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1- مقدمة:
حتتفل نساء تونس في 13 أغسطس من كل عام بعيدهن، وهو تاريخ إقرار مجلة األحوال الشخصية الصادرة في 

أغسطس 1956، أي مباشرة بعد االستقالل، والتي سنت قوانني شكلت تغيرات جوهرية في اجملتمع من أهمها منع تعدد 

الزوجات وجعل الطالق بيد احملكمة عوضاً عن الرجل. وفي مناسبة الذكرى احلادية والستني للعيد الوطني للمرأة أعطى 

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسى إشارة البدء لتفعيل املساواة بني الرجل واملرأة في كافة اجملاالت. وأقر السبسي في 

خطابه تشكيل جلنة للبحث في الصيغ القانونية والنظر في املساواة في امليراث، والبحث عن صيغ ال تتعارض مع الدين، 

كما وجه دعوة إلعادة النظر في املنشور رقم 73 باألخص الذي مينع زواج املرأة التونسية املسلمة بأجنبي غير مسلم.

أثارت اقتراح الرئيس التونسي السبسي معارضة قوية من األزهر مبصر وخاصًة بعد إعالن املفتي الرسمي في تونس 

والباحثون بديوان اإلفتاء التونسي دعمهم ملقترحات الرئيس. وفي سياق تناقض مع تصريحات األزهر، قال مكتب املفتي 

الرسمي إن اإلصالحات املقترحة بشأن الزواج وامليراث ستتماشى مع التعاليم اإلسالمية.

ونظراً ملا ستؤدي له القوانني اجلديدة من تغير في وضع املرأة التونسية، وما قد يكون لها من انعكاسات على وضع 

املرأة العربية بصفة عامة فقد رأى املركز املصري لبحوث الرأى العام )بصيرة( ضرورة إجراء استطالع للرأي العام املصري 

والتونسي حول القوانني املقترحة حديثاً من الرئيس قائد السبسى والقوانني الصادرة في إقرار مجلة األحوال الشخصية، 

والتي يتم العمل بها في تونس حالياً.

2- منهجية استطالع الرأي العام على اجلمهور التونسي واجلمهور املصري
مت إجراء استطالع الرأى على اجلمهور التونسي من خالل املقابالت الهاتفية املدعومة باحلاسوب على عينة احتمالية 

حجمها 509 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر ويقل هامش اخلطأ في النتائج عن 5%. وبلغت نسبة االستجابة 

حوالي 28% ومتت املقابالت في الفترة من 23 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2017. 

مت إجراء استطالع الرأى على اجلمهور املصري باستخدام الهاتف املنزلي والهاتف احملمول للمستجيبني، ومت إجراء 

املقابالت الهاتفية على عينة احتمالية حجمها 1517 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر ممثلة لكل محافظات 

اجلمهورية، وقد متت املقابالت في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس 2017. وبلغت نسبة االستجابة حوالي 41%، ويقل هامش 

اخلطأ في النتائج عن %3. 

ترجيحية  أوزان  اجملتمع فقد مت حساب  يتناسب مع نسبتها في  العينة متثيالً  اخملتلفة في  الفئات  ولضمان متثيل 

وقد استخدمت  للسكان،  الفعلية  الدميوغرافية  التركيبة  بدقة  العينة بشكل طفيف حتى تعكس  لضبط خصائص 

السكاني  التعداد  إلى  األوزان  في  اإلستناد  ومت  لعينة مصر،  األوزان  2014 حلساب  ملصر  الصحي  السكاني  املسح  نتائج 

التونسي األخير لعام 2014 حلساب األوزان لعينة تونس.
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جدول )1( التوزيع النسبي لبعض اخلصائص اخللفية للمستجيبني 

*40 حالة بيان مفقودة مرجح
* 1 حالة بيان مفقودة مرجح

 النسبة
املرجحة

 العدد
املرجح

 العدد
الفعلي

اخلصائص اخللفية

%51.30 261 375 ذكر
النوع

%48.70 248 134 أنثى

%15.20 77 80        أقل  من 30    

57.80%    العمر**   294 275 49- 30

%26.90 137 153     فأكثر   50

%79.20 403 437 حضر
نوع السكن

%20.80 106 72 ريف

%24.80 126 213 محافظات منطقة  تونس

  منطقة 
       السكن   

%14.40 73 63 محافظات شمال شرق

%9.50 49 36 محافظات شمال غرب

%24.30 124 120 محافظات مركز الغرب

%13.50 69 33 محافظات مركز الشرق )ساهل)

%13.60 69 44 محافظات  اجلنوب

%20.50 104 100           أقل  من  متوسط      
  املستوي 

      التعليمي     
%40.20 205 194           متوسط/ فوق  متوسط      

%39.30 200 215        جامعي  فأعلى    

%13.00 61 76 منخفض
املستوى 

االقتصادي*
%26.80 126 112 متوسط

%60.10 282 278 مرتفع

%62.10 316 374 يعمل حالياً
 مشاركة القوى

العاملة
%8.80 45 43 متعطل ويبحث عن عمل

%29.10 148 92 خارج قوة العمل

%100 509 509 اإلجمالي
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جدول )2( التوزيع النسبي لبعض اخلصائص اخللفية للمستجيبني 

**عدد غري كاف لالستدالل اإلحصائي.

 النسبة
املرجحة

 العدد
املرجح

 العدد
الفعلي

اخلصائص اخللفية

50.2 762 879 ذكر
النوع

49.8 755 638 أنثى

26.2 398 411        أقل  من 30    

43.7  العمر   663 677 49- 30

30.1 456 429 50  فأكثر     

39.8 604 1049 حضر
نوع السكن

60.2 913 468 ريف

15.7 238 441        احملافظات  احلضرية      

  منطقة 
       السكن   

46.8 710 616        الوجه  البحري      

36.7 557 430        الوجه  القبلي      

0.8 12 30 محافظات  احلدود**           

49.5 751 401           أقل  من  متوسط      
  املستوي 

      التعليمي     
36.2 549 662           متوسط/ فوق  متوسط      

14.3 217 454        جامعي  فأعلى    

58.2 861 600 منخفض
املستوى 
االقتصادي

28.7 425 558 متوسط

13.1 194 318 مرتفع

40.8 619 731 يعمل حالياً
 مشاركة القوى

العاملة
12.3 187 178 متعطل ويبحث عن عمل

46.9 712 608 خارج قوة العمل

%100 1517 1517 اإلجمالي
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تقسيم  ومت  اإلناث.  من  و%49  الذكور  من   %51 العينة  تضم  حيث  التونسية،  العينة  خصائص  يوضح   )1( جدول 

العمر؛ فنسبة الشباب )بني 18 و29  العمرية إلظهار االختالفات حسب  إلى نفس اجملموعات  األعمار اخملتلفة للمجيبني 

أو أعلى بنسبة 27%. وكذالك  تتراوح أعمارهم بني 30 و49 سنة 58%، واملواطنني 50 سنة  الذين  سنة( 15%، واملواطنون 

بالنسبة ملستويات التعليم مت تقسم مستوي تعليم املستجيبني إلى أربعة مستويات، بلغت نسبة الذين حصلوا على 

التعليم الوصفي أقل من متوسط )إعدادي فأقل( 20%، وبلغت نسبة التعليم املتوسط أو فوق املتوسط 40%، بينما حصل 

املصريون الذين حصلوا على شهادة جامعية 39% من العينة. وأخيراً، استناداً إلى مناطق اإلقامة، قسم املستجيبون إلى 

مناطق حضرية، حيث بلغت نسبتهم 79%، ونسبة سكان الريف 21%. وشكلت العينة من محافظات منطقة تونس %25 

من العينة، وجاء متثيل محافظات شمال شرق بنسبة 14%، محافظات شمال غرب 10%، محافظات مركز الغرب %24، 

محافظات مركز الشرق )ساهل( 14%، وأخيراً محافظات اجلنوب 14% من العينة.    

يوضح جدول )2( أن نسبة الذكور في عينة املصريني تبلغ 50.2% و49.8% من اإلناث، وتبلغ نسبة الشباب )بني 18 و29 

سنة( 26.2%، ونسبة الذين تتراوح أعمارهم بني 30 و49 سنة 43.7%، ونسبة من بلغوا 50 سنة أو أعلى 30.1%. أما بالنسبة 

ملستويات التعليم، فقد بلغت نسبة الذين حصلوا على التعليم أقل من متوسط )إعدادي فأقل( 49.5%، وبلغت نسبة 

التعليم املتوسط أو فوق املتوسط 36.2%، بينما املصريون الذين حصلوا على شهادة جامعية نسبتهم 14.3%. واستناداً 

إلى مناطق اإلقامة، بلغ سكان مناطق حضرية 39.8%، وسكان الريف 60.2%، كذلك شكل 15.7% من العينة من احملافظات 

احلضرية، وجاءت متثيل الوجه البحري ملصروالوجه  القبلي بنسبة  46.8% و36.7% على التوالي، في حني شكلت احملافظات  

احلدودية 0.8% من العينة.             

وقد مت سؤال املبحوثني عن إمتالكهم أوأي من أفراد أسرتهم املعيشية لسيارة مالكي وغسالة أوتوماتيك لتحديد 

مستواهم االقصادي، وبلغت نسبة املصريني في الفئة األدنى )الميتلكون سيارة مالكي أو غسالة أوتوماتيك( 58%، ونسبة 

املصريني في الفئة املتوسطة )الميتلكون سيارة( 29%، أما الفئة األعلى )ميتلكون سيارة مالكي أو غسالة أوتوماتيك( %13. 

وأخيراً فالبيانات املعروضة في اجلدول توضح تقسيم املشاركة في القوى العاملة حيث يعمل نحو 41% من املبحوثني، 

و12% متعطلني ويبحثون عن عمل، و47% خارج قوة العمل.        

3- نتائج استطالع الرأي العام على اجلمهور التونسي
يجرى  والتي  املقترحة  القوانني  ومشروعات  الصادرة  القوانني  على  التونيسيني  موافقة  مدى  القسم  هذا  يعرض 

نقاش مجتمعي عليها في تونس حالياً، ويركز القسم على القوانني التالية:

1- قانون املساواة بني الرجال والنساء في امليراث،

2- قانون حق الزوجة في تطليق نفسها،

3- قانون منع تعدد الزوجات،

4- قانون زواج املسلم من غير املسلمة.
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3-1- مدى املوافقة على قانون املساواة بني الرجال والنساء يف املرياث

توضح النتائج انخفاض نسبة املوافقة بني الشعب التونسي على تطبيق قانون املقترح حديثاً ملساواة في امليراث 

بني الرجال والنساء في تونس حيث ال تتعدى نسبة املوافقة 18%، وتنخفض النسبة بني الذكور مقارنًة باإلناث حيث تبلغ 

نسبة املوافقني 13% بني الذكور مقابل 23% بني اإلناث. ويالحظ أن نسبة املوافقني على القانون بني التونسيني في أدنى 

التونسيني في املستوى االقتصادي  باقي املستويات حيث تصل 27%، مقابل 14% و17% بني  مستوى اقتصادي أعلى من 

فئة  بني   %27 مقابل   %14 حوالي  لتصل  العاملني  بني  املوافقة  نسبة  تنخفض  كذلك  الترتيب.  على  واألعلى  املتوسط 

املتعطلني و25% بني من هم خارج قوة العمل.

شكل )1( توزيع التونسيني حسب املوافقة على قانون املساواة بني الرجال والنساء في امليراث 

وتظهر اختالفات واضحة في نسب املوافقة على املساواة في امليراث حسب محل اإلقامة حيث تبلغ نسبة املوافقة 

أقل قيمة لها بني سكان محافظات اجلنوب )9%( بينما تصل إلى أعلى قيمة لها )22%( بني سكان محافظات مركز الغرب.

وتظهر النتائج أن النساء األقل متكيناً هن األكثر موافقة على القانون حيث تشير النتائج إلى أن نسبة املوافقة 

على القانون تصل إلى 28% بني السيدات احلاصالت على تعليم أقل من متوسط مقابل 23% بني احلاصالت على تعليم 

جامعي أو أعلى و27% بني السيدات الالتي التعملن مقابل 18% بني السيدات الالتي تعملن.
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جدول )3( نسب املوافقة والرفض على قانون املساواة في امليراث بني الرجال والنساء في تونس حسب اخلصائص 

اخللفية

العدد %
غير متأكد/ 

ال أعرف
 غير

موافق
موافق اخلصائص اخللفية

260 %100 %2.3 %84.6 %13.1 ذكر
النوع+

248 %100 %1.2 %75.4 %23.4 أنثى

77 %100 %2.6 %76.6 %20.8        أقل  من 30    

294    العمر   %100 %1.4 %82.3 %16.3 49- 30

136 %100 %2.2 %77.3 %20.6 50  فأكثر     

403 %100 %1.5 %79.4 %19.1 حضر
نوع السكن

106 %100 %1.9 %83.7 %14.4 ريف

125 %100 %1.6 %77.0 %21.4 محافظات منطقة  تونس

  منطقة 
       السكن   

73 %100 %4.1 %79.5 %16.5 محافظات شمال شرق

49 %100  %81.2 %18.7 محافظات شمال غرب

124 %100 %1.6 %76.4 %22.0 محافظات مركز الغرب

69 %100 %1.4 %81.2 %17.4 محافظات مركز الشرق )ساهل)

69 %100  %91.1 %8.8 محافظات  اجلنوب

104 %100 %1.0 %79.1 %20.0           أقل  من  متوسط      
  املستوي 

      التعليمي     
205 %100 %1.9 %83.9 %14.1           متوسط/ فوق  متوسط      

199 %100 %2.0 %76.5 %21.5        جامعي  فأعلى    

61 %100 %6.5 %66.2 %27.4 منخفض
املستوى 
االقتصادي

126 %100 %0.8 %84.8 %14.4 متوسط

282 %100 %1.1 %82.2 %16.8 مرتفع

315 %100 %1.9 %84.4 %13.7 يعمل حالياً
مشاركة القوى 

العاملة
45 %100  %73.4 %26.7 متعطل ويبحث عن عمل

148 %100 %1.4 %73.6 %25.0 خارج قوة العمل

 %100 %1.6 %80.2 %18.1 %
اإلجمالي

508  8 407 92 العدد
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3-2- مدى املوافقة على قانون حق الزوجة يف تطليق نفسها

تغلب الرأي املعارض على قانون حق الزوجة في تطليق نفسها حيث بلغت نسبة غير املوافقني )51%(، مقابل %38 

موافقني و11% لم يستطيعوا التحديد. وهنا نالحظ زيادة نسبة الذين لم يستطيعوا حتديد رأيهم في هذا القانون مقارنًة 

بالقوانني األخرى. وارتفعت هذه النسبة إلي 17% بني فئتي اجلامعيني واإلناث وكذلك بني سكان محافظات شمال شرق 

حيث بلغت 29% ومحافظات مركز الشرق )ساهل( حيث بلغت %17.

شكل )2( توزيع التونسيني حسب املوافقة على قانون حق الزوجة في تطليق نفسها 

يظهر هنا أيضاً اختالفات معنوية في نسب املوافقة حسب اخلصائص، فعلى الرغم من زيادة نسبة اإلناث الالتي لم 

تستطعن حتديد رأيهن في هذا القانون مقارنًة بالذكور، إال أن نسبة املوافقة بني اإلناث كانت أعلى منها بني الذكور )%42 

مقابل 34% على الترتيب(. كما تشير النتائج إلى أن نسبة املوافقة ترتفع بارتفاع املستوى التعليمي حيث بلغت 26% بني 

احلاصلني على تعليم أقل من متوسط مقابل 46% بني احلاصلني على تعليم جامعي أو أعلى. وال تختلف نسبة املوافقة 

بني اإلناث والذكور احلاصلني على تعليم أقل من متوسط بينما ترتفع نسبة املوافقة من 41% بني الذكور احلاصلني على 

تعليم جامعي إلى 51% بني اإلناث احلاصالت على تعليم جامعي.                                                      

وتشير النتائج إلى أنه كلما ارتفع املستوى التعليمي للنساء كلما زادت موافقتهن على القانون حيث تتضاعف 

نسبة املوافقة من 25% بني احلاصالت على تعليم أقل من متوسط إلى 51% بني احلاصالت على تعليم جامعي. 
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جدول )4( توزيع املستجيبني حسب املوافقة على قانون حق املرأة في تطليق نفسها حسب اخلصائص اخللفية

العدد %
غير متأكد/ 

ال أعرف
 غير

موافق
موافق اخلصائص اخللفية

260 %100 %4.2 %61.7 %34.1 ذكر
النوع

248 %100 %17.3 %40.6 %42.2 أنثى

77 %100 %5.1 %42.3 %52.6        أقل  من 30    

293    العمر   %100 %14.3 %54.0 %31.6 49- 30

137 %100 %5.9 %50.7 %43.3 50  فأكثر     

403 %100 %10.0 %51.0 %39.1 حضر
نوع السكن

106 %100 %12.4 %53.3 %34.3 ريف

126 %100 %7.1 %50.8 %42.1 محافظات منطقة  تونس

  منطقة 
       السكن   

73 %100 %28.8 %37.0 %34.2 محافظات شمال شرق

49 %100 %2.0 %68.0 %30.0 محافظات شمال غرب

123 %100 %4.9 %51.6 %43.4 محافظات مركز الغرب

69 %100 %17.1 %44.3 %38.5 محافظات مركز الشرق )ساهل)

69 %100 %7.2 %63.8 %28.9 محافظات  اجلنوب

104 %100 %13.2 %61.3 %25.5           أقل  من  متوسط      
  املستوي 

      التعليمي     
205 %100 %2.9 %60.0 %37.1           متوسط/ فوق  متوسط      

199 %100 %17.0 %37.0 %46.0        جامعي  فأعلى    

61 %100 %3.2 %66.7 %30.2 منخفض
املستوى 
االقتصادي

126 %100 %12.8 %59.2 %28.0 متوسط

281 %100 %11.7 %44.4 %43.9 مرتفع

316 %100 %9.5 %55.5 %35.0 يعمل حالياً
مشاركة القوى 

العاملة
45 %100 %4.4 %42.2 %53.4 متعطل ويبحث عن عمل

148 %100 %14.2 %45.2 %40.5 خارج قوة العمل

 %100 %10.5 %51.4 %38.1 %
اإلجمالي

509  53 261 193 العدد
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3-3- مدى املوافقة على قانون منع تعدد الزوجات

وبتناول رأي الشعب التونسي حول قانون منع تعدد الزوجات، جند أنه على الرغم من غلبة الرأي املعارض على هذا 

القانون وذلك بنسبة 56% تقربياً، فإن نسب املوافقة عليه أعلى مقارنًة بالقوانني أو مشروعات القوانني األخرى املتضمنة 

في االستطالع حيث تبلغ نسبة املوافقني عليه 41%. وتوضح البيانات وجود اختالفات معنوية في نسب املوافقة حسب 

اخلصائص اخملتلفة، فكما هو متوقع اإلناث أكثر موافقة علي قانون منع تعدد الزوجات عن الذكور )59% مقابل 34% على 

الترتيب(،  وتظهر النتائج أن اإلناث األكثر متكيناً هن األكثر موافقًة على القانون مقارنًة باإلناث األقل متكيناً وكذلك مقارنًة 

بالذكور، حيث تشير النتائج إلى أن نسبة املوافقة على قانون منع تعدد الزوجات تبلغ 57% بني السيدات الالتي تعملن 

أقل من  تعليم  تعليم جامعي مقابل 25% بني احلاصالت على  الالتي التعملن، و66% بني احلاصالت على  مقابل 42% بني 

متوسط، بينما تبلغ نسبة املوافقة بني الذكور احلاصلني على تعليم جامعي 42% مقابل 31% بني الذكور احلاصلني على 

تعليم أقل من متوسط. وبصفة عامة ترتفع نسبة املوافقة مع ارتفاع املستوى التعليمي بغض النظر عن النوع.

شكل )3( توزيع التونسيني حسب املوافقة على قانون منع تعدد الزوجات 

وتوضح النتائج أن نسبة سكان احلضر املوافقني على القانون ضعف نسبة املوافقني على القانون في الريف )%46 

مقابل 23%(، وعلى مستوى املناطق تأتي محافظات الشرق كأقل املناطق موافقًة على القانون بنسبة 33% بينما تشهد 

محافظات اجلنوب أعلى نسبة موافقة بلغت %48.
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جدول )5( نسب املوافقة والرفض على قانون منع تعدد الزوجات في تونس حسب اخلصائص اخللفية

العدد %
غير متأكد/ 

ال أعرف
 غير

موافق
موافق اخلصائص اخللفية

261 %100 %4.6 %61.1 %34.2 ذكر
النوع

248 %100 %2.0 %49.4 %48.6 أنثى

77 %100 %3.9 %39.0 %57.2        أقل  من 30    

294    العمر   %100 %3.4 %57.7 %38.9 49- 30

137 %100 %2.9 %60.6 %36.5 50  فأكثر     

403 %100 %3.7 %50.4 %46.0 حضر
نوع السكن

106 %100 %1.9 %75.3 %22.8 ريف

126 %100 %4.0 %59.6 %36.5 محافظات منطقة  تونس

  منطقة 
       السكن   

73 %100 %5.6 %50.0 %44.5 محافظات شمال شرق

49 %100 %2.0 %59.2 %38.8 محافظات شمال غرب

124 %100 %2.4 %52.5 %45.2 محافظات مركز الغرب

69 %100 %7.2 %59.4 %33.3 محافظات مركز الشرق )ساهل)

69 %100  %52.1 %47.8 محافظات  اجلنوب

104 %100 %3.8 %67.6 %28.5           أقل  من  متوسط      
  املستوي 

      التعليمي     
205 %100 %3.4 %62.2 %34.3           متوسط/ فوق  متوسط      

200 %100 %3.0 %42.5 %54.5        جامعي  فأعلى    

61 %100 %6.5 %58.1 %35.4 منخفض
املستوى 
االقتصادي

126 %100 %4.8 %71.2 %24.0 متوسط

282 %100 %1.4 %50.7 %47.8 مرتفع

316 %100 %3.8 %55.4 %40.9 يعمل حالياً
مشاركة القوى 

العاملة
45 %100 %2.2 %42.2 %55.5 متعطل ويبحث عن عمل

148 %100 %2.7 %59.9 %37.4 خارج قوة العمل

 %100 %3.4 %55.5 %41.1 %
اإلجمالي

509  17 283 209 العدد
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3-4- مدى املوافقة على قانون زواج املسلم من غري املسلمة

يرفض معظم التونسيني فكرة تطبيق قانون زواج املرأة املسلمة من غير املسلم بنسبة بلغت حوالي 87% مقابل 

العمر اخملتلفة في  التونسيني في فئات  النتائج اختالفات بني  9% موافقني و3% لم يستطيعوا حتديد موقفهم. وتظهر 

موافقتهم على القانون اخلاص بزواج املسلمة من غير املسلم حيث تبلغ نسبة املوافقني بني الشباب أقل من 30 سنة 

حوالي 16% مقابل 9% بني التونسيني في الفئة العمرية )30-49( سنة و7% بني من بلغوا من العمر 50سنة فأكثر. وفي 

املقابل تبدو فئة العمر املتوسطة )30-49( سنة هي األكثر رفضاً بنسبة 90% تليها األكبر سناً )50 فأكثر( بنسبة 88% ثم 

الشباب بنسبة 74%. ويظهر واضحاً أن الشباب هم األكثر حيرة حيث تبلغ نسبة من لم يستطيعوا حتديد موقفهم %10 

مقابل 1% من العمر املتوسط و4% بني األكبر سناً )50 فأكثر(، وتتقارب نسبة املوافقة بني مناطق السكن اخملتلفة فيما عدا 

محافظات اجلنوب التي تبدو أكثر رفضاً للقانون حيث تبلغ نسبة املوافقني 2% مقابل 97% رافضون.

شكل )4( توزيع التونسيني حسب املوافقة على قانون زواج املسلم من غير املسلمة 

وجدير بالذكر أنه التوجد اختالفات معنوية بني موقف الذكور واإلناث من القانون كما التوجد اختالفات معنوية في 

موقف ذوى املستويات التعليمية اخملتلفة.
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جدول )6( نسب املوافقة والرفض على قانون زواج املرأة املسلمة من غير املسلم في تونس حسب اخلصائص اخللفية

12

العدد %
 /غير متأكد

ال أعرف
 غير

موافق
موافق اخلصائص اخللفية

261 %100 %2.3 %87.3 %10.4 ذكر
النوع

248 %100 %4.4 %87.5 %8.0 أنثى

77 %100 %10.4 %74.0 %15.6        أقل  من 30    

294    العمر   %100 %1.4 %90.2 %8.5 49- 30

137 %100 %4.4 %88.4 %7.3 50  فأكثر     

403 %100 %4.0 %85.6 %10.4 حضر
نوع السكن

106 %100 %1.0 %94.3 %4.8 ريف

126 %100 %3.2 %84.9 %11.9 محافظات منطقة  تونس

  منطقة 
       السكن   

73 %100 %2.7 %85.0 %12.3 محافظات شمال شرق

49 %100 %4.0 %86.0 %10.0 محافظات شمال غرب

124 %100 %4.8 %86.2 %8.9 محافظات مركز الغرب

69 %100 %4.5 %86.6 %9.0 محافظات مركز الشرق )ساهل)

69 %100 %1.5 %97.0 %1.5 محافظات  اجلنوب

104 %100  %90.4 %9.6           أقل  من  متوسط      
  املستوي 

      التعليمي     
205 %100 %2.4 %90.3 %7.4           متوسط/ فوق  متوسط      

200 %100 %6.0 %82.9 %11.0        جامعي  فأعلى    

61 %100 %1.6 %88.5 %9.8 منخفض
املستوى 
االقتصادي

126 %100 %2.4 %90.4 %7.2 متوسط

282 %100 %3.5 %86.9 %9.5 مرتفع

316 %100 %3.8 %86.7 %9.4 يعمل حالياً
مشاركة القوى 

العاملة
45 %100 %4.5 %79.5 %15.9 متعطل ويبحث عن عمل

148 %100 %2.7 %91.3 %6.1 خارج قوة العمل

 %100 %3.4 %87.4 %9.3 %
اإلجمالي

509  17 444 47 العدد



3-5- رأي التونسيني يف التأثري السياسي هلذه القوانني علي االنتخابات الرئاسية التونسية القادمة

تفعيل  تأثير  في  التونسيني  رأى  على  الضوء  االستطالع  يلقي  تونس  في  القادمة  الرئاسية  االنتخابات  ظل  وفي 

القوانني املقترحة حديثاً من الرئيس السبسي على األصوات االنتخابية.

وينقسم اجلمهور التونسي في رأيهم حول تأثير تفعيل قوانني مساواة املرأة بالرجال املقترحة حديثاً على أصوات 

يرى  أخرى، كما  لفترة  السبسي  انتخاب  على  النساء  القوانني سوف تشجع  تفعيل  بأن  منهم   %45 يرى  النساء، حيث 

حوالي 46% بأن تفعيل القوانني لن تشجع النساء على انتخابه، والباقي أجابوا بأنهم ال يعرفون. وتوضح البيانات اختالفات 

بأن  يرى أكثر من نصف سكان  محافظات منطقة  تونس ومحافظات  اجلنوب  معنوية حسب منطقة السكن حيث 

وانخفضت هذه  الترتيب(،  على  و%53   %54( أخرى  ملرحلة  السبسي  انتخاب  على  النساء  القوانني سوف تشجع  تفعيل 

النسبة بني سكان محافظات شمال شرق )43%( وسكان محافظات مركز الغرب )42%( وسكان محافظات مركز الشرق 

)ساهل( )41%(. بينما تغلب الرأي املعارض بني سكان محافظات شمال غرب حيث حوالي 69% يرى أن تفعيل القوانني لن 

تشجع النساء على انتخاب السبسي.  

وتظهر الننتائج أن اإلناث أقل اعتقاداً أن هذه القوانني ستشجع اإلناث على انتخاب قائد السبسي مقارنًة بالذكور 

)43% مقابل 48% على الترتيب(.

أما بالنسبة للتاثير على أصوات الرجال في انتخابات الرئسية القادمة، أتفق حوالي ثلثي العينة بأن تفعيل قوانني 

مساواة املرأة بالرجال املقترحة حديثاً لن تشجع الرجال على انتخاب السبسي ملرحلة أخرى )63%( وأفاد أقل من الربع بأن 

تفعيل القوانني سوف تشجع الرجال على انتخابه )23%(. ومن املالحظ وصول نسبة الذين ال يستطيعون حتديد رأيهم إلى 

14% وزادت هذه النسبة لتصل إلى 26% بني سكان محافظات  اجلنوب.
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جدول )7( رأي التونسيني فيما إذا كانت القوانني اجلديدة ستشجع النساء على إعادة انتخاب قائد السبسي في 

االنتخابات الرئاسية التونسية القادمة 

العدد %
 غير متأكد/

ال أعرف
ال نعم اخلصائص اخللفية

261 %100 %9.5 %42.7 %47.7 ذكر
النوع

248 %100 %8.9 %48.4 %42.7 أنثى

77 %100 %9.1 %36.4 %54.5        أقل  من 30    

294    العمر   %100 %10.2 %50.3 %39.5 49- 30

137 %100 %6.6 %40.9 %52.6 50  فأكثر     

403 %100 %8.4 %43.4 %48.1 حضر
نوع السكن

106 %100 %11.3 %53.8 %34.9 ريف

126 %100 %10.4 %36.0 %53.6 محافظات منطقة تونس

  منطقة 
       السكن   

73 %100 %9.6 %47.9 %42.5 محافظات شمال شرق

49 %100 %2.1 %68.8 %29.2 محافظات شمال غرب

124 %100 %7.3 %50.4 %42.3 محافظات مركز الغرب

69 %100 %17.4 %42.0 %40.6 محافظات مركز الشرق )ساهل)

69 %100 %7.1 %40.0 %52.9 محافظات  اجلنوب

104 %100 %15.4 %35.6 %49.0           أقل  من  متوسط      
  املستوي 

      التعليمي     
205 %100 %5.9 %49.3 %44.9           متوسط/ فوق  متوسط      

200 %100 %9.5 %46.5 %44.0        جامعي  فأعلى    

61 %100 %8.2 %41.0 %50.8 منخفض
املستوى 
االقتصادي

126 %100 %13.5 %50.0 %36.5 متوسط

282 %100 %7.1 %45.7 %47.2 مرتفع

316 %100 %8.2 %48.1 %43.7 يعمل حالياً
مشاركة القوى 

العاملة
45 %100 %8.9 %62.2 %28.9 متعطل ويبحث عن عمل

148 %100 %10.8 %35.8 %53.4 خارج قوة العمل

%100 %9.2 %45.6 %45.3 %
اإلجمالي

509 47 232 230 العدد
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جدول )8( رأي التونسيني فيما إذا كانت القوانني اجلديدة ستشجع الذكور على إعادة انتخاب السبسي في االنتخابات 

الرئاسية التونسية القادمة حسب اخلصائص اخللفية

Q106 هل شايف أن تفعيل قوانني مساواة املرأة بالرجل هيشجع الرجالة تنتخب السبسي يف االنتخابات القادمة ؟
*39 حالة بيان مفقودة مرجح
**4 حالة بيان مفقودة مرجح

chi-squared test of significance ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى ثقة 99%  بإستخدام ++
chi-squared test of significance ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى ثقة 95%  بإستخدام +

العدد %
 غير متأكد/

ال أعرف
ال نعم اخلصائص اخللفية

261 %100 %11.2 %67.7 %21.2 ذكر
النوع

244 %100 %17.2 %58.6 %24.2 أنثى

77 %100 %10.4 %61.0 %28.6        أقل  من 30    

290    العمر   %100 %14.5 %62.8 %22.8 49- 30

137 %100 %14.7 %66.2 %19.1 50  فأكثر     

403 %100 %12.2 %66.2 %21.6 حضر
نوع السكن+

102 %100 %21.6 %52.0 %26.5 ريف

126 %100 %13.6 %60.8 %25.6 محافظات منطقة  تونس

  منطقة 
       السكن+   

73 %100 %9.6 %65.8 %24.7 محافظات شمال شرق

49 %100 %4.1 %63.3 %32.7 محافظات شمال غرب

124 %100 %12.2 %64.2 %23.6 محافظات مركز الغرب

69 %100 %18.8 %63.8 %17.4 محافظات مركز الشرق )ساهل)

65 %100 %26.2 %64.6 %9.2 محافظات  اجلنوب

100 %100 %22.8 %47.5 %29.7           أقل  من  متوسط      
  املستوي 

      التعليمي++     
205 %100 %17.6 %63.9 %18.5           متوسط/ فوق  متوسط      

200 %100 %6.0 %70.5 %23.5        جامعي  فأعلى    

61 %100 %9.7 %58.1 %32.3 منخفض
املستوى 

االقتصادي*
126 %100 %18.3 %57.1 %24.6 متوسط

282 %100 %13.8 %67.7 %18.4 مرتفع

316 %100 %12.7 %67.4 %19.9 يعمل حالياً
مشاركة القوى 

العاملة+
45 %100 %6.7 %66.7 %26.7 متعطل ويبحث عن عمل

144 %100 %20.1 %52.8 %27.1 خارج قوة العمل

%100 %14.1 %63.2 %22.7 %
اإلجمالي

505 71 319 114 العدد
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4- نتائج استطالع الرأي العام على اجلمهور املصري
يعرض هذا القسم نتائج االستطالع الذي أجري على املصريني ملعرفة آرائهم بشأن القوانني االجتماعية التونسية 

يوافقون على  كانوا  إذا  املبحوثني عما  امليراث، حيث مت سؤال  في  املرأة  وحقوق  الزواج  بشأن  املقترحة  القوانني  ومشاريع 

تطبيق القوانني التالية أم ال.

4-1- مدى املوافقة على قانون املساواة يف املرياث بني الرجال والنساء يف مصر

يتضح من خالل النتائج انخفاض نسبة املوافقة على تطبيق قانون املساواة في امليراث بني املصريني حيث ال تتعدى 

نسبة املوافقة 26% لكنها تظل أعلى من نسبة املوافقة في تونس والتي بلغت 18%. وترتفع نسبة املوافقة في مصر بني 

اإلناث لتبلغ 32% مقارنًة بحوالي 20% بني الذكور. ومن اجلدير بالذكر وجود ارتفاع ملحوظ في نسبة املوافقة على القانون 

بني سكان الوجه القبلى حيث وصلت 35%، مقابل 21% بني سكان الوجه البحري و22% في احملافظات احلضرية. ومن النتائج 

املفاجئة انخفاض نسبة املوافقة بارتفاع املستوى التعليمى حيث بلغت نسبة املوافقني على تطبيق القانون بني احلاصلني 

على تعليم جامعى 13% فقط مقابل 24% بني احلاصلني على مؤهل متوسط/فوق متوسط و32% بني احلاصلني على مؤهل 

أقل من متوسط. ويعد الشباب األعلى موافقًة على القانون حيث تبلغ النسبة بينهم 34% وتنخفض مع ارتفاع العمر 

حيث تصل 25% بني الفئة العمرية 30-49 سنة و22% بني الفئة العمرية 50 فأكثر. أما بالنظر إلى نسب املوافقة طبقاً 

للمشاركة في قوة العمل جند زيادة نسبة املوافقة بني املتعطلني الباحثني عن عمل ومن هم خارج قوة العمل في مصر 

)29% و30% على الترتيب( مقابل انخفاض واضح بني املشتغلني )%21(.

وتوضح النتائج أن اإلناث األقل متكيناً هن األكثر موافقة على القانون حيث تبلغ نسبة املوافقة بني احلاصالت على 

تعليم أقل من متوسط 39%مقابل 14% بني احلاصالت على تعليم جامعي أو أعلى.

شكل )5( توزيع املصريني حسب موافقتهم على قانون املساواة في امليراث بني الرجل والنساء في مصر 
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جدول )9( نسب املوافقة والرفض على تطبيق قانون املساواة في امليراث بني الرجال والنساء في مصر حسب اخلصائص 

اخللفية

**عدد غري كاف لالستدالل اإلحصائي
chi-squared test of significance ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى ثقة 99% بإستخدام  ++
chi-squared test of significance ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى ثقة 95%  بإستخدام  +

العدد % ال أعرف غير موافق موافق اخلصائص اخللفية

758 %100 %2.1 %77.7 %20.2 ذكر
 النوع++

754 %100 %5.0 %62.6 %32.4 أنثى

397 %100 %3.8 %62.2 %34.0        أقل  من 30    

662  العمر++             %100 %4.5 %70.5 %24.9 49- 30

454 %100 %1.8 %76.7 %21.6 50  فأكثر     

601 %100 %2.7 %71.5 %25.8 حضر
 نوع السكن 

911 %100 %4.1 %69.3 %26.7 ريف

237 %100 %4.6 %73.0 %22.4        احملافظات  احلضرية      

  منطقة  
                     السكن++   

708 %100 %2.1 %77.2 %20.7        الوجه  البحري      

556 %100 %4.9 %60.4 %34.7        الوجه  القبلي      

12 %100 %58.3 %41.7 محافظات  احلدود**           

748 %100 %4.7 %63.5 %31.8           أقل  من  متوسط      
  املستوي  

                    التعليمي  ++   
548 %100 %2.7 %73.2 %24.0           متوسط/ فوق  متوسط      

216 %100 %1.8 %85.3 %12.9        جامعي  فأعلى    

860 %100 %4.2 %69.0 %26.9 منخفض
املستوي 

االقتصادي * +           
424 %100 %1.4 %71.2 %27.4 متوسط

194 %100 %4.7 %75.6 %19.7 مرتفع

617 %100 %2.1 %77.1 %20.7 يعمل حالياً
مشاركة القوى 

العاملة ++
187 %100 %1.6 %68.8 %29.6 متعطل ويبحث عن عمل

709 %100 %5.2 %64.6 %30.2 خارج قوة العمل

%100 %3.6 %70.1 %26.3 %
اإلجمالي

1513 54 1062 397 العدد
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4-2- مدى املوافقة على قانون حق الزوجة يف تطليق نفسها يف مصر

بأنهم  الزوجة في تطليق نفسها 27% مقابل 68% رافضون و5% أجابوا  املوافقني على حق  بلغت نسبة املصريني 

اليستطيعون حتديد موقفهم.

شكل )6( توزيع املصريني حسب املوافقة على قانون حق الزوجة في تطليق نفسها في مصر 

وتختلف أراء املصريني في تطبيق قانون حق الزوجة في تطليق نفسها في مصر باختالف خصائصهم حيث وصلت 

نسبة الوافقة بني اإلناث 35% مقابل 20% بني الذكور. كما توضح النتائج أن اإلناث األكثر متكيناً أكثر مساندة للقانون حيث 

تبلغ نسبة املوافقة بني احلاصالت على تعليم جامعي 35% مقابل 27% بني احلاصالت على تعليم أقل من متوسط. ومن 

ناحية أخري ارتفعت نسبة قبول القانون بني الشباب أقل من 30 سنة لتصل إلى 35% مقابل 19% فقط بني الفئة األكبر 

سناً. بدراسة املوافقة على القانون حسب املستويات التعليمية يظهر احلاصلون علي تعليم متوسط/فوق متوسط أكثر 

موافقة حيث وافق حوالي 32% منهم على تطبيق ذلك القانون في مصر مقابل 24% بني احلاصلني على تعليم أقل من 

متوسط و26% بني احلاصلني على تعليم جامعي. وبالنظر إلى نسب املوافقة طبقاً للحالة العملية جند زيادة نسبة املوافقة 

بني املتعطلني الباحثني عن عمل من هم خارج قوة العمل في مصر )29% و30% في الترتيب( مقابل 23% بني املشتغلني.

الوجه  في  املوافقني 25% مقابل %28  تتعد نسبة  لم  القانون حيث  ناحية هذا  أكثر حتفظاً  القبلي  الوجه  ويبدو 

البحري و30% في احملافظات احلضرية.
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الزوجة في تطليق نفسها في مصر حسب اخلصائص  جدول )10( نسب املوافقة والرفض على تطبيق قانون حق 

اخللفية

**عدد غري كاف لالستدالل اإلحصائي

العدد % ال أعرف غير موافق موافق اخلصائص اخللفية

760 %100 %4.2 %76.0 %19.8 ذكر
 النوع

754 %100 %6.5 %59.0 %34.5 أنثى

398 %100 %3.0 %61.8 %35.2        أقل  من 30    

662  العمر             %100 %6.7 %65.5 %27.8 49- 30

454 %100 %5.5 %75.6 %18.9 50  فأكثر     

602 %100 %4.1 %66.7 %29.2 حضر
 نوع السكن 

911 %100 %6.1 %68.1 %25.8 ريف

238 %100 %5.5 %64.3 %30.3        احملافظات  احلضرية      

  منطقة  
                     السكن   

707 %100 %4.7 %67.5 %27.9        الوجه  البحري      

556 %100 %6.1 %69.4 %24.5        الوجه  القبلي      

12 %100 %8.3 %50.0 %41.7 محافظات  احلدود**           

748 %100 %6.0 %69.8 %24.2           أقل  من  متوسط      
  املستوي  

                    التعليمي     
548 %100 %4.0 %64.5 %31.5           متوسط/ فوق  متوسط      

217 %100 %6.9 %67.3 %25.8        جامعي  فأعلى    

859 %100 %5.8 %67.8 %26.4 منخفض
املستوي 
االقتصادي            

425 %100 %4.9 %68.5 %26.6 متوسط

194 %100 %4.1 %67.0 %28.9 مرتفع

617 %100 %4.7 %72.3 %23.0 يعمل حالياً
مشاركة القوى 

العاملة                      
187 %100 %6.5 %64.5 %29.0 متعطل ويبحث عن عمل

709 %100 %5.5 %64.2 %30.3 خارج قوة العمل

%100 %5.4 %67.5 %27.1 %
اإلجمالي

1513 81 1022 411 العدد
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4-3- مدى املوافقة على قانون منع تعدد الزوجات يف مصر

حاز قانون منع تعدد الزوجات في مصر على أعلى نسبة موافقة بني القوانني املعروضة، حيث بلغت نسبة املوافقني 

31% وهي نسبة أقل من النسبة املشاهدة في تونس. وترتفع النسبة لتصل إلى حوالي 42% بني اإلناث مقابل 20% بني 

الذكور. كما ترتفع نسبة املوافقة على القانون بني الشباب أقل من 30 سنة لتصل إلى 40% مقابل 28% بني الفئة األكبر 

بني   %33 من  املوافقة  نسبة  انخفضت  حيث  التعليمي  املستوى  بارتفاع  القانون  على  املوافقة  نسبة  وتنخفض  سناً. 

احلاصلني على تعليم أقل من متوسط إلى 22% بني احلاصلني على تعليم جامعي.

شكل )7( توزيع املصريني حسب املوافقة على قانون منع تعدد الزوجات في مصر
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جدول )11( نسب املوافقة والرفض على تطبيق قانون منع تعدد الزوجات في مصر حسب اخلصائص اخللفية

**عدد غري كاف لالستدالل اإلحصائي
chi-squared test of significance ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى ثقة 99% بإستخدام  ++
chi-squared test of significance ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى ثقة 95%  بإستخدام  +

العدد % ال أعرف غير موافق موافق اخلصائص اخللفية

760 %100 %3.0 %76.7 %20.3 ذكر
 النوع++

754 %100 %4.4 %53.7 %41.9 أنثى

398 %100 %4.3 %56.1 %39.6        أقل  من 30    

663  العمر++             %100 %3.9 %68.3 %27.8 49- 30

454 %100 %3.1 %68.5 %28.4 50  فأكثر     

603 %100 %3.0 %66.5 %30.5 حضر
 نوع السكن 

911 %100 %4.3 %64.4 %31.4 ريف

238 %100 %3.4 %68.5 %28.2        احملافظات  احلضرية      

  منطقة  
                     السكن++   

708 %100 %5.9 %66.1 %28.0        الوجه  البحري      

557 %100 %1.1 %62.8 %36.2        الوجه  القبلي      

12 %100 0.0% %66.7 %33.3 محافظات  احلدود**           

749 %100 %4.5 %62.9 %32.6           أقل  من  متوسط      
  املستوي  

                    التعليمي  +   
548 %100 %2.9 %64.5 %32.6           متوسط/ فوق  متوسط      

217 %100 %3.2 %74.8 %22.0        جامعي  فأعلى    

860 %100 %4.0 %65.0 %31.0 منخفض
املستوي 
االقتصادي            

425 %100 %4.2 %64.8 %31.0 متوسط

194 %100 %1.5 %68.6 %29.9 مرتفع

619 %100 %2.1 %70.6 %27.3 يعمل حالياً
مشاركة القوى 

العاملة  +  +                        
187 %100 %4.3 %69.0 %26.7 متعطل ويبحث عن عمل

709 %100 %5.1 %59.5 %35.4 خارج قوة العمل

%100 %3.8 %65.2 %31.1 %
اإلجمالي

1515 57 988 470 العدد
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4-4- مدى املوافقة على قانون زواج املرأة املسلمة من غري املسلم يف مصر

توضح النتائج رفض معظم املصريني باختالف خصائصهم لفكرة زواج املرأة املسلمة من غير املسلم حيث بلغت 

نسبة املوافقة 3% مقابل 94% رافضني لألمر و3% أجابوا بأنهم ال يستطيعون التحديد.

جدير بالذكر أن نسبة املوافقني في مصر أقل من النسبة التي مت رصدها في تونس والتي بلغت %9.

شكل )8( توزيع املصريني حسب املوافقة على قانون زواج املرأة املسلمة من غير املسلم في مصر
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جدول )12( نسب املوافقة والرفض على تطبيق قانون زواج املرأة املسلمة من غير املسلم في مصر حسب اخلصائص 

اخللفية

**عدد غري كاف لالستدالل اإلحصائي

العدد % ال أعرف غير موافق موافق اخلصائص اخللفية

759 %100 %3.2 %93.7 %3.2 ذكر
 النوع

753 %100 %3.5 %93.8 %2.8 أنثى

398 %100 %1.8 %94.0 %4.3        أقل  من 30    

661  العمر             %100 %3.6 %95.0 %1.4 49- 30

453 %100 %4.2 %91.4 %4.4 50  فأكثر     

603 %100 %3.5 %93.4 %3.2 حضر
 نوع السكن 

909 %100 %3.2 %93.8 %3.0 ريف

238 %100 %4.2 %92.4 %3.4        احملافظات  احلضرية      

  منطقة  
                     السكن   

706 %100 %3.3 %93.3 %3.4        الوجه  البحري      

556 %100 %2.9 %95.0 %2.2        الوجه  القبلي      

12 %100 0.0% %91.7 %8.3 محافظات  احلدود**           

749 %100 %4.4 %92.9 %2.7           أقل  من  متوسط      
  املستوي  
                    التعليمي 

547 %100 %1.6 %94.5 %3.8           متوسط/ فوق  متوسط      

216 %100 %3.2 %94.4 %2.3        جامعي  فأعلى    

858 %100 %3.0 %94.2 %2.8 منخفض
املستوي 

االقتصادي *
425 %100 %4.2 %92.5 %3.3 متوسط

194 %100 %2.6 %93.8 %3.6 مرتفع

616 %100 %3.6 %92.0 %4.4 يعمل حالياً
مشاركة القوى 

العاملة
187 %100 %1.6 %97.3 %1.1 متعطل ويبحث عن عمل

709 %100 %3.5 %94.2 %2.3 خارج قوة العمل

%100 %3.2 %93.7 %3.0 %
اإلجمالي

1512 50 1417 45 العدد
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4-5- رأي املصريني يف التأثري السياسي هلذه القوانني علي االنتخابات الرئاسية التونسية القادمة

مع إقتراب التاريخ احملدد لالنتخابات الرئاسية في تونس طرحت فكرة أن القوانني التي أفترحها قائد السبسي بشأن 

حقوق املرأة التونسية ميكن أن تشكل عامل هام تؤثر على أصوات النساء والرجال، ويعرض الشكل التالي رأي املصريني في 

مدي تأثير القوانني على تشجيع التونسيني على إعادة انتخاب قائد السبسي.

شكل )9( توزيع املصريني حسب رأيهم فيما إذا كانت القوانني املقترحة ستشجع الرجال والنساء على إعادة انتخاب 

السبسي

االنتخابات  املقترحة علي  القوانني  تأثير  رأيهم في  املصريني حتديد  ثلث عينة  أكثر من  الرغم من عدم قدرة  على 

وذلك  النساء  أصوات  احلالي على كسب  التونسي  الرئيس  تساعد  القوانني سوف  بأن  األغلبية  يرى  التونسية،  الرئاسة 

بنسبة 41% بينما أفاد حوالي 19% فقط بأن إقتراح تلك القوانني ستشجع الرجال على إعادة انتخاب قائد السبسي.

 

5- املقرتحات
بالرغم من أن معظم القوانني التونسية املعمول بها حالياً أو املقترحات املقدمة التي شملها االستطالع وخاصًة 

قوانني املساواة في امليراث بني الرجال والنساء، وحق املرأة في تطليق نفسها، ومنع تعدد الزوجات، تعتبر خطوات هامة 

على طريق متكني املرأة وضمان حقوقها االجتماعية إال أن اجملتمع التونسي وكذلك اجملتمع املصري مييالن إلى رفضها، ويصل 

الرفض إلى أقل مستوى في حالة قانون منع تعدد الزوجات بينما يصل إلى أعلى مستوى له فيما يتعلق بزواج املسلمة 

من غير املسلم. يتضح من النتائج أيضاً أن هذه القوانني لن تشجع على إعادة انتخاب قائد السبسي كرئيساً لتونس مرة 

أخرى أى أنها لن تؤثر بصورة إيجابية على موقفة.

هذه النتائج ترجح ضرورة ما يلي:

1- طرح القوانني للنقاش العام قبل إقرارها حتى ال جتد مقاومة من الشعب التونسي.

2- ضرورة رفع وعي الشعبني املصري والتونسي ورمبا الشعب العربي كله بحقوق املرأة االجتماعية وما يترتب عليها من 

التزامات من الرجال والنساء على حٍد سواء.

3- مالحظة أن طرح املزيد من القوانني التي ال تتوافق مع ثقافة وتراث الشعوب العربية دون وعي مجتمعي ومساندة 

مجتمعية لن تأتي بتأثير إيجابي على وضع املرشحني لالنتخابات الرئاسية أو أى انتخابات على املستويات اإلدارية األقل.
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6- املصادر:
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/201708//equality-in-inheritance-raises-controversy-in-tunisia.html

النص-الكامل-خلطاب-السبسي-مبناسبة-االحتفال-بالعيد-الوطني-للمرأة

http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR40/FR40.pdf

https://muftah.org/tunisias-continued-pursuit-gender-equality-becomes-polarizing/#.WcjgDVuCzDc
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