
 ©5102

All rights reserved © 2015 

Mominoun Without Borders 

 

 

 محكمبحث 



*

                                                           
*
 4302 نىفمجو 03 و  29العبٕمخ ثزبهَـ رىنٌ فٍ انعقلدٍ الز "،أّي دور؟ المؤسسة الدينية في اإلسالم..قلمذ هنه الىهقخ فٍ نلوح " 



 

3 

                    

 

دب  َقزٍٚ  َ ٍةَدخ اليَزىنُةدخ ورقُدُو الدلوه الدنٌ َمضدا  ب رٚدسيس ثد  ر ٍُ الؾدلَش ندا المّ

معوفُة دب نقسدخ اهرضدبىه قدوااح ربهَقُةدخ وانُدخ مودن مؾدبوٖد إٔدٗػ اْولدً هلدً َىمودب هدنا  فقددل 

ردبهَـ انعقدبك لغودخ إٔدٗػ اْولدً  0181نوفذ اليَزىنخ مؾبوٖد هٕٗؽُةخ مزٗؽقخ مون ٍوخ 

ربهَـ ر ٍدٌُ  0893هلً ٍوخ  Louis Machouel المقزوؽبد الزٍ قلةمهب لىٌَ مبّىَللموبقْخ 

 لغوخ ٕىد السبلت اليَزىنٍ   

الدنٌ ٕدب   المزّقةدل الّونَدٍ عدبب  0891وهما كبب مْدوو  رىؽُدل الزعيدُو الزىنَدٍ ٍدوخ 

الزَدعُوبد قدل ، صو ثعش كيُخ الْوَعخ فٍ الَزُوبد فغبمعخ اليَزىنخ فدٍ Jean Debiesseكوثُبً 

ً ثد دمة ٍةَبد نٖوَخ فدنبة اْؽدلاس الٗؽقدخ ٖ ٍدُمب ثعدل مدب ََب "الوثُدس ـ رٚمةا ه جخ فٍ ثعش مّ

ٍةَددخ اليَزىنُةددخ  ه وٍددسؾُز     وَقزٚددٍ رّعُددل كوه المّ العوثددٍ" قددل كْددّذ هْبّددخ ملددو الزٖددىة

اح ردبهَـ الزَبؤل ما علَل ؽىل الىظبئف الزٍ َمضا  ب رٚسيس ثهب فدٍ هدنا العٖدو، وهندبكح قدوا

ٍةَخ اليَزىنُةخ فبٕدخ ليدزعيةو مدا اْفسدبا، والْدوو  فدٍ  الَُبٍخ الضقبفُخ الزىنَُةخ والعوثُةخ والمّ

ٍٚ هلً هٕٗػ صقبفٍ ّبمل   هٕٗػ كَوٍ َضىب ملفٗ  لزوىَو فيٍَّ َّب
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يةمبد لئا كدبب مدا الموز دو  ب رّٚدٍ مَدزغلةاد "الوثُدس العوثدٍ" ورلانُبرد  هلدً مواععدخ ثعد٘ المَد

ٖد الضجوي" فننة  مب ناة ثقيل علة المٗؽ ُا واللاهٍُا  ب روؾوف ريو  والقُبهاد مضيمب رقزُٚ  " ىموخ الزؾىة

ا المقبهثدبد المعوفُةدخ  دل  ُةجذ فُ  رغُُج دب مزعمة المواععبد نا وظبئّهب وآلُبرهب هلً رغبمة ٍُبٍىٌ و َلَىلىعٍ  ب

فزؼ عبمس اليَزىنخ وثع٘ فوون  لزلهٌَ العيىم اللَوُةخ والْونُةخ كوب الغبكةح والزبهَقُةخ الوُٕوخ  ورعلة هنبكح 

هنلاك مَجةق ورقسُٜ ما المَبئل الزٍ كّْذ ٙعف الوؤَخ اٍٖزوارُغُةخ واهرغبلُةخ مىاقف نلك  ُو قيُدل مدا 

اٖنزجدبه كهوً القىي اٖعزمبنُةخ والَُبٍُةخ الزٍ رعزيم قُبكح هنه الموؽيخ الؾبٍمخ ورىعُههب  هم لو ر فن ثو و 

م فُهددب  المبٙددٍ القوَددت والجعُددل فددٍ مددب َزعيةددق ثٚددووهح اٖؽزضددبم هلددً ؽيددىل ملهوٍددخ ثعمددق وفددق مقبهثددخ رقددلة

صقبفُددخ والزبهَقُةددخ و ثعبكهددب -المعبلغددخ المعوفُةددخ نيددً مددب ٍددىاهب ثزويَددل القٚددُةخ فددٍ مقزيددف ٍددُبقبرهب الَىٍددُى

 اٍٖزوارُغُةخ 

ل الجؾددش فددٍ ربهَقُةددخ هٕددٗػ ا ٍةَددخ اليَزىنُةددخ ٙددما المؾددبوٖد الَددبنُخ هلددً رددلاه  هوددبد َزوددية لمّ

القددواااد اٖنسجبنُةددخ الزجَددُسُةخ ٍددىاا  كبنددذ فددٍ هٛددبه الزجغُددل  م الزقيُددل  وملددو ثبٍٖددزوبك هلددً مددوهظ رددبهَقٍ 

ٍةَددخ اليَزىنُةددخ موددن  ٖد المّ وٍىٍددُىلىعٍ َجؾددش فددٍ مقزيددف العىامددل المبكَةددخ والّضوَةددخ الزددٍ  صةددود فددٍ رؾددىة

موزٖف القوب الزبٍس نْو هلً الُىم  و ثوى الّبنيُا اٖعزمبنُُا المّصةوَا فٍ مَُورهب إٔٗؽُةخ، وهدى مدب 

ٍةَخ اليَزىنُةخ الُىم نيً اٍزعبكح فعبلُزهب وؽُىَةزهب، ثل الؾبعخ هلُهب  ٕٗ     ََبنل نيً رقُُو ملي قلهح المّ

1

ٍةَخ اليَزىنُةخ "وؽدلح مزغبنَدخ" َقزدوب فُهدب  هاد الزقيُلَةخ قل ك ثذ نيً الو و هلً المّ هما كبنذ الزٖىة

الغبنددت الْددعبئوٌ مددا ٕدديىاد وهمبمددخ ثبلغبنددت الزوثددىٌ المددورجٜ ثددبلعيىم اللَوُةددخ ومددلاهً السيجددخ والْددُىؿ 

ٍُا الملهة
1

خ، لٌُ لعلم ارَب  المقبم  ، فنبة  ٕة ٍةَخ اليَزىنُخ ٍُقزٖو نيً الغبنت الزوثىٌ ثّٖخ فب روبولوب ليمّ

وهنةمب ْهمُةخ ملو الغبنت ثبنزجبهه "قست الوؽً" النٌ كاهد ؽىل  مقزيف المىاقف و"العوٖو المهُما" نيً 

ٍةَدخ اليَزىنُةدخ فدٍ رّضُو الوقجخ الزىنَُةخ مون  وافو القوب الزبٍس نْو مُٗكَة ب  وثهنا اٖ نزجبه فنبة افزيال المّ

                                                           
1
ٍةَدخ  هلً مىقف مؾمل ثا - نيً ٍجُل النكو -نُْو  - القىعخ فٍ كزبث  "ربهَـ معبلو الزىؽُل فٍ القدلَو والغلَدل" الدنٌ رؾدلةس فُد  ندا عمُدس موفقدبد المّ

اب الَدبثق، رؾقُدق اليَزىنُخ ما موافق ّعبئوَخ مضل الغىامس، وموافق روثىَةخ مضل ملاهً ٛيجخ العيو ومعبهل الزعيُو اليَزىنٍ ولغبب هٕدٗؽ    هاعس العودى

 ٓ  240، 0819كاه الغوة أٍٗمٍ، ثُوود،  ،4ؽمبكٌ الَبؽيٍ، ٛ
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هبرهددب المقزيّددخ والعىامددل المٚددموح والٖددوَؾخ  ثعددلهب الزوثددىٌ كُّددل ثضْددف  ن مددخ الزّضُددو ثمَددبهارهب ورىعة

المزؾضةمخ فُهب، هٙبفخ هلً كىن  َغزوت الزعمُو المقلة ثؾَا الزقُُو
2
  

ٍةَخ اليَزىنُةخ ثبلىٙعُةخ العبمخ ليدجٗ ك الزىنَدُةخ والعدبلو العوثدٍ وأٍدٗمٍ نبمدخ الزدٍ اهرجٜ واقس المّ

ب صقبفُة ب مون  وافو القوب القبمٌ ليهغوح/ العبّو مُٗكَة ب ثبٍزْواا الزقيُل و يق ثدبة   َ ا فضوَة ب ورضية ّهلد عمىك 

رهب هٖة فدٍ مْدبهف العٖدو الؾدلَش ؽدُا  اٖعزهبك وهُموخ الْووػ والؾىاٍّ  لضا لو َجدوى نمدق اْىمدخ وؽدلة

واؽددزٗل  0981ٕدود اٍْددبُٛل اْوهوثُةددخ "كَدبه أٍددٗم" موددن ؽميدخ نددبثيُىب ثىنددبثود نيدً مٖددو ٍددوخ ؽب

  0103الغيائو ٍوخ 

ٍةَخ اليَزىنُدخ ندا مىإديخ اٖٙدسٗ  ثبلدلوه المؾدىهٌ الدنٌ  َمضا ربهَقُة ب ٙجٜ الىنٍ ثعغي المّ

ؽلة ونقدل" و"قٚدبح" و"فقهدبا" و"كزدبة  ما رىفُو نقجخ فضوَةخ ما "نيمبا" و" هل-كبنذ رقىم ث  ُٛيخ قووب 

ح الؾضدو ثزدىنٌ مودن  - هٍبئل وكواوَا" وثسبنخ ووىهاا مضةيىا الجوُدخ العمُقدخ لمقزيدف الدلول المزعبقجدخ نيدً ٍدلة

ل هلددً فونَددب ٍددوخ  ل  ؽمددل ثددبٌ اْوة واكزْددبف  الجددىب الْبٍددس ثددُا الؾٚددبهح الغوثُةددخ  0121هؽيددخ المْددُو اْوة

والؾٚبهح العوثُةخ
3

ب الغبنت الزعيُمٍ النٌ   فيئ  ٚ ا اٍز صو الزؾلَش العَضوٌ ثبهزمبم هنا الجبٌ، فننة  لو َغّل  َ

ل الدنٌ 0101ثوى فٍ ر ٍَُد  ليملهٍدخ الؾوثُةدخ ثجدبهكو ٍدوخ  م  َعدلة ر ٍدٌُ ريدو الملهٍدخ الجُدبب الوٍدمٍ اْوة

ٖد الؾٚدبه ٍةَدبد الزقيُلَةدخ ندا مَدبَوح الزؾدىة َةخ وريجُدخ ؽبعُدبد المغزمدس َْهو فُ  نغي واؽلح ما  هو المّ

ٍة  و ملو الؾلس ثؾلس صبب َزعيةق ثز ٍدٌُ الملهٍدخ الٖدبكقُةخ ثد مو نيد واللولخ فٍ واقس مزَبه  الزغُةو  وقل رلنة

م وثزىعُددد  ّقٖدددٍ مدددا الدددىىَو اْكجدددو فُدددو الدددلَا 0192ه/0480ٕدددبكه ندددا مؾمدددل الٖدددبك  ثدددبٌ ٍدددوخ 

[0183 -0143الزىنٍَ]
4

"الَُبٍدخ الزوثىَةدخ"    ٙما مب َمضا  ب نٖسيؼ نيُ  ثدـ  رمُةي هنا أعواا ثبنلهاع

الْبميخ ْثٍ الوهٚخ الزىنَُخ فُو اللَا لىنُد  العمُدق ث همُةدخ إٔدٗػ الزوثدىٌ والزعيُمدٍ، هم ثدبلزىاىٌ مدس 

م0199ه/ 0484ر ٌٍُ الملهٍخ الٖبكقُةخ روة هٕلاه  مو نيٍ آفو مزعيةق ثغبمس اليَزىنخ ٍوخ 
5
  

ا نلةح كٖٖد  ثوىهب أؽَبً ث بة نميُةخ هٕٗػ الزعيُو اليَزىنٍ مهمب ثيغذ مزبنزهب َضزٍَ ملو الزيام

ح المعدوقٗد  ٍةَخ ُٕزهب النٌ كبنذ نيُد  ُٛيدخ قدووب ٍدىاا لزودىة  الٖدعىثبد وؽدلة ٖ َمضا  ب رعُل لزيو المّ

                                                           
2
 Abdel Moula (Mahmoud): - 1°وهى مب قبم ث  مؾمىك نجدل المدىلً فدٍ  ٛووؽزد  "الغبمعدخ اليَزىنُدخ والمغزمدس الزىنَدٍ" يثبلّونَدُةخ   هاعدس   -

Université Zaytounienne et la société tunisienne, Tunis, le centre national de la recherche scientifique, 1971. P240. 

3
لزىنَدُةخ نا هنه الوؽيخ ورّبُٕيهب هاعس   ؽمل اثا  ثٍ الُٚبف  هرؾدبف  هدل اليمدبب ث فجدبه ميدى  ردىنٌ ونهدل اْمدبب، رؾقُدق  ؽمدل السدىَيٍ، الدلاه ا -

 044-000، ٓ ٓ 2، الظ 0818ليوْو، رىنٌ، 

4
 03، ٓ 0882، ثُذ الؾضمخ، رىنٌ، 0، ٛ ؽمل نجل الَٗم  الملهٍخ الٖبكقُةخ والٖبكقُىب -

5
 1، ٓ ه0049مغمى  روارُت عبمس اليَزىنخ وميؾقبرهب  كام هللا نموان ، المسجعخ الزىنَُةخ  -
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ٍةَخ نَّهب مضل رغنةه ٍسىح همىى المؾبف خ  و ثّعل نىامل فبهعُةخ م ضل رعبهٗ ر ٌٍُ رعيدُو كافل ريو المّ

 نوثٍ هٍٗمٍ نٖوٌ مس الَُبٍخ الضقبفُةخ اٍٖزعمبهَةخ 

يهب، هم أعمدب  ؽبٕدل  ب فٍ ٕدُب خ مقزيدف المىاقدف ورْدضة ا ؽبٍم  ٍةَخ اللافيٍ نوٖو  َجلو واقس المّ

اٖعزمدبنٍ Ghetto"الموًّ" ـ ؽىل هكااح ملو الىاقس النٌ ّجةه   ؽل الجبؽضُا ث
6
ٍْدجبة مزعدلةكح موهدب الزياَدل  

ه العلك ما ٍزمبئخ ٛبلدت ٍدوخ  0110المَزموة لعلك السيجخ، هم رسىة
7

0803، صدو صمبنمبئدخ ٛبلدت ٍدوخ 
8

، صدو صٗصدخ 

0801آٖف ومبئزٍ ٛبلت ٍوخ 
9
هلً  هثعخ نْو  لدف ٛبلدت ثلاَدخ فمَدُوبد القدوب المبٙدٍ 

10
  لدو َضدا رياَدل 

ا نيً عىكح الزعيُو ّةو  َغُ ، وهنةمدب وّدً ثعمدق  ىمدخ المغزمدس  نلك السيجخ مّ اليَزىنٍ ونغبنز  فٍ رىظُف فوة

 الزىنٍَ ثضقبفز  الزقيُلَةخ الزٍ ََعً لٗؽزمبا ثهب فٍ ظلة واقس قبً مب فزئ َيكاك قَبوح 

نقدلح العقدل""لقل انزجو ثع٘ اليَزىنُُا  بة معٚيخ إٔدٗػ اليَزدىنٍ "مْدضيخ المْدبكل" و
11
 ولضدٍ  

ٍةَدخ اليَزىنُةدخ مدا ٍدوخ  دب فُد  لمدا َغهدل ؽبلدخ المّ هلدً ٍدوخ  0123نّهو  ٍجبة هدنا الىٕدف الدنٌ َجدلو مجبلغ 

ثددخ فددٍ ّددضل مؾددبوه رقزيلهددب  رعددلة 0891 ا فددٍ هٕددٗؽهب مجىة م ََزؾَددا روددبول  وٙددبنهب الزددٍ اٍددزلنذ رّضُددو 

ٍىب والموافق أكاهَةخ و ميؾقبرهب ما ملاهً ٍدضوً السيجدخ واِفدب  الجوامظ والمىاك والموبهظ اللهاٍُةخ والملهة

ٍةَخ عُا  ثوى المؾبوه الزٍ َمضا فٍ ٙىئهب القُبم ثقوااح مىٙىنُةخ لىاقس ريو المّ الزْغُيُةخ ليمزقوة
12
  

ثوامظ الزلهٌَ ومدىاكه  رضدبك مدىاك الزدلهٌَ وثوامغد  رقزٖدو نيدً رؾّدُ  القدوآب الضدوَو  و ثعد٘  - 

َةو ما قىانل الوؾ ى والٖوف عيائ  مس مب رُ
13

ل مؾمل ثا القىعخ] ٖة [ فٍ كزبث  "ربهَـ 1942-0118  وقل ف

مىاك ريو الجوامظ هلً  وافو صٗصُوبد القوب المبٙدٍ معبلو الزىؽُل"
14

دس آفدووب فدٍ ملدو مدوهو مؾمدل  ٍة ، صدو رى

                                                           
6
- Abdessamad ( Hichem): - la résidence face à la question de la réforme de l’enseignement zaytounien ( 1930-1931), 

les mouvements politiques et sociaux dans la Tunisie des années 1930 acte du 3ème séminaire sur l’histoire du 

mouvement national ( 17, 18 et 19 Mai 1985), sidi Bou Said,Tunis, publication scientifique tunisienne, 1987.P802.  

7
 83، ٓ 0883الزوكٍ ليوْو، رىنٌ،  ، كاه0 ، رعوَت ؽمبكٌ الَبؽيٍ، 0829ٛ -0803مقزبه العُبٍّ  الجُئخ اليَزىنُةخ ي -

8
- Khairallah (Chadly): - le mouvement révolutioniste tunisien (notes et documents), tome 3, Tunis, Imprimerie Marc 

Corrol, Juillet 1938, P 23. 

9
- Kraim (Mustapha): - l’université de la Zitouna dans les années trente, revue tunisienne des sciences sociales, N° 

8/91, année 1987, publication du C.E.R.E.S, université de Tunis, P51. 

10
- A (Louis): - La jeunesse tunisienne et les études traditionnelles, I.B.L.A, 3

ème
 trimestre, 1956, P 137. 

11
 0، ٓ 0848مسجعخ اٖرؾبك، رىنٌ،  ،0ؾمل الٖبلؼ المهُلٌ  ٖئؾخ فٍ هٕٗػ الزعيُو اليَزىنٍ ثزىنٌ، ٛان و م -

12
صوب ثزُّٖل  كجو نا ريو الىٙعُخ ثضزبثوب ٕىد السبلت اليَزىنٍ ؽوكخ صقبفُةخ ٍُبٍُةخ، موكي الوْو الغبمعٍ، رىنٌ،  -  81-13، ٓ ٓ 4300لقل رؾلة

13
- Machuel (Louis): - L’enseignement musulman en Tunisie, revue tunisienne de l’institut de Carthage, N° 16, 

Octobre 1897, P 358. 

14
 89 -82ربهَـ معبلو الزىؽُل، م ً، ٓ ٓ  -
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 -الؾددلَش الوجددىٌ -[  وهددٍ فددٍ عميزهددب ٖ رقددوط نددا المددىاك الزبَددخ  رَّددُو القددوآب0814 -0848فوَددل  ددبىٌ]

 - ؽضدبم المُدواس -الّقد  - ٕدىل الّقد  -نيدو المٖدسيؼ -نيدو الزغىَدل -نيو القواااد -نيو الضٗم -وح الوجىَةخالَُ

ف  -الغغوافُدب -الزبهَـ -اِكاة -العووٗ -أمٗا والقٜ-أنْبا -الجٗ خ -الٖوف -الوؾى -اْفٗ  -الزٖىة

نيو الّيو -نيو الهُ ح -الؾَبة -الموسق -نيو الزىقُذ
15

    

ب ثّزوح معُةوخ  فزوح العْوَوبد الزٍ الزؾق فُهب  ثى القبٍو هم  ٍ  ا كبنذ هنه المىاك مزعيةقخ  ٍب

رؾلَل ا 0841و 0843الْبثٍ ثبليَزىنخ ثُا ٍوىاد 
16
فنبة نَجُةخ الزغُُو فُهب ر لة ٙدعُّخ مدا نقدل هلدً  

 ب  ثوكت الملنُةخ والزملةب آفو، نيً الو و ما رزبلٍ نٚبٖد  عُبل مزعبقجخ ما السيجخ اليَزىنُُا لٗلزؾ

وفسىهرهدب فدٍ مَدزىي رسدىَو المضزَدجبد  رّبقو الومبمط الملهوٍخ فٍ ريو المىاك ما ؽغدو أفدٖٗد

المعوفُةخ واليغىَةخ ليسيجخ، هم َزوة اٖكزّبا ثزلهٌَ نمبمط رقيُلَةخ ما هواٍت نهدىك اٖنغدٗ  والغمدىك  فّدٍ نيدو 

ً الزّزدبىانٍ، وفدٍ  ً العبٕدمُةخ، وفدٍ الّقد  َدلهة الضٗم َزوة رلهٌَ الىاٍسخ ليَوىٍٍ، وفدٍ  ٕدىل الّقد  ردلهة

ٌَ ٍدعل الدلَا الزّزدبىانٍالجٗ خ َقس رله
17

  وقدل إدسيؼ ٛيجدخ القمَدُوبد نيدً رَدمُخ هدنه ال دبهوح ث دبهوح 

 كضددو مدا نْدوَا ٍدوخ هلدً ؽدلة  ٕدجؾذ فُد  ٍددوىاد  "الضزدبة المسدوو "، ثمدب  نةد  َدزوة ردلهٌَ الضزدبة الىاؽدل

ضبنُدخ واّْدمىنٍ "ٍُلٌ فبلل ندىٗ الَدوخ اْولدً والقسدو مضدبب الَدوخ ال اللهاٍخ ربعوف ث ٍمبا الضزت فُقبل 

ً ثعدل  ب هافقد  فدٍ ٍدّوه السىَدل  ثلل الَوخ القبمَخ ي     هنة  الضزبة المسوو  النٌ  ٍبً قُبكه الُْـ المدلهة

ب"  ٍ ا صو ملهة ٛبلج ب ومو ةو 
18
  

َعوددٍ ملددو  ُددبة  و رغُُددت الومددبمط الزواصُددخ ماد الىمٚددبد أنَددبنُةخ المَددزوُوح فددٍ الددلائوح الضقبفُةددخ 

ا،  مضدبل الو ةدبم والعدٗف واثدا المعزدي وقلامدخ اثدا ععّدو و ثدٍ هدٗل  أٍٗمُةخ وفٍ ريو المدىاك والعيدىم رؾلَدل 

العَضوٌ
19

هٌ ما الممضا انجضبق  ما هؽو ملو الملاه الزقيُلٌ نَّ   هٌ ورسىة ا كلة نٌّ رؾوة      ومب َزٚمة

                                                           
15

- Ghazi (Med
 
Ferid): - le milieu Zeitounien de 1920 à 1933, les cahiers de Tunis, N° 28, 7 année, 4 trimestre 1958, 

P113. 

16
 12، ٓ 4300، عبنٍّ 409نجل الجبٍٜ الغبثوٌ   ثى القبٍو الْبثٍ ٛبلج ب ىَزىنُة ب، مغيخ الؾُبح الضقبفُخ،    -

17
- Ghazi (Med

 
Ferid): - le milieu Zeitounien…, op.cit, P 444- 457. 

18
 4، ٓ 0893َمجو كَ 09، 09  ً  الضزبة المسوو ، عوَلح ٕىد السبلت اليَزىنٍ،    -

19
يخ هاعس  - ٖة  لٗٛةٗ  نيً ثوامظ الزعيُو اليَزىنٍ مّ

 Al Muchrif: - les réformes de l’enseignement Zeitounien, R.E.I, 1930 , P 449- 515. 
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ُ  اليَزىنُىب ث لعقيُةخ" َجعش نيً الزْضُو فدٍ "العيىم اـ ولئا كبب وعىك ثع٘ المىاك العيمُةخ  و مب ََمة

مىٙدىنُةخ ملدو الؾضدو الدنٌ  ٕدلهنبه، فننةد  َوجغدٍ اٖنزجددبه هلدً  بة ريدو العيدىم ٖ ردلهً لدنارهب، وهنةمدب ثمدب هددٍ 

دب ليّدوائ٘، والموسدق عديا مدا  ٕدىل الّقد  لمعوفدخ قىاندل  م  وٍبئٜ لعيدىم الدلَا والعوثُةدخ  فبلؾَدبة َعدلة مزمة

بً، والٍْا نَّ  ثبلوَدجخ هلدً نيدو الّيدو الدنٌ رقزٚدُ  ثعد٘ العجدبكاد والّدووٗ اٍٖزْهبك واٍٖزوجبٛ والقُ

اللَوُةخ
20

   

ب  -ة الموبهظ اللهاٍُةخ  رورجٜ الموبهظ  بلج ب ثمىاُٙعهب، فضيةمب كبنذ االمىاُٙس عُةلح كدبب المدوهظ ٍديُم 

ب ٕؾُؼ  فهوب  نى  ما العٗقخ الغللُةخ ثُوهمب  وفٍ هنا الَُب   َمضا اٍزقواا الموهظ المعزمدل فدٍ والعضٌ رمبم 

الزعيُو اليَزىنٍ ما فٗل مب مبكو فٍ ثبة المىاك والجوامظ اللهاٍُةخ  هم هدى مدوهظ "ملهٍدٍ" َقدىم نيدً الؾّد  

[ فٍ رقوَدو لد  ؽدىل الزعيدُو اليَزدىنٍ فدٗل ّدهو 0893-1909والزيقُا، وقل  ّبه مؾمل الّبٙل اثا نبّىه]

كح مدا هلً هنا أّضبل، موزه 0800 ود  ُ ب هلً أقواه ث بة "الزلهٌَ َغوٌ نيً ٛوَقخ ألقبا المؾ٘، مغوة

ا نيً اٍٖزوزبط  ب فضوه  ثل  كلة نمل رسجُقٍ  و اٍزوزبعٍ ما عهخ الزيمُن، فززعسةل كبفخ مىاهج  العيمُةخ، وٖ َزموة

ثزلائُةخ هلً نهبَخ المورجدخ العبلُدخ العيمٍ وؽوَةخ الوقل واٖثزضبه  ف ٍيىة الزعيُو هى نَّ  ٖ َزغُةو ما الموؽيخ اٖ

ٍةس فٍ ؽْى المَبئل والموبقْبد اليّ ُةخ الزٍ ََمس الزيمُن فٍ ثبكئ  موه كوَةهب وٖ َّهو المواك، فُزىلةدل  هٖة ثبلزى

ب الُ ً ما فهو العيو،  و القوبنخ ثمب ٖ َّهو واٖكزّبا ثزوكَل مب َسداة ث مند   و َقدس رؾدذ  فٍ نَّ   ؽل  موَا  همة

ثٖوه"
21
  

هما كبب هنا الىٕف اللقُق لسو  الزلهٌَ وآصبههب ثبليَزىنخ َضْف ؽغدو الزقىقدس واٖنغدٗ  المَدُسو 

ٍةَخ الؾُىَةخ ثعل نٖف قوب ما انزٖبة الؾمبَخ الّونَُةخ ورىالٍ نلةح مؾبوٖد  نيً قسب  واٍس ما هنه المّ

لمزؾبلّددخ نميُة ددب مددس الَُبٍددخ الضقبفُةددخ اٍٖددزعمبهَةخ هٕددٗؽُةخ كافيُددخ وفبهعُددخ، فننةدد  َددلَا "العقيُةددخ" المؾبف ددخ ا

ثبنزجبه الزقبئهمب فٍ الغبَخ نَّهب رقوَج ب والمزمضةيخ فٍ هثقبا الؾبل نيً مدب كدبب وفدق اٍدزوارُغُب "الزاكدل الدنارٍ" 

ٌة نقدلٌ ثبلوَدجخ هلدً اْهٍدزقواُٛةخ اليَز ىنُةدخ ثىنٍ كبمل ما الَيسخ اٍٖزعمبهَةخ وانعدلام ثعدل اٍزْدوافٍ وؽد

 المؾبف خ 

                                                           
20
اك  الزعيُو أٍٗمٍ وؽوكخ إٔٗػ فٍ -  09، ٓ 0810عبمس اليَزىنخ، اللاه الزىنَُةخ ليوْو، رىنٌ،  السبهو الؾلة

21
، ٓ 4333، عدىاب 08 ، المغيدخ الٖدبكقُةخ،   0800مؾمل الّبٙل اثا نبّىه  رقوَو ؽىل ن بم الزعيُو أٍدٗمٍ ثزدىنٌ والمسبلجدخ ثنٕدٗؽ  ي ود  -

04 
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ب لٓمو العيٍ الٖبكه  -ط ٍةَخ الو بهح العيمُةخ رجع  الو و أكاهَةخ   ّوفذ نيً رو ُو الزعيُو اليَزىنٍ مّ

ل َددىم  ل  ؽمددل ثددبٌ اْوة "المعيةقددخ"ـ المعددووف ثدد 0124نددىفمجو 0نددا المْددُو اْوة
22

  رٚددوة ريددو الو ددبهح  هثعددخ 

ب ليؾضىم نُا ثبلزَبوٌ ثُا ن به  اصوبب ليزّقةل واصوبب ممضٗة ا ليلهعخ اْولً مىىة خ وقُةمُا وكزجُُا وصٗصُا  ٍزبم 

ا مدا اللهعدخ الضبنُدخ يٍدجعخ مبلضُةدخ وٍدزخ ؽوُّةدخ   وافدو القدوب  المنهجُا المدبلضٍ والؾوّدٍ، وصٗصدخ نْدو  ٍدزبم 

الزبٍددس نْددو
23

ٍةَددخ الو ددبهح، وثؾضددو نلَددل العىامددل موهددب الوينددخ اْهٍددزقواُٛةخ المْددبه هلُهددب آنّ ددب    ثُددل  بة مّ

والزغددبمة المددنهجٍ واٍٖددزمبرخ فددٍ الددلفب  نددا المٖددبلؼ النارُةددخ ورياَددل نددلك السيجددخ اِفددبقُُا فبٕددخ ورواعددس 

ا رواعس قُمخ الزعيُو اليَزدىنٍ د  ليزعيدُو   قوانهو ما "الجيلَةخ" النَا ونىا مجضةو  فدٍ الَديو الدىظٍُّ فقُةدووا الزىعة

العٖوٌ،  ٙؾذ نبعيح نا ر كَخ وظُّزهب المىكىلخ هلُهب ٖ ٍُةمب فدٍ ظدلة رهدبوب الو دبه ورقبنَدهو ندا  كاا 

هو مهبمة
24

ورعىَٚهب ثو بم هكاهٌ علَل هئَُد  الْدُـ المدلَو، وقدل كدبب الْدُـ مؾمدل  0804  لنلو روة ؽيةهب ٍوخ 

ل ّددُـ مددلَو0890 -0198السددبهو اثددا نبّددىه] [ المعددووف ثوينزدد  إٔددٗؽُةخ  وة
25

  ولددئا قددبم الْددُـ اثددا 

ح فدوو   نبّىه ثمؾبولدخ هندبكح هُضيدخ الغبمعدخ اليَزىنُةدخ ورىؽُدل ثدوامظ عمُدس فوونهدب، مودزقٗ  ثوَّد  هلدً ندلة

ا  ٍبٍُةخ ورسىَو الموبهظ الزوثىَةخ ورىؽُدل الومدبمط  الملهوٍدخكافيُةخ، وععل المىاك العٖوَةخ مىاك 
26

، فدنبة ندلم 

اٍزوبك ريو الغهىك إٔدٗؽُةخ الّوكَةدخ الغجةدبهح هلدً هؤَدخ هٕدٗؽُةخ نمُقدخ رجؾدش فدٍ الىظدبئف الزدٍ َمضدا  ب 

ك المىاامخ ثدُا المضدل اللَوُةدخ والمضدل الؾلَضدخ مدا عهدخ،  َٚسيس ثهب الزعيُو اليَزىنٍ ىما الؾلاصخ  كضو ما مغوة

لهب ههاكح ؽقُقُةددخ فددٍ رعٖددُو الزعيددُو اليَزددىنٍ، هٙددبفخ هلددً رقددبٛس ريددو وانعددلام ٍُبٍددخ روثىَةددخ وٛوُةددخ رَددو

المؾبوٖد ث ثعبك ٍُبٍُةخ
27
يخ ثقٖىُٕةخ ريو ال وفُةخ الزبهَقُخ ؽضمذ نيً عهىكه ثبلّْل    مزٖة

لُددخ فددٍ رقُددُو مددلي ٕدديىؽُةخ  -ك مددلاهً ٍددضوً السيجددخ  لددئا َجددلو هددنا المؾددىه هبمْددُة ب مددا الوبؽُددخ اْوة

ٍةَدخ ال يَزىنُةدخ وقبثيُزهددب لٍٗدزمواه الزددبهَقٍ فننةهدب هبمددخ مدا الوبؽُددخ الىظُُّةدخ العميُةددخ ثبنزجدبه  بة روكُددي المّ

السيجخ نيً اللهاٍخ ههُا رىفُو هاؽدزهو الجلنُةدخ والوَّدُةخ فدٍ موافدق هقدبمزهو ليمواععدخ وأندلاك الغُةدل فدبهط 

كبد السٗث دب فدٍ ؽيقبد اللهوً الوٍمُةخ  لنا نغل  بة علة الزؾوة ا هبم  ٖدذ لهدب ؽُدي  ٖة ُخ لو رغّل هدنه الوقسدخ فق

                                                           
22
 4هاعس مغمى  روارُت عبمس اليَزىنخ، م ً، ٓ  -

23
 081ؽىل الزعيُو أٍٗمٍ ثزىنٌ، م ً، ٓ  0189ىَل فٍ مقبل  الموْىه ٍوخ ؽَت هفبكح لىٌَ مبّ -

24
 001، ٓ 0819مؾمل السبهو اثا نبّىه   لٌُ الٖجؼ ثقوَت، الْوكخ الزىنَُةخ ليزىىَس،  -

25
 0الهبمِ هقو  012الغبثوٌ  ٕىد السبلت اليَزىنٍ   ، م ً، ٓ  -

26
به مؾمل الزىهبمٍ  هٕٗػ الزعيُو ثبلغبمس - ، ٓ 0829المعمىه وفسبة ُّق  المجدووه اٍْدزبم أمدبم مؾمدل السدبهو اثدا نبّدىه، مسجعدخ أهاكح،  نمة

 ٓ9- 01 

27
، صو مَ لخ الؾضىمدخ الزّبوٙدُةخ الزدٍ ّدبه  0800َمضا أّبهح هلً مَ لخ الزغوٌُ والغلل النٌ  صُو ؽىلهب فٍ الّزوح اْولً ما هكاهح اثا نبّىه ٍوخ  -

، هم ارهدو اللٍدزىهَىب اثدا نبّدىه ث نةد  َؾدوة  السيجدخ مدا وهاا ٍدزبه ٔفْدبل 0893ٌ الغلَل ثقُبكح  مُود  العدبم ٕدبلؼ ثدا َىٍدف ٍدوخ فُهب الؾية اللٍزىه

 0829ٍوخ رغوثخ ؽيثهو الزّبوُٙةخ، وهى مب َعوٍ فٍ ن وهو رؾبلّ  المىٙىنٍ مس  ٗح اٍٖزعمبهَُا فٗل الّزوح الضبنُخ ما هكاهر  الزٍ اٍزهيهب 
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دب  ثدوى فُد  الؾبلدخ الَدُةئخ الزدٍ كبندذ نيُهدب ريدو   ٚ ا مَزُّ اك نقلهب نقل  مسبلجهب وكزبثبرهب ما ملو  بة السبهو الؾلة

خ المقُمُا ثهب ب َّصةو ٍيج ب ؽزًة فٍ ٕؾة الملاهً ممة
28
  

َغددى اليَزىنددخ هلددً ؽددلة  وافددو القددوب الزبٍددس نْددو اِفددب  الزْددغُيُةخ لقوَغددٍ اليَزىنددخ  لقددل كددبب  -ه فوة

دديخ ثددومٜ مغزمددس رقيُددلٌ مؾددبف ، نيددً الددو و مددا رددلنٍة مَددزىي عددلة  َغددلوب ؽ ةهددو فددٍ نلَددل الىظددبئف المزٖة

َغُا ؽزًة فٍ افزٖبٕبرهو اللَوُةخ واِكثُةخ  هم َُْو مؾمل الّبٙل اثا نبّىه فٍ رقوَوه المدنكىه ٍدبثق ب  القوة

زىنٍ مزٚديةس فدٍ العيدىم الزدٍ َلهٍدهب، لضوةد  نؾدىٌ ٖ َقدله نيدً أندواة، ثيُدر ٖ َغُدل رؾوَدو "اليَ هلً  بة 

ٍة َٖ ّددو ثبلمٖددله القُبٍددٍ ليّعددل الددنٌ َددزضيةو ثدد ، مددس قٖددىهه فددٍ العيددىم الوَبٙددُةخ وٙددعف  مضزددىة، ٕددوف

ا كبنىا نىاثر ملو العٖو" معبهف  اْكثُةخ، ؽبّب  فواك 
29

ؾلاصخ الغوثُةخ ثبلجٗك الزىنَُةخ   لضا مس رغيغل رسجُقبد ال

يخ ثبفزٖبٕهو مضل مهودخ العدلول الزدٍ ٕدله فُهدب  رٚبالذ فوٓ رْغُيهو ؽزًة ثبلوَجخ هلً  ثوى المها المزٖة

َغٍ المعبهل العوثُةخ 0841موٍىم  وافو ٍوخ  ب َقيةدل فدوٓ اليَزدىنُُا -ََّؼ فُهب المغبل  مبم فوة الّونَُةخ ممة

َْزوٛ هرقبب اليغدخ الّونَدُةخثبنزجبه  بة ملو القبنىب 
30

  لدنا رْدُو نلَدل المٖدبكه هلدً اهرّدب  نَدجخ الجسبلدخ ثدُا 

عهو ٍدىاا  دو هقبمدخ السيجدخ القدلامً ُٛيدخ ندلةح ٍدوىاد ثمدلاهً ٍدضوً السيجدخ ثعدل رقدوة َة اليَزىنُُا، وهدى مدب َّ

اك،  و لمياولخ ثعد٘ الم هدا الهبمْدُةخ مضدل قدوااح ٍٖزضمبل كهاٍخ ّهبكح الؾقى  مضيمب كبب ٕوُس الْبثٍ والؾلة

القوآب واْفزبم فٍ اْنُبك والمارو و ُو ملو ما الموبٍجبد ثبلوَجخ هلً ثع٘ السيجخ اِفوَا  وقل ثيغدذ نَدجخ 

٪ فٗل الضٗصُوبد13ثسبلخ ؽميخ الْهبئل اليَزىنُةخ 
31

ح فعدل ٛبلجُدخ  ىثد  ثدوكة   لنلو نولمب ٕله قبنىب العدلول عب

ل ام ثٖدىهح مزقسةعدخ  0803هلدً موزٖدف ندىفمجو  0841كََدمجو  02زدلة مدا َدىم قىَةخ فٍ ّضل هٙواة مسدىة

 ؽُبن ددب
32

  ولددو رضددا العىامددل المددنكىهح آنّ ددب وؽددلهب المزَددجةجخ فددٍ مؾلوكَةددخ فددوٓ العمددل، ثددل هبة "الٖددوا " 

اٍْدجبة الجيلٌ/اِفبقٍ والزوبفٌ ثُا العبئٗد اْهٍزقواُٛةخ اليَزىنُةخ الزٍ رىاهصدذ الوّدىم كافدل اليَزىندخ مدا 

المُّٚخ هلدً ملدو الىٙدس  هم َدزوة  ؽُبن دب رَدوَت اٖمزؾبندبد المّٚدُخ لي ّدو ثقسدخ الزدلهٌَ ثبلغدبمس اْن دو 

لددجع٘ السيجددخ المؾ ددىظُا مددا  ثوددبا العددبئٗد الوبفددنح، كمددب قددل َددزوة هلغددبا اٖمزؾددبب  ٕددٗ  هب لددو َضددا لددلي ريددو 

ّةؾىب لزيو الىظبئف العبئٗد مزو
33
  

                                                           
28
اك  الزعيُو أٍٗمٍ   ، م ً،  -  02السبهو الؾلة

29
 02اثا نبّىه  رقوَو ؽىل الزعيُو اليَزىنٍ   ، م ً، ٓ  -

30
- Kraim (Mustapha): - l’université de la Zitouna…, op.cit. P56. 

31
- op.cit. P53. 

32
- op.cit. PP 56-61. 

33
 10الغبثوٌ  ٕىد السبلت   ، م ً، ٓ  - 
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ٍدُا مؾىهَة دب فدٍ عمُدس اْن مدخ الزعيُمُةدخ، هم هدو المدٗم اْفُدو اٍْبرنح الُْى -ٌ ؿ  َعزجدو كوه الملهة

النٌ ََزسُس رعلَل ملو الو بم وهنقبمه مهمب كبنذ ٍديجُةخ ثقُةدخ العىامدل وال دووف  ولدئا ندوف عدبمس اليَزىندخ 

ؿ ظيةىا مودبوئُا لضدلة نّدٌ ثع٘ الُْىؿ المَزوُوَا  مضبل الُْـ ٍبلو ثىؽبعت واثوٍ نبّىه فنبة   يجُةخ الُْى

هبد الىافددلح  رغلَددلٌ، معزقددلَا  بة هثقددبا الؾددبل نيددً مددبهٍ نيُدد  كُّددل ثبلؾّددبظ نيددً ٕددّبا العقُددلح مددا الزْددىة

لزؾُٖا اليَزىنخ ما آفبد الزغوَت المزياَلح  لنا فقل نبهٚذ ريو الّئدخ عهدىك الزقودُا الزوثدىٌ ٍدىاا ثدبٖلزيام 

بمط مؾلةكح فٍ رلهٌَ المىاك المضيةف ثهب  فهو "َٖؾّيىب ثبلقىانُا، وَدووب  بة ث وقبد معُةوخ فٍ الزلهٌَ  و ثوم

ح العيو نجن الٚجٜ ونلم اٖلزيام ث وقبد معُةوخ" ما نية
34
  

مزهو ٖ َمضددا رَّددُوه ث ٍددجبة مهوُةددخ فقددٜ وهنةمددب ٖ ثددلة مددا  ثُددل  بة رعوةددذ ثعدد٘ اٍْددبرنح الْددُىؿ ورددية

هم لو َضا الزلهٌَ نميهو الىؽُل ثبنزجبه مؾلوكَخ الووارت المبكَخ  لنلو اٍزؾٚبه المقبهثخ "الَىٍُىلىعُخ"، 

ا ثبلوَدجخ هلدُهو مودن  دذ رديكاك رعقُدل  وهو ما ردىفُو مزسيةجدبد الؾُدبح الزدٍ مدب انّضة َمبهٍىب مهو ب  فوي مىاىَخ رمضة

آصددبه نَّددُةخ  كفددىل اٍٖددزعمبه المجبّددو ومغددبوهرهو ليغبلُددبد اْوهوثُةددخ، ومددب َددزمؾة٘ نددا ملددو الغددىاه مددا

 واعزمبنُةخ 

ٍةَدددخ، هم نجةددد  لدددىٌَ مبّدددىَل   Louisٖ َوّٖدددل وٙدددس مجبّدددوح الدددلهوً ندددا الىٙدددس العدددبم ليمّ

Machouel [1908-1848]  دزهو، فهدو ٍُا اليَزىنُُا  صودبا  كائهدو مهمة مون وقذ مجضةو هلً الؾبلخ الَُةئخ ليملهة

بَغيَىب مس ٛيجزهو نيً الؾُٖو ومب ّبثه  ما ىهاثٍ و ُوه
35

  كمب ٖ َعزمدلوب هٖة نيدً اٍْديىة الْدّىٌ 

دب َزَدجةت فدٍ نغدي  فٍ الزلهٌَ ثقوااح  لّبظ ونجبهاد  صوبا اللهً وكندىح الزٗمُدن هلدً رضواههدب وروكَدلهب ممة

الزيمُن نا رؾوَو ؽزًة هٍبلخ
36
  

ٍة  َخ اليَزىنُةدخ مودن قمُا ثوب أّبهح هلً  بة عميخ المؾبوه الزٍ  ّونب هلُهب رعلة الَمبد الغبلجخ نيً المّ

ربهَـ رىؽُل الزعيُو الزىنٍَ ٙدما مْدوو  المزّقةدل الّونَدٍ عدبب  0891موزٖف القوب الزبٍس نْو هلً ٍوخ 

Jean Debiesseكوثُبً
37

وكمظ الَوخ اْولً ما الزعيُو اليَزىنٍ ٙما مَبه الزعيُو العبم 
38

  نيً الو و ما 

َددخ هائددلح فددٍ الَددوىاد اْفُددوح مددا مَددُور  ٙددما مددب َبعددوف ثبلْددعجخ   بة الزعيددُو اليَزددىنٍ ّددهل مؾددبوٖد علة

                                                           
34
ف   09 لٌُ الٖجؼ ثقوَت، م ً، ٓ اثا نبّىه   -  يثبلزٖوة

35
- Machuel (Louis): - L’enseignement musulman…, op.cit, P 395. 

36
- Ibid.  

37
- Debiesse (Jean): Projet de réforme de l’enseignement en Tunisie, rapport donné en Janvier 1958 ; voir la 

Bibliothèque de I.B.L.A. , cote N T 55/21 , p1 

38
ٍ  ثىهقُجخ وأٍٗم الينبمخ وأمبمخ، كاه الغوىة ليوْو، رىنٌ،  -  10، ٓ 4332لسٍّ ؽغة
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ب وهكفدبل العيدىم  ع  دذ فُهدب رغوثدخ رعوَدت ثعد٘ المٖدسيؾبد العيمُةدخ رعوَج دب مزدلهة العٖوَةخ اليَزىنُةدخ الزدٍ رمة

العٖوَةخ واليغبد ٙما المىاك اٍْبٍُةخ
39

بة الزغبمة الَُبٍٍ الؾبك النٌ كبندذ رْدهله ردىنٌ ٙدما مدب   ملو  

"الٖوا  الجىهقُجٍ/الُىٍدٍّ"، وه جدخ الَديسخ الجىهقُجُةدخ فدٍ هؽضدبم قجٚدزهب نيدً مّبٕدل المغزمدس ـ َعوف ث

دهو فدٍ ٕدُب خ  ٍةَدخ اليَزىنُةدخ فوٕدخ اْمدل اْفُدو الزدٍ كدبب مدا الممضدا  ب رَب واللولخ والضقبفخ لو رمدوؼ ليمّ

ثىٌ نوثٍ هٍٗمٍ مزّزةؼ نيدً القدُو الضىنُةدخ مدا الممضدا هّدعبن  نيدً كبمدل العدبلو أٍدٗمٍ  فدٗ مْوو  رو

َوجغٍ ه ّبل ؽقُقخ  بة ملو الزعيُو الزقيُلٌ قل كبب اللافس القبكػ لجدووى ثعد٘ اْندٗم المجدلنُا الدنَا لدو روغدت 

ب وا ا مددوهو فددٍ مغددبٖرهو هلددً الُددىم مضددل اثددا فيددلوب قددلَم  [ 0802 -0838ثوددٍ نبّددىه والْددبثٍ ]رددىنٌ كضُددو 

[ ؽلَض ب  هٙبفخ هلً ملدو مدا المعيدىم  بة الزعيدُو اليَزدىنٍ قدل 0822 -0191[ والضعبلجٍ]0809 -0188والؾلاك]

رىإددل ثعددل اٍٖددزقٗل ثٖددُر  فددوي ٖ رقيددى مددا ٕددوامخ ٙددما الغمعُةددبد القوآنُةددخ وثعدد٘ الضزبرُددت وكيُةددخ 

ل نمُل لهب، صو عبمعدخ اليَزىندخ ثلاَدخ الزَدعُوُبد الْوَعخ و ٕىل اللَا الزٍ كبب مؾمل  الّبٙل اثا نبّىه  وة

ٍةَددبد عبمعُةدخ ممضةيدخ فدٍ المعهدل اْنيددً ْٕدىل الدلَا والمعهدل العدبلٍ ليؾٚددبهح  وهلدً الُدىم ٙدما صدٗس مّ

ٖد اٖعزمبنُةددخ والَُبٍددُةخ ٙددما مددب َبعددوف ثدد "الوثُددس ـ أٍددٗمُةخ وموكددي اللهاٍددبد أٍددٗمُةخ، هٖة  بة الزؾددىة

ً ثدبلزعيُو اليَزدىنٍ "إْديٍ" ثمجبّدوح رقدلَو  مة ٍةَخ اليَزىنُةخ فٍ هٛبه مب ََب العوثٍ" قل  نبكد فزؼ ميف المّ

اللهوً فٍ العيىم اللَوُةخ والْونُةخ كوب اٖؽزضبم هلً مقبهثخ اٍزوارُغُةخ  وهى مب نغو نو  رٖبكم ثُا  ٛواف 

دمةً ثمْدُقخ الغدبمس اْن دو الغلَدلح  نلةح موهب وىاهح الّْوب اللَوُةخ ووىاهح الزوثُدخ وعبمعدخ اليَزىندخ ومدب ََب

وهكاهر 
40

  ولئا كبنذ موبقْخ هنه المَ لخ لَُذ فٍ هنا الَُب  ثٚووهَةخ فنبة أّبهح هلً المَُوح إٔٗؽُخ 

َخ واَٖلَىلىعُخ اليَزىنُةخ هبمخ فٍ ٍجُل ُٕب خ مقبهثخ معوفُةخ مزُوخ رو ي نا اٖهرغبلُةخ والزغبمثبد الَُبٍى

 الزٍ رغوٌ وٖ رغلٌ 

2

لدو َموددس ردوكةٌ  وٙددب  الزعيددُو اليَزدىنٍ وافزٗلهددب مددا ثدووى ثعدد٘ المجددبكهاد إٔدٗؽُةخ مددا كافددل 

ٍةَخ نَّهب وما فبهعهب  ولئا َٖعت أؽبٛخ ثغمُس ريو المؾدبوٖد لزعدلةكهب وامزد لاكهب اليمودٍ السىَدل المّ

النٌ َقبهة قون ب ما اليمبب فننة  َمضا افزيالهب فٍ نىنُةخ الّبنيُا والغهبد المبٚدسيعخ ثهدب، هم فدٍ ٙدىا هدنا 

ٍدُا  ح مجدبكهاد موهدب  مجدبكهاد الَُبٍدُُا وأكاهَدُا ومجدبكهاد الْدُىؿ الملهة المعسدً َمضدا الزمُُدي ثدُا ندلة

                                                           
39
 0811، موكي الجؾىس فٍ نيىم المضزجبد، رىنٌ، 0{، 0819ٛ-0890نيٍ اليَلٌ  ر هَـ الْعجخ العٖوَخ اليَزىنُةخ} -

40
  ٍووبقْهب ٙموُب فٍ العوٖو الضبلش ما هنا الجؾش -
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والسيجخ المجبّوَا  وعمُس هنه المجبكهاد علَوح ث ب رىٙس ٙما الوٚبل ومجبكهاد السيجخ اليَزىنُُا القلامً 

ه الضقبفٍ   الضقبفٍ والزوثىٌ فٍ ٍجُل الزقلةم والزؾوة

مجدددبكهاد الَُبٍدددُُا وأكاهَدددُا  رْدددمل هدددنه المجدددبكهاد مؾدددبوٖد ثعددد٘ المَدددّولُا الزىنَدددُُا  - 

ا نيُة دب والّونَُُا  وَمضا هٕل ثلاَخ مؾبوٖد الَيسخ الَُبٍُةخ  ل الدنٌ  ٕدله  مدو  الزىنَُةخ مس  ؽمل ثبٌ اْوة

0124نىفمجو 0َبعوف ثمعيةقخ "الّْبا" ثزبهَـ 
41

  وقل كدبب ملدو اْمدو العيدٍ ََدزهلف رو دُو الدلهوً وٙدجٜ 

 وقبرهب ثبلغبمس اْن و وه وبا مضزجز  ورؾَُا مىاهكه المبلُخ والووارت المَولح هلً هٛبهه الزوثىٌ
42

  وهى مدب 

بً ملددو الجددبٌ لز هُددل الددجٗك نَددضوَة ب ورعيُمُة ددب نيددً  مددل اٍددزعبكح ىمددبم المجددبكهح فددٍ مُددلاب الزوقةددٍ َعضددٌ ؽمدد

 والزملةب 

ح ثُا ٍوىاد  ما  فٖت المواؽل فٍ ربهَـ عهىك أَبلدخ الزىنَدُةخ  0191و 0193ر لة الموؽيخ الممزلة

ٍة ثزبهَـ إٔٗؽُةخ، وهٍ الّزوح المقزونخ ثجووى نغو فُو اللَا ثبّب، هم   0193كََدمجو  49روة هٕلاه  مو ني

ا ملدو الموٍدىم ٍدزةخ  0199كََمجو  41صو  مو صبب ثزبهَـ  ثبلزياما مدس ر ٍدٌُ الملهٍدخ الٖدبكقُخ، فقدل رٚدمة

فٖىل
43
هح وؽقدى  السيجدخ   نبظمخ ليزعيُو اليَزىنٍ موهب الزؤُٖ نيدً المدىاك الملهوٍدخ وقبئمدخ الضزدت المقدوة

والقُمُا والضزجُدُا وواعجبرهو ومهبم الو به
44

ا ثعد٘ أعدواااد  0191  وقدل ٕدله قدواه رضمُيدٍ ٍدوخ  رٚدمة

أٙبفُةخ مضل ٙجٜ نلك اٍْبرنح
45

هاد لو َبسجةق موهب هٖة الويه القيُل   لضا عمُس ريو المقوة
46
  

اكح فدٍ لئا لو رزىقةف مؾبوٖد أَبلخ الزىنَُةخ فٍ العهىك الٗؽقخ، فننةهب لو رضا ولُلح رّضُو ٍُبٍدٍ وهه

ل  ؽمل ثبٌ ومؾمدل الٖدبك  ثدبٌ وفُدو الدلَا، وهنةمدب نزُغدخ  إٔٗػ والزغُُو مضيمب كبب اْمو مس المُْو اْوة

كبد السيجخ اليَزىنُُا المُلانُةخ وٙغىٛبرهو  وهى مب َزغيةدً فدٍ اْمدو العيدٍ الدنٌ  ٕدلهه مؾمدل الوبٕدو  رؾوة

عيدُو اليَزدىنٍ الزدٍ ثيدر ندلكهب فمدٌ لغدبب مدا ٍدوخ ، وفٍ رىالٍ لغدبب هٕدٗػ الز0804ٍجزمجو  01ثبٌ َىم 

هلً ثلاَخ القمَُوبد 0189
47
  

                                                           
41
 030 -80، ٓ ٓ 0810 فوَل  44و 40نجل الغيُل الزمُمٍ  مؾبٙو عيَبد هٕٗػ الزعيُو اليَزىنٍ، المغيخ الزبهَقُخ المغبهثُةخ،  -

42
 90 -28الؾلاك  الزعيُو أٍٗمٍ   ، م ً، ٓ ٓ  -

43
- Abdel Moula (Mahmoud): - 1° Université Zaytounienne…, op.cit. P 83. 

44
- Ibid.  

45
- Ibid.  

46
- Machuel (Louis): - L’enseignement musulman…, op.cit, P 391. 

47
   وان و كنلو مقل الزمُمٍ  م ً 000 -030ليو و فٍ روكُجزهب وثع٘ ؽُضُبرهب هاعس مؾمل ثا القىعخ  ربهَـ معبلو الزىؽُل، م ً، ٕٔ  -
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رقيةيذ عهىك أكاهَُا الزىنَُُا فٍ مٚمبه هٕٗػ الزعيُو اليَزىنٍ مؾبوٖد ثع٘ الّونَدُُا وَعدل 

الدو و لىٌَ مبّىَل ملَو الزعيُو العمىمٍ  ثوىهو نيً أٛٗ ، هم كبب ليوعل هؤَخ هٕٗؽُةخ مزضبميخ  نيدً 

ما انلهاعهب ٙما ٍُبٍخ صقبفُةخ وروثىَةخ ماد  ثعبك اٍزعمبهَةخ  ُو فُّةخ  هم كدبب الوعدل مزجوُة دب ٙدموُة ب ليسدوػ 

ا ٛجُعُة ب ْوهوثدب ثبنزجبههدب "هفوَقُدب اْوهوثُةدخ" الهُقيٍ النٌ َعزجو رىنٌ امزلاك 
48
نيدً ؽدلة رعجُدو هُقدل ثؾضدو  

مىقعهب اٍٖزوارُغٍ
49

ب افزُبهاد ؽٚبهَخ فبٕخ  ٍبٍهب اٖنّزبػ والزّبنل أَغبثٍ مس ، وهى مب َّوٗ نيُه

م  المزغُةواد الزبهَقُخ والزىاىنبد اللولُةخ  وَجوى المؾلةك الضبنٍ لوؤَز  إٔٗؽُةخ فٍ قُمخ المقزوؽبد الزدٍ رقدلة

بلغدخ الغنهَدخ  فمدا  ثدوى ثهب لزغُُو الزعيُو اليَزىنٍ هثةبب ريو الموؽيخ المزقلةمخ وفٍ وٙعُةخ ربهَقُةدخ قبثيدخ ليمع

 َمضا مكو   0189ريو المقزوؽبد الزٍ نبىقْذ  صوبا انعقبك لغوخ إٔٗػ اْولً ٍوخ 

 ٙووهح رقُٖٔ الغبمس اْن و ليزعيُو فقٜ  -

 الو و فٍ الّوىب  و المىاك الىاعت  ب رْزمل نيُهب ثوامظ كلة مورجخ ما موارت العيو  -

ب فدٍ الزعيدُو قجدل  ُوهدب مدس الز كُدل نيدً ؽزمُةدخ الزعيدُو الدلَوٍ فدٍ الجؾش فدٍ المدىاك الىاعدت هكهاعهد -

 الغبمس وفبهع  

ب ل ، نيً  ب َقدس اؽزَدبث   - هح مىٙىن  همضبنُخ هفٚب  السيجخ ٖمزؾبب كزبثٍ َضىب  ؽل اللهوً المقوة

 فٍ الوزبئظ الوهبئُةخ  و  فنه ثعُا اٖنزجبه 

ً ثزلهٌَ نيو واؽل  و اصو -  ُا نيً اْكضو مسبلجخ كلة ملهة

الز مةل فٍ كلة الىٍبئل العبئلح ثبلوّس نيً رلهٌَ الزعيُو العوثٍ ونيً ؽبل الزعيُو نبمخ -
50

    

دل هددنه المقزوؽددبد فددٍ مارهددب ََددهةل اكزْددبف الددوٌّ إٔددٗؽٍ الغبلددت نيُهددب، هم ّددميذ مقزيددف  هبة ر مة

ٍةَخ لزعيُو ىَزىنٍ نٖوٌ موَغو مس المَزغلةاد الؾٚبهَةخ الواهوخ فٍ مغبٖد الزوثُخ والزعيُو  الوىاؽٍ المّ

كح موهدب مدبهى ثُدلا ىعٍ، وهكاهٌ رو ُمدٍ، والضقبفخ ثبنزجبه  نةهب روبولذ قُٚةخ الزعيُو اليَزىنٍ مدا ىواَدب مزعدلة 

 واٍزْوافٍ مَزقجيٍ   

                                                           
48

- Machuel (Louis): - L’enseignement Public de la régence de tunis, Imprimerie National, Paris, 1898, PP1-2.  

49
 090 -094، ٓ ٓ 4339، كاه الزوىَو، ثُوود، 4، روعمخ همبم نجل الّزبػ همبم، 0ٛهُقل  العقل فٍ الزبهَـ مؾبٙواد فٍ فيَّخ الزبهَـ، المظ  -

50
قددخ، هّدواف كمدبل نمدواب، كيُددخ   كهاٍدخ نقلَةددخ، ثؾدش 0831 -0110مؾمدل ٍديُمبب  مْدوو  الزعيدُو نوددل لدىٌَ مبّدىَل ي - لوُدل ّدهبكح اللهاٍدبد المعمة

 13 ، ٓ 4332 -4330اِكاة ثموىثخ، الَوخ الغبمعُةخ ي
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ولئا  عمس علة المهزمُا ثلهاٍخ اليَزىنخ وقٚبَبهب ثقُمخ ريدو المقزوؽدبد
51
"الؾيدو ـ هلدً ؽدلة وٕدّهب ثد 

الووموسُقٍ"
52
ىثهدذ ثدوف٘   فٍ ر ٌٍُ عبمعخ رعيُو كَوٍ نٖوٌ رْسة نيدً كبمدل العدبلو أٍدٗمٍ، فننةهدب عب

لُْىؿ المؾبف ُاقبٛس ما ا
53

  اْمو النٌ كفدس ٕدبؽجهب هلدً مقبٛعدخ الغيَدخ الضبنُدخ لزيدو اليغودخ، ثدل ردوة هثعدبك 

الغبمس اْن و نا ٕٗؽُبر  نهبئُة ب وععي  ميؾق ب ثبلىىاهح الضجوي ثعل ّدضبَخ الْدُىؿ ثد  هلدً وىَدو القبهعُدخ 

الّونٍَ
54

ب ثهو  ٕة  ي  فٍ مب َعلةون   موا  فب وؽدلهو ثدلنىي المؾبف دخ نيدً أٍدٗم والهبىَةدخ ، ورنمةوهو ما رلفة

ُا!     ما مقبٛو الزْىَ  ومضبئل المزوثٖة

وقل  هعس مؾمل السبهو اثا نبّىه الوزُغخ الَيجُةخ الزٍ انزهذ هلُهب عيَخ إٔٗػ اْولدً هلدً الوىاَدب 

ً الزعيدُو العمدىمٍ الزىنَدٍ الَُةئخ المزجبكلخ ثُا السوفُا، فما عهخ كبب مبّىَل ََعً هلً ثَٜ نّىمه الزدبم نيد

ثنؽضبم قجٚز  نيً آفو مب رجقًة فبهط ٍُسور ، وهى َعيو  بة هنا الهدلف لدا َدزو كوب الؾدلة مدا ٍديسخ الْدُىؿ 

الوبفنَا، وما عهخ  فوي كبب  ولئدو المؾدبف ىب َعزجدووب  هٍدزقواُٛخ ىَزىنُةدخ ردوي  بة مدا ؽقهدب وؽدلهب  ب 

ٚٗل ثؾضو امزُبىاد ربهَقُةخ ووٙعُخ ؽٚبهَخ فبٕخ، وهنا المجزغً ر لة ؽبهٍخ ليلَا ما اليَر والجل  وال

ك  مْووٛ فٍ ونُهو ثنثقبا الؾبل نيً مبهٍ نيُ   لضا مدا المدوعؼ  بة "رٖدبكم" السدوفُا لدو َضدا مدوكةه مغدوة

ب انعضبً لزقبثل فدٍ الدوؤي  هؤَدخ ؽلَضدخ رقبثدل هؤَدخ رقيُلَدخ، هٙدبفخ هلدً ر  ٚ جدبَا نىاَب ٍُةئخ مزجبكلخ، ثل هى  َ

 المٖبلؼ ال وفُخ 

ب الهبعٌ إٔدٗؽٍ لدلي ثعد٘ الْدُىؿ المَدزوُوَا،  -ة هاد الُْىؿ المَزوُوَا  لو َوعلم رمبم  رٖىة

هم َمضا  ب نَزْفة هنا اْمو مون ربهَـ مَبنلرهو لمْوو  فُو اللَا إٔٗؽٍ النٌ  فٖؼ نود  فدٍ مقلةمزد  

  العميُةدخ ثز ٍدٌُ الملهٍدخ الٖدبكقُخ وانٚدمبمهو ٔٛبههدب الْهُوح " قىم المَبلو"، صو  صودبا مجبّدور  لقسىارد

الزوثددىٌ  مضددبل الْددُـ ٍددبلو ثىؽبعددت والْددُـ مؾمددل العيَددي ععددُٜ والْددُـ مؾمددل ثددا القبٙددٍ واثوددٍ نبّددىه 

السبهو والّبٙل
55
  

                                                           
51
 َمضا  ب ننكو نيً ٍجُل النكو  -

Ayachi (Mokhtar): - La politique coloniale et la question zitounienne dans les années 1930, actes du 3ème séminaire 

sur l’histoire du mouvement national (27, 17et 19 mai 1985), Sidi Bou Said, publication scientifique tunisienne, 1987, 

p823. 

- Kraim (Mustapha): l’université de la Zitouna…, op.cit. P46. - Abdessamad (Hichem): - La résidence face à la 

question…op.cit , p 816. 

52
- Ibid.  

53
 10 لٌُ الٖجؼ ثقوَت، م ً، ٓ  -

54
- Ayachi (Mokhtar): - La politique coloniale …, op.cit, P 8424. 

55
 000، ٓ 0880مؾمل العيَي اثا نبّىه  عبمس اليَزىنخ المعيو وهعبل ، كاه ٍُواً ليوْو،  -
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لددئا لددو رزىإددل مَددبهمخ الْددُىؿ اليَزددىنُُا فددٍ المَددُوح إٔددٗؽُةخ نيددً ّددبكيخ ٛيجددزهو فددنبة العمددل 

ا إٔٗؽ ٍ لو َوقسس ٍىاا ما فٗل  ٕلاا عيَبد لغبب الزعيُو اليَزىنٍ المزمضةيخ فٍ الغلل اللائو ثدُا الْدقُة

،  و ما فدٗل عمدس قدىي 0801المؾبف  وإٔٗؽٍ مضيمب كبب اْمو ثبلوَجخ هلً اليغوخ القبمَخ الموعقلح ٍوخ 

ؽدُا  ٕدجؾذ الضّةدخ  0822رنح الْدُىؿ ٍدوخ إْىاد اليَزىنُةخ المَزوُوح ثبليَزىنخ وفوونهب فٍ مّرمو اٍْدب

ا قجدل الؾدوة العبلمُدخ الضبنُدخ رمُل هلً إٔٗؽُُا نيً نضٌ مب كدبب ٍدبئل 
56

د٘ ندا ملدو المدّرمو    وقدل رمؾة

رْضُل نْو لغبب هٕٗؽُخ
57
لزوقُخ الزعيُو اليَزىنٍ والمسبلجخ ثعىكح الْدُـ اثدا نبّدىه هلدً المْدُقخ لزّعُدل  

هار  إٔٗؽُخ الزٍ    0839 نيا نوهب فٍ كزبث  " لٌُ الٖجؼ ثقوَت" النٌ  لّة  ٍوخ رٖىة

و الزعيدُو اليَزدىنٍ ثىاقدس الضقبفدخ  ا اهرجدبٛ  ٍدجبة رد فة لقل كبب الُْـ مؾمل السبهو اثا نبّىه َعدٍ عُةدل 

هو نا هكت الملنُةخ والزملةب أٍٗمُخ وواقس المَيمُا ورقيّة
58

لو   نيً الو و ما  نةد  فدٍ نهبَدخ المسدبف ٖ َعد

ٌة َّصو الَٗمخ نيً المغبموح الزٍ قل رقيةف الولامخ  وقل رمضةيذ  ثوى هٕٗؽبر   ٍة رقيُل  ب َضىب ٍىي ُّـ مبلض

هاد الملهٍُخ ثعل  0829مون هعىن  ليمُْقخ فٗل ّهو فُّوٌ  فٍ هكفبل ثع٘ العيىم العٖوَةخ ٙما المقوة

ك نيددىم رضمُيُددخ ثزقٖددُٔ موبٕددت كهاٍددُخ ثبلموؽيدد ددخ ثبلوَبٙددُبد  ب كبنددذ مغددوة ٕة ددسخ ثبلغددبمس فب ٍة خ المزى

ورو دُو رعيدُو صدبنىٌ نٖدوٌ  0829-0821والسجُعُبد والزدبهَـ والغغوافُدب والّيَدّخ فدٗل الَدوخ اللهاٍدُخ 

ددب ََددمؼ ليسيجددخ اليَزددىنُُا ثبٍددزضمبل  كبمددل ثبليغددخ العوثُةددخ َوزهددٍ ثددبٔؽواى نيددً ّددهبكح الجبكبلىهَددب العوثُةددخ ممة

ْوقُخكهاٍزهو ثبلغبمعبد الم
59

    

كدبد السيجدخ اليَزدىنُُا ونٚدبٖرهو العمدىك الّقدوٌ ليمَدُوح  -ط نٚبٖد السيجخ اليَزدىنُُا  رعزجدو رؾوة

ل ٍدوخ  كدبد  ٍدبرنرهو فدٗل مدّرموهو اْوة مدب كبندذ لزدزو لدىلو َغدلوا  0822إٔٗؽُةخ اليَزىنُخ، هم ؽزًة رؾوة

ا ما نٚبٖد ٛيجزهو  وهٍ مدا المّ ا نَُّة ب مَزملة  ٍةَدخ اليَزىنُدخ آندنا   ثُدل  بة واني  بهقدبد الزدٍ رعدظة ثهدب المّ

دب َغعدل أؽبٛدخ ثغمُدس رّبٕدُيهب رَدزلنٍ  نهدب وامزدلاكهب اليمودٍ واٍدزمواهَزهب ممة نٚبٖد السيجخ رزمُةي ثزوىة

 ثؾض ب مَزقٗة   لنا فنبة ما اْنَت افزيالهب فٍ  هوة  ٛىاههب الضجوي 

ا ثبنزٖبههو نيدً لدىٌَ مبّدىَل  صودبا الغيَدخ   لو َهو  الُْىؿ 0803نٚبٖد ٍوخ  • المؾبف ىب كضُو 

ك رقيُل ٔٙدواة ٛيجدخ  إٔٗؽُخ اْولً، هم لو َم٘  كضو ما نقل ؽزًة انللعذ م بهواد ٛٗثُخ لو رضا مغوة

                                                           
56
، كََدمجو 01 -09ودخ ٕدىد السبلدت اليَزدىنٍ، المغيدخ الزبهَقُدخ المغبهثُدخ،   نيٍ اليَلٌ  ؽوكخ هٕدٗػ الزعيدُو ثغدبمس اليَزىندخ مودن نْد رهب ؽزةدً لغ -

0812 ٓ ،49 

57
 41لغوخ أّواف نيً رو ُو الزعيُو   ، م ب، ٓ –لغوخ الضقبفخ العبمخ  –موهب لغوخ  مبكا الزعيُو ومَبكا السيجخ   -

58
 002 لٌُ الٖجؼ ثقوَت، م ً، ٓ  -

59
 48الزعيُو   ، م ً، ٓ نيٍ اليَلٌ  ؽوكخ هٕٗػ  -
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اْىهددو
60
فددٗل الَددوخ نَّددهب ثقددله مددب كبنددذ نزُغددخ رددواكو المَددبهاد إٔددٗؽُةخ وافزمددبه اْفضددبه ورّبنيهددب  

 خ ههعب  ؽوكخ الزبهَـ هلً الىهاا ْبة موسق  الزقلةم واٍزؾبل

كبد السيجخ اليَزىنُُا َىم  ثغميدخ مدا المسبلدت إٔدٗؽُةخ موهدب  رو دُو  0803مبهً  09انسيقذ رؾوة

دُا لُدزو هكهاعهدب  ٖة ٍبنبد مؾلةكح ليدلهوً، وردلهٌَ الزدبهَـ والغغوافُدب وثقُةدخ العيدىم العٖدوَةخ مدا قجدل مقز

ب، وهعواا السيجخ لٗمزؾبنبد ثعل صٗس ٍدوىاد مدا اللهاٍدخ ثدلل ٍدجس ٍدوىاد وفدق الو دبم ٙما مىاك اٖمزؾب

المعمىل ث  آننا 
61

    

لو رَزغت الؾضىمخ لهنه المسبلت نيً الو و ما معقىلُزهب، وهنةمب  وكيذ  موهب هلدً لغودخ علَدلح ثقُدبكح 

كبرت الؾضىمخ العبم
62
  يجُةدخ فدٍ ملدو الىقدذ، هم مهجدىا هلدً ؽدلة  فُْخ هكة فعل الْدُىؿ المؾدبف ُا الدنَا كدبنىا 

ههٍددبل  هثعددخ ّددُىؿ مددوهو هلددً الددىىَو اْكجددو، مهددلةكَا ثبٍٖددزقبلخ فددٍ ٕددىهح اٍٖددزغبثخ لمسبلددت السيجددخ
63
 

ا  وهدى مدب َزعدبهٗ مدس ٍدقف انز دبهارهو ورىاىندبد  ٔؽَبٍهو ث بة ثبة إٔٗػ هب فبزؼ فٗ َمضا ه ٗقد   ثدل 

 مٖبلؾهو 

 موَا هبمُا ٍدُزؾضةمبب فدٍ المْدهل الضقدبفٍ والَُبٍدٍ الزىنَدٍ ُٛيدخ العقدىك  0803كْف رؾوة  ٍوخ 

ل ثزغنةه الوينخ إٔٗؽُةخ للي الزىنَدُُا، فهدٍ لَُدذ مضُدلح اٍدزعمبهَخ كمدب فبلهدب  المىالُخ  َزعيةق اْمو اْوة

ٖد ٍىٍُىصقبفُةخ نمُقخ  َدورجٜ اْ مدو الضدبنٍ ثدزٗؽو الْدجُجخ اٍْبرنح الُْىؿ المؾبف ىب، وهنةمب هٍ نزُغخ رؾىة

كدلة الدلنو  0803الزىنَُةخ ونقجزهدب المَدزوُوح، هم وعدل السيجدخ اليَزىنُدىب المقدلةه ندلكهو ثضمبنمبئدخ ٛبلدت ٍدوخ 

والمَددبنلح مددا ٕددؾُّخ "الزىنَددٍ" الزددٍ كددبب َددلَوهب نيددٍ ثددبُ ؽبمجددخ وهفبقدد   مضددبل الٖددبك  اليمولددٍ ونجددل 

وقل وٕل ملو الدلنو هلدً ؽدلة رقٖدُٔ مَدبؽخ لهدو فدٍ ريدو الٖدؾُّخ الوىا  الغسبً ونجل العيَي الضعبلجٍ  

هارهو لز صُضهب ث فضبههو ورٖدىة
64

، هٙدبفخ هلدً اؽزٚدبب ٍدبؽخ الملهٍدخ الٖدبكقُخ ٖؽزّدبلهو الدنٌ  قدبمىه ثوغدبػ 

هٙواثهو، وقل ؽٚو ثع٘ الينمبا المنكىهَا آنّ ب ورٗمنح الملاهً اْفوي
65
  

                                                           
60

- Ayadi (Taoufik): - Mouvement réformiste et mouvement populaire à Tunis (1906- 1912), publication de 

l’université de Tunis, 1986, P130. 

61
- Khairallah (Chadly): - Le mouvement révolutioniste, op.cit, PP23- 24. 

62
 وخ فٍ الموعس نَّ  والّٖؾخ نَّهب ان و روكُجخ هنه اليغ -

63
- Ayadi (Taoufik): - Mouvement réformiste…, op.cit, p133. 

64
- Khairallah (Chadly): - Le mouvement révolutioniste, op.cit , P25. 

65
- Ibid.  
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كََمجو  1نٚبٖد هنا الغُل مجبّوح ثقبنىب العلول الٖبكه َىم  نٚبٖد العْوَوبد  اهرجسذ  ثوى •

النٌ َزٚمةا ّووٛ ب ما ّ نهب رُُٚق فوٓ الْغل المؾلوكح لقوَغٍ اليَزىنخ ما ثُوهب  هعواا مقبلدخ  0841

 فٍ القىانُا الىٙعُةخ الملنُخ مدا مغيدخ العقدىك واٖلزيامدبد ومغيدخ الموافعدبد الملنُدخ، وأعبثدخ الْدّىَخ نيدً

 ٍددئيخ رهددوة الو ددبم أكاهٌ والعددللٍ الزىنَددٍ وروارُددت الزَددغُل والزدد صُو والعميُددبد الؾَددبثُخ الٗىمددخ لزؾوَددو 

معبنُهب
66

، وهٍوبك نلك مزواوػ ثُا واؽل ونْوَا ليمزقوُا ليغخ الّونَُةخ، وهى مدب َعودٍ الؾضدو ثبلّْدل المَدجةق 

ددؾُا اليَزددىنُُا لزيددو الموددبظوح وفددزؼ مَددبلو ا ّة لعددلول  مددبم الٖددبكقُُا ليؾددلة مددا رددىعُههو ليزعيددُو نيددً المزو

العبلٍ
67
  

الزَبؤل ؽىل علوي الزعيُو اليَزىنٍ الزقيُلٌ  وَوجغدٍ أّدبهح فدٍ هدنا الٖدلك  المَزغلةاد  نبكد هنه

هلً  بة لىٌَ مبّىَل كبب قدل ٍدجق لد  الزوجُد  هلدً  ُدبة ردلهٌَ القدىانُا أكاهَدخ الزىنَدُخ مدا ثدوامظ الزعيدُو 

0189اليَزىنٍ مون ٍوخ 
68
  

النٌ اٍزموة ٍوخ كبميخ لو َّ٘ هلً ؽيىل عنهَخ نميُخ، فنبة ٖئؾخ  0841كََمجو  02هما كبب هٙواة 

مؾمددل الٖددبلؼ المهُددلٌ
69
وذ وٕددّ ب كقُق ددب لىاقددس الزعيددُو   الْددهُوح رعددلة  ثددوى مددب  فوىردد  هددنه الموؽيددخ  هم رٚددمة

َددخ لزسددىَوه  ّدد ب ثمقزوؽددبد علة ميذ ريددو المقزوؽددبد هنددبكح الو ددو فددٍ  ٍددٌ الزعيددُو اليَزددىنٍ اليَزددىنٍ مْددّىن 

ط ٖ الزقَدُو  وقىاندله، فدلنب هلدً ٙدووهح  ب َقدىم الزعيدُو نيدً "الّهدو والزسجُدق ٖ الؾّد  واٍٖدز هبه والزدلهة

ددٔ ثعددل ملددو ثددلل الغمددس هلددً الوهبَددخ" ٖة الّغددبئٍ، والزق
70

هاد    رزّددق هددنه القىانددل فددٍ عىهوهددب مددس المقددوة

الؾلَضخ الزٍ ما  هوة  هلافهب رعيَي ميضخ الوقل للي المزعيةمُا لَُزسُعىا اٖٙسٗ  ث كواه فعيُةخ فٍ  الجُلا ىعُخ

 مغبٖد ؽُبرهو المقزيّخ 

قل  وؽدً ثنمضبنُدخ ؽدلوس  0800نٚبٖد الضٗصُوبد  هما كبب ٕلوه  مو رو ُو الزعيُو اليَزىنٍ ٍوخ  •

ٍةَدخ اليَزىنُةدخ ثبنزجدبهه ل هَغبثٍ ثبلمّ قدل ن ةدو الزعيدُو فدٍ صدٗس مواؽدل  موؽيدخ  ولدً صبنىَدخ ردلوم  هثدس  رؾىة

ٍوىاد روزهٍ ثلَجيىم اْهيُدخ، وموؽيدخ صبنُدخ صبنىَدخ ردلوم صدٗس ٍدوىاد روزهدٍ ثدلَجيىم الزؾٖدُل الدنٌ ندىةٗ 

كَجيىم الزسىَس، وموؽيخ نبلُخ رلوم صٗس ٍوىاد روزهٍ ثْهبكح العبلمُخ
71

ب مب ، فنبة هنه الؾقجخ الزبهَقُخ ٍونب

                                                           
66
 0841كََمجو  1هاعس الوائل الوٍمٍ ليغمهىهَخ الزىنَُةخ ثزبهَـ  -

67
ٍةَخ الزمُمٍ ليجؾش العيمٍ، ى ىاب/ رىنٌ، 0808-0849الؾوكخ السبلجُخ الزىنَُخ، }مؾمل ُٙف هللا   -  009ٓ   0888{، مّ

68
- Machuel (Louis): - L’enseignement musulman…, op.cit, P395. 

69
 011 -019، ٓ ٓ 0810َُخ ليوْو، ، الله الزىن0ليزعوَف ثهب وثنٍهبمبرهب ان و  مؾمل الّبٙل اثا نبّىه  الؾوكخ اْكثُخ والّضوَخ ثزىنٌ، ٛ -

70
 40-44-9المهُلٌ  ٖئؾخ فٍ هٕٗػ الزعيُو اليَزىنٍ، ٓ ٓ  -

71
- Kraim (Mustapha): L’université de la Zitouna…, op.cit. P52.  



 

19 

                    

 

ٖد اللافيُخ والعبلمُدخ مضدل فزدىي الزغودٌُ الموَدىثخ هلدً  ا ثُا الَُبٍٍ والضقبفٍ ثّعل الزؾىة نوفذ رلافٗ  كجُو 

0800مؾمل السبهو اثا نبّىه الزٍ انللس نيً هصوهب هٙواة  فوَل 
72
دب كفعد  هلدً اٍٖدزقبلخ لُدزو رعىَٚد    ممة

فددٍ رْددلَل الٚددغىٛ نيددً المقددُو العددبم ثُووٛددىب ثبلْددُـ ٕددبلؼ المددبلقٍ، وه جددخ الؾددية اللٍددزىهٌ الغلَددل 

Peyroton هرقبب اليغخ الّونَُخ ثبلوَجخ هلً القبنىب الغلَل  0801فُّوٌ  02  لنلو روة اٍزغٗل اّزواٛ موٍىم

ا وٛوُة ب رغيًة فدٍ الْدعبهاد الزدٍ ردو هفعهدب  كبرهو ر فن ثعل  ليمىظُّا لزٌَُُ هٙواة السيجخ، وهى مب ععل رؾوة

هو نقىثبد قٚدبئُخ قبٍدُخ مدا قجدل الَديسخ مضل "رىنٌ ل يزىنَُُا" و"ٖثل ما ثولمبب رىنٍَ"   اْمو النٌ كيّة

هد فددٍ الوهبَددخ رعددىَ٘ ثُووٛددىب ث همددبب قُددىب  مٌ المُددىٖد  Armand Guillonاٍٖددزعمبهَخ الزددٍ قددوة

ٍةس اٍٖزعمبهٌ  لقل ٍمؼ ا ٖنّزبػ الوَدجٍ والمودبؿ الَُبهَخ والموزمٍ هلً ؽضىمخ الغجهخ الْعجُخ الموبهٚخ ليزى

النٌ اقزٖو فُ  الؾٚىه نيً الىعىه الْجبثُخ، ولو  0809الَُبٍٍ الغلَل ثبنعقبك المّرمو اليَزىنٍ فٍ  كزىثو 

ً واؽل َؾٚو فُ  ولى ملهة
73

ٍةَدذ فُد  ندلةح عمعُدبد ٛٗثُدخ  دلةكد فُد  المسبلجدخ ثنٕدٗؽبد عنهَدخ، ور    وعب

نُا و يُا يعىاب مضل عمعُخ اللفب  نا ؽقى  المزسىة ٖة  0801المزؾ
74
  

  هَغبثُة دب نيدً 0829-0808نٚبٖد اْهثعُوبد  لقل انعضَذ ثعد٘ نزدبئظ الؾدوة العبلمُدخ الضبنُدخ ي •

ح رغمدس القدىي الزىنَدُخ نيدً المسبلجدخ ثبٍٖدزقٗل الزدبم فدٍ  ل مدوة المْهلَا الضقبفٍ والَُبٍٍ الزىنَدُُا، هم ْوة

0821 ود 44مددّرمو لُيددخ القددله َددىم 
75

ه السيجددخ اليَزددىنُُا لسددو    وقدد ددب فددٍ رٖددىة  ٚ ل  صةددو هددنا الؾددلس  َ

كبرهو، فجوىد نينخ هلً رىؽُل الغمعُدبد اليَزىنُدخ مضدل "عبمعدخ الغمعُدبد اليَزىنُدخ" الزدٍ ظهدود ٍدوخ  رؾوة

وكبب مؾمل الجلوٌ و ؽمل الي ل ما  نٚبئهب، ولغوخ اللفب  نا مسبلت السيجخ والْجبة اليَزىنٍ الزٍ  0829

ثقُبكح مؾمل الجلوٌ ونجل الوؽمبب الهُيخ ونجل العيَي ثىهنىُ ومؾمل الٖغُو الْبثٍ 0829 ظهود ٍوخ
76

  

وقل فُةدود رقدلَو مسبلجهدب هلدً الَديٜ المعوُةدخ فدٍ صمبنُدخ فٖدىل
77

ل فدٍ ٛوائدق الزؾدوة   ، ولدو َضدا ملدو الزؾدىة

ه نىنٍ فدٍ وندٍ السيجدخ ال ا نيً رسىة ك نّى فبٛو ثقله مب كبب مّّو  يَزدىنُُا  وهدى مدب ٍدُضجذ السٗثٍ مغوة

                                                           
72

- op.cit. P25.  

73
 49اليَلٌ  ؽوكخ هٕٗػ الزعيُو   ، م ً، ٓ  -

74
 004الغبثوٌ  ٕىد السبلت   ، م ً، ٓ  -

75
 448اثا نبّىه  الؾوكخ اْكثُخ   ، م ً، ٓ  -

76
 022مؾمل العيَي اثا نبّىه  عبمس اليَزىنخ   ، م ً، ٓ  -

77
 02اليَلٌ  ؽوكخ هٕٗػ الزعيُو   ، م ً، ٓ  -
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 موه فٍ فزوح القمَُوبد الزٍ اٍزّبكد ما نٚدظ العوبٕدو القُبكَدخ السٗثُدخ الَدبثقخ  وهدى مدب ثدوى فدٍ رْدضُل 

مزمضٗة  فٍ لغوخ ٕىد السبلت اليَزىنٍ 0893فُّوٌ  08ٛٗثٍ كجُو َىم 
78
  

ه الضّدبػ  نٚبٖد القمَدُوبد  • رعزجدو هدنه الموؽيدخ نٖدبهح المواؽدل الوٚدبلُخ الَدبثقخ، هم فُهدب رسدىة

اليَزىنٍ رو ُمُة ب ومٚمىنُة ب  َجوى ملو فٍ ندلةح مَدزىَبد مضدل ٛوَقدخ رْدضُل لغودخ ٕدىد السبلدت اليَزدىنٍ، 

اة الضجُدوح، ؽُش رو ثبنزمبك ٛوَقخ انزقبثُخ مؾضمخ ّجُهخ ثمب َؾٖل فدٍ انزقبثدبد المو ةمدبد العوَقدخ واْؽدي

رجل  ثبنزقبة مغيٌ عهىٌ فٍ كدلة فدو  ىَزدىنٍ انسٗق دب مدا مجدله انزقدبة كدلة فٖدل لوبئدت لد ، صدو َدزو رْدضُل 

الجولمبب اليَزىنٍ النٌ َٚو  ولئو الوىاة الغهدىَُا، هٙدبفخ هلدً نبئدت ندا كدلة فٖدل ثبلغدبمس اْن دو  وَعدلة 

ؽُدش ردو  0893 فوَدل  03وكيَدخ  وهدى مدب ؽدلس َدىم الجولمبب اليَزىنٍ الغهدخ المّرمودخ نيدً انزقدبة لغودخ م

ا  و ؽزةدً نْدوح فدٍ ثعد٘  ا فٍ مب ثعل نيً اصودٍ نْدو نٚدى  ا لُٖجؼ العلك مقزٖو  انزقبة صمبنُخ نْو نٚى 

نُا نيً  هثس لغبب  لغوخ المقبثٗد رٚو مؾمل الجلوٌ وؽَا الجوقبوٌ، واليغوخ أكاهَخ رز لةف  اْؽُبب، مىىة

ب مدا ٍدبلو ٍدعُل ونجدل هللا ما  ؽمل نجبً ونيٍ  ثيقبٍو الؾبمٍ ونجل العيَي ثا القبٍٙ، واليغوخ المبلُخ رزضدىة

العيىٌ ومؾمل الميٛىهٌ، واليغوخ اللنبئُخ فُهب الجُْو  يال ومٖسًّ الموىوقٍ ومؾمىك ثا ثدىثضو ونمدو 

الؾبمٍ
79
  

هما لو نضا معوُُا فٍ هنا الَُب  ثزُّٖل نٚبٖرهب المزعلةكح
80
دب ٖ ٍدجُ  ل هلُد  فدٍ هدنا الغدوٗ، فننةد  ممة

ـ ما الٚووهٌ أّبهح هلً ثونبمغهب الضقبفٍ  ملو  نة  ثونبمظ مزضبمل إسيؼ القسبة السبلجٍ نيدً رَدمُز  ثد

"كٍددزىه اليَزددىنُُا الغددبمس"
81

ٍةَددخ اليَزىنُةددخ مددا  ا ٍددزخ نْددو فٖددٗ  اٍددزىنجذ عمُددس مْددب ل المّ   هم رٚددمة

نُدخ هلدً الودىاؽٍ أكاهَدخ والزْدغُيُخالوىاؽٍ الجُلا ىعُخ والزوثىَخ والقبنى
82

دىب    لدنلو  عمدس الجدبؽضىب المهزمة

ٍةَخ اليَزىنُخ نيً قُمزهب هلً ؽلة رؾلةس فُ  الدجع٘ ندا ثوندبمظ "هٕدٗؽٍ مزضبمدل" ثزبهَـ المّ
83
َعجةدو ندا  

"الىنٍ الواقٍ"
84
غُُدو النٌ ثيغ  ٛيجخ الغبمس ثعل ٍوىاد ٛىَيخ ما الوٚدبل الموَدو ْنةد  كدبب ٍُّٚدٍ هلدً ر 

دب  عنهٌ ليزعيُو اليَزىنٍ، فُجوى رعيُو صبنىٌ نٖوٌ َبقززو ثبلؾٖىل نيً ثبكبلىهَب فٍ العيىم وفدٍ اِكاة ممة

                                                           
78
 093، ٓ 4332مؾمل ُٙف هللا  الملهط والضوٍٍ، مضزجخ نٗا اللَا، ّٕبقٌ،  -

79
 414-499ٓ    ان و كنلو الغبثوٌ  ٕىد السبلت   ، م ً، 91ٓ-99اليَلٌ  ؽوكخ هٕٗػ الزعيُو   ، م ً، ٓ  -

80
 000 -044الغبثوٌ  ٕىد السبلت   ، م ً، ٓ ٓ  -

81
 4، ٓ 0893ٍجزمجو 0، 0كوب همٚبا  كٍزىه اليَزىنُُا الغبمس، عوَلح ٕىد السبلت،    -

82
 422 -423ٓ  الغبثوٌ  ٕىد السبلت   ، م ً، ٓ -

83
 09اليَلٌ  ؽوكخ هٕٗػ الزعيُو   ، م ً، ٓ  -

84
 94، ٓ 0819 كزىثو  9، 9 ، مغيخ  ٛووؽبد،   0891 -0829السبهو ّقووب  الؾوكخ السبلجُخ الزىنَُةخ ي -
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َّهةيهو ٔكمبل كهاٍزهو فٍ الغبمعبد الْوقُخ والغوثُدخ، كمدب ٍدُضىب فسدىح نؾدى الزعوَدت وثبلزدبلٍ المؾبف دخ 

نيً الْقُٖةخ القىمُةخ
85
  

مظ الزؾقةق الّعيٍ لٌُ فقدٜ لغُدبة أهاكح الَُبٍدُخ الؾقُقُةدخ الؾوَٖدخ نيدً ثُل  نة  لو َضزت لنلو الجونب

ثوئبٍخ الىىَو اْكجو مؾمل ّوُق  0893ٖ ٍُةمب ثعل رْضةل الؾضىمخ الزّبوُٙخ اْولً ٍوخ -اٖلزيام ثبلزعهةلاد 

اليَزدىنُُا قٚدُةخ وثمْبهكخ الؾية اللٍزىهٌ الغلَل النٌ انزجدو  مُود  العدبم ٕدبلؼ ثدا َىٍدف قٚدُةخ السيجدخ 

ا  0890مُٖوَةخ قجل  ب َوقيت نيُهو هلً ؽلة اليط ثجع٘ السيجخ فٍ الَغا  صوبا ر بهوهو ٍوخ  ب ّدغل وىَدو  لمة

اا ارّبقُدبد اٍٖدزقٗل  ليعلل، صو لُعىك هلُهو ما علَل ثعدل فٗفد  الْدهُو مدس هئدٌُ ؽيثد  الؾجُدت ثىهقُجدخ عدوة

0899اللافيٍ ٍوخ 
86
ٍةَدخ اليَزىنُةدخ ثىاقدس ، وهنةمب كنلو ثّعل  ُ- بة هؤَخ اٍدزوارُغُةخ ّدبميخ ردوثٜ واقدس المّ

الددجٗك ومقزيددف المَددزغلةاد الؾبٕدديخ، فيددى كددبب لييَزددىنُُا هؤَددخ اٍددزوارُغُخ ثُةوددخ لزغوجددىا مقزيددف الزغبمثددبد 

ح ٍُبٍدُةخ ثمّدوكهو  و كافدل  ثدوى الزْدضُٗد الَُبٍدُة  خ الَدبئلح الَُبٍُخ ومويلقبرهب، وهثمب فضةووا فٍ رْضُل قىة

آننا  لُزَوًة لهو هنغبػ مْوونهو الضقبفٍ النٌ قلةمىا الزٚؾُبد الغَدبم لزؾقُقد ، لضدوةهو فدٍ الوهبَدخ إدسلمىا 

ا لنلو لو  ٍةَزهو الزعيُمُةخ  وهى اْمو النٌ لو َزغوة  نيُ  ؽزًة اٍٖزعمبه، وهى ٛبهئ كبب موز و  ثقواه  يق مّ

0891َضو هكوك فعل رنكو ٍوخ 
87
  

3

هما كبب ما المغلٌ  ب َبعبك فزؼ ميّبةد المبٍٙ فٍ مغوي "الضىهاد" ٍىاا فٍ هٛبه المواععخ الّضوَخ 

والزبهَقُخ  و القٚبئُخ فٍ نسب  مب َبعوف ثبلعلالخ اٖنزقبلُخ، فنبة ما ثبة هله الغهىك والسبقدبد انؾدواف ريدو 

لُددبد نددا مقبٕددلهب ثّعددل الزغددبمة الَُبٍددىٌ واٍٖددزقسبة اَٖددلَىلىعٍ  فيددئا كددبب مددا الموز ددو  ب َددّكةٌ اِ

ٍةَدخ اليَزىنُدخ والدلوه الزدٍ َمضدا  ب رٚدسيس  الزَبؤل نا  ٍجبة ٙعف القسبة اللَوٍ هلً الؾلَش نا المّ

ل اْمدو هلدً مَدبعٗد هنٗم ُدخ ورودبثي ٍُبٍدٍ فدٍ المودبثو  هم ثهب، فننة  روة هعهبٗ ريو الّضوح ورْىَههب فزؾىة

قخ لْووٛ اليؾ خ  مةً ثبلزعيُو اليَزىنٍ "إْيٍ" كوب كهاٍخ معمة رمةذ هنبكح فزؼ عبمس اليَزىنخ لزلهٌَ مب ََب

هاد الٗىمخ ثبٍزضوبا قواه قٚدبئٍ  وهدى مدب َدلنى هلدً  ارهب، نبهُو نا هنلاك الجوامظ والمقوة الزبهَقُخ ومَزغلة

جخ الزىنَدُخ قجدل مدب َيَدل ندا قدوب مدا اليمدببالزَبؤل هل كبنذ الوق
88
ٛدخ فدٍ مضُدلح  هدىي ندا روسدق  ومزىهة

                                                           
85

- Kraim (Mustapha): L a classe….., P 394. 

86
 009 -483الغبثوٌ  ٕىد السبلت   ، م ً، ٓ ٓ -

87
ٍ  ثىه -  13قُجخ وأٍٗم   ، م ً، ٓ لسٍّ ؽغة

88
 ليُْـ اثا نبّىه  0839انسٗق ب ما ربهَـ ر لُف كزبة " لٌُ الٖجؼ ثقوَت" ٍوخ  -
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اٍزعمبهَخ نولمب ٛبلجذ نيً امزلاك عُيُا ثزعُٖو الزعيُو اليَزىنٍ؟ هدل موسدق الّعدل الضدىهٌ و بَزد  ثَدمبر  

الزىنَُةخ كبب هنبكح هنزبط المبٙدٍ  و "اْمدٌ اْىلدٍ"
89
دب ليمَدزقجل ن  جدو ردلاه  الؾبٙدو ثعجدبهح فُجدو  م رسيةع 

 ثبلىعىك الّبنل فٍ الزبهَـ؟

ٖد الَىٍدُىصقبفُخ  ٍوؾبول اٍٖزّبكح ما نزبئظ رؾيُيوب الَبثق ومب كّْ  الزبهَـ الْبهل فدٍ ٍدُب  الزؾدىة

  4300والغُىٍزوارُغُخ الزٍ رْهلهب رىنٌ والموسقخ العوثُةخ مون ثلاَخ ٍوخ 

ٍةَخ اللَوُةخ  و الزوثىَةدخ فدٍ العدبلو ؽَا قوااح الزبهَـ والزعيةو ما اْفسبا  ربض -  جذ مبواععخ ربهَـ المّ

العوثددٍ وأٍددٗمٍ فددٗل العٖددو الؾددلَش  نةهددب ظيةددذ  ٍددُوح لددٕهاكح الَُبٍددُةخ ْٕددؾبة القسددٜ والموارددت 

الَدديسبنُةخ  وقددل  فٚددذ هُموددخ الَُبٍددٍ هلددً نضَددبد مزٗؽقددخ فددٍ مغددبٖد كددبب مددا الموز ددو  ب َقزٖددو فُهددب 

لعبمل المعوفٍ  َمضووب  ب ننكو نيً ٍجُل الدنكو فْدل المَدُوح إٔدٗؽُخ اليَزىنُدخ نَّدهب الزدٍ اٖؽزضبم هلً ا

دو قدواه رىؽُددل الزعيدُو ٍدوخ  ْة ثامددبل  0891ندلةكنب  ثدوى  ٛىاههدب ٍددبثق ب، صدو مَدُوح الزعيددُو الزىنَدٍ الدنٌ لددئا ث

وفق  0811و ٍوىاد  ٌ ٍوخ نوَٚخ وٕيذ هلً ؽلة الزسيةس ليىٕىل هلً مَزىي اللنمبه  وٍىََوا ثعل نْ

ب  فًٚ هلً نزبئظ ٍيجُةخ نيً  مْوو  عبب كوثُبً، ك مؾبكبح ليزعيُو الّونٍَ ممة ل هلً مغوة فننة  ٍونبب مب رؾىة

ريو الموؽيدخ الزبهَقُدخ ٖ ٍدُةمب فدٍ نيدىم العوثُةدخ وآكاثهدب مَزىي مزملهٍٍ
90

ديؼ ملدو القسد  ثؾيدىل    لضدا  ٕب

زعوَت كوب هنلاك  و رقسدُٜ مَدجةق، وفَدؼ المغدبل الضقدبفٍ الدىٛوٍ ليموْدىهاد روة ثمقزٚبهب انزمبك ال روقُعُةخ

ة ر صُواد الزُبهاد الغنهوَخ دوخ فضوَة دب المْوقُةخ كوب ؽنه ما رَوة ٖة ؾ "و"الزمبمُخ هلً نقىل نبّئخ  ُو مب
91
، 

ب مقزدوؽُا صو ثلاَخ رَعُوبد القوب المبٍٙ روة هقدواه مْدوو  روثدىٌ آفدو انزجدو  ٕدؾبث  الزعوَدت كَمب ىعُد

الوعى  هلً مْوو  كوثُبً  وفٍ ال وف الواها َهيةل الجع٘ لعىكح الزعيُو اليَزىنٍ ثمب فُ  الزعيُو اْكبكَمٍ 

زوٛ ليزَغُل ث  ؽزًة ّهبكح الجبكبلىهَب، كمب َزىإدل هندبكح فدزؼ الّدوو  ثعلَدل المدلب الزىنَدُةخ كوب  النٌ ٖ َْب

هاد ثُلا ىعُخ واعزمبنُةخ  واقزٖبكَخ واٍزوارُغُةخ مزضبميخٙىاثٜ وٖ مقوة
92
ثبٍزضوبا قواه قٚبئٍ ٕبكه نا  

ددمً ثْددُـ الغددبمس اْن ددو وفووندد  ووىهاا  08/0/4304المؾضمددخ أكاهَددخ َددىم  ووصُقددخ  مٚددً نيُهددب مددب ََب

ٍةَدخ كَوُةدخ نيمُةدخ مَدزقيةخ ممٚدبح َدى ٔة نيً  بة عدبمس اليَزىندخ مّ م الزوثُخ والزعيُو العبلٍ والّْوب اللَوُةخ رو

ىه ثبلهُئخ العيمُةخ!    4304مبٌ  04  ثبلغبمس اْن و ريامو ب مس فزؼ  قّبل  ورَيُمهب لمب ٍمة

                                                           
89
 412، ٓ 4300، موكي كهاٍبد الىؽلح العوثُةخ، ثُوود، 0مبكٌ فُجو  العيو والَُبٍخ ثىّٕهمب ؽوفخ، روعمخ عىهط كزىهح، ٛ -

90
 209 -230الغبثوٌ  ٕىد السبلت   ، م ً، ٓ ٓ  -

91
 08، ٓ 4302، موْىهاد ىفبهف، رىنٌ، 0هاعس  ؽمل فبلل   كُف ىه  الّضو الزضُّوٌ فٍ صمبنُوبد القوب العْوَا ثزىنٌ، ٛ -

92
دمةً ثبلهُئدبد العيمُدخ ثعلَدل الّدوو  اليَزىنُدخ الؾبلُدخ يٕدّبقٌ، ثوديهد، قدبثٌ، ٍىٍدخ     ا - لموْدىهح َمضا رّٖةؼ ثع٘ الجٗ بد الزدٍ رٖدلههب مدب ََب

كاهَددخ  وفددٍ جع٘ المىاقددس اٖلضزوونُددخ ليز كددل مددا اهرغبلُددخ قددواه هنددبكح الزعيددُو اليَزددىنٍ  هم ٖ َْددزوٛ لمياولزدد  ٍددىي ّددهبكح ملهٍددُخ وثعدد٘ الىصددبئق أثدد

 الزلهٌَ َزو اٖكزّبا ثجع٘ المجبكئ العبمخ مضل رلهٌَ الّق  المبلضٍ والمنهت اّْعوٌ   
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لو رضا عمُس ريدو المَدبهاد نبعمدخ ندا عهدل  و ٍدىا رقدلَو ْبة ردلاه  اْفسدبا والهودبد مدا ٍدمبد 

اقددخ هلددً  ددل  فٚددل، وهنةمددب كبنددذ رعجةددو نددا ٍُبٍددبد  صقبفُةددخ وروثىَةددخ ٖ هددوة الزغددبهة أنَددبنُةخ القٗةقددخ والزىة

لىاٙددعُهب ٍددىي الددنةة نددا مٖددبلؾهو النارُددخ، فبْهٍددزقواُٛةخ اليَزىنُةددخ الزددٍ اٍددزمبرذ فددٍ رعسُددل الغهددىك 

إٔٗؽُخ كبنذ رعيو نيو الُقُا  بة الزعيُو اليَزىنٍ  ُو قبكه نيً رد مُا مَدزقجل فوَغُد  و نةد  ثٖدلك الزاكدل 

ا مارُةددب، وٖ  كلة نيددً ملددو مددا  نةهددب ك بنددذ روٍددل  ثوباهددب هلددً المددلاهً العٖددوَخ لُ ددلة عددبمس اليَزىنددخ مددٗم 

لّفددبقُُا
93

ددب نددا قددواه  يددق اليَزىنددخ الددنٌ ٛمددٌ وظُّزدد  الووؽُددخ واٖعزمبنُددخ والزبهَقُددخ فقددل كددبب فددٍ     مة

ا نيدً  عىانت مود  َهدلف هلدً الدزقئة مدا مودبواح  هثعدخ نْدو  لدف ٛبلدت كدبب مدا الممضدا  ب َْدضةيىا فسدو 

دخ  بة الدينُو الؾجُدت ثىهقُجدخ كدبب َعدٍ ونُ دب نمُق دب الَيس ٕة هَدخ فب خ الَُبٍُخ الىلُلح نول ارجبنهدب ٍُبٍدخ رؾوة

"موٌ العقيُدخ اليَزىنُدخ" ثعدل مْدبهلر  لزودبمٍ معبهٙدخ  مضدبلهو مدا ـ ثقسىهح ما وّٕهو فٍ هؽلي هٍدبئي  ثد

ؽلَض بموٌ الزضىَا اللَوٍ لَبٍخ ثيلانهو فٍ اللول أٍٗمُخ المَزقيةخ 
94

  ثُومب كبنذ هٕٗؽبد ٍدجعُوبد القدوب 

ا لزيو الَُبٍخ اٖهرغبلُدخ، هم لدو ريزّدذ الَديسخ الجىهقُجدخ لمَد لخ اليغدخ والهبىَدخ هٖة ثعدل ّدعىههب  المبٍٙ امزلاك 

السٗثُخ ثّونَب وامزدلاكهب هلدً ردىنٌ كوب رّضُدو  0811ثبلقسو المؾل  ثَيسزهب الَُبٍُخ ثعل م بهواد مبٌ 

ت القوَجخ والجعُلح الزٍ ٍزغوٍ اللولخ الزىنَُخ نزبئغهب فٍ مب ثعل ما فٗل روبمٍ الزُةبهاد أٍٗمىَةخ فٍ العىاق

 فٍ العقىك الزبلُخ وهلً الُىم!

واَْلَىلىعٍ ُٙةق اِفب ،  لو رْنة هٕٗؽبد ثلاَخ رَعُوبد القوب المبٍٙ نا هنا الموؾً الَُبٍىٌ

هم لو رضا رهلف فٍ ؽقُقزهب ٍىي هلً فلمخ ن دبم ٍُبٍدٍ قدبئو ثزيمُدس ٕدىهر  مدا فدٗل الزوكُدي نيدً الوزدبئظ 

ُخ ليمو ىمخ الزوثىَخ ومؾبٕوح "فٖو" اَلَىلىعٍ وٍُبٍٍ فدٍ مدب َبعزقدل  نةد  مدا العوبٕدو المَدهمخ فدٍ  الضمة

ب ال موؽيخ الواهوخ الزٍ كدبب مدا المّزدوٗ  ب َدزو فُهدب ردلاه   فسدبا المبٙدٍ رغنَخ وعىكه ور مُا هملاكار    مة

خ المزعيةق موهب ثبلمَ لخ الزوثىَخ واللَوُةخ فنبة  ٕة ثبٖنضجبة نيً ُٕب خ معوفُخ لغمُس أّضبلُبد المسووؽخ فب

ب، هم َزىإل الزغبمة الَُبٍىٌ واٍٖدزقسبة اَْدلَىلىعٍ  اْؽلاس الْبهلح والمزَبهنخ رضجذ نضٌ ملو رمبم 

ح قل رهدلةك وؽدلح نَدُغ  اٖعزمدبنٍ الزدٍ كبندذ مٚدوة اْمضدبل  نيً ؽَبة ؽبٙو ثيل َئاة رؾذ معٚٗد نلة

مون القلَو  ملو  بة هنبكح الزعيُو اليَزىنٍ ثهدنه السوَقدخ وفدٍ هدنا ال دوف ثبلدناد ٖ َمضدا هٖة  ب َضدىب نوٖدو 

دب ههثب  ليمغزمس ونميُةخ رغُُو لىعهز  نا اْهلاف ال ؾقُقُةخ الزٍ ْعيهب انزّٚذ ّوائؼ اعزمبنُةخ واٍدعخ رسيةع 

ٍةَددبد مددا المّددووٗ  ب رضددىب  ليزقددلةم والؾوَددخ والضوامددخ  وهددى مددب َزغيةددً الُددىم فددٍ اْعددىاا المزددىرةوح ثددُا مّ

                                                           
93
ب نٖوَة ب مضيمب كبب ٕوُس الُْـ ٕبلؼ المبلق - ً اثو  رعيُم   ٍ النٌ رىلًة مُْقخ الغبمس اْن و، ثُومب كبب َلهة
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 001 -009ؽغٍ  ثىهقُخ وأٍٗم   ، م ً، ٓ ٓ  -
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مزغبنَددخ
95

  هٙددبفخ هلددً  نةدد  ٍُزَددجةت فددٍ فددزؼ ميّةددبد ٖ فبئددلح ربوعددً موهددب ليمغمىنددخ الىٛوُةددخ ثبٍددزضوبا ثعدد٘ 

ح  بة المٖددبلؼ ٕددؾ الْقٖددُةخ مضددل اْمددٗ  الزددٍ كبنددذ ربثعددخ لغددبمس اليَزىنددخ قجددل اٍٖددزقٗل صددو  لؾقددذ ثعددلة

وىاهاد
96
  

هبة الؾبعددخ الُددىم هلددً هنددبكح قددوااح ربهَقوددب قددوااح وانُددخ ٙددووهَةخ ْنةهددب نقسددخ اٖهرضددبى الزددٍ َغددت 

م نَّدهب ليقسدس مدس "اٍدزوارُغُب الجدلائل" الزدٍ  اٖنسٗ  موهب لز ٍدٌُ مْدوو  صقدبفٍ  ٍبٍد  و بَزد  فضدوح الزقدلة

وب ورجعُزوب    ٍهمذ فٍ رغُُت ونُوب ورعمُق رقيّة

ٍةَددخ اليَزىنُةددخ وفددق هؤَددخ  -ة اليَزىنددخ وأٍددٗم الزىنَددٍ  َوجغددٍ الُددىم هنددبكح الو ددو فددٍ مىقددس المّ

ظدلة العدىكح هلدً ربهَقُخ ٍيُمخ و ثعبك اٍزوارُغُخ مزضبميخ ما  عل الز ٌٍُ المعوفٍ لقُبه ؽٚدبهٌ مزدُا فدٍ 

ا نا ؽلاصخ مَزيجخ  و  ٕبلخ ىائّدخ، ونغدبػ نلَدل  ح فٍ مغزمعبروب المعبٕوح رعجُو  الؾلَش نا العبمل اللَوٍ ثقىة

الغهددبد الَُبٍددُخ اللافيُددخ والقبهعُددخ فددٍ رىظُددف ملددو "الو ٍددمبل الومدديٌ" لقلمددخ  هددلافهب القبٕددخ الزددٍ 

 الزقلةم والؾوَخ والضوامخ  رزعبهٗ مس رسيةعبد ريو الْعىة الموزّٚخ فٍ رؾقُق

قمددُا ثوددب فددٍ ظددلة ملددو الَددعٍ هلددً الز ٍددٌُ المعوفددٍ  ب ٖ نددنهل نددا نددلةح ؽقددبئق ربهَقُددخ موهددب  بة 

ظ ليْددعىه الددىٛوٍ هثةددبب موؽيددخ  ٍةَددخ اليَزىنُددخ قددل لعجددذ كوه المؾددبف  نيددً هبىَةددخ الددجٗك والعوٖددو المددّعة المّ

"معقدل ـ "وقدىك المعوكدخ" وعدبمس اليَزىندخ ثدـ السيجدخ اليَزدىنُُا ثد اٍٖزعمبه هلً ؽدلة ّدجة  فُد  القدبكح الىٛوُدىب

ا معزلٖ  لٍٕٗم ٙما ؽمبَخ المغزمس واللولخ مدا المدلة الىهدبثٍ فدٗل  ه  الؾية"، ثل  كضو ما ملو قلةمذ رٖىة

ل ما القوب العْوَا  وهٍ مَ لخ هبمخ َوجغدٍ  رؾيُيهدب القوب الضبما نْو، صو الزُبه أفىانٍ ُٛيخ الوٖف اْوة

ف ثبلؾُىَةخ فٍ مغزمعبد ََز صو فُهدب  ٍةَخ كَوُخ وروثىَخ رزٖة وفهمهب، هم َعُل الزَبؤل نا ملي الؾبعخ هلً مّ

 اللَا ثوُٖت  بلت فٍ ونُهب وٖونُهب 

ا رّزقدو ثهدو هلدً الُدىم ردىنٌ فدٍ مؾُسهددب  اك  كمدب  بة اليَزىندخ ماد الزعيدُو الزقيُدلٌ هدٍ الزدٍ  نغجدذ هوة

اك فٍ إٔٗػ اٖعزمبنٍ ونجدل العيَدي الضعدبلجٍ فدٍ الوٚدبل العوثٍ وأٍٗم ٍ  مضبل الْبثٍ فٍ اْكة والؾلة

الَُبٍٍ واللنىح هلً اللٍزىه والُْـ اثا نبّىه فٍ الزَُّو ومقبٕل الْوَعخ    فهل  بة الزغلَل  و أثدلا  ٖ 

                                                           
95
ا ثُا همبم عبمس اليَزىنخ الؾبلٍ ما عهخ وعبمعخ اليَزىنخ ووىاهح الّْوب اللَوُخ ما عهخ  فوي  -  مضل القٗف النٌ كبب ٍبئل 

96
اد 8رسبلت مُْقخ الغبمس الؾبلُخ ثنهعب  ممزيضبد الغبمس ما نقبها د مضدل ثوبَدخ كيُدخ  -  فوَدل ومعهدل اثدا ّدوف وعبمعدخ اليَزىندخ والقيلونُدخ    ومقدوة

  فوي ثغل الملب الزىنَُخ وثقَوسُوخ الغيائوَخ، وقل اٍزعبكد فعٗ  ثقواه قٚبئٍ مقوة القيلونُخ  
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ٍةَبد الزقيُلَةخ وهلغباه ب كوب روكُي ثلائل ؽقُقُخ ماد فبنيُدخ رؾدلة َضىب هٖة ما هؽو الزقيُل؟ هل  بة فيقيخ المّ

مؾيةهب مغبموح  ُو م مىنخ العىاقت
97
 ؟

لَوب ثهنه الزَبؤٖد نقزيب ؽوُو ب هلً الزقيُل  و نلنى هلُ ، ولضوةوب نوجة  هلً ٙدووهح هندبكح الو دو فدٍ مدب 

ٍةَدبرٍ َّلةدف ثدُا مقزيد ف اٖعزهدبكاد الّوكَةدخ َجلو  نة  مَيةٌو ث  نًَ  ب نهزلٌ هلدً مقبهثدخ فدٍ هٛدبه فضدو مّ

 ر لُّ ب هثلانُة ب ٖ ر لُّ ب ريُّقُة ب 

ٍةَدبد الجلَيدخ الزدٍ  َوجغٍ الَدعٍ فدٍ هٛدبه ريدو المقبهثدخ هلدً فهدو اٍْدجبة والعىامدل الزدٍ  نبقدذ المّ

 هكيرهب كولخ اٍٖزقٗل والؾضىمبد المزىالُخ هلً َىموب هنا نا ر كَدخ اْكواه المىكىلدخ هلُهدب فدٍ مَدزىي هنزدبط

فسبة كَوٍ مزمبٍو ََزىنت قُو الؾلاصخ وَٖدىب الهىَدخ وَيجةدٍ اؽزُبعدبد المغزمدس الووؽُدخ والمعوىَدخ  كمدب 

ددو نغيهددب نددا مغددبهاح الوَددق الددنٌ فوٙددز  عهددبد فبهعُددخ  فددوي ٍددىاا موهددب مددب كددبب ٙددما "أٍددٗم  َة َّ

ٍةَدبد ا للَوُدخ والعيمُدخ الؾلَضدخ الزدٍ المْوقٍ"  و "أٍٗم اْوهوثٍ"  فما المعيىم  نة  رو ر ٍدٌُ ثعد٘ المّ

ٍةَدخ اليَزىنُدخ القلَمدخ مضدل كيُدخ الْدوَعخ و ٕدىل الدلَا الزدٍ  ا ليمّ َمضا انزجبههدب ثْدضل مدا اّْدضبل امزدلاك 

ٍةعذ ثبّزمبلهب نيً معهلَا واؽل ْٕىل اللَا والضبنٍ   ٕجؾذ مون الزَعُوبد رعوف ثغبمعخ اليَزىنخ الزٍ رى

ٍةَدبد  فدوي ميؾقدخ ثدبلىىاهح اْولدً ليؾٚبهح أٍٗمُخ وموكي كهاٍ بد هٍٗمُخ ثدبلقُوواب، ىَدبكح نيدً مّ

ٍةَددبرُةخ ٙددما عهددبى  ك  ىمددخ مّ مضددل كَددىاب أفزددبا والمغيددٌ أٍددٗمٍ اْنيددً    فهددل كددبب اْمددو ؽقة ددب مغددوة

ٍةَددبرٍ  كجددو هددى نَّدد  مقزددل نعوددٍ "كولددخ الزو ُمددبد" مّ
98
الزددٍ لددو رْددهل هٕددٗؽبد عنهَددخ ثقددله مددب نوفددذ  

ؽبد ّضيُخ رؾذ ٙغٜ الٖىلخ اْوهوثُخ  م  بة المَ لخ كيةهب مورجسدخ ث ىمدخ هنَدبب رعدىىه قدلهاد الّعدل هٕٗ

 القٗة   م العبمٗب معب؟!

ا ندا موسدق "عيدل الدناد" ْبة نوبٕدو  ٌة ٍّا آفو ثعُدل  نعزقل الُىم  نةوب ثؾبعخ هلً مَبالخ الناد قجل  

م مزغيغيخ فٍ الجوً العمُقخ لْقٖدُزوب "القبنلَدخ"  ومدا هدنا المو دىه فننةد  ٖ ٍدجُل هلدً رؾقُدق اٍٖدزقٗل  الز ىة

 الضبمل فضوَة ب ومبكَة ب هٖة ثزؾوَو الناد ما نوبٕو الغنة هلً الىهاا ونوبٕو اٖ زواة 

ما إٔٗػ اللَوٍ هلً الزوىَو الّيٍَّ  لئا كبندذ الوٖدىٓ اللَوُةدخ ٖ رّهدو ثمعديل ندا ٍدُبقبرهب  -ط

ب َ عوٍ  بة ٛو  رمضةل الموععُةخ اللَوُةخ وفهمهب ر لة ههُوخ نىامل ربهَقُخ وٍىٍُىصقبفُةخ فنبة ملو ٖ المقزيّخ ممة

م الضقبفخ العوثُخ أٍٗمُخ النٌ َجوى فدٍ ندلةح فٖدبئٔ  ثوىهدب "الزعدبلٍ واٖنّٖدبل  َغت  ب َغُةت ؽقُقخ ر ىة

                                                           
97
ٍةَدخ مّمودىب ثدٗ ؽدلوك الدنٌ انعقدل فدٍ مدبٌ رؾلةس هٙىاب الَُةل فٍ الم - ثمدواكِ ندا مَد لخ الزقيُدل ونٗقزهدب ثؾدبلزٍ الزٖدلة   4302ّرمو الضدبنٍ لمّ

 واٖنقَبم الزٍ رْهلهب الموسقخ العوثُةخ ؽبلُة ب 

98
 84، ٓ 4331، الموكي الضقبفٍ العوثٍ، ثُوود/اللاه الجُٚبا، 4نجل هللا العووٌ  مّهىم اللولخ، ٛ -
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نا الىاقس" و"اٖنْسبه الوٍَّ"
99

"الغهل الغلَل" الدنٌ َغمدس ثدُا "الغهدل    وهى مب َزَجةت فٍ روبمٍ ظبهوح

المدديكوط" وفددق المٖددسيؼ اْفٗٛددىنٍ و ّددضبل مَددزؾلصخ ثّعددل الضددىهح الزضوىلىعُددخ والمعيىمبرُددخ واٖرٖددبلُخ 

ورعلةك الزغوَلاد ورضبصوهب
100
  

ُ   ولُُّ   مة ا نيً علة المغزمعبد فنبة نىن  المقلةً  و مب ََب هوا وهما كبب هنا الغهل الغلَل َْضةل فسو 

Olivier Roy  ٍقدخ ليمَد لخ فد "الغهدل المقدلةً" َْدضةل  فسوهدب نيدً أٛدٗ   وهدى مدب َقزٚدٍ معبلغدخ معمة

ا ثميَل ما الزْ ٍة والزقَُو  لا ردزوة ريدو المعبلغدخ الم مىلدخ فدٍ الؾبلدخ العوثُةدخ  ك  العبلو العوثٍ النٌ  ٙؾً مهلة

ٍةَدبد ماد المغدل الزيُدل، وٖ ثزقيُدل ال زسجُدق الغوثدٍ ليؾلاصدخ كوب مواندبح فٖىٕدُةخ المغدبل ثننبكح ثعدش المّ

وهنةمب ثعميُخ هٕٗػ صقبفٍ ّبمل نقسخ اهرضبىه هٕدٗػ  الزلاولٍ العوثٍ أٍٗمٍ، وٖ ثعميُةخ ممبصٗد ريُّقُخ،

والقُو كَوٍ َبعُل الو و فٍ وظبئف اللَا فٍ المغزمعبد الؾلَضخ ثلل اليهش وهاا هقبمخ ممبصٗد ثُا القُو اللَوُخ 

الؾلَضخ
101
  

لئا َنهت الجع٘ هلً  بة أٍٗم ثؾبعخ هلً "لدىصو" نوثدٍ َمضود  المجدبكهح ثنٕدٗػ كَودٍ ؽقُقدٍ فدنبة 

ه ٖ َقيةل فقدٜ مدا قُمدخ نلَدل أٍدهبمبد إٔدٗؽُةخ ثبلعدبلو أٍدٗمٍ، ثدل كدنلو نينزد  الزجَدُسُةخ  هنا الزٖىة

هح المعبٕدوح الزدٍ ولدً فُهدب ىمدا الزّضُدو الّدوكٌ الموقدن  و ثبنزجبه  نةد  َغّدل المزغُةدواد الزدٍ نوفزهدب الؾٚدب

ٍةَبرٍ المزعلةك الزُةبهاد واٖرغبهبد المؾزضو هلً هؤَخ اٍدزوارُغُخ  "الغمبنخ المقزبهح" لُؾلة مؾية  الزّضُو المّ

واٙددؾخ نيددً اْمددلَا المو ددىه والجعُددل، ىَددبكح نيددً ٕددوع  ليقددواه الؾٚددبهٌ المٖددُوٌ مزمددضٗة  فددٍ ٕددُب خ 

  ىمخ روثىَخ وصقبفُخ مَزولح هلً مؾلةكاد معوفُةخ ثُةوخ و هلاف قىمُةخ وهنَبنُةخ واٙؾخ مو

هبة اٍزعبكح الّعبلُةخ الؾٚبهَخ ٖ َضىب ثبلؾوُا هلً المبٍٙ  و مؾبولخ هنبكح ثعضد ، فزيدو  ّدضبل وصىقُدخ 

فبٛئخ ثمدب  بة القُمدخ اٍْبٍدُةخ ليزدواس قُمدخ نَّدُةخ
102
هدب الزدنكُو ثقدلهح الد  ناد نيدً القيدق وأثدلا ، وهنةمدب  همة

هددب الو ددو هلددً أنَددبب ثٖددّز  كبئو ددب ؽقةبنُة ددب هاد علَددلح  همة ثبثزددلا  رٖددىة
103

، والزمُُددي فددٍ أٍددٗم ثددُا عددبنجٍ 

الوٍبلخ والزبهَـ
104

ب نيً اْنقبة     ٕ ا ٖ نضى ب مَزموة  م   ، والو و هلً الزبهَـ ثّٖز  رقلة

                                                           
99
 009-004، ٓ ٓ 0888، الموكي الضقبفٍ العوثٍ، ثُوود، 4 العووٌ  اَْلَىلىعُب العوثُةخ المعبٕوح، ٛنجل هللا -

100
ٍةَخ الغبمعُخ، ثُوود، 0رىمبً كىنبنل  الغهل الغلَل ومْضيخ الضقبفخ، روعمخ موٖىه القبٍٙ، ٛ -  09 -9، ٓ ٓ 4332، المّ

101
 099، ٓ 4331، كاه السيُعخ، ثُوود، 0د إٔٗػ، ٛمؾمل الؾلاك  أٍٗم نيواد العوف واٍزوارُغُةب -

102
 008، ٓ 4300، الْجضخ العوثُةخ ليوْو، ثُوود، 0ٛ  نجل الوؽما  الؾىاه  فق ب ليّضو، ٛ -

103
 90، ٓ 4338، اٖنزْبه العوثٍ، ثُوود، 0نجل الضوَو ٍووُ  الزواس والعيمبنُخ، روعمخ  ؽمل القجبنغٍ، ٛ -

104
 009، ٓ 4330، كاه السيُعخ، ثُوود، 0ٗم ثُا الوٍبلخ والزبهَـ، ٛنجل المغُل الْوفٍ  أٍ -
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هاد علَل ح رّهةدل لزْدضُل مّدبهُو و نَدب  معوفُدخ علَدلح كوب مواععدخ ثُل  نة  ما المؾبل ُٕب خ رٖىة

ا نيً أثلا  واٖثزضبه  وفٍ هدنا المٚدمبه َمضدا انزجدبه  نقلَخ ليزواس لضٍ ٖ َْضةل نجئ ب ؽٚبهَة ب، وهنةمب ؽبفي 

م كلددُٗ  هٙددبفُة ب نيددً  بة المَددزغلةاد الزب ٍةَددخ اليَزىنُددخ ُٛيددخ مددب َوثددى نيددً قددوب ونُددف رقددلة هَقُددخ مَددُوح المّ

دب و ٕدؾبثهب هٖة   ٍ وؽُضُبرهب "نبمىً" َغت اٖمزضدبل لد ، وهبة كدلة معبكَدخ لمقزٚدُبر  لدا ريَدل اْوٙدب  هٖة ثّ

ب    رْومم 

د ثهدب  وهوثدب فدٍ اٖنزقدبل مدا ٍديسخ كوَدُخ كَوُةدخ َزٖدلةههب الجبثدب  لقل  صجزذ الزغوثخ الزبهَقُخ الزٍ موة

اصخ الَُبٍُةخ لَُذ موّٖيخ نا العىامدل الضقبفُدخ واٖقزٖدبكَخ، وهنةمدب وأكيُووً هلً  ن مخ كَمقواُٛةخ  بة الؾل

هٍ نزبط وانعضبً لهب ثبنزْبه ريو المّصةواد فٍ ّضل رغبهة مزعلةكح ما هٕٗػ كَوٍ هلً روىَو فيٍَّ وصدىهح 

زديال رقوُخ وٕدوبنُخ، فهدنه الَدُووهح هدٍ الزدٍ ععيدذ مدا الو دبم الدلَمقواٍٛ ؽقُقدخ ربهَقُدخ  ُدو قبثيدخ لٗف

ث وهوثب والغوة الؾٚبهٌ نبمخ  لنا فنبة العبلو العوثٍ ثقله مب هى فدٍ ؽبعدخ هلدً المؾبف دخ نيدً فٖىٕدُةز  

دب هلدً وٍدبئل الدزمضةا المدبكٌ لزؾقُدق مجزغدبه  وهدنا المجزغدً لدا َزؾقةدق هٖة ثبلْدوو    ٚ الؾٚبهَخ فهى ثؾبعدخ  َ

ٍٚ هلً روىَو فيٍَّ وهٕٗ ػ صقبفٍ ّبمل َقئة المَيو الؾيَا مون القدوب الّىهٌ فٍ هٕٗػ كَوٍ معمةق َّب

 العْوَا ما مقزيف أكواهبد الزٍ رضجةل ٛبقبر  ورؾبٕوهب 

هاد الَُبٍددىَخ  هبة رّعُددل الددىنٍ الزددبهَقٍ لددا َددزوة هٖة ثزغددبوى الضوبئُددبد اليائّددخ الزددٍ ععيزهددب الزٖددىة

ب ٖ فضدب  مود  مضدل صوبئُدخ ا ا مؾزةم  ٍٔدٗم والعيمبنُدخ والعقدل والدلَا واْندب واِفدو والزغبمثبد اَٖلَىلىعُخ قله 

ه الؾقُقدٍ ٖ َمضدا  ب َدزو هٖة  ه اْفضبه والمغزمعبد  بة الزسدىة وإْبلخ والؾلاصخ    ثُومب َبضجذ ربهَـ ن بم رسىة

فٍ هٛبه رّبنل عللٍ ثُا مقزيف  ىواط هنه الضوبئُبد و ُوهب، ولوب فٍ مدب انزهدً هلُد  القسدبة المبثعدل ؽدلاصٍ 

والقسبة اللَوٍ مس الجبثب الَبثق هارَوغو  مضيخ َمضا اٍٖزئوبً ثهب Hebermasس هبثومبً م
105
  

                                                           
105
 11 -28، ٓ ٓ 4300، علاول ليوْو، ثُوود، 0َىه ا هبثومبً وعىىَف هارَوغو  عللُخ العيموخ العقل واللَا، رعوَت ؽمُل لْهت، ٛ -
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دق  لهب نيً وعدىة ألمدبم المعمة ٍةَخ اليَزىنُةخ مب ٖ َقل نا صٗصخ ّووٛ  َبؾُل  وة َقزٍٚ هٕٗػ المّ

قزيّددخ، وَددورجٜ صبنُهددب ثزغددبوى مؾددبوه  ٍةَددخ ُٛيددخ نهددىك مب ثزبهَقُددخ نميُةددخ إٔددٗػ نَّددهب الزددٍ نوفزهددب المّ

لىظددبئف الممضوددخ لهددب فددٍ هددنا الموعسددف إٔددٗػ وآلُبردد  و هلافدد  الؾيددىل الزوقُعُةددخ وأٍددقبٛبد هلددً رؾلَددل ا

الؾبٍو ما ربهَقوب، وَقزٍٚ صبلضهب انلهاط نميُةخ هٕٗؽهب ٙما اٍزوارُغُب مزضبميخ رَعً هلدً هٕدٗػ صقدبفٍ 

 ّبمل 
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 :المصادر والمراجع العربيّة

به مؾمل   هٕٗػ الزعيُو ثبلغبمس المعمىه وفسبة ُّق  المجووه اٍْزبم أمبم  - مؾمل السبهو اثا نبّىه، مسجعخ أهاكح،، الزىهبمٍ ينمة

0829 

ٍ يلسٍّ   ثىهقُجخ وأٍٗم الينبمخ وأمبمخ، كاه الغوىة ليوْو، رىنٌ،  -  4332ؽغة

اك يالسبهو   الزعيُو أٍٗمٍ وؽوكخ إٔٗػ فٍ عبمس اليَزىنخ، اللاه الزىنَُةخ ليوْو، رىنٌ،  -  0810الؾلة

 4331، كاه السيُعخ، ثُوود، 0العوف واٍزوارُغُةبد إٔٗػ، ٛ الؾلاك يمؾمل   أٍٗم نيواد -

 4302، موْىهاد ىفبهف، رىنٌ، 0فبلل ي ؽمل    كُف ىه  الّضو الزضُّوٌ فٍ صمبنُوبد القوب العْوَا ثزىنٌ، ٛ -

 0819أٍٗمٍ، ثُوود، ، كاه الغوة 4ثا القىعخ يمؾمل   ربهَـ معبلو الزىؽُل فٍ القلَو والغلَل، رؾقُق ؽمبكٌ الَبؽيٍ، ٛ -

 0811، موكي الجؾىس فٍ نيىم المضزجبد، رىنٌ، 0{، 0819ٛ-0890اليَلٌ ينيٍ   ر هَـ الْعجخ العٖوَخ اليَزىنُةخ} -

 4338، اٖنزْبه العوثٍ، ثُوود، 0ٍووُ ينجل الضوَو   الزواس والعيمبنُخ، روعمخ  ؽمل القجبنغٍ، ٛ -

 4330، كاه السيُعخ، ثُوود، 0ٛ الوٍبلخ والزبهَـ،الْوفٍ ينجل المغُل   أٍٗم ثُا  -

 0818 ثٍ الُٚبف ي ؽمل   هرؾبف  هل اليمبب ث فجبه ميى  رىنٌ ونهل اْمبب، رؾقُق  ؽمل السىَيٍ، اللاه الزىنَُةخ ليوْو، رىنٌ،  ثا -

ٍةَخ الزمُمٍ ليجؾش العيم0808ٍ-0849ُٙف هللا يمؾمل   الؾوكخ السبلجُخ الزىنَُخ } -  0888، ى ىاب/ رىنٌ، {، مّ

 4332ُٙف هللا يمؾمل   الملهط والضوٍٍ، مضزجخ نٗا اللَا، ّٕبقٌ،  -

 0819اثا نبّىه يمؾمل السبهو    لٌُ الٖجؼ ثقوَت، الْوكخ الزىنَُةخ ليزىىَس،  -

 0880اثا نبّىه يمؾمل العيَي   عبمس اليَزىنخ المعيو وهعبل ، كاه ٍُواً ليوْو،  -

 0810، الله الزىنَُخ ليوْو، 0الّبٙل   الؾوكخ اْكثُخ والّضوَخ ثزىنٌ، ٛ اثا نبّىه يمؾمل -

 4300، الْجضخ العوثُةخ ليوْو، ثُوود، 0نجل الوؽما يٛ    الؾىاه  فق ب ليّضو، ٛ -

 0882، ثُذ الؾضمخ، رىنٌ، 0ٛ والٖبكقُىب، نجل الَٗم ي ؽمل   الملهٍخ الٖبكقُةخ -

 4331، الموكي الضقبفٍ العوثٍ، ثُوود/اللاه الجُٚبا، 4لولخ، ٛالعووٌ ينجل هللا   مّهىم ال -

 0888، الموكي الضقبفٍ العوثٍ، ثُوود، 4العووٌ ينجل هللا    اَْلَىلىعُب العوثُةخ المعبٕوح، ٛ -

 0883، كاه الزوكٍ ليوْو، رىنٌ، 0 ، رعوَت ؽمبكٌ الَبؽيٍ، 0829ٛ -0803العُبٍّ يمقزبه   الجُئخ اليَزىنُةخ ي -

 4300الغبثوٌ ينجل الجبٍٜ   ٕىد السبلت اليَزىنٍ ؽوكخ صقبفُةخ ٍُبٍُةخ، موكي الوْو الغبمعٍ، رىنٌ، -

 4300، موكي كهاٍبد الىؽلح العوثُةخ، ثُوود، 0فُجو يمبكٌ   العيو والَُبٍخ ثىّٕهمب ؽوفخ، روعمخ عىهط كزىهح، ٛ -

ٍةَخ الغبمعُخ، ثُوود، 0موٖىه القبٍٙ، ٛ كىنبنل يرىمبً   الغهل الغلَل ومْضيخ الضقبفخ، روعمخ -  4332، المّ

  ه0049مغمى  روارُت عبمس اليَزىنخ وميؾقبرهب  كام هللا نموان ، المسجعخ الزىنَُةخ  -

 0848، مسجعخ اٖرؾبك، رىنٌ، 0المهُلٌ يمؾمل الٖبلؼ   ٖئؾخ فٍ هٕٗػ الزعيُو اليَزىنٍ ثزىنٌ، ٛ -

 4300، علاول ليوْو، ثُوود، 0ىَف   عللُخ العيموخ العقل واللَا، رعوَت ؽمُل لْهت، ٛهبثومبً يَىه ا  وهارَوغو يعى -

 4339، كاه الزوىَو، ثُوود، 4، روعمخ همبم نجل الّزبػ همبم، 0ٛهُقل  العقل فٍ الزبهَـ مؾبٙواد فٍ فيَّخ الزبهَـ، المظ  -

 األطروحات والرسائل الجامعيّة

قدخ، هّدواف كمددبل 0831 -0110ٍديُمبب يمؾمدل   مْدوو  الزعيدُو نودل لدىٌَ مبّدىَل ي-   كهاٍدخ نقلَةدخ، ثؾدش لوُدل ّدهبكح اللهاٍدبد المعمة

   4332 -4330نمواب، كيُخ اِكاة ثموىثخ، الَوخ الغبمعُةخ ي

 المقاالت

 0810 فوَل  44و 40َقُخ المغبهثُةخ، الزمُمٍ ينجل الغيُل   مؾبٙو عيَبد هٕٗػ الزعيُو اليَزىنٍ، المغيخ الزبه -
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 0893ٍجزمجو 0، 0كوب همٚبا  كٍزىه اليَزىنُُا الغبمس، عوَلح ٕىد السبلت،    -

 0841كََمجو  1الوائل الوٍمٍ ليغمهىهَخ الزىنَُةخ ثزبهَـ  -

 -09، المغيدخ الزبهَقُدخ المغبهثُدخ،   اليَلٌ ينيٍ   ؽوكخ هٕٗػ الزعيُو ثغبمس اليَزىنخ مون نْد رهب ؽزةدً لغودخ ٕدىد السبلدت اليَزدىنٍ -

 0812، كََمجو 01

 0819 كزىثو  9، 9 ، مغيخ  ٛووؽبد،   0891 -0829ّقووب يالسبهو   الؾوكخ السبلجُخ الزىنَُةخ ي -

 08   ، المغيخ الٖبكقُةخ، 0800اثا نبّىه يمؾمل الّبٙل   رقوَو ؽىل ن بم الزعيُو أٍٗمٍ ثزىنٌ والمسبلجخ ثنٕٗؽ  ي ود  -

 0893كََمجو  09، 09  ً  الضزبة المسوو ، عوَلح ٕىد السبلت اليَزىنٍ،    -

 4300، عبنٍّ 409الغبثوٌ ينجل الجبٍٜ    ثى القبٍو الْبثٍ ٛبلج ب ىَزىنُة ب، مغيخ الؾُبح الضقبفُخ،    -

 :المصادر والمراجع األعجميّة

- Abdel Moula (Mahmoud): - 1° Université Zaytounienne et la société tunisienne, Tunis, le centre national 

de la recherche scientifique, 1971. 

- Abdessamad (Hichem): - La résidence face à la question de la réforme de l’enseignement zaytounien 

(1930-1931), les mouvements politiques et sociaux dans la Tunisie des années 1930 acte du 3ème séminaire 

sur l’histoire du mouvement national (17, 18 et 19 Mai 1985), sidi Bou Said,Tunis, publication scientifique 

tunisienne, 1987. 

- Ayachi (Mokhtar): - La politique coloniale et la question zitounienne dans les années 1930, actes du 3ème 

séminaire sur l’histoire du mouvement national (27, 17et 19 mai 1985), Sidi Bou Said, publication 

scientifique tunisienne, 1987.  

- Ayadi (Taoufik): - Mouvement réformiste et mouvement populaire à Tunis (1906- 1912), publication de 

l’université de Tunis, 1986. 

- Khairallah (Chadly): - Le mouvement révolutioniste tunisien (notes et documents), tome 3, Tunis, 

Imprimerie Marc Corrol, Juillet 1938. 

- Debiesse (Jean): Projet de réforme de l’enseignement en Tunisie, rapport donné en janvier 1958; voir la 

Bibliothèque de I.B.L.A., cote N T 55/21. 

 المقاالت

- Al Muchrif: - Les réformes de l’enseignement Zeitounien, R.E.I, 1930.  

- A (Louis): - La jeunesse tunisienne et les études traditionnelles, I.B.L.A, 3
ème

 trimestre, 1956. 

- Ghazi (Med
 
Ferid): - Le milieu Zeitounien de 1920 à 1933, les cahiers de Tunis, N° 28, 7 année, 4 

trimestre 1958. 

- Kraim (Mustapha): - L’université de la Zitouna dans les années trente, revue tunisienne des sciences 

sociales, N° 8/91, année 1987, publication du C.E.R.E.S, université de Tunis. 

- Machuel (Louis): - L’enseignement musulman en Tunisie, revue tunisienne de l’institut de Carthage, N° 

16, Octobre 1897. 
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