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 1987البالد التونسية من اإلصالح إلى التحديث من القرن التاسع عشر إلى  :الوحدة الثالثة

 

 

  التوقيت : ساعتان

 

 تحديث المجتمع: لثالدرس الثا

 
 األستاذ: شاكر محمدي

 

المعهد الثانوي بن رشيق 

 بالقيروان

 

 

 

 األهداف:
 لعصرية و كيفية تحديث المجتمع. : أن يتعّرف التلميذ إلى مراحل بناء الدولة االمعرفية+  

 : قراءة النصوص و تقديمها و شرحها. المهارية+  

 : الوعي بأهمية السيادة الوطنية.الوجدانية +  

 

 ي التمشي البيداغوج

 

 المفاهيم أثـــــر الدرس 

  

  

 

 

 :196+195ص  1نص

حدّد تاريخ تكوين المجلس القومي  -

 التأسيسي.

 اثه. عّرفه وأبرز الغاية من إحد -

 

 

 :196ص2 يقةوثال

 التي أعلن عنها حدّد اإلجراءات  -

 رئيس المجلس القومي التأسيسي. 

 

 

+ نصوص 197ص 4نص

ص  5+6+7+8+9

198+199+200: 

أبرز اختالف صالحيّات المؤّسسات 

 السياسيّة التي أقّرها الدستور التونسي.

 

 

 

 

 

+ معطيات مكّملة 201ص 10وثائق

 :204ص 13+ وثيقة  202ص

رز شموليّة اإلجراءات التي أقّرتها أب -

 الدولة الوطنيّة في تونس.

صنّف اإلجراءات االقتصاديّة وأبرز  -

 أهدافها. 

 

 

 

 

 :  المقّدمة
مسؤوليّات بناء مؤّسسات الدولة   1956ُطرحت على الدولة التونسيّة المستقلّة سنة 

العصريّة واستكمال مقّومات السيادة فتعدّدت اإلجراءات التي اتخذت في إطار بناء 

 ة الحديثة ذات السيادة وبناء المجتمع. الدول
-I :بناء الدولة العصريّة واستكمال السيادة الوطنيّة  

       : إرساء النظام الجمهوري -1
 إعداد الّدستور: -أ

   1956مارس  25إثر انتخابات  1956تكّون المجلس القومي التأسيسي في أفريل 

مة الحزب الحّر الدستوري الجديد  والتي أسفرت عن فوز قائمة "الجبهة القوميّة" بزعا

والمنظمات المتحالفة معه )االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة  

في   الذي أعلن عنهإعداد دستور للبالد التونسيّة  والتجارة...( وكانت مهّمة هذا المجلس 

 .1959جوان  1

 إعالن الجمهوريّة:  -ب

عن إلغاء النظام الملكي وقيام   1957جويلية  25وم أعلن المجلس القومي التأسيسي ي

 النظام الجمهوري وكلّف الحبيب بورقيبة برئاسة الجمهوريّة في انتظار إعالن الدستور.

 إعالن الدستور:  -ج

❖  

 فصال. 64وهو يتكّون من  1959جوان  1تّمت المصادقة عليه في  ❖

 ت أقّر الدستور النظام الجمهوري الرئاسي وفّرق بين السلطا ❖

العالقة بين الرئاسة والبرلمان مرنة لهيمنة الحزب الحاكم على البرلمان                   

 وظرفيّة بناء الدّولة الجديدة التي تتطلّب المبادرة السريعة.

  : تونسة دواليب الدولة_ 2   
 على المستوى السياسي: -أ

عّوضته بالوالّة سلك "العّمال" و"الخلفاوات" و 1957جوان  21حذفت الدولة يوم  ❖

 .والمعتمدين كما عّوضت اإلداريّين الفرنسيّين بتونسيّين

بإحداث منصب وزير  1956جوان  15تّمت تونسة السياسة الخارجيّة لتونس في  ❖

 الخارجيّة وإرسال بعثات دبلوماسيّة إلى عديد الدول والمنظمات العالميّة واإلقليميّة.

بعث وحدات الشرطة   األمنونسة على ت 1956أفريل  8أقدمت الحكومة يوم  ❖

 بعت النواة األولى للجيش الوطني. 1956جوان   24والحرس الوطني وفي 

أوت  13وتونسة اإلعالم يوم  1957جويلية  1كما تّم تونسة القضاء وتوحيده في  ❖

1956. 

 :على المستوى االقتصادي -ب

مهّمته إصدار عملة  والبنك المركزي التونسي  1958سبتمبر  18أحدثت الدولة يوم  -

 .1958ديسمبر  30تونسيّة وهي الدينار الذي ضبطت قيمته يوم 

 . 1928تّم إلغاء الوحدة الجمركيّة مع فرنسا التي تعود إلى سنة  1959أوت  20وفي -
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 : 203ص12+ نص202ص 11نص

حدّد أهّم اإلجراءات االقتصاديّة التي  -

اتخذتها الدولة التونسيّة الستكمال 

 سيادتها الوطنيّة.

 

 

 

 :205+معطيات مكّملة ص 14نص

د اإلجراءات السياسيّة والعسكريّة حدّ  -

التي اتخذتها الدولة الوطنيّة الستكمال 

 سيادتها.

 

 

 

 

 

 : 206ص  16+15نص

استخرج أهّم اإلجراءات التي أقّرتها 

مجلّة األحوال الشخصيّة  والمجلّة 

 االنتخابيّة لفائدة المرأة. 

 

 

 

 19+18+ 206ص 17وثائقال

 : 209+208ص  20+ 207ص

لتعليم ضمن برنامج الدولة  حدّد مكانة ا

الوطنيّة وأذكر التحّوالت التي أفرزتها 

 العناية بهذا القطاع. 

 

 نشاط

وثائق ال السندات :

21+22+23+24+25+26+27 

إلى  210من الصفحة  28+29+

 214الصفحة 

 

الحصيلة االقتصاديّة أبرز  التعليمة:

 واالجتماعيّة للمخّططات التنمويّة

 طريق العمل : فرقي

 دق 20قيت :التو

 اإلنتاج المنتظر : إتمام جدول

 

 

الحصيلة  

 االقتصاديّة

الحصيلة  

 االجتماعيّة

  

 

 

 كما تّم تأميم جّل القطاعات االقتصاديّة وإحداث دواوين وشركات استغالل اقتصادي بها.

 :ة استكمال السيادة الوطنيّ _3

 : الجالء الزراعي -أ

ألف هك من الفرنسيّين عن طريق  270: استرجعت الحكومة التونسيّة 1964قبل -

المفاوضات مع الحكومة الفرنسيّة وذلك بشراء األراضي من المعّمرين أو ضّم  

 ألف هك بيد األجانب بما فيهم الفرنسيّين. 465أراضي الفاّرين منهم. لكن بقيت 

در قرار تأميم األراضي األجنبيّة الذي ينّص على انتزاع ما : ص 1964ماي  12في -

 تبقّى من أراضي لدى المعّمرين.

 الجالء العسكري:  -ب

رغم حصول تونس على االستقالل فإّن فرنسا أبقت على قواعد عسكريّة بالبالد  ❖

 التونسيّة. وقد أصدّرت الدولة الوطنيّة على تفكيك هذه القواعد فاندلعت معارك الجالء

انتهت بجالء  1961ومعركة بنزرت في جويلية  1958منها معركة رمادة في جويلية 

  .1963القوات الفرنسيّة عن التراب التونسي في أكتوبر 

 

   -II  تحديث المجتمع التونسي : 
 : مجلّة األحوال الشخصية وتحرير المرأة  -1

ة التي تهدف إلى  بإصدار مجلّة األحوال الشخصيّ  1956أوت  13بادرت الدولة يوم

منع  -تحرير المرأة وتحقيق مساواتها مع الّرجل.وقد تضّمنت إجراءات ثوريّة منها: 

 إقرار الطالق بحكم عدلي.  -تعدّد الزوجات.

تمكين المرأة من حقّها في االنتخاب والترّشح لكّل  -تحديد سّن الزواج للجنسين. -

 ر واالختالط بين الجنسين في المدارس. تشجيع المرأة على التعليم والّسفو -المسؤوليّات.

 إصالح التعليم: -2
لتوحيد التعليم وتعصيره ومّجانيّته وفتحه أمام الجميع  1958نوفمبر  4صدر قانون 

والثانويّة من التعليم الزيتوني.وقد  االبتدائيةذكورا وإناثا كما وقع إلغاء المرحلتين 

الميزانيّة العاّمة   1/4عليم تقدّر بحوالي رصدت الدولة اعتمادات ماليّة ضخمة لفائدة الت

. وتراجعت 1984%سنة  75.9وإلى  1966% سنة  59.7فارتفعت نسبة التمدرس إلى 

 نسب األميّة وارتفع عدد المدارس والمدّرسين والتالميذ.

-III   الحصيلة االقتصاديّة واالجتماعيّة للتجارب التنمويّة بالبالد

   :1987و1956التونسيّة  بين 
 الحصيلة االقتصاديّة:   -1
 1989و 1960 بينألف  330ألف إلى 40رفّعت في عدد المشتغلين في الصناعة من  -

%من الدخل القومي الخام في نفس  18% إلى  7وفي القيمة المضافة الصناعة من 

 الفترة. 

-1962%خالل الفترة  28ارتفاع نصيب االستثمارات في المجال الصناعي من  -

 . 1981 -1977%خالل الفترة   42.4إلى  1972

  225وحجم االستثمارات في هذا القطاع ليبلغ  1076نمّو عدد المشاريع الفالحيّة ليبلغ  -

 موطن شغل. 10659وهو ما وفّر  1987و1982مليون دينار بين 

 رغم تفاقم العجز.  الوطني هاّما كما نمت الصادرات والواردات االدخارسجّل  -

 تماعيّة:   الحصيلة االج  -2
 . 1984%سنة  50.5ارتفعت النسبة العاّمة للنشيطين فبلغت   -

و 1966% بين  20.3% إلى 5.6كما سّجلت النسبة العاّمة للنشيطات اإلناث نمّوا من -

 -. 1984و 1966.%بين 52% إلى 40تطّورت نسب التحّضر بالبالد من  -.1984

 سنة .  67.1: 1984ارتفع أمل الحياة عند الوالدة ليبلغ  سنة 

 

 الخاتمة: 
 

تمّكنت الدولة التونسيّة إثر االستقالل من تحقيق انجازات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة  

هاّمة مّكنتها من استكمال سيادتها لكنّها دخلت منذ الثمانينات في أزمات اقتصاديّة  

 1987واجتماعيّة وسياسيّة أدّت إلى تحّول السابع من نوفمبر 
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