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 :الممخص
ابدت الحكومة التونسية منذ بداية االستقالل اىتمامًا بالغًا بالناحية التعميمية 
لممرأة التونسية من خالل اصدارىا العديد من القوانين واالصالحات 

بيذا االتجاه، يعود سبب اىتمام الحكومة  والخطط التي تعزز مركزىا
التونسية بميدان تعميم المرأة التونسية نتيجة لمتغيرات التي شيدىا المجتمع 

 التونسي.
انتيجت الحكومة التونسية العديد من الوسائل بيدف زيادة تعميم المرأة 
منيا، زيادة عدد المعاىد المينية والعالية، فضال عن زيادة عدد المدارس 

فتيات سيما بعد ان رأت تردد االباء في ارسال بناتيم الى المدارس في لم
 االماكن البعيدة والنائية.
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Abstract: 

Since the begining of the independence the Tunisian 

government has shown a great interest to the education 

of the Tunisian women by issuing many laws, reforms 

and plans which streng then the status of the changes 

witin cssed by the Tunisian Society, The government 

adopled many means to promote education among the 

Tunisian women including increasing.                                                                   

The number of the inctitutes of higher vocational 

education and also increasing the number of schools 

especially since the government saw the parents 

hesitation to send their daughters to the schools in the 

remote places far away places 
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 المقدمة
اتجيت الحكومة التونسية الى االىتمام بتنظيم  0956بعد نيل تونس استقالليا عام 

شؤون البالد الداخمية وبناء دولة وطنية، وكان من بين المجاالت التي اولتيا الحكومة اىتمامًا 
عامة ومجال التعميم بصورة خاصة كونو  بالغًا ىو الجانب الثقافي لممرأة التونسية بصورة

احدى الوسائل اليامة التي تحقق لممرأة الثقة بنفسيا، ومنتيجة بذلك العديد من الوسائل سواء 
من حيث زيادة عدد المعاىد والمدارس في المناطق النائية، وايضًا من حيث توفير الكوادر 

االىالي كانوا يرفضون تعميم بناتيم النسوية ألدارة تمك المؤسسات التعميمية خاصة وان بعض 
 عمى يد مدرسين.

اثبتت الوسائل التي انتيجتيا الحكومة التونسية نجاحًا باىرًا في نشر التعميم بين 
النساء اذ شيدت المؤسسات التعميمية اقبااًل واسعًا من قبل الفتيات التونسيات، واثبتن جدارتين 

   وتفوقين في الجامعات داخل البالد وخارجو.
 1987-1956تطور التعميم النسوي في تونس  -1
برزت لموجود بوادر التوسع في السياسة  0956بعد اعالن استقالل تونس في اذار 

التعميمية، وبدأ التغير واضحا في اتجاىات واىداف ىذه السياسة، ويعود سبب االىتمام 
بالتوسع في التعميم نتيجة لمتغيرات التي طرأت عمى المجتمع التونسي اذ ان االنظمة السياسية 

البد وان تؤثر عمى السياسة التعميمية واالجراءات المتخذة في كافة مراحل التي تتولى السمطة 
 . (0)التعميم

اولى المسؤولون في الحكومة التونسية اىتماما بالغا بالتعميم والثقافة من خالل تعميم 
التعميم االبتدائي وتوسيع المعاىد العالية والمينية وتييئة الفرص لمجميع من كال 

 . (2)الناث(ا-الجنسين)الذكور
شيدت المؤسسات التعميمية التونسية اقبااًل واسعًا من قبل الفتيات نتيجة لسياسة 
الحكومة التي انتيجتيا في ميدان التعميم، بما ان التعميم احد الوسائل الميمة التي تساعد 

يثة في المرأة عمى الثقة بالنفس واسياميا في عممية التنمية، فقد بذل الحبيب بورقيبة جيودًا حث
سبيل نشر التعميم بين الفتيات من خالل تأسيسو المدارس في المناطق الحضرية والريفية سيما 

 . (3)وان االباء كانوا يخشون ارسال بناتيم الى المدارس البعيدة
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اشار الرئيس بورقيبة ان تعميم الفتيات التونسيات قد مر بصراعات عنيفة وواجيت 
لي عمى الرغم ان الدين االسالمي منح ليا ذلك الحق، معارضة شديدة من قبل بعض االىا

وبين ايضا ان سبب معارضة ىوالء االىالي لتعميم فتياتيم خشيتيم من تبادل الرسائل 
 .(4)والخطابات بعد ان تتمكن من الكتابة والقراءة ففضموا بقاء فتياتيم بعيدة عن التعميم

تونسيات لما ليا من دور ىام في اكد الرئيس بورقيبة عمى ضرورة تعميم الفتيات ال 
صنع جيل المستقبل، متبعا بذلك عدة طرق فاستطاعت الحكومة من توفير المبيتات 
لمطالبات)االقسام الداخمية( داخل المدارس وتوفير وسائل الراحة لين خاصة لمفتيات الالتي 

رئيس بورقيبة كذلك تشجيع ال، (5)يقطن اماكن بعيدة، فضال عن االىتمام بمراكز محو االمية
عبر وسائل االعالم لتسجيل االىالي بناتيم في المدارس، وزيادة عدد المدارس خاصة في 
مناطق اطراف المدينة، وتوفير الكوادر الكفوءة لمقيام بتمك الميمة ونتيجة لتمك السياسة فقد 

 .    (6)ازداد حضور الفتيات في المدارس وعمى مختمف المراحل التعميمية
 تعميم محو االمية: 

االمية ىي احدى التركات التي خمفيا االستعمار في البمدان التي يفرض سيطرتو 
عمييا وتونس احدى تمك البمدان، اذ حرص االستعمار الفرنسي عمى تفشي الجيل واالمية 
لكون التعميم من االدوات الميمة لتحرر البمدان، ونتيجة لذلك فقد ورثت تونس تخمفا خطيرا في 

 . (7)ميدان التعميم وكانت االمية منتشرة بشكل واسع بين افراد المجتمع
كانت اولى خطوات  الحكومة التونسية بمساندة االتحاد القومي النسائي التونسي 

 .(8)لمقضاء عمى االمية ارسال بعض الفتيات الى الخارج ألعداد الخطط لتعميم كبار السن
المدرسة القومية لمعمل 0964لم تكتف الحكومة التونسية بذلك، اذ اسست عام 

مرشدين و االجتماعي، كان اليدف من تمك المدرسة تكوين االطارات من مرشدات           
 .(9)0967-0964مرشدة خالل المدة 038لمعمل في مراكز محو االمية، وتخرجت منو 

ابدت كتابة الدولة  0964ؤتمر المصير عامونتيجة لتوجييات الرئيس بورقيبة بعد م
لمشؤون الثقافية اىتمامًا بالغًا بنشر التعميم في جميع انحاء البالد، لذلك قامت بحممة ضد 

، (01)االمية كانت بدايتيا في بمدة تازكة، بعد دراسة العديد من التجارب في البمدان المتقدمة
ممرة الثانية في سجل الصفحات الخالدة عام لذلك اطمق عمى ىذه البمدة بالنموذجية، ودخمت ل

بوصفيا البمدة المتحدية لمجيل والخروج من التخمف، سيما بعد ان تكفمت الحكومة  0965
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التونسية بكل ما يمزم طمبتيا من المالبس المدرسية وكل ما يحتاجو، وكانت نسبة التغيب عن 
الوالة او العناية بأطفالين في % ويعود سبب تغيبين ألسباب قاىرة  ك41الدروس لم تزد عن 

 .            (00)حالة مرضيم
واستحدثت ايضا مركز سمي)مركز بنت الريفية( بمساندة االتحاد القومي النسائي    

عام ممن لم تتيح لين 06-03التونسي، كان المركز يستقبل الفتيات الريفيات من اعمار
كل ستة اشير، ويذكر ان نظام المركز يقوم  فتاه 61فرصة تعمم القراءة والكتابة اذ كان يخرج 

 .(02)وىذا مما شجع االىالي عمى ارسال بناتيم لممركز عمى اساس مبيت الفتيات داخمو
ازدادت عدد المراكز التي انشأتيا الحكومة التونسية لمقاومة االمية حتى       
، يذكر 3844( مركزًا خاصًا لمنساء، وبمغ عدد المشاركات فييا 70الى) 0973وصمت عام 

ان الحكومة التونسية بمساندة االتحاد استطاعت الحد من االمية المنتشرة بالبالد، سيما ان 
مقرات ومدربات الدراسة، واستخدام   العمل الدعائي بين النساء لحضور  االتحاد ممزم بتوفير

 .      (03)لمدروس واثبتت نجاح تمك الوسيمة
كان نظام التعميم في مراكز االمية يقوم عمى اجراء االمتحانات نياية كل عام، ومن  

لرجال في الجدير بالذكر ان نسبة نجاح النساء كانت اعمى من الرجال، اذ كانت اعداد ا
وعدد  5،811بينما اعداد النساء   3،111وعدد الناجحين ىم01،111الدراسة االمية

كان سبب اخفاق الرجال عائد الى عدم مالئمة الوقت المخصص  5،111الناجحات 
 .(04)لالمتحانات بسب انشغاليم بالعمل

تبعة لمقضاء عمى اثبتت االجراءات المتخذة من قبل الحكومة التونسية نجاحيا في برامجيا الم
 :(05)( يبين انخفاض نسبة االمية0االمية الجدول ادناه رقم )

 (1جدول رقم )
 النساء      الرجال      السنوات      
      0956              7445%     9645% 
      0965     5343%     8244% 
      0975     4243%     6749% 
      0981     3348%     6141% 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11اجمللد )( 1العدد )

 2020 اذار

 

)68 ) 
 

      0984     3446%     5841% 
      0985     3242%        57% 

لم تكن الحكومة التونسية ىي وحدىا من كافحت االمية داخل المجتمع التونسي بل 
التي كانت ليا العديد من 0975ساندتيا بذلك جمعية التنمية والتنشيط الريفي التي اسست عام 

ونشر التعميم ونجحت بذلك بمساندة االتحاد النسائي القومي  االنشطة لمكافحة االمية
 .(06)التونسي

 التعميم االبتدائي: 
لم تقم الحكومة التونسية بفرض قانون التعميم االجباري وانما اكتفت بتعميمو ومجانيتو 

، ادعت الحكومة التونسية ان (07)وجعل التعميم االبتدائي حقا مضمونا لمجميع من كال الجنسين
ىدفيا من ذلك ىي منح االباء حرية االختيار في ارسال ابنائيم وبناتيم الى المدارس، لكن 
السبب الحقيقي الذي يقف وراء ذلك القرار ىو انيا غير قادرة عمى توفير المستمزمات 
واستيعاب جميع الطمبة التونسيين من كال الجنسين فمجأت الى ىذه السياسة لمتغطية عن 

 .(08)جالعجزىا في ىذا الم
ىذه السياسة المتبعة من قبل الحكومة التونسية تجاه التعميم سببت فجوة ما بين  

القبول في المدارس والرغبة في الحصول عمى التعميم اذ نجد ان نسبة معدل اجمالي لمطمبة 
 331ىي  0973عاما حتى عام 02-6الذين انقطعوا عن التعميم ممن بمغت اعمارىم من

% من ىذا المعدل الفتيات وكانت ىذه النسبة في حالة 52،2ت نسبة الف من الطمبة شكم
 (09)ازدياد

من اسباب تراجع عدد الفتيات في التعميم االبتدائي وبالتحديد من عمر عشرة اعوام 
، كذلك المستوى (21)فما فوق خاصة في الريف، معارضة عدد من االىالي تعميم الفتيات

تمتمك امواال كافية الكمال تعميم فتياتيم فتصبح الفتيات االقتصادي لبعض العائالت التي ال 
بيذا العمر منتجات ومصدر رزق من خالل العمل في الصناعات التقميدية والفالحة او العمل 
في خدمة المنازل لدى بعض االسر الحضرية)الثرية( مما يتسبب في انقطاع ىوالء الفتيات 

 .(20)عن التعميم
االختياري المتبع في التعميم والذي يقوم عمى اساس التنافس كذلك ان النظام التعميمي 

بين الطمبة في االمتحانات وما يصاحبو من تحيز اجتماعي لصالح الطبقة المتعممة خاصة 
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الذين يمتمكون خمفية ثقافية ويتقنون المغة الفرنسية فيكون ىوالء الطمبة من كال الجنسين ليم 
من اقرانيم الذين يأتون من بيئات ثقافية فقيرة ليذا يمكن الحظوة في القبول في المدارس اكثر 

 .(22)القول ان التعميم االبتدائي كان مقصورا عمى ابناء الصفوة المثقفة في المجتمع
اضافة الى ان المناىج التعميمية لم يراع في وضعيا االسس العممية التي تمبي 

ج من قبل الطمبة خاصة انيا حاجات المجتمع مما ادى الى صعوبة استيعاب تمك المناى
ركزت في المرحمتين االوليتين عمى المغة العربية اما المراحل الباقية وبالتحديد منذ مراحمة 

% 41%فرنسية و61العربية بواقع -الخامسة فصاعدًا( فكانت تركز عمى المغتين الفرنسية
ا يرفضون مثل ىذا عربية مما تسبب في تعثر الطمبة في تعميميم، كذلك ان بعض االباء كانو 

 .(23)التعميم لفتياتيم خاصة تعميميم المغة الفرنسية
اما السبب االخير فيو يتمثل بالنظرة التربوية المتبعة في تونس التي كانت تؤكد عمى 
تمقينيم المعمومات المجردة دون التأكيد عمى الجوانب االخالقية لمطمبة سيما الفتيات وىذا ما 

ذلك ما اشار اليو الرئيس بورقيبة بقولو) ان الغاية التي نرمي الى  يرفضو االباء ومما يؤكد
تحقيقيا من نشر التعميم ىي تخريج كبار الفقياء والعمماء واالختصاصيين من خالل ممئ 

 .(24)العقول بالمعمومات........ فنحن نعيش في وسط امم ال مجال فييا لمنزاىة(
كال الجنسين في حالة تراجع حتى بمغت ليذه االسباب سابقة الذكر كان الطالب من 

الف بين طالب وطالبة وبقيت تمك         النسبة في حالة  90،745الى  0977-0976عام
 . (25)0980-0981الف بين طالب وطالبة عام  95،984ازدياد حتى وصمت الى 

سبة عمى الرغم من االسباب السابقة التي كانت تقف عائقًا امام تعميم الفتيات اال ان ن
 :(26)( يبين ذلك2)تواجدىن في التعميم االبتدائي كانت في حالة ازدياد مستمرة والجدول رقم

 (2الجدول رقم)
 النسبة المئوية لتعميم الفتيات   السنوات            

        0956-0957           3142% 
       0960- 0962          31448% 
        0964-0965           3341% 
        0966-0967           3647% 
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        0971-0970           3940% 
        0972-0973           3940% 

        0974-0975               3946    % 
         0977-0978           3948     % 

        0981-0980             42% 

         0983-0984             44% 
        0985-0986             45% 

يظير من الجدول اعاله ازدياد نسبة تعميم الفتيات، ان تمك الزيادة ناتجة عن زيادة  
 .(27)الوعي لدى افراد المجتمع التونسي واصرار الفتيات عمى اكمال تعميمين

 التعميم الثانوي: 
كافة مراحمو من المؤشرات االجتماعية التي يعتمد عمييا في قياس يعتبر حق التعميم ب

التطور الحاصل لوضع المرأة ثقافيًا واجتماعيًا ألي قطر لذلك واصمت كتابة الدولة لمتربية 
جيودىا في تطوير مراحل التعميم كافة متبعة بذلك سياسة الباب المفتوح)جعل التعميم متاحًا( 

ي رجااًل ونساءًا، لذلك ابدت الحكومة التونسية العناية واالىتمام لجميع الفئات الشعب التونس
بالتعميم الثانوي بيدف تمبية حاجات المجتمع التونسي وبشكل يكفل لو التطور في ميدان 

 .  (28)التجارة والصناعة والزراعة
لم يكن لمتعميم الثانوي اسس مستقرة وواضحة تستجيب ألىداف المجتمع بل بقي 

الراء حكام البالد وممن تولوا منصب وزارة التربية، اذ خضع التعميم الثانوي كغيره من خاضعًا 
مراحل التعميم الى العديد من االصالحات منذ االستقالل، وذلك تبعًا لمظروف السياسية 

 .(29)السائدة في البالد وتمبي حاجة الحكومة في توفير الخبرات االقتصادية
الطمبة من كال الجنسين عند دخوليم المرحمة  تعميم0958فتضمن اصالح عام 

الثانوية الى مرحمتين من التعميم االولى تستمر لمدة ثالثة اعوام وتتضمن اختصاصات مينية 
مختمفة، اما المرحمة الثانية)الثانوي الميني( تكون مدتيا ستة اعوام، اال ان ذلك االصالح لم 
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تيم لتحسين اوضاعيم االجتماعية خالل مدة يمق تأييدًا سوى من ابناء االرياف وذلك لحاج
 .(31)اقصر وتمرسيم عمى مختمف التخصصات المينية والزراعية

، فقد اكد عمى التعميم الثانوي تكون مدتو ثالثة اعوام، اما 0969اما اصالح عام 
خمسة اعوام،  دالمرحمة الثانية)الثانوي الميني( يستمر لمدة عامين اي يكون تخرج الطمبة بع

 .(30)ن اليدف من ذلك االصالح ىو توفير الكوادر الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية لمبالدكا
اما اصالحات السبعينات، فقد اكدت ان المرحمة االولى تكون كسابقيتيا دون تعديل، 
اما مرحمة الثانية)الثانوي الميني( فقد اكدت عمى تعميم الطمبة من كال الجنسين لمدة ثالثة 

وتييئتيم لمعمل وفق تخصصاتيم المينية، وفي حالة رغبة الطمبة في اكمال تعميميم يتم اعوام 
توجيييم الى مرحمة اخرى تكون مدة دراسة فييا  اربعة اعوام يحصل الطمبة في نياية 

 .(32)المطاف عمى شيادة البكموريا في العموم او الحساب او االداب
مى مرحمة التعميم الثانوي الميني فأن نالحظ عمى الرغم من االصالحات السابقة ع

الفتيات لم يكن يفضمن الدخول لو، وذلك عائدًا الى ضعف قدراتين الذىنية والمادية، اضافة 
الى رداءة معدات وتجييزات ىذا القسم كونو يتطمب اموال طائمة من الحكومة التونسية وىذا 

 .(33)ما يفسر رغبة الفتيات في اكمال تعميمين الثانوي العام
فضاًل عن ان بعض المين ال تستطيع الفتيات تعميميا وممارستيا داخل البالد 
كالحالقة والميكانيك واقتصرت عمى الذكور، وىذا عائدا ألسباب اجتماعية وثقافية سائدة في 
البالد وبذلك تكون الفتيات مجبرات وليس راجعًا الى ميولين في اختيار اختصاصاتين 

 .(34)الدراسية
 :(35)يبين زيادة اقبال الفتيات عمى التعميم الثانوي (3رقم) الجدول 

 النسبة المئوية لتعميم الفتيات  السنوات           
          0956             1643% 

      0957-0958            2047% 
      0960-0962             2347% 

      0964-0965            2548% 
      0971-0970            2747% 
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      0972-0973               28% 
      0974-0975            3144% 
     0977-0978            3541% 

          0980              39% 

    0982 -0983              40% 

 
التعميم الثانوي ومن الجدير نالحظ من الجدول اعاله ازدياد اقبال الفتيات عمى 

باالشارة ان تمك الزيادة لم تكن متساوية في جميع مناطق تونس فقد سجمت تونس العاصمة 
% وتأتي بعدىا نابل وصفاقس وسوسة، وتأتي في 40اقباال فاق بقية المناطق وبمغت نسبتين

 .(36)%03،5المؤخرة قفصة والقيروان فمم تكن نسبة كال منيما تتجاوز 
ان تمك الزيادة في نسبة تعميم الفتيات في ىذه المرحمة الميمة جاءت نتيجة اىتمام  

الحكومة التونسية سيما الرئيس بورقيبة بيذه الفئة العمرية)الشريحة الميمة( اذ امر بتأسيس 
، اضافة الى (37)المدارس في القرى الجنوبية)بعيدة عن العاصمة( والتي تتميز بأنيا االكثر فقراً 

تمامو بأنشاء المبيتات داخل المدارس خاصة البعيدة عن القرى واالرياف، كان ىدف اى
الرئيس بورقيبة من تمك السياسة ىو الغاء السمطة االبوية التي كانت ترفض ارسال فتياتيم الى 

 .(38)المدارس بحجة بعدىا عن اماكن     سكناىم
 التعميم المهني

تمام في التعميم الميني امرًا ممحًا لذلك ابدت وجدت الحكومة التونسية ان زيادة االى
اىتماميا البالغ فيو وعمى مختمف مجاالتو، كان االشراف عمى التعميم الميني يتم من قبل 
كتابة الدولة لمتربية وديوان التكوين الميني، وكان قبول الطمبة فيو من كال الجنسين يتم عمى 

 .(39)اساس رغباتيم ومواىبيم
فتتاح ىذه الدراسة ىي محاولة احتواء عدد من الطمبة من كال كان اليدف من ا

% 75الجنسين الذين اخفقوا في اداء اختبار التأىيل لممرحمة الثانوية والتي تقدر بحوالي 
 .(41)سنوياً 
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الف طالب  33الى  0972-0970عام 28،511ازداد عدد طمبة التعميم الميني من
ة من كال الجنسين عند ىذا الحد بل بمغت الى لم يقف عدد الطمب 0974-0973وطالبة عام 

، تركز عدد الفتيات بشكل خاص في فروع 0980-0981الف طالب وطالبة عام  51
، بعد تخرجيم وكانت من اوائل تمك المدارس (40)النسيج والخياطة وكمساعدات في المختبر

الطرف الغربي  سينا القاطنة في التي انشئت لتكوين االطارات الصحية مدرسة ابن       
لمدينة تونس، وبعد تخرجين يكون قبولين مركزيًا في المستشفيات دون الحاجة الى المناظرة 

 .(42)عكس الفتيان مما يدل عمى اىتمام الحكومة التونسية بأزدياد العنصر النسائي الصحي
وفي ظل اىتمام الحكومة التونسية في الجانب الصحي انشئت المدرسة القومية 

(  فتاه، وبذلك اصبح 3449) 0973-0961وتخرج من ىذه المدارس خالل المدة  (2)لمصحة
طبيبات اسنان، اضافة الى 5طبيبة عام، و27عدد االطارات النسائية الصحية يتألف من 

 .(43)صيدالنية، بعد ان كان مقتصرًا خالل فترة االستعمار عمى طبيبتين وصيداليتين09
كانت نسب نجاح الطمبة من كال الجنسين في التعميم الميني تشكل نسبة عالية خالل     

 :(44)( يبين ذلك4)( والجدول رقم 0974-0972المدة)
 (4)والجدول رقم 

 نسبة االنقطاع عن الدراسة نسبة الرسوب   نسبة النجاح   السنوات                      
  1972-1973     7348%    648%    1944% 
  1973-1974   7347 %    249%    2344% 

 :  التعميم العالي
تعميم عالي، لكن بعد استقالل  0958لم يكن في تونس فترة االحتالل وقبل عام 

الى  0961تونس واعالن النظام الجميوري فييا عمدت كتابة الدولة لمتربية القومية عام 
الجامعة التونسية، وبالفعل تم ذلك في المتعمق بأنشاء  98تشريع قانون عدد

 .(45)0961اذار30
كانت الجامعة في بدايتيا مؤلفة من مجمس يرأسو كتابة الدولة لمتربية القومية اضافة  

الى رؤساء مؤسسات التعميم العالي اذ لم تكن لمجامعة ادارة حقيقية بل كانت تدار من قبل 
كانون 24الصادر في 69-3قانون عدد  لجنة مخصصة لكن ما لبث ان تم الغاءىا بموجب

الجامعة  في بدايتيا خمسة كميات ىي األداب، الحقوق، الطب،  ، ضمت(46)0960الثاني
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العموم، العموم االقتصادية، ويذكر ان جميع الكميات كانت تدرس فييا المغة الفرنسية عدا قسم 
 .(47)المغة العربية في كمية األداب

الى 0962-0960طالب وطالبة عام 911ة من ازداد عدد الطمبة في الجامع
طالبة، ارتبطت زيادة عدد 0،633من بينيم  0969-0968طالب وطالبة عام  7،663

 .(48)الطمبة في الجامعة بعدد الخريجين من الدراسة االعدادية
 :(49)( يبين اعداد الطالبات في التعميم العالي في عيد االستقالل4)جدول رقم 
 (4جدول رقم)  

 النسبة المئوية لتعميم الفتيات     السنوات         
    1956-1957                    17% 
    1958-1959                 1745% 
    1964-1965                 1847% 
    1966-1967             184267% 
    1970-1971                 2141% 
    1972-1973                    25 % 
    1974-1975                    26% 
    1980-1981                    30% 

    1982-1983                    32% 

 
نالحظ من الجدول اعاله ازدياد عدد الفتيات التونسيات في الجامعة عمى الرغم من 

المبيتات لمفتيات خالل سنوات االستقالل االولى، الصعوبات التي واجيتيا منيا، عدم توفر 
، اذ لم تكن ىناك (51)كذلك تخوف بعض اولياء االمور من ارسال فتياتيم الى الجامعات

شروط تمنع دخول الفتيات الى الجامعة، لكن المجتمع التونسي كان متأثرًا بالتقاليد االجتماعية 
ضمنيا تونس التي تعارض دخول الفتيات السائدة في المجتمعات العربية بصورة عامة من 

 .       (50)الى الكميات
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تأثر النظام الجامعي فترة الستينات والسبعينات باألحداث السياسية الداخمية  
والخارجية فعمى سبيل المثال عندما حدث اضطرابات في احدى الجامعات بباريس من قبل 

تظاىرات داخل الحرم الجامعي  انعكس الذين قاموا ب 0968بعض الطمبة اليساريين في ايار 
تأثيرىا عمى الطمبة التونسيين في جامعة تونس، اذ قام الطمبة التونسيين بتقميد زمالئيم 
الفرنسيين والتونسيين في الخارج وقاموا بتظاىرات في الجامعة مطالبين باشتراكيم في مجالس 

 .(52)تونسيةالجامعات وتعميم التيار الثقافي الفرنسي داخل الجامعة ال
لم يقتصر ازدياد عدد الطالبات في المرحمة الجامعة وتفوقين داخل البالد، فقد  

( في  Samta Ana  ( في بريطانيا، وكمية )سانتا اناOxfordتفوقت طالبات)جامعة اكسفورد
 .(53)اذ حصمن عمى المركز االول عمى الفتيان 0963كاليفورنيا، عام 

ونسية في الجانب الثقافي عمى التعميم فحسب، بل لم يقتصر اىتمام الحكومة الت
اىتمت ايضًا بالناحية الرياضية لمفتيات فقد تم انشاء نادي الزيتونة الرياضي، كان في بدايتو 
ال يضم سوى عشرة فتيات، بسب الصعوبات التي واجيتيا الفتيات منيا تزمت االباء وتمسكيم 

، لكن (54)ان االب ال يترك حرية االختيار لمفتياتبعدم ارسال بناتيم الى مثل ىذه المراكز، فك
بعد فترة ازداد عدد الفتيات المنتميات الى المركز بعد ان اعار االباء اىتمامًا بالغًا، وفسحوا 

 .(55)المجال امام الفتيات لالنضمام لممركز وذاع صيتين منين وحيدة منيتو
  المرأة التونسية والفن. -2

ايضًا اىتماميا بالتراث الفني، وبادرت الى تونسة المؤسسات ابدت الحكومة التونسية 
الثقافية التي انشأىا االستعمار الفرنسي منيا المعيد الوطني لمموسيقى والرقص والتمثيل الذي 

، وتولى رئاستو السيد صالح الميدي، الذي اشترط الدخول اليو ممن 0951تم تأسيسو عام 
استحدث ىذا المعيد فرعًا لمرقص ، (56)االعدادية بمغوا سن الثامنة عشر واكمل دراستو

الكالسيكي الغربي واسندت رئاستو الى امرأة فرنسية، واصبح عدد الفتيات المنضويات 
 .(57)فتاه 211فيو

( تمميذ 711) 0964ويذكر ان عدد المتخرجين من المعيد منذ تأسيسو حتى عام 
دد العناصر النسائية، لكن عمى الرغم من وتمميذة، اال ان مجال التمثيل بقي يعاني من قمة ع

، (58)ذلك فقد اشتيرت عدد من النساء بيذا المجال منين السيدة ليمى العجيمي، وىايدي تمزالي
لم يقتصر عمى ىوالء النساء في ىذا الميدان   بل اشتيرت بيذا الميدان ايضًا حسيبة 
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ونسيات بيذا المجال، ولم تقتصر التي تعد من اشير النساء الت (61)جميمة العرابي (59)رشدي
نساء عمى فن التمثيل والغناء فحسب، بل ظيرت اشتيرت بعضين بفن الرسم واشيرىن 

 . (62)التي ذاع صيتيا في ارجاء البالد (60)محرزيو الغضاب
 المرأة التونسية والجانب االعالمي:ـــ -3
عرف القطاع االعالمي التونسي عامًا والصحفي خاصًا تحوالت وتطورات عميقة  

مست بنيتو، واثرت في تركيبو عمى غرار بقية القطاعات االخرى، لكن عمى الرغم من ذلك 
تعد التجربة االعالمية في تونس تعد فتية مقارنة مع بعض البمدان العربية االخرى التي تعد 

، تمك المؤسسات برزت بوضوح لموجود خالل فترة (63)ة عريقة فييافييا المؤسسات االعالمي
الحماية لكن بشكل ضعيف، واقتصرت في بدايتيا عمى  الصحف االجنبية التي كانت تتناقل 
اخبار الجاليات المقيمة داخل تونس، بعد ذلك ظيرت النخبة التونسية المثقفة)الصحفيين 

بالعربية والفرنسية لتحريض الجماىير التونسية ضد  التونسيين( الذين استغموا الصحف الناطقة
 .(64)المستعمر الفرنسي

لم يكن وجود المرأة التونسية في االطار االعالمي ظاىرًا لمعيان في بداية وقوع تونس 
تحت وطأة االحتالل الفرنسي، وانما اقتصر عمى النساء االجنبيات المقيمات في تونس الالتي 

 .(65)ًا من الترف االجتماعيمثل لين ىذا المجال نوع
مرت الصحافة النسائية بتونس بمراحل مختمفة تمثمت بين الغياب في القرن التاسع 
عشر، ثم الحضور المحتشم والضعيف في بداية القرن العشرين وازدادت بشكل ممحوظ خالل 

حافة النسائية حقبة الثالثينات منو التي يتفق الباحثين والمؤرخين عمى انيا البداية الفعمية لمص
التونسية اي بعد ربع قرن من صدور اول مجمة عربية في مصر)مجمة الفتاه( التي صدر اول 

، اذ بدأت الصحف الصادرة خالل تمك الفترة تجمب (4)0892تشرين الثاني 21عدد ليا في
 .(66)اىتمام بعض النساء التونسيات وكانت النساء في بدايتيا تستخدميا عمى سبيل اليواية

كان من االسباب التي ادت الى ظيور الصحافة النسائية داخل تونس النيضة   
الفكرية التي قادىا المفكرين التونسيين الذين ابدوا اىتمامًا بالغُا بالقضايا المتعمقة بالمرأة 

، كذلك تنامي)زيادة( الوعي داخل المجتمع (67)كالتعميم والزواج و التأكيد عمى ضرورة تثقيفيا
ذي بمغ ذروتو خالل فترة الثالثينات، تجمى ذلك بشكل جمي في معركة السفور التي التونسي ال

افرزت العديد من المؤيدين والمعارضين خالل تمك المرحمة وكانت الصحف منبرًا ليذا الجدل 
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، فقد تضمنت (68)الدائر بين كال الطرفين وفي خضم ذلك الجدل بدأت تبرز الكتابات النسائية
م( التي اسسيا محمد بن مراد عددًا من البحوث والدراسات المتعمقة بالمرأة مجمة )شمس االسال

 .(69)عمى يد السيدة بشيرة بن مراد بعد ان منحيا والدىا حقال داخل المجمة لمكتابة فيو
اضافة الى عامل اخر ال يمكن اغفالو ازدياد نسبة تعميم النساء التونسيات فبازدياد 

عممات تنامى الوعي داخل المجتمع التونسي وتأكيدىن عمى ضرورة عدد النساء المثقفات والمت
التغيير ونيل استحقاقات جديدة، من ىنا كان لمنساء التونسيات موطأ قدم في الصحف 

 .(71)الصادرة  خالل تمك المدة
تميزت الكتابات النسائية التونسية االولى بالوعظ واالرشاد والنصح، وتوعية المرأة 

بأدوارىا التقميدية، اال ان تمك الرسالة االعالمية لم يكن ليا صدى واسع داخل  التونسية لمقيام
المجتمع، بسب رزوخ اغمب النساء تحت وطأة الجيل والفقر، كما ان الصحف لم تكن تصل 

 .(70)الى المناطق الريفية وانما كانت تقتصر عمى المناطق الحضرية سيما العاصمة
كانت اولى الصحف النسائية التي ظيرت في تونس ىي نشريو لجنة سيدات   

( عام Bulletin du Comite des Dames Amies de Carthage)صديقات قرطاج
من قبل مجموعة من النساء االوربيات، وكانت تصدر بالمغة الفرنسية، كانت توجياتيا  0920

حدة كل ستة اشير تحت اشراف المقيم اوربية وكاثوليكية االنتماء، وكانت تصدر مرة وا
 .(72)0924الفرنسي لوسيان سان وتواصمت في الصدور الى عام

نشريو )زىور تونس( التي اسستيا عدد من النساء  0933كما ظيرت عام 
، كما 0935االجنبيات، وساىم فييا ايضًا القس ىارفي بازان، وتواصل صدورىا الى عام 

بعنوان)الشبيبة النسائية الكاثوليكية( كان اىتماميا منصبًا نشريو فرنسية  0935اسس في عام 
 .   (73)بالدرجة االولى عمى الجوانب الدينية

اقتصرت النشريات سابقة الذكر عمى النساء االجنبيات ، اال ان البداية الفعمية 
ول (  الفرنسية التي صدر ا(Leilaوالحقيقية لمصحافة النسائية التونسية ظيرت مع مجمة ليمى 

، اسست ىذه المجمة من قبل السيد محمود مرزوق، (74)0936كانون االول 01عدد ليا في 
واشرفت عمى تحريرىا السيدة توحيده بن الشيخ التي كانت متحمسة بعد عودتيا الى تونس الى 
بعث وانشاء منبر اعالمي ييتم بقضايا المرأة ولقيت تمك الفكرة قبوال وتحمسًا من قبل اعضاء 

 0936كانون االول3ففي  (75)لدستوري الجديد واالتحاد النسائي االسالمي التونسيالحزب ا
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اعمنت السيدة بشيرة الطاىر في االحتفال الذي اقيم لفائدة  جمعية طمبة شمال افريقيا عن قرب 
 .(76)صدورىا، وعبرت النساء الحاضرات عن تأييدىن لذلك

ن منيم محمد نعمان، الطاىر برز في المجمة العديد من الكتاب من كال الجنسي
صفر، صالح الدين التالتمي، البحري قيقة، راضية الحداد، توحيده بن الشيخ وغيرىم وبعد 
النجاح الذي حققتو المجمة سيما مقاالت الدكتورة توحيده التي كانت اول شخصية نسائية 

ية منذ عام مسممة تونسية تكتب بالمغة الفرنسية فقد تحول اصدارىا من شيرية الى اسبوع
0937(77). 

كانت اىتمامات المجمة منصبة نحو القضايا المتعمقة بالمرأة منيا، التأكيد عمى تعميم 
المرأة، والتخمي عن التقاليد والعادات البالية الموروثة المتعمقة بالزواج والتي تكمف العائالت 

سي والثقافي داخل خسائر مالية جسيمة، اضافة الى توعيتيا ألخذ دورىا االجتماعي والسيا
،  عمى الرغم من (78)المجتمع، والتخمي عن الحجاب وكثرة االنجاب وغيرىا من القضايا

وتحولت الى جريدة  0940تموز8الشيرة التي نالتيا المجمة اال انيا توقفت عن االصدار في 
 . (79)ذات طابع ثقافي فميم يعد ليا اىتمامات بقضايا المرأة التونسية اال فيما ندر

وقبل اندالع الحرب العالمية االولى برزت الى الوجود اول صحيفة نسائية تونسية في 
باسم )محبوبة(، كانت تصدر اسبوعيًا، اسستيا السيدة كونتاس دوتاكيا، ركزت  0939اذار06

ىذه الصحيفة عمى القضايا المتعمقة بالمرأة اال انيا لم تدم لفترة طويمة فقد توقفت عن الصدور 
 .(81)0936ننيسا09في 

عمى اثر توقف تمك الجريدة وبنفس العام صدرت )جريدة احياء( من قبل مجموعة من 
ن حميدة، دعت تمك ب  دالرجال ترأس ادارتيا السيد اليادي الفياش ورئيس تحريرىا السيد رشي

الجريدة الى تحرير المرأة واالىتمام بكل ما يتعمق بيا من اجل رفع شأنيا داخل المجتمع 
 .(80)التونسي ألخذ دورىا في كافة المجاالت واالصعدة

مجمة 0945وبعد انتياء الحرب العالمية الثانية اصدر اتحاد النساء الشيوعيات عام 
بعنوان تونسيات، وتولت ادارتيا رئيسة االتحاد شارلوت جوالن، وكان ىدفيا الدفاع عن حقوق 

ع داخل المجتمع التونسي اذ لم يصدر زوجات المحاربين، لكن لم يكن لتك المجمة صدى واس
 .(82)0946ماي 9منيا سوى اربعة اعداد كان اخرىا في 
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وصدر ايضا في العام نفسو نشريو بالمغة الفرنسية بعنوان)فتيات تونس( اصدرت من 
، كان اليدف من تأسيسيا مؤازرة االتحاد 0945قبل اتحاد الفتيات التونسيات الذي اسس عام 

 .(83)0946لتحقيق اىدافو، تواصل صدورىا االسبوعي حتى  حزيرانالنسائي الشيوعي 
توالت بعد ذلك بالصدور المجالت العربية وكان اوليا مجمة االليام التي صدرت في 

، من الجدير بالذكر ان ىذه المجمة (84)من قبل نادي الفتيات التونسيات 0955مارس عام 
تمك المدة كانت مفاوضات االستقالل عاصرت فترة ميمة من تاريخ تونس الحديث اذ في 

الفرنسية( وعاصرت ايضًا فترة استقالل تونس في -الزالت قائمة بين الحكومتين)التونسية
بدايتيا، كانت مسؤولة المجمة السيدة فاطمة بن عمي، واشتيرت العديد من النساء في الكتابة 

 . (85)مة المطوي وغيرىنفييا منين، توحيده فرحات، منيرة الورتاني، حياة الخميري وحمي
وبعد حصول تونس عمى االستقالل بدأت مرحمة جديدة في البالد تمثمت بانتياج 
الحكومة التونسية مشروع حداثي استمد اغمب افكاره من الفكر التنويري الغربي بما يتعمق 
بالحياة االجتماعية عامة والمرأة بشكل خاص اذ لجئت المرأة التونسية الى مرحمة الفعل 
واالنجاز بعد حصوليا عمى العديد من المكتسبات عمى كافة االصعدة، اضافة الى االستفادة 

. ومن الجدير بالذكر صدر اول (86)من االفكار التي طرحيا االصالحيين التونسيين سابقاً 
خالل مفاوضات االستقالل  بين  0956شباط 9قانون لمصحافة التونسية في 

، خاصة (88)عمى ذلك القانون (87)وقد جرى العديد من التغيرات الفرنسية(-الحكومتين)التونسية
الذي اكد في الفصل الثامن منو عمى حرية  0959بعد صدور الدستور التونسي في عام 

 .(89)الصحافة حق مكفول لمجميع ومن كال الجنسين لكن بشرط ان يكون ضمن حدود القانون
حرى الحزب الحاكم بفرض السيادة من ىذا المنطمق بدأت الحكومة التونسية او باأل

. صدر القانون النيائي لمصحافة الذي سمي (91)الوطنية والييمنة بشكل تام عمى الصحافة
الذي اكد عمى المساواة بين كال الجنسين  0975لعام 23بمجمة الصحافة بموجب قانون  عدد

 .    (90)في الميدان الصحفي
زت فييا المرأة بعد االستقالل بشكل كان ميدان االعالم احدى المجاالت التي بر 

واضح ويشير الى ذلك المؤرخ محمد حمدان ويذكر)تطورت في تونس بعد حصوليا عمى 
االستقالل الصحافة الميتمة بقضايا المرأة، سيما بعد ان حققت العديد من المكاسب التي 
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ت من خالل اىمتيا لممساىمة في كافة مجاالت الحياة وميدان الصحافة احدى تمك المجاال
 .(92)اصدار صحف نسائية خاصة او كتاباتيا في صحف البالد(

التي تعد  0956أب03ىنا ان صدور مجمة االحوال الشخصية في  ومما يشار اليو
مكسبًا حقيقًا لممرأة التونسية، من ىذا المنطمق سعت الى الحصول عمى حقيا في التعميم 

، كانت فترة (93)، فازدىرت حياتيا الثقافيةوالحقوق المدنية، وتأكيد مكانتيا في المجتمع
الستينات زاخرة بصدور المجالت والصحف المعنية بالمرأة منيا،  مجمة )فائزة( التي تعد اول 

 (95)وتولت رئاستيا درة بوزيد(94)مجمة عربية ظيرت بعد االستقالل اسستيا فاطمة بن عمي
بالمغتين العربية والفرنسية ثم اصبحت تصدر بالمغة  0959    اذار وصدر اول عدد ليا في

واصبحت بعد عشرة اعوام من المجالت المشيورة عمى مستوى بمدان المغرب   الفرنسية فقط
، برزت العديد من الكاتبات في تمك المجمة اضافة الى درة بو زيد التي كانت تكتب (96)العربي

واختارت لنفسيا اسما مستعارًا لمكتابة)فريا   (97)سعيد فييا تحت اسماء مستعارة منيم نفيسة بن
درة بن عباد(، وجرت العديد من المقابالت مع شخصيات سياسية معروفة تونسية واجنبية -

اضافة الى  (011)، وممك االردن )الممك حسين((98)منيم الرئيس الباكستاني)محمد ضياء الحق(
لم منيا رئيسة وزراء اليند)اندريا شخصيات نسوية ميمة ومعروفة عمى مستوى العا

،  لم يكن لصدور ىذه المجمة مواعيد محددة اذ (012)وغيرىا من الشخصيات(  010)غاندي(
تصدر احيانًا شيريًا واحيانًا اخرى كل شيرين، استمرت في الصدور حتى شير كانون االول 

 .(013)بعد ان توقفت عنيا امدادات الحكومة التونسية 0967
الفترة ايضًا اصدرت زكية قاوي جريدة نسائية تونسية اسمتيا)صوت المرأة( وفي تمك  

الفرنسية( لكن لم يتجاوز صدور تمك -، وىي جريدة اسبوعية ثنائية المغة)العربية0961عام 
 .(014)0968اذار28الجريدة سوى ثالثة اعداد اذ توقفت عن الصدور في 

الفرنسية( برئاسة رئيسة -)العربية كذلك صدرت مجمة المرأة التونسية ثنائية المغة
االتحاد راضية الحداد، والتي كانت تابعة لالتحاد القومي التونسي النسائي وانصب اىتماميا 
عمى نشاط االتحاد واالىتمام بكل ما يتعمق بقضايا المرأة التونسية وانجازاتيا عمى الصعيد 

 05التونسية، وصدر اول عدد ليا في   الداخمي والخارجي، واىتمامات الرئيس بورقيبة بالمرأة 
السيدة فتحية مزالي بعد ان تم طرد 0973، وتولت رئاستيا عام (015)0960كانون االول

 .  (016)السيدة راضية حداد من االتحاد
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لم يتوقف اصدار الصحف والمجالت المعنية بقضايا المرأة التونسية عمى النساء فقط 
مجمة 0967بل شمل الرجال ايضا فقد اسس محمد بن اسماعيل  في كانون الثاني 

Carthage التي كانت بدايتيا  (017)بالمغة الفرنسية واشير من كتبت فييا ىي جميمة حفصيو
ل ميرجان قرطاج فشعرت بقدرتيا عمى الكتابة لذلك فضمت االولى لظيور شيرتيا مقاليا حو 

، تميزت (018)المعنية بقضايا المرأة واالستمرار في الكتابة La Presseاالنضمام الى جريدة 
جميمة بقدرتيا المتميزة عمى اجراء المقابالت الصحفية اذ اجرت العديد من الحوارات مع 

لح القرمادي عبدالمجيد الشرفي وغيرىم، ولم شخصيات فنية مرموقة منيم محمود درويش، صا
تقتصر كتاباتيا عمى الصحف والمجالت التونسية بل كتبت ايضا بالعديد من الصحف 

 .  (019)االجنبية من خالل حضورىا المكثف لمجوانب الثقافية خارج البالد
بقيت المجالت مستمرة في الصدور خالل فترة الثمانينات فقد ظيرت مجمة نساء عام 

، 0984عام  نيسانالتبعة لنادي الثقافي)الطاىر الحداد(، وظير اول عدد ليا في  0984
جاءت تمك المجمة استجابة ممحة لحاجة النساء لتأكيد الذات  لجيل نما وترعرع في ظل عيد 

، تولت رئاسة تمك (001)االستقالل والحريات التي منحتيا ليا قوانين مجمة االحوال الشخصية
الفرنسية(، تناولت -وكانت تصدر بشكل شيري بالمغتين)العربية (000)بمحاج يحيىالمجمة امنة 

تمك المجمة موضوعات ميمة تتعمق بالمرأة التونسية كالتمييز بين الجنسين، واوضاع المرأة 
الريفية، والدفاع عن المكتسبات والحقوق التي نالتيا المرأة التونسية، ويذكر انيا توقفت عن 

 .(002)لعدم توفر االمكانيات المادية لممجمة 0987الصدور عام 
لم يقتصر تواجد النساء التونسيات عمى الكتابة الصحفية فحسب فقد ظيرت شخصيا 
اعالمية)مذيعات( مرموقات حظين بشيرة واسعة ليس عمى مستوى تونس فحسب وانما عمى 

وكمذيعة  التي اشتيرت ككاتبة صحفية (003)مستوى المغرب العربي منين ناجية ثامر
 .(004)تونسية

 :النتائج
ابدت الحكومة التونسية اىتمامًا كبيرًا بالجانب الثقافي لممرأة التونسية بصورة عامة  •

 والجانب التعميمي بصورة خاصة الذي مثل حالة ايجابية لدولة حديثة االستقالل والبناء
 جامعات البالد وخارجو.اثبتت الفتيات التونسيات تفوقين في الجانب التعميمي داخل  •
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لم يقتصر دور المرأة التونسية عمى مجال ثقافي معين، اذ برزت عدد من النساء  •
  التونسيات في كافة الجوانب منيا االعالمي والفني وغيرىا.

 االحاالت 
 .265، ص2100يم واالىم، دار الجنوب، تونس، الم الحبيب بورقيبة ( الباجي القايد السبسي،0)
 .0984، السنة الثالثة والعشرون، ا حزيران3332الوطن الكويتية، عدد ( جريدة2)
 ( المصدر نفسو.3)
، 0960كتابة الدولة لمشؤون الثقافية واالخبار، تونس، ( الحبيب بورقيبة، نجاح االمة في نجاح المرأة، ، 4)

 .00ص
)مركز المرأة لمتدريب  ديف( سنيم عبداهلل، مشاركة المرأة في الحكم المحمي في تونس، منشورات الكري5)

 .29، ص2116والبحوث(، تونس،
 .267؛ الباجي القايد السبسي، المصدر السابق، ص29( المصدر نفسو، ص6)
، مركز دراسات الوحدة العربية، 3تعريب والقومية العربية في المغرب العربي،ط( نازلي معوض احمد، ال7)

 .082ص ،0998بيروت، 
(، مؤسسة ميديا كوم، تونس، 0961-0921اكرة) تونسيات في الحياة العامةنساء وذ( مجموعة مؤلفين، 8)

 .89، ص0993
-جويمية-، المطبعة العصرية، تونس، جوان3تحاد النسائي التونسي، عددال( مجمة المرأة لسان حال ا9)

 .01، ص0974اوت
 .30، ص0965تونس، ، المطبعة العصرية، 6تحاد النسائي التونسي، عددال( مجمة المرأة لسان حال ا01)
 .32( المصدر نفسو، ص00)
، 0964المطبعة العصرية، تونس، ايار، 27( مجمة المرأة لسان حال االتحاد النسائي التونسي، عدد02)

 .42ص
لمطبعة العصرية، تونس، كانون ، ا23( مجمة المرأة لسان حال االتحاد النسائي التونسي، عدد03)

 .33، ص0964الثاني
 .89، المصدر السابق، صين( مجموعة مؤلف04)

(15) Ministere des Affaires, de la Femme et de la Famille Femmes Tunisienne,et 
Produetion Scientifiaue, Tom1, Volume2, 1997, P25.        

 .28( سنيم عبداهلل، المصدر السابق، ص06)
 بق.، المصدر السا23، السنة3332( جريدة الوطن الكويتية، عدد07)
ثر التحوالت السياسية في البناء االجتماعي في تونس، رسالة ماجستير ( محمد عبدالعزيز الجوادي، ا08)

 .077، ص0982غير منشورة، المعيد العالي لمدراسات القومية واالشتراكية، جامعة المستنصرية، 
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 .078( المصدر نفسو، ص09)
،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2جتمع العربي، ط( مجموعة مؤلفين، المرأة العربية ودورىا في الم21)

 .229ص
( رياض الزغل، واقع المشاريع االقتصادية الموجية لممرأة في الجميورية التونسية، منظمة المرأة العربية، 20)

 .5، ص0992تونس، 
 .079( محمد عبدالعزيز الجوادي، المصدر السابق، ص22)
 .231السابق، ص( مجموعة مؤلفين المصدر 23)
، دار العمم 2( عبداهلل عبد الدائم، التربية عبر التاريخ في العصور الحديثة الى القرن العشرين، ط24)

 .415، ص0975لمماليين، بيروت، 
( فوزي بو يحيى، واقع المشاريع الموجية لممرأة في الجميورية التونسية، منظمة المرأة العربية ووزارة 25)

 .2115ة والطفولة، تونس، شؤون المرأة واالسر 
، رسالة ماجستير غير منشورة، 0987-0957االوضاع االجتماعية في تونس ( بشرى صبار حسين، 26)

 .003، ص2104كمية التربية، جامعة تكريت، 
تعميم في المغرب العربي)دراسة تحميمية نقدية لسياسة التعميم في المغرب وتونس ( محمد عابد الجابري، ال27)

 .63، ص0989والجزائر(، الدار البيضاء، المغرب، 
، 0981دولة والتنمية االقتصادية، حوار مارك نرفان، دار الكممة لمنشر، تونس، ( احمد بن صالح، ال28)

 .056ص
 .0980اذار31، 20( جريدة العمل، تونس، عدد29)
مرأة لسان حال االتحاد ، مجمة ال0973-0956( دردانة المصمودي، تطور تعميم البنت في تونس من 31)

، 0974ايار-نيسان -، مطبعة االتحاد العام التونسي لمشغل، تونس، اذار2القومي النسائي التونسي، عدد
 .02ص

 .03( المصدر نفسو، ص30)
، مركز دراسات الوحدة 0( شييدة الباز واخرون، المرأة العربية بين ثقل الواقع وتطمعات التحرر، ط32)

  Moktar Lamari Hildegard Schurings  OP Cit   P53  ؛053، ص0999العربية، بيروت، 
 .02( دردانة المصمودي،  المصدر السابق، ص33)
 .0984تموز27، السنة الثالثة والعشرين، 3358( جريدة الوطن الكويتية، عدد34)
 ( المصدر نفسو.35)
 .227، ص0979سيرة الشاممة، د. د، تونس، ( مؤلف مجيول، الم36)
 .088حمد عبدالعزيز الجوادي، المصدر السابق، ص( م37)
 .088( المصدر نفسو، ص38)
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 0975، المطبعة العصرية، تونس، اب8عدد( مجمة المرأة لسان حال االتحاد القومي النسائي التونسي، 39)
 .06، ص

دف من من قبل الحكومة التونسية، كان الي 0961( المدرسة القومية لمصحة: انشئت ىذه المدرسة عام 41)
انشئيا توفير الكوادر الصحية من ممرضين وممرضات، اصبح ليذه المدرسة فروع في نابل وصفاقس 

طبعة العصرية، تونس، ، الم3وقيروان وسوسة. مجمة المرأة لسان حال االتحاد القومي النسائي التونسي، عدد 
 .03، ص0974اب-تموز-حزيران

 .87-86، ص0975الحادية عشر، بيروت، سنة ، ال4( مجمة دراسات عربية، عدد40)
 .088( محمد عبدالعزيز الجوادي، المصدر السابق، ص42)
 .9، ص0986، د. د، بيروت، 0958( كمال السكري، تعريب التعميم في تونس منذ اصالح عام43)
رة، ( محمد الصغير الخوالدي، االتجاىات االدبية في تونس بعد االستقالل، رسالة ماجستير غير منشو 44)

 .05، ص0982المعيد العالي لمدراسات القومية واالشتراكية، جامعة المستنصرية، 
 .05( المصدر نفسو، ص45)
 .34(المصدر نفسو، ص46)
 .93( محمد عبدالعزيز الجوادي، المصدر السابق، ص47)
 ,Moktar Lamari Hildegard Schurings ؛078شييدة الباز واخرون، المصدر السابق، ص (48)

OP Cit,   P53.  
 .02، المصدر السابق، ص3مجمة المرأة لسان حال االتحاد القومي النسائي التونسي، عدد  (48)
 .078( شييدة الباز واخرون، المصدر السابق، ص49)
، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية 0987-0956محمود، بورقيبة وبناء تونس  ( احمد فتحي وىيب51)

 .073، 2104التربية، جامعة القاىرة، 
 .008( بشرى صبار حسين، المصدر السابق، ص50)
مطبعة العصرية، تونس، اذار ، ال21( مجمة المرأة لسان حال االتحاد القومي النسائي التونسي، عدد52)

 .  05، ص0966
 . 06، صالمصدر نفسو( 53)
  .22، المصدر السابق، ص27( مجمة المرأة لسان حال االتحاد القومي النسائي التونسي، عدد54)
 .074( احمد فتحي وىيب محمود، المصدر السابق، ص55)
، 0974لمطبعة العصرية، تونس، ، ا25مجمة المرأة لسان حال االتحاد القومي النسائي التونسي، عدد (56)

 .02ص
 .03( المصدر نفسو، ص57)
، تربت في كنف عائمة 0916اب 23( ىايدي تمزالي: ىي ىايدي شكيمي سمامة تمزالي، ولدت في 58)

ييودية، مارست ىايدي التمثيل في وقت مبكر من حياتيا منذ سن الرابعة عشر بتشجيع من والدىا، كان اول 
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من تشجيع والدىا ليا لممارسة مينة التمثيل  بفمم يسمى زىرة، لكن عمى الرغم 0922انجاز تمثيمي ليا عام 
==التمثيل ىناك، لكن عمى الرغم من ذلك استمرت  لمزاولة 0924اال انو عارض سفرىا الى ىوليود عام 

بمزاولة مينتيا داخل تونس خالل فترة االستقالل والجزائر بعد زواجيا واقامتيا فييا. مجموعة مؤلفين، 
 .046-035المصدر السابق، ص

في البادية، من اب وام ريفيين، نشأت في جو 0908( حسيبة رشدي: ممثمة ومطربة تونسية، ولدت عام 59)
تسوده الصراعات العائمية بين والدىا واخوتو، تولعت بالفن منذ نعومة اظافرىا، مثمت اول رواية ليا في عيد 

العانة الطمبة التونسيين في احمد باي ىي رواية عبدالرحمن الناصر، حضرت العديد من الحفالت الخيرية 
الخارج، غنت لمعديد من البايات منيم احمد باي، والمنصف باي، واالمين باي، اقامت بمصر بعد عودتيا 
من فرنسا وتعرفت عمى الفنانة ام كمثوم وقدمت ليا الدعم الكافي وذاع صيتيا بمصر. المصدر نفسو، 

 .081-049ص
، كانت منذ صغرىا متعمقة بفن 0907الفالح العرابي، ولدت في اب( جميمة العرابي: ىي جميمة أحميدة 61)

، 0952التمثيل وترددىا عمى السينما ساعد في تنمية قدرتيا التمثيمية، عممت باألذاعة التونسية منذ عام 
اشتيرت بمقب عمتي فيروزة كونيا كانت تمثل حصص االطفال االسبوعية، بعد انطالق التمفزة التونسية عام 

ممت فييا، بقيت تعمل في التمثيل لمدة ستة وثالثين عامًا، حصمت عمى العديد من الجوائز منيا ع 0966
 .098-092افضل ممثمة في المغرب العربي. لممزيد ينظر:  المصدر نفسو، ص

في تونس، لم تستطيع اكمال  0934كانون الثاني27( محرزيو الغضاب: رسامة تونسية، ولدت في 60)
ب اوضاع البالد نياية الثالثينيات وبداية االربعينات بتونس، عممت اول معرض ليا عام تعميميا بسب اضطرا

ضم العديد من لوحاتيا المشيورة التي ساىمت في اذاعة صيتيا، رسمت لوحة لالتحاد النسائي  0973
اسبة يوم بمناسبة اليوم العالمي لممرأة استدعت اكثر من مرة لمقصر الرئاسي بمن0975القومي التونسي عام 

 .221-200ص السابق،المصدر . مجموعة مؤلفين،  0992و0990العمم والثقافة خالل عامي 
 .05، المصدر السابق، ص25( مجمة المرأة لسان حال االتحاد القومي النسائي التونسي، عدد62)
، 0974تاريخ الصحافة العربية وتطورىا بالبالد التونسية، د.د، تونس، ( محمد الصالح المييدي، 63)

 .045ص
 .046( المصدر نفسو، ص64)
 .219، ص0979ضواء عمى الصحافة التونسية، دار التونسية لمنشر، تونس، ( عمر قفصة، ا65)
، الدار الدولية لمنشر والتوزيع، 0( اسماعيل ابراىيم عبدالرحمن، الصحافة النسائية في الوطن العربي،ط66)

 .07، ص0999القاىرة، 
 .08( المصدر نفسو، ص67)
( منيرة رزقي، اثر الجذور الجغرافية واالصول االجتماعية في تموقع المرأة الصحفية داخل المؤسسة 68)

 79، ص2101االعالمية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية العموم االنسانية واالجتماعية، جامعة تونس، 
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، 0978سية لمطباعة والنشر، تونس، دار التون( احمد خالد، اضواء عمى البيئة التونسية ونضال جيل، ال69)
 .256ص

 .256( المصدر نفسو، ص71)
 .015( منيرة رزقي، المصدر السابق، ص70)
، منشورات معيد الصحافة وعموم 0988-0938( محمد حمدان، مدخل الى تاريخ الصحافة في تونس72)

 . 44، ص0992االخبار، تونس، 
 .99( منيرة رزقي، المصدر السابق، ص73)
 .011مصدر نفسو، ص( ال74)
، رسالة ماجستير غير منشورة، 0956-0939االدارة الفرنسية في تونسالدوري، عبداهلل ( قحطان عدنان 75)

 .53، ص 2102كمية التربية، جامعة تكريت، 
( سميرة كربول حرم فرشيشي، الفكر االوربي ووضعية المرأة المسممة في تونس منذ اواخر الفرن التاسع 76)

االربعينيات من القرن العشرين، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم االنسانية واالجتماعية، عشر الى 
 .36، ص0997جامعة تونس، 

؛ احمد خالد اضواء عمى البيئة التونسية ونضال الجيل، المصدر السابق، 36( المصدر نفسو، ص77)
 .270ص

العالمي السابع عشر لمنتدى الفكر المعاصر حول ( عادل بن يوسف، توحيده الشيخ، اعمال المؤتمر 78)
دور المرأة المغاربية في حركة التحرير وبناء الدولة الوطنية، مؤسسة التميمي لمبحث العممي ومؤسسة كونراد 

 .89، ص2117اديناور، تونس، 
 .89( المصدر نفسو، ص79)
 .045؛ محمد حمدان، المصدر السابق، ص89( المصدر نفسو، ص81)

(81)Souad Bakalti, Souad Bakalti,  La Femme Tunisienne Au Temps De La 
Colonisation 1881-1956,Harmattan,Paris,1996,P56.                           

 .010( منيرة رزقي، المصدر السابق، ص82)
، رسالة 0987لى سنة ثقفات التونسيات ومواقفين من اىم التيارات الفكرية والسياسية ا( سناء االىي، الم83)

 .013، ص2117ماجستير غير منشورة، كمية العموم االنسانية واالجتماعية، جامعة تونس، 
(84) Souad Bakalti, OP. Cit,  P57. 

(85) Souad BakaltI,  Ibid,  P58. 
 .012( منيرة رزقي، المصدر السابق، ص86)
 .269، ص0975تونس، الشركة التونسية لمفنون، ( محمد مزالي، وجيات نظر، 87)
اذ اصبحت الصحف بموجب ىذا 0956تشرين الثاني7( تمثمت تمك التغيرات التعديل االول جرى في 88)

القانون خاضعة لمسيادة الوطنية وليا الحق في مصادرة الصحف  في حالة مساسيا بالسمطة، اما التغيير 
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تي تقوم بتمويل الصحف، اما التغيير فقد منح الحكومة حق مراقبة الجيات ال 0957اب 01الثاني تم في 
الذي قيد االجانب في اصدار صحفيم داخل تونس. لممزيد من التفاصيل  0961اب 31الثالث فقد جرب في 

 .27، ص0996، د.د، بيروت، 2ينظر: ناجي احمد معوض، اخبار الصحافة في المغرب العربي، ط
 .31( المصدر نفسو، ص89)
 .24، ص0969مطبعة الدولة لمثقافة واالرشاد، تونس، ة، ( دستور الجميورية التونسي91)
و، ممفات البالط الممكي، وزارة الخارجية المممكة العراقية، الصحافة التونسية في اسبوع، رقم  ك. ( د.90)

 . 06، ص04/8/0962، بتاريخ 09628الوثيقة 
 .0975نيسان 29، 29( جريدة الرائد الرسمي، تونس، عدد92)
 .026محمد حمدان، المصدر السابق، ص (93)
المرأة التونسية في مجمة االحوال الشخصية، المجمة التونسية لمعموم االجتماعية، ( اليادي كرو، 94)

 .05، ص0979، تونس، 57و56، عدد06مجمد
في نابل، من اسرة معروفة بالنضال السياسي  0929كانون االول25( فاطمة بن عمي: ولدت 95)

بعد اكماليا تعميميا االبتدائي لم تتيح ليا ظروف البالد اكمال تعميميا، قدم ليا الشيخ الطاىر واالجتماعي، 
بن عاشور الدعم الكافي لتأسيس فرعا لتعميم الفتيات تابع لجامع الزيتونة الذي اصبحت فاطمة احدى 

. منيرة رزقي، 0955ام تمميذاتو، اشتيرت فاطمة بدفاعيا عن حقوق المرأة التونسية فأسست مجمة االليام ع
 .005المصدر السابق، ص

في صفاقس، توفي والدىا منذ وقت مبكر  0931( درة بوزيد: اول صحفية محترفة في تونس، ولدت عام 96)
، ساىمت في كتابة 0956فتولى تربيتيا زوج والدتيا محمود المسعدي، اكممت تعميميا من كمية الصيدلة عام 

من ثالثين مجمة وصحيفة داخل البالد وخارجيا التي كتبت فييا تحت اسماء العديد من المقاالت في اكثر 
، كما اسست صحيفة صوت الطالب، القت العديد من 0959مستعارة، ساىمت في تأسيس مجمة فائزة عام 

 Dorra Bouzid,  Parmimes Combats de Mediateureالمحاضرات حول حقوق المرأة. 
Acteure La foundation de Presse Feministe et  Feminine, Arabo-Africaine Actes 
du 17eme congress du Forun de la Pentemporaine sur Role de la Femme 
Maghrebine dans le Mouvement de Liberation et de l  Edification de Etat National, 
Publications de la foundation Temimi  and Konrad-Adenauer- Stiftund,  Tunis, 
2007, P52-53.                                     (1) Dorra Bouzid,  Ibid,  P55.           

 .004سماعيل ابراىيم عبدالرحمن، المصدر السابق، ص( ا97)                                   
تعميميا االبتدائي في قرطاج ولم تتيح ليا ، اكممت 0924( نفيسة بن سعيد: ولدت في مدينة الكاف عام 98)

الظروف اكمال تعميميا الثانوي، تميزت بحب المطالعة والقراءة لمصحف والمجالت، وكانت انطالقتيا االولى 
وغيرىا من الصحف، توفيت  prees La  لمكتابة الصحفية في مجمة فائزة، وكتبت بأكثر من جريدة منيا  
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عبدالقادر المعالج، الصحافة النسائية في تونس، منشورات حنبعل لالنتاج . لممزيد ينظر: 2113في ايار 
 .59االعالمي، تونس، د.ت، ص

، اكمل تعميمو الجامعي في كمية سانت 0924( محمد ضياء الحق: رئيس جميورية باكستان، ولد في اب99)
انتياء الحرب العالمية  وبعد 0943ستيفن بدليي، بدأ حياتو العسكرية بالخدمة في الجيش البريطاني عام 

من قبل 0976الثانية التحق بالجيش الباكستاني، عين رئيسًا ألركان الجيش الباكستاني في االول من نيسان
، اغتيل في 0978ايمول06، تولى رئاسة الجميورية في 0977ذو الفقار بوتو، قاد االنقالب االبيض في عام 

 . https www Aljazeera net.0988اب 07
تشرين 04الممك حسين بن طالل: ىو حسين بن طالل بن عبداهلل بن الحسين الياشمي، ولد في ( 010)

، اكمل دراستو االولية في عمان ثم انتقل الى مصر، درس العموم العسكرية في الواليات المتحدة 0935الثاني 
بسب عدم بموغو  بعد تنازل والده وشكل لو مجمس وصايا 0952اب00االمريكية، تولى العرش االردني في 

، اىتمام بازدىار البالد من كافة النواحي االقتصادية 0953مايو 2السن القانوني، استمم السمطة الفعمية في 
حزيران، 5، ونكسة 0956سياسية ميمة منيا العدوان الثالثي عمى مصر عام   والسياسية، شيد عيده احداث

في العراق 0958تموز04، ثورة 0958االردنية عام -ة، الوحدة العراقي0958السورية عام -والوحدة المصرية
 ،0968-0953الممك حسين ودوره السياسي في االردن  وغيرىا. لممزيد ينظر محمد عماد رديف طالب ،

 .  08-6، ص2116رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة تكريت، 
، تعتبر من الشخصيات 0907تشرين الثاني09( اندريا غاندي: ىي اندريا جواىر الل نيرو، ولدت في 012)

السياسية المعروفة عمى مستوى العالم شغمت منصب رئيسة وزراء اليند ألربع مرات، تميزت سياستيا بالتقرب 
، 0939من جمال عبدالناصر، وتبنييا افكار عدم االنحياز، انتمت الى الحزب المؤتمر اليندي عام 

، اغتيمت عام  0964والدىا اصبحت عضوة في مجمس الوزراء عام  ، وبعد وفاة0959واصبحت رئيستو عام 
، مطبعة كممات عربية 0. كاثرين فرانك، قصة حياة انديرا غاندي، تر: كوثر محمود، ط0984اكتوبر 30

 .05-01، ص2101لمترجمة والنشر، القاىرة، 
 .61( عبدالقادر المعالج، المصدر السابق، ص013)
 .018السابق، ص( منيرة رزقي، المصدر 014)
 .201( عمر قفصة، المصدر السابق، ص015)
مطبعة الدولة لمثقافة واالرشاد، تونس، كانون ، 0( مجمة المرأة لسان حال االتحاد النسائي القومي، عدد016)

 . 2، ص0960االول 
كانون طبعة العصرية، تونس ، الم9، عددالتونسيالنسائي القومي ( مجمة المرأة لسان حال االتحاد 017)

 . 23، ص0965االول
( جميمة حفصيو: ىي ابنة ابرز مثقفي تونس خالل القرن العشرين عبدالجميل الزواش، ولدت في 018)

في سوسة، انخرطت في العمل الثقافي بوقت مبكر بعد االستقالل فاسند ليا العمل  0927تشرين االول07
ادي الثقافي الطاىر الحداد، استمرت بالكتابة بوزارة الثقافة في عيد الشاذلي القميبي، واصبحت مديرة لن



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11اجمللد )( 1العدد )

 2020 اذار

 

)89 ) 
 

بالصحف التونسية طيمة ثالثين عاما،  مارست ايضا مينة االذاعة في اذاعة تونس الدولية. عبدالقادر 
 .66المعالج، المصدر السابق، ص

د. ت، ( امال صمود الخماري، مدخل لتاريخ االعالم النسائي في تونس، مطبعة قرطاج، تونس، 019)
 .78ص

 .79( المصدر نفسو، ص001)
في تونس، نشأت في  0945سبتمبر31( امنة بمحاج يحيى: كاتبة واستاذة جامعية تونسية، ولدت في 000) 

كنف اسرة ميسورة الحال سمحت ليا اكمال تعميميا في فرنسا وحصمت عمى شيادة الفمسفة من جامعة 
ه بسب االضطرابات التي شيدتيا جامعة باريس السوربون، اال انيا لم تستطيع الحصول عمى شيادة الدكتورا

، اىتمت بقضايا المرأة وكانت ليا نشاطات واسعة في الرابطة التونسية لحقوق االنسان. 0968عام 
http.ar.m Wikipedia . org  

 .83( امال صمود الخماري، المصدر السابق، ص002)
من اصل تركي، اكممت 0924مارس05( ناجيو ثامر: مذيعة وكاتبة تونسية، ولدت في دمشق في 003)

تعميميا االبتدائي في بعمبك والثانوي في دمشق، تعممت المغة االنكميزية والتركية والفرنسية الى جانب المغة 
بعد زواجيا  0946العربية، كانت منذ صغرىا شغوفة بحب المطالعة والقراءاة، استقرت في تونس منذ عام 

. منيرة 0988اب25ت في الصحف والمجالت المبنانية والسورية، توفيت من تونسي، كتبت العديد من المقاال
 .002رزقي ، المصدر السابق، ص

  .87( امال صمود الخماري، المصدر السابق، ص004)
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