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 ُّلَل  ُ   لُ ــــــَ َمث َواْْلَْرِض  َماَواِت ـــالسَ  ورُ ـــه

ــ َباٌح ۖ الِْمْص ـــ هيَا ِمْص ــــــََكٍة فِ ـــََكِشْ  هُوِرهِ   َباُح ــــ

َجاَجةُ  ُزَجاَجةٍ  ِف   يُوقَدُ   ُدّرِي    َكْوَكبٌ  ََكَََّنَا الزُّ

ِقيَ  َل  َزيُْتوهَةٍ  اَرَكةٍ ــــُمبَ  ََشََرةٍ  ِمنْ    غَْرِبيَةٍ  َوَل  ةٍ ََشْ

  هُورٌ  ََنرٌ  تَْمَسْسهُ  لْ َولَْو َ يءُ ــــِ يُض َزْيُُتَا يَََكدُ 

 يََشاءُ  َمنْ  ِلُنوِرهِ  اّلَلُ  ِديـــــيَْ  هُورٍ  عََلى 

 ِبُكِّ  َواّلَلُ  ِللنَاِس  اْْلَْمثَالَ  اّلَلُ  َويَْْضُِب 

 53 ، اْلٓيةالنورسورة   عَِلمي ْيءٍ ـش 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شـــــــــكر وعرفـــــــــان

 . وااله ومن وصحبو الو وعمى الميداة الرحمة عمى والسالم والصالة هلل والحمد اهلل بسم
 . السراء قبل الضراء في هلل الحمد,  واآلخر األول في هلل الحمد

 . سمطانو وعظيم وجيو لجالل ينبغي كما هلل الحمد,  حال كل عمى هلل الحمد
 « الناس يشكر ال من اهلل يشكر ال: »  وسمم عميو اهلل صمى قال

 . لنا وأنرتو العمم درب لسمك وفقتنا أن ربي الشكر لك,  بحق الشكر يستحق لمن الشكر
 . لي ودعاءىما ودعميما تشجيعيما عمى...  الحنونة وأمي...  العزيز ألبي الشكر
 . معي وصبرىم ودعميم تفيميم عمى... األعزاء وأبنائي...  الغالية لزوجتي الشكر
 اإلشراف بقبول عمينا تفضل الذي,  الكثير ووقتو جيده من أعطانا من إلى الجزيل الشكر
    إلتمام العون يد لنا مد الذي الدؤوب لممشرف,  أسوة وجدناه من إلى,  العمل ىذا عمى

 . موسى بن موسى. د المتواضع البحث ىذا
   بمناقشة تفضميم عمى المناقشة لجنة أعضاء لمسادة وتقديري شكري بخالص أتقدم كما

ثراءىا المذكرة ىذه  . القيمة العممية ومالحظاتيم السديدة بآرائيم وا 
 من الكثير لنا وأناروا أيدييم عمى تعممت الذين أساتذتي كل إلى والعرفان بالفضل وأدين

 . حسناتيم ميزان في اهلل جعميا والمعرفة العمم دروب
 و في الختام نسأل اهلل العمي القدير أن يوفقنا جميعا لما يحبو و يرضاه

                                                                     
 معراج                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهـــــــداء

 ديو إلى :بعد الثناء عمى اهلل إلتمام ىذا العمل أى

 الكريمين حفظيما اهلل تعالى. والديا ،من ربياني صغيرا وسيرا وكدا من أجمي

 نائي الغاليين وأبــــ زوجتي

 جميع أفراد عائمتي األحبة  إلى

 بالدراسة األحبة و األصدقاء و الزمالءإلى كل 

 الوفي مــوسى بن موســى  إلى الدكتور

 

 ...متواضعال ثمرة عمميإليكـــــــم جميعا أهدي 

 

 

 عــازب عثمـان معراج                                     
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نتيجة عوامل  ،شممت جميع المجاالت م تحوالت19عرفت تونس خالل القرن 
ومواكبة التطورات الحديثة. وكان  ،خرى خارجية ساعدتيا عمى النيوضأداخمية و 

صالح حيث انبعثت حركات ثقافية قومية تنادي بضرورة اإل ،الميدان الفكري ابرزىا
 واالىتمام بالحركة العممية . ،وبعث تعميم قومي عصري

حيث لعب دورا رياديا في  ،ارية اليامةحضمراكز الحد الألقد كان الجامع االعظم 
ناىيك عمى  ،حتى في العصور الغابرة ،فذاذوتخريج العمماء األ ،ميدان تعميم االجيال

المؤسسات  ةوكان في طميع ،ن العالمة عبد الرحمان ابن خمدون تتممذ فيو ودرس فيوأ
نو أال إ ،م ( 15 – 14ه /  9 – 8التعميمية في المغرب االسالمي خالل القرنين ) 

وغمق باب االجتياد وىيمنة  ،ن شيد جمودا فكريا وتكمسا ثقافيا بسبب التقميدألبث  ما
 والحواشي. المحافظين بعض كبار الشيوخ

صالح ساسيا من عناصر قضية اإلأصالح الزيتونة شكمت عنصرا إلة أمسإن 
 ،الحماية من جية اخرىالتي شغمت السمطات التونسية من جية وسمطات  ،العامة

  :كاآلتي لى النخبة التونسية. وقد جاء عنوان بحثنا إباإلضافة 

 م2344 – 2453 اإلصالحات بجامع الزيتونة وردود أفعال الطمبة منها

 :اشكالية البحث  -

لى سنة إم 1842صالحية متالحقة  بداية من سنة إعرف جامع الزيتونة محاوالت 
  :تية شكالية اآلصالحات طرحت اإلولموقوف عمى جوانب ىذه اإل ،م1938

 – 1842ما طبيعة اإلصالحات بجامع الزيتونة خالل الفترة الممتدة ما بين )  -
 م(؟ وما حجم ردود أفعال الطمبة؟1938

 وحتى نستطيع اإلجابة عن اإلشكالية ال بد من الوقوف عمى األسئمة اآلتية : 
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 م؟ 1842صالح سنة استدعت الى التفكير في اإل سباب التيىي األ ما -

 م؟ 1938م إلى 1883بجامع الزيتونة من  صالحىم مشاريع اإلأىي  ما -

وتنازع التقميد والتجديد من خاللو منذ  ،صالحىم جوانب اتجاىات اإلأىي  ما -
 م ؟ 1938لى إم 1883

 :دواعي اختيار الموضوع  -

 :تية سباب اآلاأللى إن اختياري ليذا الموضوع يرجع إ

ضافة عمل إردت أوليذا  ،نقص الدراسات المعمقة والمتخصصة في ىذا المجال -
  .أكاديمي إلثراء رصيد المكتبة

وما يقدمو من خدمات  ،اختياري موضوع االصالح بالزيتونة ألىمية الصرح -
 سالمية.مة اإلتعميمية تثقيفية تؤسس لمقيم الحضارية لأل

لى مزيد التعريف بدور إر يندرج ضمن السعي لموصول ختيان ىذا االأكما  -
رفت بو الذي ع   ،ونشر الفكر الديني المستنير ،عظم الرائد في مجال التعميمالجامع األ
 تونس.

 المعاصر. تاريخ المغرب العربي ،نو يدخل ضمن نطاق تخصصناأزيادة  -

بالجامع المعمور صالحات والتعميم معرفة المزيد من الحقائق الخفية عن اإل -
  .بتونس
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  :حدود البحث  -

صالحات التي حدثت ولى اإلألى معرفة إم يرجع 1842سبب اختياري لسنة 
م بداية 1938ما سنة أ باشا.حمد باي وخير الدين أصالحات إوالمتمثمة في  ،بالجامع

وما نتج عنيا من  ،الحرب العالمية الثانيةالتأزم العالمي الذي أفضى إلى اندالع 
 توقيف لمسار النشاطات المختمفة بما فييا التعميم بجامع الزيتونة. 

 : مصادر ومراجع البحث  -

قد اعتمدت عمى مجموعة من المصادر و المراجع التي تناولت الموضوع و نذكر 
 منيا:

يعتبر من المصادر  حيث ،لمحمد الطاىر بن عاشور ليس الصبح بقريبأكتاب  -
  .اليامة

 لمحمد العزيز ابن عاشور. جامع الزيتونة المعمم و رجالهكتاب  -

  .لمختار العياشي الزيتونة والزيتونيينكتاب  -

شترة ل 2، ج1ج ،0091-0011 الزيتونة جامع في الجزائريون لطمبةاكتاب  -
 .الدين خير

  .لمحمد ضيف اهلل م( 2343 –م  2331الحركة الطالبية )كتاب  -

 خطة البحث :  -

لةةى إحسةةب المةةادة العمميةةة المتةةوفرة  تع خطةةة قسةةمااتبةةإن معالجةةة الموضةةوع تقتضةةي 
وفصةةل تمييةةدي تناولةةت مةةن خاللةةو نبةةذة تاريخيةةة عةةن جةةامع الزيتونةةة مةةن حيةةث  ،مقدمةةة

وجةةةةةاء بعنةةةوان :  ،كمةةةا تناولةةةت فيةةةو الةةةدور الحضةةةاري لجةةةامع الزيتونةةةة ،النشةةةأة والتسةةةمية 
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: فجةةاء بعنةةوان  أمــا اللصــل ا ول ،الحضــار  جــامع الزيتونــة : أصــول النشــرة والــدور
األول تناولةت فيةو  ،ويحتةوي عمةى مبحثةين ،التعميم والطمبـة الزيتـونيين بالجـامع ا ع ـم

لةى إباإلضةافة  ،وكتب الدراسة ،من حيث المناىج وطرق التدريسبجامع الزيتونة التعميم 
التةةةي مسةةةت ( 1877 – 1837بجةةةامع الزيتونةةةة فةةةي الفتةةةرة مةةةا بةةةين )صةةةالحات أولةةةى اإل
   .عظموضاعيم العامة بالجامع األأن و و والثاني تناولت فيو الطمبة الزيتوني ،التعميم

خـالل المـدة  عالـــــــفا اإلصالحات بالزيتونة وردود : بعنةوان جاء  أما اللصل الثاني
عنوانةةةو : األول  ،ويحتةةةوي عمةةةى مبحثةةةين ،( م2321 - م2442 ) الممــــــــتدة مـــا بـــين

مشـروعها اإلصـالحي ا ول لجـامع الزيتونـة و حماية سياسة الالعربي بتونس و  التعميم
فــي اللتــرة الممتــدة ردود ا فعــال تجــاص اإلصــالحات : والثةةاني  ،( م2321 - 2442 )

فــي جــامع م يالتعمــ إصــال عنةةون بةةة :  لصــل ثالــثالو ، م (2321 – 2442)مــا بــين 
، وبةةةو مبحثةةةين، أوالىمةةةا : (2344-2323)خـــالل اللتـــرة الممتـــدة مـــا بـــين الزيتونـــة 

إصـال  ، وثانييمةا: (م 2335 – 2323 )مـا بـين اصال  التعميم في جـامع الزيتونـة 
 خاتمـةو  م (2344 – 2341 خـــــالل اللترة المــــمتدة مــــــا بيـــــن )وني ـــــالتعميم الزيت

 لتسةةةةةاؤالتن اعةةةةةاسةةةةةتنتاجات ل جابةةةةةة التةةةةةي تعتبةةةةةر  ،عبةةةةةارة عةةةةةن مجموعةةةةةة مةةةةةن النتةةةةةائج
 .ومالحق المطروحة حول موضوع البحث

 : المنهج المتبع في الدراسة -

عمةةةى المةةةنيج التةةةاريخي فةةةي معرفةةةة األحةةةداث  ادعتمةةةيوجةةةب االإللمةةةام بالموضةةةوع إن ا
 و يتخممةو  ،الفتةرات الزمنيةة التةي مةر بيةا الموضةوع ة خةالل مالحاص التاريخية والتطورات

المةةةةنيج الوصةةةةفي فةةةةي وصةةةةف مختمةةةةف األحةةةةداث والوقةةةةائع التاريخيةةةةة كوصةةةةف التعمةةةةيم 
المةةنيج و  ،باإلضةةافة إلةةى وصةةف مشةةاريع اإلصةةالح ،واألوضةةاع العامةةة لمطمبةةة بالجةةامع

 – 1910االحصائي و يتمثل في إحصاء الطمبة الزيتونون بالجةامع األعظةم بةين سةنتي 
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وع و عمةةةةى مختمةةةةف درجةةةةات الةةةةتعمم م باإلضةةةةافة إلةةةةى توزيةةةةع الطمبةةةةة داخةةةةل الفةةةةر 1939
 .  بالجامع األعظم

   :الصعوبات والعراقيل  -

إن أي عمةةةةل بحثةةةةي تكتنفةةةةو صةةةةعوبات وعراقيةةةةل حتةةةةى ينجةةةةز فةةةةي أبيةةةةى حمةةةةى، وذو 
  :مصاعب ىذه البرز موضوعية عممية، ومن ا

 بل المسؤولية الممقاة عمى عاتقي.مقا ،عامل الوقت -

 والمعمقة في ىذا الموضوع.  ،قمة الدراسات المتخصصة -

 موضوع اإلصالحات بالزيتونة. تناولتقمة المصادر والمراجع التي  -

كمةةةا ال يفةةةوتني ىنةةةا أتقةةةدم بالشةةةكر الجزيةةةل لكةةةل مةةةن سةةةاعدني فةةةي انجةةةاز ىةةةذا العمةةةل 
المشةةرف " موسةةى بةةن موسةةى " واخةةص بالةةذكر الةةدكتور  ،بعيةةد المتواضةةع مةةن قريةةب أو

وداتةةةو فةةةي تصةةةحيف مةةةا وقةةةع فةةةي ىةةةذا البحةةةث مةةةن خمةةةل يعمةةةى ىةةةذه المةةةذكرة عرفانةةةا لمج
   كما اعتذر عن كل نقص ألن الكمال هلل وحده. ،وتوجييو لي

 2019جوان  16الوادي في : 

 معراج عازب عثمان 
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  – التمهيدي الفصل –

 جامع الزيتونة : أصول النشأة والدور الحضاري

 

 ) الزيتونة (  الجامع االعظم أصول نشأة –أوال 

 الدور الحضاري لجامع الزيتونة -ثانيا
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 : ) الزيتونة ( الجامع االعظم أةأصول نش –أوال 

في شيدت وامع التي جمن أقدم الجامعا  ديعجامع الزيتونة منارة حضارية، حيث 
أثناء فتحيم ى اىتماماتيم أول نيالفاتحذلك أن ، شمال إفريقياو  المغرب العربيبالد 

 جامع الزيتونة أقيمو  ،1دينيمو  ممكيمو  لحكميم قاعدةمسجد ليكون  اقامةإلقميم جديد ىو 
 قمعة فصار ،ن جامع الزيتونة أسس منذ فتحت تونسأو  ،و بالعاصمة تونسعقو كان مو 

  .2سالماإل قالعمن 

يرجعو إلى حسان من  يممنف و،اختمف المؤرخون حول قدأما المؤسس األول لمجامع ف
 -ىـ 79ذلك سنة و  ؛ أي تونس،ول إلفريقيةبن النعمان الغساني باعتباره الفاتح األ

 و بإعتباره كذلك زعيم تمك الحركة المباركة لنشر لكونو صاحب الحضوة،  م،668
 .3الدعوة االسالمية

 إلى عبيد اهلل ابن الحبحاب تشييده نرجعو يالبعض اآلخر من المؤرخين حين نجد 
يعتقد أن عبيد اهلل ابن و  »: ابن خمدون في كتابو العبر في قولو رأي عمى رأسيم و 

رأي الا يؤيد ىذو . « .4ط ىذا الجامع لما كان واليا عمى افريقيةخالحبحاب ىو الذي أ
ر ربيع أن ابن الحباب قدم إلى افريقية في شي »: سعد زغمول في ذكره عبد الحميد 

                                                           
، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر ومن عاصررمم مرن يوي الطرن ان ار برر :عبد الرحمان ابن خمدون  1

 .  404ص  ،1968، دط، دار الكتاب المبناني لمطباعة والنشر، بيروت، 5مج 
، جـوان، جويميـة  71-70، ع نرة االصرالةجم، " جوانب من حياة ونضال الفقيد محمـد الصـادق بسـيس"  :الشاذلي النيفر  2

 . 117، ص  1977
دار الغـــرب  1، تـــح، الســـاحل جمـــادي والحياللـــي بـــن حـــاج يحيـــى، طصرررفحات مرررن تررراري  ترررونس :محمـــد بـــن الخوجـــة  3

 286ص  ،1986اإلسالمي، بيروت 
 . 131ص ، 2008، د ط، الجزائر،الفتح اإلطالمي لبالد الغرب :محمد بن عميرة  4
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ينسب ليا بناء و  إذ اعتنى بعمران مدينة تونس، م735 ه / 116الثاني من سنة 
 .«1مسجدىا الجامع الذي عرف فيما بعد بمسجد الزيتونة

أن عبيد اهلل ابن الحبحاب قدم  عتبرفي األثيرابن صاحب الكامل في التاريخ؛ أي  أما
أن عبيد اهلل بن إلى أرجع شوقي الجمل في حين  ،2م735إلى افريقية في ىذه السنة 

توجو إلى بالد  حيث أن عبيد اهلل ،م735 –ه 116الحبحاب قدم إلى إفريقية عام 
دار  جددكما  ،جامع الزيتونة  بتونس شيدو  ودانأرض السو  ،الصحراء الكبرىو  السوس

  .3االسطول االسالمي بالسفن الحربيةزود التي كانت ت ،الصناعة

اتخذ بيا و  أن حسان ابن النعمان فتح تونس »: وذكر ابن دينار في كتابو المؤنس 
، ثم عاد وقال ابن الشماع جامع سمي بجامع الزيتونةو  ،ىو الجامع االعظمو  ،مسجدا

بيد اهلل ابن ـــــــالزيتونة مميح الصنعة حسن الموضع مطل عمى البحر بناه ع
ىو الذي فتح  ،حسان ابن النعمان »: وقال  ،ثم وازن بين القولين، « .4بحابــــــالح

 «.5وعبيد اهلل ابن الحبحاب زاد ضخامتو ،تونس وبنا بيا مسجدا

محمد ابن الخوجة في كتابة صفحات أيده المؤرخ ابن دينار ىذا الرأي الذي جاء بو و 
أن حسان ابن النعمان ىو الذي بناه، واألمير عبيد اهلل  »: من تاريخ تونس حين ذكر 

 «.6بن الحبحاب والي افريقيو، قام بتوسعة الجامع وأحكام وضعو

                                                           
، د ط، منشــ ة المعــارف، 1، ج ترراري  المغرررب العربرري مررن الفررتح إلررا بدايررة عهررد اإلطررت الل :عبــد الحميــد ســعد زعمــول  1

 .  55ص 2003اإلسكندرية، 
 .   185ص  1965، د ط، دار الكتاب العربي، بيروت، 05، مج ال امل في التاري  :ابن األثير  2
، مكتبــة األنجمــو 1، ط المغرررب العربرري ال بيررر فرري الحررديث ) ليبيرراا تررونسا الجزا رررا المغرررب (شــوقي عطــا اهلل الجمــل،  3

  11ص ،  1977مصرية ، القاىرة 
 م،1682، مطبعـة الدولـة التونسـية بحضـارتيا المحنيـة، تـونس، 1، طالمؤنس في أخبار إفري يرة وترونس :ابن أبي دينار  4

 . 09ص 
 .10نفسو، ص  5
 .288المصدر السابق، ص  :محمد بن الخوجو 6
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لمشجرة تعود نسبو  "الجامع األعظم  "لجميل امعيد صرح والىذا الأن تسمية 
أن موقع الجامع كانت بو زيتونة  ،مؤرخون حسب  قول بن الخوجةال أقرفقد  ،المباركة
ممين سعند نزول المو  ،كان يتعبد بيا راىب نصرانيالتي  ،موقع الصومعة قريبا من

وقال  .1تمك الصومعة كان موقعيا حيث صومعة الجامع ليذا الزمانو  ،األولين بتونس
فقالوا ىذا تونس وسمي وجدوا زيتونة متفردة في موضع المسجد  »: ابن الشباط 

  «.2الجامع بجامع الزيتونة

ومنو فجامع الزيتونة صرح من الصروح الحضارية التي اتسمت بالطابع اإلسالمي 
ثم ما لبث أن صار مؤسسة ، اجامع اانطالقا من دوره التعبدي، والماثل في كونو مسجد

 عممية خاصة في العيد الحفصي، ثم العثماني والتركي.

 الحضاري لجامع الزيتونة : الدور -ثانيا

را حضارية اأدو  تمعبإن المؤسسات الحضارية في ربوع البالد اإلسالمية ال تفت  أن 
تبعا لمجاالت الحياة اجتماعيا أو اقتصاديا، أو ثقافيا أو سياسيا، انطالقا من أىميتيا 

لو اإلسالمي  ذات البعدالعالمية الريادية و المكانة تبوأ ليلم يكن وجامع الزيتونة األعظم 
الحاضنة لعديد الطمبة، صبغة الجامعة صطبغ بفقد ا، ال أنو كان قبمة لطالبي العمم

 م. 15ه / 9خاصة طمبة بالد المغرب حديثا، والغرب اإلسالمي من قبل القرن 

معب دورا ي صار جامع الزيتونة، تثبيتو كمركز لمتدريسو الجامع األعظم  منذ ت سيس
حيث يقول الشيخ أحمد  ،العربية االسالمية في بالد المغربىاما في نشر الثقافة 
لم تزل كمية  »عمى أنيا : الزيتونة سابقا المتمدرسين بو واصفا الشريف السنوسي أحد 

                                                           
 .84ص  المصدر السابق، ،محمد بن الخوجة 1
 .10المرجع السابق، ص :ابن أبي دينار 2
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 مركز الثقافة العربية االسالميةو  كعبة القاصدين 1الزيتونة منذ أوائل القرن الثاني
في و  عمييا تبني ذاتيتيا،، و ب االفريقيةالممقنة المبادئ التي عمييا يرتكز ىيكل الشعو و 

 .«2ميدىا ترعرعت النيضات األدبية التي شممت ربوع شمالنا االفريقي

مؤسسة،  فيي أول، رضوانو  ت سست عمى تقوى من اهللىذه الجامعة حظ أن ىنا نال
ب بعاد  عمميةالروح ال اععأشأي تونس قد آلت عمى كاىميا  ؛مدرسة فكرية بإفريقية بل

مثمى في تدريس طريقة ، و في تتبع المسائل نقدا وتمحيصا منيج حديثجديدة ذات 
عمي بن زياد " " مية ىو ومن أبرز من ذاع صيتو في ىذه المؤسسة العم، تحصيل العمم

 .3لكيصاحب المدونة عمى الفقو الما" سحنون "  اإلمامو  ،"أسد بن فرات"و ،مؤسسيا 

حتى و  قديممنذ الميم  ،دور حضاريلو مع الزيتونة اج الدارسون أنالباحثون يجمع و 
بالد تعداه إلى خارجيا من تجاوزه و بل  ،ه عمى تونس فقطأثر  نحصرفمم ي، حديثال

والمؤسسة الثقافية  الدينيصرح سالمي، فيو الالعالم العربي اإلالمغرب العربي إقميميا، و 
ان ىذا الجامع األعظم ليو  »:  الحبيب بورقيبةالرئيس الراحل وفيو يقول والجامعة، 

من العزيمة االسالمية  ىقرنا بدافع قو  عشر نىاثأقيم أكثر من الميد الديني الذي 
القيم و  ليكون مع القيروان في ىذه الربوع مركز من مراكز إشعاع المبادئ االخالقية

 .« 4الحضارية

                                                           
، السمسمة جريدة البصا رأحمد الشريف السنوسي، " الطمبة الجزائريون والزيتونة "، نظر أىـ. 2ويقصد أحمد الشريف القرن  1

 .02، ص30/08/1948بتاريخ االثنين  47الثانية، ع 
 .20، ص نفسو 2
، 2019جوان  09، يوم  http://pikord.com/media، الموقع م ال إل تروني" الجامع المعمور "،  :إلياس حموده 3

 .10:  19الساعة 
، دار الجنوب لمنشر، تونس، طبع في المجموعة الموحدة، مجموعة الشراس، ديسمبر 1، طبورقيبة واالطالملطفي حجي:  4

 .    45، ص2006

http://pikord.com/media
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 طرق تدريستباع نتياج واىو ا"،  ألزىركجامع " اميز ىذا الجامع عن غيره  وما
ما جعل منو جامعة بمعنى  ،الفقوو عموم الدين و  مناىج متطورة تشمل عموم المغةو 

تمقين عموم  ينحصر فيفمم  ،استطاع أن يوسع مجال عممو الحضاريكما  ،الكممة
نما كان لو دور ميم في الحفاظ عمى اليوية و ، والعموم األخرى، الوسائلو  المقاصد ا 

الدسائس التي كانت و  رغم المكائد ،ترسيخياوالعمل عمى  ،االسالمية العربيةالحضارية 
تخريج نخبة ساىم جامع الزيتون في فقد ، ةالفرنسي مايةحالسمطة لو من طرف ك كاحت

الذين ذاع صيتيم في  ،المجتيدينو  منورينصالحيين الاإلو  ،المصمحينو  من العمماء
محمد الخضر حسين، سالم  ،محمد بيرم الخامس"، ابن خمدونأسقاع الدنيا أمثال: 

وغيرىم من اإلصالحيين ثعالبي، العبد العزيز ، محمد الطاىر بن عاشور، بوحاجب
جامع الزيتونة مكانة عممية خاصة  احتلبفضل ىاتو النخبة  ،ورواد النيضة الفكرية

، خاصة عيد الرئيس الحبيب 1ما قبل تعطيل التدريس بومنذ العيد الحفصي الى عيد 
 .برقيبة

التعميميـــة ؤسســـات المالعمميـــة، و  ول الصـــروحاألعظـــم أالزيتونـــة ا كـــان الجـــامع وىكـــذ
ــــدا ــــروان مول ــــاريخ عيــــداعر أ، و بعــــد القي ــــي الت ــــة ، و قيــــا ف ــــة العربي ــــد حمــــل مشــــعل الثقاف ق

كـرس كـل ، ال انفصـالو  ،انقطـاعتوقـف و بـال ، نصـف القـرنو  عشـر قرنـا ى اثناإلسالمية 
وظــل عمــى مــد بجميــع فروعــو واختصاصــاتو، معمــوم ل مــن خــالل تدريســيم جيــود معمميــو

، المغــويو  األديــبو  الفقيــو منــوفتخــرج ، االســتنباطو  البحــثو  ،ىاجــا لمتعمــيمو  منــارا العصــور
ـــو الزيتونيـــة المباركـــة أغصـــان عمـــمو  ـــوا الثقافـــة البشـــرية فـــي ، فمســـفةو  تفـــرع مـــن دوحت زان

القــرن العشــرين أي القـرن الرابــع عشــر ىجـري  ،وفـي العصــر الحــديث .المشــرقو  المغـرب
 ،صــرحا شــامخاو  ،يــةقدرعــا واو  حصــنا،األعظــم الزيتونــة وقــف الجــامع مــيالدي، وىكــذا 

بالد الـــو  التونســـية األمـــةحفـــظ ، و الفرنســـيخاصـــة  ،الغربـــيو الفكـــري و  أمـــام الغـــزو الثقـــافي

                                                           
 م.28/05/2009، الخميس جريدة العرب الث افيحسونة المصباحي: مكانة جامع الزيتونة في التاريخ التونسي،  1
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ســالميا، و عروبتيــاو  مغاربيــة ىويتيــاال ســالمية عرفيــا المغــرب إأكبــر جامعــة  ، كمــا بــاتا 
أنـــاروا أضـــاءوا و ، ذاذ مصـــمحونفـــأوفطاحمـــة ، نبغـــاء عـــاممون منـــوفتخـــرج  ،العربــي ب ســـره
 ،كانــت ليـم الصـدارة المقبولــة بعدئـذ فــي الكفـاح السياســي، و المغــرب العربـيو  وجـو تـونس

ـــوزن المحتـــرموالحظـــوة و  ،موعةتســـاغة والمســـالكممـــة المسو  ـــوزراء ،ال ـــار ال  فكـــان مـــنيم كب
ــييم قامــت الدولــة و  ،القتصــاداو  فةرجــال الصــحاو  مشــاىير الحكــامو  ،عظمــاء الكتــابو  عم

أو ، مـــا مـــن عائمـــة تونســـية، و التونســـية المعاصـــرة بعـــد اســـتقالليا مـــن االحـــتالل الفرنســـي
فقـد يكـون أحـد أفرادىـا أو أقربائيـا  ،األعظـمإال وليا صمة وثيقة بجامع الزيتونة ، جزائرية

 .1درس بالزيتونة

الزيتونــــة أىمــــو عبــــر األزمنــــة ومنــــو فــــإن العبــــق الحضــــاري الــــذي حضــــي بــــو جــــامع 
والعصــور أن يكــون مؤسســة متكاممــة الجوانــب فــي حفــظ المقومــات الحضــارية، التــي مــن 
خالليــا تمتعــت بيــا األجيــال المتعاقبــة عمــى ربــوع تــونس خاصــة، وبــالد المغــرب العربــي 

 عموما.

 

                                                           
، م4311 -4391فرري مطرريرتها النضررالية مررن جمعيررة ال نبررة الجزا ررريين الزيتررونيينا دراطررة تاريخيررة  :عــامر مريقــي 1

ميمـود عـويمر، قسـم المغـة والحضـارة االسـالمية، كميـة  .مذكرة مقدمـة لنيـل شـيادة الماجسـتير فـي العمـوم االسـالمية، اشـراف د
 .67، ص 2010/2011العموم االسالمية، جامعة الجزائر، السنة الجامعية، 
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  – الفصل األول –

  ن بالجامع األعظموالتعميم والطمبة الزيتوني

  ث األول< التعميم بجامع الزيتونةالمبح

 عموم ومناهج وبرامج جامع الزيتونة  –أوال 

 نظام االمتحانات وطرق التقييم - ثانيا

 المدرسون والتالمذة  - ثالثا

 – ;8>7خالل الفترة الممتدة ما بين ) إصالح التعميم بجامع الزيتونة  - رابعا
 م (;;>7

خالل الفترة الممتدة ما بين  المبحث الثاني< الطمبة الزيتونيين بالجامع األعظم
 م(>8=7 – 81>7)

المنتسبين لجامع الطارئة عمى األمور التنظيمية لمتالميذ والطمية التحوالت  -أوال 
 الزيتونة

 النشأة والتسيير  سكنى الطمبة<مدارس  -ثانيا 

 بمدارس سكنى الطمبة أوضاع اإليواءتدهور  -ثالثا 

 لمطمبةالوضع المادي  -رابعا 
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 األول< التعميم بجامع الزيتونة المبحث

وىو أحد أقدم  ،سالميةاإلالتعميمية والتعبدية يعتبر جامع الزيتونة أرفع المؤسسات 
بل من دوره  ،قطفغير أن شيرتو لم يكن يستمدىا من طابعو الديني  ،المساجد وأشيرىا

مقى فيو الدروس فقد كان مكانا لمتعميم ت   ،الذي اشتير بو ،العممي والتعميمي والثقافي
 .1وأنواعياواختصاصاتيا عيا يعمى اختالف مواض

 جامع الزيتونة عموم ومناهج وبرامج  –أوال 

كل من المعمم والمتعمم، إن العممية التعميمية والتعممية التي يشترك في إنجاحيا 
والمناىج والبرامج التعميمية، ومن ىنا سوف نقف العنصر الثالث المتمثل في: العموم 

 ومواد التدريس، والمناىج والبرامج المتبعة  في العممية التعميمية.

 عظمتي تدرس بالجامع األالوالمواد العموم  -7

ال يختمف عن باق المؤسسات التعميمية بالعالم اإلسالمي، التعميم في الزيتونة إن 
والعموم التي  .، والمقصد منو تعميم أبناء المسممين2القرآن والسنةعن  اأساسفيو يقوم 

 الشريعةالنقمية تتمثل في عموم فالالعموم النقمية والعقمية؛ ىي  ،تدرس بالجامع األعظم
من أدب وفمسفة، وتاريخ وجغرافيا،  العموم الوضعيةقمية فتشمل العو  وعموميا المختمفة،

 وحساب وفمك، وغيرىا من العموم. 

 

 
                                                           

، مةةذكرة تخةةرج لنيةةل شةةيادة الماسةةتر فةةي التةةاريخ، الزيتونااة ودورا التعميمااي والسياساايجااامع فاطمةةة منةةاد وأحةةالم غةةازي:  1
اشرف عبد الرحمةان التونسةي، قسةم العمةوم اإلنسةانية، كميةو العمةوم االنسةانية واالجتماعيةة، جامعةة الجيالنةي بونعامةة، خمةيس 

 .53، ص 2015/2016مميانة، 
 .17، ص 1993ين التونسي، د ط، دار الكتاب، توني، خير الد موسوعة عصر النهضةسمير أبو حمدان:  2
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  العموم الوضعية< -أ

النحو، المغة، المعاني، البيان، األدب، الشعر، آداب الحديث، المنطق، التاريخ، 
ت الصناعات، غير أن ىذه االخيرة كانالجغرافيا، الحساب، المساحة الييأة، وسائر 

 .1الخمدونيةعرفت ببجانبو ، فيي في ممحقة خارج الجامعتدرس 

  عموم الشريعة< -ب

 تتمثل في :  الزيتونةوالعموم الشرعية المدرسة بجامع 

  .تفسير القرآن -

 وعمومو. الحديث -

  والعقيدة. التوحيد -

  .الفقو والفرائض -

  والمنطق. الكالمعمم  -

  .2التصوف -

 مناهج وطرق التدريس بالجامع األعظم< - 2

ترتكةةةز فةةةةي التعمةةةيم بجةةةامع الزيتونةةةةة عمييةةةةا يسةةةير إن المنةةةاىج وطةةةرق التةةةةدريس التةةةي 
واألوقةةةات  ،عمةةةى طريقةةةة االختيةةةار بحيةةةث يختةةةار المةةةدرس مةةةا يشةةةاء مةةةن المةةةواداألسةةةاس 

الةةدرس حسةةب مةةا  ومقةةدار ،والمراتةةب وعةةدد الةةدروس، والتالميةةذ بةةدورىم يختةةارون المةةدرس

                                                           
 .292المصدر السابق، ص  :محمد بن الخوجة_  1
 .95، ص 1991، د.ط، دار سراس، تونس جامع الزيتونة المعمم و رجالةالعزيز ابن عاشور: محمد  - 2
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يحتاجونةةو، ولقةةد ترتةةب عةةن ىاتةةو الطريقةةة ضةةعف مةةواد وتفةةاوت تالمةةذة المرتبةةة الواحةةدة 
 .  1دروس من يسعون إلى تحصيموفيما 

س المةدرس مسةتندا إلةى و جمفتتمثل في  ،إلقاء الدروس بالجامعوطريقة أما عن كيفية 
التالميةةةذ فةةةي شةةةكل حمقةةةة حةةةيط بةةةو ، ويالعديةةةدة الجةةةامع سةةةراياأسةةةطوانة مةةةن سةةةارية؛ أي 

، وغالبةةا مةةا يكةةون جمةةوس التالميةةذ فةةي ىةةذه ويمكةةن أن تتعةةدد الحمةةق ،أو ىةةالل ،مسةةتديرة
حسةةب عةةدد التالميةةذ، فيقةةرأ الحالةةة عمةةى شةةكل أىمةةة ليتمكنةةوا مةةن النظةةر لممعمةةم المةةدرس 

والطمبةة  ،ثةم يعمةق ويشةرح ،يسةتمع المعمةمو  ،عميو المدرس أو يكمف أحةد التالميةذ بةالقراءة
   .2تبون ما يرون في أنفسيم حاجة إلى تقييدهيك

وكانةت حالةة الحمةق مسةاعدة عمةى تحقيةةق التواصةل التةام بةين المةدرس والتالمةذة، كمةةا 
وجمةةةب انتبةةةاىيم، فةةةي النقةةةاش والحةةةوار كةةةان تكميةةةف التالمةةةذة بةةةالقراءة مطموبةةةا لتشةةةريكيم 

ألنةو ال يمقةي  ،والمدرس ال يكتب لو النجاح في دروسو إال إذا كان لو صوت قوي جيير
بل يشاركو في إلقاء الدروس في وقت واحد عدد كبير مةن  ،وحده في الدرس في الجامع

ذا دخمةةت الجةةامع أثنةةاء إلقةةاء الةةةدروس  ،ال يبعةةد بعضةةيم عةةن بعةةض كثيةةةرا ،المدرسةةين وا 
 . 3سمعت أصواتا مختمفة وضوضاء يتحمميا التالميذ، يتعودون عنيا بمرور الزمن

كبةةةةة مةةةةن عناصةةةةرىا الطةةةةرق والمنةةةةاىج، ىةةةةذا يفةةةةرض عمةةةةى التةةةةدريس عمميةةةةة مر إن  و
المؤسسةةةةةات التعميمةةةةةة اتبةةةةةاع طةةةةةرق تةةةةةدريس، وانتيةةةةةاج منةةةةةاىج تميةةةةةز كةةةةةل مؤسسةةةةةة مةةةةةن 
المؤسسات التعميمية عن غيرىةا، وجةامع الزيتونةة لةو طةرق ومنةاىج يمكةن الوقةوف عمييةا 

 من خالل اآلتي : 

                                                           
، ص 2010، دار سةةحنون، تةةةونس، 3، التعمةةيم العربةةي االسةةةالمي، طألااايس الصاابي بقرياااب :محمةةد الطةةاىر بةةةن عاشةةور 1

131 . 
 .132ص  فسو،ن 2
 . 26ص ، 2015 ،، مكتبة تونس1، تق، تن، د، منير رويس، ط ذكريات طالب زيتوني :محمد الطاىر الرويس 3
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 طرق التدريس<  –أ 

طريقةةة ال موحةةدة تمثمةةت فةةيطريقةةة تةةدريس إن جةةامع الزيتونةةة تميةةز فةةي تدريسةةو عمةةى 
أي يمقةي المةدرس درسةو عمةى التالميةذ كهلقائةو محاضةرة مةن المحاضةرات بمغةةة  ؛لقائيةةاإل

الةةةذي  ،وال يسةةةتعين أثنةةةاء إلقةةةاء درسةةةو بمةةةذكرة أو بالكتةةةاب ،عربيةةةة سةةةميمة مةةةن األخطةةةاء
قةد حقةق مسةائمو كمةا  ،حةافظ لةوفيةو  .يشةرحوسا مة و،يعرفمطمع عمى مةا سةفيو  ،يشرحو
لةى النظةر إومن احتةاج  ،ال يحتاج الى مذكرة تعينو أثناء إلقاء درسوفيو  مسبقا، ووعاىا

ن سةةبق لةةو التةةدريس لمةةدة زمنيةةة معتبةةرة ع ةةد  مدرسةةا فيةةو مةةدرس  ،فةةي الكتةةاب مبتةةدئ، وا 
لةةى شةةيخيم إاإلصةغاء فةي عةةرف الزيتةونيين، ودور التالميةةذ أثنةاء الةةدروس  فاشةةال اضةعيف
في آخر حصة الدرس يكمف تمميذ بقراءة الفقةرة التةي ىةي موضةوع درس شةيخو و  ،بانتباه

وفةةي  ،لةةى فيمةةوإويسةةمل لمةةن لةةم يفيةةم الةةدرس يستفسةةر شةةيخو عمةةا لةةم يتوصةةل  ،لمتطبيةةق
حصة الدرس الموالي من الغد يختبر المدرس بعض التالميذ في المعمومات التي قةدمت 

 .1متن ذلك الدرس العمميلكما يختبرىم في حفظيم سابقا، ليم 

يم وال خقةةةد ورثيةةةا المدرسةةةون عةةةن مشةةةائتقميديةةةة، وىةةةذه الطريقةةةة فةةةي التةةةدريس قديمةةةة 
وقد أكسبتيم قدرة عمى االرتجال بالعربيةة الفصةحى، وىةم مةاىرون فةي  ،يريدون بيا بديال

متةةأثرون بيةةم يقمةةدون تالميةةذ الو  ،فةةن الخطابةةة، ونسةةتطيع أن نصةةفيم بةةأنيم خطبةةاء بمغةةاء
 .2في طريقة إلقاء دروسيم وال ينجحون إال بهلقاء درس عممي عمى طريقتيم

 «3رائف أربةةةعةةةةةةةوإليجةةةاد الةةةدروس بالجةةةامع ط »: ويقةةةول الشةةةيخ الطةةةاىر بةةةين عاشةةةور 
 ىي: 

 أكثرىا وقوعا طمب التالمذة من الشيخ اقراء كتاب يعينونو.  األولى<الطريقة 
                                                           

 . 40ص  ، المصدر السابق، محمد الطاىر الرويس 1
 . 41ص   ،نفسو 2
 . 100، ص المرجع السابق :محمد العزير ابن عاشور 3
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طريقةةةة االنتقةةةال التةةةدريجي لمةةةن يخةةةتم كتابةةةا ويشةةةرع فيمةةةا ىةةةو أرقةةةى  الثانياااة<الطريقاااة 
 النيم أيضا يترفون مع الكتاب .

 اختيار الشيخ كتابا يعرضو عمى التالمذة في فيجدون لقراءتو.  الثالثة<الطريقة 

اقتراح المشايخ النظارة زيادة دروس ممن يعينونيم لمصمحة وترتيةب  الرابعة<الطريقة 
 اتب غي الكثرة عمى ترتيبيا في الذكر .وقوع ىاتو المر 

الةةةثالث مةةةن  حةةةلكةةةان يشةةةمل المر والتوجةةةو التعميمةةةي والجةةةدير بةةةذكر أن ىةةةذا األسةةةموب 
وقةد كةان تعمةيم جةامع  »: ويقةول الشةيخ الطةاىر بةن عاشةور  ،التعمةيم الزيتةونيمسةتويات 

فةي أسةموب  الزيتونة من أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر أن ينعصةرو
 .«1واحد لممراتب كميا وىو أسموب االلقاء دون تمرين شفاىي وال كتابي

تةةداخل يرجةةع لفةةي البدايةةة والنيايةةة ولةةذلك ربمةةا  2أوقةةات الةةدروس غيةةر مضةةبوطةأمةةا 
تحصةيل قةد يرتبةون ألنفسةيم دروسةا متداخمةة األوقةات رغبةة فةي ف ،دروس عمى التالمةذةال

 .3ر من الدروس لملء دفتر الشياداتيلقصد التكث أوو  ،كال درسي الشيخين

أمةةةا مةةةن حيةةةث مراحةةةل التةةةدريس أن تعمةةةيم الزيتونةةةة يمةةةر بمراحةةةل ثةةةالث يتوجةةةب عمةةةى 
 الطمبة المتمدرسين المرور بيا وىي كاآلتي: 

   * المرحمة االبتدائية<

، ثةةم الخةةط والقةةراءة والرسةةم المصةةحفي ذتمميةةحيةةث يةةتعمم ال ،وىةةي أولةةى مراحةةل التعمةةيم
حفةةةظ المتةةةون ش المرشةةةد المعةةةين، االجروميةةةة، ألفيةةةة ابةةةن مالةةةك  ، وتسةةةتمر الدراسةةةة فةةةي 

                                                           
 . 100، ص المرجع السابق :بن عاشورمحمد العزير   1
 .135المصدر السابق، ص :محمد بن الخوجو 2
 .135المصدر السابق، ص :عاشورمحمد الطاىر بن  3
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 تمميةذخالليةا ال يةدرس ويحصةل ،المرحمة األولى أربعة سنوات كأدنى حد الةى سةتة أعةوام
التوحةةد، القةةراءات، عمةةم الحةةديث، الفقةةو، : مجموعةةة مةةن العمةةوم الشةةرعية والعصةةرية مثةةل 

 .1خالصة من عممي المعاني والبيانو النحو، الصرف، األدب، فقو الفرائض، االخالق، 

   ية<و * المرحمة الثان

تعميمةو فةي الجةامع الكبيةر عمةى عكةس الطةور الزيتةوني في ىذه المرحمة يمقن الطالب 
وتتكةون ىةذه المرحمةة  ، حيث تكون في معاىد أو مدارس تابعة لجامع الزيتونةة،االبتدائي

يتمقةةةى خالليةةةا الطالةةةب  .مةةةن ثةةةالث سةةةنوات كةةةأدنى حةةةد الةةةى خمسةةةة أعةةةوام كحةةةد أقصةةةى
، أصةول الحةديثالزيتوني جممة من العموم : عمم التوحيةد، القةراءات، الحةديث، مصةطمل 

 .2الفقو، الفرائض فقيا وعمال، االخالق، السيرة النبوية، النحو، الصرف والبالغة

السةةنوات المرحمةةة؛ أي أثنةةاء ىاتةةو  ىةةذهخةةالل المقةةررة عمةةوم تمةةك الل الطالةةب وبعةةد تمقةةي
سةةةةمى يالثالثةةةةة يتأىةةةةل إلجتيةةةةاز امتحةةةةان ختةةةةامي يشةةةةمل مةةةةا تعممةةةةو فةةةةي ذلةةةةك الطةةةةور، و 

ويكةةون نيايةةة السةةنة السةةابعة غيةةر  ،" امتحةةان شةةيادة التطويةةع "االمتحةةان الةةذي يجتةةازه بةةةةةة
وأصةةبل يسةةةمى م، 20مةةن القةةرن نيةةةات أن ىةةذا االسةةم طةةرأ عميةةةو تغييةةر فةةي نيايةةة الثالثي

الطالةةةةب اجتيةةةةاز ىةةةةذا االختبةةةةار بنجةةةةاح يكةةةةون قةةةةد  يسةةةةتطيع"شةةةةيادة التحصةةةةيل"، ومةةةةا إن 
 ،مصةةربعةةادل شةةيادة العالميةةة بةةاألزىر كانةةت توىةةي مةةا  ،تحصةةل عمةةى شةةيادة التطويةةع

 بمواصةةمة تعميمةةو فةةي الطةةور العممةةي يكةةون الطالةةب الزيتةةوني جةةديراسةةاس وعمةةى ىةةذا األ
 .3األعمى

 
                                                           

 خصص تاريخرسالة ماجستير ت ( 7:=7ا  7>>7ب الزيتوني ا ) المكت ةالظروف المادية واألديبعدنان البرىومي:  1
 .57م، ص  2005/  2004إشراف األستاذ : مختار العياشي، السنة الجامعية ، بجامعة الزيتونة بتونس

 .58نفسو، ص  2
 .117، ص محمد الطاىر بن عاشور: المصدر السابق 3
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   * المرحمة العميا<

حيةةث يةةدوم التعمةةيم بيةةا عامةةا عمةةى األقةةل واثنةةان  ،وىةةي أعمةةى مراتةةب التعمةةيم الزيتةةوني
يعكةةةةف الطالةةةةب الزيتةةةةوني عمةةةةى دراسةةةةة بعةةةةض العمةةةةوم : عمةةةةم القةةةةراءات،  .عمةةةةى األكثةةةةر

التفسةةةةير، عمةةةةم التعمةةةةيم، الحةةةةديث وعمومةةةةو، عمةةةةم الكةةةةالم، أصةةةةول الفقةةةةو، تةةةةاريخ التشةةةةريع 
 وال ،، تةةاريخ العةةرب قبةةل اإلسةةالم، "1، البالغةةة، المغةةة، األدب التةةاريخاالسةةالمي، النحةةو

العاليةةةة االشةةةتغال بيةةةا جميعةةةا، بةةةل  حمةةةةيةةةذه المر لمدراسةةةة بمةةةزاول الطالةةةب الرط عمةةةى تشةةةي
وخاصةةة التفسةةير والحةةديث لعةةدم أو قمةةة  ،ىمتةةوقدراتةةو التحصةةيمية و ليةةو إيكتفةةي بمةةا تةةدعوه 
، اإلدارة الزيتونية أىمية ياودرجة ىاتو الشيادة فقد أولتمكانة لقيمة و و  ،مزاولتيا قبل ذلك

خصصةةت كتبةةا معينةةة لكةةل فةةن مةةن الفنةةون التةةي يدرسةةيا الطالةةب، ووضةةعت قانونةةا حيةةث 
 .2عاما ال يجوز مخالفتو وال االجتياد فيو

المراحةةةل التعميميةةةة الةةةثالث يكةةةون الطالةةةب الزيتةةةوني مةةةؤىال ألن يسةةةاىم بمةةةا وباجتيةةةاز 
لتعمةيم والشةغل ألنةو صةار صةاحب شةيادة عاليةة. أمةا الةذي لةم يسةعف أمكنو فةي ميةدان ا

فةةي اتمةةام تمةةك المراحةةل فهنةةو يجتيةةد إلتمةةام مةةا قةةد فاتةةو مةةن تحصةةيل، وذلةةك عةةن طريةةق 
 التحصيل الذاتي العصامي. 

 مناهج التعميم بالزيتونة<  –ب 

تركيةز عمةى فةي األسةاس كةان بجةامع الزيتونةة لوسائل التربويةة والمنةاىج  المتبعةة إن ا
خصوصةا بالنسةبة لهميةات الكتةب المشةيورة فةي  ،الحفظ والذاكرة عنوانا لمنجابةة والتفةوق

مةةن  وألفيةةة ابةةن مالةةك فةةي النحةةو وغيرىةةا ،ىةةذا النظةةام التقميةةدي كمختصةةر جميةةل فةةي الفقةةو
ي بعةةةض العمةةةوم فةةة فةةةي الفقةةةو خاصةةةة أووالعنةةةاوين ات فوكانةةةت المصةةةن المتةةةون والكتةةةب،

                                                           
1
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ل إجةةازات بةة ،يةةةر داإوقةةل مةةن كةةان يجيةةز إجةةازة  ،سةةاعدة عمةةى فيمةةوالمرتبطةةة بةةو كعمةةوم م
 .التواتر عن طريق 1الحصول عمى السند العالي قصدالسماع التي كثرت واستمرت 

 <  الزيتونيةب البرامج وكتب الدراسة - 8

إن البةةرامج والكتةةب المعتمةةدة فةةي الدراسةةة بجةةامع الزيتونةةة تكةةون تبعةةا لكةةل مرحةةة، كمةةا 
عمةةى كتةةب يةةتم يعتمةةد التعمةةيم الزيتةةوني ذاتيةةا الكتةةب المعتمةةدة.  فةةي حةةدأن البةةرامج ىةةي 

غيةةر أن تمةةك الكتةةب  ،لكةةل مسةةتوى تعميمةةيتبعةةا اختيارىةةا فةةي كةةل فةةن مةةن الفنةةون المقةةررة 
تمثةةل تعبيةةرا عةةن المرحمةةة المعرفيةةة األخيةةرة مةةن مراحةةل التطةةور العممةةي، وتطغةةى المةةواد 

وتةةةأتي المةةةواد ضةةةمن مةةةا يطمةةةق عميةةةو  ،الزيتونةةةةالدينيةةة والمغويةةةة عمةةةى البةةةرامج التعميميةةةة ب
والتوحيةد  ،والتفسةير والحةديث ومصةطمل الحةديث ،وىي القراءات والتجويد ،بالعموم النقمية

 ،ي النحةةةو والصةةةرفيةةةأمةةةا العمةةةوم المغويةةةة ف .وأصةةةول الفقةةةو والفةةةرائض والتصةةةوف ،والفقةةةو
وىذه المواد اجبارية، كما أن البرنامج يحتوي عمى مةواد أخةرى  ،والبالغة واالمالء والخط

 .2والتاريخ والجغرافيا ؛ الفمسفة،والفمك والحكمة ،والحساب والميقات ،كالمنطق والجبر

وبذلك فهن ىذا البرنامج يمتاز بموسوعيتو، غير أن بعض تمك المةواد بقيةت ال تةدرس 
ت بقيةةةت ال تةةةدرس لعةةةدم وجةةةود محةةةل أو ينظةةةر إلييةةةا بهسةةةتنقاص، مةةةن ذلةةةك أن الرياضةةةيا

، يضاف إلييا عدم استسةاغة الزيتونيةون لنمةوذج التعمةيم الحديةد المتمثةل فةي 3مالئم لذلك
الصبورة والطاولة، والصةبور بالخصةوص، ألنةو يمكةن االسةتغناء عمةى الطاولةة بةالجموس 
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أمةا التةةاريخ فكةان يعتبةةره بعةض الشةةيوخ مجةرد " مجموعةةة مةن االقاصةةيص  عمةى األرض.
 .1واألخبار ال ينبغي أن ييتم بيا الطالب

وحتةةى بالنسةةبة لممةةواد الدينيةةة لةةم يكةةن برنةةامج التعمةةيم الزيتةةوني قةةادرا عمةةى تكةةوين طمبةةة 
أكفاء فييا نتيجة عقم االساليب التي تقدم بيةا وجيةل األسةاتذة بعمةم البيةداغوجيا الحديثةة، 

، ولعةةل أي جيةةد اضةةافي دون بةةذل فكةةان الواحةةد مةةنيم يكتفةةي بسةةرد مةةا يجةةده فةةي الكتةةاب
طريقة تأليف تمك الكتب التي تعكةس درجةة التقميةد والتكةرار، فأقصةى مةا يقةوم بةو الخمةف 

 مخصة، ولذلك فهن متون ىذه الكتةبوربما تقديميا م ،ىو فيم اجتيادات السمف وشرحيا
بحسةب  وحتةى شةروحيا وحواشةييا تعةود إلةى عةدنة قةرون خمةت، فنةذكر عمةى سةبيل المثةال

 : 2اسةمراحل الدر 

 <  3* المرحمة االبتدائية
 ، وىذا كاآلتي :حمة من التدريس يكون لكل مادة برنامج متفق عميور وفي ىذه الم

   مادة القراءات< -
وىةةي عبةةارة عةةن أرجةةوزة  ،يحتةوي البرنةةامج عمةةى كتةةابين أحةةدىما شةةرح اليةادي لمجزريةةة

 ت في قراءات القرآن وتجويده. ابيأتتكون من مائة وعشرة 
   النحو<مادة  -

 ،جرت العةادة أن تطمةق أسةماء كتةب النحةو أو شةروحيا عمةى سةنوات التعمةيم الزيتةوني
 .ن عقيةل، والسةنة الرابعةة بةالمكوديوالسةنة الثالثةة بةاب فتسمى السنة األولى بسيدي خالد،

 وىي كتب متباينة الشروح يراع فييا أصحابيا مستوى المتمقي.
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 <  1* المرحمة الثانوية
وىةةةي مرحمةةةة متقدمةةةة يكةةةون الطالةةةب قةةةد تعةةةدى مرحمةةةة التمتمةةةذ تبعةةةا لمسةةةن مةةةن جيةةةة، 

  .والتحصيل واإلدراك من جية ثانية، وىي برامج تبعا لممواد المدرسة
   مادة أصول الفقه< -

 عبةةةارة وىةةةي ،يحتةةةوي البرنةةةامج عمةةةى كتةةةابين أحةةةدىما تحفةةةة الحةةةاكم فةةةي نكةةةت العقةةةول
فيةو تنقةيل الفصةول  ،الكتاب الثاني في أصول الفقوأما  .أرجوزة معروفة باسم العاصمية

 في األصول لشياب الدين القرافي.
   مادة البالغة<  -

مختصةةةةر التمخةةةةيص لسةةةةعد الةةةةدين : ثالثةةةةة كتةةةةب أشةةةةيرىا البالغةةةةة يتضةةةةمن البرنةةةةامج 
يةيمن عمةى االنتةاج الفكةري العربةي يي أصةبل ذالتفتزاني، وىذا الكتاب يعكس االجترار الة

بةةةاب االجتيةةةاد، وىيمنةةةت القوالةةةب والمختصةةةرات  غمةةةقتج عةةةن ذلةةةك حيةةةث نةةةسةةةالمي، اإل
 واإلضةةةةافة، وذلةةةةك لةةةةن يحفةةةةز االجيةةةةال الجديةةةةدة عمةةةةى االنتةةةةاج ، والحواشةةةةيوالتالخةةةةيص

 .من خالل االبتكار واالستنباطواالبداع 
  مادة االدب< -

   .مقامات الحريريو  كتاب العمدة البن رشيق القيروانيعمى األدب يحتوي البرنامج 
تةةدرس بمراحةةل التعمةةيم الزيتةةوني الةةثالث دون مراعةةاة لمتطةةور الةةذىني التةةي كتةةب الإن 

شقصةيدة ألفيةا  جةوىرة التوحيةد و ىةي: طالب، ومن بينيا كتابان في عمةم الكةالمتمميذ واللم
لمحمةةد السنوسةةي شفةةي ثالثةةة  عقيةةدة أىةةل التوحيةةدو   و شةةرحيا ابةةراىيم اليةةاجوري القةةاني

 .2أجزاء و خصص كل جزء لمرحمة تعميمية 
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وحتةةةى مةةةن  ،عةةةدة قةةةرون خمةةةتإلةةةى لقةةةد كانةةةت أغمةةةب الكتةةةب الدراسةةةية الزيتونيةةةة تعةةةود 
مؤلفييا، فهنيم ال يمثمون كل المةدارس الفقييةة أو األدبيةة فيتخةرج الطالةب وىةو ال يعةرف 

نظةةةةام والعةةةةالف واألشةةةةعري وابةةةةن القةةةةيم مةةةثال كال 1شةةةيئا عةةةةن كبةةةةار المفكةةةةرين االسةةةةالميين
الجوزيةةةة وابةةةن تيميةةةة فضةةةال عةةةن مؤلفةةةات المعاصةةةرين كمحمةةةد عبةةةده واضةةةافة الةةةى ىةةةدا 
الةةةةنقص فهنةةةةو ال يطمةةةةب مةةةةن الطالةةةةب سةةةةوى الفيةةةةم والحفةةةةظ، ومةةةةن األسةةةةتاذ االلقةةةةاء دون 
 االستعانة بأية وسيمة مةن وسةائل االيضةاح كالسةبورة والخةرائط بالنسةبة لمجغرافيةا والتةاريخ
ألن ىذه التجييزات ال يمكن  استعماليا في بيت الصةالة، ممةا جعةل التعمةيم الزيتةوني ذا 
صبغة تجريدية ونظرية بحتو وال شةك أن ذلةك ال يسةاعد الطمبةة عمةى االسةتيعاب خاصةة 

 .2وأن ظروفيم الدراسية كانت صعبة

 نظام االمتحانات وطرق التقييم<  - ثانيا

التقيةةةيم تخضةةةع لمسةةةتويات ومراحةةةل الةةةتعمم، كةةةل حسةةةب إن نظةةةام االمتحانةةةات وطةةةرق 
المرتبةة الثانيةة الطالةب فةي كل تمميذ في المرتبة االبتدائيةة أو مدركات التمميذ والطالب، ف

 :  3يجري عميو االختبار في سائر ما يزاولو من العموم بالطريقة اآلتية

فةي نيايةة كةل  إن إجراءات االمتحانات تتم وفقا لرزنامة محةددة، حيةث يجةرى امتحةان
االبتدائيةةةة والثانيةةةة بواسةةةطة حمتين يقةةةع اختبةةةار لجميةةةع التالمةةةذة مةةةن المةةةر ف ،ثالثةةةة أشةةةير

، 30مةةةن الشةةةير الثالةةةث الةةةى اليةةةوم  26وتبةةةدأ االختبةةةار المةةةذكور مةةةن اليةةةوم  ،مشةةةايخيم
ويرسةةم لكةةل تمميةةذ نتيجةةة اختبةةاره ومةةا حصةةل عميةةو مةةن  وغالبةةا مةةا يكةةون شةةير ديسةةمبر،

وتسمم الخالصة المذكور من المشايخ عن حالة التمميذ مةن حيةث  ،10الى عدد  1عدد 
عةادة مةا يكةون وفي آخر السنة الدراسية تجمع النظارة في نياية الشير الثالث،  ،السموك
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وفةي نيايةة السةنة الدراسةية  ،ويالحظ الشيخ حالةة التمميةذ مةن حيةث السةموكشير مارس، 
ذا ،طتجمع النظارة لكل تمميذ ما حصل عميو من النقا لةى إتحصل عمى المعةدل ينتقةل  وا 

ذا حصةةةل التمميةةةذ عمةةةى نصةةةف العةةةدد المعطةةةى لكامةةةل مةةةواد االختبةةةار  السةةةنة المواليةةةة، وا 
ذا لةةم يحصةةل  ينتقةةل الةةى كتةةب السةةنة المواليةةة بشةةرط أن ال يةةنقص عةةن نصةةف العةةدد، وا 
عمةةى النصةةف فهنةةو يعةةاد اختبةةاره فةةي بدايةةة السةةنة فةةي خصةةوص مةةا لةةم يحصةةل فيةةو عمةةى 

، وىةةذا يتوجةةب عمةةى ، أي يمكةةن السةةماح لةةو باجتيةةاز امتحانةةات اسةةتدراكية1عةةددنصةةف ال
 .التمميذ والطالب أن يجعل من العطمة مرحمة مراجعة

واختبةةار تالمةةذة المرتبةةة االبتدائيةةة سةةواء فةةي ذلةةك مةةا يباشةةره الشةةيوخ أو لجنةةة االختبةةار 
التمميةذ فةي  التةي زاوليةاالمخصصة في البرنامج، يكون بسرد بعض صفحات من الكتب 

مةةع طةةرح  ،وبةةتالوة مقتطفةةات مةن المتةةون المطمةةوب حفظيةةا ،سةنة االختبةةار بةةهمالء كتةةابي
 طمبةة متحةانوا .الةتعمم نويقع التدرج في ذلةك بحسةب سةني ،أسئمة في بعض مسائل ىينة

وبتعيةةةةين مبحةةةةث متوسةةةةط مةةةةن العمةةةةوم  ،ة الثانيةةةةة يكةةةةون بهنشةةةةاء موضةةةةوع مناسةةةةبحمةةةةالمر 
أو  ،نصف ساعة ثم يمقيو عمةى المجنةة طالبيطالعو ال ،باراألصمية من كتب سنة االخت

وذلةةك فيمةةا عةةدا العمةةم  ،المتةةون مةةنمتوسةةطة تكةةون إجاباتيةةا أسةةئمة وتطةةرح عميةةو  ،الشةةيخ
 .2الذي تعين فيو المبحث ويسأل عن محفوظاتو

شةيخو بهلقةاء درس كان عمةى معممةو او الدراسة سنوات عديدة، تأخر الطالب في فهذا 
طالةب يختار لو فقرة من المتن يشرحيا، وال ينجل الكما  ،كتاب يعينو لو عمى منوالو من

لنجةاح يتةو فةي اأىمتختبةره، ثةم تحةدد مةدى لجنةة قيمت التطويع اال إذا ا اجتياز شيادةفي 
 :  3الثالثة اآلتية شياءفي األ
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وال تةةةةنجل  ،موضةةةوع فةةةةي الفقةةةو تعينةةةو لجنةةةة االمتحةةةانتحريةةةر أي  ؛كتابةةةة مقةةةال - 7
والسةةيما المحةةن فةةي قواعةةد والغمةةط، المحةةن خاليةةة مةةن بمغةةة عربيةةة  صةةيغتإذا  إالالمقالةةة 

مةةن أدلةةة وأراء بعةةززة تشةةمل كةةذلك عمةةى مسةةائل عمميةةة صةةحيحة مكمةةا  ،النحةةو والصةةرف
 .1المتون العممية المحفوظة

والنجةةةاح يكةةةون بحصةةةولو عمةةةى  ،المقالةةةةتمكةةةن الطالةةةب مةةةن اجتيةةةاز تحريةةةر إذا  - 1
وىةةو إلقةةاء درس  ،اجتيةةاز امتحانةةا ثانيةةا أىةةم مةةن األول، ثةةم يتقةةدم إلةةى المعةةدل فمةةا فةةوق

ىةةذه الكتةةب دعى وتةةطالةةب، عممةةي مةةن كتةةاب يةةدرس فةةي السةةنوات األخيةةرة مةةن دراسةةة ال
فةةةي الفقةةةو، أو النحةةةو، أو  تكثةةةروىةةةي ؛ أي ذات األجةةةزاء والفصةةةول العديةةةدة، شالمطةةةوالت 

فيةةةم ي يمقيةةةو الطالةةةب يرجةةةع إلةةةى الةةةذوالنجةةةاح فةةةي الةةةدرس غالبةةةا. األصةةةول، أو البالغةةةة 
ذا مةا ألةم بةو أثناء إلقائةو ة الطالبوعمى فصاح ؛ أي لمكتاب محل الدراسة،لووادراكو  ، وا 

تقةر لةو فةال  ،فةي كالمةو يتممةكأو كةان يمحةن أثنةاء القائةو أو  ،واإللقةاءعجز عن الخطابة 
 .2النجاحالمجنة ب

ن في المرحمةة الثالثةة امتحانةا امتحلال ، انتقل المقالة والدروس اجتاز اختبارإذا  - 8
فةهن أجةاب عنيةا وأظيةر لمجنةة  ،اسئمة عممية في العموم التةي درسةيابطرح وذلك  ،يايشف

ال وقع تأجيمو فةي امتحةان  ،لممعمومات التي درسيا كان من الناجحين ولمامااالمتحان  وا 
األسةةئمة العمميةةة  ، كمةةا يسةةتمر اختبةةاره مةةن خةةاللويواصةةل دراسةةتو ،آخةةر يجةةري بعةةد سةةنة

فةةهن لةةم يكةةن حافظةةا لجممةةة صةةالحة  ،عةةن ظيةةر قمةةب سةةتظيرىايختبةةر فةةي المتةةون التةةي ي
وبناء عمى ما تقدم فهن النجةاح فةي شةيادة  .حتى يحفظيا ،في االمتحان خفقمنيا فهنو ي

ذادراسةةةةة طويمةةةةة شةةةةاقة، اج تةةةةحالتطويةةةةع أمةةةةر عسةةةةير ي قارناىةةةةا بشةةةةيادة مةةةةن الشةةةةيائد  وا 
بةةةة مةةةع شةةةيادة التبريةةةز فةةةي العربيةةةة أو الفمسةةةفة مةةةثال ونظةةةرا لكةةةون فيةةةي متقار  ،العصةةةرية

                                                           
 .28 ص ، السابق المرجعمحمد الطاىر رويس:  1
 .29 ص نفسو، 2
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قبةل ينقطعةون عةن الدراسةة طةالب النجاح في شيادة التطويةع صةعب المنةال فةهن أكثةر ال
 .1ن بالدراسة لبضع سنوات تمكنيم من اإلعفاء من الخدمة العسكريةفيكتم ،اجتيازىا

لوحةة طويمةة أمةام  عتوضةحيةث  ،االمتحان الشفيي يجري بمحراب جامع الزيتونةة أماو 
المحةةراب يسةةتند الييةةا مشةةايخ النظةةارة العمميةةة وىةةم : شةةيخ االسةةالم الحنفةةي، وبةةاش مفتةةي 

لمدرسةون، اويحضره النظارة العام لمجةامع األعظةم و  ،والمالكي يالمالكية والقاضين الحنف
 .2ويجمس الممتحنون أماميم وحوليم الطمبة وكل من يريد الحضور

فةي عمةم  ويكون بتحريةر مقةال ،شيادة العالمية فيجرى لدى مشايخ النظارةأما امتحان 
لقسةةم األدبةةي فةةي امةةن العمةةوم األربعةةة، فالقسةةم الشةةرعي منيةةا: الفقةةو وعمةةم أصةةول الفقةةو، و 

خمةةةةس  مةةةةنلوبهلقةةةةاء درس مةةةةن كتةةةةب المرتبةةةةة المتوسةةةةطة ي .منيةةةةا: النحةةةةو والبالغةةةةةنجةةةةد 
وكةل  ،عميا عدا ما وقع فيو المقال والدرسوبأسئمة من عموم المرتبة ال ،ساعات لتحضيره

لةةةب فةةةي امتحةةةان االشةةةفاىي ال يطأخفةةةق فةةةي االختبةةةار و  ،الكتةةةابي طالةةةب اجتةةةاز االختبةةةار
 .3تتبع دروس مرتبة تمر فيالعام الموالي بالكتابي عمى شرط أن يس

 المدرسون والتالمذة < - ثالثا

فمدرسةةي  ،4المدرسةةون بالجةةامع عمةةى طبقتةةين أولةةى وثانيةةة باإلضةةافة الةةى المتطةةوعين 
مةةن بيم اتخةيةتم انو  ،مالكيةةالثةاني  نصةفوالنصةفيم حنفيةة الطبقةة األولةى عةددىم ثالثةين 

عمةييم األمةر بتسةاوي مراتةب تعةذر فةهذا  ،5نظارة الجةامع مةن مدرسةي الطبقيةة الثانيةةقبل 

                                                           
 .29 ص ، السابق المرجعمحمد الطاىر رويس:  1
 . 21، ص1996الشركة التونسية لفنون الرسم،  ،: تونسمن أعالم الزيتونةمحمد شمام:  2
 .29محمد الطاىر رويس: المرجع السابق، ص  3
 المتحصمين عمى شيادة التطويع من الزيتونة .  4
 21م وعدد أساتذة ىذه الطبقة  1848/  1265أحدثت ىذه الطبقة ضمن اصالحات الجامع باألمر العمي الصادر سنة   5

إجةراء "، الةدار العربيةة  3، شيخ االسالم االمام االكبر محمد الطاهر ابن عاشاورمحمد الحبيب ابن الخوجة:  ، أنظرمدرسا
 . 293، وأيضا محمد بن الخوجة : المصدر السابق ص 169، ص  2008، 1لمكتاب، تونس، ج
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أمةةا التةةدريس ضةةمن الطبقةةة  .تحةةدد األجةةدر مةةنيمسةةابقة م اختبةةروا عةةن طريةةقالمرشةةحين 
 قميمةةةيمةةا مكةةن فةةي المسةةةابقة التسةةاىل غيةةر أن مةةن سةةةمبياتيا  ،الثانيةةة فتةةنظم لةةو مسةةةابقة

 .  1الكفاءة من التصدر لمتدريس

عمةى شةةيادة التطويةع، يةةرخص  المتمةةدرسمجةةرد حصةول بن فو ن المتطوعةو أمةا المدرسةة
سةنة طالبةا  600الزيتونةة  طالبة. لم يتجاوز عدد في جامع الزيتونوالتدريس لو االقراء 

، سةنةكةل طالةب عةددىم بةين الثمانمائةة الةى حةوالي األلةف غالب يتةراوح وفي ال ،م1881
، المرحمةة الثانيةةاألربعمائةة فةي مةا يقةارب و  ،الخمسمائة في المرحمة االبتدائية قرابةمنيم 
 . 2في التعميم العالي والمائة

م ضةةةالتةةةي كانةةةت ت ،اقبةةةال التالميةةةذ عمةةةى الكتاتيةةةب التقميديةةةة ة ىةةةيلبةةةاغالصةةةورة الأمةةةا 
وىةةةةذا عائةةةةد لةةةةدور ا، يةةةةمجان اتعميمةةةةون تمقةةةةحيةةةةث ي، اتمميةةةةذ 23000م حةةةةوالي 19أواخةةةةر 

إنشةةاء بيةةوت مةةن خةةالل ، واسةةتمراره األوقةةاف ومسةةاعدات المحسةةنين دورا ىامةةا فةةي بقائةةو
فةةي تحتةةوي  ،ا لمطمبةةةبيتةة 22عمييةةا، فكةةان فةةي حاضةةرة تةةونس وحةةدىا  واإلنفةةاق، 3الطمبةةة

 .4غرفة إليواء الطمبة المعوزين 500 ما يقاربعمى مجموعيا 

 

 

 
                                                           

 . 208سابق، ص المصدر المحمد الطاىر بن عاشور،  1
الحبيةةةب بةةةن أنظةةةر تمميةةةذ،  988م بمةةة   1949-1948م، وفةةةي موسةةةم  1910- 1909ىةةةذه االعةةةداد كانةةةت فةةةي موسةةةم   2

 209سابق ص المصدر ال :الخوجة
وجةة: خال بةنمحمةد أنظةر ، 07البيةوت بالمةدارس، وأقةدميا المدرسةة الشةماعية ثةم التوفيقيةة، وكالىمةا مةن القةرن تدعى ىذه  3

 . 285مصدر سابق ص 
وكةةذلك  56م ص  1975، دار القةدس، بيةةروت: لبنةةان، 1سةةامي الجنةةدي، ط ، تةرتااونس الشااهيدةعبةد العزيةةز الثعةةالبي:   4

 . 285محمد ابن الخوجة: المصدر السابق ص 
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 – ;8>7خاالل الفتاارة الممتاادة مااا بااين ) إصااالح التعماايم بجااامع الزيتونااة  - رابعاا
 <  م (;;>7

والعقبةةةات خاصةةةة مةةةن  إن اإلصةةةالحات مطمةةةب بشةةةري يكتنفةةةو العديةةةد مةةةن االخةةةالالت
أولئةةةك الةةةذين يةةةرون أن أي إصةةةالح يخطةةةف مةةةنيم بريةةةق تةةةوىجم، ناىيةةةك عةةةن المةةةؤامرات 
التةةي تحبةةك بطائةةل تعطيةةل عجمةةة التقةةدم، خاصةةة منةةذ تعةةاظم االمتيةةازات األوربيةةة وعمةةى 

، ىةةذا سةةاىم فةةي تبطئةةة اإلصةةالحات فةةي جميةةع مراحمةةو، غيةةر أن الطمبةةة رأسةةيا الفرنسةةية
سةةاىرة فةةي تفعيةةل مطالةةب اإلصةةالح، ومةةن ىنةةا سةةوف نتحةةدث عمةةى كةةانوا دومةةا العةةين ال

 مسيرة اإلصالحات انطالقا من فترة ما قبل الحماية الفرنسية.

 <  م;8>7تعميمي لمزيتونة قبل * الوضع ال

تتميةةةز التعمةةةيم الزيتةةةوني خةةةالل القةةةرن التاسةةةع عشةةةر وبدايةةةة القةةةرن العشةةةرين إن صةةةورة 
تتجةةةاوز ثقةةةافتيم الشةةةريعة  إلةةةى إعةةةداد طمبةةةة الييةةةدف باالسةةةاس وكةةةان تعميمةةةا ، والبسةةةاطة
قبةةل اصةةالحات خيةةر عظةةم جةةامع األالاتسةةمت الوضةةعية التعميميةةة فةةي  كمةةا ،1االسةةالمية

متفةةق  مةةنيجوعةدم وجةةود  ،داري لمجةةامعفةةي التسةةيير اإلوال اسةتقرار فوضةةى الالةدين باشةةا ب
وطةةةرق حريةةةة تصةةرف االسةةةاتذة فةةةي وضةةع المنةةةاىج إضةةافة إلةةةى  ،عميةةو فةةةي االمتحانةةةات

العزيز الثعالبي في كتابو مةن الشيخ . وىذا ما أكده عبد 2المقررةالكتب التدريس وأختيار 
وتحةتم عمةى طالبةو حضةور االمتحانةات  »أخباره وآثاره في المشرق والمغرب في قولو : 

                                                           
، ص 2013ط، وزارة الثقافةةة، الجزائةةر،  ، دأبحاااث ودراسااات فااي تاااريخ المغاارب العربااي المعاصاار :حبيةةب حسةةن المولةةب 1

123. 
رسةةالة شةيادة الماجيسةتر، اشةةراف  (، 98=7 – >9=7جاامع الزيتونااة والحركاة االصااالحية فاي الجزائار )  :رابةل فالحةي 2

 . 35، ص 2008 – 2007جامعة منتوري قسنطينة،  عبد الكريم بوصفصاف في التاريخ الحديث والمعاصر،
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فةةةةةي جميةةةةةع المةةةةةواد القديمةةةةةة والحديثةةةةةة وتشةةةةةمل الحديثةةةةةة عمةةةةةوم الفمةةةةةك والييئةةةةةة واليندسةةةةةة 
 .« 1خ والجغرافياوالطبيعيات والتاري

أن ىنةةاك بعةةض المةةواد مكةةررة تقريبةةا فةةي  »وفةةي ىةةذا يؤكةةد الطةةاىر حةةداد فةةي قولةةو: 
تةةأودي وخميةةل فةةي الرابعةةة كةةان عاشةةر ابةةن تركةةي فةةي السةةنة األولةةى وال ،الدرجةةة الواحةةدة

 .كمةةةا سةةةاءت أحةةةوال التةةةدريس ،. ونظةةةرا ليةةةذه الوضةةةعية سةةةاءت أحةةةوال الجةةةامعوالخامسةةةة
 ،وانعكةس ذلةك سةمبا عمةى سةير االمةور بالجةامع ،ورغبة الدارسين فقمت عزيمة المتعممين

كمةا منةع  ،وقد تغمب في ذلك فكرة تقميد السمف الصالل في أفكارىم وغمق بةاب االجتيةاد
 .«2الطب والرياضيات والفمسفة: تدريس بعض التخصصات وانقراض عدة عموم مثل 

 (  99>7-;8>7اصالحات المشير االول أحمد باي )  -أ

دخل عمقت عمى مةفي صحيفة محاطة بهطار  أقر ،أحمد باي مرسوماالمشير أصدر 
عةةين أن ي األمريةةة ىةةذه توأقةةر ، " الشةةفاء" بةةاب مةةن أبةةواب الجةةامع االعظةةم يقةةال لةةو بةةاب 

ومةثميم مةن  ،لمتدريس بجامع الزيتونة خمسةة عشةر عالمةا مةن المالكيةة بموجب االنتخاب
المدرس في كل يوم ما عدا يومي الخميس والجمعة درسين مةن  يدرسالحنفية، عمى أن 

ذا فقةةةةد أحةةةةد ىةةةةؤالء المدرسةةةةين ان   عمةةةةمأي  خةةةةب نظةةةةار تن أراد، وفةةةةي أي وقةةةةت تيسةةةةر لةةةةو، وا 
واسند مراقبة الةدروس ومواظبةة المدرسةين  ،3وقت ذاتوبدلو أعمم الموجودين في ال امعالج

لى القاضيين ليم مرتبا لذلك، وأمر أن تدفع كةل  أجريتو  ،إلى رئيس االفتاء بالمذىبين وا 
 .م1842سنة وذلك  ،4ىذه الجرايات من بيت المال

                                                           
  1995، دار المغرب االسالمي، بيروت، 1، ط عبد العزيز الثعالبي من آثارا في المشرق والمغرب ي:صالل خرف 1
 .38فاطمة مناد و أحالم غازي: المرجع السابق، ص  2
أعمةال  ديد فاي الفكار االساالمي المعاصارجوالتالشيخ محمد الطاهر بن عاشور وقضايا االصالح فتحي حسن ممكةاوي:   3

 .  54، 53، ص ص 2011، الواليات المتحدة االمريكية، 1المؤتمر الدولي المعيد العالمي لمفكر االسالمي، ط
دار النةوادر،  1تونس وجةامع الزيتونةة، ط – موسوعة االعمال الكاممة لالمام محمد الخضر حسينعمي الرضا الحسيني:  4

 . 29ص  2010ن، بيروت، لبنا
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فةي غيةر اوقةات بنفسةو عمةى تطبيةق ىةذا المنشةور، فكةان يةأتي الجةامع المشةير وسير 
حةةد مةةن الطمبةةة، أوال يقةةوم لةةو الشةةيخ وال  ،ويجمةةس وراء حمةةق التةةدريس ،الصةةالة مواقيةةت

لكةون المةدرس وطالبيةم فةي ذكةر وحمقةة تحفيةا  اهلل زلفةىتقرب إلةى بنية الليم اجالال ىم 
يثمةةر فةةي ف، المالئكةةة، فةةال يجةةوز لةةو أن يقةةاطعيم فيةةم أرفةةع شةةأنا منةةو النشةةغاليم بةةالعمم

 .1الدنيا العز األوفى

الةوزير حسةين مكتبةة كتةب  اقتنةاء ومن أبرز األعمال التةي قةام بيةا المشةير أحمةد بةاي
اقتنةةى غيرىةةا مةةن الكتةةب الفقييةةة والعمميةةة واألدبيةةة، وأضةةاف كمةةا خوجةةة بمالةةو الخةةاص، 

مكتبةة عموميةة أطمةق بةذلك المسةاعي كةون فإلييا الكتةب التةي كانةت عمةى  ممةك عائمتةو، 
صار جامع الزيتونة زخر بمكتبة ذات منصةفات وبذلك .2" المكتبة االحمدية "عمييا إسم 

مع الةتمكن مةن ىةذه المكتبةة، عممية عديةدة تسةيل عمةى المدرسةين والطمبةة وقاصةدي الجةا
 كما عدت خصمة من خصال المشير.

 ( <;;>7-9;>7خير الدين باشا )  إصالحات -ب

لةةم  تحةةوالت م20ه / 14وحتةةى القةةرن  م16/  ه10 الزيتونةةة منةةذ القةةرن جةةامع عةرف
نمةةةةا  ،ىياكمةةةةو فحسةةةةب تقتصةةةةر عمةةةةى  كةةةةان فبالجةةةةامع، منةةةةاىج وطةةةةرق التةةةةدريس طالةةةةت وا 

حيث مةا إن تةولى خيةر الةدين ، والتغيرات المطردة عمى الحياة، 3لمطالب الحياة استجابة
خصةت إصةالحات ة عةد حةداثبأىةم حتةى م 1877م و1873بةين  م الوزارة خالل الفتةرة
 .4المعمور األعظمالتعميم بالجامع 

                                                           
، د ط، الةدار العربيةة لمكتةاب، تةونس، 2،ج إتحاف أهل الزمان بأخبار مموك تونس وعهاد االماانأحمد بن أبي الضةياف:  1

67 . 
، 2، كيةف نشةأت خةزائن الكتةب لدراسةة العمةوم بجةامع الزيتونةة المعمةور، جصفحات مان تااريخ تاونسمحمد بن الخوجة:   2

 .  136ص  1، مج 1936نوفمبر تونس،  3المجمة الزيتونية، ج
 . 36 -35المرجع السابق، ص ص  :رابل فالحي 3
 . 73م، ص  1986، الشركة التونسية لمتوزيع، تونس، 1، طمواقف اصالحية في تونس قبل الحمايةأحمد عبد السالم:  4



 األعظم بالجامع نوالزيتوني والطمبة التعميم                                                                الفصل األول

33 
 

االمةةةر الةةةذي سةةةيل عمةةةى األمةةةة، تةةةدىور وانحطةةةاط وجةةةاءت ىةةةذه اإلصةةةالحات نتيجةةةة 
خيةر  كةانوقبل ذلك  ،18811معاىدة الحماية سنة عمى تونس بموجب فرنسا االستيالء 

فةةي لجنةةة لتفقةةد الةةدروس  1871سةةنة  2حسةةينالجنةةرال  ووزيةةرا مستشةةار عينةةالةةدين باشةةا 
 06، فةةةي العةةةدد المةةةؤرخ فةةةي 3الرائةةةد التونسةةةيبوىةةةذا االخيةةةر حةةةرر تقريةةةرا نشةةةره  ،بالجةةةامع
ثةةرة دروس وك ،وذكةةر أنةةو لةةم يجةةد مةةن الةةدروس درسةةا فةةي تفسةةير القةةرآن ،1871ديسةةمبر 

تقةةةدم و  ،إلةةةى أسةةةاتذة مختصةةةين فةةةي مةةةواد مختمفةةةة طةةةالب فةةةي حاجةةةةوأن ال ،الفقةةةو والنحةةةو
والمدرسةةين، وقةةد درسةةين تمضةةبط طةةرق التةةدريس فةةي كتيةةب يةةوزع عمةةى ال يتضةةمنح ااقتر بةة

 الةةةةبالد كانةةةةت أراء الجنةةةةرال حسةةةةين متةةةةأثرة بةةةةالطرق العصةةةةرية التةةةةي شةةةةاىد نجاعتيةةةةا فةةةةي
ولةةم يقتصةةر خيةةر الةةدين  ،ين فةةي االصةةالحات بةةالرأيوقةةد شةةارك الجنةةرال حسةة يةةة،ربو األ

ومةةا يةةدل عمةةى ذلةةك  ،عةةدة عممةةاءمشةةركا استشةةار وسةةع مةةن بةةل  ،عمةةى استشةةارتو فحسةةب
المدرسةين والطمبةة فةي الجةامع أحوال الدروس و  طبيعةتشكيل لجنة أوكل إلييا النظر في 

ه الموافةةق  1291جمةةادى  04وجةةاء االمةةر القاضةةي بتكةةوين ىةةذه المجنةةة  فةةي  ،االعظةةم
كةل المجنةة المنصةبة بموجةب األمةر السةابق الةذكر وقد كانت تجتمع  ،م1874و يوني 18

 :  ضمت السادة اآلتية أسماءىم و  ،برئاسة خير الدينمن كل أسبوع يوم اثنين 

                                                           
بااين القطاارين و أثاار ، الااروابط الحضاارية :9=7 - 99=7الطمبااة الجزائريااون فااي جااامع الزيتونااة خيةةر الةةدين شةةترة:  1

 114ص  ،2009دار البصائر، الجزائر،  ،د ط، 1ج ، الجامع األعظم في الوعي الجزائري
ولد في قرية نائية في بالد الجركس، اطمق عميو في البداية اسةكندر، اختطةف مةن قبةل مجيةولين إلةى اسةطنبول ثةم بةاعوه    2

ل إعتدالو، تقمد المناصب العسكرية في عيد المشير أحمةد بةاي، إلى مبعوث باي تونس التحق بالمدرسة الحربية بباردو بفض
 – .1987د سنة ساعد خير الدين في اصالحاتو بالزيتونة توفي في فمورنسا ودفن في اسطنبول بجوار ضريل السمطان أحم

 . 79ص  1986، دار العرب االسالمي، بيروت، 1، تق، حمادي الساحمي، طاعالم تونسيونالصادق الزممي،  :انظر
أدارىا الطيب بن عيسى ونشرت عدة مقاالت  1911كانت تعكس وجيت نظر الحكومة، أحدث عام  1860أسست عام   3

 :م، انظةر: محمةد المةالكي 1911م وآخةر مةاي  1911ودراسات حول اصالح التعميم، لعل أىميا العدد الصادر فةي جةانفي
 .  239، ص 1999ز دراسات الوحدة المغربية، بيروت، ، مرك1، طالحركات الوطنية واالستعمار في المغرب العربي
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عمةر بةن  - .لقاضةي المةالكيالطةاىر بةن نفيةر ا - .1أحمد بةن خوجةة المفتةي الحنفةي
رئةةةيس جمعيةةةة  3ومحمةةةد بيةةةرم - .بةةةاش كاتةةةب 2العزيةةةز بوعتةةةور - .الشةةةيخ قاضةةةي بةةةاردو

   .4الشيخ المدرس أحمد الورتاني - .وق رئيس المجمس البمدير العربي ز  - .االوقاف

خمسة أبواب تتضمن سةبع وسةتين ندرجا ىذه المجنة كان مأما الميام التي أوكمت بيا 
 :5فصال أىميا 

نةةةوعين اختياريةةةة  عمةةةى وىةةةي ،وىةةةو يضةةةبط المةةةواد المقةةةررة بتدريسةةةيا البااااب االول<*
 حةل كثير مةن العمةوم والفنةون موزعةة عمةى مراضافة وا   ،واجبارية مع تعيين الكتب المقررة

 المعمول بيا بجامع الزيتونة.التعميم الثالث 

أسةةةاليب ويتضةةةمن توجييةةةات تتعمةةةق ب ،و الطمبةةةة نيالمدرسةةةوخةةةص  البااااب الثااااني<*
   و أحوال الطمبة. التدريسوطرق 

 أعمال المشائخ النضال. <6الباب الثالث*

 طريقة تنظيم االمتحانات في آخر السنة الدراسية. الباب الرابع<*

                                                           
نشةةأ ىةةذا الشةةيخ فةةي طمةةب العمةةم وحصةةل عمةةى درجةةة التحصةةيل وكةةان قاضةةيا فةةي المةةذىب الحنفةةي،  :ىةةو أبةةو العبةةاس أحمةةد 1

، المصةةدر السةةابق، ص 4ج :أحمةةد ابةةن الضةةياف :م ، دفةةن بزاويةةة سةةيدي عقبةةة قةةرب داره، انظةةر 1926ىةةة /  1241تةةوفي 
143 . 

ىةةة  705ىةةو الةةوزير الشةةيخ محمةةد العزيةةز بةةن الحبيةةب بةةن الطيةةب بةةن الةةوزير محمةةد بةةن محمةةد بوعتةةور كةةان موجةةود سةةنة   2
م قام بتأسيس خزائن اشتراىا من الوزير حسين خوجة، عين كاتبا بديوان االنشاء بباردو من طةرف باشةا كاتةب سةنة  1838/

ال ثم رقةاه برتبةة أميةر المةواء، ثةم عضةو بةالمجمس االكبةر، ثةم أميةر م، ثم اسند إليو رئاسة كتبو وزارة الم 1845ه /  1262
 .  422 - 421م، انظر محمد بن خوجة، مصدر سابق، ص ص  1964ه /  1281االمراء سنة 

ىو أبو عبد اهلل محمد بن حسين بيرم، قدم مع سنان باشا لفتل البالد االسالمية، واختار بعةد الفةتل المقامةة بيةا، تةوفي فةي  3
 .30، ، المصدر السابق  ص7م ،انظر أحمد ابن الضياف، ج  1800مارس  26ىة /  1214شوال آخر 

 . 67 – 66المرجع السابق، ص ص  :أحمد عبد السالم 4
 .736-735، المرجع السابق، ص 1ج :خير الدين شتره 5
 .93محمد العزيز بن عاشور: المرجع السابق، ص  6
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، ت إصةةالحات خيةةر الةةدين أيضةةا أحكةةام التنظةةيم اإلداري بتعيةةين شةةيخ الجةةامعضةةمنوت
حةةدد قائمةةة  ، كمةةاريةةاالت فةةي اليةةوم ةلةةى ثالثةةإوالزيةةادة فةةي مرتبةةات المدرسةةين مةةن ريةةالين 

مع إعطةاء المدرسين لو، مالحظات األساتذة  لتدون عميوودفتر لمطمبة  ،المواد المدرسية
 .1امتيازات لطمبة الجامع األعظم كهعفائيم من الخدمة العسكرية والضرائب

العمةةوم لكةةن مةةا ميةةز تمةةك اإلصةةالحات ىةةو النظةةر لمةةا أحدثةةو خيةةر الةةدين فةةي ادخةةال 
ابتةداع لةم يسةبقو  يةابعةض كبةار الشةيوخ الةذين كةانوا يرونمن قبل معارضة محل الحديثة 

غيةره، وذلةةك لكةةون الجةةامع ذو قدسةية ال تةةدنس بمثةةل تمةةك العمةوم النقميةةة، كمةةا أن الجةةامع 
 .2عمى العموم اإلسالميةاألعظم يقتصر 

لتالمةذة ومعينةا لمعمةوم إذا كان خيةر الةدين ضةابطا إلدارة الجةامع وألحةوال المدرسةين وا
التي تدرس بالجةامع ولمكتةب التةي تةدرس بيةا، وبقيةت ىةذه األوامةر معمةوال بيةا الةى غايةة 

م، وبعةةةد ذلةةةك ظيةةةر أن التراتيةةةب المةةةذكورة صةةةارت ال تفةةةي بحاجيةةةات 1909ه /1328
دخةةال أحكةةام جديةةدة ونيةةض  التعمةةيم التةةي اقتضةةاىا ىةةذا الزمةةان وأدرك ضةةرورة تنفيعيةةا وا 

سيم مطالبين باصالح التعمةيم بالمعيةد الزيتةوني وبمقتضةى ذلةك تكونةت لجنةة التالميذ أنف
من رجال العمم واإلدارة كمفت بوضع قانون جديد لمجةامع وزيةادة فنةون وكتةب البةد منيةا، 

ه الموافةةق لةةي 1330شةةوال  05ووضةةعت المجنةةة قانونةةا ضةةابطا لتمةةك األمةةور كميةةا فةةي 
ون حسةةبما دعةةت الضةةرورة اليةةو فةةي ذلةةك م واسةةتمر العمةةل بيةةذا القةةان1916سةةبتمبر  26

 .3الحين ولكن ىذه األعمال لم تنجل ألسباب لم يعرفيا الباحثين الى اليوم

 

                                                           
 .736 المرجع، صنفس ، 1ج :خير الدين شتره 1
 .138، ص 1992لبنان،  –، دار الغرب االسالمي، بيروت 1، طفصول في التاريخ والحضارةالساحمي حمادي:  2
 57، ع2، ج2الزيتونية، المطبعة التونسية، مج  المجمةجامع الزيتونة من أقدم الكميات،  :محمد المختار بن محمود 3

 .53، تونس، ص 1937نوفمبر 
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خااالل الفتاارة الممتاادة مااا بااين  المبحااث الثاااني< الطمبااة الزيتااونيين بالجااامع األعظاام
 <م(>8=7 – 81>7)

ويحتةرم العمةم والكتابةة كان جامع الزيتونة يحتل مكانة متميزة في مجتمع يجل العممةاء 
فالتجةةأت إليةةو أعةةداد وافةةرة تبحةةث عةةن تحقيةةق رقييةةا االجتمةةاعي، وربمةةا المشةةاركة الغيةةر 
واعةةدة فةةي حركةةة إثبةةات اليويةةة والةةدفاع عةةن الةةذات، ولةةذلك لةةيس مةةن الغريةةب أن يتةةزامن 
انتشةةةار التعمةةةيم العصةةةري مةةةع انتشةةةار التعمةةةيم الزيتةةةوني، ولعةةةل التزايةةةد فةةةي عةةةدد الطمبةةةة 

ونيين لةةم يكةةن تعبيةةرا عةةن العافيةةة والسةةالمة بقةةدر مةةا كةةان مؤشةةرا عمةةى أزمةةة عميقةةة الزيتةة
 تشق المجتمع التقميدي بكل مؤسساتو ومن بينيا الزيتونة.

ة المنتسابين لجاامع باالطارئة عمى األمور التنظيمية لمتالمياذ والطمالتحوالت  -أوال 
 <الزيتونة

 – 1842ش الفتةرة الممتةدة مةا بةين اإلصالحات التي شةيدىا جةامع الزيتةون خةالل إن 
لةةم تقتصةةر عمةةى البةةرامج وطةةرق التةةدريس، وأحةةوال المدرسةةين وشةةيوخ الجةةامع،  م 1938

بل طالت التالميذ والطمبة فةي جميةع متطمبةاتيم بالجةامع األعظةم، حتةى يتحصةمون عمةى 
 مستوى من التعميم الذي يؤىميم لخالفة السمف، ويكون خير خمف ليم.

 االلتحاق بجامع الزيتونة<إجراءات  -أ

نالحظ أن سن المشاركين لمدخول ليذا التعمةيم بالجةامع األعظةم يختمةف اختالفةا كثيةرا 
: قةرب 1من كان من أبناء العاصمة ال يتجةاوز سةن الخةامس عشةر و يرجةع ذلةك لسةببين

أن الةةذي يةةأتي مةةن خةةارج العاصةةمة يسةةكن بيةةوت 2منةةازل مةةن كةةان مةةن أىةةل العاصةةمة و 

                                                           
1
 .1111، المرجع السابق، ص 2ج :خير الدين شتره 

2
 95محمد العزيز بن عاشور، المرجع السابق، ص  
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المخصصةةة لمةةةن شةةارك فةةةي التعمةةيم بالجةةةامع األعظةةم و يسةةةتمزم ذلةةك أن يقةةةوم المةةدارس 
 بكامل شؤونو من غسل ثيابو و طيي طعامو.

 كأدنى حد لمحفظ.ستة أحزاب  ؛ أيأن يكون التمميذ حافظا لعشر القرآن العظيم*

 .أن يكون سنو اثنا عشرة سنة عمى األقل*

 .بما يممى عميوأن يكون متأىال لمطالعة الكتب وتحرير كتابو *

   .يجب عمى كل تمميذ أن يكون مصحوبا بورقة التعريف لو محررة بصفة رسمية*

 .1أن يقدم طمبا لمجمس النظارة بهمضاء وليو*

 :2ويرد الطمبة إلى جامع الزيتونة بصفة أساسية من المصادر التالية

 . المدارس القرآنية العصرية -

 .الكتاتيب والزوايا -

 الثانوية. ة سوى منيا االبتدائية بالمدارس الفرنسية أو العربية أوالمدارس الحكومي -

 عدد الطمبة الزيتونيين< جرد -ب

، وكان ذلك العدد يمبةي 3عدد الطمبة الزيتونيين قبيل انتصاب الحماية حوالي الستمائة
حاجة المجتمع من اإلطارات والمثقفين ولةم يكةن انتصةاب الحمايةة بمةا يعنيةو مةن المجةوء 
إلى اإلطارات ذات تكوين عصةري يسةمل بتزايةد عةدد الطمبةة الزيتةونيين بصةفة ممحوظةة، 

                                                           
 .100المرجع السابق، ص  :محمد ضيف اهلل 1
 .101 - 100ص ص ، نفسو 2
 60، ص 1984لغرب اإلسالمي بيروت، ، تع حمادي الساحمي، دار اتونس الشهيدةعبد العزيز الثعالبي:  3
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طالبا، ويبدو أنيةم لةم يتجةاوزوا األلةف إلةى حةدود سةنة  901: 1899إذ بم  عددىم سنة 
1910. 

لقةةد بقةةي جةةامع الزيتونةةة خةةالل ىةةذه الفتةةرة وفقةةا عمةةى أبنةةاء الحاضةةرة وبعةةض المنةةاطق 
اليامة وخاصة منيا الساحمية، وابتةداء مةن نيايةة العقةد األول مةن القةرن العشةرين أصةبل 
الطمبةةة الزيتةةونيين يتزايةةدون بصةةفة ممحوظةةة إلةةى أن وصةةل عةةددىم فةةي نيايةةة الثالثينيةةات 

 .1ما يزيد عن بضعة آالف

 :2، نقسميا إلى أربع فترات متمايزة وىي1939و 1911ين سنتي وب

   الفترة األولى< -

، خةةةالل ىةةةذه الفتةةةرة تزايةةةد فةةةي عةةةدد الطمبةةةة 1919إلةةةى سةةةنة  1911تمتةةةد مةةةن سةةةنة 
طالبةا وتنةاقص  1055،  1911بالمقارنة مع الفترة السابقة، حيث بم  عدد الطمبةة سةنة 

رجةةةع السةةةبب إلةةةى ظةةةروف الحةةةرب طالةةةب، وي 831حيةةةث أصةةةبل 1919ىةةةذا العةةةدد سةةةنة
العالميةةةة األولةةةى، كمةةةا أن سةةةمطات الحمايةةةة تشةةةددت فةةةي مراقبةةةة الطمبةةةة الزيتةةةونيين بعةةةد 

 الطالبية. 1910اضطرابات سنة 

   الفترة الثانية< -

، لقةةد تضةةاعف عةةدد الطمبةةة خةةالل ىةةذه الفتةةرة، فةةهن 1926إلةةى سةةنة  1919مةن سةةنة 
، وقةةةد 19263طالةةةب سةةةنة  2050إلةةةى  1921طالةةةب سةةةنة  1500عةةةددىم انتقةةةل مةةةن 

تسةةبب ىةةذا التزايةةد لمطمبةةة الزيتةةونيين فةةي اكتظةةاظ أمةةاكن اقةةامتيم ودراسةةتيم فظيةةرت سةةنة 

                                                           
 66محمد ضيف اهلل: "المرجع السابق" ص 1
، تل، تق، الجيالني بن الحاج يحي وحمادي الساحمي دار تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد :محمد بن الخوجة 2

 .328، ص1985الغرب االسالمي، بيروت 
 .67، صمحمد ضيف اهلل: "المرجع السابق"  3



 األعظم بالجامع نوالزيتوني والطمبة التعميم                                                                الفصل األول

35 
 

أول مدرسة سكنى ليم منذ أكثر مةن نصةف قةرن وىةي المدرسةة الحبيبيةة الكبةرى  1926
غير أنيا لم تكن قادرة عمى استيعاب األعداد الوفيرة منيم فوقع إسةكان ثالثةة طمبةة بكةل 

بهضةةةافة  1924غرفةةةة ومةةةن جيةةةة أخةةةرى طالةةةب مجمةةةس إصةةةالح التعمةةةيم الزيتةةةوني سةةةنة 
 .1الجامع الحفصي إلى جامع الزيتونة الذي أصبل يشكو من ظاىرة االكتظاظ

   الفترة الثالثة< -

 1740 إلةى 1927طالةب ثةم انخفةض عةددىم سةنة  2050 1926عدد الطمبةة سةنة 
طالةةةةب  1905إلةةةى  1929طالةةةب وفةةةي سةةةنة  1970إلةةةى  1928وارتفةةةع سةةةنة  ا،طالبةةة

ويعةةةود  ا،طالبةةة 1725أدنةةةى رقةةةم  1931ثةةةم سةةةجمت سةةةنة ، 1930سةةةنة  اطالبةةة 1955و
 :2سبب ىذه االضطرابات إلى عدة أسباب

بمةة  وقةةد ، سةةكنى الطمبةةة يجعةةل الةةبعض ينقطعةةون عةةن الدراسةةة قةةراتاالكتظةةاظ فةةي م*
 .طالبا 200 1929عددىم سنة 

وىةةذا راجةةع إلةةى طةةول فتةةرة االضةةطرابات  1928االضةةطرابات الطالبيةةة التةةي بةةدأت *
 البوليسية.األمنية والمتابعات 

 .3تكمفة المصاريف مما جعل بعض العائالت ال تقدر عمى تحمل نفقات أبنائيا*

  الفترة الرابعة< -

إلةةى  1931سةةنة  1725ارتفةةع عةةدد الطمبةةة مةةن  1939إلةةى  1931تمتةةد مةةن سةةنة 
، وخةةةالل ىةةةذه الفتةةةرة عرفةةةت زيةةةادة ىامةةةة مقارنةةةة مةةةع السةةةنة 1939طالةةةب سةةةنة  2910

                                                           

-21ع  ، المجمة التاريخية المغربية1925-1924التعميم الزيتوني سنة محاضر جمسات اصالح عبد الجميل التميمي: 1 
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 1934، وتنةةةاقص العةةةدد سةةةنة 1طالةةةب 1932،2548السةةةابقة اذ بمةةة  عةةةدد الطمبةةةة سةةةنة 
 1938ى حةةدود سةةنة طالةةب، أمةةا السةةنوات الالحقةةة سةةجمت أربةةع زيةةادات إلةة 2095إلةةى 

 1938طالب أما بعةد سةنة  3200، 1938فأصبل سنة  2312حيث كان عدد الطمبة 
نقةةةص عةةةدد الطمبةةةة نتيجةةةة، تةةةوتر الوضةةةع السياسةةةي فةةةي الةةةبالد واالضةةةطرابات الطالبيةةةة 
الزيتونية، كما أن ذلك التراجةع فةي عةدد الطمبةة الزيتةونيين يشةكل بدايةة لتراجةع عةام وىةام 

 لمية الثانية.سجل خالل الحرب العا

 <المنتسبة لجامع الزيتونة داخل الفروعوالطمبة توزيع التالميذ  -جا

فبالنسبة إلى التالميذ المسجمين داخةل الفةروع الخمسةة الموجةودة داخةل الةبالد فقةد بمة  
خةةةةةةالل السةةةةةةنتين  600ثةةةةةةم  500وارتفةةةةةةع إلةةةةةةى  1928-1927طالبةةةةةةا فةةةةةةي سةةةةةةنة  350

 ع عمى التوالي:المواليتين، أما العدد المسجل في كل فر 

 .بالنسبة إلى فرع صفاقستمميذا  500

 .بالنسبة إلى فرع سوسةتمميذا  200

 .بالنسبة إلى فرع القيروانتمميذا  100

 .2بالنسبة إلى فرع قابس وباجة وبنزرت والمنستير وجربةتمميذا  200

 

 

                                                           
 1984جةوان  34، 33ع  المجماة التاريخياة المغربياة، 1951عمي الزيدي: الوضع العام بالتعميم الزيتوني حتى اصالح  1

 84ص 
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 توزيع الطمبة عمى مختمف درجات التعمم< -ه

مختمةةةف درجةةةات الةةةتعمم، فقةةةد بمةةة  عةةةدد المسةةةجمين بالنسةةةبة إلةةةى توزيةةةع الطمبةةةة عمةةةى 
طالبةا مةوزعين عمةى النحةو  1955: 1931-1930بالجامع األعظم في السنة الدراسية 

 :1التالي

 طالبا. 855سنوات   3المرحمة األولى من التعميم الثانوي ش 
 فةي القسةم  240طالبةا، مةنيم  1200سنوات   4المرحمة الثانية من التعميم الثانوي ش

 في القسم الرابع. 400في القسم الثالث و 280في القسم الثاني و 280األول و

 2000طالبةةا مةةنيم 3047بمةة  عةةدد الطمبةةة:  1938-1937أمةةا فةةي السةةنة الدراسةةية 
 طالبا في المرحمة الثانية. 1047طالب في المرحمة األولى و

 النشأة والتسيير <  سكنى الطمبة< مدارس -ثانيا 

تتكةون مةن شآت عمرانية، مفردىةا مدرسةة وىةي الطمبة عبارة عن منإن مدارس سكنى 
الطمبة الدارسةين بيةا، وقةد خصصةت ليةا أوقةاف  إليواءوبيوت  ،مسجد لمصالة والتدريس

كمةةةا  ،والتنةةةوير والتنظيةةةف ،تختمةةةف فةةةي أىميتيةةةا قصةةةد القيةةةام بأعمةةةال التةةةرميم والتحضةةةير
 .2من األوقاف جراية لممدرسين ولطمبتيا تمنح

 نشأة وظروف العمل بها < -أ 

تعتبةةر مسةةألة السةةكن مةةن بةةين أىةةم المشةةاكل التةةي يتعةةرض إلييةةا الطالةةب طةةوال فتةةرة 
الدراسة وخاصة في بداية كل سنة دراسية جديدة إضافة إلى تأثيرىا عمى الحالة النفسةية 
لمطالب وانعكاساتيا عمى نتائجو الدراسية، ويعود إنشاء أوائل مةدارس سةكنى الطمبةة إلةى 
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قرن الثالث عشةر، وتعتبةر المدرسةة الشةماعية أوليةا فقةد أسسةيا األميةر أبةو زكريةا يحةي ال
م، ومنةةذ ذلةةك الحةةين تةةوالى تأسةةيس المةةدارس عمةةى أيةةدي األمةةراء  1236الحفصةةي سةةنة 

والخواص حتى بم  عددىا في أواخةر العيةد الحفصةي الثمانيةة، وفةي العيةد المةرادي وقةع 
ارس أخةرى. وفةي القةرن الثةامن عشةر وقةع تأسةيس ترميم بعضةيا وأضةيفت إلييةا أربةع مةد

أثنةةي عشةةرة مدرسةةة وتشةةكل تمةةك المةةةدارس العتيقةةة أغمةةب المةةدارس الموجةةودة بالحاضةةةرة 
ويمكننةةا  .1والمسةةتغمة مةةن قبةةل الطمبةةة الزيتةةونيين لمسةةكنى حتةةى منتصةةف القةةرن العشةةرين

 معرفة حالة تمك المدارس من خالل األمثمة التالية:

   المدرسة العاشورية<

، ويبمةةةة  عةةةةدد غرفيةةةةا أربعةةةةا وعشةةةةرين، وقةةةةد جعميةةةةا 1746أسسةةةةيا عمةةةةي باشةةةةا سةةةةنة 
مخصصة الستقبال الطمبة المالكية القادمين من داخل البالد قصد الدراسة ولذلك أوقةف 

كتابةةا، كمةةا جعةةل ليةةا أوقافةةا كافيةةة لمختمةةف مصةةاريفيا، وكةةان  357عمييةةا مكتبةةة تضةةم 
 .2بيايدير ىذه المدرسة إمام ىو نفسو المدرس 

   المدرسة الباشية<

غرفةة لمسةكنى الطمبةة الحنفيةة ويعمةر كةل  13، وىةي تحتةوي عمةى 1752أقيمت سنة 
واحةةدة منيةةا طالةةب عمةةى شةةرط أن ال يتغيةةب عنيةةا أكثةةر مةةن سةةنة،  وتشةةبو ىةةذه المدرسةةة 

 .3في تنظيميا المدرسة العاشورية
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   المدرسة البشيرية<

ن األحبةةاس الخاصةةة وقةةد أوقفيةةا حسةةين بزاويةةة سةةيدي محمةةد البشةةير الةةزواوي، وىةةي مةة
عمةةى ىةةذا الةةولي، وىةةي تحتةةوي عمةةى مسةةجد بةةو التفسةةير والحةةديث،  1724بةةن عمةةي سةةنة 

وسةةبع غةةرف يسةةكن بيةةا الطمبةةة، ويقةةوم المشةةرفون عمةةى ىةةذه المدرسةةة والزاويةةة  بمراقبةةةة 
 .1سموكيم وحثيم عمى الدراسة، كما يقومون بهطعاميم من األوقاف

فةةةي سةةةنة  24 عةةةددىابةةةة الموجةةةودة فةةةي العاصةةةمة، ثةةةم ارتفةةةع أمةةةا مةةةدارس سةةةكنى الطم
باإلضافة إلى العشر مدارس التابعة لمخواص، وقةد كانةت  1945في سنة  34و 1936

 :2مدارس سكنى الطمبة في العاصمة موزعة عمى النحو التالي

  المدارس التابعة لجمعية األوقاف< -ب 

المتثةةل فةةي المةةوارد مدرسةةة، حيةةث تسةةير مةةن خةةالل الةةدعم  24ضةمة جمعيةةة األوقةةاف 
 بالجدول اآلتي :  التي تدرىا األوقاف عمى الجمعية، وىذه ىي مبين

 <  3المدارس التابعة لجمعية األوقافجدول 

 عدد الغرف العنوان اسم المدرسة الرقم

01 
02 
03 
04 
05 

 التوفيقية
 المتيشية
 المرجانية

 الحسينية الكبرى
 الحسينية الصغرى

 11نيج جامع اليواء عدد 
 نيج ابن متيشة
 1زنقة بكار عدد 

 4نيج سيدي الصوردو عدد 
 29نيج سيدي الصوردو عدد 

36 
12 
11 
43 
10 
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06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

 مدرسة الجامع الجديد
 الشماعية
 المنتصرية
 الحفصية
 المغربية
 العتيقة

 الحبيبية الكبرى
 الحبيبية الصغرى
 الطابعية الكبرى

 الطابعية الصغرى
 السميمانية

 مدرسة النخمة 
 الباشية
 اليوسفية
 المرادية
 العشورية

 الجاسوسية
 االندلسية
 القاسمية

 29نيج الصباغين عدد 
 4سوق البالغجية زنقة الشماعين عدد 

 شسوق النحاس  9نيج الوصفات عدد 
 33نيج عاشور عدد 

 44الباي عدد تربة 
 5نيج عنق الجمل رقم 
 49نيج عبد الوىاب عدد 

  3نيج المطييرة عدد
 4نيج سيدي العموي عدد 

 نفس العنوان
 13نيج المدرسة السميمانية عدد 

 11نيج الكتبية عدد 
 01نيج الكتبية عدد 

 29نيج الصباغين عدد 
 57سوق القماش عدد 
 62نيج عاشور عدد 

 7نيج باش حانبة عدد 
 الركاحش قرب سيدي العجمي نيج 

 9نيج التومي عدد 

20 
31 
25 
08 
12 
13 
05 
07 
30 
11 
23 
15 
13 
22 
25  
25 
10 
09 
28 

 غرفة 474 المجمةةةةةةةةةةةةوع 

 <المدارس الخاصة الخاضعة لمراقبة إدارة التعميم العمومي -ج 

 : 1وىي عشر مدارس ىي كاآلتي
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وتولى اإلشراف عمييا أبناؤه،  ،السيد محمد الدغري شيدىا، وقد الدغريةمدرسة  -
 .تقع بنيج القصبة

 .الزاوية القادرية التي تقع بنيج الديوان ، وقصد بيازاوية العلمدرسة  -

 .المدرسة الياللية -

تقع بنيج سيدي ابن عروس وقد بناىا السيد محمد ، و الصالحيةمدرسة  -
 .عمى الطمبة ىي وقفو  ،الصالحي

 قبلعمى الطمبة المكفولين من أقفيا و ، أسسيا الحاج أحمد الجربي، اليدايةسة مدر  -
 .جمعية إعانة ضعفاء الطمبة

يرة، وقد ز تقع بنيج سيدي البشير بحي باب الج، و زاوية سيدي البشيرمدرسة 
 .اندثرت

 .تقع بنيج ابن عثمان ويشرف عمييا آنذاك حفيد المحبس، و الزاوية البكريةمدرسة  -

 .تقع بنيج سيدي شيحة في حي الحمفاويينو  ،زاوية سيدي شيحةمدرسة  -

 وقف. ويشرف عمييا أحفاد الم ،تقع بنيج الشبكة، و زاوية سيدي الباىيمدرسة  -

 .1لطمبة الجزائريينوىي حكر عل ا ،زاوية سيدي العجميمدرسة  -

  2ة وتسيير مدارس سكنى الطمبةإدار  -د

، وىذا بجامع الزيتونةأصبحت مدارس سكنى الطمبة خاضعة لرقابة النظارة العممية 
غير أن كثرة ميام المشايخ النظار جعل رقابتيم  ،التعميم بالجامع ؛ أي حصربعد مركزة

                                                           
 171مختار العياشي: الزيتونة و الزيتونيين، المرجع السابق، ص  1
 .80محمد ضيف اهلل: المرجع السابق، ص  2



 األعظم بالجامع نوالزيتوني والطمبة التعميم                                                                الفصل األول

42 
 

مما أدى إلى التسيب في تسييرىا، وقد شجعت ىذه الوضعية إدارة  ،عمييا ضعيفة
بما لى مد نفوذىا عمى جميع المؤسسات التعميمية التعميم العمومي، في إطار سعييا إ

صدر األمر المؤرخ في جراء ذلك وضع يدىا عمييا، و فييا التابعة لجامع الزيتونة، و 
م مدارس السكنى إلى ثالثة أصناف حسب مستوى يقساقر تالذي  ،1889فيفري  20

دير وأصبل م ،، وخصص الصنف الثالث لممتحصمين عمى التطويعوالتعميم الدراسة
ور شيوخيا عمى أن تقع تسميتيم من قبل الوزير األول، كما أن غالتعميم يقترح عند الش

أما  .مدير التعميم يترأس مجمس إدارة ييتم بكل المسائل التي تخص مدارس السكنى
 .1مصاريفيا فتتوالىا جمعية األوقاف إذ تتعيد بالترميم والصيانة والتنوير

 < بمدارس سكنى الطمبة أوضاع اإليواءتدهور  -ثالثا 

في ذلك ويعود سبب  ،تتفاقم من سنة إلى أخرىواحتياجات الطمبة أصبحت أوضاع 
عمى سمبا مما أدى ىذا األمر إلى االكتظاظ الذي انعكس  ،إلى ازدياد عدد الطمبة

مما لحق بيا  ،طاقيمدارس سكنى الطمبة ال لكون السكن ب ،الطمبة  ةيظروف الصحال
آن لجرائد التونسية الصادرة ى مع طمعة وسوء أحوال سكانيا، والمتمن العفن والرطوب

الزىرة ممموءة بكتابات بعض الطمبة الذين كانوا و جد صفحات الجرائد كالنيضة، يذاك 
من خالل وصفيم لهوضاع قصد تسميع أصواتيم عميا تجد من  ،يعانون معاناة شديدة

األستاذ مختار  هقر ييسعفيم ويخفف عنيم شدة البؤس الذي لم يعد يطاق. وىذا ما 
أما مدارس سكنى الطمبة فقد كانت بمثابة الجحور المفترقة في » :  العياشي فيقول

ن بأنفسيم بالشؤون ، وكان الطمبة يقومو ألحيان إلى ابسط وسائل حفظ الصحةاغمب ا
المنزلية في تمك المدارس المفتقرة في معظميا إلى الماء الصالل لمشرب والكيرباء 

 .  2وقنوات صرف المياه
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حيث  ،الوضع الكارثي المعيشي آنذاكعبد الرحمان العيالوي ويصف طالب جزائري 
عبارة بأنيا  »: تمك المساكن  وضعذكر في عدد من المقاالت في الجرائد التونسية 

ن أفتقر إلى اإلضاءة، و تو  ،وىي أشبو بمرابض الدواب ،عن خربات تحتاج إلى الصيانة
، وقد صميا أشعة الشمس إال القميالتتخمميا اليواء أبدا وال جل بيوت المدارس ال ي

 «.1إتمام أشغالومن ليمكنو بالنيار يضطر التمميذ إلسراج النور 

ويصف الطاىر الحداد الحالة التي كانت عمييا تمك المدارس في عصره مالحظا 
ن تواصل الطبخ والمياه تبقى هأما صحن مدارس سكناىم ، ف» : بالخصوص ما يمي 

ن المكمف الذي يتقاضى في الشير من ، ألالثة ممطخة بو بدون أن ترفعباليومين والث
كا، يزىد في أن يعمل باستمرار في نظافة إدارة األوقاف ما ال يزيد عن األربعين فرن

أدى  مما ،وقمة وسائل حفظ الصحة ،انعكس عن سوء التغذية، وىذا ما « .المدرسة
صابة العديد منالوضع البائس، و إلى ذلك   ظمت والتي ،بمختمف األمراض الطمبة ا 

ن وكثرة المصابون م» : بقولو  دادبعد يوم، كما أشار لذلك الطاىر الح ايد يوماتز 
وكثر ما يكون ليم  ،أو نيب عافيتيم ،الطمبة بأمراض كانت سبب ىالك كثير منيم

 «.2سقوط مستمر من ذلك

نظرا ليذا الوضع المزري رأى الدكتور دنقزلي المكمف بهجراء تفقد صحي عمى 
باإلضافة إلى التحسينات ذات الصبغة » : مدارس سكنى الطمبة بالعاصمة يقول 

المادية الواجب إدخاليا عمى تمك المدارس بتعيين تحقيق تحسينات أخرى ذات صبغة 
سياسية لمتخفيف من االكتظاظ في مدارس سكنى الطمبة، وبذلك بغرض شروط صارمة 
 عمى قدوم ىؤالء الشبان من داخل البالد وحمميم عمى الرجوع إلى خدمة أراضييم مثل

بفضل ذلك سيفضي عدد »  و :قولويواصل  ...«.أبائيم وىو أمر ليس فيو اي مكروه 

                                                           
 .105المرجع السابق، ص  :عامر مريقي 1
 .34المصدر السابق، ص :الطاىر الحداد 2
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العناصر المكدرة لمراحة بين طمبتو ، ولكن في الحقيقة أن جامع الزيتونة سيبقى دائما 
 . 1«يضم عدد كافي من الطمبة رغم ىذه الظروف المزرية...

 <  لمطمبةالوضع المادي  -رابعا 

يدف كان ىذا ما م وجود مؤسسة عمومية تتكفل بهعداد األطعمة لمطمبة، اعدإن ان
، وتخصص لو العائمة واالتحاق بالدراسةقبل سفره يتزود بالغذاء أن الطالب الزيتوني ب

دىا من دقيق وكسكسى جزء من أطعمة العولة السنوية فتختار لو األم أحسن ما عن
فيوفر بعض  ،ائمتو بالعمل الموسمينو أثناء العطل يساعد عأ، كما وحمص ....الخ

وقد يقتطع جزء من المال  ،المال يضاف إلى ما توفره األسرة من المصاريف اليومية
من أجل كراء غرفة بهحدى الوكاالت مع زمالئو، ولكن اغمب المصاريف تذىب إلى 
اقتناء ما ينقصو عندما يريد إعداد الطعام من خضر أو نفط....الخ، وفي الغالب 

وىذا من اجل  ،خاصة الذين ينتمون إلى منطقة واحدة ،الطمبة في غرفة واحدة يجتمع
أما  .حتى ال يكون الوقت عمى حساب دروسيم ومراجعيم ،تسييل عممية إعداد الطعام

، بالنسبة لمطمبة المعوزين الذين يقدمون إلى الحاضرة ال يأتون بما يكفييم من المؤونة
ىذا ما يجعميم يبحثون عن عمل خارج أوقات  ،مما يؤثر عمييم ويزيد من أعبائيم

بعض ب تتكفل، ويوجد بعض العائالت الثرية بالعاصمة 2جل سد رمقيمأالدراسة من 
توفر ليم وجبة الغذاء والعشاء، وىناك من الطمبة من يقدم دروسا ، فىؤالء الطمبة

كما أن جمعية األوقاف توفر لعدد قميل من  ،لهطفال الصغار بمقابل ضئيل من المال
خير يمكن القول أن كل ما الطمبة جراية شيرية طبقا لرغبة أصحاب األوقاف، وفي األ

                                                           
 .1008، المرجع السابق، ص 2ج :خير الدين شتره 1
 .1011نفسو، ص  2
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، إال لمن كانت 1التحصيل العممي ، لم يثنييم عمىيعانيو الطالب من أوضاع مزرية
 . الظروف أكثر قساوة

تدعى  ،عية خيرية زيتونيةجم 1932سنة أنشئت في  األكل واإلطعامولحل مشكمة 
وفروعو التي أسسيا بعض المشايخ  ،جمعية إعانة الضعفاء من تالمذة الجامع األعظم

كل من : وضمت في عضويتيا  ،محمد العزيز النيفرالشيخ وقد ترأسيا  ،الزيتونيين
تيدف ىذه الجمعية إلى كانت محمد الشاذلي بن القاضي وعبد العزيز الباوندي، و 

والسكنى والحالة  ،ء من الطمبة الزيتونيين من حيث المأكل والممبسإعانة الضعفا
في إطار عمميا من فتل المطعم الزيتوني بداية من غرة الجمعية الصحية، وقد تمكنت 

فكان يوفر الطعام ألكثر من مائة طالب مجانا في مطعم الحاج  ،م1937جانفي 
خوتو الكائن بشارع باب الجديد عدد  ما تمكنت من كسب ثقة أحد ، ك73الغدامسي وا 

م 1938الذي بنى مدرسة اليداية سنة  ،األثرياء وىو الحاج أحمد بن األمين الجربي
 .2وسمميا لمجمعية لتوفير السكن لمطمبة المعوزين

، فقد جاء في أحد باإلضافة إلى ظرف الدراسة والتغذية والسكن، ظرف اإلكساء
أييا الطمبة إرفعوا ثيابكم الرثة  »المناشير المعمقة حول الجامع األعظم، ما يمي: 

مع دعوة الطمبة إلى مطالبة شيخ و  ،«وأكشفوا عن مالبسكم البالية وكونوا حماة الحق 
الجامع األعظم بالتدخل لدى شيخ المدينة، حتى يتحصموا عمى نصيبيم من األقمشة 

لكن ىذه المطالب لم تتحقق رغم وعود اإلقامة  ،لموزعة عمى السكانواألحذية ا
 .3العامة

                                                           
 .86المرجع السابق، ص :محمد ضيف اهلل 1
 87ص نفسو، 2
 .  168، المرجع السابق، ص و الزيتونيون الزيتونة :ختار العياشيم 3
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  - يالفصـل الـثان -
  خالل المدة الممـــــتدة ما بين عالــــــفاألاإلصالحات بالزيتونة وردود 

 ( م1711 - م1661 )

مشروعيا اإلصالحي و حماية سياسة الالتعميم العربي بتونس و المبحث األول8 
  ( م1711 - 1661 لجامع الزيتونة )األول 

 تونس في بداية فترة الحماية بالتعميم العربي  -أوال 

 سياسة فرنسا في التعميم بتونس  -ثانيا 

 ل إلصالح التعميم الزيتوني امشروع لويس ماشو  -ثالثا

 1661)في الفترة الممتدة ما بين المبحث الثاني 8 ردود األفعال تجاه اإلصالحات 
  م (1711 –

  عمماء المحافظينالردود فعل  -أوال 

 طمبتياو  دور الحركة الطالبية في بناء وعي جديد لدى مشايخ الزيتونة -ثانيا 

 1711راب طمبة جامع الزيتونة سنة إض -ثالثا 
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مشروعيا اإلصالحي و حماية سياسة الالتعميم العربي بتونس و المبحث األول8 
 : ( م1711 - 1661 األول لجامع الزيتونة )

تمكنيا من السيطرة  عمى  داةكأالتعميم  بجانبلالىتمام  حمايةسمطات الحرصت 
السياسي ، و  ر اإلطارات التي تساعدىا عمى التسيير اإلدارييوفولغرض ت، ثقافيا البالد

بيا فرنسا في تونس غير أن تمك  تيتمالتي  "، ضمن الرسالة الحضارية" ويندرج 
السمطات لم تجد عند قياميا فراغا في الميدان التعميمي، فاتجيت إلى التفاعل مع النظم 

 .تكييفياالتعميمية الموروثة ومحاولة 

 تونس في بداية فترة الحماية 8بالتعميم العربي  - أوال

اإلحصائية  من الناحيةما بين، ىميةعديم األقميل و  التونسيةكان التعميم داخل االيالة 
، مدرسة بكل قرية أو تجمع سكاني 500ن عمى يتمميذا، موزع 1700كان حوالي 

وفي بداية  .1داخل ىذه المدارس القراءة والكتابة والقواعد األولية لمغة العربية ويتناولون
حدث المقيم العام أ وجول فيري لبعث التعميم الفرنسي ذلك العيد وبسعي من روسطان

المعروفة لدى التونسيين بإدارة  إدارة التعميم العمومي، Paul Cambonبول كامبون 
م، وعيد 1883 ماي 1300/06جمادى اآلخرة  28العموم والمعارف، وىذا في 

أستاذ المغة العربية، وبدورىا "    Louis Machuel 2برئاستيا لممستعرب لويس ماشويل
وتوسيع نطاق المدارس ، فرنسية لألىالي –سيس  مدارس عربية بدأت ىذه اإلدارة بتأ

                                                           
 .24المرجع السابق، ص ،و الزيتونيين الزيتونةمختار العياشي:  1
م، وكان عمى عالقة متينة منذ طفولتو بأوساط المسممين الجزائريين فقد 1848لويس ماشويل: ولد بالجزائر العاصمة سنة  2

درس بالكتاب إلى جانب دراستو بالمدرسة اإلبتدائية الفرنسيية، وتربيي منيذ نعومية أظيافره فيي الوسيط اإلسيالمي، فحفيظ بعضيا 
 Lycéeك جعمو يتجو إلى اإلىتمام بالمغة العربية إذ بعيد دراسيتو بميسيي الجزائير  من القرآن، ودرس النحو العربي، ولعل ذل

d'Alger وحصييولو عمييى البكالوريييا فييي األدب، تحصييل عمييى الكفيياءة فييي تييدريس المغيية العربييية وأصييب  أسييتاذ فييي المعيييد )
ن التيي كانيت تعيد الطمبية المسيممين العربي بقسنطينة، قبل أن يتحول ليدرس بميسي الجزائر، كميا عميل متفقيدا بمدرسية تممسيا

 .29لموظائف الدينية، أنظر: محمد ضيف اهلل: المرجع السابق، ص
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وأطفال الييود وبعض  ،1الفرنسية، وىي مفتوحة أمام األطفال الفرنسيين وبقية األوربيين
باإلضافة إلى نشر المغة ، أطفال األعيان، والغرض منيا التمكين لمشعب الفرنسي

ختمف من مكان إلى آخر حسب والثقافة الفرنسية وكان اإلقبال عن ىذه المدارس ي
  .2بيا تميزتالموقف واألىمية التي 

سر  ففي تونس وضواحييا حظيت المدارس بأعداد كبيرة من التالميذ الن األ
أما في المدن  .في إدارة الحماية مناصبالتونسية كانت ترغب في حصول أبنائيا عمى 

في تونس العاصمة  جدو األخرى مثل سوسة والقيروان أو صفاقس كان شبييا بما كان 
أبناء الفئات االجتماعية الميسورة والتي كانت منشغمة بجمب ىذه المدارس قامت حيث ؛

كان الرفض  تونس فقداالجتماعية ، أما في جنوب و تيا االقتصادية آبالحفاظ عمى منش
بالمدرسة الفرنسية العربية  اتمميذ 58مثال وجد في توزر فيل منيم مإال العدد الق، التام

دروسيا رغم الضغوط  تمقي من بينيم فقط يواصمون بانتظام عمى 20 ؛بالمدينة
 .3األىاليعمى  المسمطة

عربية عبر -كما واصمت اإلدارة  مجيوداتيا في بعث المزيد من المدارس الفرنكو
 ضرورة التفاىمأحيانا سياسة اإلقناع بو القير والتسمط البالد، وانتيجت أحيانا سياسة 

دي إلى الفشل نظرا لمعارضة ؤ ىذا ما سيو  بين التونسيينو  التقارب بين جالية المتفوقينو 
أما بالنسبة لمتعميم و  المتفوقين من جية أخرى،و  األصوات المحافظة التونسية من جية

                                                           
المجمــة التاريخيــة ماشييوال واإلصييالح التربييوي بتييونس خييالل السيينوات األولييى لمحماييية الفرنسييية"،  سلييوي ريشييارد ميياكن: " 1

ـــة لممعيـــد الحـــديث والمعاصـــر . وأحميييد القصييياب، تييياريم تيييونس المعاصييير 63تيييونس.صم، 1975جيييانفي  03، عالمغربي
. وكييذلك : عييز الييدين 291م، ص 1986، الشييركة التونسييية لمتوزيييع، 1م (، تييع: حمييادي السيياحمي، ط1956 –م  1881 

،  أطروحيية لنيييل درجيية دكتييوراه م0111-م1677دراســة تاريخيــة وفكريــة م ارنــة معييزة، فرحييات عبيياس والحبيييب بورقيبيية "
ريم الحييديث المعاصيير(، إشييراف د/عبييد الكييريم صفصيياف، قسييم التيياريم، كمييية العمييوم اإلنسييانية واإلجتماعييية، العمييوم فييي التييا

    .67ص  ،م"2010-م2009جامعة منتوري قسنطينة 
 .319محمد بن الخوجة، المصدر السابق، ص ، و كذلك أنظر 175 -97محمد الحبيب بن الخوجة: المصدر السابق،  2
 .26لزيتونة، المرجع السابق، ص ا :مختار العياشي 3
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قي ثم بعد ذلك مدرسة ترشي  العالي المقدم لمتونسيين، باستثناء المعيد الصادو  الثانوي
الزيتونة بمراحمو جامع يتمثل في تعميم  الذي، 1م1894ين التي أحدثت سنة بمؤدال

نظام  وكان لمجامع األعظم،نية الموجودة والتي كانت أكثر تنظيما من المدارس القرآ
 .2 ميام خاصة تمثل الدين والشرعو داخمي 

من  15أستاذا من الدرجة األولى   30 حواليالزيتونة  بجامعكان  م1885وفي 
أستاذا من الدرجة الثانية  12حواليو  -من المذىب الحنفي(  15و المذىب المالكي

أستاذا مساعدا أو  80وحوالي -من المذىب الحنفي(  06و من المذىب المالكي 06 
وىي خصم من الرواتب المتأتية من غيابات  –معاونا يستمدون رواتبيم من النكتة 

 .3 ساتذة المباشرين من الدرجة األولى والثانيةاأل

قادمين من  اطالب 600فكانت كاآلتي: حوالي  جامع الزبتونةطمبة أما تركيبة 
إلى ائيم نتمالمميزات كابعض  ليمطمبة تونس العاصمة ،و مختمف جيات البالد 

ساسية المواد األخاصا.و عائالت الموظفين، القضاة، العدول والتجار ويتابعون تكوينا 
 التي كانت تدرس في المؤسسة الزيتونية فيي الحقوق اإلسالمية وقواعد المغة العربية

فإنيم كانوا أقل حظ من  ,عموم الدين، أما بالنسبة لمطمبة القادمين من داخل البالد و 
  4ثالث مستويات :وذلك عمى  طمبة العاصمة

                                                           
م من طرف إدارة المعارف 1894ىذه المدرسة المسماة أيضا بالمدرسة التأديبية، أو المدرسة العصفورية، تأسست سنة  1

والعموم، وجعل مقرىا في مدرسة إبن عصفور المواجية لباب جامع الزيتونة بسوق العطارين، واليدف من إنشاؤىا ىو إعداد 
المؤدب: معمم الصغار في الكتاتيب القرآنية، ويسمى في تمك الفترة بالتعمم اإلبتدائي، مؤىمين لتدريس التالمذة  "مؤدبين 

 .103ص المصدر السابق، :محمد الطاىر بن عاشور . انظر:المبتدئين عمى أكمل وجو
 .103نفسو، ص 2
 .26، المرجع السابق ، ص و الزيتونيينمختار العياشي: الزيتونة  3
 . 27نفسو ، ص  4
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باإلعفاء من الخدمة العسكرية بصفة عادية بل يجب  الطمبة ىؤالء يستفيدال  - أوال
  .رضغمناظرة خاصة في ىذا ال اختيارعمييم 

  .بجوار الجامع  قديمةيسكنون مدارس  - ثانيا

في الشير تدفع من عائدات األحباس في بعض لدييم منحة  الطمبة– ثالثا
  .1األحيان

تضاف إلى ىذه المنحة بعض المداخيل المتأتية من تالوة ما تيسر من القرآن خالل 
 تقدممناسبات في بعض الزوايا أو المساجد أو من بعض الدروس الخصوصية التي ال

 .2ذات الحال الميسورألطفال بعض العائالت 

 بعض الممارسات غير الشرعية إلين من داخل البالد و عرض الطمبة القادمقد يتو 
التي كانت  من بعض العائالت الراقية الزيتونة جامعفي حقيم داخل  التي كانت تمارس

في  لتفوقيم كنتيجة العميا الوظائفو  الشياداتعمي  الحصولمن  ىمإقصاءتحاول 
التي كانت  والمناظرات االمتحاناتفي  الفرص إلى عدم  تكافؤ باإلضافة  الدراسة

 اإلدارةائف في مؤسسة العدل الشرعي أو في وظعمى  تجري بجامع الزيتونة لمحصول
، أما بالنسبة لمدروس التي كانت تجرى في الجامع األعظم، كانت حصة التونسية

كل مدرس مطالب بتدريس حصتين في اليوم الواحد صباحا و  الدرس تدوم ساعة واحدة
األقالم يستعممون ن فكانوا ال يقومون بتمارين الكتابة وال و ، أما الطمبة الزيتونيمساءو 

القراءة أساسا إلى التركيز عمى الدروس. فكل المجيود التعميمي كان ييدف  كتابة أثناء
 . 3وتنشيط الذاكرة

                                                           
 .27، المرجع السابق، ص  و الزيتونيين مختار العياشي: الزيتونو 1
 .1012، المرجع السابق، ص 1خير الدين شترة: ج  2
 .26-24المرجع السابق ص ص ، و الزيتونيين الزيتونةمختار العياشي:  3
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و يرأسيا شيم , سنة دراسية نياية كل  فتجري بجامع الزيتونة أما االمتحانات
 الحنفي وكذلك بعض األساتذةو  ن المالكييسالم بإعانة بعض القضاة والمفتياإل

يوجد بعض الطمبة  تبأسئمة االمتحانا ق, ويقول لويس ماشوال فيما يتعمالزيتونيين
تينئة و  مع شكر فيجتازونيا بتفوق , قبل إجرائيااالمتحاناتيحصمون عمي مواضيع 

 .1الحاضرين

 سياسة فرنسا في التعميم بتونس8 - ثانيا

كمنتقد لمتعميم و  ل كمستعرباقام لويس ماشو  م1880الحماية في سنة فرض قبل 
عادة التعميم داخل الجامع و  العربي بالجزائر، بميمة خبير في تونس مكمف بدراسة ا 

األعظم، وفي المعيد الصادقي فمم يكن تعيينو كأول مدير لمتعميم العمومي سنتين بعد 
مارس  06قد أعطى مرسوم الباي المؤرخ في و  دفة،اصمالحماية من قبيل ال قيام

ينص عمى أن ماشوال أستاذ لغة عربية و  صالحيات واسعة ، لمويس ماشوالم 1883
 أصبحت وبموجب ىذا المرسوممكمف بإدارة الشؤون التي تيم التعميم في تونس، 

أيضا التعميم اإلسالمي بما بل تشمل ختصر فقط عمى المؤسسات الالئكية تال  سيطرتو
تتجاوز  شواللمويس ما المعطاةقد كانت ىذه الصالحيات و  ،الزيتونةجامع فيو 

الصالحيات التقميدية لممشايم المحافظين الذين لم يكونوا يخفون معارضتيم أو إعالن 
ونتيجة لذلك , عدائيم ، إذ يرون في ذلك خطرا عمى تعميميم التقميدي ونمطو الديني، 

في مدخل , المتوعدةو  المناشير المنددة بعضإلى تعميق المحافظين  الشيوخ بعضقام 
 ضد لويس ماشوال الذي كان يؤمن بأن التعميم ىو العنصر الفعال الجامع األعظم

 .2في تونس الفرنسية إنجاز نظام الحماية أو, والمؤثر بالنسبة لمشروعو 

                                                           
 .27ص ،المرجع السابق، و الزيتونيين الزيتونةمختار العياشي:  1
 .752، المرجع السابق، ص 1ج خير الدين شترة: 2
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ل، تسخير كل شيء من أجل جمب التونسيين إلى اولقد حاول لويس ماشو  -
إلى  عىي يستال اتاإلصالحاالنخراط أو عمى األقل إلى تبني موقف إيجابي من 

 الحصولمكن الشباب التونسي من تيبو أن التعميم العصري الذي  يرى، فكان اتطبيقي
من وحدة المعارضة إزاء  يقملداخل مصال  إدارة الحماية من شأنو أن  عمى امتيازات

أداة إلضعاف الشعور المناوئ لالستعمار وأن يكون أيضا  نشر ىذا النمط من التعميم
 .1بصفة عامة 

ر التعميم العصري يتطمب س ماشوال أن تطور موقف الوطنيين إزاء نشيعتبر لوي -
التالمذة  عدادأ الرفع من، فمنذ ترأسو إدارة التعميم العمومي عمل عمى ا واسعازمن

 انتقاداتالتونسيين، بالمقابل يجب عميو التعاون معيم بحذر حتى يخفف من حدة 
 .2الصراع في الميدان المدرسييتجنب المعارضة أو و  األوساط المحافظة أعدائو

، ومع بالط أعيان البالد ة مع يدل عالقات شخصية عداولقد كان لمويس ماشو  -
الباي، من أجل نيل صداقة الجميع، وىكذا كان عمى دراية تامة بمسألة التعميم العربي 

الخطوط  يضعأن  استطاعبذلك و  الزيتونة بصفة خاصة جامع فيو  في البالد عموما
 .3لمسياسة الفرنسية منذ بداية الحماية في مجال التعميمالعريضة 

 ل إلصالح التعميم الزيتوني 8امشروع لويس ماشو  -ثالثا

الجامع  عمى نفوذه بسطل إدارة التعميم العمومي في تونس اعندما تولى لويس ماشو 
ل لممقيم "بول كامبون" الويس ماشو أكد و  ناجحا، ااقترح محمد القرطبي ناظر و  ،األعظم

التي بقيت و  الزيتونة جامعيستطيع إرشاده عمى كل ما يجري داخل  اأنو يرى فيو إنسان

                                                           
 .29، المرجع السابق ص و الزيتونيين مختار العياشي: الزيتونو 1
 .43 -42م، ص ص 1996، تونس، أفريل 2"، الصادقية، عجمعية قدماء الصادقيةأحمد عبد السالم: " 2
 .30، المرجع السابق، ص و الزيتونيين مختار العياشي: الزيتونة 3
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عمى حد ىذا الوقت خارج عممنا المباشر، لكن لما ذىب إلى حد تسمية بعض األساتذة 
توخي الحذر من ضرورة بنفسو في جامع الزيتونة ذّكر "بومبار"   كاتب الحكومة( عمى 

، كما حاول لويس ماشويل أن يبسط التي قد تكون سمبية ردود األفعال لزعماء الدين
وتتجمى ىذه المحاولة  سمطتو عمى جامع الزيتونة ويدمجو في أجيزة التعميم الرسمي،

خ النظار، وذلك لمدِّه بالمعمومات الدقيقة عمى كل ما يو الل تدخمو في تعيين الشخمن 
إذ كانت األوساط يجري داخل الجامع، غير أنو لم يكن يجرؤ عمى تجاوز ذلك 

تكون خوفا من  النوعكل تدخل من ىذا  تتميز بحساسيتيا المفرطة تجاهالزيتونية 
إضعاف ىذه المعارضة كان لغرض غير إسالمية، و مؤسستيم تحت سيطرة ىيئة 

مع الوزير  حسنةربط عالقات ب وقامماشوال يقرب إليو بعض المشايم الزيتونيين، 
التعميم توجييات ونصائ  ذات صمة بلذي قدم إليو ا"محمد العزيز بوعتور" األكبر 

 .1اإلسالمي

م 1894 سنةبعد تعيين روني ميمي  اتضاحال أكثر اأصب  مشروع لويس ماشو  -
مقيما عاما لفرنسا بتونس، الذي كان متحمسا إلصالح التعميم الزيتوني، حيث يقول 

لمروره باإلقامة العامة في أنو كان كثير اإلصرار عمى ترك آثار  ل بشأنو "الويس ماشو 
المتمثمة في إجراءات الفتة بمحاولة إدخال إصالحات جذرية عمى التعميم و  تونس

ذىب وتقاليده داخل المؤسسة" و  مناىج التعميمو  التقميدي الزيتوني، بتحديث األفكار
التي تنظميا جريدة الحاضرة، و  ،مالبالتدعيم المنتديات و  روني ميمي إلى حد تشجيع

 .2م1896تأسيس الجمعية الخمدونية في ديسمبر  المساىمة في وكذلك

في الوسط  الكبيرالخمدونية األثر المدرسة الذي حققتو لمتقدم والتطور لقد كان 
بعض مدرِّسيو يطالبون بإدخال العموم العصرية في و  الزيتوني، مما جعل طمبة الجامع

                                                           
 .35، 34، المرجع السابق، ص و الزيتونيين مختار العياشي: الزيتونة 1
 .37ص  نفسو 2
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 جامع تحويل القتراحتمك الفرصة ل الويس ماشو  فاستغل، برامج التعميم الزيتوني
لحاقيا بو الزيتونة إلى مؤسسة عصرية  من الحكومة  طمبو  أجيزة التعميم الرسمي،ا 

 التعميم بجامع الزيتونة تتعمق بمراحلاقتراحات  قدمو  ىذا المشروع، لدراسةتشكيل لجنة 
دخالو  انتدابيم وطريق تنظيم عمل المدرسينو   ميمالعموم التجريبية في برامج التع ا 
 .1منفصل عن الجامع لتدريسيا مقرتخصيص و 

 لجنة مشروع لويس ما شوال اإلصالحي 8  -أ

العزيز  محمدم برئاسة الوزير األكبر الشيم 1898سنة لجنة االصالح  اجتمعت
أعضاء النّظارة و  محمد الجّمولي"" واالستشارة، وكانت تضم وزير التعميم القمم بوعتور

الكاتب العام لمحكومة و  مدرسين، 7و ،2""محمد بيرمالعممية وعمى رأسيم شيم اإلسالم 
رئيس جمعية األوقاف و  ،لويس ماشوال(" ومدير التعميم العمومي Roy     برنار روا"
 .3" البشير صفر"

ليذا الغرض،  المشكمةلمجنة  األول االجتماعأعمن الوزير األول لحكومة الباي أثناء 
يجب أن نعترف بأن برامج التعميم ومناىجو في الزيتونة في حاجة إلى تطوير، نظرا 

 ذلك حتى تكون أكثر نجاعة، ألن تدريس العموم الدينيةو  لموضع الراىن لما عميو
اآلداب العربية في الجامع ال تعطي في الحقيقة الّرغبة في و  القانونية كذلك المغةو 

ل مشروعو اإلصالحي الذي أعمن اليذه المداخمة قدم لويس ماشو تبعا ، و متابعتيا"
                                                           

 . 752، المرجع السابق، ص 1خير الدين شترة: ج 1
، 1932ىجيري عميى رئييس المجميس الشيرعي الحنفيي دون الميالكي حتيى  10شيم االسالم: لقب تفخيمي أطمق منذ القرن  2

شيخ الجـامع األعظـم محمـد الطـاىر الي : غبمقاسم الانظر حيث زال التمايز بين المذىبين بالتقميد الرئاسي لممجمس المالي، 
 .62ص م،1996ىي/1417وت، لبنان ، دار ابن حزم، بير 1، طحياتو وآثاره -ابن عاشور

شيترك فيي إصيدار 1293ىي، وزاول تعميمو بالصادقية منذ 1280محمد البشير صفر : ولد بتونس  3 ىيي وأتيّم تعميميو بفرنسيا وا 
ىييي ودّرس بيييا مييادة التيياريم، اتصييل بالشيييم محمييد عبييده أثنيياء 1314جريييدة "الحاضييرة" وفييي تأسيييس الجمعييية الخمدونييية سيينة 

 .36ص  بمقاسم الغالي، المرجع السابق،، م1917ىي/1355ونس وكانت وفاتو سنة زيارتو إلى ت
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المراحل الثالث التعميم العمومي العربي في اإليالة حسب قييييييام بإصالح اللو أنو ييييخ
اقتراح بعض التفاصيل و  التعميم العالي،و  التعميم االبتدائي، التعميم الثانوي التالية :

 .1لكل مستوى

يجيمون تماما العموم الصمبة  مل أنياكد لويس ماشو تكوين الطمبة أ وبخصوص
ة في مزيتونلتخصص أضاف بأن ىذه المعرفة اآللية لمكتاب المقدس و  الصحيحة،

يتخصص أساتذتيا في مادة أو مادتين فقط، مع فرض المراقبة و  ،فحسب التعميم العالي
عادة ضبطتحسين مستوى التعميم و  المستمرة عمى الطمبة، الكتب المدرسية حتى  وا 

ل أمام لجنة اإلصالح أنو إذا اجامعة عصرية، حيث ذكر ماشو ل إرساء دعائميتسنى 
 بذلك في مناىجو، و  كان التعميم الزيتوني متطورا فإنو سوف يكون أفضل في محتواه

رة في مستوى سكان اإليالة في ل الثقافيو يصب  المستوى المعرفي  البمدان المتحضِّ
تكوين الشباب المسمم، كان مدير التعميم العمومي أكثر نقدا  يخصأوروبا، فيما 

 في نفس السياقو  خصوصا لما أّكد أنيم يجيمون تماما العموم الصمبة "الصحيحة"
باندفاع أيضا أضاف بأن "ىذه المعرفة اآللية لمكتاب المقدس ماذا تصم  ليم في ىذا و 

 .2العالم ألي شيء"

 ن بيذا النقدو ن يحسون  بأنيم معنييء الزيتونيالعمما لويس ماشوالوقد جعل  -
ىذا ما جعميم يرفضون مسبقا المشروع و  عمى أحسن وجو مالتشكيك في القيام بميامو 

 ةالمزري حالةوصف البلم يقم إال و ، ورغم أنلويس ماشوال اإلصالحي الذي دعا إليو
 باتصالو اآلن أن "العنصر المحمي يجد نفس مبيناكان عميو التعميم الزيتوني  تيال

حتى إن كانت لو ثقافة واسعة في العموم الدينية و  أمام مزاحمة األوروبيينو  مباشر
                                                           

ز مرك الزيتونة التاريخ وىامشو، قراءة تفكيكية في الظاىرة الزيتونية من النشأة إلى اإلصالح،الصجى بن منصور:  1
 . 56ص ، 2016، الدراسات اإلسالمية بالقيروان

 .755، المرجع السابق ص 1خير الدين شترة: ج 2
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في غياب إلمام تكوين عصري يعطي مكانة لمعموم الدنيوية، في وضع و  اإلسالمية
 . 1أقل حظا يمنعو من النجاح في المين التي يستطيع تعاطييا"و  أدنى

الوزير األول الذي كان يترأسيا مناقشة  اقترح من اجتماع المجنة بعد أسبوعو  -
تدريس العموم الصعبة الصحيحة في و ىما: تدريس العموم الدينية و تين عويصالمسألتين ال

 االتجاهفي نفس و  ممؤسسة،للموضع القديم  متحيزالكن موقفو كان  ،الجامع األعظم
الزيتونة لكن في أضاف البشير صفر من ناحيتو بوضوح أن تعميم العموم لن يتم داخل 

، وحسب جدول أوقات حتى ال يكون عمى حساب تدريس العموم الدينية في  2الخمدونية
، إذ يرى أن التعميم حسماالجامع األعظم، أما شيم اإلسالم محمد بيرم فكان أكثر 

كذلك األمر بالنسبة لمتعميم في و  دون تغيير يبقى كما كانالحالي بالزيتونة يجب أن 
 .3القرآنية عموماجميع المدارس 

إذ طالبوا  تشدداأكثر  فقد كان موقف الشيوخ المتفقدين لمتعميم بالزيتونة أما -
حتى تحافظ و  باإلبقاء عمى الوضع كما ىو عميو حتى ال تضعف مكانة مؤسستيم،

دليميم في ذلك أن ال يتجاوز خطاب شرعيتيم، إذ أكدوا في تقريرىم أمام و  عمى وجودىا
وىذا لغرض معرفة التعاليم الدينية المدنية التي يدرسيا التعميم الزيتوني ضرورة المجنة 

                                                           
 .756، المرجع السابق ص 1خير الدين شترة: ج 1
م، وأىم من سعى لتأسيسييا خريجيي الميدارس العصيرية وأبيرزىم 1896ىي/1314رجب  18تأسست الجمعية الخمدونية في  2

محييررين بجريييدة "الحاضييرة" ميين خريجييي الصييادقية، عممييوا عمييى إستصييدار قييرار ميين الييوزير األكبيير "بوعتييور" يقضييي بإنشيياء 
اذ تع عمييى مقومييات الحداثيية، تييرأس الخمدونييية عنييد تأسيسيييا األسييجمعييية ثقافييية شييعبية حييرة، لنشيير الثقافيية العصييرية واإلطييال

م( وساندىا بادئ األمر المقيم العام "لويس ريني ميميي" كميا سياندىا الشييوخ المنفتحيين عميى 1925-م1858محمد األصرم  
كبير دافيع إلنشياء اإلصالح أمثيال الشييم سيالم بوحاجيب، كيان مقير الجمعيية بزنقية إبين عصيفور المواجيية لجيامع الزيتونية، وأ

محمييد العيييد قييدع، عبييد الييرزاق ىزبييري،  :انظيير الخمدونييية، حاجيية تالمييذة الزيتونيية لمعمييوم التييي لييم تنييدرج فييي بييرامج تعميييميم،
"،  ميذكرة مقدمية لنييل شييادة الجيود التعميمية لمشيخين محمد الطاىر إبن عاشور وعبد الحميد إبن باديس "دراسة م ارنـة

ديث والمعاصييير(، إشيييراف د/محميييد السيييعيد عقّييييب، قسيييم العميييوم اإلنسيييانية، كميييية العميييوم اإلنسيييانية الماسيييتر فيييي تييياريم الحييي
 .15م، ص2014-م2013السنة الجامعية  –جامعة الوادي  –واإلجتماعية 

 . 40، ص  و الزيتونيين مختار العياشي: الزيتونة 3
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ىذا و  حتميا في ركب العالم المتحضريالتي  وعمى المكانةمجتمع عمى تحضر ال لحفاظا
كان تطوير التكوين و  موضوع إصالح التعميم،و  طبعا مزج ما بين موضوع اليوية

في ىذا الصدد أكد البشير و  اليوية، الزيتوني يمثل في رأي المحافظين خطرا ييدد
من ىنا تعتبر و  صفر بصفتو رئيس الجمعية الخمدونية بأن المغة العربية ىي لغة ميتة

محاولة "دمج تعميمنا الغربي في التعميم الحالي لممدارس األوروبية أين تدرس العموم 
وال ىذا ن "مشروع لويس ماشأمنتقدا أضاف و  بمغات عصرية، يكون من الخطأ الكبير"

ن رجاال مثقفين عوضا عن عمماء دين"ىو ُمع     .1د بصفة تجعمو لو يطبق يكوِّ

شيم الجامع و  ل من جيةابين وجيات النظر لمويس ماشو  مااالنسجأمام عدم  -
 ىالوزير األكبر في حكومة الباي تكوين لجنتين فرعيتين األول اقترحاألعظم من أخرى 

 انتقالات التي يجب إدخاليا عمى التعميم الزيتوني مثل نظام غيير التمكمفة بدراسة 
دخال المواد و  طرق تنظيم ميمتيا البحث في الطمبة من قسم آلخر، والمجنة الثانية  ا 

العممية الصعبة في برامج المؤسسات التربوية األخرى "المدارس القرآنية" دون الجامع 
 ير التعميم العمومي من كل العمماءلمشروع مد رافضةمن  جبيةذا تكونت كىو  األعظم،

تحولوا إلى  الذيناألعيان التقميديين بما فييم رئيس المجنة الوزير األكبر لمباي، و 
 النظرتجديد أو تغيير مقترحين عمى األكثر  في ىذا الشأن إعادة  لكلمعارضة شديدة 

م 1875 إن أمكن في األمر الذي ييم القانون الداخمي لمؤسسة الجامع األعظم لسنة
 .2زمن خير الدين باشا

ل وروى الكاتب العام لحكومة الحماية مقاطعة االجتماعات اوبعدىا قرر لويس ماشو 
عناصر الكانت الخيبة األخرى لمدير التعميم العمومي، تتمثل في غياب دعم ، و األخيرة

من بين بعض الشيوخ الذين وضعيم في خطتو مثل رئيس الجمعية  ةاإلصالحي
                                                           

 .42 – 40 ص ، المرجع السابق، صو الزيتونيين مختار العياشي: الزيتونة 1
 .42نفسو، ص  2
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التحالف الممارس من قبل ضغط اللذي تراجع عن موقفو المعروف بسبب الخمدونية ا
التقميدي، وذلك باقتراحو تنظيم العموم الدنياوية  في الخمدونية نياية اليوم حتى ال يكون 

 .1ذلك عمى حساب توقيت دروس العموم الدينية بالجامع األعظم

 مشروع لويس ماشوال نتائج أشغال لجنة  - ب

متكونة من ال المجنةوبعد صراع ونقاش دام قرابة األسبوعين في المداوالت قررت 
بقاء و  رفض مشروع إصالح التعميم الزيتوني، المحافظينو األعيان و  الشيوخ الزيتونيين ا 

الوضع القديم عمى حالو دون تغيير مع إدخال بعض اإلجراءات الجزئية التي تيم 
 المتمثمة في:و  المؤسسة الخمدونية

 .2اليندسةو  الحسابو  الجغرافياو  إدخال تعميم مواد جديدة بالخمدونية مثل التاريم*

تحديد المقاييس التي يستطيع من خالليا طمبة الجامع األعظم متابعة ىذه الدروس *
 .3بالخمدونية 

فتمقاىا  » بقولو : االقتراحاتوقد عمق الشيم الطاىر بن عاشور عمى رفض تمك 
 تخيموا أنيا شرك نصت ليبطل العموم اإلسالميةو  بسوء الظنشيوخ جامع الزيتونة 

 يجعل تعميم جامع الزيتونة عمى ما ييواه، فصمموا عمى معارضتو بتاتا بكل قواىم،و 

                                                           
 كان برنامج تدريس العموم في الخمدونية منظم عمى النحو التالي: 1

فييي السيينة األولييى : الحسيياب واليندسيية، وفييي السيينة الثانييية : جغرافيييا وتيياريم وحسيياب، وفييي السيينة الثالثيية : تيياريم وىندسيية 
المرجييع  ، الزيتونيية، مختييار العياشيييانظيير ألسييبوع، تطبيقييية وىكييذا يكييون بحسيياب سيياعتين لكييل مييادة تقسييم عمييى يييومين ميين ا

 .43السابق ص
، محاضيرة قيدمت فيي نيدوة المؤسسية الدينيية فيي االسيالم، المنعقيدة فيي المؤسسة الزيتونية واالصالحعبد الباسط الغابري:  2

لمدراسيييات و ىييي ضيييمن منشييورات إلكترونيييية، مؤسسيية ميييأمنون بييال حيييدود 2014نيييوفمبر  30و 29تييونس العاصيييمة بتيياريم 
 WWW.MOMINOUN.COM. 2015واألبحاث 

 .44المرجع السابق، ص، و الزيتونيين الزيتونةمختار العياشي:  3
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الكيفيات، بل يغمقون و  تمك عادة عرفوا بيا، أنيم ال يجعمون مباحثيم في التفاصيلو 
ىذه طريقة الحذر إنما و  ا،لو كان صوابو  يقاومون كل طمب لإلصالحو  باب المباحثة

 .« 1تأتي من قمة غوص األفيام في المساعي

 1661)في الفترة الممتدة ما بين ردود األفعال تجاه اإلصالحات المبحث الثاني8 
 م (1711 –

سمطة الحماية وحكومة الباي لم تكن التي أبدتيا اإلصالحية لمتعميم، إن المحاوالت 
المحافظين والطمبة، وعميو سوف نتطرق إلى ىذه المواقف متوافقة مع تطمعات العمماء 
 المتعددة تجاه اإلصالحات.

 2عمماء المحافظينالردود فعل  - أوال

فقد أرسموا االحتجاجات  ،المداوالتو  جتماعاتاالردود عمماء الدين إطار  تتجاوز 
ل" مدير امشاريع "لويس ماشو  منالكبير  قمقيمإلى وزارة الخارجية الفرنسية معمنين عن 

وحتى ال يقع في نفس  التعميم العمومي المدعوم من طرف المقيم العام "روني ميمي"،
الشأن التعميمي التقميدي بالجزائر فقد وجو وزير واألخطاء التي تم الوقوع فييا ت زالال

لو فييا عن مشروع إعادة تنظيم  موضحاالخارجية الفرنسي برقية لممقيم العام في تونس 
وفي المقابل  جميع األوساط المعارضة، اىتماماتو  بشأن تخوفاتو  ،زيتونيالتعميم ال

يير عمى لمشيوخ المتفقدين لمتعميم الزيتوني ضد إدخال أي تغ كافحة شرسةكانت ىناك م
فرت بعد تكوين لجنة الدراسات العربية عن إعطاء أو تحويل سالتعميم التقميدي، فقد أ

                                                           
 . 141الساحمي حمادي: المرجع السابق، ص 1
ىم فئة العمماء الذين كانوا ينادون بالتمسك بأصول الدين االسالمي وكان موقعيم ضد االصالح منشأه: التزمت  أحيانا  2

التنافس بين العائالت العريقة حول ريادة الجامع بحجة أن ىذا النظام  –من أن المنيج التجديدي سيضعف الجامع  بالخوف
وبمقاسم الغالي: المرجع السابق، ص ص  104ص  ،المصدر السابقانظر: محمد الطاىر بن عاشور:  أخرج عمماء أفذاذ،

13-14 . 
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كتابة العامة لمحكومة، عوضا عن إدارة التعميم اإلشراف من الشؤون الزيتونية إلى ال
 . 1م1900ذلك بداية من سنة و  العمومي

وبقيت  مقاومة الشيوخ المحافظين لمتأثير الفرنسي عمى الساحة الثقافية بمثابة ردود 
صال  طمبة الجامع األعظم مو  عمى حق يؤثرىذا ما و  الفعل الشرعية في حد ذاتيا،

ما يدل عمى رفض النخبة الدينية المحافظة  وىو الشرعية باسم ضحاياون صبحالذين ي
 .2إصالح التعميم الزيتونيأو ي محاولة لمتجديد أل

ردود الفعل المناوئة لمعمماء أّكد "كمود و  الزيتونة جامعوأمام المشروع اإلصالحي في 
روي" إلى "لويس ماشوال" بأن ىؤالء "خوفا من إمكانية دخول نظامنا التعميمي إلى 

التي و  جامع األعظم، كانوا يخشون إخضاع مؤسستيم لمصمحة إدارية غير إسالميةال
ضرورة يوصي لنا المنطق السياسي بمن ىنا و  سوف تمارس معيا نظام الوصاية".

 .3عمى أرضية التعميم الديني صراعالتجنب 

 طمبتيا و  دور الحركة الطالبية في بناء وعي جديد لدى مشايخ الزيتونة - ثانيا

تمميذه الشيم و  لحركة التجديد اإلسالمي بزعامة الشيم جمال الدين األفغانيكان 
بوضوح من خالل جمعية العروة الوثقى التي  الذي تجمى ،بارز فييم تأثيرمحمد عبده 

ىذا بفضل دعوة و  ،الشيم محمد السنوسيو  كانت تضم في عضويتيا محمد بيرم
 .4مماءالعو  الجمعية عدد من المثقفين انخرط في األخير

                                                           
 45المرجع السابق، ص ، و الزيتونيين الزيتونة :مختار العياشي 1
 .45نفسو، ص  2
 .46نفسو، ص  3
 .144، ص8، مجمد 3ج المجمة الزيتونيةمحمد الفاضل بن عاشور: "الشيم محمد السنوسي،  4
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التجديد في تونس فقد صارت جريدة العروة و  متواصل بين حركة الجامعةلوكنتيجة 
أنو صدر منيا ثمانية عشر عددا  إلى تونس، حيث يذكر أندري جوليانالوثقى تصل 
 .1قبل تعطيميا

طمبتيا، فاقتفوا أثرىا و  عقول مشايم الزيتونةبتنوير مجمة العروة الوثقى قامت وقد 
التعمق و  تحطيم قيود الذلو  السترجاع المجد الضائع النيوض إلىالتونسيين  ينداع

إدخال  وجوبإلى  عاةوقد كان محمد عبده من أكثر الد . الحضارةو  بأسباب الحياة
 .2غيرىاو  الكيمياءو  العموم التجريبية كالرياضيات

ن بوادر لما ظير بيا م واستيوتوالتي  م1884تونس سنة  ةار يز وقد قام محمد عبده ب
تعتبر ىذه الزيارة ىي األولى، حيث و  ،3العمل اإلصالحي الذي كان يقوم عميو فكره

حضر الدروس بجامع و  العمماء،و  أقام بيا أربعين يوما تعرف فييا عمى األعيان
 عالماتنتيجة ليذه الزيارة بدأت و  .4وامتزج باإلصالحيين ىناك الزيتونة األعظم،

حيث وجيت انتقادات شديدة لمتعميم الزيتوني الذي ظل رافضا العموم  تظير،التغيير 
 . 5قد كانت ىذه مقدمة المطالب اإلصالحية و  العصرية

                                                           
 .47، تعريب محمد مزالي، تونس، صالمعمرون الفرنسيون وحركة الشبان التونسيينشارل أندري جوليان:  1
 .112، ص1983، الدار التونسية لمنشر، األدبية والفكرية في تونسالحركة محمد الفاضل ابن عاشور:  2
، 3، عمجمة حوليات الجامعة التونسيةالمنصف الشنوفي : مصادر عن رحمتي األستاذ محمد عبده إلى تونس،  3

 .71م، ص1966
 .  58المرجع السابق، ص راب  فالحي:  4
 ميذكرة مكممية لنييل  م1751-م1657إصـالح التعمـيم بتـونس دور الشيخ محمد الطاىر بن عاشـور فـي وسام نويري :  5

، واالجتماعيييةشييادة الماسييتر تخصييص تياريم العييالم المعاصيير(، إشيراف منييى صييالحي، قسيم التيياريم، كمييية العميوم اإلنسييانية 
 م.2016-م2015المسيمة، السنة الجامعية  –جامعة محمد بوضياف 
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مثل الشيم  1حولو رجال الخمدونية  ألتف لمشيم محمد عبده وفي الزيارة الثانية
رة الشيم محمد الطاىر بن عاشور، فألقى اإلمام أثناء ىذه الزيارة محاضو  بوحاجب

قد و  طرق التعميم "و  م بعنوان " العمم1903سبتمبر  20بالجمعية الخمدونية عشية 
كان ليا و  أفكاره حول قضية إصالح التعميم في البمدان اإلسالمية،و  أوض  فييا أراءه

أصبحت مرجعية لمعمل اإلصالحي و  2الطالبي و  تأثير بالغ عمى الوسط اإلصالحي
 .3الزيتوني 

محمد عبده في كامل الوطن  هإلصالحي التجديدي الذي نشر ونتيجة ليذا الفكر ا
راحت تنسج عمى منوالو الفكر و  العربي اإلسالمي، تمقتو النخبة التونسية بصدر رحب

وخاصة الجديد الذي يستجيب لمتطمبات العصر. في حين ظل بعض المحافظين 
 .4يرفضون ىذا التوجو متمسكين بالتقاليد القديمة الزيتونيين 

قامت الخمدونية بدورىا في نشر الوعي، بتأخير الحالة التي كان عمييا التعميم وقد 
لذلك رأت جماعة الحاضرة بزعامة البشير صفر، إحداث الجمعية الخمدونية و  الزيتوني

                                                           
تييدريس العمييوم العصييرية التييي ال تييدرس بجييامع الزيتونيية كالتيياريم والجغرافيييا تأسسييت الخمدونييية بقييرار ميين الييوزير األكبيير ل 1

واالقتصيياد السياسييي والفيزييياء والكيمييياء والجبيير واليندسيية وحفييظ الصييحة والمغيية الفرنسييية وىييذه العمييوم يضييمنيا مشييروع خييير 
معارضية الشييوخ المحيافظين اليذين  م إال أنييا ليم تنيدرج فيي برامجيو بسيبب1876الدين إلصيالح العميوم بجيامع الزيتونية سينة 

رأوا في إدخاليا مزاحمة العموم الشرعية وتنقيصييا مين أىميتييا وبالتيالي تغيير الطيابع اليديني لمتعمييم الزيتيوني، محميد الطياىر 
 . 93السابق، ص  المصدر :ابن عاشور

 .183المرجع السابق، ص  :الصحبى بن منصور 2
 .125السابق، ص المرجع  :محمد الفاضل بن عاشور 3
 الفتيرة المعاصيرة(، دار النيضية العربيية، بييروت،  4ج اإلسـت الل، المغرب العربي الكبيـر وحركـات التحـرر وجالل يحي:  4

 .239م، ص1981
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كمال النقص الحاصل و  المغة الفرنسية لطالب جامع الزيتونة،و  لتعميم العموم العصرية ا 
 .1الزيتونةالتعميم في برامج 

 خييارج المؤسسييةو  محاضييرات الخمدونييية التييي كانييت تقييام داخييلالو  دروساليي توقييد وجييد
لمييا فييييا ميين جييدة فييي الفكيير واألسييموب، وىييو مييا لييم ، طييالب الزيتونييةواسييعا لييدى رواجييا 

لمبشيير صيفر  2محاضرات التاريم اإلسالمي  يعيدوه سابقا في جامع الزيتونة وباألخص
يحيرك فيييم و  بالماضيي المجييد، االعتيزازشيعور  لتي بث من خالليا في نفوس الطالبا

 وحينييا ص مين ذليك،تخموسبل الي اإلحساس الوطني، مبينا ليم أسباب تخمف المسممين،
مفارقيية بجييامع الزيتونيية، فوجييدوا و  الخمدونيييةالمدرسيية بييين التعميييم ب المقارنييةبييدأ الطييالب 

بإصييالح التعميييم بجييامع ىييذا مييا دفعيييم إلييى المطالبيية و  بييين النييوعين ميين التعميييم، شاسييعة
تييونس مثييل :  فيييالسييورية و  الجرائييد المصييريةباإلضييافة إلييى العييدد الييوافر ميين  ،الزيتونيية

مصيباح الشيرق و  المنار "، "و  جريدة " ثمرات الفنون "، الشامية، " المؤيد "، " األىرام"، "
فصييييار الحييييديث عيييين الكثييييير االجتماعييييية و  المقيييياالت العمميييييةميييين فييييييا و  ،" المصييييريات

   .3اإلصالح يجري بين التالمذة في مجالسيم بالجامع األعظم

 

                                                           
جماعة الحاضرة: ىي الدفعة األولى التيي تخرجيت مين المدرسية الصيادقية، والتيي أوفيدت الحكومية التونسيية قبيل اإلحيتالل  1

نجمترا لواصمة تعميميم العالي بيذه البمدان وما إن عادوا إلى وطنيم حتى تجاوبوا معظم أفرادى ا إلى فرنسا والبقية إلى تركيا وا 
 مع دعاة اإلصالح من رفقاء خير الدين.   

ص، كانت ىذه المادة غير مدرجة في برامج التعميم الزيتوني ألن الشيوخ المحافظين يعتبرون التاريم مجموعة من األقاصيي 2
 .39واألخبار، ال ينبغي أن ييتم بيا الطالب، الطاىر الحداد: المصدر السابق، ص

، تصيدر مجمة اليداية، "الشيم محمد الطاىر ابن عاشور وبرنامجو اإلصالحي لمتعميم بجامع الزيتونية" سميمان الشواشي:  3
، تيونس، 1002نييج المممكية السيعودية ، مطبعية أوزييس لمطباعية 2015، أكتوبر نوفمبر ديسيمبر 195أشير، العدد  3كل 
 .66ص
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فصوال تنتقد بيا سموك النظارة  1م كتبت جريدة الحاضرة 1901وفي ربيع األول 
 "فر بصفر ص "مقال عنوانو  201االمتحان، منيا في عدد و  العممية في أحوال التعميم

ىو ما و  معارض،و  إلى مؤيدانقسموا بسببو و  العامةو  أثار ضجة في أوساط المتعممين
إلى مطالبة الوزير األكبر محمد العزيز بوعتور،  دفع شيم اإلسالم محمود بن الخوجة

في مقدمتيا مسألة جامع و  بحجر الصحف العربية عن التكمم في المسائل الدينية
ولم تكن جريدة  الحاضرة( معنية وحدىا، بقضية إصالح التعميم بجامع  الزيتونة.

شوال  25في عددىا الصادر في  ،2يث نشرت جريدة " إظيار الحق "الزيتونة، ح
م مقالة تحت عنوان " التدريس بجامع الزيتونة " انتقد 1905في ديسمبر سنة  ىي1323

تطويل مدة القراءة، فأغضب بيا و  تقصيرىم في ترقية مدارك التالمذة،و  كسل المدرسين
مقاال في جريدة الزىرة  يمد النخموىو الشيم مح رد عميو بعض أساتذتيمو  الزيتونيين

 "م تحت عنوان 1906يناير سنة  22في و  ىي1323ذي القعدة سنة  28الصادرة في 
 .3 "أرزاق أىمو و  التدريس

التونسية بقضية إصالح التعميم العربي اإلسالمي و  انشغال الصحف الشرقية أثروقد 
العمل و  في بث الوعي في نفوس الطالب الزيتونيين بقضيتيم المصيرية ابالغ تأثيرا

عمل الصحافي  وقد اىتم  ال تطوير أساليبيم في االحتجاج.و  عمى توحيد صفوفيم

                                                           
م من قبل الشباب التونسي المتحرر، بإدارة األسيتاذ 1911-م1888أول جريدة وطنية صدرت بتونس بال إنقطاع من سنة  1

  فر والشييييم ييييياجب واألسيييتاذ بشيييير صيييييييييم سيييالم بوحيييييييعمييي بوشوشييية خيييريج الصيييادقية، وبمسييياىمة رجيييال اإلصيييالح أمثييال الش
د السنوسي والشيم صال  عباس، وبن الخوجة كما دعميا المقيم العام لويس ريني ميمي، لسانيا ناطق بالعربية، وتنادي محم

ــونس المعاصــر )أحمييد القضيياب  :، أنظييربضييرورة إصييالح أوضيياع التونسيييين المتردييية ــاريخ ت تييع  م(،1734-م81661 ت
وكيييذا محميييد الحبييييب ابييين الخوجييية، المصيييدر السيييابق،  327ص 1986، الشيييركة التونسيييية لمتوزييييع، 1حميييادي السييياحمي، ط

 . 175ص
م وليم تعمير طيويال، كانيت مناىضية لممنيار 1904مياي  10إظيار الحق صياحبو أحميد القبيائمي، صيدر عيددىا األول فيي  2

 والشيم محمد عبده. 
 .119-118مصدر السابق، ص صمحمد الطاىر ابن عاشور: ال 3
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تجمى  األثر الواض  في الضغط عمى الجبية المعارضة لإلصالح بالتعميم الزيتوني 
ما ذكر الشيم ابن عاشور أثناء ك، 1تنصت إلى المنادين باإلصالحو  كي تراجع مواقفيا

التي من بينيا سوء و  حديثو عن األسباب المباشرة لمشروع الفعمي في طمب اإلصالح
معاممة النظارة لمطالب فقال " إن الطالب يدعون أن النظار ال يعاممونيم معاممة 

مة التعميم في اإلسالم، القائو  أصول التربيةو  األبناء، كما تقتضيو األخالق اإلسالمية
جراؤىم مجرى األبناء،و  الرفق بالمتعممين،و  عمى الشفقة  ال يقدمون ليم النص و  ا 

 الغضبو  دنياىم، فالنظار كثيرا ما يظيرون العبوسو  اإلرشاد فيما ينفعيم في دينيمو 
 .2حب التعجيز في أسئمة االمتحان" و  السخطو 

نظارة حتى في نفوسيم احترام ال فاىتزيذه التصرفات ل يمالطالب رفضأبدى  وقد
 العالقة بين النظارة ازدادتو  ،ويحتجون عمى أحكاميا ينتقدون أعماليا، واأصبح

 ،ولم تعالج ، التي وجدت في الحياة التعميميةاألحداثبسبب العديد من  سوءاالطالب و 
أو  تطبيق القوانين المنصفة لمطالب، لم تمتزم فييا بالقوانين المنظمة، سواء بعدمو 

لمطالبيم المشروعة، فشعر  االستجابةأيضا عدم و  كانوا عمى حقلو و  التحيز ضدىم
 .3م1910القير فقرروا اإلضراب في أفريل و  التعسفو  الطالب بالتسمط

 1711راب طمبة جامع الزيتونة سنة إض - ثالثا

عاجزة مطمقا عن  4فالنظارة العمميةميترئا، أصب  التعميم بجامع الزيتونة ضعيفا 
ومجاراة  يثوتبصر وعن تحقيق ما يصبو إليو الشيوخ والطالب من تحد إدارتو بحكمة

                                                           
 .74 المرجع السابق، ص سميمان الشواشي: 1
 . 223المصدر السابق ص :محمد الطاىر ابن عاشور 2
 .69سميمان الشواشي: المرجع السابق ص 3
أصدره أحميد النظارة العممية: ىي الييئة التي تتولى اإلشراف والتسيير مؤسسة التعميم بجامع الزيتونة بموجب القانون الذي  4

 .222،انظر محمد الطاىر بن عاشور، المصدر السابق ص  1842باشا سنة 



  م 1711 – 1661  بين ما الممتدة المدة خالل األفعال ردود و بالزيتونة اإلصالحات               الفصل الثاني      
 

99 
 

لمعصر، والسمطة االستعمارية تنصمت من مسؤولياتيا وأرجعت أمر اإلشراف عمى 
الذي لم يكن  ،Roy)1الكاتب العام لمحكومة  روا. وىوجامع الزيتونة إلى الوزير األكبر 

ميشيا، ألن وجودىا يتعارض مع يريد إصالحا ليذه المؤسسة بل كان ييدف إلى تي
وبذلك تراكمت  جعميا مواكبة لمعصر.و  األىداف االستعمارية فضال عن تطويرىا

عزموا عمى أنيم ىم الضحايا ف ونشعر يالطالب مما جعل  ضعفيا،مشاكميا وازداد 
إلى اإلضراب الذي يعد في نظر السمطة تحديا  بالمجوءتغيير أوضاعيم بأيدييم، وذلك 

شجع الطالب عمى اإلقدام عمى ىذا اإلضراب األخبار الواردة من مصر، ا وممخطيرا، 
بذلك  فابتيجواوىي أن طالب األزىر قد أضربوا عن الدراسة لممطالبة باإلصالح، 

وأقبموا عمى اقتناء الجرائد التي تحمل ىذه األخبار، وكان ذلك أول دافع ليم بوجوب 
 . 2اإلصالح

عاشور أثناء حديثو عن األسباب المباشرة لمشروع  كما ذكر الشيم محمد الطاىر ابن
إن  »:  الفعمي في طمب اإلصالح والتي من بينيا سوء معاممة النظارة لمطالب فقال

الطالب يدعون أن النظارة ال يعاممونيم معاممة األبناء، كما تقتضيو األخالق 
والرفق بالمتعممين،  اإلسالمية وأصول التربية والتعميم في اإلسالم، القائمة عمى الشفقة

جراءىم مجرى األبناء، وال يقدمون ليم النصيحة واإلرشاد فيما ينفعيم في دينيم  وا 
ودنياىم، فالنظار كثيرا ما يظيرون العبوس والغضب والسخط وحب التعجيز في أسئمة 
االمتحان، ولقد كان ليذه المعاممة السيئة رد فعل من قبل الطالب فزال في نفوسيم 

نظارة حتى أصب  ينتقدون أعماليم ويحتجون عمى أحكاميا الجائرة، وازدادت احترام ال
التي حدثت  ،العالقة بين النظار والطالب لغطا وفوضى  بسبب العديد من الحوادث

                                                           
ل( وبين الكاتب العام  روا( فجاء او كان الخالف قائما في تبعية جامع الزيتونة بين مدير إدارة العموم والمعارف  لويس ماش 1

محميييد الطييياىر بييين عاشيييور:  :زير األكبييير، أنظيييرالمقييييم العيييام  سيييتيفن ليسيييتوي( وحسيييم األمييير بيييأن جيييامع الزيتونييية تابعيييا لميييو 
 .134المصدر السابق ص 

 .70، صالمرجع السابق سميمان الشواشي: 2
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في الحياة التعميمية، والتي لم تتحسن معالجتيا بل لم تمتزم فييا بالقوانين المنظمة، 
مطالب أو التحيز ضدىم ولو كانوا عمى حق، سواء بعدم تطبيق القوانين المنصفة ل

وأيضا عدم االستجابة لمطالبيم المشروعة فشعر الطالب بالتسمط والتعسف والقير، 
 1 «.1910فقرروا اإلضراب في أفريل 

لقد بدأت ىذه األحداث بتكوين لجنة طالبية ترأسيا إبراىيم بن شعبان ضبطت 
لمحكومة والنضال من أجل تحقيقيا عبر برنامجا لنشاطيا، يتمثل في تقديم مطالب 

الكاتب  1910مارس  07التظاىر واالجتماع واإلضراب، ولقد قابمت ىذه المجنة يوم 
العام لمحكومة برنار روا قصد الترخيص ليا في اإلمضاء عمى عريضة المطالب 

مارس اجتمع حوالي أربعمائة طالب بجامع  11، وفي يوم الجمعة 2والقيام بمظاىرة
ونة، تدخل العديد منيم في ذلك االجتماع  وقد برز خاصة من بينيم إبراىيم بن الزيت

 : 3شعبان، وأفضى االجتماع إلى تقديم عريضة إلى الحكومة تتضمن المطالب التالية

 جعل مواعيد الدروس قارة تمقى في أيام وساعات معينة.*

 الدروس. إرغام المشايم عمى اإلتيان بأسباب معقولة في صورة تغيبيم عن*

 تمقين دروس الجغرافيا والتاريم بصفة منتظمة من طرف أساتذة اختصاصيين.*

                                                           
محميد الطياىر بين  : انظيرضيو لمشروع في اإلصالح ، فعدد الشيم ابن عاشور ىذه الحوادث التي تعد في نظره أسباب م 1

 .224المصدر السابق، ص عاشور: 
 .225، صفسون 2
 .107ضيف اهلل: المرجع السابق صمحمد  3
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الترخيص لذوي الكفاءة من التالمذة في التقدم لالمتحانات في السنة الثالثة، ولم *
تكن سنوات الدراسة محددة قبل التطويع وكل ما ىناك أن ختم الكتب المطموبة لتمك 

 .1 تالشيادة كان يتم في خمس سنوا

 اإلعفاء من المجبي والخدمة العسكرية.*

 .2االعتناء بمدارس السكنى بترميميا وصيانتيا*

مارس بتشكيل مجمس إلصالح  15وكان رد الحكومة أن قامت بعد أربعة أيام أي *
التعميم الزيتوني، وقد وجد الطالب الدعم والمساندة من زعيمي الحركة الوطنية وىما 

لبي وعمي باش حامبو، فالشيم الثعالبي كان أكثر الناس معرفة الشيم عبد العزيز الثعا
 .3بما يعانيو نظام التعميم بجامع الزيتونة من اختالل وضعف

لمنظر في أساليب متابعة  1910أفريل  15وفي غياب رد إيجابي اجتمع الطمبة يوم 
يل أفر  18 وفي يومحركتيم، ومن الغد قرروا منع بعض المدرسين من إلقاء دروسيم 

( أعمن الطمبة وألول مرة في تاريم المؤسسة اإلضراب عن الدروس متظاىرين 1910
 ىذه المظاىراتإلى قمع  بالسمطات االستعمارية مما أدى ،4في الشوارع في ممر الباي

طمبة تم إرساليم في إقامة  5سجنيم و طمبة تم 8طالبا منيم 17ونتج عنيا القبض عمى
 .5طمبة تم طردىم من الجامع األعظم 4جبرية إلى المناطق العسكرية بالجنوب و

                                                           
 .58السابق ص لمصدرالطاىر الحداد: ا 1
 .108محمد ضيف اهلل: المرجع السابق ص  2
المطبعية دار النييى  2007ميارس  1ط م1723 -1712الزيتونيون دورىم في الحركة الوطنية التونسـية عمي الزييدي:  3

 .187صفاقس، مكتب عالء الدين، ص 
 .64المرجع السابق، صالزيتونة، : يمختار العياش 4
 .194عمي الزيدي: المرجع السابق ص 5
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وأحداث الشغب وطمب  ,ضد ىؤالء الطمبة فيي المظاىرات المنسوبةأما االتيامات 
إعادة برامج التعميم بالجامع األعظم، وعمى إثر ىذه اإلحداث كمف طمبة الجامع 

ن حسن القالني وأحمد السافي والوكيل محمد العبدلي كواسطة بينيم ياألعظم المحامي
عضوا، ميمتيم عرض المطالب  13بينيم يضم  اوفد اوبين السمط لمتفاوض حيث كونو 

عاد الطمبة إلى متابعة  1910أفريل  28مط المعنية، وفي يوم الطالبية عمى الس
نظرا و  إطالق سراح الطمبة المسجونين،كدروسيم بعد موافقة عمى بعض المطالب 

لشرعية اإلضراب وجد إضراب الطمبة بالجامع األعظم دعما كبيرا لدى األوساط 
مشروط لمثل غير  اعمدالذي يمثل لدى الرأي العام  شائعالشعبية مما زاد في التوتر ال

 . 1ىذه التحركات

 

 

                                                           
 .65المرجع السابق ص، و الزيتونيين الزيتونة: يالعياش مختار 1
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  –الفصل الثالث  -

 (9191-9191)خالل الفترة الممتدة ما بين في جامع الزيتونة م يالتعم إصالح
 (م 9112 – 9191 )ما بين اصالح التعميم في جامع الزيتونة  -ول ل االمبحث 

 9191 التعميم بجامع الزيتونة سنة اصالحــــــــات -أوال 

 9112اصالح التعميم الزيتوني سنة  -ثانيا 

خـــــالل الفترة المـــمتدة مـــــا بيــــن وني في ـــــإصالح التعميم الزيت -المبحث الثاني 
 م ( 9191 – 9191 )

 9191ح التعميم الزيتوني في سنة إصال -أوال 

 9191سنة الزيتوني إصالح  التعميم  -ثانيا 
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 (:م9112 – 9191)ما بين اصالح التعميم في جامع الزيتونة  -ول ل االمبحث 

 :9191 التعميم بجامع الزيتونة سنة اصالحــــــــات -أوال 

تمثؿ  ـ1910ف في شير أفريؿ ك كؿ الذم شنو الزيتكنيضراب األاإلإف أكؿ أىداؼ 
ثر إعمى ػػػػػػف بيا في الجامع األعظـ.في المطالبة بتجديد برامج التعميـ المعمكؿ 

 حيث ـ بالجامع األعظـ، 1910مارس  11مبة في ػػػػػاـ الذم عقده الطػػػػػػماع العػػػػػػاالجت
 :1بالتالي كص ػػػػػػو الخصػػػػػػعمى كج االبك ػػػػػ، ططػػػػػالبا 800يقارب ددىـ ػػػػػػكاف ع

ء مف حيث الناىج الدراسية اك مف إعادة تنظيـ التعميـ الزيتكني كاإلصالحي، سكا*
 حيث األساليب التربكية.

اتذة ػػػػػػػػرؼ اسػػػػػف طػػػػػػػظمة مػػػػفة منتػػػػػاريخ بصػػػػػرافيا كالتػػػػغػػػػػيف دركس الجػػػػػتمق*
 صاصييف.ػػػػػاخت

لتمكيف الطمبة الذيف ال  "االىمية  "احداث شيادة حتـ الدركس بالمرحمة األكلى *
  .يستطيعكف الماـ كامؿ مراحؿ الدراسة بالجامع األعظـ مف البحث عف مكاطف شغؿ

اعفاء الطمبة الزيتكنييف مف الكاجب كمف الخدمة العسكرية كقد كاف ىذا االعفاء *
 مقصكرا عمى حممة بعض شيادات التعميـ الرسمي.

ة التدريس حصتذة يجمعكف بيف يث كاف بعض األساح :2مراقبة حضكر المدرسيف*
كبيف بعض المياـ األخرل التي لـ تكف تترؾ ليـ الكقت الكافي لمقياـ بميمة التدريس 

 عمى احسف كجو ممكف .

                                                           
 . 72المرجع السابؽ ص : مختار العياشي الزيتكنة 1
كثيرا ما كاف الطمبة يشتككف مف كثرة غيابات بعض المدرسيف كيطالبكف بتحديد اياـ كساعات الدركس كمطالبة المدرسيف  2

 .72نفس المرجع، ص  : ، انظربتعميؿ غيابيـ
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كلـ تكف  الترخيص لذكم الكفاءة مف التالميذ بصفة منتظمة في السنة الثالثة،*
 .1سنكات الدراسة محددة قبؿ التطكيع

حكومة الباي وعرفت بالمجنـة اصصـالح لجنة كمة الى تػلليؼ ػػػػػػطرت الحكػػػػػاضجينيا 
مطالػب  6قصػد النظػر ك التمحػيص فػي مطالػب الطمبػة التػي بمػ  عػددىا  9191لسنة 

تخػػػػػص التػػػػػدريس، إضػػػػػافة إلػػػػػى إدراج مػػػػػكاد حديثػػػػػة كالتػػػػػاريخ ك الجغرافيػػػػػا، ك اإلعفػػػػػاء        
 2 مف:المجنة مؤلفة ك جاءت  ك مراقبة كؿ مف الدركس ك الطمبة ك المدرسيف

 كزير القمـ كاالستشارة.الطبيب الجمولي الرئيس:  -

 : المفتي الحنفي. الشيخ احمد بيرم -

 : القاضي الحنفي.  الشيخ محمود بن محمود -

 : القاضي المالكي .الشيخ محمد القصار -

 : الكاتب العاـ المساعد لمحككمة التكنسية  .ميسيو فموري -

 : المدرس .الشيخ محمد النيفر -

 

 

 

 

                                                           
 .  58المصدر السابؽ ص :الطاىر الحداد 1
 . 143المرجع السابؽ ص  :الساحمي حمادم 2
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: النائباف عف 2والشيخ محمد بن الخوجة 1مد الطاىر بن عاشورـــــيخ محـــــالش -
 الدكلة لدل النظارة.

 .3المترجـ المحمؼ بالمجمس المختمط السيد خير اهلل مصطفى -

التي تككنت سنة  السابقةتابعيف لمجنة اإلصالح  كلقد كاف أغمب أعضاء ىذه المجنة
ؿ باإلجماع، باستثناء خير اهلل بف كا، كاشتيرت بمعارضتيا لمشركع ماشـ1897

ا مف مجنة سكل عضكيف، يمكف اعتبارىمال تضـ ال ك مصطفى الذم عينتو الحككمة،
نصار التجديد كاالصالح، كىما القاضي محمد القصار كالنائب عف الدكلة  لدل أ

 .4النظارة العممية محمد الطاىر بف عاشكر

                                                           
ق المكافػؽ ؿ  1236بف محمد الشػاذلي عبػد القػادر بػف محمػد بػف عاشػكر، كلػد سػنة  ىك محمد الطاىر بف محمد الطاىر 1

بقصػػػر جػػػدة لػػػ ـ الػػػكزير األكبػػػر محمػػػد العزيػػػز بكعتػػػكرة، بالمرسػػػى كىػػػي ضػػػاحية مػػػف ضػػػكاحي الشػػػمالية لمعاصػػػمة  1879
ـ كدرس 1893عظـ سنة عند بمكغو اربعة عشر عاما التحؽ بجامع الزيتكنة األ -التكنسية تقع عمى شاطئ البحر المتكسط 

دخػػؿ الشػػيخ االمػػاـ الػػى مينػػة  -ـ. 1899سػػنكات انتيػػت بػػ حرازه عمػػى شػػيادة التطكيػػع سػػنة  7عمكمػػا شػػتى ،كدامػػت دراسػػتو 
ثـ ترقى في درجات التدريس  الى اف اصبح مدرسا مف الطبقة األكلى 1899التدريس بعد حصكلو عمى شيادة التطكيع سنة 

ـ عػػيف كعضػػك بمجمػػػس ادارة الجمعيػػة الخمدكنيػػة ،عضػػك فػػػي 1905فػػي سػػنة  -ـ 1903فػػي جػػامع الزيتكنػػة األعظػػـ سػػػنة 
بمجنػػػة  سػػمى نائػػػب الدكلػػة لػػػدل النظػػارة العمميػػػة كعضػػكا  1907المكتبػػة الصػػػادقية مػػف اجػػػؿ كضػػع فيػػػرس لممكتبػػة ،كسػػػنة 

ف عاشػكر فػي سػنة ألػؼ الشػيخ الطػاىر بػ -ـ كفي نفس السنة عيف عمى رأس لجنة المكتبة الصادقية 1910اصالح التعميـ 
، انظػر كسػاـ نػكيرم، المرجػع السػابؽ، ـ كتاب اليس الصبح بقريب الذم تضمف افكػار حػكؿ اصػالح التعمػيـ الزيتػكني1907

 .117 – 116ص ص 
ىػػ بقرية يقػاؿ  1239عمر بف أحمد بف عمي بف حسف بف عمي بف قاسـ، المعركؼ بابف الشيخ أك سيدم عمر، كلد سنة  2

 الشػػيخ محمػػد الحضػػارك  مػػف عممػػة بنػػزرت، تمقػػى العمػػـ عمػػى كبػػار األسػػتاذة، مثػػؿ محمػػد بػػف مصػػطفى البػػاركدم ليػػا المػػاتميف
محمػد بػف سػعد القرنػػي: أنظػػر: ىػػ،  1329تػكفي سػنة سػػنة،  60ىػػ، إذ درس  1266كػاف مدرسػا بجػامع الزيتكنػػو منػذ سػنة ك 

)رسػالة مقدمػة لنيػؿ درجػة  فسيره التحرير والتنـويراالمام محمد الطاىر بن عاشور ومنيجو في توجيو القراءات من خالل ت
 .13ىػػ ص 1427األصكؿ، جامعة أـ القرة، السعكدية( ك  الماجستير، اشراؼ د محمد كلد سيدم كلد حبيب، كمية الدعكة

 102ص المصدر السابؽ،  :محمد بف خكجة 3
، 1، تع حمادم الساحمي، ط الجامعة اصسالميةمساىمة في تاريخ ، 9121 – 9191الزيتونية  البيئة مختار العياشي: 4

   .27ص ، 1990دار التركي لمنشر، تكنس، 
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كشػػػرعت  ،كعػػػدت السػػػمطة بتمبيػػػة رغبػػػات الطمبػػػة يػػػةحركػػػة االحتجاجالت سػػػعك تعنػػػدما 
نػػػػػػو تحػػػػػػت تػػػػػػلثير حػػػػػػكادث أ شػػػػػػغاليا فػػػػػػي الحػػػػػػيف غيػػػػػػرأ صػػػػػػالح التعمػػػػػػيـ فػػػػػػي بالمجنػػػػػػة 
فػػػي كػػػاف لمطمبػػػة الزيتػػػكنييف دكر كبيػػػر كقػػػد ، ـ1912م اك ـ كمقاطعػػػة الترمػػػ1911الػػػزالج

ـ إلػى كضػع 1912خالؿ العطمة الصيفية سػنة  المجنة أشغاليا نيتأ كلقد ىذه األحداث
 .1برنامج اصالحي

 : المشكمة من قبل حكومة الباي نتائج لجنة اصصالحو  المداوالت -أ

،كىك الشيخ محمد الطاىر  أعضائياحد أـ ككمفت 1912اجتمعت المجنة في سنة 
كجو الخمؿ كطرؽ أبف عاشكر النائب األكؿ لدل النظارة العممية، بتقديـ تقرير حكؿ ا
اقتراحاتو عمى المجنة التي رفضتيا رفضا باتا كاكتفت ابف عاشكر صالحيا  فعرض إ

ـ 1912سبتمبر  16جراءات التي تضمنيا الترتيب المؤرخ في باتخاذ جممة مف اإل
،حيث  فسنتيإلى د مرحمة الدراسة بالجامع األعظـ كىي تتمثؿ بالخصكص في تمدي

سنكات دراسة كما ىك الشلف  7ؾ  التاريخ مطالبيف بقضاء صبح الطمبة اعتبارا مف ذلأ
كتكميؼ النظارة  2عفي سائر المعاىد الثانكية األخرل لمحصكؿ عمى شيادة التطكي

 .3العممية بمراقبة الدركس كالمناىج الدراسية

                                                           
  740،المرجع السابؽ ص 1ج:خير الديف شنره 1
 ىي الشيادة التي يمنحيػا جػامع الزيتكنػة لطمبػة الػذيف يجتػازكف بنجػاح االمتحػاف بعػد حضػكر الػدركس المقػررة فػي التعمػيـ، 2

كالكممػػة مشػػتقة مػػف الفعػػؿ طػػكع كتعنػػي اف الطالػػب طكعػػت لػػو العمػػـك المدرسػػية فػػي الجػػامع كاصػػبح قػػادرا عمػػى الػػتحكـ فػػي 
أنظػر: مسائميا ،فيذه الشيادة منظكر ليػا كالشػيادة العالميػة فػي األزىػر مػف جيػة مايترتػب عمييػا مػف نيػؿ بعػض المناصػب ،

، رسػػالة مكممػػة لنيػػؿ 11 ائــد االصــالح فــي النصــن االول مــن القــرنالطــاىر الحــداد ر كحيػػدة عػػدكل كنػػكر اليػػدل زرايجػػي : 
االجتماعيػػة، ك  شػػيادة الماسػػتر فػػي التػػاريخ الحػػديث كالمعاصػػر، اشػػراؼ جمػػاؿ بكلعبػػايز قسػػـ التػػاريخ، كميػػة العمػػـك االنسػػانية

 .58 ص ،2017/2018ميرم، السنة الجامعية  جامعة عبد الحميد
    .143مي حمادم:  المرجع السابؽ ص الساح 3
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كبناء عمى اقتراحات الطمبة أصبحت البرامج ابتداء مف ذلؾ التاريخ ضمف 
نشاء خمسة فركع في كؿ مف القيركاف كسكسة كصفاقس ا  ك  1صالحيات مجمس النظارة

بسبب عدـ االعتناء بيا إداريا كماليا، لـ يتـ ف ازدىار تمؾ الفركع أال إ، 2كتكزر كقفصة
حمد أـ عمى تعديالت خفيفة دخمت عمى ترتيب 1912كما اقتصر الترتيب الصادر في 

لقراءات ككذلؾ بالنسبة كلى مدرسا في افزاد عمى ثالثيف مدرسا مف الطبقة األ بام
ما المتطكعكف فمـ يغير األمر شيئا في أ ،لمطبقة الثانية فصار عددىـ ثالثة عشر

ياـ العطؿ بالنسبة لمتعميـ الزيتكني فعيف لمعطمة أ1912كضعيـ، كما ضبط ترتيب 
سبتمبر كشير رمضاف كيكـ الجمعة كستة  15جكيمية الي  15الصيفية شيريف مف 

ياـ بمناسبة رأس أمحـر كثالثة 10يف كثالثة اياـ مدة عرفات كيـك اياـ بمناسبة العيد
 .3السنة اليجرية

ميامو  مفانتياء اجتماعات تمؾ المجنة أعفي محمد الطاىر بف العاشكر  كبمجرد
فكاره اإلصالحية التي اعتبرىا بعض المشايخ أكنائب لدل النظارة كذلؾ بسبب 

نتيجة لقرارات ىذه المجنة تكاصمت ك  كالجماعة،ىؿ السنة أفكار أخارجة عف  المحافظيف
اضطرت  4ـ1912ـ الى سنة 1910الحركات االحتجاجية بالجامع األعظـ مف سنة 

الكاتب ، لى تمبية بعض المطالب فكمؼ المقيـ التكنسي" غبلاير أال بتيت"إالسمطات 
مع كزير القمـ عادة التعميـ بالجامع بالتعاكف إالعاـ لمحككمة التكنسية بالف بالنظر في 

ـ، 1914ـ ك1913الجديد "مصطفى دنقزلي" فلعد ىذا الثنائي مشركعا بيف سنتيف 
ف ظركؼ أؿ " غير اغمب محاكره مف مشركع " لكم ماشك أكىك مشركع مستمد في 

في عيد المقيـ ، ـ1924كلى لـ تسمح بتطبيقو فتمت استعادتو سنة الحرب العالمية األ

                                                           
 . 72المرجع السابؽ ص  :مختار العياشي الزيتكنة 1
 .143المرجع السابؽ ص  :الساحمي حمادم 2
  118المرجع السابؽ، ص  :محمد العزيز بف عاشكر 3
 .74ص  المرجع السابؽ،الزيتكنة، : مختار العياشي 4
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ـ لـ تكف فيو المقترحات الخاصة  1912سنة صالح لقد كاف مشركع إ .1لكسياف ساف
 .2يشيد تلخرا ىذا ما جعؿ إصالح التعميـ بالجامع األعظـك  بالتعميـ العالي

 :9112صالح التعميم الزيتوني سنة إ -ثانيا 

خاصة بعد تلسيس الحزب  حركات المعارضةال انطمقتبعد الحرب العالمية األكلى 
رفع اإلجراءات ضد الصحافة التكنسية، كنتيجة ليذه ك  ،الحر الدستكرم التكنسي

 .3النظر في مطالب الطمبة الزيتكنييفبالسمطة الفرنسية  قامتالتطكرات 

 لجنة صصالحـ ب صدار أمر يقضي ب نشاء 1924جكاف  21فقامت الحككمة في 
، 4بالف" الذم ضبط قبيؿ الحرب -التعميـ الزيتكني مكمفة بالنظر في مشركع  "دنقزلي

 كتتللؼ المجنة مف:  

 ، الكزير األكبر، رئيسا. 5مصطفى دنقزلي -

  .حمد بيرم وسالم بوحاجب ومحمد رضوان، والصادق النيفرأالنظار:  خالمشاي -

حمد بن مراد وصالح المالقى ومحمد بن القاضي أخمسة مدرسيف: كىـ المشايخ  -
 .6وبمحسن النجار وعمى السنوسي

لى الكزير االكبر خميؿ بكحاجب كزير إضافة إأما عف الحككمة فقد ضـ المجمس 
القمـ كاالستشارة كباش كاتبو كىنرم بكنصك مدير الداخمية العاـ، كعمر اليككش كمحمد 

                                                           
 .758المرجع السابؽ، ص  1ج :خير الديف شنرة 1
 .  35، ص 2006)طمبة الجامعات الفرنسية(، تكنس، دار الميزاف،  العصرية التونسية،النخبة  :عادؿ بف يكسؼ 2
 .  76مختار العياشي: الزيتكنة، المرجع السابؽ ص  3
 . 758، ص2خير الديف شتره: ج 4
، المرجػع إلػى مختػار العياشػي، الزيتكنػة :نظػرااثر استقالة الطيػب الجمػكلي،  1922ارتقى الى منصب الكزارة الكبرل سنة  5

 . 76السابؽ، ص 
 .  105تاريخ معالـ التكحيد، المصدر السابؽ، ص :محمد بف الخكجة 6
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الصالحي العضكيف بالمجمس الكبير، كالطاىر العجيمي رئيس خزنة المكاتب العامة 
 .1عميـ الزيتكنيكقد قدـ لمحاضريف مشركع لإلصالح الت

 : محاور المشروع - 9

ىـ ما جاء في مشركع لكيس أ فييا ساسية استعادأكيتمحكر حكؿ أربعة محاكر 
  :ؿ اماشك 

  مراحل التعميم: -

لى ثالثة مراحؿ متميزة، ابتدائي، ثانكم، عالي، إتقسيـ التعميـ في جامع الزيتكنة 
 لى مناصب معينة.  إكتختـ الدراسة في كؿ مرحمة بشيادة تؤىؿ لالرتقاء 

  مواد التدريس: -

الدراسات االدبية  –اقحاـ المكاد التالية في برامج التعميـ" الدراسات الدينية الشرعية 
 . 2الدراسات العصرية " –كالمغكية 

مثؿ ، خرل التي ال يشمؿ عمييا البرنامج نظرياتدريس بعض المكاد األ باإلضافة إلى
عف  منفصال ات كقد اقترحت المجنة ليذا العرض فرعالتاريخ كالجغرافيا كالرياضيا

 الجامع األعظـ لتدريس ىذه العمـك . 

 

 
                                                           

 .  112المرجع السابؽ ص  :محمد ضيؼ اهلل 1
ىذه المكاد مكزعة في مراحػؿ التعمػيـ الػثالث اذا تكجػد بعػض المػكاد فػي برنػامج المرحمػة االكلػى كالػبعض االخػر فػي بػرامج  2

، أنظػػػر: مختػػػار العياشػػػي، الزيتكنػػػة، المرجػػػع السػػػابؽ، مػػػكاد مشػػػتركة بػػػيف المراحػػػؿ الػػػثالث كالعميػػػا كىنػػػاؾالمػػػرحمتيف الثانكيػػػة 
 .77ص
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  المدرسون: -

قحاـ مبادئ التربية إحداث صنؼ جديدة مف مدرسي التعميـ العالي ،كما نص عمى إ
 .1كانت منعدمة بالجامع األعظـ قبؿ ذلؾ التاريخ كالتي، الحديثة في التعميـ الزيتكني

  المناظرات: -

ة التعميـ الزيتكني كضعيعضاء ىيئة التدريس، أما أتطبيؽ مبدأ المناظرات النتداب 
فقد كانت تشكك بعض النقائص التنظيمية التي ترجع أسبابيا أساسا  1924في سنة  

 : 2لى ما يميإ

 دراسة كتب غير ذات جدكل كغير متماشية مع العصر.*

 العمـك العصرية. عدـ اشتماؿ برامج التعميـ عمى بعض *

عدـ تكزيع المكارد تكزيعا كاضحا عمى مختمؼ مراحؿ التعميـ كما كانت برامج *
 :3التعميـ في المراحؿ الثالث تتسـ بالنقائص التالية

 : * المرحمة االولى

فصؿ بيف الدرجة االكلى كالثانية، بحيث ال يتمكف التمميذ الذم يشرع  عدـ كجكد*
  في دراسة بعض المكاد في احدل المدرجات، مف اتماـ دراستيا اال في الدرجة المكالية.

 المكاد المدركسة في تمؾ المرحمة كثرة*

 تجاكز ساعات التدريس لطاقة التمميذ الذىنية *

                                                           
 . 758، المرجع السابؽ ص 1ج :خير الديف شتره 1
 .758نفسو، ص  2
 .32 – 31مختار العياشي: الزيتكنة، المرجع السابؽ، ص ص،   3
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 ال تشتمؿ البرامج عمى بعض الدركس المفيدة . *

 سنكات ( 3مدة الدراسة في تمؾ المرحمة غير كافية )*

 تشكك نفس النقائص في المرحمة األكلى.  * المرحمة الثانية :

ال تخضع ىذه المرحمة ألم ترتيب كال يشترط فييا سكل شرطيف  * المرحمة العميا :
 : 1فحسب

 يجب اف يككف المدرسكف بيا تابعيف لمطبقة االكلى. *

 ف عمى شيادة التطكيع.يتحصميجب اف يككف الطمبة م*

المرحمة غير محددة كال تختـ الدركس بلم امتحاف كبالتالي  ىذهكمدة الدراسة في 
 .في مادة اختصاصو اخاص االطالب ال يتمقى تككين ك بلية شيادة،

 يجب اعتماد مايمي : لتدارؾ ىذا النقص، حسب مشركع االصالح ك  

 تحديد العمـك كمكاد التدريس بصكرة مدققة.*

بعض المكاد الجديدة كالمفيدة في البرامج مثؿ مصادر القانكف كتاريخ  إدراج*
التشريع اإلسالمي كفمسفة الشريعة كاالجراءات القضائية االسالمية كاالدب العربي 

أف يجرل في نيايتيا عمى الطالب ك  راتيب اإلدارية، محددة بثالث سنكات،كتاريخو كالت
م " العالمية " التي تؤىؿ صاحبيا أامتحاف لمحصكؿ عمى شيادة ختـ الدراسات العميا، 

 .2لمتدريس في الجامع األعظـ كالقضاء الشرعي

                                                           
 .32 – 31السابؽ ص ، المرجع الزيتكنية البيئة :مختار العياشي 1
 .80 -79، المرجع السابؽ ص ك الزيتكنييف الزيتكنة :مختار العياشي 2
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االستعمارية اعتبرت ذلؾ المشركع ذا صبغة طمكحة، بؿ حتى"  اتال اف السمطإ
ـ أصبح مشركعو" الذم 1926بكفاة الكزير االكبر مصطفى دنقزلي في سنة ك  كرية"،ث

، ام بعد سنتيف مف 1بات في زاكية النسياف " عمى حد تعبير الجنراؿ محمد بف خكجة
شلنو مف الذم  ام المحافظة عمى الكضع القائـ .1924االصالح لجنة بداية اشغاؿ 

كال كبالذات عمى مكاصمة كتعزيز سياسة تيميش أالسمطة االستعمارية الحريصة  ةترضي
صبحت مظاىراتو تشغؿ باؿ أالمجتمع التكنسي الذم  ىلإالزيتكنة كالزيتكنييف بالنسبة 

 2كثر فلكثرأالمسؤكليف 

 نتائج مشروع دنقزلي:  - 1

ـــي  لقػػػد كػػػاف تخصػػػيص اعتمػػػادات ماليػػػة ىامػػػة يقتضػػػي بالضػػػركرة  –مشـــروع دنقزل
نظػرا لمتعمػيـ ك تػكفير بنايػات إضػافية لجامع الزيتكنية لتابعيف زيادة في عدد المكظفيف الم

لتزايد عدد الطمبة، ك الترفيع في مرتبات رجاؿ التعمػيـ، فػيمكف أف ينجػر عنػو عػدة نتػائج 
سػػكاء فػػي مسػػتكل الميزانيػػة أك عمػػى الصػػعيد السياسػػي، منيػػا ارتفػػاع عػػدد الكافػػديف عمػػى 

الرسػػمية، كمػػا يمكػػف أف يمثػػؿ تكػػكيف كفػػاءات  الزيتكنػػة، ك ربمػػا منافسػػة التعمػػيـ بالمعاىػػد
كطنية تككينا عربيا اسالميا عصريا خطرا عمى الكجكد االستعمار الفرنسػي فػي تػكنس ك 
ىػػػػذا مػػػػا جعػػػػؿ السػػػػمطات تفكػػػػر ماليػػػػا قبػػػػؿ اتخػػػػاذ أم قػػػػرار بخصػػػػكص إصػػػػالح التعمػػػػيـ 

 .3الزيتكني

أمػػػا فػػػركع الجػػػامع األعظػػػـ المكجػػػكدة داخػػػؿ الػػػبالد " فػػػي سكسػػػة كصػػػفاقس كالقيػػػركاف 
قمػػػة  تشػػػكككقفصػػػة " فقػػػد كانػػػت تابعػػػة نظريػػػا لجػػػامع الزيتكنػػػة، كقػػػد كانػػػت تمػػػؾ الفػػػركع 

عظػػػػـ بالعاصػػػػمة كسػػػػكء التنظػػػػيـ، كتتميػػػػز الكسػػػػائؿ كضػػػػعؼ العالقػػػػات مػػػػع الجػػػػامع األ

                                                           
 .105تاريخ معالـ التكحيد، المصدر السابؽ، ص  :محمد بف خكجة 1
 .759المرجع السابؽ، ص 2ج، :خير الديف شتره 2
  .82، المرجع السابؽ ص الزيتكنية مختار العياشي: البيئة 3
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عػراض عػف تمػؾ الفػركع كالتكجػو اإلإلػى ة الكثير مػف الطمبػبػبنتائجيا الضعيفة، ممػا أدل 
 .1نحك الجامع األعظـ بالعاصمة

ديسمبر  03ك ـ1924جكيمية  9جمسات ثمانية عشر كقعت بيف ال عدد بم كقد 
نيائية لـ تنفذ خالليا كؿ تفاصيؿ المشركع الجديد، غير أف النتائج ال كاناقشـ 1925

تلثير قكة  بسببككذلؾ ، كعاألكبر مصطفى دنزقمي صاحب المشر  بسبب كفاة الكزير
عدـ تحرؾ الطمبة كنضاليـ مف أجؿ باإلضافة إلى ، المحافظيف داخؿ جامع الزيتكنة

 .2االصالح  خالؿ فترة انعقاد ىذا المجمس

كبذلؾ لـ يقع تحقيؽ اليدؼ الذم شكؿ مف اجمو ىذا المجمس كىك االحتياط  مف 
أكضاعيـ المعيشية كانحسار أفاقيـ انفجار االكضاع داخؿ الساحة الزيتكنية تردم 

كقد انطمقت الحركة االحتجاجية الطالبية بعد تماـ ثالث سنكات مف آخر ، المينية
، كلـ تستطع االجراءات المختمفة التي اتخذتيا السمطة اف يإلصالحاجمسات المجمس 

 .3تيدئ مف تمؾ الحركة التي تكاصمت طيمة الثالثينيات

خـــــالل الفترة المـــمتدة مـــــا بيــــن وني في ـــــعميم الزيتإصالح الت -المبحث الثاني 
 م ( : 9191 – 9191 )

 :9191إصالح التعميم الزيتوني في سنة  -أوال 

كانػػػت المحاكلػػػة التػػػي قػػػاـ بيػػػا االسػػػتعمار الفرنسػػػي لتغييػػػر النظػػػاـ األساسػػػي لعػػػدكؿ 
، الػػػػػذم يفػػػػػرض عمػػػػػى 1928مػػػػػام  8المػػػػػؤرخ فػػػػػي  يبمقتضػػػػػى األمػػػػػر العمػػػػػك  االشػػػػػياد

تػػزامف مػػع المترشػػحيف اختبػػار المغػػة الفرنسػػية الجتيػػاز خطػػة المنػػاظرة إال أف ىػػذا األمػػر 

                                                           
 .83-82ص ، المرجع السابؽ ص الزيتكنية العياشي: البيئةمختار   1
 . 112محمد ضيؼ اهلل: المرجع السابؽ ص  2
 .826 -825ص  ص ، المرجع السابؽ،2ج :خير الديف شتره 3
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ىي فترة االستعداد لالمتحانات، فقرركا تلجيؿ حػركتيـ االحتجاجيػة ك  آخر السنة الدراسية
الػػدركس داـ ضػػرابا عػػف إ 1928فػػي أكائػػؿ شػػير ديسػػمبر  شػػنكاإلػػى شػػير أكتػػكبر حيػػث 

أكثػػر مػػػف شػػػير، كنظمػػػكا فػػي اليػػػـك الخػػػامس عشػػػر مػػػف ذلػػؾ الشػػػير مظػػػاىرة كبيػػػرة فػػػي 
كفػػد مػػف الطمبػػة إلػػى  تقػػدـ، ك طالػػب 1000سػػاحة بػػاب سػػعدكف، شػػارؾ فييػػا أكثػػر مػػف 

عقػػد أكليػػاء الطمبػػة كسػػكاف كمػػا المجمػػس الكبيػػر إلبػػالغ مطػػالبيـ إلػػى النػػكاب التكنسػػييف، 
امع الزيتكنػػػػػة لتػػػػػدارؾ ػػػػػػػػػبة مػػػػف جػػػػػػػفػػػػػي المسػػػػػاجد القري المدينػػػػة العربيػػػػػة عػػػػػدة اجتماعػػػػات

 .1الكضع

حقػػػػكقيـ المكتسػػػػبة إذا لػػػػـ تضػػػػييع الطمبػػػػة ب رب نػػػػذاإدارة الجػػػػامع األعظػػػػـ كقػػػػد قامػػػػت 
، يسػػتلنفكا دركسػػيـ " أم إلغػػاء تلجيػػؿ الخدمػػة العسػػكرية كحػػذؼ دكرة االمتحػػاف...الخ " 

قػػػد انطمقػػػت حممػػػة تضػػػامف شػػػعبية كاسػػػعة النطػػػاؽ، تمثمػػػت بالخصػػػكص فػػػي إضػػػراب ك 
التجار في كثير مف المدف كتكجيو عرائض االحتجاج إلى الكزير األكبر خميػؿ بكحاجػب 

مضػػاء باإلضػػافة إ 350 بالعاصػػمة " تحمػػؿ 2الػػذم تمقػػى عريضػػة صػػادرة مػػف الحػػرفييف
 200يضة سػكاف قصػيبة المػديكني كعر  ،نفرا مف قدماء الزيتكنييف" 346ت إلى إمضاءا

إمضاء، كالعالية كقميبية كالقيػركاف كالسػرس  150إمضاء كعرائض سكاف سكؽ األربعاء 
خػػرل كالمعمػػكرة كحمػػؽ الػػكادم كقصػػر اليػػالؿ كقمعػػة األنػػدلس، فضػػال عػػف العػػرائض األ

 .3كبرقيات االحتجاج المكجية إلى اإلقامة العامة ،مدينة كقرية 42الصادرة عف 

لمتعبيػػر عػػف  1929جػػانفي  19يػػـك  امميػػة الرصػػيؼ بمينػػاء تػػكنس إضػػرابكشػػيدت ع
تضامنيـ مع الطمبة الزيتكنييف الذيف كاف ممثمكىـ يجكبكف البالد لمزيد تحسػيس السػكاف 
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بالكضػػػػػػع السػػػػػػائد بالجػػػػػػامع األعظػػػػػػـ كلفػػػػػػت انتبػػػػػػاىيـ إلػػػػػػى مصػػػػػػير الطمبػػػػػػة المرفػػػػػػكتيف 
 .1كالمسجكنيف

 غييػرعمى اإلجػراءات المتخػذة لت احتجاجااألمر لقد انطمقت الحركة الطالبية في أكؿ 
طريقػػػة أخػػػرل متصػػػمبة عنػػػدما طالبػػػت ب صػػػالح بػػػرامج بطريقػػػة انتػػػداب عػػػدكؿ اإلشػػػياد، 

فػي ىػذا الصػدد أشػار المقػيـ العػاـ فػي التقريػر ك  ،كػامالالزيتكنة كىياكميػا إصػالحا  جامع
تشػػػكؿ صػػػبحت المكجػػػو إلػػػى كزارة الشػػػؤكف الخارجيػػػة ببػػػاريس إلػػػى أف ىػػػذه الحركػػػة قػػػد أ

ف الطمبػػػة قػػػد نجحػػػكا فػػػي اسػػػتمالة اىتمػػػاـ أغمبيػػػة الػػػرأم العػػػاـ محككمػػػة ، ألل مصػػدر قمػػػؽ
إال بفصػػػػؿ الكعػػػػكد المقدمػػػػة بشػػػػاف إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي القػػػػانكف  أاإلسػػػػالمي التػػػػي لػػػػـ تيػػػػد

األساسػػػػي لعػػػػدكؿ اإلشػػػػياد كاإلصػػػػالح التعمػػػػيـ الزيتػػػػكني، األمػػػػر الػػػػذم سػػػػمح باسػػػػتئناؼ 
كىكػػػػذا قػػػػد شػػػػجع الػػػػدعـ الشػػػػعبي غيػػػػر المشػػػػركط الحركػػػػة الػػػػدركس بالجػػػػامع األعظػػػػـ، 

المطمبيػػػػة الزيتكنيػػػػة التػػػػي تميػػػػزت باالسػػػػتمرارية كاتخػػػػذت مركػػػػزا عامػػػػا لقيادتيػػػػا المػػػػدارس 
 .2مدرسة جامع اليكاءك  مدرسة النخمةك  الثالث التالية: المدرسة الباشية

ـ 1935شرؼ عمييا محمد الصػالح المييػدم حتػى سػنة أكلقد كاف لمجنة الطمبة التي 
رابات كتكجيػػػػو العػػػرائض، بكصػػػػفيا الناطقػػػػة بمسػػػػاف الزيتػػػػكنييف، مكاصػػػػمة االضػػػػ فػػػيدكر 

لمتشػيير بمماطمػة لجنػػة اإلصػالح الرسػمية، كنشػػر البالغػات الخاليػة مػػف اإلمضػاء عمػػى 
لقػد طرحػت  .صفحات الجرائد لمتنديد باألكساط الرجعية التي تعمػؿ ضػد مصػمحة الطمبػة

الحككميػػػة كتمثيػػػؿ الطػػػرؼ الطػػػالبي فػػػي  اؿ باألكسػػػاططمبػػػة عمػػػى نفسػػػيا االتصػػػلجنػػػة ال
عمميػػػة اإلصػػػالح الزيتػػػكني، كقػػػد بػػػدأت بتحريػػػر عريضػػػة تتضػػػمف الػػػدعكة إلػػػى اإلسػػػراع 

                                                           
 .288، المرجع السابؽ ص الزيتكنية مختار العياشي: البيئة 1
 .219نفسو، ص  2
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 ىإلػػى مختمػػؼ الػػدكائر المسػػؤكلة كامضػػبتشػػكيؿ لجنػػة اإلصػػالح كأرسػػمت تمػػؾ العريضػػة 
 .1طالبا 371عمى تمؾ العريضة 

كاضػرابيـ  1928ف فػي ديسػمبر ك الزيتكنيػات التػي قػاـ بيػا الطمبػة لقد أدت االضػطراب
الى إجبار السمط االستعمارية في تكنس مف جديد بقضية إصػالح 1929في مطمع سنة 

التعمػػػػيـ الزيتػػػػكني إال أف الظػػػػاىرة الجديػػػػدة قػػػػد تمثمػػػػت ىػػػػذه المػػػػرة فػػػػي كػػػػكف االقتراحػػػػات 
، المتعمقػػػة ب صػػػالح التعمػػػيـ قػػػد أصػػػبحت منبثقػػػة عػػػف المطالػػػب المقدمػػػة مػػػف قبػػػؿ الطمبػػػة

كالتػػي كعػػدت السػػمط بتككينيػػا كدعكتيػػا إلػػى  9191إصــالح لجنــة فككنػػت ليػػذا الغػػرض 
 :2قد ضمت ىذه المجنةك  1929االجتماع في سنة 

   : الكزير األكبر رئيساخميل بوحاجب

محمــد بــن القاضــي والطيــب ســيالة وعثمــان ثالثػػة مدرسػػيف زيتػػكنييف كىػػـ: المشػػايخ 
 .الخوجة

شػيخ المدينػة  والشاذلي العقبينائب مدير الداخميػة  غوديانيالمكظفيف الساميف منيـ 
 نائػب رئػيس القسػـ األكؿ بػالكزارة الكبػرل ومصـطفى صـفرمػدير األكقػاؼ  وعمي السقاط

 عامؿ بنزرت. بن الخوجة ومحمد

كالطػػاىر  شػيخ اإلسػػالـ الحنيفػػياحمــد بيــرم المشػايخ التػػابعيف لممجمػػس الشػرعي كىػػـ: 
بػػف عاشػػكر بػػاش مفتػػي المالكيػػة، محمػػد العزيػػز جعػػيط المفتػػي المػػالكي كبمحسػػف النجػػار 

الكي القاضػػػػػػي ػػػػػػػػػالح المػػػػػػػػػػفي كصػػػػػػػػػػػػاضي الحنػػػػػػػػػػػػمد رضػػػػػػكاف القػػػػػػػػالمفتػػػػػػي المػػػػػػالكي كمح
 .3المالكي

                                                           
 122محمد ضيؼ اهلل: المرجع السابؽ ص 1
 .84، ص، المرجع السابؽالزيتكنية مختار العياشي: البيئة 2
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ىػػػذه المجنػػػة لػػػـ تضػػػـ سػػػكل ثالثػػػة مدرسػػػيف زيتػػػكنييف مػػػف مجمػػػكع أعضػػػائيا الثمانيػػػة 
افة إلى الشيكخ التابعيف لممجمس الشرعي، كىك ما يعكس رغبة تمػؾ السػمط عشر، باإلض

فػػػي التحػػػالؼ مػػػع العناصػػػر المحافظػػػة مػػػف بػػػيف شػػػيكخ الجػػػامع األعظػػػـ كرجػػػاؿ مجمػػػس 
الشػػػرع المعارضػػػيف إلصػػػالح التعمػػػيـ الزيتػػػكني كذلػػػؾ إلحبػػػاط كػػػؿ محاكلػػػة لتحػػػديث تمػػػؾ 

 .1المؤسسة كاالستجابة لمطالب طمبتيا

 بة الزيتونيين اصصالحي:مشروع الطم - 9

تميػػز المشػػركع اإلصػػالحي الػػذم تقػػدمت بػػو لجنػػة طالبيػػة برئاسػػة أبػػي القاسػػـ الشػػابي 
بالف مع إضافة بعض التحسينات المقتبسػة  -دنقزليك  بلنو يجمع بيف مشركعي ماشكيؿ

مػػف نظػػاـ مؤسسػػات التعمػػيـ الرسػػمي األخػػرل كمػػف اإلصػػالحات التػػي أدخمػػت منػػذ عيػػد 
كيتمحػكر مشػركع الطمبػة حػكؿ أربعػة 2التعميـ بجػامع األزىػر فػي مصػر.قريب عمى نظاـ 

 ىي التالية :

 إطار التعميم الزيتوني:  -أ 

لقد أشار أصحاب الئحة المطالب الزيتكنية بكؿ مالو صمة بقضية إعػادة تنظػيـ إدارة 
الجامعػػة الزيتكنيػػة ذاتيػػا، ككػػذلؾ طريقػػة انتػػداب أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كاإلشػػراؼ عمػػى 

ركس مػػع إخضػػاعيا لمراقبػػة فعميػػة كبالنسػػبة إلػػى النظػػارة فقػػد عبػػر أصػػحاب المشػػركع الػػد
عف رغبتيـ في تحكيميا إلى مجمس إصالح يدعي إلى النظر في المسائؿ ذات الصػبغة 

كأمػػا أعػػداد المدرسػػيف الػػذم كػػاف يبمػػ  ، 3العامػػة المتعمقػػة بنظػػاـ الػػدركس كشػػؤكف الطمبػػة

                                                           
 .85ص السابؽ  المصدر محمد بف الخكجة: 1
تتمثػػػػؿ تمػػػػؾ االصػػػػالحات بالخصػػػػكص فػػػػي تقسػػػػيـ التعمػػػػيـ الػػػػى عػػػػدة درجػػػػات كادراج العمػػػػـك العصػػػػرية فػػػػي بػػػػرامج التعمػػػػيـ  2

، المرجػع السػابؽ، الزيتكنيػة مختػار العياشػى: البيئػة :كالتخصص في التعميـ العػالي كتنظػيـ التعمػيـ فػي الفػركع الزيتكنيػة انظػر
 .88ص 

 .40نفسو: ص  3
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 23مػف الطبقػة األكلػى ك 37مدرسػان " 110القػرف ن عددىـ في مطمع الثالثينيػات مػف ىػذا 
معاكنػػا" فقػػد كػػاف ىػػك أيضػػا غيػػر مػػرض بػػالنظر إلػػى انعػػداـ أم  50مػػف الطبقػػة الثانيػػة ك

 .1تخصص في مختمؼ فركع التعميـ

حسـب والمواد المقترحـة ادخاليـا فـي برنـامج التعمـيم  ىياكل التعميم الزيتوني  -ب 
 تصور الطمبة: 

 الزيتوني حسب تصور الطمبة:ىياكل التعميم  *
 :2مراحؿتقسيـ التعميـ إلى ثالث 

سػنكات، كينبغػي أف تػنظـ الػدركس فػي فػركع الجػامع  كمدتيا أربػع االبتدائية: مرحمةال
بالعاصػػمة كفػػي داخػػؿ الػػبالد كتخػػتـ الدراسػػة بشػػيادة معادلػػة لشػػيادة االبتدائيػػة مػػف حيػػث 

 االمتيازات.
سػػنكات تؤىػػؿ صػػاحبيا لمحصػػكؿ عمػػى  الدراسػػة بيػػا أربػػعكتػػدـك  ة المتوســطة:مرحمــال   

 شيادة التطكيع.
سنكات كتمقى الدركس بالجامع األعظـ كتؤىؿ الحصػكؿ  مدتيا أربع العالية: المرحمة   

 عمى شيادة خاصة كفقا لمنظاـ المعمكؿ بو جامعة األزىر بالقاىرة.
 المواد المقترح إدخاليا في برامج التعميم :* 

مقترحة حسب ما أقره الطمبػة يقػـك عمػى مػكاد تبعػا لممراحػؿ الدراسػية إف المكاد ال
 :3الثالثة المعمكؿ بيا في الجامع األعظـ كىي كاآلتي
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يستعرض مشركع الطمبة المكاد التاليػة :القػراءة المفسػرة كالرسػـ االبتدائية:  المرحمة
الخمفػػػاء الراشػػػديف، النحػػػك كالخػػػط كالفقػػػو كأصػػػكؿ الفقػػػو كالتجكيػػػد كالسػػػيرة النبكيػػػة كتػػػاريخ 

كالصػػرؼ كاألدب كالجغرافيػػا كالحسػػاب كالفيزيػػاء كالكيميػػاء كاإلنشػػاء كاألخػػالؽ أمػػا العمػػـك 
الطبيعيػػػػػة كالرياضػػػػػيات فينبغػػػػػي تدريسػػػػػيا حسػػػػػب البرنػػػػػامج المعمػػػػػكؿ بػػػػػو فػػػػػي المػػػػػدارس 

 االبتدائية الفرنسية أك الفرنسية العربية.
المكاد التالية: الشريعة  المرحمةىذه  تشمؿ برامج التعميـ فيالمتوسطة:  مرحمةلا

ف كعمـك الحديث كالتاريخ اإلسالمي كالنحك كاألدب آاإلسالمية كأصكليا كتفسير القر 
العربي كالبالغة كاإلنشاء كالعركض كعمكـ المغة كاليندسة كالجغرافيا كالعمـك الطبيعية 

 كالحساب كتاريخ األدياف كعمـ الفمؾ.
شعب مختصة  مشركع تفريع ىذه الدرجة إلى ثالثاليقترح  :1العالية مرحمةال

شعبة الكعظ كاإلرشاد إلعداد األئمة كالخطباء كشعبة التكثيؽ إلعداد المترشحيف 
 لخطة اإلشياد كشعبة التدريس إلعداد المدرسيف.

 : التدريس طرق وسائل االيضاح و االمتحانات والشيادات -ج 

 م : 9191المقترحة وفقا لمشروع  االمتحانات والشيادات *

عميـ ػػػػػػػالت مػػػػػػراحؿترح المشركع إحداث شيادات كتنظيـ امتحانات بالنسبة إلى ػػػػػيق
اختبارات كتابية أف تكػػػػػكف حانات عمى ػػػػػبارات تشمؿ امتػػػػػػا االختػػػأم ،ةالثػػػػػػػالث

 .2كشفاىية
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 :  م9191حسب مشروع  وسائل االيضاح والطرق التعميمية *

تعػػػكيض طريقػػػة إلقػػػاء المحاضػػػرات بطريقػػػة الشػػػرح كاألسػػػئمة التػػػي يجػػػب أف  ضػػػركرة
تمػؾ ىػي الخطػكط العامػة  .1كصػػػػػػتتعمؽ بالمضمكف ال بمعاني الكممات الكزارة في النص

لذلؾ المشركع اإلصالحي الذم يبدك تحقيقو أمرا متلكدا فػي نظػر الزيتػكنييف قبيػؿ مطمػع 
 .2الثالثينيات

 انعكاساتيا:و  م9191سنة نقاشات لجنة إصالح مداوالت و  – 1
رغػػـ حػػرص السػػمط االسػػتعمارية  مضػػطربانطمقػػت أعمػػاؿ لجنػػة اإلصػػالح فػػي جػػك 

عمى إخماد النزعة التجديدية كاإلصالحية التي مثمتيػا أقميػة داخػؿ المجنػة أدت إلػى تفػاقـ 
كقػػػد تجاكزىػػػا إلػػػى الػػػرأم العػػػاـ كأعمػػػدة الصػػػحؼ اليكميػػػة،  ،1931الجػػػدؿ فػػػي صػػػائفة 

دافعػػػت األكلػػػى عػػػف الشػػػؽ اإلصػػػالحي المتحػػػرر  كخاصػػػة جريػػػدتي النيضػػػة كالزىػػػرة ،إذ
 3بػف عاشػكر بػاش مفتػي المالكيػةمبة ممثال في الشيخ محمد الطاىر كالمؤيد لمطالب الط

ط إصػػػػػالح التعمػػػػػيـ أف قػػػػػكاـ حياتنػػػػػا القكميػػػػػة كبقػػػػػاء مميزتنػػػػػا مقيػػػػػداف بشػػػػػر  »: إذ يقػػػػػكؿ 
فػػي حػػيف سػػاندت جريػػدة الزىػػرة خصػػـك ذلػػؾ اإلصػػالح كعمػػى رأسػػيـ احمػػد  ،«4الزيتػػكني

" الممثػػؿ لمشػػؽ المحػػافظ التقميػػدم المسػػاند مػػف الػػكزير األكبػػر  بيػػـر شػػيخ اإلسػػالـ الحنفػػي
أف صػػيانة اليكيػػة اإلسػػالمية كالعربيػػة لمػػبالد  »: يػػركفكىػػك كجماعتػػو  5حاجػػب خميػػؿ بػػك

 « .6قاء التعميـ الزيتكني عمى حالومقيدة بشرط إب

                                                           
 .828، المرجع السابؽ، ص2خير الديف ستره:ج 1
2
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كقد رأت حككمة الحماية في أكؿ األمر أف مف مصمحتيا تلييد الشيكخ المعارضيف 
عادة تنظيمو عمى أسس حديثة، كبصدد ىذا كجو المقيـ العاـ  لتجديد التعميـ الزيتكني كا 

جاء  ركف تقرير إلى كزارة الشؤكف الخارجية بباريس حكؿ ىذا المكضكع،لفرنسي منصا
فيو بالخصكص ما يمي: " رغـ منح بعض الترضيات لمرأم العاـ اإلسالمي، ف ننا ال 
نسمح طبعا بتحقيؽ إصالح يمكف أف يشكؿ خطرا بالنسبة إلى السياسة التي تنتيجيا 
فرنسا بتكنس، ذلؾ إف إجراء أم إصالح يعني التفكيض كخمؽ الفرص....فال يقتضي 

تكنة معيدا تعميميا مجيزا كمنظما حسب الطرؽ األمر أبدا أف يجعؿ مف جامع الزي
 .1الحديثة "

 : م9191سنة نتائج أشغال لجنة إصالح  - 9

بمكجب األمر العمي ـ 1930سنة إصالح  النتائج التي تمخضت عنيا لجنةإف 
 كانت كالتالي: 1933المؤرخ سنة 

كالمغة كاآلداب إدراج المكاد التالية في برامج التعميـ بجامع الزيتكنة: الشريعة  -
العربية أما العمـك العصرية كالرياضيات كالفيزياء كالكيمياء كالعمـك الطبيعية كحفظ 
الصحة كالتاريخ كالجغرافيا، فستدرس خارج الجامع مف طرؼ بعض المكمفيف بالدركس 

 .2في محؿ سيعيف كيييل فيما بعد

ة بشيادة خاصة إحداث ثالث مراحؿ تعميمية متميزة تختـ الدراسة في كؿ مرحم -
 كىي:

 ، التي تختـ بيا الدراسة الثانكية )المرحمة األكلى(.الىمية*

                                                           
 53ص ،، المرجع السابؽالزيتكنية مختار العياشي: البيئة 1
، المرجػع الزيتكنيػة ك الزيتػكنييفمختػار العياشػي: ، أنظػر: كىذا يعني رفض تمؾ المكاد في بػرامج التعمػيـ فػي جػامع الزيتكنػة 2

 .106ص  ،السابؽ
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 الذم يختـ المرحمة الثانكية )المرحمة الثانية(. التحصيل*

التي تختـ بيا الدراسات العميا كتدـك الدراسة في ىذه المرحمة ثالث  العالمية*
 .1سنكات في شعبتيف اثنيف اآلداب كالشريعة

 بة لالمتيازات التي تتمتع بيا تمؾ الشيادات الثالث فقد تقرر ما يمي :أما بالنس

ال تخكؿ لحاممييا إال التلجيؿ مف الخدمة العسكرية لمدة ثالث سنكات في  الىمية:*
انتظار حصكؿ التمميذ عمى شيادة التحصيؿ في حيف تعتبر ىذه الشيادة أعمى مف 

امة كتخكؿ ألصحابيا اإلعفاء مف الخدمة الشيادة االبتدائية التي تمنحيا الدارس الع
 العسكرية.

التي تخكؿ لحاممييا المشاركة في مناضرة انتداب مدرسي الطبقة الثانية  العالمية:*
كفي الجممة فاف برامج التعميـ قد بقيت عمى حاليا بدكف أم تغيير محسكس، األمر 

التي أسفرت عنيا  حالما اطمعكا عمى النتائج، ر اضطرابا في صفكؼ الطمبةاثأالذم 
 .2أشغاؿ تمؾ المجنة

التي كانت تسمح لحاممييا في  3الذم أحدث عكضا عف شيادة التطكيعالتحصيل: *
ال تخكؿ الشيادة الجديدة إال اإلعفاء مف الخدمة ك  بممارسة العدالة 1928سنة 

 .4تسمح نظريا بحاممييا في المشاركة في مختمؼ المناظراتك  العسكرية

                                                           
 .53المرجع السابؽ ص ، ك الزيتكنييف مختار العياشي: الزيتكنة 1
 .53ص  ،نفسو 2
 تتمثؿ االمتيازات األخرل التي كانػت تتمتػع بيػا شػيادة التطكيػع فػي المشػاركة فػي منػاظرات انتػداب مدرسػي الطبقػة الثالثػة، 3
السػابؽ السػاحمي حمػادم: المرجػع ينظػر  ، انظػر:االلتحاؽ بػاإلدارات التكنسػيةك  االرتقاء إلى الخطط التابعة لمقضاء الشرعيك 

 .145ص
 .145 ص ،نفسو 4
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اإلضراب بالجامع األعظـ كمختمؼ فركعو استياء الرأم العاـ  كلقد بمغت أصداء
إف ممثؿ فرنسا  »: درجة مف األىمية، جعمت اإلقامة العامة تصدر البالغ التالي 

لة التعميـ بجامع الزيتكنة مف ردكد فعؿ متضاربة لدل الرأم العاـ، لالمتيـ بما أثارتو مس
لة عمى نطاؽ كاسع حتى يتمكف ممثمك ال يرل أم مانع في إعادة النظر في ىذه المسا

المجمكعة اإلسالمية بتكنس مف المقابمة بيف آرائيـ حكؿ اإلصالحات الييكمية التي 
 «. 1يبدك ليـ مف الضركرم إدخاليا عمى نظاـ ىذه المؤسسة المكقرة

أما  .ف نجعؿ مف جامع الزيتكنة معيدا تعميميا مجيزا كمنظما حسب الطرؽ الحديثةأ
يدة التي أدرجت في البرامج فيي ال تمثؿ حسب صاحب ذلؾ التقرير سكل المكاد الجد

 ،الحد األدنى الضركرم، كمف الممكف السير عمى أف ال يتجاكز تطبيقيا الحد المعيف
في ىذه الربكع ال يسيء إلى العمؿ الذم نقـك بو ك  ،حتى ال ينقمب ذلؾ اإلصالح ضدنا

أف يقظتنا في ىذا االتجاه لـ كلف  » : تقريره بقكلوكيختـ المقيـ العاـ  .في ميداف التعميـ
 «.2تيـز

التي أسفرت عنيا أعماؿ لجنة اإلصالح  الضعيفةكقد أثار اإلعالف عف النتائج 
استياء كبيرا في صفكؼ الطمبة الزيتكنييف كفي أكساط الرأم العاـ،  ـ1930سنة ل

عميـ اليدؼ الرئيسي الحركة الطالبية نضاليا، جاعمة مف مسللة إصالح الت صؿلتكا
المعمقات ك  العرائضك  متحدية جميع أشكاؿ القمع، بكاسطة االضراباتك  لمطالبيا،
االجتماعات العامة بؿ حتى المؤتمرات، فلجبرت السمط في آخر األمر، بعد ك  الحائطية

سنكات إلى  5عمى نفس الكتيرة طيمة  رفبي ساندتو قكل الحركة الكطنية اسنضاؿ طال
السؤاؿ المطركح ىؿ ستككف المجنة عمى ك  ،1938الح أخرل في سنة تككيف لجنة إص

 .3شاكمة المجاف السابقة؟

                                                           
 .145ص ،الساحمي حمادم: المرجع السابؽ  1
 .54، المرجع السابؽ، صك الزيتكنييف الزيتكنة :مختار العياشي 2
 .56ص ، المرجع السابؽ، البيئة الزيتكنية :مختار العياشي 3
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 :9191إصالح  التعميم الزيتوني سنة  -ثانيا 

كالقاضي بفرض معرفة  1936فيفرم  7ف األمر العمي المؤرخ في ك اعتبر الزيتكني
بمثابة العائؽ الجديد في سبيؿ  كىيالمغة الفرنسية  لترسيـ المكظفيف التكنسييف، 

ارتقائيـ في سمؾ الكظيفة العمكمية، بؿ أيضا كعمى كجو الخصكص بمثابة االعتداء 
عمى كضعيـ الثقافي العربي الذم يرفض منح المغة الفرنسية أم امتياز كأم فرصة 

 .1لمتسرب إلى برامجيـ الدراسية، باعتبارىا لغة المستعمر
عقد الطمبة عدة اجتماعات في المساجد كعمقكا المناشير  كسعيا إلى إلغاء ذلؾ األمر

فيفرم كجو الطمبة عف  16في عدة أماكف لدعكة الشعب إلى التمرد كالثكرة ، كمنذ يـك 
طريؽ لجنتيـ إلى شيخ الجامع األعظـ رسالة عبركا لو فييا عف قمقيـ كاستنكارىـ لذلؾ  

لمدير بتعميؽ إعالف يحذرىـ فيو مف اإلجراء الذم يرغبكف في إلغائو. فلجابيـ الشيخ ا
 .2أية محاكلة يقكمكف بيا إلدخاؿ االرتباؾ عمى سير التعميـ

كلقد اعتبر الرأم العاـ التكنسي حينئذ أف ذلؾ األمر الذم يمس بكضع المغة العربية 
يمس في نفس الكقت بالديف اإلسالمي. إذ كاف الشعار الذم ردده المتظاىركف حكؿ 

ما يمي: "القرآف ال يمكف أف يقرأ إال بالمغة العربية". كمنذ اليكـ المساجد يتمثؿ في
العشريف مف نفس الشير أغمقت كثير مف الدكاكيف أبكابيا كبدأ الغضب يعـ داخؿ 
البالد. ككانت منطقتا الساحؿ كصفاقس مف أكلى المناطؽ التي بمغتيا أصداء تمؾ 

لت عمى اإلقامة العامة تقارير المعركة فلصبح الكضع ينذر بالخطر أكثر فلكثر كتكا
 .3المراقبيف المدنييف المنشغمي الباؿ بيذا المكضكع

ألمرىـ كعدـ تمبيتيا حككمة الحماية  بعدـ اكتراثالطمبة المحتجكف  كقد استنكر
 لمطالبيـ األساسية التالية : 

                                                           
 .826، المرجع السابؽ، ص 2ج :خير الديف شتره 1
 32، المرجع السابؽ، ص ك الزيتكنييف الزيتكنة :مختار العياشي 2
 .231-232نفسو، ص ص،  3
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 االمتيازات الكاجب منحيا لمشيادات الزيتكنية.*
 نييف.فتح آفاؽ التشغيؿ في كجو الزيتك *
إعادة الشرعية ب لغاء التسميات التعسفية الكاقعة بدكف مناظرة في جامع الزيتكنة، *

بالرغـ مف التراتيب الجارم بيا العمؿ في ىذا الشلف، كلكف الطمبة لـ يتمقكا أم رد 
( مطالبيـ إلى 1937فيفرم  05إيجابي، فقدمكا مف جديد بعد ذلؾ بشيريف )أم يـك 

األكبر مرفكقة برسالة أمضاىا عمر اليمامي سكرتير رابطة الطمبة المقيـ العاـ كالكزير 
الزيتكنييف. كلكف عكض البحث عف حؿ عادؿ لمقضية الزيتكنية اقترح "ىنرم دم 
منتيتي" عمى الحككمة " اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيرم الشغب، كالضرب عمى 

 .1أيدم المحرضيف الرئيسييف"
، اقترح عميو "شارؿ سكماني" السمطة د " أرماف قيكف"المقيـ العاـ الجدياعتالء كعند 

ا الحظ أف إضراب الجامع األعظـ فيفرم، بعدم 07تعديؿ األمر العمي المؤرخ في 
ييدد بجعؿ النفكس في حالة استنفار منذر بالخطر" كقد عمؿ اقتراحو "بضركرة حذؼ "

، كعندما الحظ الطمبة، 2الشباف الفرنسييف كالتكنسييف عمى حد السكاء لمغة غير لغتيـ"
أف السمط قد أخمت بلىـ كعكدىا كلـ تلخذ آماليـ بعيف االعتبار، التجل كمف جديد يكـ 

إلى سالح اإلضراب الالنيائي في الجامع األعظـ كفرعو بصفاقس  1937مارس  03
كقد كانت بالغات لجنة الطمبة الزيتكنييف الحادة الميجة، تقيـ الدليؿ عمى عزميـ 

ى تحقيؽ جميع مطالبيـ، السيما تنظير شيادة "األىمية" بالشيادة االبتدائية، الراسخ عم
لمحصكؿ عمى اإلعفاء مف الخدمة العسكرية، كمنذ األسبكع األكؿ مف شير مارس، 

برعاية بعض  يحظكفامتدت حركة اإلضراب إلى كافة الفركع الزيتكنية كقد كاف الطمبة 
ثة عمى كجو الخصكص، كالمطالبيف بتمكيف قدماء الزيتكنييف كمدرسي الطبقة الثال

بيذه الحرب  الميتـجامعتيـ مف مستقبؿ أفضؿ، كما كانكا يحظكف بعطؼ الرأم العاـ 
                                                           

 .236 – 235، المرجع السابؽ، ص الزيتكنية البيئة :مختار العياشي 1
2
 .234، ص ، المرجع السابؽالزيتكنية ك الزيتكنييف :مختار العياشي 
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المقنعة التي مافتئت السمط الفرنسية تجبر الشباف الزيتكنييف عمى خكض غمارىا منذ 
 .1أكثر مف ثالثيف سنة

لمساندة الطمبة الزيتكنييف  التظاىرات الشعبية المنظمة مكا بمجمكعة مفاكما ق
المتكررة التي كاف يعقدىا سكاف  سبيؿ المثاؿ االجتماعات ىعم كمنياالمضربيف، 

ماؿ )مف أكلياء الطمبة كقدماء الزيتكنييف( في مسجد القرية لدرس تطكر الكضع ح
بالجامع األعظـ، أك المظاىرة التي نظميا سكاف المنستير )بمشاركة سكاف القرل 

ألخرل(، كقد ىجـ المتظاىركف عمى المحكمة الشرعية كطمبكا إلى قاضي المجاكرة ا
المكاف "إبالغ السمط غضبيـ الشديد كما أثارتو قضية الجامعة الزيتكنية في نفكسيـ مف 
غـ"، كلـ تقبؿ السمط االستعمارية في آخر األمر إعادة النظر في القضية الزيتكنية، إال 

اصمة مف العرائض كبرقيات االحتجاج الكاردة مف عندما شعرت بلف ىذه الحممة المتك 
مختمؼ المناطؽ منذ عدة شيكر، كالمعززة بحممة صحفية مستغمة إلى أبعد حد مف قبؿ 

مما جعؿ  اإلقامة  .2الحزب الدستكرم الجديد، قد تؤكؿ إلى حدكث إضرابات عامة
طالب أعربت فيو عف قبكليا لم 1938العامة إلى إصدار بالغ خالؿ شير سبتمبر 

مراجعتو، مما دعا إلى ك  ةالزيتكن جامعتلليؼ لجنة مكمفة بالنظر في نظاـ ك  الطمبة،
 .19383فيفرم  لجنة لإلصالحتشكيؿ 

 م : 9191لجنة إصالحات سنة  -أ 
أحمد :  كزير القمـ كاالستشارة، كقد ترأسياتشكمت المجنة مف العديد مف األعضاء، 

 4 كضمت كال مف: بن الرايسا

                                                           
 .237، لمرجع السابؽ، ص ك الزيتكنييف الزيتكنة :مختار العياشي 1
 .39نفسو، ص  2
المجمـــة التاريخيـــة حركػػة إصػػػالح تعمػػيـ لجػػػامع الزيتكنػػة منػػػذ نشػػلتيا حتػػػى لجنػػة صػػػكت الطالػػب الزيتكنػػػة،  :عمػػي الزيػػػدم 3

 .27، ص1984، ديسمبر، 36 -35ع  المغاربية،
 .109تاريخ معالـ التكحيد، المصدر السابؽ، ص  :محمد بف الخكجو 4
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المفتي الحنفي  ومحمد الطيب بيرممدير الجامع األعظـ كفركعو، لو  المالقيصالح 
كمدير اإلدارة العامة كالبمدية  محمد العزيز جعيط وبمحسن التجاركالمفتيف المالكيف: 

كشيخ المدينة  محمد بن الخوجة( كمستشار الحككمة Saumagneصكماني )
كعضكم  محمد قاسمكرئيس القسـ  محمد سعد اهللكمدير األكقاؼ  مصطفى صفر

 .مصطفى كعاككالمحامي  والبشير البكريالمجمس الكبير الصادؽ الثالثمي 
 الصادق المحرزي ومحمد الصالح بن مرادكما ضمت مف بيف األساتذة الزيتكنييف: 

 ومحمد الزغواني والمختار بن محمود والفاضل بن عاشور والشاذلي بن القاضي
، أحمد شمبي والتيامي زىارة إلى مدرسيف باالبتدائي ىما إضاف معاوية التميميو 

 .1عمي التركي والصادق أبو السروركمتطكعيف ىما 
إال أف الحركة الطالبية كانت مقرة العـز ىذه المرة أيضا مثمما كاف الشلف بالنسبة 
إلى اإلصالح السابؽ عمى اكتساح الساحة التي تتخذ فييا القرارات المحددة لمصير 

الذم  2مؤتمرىا األكؿ 1937أكتكبر  5سة الزيتكنية، فبعدما عقدت الحركة يـك المؤس
لـ يسبؽ لو مثيؿ في تاريخ جامع الزيتكنة، أصبحت مصممة عمى الدفاع عف حقكقيا 

، كعمى 3باإلعالف عف كجكدىا كطرؼ في نزاع ليس في حاجة أبدا إلى أية كصاية
أبم  الطمبة في آخر شير جانفي ـ 1938ات غرار البرنامج المقدـ إلى لجنة إصالح

برنامجيـ اإلصالحي المنبثؽ عف مؤتمرىـ، إلى اإلقامة العامة كالكزير األكبر  1938
تقارير المنبثؽ عف تضمف التقرير العاـ الذم كضعو الطمبة كقد  كشيخ الجامع األعظـ.

لجنة مطالب الطمبة ك  المنبثقة عف المؤتمر، كىي لجنة إصالح التعميـ ةالمجاف الثالث

                                                           
 .159المرجع السابؽ، ص  :محمد ضيؼ اهلل 1
مشركع ك  صادؽ عمى مختمؼ المكائح بالمطالب الزيتكنيةك  انعقد ىذا المؤتمر بمقر الحزب الدستكرم بنيج التريبككاؿ 2

أكتكبر  8انتيت الجمسة المنعقدة في ك  ،1938أكتكبر  7ك 6ك 5االصالح الذم تناكلو المؤتمركف خالؿ جمسات أياـ 
 .58، المرجع السابؽ، ص الزيتكنية البيئة :مختار العياشي :، بانتخاب مكتب دائـ لمطمبة الزيتكنييف، انظر1938

 .744، المرجع السابؽ، ص 1ج :خير الديف شتره 3
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كال شؾ أنو مف الفائدة تمخيص تقارير تمؾ المجاف الثالث،  ،كلجنة آفاؽ تشغيؿ الطمبة
 .1حتى ندرؾ مشاغؿ الطمبة

 * لجنة إصالح التعميم:

محاكلة  مأف إدارة الجامع األعظـ في شكميا الجديد مازالت تعتبر عائقا في كجو أ
، كذلؾ بانتخاب مجمس إدارة معي الرسميكفؽ النظاـ اإلدارم الجالتحديث المؤسسة 

يضـ ممثمي الطمبة، كتمكيف ىؤالء مف المثكؿ لدل لجنة التلديب كاختيار أحد أساتذتيـ 
 20لمدفاع عنيـ، كقد تـ تفصيؿ النظاـ اإلدارم الجديد الذم يطالب بو الطمبة في

 .2نقطة
لمكاد الكاجب نقطة، مقسما ا 38لقد فصؿ تقرير المجنة مسللة برامج التعميـ في 

تدريسيا في كؿ مرحمة إلى مكاد دينية كمكاد اجتماعية كمكاد لغكية كأدبية كمكاد متعمقة 
بالعمـك الصحيحة كالعمـك اإلنسانية، مع تفصيؿ مدقؽ لمختمؼ برامج التعميـ، أما 
بالنسبة إلى التعميـ العالي ف ف التقرير ينص عمى إحداث أربع شعب: القرارات كالعمـك 

كفيما يتعمؽ بالشيادات، ف ف االقتراح الجديد يتمثؿ في  كالفمسفةة كاآلداب الشرعي
إحداث شيادة "التبريز" بعد الحصكؿ عمى العالمية بالنسبة إلى الطمبة المتكجييف إلى 
التدريس. كتمنح تمؾ الشيادة لمطمبة الذيف يقدمكف أطركحات في مادة اختصاصيـ إلى 

كيصبح المترشحكف الناجحكف مدرسيف مف الطبقة  لجنة معينة مف قبؿ الشيخ المدير
األكلى، كينبغي أف يككف التدريس في المرحمة الثانية كالمرحمة العميا مف اختصاص 

ب حداث نظاـ المراقبة المستمرة،  لب الطمبةامدرسي الطبقة األكلى كالرتبة العميا، فقد ط
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اختبارات كتابية. كيمكف  كذلؾ بتنظيـ امتحانات كؿ ثالثة أشير، تتركب في أغمبيا مف
 .1أف يشارؾ فييا المترشحكف األحرار

المطالبة بتخصيص الجامع األعظـ بالعاصمة لمتعميـ العالي ال غير. في حيف 
يتعيف تخصيص الفركع الكاجب تنظيميا حسب مثاؿ المعاىد الثانكية العمكمية مف 

 الناحية التربكية كاإلدارية، لممرحمتيف األكلى كالثانية.
 لجنة مطالب الطمبة:* 

مطمبا نشير بالخصكص إلى المطالب  12مف بيف المطالب التي يبم  عددىا 
 : 2التالية
إعفاء الطمبة المتحصميف عمى األىمية مف الخدمة العسكرية، إعفاءا تاما كبدكف *

 تحفظ.
 إيكاء جميع الطمبة في محالت الئقة.*
كتعميـ الخدمات، الصحية كقكاعد ترسيـ كتجييز المدارس سكنى الطمبة كتطبيؽ *

 حفظ الصحة.
 إرجاع المدارس المنتزعة مف الطمبة الزيتكنييف إلى أصحابيا.*
 إحداث مطاعـ طالبية.*
إقرار يكمي راحة في األسبكع ) كمف األفضؿ أف يككف يـك االثنيف عالكة عمى يـك *

 الجمعة(.
 لجنة آفاق تشغيل الطمبة: *

األساسػػي لمطمبػػػة مػػف مطمػػع ىػػذا القػػرف ، فقػػد كػػػاف  المطمػػبالتشػػغيؿ مشػػكؿ كيعتبػػر 
االقتصػػادم، كمػػف ناحيػػة ك  الغػػرض منػػو الحػػرص عمػػى كقػػايتيـ مػػف التيمػػيش االجتمػػاعي

أخػػػرل فقػػػد كػػػاف الطمبػػػة ينػػػادكف بتحسػػػيف آفػػػاؽ التشػػػغيؿ التقميديػػػة كالتكسػػػيع مػػػف نطػػػاؽ 
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المطالػػب الثالثػػػة قػػػد اخترنػػا مػػف تزايػػػد عػػدد الطمبػػة الزيتػػكنييف. ك  االنتػػدابات بػػالنظر إلػػى
 :ك ىيالتي يتضمنيا تقرير ىذه المجنة  1كالعشريف

 االنتداب عف طريؽ المناظرة لسد جميع المناصب الشاغرة بجامع الزيتكنة.*
 تحسيف المرتبات كالرفع مف مستكل االنتداب.*
 منح حاممي التطكيع كالتحصيؿ الرخص الالزمة لفتح المدارس القرآنية العصرية.*
تخصػػيص نصػػؼ الكقػػت األقػػؿ ك  عػػدد معممػػي العربيػػة بالمػػدارس الدكليػػة الزيػػادة فػػي*

 لمغة العربية.
سػػنة مػػف العمػػر، كتمكيػػنيـ مػػف  65تعػػكيض مػػكظفي الجػػامع األعظػػـ عنػػد بمػػكغيـ *

 جرايات التعاقد.
كلقػػد اعتبػػر ىػػذا البرنػػامج المنبثػػؽ عػػف المػػؤتمر الزيتػػكني، برنامجػػا طمكحػػا حيػػث أنػػو 

ـ الزيتػػػكني فػػػي المػػػرحمتيف األكلػػػى كالثانيػػػة، ليصػػػبح ممػػػاثال يطالػػػب كيقتػػػرح تحػػػكير التعمػػػي
صػػػالح التعمػػػيـ  لمتعمػػػيـ الممقػػػف فػػػي المعاىػػػد الرسػػػمية التابعػػػة إلدارة التعمػػػيـ العمػػػكمي، كا 
العػػػالي الزيتػػػكني عمػػػى غػػػرار التعمػػػيـ المػػػنظـ فػػػي المؤسسػػػات الجامعيػػػة التابعػػػة ل قطػػػار 

 .2العربية الشرقية كالبمداف األكركبية

 من قضية إصالح التعميم الزيتوني موقن السمط - 1

التػػي لػػػـ  1938ـ عمػػى أشػػغاؿ لجنػػػة اإلصػػالح  1938انعكسػػت حػػكادث أفريػػػؿ لقػػد 
مض عمى انعقادىا أكثر مف أسبكع، كميما يكف مف أمر فقد كانت تمػؾ الحػكادث تمثػؿ ي

نقمػػػة جديػػػدة لتصػػػمب مكقػػػؼ السػػػمط االسػػػتعمارية التػػػي ضػػػبطت مػػػف قبػػػؿ برنػػػامج عمػػػؿ 
ضػػة "تجػػاكز" الحركػػة الزيتكنيػػة كمػػف الطبيعػػي أف يرسػػـ المقػػيـ العػػاـ بنفسػػو االتجػػاه لمعار 

أف  »ـ، فقػػد صػػرح  1938أفريػػؿ  04العػػاـ لمنقػػاش خػػالؿ افتتػػاح  لجنػػة اإلصػػالح فػػي 
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جػػػػامع الزيتكنػػػػة يبقػػػػى معيػػػػدا دينيػػػػا كال يمكػػػػف أف يكػػػػكف جامعػػػػة قكميػػػػة تكنسػػػػية، كذلػػػػؾ 
د التعمػػيـ الزيتػػكني، كبػػالنظر إلػػى ضػػركرة بمقتضػػى القػػانكف األساسػػي الػػذم يضػػبط حػػدك 

إبقاء تمؾ المؤسسة منفصمة عف الدكلة كعػف سياسػتيا الكظيفيػة، حرصػا عمػى المحافظػة 
 .1« عمى استقاللية الثقافة الركحية السامية

 م 9191سنة  انتائج لجنة إصالحو  مناقشات - 9
كانت مكمفة مف حيث المبدأ بالنظر  م9191ات لجنة إصالحعمى ذلؾ ف ف  كبناء

 في المسائؿ المدرجة في جدكؿ األعماؿ لتالية:
بتحكيؿ الفصكؿ المتعمقة بالمسائؿ اآلتية )نكعية  ضبط النظام الساسي لمجامع -

تخصص الطمبة  –المرتبة العميا  الدركس التي يمقييا مدرسك الطبقة األكلى كأساتذتو
شركط حصكؿ  –تبارات الكتابية في االمتحانات االخ –شعبة الشريعة كاآلداب( )

 مدرسي الطبقة األكلى عمى شيادة العالمية.
لحػاقيـ بالكظيفيػة العمكميػة مػع كػؿ مػا مطالب ىيئة التدريس:  - المتعمقػة بمػراتبيـ كا 

 يترتب مف ذلؾ مف مزايا.
ــب الطالبيــة: - ات المتمثمػػة فػػي إعػػادة تنظػػيـ بػػرامج التعمػػيـ كامتيػػازات الشػػياد المطال

تحسيف ظركؼ الطمبة المادية كالتعميـ العصرم لمػدركس فػي الفػركع المكجػكدة ك  الزيتكنية
داخػػػؿ الػػػبالد. كقػػػد قػػػررت ىػػػذه المجنػػػة فػػػي اختتػػػاـ الجمسػػػات عػػػدـ النظػػػر فػػػي المسػػػائؿ 
المنصػػػكص عمييػػػا مػػػف قبػػػؿ فػػػي نظػػػاـ جػػػامع الزيتكنػػػة األساسػػػي بمعنػػػى تحديػػػد أغمبيػػػة 

حػػات المعتدلػػة لمغايػػة التػػي قػػدمتيا تمػػؾ المجنػػة فػػ ف كبػػالرغـ مػػف االقترا ،مطالػػب الطمبػػة
غايػة مػف الخطػكرة كال  السمط كانت منشغمة الباؿ كترل أف مسللة مصمحة الزيتكنػة عمػى

 .2تسكيتيا عمى الكجو المرضييمكف أبدا 
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عػػف حظيػػرة  جػػامع الزيتكنػػةبعػػاد إمشػػركع قػػانكف يرمػػي إلػػى  ة الحمايػػةسػػمطعػػدت لقػػد أ
أجيػػزة الدكلػػة، كيػػنص بالخصػػكص عمػػى مػػا يمػػي: " بعػػد االطػػالع عمػػى التقػػارير المقدمػػة 

ـ لػدرس اإلصػالحات المزمػع إدخاليػا عمػى  1938أفريػؿ  04إلى المجنػة المجتمعػة فػي 
نظػػػػاـ التعمػػػػيـ بالجػػػػامع األعظػػػػـ، كحيػػػػث أنػػػػو ينبغػػػػي قبػػػػؿ انتظػػػػار تحقيػػػػؽ اإلصػػػػالحات 

عمػيـ فػي تمػؾ المؤسسػة. تحديػد القػانكف األساسػي بالجامعػة المتعمقة باالنضباط كنظػاـ الت
 .1"الزيتكنية حتى يككف أعضاءىا مؤىميف إلدارة ممتمكاتيا كالتصرؼ في مداخميا

كخالصة القكؿ تكمف في ككف اإلصالحات التي عرفتيا الفترة الممتدة ما بيف 
لممدرسيف ـ( كانت في ظاىرىا خيرا عميما، لكف المكاقؼ المبطنة 1938 – 1912)

المحافظيف ككؿ مف حككمة البام، كسمطة الحماية حالت دكف العمؿ عمى تنفيذ 
البرنامج المتفؽ عميو، رغـ مطالبة الطمبة ب دخاؿ تغييرات جكىرية، لكف ذلؾ كاف يقابؿ 
بالمماطمة إلبقاء التعميـ الزيتكني تعميما متخمفا، كغير مكاكب لمعصرنة كاالحتياجات 

 الراىنة.

 

 

                                                           
تتمتع الجامعة الزيتكنية بتكنس بالشخصية المدنيػة لتتػكلى بصػكرة مسػتقمة إدارة المػكارد المتػكفرة لػدل معاىػد  المادة الولى: 1

 الثقافة اإلسالمية التابعة ليا.
لقػػد أنشػػئ ليػػذا الغػػرض مجمػػس إدارة يتركػػب مػػف الشػػيخ مػػدير الجػػامع األعظػػـ كمػػف عػػدد مػػف رجػػاؿ التعمػػيـ   المــادة الثانيــة:

 كأعضاء المجمس الشرعي.
تتمثػػػؿ ميزانيػػػة نفقػػػات الجامعػػػة الزيتكنيػػػة كجكبػػػا عمػػػى مخصصػػػات المدرسػػػيف كمرتبػػػات المػػػكظفيف اإلداريػػػيف  المـــادة الثالثـــة:

ك  نى الطمبة كالمنح العادية المسػندة إلػى الطمبػة، أنظػر المختػار العياشػي، الزيتكنػوكنفقات المعدات الالزمة لسير مدارس سك
 .126، المرجع السابؽ، ص الزيتكنييف
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م 1481وهي محل الدراسةة اانةت منةذ سةنة  ،إن اإلصالحات التي عرفتها الزيتونة -
 ،مةن نسةس السةنة نةوفمار 12حمةد اةاب امضت ةأل األمةر الالةأل المة رخ أحين أقدم األمير 

أب ااةد سةنة واحةدة مةن ت سةيس المدرسةة  ،م1482ك التاريخ وعلأل وجه التحديةد وااد ذل
ل األمةر المة رخ حيث اصةدر مةن خةالااشا، ااناية الوزير المصلح خير الدين  الصادقية

 ،الةةذب أع ةةأل دفاةةا جديةةدا للتالةةيم فةةي جواناةةه مةةن علةةوم شةةرعية ،م1482ينةةاير  18فةةي 
لةةأل تةةدريس إحاةةرا علةةأل الةةورس االنسةةاة  يلاةةن ذلةةك األمةةر اضةة، وقانونيةةة وسياسةةية وأدايةةة

ذلةةك  ،إقحامهةةا فةةي اةةرامل التالةةيم الزيتةةونيا ااشةةالتةةي أراد خيةةر الةةدين  ،الالةةوم الاصةةرية
 اساب ماار ة ااض الشيوخ الذين اانوا يرون فيه من الادعة.

ن عمليةةة التجديةةد الساةةرب فةةي الجةةامأ األعسةةم اةةدأت تتسةةرب عةةن  ريةةس الم سسةةة إ -
، لصةادقيااةاألفواج األولةأل المتخرجةة مةن الاهةد ، و م1482، التي أنشةتت سةنة الخلدونية

التةةي تاةةد السةةرر الاصةةرب للزيتونةةة دور المحةةرك فةةي تاةةوين  ،الجمايةةةحيةةث لااةةت هةةذ  
جالةةت مةةن مسةةالة إصةةالح المنةةاهل الدراسةةية  ،ثةةم حراةةة  الايةةة زيتونيةةة ،وعةةي  الاةةي

ولضةةةةةد اةةةةةان موقةةةةة  حاومةةةةةة الحمايةةةةةة المسةةةةةاند للجماعةةةةةة  ،ومةةةةةن تحةةةةةديث هةةةةةذ  الم سسةةةةةة
ا لمةا يخةدم مصةالحها هةو إاضةاء األو ةار الاامةة علةأل حالهة ،المحافسة من علماء الةدين

 ،االحتالليةةةةة مةةةةةن خةةةةالل التخلةةةةة  المهةةةةةيمن علةةةةأل م سسةةةةةات التالةةةةيم دون عصةةةةةر نيتهةةةةةا
   .خاصة في أوراا ،ومواااتها للت ور والحادثة

دعأل لالجتمةةةار المةةةا خاليةةةا أزمةةةات ت ةةةعةةةن واانةةةت تراياةةةة لجةةةان اإلصةةةالح عاةةةارة  -
ل مةرة مهةيمن عةن حملة مساندة للم الب ال الاية، واان مجمل أع ةاتها فةي اةوجدت 

وهةةم جماعةةة شةةيخ اإلسةةالم  ،والوقةةو  فةةي وجةةه اإلصةةالح ،اإلصةةالحيين للتصةةدب عةةدد
هةةذا المساةةر المحةةافس الةةذب اشةةتهر ات رفةةه فةةي مااداتةةه إلدخةةال أب  ،حمةةد ااةةرمأالحنسةةي 

   .إصالح داخل الم سسة الزيتونية
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 ،لاضاتديةةةهةةام الةةرأب الاةةام االحيةةاد تجةةا  المسةةالة ااغةةرض سةةل ات الحمايةةة اةةان  و -
مسةةالة  ،لاةةن حسةةب وجهةةات النسةةر التةةي يمثلهةةا االتجةةا  اإلصةةالحي ياتاةةر هةةذ  المسةةالة

لاةن قلةة  ،مصيرية في رفةأ تحةدب التضةدم الواجةب رفاةه مةن خةالل منةاهل جةامأ الزيتونةة
 . حال دون ذلك عددهم في اللجان الساهرة علأل اإلصالحات

 ،ومستيةين ومنةدواي الحاومةة واانت اجتماعات لجان اإلصةالح الماونةة مةن ق ةاة -
هةذا النةور  ،إال قلة من المدرسين الزيتونيين ،وممثلي سل ة الحماية ومستشاريها ال ت م

ن ياةةرس سةةل ات الحمايةةة مةةن مو ةةور اإلصةةالح أنه  مةةن تراياةةة لجةةان اإلصةةالح مةةن شةة
وتتحةةول فةةي اةةل مةةرة مةةداوالت هةةذ  الجماعةةة إلةةأل خصةةام عاةةر الجراتةةد  ،إزاء الةةرأب الاةةام

دون الامةةل علةةأل ترسةةيخ مناهجهةةا الضوميةةة  ،ممةةا أاضةةأل علةةأل شةةالية اإلصةةالح ،والصةةح 
 الخادمة لمسار التاليم االزيتونة. 
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 .1: رسم تخطيطي يوضح موقع الجامع األعظم بتونس 10الممحق رقم 

 
                                                           

، د ط، دار البصائر، 3، الفيارس و المالحق، ج1956، الطمبة الجزائريون بجامع الزيتونةخير الدين شتره :  1
 .105، ص 2009
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 .1بتونس )الزيتونة): صورة لمجامع األعظم 10الممحق رقم 

 
                                                           

ماي  10، يوم www.wikipedia.comموسوعة ويكيبيديا الحرة : " أرشيف لصورة جامع الزيتونة "، الرابط  1
 : صباحا 10الساعة ، 2019

http://www.wikipedia.com/
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 .1بتونس )الزيتونة): صورة لمجامع األعظم 10الممحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .87ص المرجع السابق، : فاطمة مناد و أحالم غازي   1



 .                             مالحقال

119 
 

 :1في المرحمة األولىالبرنامج التعميمي : 10الممحق رقم 
 

 الكتب والعناوين المواد

 القراءة والتجويد
شرح القاضي عمى الجزرية لشمس الدين الجزري، شرح 
الباجوري عمى الجوىرة ، الدرر والموامع البن بري بشرح 

 المارغني .
 الصغرى وشرح الباجوري عمى الجوىرة . التوحيد

 الحطاب عمى الورقات. أصول الفقه

 الفقه
متن القدوري، نظم الشيخ حسن الصغير بشرحو ، كفاية 
الغالم ، شرح أبي الحسن عمى الرسالة، سيدي عبد 

 الباقي عمى العزية ميارة الصغير عمي بن عاشر.
 عنوان النجابة في عمم الكتابة. الرسم
 شرح الدمنيوري عمى السمرقندية، شرح المموي عمييا. البيان

ايساغوجي، الشرح البيرمي عميو، الشرح الجربي عمى  المنطق
 شرح المموي عمى السمم.

 األول و الثاني و الثالث، دروس شفيق الحسابية الحساب و الجبر
 شرح ابن ناظم عمى المية األفعال، السعد عمي الزنجاني الصرف 

 
 
 
 
 
 

                                                           

، رسالة لنيل 0001 - 0011دور المثقفين الجزائريين في الحركة الوطنية التونسية ما بين محمد بوطيبي :   1
، ص ص، 2008-2007، التاريخ الحديث و المعاصر، جامعة الجزائر، شيادة الماستر، اشراف بوعزة بوضرساية

33 ،34. 
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 :  1البرنامج التعميمي في المرحمة المتوسطة :10الممحق رقم 

 العناوين المواد

شرح الشبر خيتي عمى األربعين النووية، شرح القاني عمييا،  الحديث
 الشمائل بشرح المناوي أو بشرح الباجوري.

 اليمزية بشرح الجمل. السير

الوسطى لمشيخ السنوسي، وسيدي عبد السالم عمى الجوىرة، شرح  التوحيد
 ابن أبي الشريف عمى مسايرة ابن اليمام .

 ابن القاصحالشاطبية بشرح  القراءات
 الفقيو العراقي بشرح القاضي . المصطمح

 أصول الفقه
المرآة عمى المرقاة، شرح المنازل البن مالك )ابن فرتشة( ، الشرح 

البيرمي عمى مختصر المنار ، شرح التنقيح لمقرافي، ألفية ابن 
 عاصم في األصول.

 الفقه
لصدر الشريعة المنظومة  الدر المختار برد المحتار، شرح الوفاية

الحبية ، المختصر بشرح الدردير، التودي عمى العاصمية ، ميارة 
 عمى المية الزقاق .

 الفرائض
السيد عمي السراجية ، الشنشوري عمى الرحبية ، شرح الدرية 

 لمشيخ ابن مموكة أو بشرح مؤلفيا .
التصوف وآداب 

 ية، النخبة العميا .الحكم بشرح ابن عباد ، الطريقة المحمد الشريعة

منظومة ابن غانم في العمل بالربع المجيب ، رسالة سبط  الميقات
 المارديني .

التمخيص بشرح مختصر السعيد ، العصام عمى السمرقندية ،شرح  المعاني والبيان

                                                           

، الدار التونسية لمنشر، تونس، 2خالد أحمد: أضواء من البيئة التونسية، طاىر حداد و نضال جيل، ط  1
 .30 – 27م، ص ص، 1977
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 السمرقندية عمى رسالة الوضع .

 المغة واألدب
السبع ، شرح مقامات الحريري ، العمدة البن رشيق ، المعمقات 

ابن ىشام عمى قصيدة بانت سعاد، البردة بشرح ابن عاشور أو 
 الجامي .

نبذة من تاريخ اإلسالم وتاريخ تونس ، رقم الحمل في نظام الدول  التاريخ والجغرافيا
. 

 الرسم والخط
المطالع النصرية ، ابن عاشور عمى نظم الحراز ، شرح 

 حف .المارغيني عمى مورد الظمآن في رسم الص
 الكافي بشرح الدمنيوري . العروض
 شرح الخبيصي عمى التيذيب ، شرح مختصر الشيخ السنوسي . المنطق

من ال حنفى عمى العضدية ، مسعود الرومي عمى السمرقندية ،  آداب البحث
 القوانين لسمجقي زاده .

 الحساب
، الرابع من الدروس الحسابية لشفيق  النخبة الحسابية ، القمصادي

 . 
 دنقوز عمى المراح ، الكافية بالشرح . الصرف

االشموني عمى األلفية ، ابن عقيل عمييا ، التوضيح البن ىشام  النحو
 بشرح التصريح 
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المواد التي يدرسها طمبة جامع الزيتونة في األطوار التعميمية : 10الممحق رقم 
 :1الثالثة

 

 

 

                                                           

 .32فاطمة مناد، أحالم غازي : المرجع السابق: ص   1

 العالمية التأهيل )التطويع( األهمية
 عقٌدة

 قرآنٌة تالوة

 حدٌث

 قانون

 مٌراث

 خلقٌة تربٌة

 نحو

 يلغو بناء

  )مورفولوجٌا(

 بالغة

 أدب

 كتابة

 إمالء

 حساب

 هندسة

 تارٌخ

 جغرافٌا

 نظافة

 عامة ثقافة

 عقٌدة

 حدٌث

 قانون

 مٌراث

 خلقٌة تربٌة

 نبوٌة سٌرة

 نحو

 بالغة

 عروض

 اللغة مفردات علم

 أدب

 الجدل وفن منطق

 عام تارٌخ

 حساب

 التوقٌت وعلم الفلك علم

 هندسة

 عامة ثقافة

 تفسٌر

 التربٌة علم

 حدٌث

 عقٌدة

 قانونٌة منهجٌة

 تشرٌع

 شرعٌة أحكام

 نحو

 بالغة

 اللغة مفردات علم

 أدب

 تارٌخ
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 :1المقررة في النظام الدراسي بجامع الزيتونة ب: مجموعة لمكت10الممحق رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .278مرجع السابق، ص ، ال3خير الدين شتره، ج  1
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 :1: نماذج لدفاتر الشهادات الخاصة بتالمذة الجامع األعظم10الممحق رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .175، المرجع السابق، ص 3خير الدين شتره، ج 1
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صور أرشيفية لبعض المشايخ و العلماء عند استقبال محمد عبده  -: 10الممحق رقم 

 .1م2091

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صورة أرشيفية لبعض شيوخ و عمماء الزيتونة -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، 1954 – 1900عبددد القددادر جيددري و معمددر ناصددري: الجزائريددون الزيتونيددون و اسددياميم فددي الحركددة الوطنيددة،  1
مذكرة مكممدة لنيدل شديادة الماسدتر فدي التداريخ المعاصدر، إشدراف أبدوبكر حفدظ اا، قسدم التداريخ و عمدم ا ثدار، كميدة 

، 124، ص ص 2015/2016العمدددوم االنسدددانية و االجتماعيدددة، جامعدددة العربدددي التبسدددي، تبسدددة، السدددنة الجامعيدددة: 
125. 
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 :00001نظام التعميم بالجامع األعظم وفروعه اعتبارا من سنة : 01الممحق رقم 
 

 الشهادات عدد السنوات درجات التعميم

 الدرجة العميا
 شعبة الشريعة
 شعبة ا داب
 شعبة القراءات

 سنوات 0
 العالمية

 )مستوى اإلجازة (

 الدرجة المتوسطة
)المرحمة الثانية من التعميم 

 الثانوي (
 سنوات 0

 التطويع ثم التحصيل
 )مستوى الباكالوريا (

 الدرجة االبتدائية
)المرحمة األولى من التعميم 

 الثانوي (

 سنوات 0
 

 األهمية
)مستوى شيادة المرحمة 

األولى من التعميم 
 الثانوي(

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .424مختار العياشي: الزيتونة، المرجع السابق، ص  1
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نظام التعميم الزيتووني )بالجوامع األعظوم وفروعوه وبالكتاتيوب ابتوداء : 00الممحق رقم 
 .1( 0000من

عمدددديم ممقددددن مددددن 
طدددددددددرف أسدددددددددداتذة 
التعمدددددددديم العددددددددالي 
بإعانة مسداعدين 
مدددددددددددددن مدرسدددددددددددددي 

 الطبقة األولى
       *** 

 3)تعمددددددديم عدددددددال 
 سنوات( 

تعمددددديم ممقدددددن مدددددن 
طددددددددرف مدرسددددددددين 
 من الطبقة األولى 

      *** 
)تعمددددددددديم متوسدددددددددط 
يعدددددددددادل المرحمدددددددددة 
الثانيددة مددن التعمدديم 
 3الثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددانوي 

 سنوات( 

تعمددددديم ممقدددددن مددددددن 
درسددددددددين طددددددددرف م

 من الطبقة الثانية 
      *** 

تعمددددديم متوسدددددط أو 
ابتددددددددددددددائي عدددددددددددددال 
)المرحمدددددة األولدددددى 
من التعميم الثانوي 

 سنوات ( 4

تعمدددددددددديم ممقددددددددددن فددددددددددي 
 الفروع الزيتونية 

 
      *** 

تعمدددددددددديم ممقددددددددددن مددددددددددن 
طددددرف مدرسددددين مددددن 
الطبقددددددددددددددددددة الثالثددددددددددددددددددة 
)معممدددين( أو أسددداتذة 
معددددددددداونين محدددددددددرزين 
عمددددددددددى التطويدددددددددددع أو 

سنوات  4التحصيل) 
) 

تعمددددديم ممقدددددن فدددددي 
 الكتاتيب
       *** 

تعمددددديم ممقدددددن مدددددن 
طدددددددددددددرف شددددددددددددديوخ 
محدددددددددرزين عمددددددددددى 
التطويددددددددددددددددددددددددددددددع أو 
التحصددددددددددددددددددددددديل أو 
 عمى األىمية)  

 سنوات( 3)  
 

 شهادة العالمية )مستوى اإلجازة ( :
 شعبة القراءات والترتيل . - 
 شعبة الشريعة . - 
 شعبة ا داب العربية . - 

 شهادات التطويع أو التحصيل )مستوى شهادة الباكالوريا( 
 أصبح في ىذا المستوى من التعميم شعبتان : 1944منذ سنة   
 الشعبة العممية  - 
 شعبة القراءات والترتيل . - 

 شعبة األهمية )مستوى شهادة ختم دروس المرحمة األولى (
 السنة األولى من التعميم الثانوي مستوى الشيادة االبتدائية أو امتحان الدخول إلى  - 
 التالمذة الصغار الممتحقون بالتعميم في معدل سن الخامسة أو السادسة من العمر - 
 

                                                           
 .425نفسو،   1



 .                             مالحقال

128 
 

 1)0000برامج التعميم بجامع الزيتونة )حسب إصالح سنة : 00المحمق رقم 
 الدرجة العميا:

تداريخ التشدريع  –الفقدو  –أصدول الفقدو  –الحدديث  –التفسدير  -القراءات  –التوحيد 
مقاصدددد  –المصدددطمح  –صدددناعة التعمددديم  –البالغدددة  –النحدددو  –اإلجدددراءات الشدددرعية  –

   تاريخ األدب. –المنتخبات العربية  –نقد الشعر  –الخطابة  –اإلنشاء  –الشريعة 
 :الدرجة المتوسطة 

االقضددية  –التوثيددق  –الفددرائ   –أصددول الفقددو  –الحددديث  –التفسددير  –القددراءات 
المغددة  –العددرو   –البالغددة  –الصددرف  –النحددو  –اإلجددراءات الشددرعية  –ادات والشددي

الحسددددداب  –التددددداريخ  –السدددديرة النبويدددددة  –آداب البحدددددث  –المنطدددددق  –الخددددط  –واألدب 
 –المصددددطمح  –صددددناعة التعمدددديم  –الييئددددة والميقددددات  –اليندسددددة والمسدددداحة  –والجبددددر 
 تاريخ األدب . –اإلنشاء 

   :الدرجة العميا  
البالغددة  –الصددرف  –النحددو  –الفددرائ   –الفقددو  –الحددديث  –القددراءات  –التوحيددد 

اليندسددددة  –الحسدددداب والجبدددر  –الجغرافيدددا  –المنطدددق  –األخددددالق  –الرسدددم  –الخدددط  –
 المنتخبات العربية .  –اإلنشاء  –حفظ الصحة  –والمساحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .426نفسو، ص   1
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 :1ين قاموا باإلضراباتالعقوبات الفرنسية في حق الطمبة الذ: 00الممحق رقم 

 سبب العقوبة عدد الموقوفين السنة نوع العقوبة
المنطقة 
المرحل 

 لها
الطدددددددرد مدددددددن الجدددددددامع 

 15األعظدددم واإلقامدددة 
 طالب.  4يوما 

  م 1934
 +تونسيين  7

بعددددددد  الطمبدددددددة 
الجزائددددددددددددددددددددددددددددريين 

 والمغاربة 

القيددددددددددددددددددام ب نشددددددددددددددددددطة 
دسددتورية فددي سددبتمبر 

، تكددددددددددددددددددددددددوين  1934
شددعبة دسددتورية تددورط 

 .   1929في حوادث 

 

الطرد من الجامع 
األعظم والسكن و 
إقامة أحكام سجن 

 +( أشهر 11 -3)

غرامة مالٌة  اإلقامة 
الجبرٌة وحضر 
اإلقامة فً بعض 
المناطق المعرضة 

 لرقابة  .

طالب  66 م 1936

 21تونسً 

طالب جزائري 
 تم طردهم .

أثارة الشغب فً 
الجامع فً فقصة 
والقٌروان ، القٌام 
بنشاط فً الحزب 

الدستوري التحرٌض 
عن اإلضراب عن 
الدستور والعصٌان 
، القٌام بمظاهرة فً 
 الطرٌق العام بقفصه 

المناطق 
الداخلٌة 

والساحلٌة 
ما عدا 
طالب 

جزائري 
 واحد 

الطرد من الجامع 
األعظم وسكن 

 الطلبة .
اإلقامة الجبرٌة 

 والمراقبة اإلدارٌة.

طالب  22 م 1937

 3تونسً متهم 
جزائرٌٌن فً 

فً  2مارس، 

فً  17أفرٌل، 

 ماي 

تكوٌن لجان طالبة، 
التحرٌض على 
اإلضراب عن 
الدروس، اثارة 
الشغب ، تحرٌر 

الئحة أمضاها سكان 
الكاف، تكوٌن 

جمعٌة غٌر معترف 
 بها .

المناطق 
الداخلٌة 

 والساحلٌة 
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 00001 المؤتمر الزيتوني األول: 00الممحق رقم 
 المطالب االستعجالية

 وىو يشتمل عمى ثالثة عشر فصال القسم األول )التعميم (: 

اعتبار الفروع باألفاق كفروع الحاضرة من جعل مدرسييا كمدرسي  – 1
 الحاضرة ، وكذلك بقية الموظفين بيا .

شيادة األىمية » التعميم الثانوي إلى  زيادة فروع لدراسة الدرجة األولى من – 2
بسائر مراكز العمال وزيادة فروع لدراسة درجتي التعميم الثانوي أي إلى شيادة « 
 في المراكز المبينة بتقرير لجنة اإلصالح من لجان المؤتمر .« التحصيل » 

( من  23المبادرة بجعل العموم الرياضية عموما أصمية كما في الفصل ) – 3
 جنة إصالح التعميم .تقرير ل

إحداث مدارس لمعموم الرياضية بجانب فروع الكمية كما ىو مبين في  -4
 تقرير لجنة اإلصالح.

جمب أساتذة لتعميم العموم الرياضية بصفة مفيدة مثمرة متعددين مسممين  – 5
 وتقديم الزيتوني عمى غيره .

 الكمية وفروعيا. إحداث خطة  المتفقد في عدد كاف لمقيام بميمة التفقد ب – 6

حرية المشاركة لكل مسمم في امتحانات الرتب ) اختبارات ( أو الشيائد  – 7
 .بالكمية وفروعيا
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تطبيق ما طمبناه في تقرير لجنة اإلصالح مما يتعمق باالمتحانات  – 8
 واالختبارات. 

ليس ألحد أن يعمم أبناء المسممين بالكمية وفروعيا إال بعد اجتياز  – 9
 مناظرة. 

شيادة ثانوية عالمية تمكن صاحبيا من « التحصيل » اعتبار شيادة  – 10
 االلتحاق بالكميات متى حذف لغة الكمية التي يقصدىا. 

( من قانون اإلصالح 100إسقاط السنتين المشترطين في الفصل ) – 11
 عمى من أحرز العالمية في األدبي أو الشرعي ، و أراد المشاركة في المناظرة .

( من قانون اإلصالح الذي ينص عمى انتخاب  240تطبيق الفصل )  – 12
بالمناظرة لمقيام بالتعميم « العالمية » أو« التطويع » أربعة من حاممي شيادة 

 عو  المتخمفين من المدرسين 

 إرسال بعثات من الزيتونيين بالمناظرة إلى الشرق والغرب . –13

 فصول أربعة :وىو يشتمل عمى  القسم الثاني ) الصحة ( :

 إيجاد مدارس لسكنى الطمبة حذو الفروع با فاق  كما في العاصمة .  – 1

اإلسراع بإيجاد محالت إليواء الطالب بثمن زىيد في اليواء النقي حتى  – 2
 تبني الحكومة المدارس المطموبة بالمحاضرة أو ا فاق .

رس كانوا أو من اإلسراع بإيجاد مطاعم لعموم الطمبة المسممين من المدا – 3
 الكمية الزيتونية وفروعيا ، تزودىم بالنافع من الطعام بثمن زىيد.
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تخصيص محل لتمري  الطمبة بإحدى المستشفيات بالحاضرة أو  – 4
 ا فاق. 

إيجاد أطباء في عدد كاف لمباشرة الطمبة بالحاضرة أو ا فاق لمساكنين  – 5
المدارس تحت طمب ناظر بالمدارس أو الديار، نعم يكون الطبيب لسكان 

 المدرسة.

 إيجاد أطباء ميمتيم مراقبة الصحة بالمدارس كانت بالحاضرة أو ا فاق. – 6
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 أوال: المصادر:

 د ،4،ج االملا  وعهلد تلوسس مملو  بأخبلار الزملا  أهل  إتحاف: الضياف أحمد أبي بن .3
 تونس. لمكتاب، العربية الدار ط،

 بننن الجيالننني تنن ، تنن ، والجد للد  القللد   فلل  التوح للد معللال  تللار  : الخوجننة محمنند بننن .4
 .7:;3 بيروت االسالمي، الغرب دار الساحمي وحمادي يحي الحاج

 دار ،5ط االسلليم   العربلل  التعملل   بقر لل   الصللب  أللل س: الطنناىر عاشننور محمنند بننن .5
 .4232 تونس، سحنون،

: بينننروت القنندس، دار ،3ط الجنننندي، سننامي تنننر الشلله د   تلللوسس: العزينننز الثعننالبي عبنند .6
 م. 97;3 لبنان،

 اإلسننننالمي الغنننرب دار السننناحمي، حمنننادي تننن  الشللله د   تلللوسس: العزينننز الثعنننالبي عبننند .7
 .6:;3 بيروت،

 محمند وتن  تن  الز توسلة  جلامع فل  االصلي  وحركلة االسليم  التعمل  : الحداد الطناىر .8
 .3:;3 تونس لمنشر، التونسية الدار بوسنينة، أنور

 مكتبننة ،3 ط روينس، منينر د، تنن، تن ، ،ز تللوس  طالل  ذكر لا : الطناىر النرويس محمند .9
 .4237، تونس

 محمد تعريب ،التوسس    الشبا  وحركة الفرسس و  المعمرو : جوليان أندري شارل .:
 تونس. مزالي،

 ثاس ا: المراجع:

 تننونس، ، سننراس دار ط، د ورجاللل   المعملل  الز توسللة جللامع: العزيننر عاشننور محمنند ابننن .3
3;;3. 
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 لمنشنر، التونسنية الندار تلوسس  فل  والفكر لة األدب لة الحركلة: الفاضنل عاشور محمد ابن .4
3;:5. 

 الكتنناب، دار ط، د ،التوسسلل  الللد   خ للر السهضللة عصللر موسللوعة: حمنندان سننمير أبننو .5
 .5;;3 توني،

 الز توس للة الظللاهر  فلل  تفك ك للة قللرا   وهامشلل   التللار   الز توسللة: منصننور الصننج  بنن .6
 األطننننرش مجمنننن  بننننالقيروان، اإلسننننالمية الدراسننننات مركننننز اإلصللللي   إللللل  السشللللأ  ملللل 

   .4238المختص، 
 دار تنونس،  (الفرسسل ة الجامعلا  طمبلة) التوسسل ة  العصلر ة السخبلة: يوسف عنادل بن .7

   4228 الميزان،
 تلوسس – حسل   الخضلر محملد ليما  الكاممة االعما  موسوعة: الرضنا الحسيني عمي .8

 .4232 لبنان، بيروت، النوادر، دار 3ط الز توسة  وجامع
 – بينروت االسنالمي، الغنرب دار ،3ط ،والحضلار  التلار   فل  فصو : حمادي الساحمي .9

 .4;;3 لبنان،
 الدار ،4 ط جيل، نضال و حداد طاىر التوسس ة  الب ئة م  أضوا : خالد أحمد .:

 م.99;3 تونس، لمنشر، التونسية
 المغنرب دار ،3 ط ،والمغلر  المشلر  فل  آثلار  م  الثعالب  العز ز عبد: خرفي صال  .;

   7;;3 بيروت، االسالمي،
 العننننننرب دار ،3ط السننننناحمي، حمننننننادي تننننن ، ،توسسلللللل و  اعللللللي  ، الزممننننني الصننننناد  .32

 .8:;3 بيروت، االسالمي،
 3ط  4011 -4091 التوسسل ة الوطس لة الحركلة ف  دوره  الز توس و : الزيدي عمي .33

 مارس 4229 الدين، عالء مكتب صفاقس، الني  دار
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 الللروابط ،4011-4099 الز توسللة جللامع فلل  الجزائر للو  الطمبللة: النندين شننترة خيننر .34
 دار ط، د ،3 ج ،الجزائللر  الللوع  فلل  األعظلل  الجللامع أثللر و القطللر   بلل   الحضللر ة
 .;422 الجزائر، البصائر،

 و الفهارس 4011-4099  الز توسة  بجامع الجزائر و  الطمبة: الدين خير شتره .35
 .;422 البصائر، دار ط، د ،5ج الميح  

 البعلللد  4011-4099  الز توسلللة  جلللامع فللل  الجزائر للو  الطمبلللة: الننندين شننتره خيننر .36
 البصنننائر، دار ط، د ،4ج الز توس لللة  الجزائر لللة السخبلللة سضلللا  فللل  اإلسللليم  العربللل 
 .;422 الجزائر،

 .8;;3 الرسم، لفنون التونسية الشركة تونس،: الز توسة أعي  م : شمام محمد .37
 منشنننورات ،3ط  (4091 - 4091) التوسسللل ة الطالب لللة الحركلللة: اهلل محمننند ضنننيف .38

 م.;;;3 تونس العممي، لمبحث التميمي ةمؤسس
 التونسنية الشنركة ،3ط ،الحما لة قبل  تلوسس فل  اصليح ة مواقلف: السالم أحمند عبد .39

 م. 8:;3 تونس، لمتوزي ،
 الجامعلللة تلللار   فللل  مسللاهمة  4011 – 4049 الز توس لللة الب ئلللة: العياشنني مختننار .:3

    .2;;3 تونس، لمنشر، التركي دار ،3 ط الساحمي، حمادي ت  اإلسيم ة 
 – 4099 المعاصللللر  تللللوسس تللللار   فلللل  الز تللللوس    و الز توسللللة: العياشنننني مختننننار .;3

 .4225 تونس، التونسية، لمجامعة الجامعي النشر مركز ط، د  4019
 ،3ط وآثلار   ح اتل  -عاشور اب  الطاهر محمد األعظ  الجامع ش  : بمقاسنم الغالي .42

 م.8;;3/ىن3639 لبنان بيروت، حزم، ابن دار
 حمنننننادي: تننننن   (  4011 –   4994) المعاصلللللر تلللللوسس تلللللار     أحمننننندالقصننننناب  .43

 م.8:;3 لمتوزي ، التونسية الشركة ،3ط الساحمي،
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 ط، د ،المعاصللر العربلل  المغللر  تللار   فلل  ودراسللا  أبحللا : حسننن المولننب حبيننب .44
 .345 ص ،4235 الجزائر، الثقافة، وزارة

 مركنننز ،3ط ،العربللل  المغلللر  فللل  واالسلللتعمار الوطس لللة الحركلللا  ، المنننالكي محمننند .45
    .;;;3 بيروت، المغربية، الوحدة دراسات

 الفتلللر ) 1ج اإلسلللتقي   و التحلللرر وحركلللا  الكب لللر العربللل  المغلللر : يحننني جنننالل .46
 م.3:;3 بيروت، العربية، النيضة دار  (المعاصر 

 الرسائ  الجامع ة:ثالثا: 

 ( 4014 لللل 4994)  لللل الز تلللوس  لمكتللل  ةواألد بللل الماد لللة الظلللروف: البرىنننومي عننندنان .3
 مختنننار:  األسنننتا  إشنننراف بتنننونس، الزيتوننننة بجامعنننة (تننناري  تخصنننص ماجسنننتير رسنننالة)

 م. 4227/  4226 الجامعية السنة العياشي،
 القلرا ا  توج ل  فل  ومسهجل  عاشلور بل  الطلاهر محملد االملا : القرنني محمند سعد بن .4

 محمند د اشنراف الماجستير، درجة لنيل مقدمة رسالة) والتسو ر التحر ر تفس ر  خي  م 
 .3649( السعودية القرة، أم جامعة واألصول، الدعوة كمية حبيب، ولد سيدي ولد

 4099 ب   ما التوسس ة الوطس ة الحركة ف  الجزائر    المثقف   دور: محمد بوطيبي .5
 و الحديث التاري  بوضرساية، بوعزة اشراف الماستر، شيادة لنيل رسالة)  4099 -

 .:422-4229 الجزائر، جامعة ،(المعاصر
 الحركللة فلل  اسللهامه  و الز توس للو  الجزائر للو : ناصننري معمننر و القننادر عبنند جيننري .6

 ،(المعاصننر التنناري  فنني الماسننتر شننيادة لنيننل مكممننة منن كرة)  4011 – 4099 الوطس للة 
 االجتماعينة، و االنسنانية العمنوم كمينة اآلثار، عمم و التاري  قسم اهلل، حفظ أبوبكر إشراف
 .347 ،346 ص ص ،4237/4238: الجامعية السنة تبسة، التبسي، العربي جامعة

 مل  االو  السصلف فل  االصي  رائد الحداد الطاهر:  زرايجني ونور اليدى وحيدة عدوى .7
 اشنراف ،(والمعاصنر الحنديث التناري  فني الماسنتر شنيادة لنينل مكممنة رسنالة)  99 القر 
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 الحميننند عبننند جامعنننة واالجتماعينننة، االنسنننانية العمنننوم كمينننة التننناري ، قسنننم بولعبنننايز جمنننال
 :4239/423 الجامعية السنة ميري،

  ( 4011 – 4099)  الجزائلللر فلل  االصلليح ة والحركلللة الز توسللة جللامع: فالحنني رابنن  .8
 الحننننننديث التنننننناري  فنننننني بوصفصنننننناف الكننننننريم عبنننننند اشننننننراف الماجيسننننننتر، شننننننيادة رسننننننالة)

 .:422 – 4229 قسنطينة، منتوري جامعة ،(والمعاصر
 إبل  الطلاهر محملد لمشل خ   التعم م لة الجهلود : النرزا  ىزبنري عبند ، العيد قدع محمد .9

 فني الماستر شيادة لنيل مقدمة م كرة) ،"مقارسة دراسة" باد س إب  الحم د وعبد عاشور
 كميننة اإلنسننانية، العمننوم قسننم عقّيننب، السننعيد محمنند/د إشننراف ،(والمعاصننر الحننديث تنناري 
 م4236-م4235 الجامعية السنة – الوادي جامعة – واإلجتماعية اإلنسانية العموم

 مقارسلللة وفكر لللة تار خ لللة دراسلللة" بورق بلللة والحب للل  عبلللاس فرحلللا  ، الننندين معننزة عنننز .:
 ،(المعاصننر الحننديث التنناري  فنني العمننوم دكتننوراه درجننة لنيننل أطروحننة)   9999- 4900
 جامعنة واإلجتماعينة، اإلنسنانية العمنوم كمينة التاري ، قسم صفصاف، الكريم عبد/د إشراف
   ."م4232-م;422 قسنطينة منتوري

 لنينل تخنرج م كرة) والس اس   التعم م  ودور  الز توسة جامع: وغازي أحالم فاطمة مناد .;
 كميننو اإلنسننانية، العمننوم قسننم التونسنني، الرحمننان عبنند اشننرف ،(التنناري  فنني الماسننتر شننيادة
   .4237/4238 مميانة، خميس بونعامة، الجيالني جامعة واالجتماعية، االنسانية العموم

 بتللوسس التعملل   إصللي  فلل  عاشللور بلل  الطللاهر محمللد الشلل   دور: وسننام نننويري .32
 ،(المعاصننر العنالم تنناري  تخصنص الماسننتر شنيادة لنيننل مكممنة من كرة)  4019- 4910
 محمننند جامعنننة واالجتماعينننة، اإلنسننانية العمنننوم كمينننة التننناري ، قسننم صنننالحي، منننن  إشننراف
 .م4238-م4237 الجامعية السنة المسيمة، – بوضياف
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 :و الممتق ا  المجي  و الجرائدربعا: 

 العمنوم لدراسنة الكتنب خنزائن نشنتت كينف تنونس، تناري  منن صفحات: الخوجة محمد بن .3
 .3 مج ،58;3 نوفمبر تونس، 5ج ،الز توس ة المجمة ،4ج المعمور، الزيتونة بجام 

   : مجمد ،5ج الز توس ة المجمة السنوسي، محمد الشي : "الفاضل عاشور محمد بن .4
 المطبعنة ،الز توس لة المجمة الكمينات، أقدم من الزيتونة جام : المختار محمود محمد بن .5

 تونس. ،59;3 نوفمبر 79ع ،4ج ،4 مج التونسية،
 ،47;3-46;3 سنننة الزيتننوني التعمننيم اصننالح جمسننات محاضننر: الجميننل التميمنني عبنند .6

 .3:;3 افريل 44-43 ع المغرب ة التار خ ة المجمة
 التار خ للة المجمللة ،73;3 اصننالح حتنن  الزيتننوني بننالتعميم العننام الوضنن : الزينندي عمنني .7

 .6:;3 جوان 56 ،55 ع المغرب ة
 الطالنب صنوت لجننة حتن  نشنتتيا من  الزيتونة لجام  تعميم إصالح حركة: الزيدي عمي .8

 .6:;3 ديسمبر، ،58 -57 ع ،المغارب ة التار خ ة المجمة الزيتونة،
 حول لا  مجملة تنونس، إلن  عبنده محمند األستا  رحمتي عن مصادر: المنصف الشنوفي .9

 م.88;3 ،5ع ،التوسس ة الجامعة
 لمتعمنننيم اإلصنننالحي وبرنامجنننو عاشنننور ابنننن الطننناىر محمننند الشننني : )الشواشننني سنننميمان .:

 ننننوفمبر أكتنننوبر ،7;3 العننندد أشنننير، 5 كنننل تصننندر ،الهدا لللة مجملللة ،(الزيتوننننة بجنننام 
 تونس. ،3224 السعودية المممكة نيج لمطباعة أوزيس مطبعة ،4237 ديسمبر

 م.8;;3 أفريل تونس، ،4ع الصادقية،  "الصادق ة قدما  جمع ة": السالم أحمد عبد .;
 ،العربل  المغلر  فل   الوطس لة والحركا  والمجتمع الد   الز توسة: فالح محمد العموي .32

 المعيند منشورات ،4ط عشر، الحادي الدولية الندوة أعمال ،( 4224ماي 8و 7 تونس)
 .4228 تونس، الوطنية، الحركة لتاري  األعم 
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 المؤسسنة نندوة في قدمت محاضرة ،واالصي  الز توس ة المؤسسة: الباسط الغابري عبد .33
 .4236 نوفمبر 52و ;4 بتاري  العاصمة تونس في المنعقدة االسالم، في الدينية

 لمحماينة األولن  السننوات خنالل بتنونس التربنوي واإلصنالح ماشنوال لنوي: " ماكن ريشارد .34
 جننننانفي 25ع ،والمعاصللللر الحللللد   لممعهللللد المغرب للللة التار خ للللة المجمللللة ،"الفرنسننننية
 .  تونس م،97;3

 فل  والتحد لد االصلي  وقضلا ا عاشور ب  الطاهر محمد الش  : حسن فتحني ممكاوي .35
 االسننالمي، لمفكننر العننالمي المعينند النندولي المننؤتمر أعمننال ،المعاصللر االسلليم  الفكللر

   .4233 االمريكية، المتحدة الواليات ،3ط

 خامسا: المواقع اإللكتروس ة: 

 الرابط ،" الزيتونة جام  لصورة أرشيف: "  الحرة ويكيبيديا موسوعة .3
www.wikipedia.com، صباحا:  32 الساعة ،;423 ماي 32 يوم 
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 الصفحة فهرس المحتويات
 البسممة
 اإلهداء 

 الشكر و العرفان 
 قائمة المختصرات

 31 - 7 المقدمة 
 8  جامع الزيتونة أصول النشأة والدور الحضاري الفصل التمهيدي

 33 ) الزيتونة ( الجامع االعظم أصول نشأة –أوال 
 35 الدور الحضاري لجامع الزيتونة  -ثانيا

 التعليم والطلبة الزيتونيين بالجامع األعظم 8الفصل األول
 22 المبحث األول: التعميم بجامع الزيتونة

 22 عموم ومناهج وبرامج جامع الزيتونة  –أوال 
 22  التي تدرس بالجامع األعظموالمواد العموم  -1
 21 العموم الوضعية -أ

 21 عموم الشريعة -ب
 21 مناهج وطرق التدريس بالجامع األعظم - 2
 22 طرق التدريس  –أ 

 26  بالزيتونة مناهج التعميم  –ب 
 27 الزيتونيةبالبرامج وكتب الدراسة  -ج

 12 نظام االمتحانات وطرق التقييم - ثانيا
 13 المدرسون والتالمذة  - ثالثا
 – 1331خااالل الرتاارة الممتاادة مااا بااين ) إصااالح التعماايم بجااامع الزيتونااة  - رابعااا

 م (1311
15 

 15 1331الوضع التعميمي لمزيتونة قبل 
 16 (   1355-1331اصالحات المشير االول أحمد باي )  -أ
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 17 (  1311-1311خير الدين باشا )  إصالحات -ب
خاااالل الرتااارة الممتااادة ماااا باااين  المبحاااث الثااااني: الطمباااة الزيتاااونيين بالجاااامع األعظااام

 م(1333 – 1342)
21 

المنتسابين لجااامع الطارئاة عمااأل األماور التنظيمياة لمتالميااذ والطمياة التحاوالت  -أوال 
 الزيتونة

21 

 21 إجراءات االلتحاق بجامع الزيتونة -أ
 22 عدد الطمبة الزيتونيين جرد -ب
 25 المنتسبة لجامع الزيتونة داخل الرروعوالطمبة توزيع التالميذ  -جا
 26 توزيع الطمبة عمأل مختمف درجات التعمم -ه

 26 النشأة والتسيير  سكنأل الطمبة:مدارس  -ثانيا 
 26 نشأة وظروف العمل بها  -أ 

 35 المدارس التابعة لجمعية األوقاف -ب 
 33 المدارس الخاصة الخاضعة لمراقبة إدارة التعميم العمومي -ج 
 32 ة وتسيير مدارس سكنأل الطمبةإدار  -د

 31 بمدارس سكنأل الطمبة أوضاع اإليواءتدهور  -ثالثا 
 33 لمطمبةالوضع المادي  -رابعا 

 اإلصالحات بالزيتونة وردود األفــــــعال خالل المدة الممـــــتدة ما بين 8الفصـل الـثاني
 م (3735 -م 3663) 

ومشروعها اإلصالحي حماية سياسة الالتعميم العربي بتونس و المبحث األول: 
  ( م1311 - 1331 األول لجامع الزيتونة )

36 

 36 تونس في بداية فترة الحماية بالتعميم العربي  -أوال 
 42 سياسة فرنسا في التعميم بتونس  -ثانيا 
 41 ل إلصالح التعميم الزيتوني امشروع لويس ماشو  -ثالثا

 43 لجنة مشروع لويس ما شوال اإلصالحي  -أ
 47 مشروع لويس ماشوال نتائج أشغال لجنة  - ب
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المبحث الثاني : ردود األفعال تجاه اإلصالحات في الرترة الممتدة ما بين 
 م (1311 – 1331)

55 

 55 ردود فعل العمماء المحافظين -أوال 
 53 دور الحركة الطالبية في بناء وعي جديد لدى مشايخ الزيتونة وطمبتها  -ثانيا 
 54 1311إضراب طمبة جامع الزيتونة سنة  -ثالثا 

 خالل الفترة الممتدة ما بينفي جامع الزيتونة التعليم  إصالح الفصل الثالث 
(3732-3716) 

 62 (م1324 – 1312)ما بين اصالح التعميم في جامع الزيتونة  :ولألاالمبحث 
 62 1312 التعميم بجامع الزيتونة سنة اصالحااااااااات -أوال 

 63  المشكمة من قبل حكومة الباي المداوالت ونتائج لجنة اإلصالح -أ
 65 1324صالح التعميم الزيتوني سنة إ -ثانيا 

 66  محاور المشروع - 1
 73 نتائج مشروع دنقزلي - 2

    خاااااالل الرترة المااامتدة ماااااا بياااانوني في اااااإصالح التعميم الزيت -المبحث الثاني 
 م ( 1333 – 1331 )

72 

 72 1331التعميم الزيتوني في سنة إصالح  -أوال 
 74 مشروع الطمبة الزيتونيين اإلصالحي - 1
 74 إطار التعميم الزيتوني -أ 

حسب والمواد المقترحة ادخالها في برنامج التعميم  هياكل التعميم الزيتوني  -ب 
 تصور الطمبة

75 

 76  التدريس وسائل االيضاح والطرق االمتحانات والشهادات -ج 
 77 وانعكاساتها م1331سنة نقاشات لجنة إصالح مداوالت و  – 2
 355 م1331سنة نتائج أشغال لجنة إصالح  - 3

 352 1333إصالح  التعميم الزيتوني سنة  -ثانيا 
 353 م 1333لجنة إصالحات سنة  -أ 
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 357 موقف السمط من قضية إصالح التعميم الزيتوني - 2
 335 م 1333سنة  امناقشات ونتائج لجنة إصالح - 3
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