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بأؼةمحالمميؽـمأنمتشؽؾماٌؿارداتماظـؼاصقةمرػاغامأومرػاغاتمدقادقة؟مإغفماٌقضقعماظذيمغرؼدم
تػقصفماغطالضامعـمذيعقؿنيمثؼاصقؿنيمػؿام"ماًؾدوغقة"موم"مذيعقةمضدعاءمتالعقذماٌدردةماظصادضقة"م

مباظعاصؿةمتقغس.م2905 ومدـة 2896ؿامسؾكماظؿقاظلمدـةماظؾؿنيمتأدل
مجان مأمساه معا ممتـالن مألغفؿا ماىؿعقؿني مػاتني مادي ماػؿؿاعـا مػقاطؾمم-اوف مدريؼـؾل صرغلقا

اىؿعـةمأيم"موؿعاتمدائؿةمأومعؤضؿة،معفؿامطاغتمدرجةمتأدقلقؿفا،مؼؿؿماخؿقارماٌشارطةمصقفا"م
اطماٌـؼػنيماظذؼـمؼؽؿؾقنمبفامـاسقةمعصغرةمومميـحمغشإغفامذؾؽاتمذيعـةم"متػرزمذباالتمإجؿؿ

معـموجفةمممو مععقـة". ماجملاالتمخصقصقة متضػلمسؾكمػذه مإظقفا،ممساتمخاصة مؼـؿؿقن معا شاظؾا
مميقزم ماهلقؽؾةمومذباالمعصغرا مضدرة مذأغنيمعالزعني:مذؾؽاتمهلا ماىؿعـة مػذه،متعينمطؾؿة اظـظر

 .1ذبؿقسةمثؼاصقةمععقـة"

ؿارداتماظـؼاصقة"مإديمهدؼدمعامغعـقفمباظـؼاصة.مغؼصدمباظـؼاصةمععـامعزدوجا:مؼدصعـامعصطؾحم"اٌ
األحداثماظـؼاصقةموماٌؿارداتمومررقماظؿعؾريماظـؼاسيماظيتمتدخؾمضؿـماظؿارؼخ؛مذظؽماظؿارؼخماظذيم

مصقرب مظقدقان مسيمم2سرصف م" موزائػف مو مايل ماظؽؾ مخيؿصمبؿفؾقاتمػذا مإذ ماإلغلان مسؾؿ بأغف
وماظدؼـ،ممتعينماظلقادةمؽان،مؼدرسماظؿارؼخماظؿققالتماظؾشرؼةماٌؿعاضؾةموماٌؿزاعـةماظيتاٌماظزعانمو

مأوم ماٌؿقاضع ماظػقظؽؾقر ماظراضقة، ماظػـقن مأو ماظؾلقطة ماظؿؼـقات ماالضؿصادؼة، مأو ماظعلؽرؼة اظػعاظقات
 .اظػؾلػةماظلاعقة"

                                                                                                                                                                 
 . 2999 ،أوت-،معاي8اظعددممإغلاغقاتعؼالمدؾؼمغشرهمسيمذبؾةم *

 Aix en" باحثممبعفدماظؾققثموماظدراداتمحقلماظعاملماظعربلموماٌؿقدطل.ماٌرطزماظقرينمظؾؾقثماظعؾؿلم"أطسمآنمبرصاغس". **

Provence". 
1 Sirinelli, J.F. (1988), Génération intellectuelle : khâgneux et Normaliens dans l’entre deux guerres, Paris, 

Fayard, p. 12. 
  راجعماظؿقرؽةمبؼؾؿمصقربمعـمطؿاب 2

Moraze, C. (1948), Trois essais sur histoire et culture, Paris, A.colin, p.VI-VII. (Cahiers des Annales 2). 
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 ؽوف ـشأت فاتان اجلمعوتان و دلاذا؟ 

ماظؼضقةمؼلؿدسل ماظلقادقةممإنمتـاولمػذه ماظـؼاصقةمو مغعؿربهمزاػرةمخاصةمبايقاة مإديمعا اظعقدة
ماظؿقغلقة.

خالصامظؾؾدانماٌغربماألخرى،مذفدتمتقغسمحرطةمإصالحات،مبدءامعـماظـؾثماظـاغلمعـماظؼرنم
اظؿادعمسشر،مملمتشفدػامالماىزائرماظيتماحؿؾؿفامصرغلامعـمضؾؾ،مومالماٌغربماألضصك.موممشؾتم

قلقةمهلذهماالصالحاتماظؿعؾقؿماظؿقغللمآغذاك.موممتـؾمذظؽ،مخاصة،مسيمإصالحمإحدىماظـؼاطماظرئ
مومإنمملمؼؽـمهلذاماإلصالحمغطاقموادع.م2841اظؿعؾقؿماظزؼؿقغلمدـةم

شريمأنماظعؿؾمبفامملمؼؾدأم 2831 جراءماظـاغلمسيمإغشاءمعدردةماظعؾقمماظؿؼـقةمبؾاردومدـةاإلوممتـؾم
م مدـة م2840إال ماٌدردة مػذه مطاغت مباٌعارفمم. مو متؽؿقؾل مبؿعؾقؿ ماظؾاي مسلاطر متزوؼد مإدي تفدف
ممبامطانمجيريمسيمأروبا.ماضؿداءاظعلؽرؼةم

م مإذ مدؾب، معـ مألطـر ماٌشروع مػذا مألؼفؿـا مؼؿؿ متقغس، متارؼخ مسي معرة مغقعمإول معـ متعؾقؿ دخال
ماألصؾلحدؼثمإديمجاغبم مأضقػتمسؾقمماظؿعؾقؿ مظؼد مشاؼة. مو معضؿقغا ماظزؼؿقغلماظذيمخيؿؾػمسـف

جـؾقةمإديماظؿعؾقؿماظذيمطانمؼؾؼـمجباععماظزؼؿقغةمسيمتقغس.ماألدغققؼةمأومغاصعةمومطذظؽمتعؾقؿماظؾغاتم
ضطارمألصالحماىارؼةمسيماإلدخؾتمػذهماظعؾقممايدؼـةمبإؼعازمعـمذققخماظزؼؿقغةماٌـاصرؼـميرطةماأمو
مدالعقةماظؿابعةمظؾلؾطـةماظعـؿاغقةم)ترطقامومعصرمسؾكماًصقص(.إلا

ػؿقةمسيمرأؼـا،ممتـؾمسيمتشؽقؾم"طؿؾةمتارخيقة"مغشأتماغطالضامعـمػذهماألاممثةمساعؾمباظغمأخري
اٌؿكرجنيمعـماٌدردةماظعلؽرؼةمظؾاردوماظذؼـماٌدردة،مبػعؾمتعاونمسؾؿاءماظزؼؿقغةموماظضؾاطماظشؾابم

ماضػقامرابعامخاصامسؾكممنقمتقغسماٌعاصرة.

م،ومضدمذغؾمعـاصبمػاعةمعـمضؾؾم،2873 أولمسامطانموصقلمخريماظدؼـمإديمدصةمايؽؿمطقزؼرم
متأدقسماٌدردةم مبـابةمدصعمآخرميرطةماالصالحاتمإذمحؼؼمذبؿقسةمعـماالنازاتماهلاعةمعـفا

مدـة ماظزؼؿقغةمإ. 2875 اظصادضقة مذققخ مدقعؿؾ مايدؼـة ماظؿؽقؼـقة ماٌؤدلة مػذه معـ غطالضا
روحماظؿفدؼدماظيتمعقزتمخريماظدؼـ.مظؼدممضدعاءمتالعقذماٌدردةماظصادضقةمسؾكمدبؾقدموماٌصؾققن

أضػتمػذهماظروحماظؿفدؼدؼةمرابعماالدؿؿرارؼةميرطةماصالحقةمطاغتمتؿعززمومتؿأصؾمععمتقردمغظامم
غظامم ايؿاؼةماىدؼدماظذيمصرضمسؾكماظؿقغلقني.مومدقـؿقمأدؾقبمسؿؾمػؤالءماٌصؾقنيموصؼامظؿطقر

مايؿاؼةمذاتف.

 مجاعة احلاضرة

لماٌؤدسمىرؼدةم"اياضرة"مؼؿأظػمعـمصادضقنيمومزؼؿقغقنيمساصروامخريماظدؼـمطانماىقؾماألو
مبروحماظؿفدؼدماظيتمطاغتممتقزه.مظؼدمبدامهلؤالءمأنم غظاممايؿاؼةمسيمبداؼؿفامطانممتـصقبومتأثروا

إذمطاغتمغصقصفمتؼرماحرتاممدؾطةماظؾايموماظلقادةم 2789عالئؿامظؿـػقذماظؼقؿماظؿقررؼةمظػرغلاممدـةم
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إديمػذهمم3"حقالماٌؿاظؽأؿقغلقة.مومضدمطانمخريماظدؼـمذاتفمحيقؾمسيمطؿابفم"مأضقمماٌلاظؽمسيمععرصةماظ
ماظؼقؿماظؿقررؼة.

صالحامثؼاصقامطانمؼدسقمإديمعطابؼةماظعؾقمماظغربقةمياضرماظعاملماالدالعلمإظذامتؾـكمػؤالءماٌـؼػقنم
-ادامحلـا.مإنمعـؾمػذاماالظؿزامماحملاؼدموربقةمومإسدادمعلؿؼؾؾفمإسدألبفدفمرياؼؿفمعـماهلقؿـةما

مؼلعكمم-زاػرؼا مطان ماالدؿعؿارؼة، ؼؼازمإإديمم-سؾكماألضؾ-إنمملمؼعؿؾمسؾكماظؿشؽقؽمسيماظلؾطة
اظقسلماظقرينمإذمطانمؼرطزمسؾكماظؼضاؼاماظـؼاصقةمعـؾمضضقةماظؾغةموماظدؼـمومؼرعلمإديمتعرؼػمسصريم

متؼرؼرماٌصريمأخريا.مظألعةماظيتمتؿقصرمسؾكمحؼماظقجقدمأوالمثؿمحؼ
ؼؼقلمذارلمأغدريمجقظقانمسيمحؼمػذهماىؿاسةم"مطانمربررومجرؼدةماياضرةمأولمعـمػاذيقامم
ماٌشاطؾم مإزاء ماظالعؾاالة مباظؿغينماظلؾيبمباٌاضلماجملقدمو مغددوا ماظذيمطاغتمسؾقفمتقغسمو اىؿقد

4لؿفداتماظعاملماٌعاصر"االجؿؿاسقةموماظلقادقةماظيتمتلؾؾتمصقفامايؿاؼةمومسدمماظعـاؼةممب
. 

مزفرتم مإثرػا، مسؾك مو ماظؼضاؼا. مبفذه ماظؿقغلقني متقسقة مبداؼة ماياضرة مذياسة مغشاط ذؽؾ
متالعقذماٌدردةماظصادضقةمدـة 2896 ذيعقؿانمثؼاصقؿانم:ماىؿعقةماًؾدوغقةمدـة  ومذيعقةمضدعاء

2905. 

 اجلمعوة اخللدوـوة 

م ماظعام ماٌؼقؿ معـ مبإؼعاز ماىؿعقة مسؾكمتأدلتمػذه مترتؽز م"ر.عققك" مطاغتمصؽرة "روغلمعققك".
وجقبماصالحماظؿعؾقؿماالدالعلمسـمررؼؼمادخالماٌـاػجماظػرغلقةموماظعؾقممسيمطؾمعامالمميسمجبقػرم

م مظػرغلا مميؽـ ماظطرؼؼة، مبفذه ماظدؼين. مم-اظؿعؾقؿ مغظره مسيمم-سي مايضاري مسؿؾفا متلؿؽؿؾ أن
مايؿاؼةماظػرغلقةمبفدفمهؼقؼماظرتضقةماظػؽرؼةجيبمطذظؽ،معقاصؾةماظعؿؾماظذيمباذرتفممتقغس.مو
ما مإديمألو مدقؤدي ماالصالحاتماظلابؼة، مأضقػمإدي مظق ماظعؿؾ، مػذا معـؾ مظؾشعبماظؿقغلل. خالضقة

5تردقخمذػـقةمساعةمومتقارمغفضقيمدوغفؿامالمميؽـمظإلصالحاتمأنمتـؿر
. 

مط ماظذؼـ ماظؿقغلقني ماٌصؾقني مظدى ماجيابقا مصدا ماٌؾادرة مػذه مظؼقت مإدخالمظؼد مؼأعؾقن اغقا
ماظذيمأػؿؾمطؾقامتدرؼسماظعؾقممايدؼـة.وإصالحاتمسؾكماظؿعؾقؿمباظزؼؿقغةم

باٌردلمذارطتم 2896طؿقبرمأؼشريمربؿدماألصرممبفذاماظصددمإدي"ماالجؿؿاعماظذيماغعؼدمسيمغفاؼةم
ؾماٌؼقؿماظعاممصقفمثؾةمعـماظشؾانماٌلؾؿنيمذويماظؿؽقؼـماظؾؾرياظلموماظػؽرماٌلؿـريممتمتعققـفؿمعـمضؾ

ما ماالجؿؿاع،ممتتمعـاضشة مسيمػذا ماالجؿؿاسقة. معقاضعفؿ ماظيتمتعؿؾمسؾكمتؽقؼـمذبؿؿعمآلحبؽؿ راء
                                                                                                                                                                 

اظيتممومسرفمسدةمرؾعاتمعـفاماظطؾعة 2867 عرةمبؿقغسمدـةمألولرؾعمم،أضقمماٌلاظؽمسيمععرصةمأحقالماٌؿاظؽم،اظقزؼرمخريماظدؼـم  3
 ومضدمترجؿماظؽؿابمإديماظػرغلقةمومغشرمدـةم،337 .ص ،2971اظدارماظؿقغلقةمظؾـشرمدـةمم،حؼؼفامومضدممهلاماٌـصػماظشـقسي

 سـقان:أسقدمغشرهمهتمومم2867

Essai sur les reformes nécessaires aux Etats musulmans, présenté et annoté par Magali M. (1987), Aix en 

Provence, Edisad, p.155. 
4 Julien, C-A. (1967), « Colons français et Jeunes Tunisiens (1882-1912) », Revue française d’Outre-mer, tome 

L 14, p. 107-108. 
5 Cf. Servier, A. (1913), Le péril de l’avenir, le nationalisme musulman en Egypte, en Tunisie, en Algérie.- 

Constantine, Boet Ed, p. 76. 
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ػاظلموماظطؾؾةماظذؼـمؼزاوظقنمدرودفؿمجباععماظزؼؿقغةمحقثمأبعدمتدرؼسمألتعؾقؿما ؼفدفمإديمترضقة
6اظعؾقممايدؼـة"

. 

ماٌصادضةمسؾكمعردقم مأغشؽتماىؿعقةمبعد ماظـاغقةمعـم2896 ؿربدؼل 11 ػؽذا مسؾكماٌادة مبـاء .
ماظؿاظقة:اظؼاغقنماألدادل،محددتماىؿعقةمظـػلفاماألػدافم

ماظلقادلماالضؿصادوم تـظقؿمدروسمومغدواتمحقلماظؿارؼخموماىغراصقا،ماظؾغةماظػرغلقةم-
موماظصقةموماظـظاصةموماظػقزؼاءموماظؽقؿقاء.

متعؾقؿفؿ.تلكريماظقدائؾمٌـمػؿمأػؾمظذظؽ،مبفدفمتؽؿقؾمم-
م.تشفقعمإغشاءماٌؽؿؾاتم-
مبايضارةمم- ماظػرغلقني متعرؼػ ماظرئقلل مػدصفا مؼؽقن ماظػرغلقة مو مباظعربقة مغشرؼة إصدار

ماٌلؾؿنيمبايضارةماظػرغلقة.ماظعربقةمو
مإسالنمذيمرابعمدقادلمأوم مأو ماظـاظـةمسؾكمأنم"اىؿعقةممتؿـعمسـمطؾمعـاضشة متـصماٌادة و

مدؼين".
ماظؼاغقن مٌقاد م"اٌؿطقرؼـ"مموصؼا مبني ماظقدي" م"اظقصاق مولقد مسؾك ماىؿعقة مسؿؾت األدادل،

اظؿقغلقنيمومدؾطاتمايؿاؼة،مإذمطاغتماظرشؾةماٌشرتطةمبقـفؿامإدخالماظعؾقممايدؼـةمسيماٌؤدلاتمم
ماظعؾقم، مػذه متـاوئ م مأومماظيتمطاغتمآغذاك ماٌؿقدط ماألػدافمذاتماٌدى مغعرتفمأن مذظؽ، معع و

مشابفةمبنيماظطرصني.اظؾعقد،مملمتؽـمعؿ
تؽرؼسممدةموـالحاتمجدؼـدخالمإصإلباظـلؾةمظلؾطاتمايؿاؼة،مطاغتماظغاؼةمتقصريماظشروطماٌـادؾةم

ماظذيمم ماظعؿؾ معقاصؾة مطاغتماظغاؼة مظؾؿقغلقني، مباظـلؾة مأيماظػرغلقة. ماظغربقة مبايضارة مؼؤعـ صؽر
ماظذيمؼرعلمإديممتـصقبباذرهمخريماظدؼـمضؾؾم ؿعؾقؿمبفدفمتؽقؼـماالراراتمصالحماظإايؿاؼة،مو

مػذامم معـػذو ماظصادضقة، ماٌدردة متالعقذ مضدعاء مو ماظزؼؿقغة مذققخ مطان ماظؾالد. مذؤون مظؿلقري اظؽػؽة
مأصقابفماألوظني،مواسنيمباظـغراتماظيتمحيؿؿؾ مإنمملمؼؽقغقا ماظؿعؾـاٌشروعمو ماظزؼؿقغلمومسدممـفا قؿ

متـصقبوماظؿؼـقاتمسيمأوربامخاصةمومسـممطقرماظعؾقمـعطابؼؿفمظؾظروفماىدؼدةماظيتمتقظدتمسـمت
غظاممايؿاؼة.مصقجدوامسيمذياسةمضدعاءماظزؼؿقغةمعـمتالعذةماظشقخمربؿقدمضابادومومععاصريماظقزؼرم

مؼلاػؿمسيمحرطةمالشيخ خريماظدؼـمأعـالم مو ماظشقخمداملمبقحاجب،معـمؼؤؼدػؿ ماظلـقدلمو ربؿد
مبقحا مدامل ماظشقخ مؼؾؼل مأن ماظصدصة معـ مصؾقس ماىؿعقةمماظؿفدؼد. متدذني ممبـادؾة مخطابا جب

مدالممسؾكمتدرؼسماظعؾقم.إلاأنمتؿـاولمرباضرتفمعقضقعمعقاصؼةموم 2897 عايم25 اًؾدوغقةمؼقم
صػرمضائال:م"تلاػؿمػذهماىؿعقةمسيمحدودمم،مصرحمبشري2904 ومسيمعؤمترماىغراصقامبؿقغسمدـة

مضدر مترضقة مسي مو ماٌلؾؿني مبني ماظعؾقم متروؼج مسي مخاللماعؽاغقاتفا، معـ مارالسفؿ مو ماظػؽرؼة اتفؿ
متدسق مإديمصؿحمآصاقمطاغتمماىغراصقا،مسؾكمعؽاغةمطؾمأعة،مومأخريا ماٌلؾؼةمو إديمرباربةماالحؽام

                                                                                                                                                                 
6 Lasram, M. (1973), L’enseignement supérieur musulman : la khaldouniyya à Tunis", Tunisie-Actualités (3), 

spécial, VIIe année, p. 35. 
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ؿؾموماظؿفارة.مإغفمسؿؾمؼلؿقؼمطؾمتـقؼفمإذمؼرعلمإديمؼؼظةماٌلؾؿنيمـذبفقظةمظدؼفؿ،مسيمذبالماظع
7إديمهؼقؼفمتدرجيقا"مقةموماظػؽرؼةمومػقماهلدفماظذيمغأعؾمحبزم،ـاألخالض

. 

اظػؽرؼة،مدقؤدسمػؤالءماظصادضققن،مومحيذوػؿمسيمذظؽمغػسماهلدف:مأيمغفضةماٌلؾؿنيماألخالضقةموم
مذيعقةمثاغقةم:مذيعقةمضدعاءمتالعقذماٌدردةماظصادضقة.

 مجعوة ؼدؿاء تالؿوذ ادلدرسة اؾصادؼوة

خريماظدؼـموماظؿغرياتماظيتمؼشريمسؾكمباشمحاعؾة،مومػقمؼؿقدثمبادؿمىـةماٌؾادرة،مسـمسؿؾم
سؾكمأحدثفامسيماظذػـقات،مإديماألػدافماظيتمحددتفاماىؿعقةمظـػلفامضائالم:م"ظؼدمسؿؾتماىؿعقةم

اٌطعؿ،مأرػاالممؼاسدمعشرتطةمومسيمغػسماٌرضدموـتمسؾكمعـغشرماظرتبقةماظدميؼرارقةمبنيماظشؾقؾةمحنيمذيع
مظيتمطاغتمتؼاومماظؿؿققزماظذيمطانمضائؿاعـمطاصةمرؾؼاتماجملؿؿعماظؿقغلل.متؾؽماظشؾقؾةما

بقــا.مصـشأماظؿعارفموماظؿأخلمبنيماألعريموماظربجقازيمومإبـماظشعب.مومبػضؾماظـظاممم-ومعازال-
،مصعؿؾمسؾكماظؿعرفمحيؿؼرػؿمدابؼاضاظقؿمبابـماظعاصؿةماظذيمطانمألاظداخؾل،ماحؿؽمأبـاءماظرؼػموما

ماظـؿطمايدؼومادؿقلاغفؿبفؿم مإنمعـؾمػذا صضكمإديمأم-اظذيمطانمذبفقالمدابؼا-ثمسيماٌعقشةم.
تؽرؼسمعشاسرماظصداضةموماالهادموماظؿضاعـمبنيماظشؾقؾةماظؿقغلقة.مومهقلمضدعاءمتالعقذماٌدردةم
ضقىماظصادضقةمإديمسائؾةموادعةمتؿأظػمعـمأصراد،مرشؿمتؾعـرػؿمسيماسباءماظؾالد،مدققؿػظقنمبرباطم

اظصداضةموماظقحدةموماظؿضاعـمومػلمطؾفام أؼفاماظلادة،مإغفامعشاسرم"باظػرتةماظيتمضضقػامسيماٌدردة.م
تؼاظقدمعلؿفدةمغرؼدماظعؿؾمسؾكمتطقؼرػاموماحملاصظةمسؾقفامبؿأدقلـامىؿعقةمضدعاءمتالعقذماٌدردةم

8اظصادضقة"
. 

رطزماٌؿقدثمسؾكماظؿؼاظقدماىدؼدةماظيتمتؿؿـؾمسيماظصداضةموماظقحدةموماظؿضاعـمومرأىمضرورةمم
اءمعؽانمظالجؿؿاعموماظؾؼاءمبنيماالجقالماٌكؿؾػة.مبفذهماظطرؼؼةمميؽـماحملاصظةمسؾكمروحماظصداضةمإغش

ؼدعفمطؾمصردموماإلساغةمـومسؾكماظؿضاعـماظذيمؼؿفلدمسيماٌلاسدةماٌؿؾادظةموماظدسؿماٌعـقيماظذيمؼ
ماظػعؾقةمسيماالوضاتماظصعؾةمسـمررؼؼمإضطاساتمعـمأعقالماىؿعقة.

ماىؿع متقضعت مو ماظـؼاسيمإقة مظؾؿلؿقى ماٌؿزاؼد م"اظرصع مإدي مترعل مغدوات متـظقؿ مو معؽؿؾة غشاء
مألسضائفامومإديمترضقةماظرشؾةمسيماظعؿؾمبقـفؿ.

إديمجاغبمػذهماألػدافماظيتمطانمؼرعلمإديمهؼقؼفامتالعقذماٌدردةماظصادضقةمتقضعتمذيعقؿفؿم
أغفمرةمإذماسؿربمسؾكمباشمحاعؾةمتـظقؿمغشاراتمعامبعدمدرادقة.مإنمعـؾمػذهماظـشاراتمدؿؽقنمعـؿ

ذاممتؽـاممعـمإوصرغاماظقدائؾماظضرورؼةمظذظؽ،مومم"إذاممتؽـامعـمشرسماظرشؾةمسيماظعؿؾمبنيمعقارـقـامو
م ماىؿاػريمبـشر ماألتقسقة ماظعؾقم،منقـا متعؿقؿ مو مايدؼـة مسفؾـامإسيمم-وضؿفا-صؽار مو ؼؼازماهلؿؿ

                                                                                                                                                                 
7 Cité par Khayrallah, C., Essai d’histoire et de synthèse des mouvements nationalistes tunisiens. Le 

mouvement Jeune Tunisien, Tunis, Bonici Ed, p. 26. 
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ر،موضعقةمتلاسدغامسؾكمدسؿمغضالمعـمأجؾمايقاةمهقظـامإديموضعقةمأطـرمعالءعةممبلؿؾزعاتماظعص
 .9 أصؾحمأذدمضلاوةمسيمػذاماظؾؾد"

وماظعؿؾمهؾمربؾماظؼقؿممػؽذا،مغؾؿحمضقؿامجدؼدةمطاظقرـقةموماظرصاهماٌاديمظؾؿقارـنيمومضقؿماظرضل
م"اظؿػؽريماى ماظدغقا.مظعؾمػذا دؼد"ماظؼدميةمسيماجملؿؿعمعـؾماظقرعموماظقازعماظدؼينمومازدراءمايقاة

مداخؾم مدقاء ماظصادضقة ماٌدردة متالعقذ مضدعاء مغشاط موراء مطان محاعؾة، مباش مسؾك مإظقف مأذار اظذي
ماىؿعقةماًؾدوغقةمأوماىؿعقةماظصادضقة.

 براؿج اؾعمل 

طاغتمبراعجمسؿؾماىؿعقؿنيمعؿؽاعؾةمبؾمعؿشابفة.مومأذرصتمذكصقاتمبارزةمسؾكماىؿعقؿنيمأوم
 دؼلؿربم3 كمدؾقؾماٌـال،مطاغتماظؾفـةماظيتممتماغؿكابفامؼقمسؾكماألضؾمذارطتمسيمغشاراتفؿا.مسؾ

أريدمدماألصرممومسؾكمرأسماىؿعقةماظصادضقةمتضؿمسؾكمباشمحاعؾةماظذيمسرضمأػداصفامومربّؿ 2905
ؼؿضحمماظغطاسمومرذقدمبـمعصطػك.مومطانمػؤالءمسيمغػسماظقضتمأسضاءماظؾفـةماٌدؼرةمظؾفؿعقةماًؾدوغقةمو

فمبنيماىؿعقؿنيمسيمأنماظـدواتماظيتمطاغتمتعؼدمػـامومػـاكمتـاوظتمعقضقساتماظؿؽاعؾمأوماظؿشاب
م ماظػرغلل، ماظؼاغقن مو ماإلدالعل ماظػؼف ماظعؼاري، ماظؼاغقن ماظـظاصة، مو ماظصقة معـؾ ماالضؿصادواحدة

ماظلقادل،ماالضؿصادماظزراسلموماظؿـظقؿماظؼضائلمسيمتقغس.
يتمطاغتمتـظؿفاماىؿعقؿان،مالحظـامأغفامتؾدومومإذامغظرغامإديمربؿقىمػذهماظـدواتموماظدروسماظ

اظلؾطاتماالدؿعؿارؼةماظيتمطاغتمتلعكمإديممماردةمعراضؾةمذدؼدةمسؾكمميإالمأنمذظؽمرأم،شريمػاعة
اظصادضقة،مغشاراتفؿا.مػؽذامصؼدمأبدتمػذهماظلؾطاتمهػظات،مسـدماؼداعماظؼاغقنماألدادلمظؾفؿعقةم

ةماظيتمتـصم"سؾكمأغفام)اىؿعقة(مدؿـشلءمعؽؿؾةمومتـظؿمدرودامؼصددماظػؼرةماألخريةمعـماٌادةماظـاغق
مرباضراتمومتصدرمغشرؼةمبفدفمتعؿقؿماظـؼاصة".مو

خشقتماظلؾطاتمأنمتـؿقمتقاراتمععارضةمداخؾمػذهماىؿعقاتمصأظزعؿفامبؿؼدؼؿمإذنمعلؾؼمسؾكم
ؿاري.مػؽذامجؾبممغشاراتفامومربطتماٌلاسدةماظيتمطاغتممتـقفامإؼاػامبدرجةموالئفامظؾقؽؿماالدؿع

اظقزؼرمصققماظعادةموماٌػقضمظدىماالضاعةماظعاعةماغؿؾاهماٌدؼرماظعاممظؾشؤونماظداخؾقةمبؿقغسمسيمرداظةم
أنمتؽقنماواػاتماجملؾةماظيتمتلعكمىـةممؼؼقلمصقفام:م"خيشكماظلقدماٌدؼرماظعاممظؾؿعؾقؿماظعؿقعل
ومؼؼرتحماالعؿـاعمسـمعلاسدتفامراٌامملمؼؿأطدمماىؿعقةماظصادضقةمإديمإسادةمإصدارػامشريمعقاظقةمظػرغلا

 .10مضاعةماظعاعة"إلوالءػامظلؾطةما

 ؿافي األخطار اؾيت ؿثلتها فاتان اجلمعوتان؟

مو ماالخالضقة ماظقؼظة مإدي مذيعقاتمتفدفمبشؽؾمصرؼح مؼعؿربمإغشاء اظػؽرؼةمم سيمزؾماالدؿعؿار،
 ظألػاظل،مسيمحدمذاتف،مهدؼامظلؾطةمايؿاؼةماظيتمؼػرتضمأغفامتلفرمسؾكمهؼقؼمػذهماظقؼظة.

                                                                                                                                                                 
 .46مص.م،فغػلماٌصدرم9

10 Archives de la sûreté nationale, Tunis, n°81. 
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مٌقزانمضقىمطانمؼؿففم مظعددػاماحملدودموماسؿؾارا ومادؿقالمسؾكماظـكؾةماٌـؼػة،مغظرا
اظلقطرةمإديمتردقخمدسائؿماالدؿقطان،مأنمتؼرتحمعشروسامدقادقامؼرعلمإديمإسادةماظـظرمسيمم-تدرجيقا-

االدؿعؿارؼة.مهلذاماظلؾب،مأسؿؿدتمعقضػامذرسقامإذمدبقؾتمأنمغظاممايؿاؼةماىدؼدمضدمؼعؿؾمسؾكم
متطفريماٌؤدلاتمسيماظؾالدماضؿداءامباظدميؼرارقةماظػرغلقةماظيتماسؿربتفاممنقذجامحيؿدىمبف.

قغلقني.مسيمشاظبمشريمأنمدؾطةمايؿاؼةمطاغتمتػؿؼدمإديماظقدائؾماظؽػقؾةمبؿـػقذمدقادةمعقاظقةمظؾؿ
متفاونم مأعام مػؤالء. ماواه مسي ماصالح مظؽؾ ماٌعادي ماٌؿػقضني معقضػ مؼقاجف مغشارفا مطان األحقان،
اظلؾطة،مأخذتمذبؿقسةمعـماظؿقغلقنيمسؾكمساتؼفامهؼقؼمعامأمساهماظشاذظلمخريماهللم"وصقةمخريم

مإظقفم موصؾقا مإديمعا م)أروبا(موصؾقا مأنمأػؾفا مالمؼؿقػؿ م"و ماسؿدالمسيماظدؼـماألدبقة" مبزؼدمخصبمأو
اظصـاساتمؿامبؾغقامتؾؽماظغاؼاتموماظؿؼدممسيماظعؾقممومـومإغم…آثارمدؼاغؿفؿومالمأنمذظؽمعـمم…أضاظقؿفؿ

باظؿـظقؿاتماٌؤدلةمسؾكماظعدلماظلقادلمومتلفقؾمررقماظـروةمومادؿكراجمطـقزماألرضمبعؾؿماظزراسةم
غتمحرةمومذاتمسؾؿمثؿمتراجعتمأحقاهلامبلؾبموماظؿفارة.مأعاماألعةماالدالعقةمصؽاغتمسظقؿةمإذمطا

11اظؿزعتموماىفؾم"
. 

وجدتمػذهماظرداظةمعـاصرؼـمعـمضؾؾماألجقالماألوديمظؾصادضقنيمأعـالمبشريمصػر،مسؾكمبقذقذةم
وماألخقؼـمباشمحاعؾة،مخريماهللمبـمعصطػكمربؿدماألصرممومشريػؿمومطذظؽمعـمضؾؾمذققخماظزؼؿقغةم

حاجبمومضدمداػؿمػؤالءمومأوالئؽمسيماظـشاراتماظـؼاصقةماظيتمطاغتماٌصؾقنيمبصػةمخاصةمداملمبق
مسؾكمتأدقسمحرطةمدقادقةمدـة ماىؿعقؿانمضؾؾمأنمؼؼؾؾقا متـؾتمسيمحرطةماظشؾابمم2907 تـظؿفا

ماظؿقغلل.
جؾفماظـكؾةماٌـؼػةمغضاهلا.مسيماظؾداؼة،مادبذممأحدماظؼضاؼاماظؽربىماظيتمخاضتمعـمأطانماظؿعؾقؿم
غؿقضػمسـدمعظفرؼـماثـنيممالمصردؼامثؿمأضقكمعطؾؾامرئقلقاميرطةماظشؾابماظؿقغلل.ػذاماظـضالمذؽ

مجؾماظؾؽاظقرؼا.أعـمػذاماظـضال:متأدقسماظؽؿاتقبماظؼرآغقةماظعصرؼةمومعامأرؾؼمسؾقفمإدؿماظـضالمعـم
باظعاصؿةمتقغسممبؾادرةمعـمخريماهللمبـمعصطػك،موراءم 2906 متمتأدقسمأولمطؿابمسصريمدـة

مدقسمدؾؾانمسؾكماألضؾ:ػذاماظؿأ
ماٌلؾؿنيمم- مظدى ماظؿؿدرس مغلؾة مظضعػ ماظؿصدى مباظؿاظل مو مباٌدارس ماًاص ماظـؼص ظلّد

اظؿقغلقنيمومػلمحاظةمصرضؿفامعراطزماظؼقىمسيماظلؾطةماالدؿعؿارؼةماظيتمطاغتمدبشكم"إضؾالماألػاظلم
مسؾكماظدرادة"مسؾكمحّدمتعؾريػا.

ماإلبؿدائلماظؿقغللمعضؿقم- ماظؿعؾقؿ غامخيؿؾػمسـمعضؿقنماٌدارسماظعربقةماظػرغلقةماظيتممإسطاء
معـ مابؿداء ماظؿقغلقة مباٌلؿعؿرة ماظعؿقعل مظؾؿعؾقؿ ماألول ماٌدؼر م: مظقؼسمعاذقؼؾ مطانم2883 أغشأػا .

تدرؼسماظؾغةماظعربقةمضائؿامبفذهماٌدارسمشريمأنماظغؾؾةمطاغتمظؾغةماظػرغلقةمومثؼاصؿفامومػؿامودقؾؿام
مباألحرىمإدع ماظؾغةماظؿػرغسمأو متؿكذ ماياظة مسيمػذه ماظػرغلقة. مظؾلقادة اجماظشعقبماًاضعة

مغفؿامساعالماظؿعؾؽةمضدماظعدوانماظـؼاسيماألجـيب.ألم،اظدؼـماالدالعلمضقؿةمادؿؽشاصقةاظقرـقةموم
                                                                                                                                                                 
11 Khayrallah, Ch., op.cit., p. 20-23, Voir aussi. Colombe, M. (1962), Trois aspects  des institutions de l’Islam 

au XIX ème siècle, in Etudes d’orientalisme dédiées à la mémoire de Levi Provençal, Paris, Maisonneuve-

Larousse, Ed, t.1, p. 99-100. 
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سيماياالتماٌؿؾاؼـة،متشؽؾماٌدردةمرػاغامومإنمأرادتماظلؾطةمأنمتؾؼقفامسيموضعمرباؼدموػؿلم
اٌؿػقضقنممؿـشؽةماالجؿؿاسقةماظذيمتضطؾعمبفمطؾمعدردة.مصؽاغتماظلؾطةماالدؿعؿارؼةموإذامأسؿربغامدورماظ

طأغفامماظؾالدمؼعؾؿقنمذظؽمجقدا.مظؼدمطانماٌؿػقضقنمؼـظرونمإديماىؿعقاتماظـؼاصقةمطاىؿعقةماًؾدوغقةموسيم
عؿرؼـمومرئقسمبؤرمضادعةمٌؼاوعةماالحؿاللماالدؿعؿاري.مطؿبمصقؽؿقرمطارغري،ماظـارؼمبادؿمحزبماٌ

اظغرصةماظػرغلقةمظؾػالحة،مضائالم:م"ظقمضاعتماغؿػاضةمسيمتقغسمًرجتمػقؽةمأرطاغفامعـماىؿعقةمم
مبشريمصػرمسيماىؿعقةم12اًؾدوغقةم "موموصػمأغدرؼفمدرصققفمعـمجاغؾفماظدروسماظيتمطانمؼؾؼقفا

مأ مؼرتكمربرودقغا ممل ماظرمسقة، مجاغبمايػالت م"إدي ماظعؾارات مبفذه مالغؿؼادماًؾدوغقة مصرصة ؼة
ومظؾؿـقؼفمبأذبادماإلدالمماظلابؼةمثؿمالدؿعراضمعراحؾمحرطةماظـفضةمماظعاداتماألروبقةمومأخالضـا،

وماظقؼظةماظيتمذفدتفامترطقامومعصر.مظؼدمبرعماظلقدمبشريمصػر،ماٌؽؾػمبدروسماظؿارؼخموماىغراصقام
مصؽانمؼلف معـماٌؿاردات. ماظـقع مذباغا،مسيمػذا مؼؾؼقفا ماألحداثماظيتمطاغتماظيتمطان بمسيمذطر

تللءمإديمسظؿةماألعةماظػرغلقةمومطراعؿفامومبؾغتمبفماىرأةماظـضاظقةمإديمتقزقػماظقضائعمماظققعقةم
ماظػرغلققنم ماٌعؿرون مطان مصؼد ماٌلؾؼة". م"أحؽاعفؿ مؼلؿقف مطان ممبا ماالدؿفزاء مو ظؾؿعرؼضممبقارـقـا

مشؾظؿف م" معـ مؼلكر مطان مطؿا متفؽؿاتف؛ مو مدكرؼاتف مأعامعقضع م"جفاظؿفؿ". مو م"طربؼائفؿ" مو ؿ"
مظف مم،اٌلؿؿعقن ماظدؼين ماظؿعؾقؿ مريؾفؿ مؼـػفرون ىاععاظذؼـ مطاغقا مصؼد ماظؿعصب، مسؾك ماظزؼؿقغة

13باظضقؽمسـدمحدؼـفمسـماٌعؿرؼـ"
. 

ماظزعـقة،مطؿاممم-أطـرمعـمشريهمم-.مدرصقفمغصمأؼصػم ذػـقةماظـكؾةماٌـؼػةمخاللمػذهماظػرتة
اظدراداتمم-أومؼرؼدونمم-زاءماظؿقغلقنيماظذؼـمطاغقامؼؿابعقنمإكماٌؿػقضنيمدراكمذؽقإؼلاسدغامسؾكم

اظعؾقامسيماىاععةماظػرغلقة.مبفذاماظصدد،مالحظم"طارغقار"معاؼؾلم"إنمأخطرمأسدائـامػؿمأوالئؽماظشؾانم
ومظقمضاعتمم…اٌـقدرؼـمعـماألدرماظربجقازؼةموماظذؼـمربؿفؿمعدؼرؼةماظؿعؾقؿمسؾكماظطرؼؼةماظػرغلقة

14اغؿػاضةمسيمتقغسمظؽاغقامسؾكمرأدفا"م
. 

مػؽذا،مبدأتماٌعرطةمعـمأجؾمهلنيمتعؾقؿماظؿقغلقني.مومطانمأسضاءماىؿعقؿنيم:ماًؾدوغقةم
اظصادضقةمؼـؿفزونماظػرصماٌـادؾةمظـؼدموضعقةماظؿعؾقؿمسيماٌدردةماظصادضقةماظيتمهقظتمإديممو

مإديما معؤدلفا.مصؼدمأوضحمعؤدلةمظؿؽقؼـماٌقزػنيمبدلمأنمتعدمتالعذتفا مأرادهمهلا ٌفـمايرةمطؿا
أنمعفؿؿفاماسبصرتم"مسيمإعدادم 2906 ربؿدماألصرممسيمعؤمترماٌلؿعؿراتماظذيماغعؼدممبردقؾقامدـة

معصاحلماظدوظةمباٌرتذينيموماألسقانماظؾلطاء".
ماظذيمتأدسممبقجبمعردقمم ماظصادضقة مباٌدردة ،م2906 عارسم18ومسيمذبؾسمهلنيماظؿعؾقؿ

حؽقعةمايؿاؼةمأنمتلفؾماظقصقلمإديممشتمعلأظةماظؾاطاظقرؼامألولمعرة.مصؼدمراظبماظؿقغلققنمعـغقض
اٌفـمايرةمومأنممتدماظؿالعقذماألطـرمادؿقؼاضاممبـحماظؿعؾقؿماظعاظلمومأنمتضؿـمظؾطؾؾةماظذؼـمتابعقام

قاضع،مملمتؿقؼؼمدراداتمثاغقؼةمأومجاععقةمايصقلمسؾكمعـاصبمعـادؾةمسيماٌصاحلماظعؿقعقة.مسيماظ
حزبمػذهماٌطاظبماظؿقغلقةمإالمسـدمغفاؼةمايربماظعاٌقةماظـاغقة،مإذمادؿؼرتماظلؾطاتماالدؿعؿارؼةموم

                                                                                                                                                                 
12 Cité par Julien., Ch.A., Colons, p. 120-120. 
13 Servier, A., op.cit., p. 91. 
14 Cité par Julien., Ch.A., op.cit., p. 114. 
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مصؼدمطاغتمترىمأنمارتػاعم مسددماظؿقغلقنيماياصؾنيمسؾكماظشفادات. اٌعؿرؼـمسؾكمععارضةمزؼادة
طانمذظؽمرػاغامالمميؽـمماالضؿصادبماإلدارةمومـسددػؿممسيماٌلؿعؿرةمدقؤديمإديمػقؿـؿفؿمسؾكمدواظق

ماالدؿفاغةمبف.
ومذؽؾماظؿقغلققنماياصؾقنمسؾكماظشفاداتمخطرامآخرمسيمغظرماظلؾطاتماالدؿعؿارؼة،مإذمطاغتم

مالماٌعاديمظالدؿعؿارمومدقعؿؾقنمسؾكمتـظقؿف.ــضـتعؿؼدمأغفؿمدقؿؽػؾقنمباظ
ة،مإذمسادمإديمتقغسمسددمعـمظؼدمحدثمعامتقضعؿفماظلؾطاتماالدؿعؿارؼةمداخؾماٌدردةماظصادضق

أومأسضاءممةمبػرغلامومأصؾققامأداتذةمباٌدردةماٌذطقرةـاظؿالعقذماظؼدعاءماظذؼـمأغفقامدراداتفؿماىاععق
ؿعقةماًؾدوغقةموماىؿعقةماظصادضقةمومظؼـقامتالعذتفؿمأصؽارػؿماظـقرؼةمآغذاك.مأصضكمػذامـساعؾنيمباى

اظلقادلمسيماٌدردةمومسيماظؾالدمومأذرفمسؾقفمذؾابمطاغقاماظؿؽقؼـمذؾفماٌدردلمإديمتغذؼةماظـشاطم
تضحمذظؽمسـدماسؿؼالماألدؿاذمسؾلمبؾفقان،مصؽانمردمتالعقذماظصادضقةماعؿأثرؼـممبقاضػمأداتذتفؿ.موم

مأنماسؿربوهمضدوةمهلؿمومظؼؾقهمبزسقؿماظشؾابمطؿامتؤطدهماظشفاداتماٌكؿؾػة.
ماظ ماظؿالعقذ ماظؿقغلقة مباظعاصؿة مسؾكمسؾؿتمايقاة ماظرتّدد مإن ماظؿـظقؿ. مععـك ماألضاظقؿ ؼادعنيمعـ

اىؿعقةماظصادضقةموماىؿعقةماًؾدوغقةمومزباظطةمرؾؾةماظعاصؿةمدربؿفؿمسؾكمايقاةماىؿعقؼة.مسيم
معـؾماٌدردةماظصادضقةم–غشاراتفؿمداخؾماٌدارسمػذاماالرار،مطانماالحؿؽاكمباظزسؿاءماظقرـقنيموم

مذقؽامصشقؽاموسقفؿماظلقادل.ضدمبؾقرمم-اىاععةمصقؿامبعدمو
سيمايؼقؼة،ماػؿؿتمػذهماىؿعقاتمباظـشاراتماظـؼاصقة.مؼؼدممربؿدمعزاظلمذفادةمسؾكمذظؽمسيم
عذطراتف،مإذمطؿبمؼؼقلم"مباٌـلؿريمومأثـاءماظعطؾة،مطـتمأغاضؾمسيمصػقفم"اظشؾقؾةموماألدب"،مصؾؿم

بؾمطـتمطذظؽ،مم،ذيعقؿـامصقلبمعربقةموماظػرغلقةماظيتمطاغتمتزخرمبفاـأطـمأغفؾمعـماظؽؿبماظ
.موممبلاسدةمرصاقمظل،مطـتمأغشطمصرعماٌلرحماجؿؿاسقةأظؼلمرباضراتمتـاوظتمعقضقساتمأدبقةموم

 .15باىؿعقةمومأغظؿمرحالتمإديماألضاظقؿماظؿقغلقةمعرةمسيمطؾمغصػمذفر"

مسرضتمػذهم معرة، معـ مطؿ مغشاراتمدقادقة. مدبػل ماظـشاراتماظـؼاصقة مطاغتمػذه معا مشاظؾا و
ماىؿعقةمأومتؾؽ،معلرحقاتمبفدفمذيعماظؿربساتمظؿؿقؼؾمخزؼـةمحزبماظددؿقرماىدؼد.

مصؽاغقام ماظؿعؾريمظؾشؾقؾة، ماظـدواتمذبال مصلقتماحملاضراتمو ماظعروضماٌلرحقة، مإدي إضاصة
عرةمم-ؼؾؼـقنمظؾؽؾارموماظصغارماٌعارفماظيتمطاغقامؼؿقصؾقنمسؾقفامسيماظـاغقؼةمأوماىاععة.مظـلؿشفدم

ممبذطراتمربؿدمعزاظلم:م-أخرىم
ضضقتممطـتمأضؾؾمسؾكماالتصالمخبؾقةمباٌـلؿريميزبماظددؿقرماىدؼد،مو"أثـاءماظعطؾةماىاععقة،م

مومحبؽؿم مأغاضشفؿ. مظؾكؾقة،مأدؿؿعمظؾؿـاضؾنيمو داساتمرقالمسيمدطانمسؿل:مشمجماألعنيماظعام
عـاضشاتمومأغظؿمرحالت.مرئاديتمىؿعقةماظطؾؾةماٌـلؿريؼني،مطـتماظؼلمرباضراتمومأذرفمسؾكم

صؽـتمأتـادكمجاععةماظصربقنمومرباضراتفامألغغؿسمسيمبقؽيتمبفدفمتعؿقؼماغؿؿائلمإديمايضارةم
اإلدالعقةمومخباصةمإؼؼاضموسقلمخبصقصقاتماظشكصقةماظؿقغلقةمومتارؼخمبالديمومتؼاظقدػاماألدبقةم

                                                                                                                                                                 
15 Mazali, M. Al-S. (1984), La parole de l’action. Conversation avec Xavière Ulysse, Paris, Publi-Sud Ed, p. 

33. 
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ظؼدمطـتمم…اظعاملماظعربلماإلدالعلوماظعؾقمماظيتمعّقزتمماآلدابدفاعفاماهلاممسيمترضقةماظػـقنمومإوم
اظـؼاصقةمموماالجؿؿاسقةأحبثمسـمطؾمأعرمؼغذيمسزةماغؿؿائلمإديماألعةماظؿقغلقة.مهلذا،مطاغتماظـشاراتم

  2949تأخذمعينموضؿامػاعا.مادؿقضرمذطرؼاتمصقاضةمترتؾطمبفذهماظػرتة.مصػلمذفرمدؾؿؿربمعـمدـةم

ـقانم"محؼقؼةمجيبمأنمتعرف"مغددتمباظطرؼؼةممومخاللمرباضرةمسؾـقةمأظؼقؿفامباٌـلؿريمهتمس
ماضطرتمإديماحؿاللم مزؼػامسيماٌدردةماظصادضقة،مأنمصرغلا االدؿعؿارؼةمسيمطؿابةماظؿارؼخ،مإذمتعؾؿـا
تقغسمظؿقضقػمشاراتم"جقاصؾمجؾؾمزيري"ماٌؿؽررةمسؾكماٌلؿعؿرةماظػرغلقةمسيماىزائر.مومسيمؼقممعام

مراظبمجباععةماظصربقن،مطـتمد عقداميضقرمدرسمظألدؿاذم"بقاررؼـقصان"ماٌكؿصمسيمتارؼخمومأغا
ماظػرغلقةمسؾكمإثرمحربمدـة مطانمؼؿقدثمسيمعدرجمدؼؽارتمسـماظلقادة مصؼد  اظعالضاتماظدوظقة.

ومأبرزمادؿـادامإديماظقثائؼمأنماغؿصابمايؿاؼةماظػرغلقةمسؾكمتقغسمطانمسؿالممتمتدبريهمبنيم 2870
أٌاغقاماظؾقلؿارطقةموماغؽؾرتا.معـؾمػذهماٌعؾقعاتماظـؿقـة،مملمؼؽـمسيماىؿفقرؼةماظػرغلقةماظـاظـةموم

م.16صادةماظشؾابماظؿقغللمبفا"إلتققتمظل،مأودعلماالحؿػازمبفامإذمادؿغؾتمأولمصرصةم
ؼؿضحمعـمػذهماظشفادةمأنماظعالضةمبنيماظـؼاصةموماظلقادةمطاغتموثقؼةمسيماظؼرىماظؿقغلقةمخاللم

مظؼد ماظػرغلقة. مايؿاؼة ماظـؼاصقةمسفد ماىؿعقات متأدقس معـفاممطان مادؿػادت مودقؾة ماظرؼاضقة و
مداخؾماجملؿؿع مغػقذػا مظؾلط ماظعطؾة،مـاظ اٌـظؿاتماظلقادقة مأثـاء ماظـاغقؼات، متالعذة مطان ؿقغلل.

عفؿةمعؼددةمحيدوػؿمسيمذظؽمذعقرمورينمواضح،مإذمراٌامضرأوامسؾكمؼشعرونمبأغفؿمعؽؾػقنمبؿقؼقؼم
م"محبماظقرـمعـماإلميان"مهلذا،ماسؿـؼقاماظعؿؾماظلقادل.مجدرانمعدؼـةمتقغسمذعار

مفغػل اظؿارؼخماظلقادل،مطؿامحاوظـامتػلريهمومسؾكمحدمتعؾريمج.ف.درؼـؾل،مػقم"سيماظقضتإنم
 .17تارؼخماظلؾقطاتموماظذػـقاتموماظـؼاصاتموماألصؽار"

 غامل : حممدترمجة

                                                                                                                                                                 
16Ibid, p. 48. 
17 Sirinelli, J-F. (1990), Intellectuels et passions françaises. Manifestes et pétitions au XXème siècle, Paris, 

Fayard Ed, p. 13. 


