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املقدمة
انجــزت هــذه الدراســة حــول »صــورة النســاء يف األعــال الدراميــة التونســية  

لســنة 2015« يف إطــار عمــل مشــرك بــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال 

الســمعي والبــري التونســية واملجلــس األعــى لالتصــال الســمعي البــري 

ــيهات  ــى الكليش ــوء ع ــليط الض ــة إىل تس ــذه الدراس ــدف ه ــي. وته البلجي

والصــور النمطيــة عــى أســاس الجنــس مــن أجــل توعيــة املتدخلــن يف االنتاج 

ــر  ــالم يف ن ــدور االع ــون( ب ــيناريو ومخرج ــاب س ــون وكت ــي )منتج الدرام

ــال الجمعــي للمجتمــع. وركــزت  ــاء املخي ــة واالنســانية يف بن ــم األخالقي القي

ــم  ــا ت ــة محلي ــية منتج ــة تونس ــالت تلفزيوني ــس مسلس ــى خم ــة ع الدراس

بثهــا ســنة 2015 عــى القنــوات التلفزيــة التونســية )قنــاة عموميــة واحــدة 

وثــالث قنــوات خاصــة( خــالل شــهر رمضــان الــذي يتميــز بوفــرة االنتاجــات 

التلفزيــة الهزليــة والدراميــة الوطنيــة وبارتفــاع كبــر لنســب املشــاهدة مــا 

يجعــل هــذه الفــرة مــن الســنة  موســا مميــزا ألصحــاب املنشــآت االعالميــة   

ــع مــن  ــرة ســانحة للرفي ــر عــدد ممكــن مــن املستشــهرين وف لجــذب أك

مداخيــل املؤسســات االعالميــة.

ان هــذا املــروع ال يهــدف  باألســاس اىل انجــاز دراســة مقارنــة بــن صــورة 

النســاء ومتثلهــن يف االنتاجــات الدراميــة البلجيكيــة وصورتهــن يف اإلنتاجــات 

الدراميــة التونســية باعتبــار الخصوصيــة الثقافيــة لــكل بلــد بقــدر مــا هــو 

دراســة ملــدى تجانــس صــورة املــرأة التونســية يف االعــالم  مــع مكتســباتها 

املضمنــة يف النصــوص القانونيــة الوطنيــة واملعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة 

املصــادق عليهــا مــن طــرف الجمهوريــة التونســية مــن خــالل مقارنتهــا مــع 

صــورة الرجــل. باعتبــار أن اإلنتاجــات الدراميــة يف جميع أشــكالها مسلســالت 

ــا  ــي ك ــول االجتاع ــزا للتح ــب دورا محف ــرة تلع ــة قص ــالم أو أرشط أو اف
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ميكــن توظيفهــا كأداة للنضــال ضــد املارســات التمييزيــة والصــور النمطيــة 

للمــرأة والرجــل و تســاهم يف نــر قيــم ومارســات بديلــة.

ففــي تونــس، ومنــذ ســنة 1956، تاريــخ إصــدار مجلــة األحــوال الشــخصية 

ــوين   ــن الجنســن عــرف الوضــع القان ــق املســاواة ب ــى  تهــدف إىل تحقي الت

ــا واســتثنائيا يف العــامل العــريب. فمنــذ وقــت قريــب،  للمــرأة تطــورا تدريجي

تبنــى مجلــس نــواب الشــعب التونــي يف أوت 2017 قانونــا أساســيا عــدد 

ــى  ــم ع ــون قائ ــو قان ــرأة وه ــد امل ــف ض ــى العن ــاء ع ــق بالقض 58 يتعل

ــك النســاء مــن كافــة أشــكال  ــة  تحمــي حقــوق االنســان مبــن يف ذل مقارب

ــادئ األمميــة يف هــذا املجــال. وهــو يعــد  ــام مــع املب التمييــز يف انســجام ت

ــة  ــرأة، ومكافح ــوق امل ــة لحق ــة القانوني ــل الحاي ــن أج ــية م ــوة رئيس خط

ــف ضــد النســاء.  ــز والعن ــع أشــكال التميي جمي

ــة  ــظ أن مكان ــي نالح ــال التريع ــدم يف املج ــذا التق ــن ه ــم م ــى الرغ وع

وصــورة املــرأة يف وســائل االعــالم مــا تــزال هامشــية وغالبــا مــا تكــون منطيــة 

ودونيــة مقارنــة بصــورة الرجــل مــا يؤثــر ســلبا عــى أي رغبــة يف التغيــر 

ــن  ــل بيج ــاج عم ــات منه ــع توصي ــارض م ــا يتع ــي ك ــدم االجتاع والتق

)بيجــن 11995( التــي تؤكــد عــى رضورة »وقــف« الصــور الســلبية واملهينــة 

للمــرأة يف وســائل اإلعــالم. 

وتجــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد إىل أن مكافحــة القوالــب النمطية الجنســانية 

ــن الرجــل واملــرأة يف وســائل اإلعــالم وعرهــا يشــكالن  ــز املســاواة ب وتعزي

1. اعالن بيجن، بيجن 1995 
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شــاغال رئيســيا يف املجتمعــات الدميقراطيــة وهــو هاجــس ينبــع مــن الرغبــة 

يف التمســك باملبــادئ املضمنــة يف الحقــوق األساســية للرجــال والنســاء مبــا يف 

ذلــك حريــة التعبــر، والحــق يف املســاواة ويف املعاملــة العادلــة، والتــي هــي 

رضوريــة الزدهــار واحــرام الجنــس البــري وتكريــس كرامــة اإلنســان.

ان الــدور االجتاعــي الــذي تلعبــه وســائل االعــالم يف نــر ثقافــة املســاواة 

ــع  ــاركة الجمي ــز مش ــاهم يف تعزي ــب أن يس ــن يج ــن الجنس ــاف ب واالنص

ــا  ــن احرام ــون أو الدي ــس أو الل ــن الجن ــر ع ــض النظ ــام بغ ــاش الع يف النق

ملبــدأ التنــوع وحــق االختــالف، لتســاهم يف تعزيــز التبــادالت والحــوار بــن 

ــات املجتمــع.  ــف مكون مختل

ــة يف هــذا املنحــى عــى  ــات والنصــوص الدولي ــد مــن االتفاقي وتتجــه العدي

غــرار إعــالن األمــم املتحــدة للربيــة والتدريــب يف ميــدان حقــوق اإلنســان 

)2011( 1 الــذي يحــث وســائل اإلعــالم عــى االضطــالع بدورهــا يف نــر ثقافة 

ــي  ــي: »ينبغــ ــا ي ــادة 6 م ــت امل ــث تضمن ــان حي ــوق اإلنس ــاواة وحق املس

االســتفادة يف النــهوض بــالتثقيف والتــدريب يف ميــدان حقــوق اإلنــسان 

مــــن التكنولوجيا الجديدة للمعلومـــات واالتـــصاالت ومـــن وسـائط اإلعـالم 

واالســـتعانة بهــا يف تعزيـــز جميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية«.

ــام بــدور فعــال يف تأطــر  وتلتــزم الهيئــات التعديليــة يف هــذا االطــار، بالقي

ــل  ــن أج ــة م ــمعية البري ــالم الس ــائل االع ــى وس ــن ع ــيس القامئ وتحس

ــة.  ــن االعالمي ــدري يف املضام ــد الجن ــل البع ــة وتفعي تنمي

 .REFRAM وقــد تعهــدت الشــبكة الفرنكوفونيــة للهيئــات التعديليــة

» منــذ نشــأتها يف 1 جويليــة 2007 يف أوغدوغــو تحــت ارشاف املنظمــة 

الدوليــة الفرنكوفونيــة يف االعــالن الــذي أعتمــد يف 2011 حــول املســاواة بــن 

الجنســن يف وســائل االعــالم، عــى العمــل عــى » تشــجيع اعتــاد وتوطيــد 

ــن الجنســن يف  ــل املشــرك للمســاواة ب ــذايت أو التعدي ــل  ال أشــكال التعدي

1. اعالن تم بن طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة ديسمر 2011
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وســائل اإلعــالم«.  

أمــا عــى املســتوى الوطنــي، فينــص املرســوم عــدد 116 املــؤرخ يف  2 نوفمــر 

ــا  2011 واملتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي البــري وبإحــداث هيئــة علي

مســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري عــى » إرســاء مشــهد إعالمــي ســمعي 

ــذ  ــة وينب ــة والعدال ــم الحري ــوازن يكــرس قي ــوع ومت وبــري تعــددي ومتن

ــة  ــى برمج ــهر ع ــن و الس ــس أو الدي ــل أو الجن ــاس األص ــى أس ــز ع التميي

إعالميــة دقيقــة ومتوازنــة«. 
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الدراسة
أهداف 
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1. أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة مبختلف أقسامها إىل:

ــة يف صــورة النســاء يف االنتاجــات  ــراءة موضوعي ــة لق ــة دقيق ــارص إحصائي - إتاحــة عن

ــية  ــة التونس ــة التلفزيوني الدرامي

- ضبــط امللمــح العــام لصــورة النســاء  وتحديــد الصــور النمطيــة والالمنطيــة للنســاء يف 

االعــال الدراميــة يف أرقــام ومعطيــات تكــون منطلقــا ومرجعــا لألبحــاث األكادمييــة.  

2. املقاربة املنهجية للرصد 

ــة التونســية  ــة رصــد صــورة النســاء يف األعــال الدرامي ــة يف عملي ــة املنهجي تعتمــد املقارب

عــى عــرض ورشح األرقــام واملعطيــات املتعلقــة بالشــخصيات الرئيســية والثانويــة املتواتــرة 

حســب ظهورهــا يف املشــهد والحلقــات وضبــط املــؤرشات وإدراج بعــض األمثلــة.

• منهجية الرصد

اعتمــدت الدراســة عــى رصــد خمســة أعــال دراميــة تونســية تــم بثهــا خــالل شــهر رمضــان 

ــى مرحلتن: ع

o املرحلــة األوىل: دراســة الشــخصيات الرئيســية والثانويــة املتواتــرة حســب ظهورهــا 

يف املشــهد.

o املرحلــة الثانيــة: دراســة الشــخصيات الرئيســية والثانويــة املتواتــرة حســب ظهورها 

الحلقات. يف 

• املعطيات الكمية                                                                         

اعتمدت الدراسة عى مسح ألهم اإلحصائيات املتعلقة بالعينة. 
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وتقــوم أساســا عــى أرقــام واحصائيــات تتعلــق بالشــخصيات الرئيســية والثانويــة املتواتــرة يف 

املسلســالت الرمضانيــة لســنة 2015، تهــم األدوار التــي تقمصتهــا، عــى مســتوى: 

- الحالة املدنية 

- الفئة العمرية 

- الوضعية املهنية 

- أماكن الظهور 

- نوعية اللباس 

- القيم االخالقية 

- الخصائص السلوكية للشخصيات.

ــا للمشــهد  ــن: األوىل وفق ــذه الدراســة عــى مرحلت ــة له ــات الكمي ــم رصــد املعطي ــد ت وق

ــة. ــة حســب الحلق والثاني

• مؤرشات وأمثلة 

تــم ضبــط مــؤرشات وتقديــم أمثلــة تتعلــق بالشــخصيات الرئيســية والثانويــة املتواتــرة يف 

املشــهد والحلقــات، متثلــت أساســا يف: 

- دور الشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة بالنسبة للعقدة الدرامية

- متثل الشخصيات الرئيسية حسب أدوارها يف الحلقات

- الصور النمطية والالمنطية يف األعال الدرامية

- رصد  عبارات العنف اللفظي ضد النساء.
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• العينة وفرتة الرصد

ــة تونســية عرضــت خــالل شــهر رمضــان يف  ــة الدراســة خمســة أعــال درامي شــملت عين

الفــرة املمتــدة  مــن 18 جــوان إىل 17 جويليــة  2015، ويعــود اختيــار هــذه العينــة والفــرة 

لوفــرة انتــاج األعــال الدراميــة وارتفــاع نســب املشــاهدة يف هــذا الشــهر.

ــاءت  ــة ج ــاة عمومي ــد يف قن ــل وحي ــة وعم ــوات خاص ــالت يف قن ــة مسلس ــث أربع ــم ب ت

ــة:  ــداول التالي ــة يف الج مفصل

ناعورة الهواء املسلسل 

الوطنية 1 )عمومية(  القناة

الدارجة التونسية اللغة األصلية 

بوليي النوع  الدرامي

تونس البلد املنتج

مديح بالعيد اإّلخراج 

نازيل فريال القالل  السيناريو

30 حلقة  عدد الحلقات 

50 دقيقة  املعدل الزمني للحلقة 

25 ساعة  الحجم اإلجايل للحلقات 

تنسيق اإلنتاج، مساعدة اإلنتاج، مساعدة مخرج، مساعدة 

مخرج 2، سكريبت، تصفيف الشعر، إكسسوار، مالبس
املرأة يف الجنريك

2015 سنة اإلنتاج

حكايات تونسية املسلسل 

الحوار التوني )خاصة(  القناة

الدارجة التونسية اللغة االصلية 
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دراما اجتاعية النوع  الدرامي

تونس البلد املنتج

ندى املازين حفيظ  اإّلخراج 

ندى املازين حفيظ  سيناريو

15 حلقة  عدد الحلقات 

35 دقيقة  املعدل الزمني للحلقة 

الحجم اإلجايل للحلقات  9.15 ساعة 

مخرجة، مساعدة مخرج، كاتبة السيناريو، الديكور، 

سكريبت، مديرة اإلنتاج، تركيب، غناء
املرأة يف الجنريك

2015 سنة اإلنتاج

أوالد مفيدة  املسلسل 

الحوار التوني )خاصة(  القناة

الدارجة التونسية اللغة االصلية 

دراما اجتاعية النوع  الدرامي

تونس البلد املنتج

سامي الفهري  اإّلخراج 

سامي الفهري  سيناريو

14 حلقة  عدد الحلقات 

40 دقيقة  املعدل الزمني للحلقة 

9.33 ساعة الحجم اإلجايل للحلقات 

مساعدة مخرج 2، منسقة إنتاج، سكريبت، تصفيف 

الشعر، مساعدة مالبس، كاتبة اإلنتاج، غناء
املرأة يف الجنريك

2015 سنة اإلنتاج
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ليلة الشك  املسلسل 

التاسعة )خاصة(  القناة

الدارجة التونسية اللغة االصلية 

دراما اجتاعية النوع  الدرامي

تونس البلد املنتج

مجدي السمري  اإّلخراج 

درة الفازع سيناريو

15 حلقة  عدد الحلقات 

40 دقيقة املعدل الزمني للحلقة 

10 ساعات  الحجم اإلجايل للحلقات 

 كاتبة سيناريو، سكريبت، مهندسة ديكور، مساعدة  

تصفيف الشعر، مالبس، مساعدة إنتاج، تركيب، تصوير، 

مساعدة مخرج أول وثاين

املرأة يف الجنريك

2015 سنة اإلنتاج

الريسك  املسلسل 

حنبعل )خاصة(  القناة

الدارجة التونسية اللغة االصلية 

بوليي النوع  الدرامي

تونس البلد املنتج

نر الدين السهيي  اإّلخراج 

محمد عي دمق سيناريو

20 حلقة  عدد الحلقات 

45 دقيقة املعدل الزمني للحلقة 
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15 ساعة الحجم اإلجايل للحلقات 

سكريبت، تصفيف الشعر، مساعدة مالبس، منسقة إنتاج، 

تركيب،  تصوير، غناء 
املرأة يف الجنريك

2015 سنة اإلنتاج
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انجاز العمل الدرامي
يف مشاركة النساء  
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رسم بياين رقم 1: مشاركة النساء يف انجاز العمل الدرامي 

100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,0

االخراج السيناريو سكريبت مالبس مهندس 
صوت إنتاج تركيب

80,00 • رجال 40,00 0,00 60,00 100,00 80,00 80,00

• نساء 20,00 60,00 100,00 40,00 0,00 20,00 20,00

الرجال يحتكرون املهن التي تتطلب مهارات تقنية وفنية وقدرة عىل التسيري

ســيطر الرجــال عــى مســتوى االخــراج واالنتــاج والركيــب بنســبة %80 وهــي مهــام تحــدد 

وتؤثــر يف الصيغــة النهائيــة للعمــل الدرامــي. كــا احتكــروا بصفــة مطلقــة مجــال هندســة 

الصــوت وهــو مجــال تقنــي بامتيــاز. 

ــا إال أن  ــة الدرام ــي لصناع ــي والفن ــب التقن ــا يف الجان ــاء محتش ــور النس ــن كان حض ول

حضورهــن كان مميــزا يف املجــال التنظيمــي املتعلــق بوظيفــة ســكريبت بنســبة %100 وهــو 

مــا يظهــر مــدى التصــاق الجانــب التنظيمــي باملــرأة .

يف املقابــل بــرزت مشــاركة النســاء يف كتابــة الســيناريو الــذي يعــد الركيــزة األساســية التــي 

ينطلــق منهــا ويبنــى عليهــا كل انتــاج درامــي بنســبة %60 مقابــل %40 للرجــال وهــو مــا 

ــاء يف  ــورة النس ــى ص ــيناريو ع ــة الس ــث كتاب ــر تأني ــدى تأث ــر يف م ــن أك ــو إىل التمع يدع
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االعــال الدراميــة مــن حيــث متثلهــن يف األدوار املوكلــة إليهــن والخطــاب والصــور النمطيــة 

املرتبطــة بهــن يف هــذه االنتاجــات.

ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد أن الرجــال يــؤدون وظائــف ملتصقــة تقليديــا أكــر بالنســاء مثــل 

املالبــس )الــزي( حيــث يحــرون بنســبة %60 مقابــل %40 للنســاء.

2. الشخصيات املشاركة يف العمل الدرامي من حيث النوع االجتامعي 

جدول رقم 1: العدد الجمي للشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة 

يف املسلسالت التونسية

النسبة املئوية % العدد النوع االجتامعي

41 25 نساء

59 36 رجال

تبــن نتائــج دراســة للشــخصيات الرئيســية والثانويــة املتواتــرة )رجــال ونســاء( يف األعــال 

الدراميــة التونســية لســنة 2015 تفاوتــا يف الحضــور بــن الجنســن حيــث ســجلنا 36 رجــال، 

مقابــل 25 امــرأة أي مــا ميثــل %59 مــن الشــخصيات الرئيســية والثانويــة املتواتــرة رجــاال 

و%41 مــن الشــخصيات الرئيســية والثانويــة املتواتــرة نســاء.

رسم بياين رقم 2: توزيع مجموع الشخضيات حسب النوع االجتاعي

37%
63%

رجالنساء
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رسم بياين رقم 3: توزيه الشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة حسب النوع االجتاعي 

41%
59%

رجالنساء

تــم اختيــار الشــخصيات الرئيســية حســب اهميــة ظهورهــا  ودورهــا يف العقــدة الدراميــة، 

ــم اختيارهــا وفقــا لظهورهــا الفعــي )الكمــي(  ــرة فقــد ت ــة املتوات أمــا الشــخصيات الثانوي

يف العمــل الدرامــي مــن خــالل احتســاب الحجــم الزمنــي لظهورهــا يف املسلســل، وتتعمــق 

هــذه الهــوة بــن  الشــخصيات املشــاركة يف االعــال الدراميــة مــن حيــث النــوع االجتاعــي 

ــن شــاركوا يف مجمــوع املسلســالت فمــن  ــن الذي عندمــا نحتســب العــدد الجمــي للممثل

بــن 254 ممثــال رصدنــا 159 رجــل مقابــل 95 امــرأة  أي بنســبة %63 مقابــل 37%.
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للشخصيات الرئيسية 
الخصائص العامة 

   والثانوية 
املتواترة
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1. الفئة العمرية للشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة

رسم بياين رقم 4: الفئة العمرية للشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة 

يف املسلسالت التوني 

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,0

13 - 18 19 - 34 35 - 49 50 - 64

%2,78 • رجال 22,22% 41,67% 33,33%

• نساء 4% 28% 56% 12%

تــم تحديــد الفئــة العمريــة للشــخصيات انطالقــا مــن معادلــة بــن الســن املــدرك للشــخصية 

كــا تــم إظهــاره يف املسلســل والســن الفعــي أو التقريبــي للممثــل. وتهــدف دراســة هــذا 

املعطــى إىل تبيــان مــدى وجــود التنــوع الجيــي يف العمــل الدرامــي خاصــة بالنســبة للنســاء.

إذ أن دراســة الشــخصيات املشــاركة حســب الفئــة العمريــة بينــت أن النســب بــن الجنســن 

يف الفئــات العمريــة املنحــرة بــن 13 و49 ســنة وإن بــدت متقاربــة فــإن عامــل الشــباب، 

الــذي ينعكــس عــى جــال وجاذبيــة الفــرد خــدم أكــر النســاء الــاليت كــن أكــر حضــورا يف 

هــذه الفئــة. يف املقابــل ، مل ينصــف عامــل الســن النســاء يف الفئــة العمريــة األكــر )50-64( 

حيــث كــن أقــل حضــورا مــن الرجــال )%12 مقابــل %33،33( وهــو مــا يفــر بــأن املــرأة 

ــة لتقتحــم هــذا املجــال  وأن عامــل  ــأن تكــون شــابة وجميل ــة، اكــر مــن الرجــل، ب مطالب

الســن ال يشــكل عائقــا بالنســبة للرجــال .

ــا  ــور، وهــو م ــاث و%2.78 للذك ــل حضــورا بنســبة %4 لإلن ــة األق ــون الفئ ــى املراهق ويبق

ــة يف املسلســالت التونســية. ــذه الفئ ــام به ــن ضعــف االهت يب
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2. الحالة املدنية للشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة

جدول رقم 2: الحالة املدنية للشخصيات الرئيسية والشخصيات الثانوية املتواترة 

يف املسلسالت التونسية

الحالة املدنية / النوع االجتامعي
رجالنساء

النسبة املئوية %العددالنسبة املئوية %العدد

9361438.89أعزب / عزباء

8321438.89متزوج )ة(

 333،8 312مطلق )ة( 

 256،5 312أرمل )ة(

 256،5 28عالقة معارشة خارج اطار الزواج 

178،2--غر معروف

 100%36 100%25املجموع العام 

رسم بياين رقم 5: الحالة املدنية للشخصيات الرئيسية والشخصيات الثانوية املتواترة 

يف املسلسالت التونسية
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خارج إطار الزواج
غر معروف

 • رجال

إن اعتــاد مقاربــة مبنيــة عــى مقارنــة بــن الجنســن مــن خــالل دراســة الحالــة املدنيــة 

للشــخصيات الرئيســية والثانويــة املتواتــرة يف املسلســالت التونســية، ال تظهــر فارقــا بالنســبة 
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ــا نفــس املقاربــة بالنســبة للنســاء فقــط،  ملتغــر »العزوبيــة« أو »الــزواج«. أمــا إذا اعتمدن

ــل 32  ــن النســاء املتزوجــات )36 % مقاب ــر حضــورا م ــن أك ــات ك نجــد أن النســاء العازب

%(. فمــن خــالل قــراءة الرســم البيــاين رقــم 5 يتبــن أن أهــم فــارق تــم تســجيله هــو يف 

فئــة املطلقــن واألرامــل مجتمعــة حيــث ظهــرت الشــخصيات النســائية يف فئــة املطلقــات 

ــود  ــا إىل وج ــارة هن ــدر اإلش ــال. وتج ــبة للرج ــل 12 % بالنس ــبة 24 % مقاب ــل بنس واألرام

أربــع شــخصيات نســائية رئيســية مــن أصــل عــر شــخصيات ظهــرت مطلقــات أو أرامــل: 

)شــخصية »حنــان لحمــر« يف مسلســل »ناعــورة الهــواء« الجــزء الثــاين و«إيناس« يف مسلســل 

»حكايــات تونســية«، وأرامــل مثل شــخصية »مفيــدة« يف مسلســل »أوالد مفيدة« وشــخصية 

»يامنــة لحمــر« يف مسلســل »ناعــورة الهــواء«( مــع التأكيــد عــى أن الحالــة املدنيــة لهــذه 

الشــخصيات، كانــت مؤثــرة يف العقــدة الدراميــة للقصــة. 

وميكــن القــول هنــا اّن الركيــز عــى هــذه الفئــة مــن النســاء يف البنيــة الرديــة للمسلســل 

يبــن مــدى إشــكالية  هــذه الوضعيــة بالنســبة  للمــرأة يف املجتمــع التونــي إذ أن الفاعلــن 

يف االنتــاج الدرامــي )كتــاب ســيناريو خاصــة( يســتبطنون الصــور النمطيــة والقوالــب 

الجاهــزة التــي تــروج عــن املــرأة دون زوج مــن خــالل نــر تجــارب فاشــلة وصــور قامتــة 

عنهــن وهــو مــا يســاهم حتــا يف وصمهــن بأوصــاف ســلبية 1*.

ــا الشــخصيات الرئيســية  ــي تقمصته ــا،  إىل أن األدوار الت ــج، يف مجمله ــل هــذه النتائ وتحي

والثانويــة يف األعــال الدراميــة للرجــال والنســاء متقاربــة عــى مســتوى الحالــة املدنيــة رغم 

وجــود تفــاوت بينهــا وهــو مــا يعــود أساســا الرتفــاع العــدد الجمــي للرجــال املشــاركن يف 

االعــال الدراميــة عــى حســاب العــدد الجمــي للنســاء.

كــا أبــرزت النتائــج  ان ظهــور املــرأة يف عالقــة معــارشة خــارج إطــار الــزواج ســجل نســبة  

أعــى مــن الرجــل )8 % مقابــل 5.56 %( وقــد تــم تقدميهــن، انطالقــا مــن املرجــع الثقــايف 

التونــي، عــى أنهــن نســاء ســهالت املنــال.   

1. تحليل معمق لهذا املعيار ورد يف القسم املخصص لدراسة الصور النمطية والالمنطية للشخصيات النسائية  
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3. األبّوة واألمومة للشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة 

جدول رقم 3: األبوة واألمومة للشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة 

يف املسلسالت التونسية

األبوة واألمومة
رجالنساء

النسبة املئوية %العددالنسبة املئوية %العدد

15601978،52شخصيات دون طفل 

10401644،44شخصية لها طفل أو أكر

178،2--غر معروف

 100%36 100%25املجموع العام 

رسم بياين رقم 6: األبوة واألمومة للشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة 

يف املسلسالت التونسية

100,00%

غر معروف •

شخصية لها طفل أو أكر •

شخصية بدون أطفال •

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,0%

رجال نساء

ــخصيات  ــن الش ــارب ب ــن تق ــة ع ــوة واألموم ــر األب ــق مبتغ ــاين املتعل ــم البي ــف الرس يكش

ــخصيات  ــة للش ــة املدني ــار الحال ــات معي ــج معطي ــذه النتائ ــد ه ــاث. وتؤك ــور واالن الذك

حيــث نجــد أن 36 % مــن النســاء ظهــرن عازبــات. كــا تتــالءم هــذه النتائــج مــع تواتــر 

ــنة. ــة 34-19 س ــة العمري ــائية يف الفئ ــخصيات النس الش
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وتفــرز عمليــة التقاطــع بــن متغــر األمومــة ومتغــر الســن عــن حضــور ضعيــف للنســاء يف 

فئــة »االمهــات« لــدى الشــخصيات املصنفــة عــى أنهــا شــابة.

4. نوعية / سلك النشاط املهني للشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة

جدول رقم 4: النشاط املهني للشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة 

حسب ظهورها يف املشهد    

النشاط املهني 
رجالنساء

النسبة املئوية %العددالنسبة املئوية %العدد

520589،13وظيفة علمية وفكرية

312667،16قطاعات خارقة للقانون

28616,67اطار تسير واطار سام

416256،5تلميذ وطالب 

14411،11غر معروف

333،8--عاطل )ة( عن العمل / غر نشط   

28333،8مهنة فنية

مدير مؤسسة صغرى أو 

متوسطة الحجم
14256،5

--312رجل/امرأة يف البيت 

28178،2سلك الجيش واألمن

14178،2موظف اداري 

178،2--ريايض محرف 

--14عامل بالشؤون املنزلية 

178،2--متقاعد

178،2--موظف خدمات / بائع يف مغازة 

 100%36 100%25املجموع العام 
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يبــن جــدول رصــد األدوار االجتاعيــة املهنيــة التــي لعبتهــا الشــخصيات الرئيســية والثانويــة 

ــي  ــائية الت ــخصيات النس ــا للش ــودا قوي ــية وج ــة التونس ــالت الدرامي ــرة يف املسلس املتوات

متــارس املهــن  الفكريــة والعلميــة بنســبة 20 ٪ مقابــل 13.89 ٪ ـ للشــخصيات الذكــور %، 

خاصــة منهــا مهنــة الطــب عــى غــرار شــخصية لينــدا يف مسلســل »ليلــة الشــك« وشــخصية 

»اينــاس« طبيبــة يف اختصــاص الطــب النفــي الجنــي يف مسلســل »حكايــات تونســية«، 

ــك« و  ــة الش ــل »ليل ــر« يف مسلس ــخصية »هاج ــرار ش ــى غ ــالم ع ــة واالع ــال الصحاف ومج

»ناهــد« و »صفيــة« يف »ناعــورة الهــواء«.

ــت 16 ٪   ــة بلغ ــنسبة هام ــة بـ ــذة والطالب ــة يف أدوار التلمي ــرأة املتمدرس ــرت امل ــد ظه وق

ــات  ــل »حكاي ــور« يف مسلس ــة »ن ــر دور الطالب ــور. نذك ــخصيات الذك ــل 5.56 ٪ للش مقاب

تونســية« و »إينــاس« و »زينــب« يف دور التلميــذة يف مسلســل »أوالد مفيــدة« و »شــمس« 

التلميــذة يف مسلســل »ليلــة الشــك«. وهــي أرقــام تنســجم مــع الواقــع التونــي. فحســب 

»التقريــر الوطنــي للنــوع االجتاعــي تونــس 2015« الصــادر عــن األمــم املتحــدة بلــغ عــدد 

ــام  ــور يف ع ــن الذك ــا م ــل 20214 خريج ــات 41073 مقاب ــن الجامع ــاث م ــن االن املتخرج

 .2014

ويف املقابــل، يظهــر الجــدول نفســه استنســاخا منطيــا عندمــا يتعلــق األمــر مبناصــب ذات 

ــار املوظفــن بنســبة 16.67 ٪ للشــخصيات الذكــور  ــري الــركات وكب ــل مدي مســؤولية مث

ــاه هــو عــدم تســجيل شــخصيات  مقابــل 8 ٪ للشــخصيات النســائية و مــن الالفــت لالنتب

ــور.  ــخصيات ذك ــل 8،33 ٪ لش ــاط، مقاب ــل ودون نش ــن العم ــن ع ــة العاطل ــائية يف فئ نس

وعــى عكــس ذلــك، ال نجــد يف فئــة »رجــل أو امــرأة يف البيــت« شــخصيات ذكــور مقابــل 

12 ٪ للشــخصيات النســائية. وتكشــف قــراءة هاتــن الفئتــن أن املــرأة ال ينظــر إليهــا عــى 

أنهــا تبحــث عــن عمــل وأن البطالــة ال تــزال مشــكلة ذكوريــة باألســاس. ويف املقابــل تظهــر 

النســاء املتزوجــات أو اللــوايت ال ميتهــن أي نشــاط، بصفــة آليــة، كربــات بيــوت.

وينعــدم هــذا التوزيــع التقليــدي و النمطــي  للفئــات االجتاعيــة - املهنيــة يف فئــة 

ــل 8 ٪  ــث ســجلنا 2.78 ٪ مــن الشــخصيات الذكــور مقاب القــوات املســلحة والرطــة، حي

مــن الشــخصيات النســائية عــى  غــرار شــخصية »هالــة« يف مسلســل »حكايــات تونســية« 

ــن  ــارة م ــر دع ــة أساســية ســاهمت عــى إثرهــا يف كشــف وك ــة أمني ــا  مهم ــي كان له الت
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خــالل اخــراق هــذه الشــبكة، وهــي مــن األدوار الرئيســية يف حــل العقــدة الدراميــة، كذلــك 

شــخصية »مريــم عفيــف« يف مسلســل »الريســك« التــي كانــت تلعــب دور »مــالزم أول » 

متكنــت مــن كشــف عصابــة إجــرام وتحيــل.

وســجلت املــرأة يف نشــاطات خارقــة للقانــون نســبة 12 ٪ حيــث بــرزت يف مسلســل »ناعورة 

الهــواء« يف دور »يامنــة لحمــر« وابنتهــا »حنــان لحمــر« يف مجــال تجــارة األســلحة وتبيــض 

األمــوال كــا نذكــر دور ليليــا يف مسلســل »ليلــة الشــك« التــي امتهنــت الدعــارة واالتجــار 

بالبــر.

ــة  ــادل شــخصية واحــدة يف عين ــا يع ــنسبة 4 % م ــة بـ ــة منزلي ــرأة كمعين ــرت امل ــد ظه وق

ــواء«. ــورة اله ــل »ناع ــرة« يف مسلس ــت يف دور »زه ــة متثل الدراس

5. منصب وظيفي ذو مسؤولية للشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة

جدول رقم 5: منصب وظيفي ذو مسؤولية

منصب وظيفي ذو مسؤولية / 

النوع االجتامعي

رجالنساء

النسبة املئوية %العددالنسبة املئوية %العدد

1644.441144منصب وظيفي ذو مسؤولية 

2055.561456منصب وظيفي دون مسؤولية

100 %10025 %36املجموع العام 
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رسم بياين رقم 7:

44,44% 44,00% 55,56% 56,00%

• نساء

• رجال

منصب وظيفي 
ذو مسؤولية

منصب وظيفي 
دون مسؤولية

أظهــرت نتائــج الجــدول املتعلقــة باملســؤولية يف املنصــب الوظيفــي للشــخصيات الرئيســية 

والثانويــة املتواتــرة يف املسلســالت التونســية  لســنة 2015 تســاويا بــن النســاء والرجــال يف 

طبيعــة املنصــب الوظيفــي فكانــت 44 % بالنســبة للمنصــب الوظيفــي ذي مســؤولية 

و56 % للمنصب الوظيفي دون مسؤولية.
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الرئيسية والثانوية 
نتائج رصد الشخصيات 

حسب ظهورها 

يف املشهد
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1. نشاط الشخصيات يف مكان العمل 

جدول رقم 6:

رجالنساء

53,30 %51,15 %تقوم مبهامها الوظيفية 

46,70 %48,85 %ال تقوم مبهامها الوظيفية 

تــرز نتائــج الرصــد املتعلقــة بالنشــاط الــذي تتعاطــاه الشــخصيات الرئيســية والثانويــة التي 

ظهــرت يف مــكان العمــل يف املسلســالت التونســية لســنة 2015 تقاربــا بــن املــرأة والرجــل يف 

عــدم القيــام بالوظائــف املهنيــة، حيــث بلغــت نســبة ظهــور املــرأة التــي ال تقــوم مبهامهــا 

الوظيفيــة يف مــكان العمــل %49 مقابــل %47 للرجــل، وهــو مــا بــّن أن صــورة املوظــف 

املقــر يف العمــل شــملت كال الجنســن بنســب مرتفعــة ومتقاربــة.

ــة ومشــاكل  ــث يف مســائل عائلي ــي يف الحدي ــل الوظيف ــة للعم ــت النشــاطات املوازي ومتثل

ــل...  ــر والتجمي ــام باملظه شــخصية واالهت

ــرأة 51%  ــة يف مــكان العمــل فقــد حققــت امل ــف املهني ــام بالوظائ ــا يخــص القي ــا يف م أم

ــمل  ــي ش ــط يف األداء الوظيف ــبي اال أن التنمي ــارب النس ــم التق ــل ورغ ــل %53 للرج مقاب

النســاء أكــر مــن الرجــال.
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2. الفضاء املرجعي

جدول رقم 7: الفضاء املرجعي للشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة 

حسب ظهورها يف املشهد    

املجموع العام )%( رجال )%( نساء )%( الفضاء املرجعي

65،41 41 73،41 قاعة جلوس

67،22 92،22 38،22 فضاء عام أو اجتاعي

51،11 10،10 10،13 فضاء مهني

21،7 21،7 27،8 غرفة نوم

94،4 43،5 39،4 حديقة

09،4 65،5 32،2 أخرى 

84،2 85،2 82،2 مطبخ

53،2 31،2 77،2 فضاء مؤسسايت 

25،1 42،1 06،1 سيارة

61،0 27،0 01،1
فضاء للرفيه 

والرياضة 

21،0 27،0 15،0 بيت استحام

%100 %100 100 % املجموع العام 
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رسم بياين رقم 9: الفضاء املرجعي للشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة 

حسب ظهورها يف املشهد 
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أظهــرت نتائــج رصــد الفضــاء املرجعــي للشــخصيات الرئيســية والثانويــة املتواتــرة حســب 

ظهورهــا يف املشــهد أن أكــر األماكــن التــي دارت فيهــا أحــداث املسلســالت التونســية لســنة 

2015 كانــت يف غــرف الجلــوس بنســبة تجــاوزت 41 % مــن مجمــوع املشــاهد التــي ظهــر 

فيهــا الرجــل واملــرأة ، يليهــا الفضــاء العــام بنســبة  تفــوق 22 % لــكال الجنســن.

أمــا يف الفضــاء املهنــي فقــد ســجلت املــرأة نســبة حضــور أعــى مــن الرجــل، تجــاوزت 13% 

ــر  ــية أك ــالت التونس ــرأة يف املسلس ــن أن امل ــا يب ــبة 10 %، م ــل بنس ــر الرج ــن ح يف ح

ظهــورا مــن الرجــل يف أماكــن العمــل.

ــوم  ــة الن ــا: يف غرف ــن متقارب ــور كال الجنس ــرى كان حض ــاءات األخ ــتوى الفض ــى مس وع

ــا مل  ــنسبة 7 % ، في ــل بـ ــور الرج ــن كان ظه ــاوزت 8 % يف ح ــبة تج ــرأة بنس ــرت امل ظه

ــا أماكــن  ــخ. أم ــة والســيارة واملطب ــل الحديق ــة األماكــن مث يتجــاوز ظهورهــا 6 % يف بقي

ــن 0 و1 %. ــل ب ــرأة والرج ــور امل ــبة ظه ــا نس ــت فيه ــد تراوح ــة فق ــه والرياض الرفي
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3. نوعية لباس الشخصيات

جدول رقم 8: منط لباس الشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة

رجال )%( نساء )%( نوعية اللباس

44،41 لباس للخروج اليومي  82،39

71،34 لباس رسمي1  28،28

30،9 66،19 لباس منزيل 

لباس فئوي2 40،0 47،5

لباس سهرة  79،4 76،0

لباس عمل3 87،2 38،1

لباس ريايض 92،2 29،1

16،1 91،0 أخرى 

مالبس داخلية 20،0 67،0

62،0 - لباس ريفي

لباس شاطئ  15،0 22،0

%100 %100 املجموع العام

1. لباس رسمي: يعني ارتداء زي رسمي املتمثل يف البدلة السوداء والقميص وربطة العنق والسرة   

2. لباس الفئوي: ارتداء زي خاص بفئة معينة لها انتاء او توجه خاص بها

3. لباس عمل: ارتداء زي عمل موحد يجعل صاحبه يحمل هوية العمل بطريقة واضحة للجميع ويلتزم به
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رسم بياين رقم 10: منط اللباس للشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة 

لباس للخروج اليومي

لباس رسمي

لباس منزيل

لباس فئوي

لباس سهرة

لباس عمل

لباس رياضة

أخرى

مالبس داخلية

لباس ريفي

لباس شاطىء

0,00% 50,00% 100,00%

نساء

رجال

ــاس الشــخصيات الرئيســية  ــة لب ــاس اليومــي عــى نوعي ــة اللب ــج الجــدول هيمن ــن نتائ تب

والثانويــة املتواتــرة يف األعــال الدراميــة التلفزيونيــة لســنة 2015 وذلــك بنســبة 44.41 % 

ــل 39.82 % للنســاء. للرجــال مقاب

وظهــرت الشــخصيات الرجاليــة يف لبــاس رســمي بنســبة 34.71 % مقابــل 28.28 % للنســاء، 

أمــا الظهــور باللبــاس املنــزيل فقــد ســجل تفاوتــا واضحــا بــن الجنســن حيــث بلــغ 19.66 % 

للنســاء و9.30 % فقــط للرجــال وهــو مــا يرســخ التصــاق دور املــرأة بالفضــاء املنــزيل. 

ــن  ــي م ــاس ريف ــة بلب ــخصيات املدروس ــورا للش ــظ  ظه ــا مل نالح ــارة اىل أنن ــدر االش )تج

ــنة 2015  ــة لس ــات التلفزيوني ــز االنتاج ــرا  اىل تركي ــجلة نظ ــاس املس ــاط اللب ــوع أمن مجم

عــىل الوســط الحــري والتغييــب التــام  لســكان الريــف يف أدوار الشــخصيات الرئيســية 

ــرة(.  ــة املتوات والثانوي
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4. هل يظهر لباس الشخصيات مالمح الجسد؟

جدول رقم 9: هل أن منط اللباس يرسم مالمح الجسد؟ 

رجال )%( نساء )%( منط اللباس

92.52 80.54 لباس ال يظهر الجسد 

7.25 19.10 لباس يظهر الجسد

0.22  0.10 لباس غر مطابق مع الجنس 

- 0.25 أخرى 

%100 %100 املجموع العام

رسم بياين رقم 11: هل أن منط اللباس يرسم مالمح الجسد؟
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ظهــرت الشــخصيات النســائية املدروســة بلبــاس يرســم مالمــح جســدهن بنســبة 19.10 % 

مقابــل 7.25 % للرجــال حيــث تــم الركيــز عــى جاذبيــة املــرأة يف مشــاهد دراميــة متعددة.

5. القيم االخالقية األساسية للشخصيات )حسب املشهد(

جدول رقم 10: القيم األخالقية األساسية للشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة 

حسب املشهد

رجال )%( نساء )%( القيم األخالقية

24.79 األرسة  19،30 

19,09 العمل 04،17

86،12 الصداقة   09،18

68،8 98،9 الحب

نشاط غر قانوين  94،4 01،8

الصحة  36،1 65،3

05،2 82،2 االستمتاع يف أوقات الفراغ / الرياضة

انتقام  46،1 20،3

25،3 21،1 السلطة/ النفوذ

91،1 57،2 أخرى

89،2 26،1 االنتاء السيايس 

58،2 56،1 التضامن 

60،1 41،1 الندم

09،2 30،0 العدالة 

76،0 51،1 الجال /االغراء

11،1 71،0 الروة

53،0 21،1 الحرية واالستقاللية الذاتية
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49،0 86،0 املعرفة/الفن/الثقافة

22،0 86،0 النجاح / التميز

22،0 66،0 الدين 

%100 %100 املجموع العام

ــرة يف  ــة املتوات ــية والثانوي ــخصيات الرئيس ــية للش ــة األساس ــة األخالقي ــت األرسة القيم مثل

ــى  ــبة األع ــاء النس ــجلت النس ــد س ــدل 27.32 %، وق ــك مبع ــة وذل ــالت الرمضاني املسلس

ــاين قيمــة هامــة يف األعــال  ــل العمــل ث ــا مث ــل 24.79 % للرجــال بين بـــ 30.19 % مقاب

ــن  ــا ب ــجل تقارب ــث س ــرة حي ــة املتوات ــية والثانوي ــخصيات الرئيس ــبة للش ــة بالنس الدرامي

الجنســن، إذ بلــغ 19.0 % بالنســبة للرجــال و17.04 % للنســاء.  

وشــكلت عالقــات الصداقــة قيمــة أساســية هامــة بالنســبة للشــخصيات الرئيســية والثانويــة 

ــن  ــال، يف ح ــل 12.86 % للرج ــنسبة 18.09 % مقاب ــاء بـ ــبة للنس ــة بالنس ــرة خاص املتوات

ســجلنا نســبا متقاربــة لــكال الجنســن فيــا يتعلــق بالحــب كقيمــة أخالقيــة أساســية وذلــك 

مبعــدل 9.29 %. 

ــة  ــر مارس ــل أك ــهد أن الرج ــب املش ــخصيات حس ــة للش ــم األخالقي ــد القي ــر رص ويظه

ــال  ــدا الرج ــا ب ــاء، ك ــل 4.94 % للنس ــبة 8.01 % مقاب ــون بنس ــة للقان ــطة الخارق لألنش

ــر  ــاء. وظه ــبة للنس ــل 1.21 % بالنس ــبة 3.25 % مقاب ــلطة بنس ــى الس ــتحواذا ع ــر اس أك

ــف  ــل ضعي ــل متثي ــبة 2.89 % مقاب ــك بنس ــيايس وذل ــأن الس ــا بالش ــر اهتام ــال أك الرج

للنســاء بنســبة مل تتجــاوز 1.26 %.

ــر للرجــل بنســبة 3.20 %  ــال أك ــلبية متثي ــة س ــة أخالقي ــام كقيم وســجلنا بخصــوص االنتق

ــرأة. ــل 1.46 % للم مقاب

وتعكــس هــذه النتائــج صــورة منطيــة عــن الرجــل املتحكــم يف الســلطة، األكــر قــوة 

وحضــورا مــن املــرأة يف عــدة مجــاالت خاصــة املجــال الســيايس، األكــر اهتامــا بالعمــل 

ــر  ــة أك ــهد مهتم ــب املش ــا حس ــدت يف أدواره ــي ب ــرأة الت ــن امل ــدال م ــر ع ــروة واألك وال

ــن  ــرأة. وم ــورة امل ــط ص ــد تنمي ــاهم يف مزي ــا يس ــال م ــب والج ــة والح ــاألرسة والصداق ب
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ــة قيمــة أساســية للشــخصيات الرئيســية  ــة واالســتقاللية الذاتي ــدت الحري ــة أخــرى ب ناحي

والثانويــة املتواتــرة حــارضة يف املسلســالت الرمضانيــة بنســبة ضعيفــة بلغــت 1.21 % لــدى 

ــال. ــل 0.53 % للرج ــاء مقاب النس

6. الخصائص السلوكية للشخصيات

جدول رقم 10: الخصائص السلوكية للشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة 

حسب ظهورها يف املشهد

نساء )%( رجال )%( الخصائص السلوكية

 87،18  59،23 قلق / متوتر

 44،11 92،14 لطيف

 95،10  36،13 واثق من نفسه

 56،16 29،11 متوازن

 43،9  74،4 مخادع/غر جدير بالثقة

 50،6  15،6 ضعيف

 12،7  14،5 عدواين

 58،2  44،5 ندم / تأنيب الضمر

 98،2  68،3 نشط / حيوي

 60،1  87،2 سعيد

 27،2  92،1 محب للغر/متواضع

 27،2  45،0 مرتاب

36،2  22،2 متقلب / غر عقالين /مندفع

 29،1  21،1 تابع

 20،1  26،1 جدير بالثقة

 93،0  21،1  منبسط
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 71،0  25،0 أناين

 27،0  05،0 انطوايئ

 13،0  15،0 مرح / مضحك / طريف

 18،0  05،0 متبجح

 22،0  0 غر متحمس

 13،0  05،0 مثقف

%100 %100 املجموع العام

ان معاينــة صــورة املــرأة حســب ظهورهــا يف املشــهد أظهــر جملــة مــن الخصائــص الســلوكية 

للشــخصيات الرئيســية والثانويــة املتواترة:  

أكــر الســلوكيات التــي طغــت عــى مشــاهد املــرأة يف املسلســالت الرمضانيــة هــي التوتــر 

والقلــق والحــرة والتخــوف بنســبة تقــارب 24 % مقابــل 19 % للرجــال.

كــا بــدت املــرأة أكــر عطفــا ولطفــا وودا ونعومــة يف جــزء هــام مــن املشــاهد التــي ظهــرت 

فيهــا بنســبة تقــارب 15 % مقابــل 11 % بالنســبة للرجــال. أمــا الشــخصيات الرجاليــة فقــد 

اتصفــت أكــر باالتــزان والعقالنيــة مــن النســاء بنســبة 16.56 % مقابــل 11.29 % للنســاء.

وبــرزت املــرأة يف مشــاهد تجمــع الثقــة بالنفــس والقــوة والشــجاعة بنســبة تتجــاوز 13 % 

مقابــل 11 % للرجــل.

ــا الرجــال  ــي لعبه ــج الرصــد حســب املشــهد أيضــا أن 9.43 % مــن األدوار الت وبينــت نتائ

يف املسلســالت التونســية ظهــر فيهــا مخادعــا ومنــاورا ومتالعبــا وغــر جديــر بالثقــة مقابــل 

4.74 % للنســاء أي مــا يعــادل الضعــف.

ــرة  ــة املتوات ــية والثانوي ــخصيات الرئيس ــلوكية للش ــص الس ــق بالخصائ ــا يتعل ــا في والحظن

حســب ظهورهــا يف كل مشــهد تقاربــا بــن املــرأة والرجــل يف بعــض الخاصيــات مثــل الظهور 

يف موقــف ضعــف أو اندفــاع أو عــدم اســتقرار أو وفــاء وصــدق أو محبــة الغــر والجديــة.
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الرئيسية والثانوية املتواترة 
نتائج رصد الشخصيات 

         حسب 
الحلقات
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1. أدوار الشخصيات الرئيسية والثانوية يف عالقة بالعقدة الدرامية  

منوذج »ألخرداس جوليان غرمياس« للداللة البنيوية الدرامية 

من كتابه »الداللة البنيوية«، سنة 1966

املتحكم يف 
الفعل

الفاعل

املستفيد من 
العقدة

الغاية
)موضوع العقدة(

الفاعل

العقدة الدرامية

معرقل

رسم بياين 12: أدوار الشخصيات الرئيسية والثانوية يف عالقة بالعقدة الدرامية 
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• نساء 41,63 11,43 24,9 17,14 2,45 2,45

• رجال 22,79 30,88 16,54 14,34 8,46 6,99
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بينــت نتائــج الجــدول املتعلقــة بــأدوار الشــخصيات الرئيســية والثانويــة املتواتــرة يف عالقــة 

ــل  ــيا كفاع ــت دورا أساس ــرأة لعب ــات أن امل ــب الحلق ــودة حس ــة املرص ــدة الدرامي بالعق

ــا ضعــف حضــور الرجــل كفاعــل  ــة بنســبة 41,63 % أي تقريب ــدة الدرامي ــي يف العق رئي

ــه املــرأة يف املسلســالت  ــذي لعبت ــدور ال ــة ال يف العقــدة بنســبة 22,79%، مــا يظهــر أهمي

ــن  ــرأة م ــل 25 ام ــال مقاب ــدر بـــ 36 رج ــال املق ــددي للرج ــوق الع ــم التف ــة رغ الرمضاني

إجــايل الشــخصيات الرئيســية والثانويــة املتواتــرة يف املسلســالت املدروســة، يف حــن ســجل  

الرجــال حضــورا أوفــر كشــخصية مســاعدة  لحــل العقــدة بنســبة 30.88 % مقابــل مشــاركة 

محتشــمة للمــرأة بـــنسبة 11.43 %.

وعــى اختــالف املواضيــع واالشــكاليات املطروحــة مثلــت املــرأة موضــوع العقــدة الدراميــة 

بنســبة 24.90 % يف حــن مثــل الرجــل موضــوع العقــدة بنســبة 16.54 % فقــط.

وقــد ظهــرت املــرأة يف املسلســالت التلفزيونيــة التونســية كشــخصية معرقلــة لحــل العقــدة 

الدراميــة بنســبة 17.14 % مقابــل 14.34 % للرجــال.

وقــد حقــق الرجــل اســتفادة مــن العقــدة الدراميــة بنســبة 8.46 % أي حــوايل ثالثــة أضعاف 

مــا ســجلته املــرأة التــي اســتفادت مــن العقــدة بنســبة 2.45 %، كــا هيمــن الرجــل عــى 

األدوار التــي ظهــر فيهــا كشــخصية موجهــة للفاعــل بنســبة 6.99 % مــا ميثــل ثالثــة أضعــاف 

األدوار التــي لعبتهــا املــرأة كشــخصية موجهــة للفاعل بـــ 2.45 %. 
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2. كيفية حضور الشخصيات الرئيسية  

رسم بياين رقم 13: كيفية حضور الشخصيات الرئيسية
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للقانون
ضحية مرجع قيمي

• نساء 35,88% 40,00% 14,71% 9,41%

• رجال 46,05% 13,16% 26,32% 14,47%

قائم بأعامل خارقة للقانون

يــرز جــدول 14 الخــاص بكيفيــة حضــور الشــخصيات الرئيســية يف املسلســالت التلفزيونيــة 

التونســية أن العمــل املســتهجن والخــارق للقانــون طغــى عــى األدوار املســندة للشــخصيات 

النســائية بنســبة 40 % مقابــل 13.16 % فقــط لــألدوار الرجاليــة الرئيســية وهــو مــا يعــد 

ــورة يف كل  ــذه الص ــرت ه ــد ظه ــات. وق ــاء املتمدن ــورة النس ــا لص ــلبيا ومنمط ــويقا س تس

االنتاجــات دون اســتثناء:
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• حكايات تونسية 

قامــت الشــخصية الرئيســية »ســندرا« بأعــال مســتهجنة عديــد املــرات يف مسلســل 

»حكايــات تونســية«، فظهــرت املــرأة الخائنــة لزوجهــا )الحلقــة 7 و8 و10( ،أو املــرأة 

العنريــة )الحلقــة 9(.

• ليلة شك  

متحــورت العقــدة األساســية ملسلســل ليلــة الشــك حــول خيانــة الشــخصية النســائية 

الرئيســية »هاجــر« لزوجهــا وإنجــاب إبــن )نســب لزوجهــا( مــن عشــيقها. والركيــز عــى 

ــة(.   ــات مختلف ــرة يف حلق ــل )13 م ــن املسلس ــدة م ــاهد عدي ــة يف مش ــة الزوجي الخيان

• ناعورة الهواء 

ــة  ــة لحمــر« 17 مــرة يف أعــال مســتهجنة خارق ظهــرت الشــخصية الرئيســية األوىل »يامن

ــون متثلــت أساســا يف : للقان

• تعذيب »حسونة« يف الحلقة 1 و2 و6 وجلده بالسوط

• القيام مبؤامرات من أجل تشويه مرشح لالنتخابات الرئاسية )الحلقة 22(

• دعم مرشح غر نزيه  لالنتخابات الرئاسية )الحلقة 5(

• املشاركة يف عملية تبييض أموال وتجارة األسلحة )الحلقة 26( 

• القيام بعملية خطف وقتل )الحلقة 20(

• التخطيط مع عصابة  لعملية قتل حفيدها )الحلقة 25 ( 

• اطالق النار عى ابنتها بالتبني )الحلقة 29 ( ...

وبــرزت الشــخصية الرئيســية الثانيــة »حنــان لحمــر« يف أعــال مســتهجنة خارقــة للقانــون 

تكــررت 19 مــرة:
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• مثــل التجســس عــن طريــق كامــرات مراقبــة عــى صحفيــن اســتقصائين )الحلقــة 

3 و4(

• التجسس عى طليقها )الحلقة 4 و5 و11(

• التجسس عى منزل أمها بالتبني )الحلقة 8(

• تريك ابنها »مهدي« يف عملية التجسس )الحلفة 21 و22 و25(

• القيام مبؤامرات ودسائس لالنتقام من طليقها

• التجسس وتصوير فيديو فاضح أخالقيا لعرقلة أعدائها

• األمر بإطالق النار عى عون أمن لتسهيل محاولة فرارها من العدالة ...

• الريسك 

مل يخــل مسلســل »الريســك« مــن األعــال املســتهجنة والخارقــة للقانــون بالنســبة  

ــم عفيــف« و11  ــث تكــررت 13 مــرة بالنســبة لشــخصية »مري للشــخصيات الرئيســية حي

ــايف«.  ــلان الخ ــخصية »س ــرة لش م

وقد ظهرت »مريم« الشخصية الرئيسية تقوم بأعال مستهجنة يف عديد الحلقات: 

اشهار سالح يف وجه طبيب )الحلقة 1(  •

القيام بعملية احتجاز بطريقة غر قانونية )الحلقة 5 و6(  •

التسر عى جرمية قتل واخفاء جثة املقتول )الحلقة 6(  •

•  القيــام بعمليــة تهريــب ســلان الخــايف اىل الجزائــر بطريقــة غــر قانونيــة )الحلقة 

...)12

• الضحية

ــاء  ــة 14.71 % للنس ــية يف أدوار ضحي ــخصيات الرئيس ــور الش ــد حض ــج رص ــجلت نتائ وس
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ــورة  ــل يف ص ــرت الرج ــة أظه ــالت الرمضاني ــن أن املسلس ــا يب ــال م ــل 26.32 % للرج مقاب

ــرأة.  ــة أكــر مــن امل الضحي

• ليلة الشك 

ظهــر الرجــل ضحيــة يف مسلســل »ليلــة الشــك« كــا جســدتها شــخصية »يحيــى بــن عبــد 

اللــه« حيــث تكــررت صــورة الرجــل الضحيــة 15 مــرة مــن خــالل خيانــة زوجتــه لــه بعــد أن 

اكتشــف يف الحلقــة 2 أن الطفــل بــرم ليــس ابنــه البيولوجــي يف حــن تظهــر صــورة املــرأة 

كضحيــة خيانــة زوجيــة يف مناســبة واحــدة مــع شــخصية »هاجــر« يف نفــس الحلقــة.

• الريسك

كــا تكــررت صــورة الرجــل يف دور الضحيــة يف مسلســل »الريســك« مرتــن مــع شــخصية 

»ســلان الخــايف« بعــد تآمــر »ســعيد الغــراب » وطبيبــه املبــارش عــى قتلــه بهدف االســتيالء 

عــى أرضــه وذلــك يف الحلقــة 1 و 2، يف املقابــل ظهــرت صــورة املــرأة الضحيــة مــرة واحــدة 

ــم  ــث ت ــي الــري حي ــا األمن ــم عفيــف« بســبب عمله يف الحلقــة 20 كــا جســدتها »مري

طعنهــا بالســكن مــن طــرف عصابــة إجراميــة.

• حكايات تونسية

وخالفــا لألعــال املذكــورة يعتــر مسلســل »حكايــات تونســية« أكــر عمــل درامــي كــرس 

ــا مــن بــن 6  ــة التــي تكــررت 20 مــرة حيــث ظهــرت 5 نســاء ضحاي صــورة املــرأة الضحي

شــخصيات رئيســية مقابــل رجــل واحــد ضحيــة:

• املــرأة ضحيــة الخيانــة الزوجيــة شــخصية »صابريــن« يف )الحلقــات 6 و8 و9 و10 

و12 و14(

• املــرأة ضحيــة خيانــة حبيبهــا شــخصية شــمس حيــث كان حبيبهــا »مهــدي« يقيــم 

عالقــات عاطفيــة متعــددة، )الحلقــات 1 و2 و8 و9( وشــخصية »اينــاس« التــي 

ظهــرت ضحيــة خيانــة حبيبهــا مــع ابنتهــا )الحلقــات 6 و14(
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• املرأة  ضحية اغتصاب شخصية  »شمس« )الحلقة 10(

ــة  ــة« ذات الديان ــز العنــري والتعصــب الدينــي »شــخصية بي ــة املي • املــرأة ضحي

ــات 6 و7 و10 و11 و12( ــة  )الحلق اليهودي

• املرأة ضحية العنف اللفظي واملادي 

• املــرأة ضحيــة ظــروف اجتاعيــة وأرسيــة  قاســية شــخصية »ســاندرا« يف )حلقــة 

ــة  ــر مــع والدتهــا »ســندس«  تتحــدث عــن معامل 13(حيــث تظهــر يف مشــهد مؤث

والدهــا الــذي كان يعنفهــا ويربهــا. 

مرجع قيمي 

ــة  وســجلت نتائــج رصــد »كيفيــة حضــور الشــخصيات الرئيســية يف املسلســالت التلفزيوني

ــن  ــل 14.47 % م ــا مقاب ــا قيمي ــن مرجع ــاليت مثل ــن أدوار النســاء ال التونســية« 9.41 % م

أدوار الرجــال، يف حــن أن ظهــور الشــخصيات الرئيســية يف أدوار ال متثــل أي قيمــة تناهــز 

ــة أضعــاف للرجــال بنســبة  ــا يفــوق الثالث األربعــة أضعــاف للنســاء  بنســبة 35.88 % وم

.% 46.05

• أوالد مفيدة

ــا مسلســل »أوالد  ــا املــرأة مرجعــا قيمي ــي تضمنــت أدوارا مثلــت خالله ومــن األعــال الت

ــل  ــن أج ــدة م ــل جاه ــي تعم ــرأة  الت ــدة« امل ــخصية »مفي ــمت ش ــث جس ــدة«  حي مفي

تربيــة أبنائهــا مضحيــة يف ســبيلهم. وتكــررت هــذه الصــورة 8 مــرات يف حلقــات مختلفــة 

كــا ظهــرت يف الحلقــة 14 مثــاال للمــرأة املســاندة ألختهــا عــى إثــر وفــاة زوجهــا. ومثلــت 

شــخصية »رشيــف« يف الحلقــة 13 مرجعــا قيميــا مــن خــالل مبادرتــه ملســاعدة أبنــاء مفيــدة 

ماديــا للقيــام مبروعهــم.   
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• حكايات تونسية

ــويف  ــق ال ــاال للرجــل الشــهم والصدي ــات تونســية« مث ــر »حســان« يف مسلســل »حكاي ظه

ــة( ــات مختلف ــرات يف حلق ــه ) 5 م ــاعد لصديقات ــن واملس املتضام

كــا كان ودودا ومهتــا بصديقتــه »هالــة« يف الحلقــة 6 ويف الحلقــة 8 بعــد تعنيفهــا يف وكــر 

الدعــارة وقــام بإخفائهــا يف منزلــه وحايتهــا مــن عصابــة »ســندرا«، ويف الحلقــة 12 بعــد 

اكتشــافها أن زوجهــا مثــي.

وظهــر أيضــا متضامنــا مــع »شــمس« يف الحلقــة 8 بعــد اكتشــافها لخيانــة حبيبهــا »مهــدي« 

ــه  ــة. كــا كان موضــع ثقــة لصديقات وقــدم لهــا الدعــم املعنــوي لتتجــاوز أزمتهــا العاطفي

وكان مصغيــا لهــن يف كل محنــة مثــل وضعيــة »صابريــن« بعــد اكتشــافها لخيانــة زوجهــا 

»فــؤاد« مــع »ســندرا« و«بيــة« التــي عنفهــا حبيبهــا »زيــاد« لفظيــا وماديــا يف الحلقــة 10. 

أمــا يف مــا يخــص ظهــور املــرأة يف أدوار كمرجــع قيمــي فقــد ســجلنا يف مسلســل »حكايــات 

ــة الناجحــة املثقفــة واملســتقلة واملتحــررة 5 مــرات  تونســية« تكــرارا لصــورة املــرأة القوي

كــا جســمتها شــخصية »ســندرا« يف الحلقــة 6 حيــث كانــت مثــاال للمــرأة األعــال الناجحــة 

التــي تديــر مجموعــة مــن الــركات.

وتدعمــت هــذه الصــورة يف الحلقــة 8 و9 مــع شــخصية »بيــة« املــرأة القويــة لهــا كاريزمــا 

ــه،  ــم اختالف ــر رغ ــول اآلخ ــة وقب ــذ العنري ــو إىل نب ــا وتدع ــن ديانته ــع ع ــررة تداف متح

ــال  ــرأة األع ــال الم ــرزت كمث ــي ب ــة 7 و8 الت ــن« يف الحلق ــخصية »صابري ــة إىل ش باإلضاف

ــدويل.  ــات عمــل عــى املســتوى ال ــرم صفق ــر رشكات والدهــا وت الناجحــة تدي

• ليلة الشك

ــة الشــك« مــع  يتواصــل ظهــور الشــخصيات يف أدوار ذات مرجــع قيمــي يف مسلســل »ليل

شــخصية »يحيــى« الــذي بــرز كمثــال للرجــل الشــهم املســاعد لآلخريــن مــن خــالل إنقــاذه 

حيــاة مريــض يف حالــة حرجــة رغــم أنــه ممنــوع مــن مارســة مهامــه كطبيــب يف الحلقــة 6.
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كــا ظهــر يف الحلقــة 7 مثــاال للطبيــب الريــف والنزيــه، ملتزمــا بأخالقيــات املهنــة بعــد 

أن رفــض تدليــس ملــف طبــي لجريــح الثــورة. باإلضافــة إىل أنــه ظهــر كأمنــوذج للصديــق 

الــويف ذي األخــالق الرفيعــة متضامنــا مــع »شــمس« يف الحلقــة 10 و11 ومســاعدا لهــا عــى 

اثــر وفــاة والدهــا.  

مثلــت شــخصية »هاجــر« مرجعــا قيميــا مــن خــالل إبرازهــا يف الحلقــة 10 أمنوذجــا للمــرأة 

املتميــزة يف عملهــا كإعالميــة ناجحــة.

• الريسك

ــم  ــن خــالل الشــخصيات الرئيســية »مري ــة م ــا مرجعي ــن مسلســل »الريســك« قي وتضم

العفيــف« و«ســلان الخــايف« إذ ظهــرت يف الحلقــة 4 شــخصية »مريــم« أمنوذجــا للرطيــة 

النزيهــة التــي ترفــض الرشــوة. كــا ظهــرت يف الحلقــة 7 املــرأة التــي تحــاول أن توفــق بــن 

أفــراد عائلتهــا.

ــون  ــي الحن ــاال للرجــل العاطف ــة 20 مث ــرت شــخصية »ســلان الخــايف« يف الحلق ــد ظه وق

ــم«. ــه »مري ــويف لحبيبت وال
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3. قيمة الوفاء والالوفاء لدى الشخصيات الرئيسية والثانوية املتواترة 

جدول رقم 11: قيمة الوفاء والالوفاء للشخصيات يف الدراما التونسية

نساء رجال قيمة الوفاء/النوع 

النسبة املئوية )%(االجتامعي العدد النسبة املئوية )%( العدد

36 9 22.22 8 الوفاء

32 8 36.11 13 الالوفاء

32 8 41.67 15 غر معروف

% 100 25 % 100 36 املجموع العام 

رسم بياين رقم 15: قيمة الوفاء والالوفاء للشخصيات يف الدراما التونسية

رجالنساء

22,22%

36,11%36,00%
32,00% 32,00%

الوفاء الالوفاء غر معروف

41,67%

إن قيمــة الوفــاء والالوفــاء لــدى الشــخصيات الرئيســية والثانويــة املتواتــرة يف األدوار التــي 

ــم تحديدهــا حســب ظهورهــا يف  لعبتهــا يف املسلســالت التونســية لشــهر رمضــان 2015 ت

العالقــات االجتاعيــة )الزوجيــة و العاطفيــة والصداقــة واألخــوة(.   
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وقــد أبــرزت نتائــج رصــد قيمــة وفــاء الشــخصيات النســائية ظهــرن غــر وفيــات وهــو مــا 

يعــادل 8 شــخصيات مــن مجمــوع 25 شــخصية نســائية.

ــة حيــث بلغــت 13  ــة غــر وفي ــج أيضــا أن أكــر مــن ثلــث األدوار الرجالي وأظهــرت النتائ

ــة. ــة 36 شــخصية رجالي رجــال مــن جمل
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1. املؤرشات النمطية لصورة النساء

• املــؤرش 1: املــرأة ذات ســلوك يسء )رسقــة، تجســس، داهيــة، عمــل قــذر، 

ــعوذة( ــارة، ش دع

ــرة،  ــلوك يسء، متك ــا ذات س ــرزت فيه ــة أدوارا ب ــالت املدروس ــرأة يف املسلس ــت امل تقمص

متســلطة، متحكمــة يف اآلخريــن، مغــرورة، وقــد الحظنــا مثــل هــذه الصفــات يف شــخصية 

» ســاندرا « يف مسلســل » حكايــات تونســية « حيــث لعبــت دور الداهيــة، تولــت منصــب 

ــه  ــا بعــد أن رسقــت ثروت ــر رشكات زوجه نائــب رئيــس حــزب ســيايس وامــرأة أعــال تدي

وزجــت بــه يف الســجن، وقامــت بأعــال قــذرة لخدمــة مصالحهــا الشــخصية وخدمة رئيســها 

يف العمــل، كذلــك لجــأت للشــعوذة والســحر لإليقــاع برجــل، وتدير شــبكة دعــارة يف الخفاء. 

والحظنــا تكــرار هــذه الصــورة 8 مــرات يف مسلســل » حكايــات تونســية «. 

ــخصية  ــة ش ــلطة ومتحكم ــرة ومتس ــرأة رشي ــا امل ــرت فيه ــي ظه ــرى الت ــن األدوار األخ م

»يامنــة لحمــر« يف مسلســل »ناعــورة الهــواء« الجــزء الثــاين تقــود عصابــة إجــرام، قامــت 

بأعــال قــذرة كالقتــل واالجــرام والخطــف بهــدف الوصــول لربيبتهــا »حنــان لحمــر« بهــدف 

التشــفي.

• مــن الصــور الســلبية النمطيــة عــن املــرأة أيضــا الركيــز يف املسلســالت الرمضانيــة عــى 

الســلوكات االجتاعيــة الســلبية مثــل االنتقــام أو التجســس.

وهي أدوار فيها تنميط لصورة املرأة 

• املؤرش2: املرأة الخائنة

الركيــز عــى اتهــام املــرأة بالخيانــة والفســاد األخالقــي وهــو مــا يكــرس صــورة املــرأة التــي 

ال ميكــن الوثــوق فيهــا ويف امكانياتهــا ويجــب مراقبتهــا باســتمرار. شــخصية » مفيــدة « يف 

مسلســل » أوالد مفيــدة « يف دور الزوجــة الخائنــة لزوجهــا التــي أنجبــت طفــال خــارج إطــار 

الــزواج مــن حبيبهــا الســابق.
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ــرأة  ــرت امل ــث ظه ــية « حي ــات تونس ــل » حكاي ــندرا « يف مسلس ــخصية » س ــرزت ش وب

ــخصية  ــع ش ــة م ــة الخائن ــورة الزوج ــررت ص ــبة .وتك ــن مناس ــر م ــا يف أك ــة لزوجه الخائن

» هاجر « يف مسلسل » ليلة شك « التي انجبت طفال من صديق زوجها.

•املؤرش3 : املرأة الضحية )للعنف لفظيا وماديا، لالغتصاب وللخيانة(

إن مشــاهد العنــف بشــتى أشــكاله تعــد أكــر املشــاهد تأثــرا ورســوخا يف ذهنيــة املشــاهد 

وأكرهــا اســتفزازا ملشــاعره ولعــل أبــرز األمثلــة التــي ميكــن اســتحضارها يف األعــال الدرامية 

مــا تعرضــت لــه شــخصية » لطيفــة « يف مسلســل » أوالد مفيــدة « التــي تظهــر يف أكــر مــن 

ــم  ــر « رغ ــا » من ــل زوجه ــن قب ــف م ــا للعن ــراء تعرضه ــا ج ــى وجهه ــات ع ــبة بكدم مناس

مكانتــه االجتاعيــة )موظــف يف بنــك( إال أنــه كان يعنفهــا كثــرا مــن أجــل املــراث.

وتواصلــت صــورة املــرأة املعنفــة  يف املسلســالت الدراميــة املدروســة مــع شــخصية » برنيــة « 

يف مسلســل » حكايــات تونســية « التــي كانــت تتعــرض للعنــف مــن قبــل زوجهــا وتالقــي 

تهديــدات إلجبارهــا عــى االلتحــاق بجهــاد النــكاح، إضافــة اىل مطاردتهــا مــن قبــل شــبكة 

دعــارة لعــدم مواصلتهــا العمــل معهــم. 

كذلــك تعرضــت شــخصية » هاجــر « يف مسلســل » ليلــة الشــك « للعنــف مــن طــرف زوجها 

» يحــي « حيــث ظهــرت بآثــار واضحــة للعنــف عــى وجههــا، وكذلــك شــخصية » بيــة « يف 

مسلســل » حكايــات تونســية « مــن خــالل مشــاهد متكــررة مــع صديقهــا » زيــاد « الــذي كان 

ــا بطريقــة وحشــية وفظيعــة، كــا تعرضــت نفــس الشــخصية اىل  ــا ويربه ــا لفظي يعنفه

االغتصــاب الجاعــي مــن طــرف عصابــة.

وتكــرر إظهــار املــرأة يف املسلســالت الدراميــة كضحيــة اغتصــاب، مــع شــخصية » شــمس « 

يف مسلســل » حكايــات تونســية « حيــث قــام صديقهــا »مهــدي« بتخديرهــا واغتصابهــا يف 

منزلــه وذلــك بعــد رفضهــا لــه.

ــة  ــرأة يف املسلســالت املدروســة كضحي ــرت امل ــة ظه ــرأة الضحي ــن الصــور األخــرى للم وم
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للخيانــة الزوجيــة: شــخصية زوجــة » ســعيد الغــراب « يف مسلســل » الريســك « الــذي أقــام 

عالقــة عاطفيــة مــع ســكرترته يف العمــل .

• املؤرش4: املرأة العاطفية )املتسامحة، الضعيفة، الودودة ...(

ــا  ــا تحكمه ــة أساس ــة بالعاطف ــرأة مقرن ــورة امل ــم ص ــى تقدي ــة ع ــال الدرامي ــت األع دأب

املشــاعر واألحاســيس بــرزت يف دور »بيــة«، التــي رغــم تعرضهــا للعنــف الشــديد مــن طــرف 

صديقهــا » زيــاد « إال أنهــا تظهــر كشــخصية ضعيفــة تحكمهــا العاطفــة، متســامحة يف كل 

مــرة مــع حبيبهــا الــذي ال ميكنهــا االســتغناء عنــه بتعلــة حبهــا لــه.

تكــررت صــورة املــرأة املتســامحة يف املسلســالت الدراميــة تجســدت يف  شــخصية » شــمس 

« يف مسلســل » حكايــات تونســية «، املــرأة املتســامحة مــع حبيبهــا » مهــدي « الــذي خانهــا 

ــف إال أن  ــة موق ــة  صاحب ــرأة  قوي ــخصية ام ــا بش ــم  تظاهره ــبة فرغ ــن مناس ــر م يف أك

عالمــات الضعــف واالشــتياق كانــت تظهــر عليهــا ثــم تســامحه يف كل مــرة.

ــي  ــالج النف ــاص الع ــة يف اختص ــل طبيب ــس املسلس ــاس « يف نف ــخصية » اين ــرت ش وظه

ــا  ــددة، كان له ــة متع ــات عاطفي ــا عالق ــانيا له ــة نفس ــر املتوازن ــرأة غ ــي، يف دور امل الجن

ــس الرجــل .  ــع نف ــور « م ــا » ن ــة هــي وابنته ــة غرامي عالق

ــات  ــات والعالق ــأدوار واملكان ــدي ل ــيم التقلي ــة للتقس ــرأة املتبني ــؤرش5: امل • امل

ــة  االجتامعي

إن األحــكام االجتاعيــة التقليديــة لهــذا املــؤرش تشــمل ظهــور املــرأة يف تبعيــة يف االطــار 

الوظيفــي والركيــز عــى قصورهــا وعــدم قدرتهــا عــى تأديــة املهــام املوكولــة إليهــا بالدقــة 

الالزمــة والحاجــة إىل الواليــة عليهــا واعتبارهــا غــر مســؤولة وال يعــول عليهــا يف العمــل. 

كــا تــم  الركيــز عــى عمــل » الســكريترة « واقرانــه أساســا باملــرأة... مثــل دور كاتبــة رجل 

األعــال » حمــودة بــن ســليان « يف مسلســل » ناعــورة الهــواء « الجــزء الثــاين، وشــخصية 
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ــة. أيضــا نجــد هــذه  ــواء الفضائي ــاة اله ــاة « و» ســارة « تعمــالن يف االســتقبال يف قن » حي

الصــورة يف مسلســل » الريســك « يف شــخصية » عربيــة « ســكريترة » ســعيد الغــراب «. 

كــا ظهــرت املــرأة يف صــورة املوظفــة التــي تتلقــى األوامــر مــن رئيســها يف العمــل مثــل 

ــورة  ــة « يف مسلســل » ناع ــواء الفضائي ــاة » اله ــر يف قن ــة « رئيســة تحري شــخصية » صفي

الهــواء « الجــزء الثــاين وشــخصية » ناديــة « التــي تعمــل رشطيــة يف نفــس املسلســل، كذلــك 

ــررة  ــة متك ــرت بصف ــث ظه ــية حي ــات تونس ــل حكاي ــة « يف مسلس ــخصية » هال ــر ش نذك

تتلقــى األوامــر مــن رئيســها يف العمــل يف قســم املباحــث والجرائــم.

ــة كــا جســمتها شــخصية »  ــا خاضعــة وضعيفــة ومتنازل ــت املــرأة أدوارا تكــون فيه ولعب

ــا مــن  ــف زوجه ــرر عن ــي ت ــة الت ــة الثالث ــدة « يف الحلق ــة « يف مسلســل » أوالد مفي لطيف

أجــل الحفــاظ عــى أرستهــا وشــخصية زوجــة » ســعيد الغــراب « يف مسلســل » الريســك « 

التــي تقبــل بخيانــة زوجهــا لهــا حفاظــا عــى بقــاء زواجهــا.

ومــن بــن الصــور التقليديــة النمطيــة للمــرأة عرفــت شــخصية » مفيــدة « يف مسلســل » 

أوالد مفيــدة « الجــزء1 بصاحبــة مطعــم لكنهــا مل تظهــر يف مــكان عملهــا يف كامــل الحلقــات 

ــك  ــا. كذل ــي بأرسته ــزل... تعتن ــخ، يف املن ــت يف املطب ــة بي ــاهد رب ــرت يف كل املش ــل ظه ب

ظهــرت شــخصية »حيــاة« يف مسلســل » ناعــورة الهــواء « الجــزء الثــاين بصفــة متكــررة يف 

املطبــخ، يف حــن ظهــر زوجهــا » فتحــي « يف غرفــة الجلــوس يشــاهد التلفــاز، كــا بــرزت 

ــل  ــخ وغس ــة )طب ــال منزلي ــوم بأع ــددة تق ــاهد متع ــد« يف مش ــة »ناه ــخصية الصحفي ش

األواين وتنظيــف...(، يف املقابــل يظهــر زوجهــا »هيثــم« جالســا أمــام الكمبيوتــر رغــم أنــه 

ال يعمــل. 

•املؤرش6: املرأة تحبذ الهدايا املرسفة يف التبذير واالهامل )مادية(

كرســت بعــض املسلســالت املدروســة صــورة املــرأة املاديــة التــي تحبــذ الهدايــا مــن أجــل 

ــوم  ــت تق ــث كان ــك« حي ــة الش ــل »ليل ــا« يف مسلس ــرت يف دور »ليلي ــذخ، متظه ــاة الب حي

بعالقــات غراميــة متعــددة بهــدف الحصــول عــى املــال وتتلقــى الهدايــا الثمينــة مــن رجــال 

أثريــاء عــى غــرار تلقيهــا لســيارة فخمــة مــن صديقهــا، باإلضافــة إىل شــخصية » حيــاة « 
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ــر ومبالغــة يف  ــة يف التبذي ــدت مرف ــي ب ــاين الت ــواء « الجــزء الث يف مسلســل » ناعــورة اله

االهتــام مبظهرهــا، نســتحر ظهورهــا يف مشــهد رصاع مــع زوجهــا » فتحــي « الــذي يرفــض 

هــذا الســلوك. 

إن الركيــز عــى مثــل هــذه املشــاهد يف األعــال الدراميــة يزيــد يف ترســيخ الصــورة املكرســة 

لصفــة » املــرأة املاديــة «.

2. املؤرشات الالمنطية لصورة النساء يف املسلسالت الدرامية 

• املؤرش 1: املرأة العنيفة 

ان حضــور املــرأة العنيفــة يف املسلســالت املدروســة بــرز مــن خــالل عــدة مواقــف جســمتها 

بعــض األدوار مثــل شــخصية » يامنــة لحمــر « يف مسلســل » ناعــورة الهــواء « الجــزء الثــاين 

حيــث ظهــرت يف مشــهد عنــف. )تعــذب شــخصية »حســونة« يف إطــار تهديــده(.

وظهــرت شــخصية » اينــاس بــن محمــود « يف مشــهد مــع صديقهــا املــري » ماجــد « حيــث 

قامــت بتعنيفــه لفظيــا وماديــا وطــرده مــن منزلهــا بعــد اكتشــافها عالقتــه بابنتهــا املراهقــة 

» نــور « يف مسلســل » حكايــات تونســية «، كــا بــرزت املــرأة املعنفــة لزوجهــا وابنهــا يف 

مسلســل » ليلــة الشــك « يف شــخصية » هاجــر «.

يف مشــهد آخــر ظهــرت يف مسلســل » الريســك « شــخصية » مريــم  عفيــف « املــالزم األول 

التــي تقــوم بتحقيــق يف قضيــة اشــهار الســالح يف وجــه طبيــب بعــد دفعــه بقــوة.

ــة  ــا املطالب ــة الشــجاعة املتحــررة واملعتمــدة عــىل ذاته ــرأة القوي • املــؤرش2: امل

ــة معتقــد ــوذ وســلطة وحري ــا نف ــي له ــا واملتمــردة والت بحقوقه

ــة « يف  ــخصية » بي ــالل ش ــن خ ــاء م ــندة للنس ــور يف األدوار املس ــذه الص ــل ه ــرت مث ظه

مسلســل » حكايــات تونســية « يف دور املــرأة املتحــررة التــي تشــتغل راقصــة وهــي ذات 

ــخصية »  ــل ش ــس املسلس ــرزت يف نف ــا ب ــلم، ك ــع مس ــش يف مجتم ــة وتعي ــة يهودي ديان
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هالــة « وهــي تعمــل يف قســم األبحــاث والتفتيــش والتــي بــدت قويــة وشــجاعة يف ســبيل 

البحــث عــن الحقيقــة والكشــف عــن شــبكة دعــارة بتنكرهــا يف دور عاهــرة، وكذلــك بــرزت 

شــخصية » مريــم عفيــف « يف مسلســل » الريســك « امــرأة قويــة تعمــل يف ســلك األمــن 

لهــا مهمــة رســمية وتحــدت املواقــف املعقــدة  التــي اعرضتهــا، خاطــرت بتهريــب شــخصية 

» ســلان الخــايف « مــن يــد عصابــة تريــد وضــع يدهــا عــى أرضــه. 

ــوة مــن خــالل مناصــب  ــع ق ــرأة يف مواق ــرزت امل ــد ب ــة فق ــرأة الضعيف ــا لصــورة امل وخالف

تبوأتهــا وتدابــر وقــرارات هامــة اتخذتهــا، مــا يرســخ صــورة ايجابيــة عــن املــرأة يف أذهــان 

املشــاهدين تجلــت يف جانــب مــن  شــخصية » ســاندرا « املــرأة القويــة اآلمــرة التــي لهــا 

ــرأة يف  ــا حــرت امل ــي. ك ــم عــى املســتوى االعالم ــزة سياســيا وحضــور مّه ــة متمي مكان

مشــاهد أكــر تحــررا اذ ترفــض قيــود الرجــل والنظــرة التقليديــة للمــرأة مــن بينهــا مشــهد 

ــات تونســية « مــع زوجهــا » فــؤاد «  جســدته شــخصية » صابريــن « يف مسلســل » حكاي

الــذي انتقــد طريقــة لباســها الخليــع  حســب رأيــه، لكنهــا رفضــت تدخلــه يف نوعيــة لباســها.

• املؤرش 3: املرأة املثقفة / املتعلمة / امرأة أعامل ناجحة 

ظهــرت املــرأة بهــذه الصفــات يف شــخصية » بســمة عطيــة « يف دور املرشــحة التــي فــازت 

ــاين، شــخصية قطعــت مــع  ــة يف مسلســل » ناعــورة الهــواء « الجــزء الث برئاســة الجمهوري

الصــورة النمطيــة الســائدة يف املجتمــع بوصولهــا إىل مراكــز القــرار والقيــادة عــى املســتوى 

ــل »  ــوم، ويف مسلس ــا الي ــرأة يف مجتمعاتن ــه امل ــن أجل ــل م ــعى تناض ــو مس ــيايس وه الس

ــة واملتعلمــة وامــرأة أعــال  ــرزت شــخصية » ســندرا « املــرأة القوي ــات تونســية « ب حكاي

ــث  ــا حي ــر رشكات والده ــي تدي ــن « الت ــرى، وشــخصية » صابري ــر رشكات ك ــة، تدي ناجح

أثبتــت يف أكــر مــن مناســبة كفاءتهــا  املهنيــة وقدرتهــا عــى اتخــاذ قــرارات وتدابــر هامــة 

يف عملهــا.

أيضــا يف مسلســل » ليلــة الشــك « ظهــرت شــخصية » هاجــر « االعالميــة املشــهورة واملثقفة، 

لهــا اســتقاللية ذاتيــة وصاحبــة شــخصية قويــة، كذلــك شــخصية » لينــدة « التــي جســدت 

دور الطبيبــة. 
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ــر  ــة « رئيســة تحري ــاك شــخصية » صفي ــاين هن ويف مسلســل » ناعــورة الهــواء « الجــزء الث

ــة . ــة واالعالمي ــة « وشــخصية » ناهــد « املحامي ــاة » الهــواء الفضائي قن

ــت  ــا يف بي ــن حياته ــدث ع ــل، تتح ــس الرج ــة )تعاك ــرأة الجريئ ــؤرش 4 امل • امل

ــزل(:  ــارج املن ــل خ ــي اللي ــرأة تق ــارة. امل دع

ــة اختصــاص العــالج  ــن محمــود « طبيب ــاس ب ــل هــذه األدوار شــخصية » إين جســمت مث

النفــي الجنــي وهــي املــرأة التــي تعاكــس الرجــال يف األماكــن العامــة ويف شــبكات املواقع 

االجتاعيــة.

ــرا حيــث أظهــرت بشــكل  ــدى املــرأة حضــورا كب ســجلت املشــاهد التــي كرســت جــرأة ل

كبــر نســاء الدعــارة يتحدثــن يف العلــن عــن تجاربهــّن كــا تجســم يف مسلســل » حكايــات 

ــن يف  ــو « تعمل ــة « و » كوك ــور شــخصيات » جيجــي « و» برني تونســية « مــن خــالل ظه

بيــت دعــارة وتتحدثــن عــن تجاربهــن أمــام كامــرا » حســان « مخــرج فيلــم وثائقــي.

3. املؤرشات النمطية لصورة الرجال يف املسلسالت التلفزيونية 

• املــؤرش1: الرجــل ذو الطبــاع الســيئة )خائــن، مــراوغ و ماكــر، رشيــر، عنيــف، 

كــذاب، غــادر(

تنوعــت صــور الرجــل يف األدوار التــي لعبهــا يف املسلســالت التونســية حيــث ظهــر يف بعــض  

ــر «  ــف كــا جســدته شــخصية » من ــا الرجــل العني ــاع ســيئة خاصــة منه املشــاهد ذا طب

الــذي يعمــل موظفــا يف بنــك يف مسلســل » أوالد مفيــدة « حيــث كان دامئــا يعنــف زوجتــه 

»لطيفــة« ويربهــا رضبــا مرحــا أمــام أعــن طفلتيهــا مــا ســبب دخولهــا إىل املستشــفى. 

إن املُشــاهد ملسلســل » أوالد مفيــدة « الجــزء األول يالحــظ أن الصــورة املقدمــة عــن أبنــاء 

األحيــاء الشــعبية هــي صــورة ســلبية تعتــر أنهــم شــباب متهــور ومنحرف فاشــل يف الدراســة 

متســكع عنيــف كــا جســدته شــخصيات » بــدر « و » بــرم « و » ابراهيــم «.
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إن هــذه الصــور الســيئة كــا تعرضهــا املسلســالت عــن الرجــل متظهــرت أساســا يف ســلوكات 

وترفــات غريبــة كالركيــز عــى الوشــم والرقــة والخطــف وتعاطــي مــواد مخــدرة وتــدين 

ــتوى التعليمي...  املس

كــا ســجلنا خــالل متابعتنــا للمسلســالت املدروســة حضــور مــؤرشات تعكــس صــورة الرجل 

الريــر واملتســلط واللعــوب واملاكــر واملنتقــم مثــل دور » حمــودة « يف مسلســل » ناعــورة 

ــا،  ــام منه ــه بهــدف االنتق ــرة عــى طليقت ــذي كان شــخصية متآم ــاين ال ــواء « الجــزء الث اله

ــة تجــارة األســلحة الــذي ظهــر يف  وكذلــك شــخصية » حســونة « وهــو  أحــد أفــراد عصاب

هــدة مشــاهد يشــهر الســالح ويقــوم بعمليــة ابتــزاز .

إضافــة إىل شــخصية » رؤوف « الــذي لعــب دور شــخصية ســيئة طغــى عليهــا املكــر والــر 

)القيــام بعمليــات جلــد وخــرق بالســيجارة(

ــة كــا نجدهــا يف شــخصية  ــة للرجــل الخائــن يف األعــال الدرامي تكــررت الصــورة النمطي

الطبيــب » اســاعيل « زوج الطبيبــة » لينــدة « يف مسلســل » ليلــة الشــك « حيــث ظهــر 

كنمــوذج للــزوج متعــدد العالقــات وزيــر نســاء انتهــازي عمــد إىل اســتغالل نفــوذه باعتبــاره 

صاحــب مصحــة خاصــة لإليقــاع بفتــاة أصغــر منــه ســنا تعيــش ظروفــا اجتاعيــة صعبــة 

مقابــل معالجــة والدهــا املريــض.

ــع  ــة م ــالت املدروس ــل يف املسلس ــب الرج ــن جان ــة  م ــة الزوجي ــرة الخيان ــل ظاه وتتواص

شــخصية » جلــول « يف » ناعــورة الهــواء « الــذي بــدا كمثــال للــزوج الخائــن مــع حبيبتــه 

» زهــرة « التــي ظهــرت كضحيــة لعــدم علمهــا بزواجــه، إىل جانــب شــخصية » فــؤاد « يف » 

مسلســل حكايــات تونســية « الــذي أقــام عالقــة مــع »ســندرا« بهــدف الوصــول إىل مواقــع 

الســلطة والنفــوذ... كذلــك شــخصية » ســعيد الغــراب « الــذي خــان زوجتــه مــع كاتبتــه يف 

مسلســل » الريســك «.

وتكــررت صــورة الرجــل غــر الــويف أيضــا يف مسلســل » ليلــة الشــك «، نســتحر الخيانــة التي 

تعــرض لهــا » يحــي « مــن طــرف صديقــه الــذي أقــام عالقــة مــع زوجتــه » هاجــر « وأنجــب 
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منهــا طفــال. كذلــك تتكــرر صــورة الرجــل الخائــن لصديقــه مــن خــالل شــخصية » رؤوف « يف 

مسلســل » أوالد مفيــدة « الجــزء 1 الــذي أظهــر ســوء نيتــه تجــاه صديقــه » رشيــف « بهــدف 

لتحيل.  ا

• املؤرش3: الرجل املتسلط صاحب نفوذ

ركــزت بعــض املسلســالت عــى ســلوك الرجــل املتســلط صاحــب النفــوذ كــا تجســمت يف 

شــخصية » خليــل بــن خليفــة « يف مسلســل » حكايــات تونســية « ودور » اســاعيل « يف 

مسلســل » ليلــة الشــك « وقــد اشــركت الشــخصيتان يف صفــات التســلط واســتغالل النفــوذ 

وابتــزاز النــاس وفقــا ملــا متليــه رغباتهــا ومصالحهــا الشــخصية.

 

كــا اجتمعــت صفــات االنتقــام والتشــفي مــع التســلط واســتغالل النفــوذ يف شــخصيتي » 

حمــودة بــن ســليان « وشــخصية » رؤوف « يف مسلســل ناعــورة الهــواء، ومل يخــل مسلســل 

» الريســك « أيضــا مــن مثــل هــذه األدوار كــا جســمته بامتياز شــخصية » ســعيد الغــراب «.

4. املؤرشات الالمنطية لصورة الرجل يف املسلسالت الرمضانية

مل تقتــر األدوار املســندة للرجــل يف اإلنتاجــات التونســية املدروســة عــى صفــات الخيانــة 

والغــدر والتســلط والطبــاع الســلبية عمومــا وإمنــا كان لهــا أيضــا حضــور إيجــايب يقطــع مــع 

الصــورة النمطيــة للرجــل:

• املؤرش1: الرجل العاطفي، الودود، املتعاون ،املتضامن

ــر  ــة التونســية ظه ــا يف األعــال الدرامي ــا عليه ــي تعودن ــة الت عــى خــالف األدوار التقليدي

ــرأة كــا جســتمها شــخصية  ــع امل ــه م ــا خاصــة يف تعامل ــا، ودودا ولطيف الرجــل عاطفي

» زيــاد « يف مسلســل » حكايــات تونســية « حيــث بــرز يف بعــض املشــاهد عاطفيــا وودودا 

مــع حبيبتــه » بيــة « التــي كانــت لهــا ديانــة مختلفــة » اليهوديــة « تتعــرض مليــز ومؤامــرات 

ــا  ــة معتقده ــن حري ــاع ع ــل الدف ــن أج ــاعدها م ــرة يس ــده، وكان يف كل م ــل وال ــن قب م
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بالتصــدي لوالــده، كــا كان يعتــذر منهــا عندمــا يخطــئ ويقــدم لهــا الهدايــا. مثلــه مثــل 

ــل  ــده يف دور الرج ــث نج ــزء 1 حي ــدة « الج ــل » أوالد مفي ــاد « يف مسلس ــخصية » زي ش

املحــب والــويف واللطيــف مــع خطيبتــه » ليليــا «.

وأســند للرجــل دور املتعــاون يف املسلســالت املدروســة كا جســدها » حســان « يف مسلســل 

» حكايــات تونســية « حيــث ظهــر يف أغلــب مشــاهده متضامنــا مــع صديقاتــه » اينــاس بــن 

محمــود « و » صابريــن « و» بيــة « و» شــمس « و» هالــة «.

كــا بــدا » بــدر « يف مسلســل » أوالد مفيــدة « الجــزء 1 لطيفــا ورومنســيا يف عــدة مشــاهد 

مــع حبيبتــه » ليليــا «، وكذلــك شــخصية » ابراهيــم « الــذي كان مغرمــا بحبيبتــه 

» إيناس « ومتضامنا معها يف عدة مواقف.  

• املؤرش2: الرجل املهتم بالبيت واملطبخ واألبناء 

ــن  ــألدوار ب ــدي ل ــة للتقســيم التقلي ــة أدوارا مخالف جســد الرجــل يف املسلســالت املدروس

املــرأة والرجــل حيــث ظهــر يف عــدة مشــاهد يقــوم بأعــال منزليــة ويهتــم بأبنائــه مثــل 

شــخصية » بــرم « يف مسلســل » أوالد مفيــدة « الجــزء 1 يف دور األب املهتــم بابنــه » بــدر «  

الــذي أنجبــه خــارج إطــار الــزواج  يف غيــاب األم حيــث ظهــر يف أكــر مــن مناســبة ينظـّـف 

ابنــه ويغــر لــه مالبســه ويعتنــي بــه ويف شــخصية » هيثــم « يف مسلســل » ناعــورة الهــواء « 

الجــزء الثــاين الــذي ظهــر يف عــدة مشــاهد يعتنــي بابنــه ويقــوم بأعــال منزليــة كالتنظيــف، 

إعــداد الطعــام والشــاي ومســاعدة زوجتــه يف املطبــخ وغســل األواين... وقــد تكــررت هــذه 

الصــورة يف 13 مشــهدا، اىل جانــب شــخصية » فتحــي « زوج » حيــاة « الــذي ظهــر يف أكــر 

ــى «  ــك نجــد شــخصية » يحي ــه يف نفــس املسلســل. كذل ــا مــع زوجت مــن مناســبة متعاون

يف مسلســل » ليلــة الشــك « يف دور األب املهتــم بابنــه حيــث ظهــر يف عــدة مشــاهد يعــد 

الطعــام البنــه ويأخــذه إىل املدرســة.
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• املؤرش3: الرجل الضعيف املهزوم النادم الخاضع

ــف  ــف ضع ــة يف مواق ــور هام ــبة ظه ــة نس ــالت املدروس ــة يف املسلس ــخصيات الرجالي للش

وانهــزام ويف بعــض األحيــان نــدم وخضــوع، نذكــر شــخصية »حســان« يف مسلســل » حكايات 

تونســية « خــالل الحلقــات األخــرة حيــث لعــب دور شــخصية ضعيفــة لــه مشــاكل نفســية 

ــى  ــادم ع ــزوم الن ــل امله ــدي « الرج ــر » مه ــل، وظه ــي حام ــه وه ــه لزوجت ــبب قتل بس

اغتصابــه لصديقتــه » شــمس « حيــث كان يبــي يف موقــف ضعــف وتأنيــب ضمــر يف نفــس 

املسلســل.

كــا جســد » آلــو « خــالل مسلســل » حكايــات تونســية « شــخصية الرجــل الخاضــع ألوامــر 

» ســندرا « مســلوب اإلرادة باعتبــاره الخــدوم املطيــع ومثلــه شــخصية »يحيــى« يف مسلســل 

ــد  ــدا يف بعــض املشــاهد يف مواقــف ضعــف مســلوب اإلرادة بع ــذي ب ــة الشــك « ال » ليل

علمــه بحقيقــة خيانــة زوجتــه وصديقــه لــه واكتشــافه أن » بــرم « ليــس ابنــه البيولوجــي.
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رصد املفردات اللغوية 

  يف املسلسالت 
التلفزيونية
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جدول رقم 13: تصنيف املفردات اللغوية املهينة للنساء حسب املسلسالت التلفزيونية

املجموع العام مفردات لغوية 

مهينة ألخالق 

املرأة

مفردات لغوية 

تحتقر عقل 

وفكر املرأة

مفردات لغوية 

فيها تهديد 

وعنف ضد املرأة

مفردات لغوية 

ساخرة متس من 

شكل وخلقة 

املرأة

47 13 29 2 3 ناعورة الهواء

58 44 5 6 3 الريسك

46 25 7 12 2 أوالد مفيدة

34 20 3 9 2 حكايات تونسية

40 18 13 5 4 ليلة الشك

225 120 57 34 14 املجموع العام

رسم بياين رقم 15: تصنيف املفردات اللغوية املهينة للنساء 

54%

6%
15%

25%

مفردات لغوية تحتقر عقل وفكر املرأةمفردات لغوية مهينة ألخالق املرأة

مفردات لغوية فيها تهديد وعنف ضد املرأة مفردات لغوية ساخرة متس من شكل وخلقة املرأة

ــارات  ــارات الســب والشــتم، يكشــف أن العب ــف عب ــق بتصني ــاين املتعل ــراءة الرســم البي ق

املهينــة لألخــالق وللنســاء هــي األكــر شــيوعا ب54 % مــا يــدل عــى أن مســألة فضيلــة 

ــكل  ــا تش ــي. بين ــع التون ــس« املجتم ــكاليات« و«هواج ــن »إش ــل م ــرأة تظ ــالق امل وأخ
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االهانــات التــي تســتنقص مــن عقــل املــرأة وذكائهــا نســبة 25 % مــن الشــتائم. وباإلضافــة 

إىل ذلــك، تعرضــت الشــخصيات النســائية أيضــا للتهديــد باالعتــداء البــدين بنســبة 15% مــن 

جميــع اإلســاءات اللفظيــة.

رسم بياين رقم 16: تصنيف املتلفظ باملفردات اللغوية املهينة للنساء

19%

18%

11%

32%

20%

عالقة شغلية 
)زميل أو رئيس يف العمل(

عالقة أرسية

أخرى

عالقة صداقة

عالقة عاطفية 
)زوج أو حبيب(

يتضــح مــن الرســم البيــاين رقــم 16 أن عبــارات الســب والشــتم ضــد الشــخصيات النســائية 

تــأيت، أوال وقبــل كل يشء، مــن دائــرة األرسة التــي لهــا عالقــة دم، وهــي األم، واألب، واألخ 

ــا  ــائية أيض ــخصيات النس ــت الش ــرى، كان ــة أخ ــن ناحي ــبة 32٪. م ــك بنس ــت.. و ذل واألخ

ضحايــا للعــدوان اللفظــي مــن طــرف أصدقائهــن بنســبة ٪19 وتــأيت الشــخصيات الذكوريــة 

يف دور الــزوج أو الحبيــب يف املرتبــة الرابعــة مــن املتلفظــن بالســب والشــتم ضــد املــرأة.  

أمــا عــى املســتوى املهنــي فقــد كانــت االســاءة اللفظيــة صــادرة عــن زميــل او رئيــس يف 

العمــل بنســبة 11 %، وبنســبة 20 % مــن أطــراف اخــرى.
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رسم بياين رقم 17: تصنيف املتلفظ باملفردات اللغوية املهينة للنساء 

حسب النوع االجتاعي

57%
43%

نساء رجال

وفقــا للرســم البيــاين املقابــل، نجــد أن الشــتائم ضــد النســاء ليســت اختصاصــا ذكوريــا بــل 

إن عديــد  الشــخصيات النســائية استنســخت خطابــا مهينــا ضــد النســاء حيــث بلغــت نســبة 

ــخصيات  ــن الش ــل 57 % م ــائية 43 % مقاب ــخصيات نس ــن ش ــة م ــتم املتأتي ــب والش الس

الذكوريــة.

رسم بياين رقم 18: تصنيف خطاب الكراهية ضد املرأة حسب جنس كاتب السيناريو

46%
54%

رجالنساء

ــة الشــك - ناعــورة  ــة التــي كتــب نــص ســيناريوهاتها نســاء )ليل تحتــوي االنتاجــات الدرامي

الهــواء - حكايــات تونســية( 46 % مــن عبــارات الســب والشــتم املوجهة للنســاء مقابــل 54 % 

يف االنتاجــات ايت كتــب نــص ســيناريوهاتها رجــال وهــا انتاجــان )الريســك – أوالد مفيــدة(.
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I. مؤرشات كمية

ــة  ــال الدرامي ــة األع ــال صناع ــة يف مج ــن التقني ــى امله ــايل ع ــر الرج ــيطرة العن • س

)مونتــاج، هندســة الصــوت، االنتــاج..(: 100 % مــن الرجــال يف هندســة الصــوت و80 % 

ــاج. ــاج واملونت يف مجــال االنت

• احتــكار الرجــل لإلنتــاج الدرامــي باعتبــار 80 % مــن األعــال الدراميــة الرمضانية ملوســم 

2015 أنتجهــا رجال.

• حضــور ضعيــف للمــرأة يف مجــال التمثيــل مقارنــة  بالرجــل: 63 % ممثلــون مقابــل 37 

% ممثــالت.

ــرأة  ــاغل امل ــرح ملش ــدام أي ط ــة: انع ــال الدرامي ــة يف األع ــرأة الريفي ــام للم ــاب  ت • غي

ــة.  ــالت املدروس ــة يف املسلس الريفي

ــة  ــة العمري ــة بالشــخصيات النســائية يف الفئ ــة مقارن ــل أكــر للشــخصيات الرجالي • متثي

التــي تــراوح بــن 50 و64 ســنة يف األعــال الدراميــة : 12 % للرجــال مقابــل 3 % للنســاء 

وبالتــايل التنــوع يف األجيــال ظهــر يف العنــر الرجــايل أكــر.

• متثيــل واســع للمــرأة املطلقــة أو األرملــة  يف األعــال الدراميــة:  24 % مــن الشــخصيات 

نســاء مقابــل 14 % للرجــال.

• حضــور ضعيــف للمــرأة يف مهــن تســير وإطــارات ســامية: 8 % للمــرأة مقابــل 16.67 

% للرجــل. 

• مشــكل البطالــة بــرز حكــرا عــى الرجــل: غيــاب تــام للمــرأة يف خانــة املعطلــن عــن 

ــة عــن  ــار املــرأة العاطل ــي واعتب العمــل يف تصنيــف الشــخصيات حســب النشــاط املهن

العمــل وغــر النشــطة ربــة بيــت.

• تنميــط ملحــوظ لعمــل املــرأة : 48.85 % مــن املشــاهد التــي ظهرت فيها املــرأة يف مكان 

العمــل كانــت ال تقــوم مبهامهــا الوظيفيــة ومنشــغلة بنشــاطات أخــرى مثــل الحديــث يف 

مســائل عائليــة ومشــاكل شــخصية أو االهتــام باملظهــر والتجميل.

• مل يتــم تثمــن قيمــة العمــل يف مسلســل » أوالد مفيــدة « خاصــة بالنســبة للمــرأة: غياب 
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تــام للمــرأة يف الفضــاء املهني.

• مهنة الكاتبة يف العمل )السكرترة( اقرنت أساسا باملرأة.

II. مؤرشات كيفية

• ظهــرت الشــخصيات النســائية يف 40 % مــن الحلقــات تقــوم بأعــال مســتهجنة مقابــل 

13.16 % للرجــل.

• ظهور املرأة كمرجع قيمي كان أقل  من الرجل: 14.47% مقابل 9.41 % للمرأة.

• ثلث الشخصيات النسائية الرئيسية والثانوية املتواترة ظهرن غر وفيات.

ــل لدهائهــا واعتادهــا  • رس نجــاح املــرأة يف مجــال األعــال مل يكــن بفضــل كفاءتهــا ب

طرقــا وأســاليب غــر ســوية أو بدعــم عائــي أو مــن خــالل حصولهــا عــى مــراث، مقارنــة 

بالرجــل الــذي بــرز مجتهــدا يف حياتــه املهنيــة ليحتــل مراكــز مهمــة يف العمــل.

• األدوار التــي لعبتهــا الشــخصيات النســائية يف األعــال الدراميــة يف وضعيــة األرملــة أو 

املطلقــة مل متثــل مرجعــا قيميــا بــل عكســت فشــل املــرأة يف تربيــة أبنائهــا )مثــال: مفيــدة، 

اينــاس، زهــرة(.

• الشــخصيات الرئيســية التــي ظهــرت فيهــا املــرأة يف دور املثقفــة واملتعلمــة ال تكــون فيها 

املــرأة مرجعــا قيميا.

• تتبنــي املــرأة للتقســيم التقليــدي لــألدوار يف العائلــة ويف العالقــات االجتاعيــة وكذلك يف 

العمــل: األعــال املنزليــة تخــص املرأة باألســاس.

• املرأة بدت خاضعة ومتنازلة تجاه العنف املسلط عليها من قبل رشيكها: 

مثــل » لطيفــة « يف مسلســل » أوالد مفيــدة « و» بيــة « و» برنيــة « يف مسلســل » حكايات 

      .» تونسية 

• تتعــرض   الشــخصيات النســائية بشــكل واســع لخطــاب مشــحون بالســب والشــتائم. إذ 

رصدنــا 225 عبــارة ســب وشــتم ضــد املــرأة عــى امتــداد مــا يقــارب 69 ســاعة مــن البــث 

أي مــا يعــادل 3.22 % عبــارة ســب وشــتم ضــد املــرأة يف الســاعة.    
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• أخالق املرأة هي املستهدف األول من اإلهانات بنسبة 54 %.

• عقــل املــرأة وقدرتهــا عــى التفكــر هــو املســتهدف الثــاين ب25 % مــن  الشــتائم التــي  

ــتنقص عقلها.  تس

ــن  ــى 47 % م ــوي ع ــيناريوهاتها نســاء )3 إنتاجــات( تحت ــت س ــي كتب • االنتاجــات الت

ــيناريواتها رجــال.  ــب س ــي كت ــة الت ــل 54 % لإلنتاجــات الدرامي الســب والشــتم  مقاب
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الصور النمطية والالمنطية للنساء يف األعامل الدرامية 

للمسلســالت الرمضانيــة تأثــر بالــغ يف الصــورة التــي تســّوق للمــرأة مــن خــالل املواضيــع 

التــي تطرحهــا والتــي قــد تظهــر املــرأة يف صــور مختلفــة منهــا مــا هــو إيجــايب ومنهــا مــا 

هــو ســلبي مــا يكــرس صــورا منطيــة والمنطيــة  بــرزت مــن خــالل عــدة أمثلــة، وقــد ارتأينــا 

تبويبهــا وفقــا للمــؤرشات التاليــة:

املسلسل الشخصيات مؤرشات الصور النمطية للمرأة

ناعورة  الهواء يامنة لحمر، حنان لحمر
ــة،  ــلوك يسء )رسق ــرأة ذات س امل

قــذر،  تجســس، داهيــة، عمــل 

ــلطة،  ــعوذة،متكرة، متس دعارة،ش

ــرورة( ــن، مغ ــة يف اآلخري متحكم

الريسك مريم عفيف

حكايات تونسية مفيدة املعينة املنزلية ، سندرا

ليلة شك هاجر

اوالد مفيدة مفيدة

ناعورة  الهواء -

املرأة يف أدوار خيانة

الريسك عربية)اميان  عفيف(

حكايات تونسية ساندرا

ليلة شك هاجر

اوالد مفيدة مفيدة

ناعورة  الهواء -

ــا  ــف لفظي ــة )للعن ــرأة الضحي امل

وماديــا، لالغتصــاب، للخيانــة(

)تكــررت مشــاهد العنــف بشــتى 

أشــكاله(

الريسك
زوجة سعيد الغراب )ضحية خيانة 

زوجية(

حكايات تونسية
برنية / بية )عنف( 

شمس )ضحية اغتصاب(

ليلة شك هاجر )عنف(

اوالد مفيدة لطيفة )عنف(
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ناعورة  الهواء زهرة
)املتســامحة،  العاطفيــة  املــرأة 

ــة...( ــودودة واملتنازل ــة، ال الضعيف

)قدمــت األعــال الدراميــة صــورة 

ــا  ــة أساس ــة بالعاطف ــرأة مقرن امل

ــا املشــاعر واألحاســيس( تحكمه

الريسك -

حكايات تونسية بية، شمس، إيناس

ليلة شك -

اوالد مفيدة لطيفة

ناعورة الهواء
حياة، كاتبة حمودة بن سليان، 

سارة، ناهد، صافية

للتقســيم  املتبنيــة  املــرأة   -

واملكانــات  لــألدوار  التقليــدي 

االجتاعيــة.  والعالقــات 

- ظهــور املــرأة يف تبعيــة يف االطــار 

لوظيفي  ا

عمــل  عــى  والركيــز   -

أساســا  واقرانــه  »الســكريتارة« 

ة  ملــرأ با

الريسك زوجة سعيد الغراب، عربية

حكايات تونسية هالة

اوالد مفيدة لطيفة

ناعورة  الهواء حياة ــة يف  ــا املرف ــذ الهداي ــرأة تحب امل

ــة( ــال )مادي ــر وااله التبذي

املسلســالت  بعــض  )كرســت 

ــة  ــرأة املادي ــورة امل ــة ص املدروس

التــي تحبــذ الهدايــا مــن أجــل 

البــذخ( حيــاة 

ليلة شك ليليا
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املسلسل الشخصيات مؤرشات الصور الالمنطية للمرأة

ناعورة  الهواء يامنة لحمر

املرأة التي تلجأ للعنف

الريسك مريم العفيف

حكايات تونسية ايناس بن محمود 

ليلة شك هاجر

اوالد مفيدة -

ناعورة  الهواء
ناهد + صفية + حنان + حياة 

+ يامنة + حنان
ــررة  ــجاعة املتح ــة الش ــرأة القوي امل

املطالبــة  ذاتهــا  عــى  واملعتمــدة 

نفــوذ  لهــا  واملتمــردة  بحقوقهــا 

معتقــد وحريــة  وســلطة 

الريسك مريم عفيف 

حكايات تونسية بية، هالة، سندرا، صابرين 

ليلة شك هاجر

أوالد مفيدة -

ناعورة  الهواء

بسمة عطية )مرشحة للرئاسة(، 

حنان لحمر )طبيبة(، صفية 

)رئيسة تحرير(، ناهد )محامية(

امــرأة  واملتعلمــة  املثقفــة  املــرأة 

ناجحــة أعــال 

الريسك -

حكايات تونسية
سندرا )نائبة رئيس حزب وامرأة 

اعال(، صابرين )امرأة اعال(

ليلة شك هاجر )اعالمية(، ليندة )طبيبة(

اوالد مفيدة -

ناعورة الهواء -

الرجــل،  تعاكــس  الجريئــة  املــرأة 

بيــت  يف  حياتهــا  عــن  تتحــدث 

ــل خــارج  ــرأة تقــي اللي ــارة. امل دع

املنــزل

الريسك -

حكايات تونسية
ايناس بن محمود، برنية، 

جيجي، كوكو  

ليلة شك ليليا، شمس 

اوالد مفيدة -
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الصور النمطية والالمنطية للرجال يف األعامل الدرامية

املسلسل الشخصيات
لصــورة  النمطيــة  املــؤرشات 

الرجــل يف املسلســالت الرمضانيــة

ناعورة الهواء
حمودة، حسونة، رؤوف، جلول، 

فؤاد، هيثم 
الســيئة  الطبــاع  ذو  الرجــل 

)خائــن، املــراوغ، ماكــر، رشيــر، 

غــادر( كاذب،  عنيــف، 

)تنوعــت صــور الرجــل يف األدوار 

املسلســالت  يف  لعبهــا  التــي 

ــر يف بعــض  ــث ظه املدروســة حي

ــة  ــيئة خاص ــاع س ــاهد ذا طب املش

ــر( ــف والري ــل العني ــا الرج منه

الريسك
سعيد الغراب، منصف بوراسن، 

سلان الخايف

حكايات تونسية خليل بن خليفة، فؤاد 

ليلة شك اساعيل، يحيى  

أوالد مفيدة
ــرم،  ــدر، ب ــة(، ب ــر )زوج لطيف من

ابراهيــم، زيــاد، رؤوف

ناعورة الهواء حمودة بن سليان، رؤوف الرجل املتسلط صاحب نفوذ

املسلســالت  بعــض  )ركــزت 

عــى ســلوك الرجــل يف صفــات 

النفــوذ  واســتغالل  التســلط 

وابتــزاز النــاس وفقــا ملــا متليــه 

رغباتهــا ومصالحهــا الشــخصية. 

ــام  ــات االنتق ــت صف ــا اجتمع ك

والتشــفي مــع التســلط واســتغالل 

شــخصيات  عــدة  يف  النفــوذ 

رجاليــة(

الريسك سعيد الغراب، منصف بوراسن

حكايات تونسية خليل بن خليفة 

ليلة شك اساعيل 

أوالد مفيدة
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املسلسل الشخصيات
ــة لصــورة الرجــل  املــؤرشات الالمنطي

ــة يف املسلســالت الرمضاني

حكايات تونسية فتحي
الرجــل العاطفــي، الــودود، املتعــاون، 

من ملتضا ا

)ظهــر الرجــل يف أدوار أكــر عاطفيــا، 

ودودا ولطيفــا خاصــة يف تعاملــه مــع 

املرأة(

الريسك -

حكايات تونسية زياد، حسان 

ليلة شك -

اوالد مفيدة زياد، بدر، ابراهيم

ناعورة  الهواء هيثم + فتحي  بالبيــت  املهتــم  الرجــل  املــؤرش2: 

واألبنــاء:  واملطبــخ 

املسلســالت  يف  الرجــل  )جســد 

املدروســة أدوارا مخالفــة للتقســيم 

والرجــل  املــرأة  ألدوار  التقليــدي 

حيــث ظهــر يف عــدة مشــاهد يقــوم 

بأبنائــه( بأعــال منزليــة ويهتــم 

الريسك -

حكايات تونسية -

ليلة شك يحيى 

أوالد مفيدة برم

ناعورة  الهواء - النــادم  املهــزوم  الضعيــف  الرجــل 

الخاضــع

يف  الرجاليــة  )للشــخصيات 

املسلســالت املدروســة نســبة ظهــور 

هامــة يف مواقــف ضعــف وانهــزام 

ــوع( ــدم وخض ــان ن ــض األحي ويف بع

الريسك -

حكايات تونسية حسان، مهدي، الو 

حكايات تونسية يحيى
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مفردات لغوية 
ساخرة متس 

)الشكل / الخلقة(

مفردات لغوية 
مهينة تقوم عىل 
التهديد والعنف

مفردات لغوية مهينة 
تحتقر قيمة املرأة 

الفكرية

مفردات لغوية مهينة أخالقية 
)الجنس(

مسلسل ناعورة 
الهواء

مسلسل ناعورة 
الهواء

مسلسل ناعورة الهواء مسلسل ناعورة الهواء

بالله شنية ايل 
فيها يعجب

وقتاش نشوفك 
وحدك ملطوخة 

يف تركينة 
يك القرلو

يا مصفارة 

انت فمك متحلو
كاري غفصتك 

ورتحت

انت تتسلوس - توا 
انت بني آدم - عقرب 

- لفعة - داهية - 
Vipère - ظهرت يل 

هائجة ليوم - حاسبة 
روحك مراة انت لفعة 
متحشمش عى روحك 

- ياخي متخممش 
بالش مخ - انتي 

وليت مفروته الحله 
والدالل وقلة الحياء 
- بهلولة - مصطكة  

- وليت عزوزة خر 
طر - مهبولة صوت 
املرأة عورة وجسد 

املراة عورة / كان جاء 
عار حي ما يخليكش 

تخرج مخزوق هكة
اعوذ بلله من 

الشيطان الرجيم 
ما فاش راجل يلمك 
- انت عزوزة مهبولة 
خر طر - يا فيبار - يا 
مصطكة - يا بهيمة  
- أنت مهبولة - بكة 

- بهيمة 

ما تحشمش
عندها قصدرية يف وجهها 

والله ال تحشم
تفوه عليك وعي رباك 

القرهانة 
الدهرية وحدة امسخة كيفك

وليت طيش يف روحك عى 
الرجال وتقك يف متاع الناس 

عملتلنا العار عقاب عمرك
تجري ورا الرجال خيه

يشء يعيف - هاملة
 مغبونة 
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الريسك الريسك الريسك الريسك 

الجهامة والبهامة 
انت القراد 
يا مصطّكة

والله إالّمانّدمها 
عى النهار ايّل 

ولدت فيه 
كان نركز معاك 
شوية نفسدلك 

وجهك 
سّكر فمك  و 

اللّه ما نفسدلك 
وجهك تاو نوريك 

قباحتك 
انت تستاهل 

طريحة يرجعلك 
مخك لبالصتو 

مرا مجنونة
عملتي كان الفضايح

فيق يا هم يا سخطة، 
شو األخرى كيفاش 

مرمية راقدة 
راك عملت العار 

- كالبة عالعرس

مالّ راحة منها - محسوب النساء 
ناقصن يت شطر البالء جاي من 

تحت ريوسهم - كيفاش دار 
طاهرة تخّي وحدة منجوسة 

تدخللها - آنا الجمل يا مصفارة 
- صّكر ملطومك، - سبب 

املشاكل الكل جايّة مّنك، ما 
عادش نحب نسمع حّسك يا 

فقسة - ماك إالّ وحدة ممّسخة 
كيف املسخاة ايّل لهنا الكل - يا 
مريم الله ال تربحك انت وبوك 
وأمك وأم أمك...الله ال تربحك 
يا مريم - إنت أخمج مني- أنا 

أنظف وحدة فيكم عائلة املّسخ 
- سّكر فمك - يزي بال فصاصة - 
قلة تربية - يارس مّسخن - طفلة 

ّمسخة - تكذب إنت ما تحب 
كان روحك ولدك مالقاش فيك 
الخر هذيكا حقيقتك - تسّرت 

عليك رديتك مرا لعنة الله  عليك 
ما تحشمش - عجبتني كيفاش 

تركح فيها الكلبة - انت مريضة 
يا هم - يت سكر فمك حتى انت 
ما ارخصك يا سلعاقة يا لهاقة 

يا جيعانة - تكذيب - لفعى - 
مّسخة سّحارة - فاش قاعدة 

تقول ها الهّم كنت نسخايبك 
مرا رشيفة ونظيفة - طلعت 

ساقطة - اّمسخة - خامجة كنت 
نستخايل معدنك باهي  طلعت 

سقط املتاع - ما تصلحش - 
رخيصة - ما تحشمش سّكر فّمك 

انتي مجرمة - حقرة - نذلة 
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أوالد مفيدة أوالد مفيدة أوالد مفيدة أوالد مفيدة

عينيها بالدعامش 
معاش نحب نرى 

منظرها 

كان لزم كركرها 
من شعرها  

خالتي راجلها 
يفتق فيها عندو 

عرة سنن 
متكلمتش كان 

كدخلت للسبيطار 
احمد ريب جاتك 

يف كف  
كان وحدة فيكم 
مازالت تلوم عى 

زياد ربع كلمة 
نلفها بكف 

بوك كفخها  
تربها و تزيد 
تربها شبيها 

مرتك و ال موش 
مرتك، يت هاو أنا 
بوك عمرو ما مد 

عليا يدو عالش 
عى خاطر أنا 

عمري ما وصلت 
روحي - نكرهك 

عاألخر
و نغزل عليك يف 

غزول كبر
يقتلها و نص 

نقتل جد بوك 
الكلب 
نقتلها

نرب من دمها  

مروبة يف مخك
- ما تفهمش - 

مسطكة
راسك بالشحم 

الفرخة ما تفهمش 
مسطكة

لكلبة أختها - انشاء الله تكونلها 
طريحة التوبة كرجع تشد الثنية 

- لطيفة كالخاتم يف صبعي 
ترجع وتزيد تطلب الساح 

يارس كعرارة - هي تتلوصق الله 
غالب

عى خاطرك بالرسمي معدة 
بصحتك منجمتش نخرجك 

من مخي - ما أقل حياك - ما 
عندهاش شكون يربيها - طفلة 

فاسدة - مسيبة عى طلق 
ذراعها - انا مي عرست بيك 

ما ريت خر - شنوا باش 
تخرجهمي بنايت فساد كيفك 

وكيف اختك 
السارقة - البسك شيطان

يس رشيف هذايا كر دخولو 
وخروجو عى مرا هّجالة - سكر 

فمك - يا وجه الفقر - يا وجه 
الهم 

النساء يعاونوا يف رجالهم كان 
انت نهار كامل يك العزاء املتي 
- زيد فوق هذا تتقبح فيا - يا 
هم - يا وجه الفقر مي ريتك 

ما ريت خر - وتزيد تتقبح فيا 
من الفوقريت - لسانك املننت 

وين يوصلك قتلك راين ما نحبش 
طاطيح القدر - طفلة فاسدة 
مسيبة عى طلق ذراعها - انا 

مي عرست بيك ما ريت خر - 
البسك شيطان - السارقة 
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حكايات تونسية حكايات تونسية حكايات تونسية حكايات تونسية

يا كلبة
ارتحنا من خيالها 

املشوم

ان كيدهن ال 
عظيم ،

حتى هي مرتك 
تهد الرجال 
نفتقك من 

بعضكل - املرة 
الجاية نفتفتك 

تعرف اش معناها 
نفتفتك؟ 

ساندرا إال 
ما نقصلك 

صويبعاتك باكا 
الصبع باكا الصبع 
- والله كان موش 

الوقت إىّل ما 
نقتلها أنا وراس 

النبي  
نطلعلك روحك   

- يخرج روحك 
مش تحل 

كشختك والّ  )مع 
الراخ والرب 

والتعنيف( 
 

ما كذبوش ايل قالوا ال 
دين ال ملة يا يهودية"

- ما كذبوش كيف 
قالوا ال دين ال ملة 

الك من طينتي والين 
من طينتك

- زايد انت  وولدي 
شيئ مايقابلش بعضو 

ال مستوى وال دين

مسخة - ترق فيا - مسخة - 
ساقطة - هاملة 

لخرى هاملة ال حس ال خر 
هذيكة هاملة كبرة  

يابنيتي مشومك 
طيشوها كيف الشوليقة واال 

سبونتاكس ياخي اول - واال اخر 
وحدة محسوب".  

منحرفة
تعرف اش يعجبني فيك 

السقوطية متاعك
عاهرة ساقطة 

 يي ما تحشمش 
- يزي مالكذب  

- الكلكم يك بعضكم ما تصلحو 
شيئ  

- والله كان جيت كيا العباد 
وشادة الدار وتيزّي من الهملة 

متاعك" 
- جرد رقاصة صانعة

- انت وصاحباتك البنات الخّاج  
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ليلة الشك حتى هي مرتك 

تهد الرجال 

ليلة الشك ليلة الشك

وحدة يف الثالثني 
آش مازال فيها 

الثالثني واألربعني 
ريب يقّوي - 

سعدهم مع 
غريي

انتي عمرك متويل 
أم

تعّديهميل 15 
يوم مّرار وإنت 

تستنى 
ويف األخر 

تطلعلك قرعة 
لصقة 

هاك باش تعرفها 
توا اجبد الكلب 

يحر 

نفتقك من 
بعضكل -املرة 
الجاية نفتفتك 

تعرف اش معناها 
نفتفتك؟ 

هبلت انت يف مخك
الزمك تشوف بي 

برا داوي 
متخوش عالها - 

متصدقهاش
فرخة كيا هذي باش 

تصعب عليك 
أكالبيسكوبات

- وحدة مهبولة 
هسريك

- مريت سايا اعطيتها 
الروتارات دخلت 

الكاراج ...باردة ساردة
انا نعمل قدر وقيمة 

لروحي عاجبتك 
روحك انت نهار /

 géniteur ما عجبكش
ماال انشاء الله اكي 
يف كرشك اكي شادد 

بالبزاق 
انت كرت الوقت 

يلعب ضدك 
- فقصة صغرة 

وتكذبني 
 c'est une petite

 menteuse
والله زايد طفلة كيفك 

امها مهملتها

بابا مرتو شمطاء -باش تولّليي 
رشيفة بنت الفاضل  
تتبورب وتتسومم عي

قليلة الربية 
متحشمش 

يا هم ...
السخطة 

 وحدة مهبولة 
ما يحشمش

تتبورب عليا 
الشاليك ايل كيفك 

واللهي ال تحشمها... 
وحدة طفلة طايشة 

  / -hystérique
ماهيش مربية 
وقليلة حياء / 

ياخي العايل الي عملتهم بنات 
الشوارع ما يعملوهمش 

ما يرفنيش باش نكون ام 
وحدة كيفك وانت شكون يفهم 
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

توزيع األدوار يف صناعة االنتاج الدرامي حسب النوع االجتامعي

• جذاذة رقم 1

ليلة الشك املسلسل

مجدي السمري   

 مساعد: نادية قروي

منال مروك

 جميل نجار

االخراج 

درة الفازع السيناريو

توظيب عام محمد دنقزيل

توظيب خاص أنيس بن دايل

توظيب ركحي معز حسني مهندس ديكور: امال رزقي

مساعد ديكور  ماهر هرمايس

منذر الريف

الديكور

امنة السامت السكريبت

نضال بن سدرين

مبساعدة نرمن بن حسن

تجميل: منى جال

حالقة

محمد نضال بطيش اكسسوار

رندة خر

مبساعدة عائشة جالل مبارك
املالبس

وسيم الطرابلي  هندسة الصوت

قيس مايك

حسان حسني  

مساعد االنتاج: صفاء بلحاج يحي 

االنتاج
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

فاروق الريف

سيف الدين بن سامل، مهدي سويي

امنة السامت، غازي عرفاوي

تركيب

ــيم  ــد نس ــس محم ــناء فلي ــاين، س ــد تيج ــلغوم، ولي ــم ش كري

التومــي، أرشف دبــاش، رمــزي بــن فــرج، طــارق حريــي 

مســاعد كامــرا: تيســر شــتيوي

تصوير

ياسن عزيز موسيقي

أسامة العيايش ميكساج

• جذاذة رقم 2

الريسك املسلسل

نر الدين السهيي 

مساعد 1: أمر املاجويل 

مساعد 2: سمر الحرباوي

عي مروان السي 

منعم الرياحي 

االخراج 

محمد عي دمق مبساعدة رابعة الكايف السيناريو

توظيب عام:  فيصل  متهم 

توظيب ركحي شهاب جويني، غازي الزواش

 ديكور: عبد الجبار بوخريص

الديكور

ساملة الهبي السكريبت

هاجر بوحوالة 

فروز عياري 

سنية الحاجي، خرة املولهي 

سناء بن عبد السالم

حالقة

تجميل

عبد الجبار بوخريص، خر الدين الرياحي اكسسوار
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

مالبــس أنيــس العيــاري مبســاعدة: نــورة بــن كحمــود، ياســن 

الــكايف، اميــان الخــالدي
املالبس

معز الشيخ  هندسة الصوت

محمد أنس الهبايش مبساعدة خليل الفقيه

مدير االنتاج: محمود بن ضيف الله 

تنسيق االنتاج: شياء بن عبد الله وشهاب الجويني

االنتاج

وليد نصرة، بسام الحشاين، نجوى  الخشيمي تركيب

ــف  ــايش، عاط ــور العي ــي، أن ــن ع ــد ب ــدوب، خال ــد مج أحم

ــوبا ش

ــلمى  ــة، س ــل غزال ــك، خلي ــة متس ــه، آمن ــد الل ــن عب ــي ب ع

شــلوف

يحيى عيادي،  محمد أمن غراب، محمد سفطة

تصوير

حاتم القيزاين 

أمن بوحفة وأساء بن أحمد
موسيقي

ميكساج

• جذاذة رقم 3

أوالد مفيدة املسلسل

سامي الفهري

مساعد مخرج 1

مطيع الدريدي

مساعدة مخرج 2

سوسن الجمني 

االخراج 

سامي الفهري 

مساعد: الصادق حلواس 
السيناريو
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

باديس السايف، رشيد الدسويل 

التوضيب الركحي أمين بن حادة 

مساعد الديكور أنيس الغريب

الديكور

آمنة بويحي  السكريبت

بثينة عارة 

مريم الزهار وعايدة النابي

حالقة

ماكياج

وليد التوجاين  اكسسوار

أمين الزواوي مبساعدة بثينة بن عمر  املالبس

هشام الطرابلي، ياسن ملياين    هندسة الصوت

حسن بن ابراهيم 

كاتبة االنتاج سمية الحرايث 

منسق انتاج إني بوزميطة 

فادي دريس 

االنتاج

خليل بن مصباح تركيب

عالء الدين العيادي 

مجدي مروان العيادي 

مدير التصوير: عمر بوحوالة

محمد أمن بن عبد الله 

أمن لشهيب 

تصوير

الغناء: مجمد صالح بلطي وشرين اللجمي، 

الحان: مهدي املولهي
موسيقي

مهدي املولهي مبساعدة عي مروك ومصطفى خليل بن رحيم  ميكساج
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

• جذاذة رقم 4

ناعورة الهواء املسلسل

مديح بلعيد   

مساعدة مخرج

مروى بن جميع                       

مساعد مخرج ثاين

أنور البنزريت  فاطمة بن صالح، نزيل فريال القالل، محمد عى 

كمون، فضيلة بن محمود مبشاركة حسن بن عبد الله، محمد 

عي السعيداين

االخراج 

نزيل فريال القالل، سناء البوعزيزي، رياض السمعي     السيناريو

مهندس الديكور: رؤوف الجريب     

التوظيب اركحي: منذر لحمر                 

مبساعدة املنصف كرشود، لسعد العويني، وسيم العويني          

توظيب كومبارس: حسونة بن عياد    

توظيب عام: الهادي الهبايش، عبد الرزاق الجازي    

تنفيذ الديكور: نعيم بن محمود              

مساعد مهندس الديكور: كال البقلوطي

الديكور

سيدة بن محمود مبساعدة جودة املاجري

مبشاركة كوثر بن محمود
السكريبت

زينب عيايش جرس، الهام الهاليل           

مبساعدة نادية عياد وبدر الدين العياري
حالقة

سرين حدوق وآمنة الصديف اكسسوار

بسمة الذوادي

آمنة الرهومي، نبيلة الريف

وغاندي بن عبد الفتاح

املالبس

مهندس الصوت: محسن الفريجي 

مساعد مهندس الصوت: هيثم املعموري 
 هندسة الصوت
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

املنتج املنفذ: نجيب عياد  

مدير االنتاج: التوهامي الكشباطي

تنسيق االنتاج: وفاء بن سلطان

مساعدة االنتاج: نور اميان بوكحيي 

االنتاج

مساعد مونتاج: صابر بن حسن، بالل تليجة  تركيب

النارص برخيصة، محمد عي الزواغي، مهدي بن عار

مساعد أول كامرا: أمين مروك، حمدي الداليل، عمر علية    

مساعد 2 كامرا: ياسن قعيدة ،أمر املدب،

مصور فوتوغرايف:  أمين العقبي 

تصوير

ربيع الزموي

 كلات: رضا بركات

 غناء: وليد التوني

موسيقي

صابر القبالوي، مبساعدة محمد أمين التنفوري  ميكساج
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

• جذاذة رقم 5

حكايات تونسية املسلسل

ندى مازين حفيظ  

مساعد مخرج: ميساء الرخامي
االخراج 

ندى مازين حفيظ

مساعد: أنس مازين
السيناريو

فاطمة مدين الديكور

ألفة بوزقرو عزيز السكريبت

STEEVY حالقة أمين

- اكسسوار

صالح بركة املالبس

ياسن ملياين  هندسة الصوت

مديرة االنتاج: أمينة الغريب 

منتج منفذ: أنس مازين
االنتاج

اميان الجباري، ياسن املاجري  تركيب

مدير التصوير: حاتم النايش تصوير

قيس املليتي

غناء: نجاة ونيس

كلات: حاتم قيزاين

موسيقي

خالد بن يونس، أسامة العيايش ميكساج
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

مسلسل » ناعورة الهواء « )الجزء الثاين(

عدد الحلقات: 30

تاريخ البث: من 18 جوان 2015 إىل 17 جويلية 2015 

مّدة الحلقة: 

توقيت البث: الساعة 8 و30د مساء

عدد الشخصيات 100 

األدوار الشخصيات

عضو يف مافيا دولية وأم حنان لحمر امرأة أعال يامنة لحمر 

طبيبة و عضو سابق يف املافيا الدولية  حنان لحمر

سائق يامنة الشخيص وعضو سابق يف املافيا ومساعد حنان 

لحمر 
حسونة

رجل أعال صاحب قناة و عضو باملافيا. حمودة بن سليان 

رجل أعال وعضو باملافيا ومرشح لالنتخابات الرئاسية  رؤوف بن رحومة 

محامية واعالمية بقناة عى الهواء يت. يف.  ناهد 

صحفي وزوج ناهد  هيثم

رئيسة تحرير قناة عى الهواء يت يف وعشيقة رؤوف بن 

رحومة 
صفية بن يدر 

معينة منزلية يف فيال يامنة لحمر  زهرة

جارة زهرة  منجية

محامية يف قناة عى الهواء يت. يف. وعضو يف املافيا الدولية  علياء

صاحب  مقهى وزوج حياة ابنة زهرة   فتحي

ابن حنان وحمودة موظف يف رشكة والده  مهدي بن سليان

صديقة مهدي – طالبة  نجالء

ابنة حنان االحمر – طالبة  مرام

ابنة زهرة موظفة استقبال يف قناة عى الهواء يت. يف.  حياة

طبيب ومرشح لالنتخابات الرئاسية  املنصف بن عبد الله 
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

زوجة املنصف بن عبد الله  بية 

ابن زهرة – تلميذ   أنيس

ممرض وصديق زهرة  جلول

رئيس فرقة مقاومة االجرام  كال بن رجب

مالزم يف فرقة مقاومة االجرام  نادية 

مكلف باإلعالم بوزارة الداخلية  النارصالغريب

رئيس فرقة مقاومة االجرام  رضا العوادي

عضو يف التنظيم االرهايب أنور

زعيم التنظيم االرهايب الشيخ أبو الراء

مساعد حسونة  جعفر

مساعد ابو الراء عبد الله

مساعد فتحي باملقهى وشقيق منجية  صالح

مقدم برامج يف قناة عى الهواء يت يف  باديس

تقني بقناة عى الهواء يت يف   زاك-زكريا 

صديق مرام موظف بركة حمودة بن سليان  سامي

صديق مرام السابق فراس

شقيق ناهد واستاذ جامعي  وليد 

ابن ناهد و هيثم-تلميذ  زياد

شقيقة نجالء - أستاذة جامعية مساعدة  هالة

والد نجالء - استاذ  الطيب العاري 

استاذة - والدة نجالء  منرة

زوجة جلول - معلمة  فريدة 

زوجة رؤوف فاطمة

مساعدة الرعاية الشخصية لفاطمة  فتحية 

صديق فتحي قرانة
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

عون استقبال بقناة عى الهواء يت يف   سارة 

مدير قناة عى الهواء يت يف  يس منذر 

جارة زهرة 1 امرأة

جارة زهرة 2 امرأة

والدة أنور  مفيدة

حارس فيال اليامنة لحمر جلول 

مراسلة بقناة عى الهواء يت يف  ساح

اعالمي بقناة الهواء يت يف سهيل

سكرترة حمودة بن سليان   سوسن

رجل أعال وصديق رؤوف و حمودة  طارق

رجل أعال 1 رجل 

رجل أعال 2 رجل 

مقدمة االخبار بالقناة  امرأة

زوجة قرانة مرجانة 

مديرة الحملة االنتخابية للمنصف بن عبد الله  هدى

مساعد 1للحملة االنتخابية للمنصف رجل

مساعدة 1للحملة االنتخابية للمنصف امرأة

مساعد ة 2 للحملة االنتخابية للمنصف امرأة

نادل مبقهى فتحي زرقاء

الطبيبة بقسم االستعجايل امرأة

صديق قرانة  نعيم 

شاب من حومة زهرة شاب

صديق قرانة 1 رجل

صديق قرانة 2 رجل 

أخت هيثم ياسمن 
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

زوج أخت هيثم رجل

املعينة املنزلية يف منزل رؤوف امرأة

موظف عند حمودة رجل

بنت أخت هيثم  رحمة 

أستاذة جامعية و زميلة وليد مدام بن سامل 

مسنة يف حومة زهرة امرأة

أستاذ يف الجامعة رجل

تقني 1 بالقناة رجل

تقني 2 بالقناة

تقني 3 بالقناة رجل

االستاذ املؤطر ملرام  حسان 

موظفة بالقناة امرأة

اعالمي بالقناة رجل

صديق مهدي الفس - سفيان 

صديق مهدي 1 رجل

ابن رؤوف بن رحومة رجل

موظف بركة حمودة فيصل

موظفة بركة حمودة رجل

صديق أنيس1 رجل

صديق أنيس 2 رجل

صديق أنيس 3 رجل

عون رشكة حراسة 1

عون رشكة حراسة 2

طفل 1 طفل 

طفل 2 طفل 
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

طفل 3 طفل 

خبر باملعمل الجنايئ  صابر

عون امن 1 رجل

عون بلدي يف املستودع رجل

صديقة بية يف نادي املوسيقى امرأة

فرد من املافيا  رجل1

فرد من املافيا رجل 2

فرد من املافيا رجل 3

نادل مبقهى ببلجيكا   رجل

صاحبة مقهى ببلجيكا  السيدة مارلو 

مدير مدرسة زياد رجل

سائق الشاحنة رجل
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

مسلسل » حكايات تونسية «                            

عدد الحلقات: 15

تاريخ البث: من 04/07/2015  اىل 18/07/2015

توقيت البث: الساعة 9 مساء

مدة الحلقة: 35 دقيقة

عدد الشخصيات: 

األدوار الشخصيات

مخرج أفالم وثائقية حسان 

نائبة رئيس حزب الصقور +تدير شبكة الدعارة يف الخفاء ساندرا 

رسامة  شمس 

استاذة رقص  بية 

موظفة يف رشكة والدها  صابرين 

اخصائية االمراض نفسية جنسية  ايناس بن محمود

الو /سامي كال  يدير وكر الدعارة

ضابط رشطة تلعب دور بائعة هواء  هالة )نروز(

ابنة ايناس بن محمود نور

ابن خليل رئيس الحزب و حبيب بية  زياد 

زوج ساندرا معز

خبر اقتصادي و زوج صابرين  فؤاد

صديق شمس  مهدي 

مري و صديق نور  ماجد

صديق معز يف الشجن وأخ برنية  بوري

رئيس حزب الصقور +رئيس شبكة الدعارة  خليل بن خليفة

والد صابرين ورجل اعال منر عياد

فتاة ترتدي النقاب كانت تعمل يف وكر دعارة و اخت بوري  برنية 

رشيك والد صابرين) لبناين( مالك 
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

جالد بدن

تعمل يف وكر دعارة  كوكو

تعمل يف وكر دعارة ميمي

تعمل يف وكر دعارة جيجي



99

مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

مسلسل » الريسك « 

عدد الحلقات: 20

تاريخ البث: من 18 جوان 2015 إىل 17 جويلية 2015

توقيت البث:

مّدة الحلقة:

عدد االجاميل للشخصيات: 58

األدوار الشخصيات

سجن سيايس سابق سلان الخايف

مالزم أول مريم العفيف 

رجل أعال سعيد الغراب

إطار أمني سابق و رجل أعال منصف الفرقاين

ممرضة حياة

اخت مريم نوال العفيف 

رجل أعال أمين 

طالبة فريال العفيف

أعال حرّة فؤاد

إطار أمني سمر الكنزاري

طبيب رفيق بالخر

DJ موسيقي فاروق

طبيب رضا األيويب

سكرترة إميان العيفي )عربية(

أب نجوى "نورة"

صديقة نوال رودينا

صديقة نوال خلود

زوجة املنصف بو رأسن صفية

زوجة سعيد الغراب ثرية
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

زوجة عبد املجيد كلثوم 

صاحب مطبعة عبد املجيد

عامل مبطبعة و إبن املنصف أنس

بنت املنصف بوراسن لبنى

رجل أمن معزول التوهامي اإلينوبي )الدبويس(

إمرأة أعال نجوى

مترّف و صديق نجوى رمزي

تاجر ومهرّب رابح )بولحناش(

أم رابح نجمة

أخت رابح كاملة

إطار أمني حاتم القرقني

مهرّب  رمضان املّشاين 

تاجر وأخ سلان خالد الخايف

إطار أمني جالل الفرقاين

رجل أمن أنيس

رجل أمن برهان

ممرضة سهر

سمسار كراء منازل الجبايل 

طبيب نفي آزر

مخابرات عسكرية رجل

موظف أمالك الدولة جميل

عامل مبطبعة رجل

زوجة رفيق نرين

بنت رفيق غالية

حارس مطعم "القرين" رجل
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

عامل مبطعم "القرين" خميس

عامل مبطعم "القرين" رجل

حريف مبطعم "القرين" رجل

حارس مستودع رجل

حارس مستودع رجل

حارس املقرة رجل

ممرضة إمرأة 

رجل أمن مختار

عامل  رجل

رجل أعال تريك أورهان

طبيب مستشفى الرازي رجل

طبيب املرف عى سمر رجل

راعي قاطن بالحدود الجزائرية رجل

سكرترة أمين إمرأة 



102

مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

مسلسل » ليلة شك «                             

عدد الحلقات: 15

تاريخ البث: من 04/07/2015 اىل 18/07/2015

توقيت البث:    

مدة الحلقة: 35 دقيقة

العدد االجاميل للشخصيات: 54

األدوار الشخصيات

دكتور، زوج هاجر، صاحب مكتبة يحي بن عبد الله 

طبيبة، زوجة الدكتور إساعيل  ليندا بلحاج 

طالبة، بنت عبد العزيز، تتعلم الرقص  شمس السنويس 

مقدمة أخبار، زوجة يحي هاجر

تدرس الرقص  ليليا 

يعمل يف مجال اإلشهار  سليم 

طالب، صديق شمس يتعلم الرقص  عمر 

مصور، صديق يحي عاد 

دكتور  إساعيل بن مفتي

رئيس تحرير يف قسم األخبار رؤوف

كاتب مقعد  عبد العزيز أبو شمس 

أم يحي  فطوم 

ابن يحي و هاجر  الطفل برم

صحفية مربصة بقسم األخبار أمال

صديق عبد العزيز عم ابراهيم 

جار هاجر، موظف بوكالة تأمن انس 

صديقة انس  امرأة 

زوجة رؤوف امرأة

يعمل يف التلفزة  عم لطفي 
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

سكريترة الدكتور اساعيل  امرأة

معينة منزلية يف منزل ليندا  خديجة

املرأة املتسولة  امرأة

طبيب ام مهدي وزميل ليندا يف املصحة الدكتور بن مالك 

يف االستقبال مبدخل املصحة  ممرضة 

طبيب صديق يحيى مروان 

ممرضة سنية 

ممرضة  اساء 

مضيفة يف االستقبال عائشة 

ساعي الريد رجل 

صاحب مطعم اللباليب  عم النارص 

صديق برم   يوسف 

مدرس موسيقى )للطفل برم( رجل 

موزع الكتب يشتغل عند يحيى سمر

ممرض عبد العزيز  رجل 

طبيب عبد العزيز رجل 

زميل هاجر يف التلفزة احمد 

صديق اساعيل، تنظم سهريات   لطيف

طبيب ليندا  رشيفة 

شقيق هاجر رجل

عارضة  اميان 

جارة شمس  امرأة

يف زاوية ويل صالح  امرة 

يعاكس ليندا يف الحانة رجل 

صاحب منزل الذي تستأجره ليليا  رجل 
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

منشط يف اذاعة إي ف م رجل 

صاحب دار نر رجل

محامية يحي امرأة

محقق رجل

رئيس مركز رشطة  رجل 

رشطي رجل 

ام مهدي  امرأة

الرضيع مهدي

والد مهدي، شخصية فنية معروفة رجل
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

مسلسل: » أوالد مفيدة « 

عدد الحلقات: 15

تاريخ البث: من 18 جوان 2015 إىل 3 جويلية 2015

توقيت البث: 21:00

مّدة الحلقة:

العدد االجاميل للشخصيات: 26 

األدوار الشخصيات

أرملة وأم لـ 3 أوالد  مفيدة 

مالكم )ابن مفيدة( بدر 

ابن مفيدة و زوج حسناء برم 

تلميذ )ابن مفيدة( ابراهيم

رجل اعال كانت له عالقة مع مفيدة رشيف

شقيق رشيف هادي

ابن هادي ياسن

زوجة منر وشقيقة مفيدة لطيفة

موظف يف بنك  منر 

والدة منر زهرة 

االبنة الكرى ملنر ولطيفة )تلميذة( زينب

االبنة الصغرى ملنر ولطيفة سارة

والد ايناس وليليا رفيق

خطيبة بدر ايناس 

خطيبة زياد  ليليا 

والدة ايناس وليليا عليا

رجل أعال وخطيب ليليا  زياد 

والد زياد )رجل اعال( نارص 

والدة زياد  زينب
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

محامي، صديق رشيف رؤوف

ام عزباء، صديقة برم حسناء 

مربية  منجية 

مالكم  صري السكوحي

سارق صليح 

املتبنية البن برم  شهلة 

زوج شهلة  منصف
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

املراجع القانونية املنظمة للتعاطي االعالمي مع قضايا النساء

• دستور الجمهورية التونسية

• العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

• اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

• اتفاقية حاية وتعزيز تنوع أشكال التعبر الثقايف 

• اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  

• قانون أسايس عدد 58 لسنة 2017 يتعلق بالقضاء عى العنف ضد املرأة 

• املرسوم 116 املتعلق بإحداث الهيئة العليا لالتصال السمعي والبري

ــة  ــاة تلفزي ــق بالحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغالل قن ــروط  املتعل ــراس ال • ك

خاصــة

ــة  ــاة اذاعي ــى إجــازة إحــداث واســتغالل قن ــق بالحصــول ع ــروط  املتعل ــراس ال • ك

خاصــة

ــة  ــاة اذاعي ــى إجــازة إحــداث واســتغالل قن ــق بالحصــول ع ــروط  املتعل ــراس ال • ك

جمعياتية خاصة 

• االتصال التجاري: القواعد السلوكية لإلشهار يف وسائل االتصال السمعي والبري
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

دستور الجمهورية التونسية  

 - لسنة 2014 -

الفصل 21. 

املواطنــون واملواطنــات متســاوون يف الحقــوق والواجبــات وهــم ســواء أمــام القانــون مــن 

غــر متييــز.

تضمــن الدولــة للمواطنــن واملواطنــات الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة و تهيــئ لهــم 

أســباب العيــش الكريــم.

الفصل 31.

حرية الفكر والراي والتعبر والنر مضمونة. 

ال يجوز مارسة رقابة مسبقة عى هذه الحريات..

الفصل 32.

تضمن الدولة الحق يف اإلعالم والحق يف النفاذ إىل املعلومة.

تسعى الدولة إىل ضان الحق يف النفاذ إىل شبكات االتصال.

الفصل 34. 

حقوق االنتخاب واالقراع والرشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون.

تعمل الدولة عى ضان متثيلية املرأة يف املجالس املنتخبة.

الفصل 46.

• تلتزم الدولة بحاية الحقوق املكتسبة للمرأة وتعمل عى دعمها وتطويرها.

ــة تكافــؤ الفــرص بــن الرجــل واملــرأة يف تحمــل مختلــف املســؤوليات ويف  • تضمــن الدول

ــع املجــاالت. جمي

• تسعى الدولة إىل تحقيق التناصف بن املرأة والرجل يف املجالس املنتخبة.

• تتخذ الدولة التدابر الكفيلة بالقضاء عى العنف ضد املرأة.
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

 - 16 ديسمرب 1966 -

الجزء الثاين

املادة 2.

ــق املســاعدة  ــأن تتخــذ، مبفردهــا وعــن طري ــة طــرف يف هــذا العهــد ب 1. تتعهــد كل دول

والتعــاون الدوليــن، وال ســيا عــى الصعيديــن االقتصــادي والتقنــي، وبأقــى مــا تســمح 

بــه مواردهــا املتاحــة، مــا يلــزم مــن خطــوات لضــان التمتــع الفعــي التدريجــي بالحقــوق 

املعــرف بهــا يف هــذا العهــد، ســالكة إىل ذلــك جميــع الســبل املناســبة، وخصوصــا ســبيل 

اعتــاد تدابــر تريعيــة.

2. تتعهــد الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بــأن تضمــن جعــل مارســة الحقــوق املنصــوص 

عليهــا يف هــذا العهــد بريئــة مــن أي متييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، 

أو الديــن، أو الــرأي سياســيا أو غــر ســيايس، أو األصــل القومــي أو االجتاعــي، أو الــروة، أو 

النســب، أو غــر ذلــك مــن األســباب.

ــوق اإلنســان والقتصادهــا  ــة لحق ــاة الواجب ــالء املراع ــع إي ــرر، م ــة أن تق ــدان النامي 3. للبل

ــد لغــر  ــا يف هــذا العه ــة املعــرف به ــوق االقتصادي ــدى ســتضمن الحق ــي، إىل أي م القوم

ــن. املواطن

املادة 3. 

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء يف حق التمتع 

بجميع الحقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد )...(.
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اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

 - 18 ديسمرب 1979 -

الجزء األول

املادة 1

ــة يعنــي مصطلــح ”التمييــز ضــد املــرأة“ أي تفرقــة أو اســتبعاد أو  ألغــراض هــذه االتفاقي

تقييــد يتــم عــى أســاس الجنــس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه النيــل مــن االعــراف للمــرأة، 

ــن  ــات األساســية يف امليادي ــوق اإلنســان والحري ــرأة، بحق عــى أســاس تســاوي الرجــل وامل

ــدان آخــر، أو إبطــال  ــة أو يف أي مي ــة واملدني ــة والثقافي ــة واالجتاعي السياســية واالقتصادي

االعــراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو متتعهــا بهــا ومارســتها لهــا بغــض النظــر عــن حالتهــا 

الزوجيــة.

املادة 2

تشــجب الــدول األطــراف جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وتوافــق عــى أن تنتهــج، بــكل 

الوســائل املناســبة ودون إبطــاء، سياســة القضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة، وتحقيقــا لذلــك، 

تتعهــد بالقيــام مبــا يــي: )...(

ــب أي  ــرأة مــن جان ــز ضــد امل ــر املناســبة للقضــاء عــى التميي ــع التداب )هـــ( اتخــاذ جمي

ــة ؛ )...( ــة أو مؤسس ــخص أو منظم ش

املادة 5

تتخذ الدول األطراف جميع التدابر املناسبة، لتحقيق ما يي :

)أ( تعديــل األمنــاط االجتاعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل واملــرأة، بهــدف تحقيــق القضــاء 

عــى التحيــزات والعــادات العرفيــة وكل املارســات األخــرى القامئــة عــى فكــرة دونيــة أو 

تفــوُّق أحــد الجنســن، أو عــى أدوار منطيــة للرجــل واملــرأة؛
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مكانة وصورة النساء يف االنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية

اتفاقية حامية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف

 - أكتوبر 2005 -

املادة 7.

تدابر لتعزيز أشكال التعبر الثقايف 

1 - تســعي األطــراف إيل تهيئــة بيئــة يف أراضيهــا تشــجع األفــراد والفئــات االجتاعيــة عــى  

قيــام مبــا يــي :

)أ( إبــداع أشــكال تعبــر الثقــايف الخاصــة بهــم وإنتاجهــا ونرهــا وتوزيعهــا والوصــول 

ــتى  ــاء وبش ــة بالنس ــات الخاص ــروف واالحتياج ــة للظ ــة الواجب ــالء العناي ــع إي ــا م إليه

الفئــات االجتاعيــة مبــا يف ذلــك األشــخاص الذيــن ينتمــون إىل األقليــات واىل الشــعوب 

األصليــة.

)ب( الوصــول إىل أشــكال التعبــر الثقــايف املتنوعــة التــي أبدعــت يف أراضيهــم ويف ســائر 

بلــدان العــامل.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

 - 10 ديسمرب 1948 -

املادة 1. 

ــل  ــوا العق ــد وهب ــوق. وهــم ق ــة والحق ــاس أحــراراً ومتســاوين يف الكرام ــع الن ــد جمي يول

ــاء. ــروح اإلخ ــاً ب ــم بعض ــوا بعضه ــم أن يعامل ــدان وعليه والوج

املادة 2.

ــات املذكــورة يف هــذا اإلعــالن، دومنــا  ي ــع الحقــوق والحرِّ ــع بجمي ــكلِّ إنســان حــقُّ التمتُّ ل

ــس، أو اللغــة،  ــون، أو الجن ــز بســبب العنــر، أو الل ــوع، وال ســيا التميي ــز مــن أيِّ ن متيي

يــن، أو الــرأي سياســيًّا وغــر ســيايس، أو األصــل الوطنــي أو االجتاعــي، أو الــروة، أو  أو الدِّ

املولــد، أو أيِّ وضــع آخــر. وفضــالً عــن ذلــك ال يجــوز التمييــُز عــي أســاس الوضــع الســيايس 

أو القانــوين أو الــدويل للبلــد أو اإلقليــم الــذي ينتمــي إليــه الشــخص، ســواء أكان مســتقالًّ 
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أو موضوًعــا تحــت الوصايــة أو غــر متمتِّــع بالحكــم الــذايت أم خاضًعــا أليِّ قيــد آخــر عــى 

ســيادته. 

املادة 7.

النــاُس جميًعــا ســواٌء أمــام القانــون، وهــم يتســاوون يف حــقِّ التمتُّــع بحايــة القانــون دومنــا 

متييــز، كــا يتســاوون يف حــقِّ التمتُّــع بالحايــة مــن أيِّ متييــز ينتهــك هــذا اإلعــالَن ومــن أيِّ 

تحريــض عــى مثــل هــذا التمييــز.

املادة 12.

ــفي يف حياتــه الخاصــة أو يف شــؤون أرستــه أو مســكنه  ــل تعسُّ ال يجــوز تعريــُض أحــد لتدخُّ

أو مراســالته، وال لحمــالت متــسُّ رشفــه وســمعته. ولــكلِّ شــخص حــقٌّ يف أن يحميــه القانــوُن 

ــل أو تلــك الحمــالت. مــن مثــل ذلــك التدخُّ

املادة 19.

يتــه يف اعتنــاق  يــة الــرأي والتعبــر، ويشــمل هــذا الحــقُّ حرِّ لــكلِّ شــخص حــقُّ التمتُّــع بحرِّ

يهــا ونقلهــا إىل اآلخريــن، بأيَّــة وســيلة  اآلراء دون مضايقــة، ويف التــاس األنبــاء واألفــكار وتلقِّ

ودومنــا اعتبــار للحــدود.
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قانون أسايس عدد58 لسنة 2017  يتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة 

)11 أوت 2017(           

الباب األول: أحكام عامة 

الفصل األول.

يهــدف هــذا القانــون إىل وضــع التدابــر الكفيلــة بالقضــاء عــى كل أشــكال العنــف ضــد 

ــز بــن الجنســن مــن أجــل تحقيــق املســاواة واحــرام  ــم عــى أســاس  التميي املــرأة  القائ

ــة شــاملة تقــوم عــى التصــدي ملختلــف أشــكاله  ــاع مقارب ــك بإتب الكرامــة اإلنســانية، وذل

ــم.  ــد به ــا والتعه ــة الضحاي ــم وحاي ــه ومعاقبته ــع مرتكبي ــة وتتب بالوقاي

الفصل 2.

يشــمل هــذا القانــون كل أشــكال التمييــز والعنــف املســلط عــى املــرأة القائــم عــى أســاس 

التمييــز بــن الجنســن مهــا كان مرتكبــوه وأيـّـا كان مجالــه .

الفصل 3. 

يقصد باملصطلحات التالية عى معنى هذا القانون: 

• املرأة: تشمل سائر اإلناث مبختلف أعارهن )..(

• العنــف ضــد املــرأة: كل اعتــداء مــادي أو معنــوي أو جنــي أو اقتصــادي ضــد املــرأة 

أساســه التمييــز بســبب الجنــس والــذي يتســبب يف ايــذاء أو أمل أو رضر جســدي أو نفي 

ــط أو  ــداء أو الضغ ــذا االعت ــد به ــا التهدي ــمل أيض ــرأة ويش ــادي للم ــي أو اقتص أو جن

الحرمــان مــن الحقــوق والحريــات، ســواء يف الحيــاة العامــة أو الخاصــة.

• العنــف املــادي: كل فعــل ضــار أو مســيئ ميــّس بالحرمــة أو الســالمة الجســدية للمــرأة 

ــن  ــزاء م ــر أج ــرق وب ــويه والح ــع والتش ــرح والدف ــركل والج ــرب وال ــا كال أو بحياته

ــل )..(. الجســم واالحتجــاز والتعذيــب والقت

• العنــف املعنــوي: كل اعتــداء لفظــي كالقــذف والشــتم أو اإلكــراه أو التهديــد أو 
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اإلهــال أو الحرمــان مــن الحقــوق والحريــات واإلهانــة والتجاهــل والســخرية والتحقــر 

وغرهــا مــن األفعــال أو األقــوال التــي تنــال مــن الكرامــة اإلنســانية للمــرأة أو ترمــي إىل 

إخافتهــا أو التحكــم فيهــا )...(.

• التمييــز ضــد املــرأة : كل تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يكــون مــن آثارهــا أو أغراضهــا 

النيــل مــن االعــراف للمــرأة بحقــوق اإلنســان والحريــات عــى أســاس املســاواة التامــة 

والفعليــة يف املياديــن املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة، أو إبطــال 

االعــراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو متتعهــا بهــا ومارســتها بغــض النظــر عــن اللــون أو 

العــرق أو الديــن أو الفكــر أو الســن أو الجنســية أو الظــروف االقتصاديــة واالجتاعيــة 

أو الحالــة املدنيــة أو الصحيــة أو اللغــة أو اإلعاقــة )...(.

الفصل 4. 

ــة العنــف واألطفــال املقيمــن معهــا، وذلــك وفــق  ــة باإلحاطــة باملــرأة ضحي تتكفــل الدول

ــادئ العامــة التاليــة: املب

• اعتبار العنف ضد املرأة شكال من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق االنسان،

• االعراف بصفة الضحية للمرأة واألطفال املقيمن معها املسلط عليهم عنف، 

• احرام إرادة الضحية يف اتخاذ القرار املناسب لها،

• احرام وضان رّسية الحياة الخاصة واملعطيات الشخصية للضحية )...(، 

الفصل 5. 

ــركة أو  ــج املش ــراتيجية والرام ــط االس ــة والخط ــات الوطني ــع السياس ــة بوض ــزم الدول تلت

ــال  ــرأة يف املج ــى امل ــلط ع ــف املس ــكال العن ــع أش ــى جمي ــاء ع ــدف القض ــة به القطاعي

ــايف  ــي والثق ــي والصح ــي واملهن ــوي والتكوين ــط الرب ــي والوس ــط االجتاع األرسي واملحي

ــا. ــة لتنفيذه ــر الالزم ــب والتداب ــاذ الراتي ــي، واتخ ــايض واالعالم والري
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الباب الثاين: يف الوقاية والحامية من العنف ضد املرأة 

القسم األول: يف الوقاية من العنف ضد املرأة

الفصل 6.

ــرأة  ــد امل ــة ض ــات التمييزي ــى كل املارس ــاء ع ــة للقض ــر الالزم ــة كل التداب ــذ الدول تتخ

خاصــة عــى مســتوى األجــر والتغطيــة االجتاعيــة يف جميــع القطاعــات ومنــع االســتغالل 

ــاملتها  ــا وس ــرة بصحته ــة أو م ــية أو مهين ــروف قاس ــغيلها يف ظ ــرأة وتش ــادي للم اإلقتص

ــا)..(. وكرامته

الفصل 11.

تتــوىل وســائل اإلعــالم العموميــة والخاصــة التوعيــة مبخاطــر العنــف ضــد املــرأة وأســاليب 

مناهضتــه والوقايــة منــه وتحــرص عــى تكويــن العاملــن يف املجــال االعالمــي عــى التعاطــي 

ــان  ــوق االنس ــة وحق ــات املهن ــرام أخالقي ــل اح ــاء يف ظ ــى النس ــلط ع ــف املس ــع العن م

واملســاواة.

ــاهد أو  ــة أو مش ــور منطي ــى ص ــوي ع ــي تحت ــة الت ــواد االعالمي ــث امل ــهار وب ــع االش ومين

أقــوال أو أفعــال مســيئة لصــورة املــرأة أو املكرســة للعنــف املســلط عليهــا أو املقللــة مــن 

ــة. ــكل الوســائل والوســائط االعالمي ــك ب ــه، وذل خطورت

ــات املســتوجبة حســب  ــر والعقوب ــة االتصــال الســمعي البــري اتخــاذ التداب وعــى هيئ

ــا بالفقــرة الســابقة مــن هــذا الفصــل. ــون للتصــدي للتجــاوزات املنصــوص عليه القان

الفصل 12. 

تتــويل الــوزارة املكلفــة بشــؤون املــرأة التنســيق بــن مختلــف املتدخلــن بالفصــول مــن 6 اىل 

11 مــن هــذا القانــون وارســاء آليــات الراكــة والدعــم والتنســيق مــع منظــات املجتمــع 

املــدين ذات صلــة بغيــة متابعــة تنفيــذ مــا تــم اقــراره )..(.
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القسم الثاين: يف الحامية من العنف ضد املرأة

الباب الثالث:  يف جرائم العنف ضد املرأة

الفصل 17. 

يعاقــب بخطيــة مــن خمــس مائــة دينــار اىل ألــف دينــار كل مــن يعمــد اىل مضايقــة امــرأة 

ــا أو  ــن كرامته ــال م ــأنها أن تن ــن ش ــارة م ــول أو اش ــل أو ق ــكل فع ــي، ب ــاء عموم يف فض

ــا )...(. ــا أو تخــدش حياءه اعتباره

الباب الرابع: يف اإلجراءات والخدمات واملؤسسات

لقسم األول يف اإلجراءات

الفصل 40. 

يحدث مرصد وطني ملناهضة العنف ضد املرأة يخضع إلرشاف الوزارة املكلفة باملرأة.

يتوىل املرصد القيام خصوصا باملهام التالية:

ــا  ــتورية وغره ــات الدس ــدين والهيئ ــع امل ــات املجتم ــع منظ ــيق م ــاون والتنس )...( - التع

مــن الهيــاكل العموميــة املعنيــة مبتابعــة ومراقبــة احــرام حقــوق االنســان لتطويــر وتعزيــز 

ــات )...( منظومــة الحقــوق والحري

الفصل 41. 

تتــوىل وزارة املــرأة تلقــي التقاريــر والبيانــات الخاصــة بالعنــف ضــد املــرأة من كل الــوزارات 

والهيــاكل العموميــة املعنيــة، كل حســب اختصاصهــا واحالتهــا للمرصــد الوطنــي ملناهضــة 

العنــف ضــد املــرأة.
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املرسوم  116 )02 نوفمرب 2011 يتعلق بحرية االتصال السمعي والبرصي 

وبإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي والبرصي(

الباب األول 

الفصل 5.

ــى  ــوم ع ــذا املرس ــن ه ــن 3 و 4 م ــا بالفصل ــوص عليه ــات املنص ــوق والحري ــارس الحق مت

ــة : ــادئ التالي ــاس املب أس

• احرام املعاهدات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات العامة 

• حرية التعبر 

• املساواة 

• التعددية يف التعبر عن األفكار واآلراء

الفصل 15. 

ــل  ــم وتعدي ــا املســتقلة لالتصــال الســمعي والبــري عــى تنظي ــة العلي • تســهر الهيئ

ــة :  ــادئ التالي ــا للمب ــري وفق االتصــال الســمعي و الب

• دعم الدميقراطية و حقوق اإلنسان وسيادة القانون،

• دعم حرية التعبر و حايتها،

)...(

ــم  ــرس قي ــوازن يك ــوع ومت ــددي ومتن ــري تع ــمعي وب ــي س ــهد إعالم ــاء مش • إرس

ــن، ــس أو الدي ــل أو الجن ــاس األص ــى أس ــز ع ــذ التميي ــة ونب ــة والعدال الحري

• السهر عى برمجة إعالمية دقيقة ومتوازنة،
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كراس الرشوط املتعلق بالحصول عىل اجازة إحداث واستغالل 

قناة تلفزية خاصة

 - مارس 2014 -

الباب الرابع: التزامات الحاصل عىل اإلجازة

القسم األول: االلتزامات العامة

الفصل 14.

ــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان  ــق الدولي ــال للمواثي ــزم الحاصــل)ة( عــى اإلجــازة باالمتث يلت

والحريــات العامــة املصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة التونســية وبالقوانــن والراتيــب 

النافــذة يف نفــس املجــال.

كا يلتزم باحرام املبادئ األساسية التالية :)...(

• املساواة وعدم التمييز)...(

• حاية حقوق املرأة والقطع مع الصورة النمطية يف اإلعالم

القسم الثالث: االلتزامات املتعلقة باملضامني اإلعالمية

• كــا يلتــزم بعــدم بــث كّل خطــاب يحــرّض عــى التمييــز أو عــى الكراهيــة أو عــى 

العنــف ألســباب عنريــة أو عرقيــة أو خلقيــة أو دينيــة أو جنســية أو جهويــة أو عــى 

أســاس الــرأي )...(.

الفصل 25. 

ــة ومشــاركتها  ــج التلفزي ــرأة يف الرام ــى اإلجــازة بضــان حضــور امل ــزم الحاصــل)ة( ع يلت

الفعالــة يف الفضــاءات الحواريــة وأن يقــع التعامــل معهــا عــى أســاس كفاءتهــا واختصاصهــا 

يف موضــوع الحــوار بعيــدا عــن التنــاول النمطــي. 
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القسم الرابع: االلتزامات املتعلقة بالربمجة

الفصل 28. 

ــاق  ــا بامليث ــة وضبطه ــاءات الحواري ــوازن الفض ــان ت ــازة بض ــى اإلج ــزم الحاصل)ة(ع يلت

ــة  ــة والقطاعي ــاءات الحزبي ــث االنت ــن حي ــوف م ــن الضي ــوازن ب ــة الت ــري وخاص التحري

ــس . ــك الجن ــة وكذل ــات الفكري والتوجه

الباب الخامس: االلتزامات املتعلقة باإلشهار

الفصل 59. 

يجــب أن تتوفــر يف كل عمليــة اشــهارية القواعــد األخالقيــة التــي تحقــق احــرام الكرامــة 

اإلنســانية وتضمــن عــدم الوقــوع يف أي شــكل مــن أشــكال اإلقصــاء مبــا يف ذلــك اإلقصــاء 

عــى أســاس االنتــاء الجغــرايف أو الدينــي أو العمــر أو اإلعاقــة)...(
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كراس الرشوط املتعلق بالحصول عىل اجازة إحداث واستغالل 

قناة اذاعية  خاصة

 - مارس 2014 -

القسم الثالث: االلتزامات املتعلقة باملضامني االعالمية

الفصل 24.

ــة باحــرام  ــا املؤسســة اإلعالمي ــي تبثه ــزم الحاصــل)ة( عــى اإلجــازة ضمــن الرامــج الت يلت

مختلــف الحساســيات السياســية و الثقافيــة و الدينيــة ملختلــف الفئــات مبــا ال يتعــارض مــع 

املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة املصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة التونســية.

الفصل 26.

يلتــزم صاحــب اإلجــازة بضــان حضــور املــرأة يف الرامــج اإلذاعيــة ومشــاركتها الفعالــة يف 

الفضــاءات الحواريــة وأن يقــع التعامــل معهــا عــى أســاس كفاءتهــا واختصاصهــا يف موضــوع 

الحــوار بعيــدا عــن التنــاول النمطــي .

كراس الرشوط املتعلق بالحصول عىل اجازة إحداث واستغالل 

قناة اذاعية جمعياتية

 - مارس 2014 -

القسم الثالث: االلتزامات املتعلقة باملضامني االعالمية 

الفصل 22.

ــف  ــرام مختل ــا باح ــي تبثه ــج الت ــن الرام ــازة ضم ــى اإلج ــة ع ــة الحاصل ــزم الجمعي تلت

الحساســيات السياســية والثقافيــة والدينيــة ملختلــف الفئــات مبــا ال يتعــارض مــع املواثيــق 

ــية)...(. ــة التونس ــل الجمهوري ــن قب ــا م ــادق عليه ــة املص ــدات الدولي واملعاه
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القسم الرابع: االلتزامات املتعلقة بالربمجة

الفصل 27.

ــا  ــة وضبطه ــاءات الحواري ــوازن الفض ــان ت ــازة بض ــى اإلج ــة ع ــة الحاصل ــزم الجمعي تلت

بامليثــاق التحريــري وخاصــة التــوازن بــن الضيــوف مــن حيــث االنتــاءات الحزبيــة 

والقطاعيــة والتوجهــات الفكريــة وكذلــك الجنــس)..(.

الباب الخامس: االلتزامات املتعلقة باإلشهار

الفصل 57.

ــة  ــي تحقــق احــرام الكرام ــة الت ــة اشــهارية القواعــد الخلقي ــر يف كل عملي يجــب أن تتوف

اإلنســانية وتضمــن عــدم الوقــوع يف أي شــكل مــن أشــكال اإلقصــاء مبــا يف ذلــك اإلقصــاء 

ــة)...(. ــر أو العاق ــس أو العم ــي أو الجن ــرايف و الدين ــاء الجغ ــاس االنت ــى أس ع

االتصال التجاري القواعد السلوكية لإلشهار يف وسائل االتصال 

السمعي والبرصي

 - فيفري 2017 -

القسم الثاين: املبادئ العامة

الفصل 2.  

ــان  ــوق اإلنس ــة حق ــية ملنظوم ــر األساس ــهار للمعاي ــكال اإلش ــتجيب كل أش ــي أن تس ينبغ

ــس أو  ــاس الجن ــل ى أس ــز ع ــدم التميي ــانية وع ــة اإلنس ــرام الكرام ــوص اح ــا بالخص ومنه

ــره. ــي أو غ ــر الخارج ــة أو املظه ــل أو الجه ــن أو األص الدي
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