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 االهداء
ذإ اكن إلإهدإء يعرب ولو جبزء من إلوفاء، فالإهدإء  نوري عيين حفظه هللا وأ طال  ، ىل نبع إحلنان جديإإ إإ

 هللا يف معره

ىل من اكن دعاؤها رس جنايح: أ يم، أ يم، أ يم  إإ

ىل إذلي  ىل من لكهل هللا ابلهيبة وإلوقار وعلمين إلعطاء دون الانتظار إإ  محل إمسه بلك إفتخار، وإدليأ  إإ

 حفظه هللا

ىل من قال فهيم إلشاعر:  إإ

ىل إلهيجاء بغري سالح  أ خاك  مفن ل أ خا هل**كساع إإ

ىل جدي وجدتي   ىل لك إل هل وإل قاربإإ و  إإ

ىل لك إل صدقاء إل وفياء وإلزمالء إل عزإء إليت مجعتين هبم إحلياة:  مال، سارة ، أ  س يا، خوةل، دلل، زهرة، أ  إإ

 فاطمة.رزيقة ،زينب ، ميينة، مرمي، 

ىل لك من   مذكرت تذكرمهوسقط سهوإ من قلمي ومل  هو يف قليبإإ

ىل لك متصفح هذه إملذكرة وإنتفع هبا وتذكرين بدعائه  إإ

ىل لك من يعرفين ول أ عرفه  إإ

 أ هدي مثرة هجدي

 

 

 بن يو سف عائشة



 

 

 شكر وعرفان
ونصيل ونسمل ، عليه يف مجيع حالتنا ونتولكإمحلد هلل حنمده وهو إملس تحق للحمد وإلثناء ونس تعني به يف إلرسإء وإلرضإء 

ىل يوم إدلين  عىل خري خلق هللا س يدان محمد صىل هللا عليه وسمل وحصبه أ مجعني ومن تبع هديه إإ

 "من مل يشكر إلناس مل يشكره هللا" :ومعال بقوهل صىل هللا عليه وسمل  

ىل لك من عملي  بأ مسىأ تقدم   به يرتفع ينتفع وأ داب  ا به علم   عبارإت إلشكر وإلتقدير إإ

ىل أ سا ء  بد  بشعبة إلتارخي يف جامعة إلشهيد محه خلرض ابلوإدي ذتنا إلكرإمتمن معلمي الابتدإيئ وصول إإ

"عامثن زقب" إذلي أ فادين بنصاحئه وتوجهياته وسعة صدره طيةل إجناز هذه  لل س تاذ إملرشف اخاص   إحتية عطرة وشكر  

 حس ناته ده يف مزيإنابلتوفيق وأ ن يكتب هج هلمن إملوىل عز وجل أ ن يلك ةرإجي، إملذكرة

 ابلعديد من إلنصاحئ وإلإرشادإت ومغرين إذلي ساعدين محمد إلسعيد عقيب إدلكتورشكر إل س تاذ أ  كام 

 تفيد مذكرت. مبا دليه مرإجع ومل يبخل عيلي 

عدإد مذكرت     ىل رفيق دريب ورشيك معري جامل إذلي اكن س ندي إملتني طوإل إإ  ريب حيفظه وحيميه.وإإ

محمد ضيف ، إل زهر إلصخرإوي، إلطاهر إملناعي، خص ابذلكر إل س تاذ محمد انيجأ  ىل لك أ ساتذة جامعة تونس إلشقيقة إإ و 

 وإلتقدير.هلم اكمل إلود ، ودإيلبمنري  قطب ،إلهرمايسعبد إللطيف  ،هللا

كر إجلزيل   إذلي محل بلكية إل دإب وإللغات جبامعة إلوإدي، الاس تاذ إدلكتور عبد إلرش يد مهييس  إىلكام إتقدم ابلشي

 تصحيح بعض الاخطاء إللغوية . عئب

كر إجلزيل إىل أ ساتذتنا إلكرإم أ عضاء جلنة إملناقشة عىل خالص هجدمه إملبذول يف قرإءة إملذكرة  وخالص كام أ تقدم ابلشي

 شكري من أ جل مناقش هتا.

ىل إذلين أ مدوين عدإدةلابلعون وإلنصح وإلإرشاد طي إإ كام مل ، ني لعويدملإخص ابذلكر إل س تاذ مصطفى  ذإ إلعملهل  ي إإ

 : بيهنم م ومنهللا يف مزيإن حس ناهت جعلها، من إملرإجع ابلعديد يلي عإ لو يبخ

 ._ عوإدي محمدإلبشري عاممرة _ محو دريد

عدإد ىلع ىل لك من أ عانينإإ و ،  وإملعرفةملخلدمة إلعدممت ذخرإ   .من قريب أ و بعيد ملذكرةإ هذه إإ

 .إملوىل عز وجل أ ن جيزي إمجليع خري إجلزإء ةلسائ ينوخريه ع هلفض ةلمع الاعتذإر ملن أ غف
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االستعمارية لالستحواذ على تميزت نهاية القرن التاسع عشر بتزايد التنافس بين القوى 
م بعد احتاللها 1881فرضت فرنسا الحماية على تونس سنة  اإلطاروفي هذا ، المستعمرات

حمايتها على تونس بعد حصولها على  تنصيبحيت تم ، م1830لمدينة الجزائر سنة 
 وذلك من خالل مؤتمر برلين، التزكية من األطراف األوروبية المتصارعة على نفوذ المنطقة

حيث أن ، وسط الهيمنة تخوفا من التصادم بإفريقيام لتقاسم مناطق النفوذ 1878المنعقد سنة
الحماية الفرنسية جاءت في أعقاب أزمة المديونية التي فتحت المجال لبسط الوصاية المالية 

التي جردت تونس من ، م1881تمهيدا للتوقيع على معاهدة "باردو" سنة، الدولية على تونس
جل أوأصبحت فرنسا تتحكم في كل شؤون البالد وتمارس كل األساليب السياسية من سيادتها 

حيث ، م المكملة لمعاهدة باردو1883"سنة  فجاءت معاهدة "المرسى، تحقيق مطامعها
مكنتها من السيطرة الكاملة على البالد التونسية والتدخل في جميع ميادينها خاصة العلمية 

 ياستها االستعمارية لتهميش محتواها.والدينية التي سلطت عليها س

الشعب التونسي وخاصة النخبة المثقفة خريجي المؤسسات الدينية والعلمية منذ  دافع
فظهرت المقاومة ، الوهلة األولى عن أرضه ومقوماته األساسية ولم يرض بالوجود الفرنسي

ن ذلك أل، ثقافيالسياسي و النضال ال بينالشعبية كأول رد فعل حيث مزجت المقاومة 
على جانب  طماعهمأالفرنسيين في تونس لم يتوقف احتاللها عند حد معين ولم يقتصروا في 

سلبية ال تانعكاسابل استعملوا لتحقيق مطامعهم االستعمارية أساليب كانت لها ، واحد
والعميقة في نفسية الشعب التونسي مما زاد في حدة وشدة المواجهة التي استمرت متسلسلة 

إذ كلما أقدمت  ؛خاصة في المجال الديني والثقافينفسها  السياسة االستعماريةبتسلسل 
وكلما قامت ، اإلدارة االستعمارية على تنفيذ مشروع معين إال وقوبل بمواجهة ثقافية شرسة

 هذه اإلدارة بعمل ما إال وجوبهت بموقف مضاد.

على نخبة وطنية كان لها  امعتمد، هذا الكفاح من الحماية إلى غاية االستقالل امتد
التي وقفت في وجه المشاريع االستعمارية التي حاولت و ، الدور الكبير في التوعية واإلصالح
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ونظرا لقيمة هذه المؤسسات الدينية والعلمية حددت موضوع ، طمس الشخصية التونسية
 : بحثي الذي يتمثل في

 سياسة الدينية والثقافية"المؤسسات الدينية والعلمية بتونس ودورها في مواجهة ال
 (.1956 -1881الفرنسية)

 : أسباب اختيار الموضوع -1

 الذاتية والموضوعية. األسبابلقد وقع اختياري على هذا الموضوع لجملة من  

 .الدينية والثقافية بعاداألالشخصية لدراسة المواضيع ذات  يتفي رغب تتمثل: الذاتية -أ

ن وجدت فهي عبارة ا  و  ،هذه المواضيع التي تتناول الدراساتقلة تتمثل في  :الموضوعية: ب
 عن دراسات جزئية.

 علىوالرغبة في التعرف  الدراسات في هذا المجال إثراءذلك العمل على  إلى ةباإلضاف
دور هاته المؤسسات الدينية والعلمية في الدفاع عن البالد التونسية خالل الفترة الهامة من 

 تاريخها.

 : الموضوعأهمية  -2

تكمن أهمية الموضوع في كونه يسلط الضوء على الجوانب التي ظلت غامضة حول 
الثقافية التي قادتها المؤسسات الدينية  أثار السياسة االستعمارية ودورها في بروز المقاومة

 ثر األساليب االستعمارية التي مورست ضدها.إوالعلمية على 
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 االشكالية:-3

فيم تتمثل المؤسسات : التالية والرئيسية لهذا الموضوع اإلشكاليةوانطالقا من هذا نطرح 
الدور الذي  (؟ وما1956 -1881الدينية والعلمية في تونس خالل فترة الحماية الفرنسية)

 لعبته في مواجهة السياسة الدينية والثقافية الفرنسية؟.

 : أما عن األسئلة الفرعية -

 ؟والثقافية الفرنسية المنتهجة السياسة الدينية كيف كانت -

 ؟لهذه السياسة الفرنسية مواجهة المؤسسات الدينية والعلمية هي أشكال ما -

 كيف كان موقف المؤسسات الدينية والعلمية من السياسة الفرنسية؟ -

 ما هي مظاهر هذه السياسة الدينية والثقافية الفرنسية؟ -

 حدود الدراسة: -4

م، أي بمعني 1956لى سنةإم 1881أما بخصوص الفترة الزمنية المدروسة من سنة
منح و لغاء الحماية إلى غاية إمن بداية انتصاب الحماية الفرنسية وتوقيع معاهدة باردو 

 م.1956االستقالل التام للتونس سنة

 : المنهج المعتمد-5

ومن بين المناهج المعتمدة لهذه الدراسة هو المنهج التاريخي كونه ضروريا في كل 
 ما يتعلق باستعراضوخاصة في، دراسة تاريخية ويسمح لنا بعرض الوقائع كرونولوجيا

 وكذلك عرض مراحل السياسة الفرنسية في تونس.، المؤسسات الدينية والعلمية
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 : خطة البحث -6

تلف جوانبه فقد في مخ أكثربالموضوع  واإلحاطةالمطروحة  اإلشكاليةعلى  لإلجابة
تناولت التعريف  األول ففي الفصل .وثالثة فصولعالجته وفق خطة متكونة من مقدمة 

في حين الفصل الثاني بعد فرض الحماية الفرنسية، قبل و  بالمؤسسات الدينية والعلمية بتونس
 تضمنقد ف واألخيرعن الفصل الثالث  أما، والثقافيةالسياسة الفرنسية الدينية  إلىتطرقت 

 .الفرنسية والثقافية دور المؤسسات الدينية والعلمية في مواجهة السياسة الدينية

، خالل هذه الدراسة من إليهاالنتائج التي توصلت  أهمالبحث بخاتمة تتضمن  وأنهيت
ثراء   هذا الموضوع.كما دعمت هذه الدراسة بمجموعة من المالحق لتوضيح وا 

 : مصادر ومراجع البحث -7

هذا البحث متضمنة كتب  انجازتنوعت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في 
حسب  أهميتهاتفاوتت  مقاالت ومجالت ودوريات ورسائل جامعية إلى باإلضافةبالعربية 

 : المصادر أهمعالقتها بالموضوع ومن 

في  عليها اعتمدتمن أهم المصادر التي  الثعالبي،لمؤلفه عبد العزيز "تونس الشهيدة"  -
" لمؤلفه الحبيب ثامر هذه تونس"أما كتاب  .دراسة السياسة التعليمية الفرنسية في تونس

احتوى على العديد من السياسة الفرنسية في كافة المجالت ومن بينها السياسة التعليمية 
" والفكرية األدبية الحركة"خر المهم كتاب والمصدر اآل .والدينية التي كانت محور دراستي

فادني كثيرا في التعريف بالمؤسسات الدينية والعلمية بتونس أالذي  عاشور بن الفاضل محمدل
لمؤلفه أحمد توفيق المدني  1أما كتاب "حياة كفاح"، ج .قبل وبعد فرض الحماية الفرنسية

دبية خاصة المؤسسات األالذي تضمن البعض من جوانب المؤسسات العلمية في تونس و 
 والفكرية.
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 : أما المراجع المعتمدة

 ،لمؤلفه خير الدين شترة.1ج، "م1956 -1900الطلبة الجزائريون وجامع الزيتونة" -

 "، لمؤلفه الطاهر المناعي.المثقفون التونسيون والحضارة الغربية" -

 "،لمؤلفه علي الزيدي.م1945 -1904دورهم في الحركة الوطنية التونسية الزيتونيون" -

 : صعوبات البحث -8

من أهم الصعوبات التي واجهتني لدراسة هذا الموضوع هو طول الفترة الزمنية المعنية 
حداث سياسي وثقافي لتداخل وكثرة األبين ما هو محاولة الفصل  ، وكذابالدراسة وتشعبها
 .طيلة هذه الفترة

الموضوع الذي يحوي بداخله جزئيات دينية وثقافية تحتاج أن تكون مواضيع  شساعة -
الحركة األدبية ، الصحافة، المدرسة الصادقية والخلدونية، )جامع الزيتونة أخرىمذكرات 
 السياسة االستعمارية الفرنسية (.، والفكرية

 عدم الحصول على المصادر األصلية التي تمس الموضوع. -

الموضوع وقلة المادة العلمية في بعض عناصر الموضوع تكاد تكون  شح ما كتب عن -
 في بعض المراجع العربية .فقط إشارات 

رجو أن أكون قد وفقت في اإللمام واإلحاطة بمعظم جوانب هذا البحث أوفي الختام  
 فلي شرف المحاولة والتعلم. أخطأتن ا  ن وفقت فمن اهلل و إف

 



 

 

 الفصل األول
تعريف المؤسسات الدينية والعلمية بتونس قبل وبعد فرض 

 الحماية الفرنسية

: واقع المؤسسات الدينية والعلمية بتونس قبل فرض الحماية أوالا 
 الفرنسية

 .التعليم التونسي التقليدي -1
 .التعليم التونسي العصري -2
  .الخاص باألوروبيين التعليم -3

 ا: التعريف بالمؤسسات الدينية بعد فرض الحماية الفرنسيةثانيا 
 .جامع الزيتونة -1
 .مؤسسة الزوايا والطرق الصوفية -2
 .مؤسسة األوقاف واألحباس -3

 ا: التعريف بالمؤسسات العلميةثالثا 
 .المدرسة الصادقية -1
 .المدرسة الخلدونية -2
 .دقيةاجمعية قدماء الص -3
.النوادي العلمية والفكرية -4
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 واقع المؤسسات الدينية والعلمية قبل فرض الحماية الفرنسية: أوالا:

شهدت المؤسسات الدينية والعلمية في تونس قبل الحماية الفرنسية في ظل الحياة 
فكانت المؤسسات الدينية والعلمية ، كبيرا في شتى مجاالتها الثقافية للمجتمع التونسي ازدهارا

اشتمل دورها على التعليم بكافة  وقد، وجه لعملة واحدة وهو النهوض بالبالد حضاريا وثقافيا
كما ، وكانت معاهدها تستقبل الطلبة التونسيين والعرب والمسلمين من عدة جهات، أطواره

ابن الجزار والناقدين األدبيين ابن شرف وابن رشيق اشتهر منها العديد من العلماء أمثال 
 . 1والمؤرخ ابن خلدون والفقيه ابن عرفة

كان لجامع الزيتونة دور هام وممتاز في نشر هذه الثقافة وكان مركزا لماضيه من 
حيث فتحت أبوابها لكل طالب ، مكتبة بها عشرات اآلالف من الكتب القيمة وشهرة أساتذتها

 .2سواء لمواصلة التعليم أو لحضور المحاضراتالعلم والمعرفة 

وتأثر أحمد  19كما شهدت تونس بوادر نهضة ثقافية إصالحية في منتصف القرن 
بالحركات اإلصالحية في المشرق العربي مما فتح أمامه باب اإلصالحات حتى شملت  3باي

خر آو  تقليدي تعليم تونسي مكما قسم التعليم في تونس إلى ثالثة أقسا، المجال العلمي
 .4يدرس ضمن المؤسسات الدينية والتعليمية عصري وتعليم أوروبي

هو باألساس تعليم ديني يقوم على تدريس القرآن والحديث  :التقليديتونسي التعليم ال -1
عقلية مثل التاريخ والجغرافيا  أخرىجانب هذه المواد الشرعية مواد  إلىوالفقه لكنه كان يجمع 

                                                           
1
 . 57ص ، م1975، بيروت، دار القدس، الجندي سامي، ترجمة وتقديم، 1ط، تونس الشهيدة، عبد العزيز الثعالبي - 
 . 58نفسه، ص - 2
م حيث أدخل العديد من إصالحات من 1837هو أحمد باي بن مصطفى، أول مشير على تونس سنة : أحمد باي - 3

صالحات اقتصادية، زار أوربا واقتبس منها أساليب حديثة أدخلها  نشاء المدرسة الحربية بباردو وا  بينها إصالحات عسكرية وا 
دار ، 1ط، األعالم،  ظر: خير الدين الزركليم. ين1855على جيشه، كما منع تجارة الرق، وسافر إلى باريس، توفي سنة

 . 258 - 057، ص ص1، جم 2002، لبنان - بيروت، العلم للماليين
4
مجلة ، "(1913 - 1881) "السياسة الفرنسية حيال تونس، جمعة عليوي فرحان الخفاجي ووسام هادي عكار عظيم - 
 . 265ص، م2015، 214العددبغداد، ، ألستاذا
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وتؤهله للتعامل مع الحياة ونذكر من بين  بالتي كانت تصقل ذهنية الطالواألدب والفلسفة 
 هذه المؤسسات التي يلقى فيها هذا النوع من التعليم:

التونسية فمثال بلغ عددها في القيروان  كانت منتشرة في كامل أنحاء البالد الكتاتيب: -أ
ن يدرس بها المؤدب الذي وكا، يتردد عليها األطفال الصغار لحفظ القرآنكتابا حيث  650
نظرا للدور الذي تمثله الكتاتيب في ، بتلقين هؤالء األطفال ما تيسر من القرآن الكريم ميقو 

 .1صقل موهبة الطفل من خالل تعلمه طريقة الحفظ وتنمية ذاكرته
 :2يالةوضح تواجد الكتاتيب بمختلف مناطق اإليالجدول اإلحصائي 

 التالميذعدد  عدد الكتاتيب المنطقة
 639 22 تونس
 1635 65 القيروان
 893 45 سوسة
 427 19 المنستير
 650 23 صفاقس
 1059 39 جربة
 270 23 قفصة
 564 26 توزر
 366 37 نفطة
 171 11 نفزاوة

 1268 42 الوطن القبلي
وال يعني انتشار الكتاتيب في تونس أنها كلها في حالة جيدة من حيث هي فضاء لتلقي 

وهذا ما يرجع ، قليلة التهوية رثة المرافق والمفروشات، منها هشة عدد   ة  ذلك أن أبني، التعليم

                                                           
، نصر الجويلي إشراف، (ماجستيرشهادة رسالة )، م1930م الى1881الحضور المسيحي بتونس من، ريم غانمي - 1

 . 46ص، م2004 - 2005، جامعة تونس، ألصول الدين األعلىالمعهد 
 . 50ص، نفسه - 2
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سببه إلى سوء تصرف وكيل األوقاف الذي يزور الحسابات ليستحوذ على مداخيل األوقاف 
ببعث إدارة ، م1873العمومية ولهذا السبب بادر خير الدين لما تولى الوزارة الكبرى في سنة 

وذلك لتجنب االختالس والوضع ، 1سميت فيما بعد "بجمعية األوقاف"، م1874اف سنةاألوق
 .2الفوضوي لموارد األوقاف العمومية

في فيفري سنة  فقد صدر قرار، أما فيما يخص تنظيم التعليم االبتدائي في الكتاتيب
تزكية م يتعلق بضبط مقاييس دقيقة في اختيار مؤدبي الكتاتيب إذ أصبحوا خاضعين ل1876
لجنة تتألف من عضوين: أحدهما من ، ولتنفيذ هذا القانون تشكل في كل بلدة، الحكومة

وأوكلت إليهما مهمتان هما: ضبط ، واآلخر من أمين المؤدبين بالمنطقة، المجلس الشرعي
 .3والقيام بزيارة تفقد منتظمة للكتاتيب، قائمة بالمؤدبين

 المساجد: -ب

 500تزخر البالد التونسية بالعديد من المساجد والجوامع والتي تصل إلى حوالي 
التي تغطي كل المحطات التاريخية والتي كان من أشهرها جامع القيروان والزيتونة و مسجدا 

كانت تدرس به العلوم الشرعية كالتفسير ف، حيث كان هذا األخير مقصد لطالب العلم والعبادة
تلقين بهدف الحديث واللغة والنحو وكانت منهجية التدريس فيها تقوم على والفقه وأصوله وال

أكثر ما يمكن من العلوم وأكثر ما يمكن من المسائل ويعد جامع الزيتونة من  بتحفيظ الطال
 .4أهم المساجد التعليمية في تلك الفترة

                                                           
لها وكان أول رئيس ، م بإشارة من الوزير األكبر خير الدين1785نشأت بمقتضى أمر صادر سنة : جمعية األوقاف - 1

، األوقاف األهلية وهي التي حبست على ذرية الواقف: األول: وقسمت األوقاف إلى قسمين، الشيخ محمد بن مصطفى بيرم
ومن بين مهام جمعية األوقاف تمويل جهات عدة والقيام ، األوقاف التي حبست على أعمال البر واإلحسان: واألخر

تمويل ، دفع مرتبات ألهل المجلس الشرعي، دفع مرتبات المدرسين، يمهابناء األسوار واألبراج وترم: بوظائف متنوعة منها
 www. mawsouaa. tn،  جمعية األوقاف، الموسوعة التونسية المفتوحة: ينظر. مدارس السكنى للطلبة الزيتونيين

 . 47ص، المرجع السابق، ريم غانمي - 2
 . www. mawsouaa. tn، الحماية الفرنسيةالكتاتيب قبل وبعد ، الموسوعة التونسية المفتوحة - 3
 . 47ص، المرجع السابق، ريم غانمي - 4
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خير الدين وبالرغم من اإلصالحات التي قام بها العديد من المفكرين المصلحين أمثال 
ظهور  إلىمما أدى ، فقد ظل هذا النوع من التعليم تعليما تقليديا في مناهجه ومواده ؛التونسي

 . 1نوع جديد وهو التعليم العصري

 التعليم التونسي العصري: -2

أن ما حققه الغرب من تقدم وتطور في جميع المجاالت  إلىتفطنت النخبة اإلصالحية 
تماعية بفضل ما اكتسبته من العلوم العصرية والمستحدثة والتي واالقتصادية واالج السياسية

فدعوا إلى إنشاء مؤسسات علمية عصرية تدرس فيها ، تفتقر لها البلدان العربية اإلسالمية
التي وقع  ومن هذه المؤسسات، العلوم الحديثة واللغات األجنبية إلى جانب العلوم الشرعية

 :2إحداثها

  :3المدرسة الحربية بباردو - أ
م بضاحية 1840 مارس 5 فيأسسها أحمد باشا  إصالحية هي أول مدرسة عصرية

 .هندسين والموظفينوتخرج منها مفتعد مكتبا حربيا لتعليم ما يلزم من فنون القتال  باردو
ليشرف على تعليم هؤالء  Caligaris"4"يطالي يسمى كاليغاريسإبط افوقع جلب ض

كما كان يدرس فيها بعض اللغات األوربية وبعض العلوم األخرى مثل الرياضيات ، الطلبة
 . 5جانب تعليم اللغة العربية وتحفيظ القرآن إلىوالكيمياء والهندسة 

                                                           
 . 49 - 48ص ص، ريم غانمي، المرجع السابق - 1
  نفسه. - 2

 . "مكتب العلوم الحربية" وكذلك "نمكتب المهندسي" كما سميت أيضا باسم - 3
م عمل كمدرب لنواة 1834تونس سنة  إلىحيث قدم ، بإيطاليابمدينة تورينو  م1808يدعى لوي كاليقاريس ولد سنة  - 4

م( ثم عين مديرا للمدرسة باردو ودرس فيها الرياضيات والعلوم 1837 - 1835) الجيش النظامي في عهد مصطفي باي
: ينظر. م1871توفي سنة ، يطالية حيث عين أستاذا للغة العربية بمدينة تورينوإيطاليا بعد الوحدة اإل إلىثم عاد ، العسكرية

 . 24ص، م2008،  تونس - صفاقس، مكتبة عالء، 1ط، أبحاث في تاريخ تونس الحديث والمعاصر، بلغيث الشيباني بن
، 4م، ج1999، الجدار العربيجة للكتجاب، 2، مججإتحاف أهل الزمان بأخبار توونس وعهود األموانأحمد بن أبي الضياف،  - 5

 . 36ص



 تعريف المؤسسات الدينية والعلمية بتونس قبل وبعد فرض الحماية الفرنسية              الفصل األول
 

15 
 

فكانت هذه ، اللغة العربية والتربية الدينية 1كما درس بها الشاعر التونسي محمود قبادو
لكن أغلقت هذه ، لتونسية على الحداثة الغربيةالمدرسة نافذة اطلعت من خاللها النخبة ا

 .2م1869المدرسة أبوابها سنة 

 : يناألوروبيالخاص بالتعليم  -3

وذلك لرغبة الجاليات ، لقد ظهر التعليم األوربي في البالد التونسية منذ وقت مبكر
والمالطية يطالية حيث ظهرت المدارس الفرنسية واإل، المتواجدة في البالد لتعليم أبنائها

مدرسة ومن بين هذه  20 واليهودية. فنخص بالذكر المدارس الفرنسية التي بلغ عددها
 saint"م معهد القديس لويس 1845المدارس نذكر: مدرسة القس بورغاد التي أصبحت سنة 

Louis"  م 1859ومدرسة إخوان المذهب المسيحي التي أنشأت مدرستين األولى سنة
ومؤسسات أخوات القديس يوسف التي أنشأت ، م بحلق الوادي1871بالحاضرة والثانية سنة 

فضال عن إحداثهن لمستوصف ومستشفى ، 3مدرستين ابتدائيتين بالحاضرة م1840سنة 
المدرسة األولى مجانية وفي الثانية وقد كانت الدراسة في ، صغير بنهج سيدي صابر

 .4بالمقابل

وأما عن بقية المؤسسات الدينية فنجد رؤية التونسيين لإلسالم رؤية ضيقة تقتصر 
معظمها على القضاء والقدر والمحافظة بشدة على تقاليد األجداد واآلباء الرافضة ألي حركة 

                                                           
م بتونس، له العديد من األعمال من بينها تعيينه مفتي 1821هو مصلح وشاعر تونسي ولد سنة: محمود قبادو - 1

، تقديم وتعريب، 1، طأعالم تونسيونم. ينظر: الصادق الزمرلي، 1871المجلس الشرعي ثم قاضًيا بباردو، توفي سنة
 . 70 - 64م، ص ص1986حمادي الساحلي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

الرشيد للنشر ، م(20 - 19/وه14 - 13)في القرنين والفكرية في تونس ةالحركة األدبي، لفاضل ابن عاشورمحمد ا - 2
 . 33ص. م2009، تونس ،  والطباعة

 إشراف، ث(شهادة التعمق في البح)، م1886 - 1886المدارس الحرة الفرنسية في البالد التونسية، مشرفية مديحة - 3
 . 49ص، م1990ماي، تونس العاصمة، فريلأ9 واالجتماعية شارع  اإلنسانيةكلية العلوم ، توفيق بشروفي

، )رسالة دكتوراه(، إشراف ابن التعليم في تونس منذ قيام الدولة الحسينية إلى انتصاب الحمايةالعروسي الميزوري،  - 4
 . 213م، ص1994حمدة، وسيلة بلعيد، المعهد األعلى ألصول الدين، جامعة الزيتونة، تونس، 
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أغلبه كان مالكيا فهذا المذهب وخاصة أن المجتمع التونسي ، تطورية ألنها في نظرهم بدعة
يتميز بالتشدد ويرفض االجتهاد بعكس السلطة القائمة في تونس آنذاك التي كانت مذهبها 

 .1حنفيا وهو أقل تشددا من مذهب اإلمام مالك

كان في تونس أربعة طرق صوفية أساسية منتشرة في أوساط المجتمع التونسي وهي 
وكانت منظمة تنظيما محكما ولشيوخها تأثير معنوي ، نوسيةالقادرية والتجانية والرحمانية والس

فكانت أغلبية التونسيين كانت تنتمي إلى إحدى هذه الطرق ألنه ، كبير في المجتمع التونسي
 .2فالشيطان شيخه"، في اعتقادهم "من ال شيخ له

م أما عن مؤسسة الزوايا فكانت منتشرة عبر التراب التونسي حيث كان لها دور هام تقو 
ن بأن لشيوخ الطريقة و حيث اعتقد التونسي، بنشر التعليم الديني المعرفي في كافة المناطق

بركة ال حدود لها يستطيعون بها معالجة كل األمراض سواء العضوية أو النفسية إلى جانب 
 .3ما يقومون به من نشر للعلوم الدينية

 التعريف بالمؤسسات الدينية في تونس: ثانياا:

والتجي تمثجل مجورد رزق وتعلجيم ، برز المعالم اإلسالميةأتعتبر المؤسسات الدينية في تونس من 
لهججا تتمثججل فججي جججامع الزيتونججة والزوايججا واألوقججاف وغيرهججا مججن المؤسسججات الدينيججة األخججرى التججي 

وهججججي ، ظهججججرت علججججى عاتقهججججا المؤسسججججات العلميججججة مواكبججججة التطججججورات العصججججرية فججججي مناهجهججججا
 كالتالي:

 

                                                           
م، )رسالة لنيل شهادة 200 - 1899 فرحات عباس والحبيب بورقيبة دراسة تاريخية وفكرية مقارنة، عز الدين معزة - 1

شراف عبد الكريم بوصفصاف، قسم التاريخ، كليه العلوم االجتماعية واإلنسانية، الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر(، إ
 . 68م، ص2009 - 2008جامعة منتوري، 

  . 69نفسه، ص - 2
 . 40ص، المرجع السابق، التليلي العجيلي - 3
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   جامع الزيتونة: -1

فريقيا والعجالم اإلسجالمي منجذ ا  من أقدم معاهد العلم والتعبد بتونس و  1يعتبر جامع الزيتونة
تأسيسه فهو النجواة األولجى للمججالس العلميجة التجي كانجت يتجرنم فيهجا بقجراءة القجرآن الكجريم وتجالوة 

الججامع لمجا كجان واليجا ويعتقجد أن عبجد اهلل بجن الحبحجاب هجو الجذي اخجتط هجذا ، الحديث الشريف
"أن عبججججد اهلل بججججن  كمججججا يؤيججججد هججججذه الفكججججرة ابججججن األثيججججر فججججي كتابججججه حيججججث يقججججول:، 2علججججى إفريقيججججة

   .3م"735فريقية في هذه السنةإالحبحاب دخل 

ے  ے    ھہ  ھ  ھ   ھ  چ اسجتنادا إلجى اآليجة الكريمجة، جامع الزيتونجةبوقد سمي 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې      ۇڭ  ڭ  ۇ  ڭۓ         ۓ  ڭ

ی    یېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ۇئوئ  وئ  ۇئ   ەئې  ې  ې  ى  ى   ائ   ائ  ەئ

 چی  ی  جئ    
4 . 

فتبججججرك النججججاس بتسججججمية ، وقججججد سججججمي بجججججامع الزيتونججججة الشججججتهار الججججبالد التونسججججية بزياتينهججججا
 .5ألقرب للصوابويبدو أن هذا الرأي هو ا، مسجدهم بمسجد الزيتونة

كججان (( حيججث قججال صججاحب المججؤنس، وأول مججا عججرف مججن هججذا الجججامع صججومعته الشججهيرة
حتجى كجانوا يقولجون هجذه البقعجة ، ويأنسجون براهجب كجان يتعبجد بهجا، العرب ينزلون بإزاء صومعته

 .6تونس((

                                                           
 . 136ص، 01ينظر الملحق رقم - 1

، األكبر السلطان أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذويالعبر وديوان المبتدأ والخبر في ، ن ابن خلدونعبد الرحم - 2
 . 404ص، م1968، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 3مجلد

 . 185ص، م1965، بيروت، دار الكتاب العربي، 5مج، الكامل في التاريخ، األثيرابن  - 3
 . 35اآلية، سورة النور - 4
، تحقيق محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب 1، طالظريف بحسن التعريفمسامرات أبي عبد اهلل بن عثمان السنوسي،  - 5

 . 478، ص3اإلسالمي، بيروت، ج
، تونس، مطبعة الدولة التونسية، 1ط، المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس، عبد اهلل القاسم الرعيني القيرواني أبي - 6

 . 10ص
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ارتجججبط ، مؤسسجججة دينيجججة ثقافيجججة لهجججا هيبتهجججا، علجججى مجججر العصجججور ججججامع الزيتونجججة وبالتجججالي أصجججبح
ومجن ، كجلل نيفجر وآل عاشجور آل بيجرم، بتاريخ تونس ومن هذا الجامع تخرج جموع من العلماء

 .1الزيتونة تخرج متخصصون في اإلفتاء والفقه والتفسير والسير واألصول واآلداب

 الزيتونة الجامعة:  -أ

صجبغة لم يكن الجامع ليحتل المكانة العالمية لجوال أنجه كجان قبلجة طالجب العلجم فقجد اكتسجى 
 الجامعة منذ تأسيسه وتثبيته كمركز للتدريس.

فتأسسجججت هجججذه الجامعجججة علجججى تقجججوى مجججن اهلل ورضجججوان فهجججي أول مدرسجججة فكريجججة أشجججاعت 
 ومججن أبججرز مججن ذاع صججيته فججي هججذه المؤسسججة العلميججة هججو، فججي تحصججيل العلججم، روحججا علميججة

ة )علججى الفقججه واإلمججام سججحنون صججاحب المدونجج، وأسججد بججن الفججرات، "علججي بججن زيججاد" )مؤسسججها(
 .  2المالكي(

 الزيتونة ونظام التعليم:  -ب

، حتججى يتسججنى لججه إخججراج جيججل مججن طلبججة العلججم، لقججد وضججع جججامع الزيتونججة خطججة للتججدريس
إلدراكججه فائجججدة تججنظم التعلجججيم وكافيجججة ، فأخججذ المشجججير أحمججد باشجججا بتنظججيم التعلجججيم بجججامع الزيتونجججة

فأمجد التعلجيم وأهلجه باإلعانجات ، اة فجي رزقهجمالمدرسين فرصد لهجم أججورا تتناسجب وتكجاليف الحيج
الواسججعة وسججن لججه نظامججا حيججث ألقججاه فججي اجتمججاع حضججره األعيججان والعلمججاء وطلبججة وعلججق هججذا 

 .3البيان على باب من أبواب الجامع

                                                           
 . 26ص، م1971، تونس، دار التونسية، علي الرضاجمع وتحقيق ، تونس وجامع الزيتونة، لخضر حسينامحمد  - 1
، م1947 - 1934 - النضاليةفي مسيرتها  ةتاريخيدراسة  - جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين، عامر مريقي - 2
كلية العلوم ، اإلسالميةقسم اللغة والحضارة ، مولود عويمر إشراف، (اإلسالميةمذكرة شهادة الماجستير في العلوم )

 . 77ص، م2011 - 2010، 2معة الجزائرجا، اإلسالمية
 . 79ص، عامر مريقي، المرجع السابق - 3
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الجججذي أقجججر  1وبعجججد وفجججاة المشجججير أحمجججد باشجججا خلفجججه المشجججير الثالجججث محمجججد الصجججادق بجججاي 
اإلجراءات المتممة لألخذ بعين االعتبار ما جاء في المعلقة األحمدية بإشارة من بعجض رججال 

وفججي عهججده تججم انتخججاب خيججر الججدين للججوزارة الكبججرى هججذا األخيججر انتخججب بججدوره لجنججة مججن ، 2دولتججه
فصججال مبوبججة  67م أمججرا مشججتمال علججى1876علمججاء الزيتونججة ورجججال الدولججة أصججدرت فججي عججام 

 العلوم التي تدرس بالجامع ومراتبها ثالثة: يلي: كما

 *شؤون المدرسين والطلبة.

 *أعمال المشائخ والنظار.

 *طريقة تنظيم االمتحانات في آخر السنة الدراسية. 

مستشججار ، وقججد عججزز الججوزير خيججر الججدين هججذا اإلصججالح والتنظججيم بإحججداث وظججائف ثالثججة
 .3هذا المستشار بجامع الزيتونةللمعارف بالوزارة الكبرى وبتعيين نائبين ل

تعلججججيم علججججوم الشججججريعة وتعلججججيم العلججججوم ، وينقسججججم التعلججججيم بجامعججججة الزيتونججججة لفججججرعين كبيججججرين
، والفقجججه، والتوحيجججد، والحجججديث، والقجججراءات، تفسجججير القجججرآن:أمجججا العلجججوم الشجججرعية فهجججي، الوضجججعية

 .4والفرائض...وغير ذلك

، والمنطجق، والشجعر، واألدب، والبيجان، والمعاني، أما العلوم الوضعية فهي كاألتي: اللغة
وكججل واحججد مججن هججذين التعليمججين يجججري فججي ثالثججة ، والمسججاحة، والحسججاب، والجغرافيججة، والتججاريخ

وتمكجن مزاولهجا مجن ، تجزاول بفرعجي الججامع بتدائيجةاالفجدروس ، درجات ابتدائية ووسجطى وعاليجة

                                                           
قام ، بعد وفاة المشير احمد باشا 1859سبتمبر 23اعتلى العرش يوم و م 1813فيفري7ولد في : محمد الصادق باي - 1

 . 14 - 13ص ص، 5ج، السابق المصدر، الضياف أبيحمد بن : أينظر. 1882كتوبرأ 18توفي يوم ، إصالحاتبعدة 
 . 29 - 28ص - ص، المصدر السابق، لخضر حسينمحمد ا - 2
، 1م، ج2008، دار البصجائر للنشجر، الجزائجر، 1956 - 1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونوةخير الدين شترة،  - 3

 . 701ص
 . 32ص، السابق صدرالم، الخضر حسينمحمد  - 4
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الدرججة الثانيجة يمكجن مزاولجه مجن شجهادة  "األهليجة" وتعلجيم الحصجول علجى شجهادة ابتدائيجة تسجمى
والتعليم العالي ينتهي بالحصجول علجى شجهادة تسجمى "العالميجة" وكجل هجذه ،  1تسمى "التحصيل"

 .2الشهادات تمنح ألصحابها باالمتحان العمومي الكتابي والشفاهي

، والتالميججذ المحججرزون علججى شججهادة العالميججة لهججم الحججق فججي طججرق أبججواب الوظججائف العامججة
، فالججذين زاولججوا العلججوم الشججريعة لهججم أن يتقججدموا لخطججط العدالججة واإلمامججة والقضججاء والفتججوى...الخ

والنججابغون فججي العلججوم الوضججعية لهججم حجججق االنخججراط فججي سججلك الوظججائف بججاإلدارات وبالمججججالس 
 .3العدلية

   مناهج التعليم بجامع الزيتونة: -ج

التدريس فيجه التجي عرفجت أوج عطائهجا ومن أهم ما تميز به جامع الزيتونة مناهج وطرق 
ثم شجهدت ، م19حدود النصف األول من القرن إلىثم عرفت مرحلة تأزم ، في العهد الحفصي

حركيجة إصجالحية اسجتمرت ، م19وفي إطجار المجد اإلصجالحي الجذي عرفتجه الجبالد خجالل القجرن 
المعلقججة الججذي  أو كمججا عججرف بالقججانون الخيججري أو، 4مججع المشججروع اإلصججالحي لخيججر الججدين باشججا

إال أن تالشججي الفكججر اإلصججالحي خجججالل ، أكججد علججى ضججرورة إدخجججال مججواد جديججدة فججي التجججدريس
 . 5جعل الجامعة الزيتونية تدخل مرحلة أزمة شاملة ،م19الربع األخير من القرن

                                                           
يتحصل عليها ، "التطويع" سمام وكان يطلق عليها 1874شهادة التحصيل هي شهادة زيتونية بدأ العمل بها سنة  - 1

أليس ، محمد الطاهر بن عاشور: ينظر. سنوات المعدل في الدراسة يختمها باجتياز امتحان07الطالب بعد قضاء مدة
 . 87صم، 2006، دار سحنون، تونس، 1ط،  -التعليم العربي اإلسالمي  - الصبح بقريب

 . 33ص، المصدر السابق، محمد الخضر حسين - 2
 . 292ص، م1986، بيروت، اإلسالميدار الغرب ، 1ط، صفحات من تاريخ تونس، محمد بن الخوجة - 3
بصل ، شركسي األصل جاء صغيرا الى تونس واتصل وزير ومؤرخ من رجال االصالح االسالمي خير الدين باشا:- 4

بصاحبه أحمد باي وتعلم بعض اللغات، وتقلد مناصب عالية، كما له  كتابه الشهير أقوام المسالك في معرفة أحوال 
 .375، ص2م، ج2002لبنان، -،دار العلم للماليين، بيروت1خير الدين الزركلي، االعالم،ط ينظر: الممالك.

 . 703خير الدين شترة، المرجع السابق، ص - 5
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حججين أقججدم األميججر أحمججد بججاي ، م1842ولججم يهججتم المسججؤولون بشججؤون التعلججيم إال فججي سججنة
وبعد ذلك التاريخ ببضعة عقود وعلجى ، على تنظيم الدروس بجامع الزيتونة األول للمرة األولى

أي بعجججد عجججام مججن تأسجججيس المدرسجججة الصججادقية بعنايجججة الجججوزير ، م1876وجججه التحديجججد فجججي سججنة 
الجذي أعطجى ، م1876ججانفي 27أصجدر نفجس الجوزير األمجر المجؤرخ فجي ، المصلح خير الجدين

ولكججن ذلججك األمججر قججد ، األدبججي الملقججن بالجامعججة الزيتونيججةدفعججا جديججدا للتعلججيم الججديني والقججانوني و 
علججى ورق بالنسججبة إلججى تججدريس العلججوم العصججرية التججي أراد خيججر الججدين إقحامهججا فججي  ابقججى حبججرً 

وذلجججك بسجججبب معارضجججة بعجججض كبجججار الشجججيوخ الجججذين كجججانوا يجججرون فيهجججا ، بجججرامج التعلجججيم الزيتجججوني
 .1البدعة ضربا من ضروب الرجس أو

 الزيتونة بعد الحماية الفرنسية:جامع  -د

يجابا بكجل التطجورات التجي شجهدتها الجبالد التونسجية بسجبب ، لقد تأثر جامع الزيتونة سلبا وا 
الجججذي تجاذبتججه ريجججاح التقليجججد  يممججثال فجججي الججتحكم فجججي شججؤون الشجججعب التونسجج، التججدخل األجنبجججي

ي والتخلججف الحاصججل والتجديججد بسججبب انقسججام العلمججاء علججى أنفسججهم فججي مواجهججة الوضججع المتججرد
 .2في الحركة الثقافية والفكرية

من هنا شكل جامع الزيتونة عنصرا أساسيا من قضية اإلصالح سواء فجي تجونس أو فجي 
كمججا أن هجججذه اإلصجججالحات كانججت محجججل اهتمجججام ومتابعججة مجججن طجججرف ، الشججمال اإلفريقجججي عمومجججا

 .3السلطات التونسية سواء سلطة الباي وحاشيته أو سلطة الحماية

ه الحركججة التجديديجة التججي عرفهججا ججامع الزيتونججة خاصجة فججي نهايججة القجرن التاسججع عشججر هجذ
تعجججود أساسجججا إلجججى النهضجججة اإلصجججالحية التجججي عرفتهجججا تجججونس فجججي عهجججد ، وبدايجججة القجججرن العشجججرين

                                                           
 . 707صخير الدين شترة، المرجع السابق،   - 1
شهادة )، م1955 - 1948 رادةوطنية التونسية من خالل جريدة اإل البعد المغاربي للحركة ال، محمد الطيب رزوق - 2

، م2014 - 2013، 2جامعة الجزائر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم التاريخ، لزهر بديده إشراف، (ماجستير
 . 126ص

 . 126، صنفسه- 3
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فكانججت هججذه التغييججرات بنيججت علججى تلججك اإلصججالحات المتمثلججة ، محمججود قبججادو وخيججر الججدين باشججا
إذ يرجججع سججبب االنحطججاط هججو تججركهم لعلججومهم ويتوجججب ، حمججود قبججادوفججي األفكججار التججي رآهججا م

علجججيهم األخجججذ مجججن العلجججوم األوروبيجججة فجججي حجججين كانجججت رؤيجججة خيجججر الجججدين لإلصجججالح تنطلجججق مجججن 
معرفججة عوامججل التقججدم األوروبججي والتججي يوجزهججا فججي الججنظم السياسججية التججي دفعججت عجلججة التطججور 

ناهجهججا التعليميججة ومججن هججذه األفكججار جججاءت ألنهججا بنيججت علججى العججدل والحريججة بعججد أن طججورت م
 .1م من طرف خير الدين باشا1875فكرة إنشاء المدرسة الصادقية سنة 

وفجي نفججس الوقجت الججذي أعججدت فيجه اللجنججة المشجرفة علججى وضججع برنجامج خججاص بالمدرسججة 
لزيتونة تضمن قائمة مجواد التعلجيم وضجبط لعداد برنامج إصالحي إكان لهذه اللجنة ، الصادقية

لكججن شججيوخ الزيتونججة لججم يقبلججوا بإصججالح جججذري للججتعلم فججي المعهججد فقججد ، كيفيججة سججير االمتحانججات
وامتججد هججذا التججأثير إلججى كثيججر مججن الججدول العربيججة بحيججث  عججارض المحججافظون هججذا التوجججه الجديججد

الذي ظجل ، كان تأثير كتاب "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك" لخير الدين باشا واضحا
 .2األساسي لدعاة اإلصالح والتطورالمرجع 

فجال نكجاد نججد ، فتوالت اإلصالحات على جامع الزيتونة حتى بعد الحرب العالمية الثانيجة
فججي مسجججد مججن مسججاجد القطججر التونسججي إال وهججو ثمججرة مججن ثمججار  اإمامججا وال خطيبججا وال محاضججر 

مججد الطججاهر بججن م صججدر فيهججا األمججر الملكججي بتعيججين الشججيخ مح1945ففججي سججنة، جججامع الزيتونججة
لرغبججة منججه بججأن يقججوم بإصججالح ، شججيخا للجججامع األعظججم "جججامع الزيتونججة" للمججرة الثانيججة 3عاشججور

فقججد كججان أول زعججيم دعججا إلججى التعلججيم اإلجبججاري وتنظججيم ، حججال التعلججيم بجججامع الزيتونججة وترقيتججه

                                                           
 . 126محمد الطيب رزوق، المرجع السابق،ص - 1

 . 90ص، الطاهر بن عاشور، المصدر السابقمحمد  - 2
م، كان من مشاهير 1879محمد الطاهر بن عاشور: هو والد الشيخ محمد الفاضل بن عاشور، ولد بتونس سنة - 3

مدرسي الجامع األعظم ثم رئيسا لجامعة الزيتونة، كتب عدة المؤلفات منها تفسيره للقران الكريم المعروف باسم التحرير 
 . 335ر: محمد الفاضل بن عاشور، المصدر السابق، صم. ينظ1973والتنوير، أليس الصبح بقريب وغيرها ، توفي سنة
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 1حمجد عبجدهحملة رسمية لمحو األمية ولعل هذه الثورة الفكرية نبتت معه عند مالقاتجه للشجيخ م
 .2وتشبعه بأفكاره اإلصالحية وحمل بعد ذلك محمد الطاهر بن عاشور لواء اإلصالح

منهججا ذات صججبغة ، فابتججدأ بإصججالح التعلججيم الججذي شججمل فيججه عمليججة اإلصججالح عججدة جوانججب
إدارية وأخرى ذات صبغة علمية وازدهر التعليم بجامع الزيتونة في عهد الشيخ محمجد الطجاهر 

ولجججم يكجججن ججججامع الزيتونجججة ، معهجججدا علميجججا 27غ عجججدد فجججروع الزيتونجججة إلجججى بجججن عاشجججور حتجججى بلججج
كمجججا ارتفجججع عجججدد ، مقتصجججرا علجججى الجججذكور فقجججط فقجججد شجججمل اإلنجججاث أيضجججا وخصجججص فجججرع للبنجججات

ونظمجججججت االمتحانجججججات وضجججججبطت ضجججججبطا محكمجججججا وصجججججارت هنجججججاك لججججججان ، الشجججججيوخ المدرسجججججين
 .3امتحانات تشرف على الشهادات العلمية

بجن عاشجور إصجالحات ذات صجبغة علميجة تمثلجت فجي إصجالح اشجيخ كما شملت عناية ال
، الكتجججب بكتجججب جديجججدة لحيجججث تجججم اسجججتبدا، الكتجججب الدراسجججية وأسجججاليب التجججدريس ومعاهجججد التعلجججيم

بججن عاشججور فججي هججذا السججياق: ))إن هججدف التعلججيم بهججذا المعهججد هججو الحفججاظ علججى افيقججول الشججيخ 
التجججي هجججي ضجججمان جامعتهجججا ومظهجججر مفاخرهجججا األمجججة بعلجججوم دينهجججا )...( والحفجججاظ علجججى لغتهجججا 

 .4وعزتها لذلك دعت الحاجة إلى إصالح التعليم الزيتوني في المناهج والطرق واألساليب((

 

 

 

                                                           
م، يعد أحد رموز التجديد في الفقه اإلسالمي 1849محمد عبده: هو عالم دين وفقيه ومجدد إسالمي مصري ولد سنة - 1

ء حركة ومن دعاة النهضة واإلصالح في العالم العربي واإلسالمي، ساهم بعد التقائه بأستاذه جمال الدين األفغاني في إنشا
 . 252، ص6خير الدين الزركلي، المرجع السابق، جم. ينظر: 1905فكرية تجديدية إسالمية، توفي سنة

 . 127ص، المرجع السابق، محمد الطيب رزوق - 2

 . 128 - 127ص ص، نفسه - 3
 نفسه - 4
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 كما حث الشيوخ على التفرغ وبذل الجهد في التأليف العلمي لهذا الجانب فقال:

صالح التأليف هو الخطوة األولى بجل هجو نصجف المسجافة مجن إصجالح ال فمجا ، علجوم)) وا 
نهجججا ال ترججججو التقجججدم مجججا دامجججت محبوسجججة فجججي تلليفهجججا القديمجججة التجججي  العلجججوم إال معجججاني التجججأليف وا 

 .1وقفت بها عند القديم منذ ستمائة سنة((

 مؤسسة الزوايا والطرق الصوفية: -2

د ب ججعتعججرف زوايججا مدينججة تججونس بأنهججا خاليججا لممارسججات طقججوس الطججرق الصججوفية وأمججاكن ت
  .2كذلك أضرحة ومقامات لمؤسسي الطرق من أهل الورع والصالحواعتكاف وهي 

إحججدى المراكججز الدينيججة فججي تججونس ممججا تحملججه مججن تججأثير بججالغ فججي المجتمججع  تعتبججر الزوايججا
كانججت  إذ، وتزايججد هججذا التججأثير مججع مججرور الججزمن فاكتسججب أهميججة قصججوى داخججل البججوادي والقججرى

ولشخصججية صججاحب ، كتججاب اهلل ومبججادد الججدينلتعلججيم الصججبيان الخججط و  ةتمثججل المراكججز الوحيججد
وتولججدت الزاويججة عججن الربججاط وهججي بنايججة ، حججد التقججديس إلججىالزاويججة إشججعاع دينججي يصججل أحيانججا 

وبهججا بيججوت للوافججدين عليهججا مججن ، تعلوهججا قبججة بهججا محججراب فججي الغالججب وضججريح ألحججد المججرابطين
نهجا كمجا تحتجوي الزاويجة علجى عائجدين م الجديار المقدسجة أو إلىزوار وطلبة وحجيج في طريقهم 

مطعججم وأصججبحت الزاويججة فيمججا بعججد تقججام حججول ضججريح أحججد األوليججاء المشججهورين وتحججبس عليهججا 
 .3 األمالك وتنظم بها الدروس

 دور الزوايا الدينية في تونس: -أ

كججان مججن النججاس مججن يحججبس علججى الزاويججة شججيئا مججن أمالكججه وبفضججل هججذه المججداخيل القججارة 
للزاويججة تمكنججت مججن تأديججة رسججالة تربويججة ودينيججة واجتماعيججة وثقافيججة ذات قيمججة فججي تلججك العهججود 

                                                           
 . 130صمحمد الطيب رزوق، المرجع السابق،  - 1
 سا. 45: 12م، www. commune - tunis. gov. tn ،22/04/2019، الزوايا، بوابة مدينة تونس - 2
 . 675ص، المرجع السابق، خير الدين شترة - 3
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فقججد كججان يؤمججه الطلبججة ، وشجاركت فججي نشججر الثقافججة خاصججة بججين أبنججاء أهججل الريججف وذوي الحاجججة
دروس الججج إلجججىطعجججام باإلضجججافة المجججأوى و اللجهجججات البعيجججدة ويججججدون بهجججا الفقجججراء مجججن مختلجججف ا

تجججام الشجججروط يجججدخلها  يالجججذي يجعلنجججا نتأكججد أن الزاويجججة كجججان لهجججا نظججام داخلججج يءالشججج، منتظمججةال
مرتبة التجدريس أحيانجا وكانجت الجدروس  إلىالطفل ويتعلم بها بداية من حفظ القرآن حتى يصل 

، النبججوي الشججريفلقججرآن ودراسججة قواعججد اللغججة والفقججه والحججديث التججي تلقججى بالزاويججة تشججمل تحفججيظ ا
الحلقجججة الوسجججطى بجججين التعليميجججين  لوهجججو يمثجججوالحسجججاب وهجججذا القسجججم يخجججص التالمجججذة الصجججغار 

 .1االبتدائي والثانوي

علجيم الطريقجة توهناك قسم آخر اضطلعت به الزاوية وطغى عليها في أواخر أيامهجا وهجو 
وأدت هجذه التربيجة ، وقصجائد وموشجحات ألفاظهجا صجوفية أناشيدو  الصوفية للمريدين وهي أذكار

 شجججيخ الزاويجججة تجججأثير فجججي المريجججدينلالتهجججذيب األخجججالق وتنظجججيم السجججلوك االجتمجججاعي وكجججان  إلجججى
 .2سوغيرهم من النا

وكجججان بأغلجججب الزوايجججا بتجججونس مكتبجججات حافلجججة بنجججوادر المخطوطجججات يسجججتعين بهجججا الشجججيوخ 
سججيدي أبججي لبابججة الصججحابي بنيججت الزوايججا هججي زاويججة  وأشججهروالطلبججة وكججل مججن لججه ولججع بججالعلم 

 .3م بمدينة قابس1876م وزاوية العيساوية التي تأسست سنة1874بقابس سنة

ون فتخصصجججت الزاويجججة مجججع مجججرور الجججزمن لتعلجججيم الطجججرق الصجججوفية فأصجججبح النجججاس يتجججردد
بججراهيم الريجاحي الججذي ومجن بججين هجذه الزوايجا زاويججة الشجيخ إ، مجدائح بهججاالذكججار و األهجا ليجرددوا علي

ثجججم التقجججى ، انتمجججى ألول مجججرة إلجججى الطريقجججة الشجججاذلية وأخجججذ مبادئهجججا مجججن الشجججيخ البشجججير الجججزواوي
الشجججيخ علجججي حجججرزام الفاسجججي المتجججأثر بالشجججيخ أحمجججد التججججاني فأخجججذ عنجججه ، م1796بتجججونس سجججنة 

مجججن  وأسجججس هجججذه الزاويجججة بجججالقرب، الطريقجججة التيجانيجججة وعمجججل علجججى نشجججرها فجججي الجججبالد التونسجججية

                                                           
  .675ص، المرجع السابق، شترة نخير الدي - 1
 . نفسه - 2
 . سا22: 12م، www. mawsouaa. tn ،15/03/2019، الزوايا أشهرالمفتوحة،  الموسوعة التونسية - 3
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 7تجججججوفى يجججججوم، وأصجججججبح بجججججذلك الممثجججججل الرسجججججمي لتلجججججك الطريقجججججة فجججججي بجججججالده، حوانيجججججت عاشجججججور
 1وزيجره خيجر الجدين باشجا وفي عهد المشير محمد الصجادق بجاي قجام، م ودفن بزاويته1850أوت

كمجا كجان فجي جميجع أقطجار تجونس العديجد مجن الزوايجا ، م1878بترميم زاويته وتجديد قبتها سجنة 
 .2الكثير من سكان تونس وحتى المهاجرين إليهاالتي تستقطب 

المججال للكتاتيجب والمجدارس التجي تمخضجت للقيجام بجه  أفسجحتوبتخلي الزاوية عن التعليم 
يعتبجر الكتجاب أو المكاتجب كمجا تجدعى أحيانجا النجواة األولجى لمسجتوى ، في أنحاء الجبالد وانتشرت

األطفججال فججي  ىإذ يتلقجج، م19هايججة القججرن حتججى ن اإلسججالميةالتعلججيم العربججي فججي الججبالد التونسججية 
الكتجججاب الكتابجججة والقجججراءة والمعجججارف القرآنيجججة لجججذلك يهجججتم المحبسجججون كثيجججرا بشجججؤونها فيخصجججونها 

ججججامع يحبسجججون عليجججه لجججذلك  أوبأحباسجججهم أو يجججدخلونها ضجججمن عمليجججة الجججتعلم فجججي أي مدرسجججة 
 .3انتشرت الكتاتيب في كامل البالد التونسية

لمدارس المدرسة المشجاعية والمعرضجية ومدرسجة الهجواء باإلضجافة كما اشتهرت من هذه ا
التجي ، إلى مدرسة القائجد نبيجل شجرقي بجاب القصجبة ومجمجل هجذه المجدارس خمسجة عشجرة مدرسجة

زدهجار الحيجاة العلميجة بتجونس إلقبجال الطلبجة عليهجا حيجث كانجت اكان إنشاؤها مجن أبجرز عوامجل 
  .4مفتوحة لهم ليال ونهارا

 

 

 

                                                           

 
راف إش، (ماجستير شهادة مذكرة)، 1954 - 1860الروابط الثقافية بين الجزائر وتونس مابين ، فتيحة عبد النور - 2

 . 77ص، م2014 - 2013، الجزائر، المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة، صبيحة بخوش
 . 677 - 676ص ص، سابقالمرجع ال، خير الدين شترة - 3
 . 420ص، 3م، ج1942، تونس، 6مج، المجلة الزيتونية، " الجامعة اإلسالمية "المعاهد، الطيب بن عيسى - 4
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 :  الطرق الصوفيةمؤسسة  -ب

الصججوفية فججي الججبالد التونسججية ومججن هججذه الطججرق البججارزة هججي الطريقججة  1لقججد تعججددت الطججرق
وكانججت أول زاويججة لهججا ، 2القادريججة التججي سججميت نسججبة إلججى مؤسسججها األول عبججد القججادر الجيالنججي

يالجة بمنزل بوزلفة بمعونة حمودة باشا الذي اعتبر من أوائل أتباعها حتى انتشجرت فجي كافجة اإل
 .3التونسية

 : وظائف الطرق والزوايا -1

تشججترك الطججرق الدينيججة والزوايججا مججع العلمججاء فججي تججأطير المجتمججع وذلججك مججن حيججث قيامهججا 
 :4بعدة وظائف سياسية وتربوية واجتماعية وروحية

 :  الوظيفة السياسية -ا

نشججججأت الطججججرق الدينيججججة وتطججججورت فججججي ظججججل أزمججججة الججججنظم السياسججججية وتعججججرض المجتمعججججات 
وتحملجت خجالل هجذه المرحلجة مهمجة تجأطير السجكان ، مغربية للهجوم األجنبجي خاصجة الفرنسجيال

                                                           
هو العكوف على العبادات واالنقطاع إلى : وأما اصطالحا، لباس الزاهدين، لغة مشتق من الصوفمعنى التصوف:  - 1

: قارة ينظر. اهلل واإلعراض عن الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الناس من مال وجاه واالنفراد عن الخلق والخلوة للعبادة
رسالة شهادة الماجستير في التاريخ )، 1939 - 1881موقف الطرق الصوفية التونسية من الحماية الفرنسية، طيمةف

 2011، 2جامعة الجزائر، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، قسم التاريخ ، يحياوي مسعودة إشراف، الحديث والمعاصر(
 . 6ص، م2012 -
تصدر ، م بجيالن بالعراق قدم بغداد حيث تفقه وسمع الحديث من عدة علماء1097ولد سنة : الجيالنيعبد القادر  - 2

الصوفية واالستعمار  الطرق، لعجيلياالتليلي : ينظر. ثم صار يقصد بالزيارات حتى اخذ عنه الطريقة، للتدريس والفتوى
 . 38ص، م1992، سجامعة تون، بمنوبة اآلدابكلية ، (1939 - 1881الفرنسي بالبالد التونسية)

 . 40نفسه، ص - 3
4
لطرق والزوايا بسوسة وموقفها من انتصاب الحماية الفرنسية بتونس من خالل تقارير ضابط جيش البر ا"، كمال جرفال - 

 . 10ص، م1896، 2العددتونس، ، روافد مجلة، "الفرنسي
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لججججذالك أصجججبحت مثجججل األحجججزاب السياسججججية تجججؤطر السجججكان أثنجججاء األزمججججات ، ورفجججع رايجججة الجهجججاد
 .1الداخلية والمواجهة الخارجية

 :  الوظيفة التربوية -ب

وكتاتيجججب كمجججا يمجججارس شجججيوخها مهمجججة تمثجججل الزوايجججا أمجججاكن للجججتعلم إذ توججججد بهجججا مجججدارس 
 .2التدريس

 :  الوظيفة االجتماعية والروحية -ج

الجججذي كجججان يعتبجججر شجججكال مجججن أشجججكال التعبجججد والزهجججد ، تقجججوم الطجججرق بتنظجججيم حلقجججات الجججذكر
وهججي ، وخصصججت كججل زاويججة لهججذا الغججرض يومججا الجتمججاع األتبججاع، والتعبيججر عججن صججدق النيججة

يلتقججي فيهججا أفججراد المجموعججة الحضججرية بمختلججف أصججنافهم االجتماعيججة ممججا  بالتججالي تشججكل نججواد  
 .3يساهم في تقوية أواصر اللحمة والتضامن االجتماعي

الججذي تنقججل فججي ، 4أمججا الطريقججة التجانيججة التججي تنسججب إلججى مؤسسججها سججيدي أحمججد التجججاني
أثنجججاء ، 5يججاحيالصججحراء لنشججر طريقتججه ثججم التجججأ إلججى فجججاس حيججث اجتمججع بججه الشججيخ إبججراهيم الر 

وكان أول من تلقى الطريقة التجانية بحاضجرة تجونس ونشجرها فجي ، سفرته إلى المغرب األقصى

                                                           
 10كمال جرفاال، المرجع السابق،  - 1
 . نفسه - 2
 . نفسه - 3
، تلمسان حيث درس الحديث والتفسير وغيرهما إلىفاس ثم  إلىم 1758رحل سنة ، م1737ولد سنة: أحمد التجاني - 4

 . 43ص، المرجع السابق، لعجيلياالتليلي : ينظر. م1814توفي سنة
 دبلوماسيةفي عدة مهام  أرسلم التحق بالحاضرة للتعلم تولى عدة مناصب كما 1756ولد بتستور سنة: الرياحي إبراهيم - 5

 . نفسه: ينظر. م1850توفي سنة
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فظهججرت عججن هججذه الطججرق الصججوفية األصججلية فججروع أخججرى تابعججة ، معظججم أرجججاء الججبالد التونسججية
 .1للطريقة القادرية األم وطرق من غير القادرية

  :مؤسسة األوقاف واألحباس -3

فعجد ، طابعجا دينيجا تربويجايتخجذ الجزمن  فأخجذ علجى مجر، الوقجف مؤسسجة دينيجة خيريجةيعتبر 
 برز مظاهر التمدن في الحضارة العربية اإلسالمية.أمن 

فقججد ، 2الحجبس هججو الوقججف أنفاألحبجاس جمججع حججبس أو األوقججاف جمجع وقججف وعليججه نقججول 
بجججاب الحجججبس منجججوال الجججذي ضجججبطه جمهجججور الفقهجججاء فجججي السجججار هجججذا األخيجججر فجججي تجججونس علجججى 

بججدأ تججدخل البايججات فججي األوقججاف ففججي عهججد ، م19لكججن فججي بدايججة مججن منتصججف القججرن، واألوقججاف
تعيججين بعججض أفججراد العسججكر  إلججى توسججعه فججي اإلنفججاق العسججكري اضججطر إلججىأحمججد بججاي ونظججرا 

وتفاقم األمر مع الصادق باي فقد خرجت مسؤولية الوكالة على األحبجاس مجن ، على األحباس
قيججججادات العسججججكر وأصججججبحت األوقججججاف مصججججدرا للججججرزق والكسججججب ال لألجججججر  لججججىإرجججججال الشججججرع 

 .3والثواب

 

 

 

 

                                                           
غير فرعية من  قالمدنية والطر ومن بين هذه الطرق الفرعية نذكر منها الطريقة الشابية والطريقة الشاذلية والطريقة  - 1

 . 51 - 45ص ص، نفسه: ينظر. الرحمانية الحفناوية و و الطريقة القادرية نجد الطريقة الخلوتية والبكرية
 - 1881سياسة االستعمارية الفرنسية بتونس من برنار رو إلى شارل سومانيه)المخططو ، األزهر الصخراوي - 2

 . 91صم، 2018دار المسير، ، الهادي تيموميديم تق، 1ط، (1956
 :https، 9واإللغجججاء: التجربججة التونسججية نموذججججا"، جامعججة تججونس، ص قجمعججة شججيخة، "الوقججف بجججين التنظيججر والتطبيجج - 3

/iefpedia. com ،28/03/2019 ،23 :12 .سا 
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 ومرت األوقاف بمرحلتين: 

   المرحلة األولى: -أ

وهي المرحلة التي أصبحت فيها األحباس تحت إشراف المجلس البلدي العاصمة )مجن 
المباشججرة  وبججذلك فقججدت اسججتقالليتها وأصججبحت تحججت اإلدارة، 1(1861إلججى سججنة  1858سججنة 
 .2للدولة

بتقجديم اسجتقالته مجن  3ودق ناقوس الخطر أول رئيس للمجلس البلدي وهو الجنجرال حسجين
ف فجي وججه مجن أرادوا مجن حاشجية البجاي المجس مجن و رئاسة هذا المجلس عندما عجز عجن الوقج

 .4أمالك األوقاف وصرفها في غير الوجه الشرعي الذي وضعت له

   المرحلة الثاني: -ب

نظجرا إلجى مجا أصجاب األحبجاس مجن ، فيه األوقاف تحت إشراف جمعية األوقجافأصبحت 
أسججس المصججلح خيججر الججدين التونسججي بعججد توليججه الججوزارة الكبججرى جمعيججة األوقججاف سججنة ، تججدهور
 .  5وكان مقر هذه الجمعية ثكنة عسكرية تركية بنهج جامع الزيتونة، م1847

تحديججد األمججالك المحبسججة وخاصججة تلججك التججي هججو لقيججام بججه لوأول عمججل سججارعت الجمعيججة 
بججدأت تخججرج مججن حرمججة األوقججاف بطججرق متعججددة نتيجججة لضججعف الججوازع الججديني لججدى المشججرفين 

                                                           
: ينظججر. رئججيس لهججا الجنججرال حسججين أولوكججان ، م1858اوت30 يججومفججي تججونس  تأسسججتبلديججة  أولهججو : المجلججس البلججدي - 1

 . ساwww. commune - tunis. gov. tn ،16/04/2019 ،10 :15الموسوعة التونسية المفتوحة، المجلس البلدي، 
 . 92ص، المرجع السابق، الصخراوي األزهر - 2
صالحي ورجل دولة تونسجي مجن أصجل شركسجي1828ولد سنة : الجنرال حسين - 3 مجن تالميجذ مدرسجة بجاردو ، م عسكري وا 

تجوفي فجي ، م1873ثم مستشارا في الوزارة الكبرى سجنة، الحربية ورفيق خير الدين باشا حيث شغل منصب رئيس بلدية تونس
، دار الغججرب اإلسججالمي، تقججديم وتعريججب حمججادي السججاحلي، أعووالم تونسوويونالصججادق الزمرلججي، : ينظججر. م1887جويليججة17

 . 80 - 79صص ، بيروت
 . 92ص، المرجع السابق، األزهر الصخراوي - 4
 . 10ص، المرجع السابق، جمعة شيخة - 5
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عليججه  االسججتيالءيججل عليهججا واسجترجاع مججا تججم اوقججد نجحججت نسججبيا فججي الحجد مججن طججرق التح، عليهجا
يعججود إلججى مؤسسججة  بججدأ الفسججاد، م 1878سججنة لكججن بعججد سججقوط وزارة خيججر الججدين، مججن أمالكهججا

 آخجرينين يجوتع، غيجر أبنجاء المدينجة الموججودة بهجا الوقجف إلىالوقف بإسناد الوظائف بالجمعية 
وأصجججبح ، ال يعرفججون طبججائع أهججل الجهججات كمجججا يجهلججون كججل مججا يتعلجججق بججالوقف شججرعا وتطبيقججا

 انتظججارولججم يعججد للمشججرف فججي ذلججك إال ، تسججيير األوقججاف حسججب األهججواء والمنججافع وبججدون مراقبججة
مججع  واقتصججاديافتراتهججا سياسججيا  أمججن أسججو مججر بفتججرة وكانججت اإليالججة ت، الشججهر لتسججلم مرتبججه آخججر

   .2مما هيأها ألن تكون لقمة سائغة لالستعمار الفرنسي 1الوزير مصطفى بن إسماعيل

 ومن أهداف المحبس تتمثل فيما يلي: 

جاريججة تظججل تسججبح لججه فججي حياتججه التقججرب مججن اهلل والتكفيججر مججن الججذنوب وذلججك بإيجججاد صججدقة  -
 ومماته.

لفائجدة المشجاريع الخيريجة بهجدف  3وقجف أراضجيهم إلجى لاللتججاءنزعة عدد كبير من المالكين  -
ألن األراضجججي ، ومجججا قجججد يلحجججق بهجججا مجججن مصجججادرة، البجججاي وجشجججعهم أعجججوانتجنيبهجججا مجججن نهجججب 

ال يمكججن لججإلدارة  المحبسججة ال تبججاع وال تشججترى وال تججرهن وهججي غيججر خاضججعة ألي إحالججة وبججذلك
لكججن هججذا النججوع ، الفرنسججية التفكيججر فججي السججيطرة عليهججا ألن هججذه ذات صججبغة دينيججة وبعججد قدسججي

                                                           
وكان من ، الصادق باي سندت إليه الوزارة الكبرى في أواخر عهد محمدا أم1850: ولد سنةمصطفى بن إسماعيل - 1
 =واالستيالء على ممتلكات الناس واالستحواذ على لوالتحايوقد عرف بالفساد شجعين للحماية الفرنسية على تونس، الم
، م1981، تونس، وزارة الشؤون والثقافة، سيرة مصطفى بن إسماعيل، رشاد اإلمام: ينظر. 1887 توفي سنة، األوقاف=

 . 9ص
 . 10ص، السابق المرجع، جمعة شيخة - 2
األراضي غير تامة الملكية باعتبارها مشغولة منذ زمن بعيد بالسكان الذين استقروا بها وهم  حباستعتبر أراضي األ - 3

، األزهر الصخراوي: ينظر. لكن ال تتوفر لدى هؤالء حجج ملكية أو ما يشبهها، األقدم تعميرا واستقرار في األراضي 
 . 90ص، المرجع السابق
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، فتكاكهجا تحجت عديجد المسجمياتمن الملكيجات سجيجعل مجن فرنسجا تبحجث عجن السجبل والجذرائع ال
 .1في الفصل الالحق إليه قنتطر سوف وهذا 

المسججلمين واغتصججبت أخصججب األراضججي  وهكججذا اسججتولت إدارة االسججتعمار علججى األوقججاف
كما هدمت الجنظم القائمجة علجى أسجاس الشجريعة اإلسجالمية غيجر ، الموقوفة لجهات البر والتعليم

فعجادت إدارة ، مبالية بما تحمله من مصالح عامة وما تصجرف عليجه مجن بيجوت اهلل ودور العلجم
لميججة والخيريججة فهججدمت األوقججاف إلججى الفقججر وأصججبحت عججاجزة عججن القيججام بشججؤون المؤسسججات الع

 .2المدارس والمساجد وأصبح الكثير منها في حالة يرثى لها

 ثالثاا: التعريف بالمؤسسات العلمية في تونس

لقد كانت المؤسسات العلمية في تونس مزدهرة خاصة في فتجرة الحمايجة الفرنسجية مواكبجة 
مجدارس تعليميجة وجمعيجات بجدليل أنهجا اسجتطاعت أن تنشجأ بهجا ، لإلصالحات العصرية الجديجدة

 وسنتطرق إلى الدور العلمية التي كانت بتونس آنذاك.، علمية وفكرية ونواد  

 الصادقية: المدرسة -1

ثجارة العقجول  إلجىبعد تفطن المصلح خير الدين باشا  دور التعلجيم فجي النهجوض بالبلجدان وا 
، تحصجيلهاوتسجهيل أسجباب معتبرا أن تقدم الدول األوربية ناتج عن تمهيد طرق العلجوم والفنجون 

وهججو المعهججد الججذي نسججبة إلججى محمججد الصججادق بججاي  3بإنشججاء المعهججد الصججادقي م1875قججام سججنة
فجججي برامججججه ألول مجججرة بعجججد المدرسجججة الحربيجججة التجججي أغلقجججت اللغجججات األجنبيجججة والعلججججوم  أدخلجججت

، التعلجيمكمجا أقجر خيجر الجدين مبجدأ ، العصرية كما فتحت أبوابها لجميع سكان البالد دون تمييز
 .4كما قام أيضا بتنظيم التعليم الزيتوني

                                                           
 . 91ص المرجع السابق، ،ألزهر الصخراويا - 1
 . 47ص، سابقالمصدر ال، ثامر الحبيب - 2
 . 137، ص02رقم الملحق ينظر - 3
 . 55م، ص1998، تونس، 1956 - 1881المجتمع التونسي بين التأصيل والتحديث، الهادي جالب - 4
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جلة الزنايديجة" وهجي ثكنجة قديمجة بناهجا حمجودة باشجا فجي  أما عجن مكجان المدرسجة فجأختير "قش 
 1م حيجث عجين العربجي زروق1875فيفجري 27وباشرت المدرسة عملهجا يجوم ، م19أوائل القرن 

وبلجججغ عجججدد التالميجججذ ، ن بركجججات"رئيسجججا لهجججا يسجججاعده كجججل مجججن األميجججر "آالي اسجججكندر" و"عمجججر بججج
أمججا برنججامج التعلججيم بهججا فأسججند إلججى علمججاء جججامع الزيتونججة ، تلميججذا167المرسججمين عنججد افتتاحهججا 

وتعلججيم ، الحجديث وعلجوم الججدين والنحجو والصجرف والتججاريخ واألدب وغيرهجا، تجدريس اللغجة العربيججة
انجب اللغجة التركيجة بإشجراف أسجاتذة إلجى ج ةاللغات األوروبية مجن بينهجا اللغجة الفرنسجية واإليطاليج

فرنسيين يترأسهم العالم "نوسن روكا" كما جهز المدرسة بقاعة للتمجريض ومكتبجة ومسججد يؤمجه 
 .2اإلمام البارودي

وتججم تقسججيم التعلجججيم فيهججا إلججى درجتجججين تعلججيم أولجججي ، كمججا جعججل التعلجججيم بهججا مجانججا للجميجججع
حيث يصح للطالب أن ينتقل في رتبة معينجة مجن وتعليم ثانوي مع تنسيقه مع التعليم الزيتوني ب

فاسجتطاعت المدرسجة أن تجلجب اهتمجام ، المدرسة الثانوية إلكمال دراسة العلجوم الدينيجة بالججامع
كمجججا أرسجججلت بعثجججات طالبيجججة إلجججى ، التونسجججيين وتمجججنحهم ثقافجججة عربيجججة إسجججالمية وتعليمجججا عصجججريا

وذلججك بهججدف تكججوين نخبججة مثقفججة ثقافججة  م1882فرنسججا للدراسججة بججديار المعلمججين االبتدائيججة سججنة 
علميجججة وظلجججت الصجججادقية متدرججججة فجججي مراقجججي التقجججدم حتجججى نظجججم فيهجججا قصجججائد معجججددة فضجججائلها 

 ومحاسنها منها قصيدة ألديب التونسي الشيخ الباجي المسعودي ومطلعها:

 فأجل لحاظك معجبا ومفكرا         الصادقية حسنها بهر الورى

                                                           
، رئاسة المجلس البلدي لمدينة تونس إليهكما أسندت ، م درس بباردو1823ولد بتونس سنة : وقزر محمد العربي  - 1

رتبة أمير لواء  إلى ارتقىسمح له تكوينه بدخول الجيش التونسي برتبة الماريشال ثم ، وعين أول مدير للمدرسة الصادقية
. ينظر: احمد بن أبي الضياف، م1881وقد أقيل من وظائفه بعد فرض الحماية على تونس، في عهد محمد الصادق باي

 . 134 - 132، ص ص7لسابق ، جالمصدر ا
 . 312ص، المصدر السابق، محمد بن الخوجة - 2
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العصري مجن إدخجال تحجول ججذري فجي المجتمجع التونسجي فبعجد أن مكن هذا التعليم حيث 
عصجرية  اكان الطالب التونسي يتلقى تعليما دينيا في مؤسسات قديمة أصبح يأخذ أيضا علوم

 .1ولغات أجنبية في مؤسسات حديثة

 :المدرسة الخلدونية -2

التججي م 1896ديسجمبر 22يججوم  2لقجد بجادرت جمعيججة الحاضجرة بتأسججيس الجمعيجة الخلدونيجة
استمدت تسميتها من اسجم العالمجة المجؤرخ عبجد الجرحمن بجن خلجدون وتهجدف إلجى إدخجال الثقافجة 

إلكمجال الجنقص  3العصرية إلى حلقات جامع الزيتونة حيث أسندت رئاستها إلى محمد األصجرم
الواضح ببرامج جامع الزيتونجة وذلجك بتنظجيم محاضجرات فجي التجاريخ والجغرافيجا واللغجة الفرنسجية 

 .4يزياء والكيمياءوالف

ويتم فيها تعليم طلبة الزيتونة طرقجا جديجدة ومجواد جديجدة إسجهاما فجي تكجوين الفكجر النقجدي 
 .5لديهم وتمكينهم من التفتح على العالم الخارجي

كمجججا أن جماعجججة الحاضجججرة أرادت مجججن خجججالل هجججذا المشجججروع فجججتح الججججامع األعظجججم علجججى 
فججتم ، والتججي اتخججذت االنطججواء والعزلججة فججي الحيججاةالثقافججة العصججرية قصججد إحيججاء النفججوس الخاملججة 

االتفاق بين جماعة الحاضرة واإلقامجة العامجة علجى أهجداف هجذه الجمعيجة وهجي إظهجار الموافقجة 
بجججين الشجججريعة اإلسجججالمية والتمجججدن الحجججالي باسجججتعمال مجججا ال يناسجججبها مجججن الطجججرق الجديجججدة فجججي 

                                                           
 . 472م، ص1985لبنان،  -، دار النهضة العربية، بيروت تاريخ العرب الحديثزاهية قدورة،  - 1
 . 138، ص03ملحق رقمالينظر  - 2
الصادقية والزيتونة وسافر إلى باريس م بالقيروان وتلقى تعليمه في 1866نوفمبر سنة 23ولد في : صرممحمد األ - 3

ودرس بها لمدة سنتين وتحصل على شهادة من مدرسة الترشح وسافر إلى باريس ودرس بها لمدة سنتين وتحصل على 
اب بالترشح تم عاد إلى تونس وكانت له مشاركة فعالة في النشاط االجتماعي والثقافي وشارك في حركة الش شهادة

 . 178 - 177ص ص، المصدر السابق، الزمرليالصادق : ينظر. التونسي
 . 66عامر مريقي، المرجع السابق، ص - 4
ص ، الجزائر، وزارة الثقافة د. ط، ، أبحاث ودراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر، بلحبيب حسن اللو  - 5

 . 126 - 125ص
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ة متحدثجة عجن دواعجي التأسجيس واألهجداف التعليم. وفي السجياق كتبجت اللجنجة المكلفجة بالخلدونيج
 والبرامج:

تأسيس جمعية مؤلفة من مسجلمين عجارفين بتلجك المقاصجد وغرضجها بجث المقاصجد وتخجريج  -1
 معلمين قادرين على نشر أصول المعارف األوروبية باللغة العربية.

 .نتشتغل بالمقارنة والتوفيق بين شرائح األهالي واألوروبيي -2

العلجججوم العصجججرية بججججامع الزيتونجججة والتفجججتح علجججى الحضجججارة الغربيجججة والتوفيجججق توسجججيع نطجججاق  -3
 .1بينهما وبين الحضارة العربية

 تشجيع إنشاء مكتبات. -4

إصججججدار نشججججرية بالعربيججججة والفرنسججججية يكججججون هججججدفها الرئيسججججي تعريججججف الفرنسججججيين بالحضججججارة  -5
 العربية والمسلمين بالحضارة الغربية.

م باحتفجججال رسجججمي حضجججره 1897مجججاي15أبوابهجججا يجججوم السجججبت  فتحجججت الجمعيجججة الخلدونيجججة
" كمجججا أنهجججا أصجججبحت مجججن أكبجججر المؤسسجججات Rooney Meebeالمقجججيم العجججام رونجججي ميبجججي "

 .2التعليمية وصارت قبلة لكثير من طلبة المغرب والجزائر

كمججججا تججججرأس ، كججججان مقججججر الجمعيججججة الخلدونيججججة بججججنهج سججججوق العطججججارين فججججي المدينججججة العتيقججججة
فعمجل علجى ، م1897التي سجاهم فجي تأسيسجها سجنة ، المصلح التونسي البشير صفر الخلدونية

كمججا سججاهم أيضججا الشججيخ سججالم بوحاجججب ، تقججديم محاضججرات فججي التججاريخ ضججمنها أراء إصججالحية
 .3م1903في نشاطها بإلقاء محاضرات سنة

                                                           
 . 126 - 125ص ص،  المرجع السابق، الحبيب حسن اللولب - 1
 .128ص نفسه. - 2
 . 665ص، المرجع السابق، خير الدين شترة - 3
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سجججتها الشجججيخ ئان تقلججد ر كمججا بجججرز تطججور الخلدونيجججة أكثجججر بعججد الحجججرب العالميججة الثجججاني حجججي
، م1945وأمججام تأسججيس االحججتالل الفرنسججي معهججد الدراسججات عججام ، محمججد الفاضججل بججن عاشججور

قررت الهيئة المشرفة تحجت إدارة ، والذي كان يتبع جامعة باريس ويدرس مواده باللغة الفرنسية
 .1بن عاشور تحويل الخلدونية ما أسمته "جامعة شعبية"

م ونجال 1946ر التأسيسجي لالتحجاد العجام التونسجي للشجغل عجامالخلدونية المجؤتم تاحتضن
إضجججججججافة إلجججججججى احتضجججججججانها مجججججججؤتمر الثقافجججججججة اإلسجججججججالمية ، مجججججججديرها الرئاسجججججججة الشجججججججرفية للمنظمجججججججة

 .2م1949عام

وتججم بالفعججل إصججدار نشججرية المدرسججة ومهمتهججا تتمثججل فججي نشججر الججدروس المثاليججة المقدمججة  
ؤتمرات والنججدوات العلميججة التججي تشججرف عليهججا بالخلدونيججة وفججي اآلن نفسججه تصججدر ملخصججات للمجج

 .3الجمعية

 :يومن بين مجموع المحاضرات التي احتضنتها الجمعية الخلدونية ه

م فوي الجمعيوة 1948 -1946الجدول يوضح أهم المحاضرات التي ألقيوت موا بوين سونتي 
 :4الخلدونية

 المحاضر عنوان المحاضرة التاريخ
 الفاضل بن عاشور الهندمشكلة العربية في  28/11/1946
 // اإلخوان المسلمين في الصين 11/12/1946
 // حياة الشيخ أرسالن 18/12/1946

                                                           
، www. ultrasawt. com، 2016ديسمبر 27، "الخلدونية"مدرسة التحديث والمقاومة". . "تونس: حبيب الحاج سالم - 1

17/04/2019 ،11 :49 . 
 . 666ص، المرجع السابق، خير الدين شترة - 2

  نفسه. - 3
، فكرية أفاق مجلة، "الخلدونية التونسية بين الرمزية التاريخية والمشروع العلمي التونسي"الجمعية ، محمد بوطيبي - 4

 . 33ص، م2018، 04د ، المجل09العدد
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 // مسلمو الهند 21/12/1946
 محمد الصادق بسيس حياة الشيخ أرسالن 04/01/1947
 الهادي نويرة الفرنسة نظرة حول المستعمرات 10/01/1947
 المختار الوزيرأحمد  حياة أرسالن 15/01/1947
 محمد الفاضل بن عاشور تطور المسألة االستعمارية في الهند 15/01/1947
السياسججججججججة االسججججججججتعمارية خججججججججالل فتججججججججرة تأسججججججججيس  19/01/1947

 الدستور الفرنسي
 الهادي نويرة

 صالح المهيدي دور الصحف العربية في لعالم 11/12/1948
 المهيديمحمد  حياة عبد العزيز جاويش 25/12/1948

لججم تنعججزل الجمعيججة علججى نفسججها بججل كانججت منفتحججة علججى العديججد مججن القضججايا واالنشججغاالت 
وأولججججججت اهتماماتهججججججا بالقضججججججايا السياسججججججية واالجتماعيججججججة التونسججججججية مججججججن خججججججالل ، التججججججي حولهججججججا
 .1محاضراتها

لكججن منججذ مطلججع الخمسججينات أخججذت األحججداث السياسججية ومالبسججاتها تطغججى علججى الحيجججاة 
العامجججة وعلجججى نشجججاط الجمعيجججات الثقافيجججة بوججججه خجججاص لمجججا فجججي ذلجججك الجمعيجججة الخلدونيجججة التجججي 

 حتجججى أصجججبح، 2م شجججيئا فشجججيئا حتجججى أصجججبحت مججججرد مدرسجججة حجججرة1956تقلجججص نشجججاطها سجججنة 
إلصججالحية وقججد لعبججت دورا هامججا فججي تثقيججف طلبججة نشججاط الخلدونيججة كججان ينججدرج ضججمن الحركججة ا

 .3الزيتونة

 جمعية قدماء الصادقية: -3

التجي تألفججت ، م1905تأسسجت جمعيجة قججدماء تالمجذة المدرسججة الصجادقية فججي ديسجمبر سججنة
التججججي تججججولى رئاسججججتها األولججججى خيججججر اهلل بججججن ، الجمعيججججة مججججن طلبججججة تالمججججذة الزيتونججججة والصججججادقية

                                                           
 . 33، صمحمد بوطيبي، المرجع السابق - 1
 . 667ص، المرجع السابق: خير الدين شترة - 2
 . 126المرجع السابق، ص، حبيب حسن اللولبال - 3
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وعبججججد الجليججججل الججججزاوش وحسججججن ، بججججارزين علججججي باشججججا حامبججججةوكججججان مججججن أعضججججائها ال، مصججججطفى
فبججججدأت تسججججير فججججي خطاهججججا ، 2تججججونس 39وكججججان مقججججر الجمعيججججة نهججججج بججججاب بنججججات عججججدد، 1قالتججججي

وجعلوا مجن هجذا النجادي ، المنغمس في الفرنسة إلى جانب االبتعاد كل البعد عن الثقافة العربية
بجر الشجعب التونسجي أن يقجف مجنهم موقفجا ممجا أج، أداة لنشر الثقافة الفرنسية والحضارة الغربيجة

 .3الغربية مسلبيا ويحارب اتجاهاته

مما أجبر خير اهلل بن مصطفى إلى فجتح الحجوار وعجدم التطجرف مجع الحركجة اإلصجالحية 
، مججن جديججد ودعججوة مثقفججي الزيتونججة والخلدونيججة إلججى المشججاركة فججي إلقججاء المحاضججرات فججي النججادي

وقججججد أحججججدثت ، الججججدعوة وألقججججى مجموعججججة مججججنهم محاضججججرات قيمججججةوبالفعججججل لبججججى طلبججججة الزيتونججججة 
 .4مشاركتهم صدى بعيدا في نفوس الناس وتجذر الروح الوطنية لدى الشباب

 أهداف الجمعية: -

تسججعى إلججى تخليججد األفكججار ونشججر المبججادد التجديديججة التججي كججان المعهججد الصججادقي مصججدرا 
ب التونسجي بدفعجه نحجو التقجدم واألخجذ لها وفجي اآلن نفسجه كانجت تهجدف إلجى تغييجر عقليجة الشجع

: "إنججه لبلججوغ ذلججك علينججا أوال أن 5باألفكججار العصججرية ويقججول فججي هججذا السججياق علججي باشججا حامبججة
فكانجت تهجدف إلجى ، نجتهد للحفاظ على هذا الفكجر التجديجدي الجذي كجان فجي المعهجد الصجادقي"

                                                           
 سوسجة، دار المعجارف، 2ط، 1956 - 1830الحركة الوطنية التونسية رؤية شوعبية قوميوة جديودة، اهلل الطاهر عبجد - 1
 . 37ص، ونست -
 . 121ص، م2001، تونس، مركز النشر الجامعي، 1956 - 1881نضال شعب أبي تونس، عبد الكريمعزيز  - 2
 . 38ص، المرجع السابق، الطاهر عبد اهلل - 3
 نفسه.  - 4
م عندما انخرط 1906م بتونس ، بدأ نشاطه االجتماعي والسياسي سنة 1867: ولد علي باش حامبة سنة حامبةباش  - 5

م. ينظر: نور الدين الدقي 1918في جمعية قدماء الصادقية، كما كان من بين مؤسسي حركة الشباب التونسي، توفي سنة
 - 233م، ص ص1999جامعة تونس األولى، تونس، ، المعهد األعلى لتاريخ الحركة الوطنية، حركة الشباب التونسي

235 . 
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جهججججة إلججججى عامججججة إحججججداث مكتبججججة وتججججنظم محاضججججرات موجهججججة إلججججى قججججدماء الصججججادقية وأخججججرى مو 
 .1الشعب

م 1907م إلجججى أفريجججل1906تجججنظم خجججالل السجججنة مجججن أفريجججلأن فقجججد اسجججتطاعت الجمعيجججة 
والواضح أنها كانجت تهجدف ، في األحياء الشعبية 57في مقرها و 27محاضرة منها 84حوالي 

عججادة بعججث الحيججاة فججي الججبالد  إلججى نشججر الججوعي بججين الجمججاهير لتحقيججق نهضججة أدبيججة وفكريججة وا 
 .2التونسية

فينججدرج عمججل الجمعيججة ضججمن الحركججة اإلصججالحية ويتجلججى ذلججك مججن خججالل زيججارة محمججد 
م حججججين صججججرح أن هنججججاك تقججججارب كبيججججر فججججي الحركججججة 1884عبججججده األولججججى لتججججونس فججججي ديسججججمبر

كمججا أكججد الشججيء نفسججه خججالل زيارتججه لتججونس فججي ، 3اإلصججالحية بتججونس وأهججداف العججروة الججوثقى
 .4ديسمبر

 5اط الجمعيججة وذلججك مججن خججالل مججا نشججرته جريججدة الحاضججرةواكبججت الصججحافة التونسججية نشجج
كمجججا كانجججت تنشجججر ملخصجججا للمحاضجججرات التجججي تلقجججى ، بعنجججوان "إن اهلل يجججأمر بالعجججدل واإلحسجججان"

 فيها.

                                                           
 . 68ص، المرجع السابق، عامر مريقي - 1
 . نفسه - 2
التي كان هدفها تحرير العالم  األفغانيجمال الدين  أسسهام التي 1882هي حركة سرية برزت سنة: العروة الوثقى - 3

عبد  األميرهذه الحركة الشيخ محمد بيرم الخامس ومن الجزائر  إلىوقد انضم من المغرب العربي ، وتوحيده اإلسالمي
حركة العروة  مباددبدا ينشر في  1883بها الشيخ محمد السنوسي عندما كان في المنفى بمصر وفي سنة وتأثر، رالقاد

 . 31ص، المرجع السابق، الطاهر عبد اهلل: ينظر. الوثقى
، الجزائر، دار هومة ، الحركة الوطنية التونسية بين الحربين العالمييندور النخبة التونسية في ، يوسف مناصرية - 4

 . 233ص، م2013
فهي جريدة عربية التي تولى ، م على يد مجموعة من الشباب التونسي1888اوت سنة 3يوم  تأسست: جريدة الحاضرة - 5

 أركانأصبح مقر جريدة الحاضرة هو النادي الذي يجتمع فيه  من خريجي المدرسة الصادقية عي بوشوشة وهو إدارتها
 . 33 - 32ص ص،  المرجع السابق، الطاهر عبد اهلل: ينظر. العروة الوثقى وأركان اإلصالحيةالحركة 
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واهتمجججت بالنشجججاط الثقجججافي والتعليمجججي مجججن خجججالل تأسيسجججها لمدرسجججة قرآنيجججة عصجججرية حيجججث 
دراسجيا يتمثجل فجي تحفجيظ القجرآن الكجريم شهدت إقباال كبيرا من طرف التالميجذ واعتمجدت منهججا 

 .1تلميذا180واللغة العربية والجغرافيا والحساب واللغة الفرنسية ووصل عدد التالميذ فيها إلى 

رئيسجا لهجا وعلجي بجاش حامبجة  2كما أسست "المنتدى التونسي" وعجين عبجد الجليجل الجزاوش
جلسججات تهججدف للتثقيججف  كاتبججا فكانججت معظججم جلسججات هججذا النججادي 3مسججاعدا لججه وحسججن قالتججي
 .4واالطالع ومناقشة المشاكل

بعججد أن وضججعت الحججرب أوزارهججا نهضججت جمعيججة قججدماء الصججادقية مججن سججباتها فانتخبججت 
وقججد عوضججه آخججر سجججنة ، هيئججة مججدير جديججدة برئاسجججة حسججن حسججني عبججد الوهجججاب، م1919سججنة

مصججطفى م تججم انتخججاب هيئججة جديججدة برئاسججة 1924وفججي جججانفي سججنة، م محمججد األصججرم1923
 .5م1931الكعاك الذي بقى على رأس الجمعية حتى سنة

تججداول علججى رئاسججة جمعيججة قججدماء الصججادقية األسججتاذ ، م1934إلججى سججنة 1931ومججن سججنة
فاتسججم نشججاطها ، م1934سججنة 6م ومحمججد المججالقي1933م ومحمججد بورقيبججة1932الطججاهر صججفر

                                                           
 . 233ص، المرجع السابق، يوسف مناصرية - 1
م درس بمعهد سان شارل ثم سافر إلى باريس لدارسة الحقوق 1873ديسمبر 15ولد بتونس في : الزاوش عبد الجليل - 2

 تم تفرغ لألعمال الخاصة وهو من مؤسسي حركة المحاماةم وعاد إلى تونس وباشر 1900سنة  اإلجازةوتحصل على 
. ينظر: الهادي جالب، م1947نةا للعلم وتوفى سووزيرً  االشباب التونسي وعين عضوا في البلدي والمجلس الشورى وقايدً 

، منشورات المعهد األعلى لتاريخ الحركة (ظروف نشأتها وأوضاعها1956 - 1920النخب االقتصادية التونسية)
 . 182 - 180م، ص ص1999الوطنية، جامعة تونس األولى، 

م زاول تعليمه الثانوي والجامعي حيث تحصل على إجازة في الحقوق وبعدها 1882ولد بالجزائر سنة: حسن قالتي - 3
وكانت له مشاركة فعالة في النشاط السياسي والثقافي وهو من مؤسسي الحزب الدستوري وحزب اإلصالح  المحاماةباشر 

 . 241، صالمصدر السابق. ينظر: نور الدين الدقي، م1966وتوفي سنة
 . 234حبيب حسن اللولب، المرجع السابق، ص  - 4
 .235نفسه، ص  - 5
 اإلداريةدخل الحياة ، درس بالمدرسة الصادقية، م1889هو محمد بن الهادي المالقي ولد بتونس سنة: محمد المالقي - 6

 أن إلىثم ترقى في سلك الحكام العدليين ، عين مترجما بالمحكمة 1920وفيه سنة، م1909وعين كاتبا بمحكمة الوزارة سنة
 . 244ص، المرجع السابق، محمد محفوظ: ينظر. م1980توفي سنة، م1958بالمحكمة سنة أولسمي برئيس 
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معيججة يمنججع تعججاطي مثججل فججي تلججك الفتججرة بطججابع سياسججي واضججح أكثججر فججأكثر بججرغم أن قججانون الج
م الشبيبة المدرسية التجي لجم تسجمح السجلطة 1932كما احتضنت الجمعية منذ سنة، هذا النشاط

بإلقججججججاء ، فتمكنججججججت مججججججن القيججججججام بنشججججججاطها، االسججججججتعمارية بإنشججججججائها فأصججججججبحت فرعججججججا تابعججججججا لهججججججا
قامججة المعجارض وتكججوين مكتبجة عموميججة ة وقجد تججداول علججى إدار ، المحاضجرات وتنظججيم الجدروس وا 
ولمججا انتخججب علججى رأسججها ، الشججبيبة المدرسججية الحبيججب مبججارك والبججاهي األدغججم وعمججار الججدخالوي

م عمججل علججى تكثيججف نشججاطها مججن 1954م إلججى سججنة 1934األسججتاذ محمججد العنججابي مججن سججنة 
 خالل النوادي التي ارتفع عددها إلى أربعة وهي:

 ثمان الكعاك.النادي األدبي: الذي وصل نشاطه السابق بإشراف األستاذ ع -

 نادي البحوث االقتصادية برئاسة الطاهر صفر. -

 نادي البحوث التشريعية والقانونية برئاسة األستاذ الهاشمي السبعي. -

 .1نادي البحوث الفلسفية برئاسة رئيس الجمعية ذاته -

ولمججا انتهججت مهمججة األسججتاذ محمججد علججي العنججابي عوضججه األسججتاذ الطيججب السججحباني الججذي 
واعتبجججارا مجججن ذلجججك التجججاريخ أخجججذ ، م1956م إلجججى سجججنة1954علجججى رأس الجمعيجججة مجججن سجججنة يبقججج

 .2نشاط الجمعية يتقلص شيًئا فشيًئا

 النوادي العلمية والفكرية: -4

 المجمع العلمي التونسي: -أ

شجارك أحمجد توفيجق المجدني بمقجر نجادي قجدماء ، من أجل النهجوض بجالواقع العلمجي بتجونس
فججي تأسججيس "المجمججع العلمججي التونسججي" الججذي  نالمناضججلين التونسججييالصججادقية رفقججة عججدد مججن 

                                                           
 . 673ص، المرجع السابق، خير الدين شترة - 1
 . 674، صنفسه- 2
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 2يقجول أحمجد توفيجق المجدني، 1يهدف إلى إعادة أمججاد العلميجة التونسجية وتبجادل األفكجار واآلراء
فجي كتابجه: "شججعرنا فجي الججبالد التونسجية ونحججن فجي غمجرة الجهججاد السياسجي األكبججر بجنقص علمججي 

وتأكجججد لنجججا خجججالل اجتماعاتنجججا بنجججادي قجججدماء الصجججادقية وججججوب تأسجججيس "مجمجججع علمجججي ، عظجججيم
محمجد بجن ، أحمجد توفيجق المجدني، 3تونسي" حيث شكلت لجنة من: "زين العابدين بجن السنوسجي

فحجرره وحقجق ، )من أجل تحرير قجانون أساسجي للجميجع، الطاهر صفر، عثمان الكعاك، حسين
 .4اجتماع المؤسسين فنقحوا بعضه...( فيه وعرضه أحمد توفيق المدني على

 الهدف من تأسيسه:

إيجاد األلفاظ العلمية والعملية التي تحتاجها اللغة العربية من أجل السير دائمجا مجع الرقجي  -1
 العلمي والتطور االجتماعي.

 البحث عن آثار التونسيين العلمية والفنية. -2

 .5تعميم العلم -3

المكججون مججن ثالثججة أبججواب األول يتحججدث فيججه عججن االسججم وقججد جججاء فججي قانونهججا األساسججي 
وأن يكجججون األعضجججاء ، والغايجججة أمجججا البجججاب الثجججاني فعجججن األعضجججاء والبجججاب الثالجججث عجججن المكتجججب

                                                           
، م1983 - 1899والثقافية بتونس والجزائرأحمد توفيق المدني ودوره في الحياة السياسية ، عبد القادر خليفي - 1
جامعة ، واالجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم ، واآلثارقسم التاريخ ، عبد الكريم بوصفصاف إشراف، (رسالة شهادة الماجستير)

 . 65ص، م2007 - 2006، منتوري قسنطينة

م بتونس من عائلة جزائرية، بدأ نضاله السياسي في 1889هو كاتب ومؤرخ جزائري ولد سنة: أحمد توفيق المدني - 2
تونس وكان من بين مؤسسي الحزب الدستوري التونسي وله العديد من اإلسهامات الفكرية والسياسية في تونس، كما انه 

 . 54 - 48م. ينظر: نفسه، ص ص1983شارك في الثورة الجزائرية، توفي بالجزائر سنة
م، وهو ابن الشيخ محمد السنوسي، شارك في حركة 1898كاتب ومناضل سياسي، ولد سنة: زين العابدين السنوسي - 3

التجديد األدبي والفني التي شهدتها أقطار المغرب العربي، و له العديد من المؤلفات والنشريات من أهمها األدب التونسي 
 . 342 - 341الصادق الزمرلي، المصدر السابق، ص ص م. ينظر:1966في القرن الرابع عشر، توفي سنة

 . 394، ص1م، ج2013، البصائر الجديدة للنشر، الجزائر،  حياة كفاحأحمد توفيق المدني،  - 4
  نفسه.- 5
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العججاملون مججن ذوي الجنسججية التونسججية ومججن مدرسججي جججامع الزيتونججة مججن الدرجججة األولججى أو مججن 
بعبججججارة أعججججم مججججن ، ف بهججججا رسججججمياحججججاملي شججججهادات الججججدكتوراه مججججن الجامعججججات األجنبيججججة المعتججججر 

 .1الكفاءات العلمية المرموقة بحكم طابع المجمع العلمي

دراجهججج فججي شجججكل مججججالت شجججهرية  اويقججوم هجججذا المجمجججع بنشجججر األعمججال الفكريجججة وغيرهجججا وا 
باسمه وعقد المسامرات العلمية والمحاضرات المفيدة قصد إثراء الحياة الفكرية والعلمية بتونس 

عجججادة مججججدها الع وقجججدمت هجججذه الجمعيجججة قانونهجججا األساسجججي إلجججى: الجججوزير األكبجججر ، لمجججي الغجججابروا 
وظلججججت ود ، م1924مججججاي 15والمراقججججب المججججدني بتججججونس يججججوم ، للدولججججة ووكيججججل الجمهججججور العججججام

فقججد أبعججد الشججيخ توفيججق المججدني ، ولكججن تجججري الريججاح بمججا ال تشججتهي السججفن، الحكومججة االيجججابي
 .2وجمد المسعى ولم يكتب لها النجاح

 الرابطة القلمية: -ب
ج د كلمجتهم سعى لتوحيد صفوف العلمجاء والمفكجرين والكتجاب فجي رابطجة تجمجع شجملهم وتوح 

علجججى قلجججم واحجججد قامجججت ثلجججة مجججن نخبجججة الفكجججر والعلجججم التونسجججية فجججي ليلجججة رمضجججان الكجججريم سججججنة 
 .3بتأسيس عصبة لرجال الفكر والقلم سموها "الرابطة القلمية"، م1924هج(1342)

 4وفي هذا السياق يقول أحمد توفيق المدني: "اتفجق الكتجاب والمفكجرون والممضجون أسجفله
والذين تربط بينهم الوحدة القومية والفكرية سعيا إليجاد وسجيلة فعالجة للتضجامن الفكجري والعلمجي 
بينهم على تأسيس عصبة تحت اسم "الرابطة القلمية" وجعلوا لهذه الرابطة قواعد وجب االلتجزام 

 من بينها: بها

                                                           
 . 66عبد القادر خليفي، المرجع السابق، ص - 1
 . 397 - 396صص ، السابق صدرالم، أحمد توفيق المدني - 2
)مججذكرة شججهادة ، 1930 - 1900بووين  فووي الحركووة الوطنيووة التونسووية مووا نالجزائوورييدور المثقفووين ، محمججد بججوطيبي - 3

، واالجتماعيججة اإلنسججانيةكليججة العلججوم ، قسججم التججاريخ، بججوعزة بوضرسججاية إشججراف، الماجسججتير فججي التججاريخ الحججديث والمعاصججر(
 . 117ص، م2008 - 2007، جامعة الجزائر

 . عثمان الكعاك كاتب، عام أمينزين العابدين ، محي الدين لقليبي كاتب، المدني كاتب عام كان من بينهم أحمد توفيق - 4
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عدم تسخير الكتجاب والمفكجرين أقالمهجم لألغجراض الشخصجية وعجدم بجذل كجل مجا يحجط مجن  -1
 قيمة الكاتب والكتابة إطالقا.

كجل منخججرط فجي سججلك العصجبة يججدفع لخزينتهجا اشججتراكا سجنويا قججدره عشجرون فرنكججا تنفجق فججي  -2
 سبيل غايتها.

 والتصدي لكل مسعى مثبط لهذا النهج.، االلتزام بالدفاع التام عن حرية القلم والفكر -3
 .1ذهب ضحية تلك الحرية، حد من أفراد عصبتهمأااللتزام بالدفاع واإلسراع لنجدة كل  -4

 خالصة الفصل:
فكجججججان لتلجججججك ، وخالصجججججة مجججججا نسجججججتنتجه هجججججو تعجججججدد المؤسسجججججات الدينيجججججة والعلميجججججة بتجججججونس

خاصجججة عنجججد بدايجججة ، والمحافظجججة عليهجججاالمؤسسجججات دوًرا بجججارًزا انتهجتجججه لنشجججر الثقافجججة التونسجججية 
 ةالتجي شجملت النقجاط الرئيسجي، م19الحركة اإلصالحية التي بدأت من الثلجث الثجاني مجن القجرن 

لهججججذه اإلصججججالحات التعلججججيم التونسججججي آنججججذاك الججججذي كججججان يججججدرس سججججواًء فججججي المؤسسججججات الدينيججججة 
 والعلمية.

انججب التعلججيم األصججلي كججان يهججدف هججذا المشججروع إلججى إدخججال تعلججيم مججن نججوع حججديث إلججى ج
مججع ، حيججث أضججيفت فيججه علججوم دنيويججة أو نافعججة، التقليججدي المتمثججل فججي جججامع الزيتونججة العريججق

ظهججور مؤسسججات فرعيججة لجججامع الزيتونججة التججي انتهجججت التعلججيم العصججري بإدخججال تعلججيم اللغججات 
لصجادقية ومجن بجين هجذه المؤسسجات هجي المدرسجة ا، والعديد مجن مجواد التعلجيم الحديثجة، األجنبية

التججي انطلقججت امتججدادا لجججامع الزيتونججة وكججان لهججا ، والجمعيججة الخلدونيججة وجمعيججة قججدماء الصججادقية
 أدوار وطنية وتفرعت عنها مؤسسات أخرى.

كانت هناك مجموعة من النوادي األدبيجة ، باإلضافة إلى تلك المؤسسات الدينية والعلمية
حيجث لعبجت دورا مكمجال للمجدارس العلميجة  الثقافية التجي كانجت مسجرحا للمحاضجرات والمناقشجات

وتكججوين ، وأسججهمت فججي الحفججاظ علججى الشخصججية العربيججة التونسججية والنهججوض بالمسججتوى الثقججافي
 إطارات مثقفة لتسير شؤون البالد.

 
                                                           

 . 399 - 398ص ص، السابق صدرالم، أحمد توفيق المدني - 1
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 م.1956 -1881السياسة الدينية الفرنسية في تونس  أوالا:

لى غاية خروجها ا  لقد تعددت السياسة الفرنسية في البالد التونسية منذ فرضها للحماية و 
والتي من بينها السياسة الدينية التي اتخذتها لتحطيم كل القيود اإلسالمية واالستحواذ على 

 مستغلة في ذلك ما يخدم مصالحها الشخصية. ةأهم مراكزها الديني

 احتواء وحل األوقاف واألحباس:: 1

منذ بداية عهد الحماية بذلت اإلدارة الفرنسية كل محاولة لتحطيم القيود التشريعية  
، 1رغم كونها تشريعات ثابتة تحرم بيع تلك األمالك كما يدل على اسمها، اإلسالمية لألوقاف

ومن المؤسف أنهم وجدوا في بعض الرخص الشرعية التي وردت في فتاوى العلماء من هذا 
وذاك أداة ناجعة لتحقيق هدفهم وحصول أكبر عدد من األجانب على أراضي البالد الخصبة 

 :2ومن هذه الرخص

 اإلنزال: -أ

ار وشرًعا هو كراء أبدي أو لمدة طويلة باإلشه، وفي اللغة هو العطاء وترك الحق 
ولكن لدى ، والهدف منه حصول األوقاف على دخل ثابت ومستمر، لتعمير أرض الحبس
من ذلك أن ابن رشد سَئل عن هذا النوع من ، 3ألمد الطويل غير جائزاعلماء المالكية يعد 

وكان أول من أجازه العالم المصري ، 4اإليجار فأجابه أن إيجار الحبس لمدة طويلة يفسخ
وإلعطاء ، ومن هذين العالمين أخذ فقهاء تونس، الكي وابنه عبد السالمإبراهيم اللقاني الم

فيه ، م1885اإلنزال صبغة قانونية أصدرت سلطة الحماية الفرنسية بتونس قانونا بتاريخ 

                                                           
 . 72صد. د. ن، د س ن، ، مطبعة الرسالةد. ط، ، تونس بين الحماية واالحتالل، يوسف درمونة - 1
2
 10صجمعة شيخة، المرجع السابق،  - 

 نفسه.  - 3
تقديم وتحقيق محمد الحبيب ، فتاوى البرزلي جامع مسائل األحكام لما نزل من القضايا بالمفتن والحكم، البرزلي - 4

 . 364ص، 5ج، م2002، بيروت، اإلسالميدار الغرب ، 1ط، ، الهيلة
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فصاًل ترمي كلها إلى هدف واحد هو تلبية رغبات الفرنسيين واألجانب  27أربعة أبواب و
وباإلنزال استولى الجيش ، 1لألوقاف دون رادع من السلطةلالستيالء على العقارات التابعة 

كما هدم ، الفرنسي على الكثير من األحباس ذات طابع دفاعي كالحصون واألبراج والثكنات
 .2بعض المدارس والمساجد لتوسيع أماكن تواجد هذا الجيش

اي عملت السياسة الفرنسية على إصدار مرسوم صادر من الب، ولتدعيم قانون اإلنزال
وكانت بذلك سلسلة من النصوص التشريعية التي قصد بها للتصرف ، م1888ماي  23في 

م قانونا 1898كما أصدرت في سنة ، 3وجعل أمالك الوقف في تصرف اإلدارة االستعمارية
 -بموافقة الباي هو قانون التمسك فبموجبه ال تستطيع جمعية األوقاف إلزام المكترين للحبس 

كما ال تستطيع ، بالزيادة في القيمة الكرائية التي اهترأت بمرور الزمن -أغلبهم من األجانب
 إخراج المكترين رغم أن بعضهم رفض مجرد دفع معلوم الكراء على بساطته.

وقد عارض علماء الزيتونة قانون اإلنزال وقانون التمسك وصدرت مجلة العقود 
فات غير الشرعية وطلبت الجمعية م للوقوف أمام تلك التصر 1906وااللتزامات التونسية سنة

 .4بإإلعفاء من قانون التمسك لكن دون جدوى

 المعاوضة أو االستبدال:  -ب

والمقصود ، هو مصطلح فقهي نجده لدى علماء تونس من المذهبين المالكي والحنفي
، ىمنه تعويض األمالك المحبسة ذات النفع المحدد جدا أو عديمة النفع بأمالك أخر 

                                                           
 . 11، المرجع السابق، صجمعة شيخة - 1
 . 11نفسه، ص - 2
 . 72ص، السابق، المرجع يوسف درمونة - 3
 . 12ص، المرجع السابق، جمعة شيخة - 4
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بعقار أو بيع عقار قديم وبثمنه يقع شراء عقار آخر جديد يصبح حبسا مكان كتعويض عقار 
 .1األول

لكي تخفف  -في بادد األمر -وبالتالي استولت اإلدارة الفرنسية على األوقاف الخيرية 
، ن الذين يعيشون من هذه األوقافو من وقع صدمة الحماية التي سوف يتلقاها التونسي

 .2األوقاف األهلية تجنبت مؤقتا االستيالء على

ولما كانت أراضي األوقاف غير قابلة للبيع فقد بحث الفرنسيون في الفقه اإلسالمي 
، عن الحل الذي يسهل على المستوطنين االستيالء على هذه األراضي بالوسائل الملتوية

وبرأي آخر ، فتشبثوا برأي ضعيف في مذهب مالك يبيح اإلجازة المستديمة لألراضي الموقوفة
ي مذهب أبي حنيفة يبيح جواز استبدال العقار الموقوف بعين أخرى إذا كان في مصلحة ف

ولتقنين عملية السطو على األوقاف أصدرت سلطات الحماية قانون المعاوضة في ، 3الواقف
كما أصدرت في نفس السنة قانون انتزاع األحباس وبهذين القانونين انقلبت ، م1889سنة 

إذ أصبحت المعاوضة طريًقا سهاًل ، من حفظ للوقف إلى سلب له اا فشيئً المعاوضة شيئً 
وهكذا بموجب تشريعات السلطة حصل ، 4شاسعة أعطيت لألجانب لالستحواذ على أراض  

المستوطنون على إمكانية الشراء أو البيع من أراضي األوقاف رغم عدم إلغاء ملكية 
 .5األوقاف

 

                                                           
 . 11جمعة شخة، المرجع السابق، ص - 1
مكتبجة األنجلجو ، 6ط، المغورب األقصوى، توونس، المغرب العربي في التاريخ الحوديث والمعاصور الجزائور، صالح العقجاد - 2

 . 199ص، م1993، المصرية

 نفسه.  - 3
 . 12ص، المرجع السابق، جمعة شيخة - 4
دار ، تصدير نصر الدين سعيدوني، أضواء على المغرب العربي رؤية عربية مشرقية، عبد المالك خلف التميمي - 5

 . 36ص، م2011، الجزائر، البصائر
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م الذي ينص على استبدال الوقف 1898نوفمبر 13فصدر مرسوم آخر عن الباي في 
وأن تضع كل عام ، 1العام أو الخاص سواء عيًنا أو بإعطاء عقار بدال منه بقيمة تعادله

 2000من أراضي األوقاف العامة ال تقل مساحتها  تحت تصرف إدارة االستعمار جزءً 
دارة االستعمار مباشرة ، هكتار  .2وبدون إشهارعلى أن يتم نقل الملكية بين إدارة األوقاف وا 

فكان إلدارة االستعمار الحق في اختيار أراضي األوقاف التي تقرر االستيالء عليها 
ويكون رأيه فاصال في تقدير القيمة ، ا يباشر وحده بتقويم األرضا زراعيً وهي تفوض خبيرً 

 .3دون أي ضمان لمصلحة الوقف، وأيضا في جميع شروط نقل الملكية

هكتار سنويا من أراضي األوقاف الشاسعة التي  1000 فكان يمنح للمستوطنين نحو
مقابل إيجار سنوي ضئيل ولكن ، من األراضي المزروعة في شمال تونس 3\1تعطى

المستوطنين لما لهم من نفوذ على اإلدارة لم يحترموا شروط االستغالل فكفوا عن دفع 
بانتزاع األوقاف م قدم المستوطنون اقتراًحا 1904وفي سنة ، م1905اإليجار منذ سنة 

 .4األهلية أيضا

وهذه من ، وهكذا بدلت أغلب األراضي الوقف بدكاكين وبيوت في بعض المدن والقرى
 .5فغير شك عرضة دائما للخراب واإلتال

 

 

                                                           
 . 72ص، سابقالمرجع ال، يوسف درمونة - 1
 . 199ص، سابقالمرجع ال، صالح العقاد - 2
 . 46ص، د. ب. ن ،د. س. ن، الرسالةمطبعة د. ط، ، هذه تونس، الحبيب ثامر - 3
 . 199ص، سابق المرجع ال، صالح العقاد - 4
 . 72ص، سابقالمرجع ال، يوسف درمونة - 5
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وأنه ال يباع ، فلم تحترم فرنسا الش ريعة اإلسالمية التي قضت بأن الوقف ملك ال ينقطع
فأعلنت أن المؤسسات الخيرية ، م تحترم إدارة الوقفكما ل، وال يرهن وال يوهب وال يعوض

قررت أن ، ودور العلم ال يجب أن توقف من أجلها األراضي، كالمساجد والمستشفيات
 .1تعوضها بالمباني والفنادق أو تعويضها بالمال وأن هذا التعويض مباح ومرغوب فيه

 المغارسة:  -ج

المهملة والتي انعدمت منها  ونقصد بها إعطاء جمعية األوقاف أراضي األحباس
 االستفادة إلى من يقوم بغرسها واستثمارها طبقا للنصوص الفقهية المعمول بها في المغارسة.

وحسب المذهب المالكي المغارسة في أراضي األحباس باطلة وأجازوها للتونسيين 
قاعدة في وبغياب السلطة الرادعة أصبح االستثناء ، استثناء وعن طريق القضاء الشرعي فقط

 .2وفتح المجال لألجانب في المغارسة فتالشى الكثير من أراضي األحباس، 20بداية القرن

حاولت الجمعية بمساندة علماء جامع الزيتونة معارضة قانون اإلنزال والتمسك 
م لألوقاف 1908فقامت السلطات الفرنسية ببعث مجلس أعلى سنة ، والمعاوضة والمغارسة
ثم تقدمت ، ة األوقاف وموال لها ومدافع عن قراراتها حول الحبسكمؤسسة موازية لجمعي

، على الجمعية بتعيين معتمد حكومي في صلب هيئة جمعية األوقاف قخطوة أخرى للتضيي
 .3وهكذا حوصرت الجمعية بهذا المجلس األعلى والموظف السامي

تصرفها وصل األمر إلى جبر الجمعية لتقوم بإصالح العقارات التي خرجت من تحت 
كما تم عن طريق هذه الرخص ، عن طريق اإلنزال والمعاوضة والمغارسة من ربع الحبس

                                                           
 . 47ص، المصدر السابق، الحبيب ثامر - 1
 . 13ص، المرجع السابق، جمعة شيخة - 2
 . 281ص، ، المرجع السابقبلغيث الشيباني بن - 3
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م التي كانت تدر 1926وحفيدتها فاطمة عثمانة سنة 1االستيالء على حبس عزيزة عثمانة
على الجمعية خيرا كثيرا يساعدها على القيام بواجبها نحو المؤسسات الخيرية وخاصة 

 .2االستشفائية منها

كان ضعف الوازع الديني والرخص هما العاملين األساسيين في انهيار جمعية ف
 األوقاف على المستويين اإلداري والمالي كالتالي:

سنة منها 82، م1956م إلى سنة حلها 1874عاشت جمعية األوقاف من سنة تأسيها 
لنفوذ من سنة بعد الحماية فقاومت قبل الحماية جشع أصحاب ا75سبع سنوات قبل الحماية و

فزاد الطمع ، حاشية الباي وطمع من عين أقربائهم سواء من النواب أو الوكالء على األوقاف
لكن في هذه الفترة الوجيزة ، والجشع كلما ضعف الوازع الديني أخالقيا ونقصت المراقبة إداريا

ما حدث لألوقاف من خلل  -ولو نسبيا -برز من العلماء والمصلحين من جعلها تتدارك 
أما بعد الحماية واختالل ميزان القوى بين سلطة الحماية ، 19ول سبعة عقود من القرنط

 . 3وجمعية األوقاف فقد سارت أمور األوقاف من سيء إلى أسوأ

بإصدار  وذلك، اتضح التدخل اإلداري في إدارة الجمعية بعد الحرب العالمية األولىو 
برز هذه أنات لرؤساء ومديريه ومن يوالتعيسلطة الحماية مجموعة من األوامر والقوانين 

م الوالة المتقاعدين 1956م إلى سنة1922التدخالت هو إعطاء رئاسة الجمعية بداية من سنة
زاحة من كانوا  قرب إلى روح هذه المؤسسة الدينية من علماء الزيتونة ومن المصلحين أوا 

 .4فين بتوجههم الوطني واإلصالحيو المعر 

                                                           
وقد عرفت في تاريخ تونس الحديث والمعاصر بالمرأة المحسنة واشتهرت في ، عثمان داي حفيدةهي : عزيزة عثمانة - 1

: ينظر. األوساط الشعبية بارتباط اسمها بالمستشفى الذي يحمل اسمها والذي هو من الجهات التي خصصت لها أحباسها
 . 193صالمرجع السابق، ، الشيباني بن بلغيث

 . 13ص، المرجع السابق، جمعة شيخة - 2

 . نفسه - 3
 . 14ص، نفسه - 4
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الحرب العالمية  معاركلخاصة الزراعية قرب العاصمة مسرحا  وكانت أمالك األوقاف
، فأصاب التدمير الموقوف والموقوف عليه من المساجد والمدارس والمباني الموقوفة، الثانية

وامتألت الحقول باأللغام والقنابل وحطام ، واحترقت مزارع الزيتون أو اقتلعها الجنود حطبا
 .1الحرب

سائر الفادحة فإنها لم تكن من أولويات مشروع اإلصالح ولكن الجمعية رغم تلك الخ
أمالك الجمعية في حالة خراب  فبقيت المعاهد التونسية والمساجد والكثير من، بعد الحرب

رض األوقاف لم يتوقف أورغم التوسع في رخص المغارسة والمعاوضة في ، سنوات5طيلة
حتى كانت الجمعية  م1955 ولم تأت سنة، التدهور الحاصل لمداخيل مؤسسات األوقاف

مشرفة على اإلفالس كما عبر عن ذلك رئيس الجمعية نفسه محمد المنصف الجويني في 
إن الجمعية تشرف >> تقرير له عن الجمعية إلى وزير المؤسسات اإلسالمية والذي يقول:

ذا لم تأخذ الحكومة ب، اآلن على هوة اإلفالس بسبب قلة الموارد في األعوام األخيرة الوسائل وا 
 .2<<ال محالة إلفالس... آذنهن الحالة إالكفيلة بإنقاذ الموقف ف

  سياسة التنصير: -2 

لقد كتب أحد مؤرخي التبشير الفرنسيين معبرا عن هذا االتجاه ومن أهم المشاريع 
المسيحية تتمثل في اإلحسان والتعليم وأن على فرنسا القيام بذلك باعتبار أن ذلك يساهم في 

 -على حد قولهم -وأن "الصليبية اللينة والسلمية  نلغتنا وحضارتنا وتأثيرنا في كل مكانشر 
ال تبقى وراءها إراقة الدم ويستوجب األخذ بالثأر والحقد والكراهية المتبادلة بين الغالبين 

وسوف تحصل هاته الصليبية مع ، والمغلوبين وعلى أنها أفضل وسيلة من قوة السيف القاطع
 .3ضمن نجاح وبقاء..."أالزمن على 

                                                           
 . 283 - 282ص المرجع السابق، ص، بلغيث يباني بنالش - 1
 نفسه.  - 2

3
 - Victor Guerrin, la France catholique en Tunisie a malte et en tripolitaine, 

tours,1890,pp11 - 12. http://gallica.bnf.f.2019/06/29.18.27.سا  



 م1956-1881السياسة الدينية والثقافية الفرنسية بتونس                             الفصل الثاني
 

53 
 

يجب على المبشرين أن  -كما عبر عنها -نجاح هذه الصليبية اللينة والسلمية إلو 
يعرفوا تاريخ ولغة وعادات وأخالق الشعب الذي يعيشون بينه حتى يضمنوا عطفه وكسب 

صدد الذي لعب دورا هاما في في هذا ال Bourgad""1وقد كتب األب بورغاد ، مشاعره
...تحدثوا للعرب عن ، وارفعوا معنوياتهم، تنشيط حركة التبشير بتونس "امدحوا كبراءهم

أعطهم فكرة عمن كانوا في الماضي ثم احترامك لثروتهم هي ، تاريخهم وأعمالهم العلمية
 .2وسيلة لجعلهم أكثر استعداد لتقييم ثروتنا"

 أساليب سياسة التنصير:

 األعمال الخيرية:/ 1

لقد تفطن العديد من رجال الدين المسيحي إلى القيام بعمليات تنصيرية النتزاع اإلسالم 
إنما عمدوا إلى أسلوب جديد ، من نفوس معتنقيه وذلك لن يكون عن طريق السالح والقوة

د فأراد رجال الدين استغالل ما جاء به اإلنجيل من مباد، يتمثل في القيام بأعمال خيرية
وقيم لخدمة أهدافهم ذلك أن اإلنجيل كان يدعو إلى استعمال الخير والبر واإلحسان والرحمة 

فاستغل رجال ، على كتاب نزل من عند اهلل سبحانه وتعالى ار غريبً اباإلنسان وهذا ليس أمً 
كانوا يزعمون أنهم يقومون بهذه الخدمات تحت ما ، الدين هذه األمور ووظفوها لصالحهم

ه اإلنجيل لكنهم في الواقع كانوا يبتغون من ورائها هدفا آخر وهو ترغيب التونسيين يدعو إلي
: Leon Roche""3وفي هذا اإلطار يقول ليون روش ، في الديانة المسيحية حتى يعتنقونها

                                                           
م 1840تونس سنة إلىانتقل ، مستشرق ومبشر فرنسي في المغرب العربي، م1806هو فرانسوا بورغاد ولد سنة: بورغاد - 1
. م1866توفي سنة، وهي مناظرة جعلها بين قاض ومفتي وراهب "مسامرة قرطاجنة" له بالعربية والفرنسية، بها مطبعة أنشأو 

 . 139، ص5، جالمرجع السابقخير الدين الزركلي، : ينظر
تونس، ، ةالتاريخية المغربيالمجلة ، م"1881 - 1830"دور المبشرين في نشر المسيحية بتونس، عبد الجليل التميمي - 2

 . 7ص، م1975، 3عدد
ولد في مدينة غرونبيل بفرنسا يوم ، شخصية مغامرة يتمتع بذكاء حاد وجرأة في نشاطه المستمر هو: ليون روش - 3

، الجاسوس الفرنسي خالل القرن التاسع عشر بأعمال تخريبية هدامة في المغرب العربيحيث قام ، م1809سبتمبر 27
 =توفي، التبشيري في تونس ونشاطهارتبطت فيها مغامراته الجاسوسية في الجزائر وبمهام دبلوماسية في المغرب 
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عصر تمسيحهم بإقامة عدد من ، "غير أننا نستطيع أن نهيئ لدى العرب وباألخص القبائل
وتمريض مرضاهم  ةمهمتهم الوحيدة تعريفهم باألخالق المسيحيتكون ، المبشرين ضمنهم

 .1وتعليمهم لغتنا وتلقينهم مبادد المعرفة العامة"
" في "Charles Lavigerieشارل الفيجري  لومن بين منتهجي هذه الطريقة الكاردينا

مل البالد التونسية حيث كان تبريره هو التقرب إلى اهلل إذ يقول: "إنني حين أعيل األرا
واألطفال بما أستطيع فإنما أعين السكان المسلمين ألؤدي واجبي كإنسان وكمسيحي 

ظهر مرة أخرى الخصائص اإللهية لدين يأمر بحب أوكأسقف وليس لي من طموح سوى أن 
سعافهم مهما كانوا ولو كان ذلك للمخاطرة بالنفس"  .2كل الناس وا 

وبناء على ذلك أقر رجال الكنيسة مبدأ األعمال الخيرية منطلقين من قاعدة رئيسية 
أرادوا بأسلوب الخداع جلب المسلمين إلى الدين ، ستعبد قلوبهميوهي اإلحسان إلى الناس 

اإلسالمي وخاصة أنهم يعلمون حاجة الناس إلى تلك المساعدات واإلعانات ألنهم كانوا في 
 .3في الفقر والخصاصة والبؤس تلك الفترة يتخبطون

، كما أرادوا من خالل هذه األعمال الخيرية أن ينافسوا اإلسالم باعتباره دين إحسان وبر
وكانوا يرددون في هذا اإلطار "نحن نعتني بالعمل االجتماعي المسيحي ألن المسلمين 

ينا أن نقاوم يدعون بأن في اإلسالم ما يكفي كل حاجة اجتماعية للبشر في فترة مبكرة فعل
 .4اإلسالم باألسلحة الروحية المتمثلة في الخدمات االجتماعية"

                                                                                                                                                                                     

مؤسسة الوطنية ، م1847 - 1832مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب، يوسف مناصرية: ينظرم. 1901سنة=
 . 15 - 13ص ص، م1990، الجزائر، للكتاب

 . 55ص، المرجع السابق، ريم غانمي - 1
 8، تونس، عددحوليات الجامعة التونسية"، في تونس خالل القرن التاسع عشر ةالحركة التبشيريعبد المجيد الشرفي، " - 2
 . 145 - 144م، ص ص1971، 
 نفسه.  - 3
، بيروت -، صيدا العصرية  المكتبةمنشورات ،  التبشير واالستعمار في البالد العربية، فروخ خالدي مصطفي وعمر - 4

 . 191ص، م1986
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من أجل ذلك كثف المسيحيون من مشاريعهم الخيرية مثل بناء المجمعات السكنية 
كما سخروا ، وتوفير الوسائل الترفيهية التي يصل الراهب من ورائها إلى نفس الشاب المسلم

لمعرفة أسرار البيوت من الداخل والسيطرة على ربات البيوت الراهبات لزيارة بيوت المسلمين 
عدادهن لتقبل الدين المسيحي ألنهم يعلمون جيدا دور المرأة أو األم  اإلسالمية واستقطابهن وا 

 .1داخل األسرة إذ هي قادرة على تغيير تركيبة األسرة بأكملها ومن ثمة تركيبة المجتمع بأسره

 لتنصير:استعمال التطبيب كوسيلة ل /2

استغل رجال الكنيسة التمريض لدعم مشروعهم وذلك نظرا ألهمية الصحة عند 
إذ قاموا بإنشاء العديد من المستوصفات وتشييد العديد من المستشفيات من بينها ، اإلنسان

حيث استغل هؤالء آالم المريض هو أضعف الناس على اإلطالق ، مستشفى سان لوي
فحيثما وجد الشر وجد المرض ، إلى النجاح أكثر من غيرهوعملية التأثير عليه هي أقرب 

وحيثما يوجد المرض تكون الحاجة ماسة إلى طبيب وهي فرصة إلدخال هؤالء إلى حظيرة 
م مستوصف "آالبيتيت" الذي كان هدفه هو تقديم الخدمات 1910كما أنشئ سنة ، النصرانية

 .2الصحية اإليواء بالمستشفى الطبية المجانية ألبناء الفقراء الذين تستوجب حالتهم

لقد عرف رجال الكنيسة نقاط ضعف اإلنسان فاتخذوا الطب وسيلة من وسائلهم 
فكانوا ال يفحصون المريض إال بعد أن يرغموه على االعتراف بأن الذي يشفيه ، التنصيرية

المريض فهم يستغلون وضعية ، هو السيد المسيح فعليه مناجاته وحمل الصليبية والتعلق به
 .3ويرغموه على قول وفعل أشياء لن يقبل بها إن كان في غير هذه الوضعية

                                                           
 . 152 - 151ص ص، عبد المجيد الشرفي، المرجع السابق - 1
، (رسالة لنيل شهادة الجدكتوراه)، (1939 - 1881السياسة الصحية بتونس في عهد الحماية)، ن الونيسيعبد الرحم - 2

 . 239ص، م2003 - 2002، جامعة تونس، واالجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم ، قسم التاريخ، خليفة الشاطر إشراف
 . 240نفسه، ص - 3
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نشاء مستشفى آخر بالثكنة العسكرية  1قام الفيجري بتوسيع مستشفى سان شارل وا 
كما طالب السلطات بفتح مكان للبر واإلحسان بالمنستير وكان يصرح دوما: ، بباردو

إنكم بذلك تشرفون عقيدتكم ، داووا مرضاهم، "ساعدوا الفقراء جميعا وعالجوا جرحاهم
وتخدمون فرنسا المسيحية ذلك أن طريقتنا لخدمتها وللدفاع عنها ليس لجعلها مخفية ومروعة 

حساننا"  .2بل لجعل اآلخرين يحبونها بفضل أخالقنا وا 

 /تنصير األطفال اليتامى والفقراء والمتشردين:3

ضا بتأسيس عدة مالجئ لأليتام واللقطاء قام الفيجري أي نوتماشيا مع مبدأ اإلحسا
وكمثال على ذلك: الدار التي أسسها بقرية تيبار بوالية باجة حيث وضع بها عددا كبيًرا من 

كما كان يجمع أيضا أطفال تونس العاصمة المهملين ويرسل بهم إلى الحراش ، األطفال
ة منذ الصغر فيسهل التأثير بالجزائر حيث يتلقون هناك تعليم المسيحية ليشبوا على النصراني

يقول الفيجري في هذا السياق: "على فرنسا ، عليهم وتكوين جيش منهم يعمل لصالح فرنسا
 3أن تربيهم وتعدهم إعدادا فرنسيا إن لم يكن غربيا فهم في واقعهم أبناء فرنسا..."

نساء لم يقع اهتمام الفيجري على األطفال اليتامى واللقطاء فحسب بل اعتنى أيضا بال
، م1885الضاالت حيث أسس لهن ملجأ األخوات البيض في الدار الهوالندية بالمرسى سنة

أين سيخضعن لنظام دراسي تطبيقي حيث سيتدربن على األعمال اليدوية من خياطة وتطريز 

                                                           
مؤسس ، م بمدينة بايوان في شرقي فرنسا1825ولد سنة ، شارل الفيجري أسقف فرنسي لالكاردينا هو: الفيجري - 1

اشتهر بحماسته ، نشر لواء المسيحية في إفريقيا الشمالية، والد البيض المسحيينوأطلق عليه ، رية بالمشرقيالمدرسة التنص
المثقفون التونسيون والحضارة الغربية في ، الطاهر المناعي: ينظر. 1892بفرنسا وتوفي سنة  المغربوبعمله لدمج 

 . 240صم، 2002، تونس - سوسة، دار المعارف، 1ط، (1939 - 1919مابين الحربين العالميتين)
 . 16ص، عبد الجليل التميمي، المرجع السابق - 2
3
 . نفسه - 
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بهدف إدخالهن سلك الرهبنة ويصبحن يدا عاملة منتجة تعمل لتساعد الفئة ، وفالحة وزراعة
 .1المنتمية لها

الحضور بين كافة الطبقات والمستويات مستغال أي فرصة  2هكذا إذن حاول الفيجري
إذ ، وقد لقي صحبة أصدقائه دعما كبيًرا من السلطات الفرنسية، من أجل تحقيق أهدافه

كانت تقدم لهم الدعم المادي والمعنوي لبناء مشاريعهم الخيرية ألنها كانت مؤمنة بأنها 
 .3عدد كبير من الشعب التونسي نحو النصرانية الطريقة األفضل الستقطاب

 استفزاز السلطات الفرنسية لمشاعر الشعب التونسي: -3

عمل رجال اإلدارة االستعمارية شعورا منهم بخطورة اإلحساس الديني لدى المسلمين 
من تكثيف مجهوداتهم قصد محاصرة اإلسالم ومحاولة إضعاف شأنه وزعزعة عقيدته في 

 ونسي ومن أهم أعمالهم تتمثل في:نفوس الشعب الت

 الفيجري: ل/ إقامة تمثال الكاردينا1
تخليًدا لذكرى بعض الشخصيات قامت سلطات الحماية بإقامة تماثيل متحدية بذلك 

التي  4ومن بين هذه التماثيل، شعور التونسيين نظرا لما تحمله هذه التماثيل من أبعاد رمزية
حيث فكرت ، 5الفيجري لي البالد تمثال الكارديناسعت الحكومة الفرنسية إلى وضعها ف

                                                           
 . 36ص، المرجع السابق، ريم غانمي - 1
كان  ألنهلساسة الفرنسيين وتعاونه معهم العالقته ب حيث كان هدف الفيجري هو دعم الحماية الفرنسية على تونس - 2

: ينظر، علي والطيب وأخويهوكذلك معرفته الدقيقة بشخصيه باي تونس ، على اطالع واسع بما يحدث في القصر التونسي
، الجزائر، مجلة المبرز، الفيجري في السياسة االستعمارية في الجزائر وتونس لالكاردينا تواقتراحاآراء ، شاوش حباسي

 . 117 - 116ص ص، م2001
 . 81ص، ، المرجع السابقمشرفية مديحة - 3
اكبر شارع بالعاصمة التونسية حيث ينزل القادمون من البواخر في الرصيف تجد  رأسومن بين التماثيل نجد في  - 4

كبرياء االستعمار وتونس المسكينة في صورة امرأة بدوية تقف  إلىرا خده يرمز غ"بطل احتالل تونس مص فيري ل"جو  تمثال
مكتب استعالمات اللجنة : ينظر. ممثلة في عرجون من التمرتحت رجليه على أطراف أصابع قدميها تقدم له خيراتها 

 . 236صد. ط، د. د. ن، د. س. ن، ، مأساة عرشالتنفيذية للحزب الحر الدستوري التونسي، 
 . 139ص، 04ينظر الملحق رقم - 5
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سلطة الحماية بالتعاون مع الكنيسة المسيحية في إقامة احتفاال بمرور مائة سنة على والدة 
الفيجري فطلب صاحب كنيسة قرطاج من المجلس البلدي بتونس أن يقام له تمثال تخليدا 

 23ية إلى هذا الطلب في وبالفعل استجابت البلد، على المسيحية هلذكراه ومزايا
م حيث قامت بتنصيبه في احتفال بهيج في مدخل المدينة العتيقة بباب البحر 1925نوفمبر

كان حامال في يده اليمنى الصليب وفي يده اليسرى ، وهو الطريق المؤدية إلى جامع الزيتونة
المسيحي ال اإلنجيل مما جعل الزائر الغريب للبالد يعتقد أن دين هذه البالد هو الدين 

 .1ولكن لماذا وقع اختيار هذه الشخصية دون غيرها لتجسيد هذا التمثال؟، اإلسالمي
مما ال شك فيه أن المسيحيين أرادوا من خالل وضع هذا التمثال تكريًما لهذه 
الشخصية الدينية لما قامت به من جهود جبارة من أجل إرساء المسيحية في البالد التونسية 

سبق وأن ، فهو بالفعل يمثل الزعيم المسيحي األول، إفريقيا عموماخصوصا وفي شمال 
عرجنا على األعمال التي قام بها هذا الرجل سواء في تدعيم االستعمار أو تنظيم النشاط 

 .2االجتماعي أو التعليمي
 /المؤتمر االفخارستي: 2

حيث ، يقيتعد فترة الثالثينات من أحرج الفترات التي مرت بها أقطار الشمال اإلفر 
ور الديني ألهالي هذه األقطار ففي تونس ععمدت فرنسا خالل هذه الفترة إلى تحدي الش

 وقد تزامن هذا االحتفال ، حضرت احتفااًل كبيًرا بذكرى خمسين سنة الحتاللها البالد التونسية

وهو يعد من األنشطة الدينية البارزة التي قام بها  3مع قيامها بالمؤتمر االفخارستي
 .4ال الكنيسة ضمن األنشطة المرسومة لتنصير الشعب التونسيرج

                                                           
 . 236ص، المصدر السابقمكتب استعالمات اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري التونسي،  - 1
 . 37ص، المرجع السابق، ريم غانمي - 2
 . 140، ص05ينظر الملحق رقم - 3
األفخارستي: االفخارستا أو سر التناول أو القربان المقدس هو أحد األسرار السبعة المقدسة في الكنيسة الكاثوليكية  - 4

مجلة م وتطور العمل الوطني بتونس"، 1930بقرطاج ماي واالرثوذكسية. ينظر: محمد السعيد عقيب، "المؤتمر االفخارستي
 . 12م، ص2016، صيف22، الجزائر، عددالبحوث والدراسات
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عمدت الكنيسة بالتعاون مع سلطة الحماية بإقامة تظاهرة دينية مسيحية عالمية بتونس 
لتغطية نفقاته  فرنكفخصصوا مبلغ مليوني ، 1م1930ماي 11إلى  7بضواحي قرطاج من

د التونسية الحتضان هذه التظاهرة اختيارا ولم يقع اختيار البال، 2من الميزانية العامة التونسية
عشوائًيا إنما كان لغاية كامنة في نفوس رجال الدين المسيحي وهي زعمهم أن مدينة قرطاج 
 هي رقعة مسيحية وأن كنيسة قرطاج هي أم الكنائس اإلفريقية التي أنجبت القديس أوغستين

"Augustinاعتناق اإلسالم عندما فتحوا  " فهم يعتقدون أن العرب أكرهوا المسيحيين على
وبالتالي فالمسلمون الذين يعمرون إفريقيا اليوم هم في أصلهم مسيحيون ومن واجبهم ، إفريقيا

 .3إرجاعهم إلى أصلهم األول

 /االحتفال بخمسينية فرض الحماية:3

حتى شرعت سلطات الحماية ، لم تمض سنة أو أقل على انعقاد المؤتمر االفخارستي
م وهو احتفال تريد 1931لالحتفال بخمسينية بسط حمايتها على تونس سنة في اإلعداد 

 تكما أراد، فرنسا من ورائه تأكيد هيمنتها على البالد التونسية وفرض سيطرتها بدون رجعة
من وراء حملة إعالمية منظمة إبراز المنجزات الفرنسية واستعراض قوتها والتعبير عن 

ستعمارية في "تونس الفرنسية" في إطار ما تسميه بج"المهمة اعتزازها بما حققته السياسة اال
واألدهى واألمر من كل ذلك هو أن سلطات الحماية قد كلفت الميزانية التونسية ، الحضارية"

مليون فرنك من أجل إعداد االحتفال في وقت كان السكان التونسيون في أشد الحاجة 300
 .4من اإليالةإليها إذ اجتاحت فيه المجاعة نقاطا عديدة 

                                                           
 . 232الطاهر المناعي، المرجع سابق، ص - 1
م، 2005، دار ابن األثير للنشر، جامعة الموصجل، تاريخ الوطن العربي المعاصرجاسم محمد حسن العدول وآخرون،  - 2

 . 504ص
  .202د الكريم عزيز، المرجع السابق، صعب - 3
، تججونس– أريانججة، المطبعججة المغاربيججة للنشججر، 1ط، م1938 - 1934الحووزب الحوور الدسووتوري التونسووي، حفججيظ طبججابي - 4

 . 38، صم2011
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 /دفن التونسيين المجنسين في المقابر اإلسالمية:4

م سياسة )فرنسة( البالد التونسية 1932لقد استأنفت السلطات الفرنسية في أواخر عام 
وعارض الشعب هذا اإلجراء بمنع دفن الموتى من ، بإغرائها على الجنسية الفرنسية
الفرنسية على ذلك بأن استصدرت فتوى  وردت السلطات، المتجنسين في المقابر اإلسالمية

بقسميه الحنفي)شيخ االسالم محمد بن يوسف( والمالكي)شيخ االسالم  من بعض رجال الدين
فتوى تقر مبدأ دفن المتجنسين في المقابر االسالمية بشرط النطق  الطاهر بن عاشور(

فان هذه الفتوى لم ترض  القضاة المالكيون بالشهادتين ورغم بعض االحتراز الذي أبداه
 .1م أداء صالة الجمعة وراء قضاة المجلس الشرعي1933افريل  14األهالي فرفضوا يوم 

وعليه فال ، فحواها أن التجنيس بالجنسية الفرنسية ال يشكل خروجا عن الدين اإلسالمي
في ولما حاولت السلطات الفرنسية استخدام القوة ، ضرر في دفنهم في المقابر اإلسالمية

وقام بإضرابات ، تصدى الشعب لها، تنفيذ قرارها بدفن المتجنس في المقابر اإلسالمية
ال سيما في ، وقد ذهب ضحيتها الكثيرون، ومظاهرات اشتبك خاللها مع السلطات الفرنسية

ص مقابر يمما اضطر السلطات الفرنسية إلى العدول عن موقفها وتم تخص، مدينة المنستير
 .2خاصة بالمتجنسين

 القضاء والتشريع اإلسالمي:استهداف  -4

يشكل ميدان القضاء والتشريع اإلسالمي مجاال ثانيا يمكن أن تختبر فيه عالقة 
فكانت اإلدارة الفرنسية تتعامل مع هذه الحالة مع نخبة دينية ، االستعمار بالمؤسسات الدينية

 تختلف عن أهل الطرق والزوايا على مستويين:

                                                           
 .275م،ص2013،دار نقوش عربية، تونس، 1، طتونس رغم االستعمارمحمد األزهر الغربي، - 1
 . 505ص، المرجع السابق، جاسم محمد حسن العدول - 2
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وليس فيها الطابع ، على تنظيم والمركزة منذ إيجاد مجالس الشرع : أنها تتوفرأولهما
 .1االنقسامي الذي أتاح لالستعمار اللعب على تنافس الطرق

 : أنها تستمد شرعيتها من الموروث الفقهي اإلسالمي كأداة للضبط االجتماعي.ثانيهما

لذي حكمته من نتائج هذا الوضع ما يالحظ من اختالف بين مستوى التنظيم العدلي ا
ومستودع التشريع الذي عكس هاجس االستمرار والتكيف لدى رجال ، المصالح الفرنسية

 .2الشرع
تونس ال يوجد قضاء واحد بل خمسة: القضاء الفرنسي في فتعددت مؤسسات القضاء ف

وخامس ، ورابع علماني، وآخر يهودي، وقضاء تونسي إسالمي، وهو امتداد للحكم الفرنسي
 .3فرنسي( -ونسيقضاء مختلط )ت

فالمحاكم ، ومحاكم تونسية، محاكم فرنسية: فسوف نأخذ مثاال نوعين من القضاء
بل هي تابعة للسلطة الفرنسية ، الفرنسية ال يرجع فيها النظر فيها إلى السلطة التونسية

 .4وكذلك نظامها هو نظام المحاكم الفرنسية في فرنسا

التي كانت موجودة في عهد االمتيازات ، القنصليةوقد حلت هذه المحاكم محل المحاكم 
فبدأت فرنسا بإلغاء محكمتها القنصلية ، محكمة15وكان يبلغ عددها ، األجنبية قبل الحماية

ألنها تعهدت باحترام المعاهدات ، م بالمحاكم الفرنسية1883مارس سنة 27وعوضتها في 
ماي 5درت من الباي أمرا في فاستص، واالتفاقات الموجودة بين تونس والدول األجنبية

م ينص على أنه إذا ألغت دولة من الدول محكمتها القنصلية فإن رعاياها يصبحون 1883

                                                           
دراسوة مقارنوة مون مظوور علووم –المجتموع واإلسوالم والنخوب اإلصوالحية فوي توونس والجزائور ، عبجد اللطيجف الهرماسجي - 1

 . 142ص، م2018، بيروت، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 1ط،  - االجتماع التاريخي
 . 143نفسه، ص - 2
 . 69ص، المصدر السابق، عبد العزيز الثعالبي - 3
 . 71ص، المصدر السابق، الحبيب ثامر - 4
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تابعين للمحاكم الفرنسية فسعت فرنسا مع جميع هذه الدول وعقدت معها االتفاقات حتى تم 
 م.1884أوت سنة  15إلغاء آخر محكمة قنصلية في 

سلطة الدولة التونسية في ناحية القضاء واهتمت  وهكذا عمدت فرنسا إلى الحد من
فكونت في تونس محاكم ، بنفسها والنظر في قضايا رعايا الدولة وزيادة على قضايا رعاياها

 .1فرنسية ومحاكم تونسية

 : /القضاء الشرعي1

مسجلة ويتولى القضاء اليختص في النظر في األحوال الشخصية والعقارات غير 
حكمة شرعية بها دائرة حنفية ودائرة ملكية وللمحاكمين حق االلتحاق الشرعي في العاصمة م

 .2إلى أية محكمة أرادوا وتخضع كل هذه المحاكم لوزارة العدل التي يديرها موظف فرنسي

 : /القضاء المدني2

كان القضاء المدني في تونس قبل الحماية يشمل أربعة أقسام: القسم اإلداري وقسم 
فقد ألغي هذا األخير إذ أصبحت ، الجنح وقسم الشؤون الخارجيةالشؤون المدنية وقسم 

 .3الشؤون الخارجية بيد المقيم العام الفرنسي

فنظام القضاء في تونس قبل فرض الحماية كان قائما على أساس الفصل بين 
لكن اإلدارة الفرنسية لم ، م1861السلطات بموجب "الدستور التونسي" الذي أعلن عنه سنة 

لكنها سارت بنظام القضاء على مبدأ الفصل بين السلطات حتى أنه لم يبق بيد  تعترف بها
 .4الباي إال حق العفو على المحكوم عليه باإلعدام

                                                           
1
 . 144عبد اللطيف الهرماسي، المرجع السابق، ص - 
م، 2010، الججدار المتوسججطية، تججونس، وآثوواره. إصووالحاته. حياتووه - شوويخ اإلسووالم محموود العزيووز جعوويط، محمججد بوزغيججة - 2

 . 155ص
 . 72 - 71ص صالحبيب ثامر، المصدر السابق،  - 3
 . 70ص، المصدر السابق، عبد العزيز الثعالبي - 4
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فكانت المحاكم خاضعة ، ولم يتخذ القضاء في تونس في أول األمر صبغة العادية
، أمام لجنة إداريةلإلدارة خضوعا تاما إذ كان لإلدارة الحق في استئناف األحكام الصادرة 

 .1وكان الحاكم مجرد موظفين خاضعين لسلطة اإلدارة الفرنسية

كما نظمت المحاكم التجارية والجنائية لتشكل جزءا من مؤسسة عدلية خاضعة للمراقبة 
بعث لجنة تونسية فرنسية بمشاركة ، وألجل تسهيل عملية االستيالء على األراضي، الفرنسية

وباش مفتي المالكية ، 2م شيخ اإلسالم الحنفي أحمد بن الخوجةفقهاء تونسيين في مقدمته
وهي التي صاغت القانون العقاري أو قانون تسجيل األراضي ، محمد الشاذلي بن صالح

 .3ثم تال ذلك أحداث المجلس العقاري المختلط، م1885لعام

إذ أصبح اختصاص ، كان الهدف من هذه اإلجراءات هو توسيع المحاكم المدنية
فهذا ، حاكم الشرعية مقتصرا على الزواج ومتعلقاته والمواريث وأحكام الحجر والترشيدالم

كجريمة ، إلى جانب ترك المؤاخذة عما يقتضي الدين والمصلحة المؤاخذة في اقترافه قالتضيي
سناد القصاص في القتل العمد إلى اختيار الحكوم، البغاء ورأى فيه العلماء سعيا من ، ةوا 

بعاد المسلمين عن أحكام دينهمالفرنسيين فر   .4ض قوانينهم وا 

فتأسست ستة محاكم ، م1886مارس18ووقع تنظيم المحاكم التونسية بمقتضى أمر 
 ابتدائية بتونس في صفاقس وقابس وقفصة والقيروان وسوسة والكاف.

                                                           
 . 72ص، المصدر السابق، الحبيب ثامر - 1

م، ثجم 1861م، تجولى القضجاء سجنة1830ولد بتونس سجنة هو الفقيه الحنفي محمد بن احمد بن خوجه: احمد بن الخوجة - 2
صالح التدريس بجامع الزيتونجة، 1878تولى مشيخة اإلسالم سنة م، شارك في تأسيس جمعية األوقاف والمدرسة الصادقية وا 

 . 245 - 244، ص ص2، جالمرجع السابقم. ينظر: محمد محفوظ، 1896توفي سنة
 . 142ص ، المرجع السابق، عبد اللطيف الهرماسي - 3
 نفسه.  - 4
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وتعقيب ومحكمة  فومحكمة استئنا، كما تأسست كذلك محكمة الوزارة بالعاصمة
العاصمة يرجع النظر في القضايا البسيطة إلى دائرة خاصة تسمى الدائرة ففي ، جنائية

  .1الصغرى وهي تابعة إلدارة الشؤون العدلية

م تكونت لجنة إلحداث مجلة قوانين وتمت أجزاء هذا المشروع في 1898وفي سنة 
أن والحقيقة ، حتى أصبح لتونس مجلة قوانين كاملة تمتاز بسهولتها وقلة تعقيدها، مراحل
القضائي الذي تتمتع به تونس هو نتيجة تمتع تونس بهذا النظام القضائي هو من  مالنظا

خالل كفاح عنيف قام به الشعب منذ فرض الحماية مطالبا بالفصل بين السلطات وباستقالل 
والتدخل الفرنسي في الشؤون القضائية في تونس بتعيين مدير العدل ومدير الشؤون ، القضاء

والذي يتولى القيام بمهمة نيابة الحق العام في جميع المحاكم التونسية هو ، يينالعدلية فرنس
وقد وضع هذا النظام بمقتضى أمر صادر ، وكيل تونسي يباشر األعمال نيابة عنه، فرنسي

 .2م1906جويلية  10في

م أحدثت وزارة العدل التونسية ورغم أن صاحب هذه الخطة كان تونسيا 1921وفي سنة
فإن إشراف سلطة الحماية على وزارة العدل لم ينفك بارزا في ، 3ر خير الدينوهو الطاه
فالمسؤول عن إدارة المصالح العدلية كان فرنسيا وكانت لديه الوسائل المالئمة ، صورة ما

لتنفيذ سياسته االستعمارية وهو بذلك يتابع حسب مزاجه تهديم شخصية العدلية التونسية 
 .4وفرنستها

                                                           
 .143ص عبد اللطيف الهرماسي، المرجع السابق،  - 1
 . 74 - 73ص ص، المصدر السابق، الحبيب ثامر - 2
3
 . 158ص، المرجع السابق، محمد بوزغية - 
م ثجم وزيجرا 1904سجنةارتقجى إلجى رتبجة لجواء ، م بتجونس1875هو ابن خير الدين باشا الذي ولجد سجنة: الطاهر خير الدين - 4

 .www، الطججاهر خيججر الججدين، الموسججوعة التونسججية المفتوحجججة: ينظججر. م1937تججوفي سجججنة، م1920للعدليججة التونسججية سججنة
mawsouaa. tn ،17/04/2019 ،12 :10سا . 



 م1956-1881السياسة الدينية والثقافية الفرنسية بتونس                             الفصل الثاني
 

65 
 

يا التي اهتمت بها السلطة االستعمارية هي محاكمات الطلبة والتالميذ ومن أهم القضا
 في المحاكم الفرنسية:

 م:1936محاكمات طلبة الجامعة الزيتونة سنة -أ

م المتعلق بالنظام الجديد للموظفين بالبالد التونسية 1936فيفري 9فعلى إثر صدور أمر
 هطالبا أثناء هذ33وقد تم إيقاف ، فيفري 22تحرك الطلبة وتوجوا تحركاتهم بمظاهرات

المظاهرة أحيلوا إلى المحكمة االبتدائية بتونس بتهمة االعتداء بالعنف على أعوان أمن أثناء 
 مباشرتهم لوظيفتهم.

، فيفري التهمة المنسوبة إليهم27الطلبة أثناء جلسة المحكمة المنعقدة يوم  روقد أنك
 .1مات ماليةاتلخص في السجن ودفع غر ومع ذلك سلطة عليهم اإلدارة أحكام قاسية ت

 م:1952محاكمات التالميذ سنة -ب

انتصبت المحاكم أثناء التحركات الشعبية التي طبقت بداية أزمة الخمسينات لمقاصصة 
ففي صفاقس تظاهر ، وقد جرت أهم هذه المحاكمات في مدينتي صفاقس وسوسة، التالميذ

قر قنصلية اليونان وقدموا لنائب القنصل م أمام م1952فيفري  19تالميذ المعاهد يوم 
واستنكروا سياسة القمع التي تسلكها  نعريضة احتجوا فيها ضد إبعاد القادة السياسيي

 .2السلطات الفرنسية

ثر هذه المظاهرة أحيل يوم  تلميذا على المحكمة  22شابا من بينهم  29فيفري  26وا 
 20,000 التهم بدفع خطية فردية بقدرالجنائية بصفاقس فحكمت هذه األخيرة على جميع 

في سوسة تحرك تالميذ ، أيام 08تلميذا آخر 14أيام سجنا وعلى  10منهم بج 07فرنك وعلى 

                                                           

، دار صامد للنشر 1، ط1956 - 1881القضاء والسياسة في تونس زمن االستعمار الفرنسيخميس العرفاوي،  - 1
  .360ص،م2005والتوزيع، تونس، 

 . 361ص، نفسه - 2
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أفريل ورفعوا أثناء المظاهرة شعارات "يحيا بورقيبة  27المعهد الكالسيكي )الثانوي( يوم
حكمة الجنائية بسوسة منهم أمام الم 31ووقف، " كما حطموا النوافذ واألبواب1ويسقط باي

 ماي من أجل جنحتين:9يوم

 : شتم شخصية في مرتبة وزير ورفع شعارات ثورية.أوال

 .2: إتالف تجهيزات ذات استعمال عموميثانيا

م وأسعفت 1955جويلية سنة  30في  األضحىوقد صدرت أوامر العفو بمناسبة عيد 
ديسمبر سنة 8وأفرج عنهم في ، ياسواء بإسقاط باقي العقوبات أو الحط منها جزئ نالمستفيدي
 .3م1955

 التقرب من شيوخ الطرق الصوفية: -5
لقد عملت السلطة االستعمارية في البالد التونسية على انتهاج سياسة استعمارية 

اعتقادا منها أنها مصدر الخطر ، لتقترب بها لرجال الطرق الصوفية وتشديد الخناق عليهم
فأخذت تتقرب منهم من أجل استغاللهم وتوظيفهم لخدمة مصالحها وذلك لمكانة مشائخها 

منتهجة بذلك على ثنائية هامة وهي سياسة اإلغراء ، بين األتباع لنفوذهم الروحي عليهم
تساب يد هذه المؤسسات توظيفهم واكيبهدف تح، واالحتواء وسياسة خنق الحصار عليهم

 : 4الوعي الوطني الذي أصبح يهدد كيانها في البالد التونسية صداقتها ومقاومة
 
 
 

                                                           
 . هو لوسيان باي مدير التعليم العمومي - 1
 . 361ص، المرجع السابق، خميس العرفاوي - 2
 . 516 - 515ص ص، نفسه - 3
 . 49ص، المرجع السابق، قارة فاطمة - 4
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 سياسة اإلغراء واالحتواء: -أ
  اإلعفاءات: -1

 20م و1893جانفي  24كاإلعفاء من الخدمة العسكرية طبقا لألمر المؤرخ في 
 األداءات الدولية. كما وقع إعفاء بعض مشايخ الطرق الصوفية من بعض ، م1896جويلية 

عانة   -زاوية التجانية بتماسينالكإعفاء سيد قدور شيخ الزاوية القادرية بالكاف وا 
لها على القانون الذي تدفعه على نخيلها بالجنوب  اتعويضً  افرنكً 3000بمبلغ  -الجزائر
  .1التونسي
 التسهيالت:  -2

الطرق وعدم فضح محاكمتهم عدليا مثال  وتتمثل في التكتم على مخلفات مشائخ
المتهم  -شيخ الرحمانية -التدخل لدى محكمة سوسة إليقاف تتبع الحفناوي ابن عبد الحفيظ 

وكذلك تدخل حاكم التحقيق بقفصة لصالح محمد الكبير وذلك ، بقضية تهريب األسلحة
 . 2طة االستعماريةبتسديد ديونهم وقرضهم المال من أجل احتوائهم والوقوف إلى جانب السل

 التوظيف:  -3
لقد منحت السلطة االستعمارية لمشائخ الطرق الصوفية مناصب لتوظيفهم مثال الشيخ 

فقد وقع تكليفه باالتصال بالشيخ  -شيخ الطريقة الرحمانية -األزهاري بن مصطفي بن عزوز
قه من سكان الحفناوي للعمل على افتكاك بقايا المركب الفرنسي الذي غرق بمقربة من طبر 

لقد تمكنت السلطة االستعمارية بفضل توظيفها لبعض مشائخ الطرق الصوفية ، 3جبل خمير
كما وفرت األمن واالستقرار في أشد ، من تحقيق عدة أهداف بأقل التكاليف وفي مدة وجيزة

                                                           
 - 1881الطرقي والتحوالت السياسية واالجتماعية بتونس في العهد االستعماري اإلسالم، خضري الغوللطيفة األ - 1

الجامعة ، واالجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم ، علي بن حسن المحجوبي إشراف، (رسالة لنيل شهادة الدكتوراه)، 1934
 . 123، صم1990، تونس، التونسية

 . 124نفسه، ص - 2
 . 93ص، السابقالمرجع ، لعجيلياالتليلي  - 3
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الفترات حرجا في أماكن حدودية نائية من الصعب السيطرة على قبائلها وحملها على االنقياد 
 .1والطاعة

ففي نفس ، كذلك انتهجت السلطة االستعمارية سياسة تفقير مشائخ الطرق الصوفية
الوقت الذي كانت فيه بعض الطرق الصوفية تبذل كل ما في وسعها لكسب رضا السلطة 

كانت تلك السلطة تزيد من ، االستعمارية بالسير في ركابها والتفاني في خدمة مصالحها
ضعافها تدريجياتضييق الخناق على الطر  ليس بمراقبة مشائخها وتوظيفهم فحسب بل ، ق وا 

بضرب المقومات المادية لتلك الطرق باعتبار أن المال هو أحد الركائز األساسية التي 
فقد كان تفقير الطرق خيارا مبدئيا راهنت عليه السياسة االستعمارية ، يتوقف عليها وجودها

عض الطرق والخاصة المادية وسط واقع يحمل في سعيا منها لوضع حد لقوة ب، على تحقيقه
طياته الكثير من المفاجلت مما قد يؤدي إلى توظيف تلك القوة ضد المصالح االستعمارية 

 .2ووقاية لها من كل االحتماالت وغيرها
ضعاف نفوذها:  ب: سياسة الحصار وا 

  عملت السلطة االستعمارية على ضرب مصادر موارد الطرق المتمثلة في:
 منع الزيارات:  -1

فعملت السلطة االستعمارية على ، حيث تعتبر موردا هاما من موارد الطرق الصوفية
 . 3حرمانها منه بدعوى أنه يتسبب في تفقير السكان مما يجعلهم عاجزين عن دفع الضرائب

فبادرت اإلدارة االستعمارية في المرحلة األولى إلى تحجير اإلعالن عن تلك الزيارات 
لكن برغم ذلك التحجير ، م1911جوان 20واق بمقتضى األمر العالي المؤرخ في في األس

وعدم السماح بالتنقل إال بعد التعهد بعدم جمع الزيارات حاول بعض المشائخ االستمرار 
بجمعها أو على األقل بعضها بطرق ملتوية مما أوجب على تلك السلطة فرض عقوبات 

                                                           
 . 124لطيفة االخضري، المرجع السابق، ص - 1
 . 99 - 93ص ص، المرجع السابق، التليلي العجيلي - 2
 . 124صالمرجع السابق، ، خضري الغوللطيفة األ - 3
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دارة االستعمارية خطوة ثانية تمثلت في منع الزيارات فخطت اإل، على مرتكبي تلك التجاوزات
كما ، بالمقومات االقتصادية للطرق ومشائخها ام مما ألحق أضرارً 1913نفسها من سنة 

، راقبت تنقالت المشائخ ولم تسمح للبعض منهم بالتنقل إال بعد التزامهم بعدم جمع الزيارات
المال من الزيارات خاصة بعد أن توجهت وبذلك أحكمت السلطة االستعمارية مراقبة جمع 

 .1السياسة االستعمارية لضرب المورد الثاني
 ضرب األحباس: -2

منها األحباس العامة التي كانت تعتبر من المداخيل الهامة للطرق حيث عملت  
السلطة االستعمارية على االستحواذ على أكثر ما يمكن من ذلك النوع من األراضي وبتلك 

 .2الطرق الملتوية أمكن للسلطة االستعمارية انتزاع مساحات شاسعة على حساب األحباس

نتزاع امن حيث ، االستعمارية تجاه الطرق الصوفيةتلك هي أهم مالمح السياسة 
األمر ، ضعاف مشائخها ماديا لتسهيل السيطرة عليهم والتحكم فيهم ا  و ، األراضي األحباس

كما أدت بالبعض اآلخر من ، لى تدهور مداخيلها الذي حملهم على التداينإالذي أدى 
 .3الشيوخ إلى رهن عقاراتهم ريثما يتم دفع ما عليهم من ديون

ومن الوسائل التجهيل الهامة التي استعملتها االستعمار مواصلة تشجيع الشعوذة 
، وهكذا قد والسحر عن طريق الطرق الصوفية)العيساوية  وغيرها(، كما كان سائد في تونس

 .4شكلت  السياسة االستعمارية حاجًزا أمام نهوض الشعب التونسي ثقافًيا

 

 
                                                           

 . 105ص، المرجع السابق، التليلي العجيلي - 1
 . 127ص، المرجع السابق، لطيفة األخضري الغول - 2
 . 106 - 105ص ص، المرجع السابق، العجيلي التليلي - 3
تونس،  -، دار صامد للنشر والتوزيع، صفاقس1ط ،المجتمع التونسي )دراسة اقتصادية اجتماعية(حّمة الهّمامي، - 4

 .42م،ص1989
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 م:1956-1881الفرنسية في تونسا: السياسة الثقافية ثانيا 

لقد تعدد السياسة التي انتهجتها اإلدارة الفرنسية في تونس منذ فرض الحماية 
التي كان الغرض منها هو فرنسة البالد التونسية ومحو كل  م سياستها الثقافية،1881سنة

جهم من مقوماتها اإلسالمية والهوية الوطنية معتمدة في ذلك على العديد من الوسائل إلخرا
بعادهم عليه بكل الطرق فكانت سياستها كالتالي:   إسالمهم وا 

عمدت اإلدارة االستعمارية بعد انتصاب الحماية على تونس إلى دراسة نوعية التعليم 
الموجود في البالد التونسية فتفطنت إلى ازدواجية التعليم فقصد بذلك التعلم التقليدي والتعليم 

قصائه نظرا لما يمثله من خطر عليها وعملت على احتواء  العصري، فقامت بتهميش األول وا 
 .1كما قامت بتنظيم التعليم المسيحي الفرنسي  النوع الثاني وجعلته يخدم أهدافها وطموحاتها،

 تهميش التعليم التقليدي: -1

من الوسائل التي انتهجتها اإلدارة الفرنسية في تونس هي محاربة التعليم الديني  
الذي يلقن في الكتاتيب وجامع الزيتونة ألنه يمثل خطرا كبيرا وعقبة أمام نشر اإلسالمي 

فعمل رجال الكنيسة بطرق مختلفة على إبطال مردود هذا النوع من التعليم  المسيحية بتونس،
بعادهم عن الجوامع ويتضح هذا في تصريح الراهبة   ماريوتنفير المواطنين التونسيين منه وا 

"Marie"إن التعليم في جامع الزيتونة عبارة على مدرسة الهوتية في العصور عندما قالت" :
 .2المظلمة بأوروبا"

ومحتواه ال يتماشى  تهفهم أرادوا ضرب التعليم في جامع الزيتونة فاعتبروا أن منهجي
كما عملوا على سد الطريق أمام السكان حتى ال يتصلوا  ومستلزمات العصر الراهن،

وغايتهم من ذلك هو تهجير المسلمين من هذه المؤسسة و توجيههم  آن،وحفظة القر  بالفقهاء،

                                                           
 . 61ص، المرجع السابق، الهادي جالب - 1
 . 52، صالمرجع السابقي، ريم غانم- 2
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يتضح أن جامع الزيتونة وغيره من المؤسسات الدينية العلمية كانت  إلى مدارسهم المسيحية،
 مستهدفة من قبل هؤالء المسيحيين.

ال  أنهم ،إذ كيف لهم أن يحققوا أهدافهم والكتاتيب والمساجد مفتوحة لألطفال والتالميذ 
دام هؤالء الصغار ما زالوا يحفظون القرآن ويتعلمون معانيه ومبادد  ما ءشيإلى  نيصلو 

القيم اإلسالمية كيف سترسخ العقيدة المسيحية في أذهانهم وهم يتلقون منابع العقيدة 
اإلسالمية؟ لذلك فكروا في القضاء على أصول هذه العقيدة بالقضاء على األماكن التي 

 1هذه األصول؟يتعلمون فيها 

 احتواء التعليم العصري:  -2

سارعت الحكومة الفرنسية إلى احتواء هذا النوع من التعليم  منذ انتصاب الحماية بتونس
فجعلته يخدم مصالحها وأغراضها التوسعية إذ قامت باتخاذ جملة من اإلجراءات قصدت من 
ورائها استفراغ هذا النوع من التعليم من كل محتوى إصالحي ونهضوي، فكان في تونس 

كلية الصادقية يحضرون مهنهم الحرة تونسيا من بعوث ال12وقت الحماية الفرنسية حوالي 
يطالية وفرنسية( تبشيرية إمدرسة )20في سان لوي في باريس، وكان يوجد في تونس حوالي 

 .2تدرس من شاء أن يتلقى العلم من التونسيين حسب المناهج الغربية

وهكذا كان ينشط التعليم في كل فروع الفعالية الفكرية باتجاه وطني يتممه االتجاه 
م فحطمت هذه النهضة 1883سنة  3بي، فظل نظام الحماية وجاءت معاهدة المرسىاألور 

                                                           
 . 60ص، المرجع السابق، ريم غانمي - 1
، القاهرة، للنشر والتوزيع األقالم دار، 1ط، م2011ثورة  ىالبداية إلوتاريخ تونس من  قصة، راغب السرجاني - 2

 . 29ص، م2011
فبمقتضى هذه االتفاقية بسطت فرنسا ، م بين الباي وفرنسا1883جوان8عقدت هذه االتفاقية يوم: معاهدة المرسى - 3

 =فان، يالة الخارجية فحسبة باردو فرنسا تسيطر على شؤون اإلجعلت معاهد أنبعد ، التونسيةنفوذها الفعلي على البالد 
انتصاب المرسى مكنتها من التدخل في شؤونها الداخلية مع اإلبقاء على سلطة الباي. ينظر: علي محجوبي،  معاهدة=

 . 89، صم1986، تعريب، عمر بن ضو، دار سراس للنشر، تونس، الحماية الفرنسية بتونس
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العظيمة فقد تركت المادة األولى منها للحكومة الفرنسية والمالية العامة التوجه المعنوي 
لشعبها، ومنذ الساعة األولى للحكومة الجديدة وجدت نفسها أمام مشكلة اعتبرتها حادة فلقد 

للتعليم آخذا بالتكامل فهل تترك للتونسيين لغتهم وثقافتهم الوطني أو واجهت تنظيما كامال 
 أنها على عكس ذلك تعمد إلى تعليمهم اللغة الفرنسية؟

ألن اللغة العربية من طبيعتها تحفظ وتنمي في الشعب التونسي مفهوم الشخصية، 
ألن العربية بال شك فكانت الحكومة الفرنسية تفكر بالتعايش أو المعاملة بالمثل بين اللغتين 

، كما نصح وحذر أحد المؤرخين الفرنسيين من إقصاء اللغة 1تحل محل اللغة الفرنسية
العربية بتعويضها قهرا باللغة الفرنسية، ونصح بسلوك سياسة حكيمة، حتى ال تفشل جهود 

 .2ومساعي الساعين في هذا المجال

م باضطهاد حكومي ال يرحم فقد عمدت 1881أصيب التعليم في تونس منذ سنة وهكذا
اإلدارة الفرنسية إلى ضرب المؤسسات القائمة بدل المساعدة على تطويرها، فحين لم تستطع 
إلغاءها من أصلها، فقد استحال عليها نظرا لمقاومة التونسيين الذين أحسوا أن مجتمعهم 

 .3وحضارتهم في خطر

اإلدارة الفرنسية بإلغاء اإلرساليات العلمية التي كان يمنحها المعهد لصالح كما قامت 
التالميذ الصادقيين كي يواصلوا دراستهم بمعاهد فرنسا، كما أنها ألغت اللغات األجنبية وقد 
اتخذت فرنسا هذا اإلجراء خشية اطالع هؤالء الشباب على مبادد الثورة الفرنسية، كما قام 

" على عزل هذه المدرسة من تيار الثقافة العربية Paul cambonل كامبون "المقيم العام بو 
لحاقها بالتعليم الفرنسي، وجعل اللغة الفرنسية هي اللغة التي تدرس بها سائر  اإلسالمية وا 

                                                           
 . 58-57ص ص، ، المصدر السابقعبد العزيز الثعالبي- 1
 . 101ص، م1994، 8العددالجزائر، ، مجلة الدراسات التاريخية، "فرض الحماية الفرنسية على تونس، "شاوش حباسي- 2
 . 29ص، المرجع السابق، راغب السرجاني- 3
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المواد تطبيقا لما قاله الكاردينال دي الفيجري الذي زار المدرسة "إن العنصر التونسي أهل 
 .1وبية" ولم تحترم الحكومة اإلدارة مؤسس هذه الكليةلتلقي الثقافة األور 

ولم تلغ برامجها لكنها بدلت بلعبة ماكرة وذلك حين تقدمت الندوة االستشارية برغبة في 
فكانت اإلدارة تدعو إلى أن  -لم يكن التونسيون ممثلين في الندوة–م 1901جانفي سنة 

راعيا وهكذا ضرب نظام الصادقية بكامله تجعل للتعليم في المدارس التونسية طابعا حرفيا وز 
بين داخلي وخارجي في  150الذي بلغ  وانحط مستوى الدراسة فيها وانخفض عدد الطالب

م، فتحول التعليم فيها عن غايته التي كانت تهدف إلى إعداد 1907طالبا سنة75إلى  بدايتها
 .2نخبة فكرية متحررة

السيئين لجهاز البوليس  مترجمينقط الوغدت آلة تشوه عقل الشباب التونسي فتخرج ف
أو الوظائف الدنيا في اإلدارة، ثم تحول التعليم العربي من يد التونسيين إلى يد األساتذة 

مدارس من المفروض أن تشتري 6الفرنسيين وامتدت اليد إلى أموالها فاشترت الحكومة بها 
نوات يقضيها التلميذ س6اللغة باإلهمال فمن حصيلة ستة  توتبني من خزينتها، فأصيب

سنوات في مزاولة لغته العربية والسبب في ذلك قلة المشايخ الذين 4بالمعهد ال يقضى إال 
يدرسون هذه اللغة والذين ما فتئت إدارة المعارف تقلل من أعدادهم، فقد تضاءل عددهم من 

 . 3م1919مدرسين عام3م إلى 1910مدرسين عام 7

تى درهما واحد للتعليم العربي فلل إلى االعتماد على فلم تقدم الدولة أي مساعدة أو ح
موارده الخاصة، مما كانت تدفعه الجمعيات الخيرية وما يقدمه أولياء الطالب فوصل إلى 

فرنكا، 200درجة من البؤس يكفي أن نذكر أن راتب أستاذ الجامعة من الدرجة األولى هو
فرنكا فقط، وما تراجعت 9,30د التونسية بينما يتقاضى األستاذ في األقاليم األخرى في البال

                                                           
 . 75عبد العزيز الثعالبي، المصدر السابق، ص- 1
 . 82الحبيب ثامر، المصدر السابق، ص- 2
 . 84نفسه، ص - 3
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الحكومة عن موقفها إال بعد معركة جد عنيفة خاضتها العناصر التونسية المثقفة وأدت سنة 
فرنسية -م إلى السماح لمجموعة من الشباب التونسي بتأسيس مدرسة ابتدائية عربية1896

 .1وهي الخلدونية معتمدة في تمويلها على كرم الشعب وتبرعه

الهدف منها هو تعليم شباب الجامعة مبادد الجغرافيا والتاريخ واالقتصاد  فكان
السياسي والرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية وقد توصلت هذه المؤسسة بعد سنوات قليلة 

وعدد  1200تلميذا مستمعا وبلغ عدد مجلدات مكتبتها  160من إنشائها إلى أن تعد 
ية من غايتها في إيجاد البعوث العلمية فاكتفت بأن قدمت ولم تتمكن هذه الجمع 500قرائها

بعض المساعدات لبعض الطالب كي ينتهوا من دراستهم الثانوية، لكنها آلت إلى سقوط 
 .2سريع ككل مؤسسة تواجه ضغط الحكومة وثقل سياستها

جامعة -فقد عارضت اإلدارة الفرنسية بكل قواها القيام بأي إصالح للثقافة التونسية 
ونس العربية، فقد تقدم الطالب الراغبون بإصالح المناهج بعرائض، لكن اإلدارة الفرنسية ت

م ضد التمييز الحكومي 1911استقبلتهم باحتقار من قبل الحكومة واعترضوا بشدة سنة
ودفعهم لذلك ضعف الخلدونية كما أعلنوا مع أساتذتهم اإلضراب حتى الحصول على 

مت هذه الحركة شهرا، لكنها قمعت بالسجن والعنف اإلصالح الجذري الضروري، ودا
وطرد كثيرون من دراستهم وحرموا من التقدم للمسابقات  15البوليسي فقد سجن من الطالب 

 .3الوظيفية، فقد حكمت الحكومة أن مثل هذه المطالب تهدد أمن الدولة ومصالحها

المدارس بكيفية ال  كما عمدت على عدم انتشار التعليم فحددت اإلدارة الفرنسية عدد
تتناسب مع عدد األطفال البالغين سن التعليم حتى بلغ عدد التلميذ الملحقين بالمدارس 

 % فقط من مجموع األطفال التونسيين الذين بلغوا سن التعليم.10بنسبة

                                                           
 . 84الحبيب ثامر، المصدر السابق، ص  -1
 . 59عبد العزيز الثعالبي، المصدر السابق، ص - 2
 نفسه.  - 3
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فوقفت في سبيل نشر الثقافة العربية وفرضت على الناشئة التونسية برامج فرنسية والتي 
ضعاف مقوماته الوطنية من لغة ودين  يقصد منها قتل روح القومية في الشباب التونسي وا 

 .1وتاريخ

وعندما حاولت حكومة الحماية أن تفرض أو تطبق سياسة فرنسة التونسيين بتعليمهم 
الفرنسية وكأنها لغتهم القومية باعتراضات وصعوبات كثيرة، فقامت اإلدارة الفرنسية باتباع 

لكن فكرة التذويب فشلت  ،عارضة االستعمار لالمتيازات والثروةسياسة التذويب القومي م
 .2مرضاة لشهوات االستعمار المادية

  إنشاء مدارس فرنسية: -3

لقد اتجهت اإلدارة الفرنسية منذ فرض الحماية إلى محو الروح القومية وذلك من خالل 
خراج الناشئة عن قوميتها محاربة اللغة العربية واستبدالها باللغة الفرنسية بتطبيق برامج إل

العربية لكي تتمكن من إدماجها في العنصر الفرنسي وذلك من خالل تكوين مدارس فرنسية 
 .3خالصة من بينها

 إدارة العلوم والمعارف:  -أ

 Louisم للتعليم العام وعين على رأسها لوي ماشوال "1883فتم تأسيسها سنة 
Machuell"4 م الذي يعتبر 1908-1882الذي اشتغل مديرا عاما للتعليم التونسي سنة

إحدى الشخصيات الهامة ضمن رجاالت الحكومة التونسية في بداية عهد الحماية الفرنسية 

                                                           
 . 73ص، م1953، مصر، دار الكتاب، بين االتجاهات تونس، يوسف درمونة- 1
 . 61ص، المصدر السابق، عبد العزيز الثعالبي- 2
 . 54ص، المرجع السابق، ريم غانمي - 3
م وتمكن بفضل بيئته أن يتلقى تعليما مزدوجا أوروبيا 1843هو مستعرب فرنسي ولد بالجزائر سنة : لوي ماشوال - 4

التربوي  واإلصالحلوي ماشوال ، "ريشارد ماكنإسالميا وان يتكلم العربية بطالقة وقد ادخل على التعليم نظم حديثة. ينظر: 
 . 63صم، 1975، 3، تونس، عددالمجلة التاريخية المغربية، "للحماية الفرنسية األولىخالل السنوات  بتونس
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يتمتع ماشوال بنشاط كبير وبعد نظر، وقد تمكن خالل فترة زمنية قصيرة أن يغير التعليم 
 .1بتونس تغييرا عميقا

حظوظا ذلك أن الوضعية العامة بتونس في بداية عهد الحماية كانت يعد ماشوال م
مشجعة على نشر أفكار جديدة، هذا باإلضافة إلى الوضعية السياسة في فرنسا التي جعلت 

" يشجع على إدخال نظام تربوي حديث Poul Cambonالوزير المقيم بول كامبون "
م الحماية ومحاربة من كان ضد للتونسيين، وكان الهدف منه خلق جيل يعمل على تدعي

فرنسا فضال عن تعزيز ومد اإلدارة المركزية برجال أكفاء وهكذا أنشئت إدارة العلوم 
والمعارف، التي اعتمد فيها ماشوال على تشجيع واعتماد الوسائل لتطبيق التعليم العصري 

ل ذوي عربية، كما شجع أيضا على اختالط األطفا-للتونسيين هو إنشاء معاهد فرنسية
الجنسيات واألديان المختلفة بالمعاهد العتقاده أن ذلك يؤدي حتما إلى تشجيع التقارب بين 

 .2المجموعات المختلفة المقيمة في تونس

 المعهد العلوي: -ب

م وقد جلب له مجموعة مختلطة من 1884انشأ ماشوال هذا المعهد بتونس سنة
، لتخريج المعلمين الذين يتناسب تكوينهم وما تهدف 3التالميذ األوروبيين والمسلمين واليهود

إليه السلطة االستعمارية، وكانت برامجه كلها تدرس باللغة الفرنسية وتنتهي الدراسة به إما 
الحصول على الشهادة االبتدائية أو بمواصلة التعليم في شعبتي التجارة أو الفالحة، وكانت 

مين و األوروبيين من تعليم فرنسي متين لذلك رغبة المشرفين على المعهد هي تمكن المسل

                                                           
 . 54ريم غانمي، المرجع السابق، ص - 1
 . 63ريشارد ماكن، المصدر السابق، ص - 2
 . 64صنفسه،  - 3
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"لم يول المعهد العلوي عناية مخصوصة بمادة الترجمة كما هو الشأن في المعهد الصادقي 
 .1في مرحلته الثانية"

 التعليم المسيحي التونسي: -ج

ا من قبل في البالد التونسية لكنه أكثر بعد لقد كان التعليم المسيحي الفرنسي متمركزً 
انتصاب الحماية حيث وقع إنشاء المدارس المسيحية في مختلف المناطق ألن التعليم في 
نظرهم كما يقول المشير هنري جيب "إنما هو واسطة إلى غاية فقط هذه الغاية هي عبادة 

 .2الناس إلى المسيح وتعليمهم حتى يصبحوا أفرادا مسيحيين وشعوبا مسيحية"

م 1883" بأنه توجد بالبالد التونسية سنة Louis Machuellماشوال " سوقد ذكر لوي
الباقية  األربعةمنها يشرف عليها رجال الدين المسيحيون أما  عشرينمدرسة ومعهدا وأن 24

فهي المعهد الصادقي، وثالث مدارس إسرائيلية عهد بالتدريس فيها إلى معلمين وأساتذة 
ن تأسيس مدارس مسيحية وهو ما علمانيين فإن السلطة االستعمارية تمكن رجال الكنيسة م

 .3أطلق عليها بالمدارس الفرنسية الحرة

 : طرق التدريس -

ن التعليم ومحتواه في هذه المدارس سيكون بالطبع تابعا لطموحات وأهداف المسؤولين إ
عنه، إذ ارتبطت البرامج المطبقة فيها باإليديولوجية الثقافية التي يريد رجال الكنيسة ترسيخها 

وهي برامج تهدف إلى تكوين أجيال مسيحية متفرنسة، لذلك كانت هذه البرامج لألطفال، 
خالية من كل روح وطنية بعيدة كل البعد عن المحيط الذي يعيش فيه التلميذ حتى تجعله 

 مقطوع الصلة بماضيه وتاريخه وتراثه.
                                                           

 . 87ص،  ، المرجع السابقالطاهر المناعي - 1
 . 54ص، المرجع السابق، ريم غانمي - 2
، )رسالة لنيل شهادة الدكتوراه(، اشراف محي الدين رشاد ، النظم التربوية في عهد الحمايةنصر بن علي الشريقى،  - 3

 . 206-205م، ص ص1989جامع الزيتونة، تونس، 
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فقد جاءت المواد المتعلقة بماضي األمة وتاريخها ومواطن حضارتها كمواد تاريخ 
 . 1وجغرافية فرنسا أما تاريخ وجغرافية تونس تتم دراستها ضمن شمال إفريقيا

كانت اللغة المعتمدة في هذه المدارس هي اللغة الفرنسية، فهي اللغة المسيطرة من 
حيث كونها لغة تبليغ ولغة المواد العلمية، أرادت الحكومة الفرنسية من خالل تعليمها اللغة 

في  Jules Fery"2لتونسي ثقافيا، وهذا ما ذهب إليه جول فيري "الفرنسية احتواء الشعب ا
قوله: "إن أرادت فرنسا لنفسها كلمة مسمومة وتأثيرا حيا في مصير الدولة األوروبية األخرى 

 .3فما عليها إال أن تنشر لغتها"

أما المعلم فإنه يحظى بدور فعال في العملية التربوية فهو المسؤول األول عن تطبيق 
البرامج المقررة وتقنينها للناشئة وتوجيهها بما يتفق والسياسية التعليمية التي تريد أي دولة 
ذا علمنا أن الذين كانوا يدرسون في تلك المدارس من رجال الكنسية هم في األصل  تثبيتها، وا 
رهبان وراهبات ذوي تعليم ديني مسيحي باألساس مكتسبين ثقافة دينية متينة تمكنهم من 

يطرة على هؤالء األطفال وتوجيههم كما يريدون هم، ذلك أن أكثر شيء يعلمونه للتالميذ الس
هي العقائد واألصول التي تقوم عليها ديانتهم، خاصة أن المدارس التي وقع تشييدها توجد 
بجانبها كنائس تقوم فيها الصالة وذكر األناشيد الدينية كل يوم من أجل التأثير على األطفال 

 .4سيحيين بطريقة غير مباشرةغير الم

 سياسة التجنيس: -4

لقد اتجهت اإلدارة الفرنسية في سياستها نحو فرنسة البالد التونسية وذلك من أجل   
تحقيق تفوق المنصر الفرنسي فيها، فلم تقتصر فقط على تشجيع هجرة الفرنسيين إلى تونس 

                                                           
 . 68-67ص صالرجع السابق، ، ريم غانمي - 1
كان من المتحمسين الحتالل تونس حيث رسم الخطة في أواسط م، 1880رئيس وزراء فرنسا منذ سنة: جول فيري - 2

 . 69، صهم استعداد للزحف على تونس. ينظر: نفس1881شهر مارس
 . 206نصر بن علي الشريقى، المرجع السابق، ص - 3
 .نفسه - 4
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ضخمة من الميزانية التونسية  بفتح أبواب الوظائف التونسية في وجوههم، ومنحتهم مرتبات
 .1والمنح المتعددة وقطاعات من األراضي التي انتزعتها من أصحاب البالد

على ذلك تسهيل على األجانب وحتى التونسيين أنفسهم الحصول على  ضافةا  و 
الجنسية الفرنسية، فلم تحترم في تنفيذ خطتها على قوانين الدولة الخاصة بالجنسية وال 
السيادة التونسية التي اعترفت بها في المعاهدات بل سارت في تنفيذ هذا البرنامج على 

الفرنسية من جهة وأجبرت باي تونس من جهة  مراحل متعددة، فأصدرت مختلف القوانين
أخرى على إصدار أوامر لتحقيق نفس الغرض، فعملت فرنسا على جعل الجنسية التونسية 

 .2مستحيال بينما سهلت أسباب الخروج منها

 من أهم قوانين التجنيس: -أ

ب م: الذي أعطى تسهيالت كبيرة للتونسيين الذين يرغبون في كس1878جويلية 29قانون -
 الجنسية الفرنسية، كما أنه قرر أن "األرض التونسية" هي "أرض فرنسية".

م: الذي يقضي بأن الفرنسية التي تتزوج أجنبيا ال تتبع جنسية 1889جوان26قانون  -
زوجها إال إذا كانت قوانين الدولة التي ينتمي إليها زوجها تسحب عليها جنسيته أما إذا كانت 

وهكذا فإن الفرنسية التي تتزوج تبقى لك فإنها جنسيتها األصلية هذه القوانين ال تخولها ذ
 تونسيا تبقى فرنسية.

م: جاء بتسهيالت للتونسيين إذ نص بسحب الجنسية الفرنسية على 1910قانون أكتوبر  -
بينما بقي أبناء  التونسيين وكان لهم الحق في اختيار بين الجنسيتين، أبناء المجنسين

 .3األجانب يتمتعون بهذا الحق
                                                           

دار ، الشاوشتعريب محمد ، 3ط، تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى االستقالل، محمد الهادي الشريف- 1
 . 119ص ، ن. س. د، ن. ب . د، سراس لنشر

 . 80ص، المصدر السابق، الحبيب ثامر- 2

 نفسه. - 3



 م1956-1881السياسة الدينية والثقافية الفرنسية بتونس                             الفصل الثاني
 

80 
 

وأصدق مثال على ذلك هو اعتداء فرنسا على حقوق الجنسية التونسية ما جاء في 
م الذي يقضي بإخراج األجانب الذين ولد أجدادهم 1921نوفمبر 8التشريع الذي أصدرته في 

لحاقهم بالجنسية الفرنسية  .1بتونس من الجنسية التونسية وا 

م وهو آخر تشريع صدر في شأن الجنسية 1921نوفمبر  8ر األمر المؤرخ في فيعتب
التونسية، حيث نرى أن الدولة التونسية تتمتع بحق فرض جنسيتها على األجانب إذا توفرت 
فيهم شروط معينة، ولكن هذا األمر أصبح غير معمول به إذ بمجرد أن يصبح األجنبي 

والغرض من هذا التشريع هو فرنسة الجاليات األجنبية  تونسيا تفرض عليه الجنسية الفرنسية،
 .2المقيمة بتونس

، هو الذي Emile Moreno"3إن مشروع التجنيس في تونس يرد إلى إميل مورينو "
مثل دورا مهما خالل العشرينات وبداية الثالثينات من هذا القرن وذلك بإصداره عدة مراسيم 

انون مورينو باكتساب الجنسية الفرنسية والموافق تقنن وتنظم باسمه مادة التجنيس، ففي ق
م الذي شجع 1923ديسمبر 20م والشيوخ يوم 1923جويلية 12عليه من مجلس النواب يوم

على التجنيس والتنصير معا من أجل تكوين مجموعة مهمة من الفرنسيين ذوي األصل 
 .4األوربي

توضح من خالله سبب  م مقاال1927حيث نشرت جريدة "إفريقيا الفرنسية" في يوليو
إصدار قانون التجنيس وما هو غرض فرنسا من إصداره على التونسيين، فجاء في المقال ما 

                                                           
 . 119ص، المرجع السابق، محمد الهادي الشريف - 1
 . 81ص، الحبيب ثامر، المصدر السابق - 2
صداركبير في صياغة  إسهامنائب قسنطينة خالل العشرينات ومن بين الذين كان لهم  هو - 3 اغلب المراسيم التي  وا 

، 1ط، الحركات الوطنية واالستعمار في المغرب العربي، أمحمد مالكي: ينظر نظمت مشروع التجنيس وحددت شروطه
 . 185ص، م1993، لبنان-بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية

 . نفسه -4
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يلي "يعد تجنيس غير الفرنسيين ضرورة مطلقة بغرض تحقيق نوع من المساواة إزاء 
 .1يطاليين، أو قصد إسعاف مجموعتنا الوطنية بأن تقوم بدورها التمدينياإل

لعبارة أن التجنيس لم يكن أكثر من أداة واضحة الستمالة جميع نستنتج من هذه ا
الطوائف المتواجدة في تونس لصالح فرنسا، حتى يسهل عليها تطبيق كل سياساتها التي 
ترمي إلى تحقيقها في تونس، لتتجنب من خاللها المساس بهوية التونسيين ومعنوياتهم. 

نيس أداة أساسية لتطبيق جزء من سياستها وكإصرار من اإلدارة الفرنسية على اعتماد التج
التي تسعى من خاللها إنجاح خطتها اإلستراتجية بالمغرب العربي، قام بتأسيس أجهزة لرعاية 

، 2مصالح المجنسين التونسيين وصيانة حقوقهم، ومن ذلك "عصبة المسلمين الفرنسيين"
حرب الخاصة بعد  مستغلة في ذلك األوضاع االقتصادية واالجتماعية للشعب التونسي

العالمية األولى، فعملت على تجنيس التونسيين بصورة جماعية بدل من تجنيس الجالية 
 .3األوروبية

 الفئات االجتماعية المتجنسة:  -ب  

 حسب الوظائف:  -1

تعبر الطبقة البرجوازية المتعلمة باللغة الفرنسية من أكثر الفئات المتجنسة بالجنسية 
الفرنسية، إضافة الفئات التي كانت تربطها مصالحها مع اإلدارة الفرنسية، وأصحاب 

                                                           
 . 184ص ، المرجع السابق،أمحمد مالكي - 1
جل تسيير مشروعها الذي ترمي من خالله تجنيس التونسيين والقضاء على أهي عبارة عن جهاز استحدثته فرنسا من  - 2

كما جاء بهدف صيانة حقوق المتجنسين الجدد وتسعى هذه العصبة لتحقيق جملة من األهداف ، هويتهم العربية اإلسالمية
: ينظر. الجنسية الفرنسية وتنمية حب الوطن بين أعضاء العصبةوثيق الصلة بين المسلمين من ذوي  منها تحقيق التضامن

 . 186ص، نفسه
 . 50ص، م1948، القاهرة، عبد السالم جاسوس، الحركات االستقاللية في المغرب العربي، عالل الفاسي - 3
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الوظائف الهامة في اإلدارة الفرنسية والشرطة، الجيش، عمال البريد، ورجال الدرك، 
 .1الحرفيين أصحاب المقاهيالمتقاعدين، الفالحين، 

وكأبرز نموذج على ذلك أخذنا والية سوسة كعينة من الواليات التونسية في مطلع سنة 
 م، فالذين تجنسوا بالجنسية الفرنسية ينحدرون من الفئات االجتماعية التالية:1934

فالح،  24نجارين، 5حرفيين، 11صحافي،17إسكافيين، 10أصحاب مهن حرة، 2
من عناصر 2جندي، 1عمال بريد،3دركيين، 7متقاعدا في الجيش، 18فرق عمل، 4

 .2عمال في القطاع العام9الشرطة، 
بكسب الجنسية فقط، بل غيروا أسماءهم العربية اإلسالمية إلى  ايكتفو ن المتجنسين لم إ

أسماء فرنسية مسيحية، ألهداف معينة، ومن هؤالء مثال نذكر حميدة بن محمد بن سليمان 
 .3بن علي الحفناوي الذي أصبح اسمه سليمان أميدي وذلك بموجب قراري وزاري

 : حسب الفئات العمرية والجنسية -2
على الفئات البالغة فقط، بل شمل مختلف العمرية األخرى، حيث لم يتقصر التجنيس 
 :النحو التالي خالل فترة السنين الثالث على بلغ عدد القصر المتجنسين

 (.1923-1912من الفترة ) جدول يوضع عدد الفئات المتجنسة

 المجموع 1923 1922 1912 السنوات
 48 21 17 10 عدد الفئات
امرأة تونسية من  15التجنيس النساء أيضا، حيث تجنست حوالي حالةكما مست 

م، طبقا 1922وروبية واليهودية في تونس خالل سنة امرأة من الجاليات األ 118مجموع 

                                                           
 . 50عالل الفاسي، المصدر السابق، ص - 1
، أبعاد مجلة، 1956-1881خالل فترة الحماية الفرنسية التجنيس في تونس بين القبول والمعارضة، محمد بوطبيبي- 2

 . 220ص، م2018ديسمبر31، 7العدد، 2جامعة وهران
، تجججونس،  نهجججى ، مطبعجججة دار1، ط1945-1904الزيتونيوووون دورهوووم فوووي الحركوووة الوطنيوووة التونسوووية، علجججي الزيجججدي- 3

 . 353م، ص2007
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م، الذي يسمح للنساء المتزوجات والالئي ينحدرن من آباء 1910أكتوبر  3لمرسوم ل
 .1مجنسين لهم حق اكتساب الجنسية الفرنسية

األهداف التي تهدف إليها سياسة التجنيس الفرنسية هي: اعتناق جنسية  ومن بين  
دولة من الدول األجنبية التي تدين بالمسيحية وتعمل بالقوانين الوضعية، فيصبح فردا من 

 أفرادها.

ويلتزم باالنسالخ عن األحكام الشريعة اإلسالمية والعمل بمقتضاها في المقابل يلتزم 
بالعمل بقوانين تلك الدولة التي تجنس بجنسيتها سواء في أحواله الشخصية أو في المعامالت 
أو في العقود وااللتزامات أو في جميع الجزئيات فيكون بذلك قد نبذ اإلسالم وانسلخ عنه. 

يجبره القانون على البقاء معها واإلنفاق عليها،  -المسلم-في طالق زوجته وكذلك حتى 
ويموت فتنقسم أمالكه على غير الفريضة التشريعية، ويصير مجبورا على التحاكم إلى غير 

 .2قضاة الشرع

 التونسيين: التضييق على الصحف والصحفيين -5

وذلك من  م،1881ة سنةمنذ انتصاب الحماي كانت الصحافة التونسية تخضع للرقابة
خالل المحكمة الموسعة التي تجمع كل التقارير الخاصة بالجريدة وبالصحافيين فيما أرسلها 
إلى جهاز المخابرات التابع لإلقامة العامة، فتكون هذه التقارير مصحوبة بمعلومات خاصة 

القتهم عن الصحافيين المعنيين باألمر من حيث سيرتهم الذاتية ومستواهم التعليمي وع
 .3الخاصة

                                                           
 . 220ص، المرجع السابق. . . ،  التجنيس في تونس بين القبول والمعارضة، محمد بوطيبي- 1
 . 489ص، 1ج، م1936، 1، مجتونس، مجلة الزيتونة، "حكم اهلل في التجنيس"، محمد المختار بن محمود - 2
للطباعة  ، دار بوسالمة1، ط1924-1881أضواء على تاريخ تونس الحديثالبشير ابن الحاج عثمان الشريف،  - 3

 . 156-155م، ص ص1981والنشر والتوزيع، تونس، 
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كما تم أيضا ترجمة بعض أعداد الصحف العربية إلى اللغة الفرنسية وجمع أقصى ما 
يمكن حولها من معلومات ليتم تحديد توجهها العام وموقفها من الحماية الفرنسية ومدى 

 .1تأثيرها على التونسيين

المهمة التي بهذه " Bernard Royتم تكليف السيد برنار روي " أنه والجدير بالذكر
م، وكانت مهمته تتمثل في تتبع تطور الصحافة 1910الى1889سنة من22بقي فيها لمدة 

من تغيير أو تبدل للمواقف وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ اإلجراءات لتطويع الصحافة التونسية 
 .2لخدمة األهداف االستعمارية

امة بتونس تصل إلى مقر ومما يجب اإلشارة إليه هو أن التقارير الواردة من اإلقامة الع
وزارة الخارجية وهو ما يؤكد الخطر الذي تشكله الصحافة العربية بتونس على مصالح 

م تحت 1909جوان19الحماية، وبناء على ما تقدم تم بعث مكتب اإلجراءات التنفيذية في 
 .3إشراف اإلقامة العامة

ربية على أنها ذات ففي إحدى التقارير الخاصة باإلقامة العامة صنفت الصحف الع  
توجهات وطنية إسالمية، وخوفا على مصالحها من هذه التوجهات استصدرت قرارات 
حكومية نصت على ضرورة تكثيف عمليات التنسيق ونقل المعلومات وتداولها بين كل من 
تونس والجزائر وفرنسا، من أجل مراقبة أشد فاعلية للرجال الذين يضعون الحدث الصحفي 

 .4بتونس

                                                           
 . 197ص، المرجع السابق، حبيب حسن اللولب - 1
 نفسه.- 2
 . 156ص، المرجع السابق،  البشير ابن الحاج عثمان الشريف - 3
 . 197ص، المرجع السابق، حبيب حسن اللولب - 4
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م وبأمر من 1911قامت اإلقامة ببعث مكتب خاص بالصحافة العربية في جانفي كما 
 2الذي بعث برسالة بتاريخ  ،Gabriel La appétit"1بلاير األبتيت "قالمقيم العام السيد 

م إلى المديرين الفرنسيين يحدد فيها مهمة هذا المكتب الذي تم تكليفه بمتابعة 1911فيفري
مع مضامين قانون الصحافة وتحديد قائمة األطراف المخالفة الصحف ومقارنة مضامينها 

 .2وترجمة المقاالت الرئيسة إلى اللغة العربية

 إغالق ومصادرة الصحف التونسية:  -أ

كانت الصحف التونسية معرضة للتهديد والتوقيف عن الصدور كلما نشرت رأيا أو خبرا فيه 
رضة إلى التوقف عن الصدور لقلة إشارة تمس بنظام الحكم أو مصالح الفرنسيين ومع

 .3إمكانياتها المادية أو لقرار سياسي

م إلى مصالح األمن للقيام 1908أفريل  15أصدرت اإلقامة العامة بتونس أمرا بتاريخ
ا علما أن مشاكل الصحافة في ا وخارجيً بعمليات لمراقبة تحركات الصحفيين التونسيين داخليً 

ن للمضايقات و يتعرض له الصحفي، فيتعرض الموزع تلك الفترة كثيرة بغض النظر عما
 واالعتداء عليهم بدنيا من قبل أشخاص مجهولين يشتغلون مع الحماية.

والمتردي وجدت الصحف الوطنية طريقا وحيدا يضمن لها  وأمام هذا الوضع المزري
 .4االستقرار وهو الرضى باألمر الواقع باستعمال أسلوب الذكاء والمناورة لرصد تحركاتهم

                                                           
م، في عهده صدرت العديد من 1854(ولد سنة1913-1906: هو المقيم العام الفرنسي في تونس )بتيتألاقبلاير - 1

الجرائد التونسية مثل جريدة التونسي لسان حال حركة الشباب التونسي التي كانت تدعو إلى الرفع من شأن التونسيين 
 تنظيم الحكم بتونس في الفترةدقي وآخرون، م. ينظر: نور الدين ال1932مارس22اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، توفي يوم 

 . 198م، ص1998المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، ، 1956-1881الفرنسية الحماية
 . 199ص، المرجع السابق، حبيب حسن اللولب- 2
 . 114ص، المرجع السابق، عبد الكريم عزيز- 3
 . 200ص، المرجع السابق، حبيب حسن اللولب- 4
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وفي حالة سفر أحد الصحفيين الوطنين إلى الخارج مثل الجزائر أو المغرب تتكفل 
في مع تحديد خط الرحلة مسبقا مع اإلقامة العامة بتونس بإرسال تقرير تعلمها بقدوم الصح

 مالحظات تخص السياسة يتم بعثها عن طريق أجهزة اتصال.
وعند تحرك الصحفي دون إعالن السلطات بذلك تتصل اإلقامة العامة بتونس بمقرات 
قنصليتها وسفارتها للتنسيق مع جهاز الربط المركزي بباريس من أجل تبادل المعلومات 

سلطات الفرنسية تعمل حسب مزاجها وتمنح أو ترفض التأشيرة وتحديد مكان الصحفي، فال
 .1لمن تشاء

 اإلجراءات القمعية المتخذة ضد الصحفيين:  -ب
إلى جانب مجموعة من المشاكل المتعددة التي يتعرض لها الصحفي أثناء قيامه بعمله 

االستعمارية التي فإنه يجد نفسه تحت طائلة عقوبات كما يتم اتهامه باطال في إطار السياسة 
تهدف إلى معاملة التونسيين معاملة سيئة تتسم بالقمع والقهر والحط من الكرامة من ذلك 

 مثال:
 : محمد بورقيبة -1

حيث قام بإجراء قانوني يتمثل في تقديم مطلب إلى السلطة المختصة إلصدار جريدة 
ية خالل شهر فيفري "لسان الحق" ولكن قبل إصدارها تم استدعاؤه من قبل السلطة األمن

 م بسبب انتمائه سابقا إلى هيئة تحرير جريدة "المنظر".1896
وبعد صدور جريدة "لسان الحق" والتي اختفت عن األنظار بعد صدور قوانين الضمان 

 .2المالي

                                                           
، دار بو سالمة للطباعة والنشر، تونس، 1970-1860 أضواء على تاريخ الصحافة التونسيةعمر بن قفصية، - 1

 .13د.س.ن، ص
الصحف  إصدارالحد من  إلىالذي يهدف ، م1984االستعمارية سنة اإلدارة أصدرتههو قانون : قانون الضمان المالي - 2

لزام جريدة بدفع ضمان مالي كشرط مسبق لذلك كغرامة مالية مقدمة تكون  إلصداركل راغب في الحصول على امتياز  وا 
ن الجزائريين يالنشاط العلمي والفكري للمهاجر ، محمد صالح الجابري: ينظر. تستخدمها السلطة متى شاءت ذلك أداة

 . 176ص، م2007، دار الحكمة الجزائر، م1962-1900بتونس
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إلى تقديم مطلب آخر في  ضطرهاقدم التماسا بإدارة نشرها ولكن تم رفضه كل ذلك  
 .1مع أعضاء جريدة "المنتظر" اباطل مفاده أنه كان نشطً  بادعاءالتماس وظيفة عمومية 

 سليمان الجادوي:  -2
هو مدير جريدة "المرشد" والتي شنت عبر صفحاتها حملة صحفية ضد اإلدارة 

م بالسجن 1906مارس19الفرنسية، فتم رفع دعوى قضائية ضده وحكمت عليه محكمة يوم 
م تمت مقاضاته 1907ديسمبر 28نك فرنسي، وفي فر  300لمدة شهرين وبدفع غرامة تقدر بج

من جديد بتهمة التهجم على الباي محمد الناصر وحكم عليه بالسجن لمدة شهرين وبدفع 
فرنك فرنسي، وأصدر بعد ذلك جريدة "أبو نواس" والتي جاءت حولها  800غرامة تقدر بج

 .2الجزائرالتشكيالت من الموظفين المتعاملين مع الحماية واإلقامة العامة ب
 الطيب بن عيسى:  -3

م، 1931أنشأ جريدة الوزير في إطار ردود الفعل االحتفال بخمسينية الحماية في ماي
يحمل عنوان "حالة البالد اآلن" ونقد فيه الطابع العنصري  أفريل 16حيث نشر مقاال يوم 

ماي وأحيل صاحبها الطيب بن 12للقضاء الفرنسي، وتبعا لذلك تم تعطيل الجريدة يوم 
عيسى إلى المحكمة وأصدرت حكمها وهو يقضي بالسجن لمدة ثالثة أشهر وخطية بقيمة 

 .3بألف فرنك
 المنصف المنستيري:  -4

م 1952ماي27ة الذي أحيل صاحبها على القضاء العسكري في صاحب جريدة اإلراد
بتهمة نشر معلومات خاطئة عن مصرع الكولونيل "دوران" قائد حامية سوسة، وحكمت عليه 

 .4المحكمة بثالثة سنوات سجنا مع تأجيل التنفيذ وبمليون فرنك خطية

                                                           
 . 206-205صص ، المرجع السابق، حبيب حسن اللولب - 1
 . 340خميس العرفاوي، المرجع السابق، ص - 2
 . 103ص، المرجع السابق عمر بن قفصية،- 3
 . 345ص، المرجع السابق، خميس العرفاوي - 4
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 خالصة الفصل:

لقد انتهجت اإلدارة الفرنسية سياستها االستعمارية على البالد التونسية منذ انتصاب 
اتفاقية المرسى التي كرست وعمقت الهيمنة االستعمارية، والتدخل في  اعتمادا علىالحماية، 

الشؤون الداخلية بتونس، فانتهجت العديد من السياسات التي تمس كل المقومات الوطنية 
 والدينية .

هي السياسة الدينية والثقافية التي مست بشكل كبير كل  اتبين هذه السياس ومن
هو االستيالء على  دينًياها في السياسة اتز افر إمن  تالمؤسسات الدينية والتعليمية، فكان

األوقاف اإلسالمية وبيع األحباس بمختلف أنوعها وكذلك نجد سياسة التنصير التي تمثلت 
، كما وصلت إلى احتواء واستمالة شيوخ الطرق الصوفية لخدمة في سياسة اإلبادة الروحية

 مصلحتها.

 وأصبح الفرد التونسي يحاكم في المحاكم الفرنسية دون المحاكم الشرعية التونسية.

أما سياستها اتجاه المؤسسات التعليمية فقامت بمحو اللغة العربية في جميع اإلدارة 
حالل ا للغة الفرنسية، مع تهميش التعليم الذي كان متواجدا ومن بينها المؤسسات التعليمية وا 

إنشاء ارية وذلك من خالل خدم مصالحها االستعمت برامج عصرية جديدة بإدخالقبل الحماية 
 لى مصادرة الصحف ومعاقبة المسؤولين عليها.كما عملت ع لها،مدارس فرنسية 
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المؤسسات الدينية التونسية في مواجهة السياسة الفرنسية الدينية : دور أوالا 
 والثقافية:

للسياسة الفرنسية الدينية والتعليمية أيضا التي  امناهض القد كان للمؤسسات الدينية موقف
التي ، واالعتداء االستفزازي لشعور المسلمين، كانت تمس الذاتية التونسية والدين اإلسالمي

 من الشتات.وسائل والطرق للمحافظة على كيان األمة التونسية تصدت لها بكل ال

 إصالح التعليم الزيتوني:-1

اإلدارة  همش التعليم التقليدي المتمثل في جامع الزيتونة بتونس من طرفلقد 
االستعمارية لذا يعتبر دور الزيتونة رمزا سابقا في التصدي لرغبة اإلدارة الفرنسية في هضم 
مقومات وقيم المجتمع التونسي، ولعل هذا األمر هو الذي دفع بج"لوي ماشويل" منذ بداية إلى 
صرف النظر مؤقتا عن المساس بقدسية المكان وتأجيل ذلك إلى ساعة الحسم، خاصة 

اد الزيتونة منذ انتصاب الحماية من مواقف مستعصية جعلت البعض منهم عندما أظهر رو 
، في حين فضل اآلخرون الهجرة في الوقت الذي أثر فيه طرف ثالث ايدفع حياته ثمنا له

المرابطة في انتظار الفرج باعتبار أن عمله ذلك ال يعدو كونه صمودا حول ثغر من ثغور 
 . 1اإلسالم

حماية إلى تقزيم دور الزيتونة في مقابل تسليط الضوء على في البداية سعت سلطات ال
يجابيا فقد كان طلبة جامع إالشخصيات الصادقية، إال أنه أمام تنامي العمل الزيتوني 

الزيتونة الذين تكونت منهم الطبقة الثقافية الكادحة أكثر مساهمة في المواقف التي حالت بين 
 .2لتونسيينالحكومة وطموحها في فرض ما تراه على ا

                                                           
 .202ص، م1994، تونس، بيت الحكمة، والصادقون  المدرسة الصادقية، أحمد عبد السالم - 1
)رسالة لنيل شهادة ، شاوش حباسي، إشراف، 1939-1883في تونسالسياسة التعليمية الفرنسية ، محمد قدور - 2

-2003، جامعة الجزائر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم التاريخ، الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر(
 .280ص، م2004
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 /مراحل اإلصالح في جامع الزيتونة:1

 النهوض الطالبي الزيتوني لإلصالح:-أ

قامت حركة الشباب التونسي بدور بارز في نشأة الحركة الطالبية وتطورها، التي  
، فعقد طلبة الزيتونة اجتماعا عاما بفناء الجامع األعظم 1طالبت بإصالح التعليم الزيتوني

واإلقامة  ةم، فكانت مطالبهم منصبة حول تحسين ظروف الدراس1910مارس10بتاريخ 
 .2م1910أفريل  18ضراب إمن ضريبة المجبي، فانتهى األمر ب ءواإلعفا

فقد حقق الطلبة بعض المكاسب التي رفعت للسلطة الوصية منها إلغاء االمتحان 
اإلدارة بمعاملة الطلبة  المهيأ لتحضير شهادة التطويع، وتجديد اللجنة كل سنة، وتوصية

 برفق.

رغم اإلصالحات التي مست جوانب التعليم الزيتوني فإن النشاط الطالبي لم يتوقف 
 .3وظلت الحركة الطالبية تعارض السلطات الفرنسية

   م:1933إصالحات سنة-ب

م المتعلجق بالجانجب اإلداري 1933مجارس30تمت هذه اإلصالحات بموجب مرسوم الباي
لجامع األعظم، كمجا نصجت اإلصجالحات الجديجدة علجى وججوب إعطجاء الجدروس والتعليمي في ا

الدينيججة واللغويججة الضججرورية التججي تتماشججى والججدين اإلسججالمي، مجانيججة التعلججيم فججي كججل مراحلججه، 
شراف الجامع األعظم على مالحقه، وتحديد المواد التي تدرس في الزيتونة وفروعها  .4وا 

                                                           
 .141ص، 06ينظر ملحق رقم  - 1
 .16ص، م2015، مؤسسة مؤمنون بال حدود، المؤسسة الزيتونية واإلصالح، عبد الباسط الغابري - 2
 .17ص، نفسه - 3
المجلة ، "التعليم في جامع الزيتونة خالل النصف األول من القرن العشرين)دراسة في المنهج والبرنامج("، محمد بوطيبي -4

 .211-209ص ص، م2017، 5العدد، المغاربية للمخطوطات
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 : م1944 إصالحات سنة-ج

م والذي حدد رتب 1944أفريل  20لقد تم تحديد هذه اإلصالحات بموجب مرسوم 
أساتذة التعليم العالي قصد النهوض بالتعليم ورفع المستوى التعليمي فلقد حددت شهادات 
المدرسين، فأساتذة التعليم العالي يدرسون طلبة مرحلة التعليم العالي، وأساتذة القسم األول 

تعليم العالي وطلبة القسم األول والثاني يدرسون المرحلة الثانوي، أما والثاني يدرسون طلبة 
المرحلة االبتدائية فيدرسها أساتذة القسم الثالث وحاملي الشهادات الرسمية منها التطوعية 

 .1األهلية والتحصيل والعلمية

  م:1945إصالحات سنة  -د

بعد الحرب العالمية الثانية  لقد تجددت االحتجاجات المطالبة بإصالح التعليم الزيتوني
بسبب االحتجاجات الطالبية التي لقيت تشجيعا من الشيخ الطاهر بن عاشور الذي أزيح من 
مشيخة الجامع األعظم من قبل، حيث انظم المدرسون إلى مطالب الطلبة بعقد مؤتمر 

عادة ابن عاشور لمنصبه ثانية،1944المدرسين سنة حيث  م الذي طالب بإصالح التعليم، وا 
 م، وكانت من أهم مطالبهم:1945وافقت عليه الحكومة في شهر أفريل

 رفع عدد الطلبة بفروع جامع الزيتونة الذي يتجاوز العشرين ألفا. -

 االهتمام بشؤون الطلبة ماديا ومعنويا بإنشاء الحي الزيتوني. -

 .2إعادة تنظيم التعليم االبتدائي القرآني المهني للتعليم الزيتوني -

 

 

                                                           
 .19ص، المرجع السابق، عبد الباسط الغابري - 1
 .218-217ص ص، المرجع السابق، محمد بوطيبي - 2
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  /وسائل النخبة الزيتونية:2

لم تكن وسائل النخبة الزيتونية تختلف عن األساليب التي اعتمدتها باقي المؤسسات 
 األخرى، إال أن الميدان المفضل عندها استمرار المجال الدفاعي بمعناه الواسع.

 النشاط العلمي والثقافي:  -أ

ارتكزت المقاومة أوال ، التونسيينإزاء التأثيرات التي تركتها الثقافة االستعمارية على 
، وعلى هذا لهوية الشعب التونسي اعلى الحفاظ على العادات والتقاليد التي تمثل امتداد

ن األفكار العلمانية التي عبر عنها الشيخ عبد العزيز الثعالبي من خالل كتابه األساس فإ
 للدفاع عن الهوية الوطنية. روح التحرر في القرآن
وقت عرف الجامع بروز فكري كان يعمل على تحريك عجلة التحوالت إذ مع مرور ال

الثقافية داخل هذا الحصن الذي سرعان ما تحول إلى مركز إشعاع، ووعي سياسي 
 .1واجتماعي

كانت المطالب األساسية المقدمة من قبل الشبان الزيتونيين لتحطيم العزلة والوضع 
الهامشي الذي كانت السلطات االستعمارية تعمل جاهدة إلى جعلهم يتموقعون ضمنها تتمثل 

 في:
منح اللغة العربية المكانة المرموقة التي تستحقها في التعليم باعتبارها اللغة الوطنية  -1

 .وأداة للتعليم
 إصالح التعليم الزيتوني سواء من حيث المحتوى أو من حيث الطرق التربوية. -2
الموازاة بين التكوين والتشغيل بمعنى إيجاد همزة وصل بين ما تعمل فيه الزيتونة وما  -3

 .2يصبو إليه النظام االجتماعي واالقتصادي الذي تصبو إليه حكومة الحماية

                                                           
 .260محمد قدور، المرجع السابق، ص - 1
م، 1955-1954، 294، الجزائر، العدد"مجلة البصائرعلي الجندوبي، "سير الحركة العلمية والثقافية بتونس،  - 2

 .196ص
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 إضرابات طلبة الزيتونة: -ب

م، 1928،م1910سنة اتأجيال متالحقة من الشباب الزيتوني منذ إضراب بروزت
، وبضبط جداول 1للمطالبة بإصالح التعليم الزيتوني وجعله مواكبا لروح العصر م،1930

أوقات التدريس لوضع حد لغيابات المدرسين وتدريس مواد التاريخ والجغرافيا، وقد ناصرهم 
في شهر أفريل من نفس السنة مع إطالق سراح  علي باش حامبه ثم انتهى هذا اإلضراب

 .2ثمانية من الطلبة المسجونين وتعهد الحكومة باعتماد مبدأ اإلصالحات8

 إنشاء مدارس قرآنية: -ج

عندما قامت الحرب العالمية الثانية جندت الحكومة الفرنسية المعلمين الفرنسيين الذين 
ام عدد كبير من خريجي الزيتونة بتنظيم تعليم كانوا يدرسون في المدارس العربية الفرنسية، فق

وطني يسد الفراغ فأسس عدد منهم المدارس القرآنية الحرة، واكتشافهم لنوايا السلطة 
االستعمارية الرامية إلى محو الروح القومية بعد أن كانوا يعتقدون أن التواجد األجنبي ال 

 .3تصاديةيتعدى دوره مساعدة البالد على الخروج من األزمة االق

ن مدارس حرة للتعليم االبتدائي وذلك بمساعدة بعض العائالت يبعض الزيتوني فأسس
الموسرة، فقد أطلق على هذه المدارس فيما بعد المدارس القرآنية األهلية تميزا لها عن 

 .4المدارس العربية الفرنسية

لكل ما تقدم ذكره يمكن أن نرجع أسباب ظهور المدارس القرآنية إلى أنها تربوية ثقافية 
ظهار  حضارية تعمل على الحفاظ على مقومات الشعب التونسي الحضاري من لغة ودين وا 

                                                           
، الحوار المتوسطي، والوعي بقيمة الثقافة في تحقيق االستقالل الكامل" "الزيتونيون، الغابري عبد الباسط - 1

 .184ص، م2017مارس
 .47، المرجع السابق، يوسف مناصرية - 2
، التعليم في المغرب العربي دراسة تحليلية نقدية لسياسة التعليم في المغرب وتونس والجزائر، محمد عابد الجابري - 3

 .77ص، م1989، البيضاءالدار ، المغربيةدار النشر 
 نفسه. - 4



 مواجهة المؤسسات الدينية والعلمية للسياسة الدينية والثقافية الفرنسية               الث  الفصل الث
 

95 
 

الوجه الحقيقي لنوايا االستعمار الذي وضع أول مهامه القضاء على المقومات الحضارية 
 .1للبالد وأهمها اللغة

فالمدرسة القرآنية ال تقتصر على تعليم القرآن فقط بل تعطي دروسا في جميع المواد 
، ولكن باللغة العربية جميعها بينما تدرس اللغة 2التي تدرس في المدارس الفرنسية العربية

 .3الفرنسية كلغة فحسب وذلك راجع إلى افتقار المدارس القرآنية لإلطار الذي يدرس الفرنسية

كة المطالبة بإصالح التعليم الحكومي وتعريبه، وفي هذا اإلطار تقدم فاشتدت حر 
م )وكان على صلة بالزيتونيين وكان بعض قادته أطر 1946االتحاد التونسي للشغل سنة

منهم( ببرنامج عام إلصالح التعليم قوامه الرفع من حضر اللغة العربية، لقد اعترضت 
ذ رفضت التعريب الكلي أخذت بمبدأ التعريب السلطات الفرنسية على البرنامج ولكنها إ

م تمكنت الجمعية الخلدونية 1947الجزئي بصورة ال تمس وضعية اللغة العربية، وفي سنة
 .4من إحداث بكالوريا بالعربية يتقدم إليها الزيتونيين قصد االلتحاق بالتعليم العالي بالمشرق

 إنشاء جمعية الشبان المسلمين بتونس: -د

الشبان المسلمين على إثر سعي اإلدارة االستعمارية إلى تجميد التعليم ظهرت جمعية 
الزيتوني بهدف حصره في اآلداب العربية والعلوم الشرعية فكانت تهدد خريجي الجامعة 

 .5الزيتونية في مستقبلهم

                                                           
 .78محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص - 1
 .142ص، 07، ينظر الملحق رقم - 2
)مذكرة لنيل ، م1956-1881المدارس القرآنية بتونس من عهد االستعمار إلى االستقالل، بوزيان الحسين بن محمد -3

ص ، م1996، تونس، جامعة الزيتونة، المعهد األعلى لعلوم الدين، العليويإشراف أبو القاسم ، شهادة الدكتوراه حلقة ثالثة(
 .15-9ص

 .77ص، المرجع السابق، محمد عابد الجابري - 4
 الدراسات والبحوث االقتصادية مركز، االستقاللتونس عبر التاريخ الحركة الوطنية ودولة ، خليفة الشاطر وآخرون - 5

 .94ص، 3ج، م2005، تونس، واالجتماعية
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م التي تهدف إلى اإلصالح االجتماعي والديني 1928فقد برزت في أكتوبر سنة
وحملهم على إتباع كتاب اهلل وسنة رسوله، وبعث فيهم الروح التربوية بالمسلمين التونسيين 

 .1القومية الحقة والوحدة اإلسالمية، التي كان يترأسها الشيخ محمد الصالح بسيس

فكانت من أهم مطالبها التي قدمتها في شكل عريضة للجنة التحقيق البرلمانية الفرنسية 
العربية، ومستقبل الشباب، ففي ميدان التعليم ذكرت تتمحور حول ثالث نقاط: التعليم، اللغة 

الجمعية بالوضع المتردي الذي أصبح يعيشه هذا القطاع، فطالبت بإقرار إجبارية التعليم 
وتكثيف المدارس الحرة ورصد التمويالت لها واإلسراع في تطبيق اإلجراءات المتخذة 

غة العربية في المدارس االبتدائية، إلصالح التعليم الزيتوني، كذلك تناولت بالدرس وضع الل
أما النقطة الثالثة فقد خصتها لوصف األزمة االجتماعية التي يعيشها الشباب التونسي نظرا 
لقلة االكتراث التي يبديها المستعمر لتشجيع الحركة الكشفية والرياضية في المجتمعات 

 .2اإلسالمية

مة التي أشرف عليها الدكتور كما ساهمت جمعية الشبان المسلمين في حركة المقاو 
م( وفي الميدان التربوي، نظمت مجالس التذكير في المساجد 1941-1939الحبيب ثامر )

بالعاصمة وفي مختلف مدن وقرى اإليالة، وأسست فروعا للمحافظة على القرآن الكريم 
مت وفتحت دروسا ليلية لتعليم مبادد القراءة والحساب وعرض األفالم التثقيفية كما أقا

 .3المحاضرات ومهرجانات الذكريات الدينية

                                                           
م، كجججان أسجججتاذا بججججامع الزيتونجججة، لجججه العديجججد مجججن 1914كاتجججب أديجججب مفكجججر، ولجججد بتجججونس سجججنة  محمجججد الصجججالح بسجججيس: - 1

المؤلفججات، كمججا كتججب فججي الصججحافة مثججل الزهججرة والنهضججة... كمججا كججان عضججوا فججي الجمعيججة الشججبان المسججلمين. ينظججر: محمججد 
 .101-98، ص ص1م، ج1994لبنان، -سالمي، بيروت، دار الغرب اال2، طتراجم المؤلفين التونسينمحفوظ، 

، ("1947-1944"خلفيات البعد الثقافي واالجتماع والتربوي لجمعية الشبان المسلمين بتونس)، لطفي الشايبي - 2
 .159-158ص ص، م1991، 5العدد، تونس، الحركة الوطنية منشورات المعهد األعلى لتاريخ

 .77السابق، صمحمد عابد الجابري، المرجع  -3
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فأصبحت جمعية الشبان المسلمين أداة الوصل بين الثقافة الزيتونية وبين الجمهور غير 
م من أقوى العوامل في بروز عظمة الجامعة 1944المثقف، فكان نشاطها في هذه الفترة سنة

 .1الزيتونية لنظر الرأي العام

رشاد( إليقاظ الشعور الوطني كما اتسمت الجمعية بالغطاء  الثقافي الديني )وعظ وا 
والمطالبة باالستقالل، فيتم من خالل الخطب والدروس التي كان يلقيها مسيرو الجمعية 

م، تطرق الشيخ محمد الصالح النيفر رئيس 1946مارس 22بالحذر وتعمد الغموض ففي يوم
ل، كما تعرض الشيوخ محمد الجمعية في اجتماع حضره جميع الطلبة إلى قضية االستقال

الفاضل بن عاشور والشاذلي بن القاضي ومحمود بن الطاهر في اجتماع التأم بتونس 
م إلى موضوع التضحية في سبيل الوطن، وكذلك الحث على تكثيف 1946جويلية  17يوم

عداد تالميذها وتأهيلهم لإلحراز على  عدد المدرس القرآنية من أجل التعليم بهذه المدارس وا 
الشهادة األهلية بجامع الزيتونة وعلى الشهادة االبتدائية للغة الفرنسية واجتياز مناظرات 

 .2القبول بالمدارس الثانوية األخرى كالمدرسة الصادقية ومعهد كارنو

 :سياسة التنصيرمقاومتها ل -2

أفريل  5تعتبر سياسة التنصير أول مظاهرة انتظمت بتونس بعد مظاهرات المرسى يوم 
م، فما أن صادقت 1925لالحتجاج على نصب تمثال الكاردينال الفيجري عام 3م1922

السلطات االستعمارية على نصب ذلك التمثال في باب تونس العاصمة باتجاه جامع 
، حتى احتج التونسيون على هذا العمل الجارح لعواطفهم والماس بعقيدتهم، فنزل 4الزيتونة

نوفمبر مطالبين بإزالة ذلك التمثال، ونظموا  28السكان إلى شوارع تونس العاصمة يوم 
                                                           

 .217ص، المصدر السابق، بن عاشورامحمد الفاضل  - 1
 .147-143ص ص، المرجع السابق، لطفي الشايبي - 2
أحمد  :مظاهرات المرسى:هي مظاهرات انتظمت على اثر اإلشاعة المتعلقة بتنازل الناصر الباي عل العرش.ينظر - 3

 .207ص، المرجع السابق، عبد السالم
4  - Charles André Julien, et la Tunisie devint independante1951-1957,les éditions 

J.A/S.T.D.France,1985,p21. 
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مظاهرات دعا إليها الحزب الدستوري، وكان الطلبة أهم المساهمين فيها، فقد تجمع 
، 1المتظاهرون أوال أمام مشيخة المدينة وتشكلت منهم لجنة ضمت كال من، الطاهر الحداد

دينة وسلمته الئحة احتجاج عبد الرحمن اليعالوي والعربي القروي، قامت بمقابلة شيخ الم
باسم المتظاهرين، ثم مرت المظاهرة بجامع الزيتونة، فدخل المتظاهرون على المشايخ 
وتالميذهم في حلقات دروسهم وأخذوا يتنافسون مع المدرسين بشأن ما إذا كان وضع التمثال 

خرجوهم ا من الناحيتين الدينية والوطنية فأأم حرامً  الفيجري في قلب العاصمة حالالً 
 .2للمشاركة في المظاهرة مع طلبتهم فكان ذلك مما ضاعف نشاط المتظاهرين وقوى حماسهم

فقاموا بتحطيم هذا التمثال الحجري الذي وقع تغييره بلخر من حديد، كما نددت 
الصحافة الوطنية الصادرة في تلك الفترة بهذه العملية مثل جريدة "مرشد األمة" ساخرة من 

ى ما قام به إرضاء للكنيسة، كما انتقدت بعض الصحف االستعمارية ذلك المقيم العام عل
اإلجراء حيث جاء على لسان أحد محرري جريدة "تونس االشتراكية" ما يلي: "إن إقامة ذلك 
التمثال بذلك المكان اإلسالمي باقتراح المجلس البلدي ساحة رهبانية على صورته تلك خيانة 

 .3ي بالمسلمينتاريخية لصاحبها وتحريش كنيس

وقد أدت هذه المظاهرة إلى إبعاد بعض قادة الحزب الحر الدستوري إلى الجزائر مثل 
عبد الرحمن اليعالوي، ونفي إلى جهات مختلفة كل من الشيخ العربي القروي والشيخ أحمد 
الشطي ومحمد النجار، كما حكم على البعض اآلخر بالسجن مثل الحسن الحصري، كما تم 

                                                           
من خريجي جامع ، احد مؤسسي الحركة النقابية األولى بتونسكاتب وأديب وشاعر وصحفي، و  هو الطاهر الحداد: - 1

الذي احدث ضجة في أوساط رجال الدين  الشريعة والمجتمع""امرأتنا في  له العديد من المؤلفات من بينهم كتاب، الزيتونة
 .394ص، المرجع السابق، الطاهر المناعي ينظر: م.1935توفي سنة ، الذي أدى إلى سحب شهادته منه

 .328 ص، المرجع السابق، علي الزيدي - 2
 .84 ص، المرجع السابق، ريم غانمي- 3
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من طلبة جامع الزيتونة بتهمة تحريض زمالئهم للمشاركة في المظاهرة، وقد  رفع العديد
 .1عطلت جريدة من أحسن الجرائد العربية اإلسالمية وهي جريدة "مرشد األمة"

وانطالقا مما تقدم نالحظ القمع الكبير الذي تعرض له المواطنون عندما أرادوا التعبير 
 لعواطفهم ومس عقيدتهم، وقد ظل تمثال الكاردينا عن رفضهم إلقامة هذا التمثال الذي جرح

الفيجري قائما في مكانه متحديا شعور األهالي طيلة الثالثين سنة ولم يتم إزالته إال في ماي 
 .2م أين وقع وضعه في كنيسة قرطاج1956سنة

 في المقابر اإلسالمية: لمتجنسيينودفن ا التجنيس لسياسة مواجهتها -3

 : موقف علماء الدين -أ

أن التجنيس هو نوع من الردة على اإلسالم، فهناك  نالدين التونسيي علماءيرى بعض 
من لم يجز دفن المتجنسين في مقابر المسلمين مثل الشيخ إدريس بن محفوظ الشريف 
عضو في المجلس الشرعي التونسي، ومنهم من كفروا المتجنس مثل الشيخ أحمد عباد في 

 .3م1923برنوفم13الفتوى المنسوبة إليه والتي نشرتها جريدة األمة بتاريخ 

واعتبروا أن المتجنس مصيبة من المصائب التي زلزلت المسلمين في دينهم اإلسالمي 
 .4وأن التجنيس كان عامال مثيرا للفتن الكبرى في البالد التونسية

م عندما أحجم 1923وقد حاول علي كاهية معالجة مسألة التجنيس في مطلع سنة
لي المتعلقة بمسالة التجنيس في البالد، المشايخ عن تقديم فتوى تجيب عن طلبات األها

واعتبر المفكر علي كاهية أن المتجنس مرتد عن اإلسالم بقوله: "كنت في مباحثتي بشأن 
دائرة  نباآلية الكريمة فأعتبر المجنس مرتًدا خارًجا ع ةالتجنيس أتمسك بهذه النظرية المعضد

                                                           
 .58ص، المصدر السابق، عالل الفاسي- 1
 .30ص، القاهرة، المكتبة السلفية، ظاهرة مريبة في سياسة االستعمار الفرنسي، الدين القليبيمحي - 2
 .226ص المرجع السابق، محمد بوطيبي،- 3
 .227-226ص ص، نفسه - 4
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ارية المفعول، وبذلك يفقد حق نين الس  الم"، باعتبار أن التونسي المجنس تطبق عليه القوااإلس  
 ثالمي ويتقسم أوالدها اإلر عصمة الطالق على المرأة، وفي حالة وفاته يلغي الميراث اإلس  

 .1بالمساواة

دفن  نم، بسبب رفض التونسيي1930أن مسالة التجنيس عرفت منعرجا حاسما عام 
ودة وحمام سوسة بجبهة المتجنسين في المقابر اإلسالمية، كما هو الحال في قريتي أك

الساحل التونسي، وأصبحت مسائل مواراة جثث المتجنسين تثار على المستويات المحلية 
 .2وتتناولها الصحف التونسية

 رفض التجنيس:تالمساجد  -ب

لدرجة منعهم تأدية الصالة ، ن التجنيس فكرة غير مقبولة لدى فئات المجتمع التونسيإ
 إلى هم نظرة احتقار كما أشارت بعض التقارير األمنيةيلإينظرون  وافي المساجد فأصبح
م بمسجد سيدي الطاهر بكاف 1941خر جمعة من شهر سبتمبر سنةآتظاهرة األهالي في 

صالة الجمعية في المسجد  تأديةالمجنسين عن  إبعادالقصور التابعة لقيادة المهدية قصد 
 .3المذكور

على موقفهم السلبي من مسألة التجنيس بعدم إصدار فتوى في  نوظل العلماء التونسيو 
العلماء على موقفهم  هم نشر محمد بن سالم مقاال يعاتب في1937شأن التجنيس، ففي سنة 

المتخاذل من التجنيس بقوله: "إن الدستوريين قدموا سؤاال لشيخ اإلسالم وعلماء الدين، طلبوا 
جيبوا عن سؤالهم، وذلك تحت ضغط السلطات منهم اإلفتاء في مسألة التجنيس فلم ي

 محي  وتستصدر ما يحكم مصالحها، كما ذكر الشيخ  ااالستعمارية التي كانت تمرر قراراته
الدين الخطيب قال: "ولما استفتى المسلمون في تونس علماءهم عن حكم التجنيس في نظر 

                                                           
 .228ص المرجع السابق، محمد بوطيبي، - 1
 .58عالل الفاسي، المصدر السابق،ص - 2
 .90ص، المرجع السابق، ريم غانمي - 3
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تاء وبيان حكم اهلل في الشرع اإلسالمي، حجرت حكومة االحتالل على العلماء الرسمين اإلف
 .1هذا األمر، فسكتوا وكتموا ما أنزل اهلل من البينات والهدى، إال من رحم اهلل"

بجنسية بلد غير مسلم هم العلماء  -في هذه المرحلة-فالمفتون بجواز تجنيس المسلم 
الدين الخطيب، ويعني بهم هنا شيخي اإلسالم المالكي والحنفي  محي  الرسميون كما قال 

، كما جاء في معرض حديثه عن نازلة وقعت في بنزرت إحدى المدن التونسية مفادها معا
أن أحد المتجنسين مات فاعترض المسلمون على دفنه في مقابرهم ألنه مرتد(، فلم تصغ (

الحكومة لهذه المعارضة واستفتت مفتي المدينة إدريس الشريف، فأفتى بردته، وعدم جواز 
 .2دفنه في مقابر المسلمين(

ولقد كانت لهذه الفتوى دوار عظيما في شحذ عزائم عموم التونسيين في تعبئة السكان 
لى جانب هذا وفرت مرجعية أدبية ودينية يمكن أن تساعد  ضد نظام المسخ االستعماري وا 

 .3أوال على تعبئة شاملة للسواد األعظم على السكان التونسيين

 وسائلهم: -ب

 إصدار فتاوى: /1

لة القومي الزيتوني الثالث بخصوص مسأخر فتوى في المؤتمر آلقد تم إصدار 
بشدة في جامع  إن مسالة التجنيس كانت مطروحةعلى غرار الفتاوى السابقة،  التجنيس

الزيتونة، مما جعل الطلبة الزيتونيين يلحون على ضرورة إصدار فتوى شرعية من طرف 
، حيث قام أحد التونسيين بنشر مقال العلماء التونسيون تبين موقف الدين اإلسالمي من ذلك

                                                           
، لبنان-بيروت، دار الكتاب العلمية، 2ج، فقه األسرة المسلمة في المهاجر)هولندا أنموذجا(، محمد الكدي العمراني - 1

 .293ص
 نفسه. - 2
 .86ص، م2011، تونس، الدار التونسية للكتاب، البناء الوطني وتحديات االستقالل، حفيظ طبابي - 3
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م، تحت عنوان "العلماء والتجنيس التونسي" بهدف 1924في جريدة الصواب في الفاتح فيفري
 .1توضيح موقف العلماء من هذه المسألة

مما جعل إدارة جامع الزيتونة تعقد هذا المؤتمر المتأخر لمناقشة مسألة التجنيس 
اإلسالمي توضح موقفهم من التجنيس في ظل سكوت  التونسي وظهور فتوى لشيوخ العالم

 .2شيخ الزيتونة والعلماء المحسوبين على البالط

م 1955نوفمبر 17-15وعليه فقد تم عقد المؤتمر القومي الزيتوني الثالث ما بين 
بالزيتونة تحت إشراف محمد األمين األول وبحضور الحكومة التونسية، مشيخة اإلسالم، 

، القضاء الشرعي والعدلي واالتحاد العام للشغل التونسي، وفي هذا المؤتمر الوزراء والزعماء
ظهرت معارضة التجنيس، حيث طالب أعضاء المؤتمر من المجنسين التونسيين بضرورة 
العودة إلى الجنسية األصلية القديمة مع كافة أطراف عائالتهم، كما ندد المؤتمرون بمواقف 

التي قدمها األهالي التونسيون رغبة في التجنيس، وفي  الحكومة الفرنسية إزاء الطلبات
األخير طالب المؤتمرون كافة الهيئات الجمعيات والمؤسسات المساندة والوقوف إلى جانب 

 .3هذا البيان الصادر في حق التجنيس

 /الشعر:2

افية حيث كان يرفض السياسة االستعمارية الرامية حطاهر حداد الحرية الصلكانت ل
خاصة عند محاولة اإلدارة االستعمارية القضاء على الذاتية ، السياسة الثقافيةإلى قتل 

لحاق تونس بفرنسا  ذلك ما  هو ترغيب السكان في التجنيس بالجنسية الفرنسيةو التونسية وا 
نظم ، كما 4ا"أوضح خالل المقال الذي ما كتبه في جريدة األمة بعنوان "التجنيس نكث عهدً 

                                                           
 .230ص، المرجع السابق، محمد بوطيبي - 1
 .231ص، نفسه - 2
 نفسه. - 3
 .142ص، 07ينظر الملحق رقم - 4
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ر الرقدة الغافلين من خطر التجنيس وحرك فيهم غريزة الدفاع عن شعار لتحذيالحداد األ
 كيانهم وحثهم على نفض غبار قرون الركود لقوله:

 ق أيها الشعب المهان فقد أتواجججججججأف
 وأبد لهم بالحق أنك ماجد
 وال ترهبن فالخوف موت محقق

 إلى المجد الذي شاد أهلنا انهوضً 
 

***
*** 

***
**** 
 

 لعلججججججججك تخججججججججدعإليججججججججك بتجنججججججججيس 
ن كنجججت فجججي بجججؤس فجنسجججك أرفجججع     وا 

 يعجججججججججججججججججججم بنينجججججججججججججججججججا شجججججججججججججججججججره المتطلجججججججججججججججججججع
 .1بعججججججججزم لججججججججه قلججججججججب الصججججججججفا يتصججججججججدع

 
 /الووخووطووب الوومووسووجووديووة:3

التي مثلها الفاضل بن عاشور حول آرائه اإلصالحية في التعليم من خالل خطبته في 
 م وذلك بإشارة إلى:1945شهر رمضان سنة

 العصرية.ضرورة تعليم العلوم  -

 نبذ التقليد والجمود. -

 اجتناب طريقة المتون والحواشي في سنوات التعليم األولى. -

 االعتناء بعلم األخالق وتدريسه، دراسة علمية. -

حداث إدارة خاصة  كما أشار الشيخ إلى مسائل أخرى ذات طابع إداري وتنظيمي، وا 
توني وتنظيم التعليم االبتدائي مكلفة بشؤون سكنى الطلبة، ومسؤول عن جمعية الحي الزي

 .2القرآني المهيأ للتعليم الزيتوني

 
                                                           

ص ، م1985، تونس، الدار التونسية للنشر، أضواء من البيئة التونسية على الطاهر الحداد ونضال جيل، أحمد خالد - 1
 .133-132ص

إشراف سالم ، الماجستير()مذكرة لنيل شهادة ، الفعل اإلنساني عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، محمد تليجاني - 2
 .19ص، م2001، تونس، جامعة الزيتونة، كلية المعهد األعلى ألصول الدين، الطبابي
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 :الدفاع عن الهوية الوطنية اإلسالمية -4

 فخارستي:المؤتمر األ -أ

فخارستي وخمسينية الحماية الفرنسية االستفزازية شدة فقد أثار االحتفال بالمؤتمر األ
ورأوا فيها مؤامرة على الدين واللغة ومن  للقضايا المتعلقة بالهوية والدين نحساسية التونسيي

 .1ثمة مؤامرة على الهوية

ويعتبر المؤتمر االفخارستي أحد تجليات الهجوم االستعماري على الهوية العربية 
اإلسالمية مؤتمر موجه ضد اإلسالم ويرمي للقضاء على الشخصية التونسية العربية المسلمة 

جماعي ضد المؤتمر بعقد اجتماع عام في صحن حيث بادر طلبة الزيتونة بإعداد رد فعل 
جامع الزيتونة باالشتراك مع تالمذة معهد كارنو والمدرسة الصادقية والعلوية وقرروا تنظيم 

ماي، 13إلى  3مظاهرة ضخمة أمام اإلقامة العامة، ودخلوا في إضراب عن الدروس من 
يقاف من الزيتونيين، ومن الغد  09متظاهرا منهم  17وقد قامت الشرطة بتشتيت المظاهرة وا 

قرر الطلبة المجتمعون في جامع صاحب الطابع اإلضراب لمدة ثالثة أيام، ال في جامع 
الزيتونة فحسب بل أيضا في سائر المعاهد الثانوية األخرى، وعبر الكثير من التونسيين 
خالل االجتماعات العامة المنعقدة في مختلف أحياء العاصمة عن استنكارهم ودعوا 
المسلمين إلى إعالن الجهاد في سبيل اهلل كما نظموا مظاهرة في حي الحلفاوين وتجمعوا في 

ماي بل تواصلت بعده 11-07جامع الطابع ولم تتوقف المسيرات بانتهاء أشغال المؤتمر
)بعد أن تم اإلفراج عن البعض منهم( قدرت األوساط  11تضامنا مع الطلبة الموقوفين 

 .2ين بين ألفين وسبعة آالفالوطنية عدد المتظاهر 

                                                           
الفكرية في الحركة الوطنية التونسية  االيدلوجية"الخالفات ، و حسين علي خضير العبيدي عواد إبراهيم خضر العبيدي - 1

 .11ص ،م2016، 23مج، 4العدد، اإلنسانية مجلة جامعة تكريت للعلوم، م"1933-1937
 .93ص، المرجع السابق، حفيظ طبابي - 2
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ومن بين الذين تصدوا لفضح المظهر الجديد للسياسة االستعمارية التي تريد طمس أهم 
حيث ألف كراسا  1مقومات الشخصية العربية المسلمة في تونس، الزعيم محي الدين القليبي

ظاهرة م تحت اسم "1931ديسمبر6في الموضوع نشرته المطبعة السلفية في القاهرة بتاريخ 
مريبة في سياسة االستعمار الفرنسي، هل تمثل مأساة األندلس من جديد في شمال إفريقيا 

 2فخارستي.الحملة الصليبية التاسعة في المؤتمر األ

  االحتفال بخمسينية الحماية: -ب

ولم تمض سنة حتى شرعت سلطات االحتالل في اإلعداد لالحتفال بخمسينية بسط 
إنجازاتها "الحضارية" وكان ذلك تحديا في اتجاهين: استفزاز الحماية في تونس لتعدد 

للمشاعر الوطنية واستعراض للقوة من ناحية وابتزاز للمال العام إلقامة التظاهرة من ناحية 
 .3ن في أشد الحاجة إليها في هذه الظروف العصيبةيأخرى كلفت خزينة الدولة مبالغ التونسي

إلقامة االحتفاالت إذ وزعت العديد من المناشير وفي هذا السياق اتسعت المعارضة 
وعلقت الملصقات في مدينة تونس ولعب طلبة جامع الزيتونة دورا هاما في نشرها وتوزيعها، 

م عثر على معلقة ملصقة في العديد من أحياء المدينة تونس 1931ففي شهر مارس سنة 
ة الحماية على حساب أغلبية تتضمن بعد التذكير باألضرار الناتجة عن االحتفال بخمسيني

في وقت كانوا فيه عاجزين عن تأمين معاشهم تحذيرا من تظاهرة كهذه من  نالسكان التونسيي
شأنها أن تحدث معركة شاملة ألن "الشعب التونسي يؤثر الموت من جراء الكفاح على 

م 1931يل أفر  27الموت من المجاعة واالستعباد"، وجاء في معلقة ثانية عثر عليها بتاريخ 
داخل جامع الهواء بمدينة تونس مؤاخذة األهالي على سيادتهم، وال مباالتهم وخمولهم تجاه 

                                                           
التحق بالحزب الدستوري القديم حتى عين ، درس في جامع الزيتونة، م في تونس1897ولد سنة محي الدين القليبي: - 1

نشقين عن الحزب وعارض الم، كان يواجه السياسة االستعمارية وصحفها وواجه اإلصالحيين، عضوا في اللجنة التنفيذية
 .409ص، المرجع السابق، م.ينظر:الطاهر المناعي1954توفي سنة، الدستوري القديم

 .93ص، المرجع السابق، حفيظ طبابي -2

 .94ص، نفسه - 3
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الحظر المتربص بهم حائلة إياهم على اليقظة لزعزعة الهيمنة األجنبية مع تذكيرهم بالمناسبة 
بنائه أن النبي محمد صل اهلل عليه وسلم إلى التضحية عند اللزوم، من أجل روحه وعائلته وأ

 .1ووطنه
 وسائلهم: -ب
 /الصحافة:1

لعبت الصحافة التونسية دورا كبيرا في التعبير عن رفضها النعقاد هذه التظاهرة الدينية 
بالبالد، كما قامت بتنوير الرأي العام بنوايا هذا االحتفال وبيان خطره على العقيدة اإلسالمية 

 جريدة "الوزير" مبرزة خلفيات المؤتمر وذلك من خالل ما نشرته من مقاالت من ذلك ما نقلته
بقرطاجنة كان يوم وقوف المسلمين بعرفات وكان انعقاده أليام  نأن افتتاح مؤتمر الكاثوليكيي"

خمسة فقط أي في أيام التشريق بالحج األكبر وهي مصادفة غريبة نادرة الوقوف لدرجة 
ة التنظيم وذلك بأن تجعل أيام ، إنه حقق تخطيط محكم من إدار 2"التشابه بين الحج والمؤتمر

المؤتمر هي نفسه أيام الحج، كما أبرزت جريدة "الصواب" أن الغرض األساسي من إقامة 
هذا المؤتمر هو النظر في الجهود التي قامت بها الكنيسة المسيحية في عملية التنصير 

وت والبحث عن أنجع الطرق والوسائل لتحقيق ذلك في أقرب وقت، ونشرت جريدة "الص
توقيعا، نذكر منها ما  678م رسالة موجهة إلى الباي تحمل 1930ماي 3التونسي" في 

أن نضرع إليكم طالبين منكم مشاركة أمتكم في إعالن عدم رضاها عن هذه الصيغة "يلي: 
 .3"غير الالئقة التي ظهر فيها هذا المؤتمر...

بيرة لدى أهالي البالد ونتبين من خالل هذا أن ترأس الباي المؤتمر قد أثار بلبلة ك
 جميعا وذلك نظرا للدور والمكانة التي يحتلها في نفس الشعب.

                                                           
 .95ص ، حفيظ طبابي، المرجع السابق - 1
 .91-90ص، المرجع السابق، ريم غانمي - 2
 .38ص، المصدر السابق، محي الدين لقليبي - 3
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كما علقت الصحف التونسية على المبالغ المالية الطائلة التي وقع توفيرها للمؤتمر من 
تقديم إعانة من الخزينة بمقدار مليوني فرنك لدعم "ذلك ما كتبته صحيفة "الصوت التونسي": 

 .1"كية...تظاهرة كاثولي
 /مظاهرات الطلبة:2

كججججان للطلبججججة التونسججججيين مواقججججف صججججارمة مججججن هججججذا المججججؤتمر فججججبحكم مسججججتواهم التعليمججججي 
والثقافي كانوا مطلعين على ما يمثله هذا االحتفال من خطجر كبيجر علجى ديجنهم الحنيجف فقجاموا 

نظمهجا طلبجة بالتعبير عن احتجاجاتهم بتنظجيم العديجد مجن المظجاهرات مجن بينهجا المظجاهرة التجي 
م باالشجججتراك مجججع تالميجججذ المعهجججد الصجججادقي والمدرسجججة العلويجججة 1930مجججاي3جججامع الزيتونجججة فجججي 

، فقجرر الطلبجة فجي 2طالبا في ساحة باب البحر11ومعهد كارنو وقد القي القبض خاللها على 
م اإلضجججراب علجججى الجججدروس مجججدة ثالثجججة أيجججام فجججي ججججامع الزيتونجججة وسجججائر المعاهجججد 1930مجججاي4

سجاندة ألصجدقائهم الجذين حججزوا علجيهم واتحجد جميجع الطلبجة علجى ضجرورة إفشجال هجذا الثانويجة م
المؤتمر ألنه يمثل بالنسبة إليهم اعتداء على مقدسجات وطجنهم، ممجا دفجع بالسجلطة االسجتعمارية 

الجذين  نإلى اتخاذ عدة إجراءات لردع المتظاهرين إال أن ذلك لجم يمنجع عزيمجة الطلبجة التونسجيي
 .3بالمظاهرات والخطب الحماسية واصلوا القيام

 الدفاع عن المقدسات اإلسالمية : -5
المتمثلججججة فججججي أحججججداث الججججزالج التججججي تعتبججججر انتفاضججججة شججججعبية، عنججججدما سججججيطرت السججججلطات 

، أيجججن 4الفرنسجججية علجججى األمجججالك الموقوفجججة قجججام بجججردة فعجججل عنيفجججة تجسجججدت فجججي انتفاضجججة الجججزالج
اعتبججرت هججذه األرض مججن األمججالك الموقوفججة لكججن جمعيججة األوقججاف أوكلججت أمججر القيججام بشججؤونها 

                                                           
 .91، المرجع السابق، ريم غانمي - 1
 .81ص، المرجع السابق، السالم احمد عبد - 2
 نفسه. - 3
وقف هذه المقبرة للمسلمين التي تقع في المدخل  يعود أصل تسمية هذه المقبرة إلى محمد الزالج القيرواني الذي، الزالج - 4

محمد المرزوقي  "جبل التوبة". ينظر: الحتوائها على الجنوبي للعاصمة التونسية لها مكانة خاصة عند التونسيين نظرا
 .18ص، م1974، الشركة التونسية للتوزيع، 1ط، معركة الزالج، والجيالني بن الحاج احمد
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بحجة أنها ال تتمتع بأي مركز يضجمن لهجا ثباتجا يكفجي للقيجام بشجؤونها، والسجبب فجي  إلى البلدية
 هذه االنتفاضة هجو بعجض المجواطنين قجاموا باقتطجاع الحججارة مجن جبجل التوبجة المتواججد بجالمقبرة
فقام نائب رئيس البلدية ومجدير األشجغال وهمجا فرنسجيا األصجل باتخجاذ ذلجك كذريعجة، كمجا تقجدموا 

م لتسججيل المقبجرة فجتم الحصجول 1911سجبتمبر 26بطلب إلى المحكمة العقاريجة المختلطجة فجي 
علججى إذن بججذلك وعلججى إثججر سججماع المججواطنين بججذلك الخبججر ثججارت ثججائرتهم ألن عمليججة التسجججيل 

بغة الجنسججججية الفرنسججججية علججججى األرض والنظججججر فيهججججا يصججججبح مججججن اختصججججاص يعنججججي إضججججفاء صجججج
 .1المحاكم الفرنسية

فتدخل أعوان الشرطة وأرادوا منع المعترضين بالقوة، فجلل األمجر بهجم إلجى مشجاجرة عنيفجة 
أمام المقبرة، وفي أثنائها ألقى المتظاهرون بالحجارة واستعمل أعوان الشجرطة السجالح وأصجيب 

لرصاص وجرح بعضهم وحكجم علجى بعجض المتظجاهرين باإلعجدام وعلجى فريجق بعض األهالي با
 .2م1911نوفمبر11آخر بالسجن يوم

 الدفاع عن العروبة واإلسالم: -6

د أصبحت مفاهيم العروبة واإلسالم والهوية الحضارية ركائز أساسية لدى النخب لق
ه الشيخ الزيتوني محمد الزيتونية في نضالهم ضد المستعمر الفرنسي، ولقد تزعم هذا االتجا

الفاضل ابن عاشور الذي كان يدعو إلى تحرير البالد التونسية في إطار يضمن اندماجها 
مع العالم العربي، ملوحا بنظره نحو المشرق، ويقول في هذا الشأن: "من يومئذ انطبعت 

ادة الروح الشعبية في تونس بطابع مصوغ مادة الروح الثقافية للجامعة الزيتونة، فهي م
الرابطة القومية الواسعة والحرص الدائم على االلتزام مع األمم اإلسالمية العربية، فأصبحت 

                                                           
 .18ص، المرجع السابق، محمد مرزوقي - 1
 .181ص، تونس، مطبعة دار الفنون تونس، 3ط، خالصة تاريخ تونس، حسن حسني عبد الوهاب - 2
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االتجاه الثقافي يسير على واحدة وهي طلب الذاتية التونسية ومقوماتها العربية اإلسالمية في 
 .1االندماج في العالم العربي"

عدة لتكريس الهوية الحضارية للبالد التونسية  وسائلعلى  الزيتونيون ولقد اعتمد
 والدفاع عنها من ذلك:

 *النشاط الجمعياتي:

لقد كانت الجمعيات تسعى إلى بث الوعي باالنتماء للعروبة واإلسالم والدفاع عن 
الهوية الحضارية للبالد التونسية، ونعني بها الجمعيات الزيتونية التي كانت متعددة وسوف 

 .2البحث على ذكر أبرزهانقتصر في هذا 

 : جمعية ابن منظور القفصي -1

م من قبل مجموعة من الطلبة 1945تأسست هذه الجمعية بمدينة قفصة في سنة 
الزيتونيين، الذين كانوا يتعلمون بالعاصمة تونس، ولم تباشر هذه الجمعية نشاطها إال في 

نشاء م فكانت لها العديد من األنشطة كتقديم المحاضرا1946جويلية ت في التاريخ واألدب وا 
مكتبة جهوية تظم أمهات الكتب العربية )كتب تاريخ، فقه، أدب..(، ولقد نظمت هذه 

 م مجموعة من المحاضرات من ذلك:1947الجمعية في شهر رمضان من سنة

 محاضرة بعنوان: األخالق والشباب وألقاها أبو القاسم كرو. -

 والرقي ألقاها الحسن بوزيان.محاضرة بعنوان: اإلسالم دين التقدم  -

كانت تهدف إلى الدفاع عن عروبة البالد  -عند تصفح محتواها-هذه المحاضرات 
سالمها ضد محاوالت المسخ والتغريب  عند قراءة ما جاء في بيانها  خاصة، التونسية وا 

                                                           
، www.intelligentsia.tn، أنتلجنسجيا، م1947-1945جامع الزيتونوة والطورح العروبوي االسوالمي، هاني الشهيدي - 1

 سا.23:47، م20/05/2019
 .187علي الزيدي، المرجع السابق، ص - 2
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التأسيسي "إن جمعيتنا عازمة بحول اهلل على المضي قدما في طريقها دون توقف، وستعمل 
لى جانب أعمالها الدورية والعادية على النهوض بالثقافة العربية اإلسالمية للبالد ومقاومتها إ

 .1األمية والتغريب"

 : جمعية الطلبة المسلمين بالجامع األعظم -2

تأسست هذه الجمعية بتونس العاصمة وكان لها مقرات عديدة كمقر نهج تربة الباي 
 .6القنطرة العدد، ونهج 3، ونهج عبد الوهاب عدد70عدد

ولقد كانت جمعية الطلبة المسلمين بالجامع األعظم ذات طابع ثقافي وتواصل نشاطها 
 .2م1956إلى حدود

م سعت هذه الجمعية إلى تكريس 1956-م1945ومن خالل فترات نشاطها بين 
 الهوية العربية اإلسالمية من خالل:

 هرة دينية وأدبية.االحتفال سنويا بالهجرة النبوية للرسول في شكل تظا -

 االحتفال بعيد العروبة بعد تأسيس جامعة الدول العربية. -

تنظيم محاضرات أدبية وتاريخية نذكر منها، محاضرة بعنوان إرادة الحياة عند أبي  -
القاسم الشابي وألقاها الطاهر قيقه وأبرز من خاللها المعاني الوطنية والنضالية في شعر 

 .3الشابي

 

 

                                                           
 .158ص، المرجع السابق، علي الزيدي - 1
 ص. د.، المرجع السابق، هاني الشهيدي - 2
 نفسه. - 3
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 : الحكمة جمعية بيت -3

م وتهدف إلى تكريس الهوية العربية 1945هي جمعية ثقافية تأسست في سنة
اإلسالمية للبالد التونسية من خالل البحث عن اآلثار التاريخية بتونس للتأكيد على عراقة 

 البالد من خالل المعالم العربية اإلسالمية، ولقد سعت هذه الجمعية إلى:

 بية اإلسالمية.حفظ المعالم التاريخية العرو  -

ضبط مصادر التاريخ والتراجع لجميع العهود والفترات العربية اإلسالمية بالبالد ووضع  -
 الفهارس لها.

 .1اإلسالمي بالبالد التونسية بطرق عصرية-التعريف بتفاصيل التاريخ العربي -

 ثانيا: دور المؤسسات العلمية في مواجهة السياسة الدينية والعلمية الفرنسية:

سياسججة هججا مججن المؤسسججات الدينيججة األخججرى لقججد واجهججت المؤسسججات العلميججة والفكريججة كغير 
، الفرنسجة التجي ظلجت تنخجر فجي األسجس التجي أقجيم عليهجا كيجان الفجرد التونسجي بمقوماتجه وعراقتجه

 فتصدت لها بكل روح وطنية التي شملت كل النوادي الثقافية من تعليم ولغة.

   التعبئة الشعبية: -1

حيججث قامججت بتنشججيط العديججد مججن المظججاهرات الثقافيججة مججن  بنتهججا المدرسججة الصججادقيةالتججي ت
خجججالل الوسجججائل المتاحجججة مثجججل الصجججحافة والمحاضجججرات واللقجججاءات الشجججعبية والجمعيجججات الثقافيجججة 

م إذ 1921والشبانية، وقد اعتبرت المسألة أحد المطالب الرئيسجية للوفجد الجذي زار بجاريس عجام 
آالف مججججن 10بزعامجججة الثعججججالبي كيجججف ال يتجججججاوز عجججدد التالميججججذ المسجججلميناسجججتغربت الجماعججججة 

 .2المليونين داخل المدارس األوروبية رافضة كل ادعاءات سلطات الحماية

                                                           
 .158ص، المرجع السابق، علي الزيدي - 1
 .272ص، المرجع السابق، محمد قدور - 2
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م بعجد 1931أوت 22إلجى 20فكان أول مؤتمر عقده ممثلو المغرب العربي خجالل الفتجرة 
حجاوره مسجتهدفة الحجرص علجى تحضير دام قرابجة السجنة وقجد احتضجنه مقجر الخلدونيجة، فكانجت م

المحافظة اللغة العربية من التالشي والبحث في شتى المشاكل المتعلقجة بالقطجاع التعليمجي بمجا 
 .1في ذلك التعليم المهني

 وسائل النخبة الصادقية: -2

 اإلضرابات والمظاهرات: -أ

 افكججان هججذا ناتججج، إضججراب مدرسججي بعججد مججا كججانوا يعارضججون ذلججك قبججل سججنوات فكججان أول
عن إدراكهم التام الستحالة استجابة سلطات حكومة تونس لهم وهو ما فسجروه اسجتهتارا بجالوزن 

 مما جعلهم خارج إطار المصداقية التي كان يتمتع بها الزيتونيون.، الذي كانوا يمثلونه

حيث أظهر المتعلمون التونسيون منذ البداية أن غايتهم يجب أن ال تكون بأي حجال مجن 
 .2من تجديد التعليم عبر تطعيمه بمختلف العلوم الغربيةاألحوال أقل 

 الصحافة: -ب

عن آالمها جعلت الصحافة التونسية لهذه الفئة من المثقفين يلجأ إليها للتعبير لقد 
، وضمت هذا المجال كان ميالد صحيفة الحاضرة، مما تحمله من أهمية كبرى اوطموحاته

ى ركائز محرريها، ومن أهم صحفها هي جريدة فقد شكلت مسالة التعليم عبر اإليالة إحد
م بمبادرة من علي بوشوشة وبشير صفر 1888أوت 2الحاضرة التي ظهرت ألول مرة سنة

ومحمد السنوسي وسالم بوحاجب، ومحمد قروي )من قدماء مدرسة باردو(، فقد أسهمت 

                                                           
، تونس، الوطنية األولى لتاريخ الحركة أعمال الندوة، "دور الصادقيين في حركة التحرير الوطني"، نور الدين سريب - 1

 .212ص، م1981، 1عدد
 .255ص، المرجع السابق، محمد قدور - 2
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الناطقة الحاضرة في تكوين رأي عام تونسي متميز خاصة أنها كانت الجريدة األسبوعية 
 .1على التعليم قباللسان العربي بفعل ما كانت تتناوله من قضايا عامة كالتضيي

فقد تضمنت جريدة الحاضرة بأن تكون وسيلة عمل ثمينة في التأثير على الشريحة 
المتعلقة في تونس، ومهما يكن في األمر فقد ساهمت "الحاضرة في تكوين رأي عام تونسي 

 .2ذي ميول إصالحية"

 مواكبة الحضارة الغربية: -2

تطوير الثقافة الغربية في صفوف المثقفين  ىعل لقد عملت المدرسة الخلدونية
م وقد تم إرجاع ذلك إلى تعمدها االلتزام 1955فنمت نموا ملحوظا إلى غاية سنة ، التونسيين

 بالعمل التثقيفي.

م المقدم على الخلدونية وهي الهيئة الموجودة لتكميل التعلي م أقرت1926ففي سنة
نشاء لجنة هدفها السعي إلى، مستوى الجامع الكبير إرسال الشباب التونسي إلى عدد من  وا 

 .3المعاهد الفرنسية لمزاولة دراستهم العليا

م كانت تهدف إلى تهيئة الطلبة لاللتحاق بكليات التعليم العالي في 1947وفي سنة 
مداد  جامعات الدول الشرقية الجامعة الزيتونية بأساتذة مساعدين ن خالل )مصر والعراق( وا 

 .4تنظيمها لتعليم ثانوي عصري متكافل باللغة العربية

 

 

                                                           
 .203ص، المرجع السابق، نور الدين سريب - 1
 .176ص، المرجع السابق، محمد صالح الجابري - 2
 .203نور الدين سريب، المرجع السابق،ص- 3
 .272ص، المرجع السابق، محمد قدور- 4
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 وسائل النخبة الخلدونية: -2

 إقامة ملتقيات: -أ

 فقد برز نشاط الجمعية من خالل العديد من الملتقيات فكان أهمها:

 م.1932سنة  يف التميمي()أبو العرب  لوفاة المؤرخ القيرواني 1100تخليد الذكرى ال -

 م.1932في السداسي الثاني سنة 1200تمجيد ذكرى تأسيس مدينة القيروان الج -

 م.1932لميالد المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون سنة 600إحياء الذكرى الج -

 .1ثقافي-م إلى حصن ذي بعدين أدبي20وقد تحولت الخلدونية خالل الثالثينات من ق

 :ات والمحافلالمشاركة في المؤتمر  -ب 

م، التي تقدم فيها 1908وكان من أبرزها مؤتمر شمال إفريقيا المنعقد خالل أكتوبر سنة
وفي الوقت الذي عبر فيه عن  14محمد األصرم بجملة من المقترحات تضمنتها مداخالته الج

أسفه "من أن تعليم اللغة العربية مفقود في أغلب المدارس الفرنسية" وفي مثل هذه األجواء 
المضطربة لم يتأخر األصرم في اإللحاح على السلطات الحماية باتخاذ الخطوات الالزمة 
لتمكين تالميذ المدارس االبتدائية األهلية من تعليم اللغة الفرنسية إلى جانب اللغة العربية 

 .2االتي تعمدت الحكومة التونسية تهميشه

كما سعى أيضا محمد األصرم إلى إقناع المديرية المسؤولة بإعادة تنظيم الكتاب حسب 
لحاقها بالمدارس الفرنسية  –مناهج معقولة سواء من حيث البرامج أو الحجم الساعي وا 
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العربية، حتى يتمكن التالميذ من التعرف على مبادد اللغة الفرنسية لبلوغ مستوى شهادة 
جباريا االبتدائي كما أصر على  .1أن يكون التعليم مجانيا وا 

 تكثيف الدروس والمحاضرات: -د

قامت النخبة المثقفة من خريجي المدرسة الخلدونية والمتخرجين من المدارس الفرنسية 
المطالبين بإعادة االعتبار لتاريخهم الوطني الذي همش تحت سلطة الحماية الفرنسية، فقاموا 

دروس ومحاضرات تاريخية بمقر الجمعية هذا إضافة بنشاط علمي وتربوي مكثف في شكل 
 .2إلى عمل صحفي هام حول تقديم وجهة النظر التونسية بشأن مسألة التعليم

م عدة أعالم تونسية عملت في هذا االتجاه على تنشيط 20وقد ظهرت بداية القرن 
 الحياة الثقافية في البالد التونسية وكان ضمن هؤالء:

  محمد بلخوجة:/1

سهاماته ومطالعاته معارفه وبسعة التونسي بالتاريخ بتعلقه عرف الذي  جريدة في المتعددة وا 
  3آلف ما أشهر من م1900سنة" باريس مسالك في اإلبريز سلوك" بعنوان كتاب وله الحاضرة

 البشير صفر: /2

عشرة سنوات، كان يسعى إلى استقطاب  10على امتداد الذي درس التاريخ بالخلدونية
الشبان التونسيين القادمين من فرنسا بعد إتمام دراستهم مشجعا إياهم على تدعيم ثقافتهم 
العربية ومدعما شعورهم بعظمة ماضيهم العربي اإلسالمي، وبذلك أمكن الكثير من هؤالء 

                                                           
 273ص، المرجع السابق، محمد قدور - 1
 .146المرجع السابق، ص عزيز عبد الكريم،- 2
المدرسة العمومية في تونس خالل الفترة االستعمارية: صورة المستعمر وصورة التونسي في كتب ، موسى غفيري- 3

،)رسالة لنيل شهادة الدكتوراه(، إشراف الحبيب بلعيد، كليه العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة تونس، المدرسية التاريخ
 .333-332م،ص ص2011تونس، 
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قناعته على فكرة أن نهضة  تكونتعمها، التي كان يتز  1االلتئام مع حركة النهضة اإلسالمية
المسلمين وقدرتهم على مواجهة خصمهم عسكريا وسياسيا واقتصاديا ال يمكن أن تكون دون 

 التللف بين ثالثة أقطاب أساسية وهي الدين واللغة العربية والعلوم العصرية.

تنوعها وثراء ثقافته و  اطالعهأما من حيث تحصيله العلمي، فتميز البشير صفر بسعة 
وغزارة إنتاجه العلمي إذ ألف عدة كتب باللغتين الفرنسية والعربية إضافة إلى تنوع التقارير 

، ومن خصائص السبعين مقاالً  70والمحاضرات وعديد المقالت الصحفية التي زادت عن 
ة محاضراته التاريخية أنها تتراوح بين المسائل المتعلقة بالتاريخ التونسي واألوروبي وذات قيم

تكوينية كبيرة مبنية على منهج علمي عصري، ولعل هذا ما يفسر الصدى الواسع لدروسه 
التي شهدت إقباال جماهيريا كبيرا بحيث بلغ عدد التالميذ الذين يتابعونها في السنة الدراسية 

 .2تلميذا107م مثال1931-1930سنة 

  حسن حسني عبد الوهاب:/3

باحث األثرية، فهو الذي خلف البشير صفر في عرف بولعه بالدراسات التاريخية والم
م ثم درس بالمدرسة العليا 1924م إلى سنة1910تدريس التاريخ بالخلدونية وذلك من سنة

م، واتصل بمراكز البحث 1924و1913للغة واآلداب العربية "سوق العطارين" بين سنتي
مجالت علمية شهيرة التاريخي والنشر العلمي في الشرق والغرب، حرر باللغة العربية في 

وكثير من المجالت والنشرات التي يقوم عليها معاهد االستشراف ومجامع اآلثار في أوروبا، 
شارك في عديد المؤتمرات االستشراقية وكانت مواقفه على درجة كبيرة من الجرأة واالعتزاز 

ذين أكدوا على بالثقافة العربية اإلسالمية، خصوصا أنه كان من الرعيل األول من المثقفين ال
 .3مدى خطر التعليم الفرنسي على التونسيين
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 النهوض بالتعليم العربي: -3

حيث كانت جمعية قدماء الصادقية ترمي إلى تحقيق النهضة األدبية والفكرية 
هو محاولة ربط ماضي المدرسة  اف منهدوالتي كان اله، وااللتحاق بركب العصرنة

بحاضرها في ظل التطورات التي أفرزتها اليوميات التونسية تحت إدارة الحماية وكانت 
لقاء التضامن(، االتحاد، )الزمالة أعمدتها الثالثة ، وكانت تدعو إلى إنشاء مكتبة وا 

 .1يةمحاضرات، ويضاف إلى ذلك البحث عن مقر يجمع القدماء بالجدد من قدماء الصادق

فقد حاولت الجمعية أن تكون روحها الثقافية غربية غايتها وطنية رغم نسبية باش 
نما تجاوز ذلك إلى الحد الذي يطالب فيه من  حامبة واالكتفاء بتثقيف المجتمع التونسي وا 
الفرنسيين المجيء للمؤسسة لتعليم اللغة العربية فكانت نسبة التجاوب ضعيفة جدا إال أن هذا 

 .2من مواصلة نشاطهم لم يمنعهم

فكانت تهدف أيضا إلى نشر وتبسيط العلوم العصرية الضرورية في الوسط التونسي، 
حيث اتجه بشير صفر وزمالؤه بشكل مباشر إلى مختلف شرائح الشعب التونسي فنظموا له 

 محاضرات باللغة العربية في كافة أنحاء العاصمة للتعريف على مسائل علمية تطبيقية.

ألة تعليم الفتاة المسلمة من بين انشغاالت قدماء الصادقية، فكانت البداية وكانت مس
 .3باالهتمام بالرائدات األوائل لهذه المدارس

فبدأ أول نزاع بين الشباب الصادقي وحكومة الحماية حين قدم بشير صفر على تقديم 
ذ إجراءات عريضة تضمنت جملة من المطالب التونسية التي رأى ضرورة اإلسراع في اتخا

                                                           
 .266ص، المرجع السابق، محمد قدور - 1
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" وقد Stephan pechonلتحقيقها وكانت الرسالة موجهة إلى المقيم العام ستيفان بيشون "
 .1تضمنت العمل على نشر التعليم المهني، التجاري والفالحي بين التونسيين

 وسائل نخبة قدماء الصادقية: -2

التي رفعها الساهرون  الشعاراتومن بين الوسائل التي انتهجتها الجمعية انطالقا من 
 على الجمعية:

*من أجل الوحدة: كان التفكير بداية في توفير مقر للجمعية يمكن األعضاء من 
 اللقاء.

 *من أجل التعاضد: عمدت الجمعية إلى تقديم مختلف أشكال المساعدة.

يجاد منحا  *من أجل التحفيز: سعت الجمعية إلى توزيع الجوائز على أنجب التالميذ وا 
 عدة المتفوقين منهم على االستمرار في مزاولة الدراسة إلى ابعد ما تتيحها اإلمكانيات.لمسا

*من أجل تعميم المعرفة: بإنشاء مكتبة والعمل على انجاز المحاضرات والبعث بنشرية 
 .2تكون لسان حال لها

 إنشاء جمعية الشبيبة المدرسية:*

أواصر الصداقة بين تالمذة م من أجل لم شتات التونسيين، وربط 1932تأسست سنة
مختلف المؤسسات التعليمية، وتنويع تربية الشبان عن طريق الرحالت وتشجيعهم على 
اإلنتاج الفني واألدبي بواسطة تنظيم العروض والمسابقات، فقد تأسست بنادي جمعية قدماء 
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ب تالمذة المدرسة الصادقية، ثم انتخبت الصادق المقدم )مدرسي( رئيسا، ومحمد الطي
 .1العنابي )زيتوني( كاتبا عاما

وقد برزت البيئة المدرسية بنشاطاتها في عديد من المناسبات التي جمعت طلبة جامع 
الزيتونة بتالمذة المدارس الحكومية، ولعل محاضرات على البلهوان كانت خير مثال على 

سلطات ذلك، ونذكر في هذا السياق محاضرة "نصيب الشبيبة في الكفاح" التي منعت ال
م بقاعة سينما "فاريتي"، وتم إلقاؤها في مقر الحزب بنهج 1938مارس12الفرنسية إلقاءها يوم

 .2التريبونال، كما ساهم الشيخ محمد الشاذلي النيفر مثال بإلقاء عديد المحاضرات

روافد شبابية تحاول نشر الوعي الوطني، وتمثل ذلك  عبارة عن الشبيبة المدرسية كانت
خالل المعركة الحاسمة ضد االستعمار الفرنسي في اإلضراب الذي شنه المدرسون 

م أثناء معركة 1952أفريل  9مارس إلى 19والزيتونيون في كل المعاهد التونسية من 
 .3التحرير

في نشر الثقافة التونسية،  وفي بداية الخمسينات قامت الشبيبة المدرسية بدور أساسي
كما شاركت في أعمال مقاومة االحتالل الفرنسي لتحقيق االستقالل وذلك بتعبئة الشباب 

 .4المدرسي والطالبي من خالل المشاركة في اإلضرابات والتظاهرات واألنشطة

 مواجهة سياسة الفرنسة: -4

إلصالح دعوتهم وتواصل يعتبر التعليم إحدى الركائز األساسية التي بنى عليها زعما ا
االهتمام به في المطلع القرن العشرين من قبل الشباب التونسي الذي كان يسميهم هشام 
بوقمرة "المدرسين" ذي التكوين الفرنسي، ومن قبل الزيتونيين فقد آمنت الفئات بحق التونسيين 
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هم اختلفا في التعليم عصري مناسب وفتح المدارس أمامهم وتوفير ظروف النجاح لهم، لكن
في محتوى التعليم الذي سيقدم إليهم وفي اللغة التي يجب أن تدرس بها البرامج، فبرز 
اتجاهان اتجاه يقر بتدريس اللغة العربية في المدارس، واتجاه يقر بمشاركة الفرنسيين في 

 .1اللغة الفرنسية أي تدريسها في المدارس التونسية

 :تعليم عربي محض -أ

بن مصطفى بإنشاء الكتاتيب العصرية وهي مدارس ابتدائية أهلية  فقد بادر خير اهلل
متطورة تعتمد اللغة العربية في التدريس وكانت هذه التجربة بديال معتبرا ألنها مستجيبة 
لرغبات قسم واسع من األهالي وخاصة في المناطق الداخلية المحرومة من المدارس، وكانت 

لفرنسية العربية التي كانت حجر الزاوية في المدارس بالتالي تهدد بالقضاء على المدارس ا
 التونسية.

كما أيدهم في ذلك المعمرون بكل حماس ألن غايتهم كانت ترمي إلى استبقاء الطفل 
في مستوى الكتاب القديم، كما أيدتهم اإلدارة الفرنسية التي كانت تسعى أكثر فأكثر إلى 

 .2إقصاء التونسيين عن الثقافة الفرنسية

غط من الصحافة العربية على جماعة التونسي ونعتهم بالجهل والخيانة، تراجعت وبض
هذه األخيرة واستحسنت الكتاتيب العصرية بصورة انتقالية ريثما تتوفر المدارس العربية 
الفرنسية، فعارض عثمان الكعاك تعليم الفتيات اللغة الفرنسية على حساب اللغة العربية لفرط 

 ده وقوميته، وهي جميعا عماد شخصيته والفضل في هذا لالم.تعلق المسلم بتقالي

كما دافع عن هذا الموقف عبد الجليل الزاوش الذي كان يرى وجوب تعليم الفتيات 
اللغة العربية، ولئن رضي بتدريس لغة أجنبية فإنه يستحسن أن تكون الفرنسية وذلك بصورة 
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بهذا الموقف الغريب كان جماعة الشباب تكميلية ويفضل عليها األخالق واآلداب والتاريخ، و 
 .1التونسي في هذا االتجاه محافظين أشد المحافظة

 تعليم فرنسي-المساواة في التعليم -ب

فقد نشطت جمعية القدماء الصادقية في تقديم المطالب بإصالح التعليم في الصادقية 
بكالوريا، ثم أبواب والزيتونة معا، وكان من نتائج ذلك أن فتح في وجه الصادقيين باب ال

بعض الكليات في الجامعات الفرنسية وكلية الحقوق خاصة، وبذلك لم تعد الصادقية مقتصرة 
 .2على تخريج الموظفين والمترجمين

ولم تكن جمعية قدماء الصادقية رافضة للحماية الفرنسية والتعاون مع فرنسا بل كانت 
تونسيين واألجانب في تونس في حزبا إصالحيا اتخذ شعاره المشاركة، أي مشاركة ال

المناصب واالمتيازات، غير أن هذا ال يعني أنهم لم يكونوا وطنيين، كال فقد كانوا متشبعين 
بأفكار خير الدين التحديثية معتقدين بأن الحماية ستمكنهم من تحقيق الحداثة التي كانوا 

 .3ينشدونها

للحركة الوطنية التونسية، ولكن إستراتجيتهم كانت تتبنى فكرة  نلقد كانوا هم المؤسسي
التطور التدريجي، ومن هنا كان تركيزهم على المطالب اإلصالحية، خصوصا تلك التي 

  .4كانت من المفروض أن تقوم بها اإلدارة الفرنسية في إطار ما ينص عليه عقد الحماية

لفرنسي ومتخذا من شعار المشاركة فقد كان شعار الصادقيين مستوحى من النموذج ا
وسيلة لتحقيقه، فكانت عبارة يرددها المدرسون وهي)التثقيف بالفرنسية وتعليم بالعربية(، فكتب 

م يشرح فيها نظام المدرسة الفرنسية العربية التي كانت 1909باش حامبه سلسلة مقاالت عام
                                                           

 .325ص المرجع السابق، ،الطاهر المناعي - 1
2

 -  Ahmed Kassab, Ahmed Ounaïes, Histoire générale de la Tunisie, l'époque 

contemporaine (1881-1956),Sud Editions, Tunis, Tome IV,2010,pp216-2017. 

 .325الطاهر المناعي، المرجع السابق، ص- 3
 .72ص، السابقالمرجع ، محمد صالح الجابري - 4



 مواجهة المؤسسات الدينية والعلمية للسياسة الدينية والثقافية الفرنسية               الث  الفصل الث
 

122 
 

تونسية الوحيدة، ويشرح باش النخبة التونسية العصرية بزعامته تطالب بجعلها المدرسة ال
) إنه بكل بساطة "فيقول 1حامبه مبدأ المشاركة وشعار)التثقيف بالفرنسية والتعليم بالعربية

إمكانية دخول األهالي إلى كل المدارس االبتدائية الحكومية في نفس الظروف المتاحة 
مدارس لألجانب...لقد أسست مدارس في تونس وخصصت للكل ما عدا للمسلمين، فهذه ال

المريحة بمبانيها الجديدة والتي انفق عليها من أموال الدولة التونسية مفتوحة للفرنسيين 
أن "، ويقول أيضا: "وااليطاليين والمالطيين واليهود التونسيين وليس أبدا لألهالي المسلمين

على الطفل األهلي أن يكون مزودا بنفس زاد المعارف الذي يتسع له صغار الفرنسيين 
يطاليين الذين سيعيش معهم فيما بعد، وأن تقديم تعليم غير متساوي ألبناء األهالي وأبناء واإل

األوروبيين هو ظلم صارخ وأن إعطاء تعليم مختلف ألولئك عن هؤالء يعني زيادة توسيع 
 .2"الهوة التي تفرق بينهم، يجب بالعكس توجيه كافة الجهود لردمها

نفس القوة اقتراح أولئك الذين يريدون أن يخصوا ولهذا السبب نرفض ب" ويضيف قائال:
التونسيين تعليم خاص مختزل، واقتراح أولئك الذين ما بين مواطني متحالفين مع العروبيين 
يدعو إلى تعليم ابتدائي عربي محض، نحن نطالب إذن بأن يطبق بكل دقة في المدرسة 

 .3"الفرنسية بكاملهاالفرنسية العربية برنامج المدارس االبتدائية العلمانية 

كان باش حامبه ينطق باسم غالبية النخبة التونسية العصرية التي تريد أن تكون 
المدرسة الفرنسية العربية المدرسة الوحيدة التي يتعلم فيها أبناء تونس، فكان ضد فكرة الكتاب 

ن مصطفى العصري أو المدرسة االبتدائية الحديثة المعربة التي كان قد أنشأها خير اهلل ب
رئيس جمعية الصادقيين ذي الميول العروبية، كما كان باش حامبه ضد اإلبقاء على 
الكتاتيب القرآنية التقليدية، عندما اتهمه خصومه من الزيتونيين خاصة أنه يريد القضاء على 

                                                           
  .75ص، المرجع السابق، محمد صالح الجابري - 1
 .325الطاهر المناعي، المرجع السابق، ص - 2
 326نفسه، ص - 3
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إن دراسة اللغة العربية ضرورية للتونسي حتى ال يفقد فرديته، "اللغة العربية نفي ذلك قائال: 
 .1"ولكن التطور الثقافي للتونسيين يجب لكي يتم سريعا أن يكون بواسطة لغة أوروبية

 وسائلها: -ج

 /زيادة عدد المدارس:1

كما شهدت ما بين الحربين البالد التونسية تطورا كبيرا في مجال التعليم العصري وذلك 
مدرسة ابتدائية 418من بزيادة عدد المدارس االبتدائية والثانوية وأصبحت اإليالة تضم أكثر 

 15مدرسة للبنات إلى جانب 22عربية فرنسية و143فرنسية و 253م منها 1926سنة 
 .2معهدا ثانويا

مدرسة، فازداد عدد 470م أصبح عدد المدارس الحكومية حوالي1930وفي سنة 
يم التالميذ المسلمين على ما كان عليه قبل الحرب العالمية األولى، وكان اإلقبال على التعل

االبتدائي كبيرا واستطاع التونسيون أن يقتلعوا أماكن عديدة في التعليم من األهالي ال يساوي 
% من مجموع من هم في سن الدراسة فإن اهتمام األهالي بالتعليم 66، 6م سوى1930سنة 

وتمكنت الفئات المتوسطة والفقيرة بدرجات متفاوتة من إرسال أبنائها إلى الكتاتيب العصرية 
العربية، مما يثبت حرص التونسيين على التعليم ونيل نصيب المعرفة -مدارس الفرنسيةوال

لمنافسة األجانب، كما أكدت النخبة التونسية على إجبارية التعليم بالنسبة للذكور وتدريس 
 .3البرامج باللغة العربية وتعليم اللغات األجنبية وخاصة الفرنسية

رسال الطلبة إلى ومما يالحظ أن العناية بتعريب الت عليم والتفتح على اللغات األجنبية وا 
الجامعات األوروبية تدل على حسن بصيرة التونسيين وتجدر نزعتهم القومية وتصورهم 

                                                           
 .75ص، المرجع السابق، محمد صالح الجابري - 1
 .327الطاهر المناعي، المرجع السابق، ص - 2
، الكويت، لتاريخيةادورية كان ، "1956-1881الفرنسية"التعليم االستعماري في تونس خالل الحماية ، احمد سوالم - 3

 .20ص، م2016ديسمبر، 34العدد
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لمستقبل بالدهم، وهذا التوجه الوطني والقومي في السياسة التعليمية أبرزته أيضا جريدة 
م الذي يلقى ألبنائنا مالئما ألخالقنا أن يكون التعلي""البرهان" التي طالب أحد محرريها 

القومية وأن يكون فيه للغتنا الشريفة الحظ األوفر حفظا لنزعتنا وحراسة لكياننا واستبقاء 
 .1"لتاريخنا وتذكار لمجدنا السالف ومدينتنا القديمة

 مواجهة سياسة التغريب: -5

ن إالقومي وأداته العربية فبما أن التعليم يعتبر وسيلة لنشر الوعي ونافذة على التاريخ 
م، تعتبر حركة المقاومة الثقافية التي نهض 1907حركة الشباب التونسي التي تأسست سنة

ن أولهما مرحلة ابأعبائها الرعيل األول من المصلحين، ولنشأة حركة الشباب التونسي طور 
لة اإلعالن عن طور اإلصالح الثقافي واالجتماعي، وثانيهما مرح ،توافقالالنضوج والتكوين و 

 .2م1912لىإ1906جل تحقيقها وهي فترة تمتد منأالمبادد والكفاح من 

فكانت تدعو إلى الكفاح الثقافي الذي اتخذه ثلة من المثقفين المخضرمين من خريجي 
الزيتونة والصادقية ميدان الكفاح الثقافي وقد تجلى نشاطهم بالخصوص في مقاومة مظاهر 

 الهويةالثقافي بالدعوة لتحديث المؤسسات التربوية والدفاع عن  التخلف االجتماعي والجمود
 .3التونسية

فركزت حركة الشباب التونسي نشاطها على التعليم بكل أبعاده الوطنية والقومية، حتى 
، مستواهبعد من أيكون الطفل التونسي آلة االستعمار الطيعة فال يسمح له بأن ينظر إلى  ال

التونسي هذه الحقيقة فسعت متأثرة بلراء المصلحين في المشرق لهذا أدركت حركة الشباب 
والمغرب إلى مواجهة هذه الموجة من التغريب، وذلك بتجديد التعليم ومناهجه وتطعيمه 
بالعلوم األخرى، وهذا ما كان ضمن المدرسة الخلدونية وجمعية القدماء الصادقية حيث 

                                                           
 .327ص، المرجع السابق، الطاهر المناعي - 1
 نفسه.- 2

3
 -  Nouri Boudali, protectorat et indépendance, imprimerie Al asria,Tunis,1992,p 63. 
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جامع الزيتونة وأساتذة جامعيون قدموا  نظمت هذه األخيرة عدة محاضرات سيرها مشايخ من
 .1من فرنسا لبث الوعي بين الناس

وكان من العناصر األساسية التي اعتمدتها حركة الشباب التونسي في مواجهة الغزو 
الثقافي للبالد بتدريس التاريخ واللغة العربية ولم يعد التاريخ عند هذه الجماعة مجرد سرد 

باالنتماء إلى حضارة عريقة وتأكيد ربط الحاضر بالماضي وبالتالي لألحداث، بل هو شعور 
الوقوف أمام محاوالت اإلدارة الفرنسية في طمس مجد الحضارة العربية اإلسالمية فيقول 

"كانت الدراسات التاريخية إلى جنب دروس  محمد الفاضل بن عاشور في هذا السياق:
ص على إحياء اآلثار التونسية والتنويه بالماضي التاريخ تحرك العناية بمباحث التاريخ والحر 

من عظماء ورجال التعليم واألدب ففتحت الصحف أعمدتها لنشر المقاالت عن المعالم 
 .2األثرية اإلسالمية وأعالم التاريخ اإلسالمي"

 :ةووريووكووفوووال ةوويوواألدب اووتهوواومووقووم -6

م ببروز شخصيات كانت لها القدرة على 1939-1929كما امتازت فترة الثالثينات 
التأثير في التونسيين الذين يسمون جماعة مقهى تحت السور في الحلفاوين بالعاصمة والتي 

، وكان 3كانت تؤمه ثلة من األدباء الذين اعتزلوا مقهى باب منار وجماعة شعراء الفصحى
الذي استطاع بقصائده الشعرية الوطنية تحميس التونسيين بلغة  4ابيمن بينهم أبو القاسم الش

سليمة وأسلوب شيق، فحثهم من خاللها على المقاومة ومواجهة المستعمر مستنفرا عزيمتهم 
 وهممهم خاصة من خالل:

                                                           
 .116-115ص ص، المرجع السابق، الطاهر المناعي- 1
 .117ص، نفسه - 2
 .119ص، المرجع السابق، احمد خالد - 3
من أسرة الشابيين الماجدة والمشهورة بوطن الجريد ، القاسم الشابي:هو أبو القاسم بن الشيخ محمد بن أبي القاسم أبو - 4

فاقبل على مطلعة الكتب تفتحت قريحته الشعرية باكرا ، درس بجامع الزيتونة، القاسم الشابي بمدينة توزر أبوولد ، التونسي
المرجع ، الطاهر المناعي :م.ينظر1934توفي سنة، فجمع ديوانه "أغاني الحياة"، والصحف الواردة من المشرق والمغرب

 .403-402ص ص، السابق
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 : الووقووصووائوود الووشووعووريووة/1

 للشعب إذا أراد القدرةالتي كان أهمها قصيدة "إرادة الحياة" التي كان مطلعها يمنح 
على تغير مالمح القدر، ويقصد الشابي هنا بالقدر االستعمار الفرنسي، على خالف ما 
ذهب إليه البعض من رجال الدين المتزمتين، الذين كفروا الشابي واعتبروا أن القدر من 

 .1صنع اهلل وليس ألحد تغييره غيره

ن بلغت حدا من الوعي الوطني ولديها فقد اتجه الشابي بقصائده إلى نخبة من التونسيي
القدرة على القراءة والكتابة، لذلك فإن الشعر ما زال له تأثيره على التونسيين وهو إطارهم 
الجامع، وقد أحسن الشابي توظيف هذا اإلطار وتطويعه إليقاظ الحس الوطني لدى 

 التونسيين.

لتونسيين لنشر مبادد لهذا أصبح الشعر الشعبي القناة األكثر اعتمادا من قبل ا
المقاومة والتشجيع على مواجهة اإلدارة االستعمارية فكان هذا الشعر الشعبي يكتبه إما 

 .2الفاعلون أنفسهم أو يكتب تخليدا ألفعالهم

 :يوورحوومسوول الوومووعووال/2

إن بروز فرقة السعادة يعكس تبلور المسرح في الحياة التونسية، حيث كانت مواضيعها 
االستبداد االستعماري ووجود المحتل في البالد، حيث قدمت العديد من المسرحيات تحارب 

عبر أنحاء المدن التونسية وخصوصا العاصمة ومن أشهر عروضها "نكبة األندلس"، ورواية 
"صالح الدين"، ورواية " طارق بن زياد"، التي منعت عرضها السلطات الفرنسية لما تتضمنه 

 .3وترفض العبودية واالستسالممن أفكار تمجد الحرية 
                                                           

والفنون)بيت  واآلدابالمجمع التونسي للعلوم ، 1ط، التونسي الحديث والمعاصر األدبتاريخ ، مجموعة من الباحثين - 1
 .43-42ص ص، م1993، تونس، الحكمة(

 .159-158ص ص، المرجع السابق، األزهر الصخراوي - 2
 .400-399ص ص، المصدر السابق، أحمد توفيق المدني -3
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 ة:وووووووواإلذاع/3

منذ شيوعه ولكنه لم يكن رائجا في العائالت والنوادي، كان المذياع في تونس معروفا 
إال عند عدد قليل من العائالت المترفة التي تستمتع بالموسيقى الغربية وحديث اللغات 

 األجنبية.

األوساط اإلدارية بتونس فكرة إنشاء محطة بتظافر العديد من األسباب، بدأت تروج في 
لإلذاعة، تنازع محطة القاهرة ومحطة إيطاليا، فأسرع رجال من أهل المال بإنشاء محطات 

 م محطة بتونس، وأخرى ببنزرت وثالثة بصفاقس، ونشطت1937صغيرة حرة، فأنشئت سنة
اعة واالشتراك في األدباء والمفكرين ورجال الفن لإلذ تاإلذاعة باللغة العربية واستدع

اإلشراف واإلدارة، ووضعت بتلك المناسبة مشاكل دينية متعلقة بحياة اإلذاعة استتبعت 
صدور تحريرات فقهية اشترك فيها كبار العلماء واشتغلت بها الصحف والمجالت العلمية، 

 ة.كمسألة قراءة القرآن في الراديو، ومسالة االعتماد على خبر الصوم والفطر بطريق اإلذاع

فتم إنشاء محطة لإلذاعة التونسية بما لقيت تلك التجارب الفردي من النجاح، فتم 
م وأقبل األدباء والشعراء والباحثون على إلقاء أحاديثهم في اإلذاعة فكانت 1938إنشاؤها سنة

 .1برامجها الثقافية بالغة أقصى حدود الرقي

 تكثيف النشاط الصحفي:/4

إذ ظهرت بها ، فترات الصحافة التونسية أرقىمن  بين الحربين هي تعتبر فترة ما
على  عشرات الجرائد منها ما استأنف الصدور بعد رفع الحصار على الصحف والصحفيين

عنوانا صحفيا باللغة  70، فقد تم تسجيل صدور2اختالف مذاهبها الفكرية واتجاهاتها الحزبية
-1939نا صحفيا ما بينعنوا50م و1939-1929العربية أو باللغة الفرنسية ما بين 

                                                           
 .238ص، المصدر السابق، محمد الفاضل ابن عاشور - 1
 .335ص، المرجع السابق، الطاهر المناعي - 2
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، فوقفت جميعها تقريبا إلى صف القضايا الوطنية، فقد استطاعت الصحافة 1م1949
الوطنية بفضل إخالص أبنائها وتضامنهم كسب ثقة القراء والتأثير فيهم إعالميا وثقافيا كما 
استطاعت أن ترد كيد الصحف االستعمارية وتكشف حقيقة نواياها وبطالن ادعاءاتها في 

م، والمؤتمر االفخارستي 1922ة استقالة الباي سنة العديد من المناسبات مثل حادث
 .19382أفريل  9م، وحوادث 1933م، وحوادث التجنيس سنة 1930سنة

كما ساندت أغلب هذه الصحف جماعة العمل التونسي وعملت على نشر أخبار هذا 
التنظيم السياسي حيث استفاد من هذا العمل الصحفي الحزب الدستوري الحر في مرحلته 

 .3مة من تاريخية وهي مرحلة ما بعد االنشقاق وبروز الحزب الجديدالحاس
  دور المجالت األدبية :/5

األول دعمت به مجهود الجرائد  حيث قامت المجالت األدبية التونسية بدورين بارزين:
الوطنية عموما لتأصيل كيان المجتمع التونسي والدفاع عن مقوماته من وطن ولغة وتاريخ 

 .4خلقت به نهضة فكرية وأدبية وفنية متطورة .والثانيودين وأخالق..
والمجلة الزيتونية  ومن أهم المجالت التي قدمت رصيد ثقافي هي مجلة العالم األدبي

مجلة مباحث التي كان روادها من المؤسسات الدينية والعلمية مثل محمد الفاضل بن و 
 .5عاشور وعثمان الكعاك

 

                                                           
 .154ص، المرجع السابق، األزهر الصخراوي - 1
 .337-336ص ص ، المرجع السابق، الطاهر المناعي - 2
 .154ص، المرجع السابق، األزهر الصخراوي - 3
 .337ص، المرجع السابق، الطاهر المناعي - 4
وتحصل على شهادة الترجمة من معهد اآلداب  م درس بالمدرسة الصادقية1903كتوبرأ 15 يوم ولد عثمان الكعاك: - 5

اشتغل موظفا بإذاعة تونس ، شارك بمقاالت عدة في الميدان الفكري والثقافي، واصل تعليمه بجامعة باريس، واللغة العربية
، الطاهر المناعي م.ينظر:1976جويلية16توفي بالجزائر يوم، م1956ثم مكتبيا بالمكتبة العمومية حتى سنة، م1938سنة

 .410ص، المرجع السابق
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والتي كونتها نخبة من أساتذة الزيتونة  1المجلة الزيتونيةحيث اهتمت على سبيل المثال 
وعملت على توجيه البحث العلمي إلى المنهج  علوم اإلسالمية والتاريخ التونسيفقد اهتمت بال

شاعة روح الجامعة الزيتونية التي هي روح المحافظة على الدين وتقوية الشعور  الديني وا 
 .2بة واإلسالم أصال ذاتية الوطن التونسيبوحدة العالم اإلسالمي واعتبار العرو 

هتمت مجلة مباحث بالتراث فقد تكونت من ثلة من المدرسين أصحاب الثقافة اكما 
 .3ولكنهم كانوا متشبعين بروح وطنية عالية، المزدوجة وخريجي المعاهد الفرنسية

 :خالصة الفصل

لقد لعبت المؤسسات الدينية والعلمية دورا كبيرا في التصدي للسياسة الفرنسية الهادفة 
إلى محو الشخصية الوطنية، التي دافعت عن أهم القضايا التي اجتاحت البالد التونسية منذ 
فرض الحماية الفرنسية والتي كان أبرزها إصالح التعليم الزيتوني بمختلف مناهجه وبرامجه، 

سياسة التنصير التي تهدف من ورائها إحياء المسيحية، كما واجهت كل لتصدي وكذلك ال
 لاألساليب االستفزازية التي مست مشاعر الشعب التونسي التي تمثلها تمثال الكاردينا

واالحتفال بخمسينية الحماية، كما واجهت سياسة  فخارستيالفيجري واالحتفال بالمؤتمر األ
التجنيس التي أعطتها السلطات الفرنسية أهمية كبرى بسبب تغلب العنصر الفرنسي على 

 يطالي معتمدة في ذلك على جملة من القوانين والمراسيم لتنظيم عملية التجنيس.العنصر اإل

والمدرسة الصادقية كما تصدت المؤسسات العلمية بكل فروعها جامع الزيتونة 
والجمعية الخلدونية وجمعية قدماء الصادقية والنوادي الفكرية واألدبية ومقاومتها للسياسة 

                                                           
 بتونس كانت تصدر عن هيئة مدرسي جامع الزيتونة المعمور، هي مجلة علمية أدبية وأخالقية مجلة الزيتونة: - 1

، المجتمع دينيا واخالقيا وثقافيا إصالحهدفها الرئيسي ، وتختص بكل ما له عالقة بإحياء التراث والعلوم االسالمية والعربية
، محمد المختار بن محمود: ينظر محمد الشاذلي بن القاضي ورئيس تحريرها محمد المختار بن محمود.التي كان صاحبها 

 .6-2ص ص، 1ج، م1936، 1مج، المجلة الزيتونية، "المقدمة"
 .138ص، المصدر السابق، محمد الفاضل بن عاشور - 2
 .339ص، المرجع السابق، الطاهر المناعي - 3
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منتهجة في ذلك العديد من الوسائل والطرق  الثقافية الفرنسية خاصة السياسة التعليمية،
نها اإلضرابات لمقاومتها وكذلك للتعبئة الشعبية للنهوض معها لمواجهة السلطة االستعمارية م

الطالبية واالحتجاجات، والنشاط الصحفي والنشاط الجمعياتي الذي كان له دورا كبيرا في 
نشر الوعي وكانت روافد هامة في غرس الروح الوطنية لدى الشباب للوقوف في وجه 

 االحتالل ومقاومة برامجه الهدامة.

دورا بارزا في مقاومة كما كان للعمل األدبي والفكري الذي كونه ثلة من المثقفين 
السياسة الثقافية الفرنسية وذلك من خالل األبيات الشعرية والعمل المسرحي واإلذاعة 

يجابيا يحفظ إوالمجالت األدبية، لذا نشطوا لفرض الثقافة المحلية بكل ألوانها وجعلوها بديال 
 لهم خصوصياتهم باعتبارهم تونسيين وهويتهم العربية اإلسالمية.
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بالمؤسسات الدينية والعلمية بتونس  من خالل دراستي لموضوع هذه المذكرة المعنونة
م(، استخلصت جملة من 1956-1881ودورها في مواجهة السياسة الدينية الثقافية الفرنسية)

 النتائج نذكر منها:

لقد ازدهرت الحياة الدينية والعلمية في تونس قبل وبعد الحماية الفرنسية وذلك بفضل  -
والتي كان لها الفضل في إدخال العديد من  مؤسساتها الدينية والعلمية القائمة على ذلك،

 اإلصالحات عليها بمواكبة التطورات الحديثة والعصرية.

واقع المؤسسات الدينية والعلمية قبل فرض الحماية كان مزدهرا نوعا ما وخاصة في  -
المكانة المرموقة في النهوض بالحياة الثقافية بالمجال الديني حيث حضي جامع الزيتونة 

التونسية وذلك لقيامها بالدور الديني والتعليم وبمختلف برامجه وعلومه العقلية و  بالبالد
  .النقلية

تعدد المؤسسات العلمية في تونس قبل فرض الحماية يعد دلياًل على اهتمامها  -
 بالتعليم بمختلف مؤسساته سواًء كان ذلك تعليم تقليدًيا أو عصرًيا أو أجنبًيا.

المؤسسات الدينية ودورها التعليمي والديني حتى بعد فرض الحماية استمرار نشاط  -
دخال إصالحات جديدة على مناهجها، مثل جامع الزيتون الذي كان من بين  ةالفرنسية وا 

تدعم المناهج العقيمة  جديدة وعصرية المحافظين على التعليم اإلسالمي دون إدخال مناهج
جديدة لبرامجه  إدخال إصالحاتبالفرنسية  فأصبح يطالب بالحكومة ،التي كان يدرسها

 الدراسية مع المحافظة على الهوية الوطنية.

جميع الميادين السياسية في ه مؤسسات الزوايا والطرق الصوفية تم الدور الذي لعبرغ -
وذلك حسب ما  والتربوية واالجتماعية ،إال أنه لم يسجل لها دور في مواجهة الحماية الفرنسية

 صالحها.تراه يخدم م

كان دور المدرسة الصادقية هو إدخال العلوم العصرية، وكذا تغطية النقص في  -
برامج التعليم بجامع الزيتونة، بما كانت تقدمه من معارف جيدة وعلوم حديثة ولغات جديدة 

 ،كما لقنت جمعية قدماء الصادقية العلوم العصرية لنخبة برجوازية قليلة .
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معاهدتي باردو والمرسى  االستعمارية في تونس هو نتيجة،ن سبب تنوع السياسة إ -
 التي كرست الهيمنة االستعمارية واالستحواذ على أهم ثرواتها وتحطيم كل قيمها الدينية
متبنية في ذلك العديد من األنشطة الدينية فمن ظاهرة التنصير إلى إقامة ثمثال الكردينال 

كل هذه  ى دفن المتجنسين في المقابر اإلسالمية،الفيجري إلى تنظيم المؤتمر االفخارستي إل
خراجه من دينه  األنشطة كانت تهدف إلى غاية واحدة، وهي تنصير الشعب التونسي وا 

التي أظهرها خريجي  لكنها باءت بالفشل واإلحباط نظًرا لردود الفعل العنيفة اإلسالمي،
مما جعلهم يرفضون كل  بعقيدتهمالمؤسسات الدينية والعلمية، وغيرتهم على دينهم واعتزازهم 

 بديل يطرح أمامهم.

إن السياسة الثقافية التي انتهجتها اإلدارة االستعمارية منذ فرض حمايتها  -
م تهدف إلى محو الروح الوطنية والقومية ومحاولة دمج الحضارة اإلسالمية 1881سنة

فرنسة ومحو للغة بالحضارة الغربية بالمساس بكل مقدساتها بوسائل مختلفة من تجنيس و 
 العربية في كافة المؤسسات التعليمية وتعويضها باللغة الفرنسية .

بفضل السياسة التي فرضتها السلطة االستعمارية أحدثت الصلح بين جامع الزيتونة  -
والمدرسة الصادقية بعد أن كان كل واحد في اتجاه يدعو إلى التجديد واتجاه يدعو إلى 

 ليد للنهوض لرفض السياسة االستعمارية .فأصبح اليد فا المحافظة،

لسلطة االستعمارية على عكس  نبرز المقاوميأكانت مؤسسة جامع الزيتونة من  -
 باقي المؤسسات األخرى التي ترفض المواجهة المباشرة.

عمل شيوخ وخريجي جامع الزيتونة على بذل جهودهم لمقاومة السياسة الدينية بكل  -
ضرابات تقديم معلقات فتاوى باإل باالحتجاجات أو مظاهرات أولباء االوسائل والطرق سو 

 لتعبير عن رفضهم هاته السياسة الجائرة والمحافظة على الدين اإلسالمي.

لسياسة التعليمية  بذل النخبة المثقفة وخريجي جامع الزيتونة جهودهم للتصدي-
يلة الوحيدة التي يمكن امام الفرنسية من ذلك دعم للغة العربية باعتبارها لغة القرآن، والوس

 جنبية وخاصة الفرنسية.االستعمار واللغات األ
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توعية الجماهير الشعبية بمختلف الوسائل مثل  على النخبة المثقفة ل هؤالءعم   -
بفتح المدارس  ليه،إالصحف اليومية والنوادي االدبية حتى يكونوا على علم بما تهدف 

وبهذه الطرق استطاع علماء الدين اإلسالمي في البالد  في مختلف جهات البالد، القرآنية
التونسية أن يتصدوا لهؤالء الغزاة، مما دفع اإلدارة االستعمارية إلى وضع مخطط عشريني 

 م.1969إلى  1949إلصالح التعليم في تونس من سنة

كان للصحف والجمعيات منذ الحماية إلى غاية االستقالل دوًر كبيًر في نشر الوعي  -
انت روافد هامة في غرس الروح الوطنية لدى الشباب للوقوف في وجه االحتالل ومقاومة وك

 برامجه الهدامة.

ن في معالجة قضايا البالد السياسية فكانت لهم مواقف من و ساهم الشعراء التونسي -
االستعمار وسياسته، من خالل نماذج شعرية مختارة التي تتبعت أحداث بالدهم منذ مطلع 

يجابية في تحليل سياسة المستعمر وتصوير مظالمه إلعشرين، وشاركوا مشاركة القرن ا
 في توعية الشعب واستنهاضه حتى يصمد ويقاوم. هواعتداءات

لقد ساهمت الحركة األدبية والفكرية في تحرير الوعي الوطني والتصدي للسياسة  -
دبية أو العمل المسرحي الفرنسية بمختلف توجهاتها سواء من خالل الجمعيات أو النوادي األ

 أو الصحف والمجالت.

مساعدة المعاهد الدينية والمؤسسات العلمية على بروز ونمو نخبة سياسية من بداية  -
 م.1956الحماية إلى الحصول على االستقالل الوطني سنة
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 1جامع الزيتونة :01ملحق رقم

 

 
 

 

                                                           
 الشججركة التونسججية للتوزيججع، تعريججب حمججادي السججاحلي، ،1ط ،م1956-1881تووونس المعاصوورتوواريخ  أحمججد القصججاب، - 1

 .336ص م،1986 تونس،
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  1المؤسسات العلمية :02ملحق رقم 

 
 المدرسة الصادقية

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة الخلدونية

 

 

                                                           
1
 .120-42ص  ص المرجع السابق، يز عبد الكريم،عز  
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 1في تونس تمثال الكردينال الفيجري نصب يمثل:03ملحق رقم 

 
 

 

                                                           
1
 .92ص المرجع السابق، خليفة الشاطر، 
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1المؤتمر االفخارستي :04الملحق رقم
 

 

 
 

                                                           
1
 .96-95ص ص المرجع السابق، خليفة الشاطر، 
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1المطالبة بإصالح التعليم الزيتوني :05ملحق رقم
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           
 .92-54صص  المرجع السابق،، الهادي جالب - 1
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 1القرآنيةس التي تدرس في المدارس و :يمثل نموذج للدر 06ملحق رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .143-140ص ص المرجع السابق، الحسين بن محمد بوزيان، 
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 :07ملحق رقم

 مقال الطاهر الحداد حول التجنيس في جريدة األمة.

 التجنيس نكث للعهد

، وهل هذا وحده نفتح باب التجنيس للتونسيين اقل ما فيه أن فرنسا تتمنى أن يصير التونسيون في يوم ما فرنسيي       
التونسية والدولة التي تمثلها والتي اعترفت بما في ال يكفي إلثبات رغبة الحكومة الفرنسية في القضاء على الجنسية 

المريعة التي ال يلزم أن -وهذا وحده ال يكفي أيضا إلثبات أن هذه الرغبة المعاهدات وأعلنت احترامها فيها بل والدفاع عنها،
ما يسمى تناقض بوضوح تام معاهدات الصلح والمودة التي وقع تأكيدها وتجديدها كما نص الفصل األول م -نصفها

 معاهدة باردو.

أن مشروع اختياري وقد كتمت الصحافة العربية عن قرائها هذا المعنى"، على رسائلكم يا هؤالء  يقولون  بعد هذا"
فإن أمة قبض المتغلب بيده على أرزاقها، ومسك بيده الحديدية كل السلط التي لها، وأنزل عليها من مطارق عذابة ما جعلها 

كم القهر طلبا للخبز ولو كان بالمستنقعات، سيما وقد فتح بائسة جائعة، أمة كهذه ال تستطيع أن تمسك نفسها وال تندفع بح
لها المتغلب أبواب المطامع للحصول على الخبز وأكثر منه متى دانت بمشروعه وصارت من رعاياه، ال يمكنكم أن تقولوا، 

حتالل قد أرهقوا ومازالوا "أن المشروع اختياري" الن المراقبين والعمال وخلفاءهم والكواهي ومشايخ التراب المتولين بإدارة اال
 يرهقون التونسي.

أن مشروع اختياري" الن التونسي بصفته وطنيا ال يصادف حقا وال كرامة في جميع اإلدارات  ال يمكنكم أن تقولوا"
 الدولية وحتى الشركات الحرة الفرنسية التي تتمتع بامتيازات ال تحد.

لمحاكم التونسية عدلية وشرعية وال يالقي فيها التونسي غير أن المشروع اختياري" الن ا وال يمكنكم أن تقولوا"
إضاعة الوقت والمال واشتباه الحق وضياعه بسبب نقص القانون واختالل النظام وتدخل األيدي األجنبية، واإلطالق 

 للمحاكم الشرعية في اختيار نصوص األحكام بدل أن تضبط في مجلة متحدة الحكم.

النامية بإرادة االحتالل وتحت رقابته هي التي ستوقف التونسي مبهوتا وتجعله ساهيا  هذه الحالة الفاجعة السائر
 من خصائصه األدبية والتاريخية وتنسيه كل شيء حتى اهلل الذي ألهمه اإلسالم وانزله به مكانا عليا.

 "جريدة األمة"  الطاهر الحداد

   1923.1نوفمبر 13-50عدد

                                                           
 .363-362ص ص  المرجع السابق، الطاهر المناعي، - 1
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 قائمة المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم 
 المصادر.  أوال:
 :الكتب باللغة العربية 

 م.1965 العربي، بيروت،، دار الكتاب 5، مجالكامل في التاريخابن األثير،  (1
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر ومن ، ابن خلدون عبد الرحمان (2

 م.1968، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 3، مجاألكبر السلطان عاصرهم من ذوي
، دار 1، طالتعليم العربي اإلسالمي أليس الصبح بقريبابن عاشور محمد الطاهر،   (3

 م.2006سحنون، تونس، 
الحركة األدبية والفكرية في تونس)في ابن عاشور محمد الفاضل،  (4

 م.2009الرشيد للنشر والطباعة، تونس، م(، 1920ه/1314القرنين
، فتاوى البرزلي جامع مسائل األحكام لما نزل من القضايا بالمفتن والحكمالبرزلي،  (5

 .5م، ج2002بيروت، ، ، دار الغرب اإلسالمي1تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة، ط
 ن..س  .ن، د.د  .ط، د.، مطبعة الرسالة، د هذه تونسثامر الحبيب،  (6
، ترجمة وتقديم، سامي الجندي، دار القدس، 1، طتونس الشهيدةالثعالبي عبد العزيز،  (7

 م.1975بيروت، 
، جمع وتحقيق علي الرضا، دار تونس وجامع الزيتونةالخضر محمد حسين،   (8

 م.1971التونسية، تونس، 
، المعهد األعلى لتاريخ الحركة الوطنية، حركة الشباب التونسيالدقي نور الدين،  (9

 م.1999تونس، 
-1881الفرنسية الحماية تنظيم الحكم بتونس في الفترة(، ججججججججججججججججججججججججججج، جججججججججججججججججججججججججججججج) (10

 م.1998المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، ، 1956
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، تقديم وتعريب، حمادي الساحلي، دار 1، طأعالم تونسيونالزمرلي الصادق،  (11
 م.1986الغرب اإلسالمي، بيروت، 

، تحقيق 1، طمسامرات الظريف بحسن التعريفالسنوسي أبي عبد اهلل بن عثمان،  (12
 .3فر، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، جمحمد الشاذلي الني  

، الدار 2، مجالزمان بأخبار تونس وعهد األمان إتحاف أهلالضياف بن أبي احمد،  (13
 .4م، ج1999العربية للكتاب، 

، عبد السالم جاسوس، الحركات االستقاللية في المغرب العربي الفاسي عالل، (14
 م.1948القاهرة، 

، المكتبة السلفية، ظاهرة مريبة في سياسة االستعمار الفرنسيالقليبي محي الدين،  (15
 القاهرة، د س ن.

، 1، طالمؤنس في أخبار إفريقيا وتونسالقيرواني أبي عبد اهلل القاسم الرعيني،  (16
 مطبعة الدولة التونسية، تونس.

 .1م، ج2013، البصائر الجديدة، الجزائر، حياة كفاحالمدني أحمد توفيق،  (17
، مطبعة دار الفنون تونس، 3، طخالصة تاريخ تونسعبد الوهاب حسن حسني،  (18

 تونس، د س ن.
  باللغة األجنبية:كتب  

1) 18 Boudali Nouri, protectorat et indépendance, imprimerie Al 

asria,Tunis,1992. 
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 :المجالت والجرائد 
، تونس، 6، مجالمجلة الزيتونيةبن عيسى الطيب، "المعاهد اإلسالمية الجامعة"،  (1

 .3م، ج1942
، تونس، مجلة الزيتونة، 1بن محمود محمد المختار، "حكم اهلل في التجنيس"، مج (2

 .1م، ج1936
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  www.ultrasawt.comصوت األتر    (5

 http://gallica.bnf.fr/المكتبة الوطنية الفرنسية الرقمية (6

http://www.commune.gov.tn/
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 فهرس المحتويات

 الصفحة  العنوان 
 االهداء

 شكر وعرفان
 المختصراتقائمة 
 9 - 5 مقدمة

 الفصل األول
 تعريف المؤسسات الدينية والعلمية بتونس قبل وبعد فرض الحماية الفرنسية

 11 أوال: واقع المؤسسات الدينية والعلمية بتونس قبل فرض الحماية الفرنسية
 11 التعليم التونسي التقليدي -1
 14 التعليم التونسي العصري -2
 15 باألوروبيينالتعليم الخاص  -3

 16 ثانيا: التعريف بالمؤسسات الدينية بعد فرض الحماية الفرنسية
 17 جامع الزيتونة -1
 24 مؤسسة الزوايا والطرق الصوفية -2
 29 مؤسسة األوقاف واألحباس -3

 32 ثالثا: التعريف بالمؤسسات العلمية
 32 المدرسة الصادقية -1
 34 المدرسة الخلدونية -2
 37 جمعية قدماء الصادقية -3
 41 النوادي العلمية والفكرية -4

 44 خالصة الفصل
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 الفصل الثاني
 م1956-1881السياسة الدينية والثقافية الفرنسية بتونس

 46 أوال: السياسة الدينية الفرنسية 
 46 احتواء وحل األوقاف واالحباس -1
 52 سياسة التنصير -2
 57 الفرنسية لمشاعر الشعب التونسياستفزاز السلطات  -3
 60 استهداف القضاء والتشريع اإلسالمي -4
 66 التقرب من شيوخ الطرق الصوفية -5

 70 ثانيا: السياسة الثقافية الفرنسية
 70 تهميش التعليم التقليدي -1
 71 احتواء التعليم العصري -2
 75 إنشاء مدارس فرنسية -3
 78 سياسة التجنيس -4
 83 على الصحف والصحفيين التونسيين قالتضيي -5

 88 خالصة الفصل
 الفصل الثالث

 مواجهة المؤسسات الدينية والعلمية للسياسة الدينية والثقافية الفرنسية
 

أوال: دور المؤسسات الدينية التونسية في مواجهة السياسة الفرنسية الدينية 
 والثقافية

90 

 90 إصالح التعليم الزيتوني -1
 97 مقاومتها لسياسة التنصير -2
 99 مواجهتها لسياسة التجنيس ودفن المتجنسين في المقابر االسالمية -3
 104 الدفاع عن الهوية الوطنية االسالمية -4
 107 الدفاع عن المقدسات االسالمية -5
 108 الدفاع عن العروبة واالسالم -6
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 111 السياسة الثقافيةثانيا: دور المؤسسات العلمية في مواجهة 
 111 التعبئة الشعبية -1
 113 مواكبة الحضارة الغربية -2
 117 النهوض بالتعليم العربي -3
 119 مواجهة سياسة الفرنسة -4
 124 مواجهة سياسة التغريب -5
 125 مقاومتها األدبية والفكرية -6

 129 خالصة الفصل
 132 الخاتمة 
 136 المالحق
 144 المصادر والمراجعقائمة 

 156 فهرس المحتويات
 




