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يُعترب العنف ظاهرة اجتامعيّة إنسانيّة »قدمية وجدت منذ عهد بعيد« 

)فاوستو أنطونيني(. من خالل هذا العمل سوف ندرس العنف االقتصادي 

ضّد املرأة يف تونس ما بني سنتي 2011 و2017. ولكّن ال يجب أن نفهم 

املامرسة العنفيّة بشكل مجزّأ أو مقتطف، حيث ال ينحرص العنف يف 

النفيس واملعنوي واللّفظي واملؤّسسايت،  العنف  العنف املادي بل نجد 

رغم أّن جسد املرأة »ظّل...هدف العنف املفروض كعقوبة« ملّدة طويلة 

)تشارلز تريب(.

إشكاليّتنا املركزيّة يف هذا العمل هي محاولة تفّهم عالقة املرأة الريفيّة 

يف تونس باملامرسة العنفيّة االقتصاديّة التي تتعرّض لها خاّصة منذ سنة 

2011. وسنحاول دراسة طبيعة القوانني التي سّنتها الدولة يف محاولة 

منها ملكافحة هذا النوع من العنف خاّصة من خالل إصدار »القانون 

 2017 أوت/أغسطس/آب   11 يف  مؤرخ   2017 لسنة   58 عدد  األسايس 

الذي يتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة«، وسوف نحلّل فصول هذا 

القانون تحليال جندريّا، أي انطالقا من التوازنات التي يشهدها املجتمع 

التونيس خاّصة يف الفرتة الفاصلة بني سنتي 2011 و2017، سواء كانت 

توازنات عرقيّة أو طبقيّة أو جندريّة أو اقتصاديّة.

ومن املحاور األساسيّة التي سرنكّز عليها هي البحث عن عالقة توزيع 

مراكز القّوة يف املجتمع التونيس ِبَسنيِّ هذه القوانني، واألهّم من ذلك 

للعنف؟  واملناهضة  املقاومة  القوانني  تونس من  نساء  كّل  هل ستفيد 

مراكز  توزيع  إعادة  يف  القوانني  هذه  مثل  تساهم  أخرى هل  وبعبارة 

القّوة املجتمعيّة، أم ترّسخها و توزّعها بطرق مختلفة ولكّنها أيضا غري 

هذه  من  تونس  يف  الّريف  نساء  تستفيد  هل  هنا  ونتساءل  عادلة؟ 

القوانني بالكيفيّة التي تستفيد بها نساء املدينة؟

نظري إطار  المرأة:  ضّد  • العنف 
تتوزّع املامرسات العنفيّة تجاه املرأة بني عنف جنيس ومعنوي ومادي 

مستوى  عىل  الرجل  مع  املساواة  عدم  مثل  رمــزي  وعنف  ولفظي 

الوظائف العليا يف الدولة أو يف الرشكات وآليّات توزيع الرثوة. تتعرّض 

د. محمد البشير  رازقي

العنف االقتصادي ضّد المرأة الريفّية في تونس

املدينة  خصائص  من  مهم  فجزء  العنف،  من  مختلفة  ألنواع  املرأة 

اإلسالمية مثال صّممت من أجل عزل امرأة يف حيّز خاص بها حيث يُعّد 

»الفصل بني الجنسني بأنّه واحد من العناص التي ساهمت يف تكوين 

املدينة اإلسالميّة«، حيث ينقسم حيّز املدينة االسالميّة أّوال حسب معيار 

»ذكور وإناث«، وثانيا رؤية للمكان املديني مقّسام يف دائرتني، »عاّمة 

وخاّصة«، بل أّن املنزل نفسه صّمم من أجل منع املرأة من ولوج الحيّز 

العام، بل ومن دخول بعض فضاءات املنزل نفسه )لوسيان ثاي- شينو 

 Encyclopedia of women and islamic موسوعة  لنا  ترُبز  كاك(. 

cultures أنواعا متعددة من العنف الذي تتعرّض له املرأة؛ بدايًة من 

العنف املنزيل Domestic Violence مروًرا بعنف الشارع، والعنف يف 

العمل، وصوال إىل العنف املقّنن والقانوين وعادة ما يكون مغلًّفا بفصول 

ينتج  الذي  الرمزي  العنف  جانب  إىل   .)Leila Hessini( وتشاريع 

باستمرار صوًرا منطيّة Stereotypes تعيد إنتاج نفس منط القوة والنفوذ 

 cultures Encyclopedia of( املرأة  بعالقته مع  املجتمع  املوجود يف 

women and Islamic(. وال ميكن أن نغفل هنا العنف الترشيعي، وهو 

األخطر، وشبكة القّوة القانونيّة التي ينسجها، خاّصة عندما نعتمد عىل 

 cultures( ثالثيّة جندر/ عرق/ طبقة عند تحليلنا لخطاب هذا القانون

.)Encyclopedia of women and Islamic

إًذا، ال يقترص العنف عىل العنف املادي، بل أّن العنف املسلّط ضّد املرأة 

منبّث شبكيّا يف كامل أطراف املجتمع بدايًة من املنزل، مروًرا بالشارع 

القوانني  سّن  تحتكر  مؤّسسة  بوصفها  الدولة  إىل  وصواًل  ومكّوناته، 

والترشيعات. لقد تطّورت مامرسة العنف ومل تعد تقترص عىل العنف 

املادي أو اللفظي، بل أصبح العنف الرمزّي هو العنف األهّم ألنّه ميتلك 

املجتمع،  يف  شبكيّا  متجّوال  يصبح  حيث  والتمويه،  التخّفي  إمكانيّة 

متخلاّل الواقع امللموس والواقع االفرتايض )نديم منصوري(، واألهّم أنه 

ينتقل من العنف العّمودي القائم عىل الرتاتبية ونظام القّوة الكالسييك، 

إىل العنف األفقي املسطّح الفاقد ملعامل واضحة وذي الخريطة الهالميّة، 

حيث يتواجد يف كّل مكان ويف الالمكان يف نفس الوقت. 

قراءة نقديّة يف فصول »قانون القضاء عىل العنف ضد املرأة )2017(«
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هذا العنف األخري ذو الخطوط غري الواضحة تصعب مقاومته ودراسته، 

ولبّه يف زمننا الراهن هو مؤسسة الدولة التي قال عنها ميشال فوكو أنّها 

»تُرينا وتُثبت لنا أنّه ال يوجد نوع من االنقطاع أو االنفصال بني السلطة 

 ،Macro- Power ومستوى السلطة الجمعيّة Micro- Power املجهريّة

)حسني  األخرى«  عن  الحديث  يستبعد  ال  إحداها  عن  الحديث  وأّن 

يوسف بوكرب(. وهذا العنف املنترش عىل مستوى امليكرو واملاكرو يُصيبنا 

بـ«فوبيا الدولة« )حسني يوسف بوكرب(، تلك الدولة املسؤولة عن سّن 

القوانني خالل الفرتة الحديثة من التاريخ.

إًذا، تتعّدد متظهرات املامرسة العنفيّة بني عنٍف مادي ولفظي ورمزي، 

وعنٍف جامعّي وفردّي. وخالل تحليلنا لتجلّيات العنف الذي تعرّضت 

نضع  أن  يجب  االقتصادي  العنف  خاّصة  الريفيّة  التونسية  املرأة  له 

املامرسات الجندرية بوصفها »عاماًل يف التقويم املتفاوت للعمل املأجور 

الحياة  جوانب  باقي  سياق  يف  املأجور  والعمل  املأجور،  غري  والعمل 

املجندرة« ) سينثيا ل. نيغري(. ولهذا ميكن لنا منهجيّا الربط بني مامرسة 

سّن القوانني بالنسبة للدولة و«العنف البنيوي املاكر لألبويّة السياسيّة« 

حيث يتحّول العنف من ُمعطى ظريّف سياقّي إىل ُمعطى بنيوّي هيكيّل 

الكامن يف  واملتواصل  املسترت  والثقايّف  البنيوّي  العنف  »إىل  التحّول  أي 

كثريا  أخطر  املختلفة...وهو  واالجتامعيّة  واالقتصاديّة  السياسيّة  البنى 

هو  املجال  هذا  يف  الثقايف  العنف  ودور  املبارش«،  املادّي  العنف  من 

)محمد  البنيوي«  العنف  أو  املبارش  للعنف  والصدقية  الرشعية  »منح 

سعدي(.

الفاعلين  المرأة«:  ضّد  العنف  على  »القضاء  قانون   •
االجتماعّيين والرهانات االقتصادّية

صدر قانون »القضاء عىل العنف ضّد املرأة« يف 11 أوت 2017 وأصبح 

مفّعال رسميّا يف 15 أوت 2017 بعد صدوره يف الرّائد الرسمي للجمهوريّة 

التونسيّة يف العدد 65. ويتكّون القانون من 44 فصال مقّسام عىل خمسة 

الوقاية  »يف  الثاين  والباب  عاّمة«،  »أحكام  اسمه  األّول  الباب  أبواب. 

جرائم  »يف  بعنوان  الثالث  والباب  املرأة«،  ضّد  العنف  من  والحامية 

والخدمات  اإلجراءات  »يف  بعنوان  الرابع  والباب  املرأة«،  ضّد  العنف 

واملؤّسسات«، والباب الخامس واألخري هو »أحكام ختاميّة«.

وأّما هدف هذا القانون فهو كام جاء يف الفصل األّول »يهدف...إىل وضع 

التدابري الكفيلة بالقضاء عىل كّل أشكال العنف ضّد املرأة القائم عىل 

الكرامة  الجنسني من أجل تحقيق املساواة واحرتام  التمييز بني  أساس 

ملختلف  التصّدي  عىل  تقوم  شاملة  مقاربة  باتّباع  وذلك  االنسانيّة، 

والتعّهد  الضحايا  وحامية  ومعاقبته  مرتكبيه  وتتبّع  بالوقاية  أشكاله 

يف  التونيس  بالدستور  جاء  ما  إىل  تُحيلنا  القانون  هذا  وأهداف  بهم«. 

فصله 21 من كون »املواطنني واملواطنات سواء أمام القانون من دون 

متييز«، الذي يُتبع بالفصل 46 من نفس الدستور الذي ينّص عىل »اتّخاذ 

التدبري الضوريّة للقضاء عىل العنف ضّد النساء«. أّما تعريف القانون 

اقتصادي ضّد  أو  أو جنيس  أو معنوي  مادي  اعتداء  »كّل  فهو  للعنف 

املرأة أساسه التمييز بسبب الجنس الذي يتسبّب يف إيذاء أو أمل أو رضر 

التونيس  )الدستور  للمرأة...«  اقتصادي  أو  أو جنيس  نفيس  أو  جسدي 

لسنة 2014(.

نقول هنا أّن تعريف وظائف القانون يف حّد ذاتها والتي ترتكز عليها 

عّدة  عىل  تُفرّس  أن  ميكن  رماديّة  مناطق  عّدة  تتخلّلها  الفصول  بقيّة 

التمييز  »أساسه  القانون  يُناهضه  الذي  العنف  أّن  معنى  فام  أوجه. 

التمييز  »أساسه  يكون  ال  الذي  العنف  يف  نفعل  فامذا  الجنس«؟  بني 

بسبب الجنس«؟  فامذا نقول يف عنف املرأة ضّد املرأة نفسها خاّصة 

يف حالة »املعينات املنزليّات«؟ يف حالة هذه الحالة ال نجد بعدا متييزيّا 

بني األنثى والذكر، أي أّن هذا النوع من العنف اليومي ال يرتكز عىل 

الجنس«، بل هو مامرسة يوميّة تستند عىل االستضعاف  »التمييز بني 

واالستغالل واالستنزاف.

نقول منذ بداية أّن القاعدة التعريفيّة التي يرتكز عليها القانون أساسا 

تسمح  كثرية  وهوامش  االختالالت  من  مجموعة  طيّاتها  يف  تحمل 

العنف ضّد  يعنيه مفهوم  الذي  املعنى  باملناورة واملراوغة والتأويل يف 

املرأة. وقد قّسم القانون العنف ضّد املرأة إىل ستّة أنواع وهي العنف 

املادي واملعنوي والعنف الجنيس والعنف السيايس والعنف االقتصادي 

التفريعات يف أنواع العنف نالحظ  والتمييز ضّد املرأة. يف خضّم هذه 

كرثة املناطق الهالميّة، فمثال يف تعريف العنف االقتصادي نجد أنّه »كّل 

فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغالل املرأة أو حرمانها من املوارد 

أو  األجر  أو  األموال  من  كالحرمان  مصدرها،  كانت  مهام  االقتصادية 

املداخيل، والتحّكم يف األجور أو املداخيل وحظر )prohibition( العمل 

األول،  الباب  املرأة،  العنف ضّد  القضاء عىل  )قانون  عليه«  اإلجبار  أو 

الفصل الثالث(.

عندما نستند إىل هذا التعريف الذي يهتم بالعنف االقتصادي ضّد املرأة 

املجهريّة  الحياة  التونسيّة خاّصة عىل مستوى  املرأة  ونطّلع عىل واقع 

نالحظ أن القانون يُعالج هذا النوع من العنف بطريقة كالسيكيّة تقرتب 

تونس  أي  األعامق«  »تونس  نساء  من  األكرب  فالعدد  السطحيّة.   من 

املناطق الداخليّة يشتغلن يف الحقول واملزارع الفالحية ويقبضن أجوًرا 

ولكن  وصّحتهن،  لجهودهّن  الكبري  لالستنزاف  نظرًا  قليلة  كانت  وإن 

د. محمد البشري  رازقيالعنف االقتصادي ضّد املرأة الريفّية يف تونس
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د. محمد البشري  رازقيالعنف االقتصادي ضّد املرأة الريفّية يف تونس

املشكلة ليست كام يُشري القانون أّن العنف االقتصادي ضّد املرأة يتمثّل 

يف »الحرمان من األموال واألجر...«، بل لُّب رحى املشكلة هي املنوال 

االقتصادي والتنموي الذي اتّبعته الدولة التونيّس  منذ االستقالل املرتكز 

عىل تهميش املناطق الداخليّة واالستثامر يف السواحل فقط، وهذا يعني 

أن العنف االقتصادي ضّد املرأة مسألة بنيويّة وليست ظرفيّة خاضعة 

الستغالل عابر أو طارئ أو شخيّص ميكن أن يُعالج مبجرّد قانون يردع 

الرثوة  توزيع  يف  الدولة  منهج  مشكلة  املشكلة  بل  والرشكات،  األفراد 

التنمويّة  واملشاريع  للمصانع  الدولة  فتوزيع  البالد.  جهات  كّل  عىل 

اقترص تقريبا عىل الرشيط الساحيل انطالقا من العاصمة تونس. حيث 

تبدأ كثافة املناطق الصناعيّة من مدينة بنزرت مرورا بالعاصمة وصوال 

عدى  فيام  غائبة  تقريبا  فهي  الداخليّة  املناطق  أّما  قابس.  مدينة  إىل 

مصنع السّكر بباجة ومصنع الحلفاء بالقرصين. باملقابل تتحّول املناطق 

الداخليّة إىل املمّول األّول للبالد التونسيّة للغذاء وخاّصة ماّدة الحبوب 

والظلِم  الفرص  تساوي  عدِم  مشهد  إىل  نضيف  وعندما  والخضوات. 

املجال  يف  الدولة  استثامر  توزّع  خريطَة  التونسيّة  البالد  يف  االقتصادي 

السياحي نالحظ أنّها تدّعم خريطة توزيع املناطق الصناعيّة وتعاكس 

مرتكزة  السياحيّة  التحتيّة  البنية  أّن  حيث  الفالحيّة.  الخريطة  متاما 

أساسا يف املناطق الساحليّة رغم تواجد مناطق سياحيّة مهّمة يف شامل 

البالد التونسية أو جنوبها، سواء من خالل السياحة الصحراويّة أو زيارة 

املناطق األثريّة أو السياحة االستشفائيّة. ولكن املشكلة هنا هي مشكلة 

بنيويّة حيث اقترصت دواخل البالد التونسيّة وخاّصة أريافها عىل انتاج 

الغذاء فقط.

للمناطق  تفقري  عنه  نتج  اقتصاديّا  العادل  غري  التنموي  النموذج  هذا 

الداخليّة، فقد أعلن املعهد الوطني لإلحصاء أّن نسبة الفقر يف املناطق 

الفقر  ضعف  تعادل  البلدي«  غري  »الوسط  عبارته  حسب  أو  الريفيّة 

املوجود يف املدن، فقد كانت نسبة الفقر يف الوسط البلدي سنة 2015 

%10.1، ويف الوسط الغري بلدي %26 )املوقع االلكرتوين للمعهد الوطني 

.)INS لإلحصاء

ميكن القول إذا أّن القانون يُشبه الشجرة التي تخفي الغابة، فهو يّدعي 

تُوزيِّع  مل  نفسها  الدولة  بينام  العمل،  يف  االستغالل  من  املرأة  حامية 

بشكل عادل فُرص العمل عىل كامل البالد بشكل عادل. كام أّن القانون 

يُحّمل املسؤوليّة لألفراد واملؤّسسات، ويهمل أّن املشكلة مشكلة بنيويّة 

تاريخيّة ترتكز عىل اعتامد الدولة عىل منوذج بنيوّي غري متوازن يعتمد 

عىل داخٍل يُنتج الغذاء وسواحٍل - وهي »املناطق املحظوظة« - تتمتّع 

ببنية تحتيّة سياحيّة وصناعيّة توفّر مناطق الشغل والعمل.

أّما عىل مستوى ميكرو الحياة اليوميّة فإّن الواقع أعقد بكثري من رؤوس 

األقالم التي يقّدمها القانون. فقد ورد يف الفصل 19 الذي يهتم بالعقوبات 

التي تنجّر عن العنف االقتصادي ضّد املرأة أنّه يُعاقب بخطيّة من ألفي 

دينار )3500 ريال( مرتكب العنف أو التمييز االقتصادي بسبب الجنس 

إذا ترتّب عن فعله:

• حرمان المرأة من مواردها االقتصادية أو التحّكم فيها.
• التمييز يف األجر عن عمل متساوي القيمة.

• التمييز يف املسار املهني مبا يف ذلك الرتقية والتدّرج يف الوظائف.

ضّد  املوّجه  االقتصادي  العنف  نضع  أين  العقوبات،  هذه  خالل  من 

املرأة الريفيّة التي تشتغل يف الحقل، خاّصة وأنّها ال تتمتّع ب«املسار 

املهني« أو »الرتقية«، وال ينطبق عليها عنرص »التمييز يف األجر عن عمل 

متساوي القيمة« ألنّها ال تشتغل إال مع نساء فقط، كلّهّن يأخذن نفس 

األجر؟ 

التونسيّة  املرأة  التي تعيشها  الصعبة  الظروف  أّن  نقول يف هذا اإلطار 

له  يتعرّضن  الذي  اليومي  االقتصادي  والعنف  الّريف«  »نساء  وخاّصة 

مل يرُش له القانون ال من قريب وال من بعيد خاّصة وأّن نسبة النساء 

بني العاملني يف الفالحة يف تونس هي أكرث من %90 )تقرير أعّدته قناة 

اليوتيوب:  الفيديو عىل  بتاريخ 4 أوت 2015، ميكن مشاهدة  الجزيرة 

أن  ميكن  فهل   )www.youtube.com/watch?v=JTNzsKHwOZo

نُسّن قانونا واحًدا شاماًل يف ظّل تعّدد وضعيّات العنف االقتصادي الذي 

تتعرّض له النساء يف تونس؟ هل ميكن أن نقارن العنف االقتصادي الذي 

تتعرّض له مثال املعلّمة أو الطبيبة أو وزيرة السياحة التونسيّة بالعنف 

الذي تتعرّض له املرأة الريفيّة؟ إّن املرأة التونسية تكّفلت بكّل العمل 

الفالحي تقريبًا إالّ أّن الرجل يُهيمن عىل الجزء األكرب من األجور. حيث 

 10 الواحد بني  الفالحي  اليوم  يأخذن عن  النساء  % من  أّن نسبة 89 

دينار )3 دوالر( و15 دينار )5 دوالر(، وأقّل من 2 % منهّن يأخذن أكرث 

من 15 دينار. عكس الرجل حيث 55 % من الرجال يأخذون أجرًا بأكرث 

من 15 دينارا يف اليوم. واألهّم هنا أّن 73.6 % من النساء »الريفيّات« 

يعملن  أنهّن  يعني  وهذا  االلكرتوين(،  نواة  )موقع  عقد  بدون  يعملن 

بدون تأمني عن املرض والحوادث ودون الدخول يف منظومة »املعاش«، 

أي األجر الذي يأخذه عادة املوظّف عند التقاعد.

كّل هذا الزّخم العنفي ضّد املرأة »الريفيّة« مل يرُش له القانون بتاتًا، حيث 

 ،Practice واملامرسة اليومية Discours نالحظ فرقًا واضًحا بني الخطاب
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 )marginalization( التهميش  إنتاج  يف  الدول  دور  يربز  هنا  ومن 

يتميّز  القانون  هذا  أن  ونالحظ  القانونيّة.  الترشيعات  عىل  املرتكزة 

الظلم.  لرشعنة  عديدة  مناورة  يُنتج هوامش  ماّم  والعموميّة  باالتّساع 

االقتصادي وتُقّننه. وهذا ما  للظلم  القانونيّة تؤّسس  وهذه املامرسات 

القوانني وحده ال ميكن أن يحمي األفراد  بأّن سّن  يجرّنا إىل االستنتاج 

التونسيّة تذكرنا  من الظلم والعنف. وحالة املرأة »الفالحيّة« يف البالد 

بالنظام الزراعّي األبوّي ولكّن هذه املرّة الدولة هي الراعيّة لهذا النظام، 

تسهر  الذي  الفالحي  واإلنتاج  اليومي  مجهودها  املرأة  تقايض  حيث 

عىل انتاج أكرث من 90 % منه مقابل أجر زهيد يكرّس سلطة املنظومة 

الحديثة، خاّصة  التونسيّة  الدولة  يُقّوضها كام تدعي  أن  األبويّة عوض 

منذ االستقالل سنة 1956. 

 Supports وهذا ما يوصلنا إىل االستنتاج اآلخر أال وهو تداخل محامل

تتامهى  التونسيّة. حيث  الدولة  والباترياركيّة/األبويّة يف حالة  الحداثة 

الدعوة إىل تبّني الدولة لحقوق املرأة، باعتامد اقتصاد الدولة نفسه عىل 

َعرَِق هؤالء النساء بدون أن يُعطنَي حقوقهّن. ومن هنا يتّم إعادة انتاج 

املؤسسة  أّن  نالحظ  قانونيّة.  بصيغة  ولكن  األبوّي/البرتياريك  النموذج 

التمييز الجندرّي  إنتاج  أنّها ساهمت يف  القانونيّة مل تنتبه، أو أغفلت، 

الرشعي  للعنف  وحيٌد  ومحتكٌر  ُمْنِتٌج  باعتبارها  فالدولة  إنهائه.  بدل 

الذايت  املرأة »الفالحيّة« سواء عىل مستوى توفري االكتفاء  تستفيد من 

املواد  هذه  فائض  تصدير  مستوى  عىل  أو  الحبوب(،  )خاّصة  الغذايئ 

عن  الطرف  تغّض  أنّها  كام  والتُمور(.  الزيتون  وزيت  الحبوب  )خاّصة 

األجر  وبالتّايل من  البطالة،  ارتفاع ظاهرة  الحقل من  استفادة صاحب 

ليُصبح  السلعة  تكلفة  انخفاض  من  يستفيد  وبذلك  للمرأة،  املنخفض 

لديه منتٌج تنافيٌس عىل مستوى الّسوق ميكن بيعه بسهولة بعد جمع 

من  املنتوج  يشرتون  الغذائيّة  الرشكات  أصحاب  فإّن  وأخريًا  املحصول. 

صاحب الحقل بهذا السعر التنافيس ليك يوفّروا هامًشا من الربح بعد 

نهاية العمليّة الصناعيّة وتسويق املنتوج )الطامطم املُعلّبة مثاًل( بسعر 

إًذا، الظلم االقتصادي الذي تتعرّض له »الفالّحة«  يُقبل عليه املشرتي. 

هو بنية ترتكز عليها السياسة االقتصاديّة للدولة. وهذا ما يؤكّد الطرح 

القائل بأّن املرأة دامئًا ما تكون املتّضر األّول من السياسة االقتصاديّة 

.)Margaret Maruani, Danièle Meulders( الخاطئة للدولة

الخاتمة:
ميكن القول بأّن قانون »القضاء عىل العنف ضّد املرأة« يحمل يف طيّاته 

خالل  فمن  الغابة.  تُغطّي  التي  الشجرة  يشبه  ولكّنه  إيجابيّات،  عّدة 

ضّد  االقتصادي  العنف  ملقاومة  القانون  سّنها  التي  لإلجراءات  دراستنا 

املرأة الحظنا تجاهله أو تناسيه مجموعة مهّمة من االختالالت أهّمها 

ضّد  االقتصادّي  العنف  تفاقم  يف  الدولة  مساهمة  إىل  اإلشارة  تجّنب 

االقتصادّي،  العنف  ملفهوم  واضًحا  تعريًفا  يطرح  مل  بل  الريفيّة،  املرأة 

واملناورة.  للتأويل  قاباًل  فضفاًضا  تعريًفا  يعترب  قّدمه  الذي  والتعريف 

واألخطر يف هذا القانون أنّه حّمل املسؤوليّة لفاعلني اجتامعيّني ثانوينّي 

املجال  بقاء  من  األكرب  املستفيدة  الدولة  أن  وتناىس  املُؤّجرين  خاّصة 

الفالحّي، مثاًل، قامئًا عىل كاهل عىل استغالل املرأة الريفيّة. ال ميكن إذا 

يف هذا اإلطار أن نتحّدث عن مساوات بني الرجل واملرأة يف تونس، بل 

واألخطر ال نستطيع الحديث عن مساوات بني املرأة الريفيّة وبقيّة نساء 

مساوات  عن  الحديث  فقبل  املهندسة...(،  املوظّفة،  )الطبيبة،  تونس 

الرجل واملرأة علينا طرح مسألة املساوات بني نساء الوطن الواحد، وهذا 

أمر مل يرُش له قانون القضاء عىل العنف ضّد املرأة.

نؤكّد يف األخري عىل أّن انتاج الفعل املتحيّز ضّد املرأة الذي يُنتج متثّل 

جندري معنّي يف مجتمع ما، هو متاٍه بني مامرسة عىل مستوى املاكرو 

كخطاب، وعىل مستوى امليكرو كمامرسة. ففعل سّن القوانني هو فعل 

إذا  املجتمع  مغايرًا يف  يُنتج خطابًا  أن  بامتياز وال ميكن  خطايّب رسدّي 

تغافل عن رهانات الفاعلني االجتامعيّني املحليّني، فإن كان القانون يُنتج 

فإّن  »حداثيّة«  قانونيّة  بصبغة  مغلّفا  كان  ولو  متحيّزا  جندريّا  خطابا 

الفاعل االجتامعي )صاحب الحقل، أصحاب الرشكات( هو الذي يُعيد 

انتاج هذا الخطاب ويُجّذره مجتمعيّا. واستفادة الدولة تكمن يف تالقي 

القانونية  القّوة  شبكة  فتشكيل  االجتامعي،  والفاعل  القانون  مصالح 

والترشيعيّة يرُتجم توازن املصالح ومراكز القوى واملتنّفذين )جويل. س. 

مجدال/ بريان نيلسون/ ديرت غريم(.
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