضوابط وقائية حلماية األسرة و املرأة، ففي صياغتها األوىل الصادرة مبقتضى 

إىل غاية ) 1993(وات متتالية منذ  فصال، مت بعد ذلك تنقيحها على سن170  كانت الة تشمل على 1956أوت 
، إذ يعترب هذا التنقيح من أهم التقيحات املدخلة على الة من حيث الكم و الكيف مطورا الرؤى التشريعية بدعم )1998(

 .املساواة بني اجلنسني
 

 

                                                 
 : من أهم ماجاءت به الة عند صدورها     1

  .ميارسه الويل عليها  إكراه باسم حق اجلرب الذيإقرار حرية الزواج مبنع ما كان ميارس على الفتاة من •
ودون تلك السن ال ميكن الزواج إال بإذن قضائي بعد   سنة بالنسبة للفىت،20 سنة للفتاة و17منع زواج األطفال بوضع سن دنيا للزواج هي  •

 .اخلطرية واملصلحة الواضحة التحري الكامل يف شان األسباب
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 :تقدمي شهادات 
  

خالل لقاء قمنا به مع جمموعة من احلاصل يف جملة األحوال الشخصية   لقد حاولنا التماس نتائج هذا التغيري 
قاطنات باملناطق الشعبية الفقرية، اللّوايت متثلن فئات عمرية خمتلفة، يواجهن صعوبات صاحبات مشاريع صغرى و  من النساء

، وكعنصر فاعل )... زوجات، أمهات(:  إىل فرض أنفسهن كربات بيوتإنهن يسعني .مجة يف حيان الزوجية و العملية 
،فهن يلعنب دورين هامني من خالل اندماجهن يف سوق ) ...صاحبات مشاريع صغرى ، حرف يدوية(: اتمعونشط يف 

العمل الذي يسمح بتحسني ظروف العيش، وكذلك تطوير شخصية املرأة،  و تعزيز مكانتها يف أسرا و داخل حميطها، و 
 وبعد حوايل مخسني سنة من االستقالل ومن –التونسية اليوم املرأة ف .هذا ما جيعلها أكثر استقاللية و اعتمادا على النفس

حقوق أصبحت   ليست يف موقع املطالب حبق حرمت منه بقدر ما هي مدعوة إىل ممارسة–األحوال الشخصية  إصدار جملة
  . كامل احلقوق والواجباتنجزءا من كياا كإنسان وكمواط

، و لشهادات بعض  انطالقا من قوانني األحوال الشخصيةتونسيةسرة الهذا ما سنحاول إبرازه من خالل قراءتنا لواقع األ
قوانني جملة األحوال نكب ت موضوع يدخل صميم قضايا األسرة، اليت-يالحظه القارئكما –وهو  ؛النسوة عن حيان

مستقبل  ، وضماناحتقيقهمن أجل ترقيتها، وحتديثها، وتوفري كلّ الظروف املالئمة من أجل   على العمل الدائبالشخصية
  .هلاأفضل 

 لة األحوال الشخصية و بعده و عن أخريات حديثات لـ نقدم فيما يلي مناذج خمتلفة لنسوة عشن مرحلة قبل التغيري احلاص
 .السن 

 
  )عاشت فتريت االستعمار و االستقالل( عن املرأة املخضرمة جمنوذ: مهنية أصيلة الكاف 

  .1995 إىل غاية املرحلة األوىل من التعليم الثانوي، التحقت مبنظمة أندا بتاريخ، درست 1951ولدت مهنية بتاريخ 
 )قبل االستقالل(قدمت مهنية نفسها مث بدأت تسرد حكايتها منذ كان والدها عامال لدى عائلة فرنسية 

 سلسلة من األحداث اشتع. حاليا تكن ترقى للمستوى الذي وصلت إليه فوضعية العائالت التونسية  مع وجود االستعمار مل
 على ذلك مل يكن الوضع يسمح للمرأة باخلروج أو التحدث أمام الرجل، و ال اإلدالء بالرأي فقد زيادة. القاسيةاملؤملة و 

 فوالدة مهنية وقفت إىل  مع ذلك. الفالحةاعتربت وسيلة إلجناب اكرب عدد من األطفال دف مساعدة األب يف أعمال 
و لو "مهنية " نت عليه حالة النساء آنذاك، فقد استطاعت أن تفرض على زوجها قرارها بتدريس ابنتها جانبها ، عكس ما كا

 و إخراجها من دائرة املتعلّمني مكّن هذا األمر مهنية من االلتحاق بصفوف .الفضةألزمها األمر بيع حليها الذي كان من 
 اجلهل      

 

رمسي حيرره املأمور العمومي املتمثل يف ضابط احلالة  لزواج الذي مل يعد ممكنا إال مبوجب كتبمنع الزواج العريف وفرض الصيغة الرمسية ل •
  .القانونية خيالف هذا املوجب القانوين يعرض نفسه لتتبعات جزائية من اجل التزوج على خالف الصيغ ومن. املدنية أو عدل اإلشهاد 

  . بعقوبة جزائيةمنع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من خيترق هذا املنع  •
  .الطالق وآثار الطالق إقرار املساواة الكاملة بني الزوجني يف كل ما يتعلق بأسباب الطالق وإجراءات •
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 تكن مهنية حمضوضة يف زواجها، فقد تزوجت رجال من اختيار والدها ال تعرف عنه شيئا كافأها يف املقابل مل. األميةو 
ه يصبح علينا قصة خيانة زوجها الذي كانت تسعى دائما إلرضائه و توفري اجلو املريح له علّباخليانة الزوجية ، و يف مرارة تعيد 

 .راض عنها و يعينها على بناء البيت السعيد 
بغرض خيانتها و جلبه المرأة " لتعويل الكسكسي "تشتت أحالمها الوردية عندما أحل عليها زوجها الذهاب لبيت أهلها 

طعت طريقها إحدى أخواته، و نصحتها بالعودة إىل بيت أهلها  ومع كانت مفاجأا عظيمة ملا قاعند عودا . أخرى لبيتها
       أعجزا الصدمة عن احلركة لكن سرعان ما تداركت نفسها. حوضوإصرار مهنية ملعرفة األمر أخربا عما حدث بكل 

نصحها هذا األخري بدوره االستعانة بالقوة العامة اليت و اجتهت إىل بيت عائلتها أين رافقها والدها إىل وكيل اجلمهورية ف
مل تقف األمور عند هذا احلد فمع أن زوجها كان متلبس يف قضية اخليانة . اجتهت إىل عني املكان وقامت حينها مبعاينة للبيت

متس بشرفها و مما زاد الطني  باطلة تالزوجية إال انه فضل رفع دعوة ضدها يف قضية طالق باإلنشاء، ويف احملكمة امها ااما
 مهنية إىل حمام يتكفل بقضيتها و يساعدها على املطالبة باجلراية العمرية، تاجته. بلّه انه مل يسمح هلا بعد الطالق بأخذ أمتعتها

ا إالّ أا مل  تابعته عدليبالرغم من أافبالنسبة هلا قضت سنوات من عمرها مع رجل ال يستحقها، حىت انه مل يدفع هلا نفقتها، 
 .حتصل على شيء يذكر بل وجدت نفسها جنبا إىل جنب مع ضرا اليت تعان بدورها نفس املشكل مع زوجها

 ! عجبت مهنية كيف أن زوجها استطاع إخفاء أمر زواجه عنهم مجيعا
الصعوبة     لو أن عائليت علمت بزواجه السابق، ولو أن والدي مل يكن بتلك : و يف النهاية تضيف حبسرة و أمل

و القسوة يف فرض رأيه لكانت األمور أفضل مما هي عليه اآلن، فسابقا كان بإمكان الرجل الزواج عدة مرات دون رقابة إذ مل 
 .يكن يسجل زواجه يف مضمون الوالدة ، أما يف يومنا احلايل فاألمور ختتلف اختالفا جذريا

 
جها و حياا هو عملها اللذان ميثالن هلا توازنا نفسيا و اجتماعيا         على كل تزوجت مهنية مرة أخرى لكن بالنسبة هلا زو

، خاصة و أنّ الدور الذي تلعبه هذه املنظمة من خالل 1995و اقتصاديا و هكذا التحقت مبنظمة أندا العامل العريب سنة 
احلد من ظواهر الفقر و اإلقصاء          يف مضاعفة و تنويع األنشطة االقتصادية ، و ةمن األمهيالقروض الصغرى على درجة 

عربت مهنية عن عمق فخرها بانتمائها للمنظمة و بالنجاح الذي حققته و ال . و إخراج املرأة من احلّيز الضيق الذي طاملا كبلها
 وتعلمت بعد تزال حتققه يوما بعد يوم؛ فأول قرض حتصلت عليه كان مبثابة قارب جناة استطاعت به أن ترسو على بر األمان ،

اشتغلت يف ببيع الفريب وتعلمت أصول التجارة و . ذلك حسن التصرف يف مداخليها و توظيف رأس ماهلا بشكل صحيح
كان كل اهتمامها موجها لعملها و . دت200 دت و قرض موازي بـ 1.000كان آخر قرض حتصلت عليه بقيمة 

 .     جتاوزها مجيعا حىت توفق يف عملهامن الصعوبات لكنها استطاعتللمحافظة على مورد رزقها، يف البداية كان يف األمر نوع 
 
 

 1958 جويلية 4قانون 
 . املتعلق مبنع تعدد الزوجات ليشمل كل حاالت التعدد يف القرين18أحكام الفصل  مت مبوجبه تطوير

 1959 جوان 19قانون 
 .املواريث ملرأة واألطفال األيتام يف جمالالرد يف املرياث وأحكام الوصايا مما دعم حقوق ا متت إضافة قواعد

 1962 اكتوبر 22قانون 
 .اجلنسني إجراءات الطالق خاصة ما يتعلق باجللسة الصلحية السابقة عن احلكم بإيقاع الطالق بني وقع تطوير
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 :يامسينة منوذج املرأة املتحررة  
  .1996: مبنظمة أندا بتاريخراسة، التحقت  مل يسعفها احلض يف الد،1951ولدت يامسينة بتاريخ 

 سنة و لكن بعد أربع سنوات من الزواج أجنبت 16 معاناا، إذ تزوجت يف سن تناهز الـ اتقص يامسينة علين
هناك تغيريا كبريا حدث يف سلوك زوجها،كما أن املشاحنات بينهما تزداد يوما بعد يوم إىل إن خالهلا ولدين، بدأت حتس أن 

حاولت يف البداية أن تلم باألمر دون الوقوع يف أخطاء جسيمة ، لكنه أصبح يردد . رب صديقة هلااكتشفت عالقته مع اق
أمام موقفه مل جتد وسيلة ترضي كربيائها إال املوافقة على رغبته، و يف احملكمة و أمام القاضي . عليها كلمة الطالق باستمرار

كان معي و معها يف : تقول يامسينة. النسبة إليها هو طالقها و ولديهام بالذي سأهلا عن ما إذا كانت تريد شيئا، أجابته أن امله
، فقد ذكر يف جملة فالقانون مينع ذلك(، ، ولكن احلمد هللا مل يكن له ذلكآن واحد و لو استطاع لتزوجها دون أن يطلقين
جعة يل مع أا مل حتطمين فقد لقد كانت خيانة زوجي يل أول صدمة مو....)األحوال الشخصية منع تعدد الزوجات يف تونس

عدت للعيش وسط أفراد عائليت، و ملا أحسست بثقل املسؤولية عليهم خرجت للبحث عن عمل استطيع من خالله  االعتماد 
على نفسي و كذلك تربية ولداي و كان يل ذلك فعملت يف عدة جماالت استطعت من خالهلا أن أوفر مثن كراء مرتل أسكنه 

 . ة و التبعية اليت كنت أراها يف أعني أفراد العائلةو أحترر من الشفق
يف البداية ترددت لكن بعد تدخل . آخر أراد ان يتزوجينعشت فترة ال بأس ا على هذا احلال إىل أن تعرفت على رجل 

ض من  سنوات اعتقدت خالهلا انه ال يوجد على وجه األر7والدي الذي أقنعين وافقت على الزواج به، و عشت معه مدة 
لكن هيهات إذ جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن، فقد . هو اسعد مين فزوجي حتت إمريت و ال يتصرف من دون اخذ رأيي

توالت . حدث مرة أن جتادلنا و تشاجرنا فأمضى ليلته خارج البيت، و كانت هذه املرة بداية النقالب حياتنا رأسا على عقب
كانت هذه . ح األمر متجهة إىل مكان عمله أين علمت انه على عالقة بامرأة أخرى عن البيت فخرجت الستوضهبعدها غيابات

 وجدت على كل". أنا"صدميت الثانية ومما زاد األمر سوءا عندما علمت انه قدمها ألصدقاء ولدي على أساس أا زوجته أي 
 ألف دت 18 دت كنفقة، و 100اية حكم هلا القاضي يف البدمت هلا الطالق ، نفسي مرة أخرى أجترع من نفس الكأس و 
 . آالف دينار فقط4جرب ضرر، و لكن بعد التعقيب حتصلت على 

استطاعت يامسينة أن تتحرر من قيود اتمع و أن تعيش حياا كما تريد و مبا يسمح هلا القانون فبالنسبة هلا جترعت حلو 
فالعمل انتشلها من حالة القهر اليت ) على حد قوهلا(يدا احلياة و مرها و تكابد من اجل غد أفضل، و قد استوعبت الدرس ج
 يف منظمة أندا ضالتها ، يف املقابل فقد وجدت. حنكة و ةأصابتها مرتني و جعلها أكثر مرونة يف التعامل مع مشاكلها بسياس

 دعم املعنوي ، إضافة لل)بيع املالبس و العطور(إذ استطاعت توفري التمويل الالزم ملشروعها يف جتارة احلقيبة 

 
 

 1962 أفريل21قانون 
 .املتعلقة بالشروط اجلوهرية للزواج مت تطوير القواعد

   1964 ماي 28قانون
 عشر املتعلق باهلبة إىل جملة األحوال الشخصية أضاف الكتاب الثاين

  1966 جوان 3قانون .
 .اعتبارات مصلحة الطفل يف كل مسائل احلضانة أقحم يف الة
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 االستفادة أكثر اليوم تتطلع يامسينة إىل.  حريفةمن املنظمة و ليست   و النصيحة اليت وجدا أحسستها بأا جزءو التشجيع
مة من اجل تسويق جتربتها مع أندا فبجانب عديد اخلدمات اليت تتمتع ا ترغب يف تكثيف نشاطها مع املنظمن ذي قبل من 

 دت ، و هي حاليا 5.000فقد وصلت قيمة اكرب قرض حتصلت عليه إىل  و التعريف بنفسها أكثر من ذي قبل، بضاعتها
حياا و الرفّع من بالنسبة هلا التحاقها مبنظمة أندا ساعدها على جتاوز أزمتها و مواصلة  دت ، 3.000تسدد قرض بقيمة 
 . ظروف عيشهادخلها و حتسني

 
 :فتحية منوذج املرأة املضحية 

  .2006: سعفها احلض يف الدراسة، التحقت مبنظمة أندا بتاريخ،مل ي1960ولدت فتحية بتاريخ  
بدأت فتحية تسرد علينا قصتها فأطلقت العنان لذاكرا بالرجوع إىل فترة قصرية قبل زواجها تزامنت و جناح 

انت سعادا ال  كيف البداية. لهزوجها يف الباكالوريا، فكانت الفرحة فرحتني فرحة بنجاحه يف الباكالوريا و فرحة خبطبتها 
توصف بكل هذه التغريات اجلديدة و اعتقدت أن احلياة الزوجية ما هي إال مراحل متتالية من السعادة و اهلناء و أن العالقة 

 بالتوقف عن العمل و إمتام يالزوجية يعمها احلب و الود و احلنان فحسب ، إال أن هذا مل يدم طويال أمام قرار زوجها الفجائ
لبداية مل يسهل عليها األمر خاصة بوجود األطفال ، يف مواجهة هلذه األزمة و اليت ميكن القول أا مل تكن سهلة يف ا. دراسته

فمصاريف و طول مدة دراسة زوجها يف حد ذاا إضافة إىل املتطلبات اليومية ألبنائها و بيتها جعلها ختوض معركة احلياة بقوة 
 تعمل يف أي شيء و كل شيء يف آن واحد يف بيتها حىت تصل إىل االكتفاء     أخذت. و حتارب لتكفي كل هذه احلاجيات

وجت بعد ذلك بنجاح زوجها و حصوله على شهادة مهندس ، لسبب جلي    و عدم السؤال، و قد نبالغ يف وصفنا إذا قلنا ت
بل أكثر من ذلك أصبح يعمل يف احد . و هو انه مل يتسن له العمل بتلك الشهادة اليت ضحى و زوجته كثريا للحصول عليها

األبناء عدى مثن كراء املرتل الفنادق باجلنوب التونسي ، و قد كان راتبه الشهري ال يسمح له دفع مصاريف البيت و دراسة 
وهكذا بقيت فتحية تعاين األزمة و تكافح حىت بعدما حتصل زوجها على الشهادة اليت طاملا حلم . الذي تقطنه زوجته و أوالده

 .اجلميع ا
 عندما سألنا فتحية عما إذا كانت تفضل االنفصال عن زوجها أو أا تريد االستمرار يف العيش يف هذه الظروف ؟

أحب زوجي و أحب بييت و أوالدي و احلمد هللا أن الوضعية اليوم يف تونس تسمح للمرأة بالعمل و فتحت هلا : جابتأ
جماالت عديدة متكنها من اإلصرار على مواقفها و القانون يف صفها حيفظ هلا كرامتها، و ما دمت استطيع العمل يف ميدان 

لقد . كمنظمة أندا ملساعديت فأنا مصرة على إكمال مساري هذا و إن طال اخلياطة و ال تنقصين العزمية ووجدت اإلمكانيات
 دت كقيمة أوىل للقرض فكّرت يف كيفية توظيفه بشكل صحيح، و هي تعتزم توسيع نشاطها و إمتام 450حتصلت على مبلغ 

  .رحلتها مع احلياة املهنية
 

 1981 فيفري 18قانون 
 .األب  جراية عمرية وحق األم يف الوالية على أوالدها األيتام عند وفاةحق املطلقة يف طور إجراءات الطالق وأقر

 1993 جويلية 12تنقيح 
 .التنقيح من أهم التنقيحات املدخلة على الة من حيث الكم والكيف يعترب هذا
 أوت 13ين العابدين بن علي مبناسبة عيد املرأة يف الرئيس ز التنقيح مبثابة الصياغة القانونية لإلجراءات واإلصالحات الرائدة اليت أعلن عنها جاء هذا
1992. 

املساواة بني اجلنسني وإقرار شراكة فاعلة بينهما مبا خيدم   ولكنه طور الرؤية التشريعية بدعم1956التنقيح هاما للغاية ألنه حافظ على مكاسب  ويعترب هذا
 .واألطفال مصلحة اخللية العائلية
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 :ةيامينة منوذج املرأة الصابر 
  .2000: مبنظمة أندا بتاريخ، درست إىل غاية املرحلة األوىل من التعليم الثانوي ، التحقت 1951ولدت يامينة بتاريخ  

مع بعض التردد حتدثت يامينة حبسرة عن احلالة اليت آلت إليها بعد زواجها الذي مل تكن راضية عنه خاصة    
القته ا كانت من البداية جافة و صعبة ، حتكي لنا بأمل عن الليلة اليت ع. زوجته األوىلو أن زوجها أرمل و له بنات من 

 :تزوجت فيها قائلة 
كنت خائفة جدا ال اعلم إىل أين سترسي أموري مع هذا الرجل ، إال انه مل يسمح يل مبواصلة التفكري و بدأ يتحدث بلغة مل 

اسة و ال عمل بعد اآلن، و إن أردت ذلك فلن يتم إال يف ال در: ائلفها كم كانت صعبة على مسمعي و هو يتوعدين قائال 
ضح يل كيف سأعيش معه و بأي طريقة حىت انه بدأ يطوف بأحناء البيت      مل يكفه ذلك بل أخذ يو. حالة واحدة بعد مويت

استطع فعل شيء  هذه املعاملة و لكنين مل  حقا يفتجأتفالقد . احلنفيةو يريين كيف سأتصرف يف كل شيء حىت يف استعمال 
فوالدي شخص من الصعب التعامل معه حىت أين مل أفكر يف مواجهته يوما و يكفيين انه مسح يل بالدراسة يف املعهد الثانوي أين 

 كل هذا هو حظي و أنا اآلن ال يهمين شيء سوى ولداي ، فزوجي ال يعاملهما معاملة حسنة و قد على. اللغاتتعلمت 
أنا ال أحتدث معه كثريا و ال أعارضه على اإلطالق  و لكن أمام . ع تغطية تكاليف دراسة الولدين معااخربين مرة انه ال يستطي

مستقبل ابناي أصبحت أكثر جدية من ذي قبل يف اختاذ قرارايت و أخربته أين سأعمل ألوفر هلما ما مل يستطع هو توفريه و 
ىل منظمة أندا العاملية اليت أمدتين بقرض ساعدين على النهوض من هكذا بدأت يف العمل بالبيت بالصناعة احلرفية و انضممت إ

و لكن األكثر غرابة يف األمر عندما رجعت علمت أن زوجي حول ملكية البيت لبناته اجتهت عندها مباشرة إىل .هذه الوضعية 
 أصبحت اليوم أكثر خوفا على مستقبلي احملامية اليت أعلمتين انه حيق له فعل ذلك و لكن امللكية ال تتحول إليهن إال بعد موته،

 .  و مستقبل أبنائي
 ـ عندما سئلنا يامينة عما إذا ما التجأت للعدالة مطالبة بنفقتها من زوجها أو فيما إذا حاولت الطالق منه؟

رة الطالق و  أما رفضا فك أجابت أا مل تفكر يف األمر خاصة و أن ابناها قد أصبحا يف سن تسمح هلما بفهم ما جيري حىت
الوقوف أمام والدمها يف احملكمة بسبب النفقة، إال أا اختذت موقفا صارما أمام مسألة تعليم ولديها وكان هذا موقفا هاما يف 
حياا فقد خريت زوجها بني أن يتكفل بتعليمهما أو أا تعمل لتغطي املصاريف و إن مل يقبل فإا حينها ستكون جمربة على 

 هلم احلق يف التعليم، وزوجها يريد أن ل سنة يف تونس، فكل األطفا15صة به الن التعليم إجباري لغاية سن تقدم شكوى خا
 .  حيرم ولديه ذلك احلق 

 
 

 1993 جويلية 5قانون 
 . صندوق ضمان النفقة وجراية الطالق املتعلق بإحداث

 1994 أكتوبر 31قانون 
 . املسنني املتعلق حبماية

 1994 أكتوبر 28قانون 
 . لقب عائلي لألطفال املهملني وجمهويل النسب املتعلق بإسناد
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 تضيف يف النهاية قائلة من اجل ولداي كل شيء يهون اعلم أن القانون يف صفي و لكن ال استطيع فما دام هناك بيت يلمنا 
ال أن ذلك جيب أن يدفعين أكثر للعمل و سأبقى صابرة إىل أن يفرج اهللا علينا، فالظروف اليت نعيشها تعترب صعبة نوعا ما،  إ

تأمني حياة أفضل لولدي، فمتطلبات احلياة تتزايد بنسق جنوين و هذا ما جيعلين أحبث عن رفع الدخل خاصة وان زوجي ال 
 دت أعاد يل ثقيت 600يهمه مصروف البيت و ال يتحمل مسؤوليته، إال أن القرض الذي حتصلت عليه من منظمة أندا بقيمة 

 دت ساعدين على النجاح يف 1.400سي و شجعين على مواصلة املشوار بعزمية و إرادة ، فقد متتعت بقرض سابق بقيمة بنف
 .        يف احلقيقة اعتقد ان املثابرة و التضحية توفران النجاح. عملي و حتسني دخلي إىل األفضل، و ها أنا اليوم يف ميدان اخلياطة

 
 :ضحى منوذج الفتاة العصرية  

 1999: بتاريخأندا ، درست إىل غاية الباكالوريا ، التحقت مبنظمة 1977ولدت ضحى بتاريخ  
عندما مل تتحصل على شهادة . تعيش يف عائلة ميسورة احلالة و متفتحة.  عاما30تبلغ ضحى من العمر 

.  ا دخلت عامل الشغل بكل حتديالباكالوريا أراد والدها مساعدا على ختطي فشلها الدراسي و فتح هلا معمل للخياطة وذ
تعرفت ضحى على . لقد كانت ضحى حرة يف اختياراا و يف اختاذ قراراا فوالدها كان مبثابة صديق يوجهها بكل عناية

 عاما، مل تتقبل عائلتها األمر و لكنها أصرت على موقفها واختذت كل التدابري 19شاب بغرض الزواج و هي تبلغ من العمر 
 ضحى بذلك اخلطيب يغري من تتفاجئ. طبتها و أمام إصرارها وافقت عائلتها على إجراء اخلطبة و كان هلا ذلكالالزمة خل

فقد منعها من العمل باملعمل و ) على حد قوهلا(معاملته، و األدهى انه يسيء معاملتها و يفرض عليها قرارات ال عالقة له ا 
ا وصلت األمور بينهما إىل درجة فاقت كل احلدود قررت أن تفسخ خطوبتها من اخلروج من البيت ومن أشياء عديدة و عندم

:" تضيف ضحى.  الزواج فما بالك بعدهلوافقها والدها عن قناعة مبا انه يعاملها ذه الطريقة قب. و أن تعيش حياا كما تريد
 و على كل ما أقوم شجعاين على العمللقد كنت حرة يف اختياري و لكن ذلك مل مينع أن يكون والداي مرجعي دائما فهما ي

به مع معارضيت أحيانا إذا لزم األمر أو أخطئت يف اختيارايت و عليا عندها أن أقنعهما ، كما أين  ال اعتزم الزواج من رجل 
 احلقوق يرفض أن تكون للمرأة حريتها يف تسيري أمورها ، و يعتربها جمرد متاع يضيفه إىل بيته ، و أنا مصرة على التمتع بكل

كما أين ال اعتزم التخلي عن عملي الذي هو مبثابة حيايت و قد و جدت يف منظمة أندا الداعم الذي . اليت حيفظها يل القانون
كنت حباجة إليه، بدون مبالغة اعتقد أن عالقيت بأندا جتعلين اشعر بكوين إحدى بنات املنظمة و لست جمرد حريفة فحسب، 

معهارف على التعامل  أشجع مجيع من اعيلذا فإن."  
 
 

 1998 اكتوبر 9قانون 
  . االشتراك يف األمالك بني الزوجني املتعلق بنظام

                                                                                                                                                                        1998 نوفمرب27قانون 
 .                                                                                                                        جملة القانون الدويل اخلاص املتعلق بإصدار

 1993نوفمرب  9 على منواهلا دون إغفال جملة محاية الطفل الصادرة بقانون األحوال الشخصية وسائرة وقد جاءت كل هذه القوانني وغريها متممة لة
 .الشخصيةواليت ال تقل قيمة حضارية عن جملة األحوال 

 2006مارس 
 يف صورة وفاة حفادلأل حق زيارة اجلدين بإقرار  الشخصيةاألحوال جملة أحكام إمتامالربنامج االنتخايب الرئاسي لتونس الغد على  املصادقة وفقا ملا ورد يف 

 .مراعاة املصلحة الفضلى للمحضون  يتم يف ذلكأناحد والدي احملضون على 
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 خالصة
 تعمل أن أحكامها عديدة أمهها تإن القراءة املعمقة لقوانني جملة األحوال الشخصية تفضي بنا إىل استنتاجا

اجلديدة اليت أفرزا سياسة العوملة ، حيث عاجلت على التالؤم و معطيات العصر و التوفيق مع متطلباته خاصة و األوضاع 
 الذي ال يقدر  وظلّت حياا قابعة لتبعية الرجل،اتمعات العربية  مهضومة يف أغلبقضايا تتعلق بأوضاع املرأة اليت بقيت

 االهتمام بالنواة مشاعرها و ال يعطي أمهية لعواطفها، و هذا ما جعل االهتمام ينصب على إصالح كل هذه املعاين من خالل
كما أن االجنازات احملققة يف جمال قضايا األحوال الشخصية مشلت خمتلف الفئات العمرية يف اتمع . األوىل للمجتمع

كاألطفال، و املسنني، و أبرز ما حيق لتونس االفتخار به أمام األمم األخرى اليوم هو ما حتقق هلا من مكاسب يف جمال تكريس 
ا ال يتجزأ من ءشاركتها يف احلياة العامة باعتبارها جزءا ال يتجزأ من قوى اتمع و باعتبار أن حقوقها جزحرية املرأة و م

حقوق اإلنسان إن جناح املشروع اتمعي ال يتحقق إال مبسامهة و مشاركة املرأة و إميانا حبقها فيه مت تدعيم حقوقها ضمن 
مل التمييز ضدها فاملرأة التونسية اليوم هلا كل احلق يف ممارسة حقوقها إصالحات و تشريعات رائدة مكنت من إزالة عوا

 . السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية إذ ال متييز بينها و بني الرجل 
و يف حماولة منا لكشف األثر الذي حققه التغيري يف جملة األحوال الشخصية على عينة من اتمع التونسي 

نية مل تستطع املطالبة حبقها يف التعليم من والدها كما إا مل تكتشف أن زوجها مل يكن أعزب كما أظهرته نالحظ أن مه
شهادة امليالد أو عندما ادعى ذلك و هذا ما ال ميكن أن حيدث حاليا مبوجب قانون األحوال الشخصية الذي مينع تعدد 

 .الزوجات و يفرض التعليم اإلجباري لإلناث و الذكور
 مسح هلا بأن تكون أكثر حرية من مهنية، فقد اختارت الزوج هلنسبة ليامسينة فإن الزمان الذي عاشت فيبا

الذي أحبت رغم صغر سنها فإن رغبتها و إرادا مسحت هلا بتحقيق ما أرادت و معرفة منها حبقوقها رفضت أن تكون هلا 
وجت مرة ثانية عندما رغبت بذلك ، وحىت عندما وقعت يف ضرة و كان هلا ما أرادت كما أا حتكمت بزمام أمورها وتز

مشكل الطالق مرة أخرى استطاعت التغلب عليه و الزواج مرة ثالثة، إمياا حبرية االختيار يف املواقف اليت عاشتها جعل منها 
 .امرأة أكثر صالبة و أكثر قوة يف الدفاع عن نفسها و رغباا 

بالقول أا امرأة فضلت العيش حتت الضغوط،بل نتغاضى عن ذلك لنرى هلا أما عن فتحية فلن نسمح ألنفسنا 
قدرا يف جماة األمر الواقع و قوة حبها لزوجها  اليت جعلتها أكثر مساندة وتضامنا معه لتحقيق حلمه ، ولو أن العائلة كانت 

ا اختارت عدم الرجوع إليهم  و االنزواء حتت ضد فكرة أن تعمل ابنتها لتعيل بيتها و لتساعد زوجها يف إمتام دراسته إال أ
 .    كنفها و حتت رعايتهاطيام و مقاومة املشاكل واحلفاظ على بيتها و أبنائها يف

و قد درست يامينة و متتعت حبقها يف التعليم و لكن عندما قرر والدها تزوجيها مل تستطع الرفض مع أا 
 خاصة و أا كانت جتيد اللغات احلية ،ومع ذلك مل تذهب بعيدا مع ذلك هبفضلت مواصلة مشوارها الدراسي و النجاح 

 .الزوج الذي حطم آماهلا يف العيش، وأكثر من ذلك يريد دفن حق ولديه يف التعليم و عدم النفقة عليهما ووالدما 
يش و العمل و هي  فيما خيص ضحى فإا منوذج الفتاة اليت ولدت لتجد نفسها يف جمتمع حيفظ هلا حقها يف الع

 . راضية و سعيدة ذا الوضع
 سم تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف واقعناجتأن ا  من شأاليتالتشريعات  و جتدر بنا اإلشارة إىل انه مع تواجد 

ها، فتطبيق  إال انه ال تزال هناك عراقيل ليست باهلينة علينا اجتيازساعد املرأة على إدراك واجباا وممارسة حقوقهاتاليومي، و
الفكرة يف حد ذاا من أهم ما جيب علينا ختطيه ، والعينات اليت قمنا باستجواا تظهر لنا خطورة املوقف فيامينة مل حتاول 
استغالل القانون الذي هو يف صاحلها و كيف ميكنها ذلك إذا مل تتمكن من التغلب على مشاعر اخلوف ـ من زوجها ـ 
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لطريقة تسمح له بالتمادي يف معاملته السيئة، و متنع ولديها احلق من التمتع مبسؤولية والدهم عندما الكامنة داخلها، فهي ذه ا
مل تكلفه النفقة عليهما و خاصة يف تعليمهما الذي رفضه زوجها، و فضلت إجياد حلول بعيدا عن مطالبته و تتبعه قانونيا، 

العيش بقية حياا مع رجل ال يرى فيها شخصها و أفكارها      بالنسبة لضحى الوضعية ختتلف فقد اختارت االنفصال على 
، وهذا إن دل على شيء .الذي مينعها حسب رأيه من أشياء عديدة إن مل نقل كل شيء) أنثى(و قدرا بل ما يراه هو جنسها 

مسيطرة عليه، مستغال جهل بعض فإنه يدل على انه مع تقدم املرأة يف العديد من ااالت فأن الرجل ال تزال الفكرة البدائية 
وهذا ما جيعلنا تم أكثر مبسألة التوعية و التنوير لكل من الرجل و املرأة، حىت حيفظ كل منها مكان . النسوة ملا هلن من حقوق

 أصبحت املساواة اليت تلك. يف دعم املساواة بني املرأة والرجلوعلى كل فللمرأة و الرجل أن تعلما إنه قد مضينا قدما . األخر
من اإلميان باملسألة يف حد ذاا و واإلصالحات النابعة من  املنتهجة واقعا ملموسا غري قابل للتراجع بفضل السياسات اإلرادية 

  ...البالد  يف دستورتمبادئ ثبت
يوما بعد يوم باالهتمام هلذا كله رأينا أن اهودات املبذولة يف ميدان قانون األحوال الشخصية كمثل البذرة الصاحلة اليت تنمو 

و الرعاية و توفري الظروف املالئمة هلا ، و املرأة يف اتمع التونسي عليها أن حتافظ و تعزز على هذا االمتياز الذي قدم هلا على 
 .طبق من فضة

 
 
 
 


