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ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ﴿قال اهلل تعالى: 
 )سورة النمل( 19اآلية  ﴾ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

حسانه   فالحمد هلل على فضله ومّنه وتوفيقه وا 
صلى هلل صدق رسول  «هللمن لم يشكر الناس لم يشكر » :عليه وسلمهلل صلى هلل قـال رسول 

 عليه وسلمهلل 
نتقدم  رجاء في محبته عزّ وجل وحبا في طاعته وعمال بقوله وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم

رفان االمتنان إلى أستاذي الفاضل المشرف الدكتور مرغيت محمد بأسمى كلمات الشكر والع
على مرافقته ووقفته المسؤولة تجاه عملنا هذا بتوجيهاته ومالحظاته فالشكر له موصول كرمز 
 محبة وتقدير أطال اهلل عمره وأصلح عمله وحفظ والديه وأمدهما بطول العمر والعمل الصالح

لى كل من له بصمات واضحة في إن جاز هذا العمل ولو بإشارة أو بدعم بمرجع أو تبيين وا 
منهج أو كلمة طيبة وأخص السادة الدكاترة: األستاذ بوسعيد محمد، بلبالي عبد الكريم، بابا عبد 

 اهلل، محرزي عبد الرحمان، األستاذ خير الدين شترة.

لى األستاذ جرادي عبد الرحمان على حيويته واجتهاده معنا في وضع لبنة ان  طالق هذا العمل.وا 

 جزى اهلل الجميع عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء وجعل لكم قدم صدق عن مليك مقتدر

 آمين يا رب العالمين.

 



 

 

   

ا إلى نبع الحنان وأحب الناس إلى قلبي أمي الحنون التي الزمتني إلى غاية ذأهدي عملي ه
 ه الكلمات بعطفها ودعواتهاذكتابة ه

أهديه إلى أعز الناس أبي الغالي الذي رافقني طيلة مشواري الدراسي بخير الزاد وحسن كما 
 الدعاء، وحرص على تربيتي وتأديبي بخير اآلداب

 شرف به عائلتي الكريمة )عائلة عبالوي بقصر المنصور(أكما يطيب لي أن أنور و 

 خوتي االعزاء.إخص بالذكر أو 

 ى غاية كتابة هذا الكلمات بعطفها وحنانها وصبرها.لإلى زوجتي الحبيبة التي الزمتني ا  و 

 رحاب(-مريم  –ياقوت  –)نعمة  ميراتي الصغيراتألى ا  و 

 كما أهديه 

 ستاذي بوفلجة حماوي وعائلته الكريمة التي تحملت معنا مشقة هذا البحث.أإلى زميلي و 

لى كل من تذوقت معهم طعم الجامعة وحالوة الدراسة ومشقة طلب العلم.  وا 

 داريين وعمال.ا  ساتذة و أى إخواني وزمالئي في العمل بمتوسطة المنصور من إل

إلى كل أولئك الذين تعرفت عليهم من قريب أو من بعيد في حياتي بدون استثناء يطيب لي 
 أن أهديكم خير ما كتبته يداي وخير الختام سالم.

 

 عبالوي محمد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

إلى من كانت سببا في وجودي ولم تعش لحظة من لحظات ثمرة َلَبِنَها أمي العزيزة    
 تغمدها اهلل في جناته العلية.
أحب الناس إلى اهلل أنفعهم إلى إلى من طبع بصمات كفاح الحياة في ذاكرتي وعلمني بأن 

 عباده والدي العزيز رحمه اهلل وأسكنه فسيح جنانه آمين يارب العالمين.
ى قرة عيني أبنائي األعزاء واحدا واحدا لصبرهم علّي وتقصيري في حقهم طيلة مشواري إل

 الجامعي ومدة إنجاز هذا العمل.
لى أمهم الغالية زوجتي التي قاسمتني همَّ صعوبات وعراقيل البحث ورافقتني بنقدها البنَّاء  وا 

أخطاء وحلَّت محل طيلة مّدة إنجاز البحث فكانت مصدر تقويم وتعديل أسلوب واكتشاف 
 المهندس التقني إلخراجه في حّلته النهائية.

لى جميع طلبة قسم العلوم االنسانية  لى أفراد عائلتي دون استثناء كبيرهم وصغيرهم وا  وا 
 بجميع تخصصاته.

لى رفيقي في الحياة المهنية األستاذ محمد عبالوي الذي شاركني تعب هذا العمل.   وا 
لى تالمذتي في طور التع ليم المتوسط عسى اهلل أن يجعل هذا العمل عونا لهم في وا 

 مشوارهم الدراسي مستقبال.
لى كل طالب علم   وا 

 أهدي زبدة عملي وعصارة أفكاري
 

 بوفلجة حماوي
 بوفلجة حماوي.                                                                    

 



 

 

 قائمة المختصرات
 

 المعنى الرمز
 اجمللد مج
 اجلزء ج

 بدون سنة النشر ب ن
 حتقيق تح

 بدون مكان النشر ب م ن
 تعليق تعل
 تعريب تع
 تقدمي تق
 الطبعة ط
 ترتيب تر
 الصفحة ص
 لعددا ع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةـــــــــــــــــــــمقدمال



 المقدمة
 

 
 أ 

 التعريف بالموضوع وأهميته:/ 1

ترك  حيثعانت الدول املغاربية عموما من االستعمار منذ القرن التاسع عشر ميالدي،       
 .عد االستقاللوثقافية كبرية، فظلت رهينة له حىت بسياسية واقتصادية واجتماعية  آثارا

حيث  ؛االستعمارية، من هذه السياسة األخرىالدول  ةوقد عانت تونس على غرار بقي     
م مبقتضى معاهدة 1881حتت هتديد القوة العسكرية، منذ سنة  ةالفرنسيرضت عليها احلماية ف  

غاية  إىلم، بينما استمرت هذه احلماية 1883باردو، واليت دعمت مبعاهدة املرسى سنة 
 م.1956االستقالل سنة 

ستغالل االستعماري مبختلف اال إىلالشعب التونسي،  تعرضالزمنية  الفرتةوخالل هذه      
ن أ الإ. األجنبيةمظاهره الدراسات التارخيية التونسية وكذلك العربية و  تناولتشكاله، هذا الذي أ

هو تركيزها على مظاهر االستغالل يف اجملال االقتصادي واجملال السياسي،  عليها ما يالحظ
نه أاجملال االجتماعي، خصوصا ما يتعلق بالتعليم، والذي ال ضري  ولاواغفاهلا وقصورها يف تن

، وينفي عنها املبرات اليت تغىن هبا ةالفرنسيز بوضوح الوجه القبيح للسياسة االستعمارية سيبر 
شعوب املستعمرات املتخلفني  إىلروها، بكون هدفهم هو نقل احلضارة الغربية، ساستها ومنظ  

 تحضرين.املوغري 

يف  ةالفرنسيمن خالل هذه الدراسة، تسليط الضواء على السياسة التعليمية  ولاوعليه سنح      
ها ونواياها اخلبيثة جتاه أهدافم(، هبدف كشف 1956-1881تونس خالل فرتة احلماية )

ن كانت قد أفرزت بعض اإلجيابيات. باإلضافة إومكونات هويته الشخصية، و  ،اجملتمع التونسي
جل نيل احلرية أالوقوف على تأثرياهتا ونتائجها على الشعب التونسي، وعلى نضاله من  إىل

 واالستقالل.
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 دوافع اختيار الموضوع:/ 2

 الدوافع واألسباب اليت دفعتنا الختيار هذا املوضوع نذكر: من أهم وأبرز     

 اجنذابنا ملوضوع التعليم وحبنا له حبكم اشتغالنا مبهنة التعليم. -

 رغبتنا يف االطالع والتعمق والتعرف على تاريخ تونس ملا له من أمهية يف جمال ختصصنا -

تأثرنا البليغ باالنعكاسات السلبية للسياسة التعليمية الفرنسية على اجملتمعات املغاربية  -
 عموما، واجملتمع التونسي على اخلصوص.

 و وطنيا. أى مستوى جامعتنا، قلة الدراسات السابقة اليت تناولت املوضوع، سواء حمليا عل -

 شكالية البحث:/ إ3

 :السؤال الرئيسي اآليتتتمحور إشكالية البحث يف       

 على التعليم يف تونس؟ ةالفرنسير نظام احلماية ث  أكيف 

 ها:أمه األخرىويندرج حتت هذه االشكالية جمموعة من التساؤالت      

 واملرتكزات اليت بنت عليها فرنسا سياستها التعليمية يف تونس؟ األسسما هي  -

 احلماية؟ أثناءمناط ومراحل التعليم يف تونس أفيما تتمثل  -

 يف تونس؟ ةالفرنسيفعال التونسية جتاه السياسة التعليمية ردود األ أهمما هي  -

 يف تونس؟ ةالفرنسينتائج وآثار السياسة التعليمية  أهمفيما تكمن  -
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 لدراسة:ا /حدود4

احملددة لزمن احلماية  الفرتةم ألهنا 1956غاية  إىل 1881الزمنية املمتدة من  الفرتةاخرتنا      
على الشعب التونسي يف  ةالفرنسيعلى تونس، وفيها مت تطبيق السياسة االستعمارية  ةالفرنسي

التونسية كنموذج عن البلدان ما املكان فهو بالضرورة البالد أخمتلف اجملاالت وبدون استثناء. 
 املغاربية.

 منهج الدراسة:/ 5

لقد فرضت طبيعة الدراسة علينا استخدام املنهج التارخيي، الذي يعتمد على سرد الوقائع     
حتليل الوثائق  إىلنا أمن خالله جلو  ،، ووصفها وترتيبها زمنيا حسب تسلسلها التارخييحداثواأل

 عية.و استنتاجات وحقائق موض إىللنصوص، هبدف الوصول او 

 الدراسات السابقة:/ 6

االطالع على البحوث والدراسات السابقة،  إىلن الدراسة العلمية، حتتاج أمما ال شك فيه      
مبعىن  ؛ن حيسن توظيفهاأق ذجوانبه، وعلى الباحث احلا إحدىو أموضوع البحث  تناولتاليت 

ضافات جديدة قد تسهم يف إعلى تثمينها بنتائج و و يعمل أخرون من حيث انتهى اآل أنه يبدأ
موضوعنا  تناولت وقدالدراسات السابقة اليت اعتمدنا عليها  أهمنه من بني إثرائها، وعليه فإ

 هذا:

يف تونس ما بني  ةالفرنسيرسالة ماجيستري لصحاهبا حممد قدور بعنوان: )السياسة التعليمية  -
احلديث واملعاصر كلية العلوم االنسانية  م( الصادرة عن قسم التاريخ1883-1939

م. واليت استفدنا منها كثريا يف ظل قلة 2003/2004واالجتماعية جبامعة اجلزائر موسم 



 المقدمة
 

 
 د 

املوضوع بشكل شامل ومفصل، واليت كانت لنا سندا مهما للحصول على  تناولتالبحوث اليت 
 جنبية.أو مراجع أليت مصدرها كتب الكثري من املعلومات والوثائق املتعلقة مبوضوعنا، سيما تلك ا

كتاب تونس الشهيدة لصاحبه عبد العزيز الثعاليب، الذي غطى مرحلة زمنية مهمة من تاريخ  -
 .ةالفرنسيتونس يف ظل احلماية 

بدوره غطى  قصاب، والذي أمحدم( لصاحبه 1956-1881كتاب تاريخ تونس املعاصر) -
فرتة  أثناءحتدث عن التعليم واحلركة الثقافية يف تونس  وقداملدروسة من تاريخ تونس،  الفرتة

 احلماية.

 مصادر ومراجع البحث:/ 7

و أبشكل  سامهتلتحرير هذا البحث اعتمدنا على قائمة طويلة من املصادر واملراجع، واليت    
 ثراء وتثمني الدراسةإخر يف آب

 : ا( المصادر

 إحتافكتاب   -كتاب هذه تونس للحبيب ثامر  -كتاب تونس الشهيدة لعبد العزيز الثعاليب    
عالم تونس أكتاب   -بن ايب الضياف محداهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد االمان أل

كتاب   -حملمد بريم اخلامس قطاراألمصار و كتاب صفوة االعتبار مبستودع األ  -للصادق الزمريل
كتاب انتصاب احلماية الفرنسية بتونس لعلي  -حملمد الطاهر بن عاشورليس الصبح بقريب أ

 .احملجويب

 : ب( المراجع
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كتاب تاريخ تونس العام   -قصاب محدم( أل1956-1881كتاب تاريخ تونس املعاصر )     
رسالة ماجيستري بعنوان:  -االستقالل( حملمد اهلادي الشريف إىل)من عصور ما قبل التاريخ 

 م( حملمد قدور. 1939-1883بتونس ) ةالفرنسيالسياسة التعليمية 

 

 

 خطة البحث:/ 8

 نتهي خبامتة ومالحق وفهارس.يو  بعد مقدمة،ثالثة فصول  إىلقسمنا املوضوع     

بالواقع  اإلحاطة ، هبدفةالفرنسيوضاع تونس قبيل احلماية أحتدثنا عن  ولاأل الفصل ففي     
و أو االقتصادية أالذي كانت تعيشه تونس قبل فرض نظام احلماية، سواء من الناحية السياسية 

 االجتماعية مع الرتكيز على اجلانب التعليمي.

نا ولااحلماية، حيث ح أثناءيف تونس  ةالفرنسيالثاين السياسة التعليمية  الفصلنا يف ولابينما تن    
اليت طبقت على اجملتمع التونسي،  ةالفرنسياملشاريع التعليمية  أهمتوضيح  الفصلمن خالل هذا 

مناط للتعليم أت عليها فرنسا سياستها التعليمية، من اليت بن   األسسذكر  إىلباإلضافة 
 ياسة.التونسي وموقفه من هذه الس الفعل ن نغفل عن رد  أومؤسسات تعليمية، دون 

على تونس، سواء على  ةالفرنسيتأثري هذه السياسة التعليمية  إىلتطرقنا الثالث  الفصليف و       
و على مكونات اهلوية الوطنية التونسية الرئيسية ممثلة يف أاجملتمع التونسي مبختلف مكوناته، 

 واللغة العربية. ياإلسالمالدين 

رفقنا أالنتائج اليت توصلنا اليها. كما  أهم عرضنا من خالهلا ولاوختمنا حبثنا هذا خبامتة ح     
ثرائه إمبجموعة من املالحق املتمثلة يف صور ووثائق هلا عالقة باملنت احملرر هبدف  نا هذاعمل



 المقدمة
 

 
 و 

ذلك فهرسة لعناصر  ىلإ ةضافإوقائمة للمصادر واملراجع املستخدمة يف الدراسة،  وتطعيمه،
 والتصفح.هبدف تسهيل القراءة املوضوع 

 

 

 

 صعوبات البحث:/ 9

نه ال خيلوا حبث علمي من الصعوبات، وكون حبثنا هذا جاء يف أال خيتلف اثنان على        
)كورونا(،  19كوفيد ال وهو انتشار واستفحال وباء  أسره، أظرف استثنائي يعيشه العامل ب

 صعوبات البحث فيما يلي: أهمميكننا اختصار و 

البحث، واليت منعتنا من التنقل  إجراءفرتة  أثناءجائحة كورونا اليت مست معظم دول العامل  -
 إىلرشيفية من جهة، وحرمتنا من الوصول البلد املدروس )تونس( للحصول على املادة األ إىل

 خرى.أاملكتبات واملراكز العلمية والثقافية يف اجلزائر من جهة 

 تاريخ  ولاغلبها تنأن أاملوضوع بشكل مفصل، حيث  تناولتقلة الدراسات والبحوث اليت  -

غفال اجلانب االجتماعي، خاصة ما تعلق إو االقتصادي، بينما مت أتونس من اجلانب السياسي 
 بشق التعليم.

الزمنية املدروسة،  الفرتةملام بكل جوانبه ومراحله، بسبب اتساع صعوبة حصر املوضوع واإل -
 م(.1956غاية  إىل 1881سنة )من  75واليت تبلغ حوايل 



 المقدمة
 

 
 ز 

سلطنا الضوء على جزء مهم من و ملام باملوضوع، ن نكون قد وفقنا يف اإلأ تمىنن األخريويف     
 يومنا هذا.  إىلاره وانعكاساته موجودة آثزال ت تاريخ تونس، ال

 ن أصبنا فبفضل من اهلل عزإنفسنا والشيطان، و أخطأنا فمن أن إة، فولاويبقى حبثنا جمرد حم    
 نعم املوىل ونعم النصري.هو وجل، 



 

 

 
 الفصل األول

من  الواقع التونسي خالل النصف الثاني
 ميالديالتاسع عشر لقرن ا

 

 ول: الواقع السياسيالمبحث األ 

 

  :االقتصادي واقعالالمبحث الثاني 

 

  :االجتماعيواقع الالمبحث الثالث 
 
 الواقع التعليمي :رابعالمبحث ال   
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، األجنبيةم، بفعل التدخالت 19الة من الضعف العام بداية من القرن حلتونس  تعرضت      
واإليطالية، الستحواذها على مرافق  ةالفرنسيالسيما  األوروبية اتواستيطان أعداد كبرية من اجلالي

 الدولة االقتصادية واالجتماعية. 

زيادة نفوذها االقتصادي واالجتماعي يف  إىلالدول اليت سعت  أكثروتعد فرنسا من       
 إىلذ انتعشت مصاحلها االقتصادية والثقافية حبصوهلا على العديد من االمتيازات، ضف إتونس، 

ن فرنسا رأت يف تونس ميدانا الحتواء أزمتها الداخلية ومالذا آمنا ملنتجاهتا وخزانا إضافيا أذلك 
اعد البحرية، والسيما يف تونس. وذلك طبعا متهيدا ما دفعها إلقامة القو  ية، وهوولللمواد األ

 لالنقضاض النهائي على تونس وإعالن احلماية.

التساؤل عن أوضاع تونس السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية،  إىلالذي يدفعنا  األمروهو     
 ؟ةالفرنسيوالتعليمية قبيل إعالن انتصاب احلماية 

 : الواقع السياسيولالمبحث األ

إىل زمن قريب من انتصاب احلماية الفرنسية على  م1814شهد عهد األسرة احلسينية منذ       
تونس فرتات شاهبا نوع من االستقرار تارة، واالضطراب تارة أخرى، والذي ألقى بظالله على 

التني؛ إما الرخاء واالستقرار األوضاع االقتصادية واالجتماعية، وبقي الشعب التونسي رهني احل
 النسيب، وإما االضطرابات األهلية وانكماش املوارد.

 م(1855-1837باي ) أحمدعهد المشير : أوال

للجزائر وحتديدا بعد وفاة األمري مصطفى باشا  الفرنسيبعد سبع سنوات من االحتالل       
باشا  صاحب العزمية  أمحدالذي دامت مدة واليته عام ونيف ليتوىل حكم اململكة التونسية ابنه 

واهلمة العالية حنو األخذ بوسائل التقدم اليت كان يتطلع إليها منذ نشأته،  اإلصالحاجلادة على 
وذلك مليوالته العسكرية وتأثرا  ،عمران ونظم عسكرية حديثة إىلفقد رأى أن اململكة يف حاجة 
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، ومل تشغله 1حممد علي باشا واقتدائه بالنهضة املصرية زمن برتبية الوزير مصطفى صاحب الطابع
تطوير جامع  إىلفقد سعى جادا  ،اته العسكرية والقانونية عن اجلانب الثقايف التعليميإصالح

الزيتونة برتتيب التوظيف فيه، وختصيص موارده املالية ورواتب علمائه، ومن مظاهر منجزات 
 باي: أمحدات املشري إصالحو 

-مدرسة للعلوم والتعبئة احلربية على النمط اجلديد  وه :1840المكتب الحربي بباردو  -1
لتعليم العسكر النظامي مبا يلزم من العلوم كاهلندسة واحلساب واجلغرافيا واللغة  -العصري

، استدعى ذلك توظيف أشهر ةالفرنسي؛ ألن معظم أسانيدها العلمية باللغة ةالفرنسياإليطالية و 
مجة املؤلفات املعتمدة يف تكوين الضباط من اللغة األدباء والكتاب الذين باشروا عملية تر 

مود قبادو، والكاتب حممد التطاوين، حم اللغة العربية أمثال األديب الكبري إىلوالرتكية  ةالفرنسي
 2والشيخ حممد البشري التوايت، فاقت ترمجاهتم األربعني تصنيفا

ومن  3(آالي كايل قارس)املستشرق الضابط اإليطايل  إىلكما عادت رئاسة املكتب احلريب        
فرتاه  ،حني إىلحرص الباشا على حسن تلقي العلوم للناشئة املراهقني زيارته املتكررة من حني 

حيفز النجباء منهم ومينيهم وينفرهم من مغبة اجلهل وهبذا احلرص واالهتمام، خرجت املدرسة  
، وأيب عبد اهلل باشا ى وطنها أمثال خري الدينت للمملكة وأظهرت غريهتا علأحسنكفاءات 

 .4حسين، وأيب الضياء رستم، وأيب حممد مجعة القرقين، وأيب حفص احلاج عمر، وغريهم

                                                           

، دار املعارف للطباعة 2(، طم1956 -1830احلركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة )الطاهر عبد اهلل:  - 1
                                   .17، صب نوالنشر، سوسة، تونس، 

 .                       167، صب ن، دار الكتب العربية الشرقية، تونس، 3، طخالصة تاريخ تونس حسن حسين عبد الوهاب: - 2
مستشرق إيطايل، درس العربية يف الشام، وعمل يف العسكرية الرتكية، مث بالبالد احلسيين بتونس من عهد حسني باي  - 3

، تح: جلنة من وزارة الشؤون األمانإحتاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد أمحد بن أيب الضياف:  :الثاين. انظر
 .36ص ،ب ن، الدار العربية للكتاب، تونس، 4، ج2، مجط الثقافية، ب

 .37ص، 4، جأمحد بن أيب الضياف: املصدر السابق - 4
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على تقوية أسطول اململكة، فدعمه بشراء اثين عشرة  أمحدعمد الباشا  األسطول التونسي: -2
الواد مدعما  قلباخرة وبارجة من الطراز الكبري تعرف باحلسينية وأنشأ مركزا لبناء السفن حب

 كما ابتىن ميناءا حربيا بغار امللح. 1مبصانع للسالح ومستودعات للذخائر احلربية

اهتمامه بتشييد مدينة  أمحدمما يشد املتابع للنشاط العمراين يف عهد املشري  العمران: -3
ميل من تونس بىن فيها قالعا وأسواقا  14الواقعة على بعد  1843احملمدية ابتداء من سنة 

وجامعا سن ت فيه اجلمعة على املذهب احلنفي، ومساكنا خلاصته ورجاال لدولته، واألبنية 
تسعة، والغرف األنيقة، وأغدق عليها كثريا من مداخيل اململكة، حىت الضخمة من البيوت امل

 .2عيب عليه اإلفراط يف ذلك، وملا استوت نشأهتا اختذها مقرا له وحلكومته

 أمحداملشري -يف شهر يناير حتديدا، وإميانا منه  1846مع حلول سنة  عتق المماليك: -4
لسائر اململكة  أمراكل حضارة راقية تتجلى يف كرامة الروح البشرية، أصدر   أساسأن احلرية  -باي

ينص  أمرام 1841بعتق املماليك منتهجا سياسة التدرج يف إبطال بيع الرقيق، فقد أصدر سنة 
ر دم أص1842، وهدم دكاكني جلوسهم، ويف سنة 3على منع بيع الرقيق يف السوق كالبهائم

باململكة التونسية حر ال يباع وال يشرتى، وشكرته على هذا الصنيع ولود بأن اململوك امل أمرا
 .4الدول األوربية بواسطة نواهبا

طرق ختلص اململكة  إىلباي من هذه املساعي اجلليلة الوصول  أمحدوهدف املشري       
ها عن نفوذ أبعادواألوربيني عموما و  نيالفرنسي ولاالتونسية من اإلهانات اليت تتلقاها من تط

الدولة العثمانية املباشر. إال أنه مل حيسن االقتباس من املدنية األوربية إذ كان اهتمامه منصبا على 
املظهر اخلارجي، بدليل بقاء السفن اليت اشرتاها بأموال طائلة راسية يف املوانئ حىت تلفت 

                                                           
 .167السابق، ص صدر: املحسن حسين عبد الوهاب - 1
 . 70ص، 4جسابق، املصدر ال: أمحد بن أيب الضياف - 2
 .86، ص4، جنفسه - 3
 .168السابق، ص صدرامل ،خالصة تاريخ تونس حسن حسين عبد الوهاب: - 4
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تكاليف مالية أرهقت  اململكة من إىلذلك ما جلبته  إىل ةفاضإ، 1أخشاهبا من قلة االستعمال
 خزينة الدولة وأعيت كاهل اجملتمع بالضرائب.

 (م1859-1855)2عهد محمد باي الثاني :ثانيا

العرش احلسين بطريقة سلسلة دون مشاكل فكانت سياسة مغايرة وخمتلفة عن  إىلانتقل      
األمية أقرب، ومن  إىلو ة الفطر من أخالق السياسة ما يؤهله للملك فكان على  سلفه ومل يتلق  

 منجزاته: أهم

 صدور عهد األمان -1

أصدر الباي حممد الثاين قانونا سياسيا لسائر سكان البالد على اختالف مذاهبهم نص       
عشرة  إحدىبين على  ،"عهد األمان" ـ:حرية التدين واملساواة يف احلقوق العامة مسي ب ىعل

الدولة وقناصل  أعيانالباي سائر أهل اجمللس و استدعى  1857سبتمب  9، ويف 3قاعدة أصولية
، فتقرر العمل به، ومما ورد يف 4الدولة وكبري األساقفة والرهبان وأحبار اليهود وغريهم من الوافدين

 :5بعض بنوده

 التأكيد على احرتام حرمة سكان اململكة من خمتلف األديان واأللوان ومحاية ممتلكاهتم. -أ

                                                           
، مكتبة االجنلو 6، طاملغرب العريب يف التاريخ احلديث واملعاصر )اجلزائر، تونس، املغرب األقصى(صالح العق اد:  - 1

 .166م، ص1993املصرية، 
حممد باي الثاين: هو املشري الباشا أيب عبد اهلل حممد باي بن حسن باي بن حممود باي بن حممد باي بن حسن باي  - 2

م، أمه حفيدة عثمان داي، قرأ شيئا من القرآن على الشيخ اجملود 1811ه، املوافق سبتمب 1226بن علي، ولد يف شعبان 
حسن التطاوين، مل يدربه والده على أخالق السياسة، كان على الفطرة إىل لفقيه أيب حممد اأيب العباس أمحد سن ان، مث على 

 .185، ص4نظر: أمحد بن أيب الضياف: املصدر السابق، جااألمية أقرب. 
 .171السابق، ص صدرامل، خالصة تاريخ تونسحسن حسين عبد الوهاب:  - 3
 .242، ص4أمحد ابن أيب الضياف: املصدر السابق، ج - 4
 .242صنفسه،  - 5
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 واجلبائية بني سكان اململكة كيف ما كانت معتقداهتم.املساواة القانونية،  -ب

 متتع الذمي حبرية العبادة، وتعاطي احلرف واخلدم، وله ما للمسلمني وعليهم ما عليهم. -ج

 حتديد مدة اخلدمة العسكرية. -د

 بعث جمالس عدليه خمتلطة. -ه

 للعقارات على اختالفها. األجانبحق متلك  -و

 أعيانم(، أحدث جملسا بلديا تشكَّل أعضاؤه املنتخبون من 1858)ويف السنة املوالية      
 طرقاهتا. إصالحارقي، توىل تنظيم املدينة، و لفااحلاضرة، ترأسه حسني 

ومن أجل مآثر أعماله خدمًة للعلم والعلماء، إدخاله الطباعة العربية للقطر التونسي،      
بن اخلوجة، وقاضي  أمحدحممد بريم الرابع، والعالمة  اإلسالمواهتمامه برجال العلم؛ كشيخ 

 1احلاضرة الشيخ حممد الطاهر بن عاشور، واألديب البليغ حممود قبادو، وغريهم من العلماء

 التقليص من الجيش -2

 أقدم حممد باي على التقليص من اجليش؛ ألنه كان يرى أن اجليش ميتص اإلرادات املالية      

باي، ولذلك ال فائدة من االحتفاظ بعدده املرهق  أمحدذ عهد سلفه املشري للدولة الشحيحة من
 .2على ما حيفظ أمن اململكة، وصار اجليش مكون من ثالثة فرق فقط اإلبقاءللخزينة، فيجب 

 (المجبي)ضريبة اإلعانة  -3

                                                           
 .172السابق، ص صدرامل ،خالصة تاريخ تونسحسن حسين عبد الوهاب:  - 1
، تق: عبد اجلليل التميمي، (1882-1859اجليش التونسي يف عهد حممد الصادق باي )الشيباين بن بلغيث:  - 2

 . 58م، ص1995مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات، كلية األدب والعلوم اإلنسانية، جامعة صفاقص، تونس، 
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باي، وخصوصا العسكرية  أمحدات اليت بالغ فيها املشري جناز ، واإلاتاإلصالحإن تلك       
 منها، 

 أمامالذي وضع اململكة  األمروغريها مما سبق،  -احملمدية-كذا بناء املدن على الطراز العصري 
 فرض جبايات متعددة لتجاوز األزمة. إىلحاجة بالغة للسيولة النقدية، دفعت الباي 

خلفه حممد باي الثاين ناقما على الوضع املايل للمملكة، فرتاه خيفف من اجلبايات  حيث     
بالتنقيص تارة، أو باإلبطال تارة أخرى كضريبة املغنني، وأصحاب اآلالت املوسيقية هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى أخذته الغفلة عن االستحقاقات املالية للتوسيع يف املصاريف على نفسه، 

. فشح املورد، وتدهورت املالية، وتفاقم 1ى شهوته توسعا يناهز توسع من تقدمهوداره مبقتض
 عجز امليزانية.

 -اإلعانة- 2ئات االجتماعية بإقرار ضريبة اجمليبلفافأقدم الباي على اإلضرار باالقتصاد، وب     
ن من فرنك ونصف ذهبا(، يدفعها يف كل سنة الرجال القادرو  21مقدارها ستة وثالثون رياال )

سكان اململكة، وأهنا ضريبة مؤقتة تبط ل مىت حتسنت احلالة املالية، غري أن السكان استمروا يف 
 4لاير 72 إىل 36م، من 1863بل تضاعفت يف سبتمب  ،3دفعها مكرهني ومل تسقط فيما بعد

 وأحدثت اضطرابات سياسية وأزمات اجتماعية.

 (1882 -1859)5عهد محمد الصادق باي ثالثا:

                                                           
 .203، ص4أمحد ابن أيب الضياف: املصدر السابق، ج - 1
 .134، ص01انظر امللحق رقم  - 2
 .171السابق، صصدر امل ،خالصة تاريخ تونسحسن حسين عبد الوهاب:  - 3
، مركز الدراسات والبحوث 3ط، ج ب، تونس عب التاريخ احلركة الوطنية ودولة االستقاللخليفة الشاطر وآخرون:  - 4

  .12م، ص2005االقتصادية واالجتماعية، تونس، 
م، ورث احلكم عن أخيه 1813فيفري  07: هو حممد الصادق بن حسني بن حممود باي، ولد يف حممد الصادق باي - 5

م، كين  1705منذ  م، وهو الباي الثاين عشر من سلسلة األسرة احلسينية احلاكمة1859ديسمب  23بشكل طبيعي يف 
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، فنظم اإلصالحالتونسية بعد وفاة أخيه حممد باي عازما على  اإليالةتوىل مقاليد حكم      
 ،أول دستور للبالدطبق  م1861يف أبريل و ، ةالوزارة الداخلية، وأعاد فتح املدرسة العسكري

بني السلطات التنفيذية، التشريعية،  الفصلمادة، تقوم على  114يشبه "عهد األمان" يتضمن 
املغامرين العابثني مبصلحة البالد، املهتمني  إىلي ميله اإلصالح، لكن ما أفسد توجهه 1القضائية

، أمثال مصطفى خزنه اإلصالحبأحواهلم وأمورهم الشخصية ال غري، فكانوا حجرة عثرة يف طريق 
حلسابه الشخصي، وكلما  األموالة، ويؤمن الذي استغل ميل الباي إليه، فبدأ يتصرف حبري 2دار

مليون  28بقيمة  ولأموال اقرتض من فرنسا، وجتار اليهود. القرض األ إىلاحتاجت البالد 
، وخاصة اجلالية األوربية 3% من جتار اليهود وغريهم من سكان البالد12فرنك، بفائض 

مليون  39زيد قيمته عن م، ت1863م. القرض الثاين خارجي التمويل سنة 1862املتاجرة سنة 
مليون فرنك بسبب إسقاط قسط  5.6اخلزينة التونسية سوى  إىل%، ومل يصل 7فرنك بفائض 

 . 4من الدين الداخلي، وحصول الوسطاء على منح لوساطتهم

مضاعفة ضريبة اإلعانة؛  إىلوملا استفحلت األزمة املالية وضاقت بالباي ذرعا، عمد الباي       
 م رغم اعرتاض جملسه اخلاص، ونصيحة خري 1863رياال يف سبتمب  72 إىل 36فارتفعت من 

                                                                                                                                                                             

مبشري الثالث، ومما لوحظ عليه من خالل فرتة حكمه؛ أنه قليل االكرتاث بشؤون البالد، تاركا شؤوهنا لعبث الوزير األكب 
 .55نظر: الشيباين بنبلغيت: املرجع السابق، صاوأعوانه. 

(، مذكرة ماسرت، قسم العلوم م1877 -1857خري الدين باشا التونسي وإصالحاته )أمساء فاسي، خدجية عقيد:  - 1
 .10م، ص2018اإلنسانية، جامعة أمحد دراية أدرار، 

م، بيع وهو صغري يف أسواق اسطمبول، مث بيع ثانية إىل بايات 1817مصطفى خزنه دار: يوناين األصل، ولد سنة  - 2
باي يف قصر أبيه مصطفى باي، تونس، ترىب يف أحضان األسرة احلسينية؛ حيث تعلم اإلسالم وعلوم الدين، نشأ مع أمحد 

اختاره أمحد باي إىل جانبه ملنصب املالية، والداخلية، وزوجه أخته، ومنذ ذلك ظل  يتقلب بني الدواليب العليا للسلطة، إىل 
أن أصبح يتحكم يف زمامها عهد الصادق باي، فكانت الكارثة؛ عجز مايل، وسرقة األموال، واستدانة خارجية، وتأسيس 

نظر: الشيباين بنبلغيت: املرجع ام. 1881ة مالية دولية، وزيادة يف النفوذ الفرنسي تدرجا إىل احلماية الفرنسية جلنة مراقب
 . 68السابق، ص

 .11رجع سابق، صاملأمساء فاسي، خدجية عقيد:  - 3
 .12خليفة الشاطر وآخرون: املرجع السابق، ص - 4
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زواهلا، لكن الباي أصر على  إىلحتما يؤدي سبأن الزيادة يف مال اإلعانة  1الدين باشا
لي تنادي ذلك سببا يف ثورات شعبية، ومحالت عصيان يف الوسط الريفي القب   ، فكان2مضاعفتها

 غداهمبإلغاء زيادة الضرائب، وإلغاء قانون عهد األمان. ومن أشد هذه الثورات ثورة علي بن 
 .3باي الشعب :ـم، والذي لقب ب1864

مصطفى خزنـة  األكبونظرا لتعك ر الوضع االقتصادي، واملايل لإليالة جراء سياسة الوزير       
ت تكوين جلنة مالية لتسوية ديون الدولة التونسية، التدخل حبزم، واقرتح إىلدار، اضطرت فرنسا 

الشديدة فقد مت تعيينه على رأس تلك باشا وصيانة مصاحل الدائنني، ورغم معارضة خري الدين 
 الفرنسياللجنة، وبفضل ما كان يتحلى به مساعدوه من كفاءة، وإخالص أمثال: املفقد املايل 

يون العامة، وتصحيح األوضاع املالية للدولة، إال من تصفية الد باشا ، متكن خري الدين(فيلي)
 ،ه على ذلكتدار والعصابة اليت ساعد هأثبت اختالسات مصطفى خزن (فيلي)أن املساعد 

، والذي 4م كوزير أكب1873 باشا التخلي عنه وتعويضه باجلنرال خري الدين إىلفاضطر الباي 
 منها: اتاإلصالحالعديد من  إىلبادر 

 املتاجرة باملناصب والتخفيف من الضرائب. القضاء على -1

 ضبط أنظمة احملاكم. -2

                                                           
خري الدين باشا: يعود أصله إىل قبيلة إباظة القاطنة يف اجلنوب الشرقي جلبال القوقاز، وهو من بالد الشركسي، من  - 1

م، فقد أباه وهو صغري، اختطفه فرسان مسلحون وقي د إىل اسطمبول، وبيع يف سوق الرقيق، 1820 -ه1235مواليد 
م، وأحلق مبماليك 1838التونسيني، وأهداه إىل املشري أمحد باي سنة وعند بلوغه سن السابع عشرة بيع واشرتاه أحد أعيان 

، ب ط، زعماء اإلصالح يف العصر احلديث. أمحد أمني، 98ص ،املصدر السابقنظر: الصادق الزمريل: االقصر بباردوا. 
، دار 2، ج1ط، تراجم املؤلفني التونسيني. حممد حمفوظ: 148، 147م، ص ص1948مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 

 .272م، ص1982الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 
 .134، ص01أنظر امللحق  - 2
 .14صخليفة الشاطر وآخرون: املرجع السابق،  - 3
 .101صالسابق،  صدرالصادق الزمريل: امل - 4
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 تنظيم التعليم الزيتوين، وتأسيس املدرسة الصادقية. إعادة -3

 .وقافمجعية األ إحداث -4

 .1عصرنة املصاحل االستشفائية -5

 باشا ات مل تقع على أذواق املغامرين الذين وضعت حكومة خري الدينجناز إال أن هذه اإل     
الذين   األجنبيةاجلديدة حدا ملنافعهم الشخصية أمثال مصطفى بن إمساعيل، وممثلي بعض الدول 

، فأثاروا العراقيل يف وجه خري الدين 2أنه سفري مقنع لرتكيا باشا كانوا يرون يف خري الدين
رصة مع اندالع احلرب لفاوحكومته، وتربصوا به إلزاحته عن دواليب احلكم والتسيري، لتتاح هلم 

قت الباي أقلمن مساعدات لرتكيا باشا (، ويبدو أن ما قدمه خري الدين 1877-1876بني )
 .3م1878خصومه وممثلي فرنسا، فقرر خري الدين التخلي واالستقالة عن احلكم يف  إىلواحناز 

 االقتصادي واقعالالمبحث الثاني: 

يف تونس، وشرع  األجنبيةزداد نشاط اجلاليات منذ بداية القرن التاسع عشر ميالدي ا      
ومنحهم عددا من االمتيازات للمشروعات اخلدمية، مثل  األجانبالبايات يف استقدام اخلباء 

مشروع توسيع ميناء تونس، وانشاء سكك احلديد، واقامة خطوط التلغراف، مما محل القناصل 
احلاكمة( لالستدانة واخذ  األسرةعلى التدخل حلماية مصاحلهم، والتأثري على البالط ) نيالفرنسي

ي يف الشؤون الداخلية الفعل الفرنسيالتدخل  أ، وحتديدا من فرنسا، وبذلك بدأوروباالقروض من 
 . 4مواهلاألتونس حلماية مصاحلها وامتيازاهتا و 

                                                           
 .102، 101، ص صالسابق صدرالصادق الزمريل: امل - 1
 .105ص ،نفسه - 2
 .نفسه - 3
، 1مج، 214 ع األستاذ،جملة  ،(1914 – 1881السياسة الفرنسية حيال تونس )فرحان اخلفاجي: مجعة عليوي  - 4

 .254ص  ه، 1436 –م 2015سنة ب م ن، 
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 الزراعة والرعي  :أوال

على  قلوهذا ما ينطبق على األ ،كانت تونس من الناحية الزراعية قبيل احلماية تبدوا مزدهرة      
صورة عجيبة عن هذا  (بول كامبون)والوزير املقيم  (دوفايري) أعطىحيث ؛ اجلهة الشرقية

ن مناطق الشمال والشرق اخلصبة واملعرضة أ" :م1881سنة  (دوفايري)عندما كتب  ،الوضع
ن موارد إ" :(بونامك) "، بينما كتبأوروباحظوة جبنوب  كثراأللألمطار الشتوية تذكرنا باملناطق 

ن خصوبة املناطق الساحلية والوطن القبلي واالعراض والساحل وجزيرة جربة تفسر إهامة و  اإليالة
ا ونوميديا عند الرومان ...، فالساحل وجزيرة جربة الشهرة اليت تتمتع هبا يف هذا اجملال افريك

 .1ية مقاطعة فرنسية "أيتمتعان خبصوبة ال وجود لنظريها يف 

من املنتوج يأيت من  األكببزراعة احلبوب حيث كان القسط  اإليالةوقد اشتهر مشال       
 وثالثة ماليني قنطار.  هناك، بينما بلغت كمية انتاج البالد من احلبوب قبيل احلماية بني مليونني

ا على غرس اشجار الزيتون، وقد بلغ انتاج أساسالحة ترتكز لفاما جهة الساحل فكانت أ       
هكتولرت فيما قدر  140000م حوايل  1880زيت الزيتون يف قياديت سوسة واملنستري سنة 

 هكتولرت. 210000جمموع انتاج البالد حبوايل 

وكانت واحات اجلنوب وباألخص واحات اجلريد، موطنا ممتازا لغراسة النخيل، حيث        
موارد  أهمقنطار متثل  ألف 300و ألف 200كانت التمور اليت يرتاوح انتاجها السنوي بني 

ن ثروة ن غالبية سكان هذه املنطقة كانت تعيش يف فقر مدقع ألإهذه اجلهة. ورغم ذلك ف
 ا السلطة.املنطقة كانت تنتفع هب

االقتصادية اليت مارستها القبائل املتنقلة وشبه املتنقلة يف  األنشطة أهمويعتب الرعي من      
بشكل كبري يف توفري الصوف واجللود للكثري من الصناعات العتيقة،  هماوالذي س اإليالةداخل 

                                                           
، ترمجة عمر بن ضو وآخرون، ب ط، سراس ما جيب أن تعرف عن انتصاب احلماية الفرنسية بتونسعلي احملجويب:  - 1

 .17م، ص1986للنشر، تونس، 
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اليت تعتب رهانا  ن هذه القبائل تعاطت زراعة احلبوب، وخاصة منها زراعة الشعريأذلك  إىلضف 
 .1حقيقيا حبكم تقلبات الطقس

 الصناعة ثانيا:

 يف توفري  سامهتالقبائل دورا هاما يف اقتصاد تونس لتعاطيها تربية األغنام، واليت  أدتلقد       

الصوف واجللود لصناعة عتيقة يعيش منها جزء ال يستهان به من السكان يف مدن عديدة  
 كتونس، والقريوان، وغريمها.

قمشة، والشاشية، واملعادن، والصباغة، والعطور ن الصناعات التونسية مثل صناعة األأال إ      
املصنعة واليت ال  األوروبيةعرفت قبيل احلماية تدهورا تاما، حيث مل تقدر على منافسة املنتوجات 

% من قيمتها عند نزوهلا بتونس واملعفاة من الضرائب احمللية اليت  8من  أكثريوظف عليها 
 توظف على البضائع التونسية.

البالد وذلك حبكم  إىلو حتديد دخول هذه البضائع أومل تستطع احلكومة التونسية منع       
. اإليالة أحناء خمتلف األوروبية، فغمرت املنتوجات األجنبيةنظام االمتيازات الذي تتمتع به الدول 

فالس إ إىلغزوا اقمشة " ليون " احلريرية واقمشة "مانسيسرت" القطنية لألسواق احمللية  أدىوقد 
 .  2احلائكني التونسيني

 التجارة  ثالثا:

م، وهو تغري فرضته 19مند بداية القرن  أوروبالقد تغريت ظروف التبادل االقتصادي مع       
 أدىسياسية املدفعية واالتصال املباشر بني الرأمسالية الغازية وعمالئها مع اجملتمع التقليدي، مما 

احنطاط قيمة املنتجات اليت تصدرها البالد التونسية )من حبوب وزيوت وشاشية وغريها(، إىل 

                                                           
 .18، 17، ص ص ، املصدر السابقما جيب أن تعرف عن انتصاب احلماية الفرنسية بتونسعلي احملجويب:  - 1
 .19، 18ص ، صنفسه - 2
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 األمروحصول تضخم يف الواردات،  األوروبينيار دي التجأ إىلوانتقال جتارة التصدير ورحبها 
يف اجملال التجاري ونزيف نقدي وختفيض يف العملة احمللية وصعوبات  كبريالذي نتج عنه خلل  

 .1ستعاين منها خزينة البايلك

من  أقل إىلم 1875وعليه فقد اخنفضت قيمة صادرات الشاشية بداية من سنة      
، وذلك (م1863و 1861)ماليني فرنك، فيما بني 3ن كانت تفوق أفرنك بعد  250000

سواقها التقليدية كرتكيا وافريقيا الشمالية ومصر أنتيجة املزامحة اليت كانت تلقاها هذه الصناعة يف 
 واجملرية والنمساوية رواجا كبريا.  ةالفرنسيحيث وجدت الطرابيش 

ة الفالحيهجرت تصدير املنتوجات  إىلبالتجار املسلمني  األجنبيةوقد دفعت املزامحة       
 إليهموتوريد البضائع املصنعة وتركها لعدد قليل من التجار املرسيليني واجلنويني الذين انضمت 

 زمة املالية لتحقيق الثراء.حفنة من اليهود استغلت األ

ذ  إاملقيمني بتونس قد حصلوا على امتيازات عديدة  األوروبينين مجيع أواجلدير بالذكر هنا       
 كانوا خيضعون للقوانني املعمول هبا يف بلداهنم.

مع مرسيليا، واملوانئ اإليطالية،  وىلما املبادالت التجارية فقد كانت تقع بالدرجة األأ      
 . 2ومالطة، واجنلرتا

 زمة المالية ودورها في فرض الحمايةاألرابعا: 

خذت تونس تسري خبطى متقدمة حنو الرقي والتقدم بفعل أم 19وائل القرن أيف       
قامة دعائم التطور والعمران إباشا على  أمحداليت عملت على تطبيقها، حيث عمل  اتاإلصالح

                                                           
 ،3حممد الشاوش وحممد عجينة، ط: تر تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إىل االستقالل،حممد اهلادي الشريف:  - 1

  .96م، ص 1993دار سراس للنشر، تونس، 
 .20 ،19ص  ص السابق، صدرامل ،ما جيب أن تعرف عن انتصاب احلماية الفرنسية بتونسعلي احملجويب:  - 2
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يف خمتلف النواحي السياسية، والعسكرية، والثقافية، وحىت االجتماعية، حيث كانت هذه 
 . 1ورويبالتطورات على الطراز األ

الباي القناصل واملستشارون والتجار  ر هبا علىاشأاليت  اتاإلصالحن تلك أغري       
  األوروبيون

ن ينفق بال حساب أ إىلدفعت الباي  ،األهايلوي النوايا الطيبة من ذيضا الوسطاء و أهبا  ىادنو 
. مثل 2بقدر ما هي عدمية اجلدوى ضةباهن يقوم بتوظيفات مالية أ إىلعلى شراء مواد أوروبية، و 

مواال أحيث كلف اخلزينة التونسية  ؛أال وهو قصر باردو ،بناء قصر شبيه بقصر فرساي يف فرنسا
 .3طائلة

 اتاإلصالحم( تلك 1859-1855باشا، وخليفته حممد باشا ) أمحدأخو وقد واصل         
 الفرتةوهو ما جعل تونس يف هذه  ،م1857مان سنة حيث صدر يف عهده دستور عهد األ

خصوصا، حيث حصل قنصل فرنسا على امتياز مد  الفرنسيورويب و منا لالستثمار األآمالذا 
 .4اقنية قرطاج لسقي تونس، وحلق الوادي إصالحخطوط التلغراف، و 

ه مصطفى خزن همأبرز يف سياسة الدولة التونسية حيث كان من  القد كان للوزراء تأثريا بالغ      
دار الذي توىل منصب وزارة العمالة أي وزارة الداخلية باملفهوم احلايل مث وزارة املالية يف عهد 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة املاسرت،  ،(1883 – 1881احلماية الفرنسية على تونس وردود الفعل األولية )نور اهلدى قسيمة:  - 1

ص  م، 2018 – 2017سم التاريخ، املسيلة )اجلزائر(، جامعة حممد بوضياف، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، ق
14. 

 .97حممد اهلادي الشريف: املرجع السابق، ص - 2
 .14نور اهلدى قسيمة: املرجع السابق، ص  - 3
، مذكرة لنيل (م1883-1859نعكاساهتا على الوضع السياسي )ازمة املالية يف تونس و األليلى بلحاج، عبري حايب: 4 - 

  .37ص  م،2016-2015، مخيس مليانة )اجلزائر( اجلياليل بو نعامة،جامعة  املاسرت،شهادة 
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وجعلها خلاصة  األموالاستغل منصبه لسرقة فباي، والذي كان شديد التأثري على الباي  أمحد
 .1نفسه

مصطفى  األكبمور لوزيره لقى مقاليد األأوبعد تويل حممد الصادق باي احلكم يف تونس      
م بقرض داخلي 1862فالس بداية من سنة خذ قروض اإلأيف  األخريخزنه دار فتدرج هذا 
فاضطرت  .2% من جتار يهود وغريهم 12مليون فرنك بفائدة  28التمويل بلغت قيمته 

دخل أضرائب جديدة على الصادرات والواردات لسد عجز ميزانيتها. مما  حداثاحلكومة إل
مالية وسياسية سببها القروض والضرائب اليت فرضت على السكان لتسديدها البالد يف فوضى 

 . 3ن تعصف بالنظام احلاكم كلهأم، اليت كادت 1864سنة  غداهممثلما حدث يف ثورة بن 

صبحت تونس غري قادرة على تسديد ديوهنا مما دفع الباي أم 1866ن حلت سنة إوما       
من  األوروبيةن ذلك مل مينع الدول أطرد خزندار وتعيني حمله خري الدين باشا يف الوزارة إال  إىل

التونسية حتت ذريعة عجز الدولة التونسية على تسديد الديون،  اإليالةاالستيالء على مالية 
 . 4م1869بتأسيس جلنة مالية دولية حتت رئاسة خري الدين باشا سنة  األمروانتهى 

ملتمعن يف واقع تونس االقتصادي واملايل املزري خالل النصف الثاين من القرن التاسع وا      
عشر ميالدي، يدرك خطورة املستوى الذي انتهى إليه جراء تلك اإلصالحات غري املدروسة 
واملوجهة بعناية أجنبية، واليت سامهت يف فقدان السيادة التونسية، خاصة بعد تشكيل اللجنة 

واليت بدورها  -بريطانيا، وإيطاليا، وفرنسا -ية حتت إشراف الدول األوروبية الثالثاملالية الدول
اختذت منها غطاء للصراع الديبلوماسي واالقتصادي بغرض االستيالء على اململكة التونسية؛ 

                                                           
 .15، صنور اهلدى قسيمة: املرجع السابق - 1
 .16، صنور اهلدى قسيمة: املرجع السابق - 2
م، 1948، بدون طبعة، مكتب املغرب العريب )تاريخ املغرب(، مطبعة الرسالة، القاهرة، هذه تونساحلبيب ثامر:  - 3

 .25ص
 .15،16،18،19ص نور اهلدى قسيمة: املرجع السابق، ص - 4



 الواقع التونسي خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر ميالديالفصل األول          

22 
 

م، 1878أوت  7فرنسا بتأييد أملاين، وتنازل بريطاين غداة مؤمتر برلني يف  الذي انتهى لصاحل
ن فرنسا إال أن تذرعت بوقوع بعض املناوشات بني قبائل الشرق اجلزائري، وقبائل بين فما كان م

م انتهت بتوقيع 1881أفريل  24مخري التونسية لتشن محلة عسكرية على اململكة بداية من 
  .معاهدة باردو

 االجتماعيواقع الالمبحث الثالث: 

حوال اجملتمع التونسي أتدهور  إىلة الذكر لفاوضاع االقتصادية املرتدية السدت األألقد      
وضاع اليت مر التساؤل عن هذه األ إىلالصدمات املرتتبة عنها، وهو ما يدفعنا  كثريا منومعاناته  

 هبا هذا اجملتمع قبيل احلماية؟

 جناس:تركيب المجتمع التونسي حسب األ: أوال

 جناس املختلفة حيث تكون مما يلي:و خليط من األأكان اجملتمع التونسي عبارة عن مزيج      

مجايل فلم يكن ما عددهم اإلأيتوزعون بني املدينة والريف والصحراء،  ن:و ياألصلالسكان / 1
ن سكان املدن كانوا يقتصرون يف معاشهم أيتعدى املليون ونصف املليون نسمة. ويف حني 

يشون يف عزلة تامة عما احلرف البسيطة وعلى التجارة. كان سكان الريف مزارعني وفالحني يع
شباه البدو فهم سكان املضارب واخليم وقد أما سكان البدو و أومزارعهم،  همايدور يف قر 

عمق  إىلرار لفاساعدوا سكان الريف يف زراعتهم وحصادهم، لكنهم سرعان ما كانوا يلوذون ب
الببر  إىلصوهلم فتعود أما أ ...1و زيادة الضرائبأالصحراء عندما تتعرض البالد للجفاف، 

 . 2والقبائل العربية

                                                           
 / ه1413، بريوت )لبنان( ، الشركة العاملية للكتاب،1، طبو النهضة التونسيةأخري الدين التونسي بو محدان: أمسري  - 1

 .17ص م،1993
 .55م، ص1961القاهرة،  دار املعارف، ،1ط  ،-شعوب العامل  –: تونس حمسن حممد جوهر - 2
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 عيانالطبقة احلاكمة يف تونس وتضم الباي وحاشيته وكبار األ ميثلون ن:و تراك العثمانياأل/2
يف املدن، وقد كانت هلم نظرة احتقار للسكان  الفئةوضباط اجليش اإلنكشاري، وتتمركز هذه 

 .1دون على حقوقهمتيني وكثريا ما كانوا يعاألصل

و القوقاز أو غريها، وقد مت أرقاء البيض الذين ولدوا يف اليونان وجورجيا هم األ المماليك:/ 3
لكن يف القرن  ،شرائهم يف اسطنبول ويف غريها من طرف االتراك العثمانيني وهم يف سن صغرية

، 2م، أصبح معظمهم وزراء وقادة لذا الباي مثل مصطفى خزنه دار، وخري الدين باشا...19
خصوبة يف تونس بني  كثراألحيث كانوا يتمتعون مبكانة مرموقة يف الدولة حىت كانت االراضي 

 .3أيديهم

من افريقيا  األصلوهم يف  ،سودهم مجاعة من السكان يعرفون من لوهنم األ الزنوج:/ 4
وغالبا ما كانوا  ،تونس وباعوهم يف اسواق الرقيق كعبيد إىلالنخاسون ومحلوهم  هماسب ،السوداء

 اإلسالمن لكنهم عوملوا باحرتام بال تفاضل وال تفرقة أل ،و مزارعني صغارأسيادهم أخدما عند 
 .4جيمع بينهم اإلسالميساوي بني العبد وسيده ما دام 

نوعني طائفة اليهود التونسيني  إىليعيشون يف املدن ويف الريف، وينقسمون  اليهود:/ 5
غلبهم أالذين جاء  األوروبينيغلبية( الذين استوطنوا تونس مند أقدم العصور، وطائفة اليهود )األ

ن عذبوا فيها، ونكل هبم. بينما امتهن معظم اليهود التجارة خاصة جتارة أمن اسبانيا بعد 
 .5ضةلفاالذهب و 

                                                           
 .69،70حممد اهلادي الشريف: املرجع السابق، ص ص - 1
 .26م، ص 2003، تونس، 1، ط املدرسة احلربية بباردوحممود عبد املوىل:  - 2
 .18السابق، ص صدرامل ،ما جيب أن تعرف عن انتصاب احلماية الفرنسية بتونسعلي احملجويب:  - 3
 .80، 79حمسن حممد جوهر: املرجع السابق، ص ص - 4
 .  57، صنفسه - 5
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و أرتداد ندلس عن طريق حروب االسندلس الذين طردوا من األاأل وهم مسلم ندلسيون:األ/ 6
 ، وقد امتهن معظمهم يف1تونس كالجئني إىلفروا منها هروبا من حماكم التفتيش، فجاءوا 

 الحة والصناعة واحلرف.لفا

، وااليطاليني، واإلجنليز، نيالفرنسيهم يف الغالب من التجار  (:األجانب) األوروبيون/ 7 
املقيمني يف تونس  األوروبينيواملالطيني، والصقليني الذين اختلطوا بسكان تونس. ومل يكن هؤالء 

قناصل بلداهنم  أمامأي ميثلون -خيضعون لسلطة احملاكم التونسية، بل لنظام احملاكم القنصلية 
 . 2يتعلق باملسائل العقارية األمرإال إذا كان  -خالء سبيلهمإو أمعاقبتهم  إليهمالذين يعود 

 السكان في المجتمع التونسي  توزيع ثانيا:

 نوعني مها: إىلميكن تقسيم السكان يف تونس قبيل احلماية حسب طبيعة استقرارهم      

هم سكان املدن عموما الذين استقروا يف جهة تونس  السكان المستقرين )الحضر(:/ 1
اهلدوء نسبيا، ولذلك اسندت مهام  إىلكانوا ميالني   وقدوسهول جمردة والساحل والواحات 

 املماليك، ووجهاء البالط. إىلشراف على هذه املناطق اإل

تمر يف القبائل البدوية الذين هم يف ترحال وتنقل مس هم سكان السكان الرحل )البدو(:/ 2
 احلدود الليبية. إىلراضي شاسعة متتد على طول سهول جمردة أ

صفني متعاديني، مها: " احلسينية "  إىلوقد انقسمت القبائل يف جهة الشمال والسباسب       
اليت دارت بني حسني بن علي  األهليةاحلرب  إىلو"الباشية"، حيث يعود تاريخ هذا االنقسام 

 م.1740 –م 1735وابن أخيه علي باشا ما بني سنيت 

                                                           
 .55ص ،نفسه - 1
 .20السابق، ص صدرامل ،ما جيب أن تعرف عن انتصاب احلماية الفرنسية بتونسعلي احملجويب:  - 2
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 صفني متعاديني كذلك مها: صف " شداد "؛ إىلما يف اجلنوب فقد انقسمت القبائل أ      
 وهو من أنصار الباشية، وصف "يوسف "؛ وهو حليف للحسينية.

قبيل احلماية تواجد صفني متوازين القوى  ن البالد التونسية عرفتأبومن هنا ميكن القول       
الذي جعل الباي  األمرمها الباشية وشداد من جهة، واحلسينية ويوسف من جهة أخرى، وهو 

سياساته عن طريق  ذيستغل هذا التقسيم وهذا الصراع ملصلحته هبدف بسط سلطانه، وتنفي
( عندما غداهمبن  م )ثورة1864ضرب طرف بطرف، لكن ذلك سرعان ما تالشى يف انتفاضة 

جتاوزت القبائل خالفاهتا لتقف صفا واحدا ضد الباي وحكومته بسبب ارتفاع الضرائب 
 .1وكثرهتا

 

 الوضعية االجتماعية للبالد التونسية قبيل الحماية  ثالثا:

 ميكن اختصارها يف النقاط اآلتية:      

حالت تأزم بسبب فرض ضرائب ثقيلة على الشعب، وهو ما نتج عنه قيام  اإليالةعاشت  -1
 .2م 1864عام  غداهمها ثورة علي بن أبرز ثورات اجتماعية كان 

يف تونس،  األهايل؛ مثل وباء الطاعون، والكولريا الذي فتك خبمس األوبئةانتشار اجملاعة و  -2
اململكة التونسية مرض وبائي يعب عنه حيث حتدث عنه ابن أيب الضياف يف قوله " ... ظهر يف 

ض اهلند، ويعب عنه يف بالدنا بالكولريا، وتلقى أمرايف أرض احلجاز بالريح األصفر، وأصله من 

                                                           
للتوزيع ، الشركة التونسية 1ط محادي الساحلي،: ، ترم( 1956 - 1881تاريخ تونس املعاصر )أمحد قصاب:  - 1

  .16، 15ص ص  م،1986، )تونس(
 .255مجعة عليوي فرحان اخلفاجي: املرجع السابق، ص  - 2
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وصورته والعياذ باهلل، يصيب اإلنسان اسهال وقيء، فيصفر وجهه  ،اإلفرنجهذا االسم من اطباء 
 . 1يام ..."ويسود، وميوت يف ساعات أو قليل من األ

خصوبة يف تونس، فحىت  كثراألراضي غلبهم من املماليك على األأسيطر مقريب الباي و  -3
الذي عرف خالفا لبقية املماليك حبساسيته للمصلحة العامة مل يشذ عن هذه  باشا خري الدين
راضي شاسعة، وكان خيلط بني مصلحة البالد ومصلحة كبار أذ كان ميلك بدوره إالقاعدة 
م قانونا للخماسة؛ وضع مبقتضاه 1875م و1874ا ما جعله يصدر بني سنيت وهذ ،املالكني

احش للفئة الكادحة من السكان. وهكذا حكم على لفانظاما اجتماعيا يعتمد االستغالل 
 .2فيها أيامهم أفنواهؤالء املساكني حبياة البؤس على األرض اليت 

 إىلاضطر القبائل  األمر الذي السكان،كانت املوارد غري منتظمة وغري كافية لسد حاجيات   -4
 األوروبينيكان التجار   -3تعسف النظام احلاكم أمامخر والوقوف هنب مناطق احلضر من حني آل

، وهلم وضع األوروبيةواليهود يتمتعون بالعديد من االمتيازات، فمعظمهم كان حتت محاية القوى 
ذ كانوا خيضعون للقوانني املعمول إ ،ونساملقيمني بت األوروبينيشاهنم يف ذلك شان مجيع  ،خاص

حكومة الباي، والدفاع عن دى هبا يف بلداهنم ويدير شؤوهنم قناصل مكلفون حبمايتهم ل
 .4مصاحلهم ودعمها

   الواقع التعليمي :رابعالمبحث ال

 وساطبعد احتالل اجلزائر أدرك التونسيون سوء العاقبة. وطرح السؤال بإحلاح يف األ      
على  اإلصالحعملية  إىلالتونسية: ملاذا تأخر العرب واملسلمون وتقدم الغرب؟، فكانت اهلرولة 

                                                           
 .129، 128، ص ص 4ج  يب الضياف: املصدر السابق،أابن  - 1
 .18السابق، ص  صدرامل ،ما جيب أن تعرف عن انتصاب احلماية الفرنسية بتونس علي احملجويب: - 2
 .19نفسه، ص - 3
 .20، 19ص ص ،السابق صدرامل ،ما جيب أن تعرف عن انتصاب احلماية الفرنسية بتونس احملجويب:علي  - 4
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منذ زمن  يةاإلصالحخمتلف األصعدة، وخاصة اجلانب التعليمي، الذي أخذ حظه من املبادرات 
أمثال املشري  الفرتةخالل هذه  يةاإلصالح، ألن رواد النهضة 1م1855-1837باي  أمحد
وحممد  بريم اخلامس،و ابن أيب الضياف، و : خري الدين باشا، ـباي أو بعض مسؤويل الدولة ك أمحد

 األمةقبادو... أدركوا أنه ال هنضة وال تقدم يف ظروف تغيب فيها مل كة متشبعة مبا حيصن 
 احلضاري، فكانت الضرورة امللحة للنهوض باملؤسسات التعليمية املختلفة. للحفاظ على موروثها

 : مسسسات التعليم التونسيأوال

غايتها  تعددت وتنوعت املؤسسات التعليمة يف تونس، قبل انتصاب احلماية الفرنسية،     
األساسية يف اجململ واحدة؛ تثبيت وترسيخ العقيدة اإلسالمية ومبادئها يف اجملتمع التونسي، 

لى اللسان العريب واكتساب املعارف الداعمة هلا، من فقه وحفظ القرآن الكرمي، وثبات ع
  .لفصيح، دعامته النحو والبالغة والتفسريا

 الجوامع والمساجد -1

هري" لفاتعددت اجلوامع واملساجد على األرض التونسية، ابتداء من جامع "عقبة بن نافع      
، وجامع "الزيتونة" الذي بناه إمساعيل بن عبد اهلل )ه55-50، الذي بين ما بني )بالقريوان

الذي بين خالل  -جامع احلنفي" -ه، وجامع "باي93املعروف بتاجر اهلل سنة األنصاري 
جامع حديث بين بعد سنة  أولالعهد العثماين، أو جوامع العصر احلديث كجامع "نقرة"، وهو 

 . 2م1939

ولكن سنقتصر يف هذه اجلزئية من البحث على جامع الزيتونة، ودوره يف إرساء الركائز       
 اإليالةليمة، بعد أن صار موردا للعلوم، ورباطا لرجال العلم والعلماء داخل والقواعد التع

                                                           
، م1996، املكتب اإلسالمي، بريوت، 14، ج2، طالتاريخ اإلسالمي التاريخ املعاصر بالد املغربحممود شاكر:  - 1

 .121ص
 .181،151،65صم، ص 2000، دار عكرمة، دمشق، مساجد القريوانجنوة عثمان:  - 2
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التونسية، ملا لقيه من عناية واهتمام من قبل احلكومات واألسر املتعاقبة على إدارة البالد 
 (اطمي القرن العاشر ميالديلفا، أو (م10-م9) التونسية، سواء يف العهد األغليب بني القرنني

، أو يف العهد العثماين ما بني )م16-م13 (أو العهد احلفصي ما بني القرنني، )م973-م909
-1837(باي أمحدالعهد احلسيين وحتديدا عهد املشري  إىل، وصوال 1)م17-م16 (القرنني

-1859 (، وعهد حممد الصادق باي)م1859-1855 (، وعهد حممد باي الثاين)م1855
 .2)م1882

هو اجلامع للمسلمني يف الصالة من حيث بيت للعبادة، وجامعة لتعليم  جامع الزيتونةف     
التونسية، ألنه أقدم املعاهد العربية الثالثة  قطاراأل تعلوم الدين واللغة، وإن شهرته جتاوز 

، واجلامع األزهر الشريف مبصر، فجامع الزيتونة . جامع القرويني بفاس3املوجودة بشمال افريقيا
آالف طالب أغلبهم من املناطق التونسية البعيدة عن العاصمة مساكنهم  3يبلغ عدد تالمذته 

مبدارس أهل الب أمثال املدرسة الشماعية، وسنذكر بعض هذه املدارس اليت أسهمت يف النشاط 
 العلمي التونسي فيما سيأيت.

، اهتماما باجلرائد واحلديث يف السياسة خالل القرن وىلبة اجلامع يف مراحله األومل يكن لطل      
وضع ترتيبا للتعليم باجلامع، وزودت خزانته  ولباي األ أمحد. ويف عهد املشري 4الثالث للهجرة

                                                           
، ص م2013، دار كردادة، اجلزائر، 1، ج2، ط)م1956-1900 (الطلبة اجلزائريون جبامع الزيتونةخري الدين شرتة:  - 1

 .698، 695، 694ص
 .10،09خليفة الشاطر وآخرون: املرجع السابق، ص ص - 2
، دار الغرب 1بن احلاج حيي، ط تح: محادي الساحلي، اجليالينو  ، تقصفحات من تاريخ تونسوجة: اخلحممد بن  - 3

 .288م، ص1986اإلسالمي، بريوت، 
 .288، ص ، املصدر السابقوجةاخلحممد بن  - 4
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على حنو  2ية أو املكتبة العبدليةمحد؛ حيث اشتملت مكتبيت اجلامع املكتبة األ1بغالب الكتب
 .3لدجم ألف 20

مقرا حلضارة قد هرمت. ذهبت روحها ومل  باشا فكان جامع الزيتونة على عهد خري الدين     
يبق إال امسها، احلياة العلمية فيها مرتدية، والكتاتيب بدائية منتشرة يف القرى واملدن، غايتها 
حتفيظ القرآن، وقلما يبلغون هذه الغاية. يتلقى التلميذ فيها علوم الدين من فقه، وحديث، وفقه 

يقضي فيها التلميذ وقتا لفهمها، واجلدال يف العقائد، من كتب مقررة هلا متون وحواشي، 
 .4املدارس قائم حول املسائل حالل، أو حرام

ية أمهأن حلضارة العلوم  إىلباي الرامية،  أمحدفلم خيرج خري الدين باشا عن قاعدة املشري      
 بالغة يف صناعتها وخصوصا بعد زيارته لفرنسا. فجعل التعليم مقياس رقي وحتضر األمم. فكان

 اته العظمى حني ويل  على رأس الوزارة الكبى.إجناز رهان 

جامع الزيتونة، فانتخبت  إصالحومل يبخله حممد الصادق باي يف مساندته لوضع قاعدة      
جت بأمر الباي يف جلنة من علماء الزيتونة ورجال الدولة لتقرير هذه القاعدة تو  

 4 إىل، مقسمة 6فصل 67ية على مر األ، اشتملت 5م خاصة برتتيب التعليم27/01/1876
أبواب تتعلق بالعلوم الدراسية، وشؤون الطلبة واملدرسني وأعمال املشايخ النظار، وطريقة تنظيم 

 االمتحانات.
                                                           

 .169السابق، ص صدرامل ،خالصة تاريخ تونسحسن حسين عبد الوهاب:  - 1
املكتبة العبدلية بالزيتونة هي نفسها املكتبة الصادقية ألهنا أنشئت يف العهد احلفصي مث جتددت يف عهد خري الدين  - 2

 .289ص  السابق، صدروجة، املاخلنظر: حممد بن اباشا، 
 .289، صنفسه - 3
 .149السابق، صصدر أمحد أمني: امل - 4
 .735خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 5
، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع 2: طأليس الصبح بقريب التعليم العريب اإلسالميحممد الطاهر بن عاشور:  - 6

 .89م، ص2008والرتمجة، القاهرة، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، 
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ثالث وظائف: مستشار للمعارف بالوزارة الكبى،  باشا كما أحدث املصلح خري الدين       
 وتعيني نائبني هلذا املستشار جبامع الزيتونة.

لفرنسا، وتأثره بنظمها وتنظيماهتا، جعلته يرتب التعليم يف  باشا كما أن زيارة خري الدين       
. ولضبط الصرامة يف العمل أنشأ نظام التفتيش 1ثالث درجات: االبتدائية، الثانوية، العالية

داب، ، احلقوق، اآلالفلسفةاجلامع بعض العلوم العقلية مثل: الرياضيات،  إىلوالرقابة، وأضاف 
ا ومائة  ألف، وأهدى ملكتب اجلامع 2، علم السباحةالفلكاهلندسة املعمارية، التاريخ واجلغرافيا، 
 .3كتاب خمطوط، ونظمها تنظيما حديثا

 ومما حدده قانون الزيتونة اجلديد:      

 كيفية ابتداء تعلم التلميذ.  -أ

 .أوالمراتب التدريس بالكتب والعلوم اليت يتلقاها التلميذ  -ب

 متنح شهادات احلضور والسرية. -ج

 هم واحلفظ.لفايبين التعليم على  -د

 .4دقيقة وال تزيد عن ساعة ونصف 45حتديد مدة زمنية للدرس املعطى ال تقل عن  -ه

 (.بني  للمدرسني صفة تقرير الدرس الذي يبين على قواعد )القراءة، والشرح، والتمارين -و

 ألحوال التعليم.املراقبة العامة للنظار  -ز

 .1تنتهي الدراسة بامتحان لتحصيل شهادة التطويع "شهادة التعليم الثانوي" -ح
                                                           

 .736خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 1
 .55م، ص1975، دار القدس، بريوت، 1تر، تق: سامي اجلندي، ط ،تونس الشهيدةعبد العزيز الثعاليب:  - 2
 .168السابق، صصدر أمحد أمني: امل - 3

 .55عبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق، ص  - 4
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اعفائهم من التكاليف العسكرية  باشا ومن مكتسبات طلبة الزيتونة يف عهد خري الدين      
 .2وضريبة اجمليب

ظل ت  باشا ري الديناليت بادر هبا خ اتاإلصالحوخالصة القول أن النسبة الغالبة من هذه       
حبا على ورق، وخصوصا فيما يتعلق بتدريس العلوم احلديثة، بسبب معارضة شيوخ جامع 

من جهة، ومن جهة  يةاإلسالمالزيتونة، الذين رأوا وجوب اقتصار التعليم الزيتوين على العلوم 
واهلندسة ظل  حمدودا، العتمادها على  الفلكأخرى حتديد برامج العلوم العقلية مثل احلساب و 

جامع الزيتونة التعليم يف ، لكن ميكن القول أن 3متون قدمية جتاوزها التطور العلمي مبراحل شاسعة
يف البالد، الخنراط خنبة العلماء يف سلك املدرسني، وأصبح  ياإلسالملتعليم لعيار املأصبح هو 

 .   4الدولة هو مركز التعليم الرمسي بامتحاناته ومراقبة

تلقاه التالميذ يف الكت اب، وهي مرحلة التنشئة والتعليم، يكان التعليم ابتدائي   الكتاتيب: -2
والكت اب حمل علم خاص باملنازل، يتلقى الطفل املرتد د عليها من سن اخلامسة ملد ة مثاين سنوات 

ية للغة العربية وبعض املتون، واليت هتيئه بعد ول حفظ القرآن الكرمي، واملباد  األأوال، 5أكثرأو 
رف عن الكتاتيب يف تونس حينئذ أهنا نوعان، يقوم يف ، وما ع  6األعظماللتحاق باجلامع لمد ة  

 ول؛ النوع األيةاإلسالمبرتبية تالمذته سلوكيا، وتلقينهم املباد   -معل م القرآن- ظل هما املؤد ب
 املؤدب، والنوع الثاين خاص ببعض املنازل إىلد يدفعه اآلباء عام يشارك فيه العموم مبقابل زهي

أجرة املؤدب صاحب املنزل، يعامل بإجالل وتكرمي، مأكله ومشربه على صاحب الد ار،  يدفع
                                                                                                                                                                             

 .89حممد الطاهر بن عاشور: املصدر السابق، ص - 1
 .55عبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق، ص - 2
 .736السابق، صخري الدين شرتة: املرجع  - 3
 .94م، ص1991دار سراس للنشر، تونس، ب ط، ، جامع الزيتونة املعلم ورجالهحممد العزيز بن عاشور:  - 4
، /www.mawsouaa.tn/wiki، املوسوعة التونسية املفتوحة،الكتاتيب قبل احلماية وبعدها"" - 5

 .1، ص10:30hم، 24/03/2020
 .95السابق، صحممد العزيز بن عاشور، املرجع  - 6
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. 1اجلوار واألقارب أبناءذن له من أه إال من أبناءصاحب الد ار وال يشارك  أبناءيدر س املؤدب 
على ، ياإلسالمالتونسية، كغريهم يف العديد من مناطق بلدان املغرب العريب  اإليالةأهل  تعارفو 

له لوح  ىبنفسه فيعط هاملؤدب ويعرف إىلأيامه من الكت اب حيمل بعض النقود  أولالطفل يف أن 
، وعندما جيف يسطر بقلم القصب اجلاف، دون غمسه يف احلب، تكتب 2صغري يطلى بالْطف لْ 

 .3ليقوم التلميذ بإعادهتا بغمس القلم يف احلب البسملة وبعض احلروف

ها عب القطر التونسي، ملا حلقها من إصالحالكتاتيب و  إىلوقد التفت خري الدين باشا       
، وقاففتور وترد ي أحواهلا، وتدهور بناياهتا، ورث ة مرافقها ومفروشاهتا، ولسوء تصرف وكيل األ

فقام خري الدين باشا  .4العمومية وقافمداخيل األر احلسابات، ويستحوذ على الذي يزو  
العمومية، وطلب من  وقافلوضع حد  الختالسات موارد األ وقافم ببعث إدارة األ1874

املدارس  - وزارته إحصاء عدد املتعلمني، واملدرسني، واجلوامع، وأن يشمل التقرير عدد املكاتب
باشرين هبا، وشرح أحوال املؤدبني، وشرح أحوال  املعدة للتعليم، وعلى عدد األطفال امل -القرآنية

 .5بال على التعليم أو التغافل عنهإقكل بلد، من 

لسنة  -املدارس القرآنية-لعملية إحصاء املكاتب  6وهذا منوذج من منطقة اجلريد       
 م.1874

                                                           
 .95، صنفسه - 1
، 2، ج01، ط: رمزي منري بعلبكي، تحمجهرة اللغة: أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزديالطني اليابس. ينظر:  - 2

 .919م، ص1987، بريوت ،دار العلم للماليني
، م1889عشر إىل سنة  آليات ومناهج تعليم الكتاتيب باجلريد التونسي من بداية القرن التاسعسكينة عصامي:  - 3

 .117جامعة صفاقس، تونس، ص
 .1الكتاتيب قبل احلماية وبعدها: املرجع السابق، ص - 4
 .122سكينة عصامي: املرجع السابق، ص - 5
اجلريد: منطقة بتونس تطلق على منطقة اجلنوب الغريب للبالد التونسية، تشمل توزر، ونفطة، ودقاش، ونفزاوة، وقفصة،  - 6

 والواحات.
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 م:1874مجموع أعداد المكاتب والمسدبين والمعلمين في بلدان الجريد 

 عدد املتعلمني عدد املدرسني اجلوامع والزوايا عدد بلدان اجلريد

 نفطة-

 توزر-

 الوديان-

 احلامة-

37 

26 

14 

3 

37 

33 

14 

3 

366 

561 

153 

57 

كما وجدت الكتاتيب بزوايا الطرق الصوفية اهلامة مثل الطريقة القادرية، والرمحانية، بتوزر،        
مدرسة  ألفم 1879، فقد بلغ عدد الكتاتيب سنة 1ونفطة. وكان بكل حي كتاب خاص به

. واستمرت الكتاتيب يف تأدية دورها 2مدرسة يف تونس وحدها 111التونسية، و اإليالةقرآنية ب
عموما، ومنها البالد  يةاإلسالمملستوى التعليم العريب يف البالد  وىلالتعليمي باعتبارها النواة األ

 . 3شرهناية القرن التاسع ع إىلالتونسية 

  الزوايا -3

، واملريدين الفقراءصبغة صوفية، ونقاط التقاء مشايخ الصوفية، و بلتعليم لاعتبت الزوايا حمال       
من كل مكان، وأعدت إلقامة املسافرين، كما اعتبت معهدا علميا يتلقى فيه التالميذ القرآن 

أو اللغة، يتغذون مبباد  الطرق الصوفية، وأقواهلم  الفقهالكرمي، ومباد  العربية، وبعض املتون يف 
. أغلبها انتشرت يف البوادي والقرى، كما حيتفظ بأقوال صاحبها الويل 4مع بعض شطحاهتم

                                                           
 .126، صالسابقسكينة عصامي: املرجع  - 1
 .1الكتاتيب قبل احلماية وبعدها: املرجع السابق، ص - 2
 .677خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 3
 .675، صخري الدين شرتة: املرجع السابق - 4
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حد التقديس، وغالبا ما تكون الزوايا مرتبطة بضريح ألحد  إىلالذي يصل اهتمام مريديه 
بيوت للوافدين عليها من زو ار وطلبة، أو املرابطني املشايخ من أهل الزهد، والكرامات، هبا 

قصد االسرتاحة، وغالبا ما حتتوي على 1الديار املقدسة، أو العائدين منها إىلاحلجيج يف طريقهم 
، وكانت تنظم فيها الدروس على العهد احلفصي مثال، وأصبحت بتونس أمالكمطعم وحتبيس 

تعليم، وتأدية الرسالة الرتبوية خالل القرن اخلامس هجري واحلادي عشر ميالدي مراكز لل
 .2الريف. مواردها املالية الصدقات، والزكاة، واهلبات أبناءاالجتماعية والثقافية، وخصوصا بني 

سبق احلديث عنها (ومع مرور الوقت ظهرت مدارس ومؤسسات اجتماعية؛ كالكتاتيب       
فانقطعت األدوار التعليمية عن الزوايا، وختصصت يف تعليم الطرق الصوفية،  )والتفصيل فيها

الزوايا  أهمب يرتت ميكن. و 3معينة أوقاتفأصبح إقبال املريدين عليها لريددوا أذكار ومدائح يف 
 اليت ظهرت 

 على النحو التايل: التونسية اإليالةخالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر على أراضي 

 -ه 1291(زاوية سيدي أيب لبابة الصحايب: حلسن بن الطيب التونسي بقابس تأسست يف -أ
 م(.1874

 م(.1876-ه1293(الزاوية العيساوية جبارة قابس أنشئت سنة  -ب

 م.1759زاوية سيدي احملجوب بقصور الساف: أنشأها علي باشا الثاين املتويف سنة  -ج

 م(.1859-ه1276(زاوية سيدي عمر عبادة بالقريوان بناها حممد الصادق باي سنة  -د

                                                           
 .نفسه - 1
 نفسه. - 2
 .677نفسه، ص - 3
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زاوية سيدي عبد القادر باحلمامات: زاوية قدمية جددها محودة باشا احلسيين سنة  -ه
 م(.1798-ه1213(

 م.1850م، ومت سنة 1846زاوية سيدي عبد القادر بنهج الديوان بتونس، بدأ بناؤها سنة  -و

م، وجد د قب تها حممد 1850باي سنة  أمحدسيدي إبراهيم الرياحي، بناها األمري املشري  زاوية -ز
 م.1878الصادق باي يف 

م ومت 1852زاوية سيدي اعلي شيخة مبدينة تونس بناها الوزير مصطفى خزنه دار يف  -ح
 ترميمها لتحتضن مركز اخلط العريب.

ن حسني الثاين بن حممود، توىل احلكم زاوية سيدي مدين مبدينة تونس، بناها حممد ب -ط
 .1م( صاحب ضريبة اجمليب وعهد األمان1855-1859)

بن خلف بن رزين بن يربوع بن حنظلة بن إمساعيل  مامزاوية سيدي حمرز وصاحبها هو األ -ي
، مث (م1022 -ه413)بن عبد الرمحان بن سيدنا أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه، تويف سنة 

م(، وكان 1882-1859عمارهتا يف عهد حممد الصادق باي الذي توىل احلكم)أعيد جتديد 
املباشر هلندسة بنائها، والقائم على أشغاهلا األمري حسونة بن مصطفى، وهو ضابط من خرجيي 

 .2املدرسة احلربية بباردو

أسست املدارس يف تونس من زمن احلفصيني لتدريس األدب، واللغة، والتاريخ،  المدارس: -4
، واحلديث، وتفسري القرآن الكرمي، وتوسعت هذه املدارس لعلوم غري دينية ليتسىن للوافدين الفقهو 

، ومن هذه املدارس من أقيمت على مقربة 3كاألندلسيني تدريس هذه املواد  األخرى قطاراألمن 
                                                           

، 20:30hم، www.mawsouaa.tn/wiki/ ،04/03/2020 أشهر الزوايا، املوسوعة التونسية املفتوحة، - 1
 . 4، 3ص ص

 .5ص  ،نفسه - 2
 .678، صالسابقخري الدين شرتة: املرجع  - 3



 الواقع التونسي خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر ميالديالفصل األول          

36 
 

من املساجد، خصصت فيها مقرات إلقامة القاصدين من بعيد. يشرف عليها قيم يتوىل 
 ا.مسؤولياهت

العوامل الزدهار احلياة التعليمية بتونس، وإقبال الطلبة على  أهموتعتب نشأة املدارس من       
 نذكر: ةالفرنسيهذه املدارس يف تونس قبل احلماية  أهمالتعليم، ومن 

ه على يد أيب زكريا احلفصي، 633املدرسة الشماعية: شيدت حول جامع الزيتونة سنة  -أ
، ومن أشهر املدرسني هبا أيب إسحاق -باعة الشمع-سوق الشماعني  إىلوترجع تسميتها نسبة 
ه، تواصل عقد الدروس هبا 749ه، أيب عبد اهلل بن عبد السالم 733إبراهيم بن عبد الرفيع 

 .1م20القرن  إىل

 حكم تونس ما 2لو م على يد علي باشا األ1742مدرسة حوانيت عاشور: أسست سنة  -ب

املالكي، رتبت فيها دروسا  الفقهم( لطلبة العلم، وجعلها وقفا على طلبة 1756-1782بني )
 .3هاماملتغطية نفقاهتا، وخصص فيها بيت أل أوقافللحديث الشريف، ح بست عليها 

م جعلها وقفا على طلبة 1752املدرسة الباشية: أسست بدورها على يد علي باشا سنة  -ج
للصلوات اخلمس مبسجد املدرسة،  ماميكون املدرس حنفيا وهو اإل احلنفي، واشرتط أن الفقه

هذه . السبعة وختم صحيح البخاري يةاإلسالمإلحياء املواسم  وقافخصص هلا مقدار من األ

                                                           
 .680، صنفسه - 1
سنة  30هو علي بن حممد متت تربيته على يد عمه احلسني بن علي الذي حرضه على اقتناء املعارف، وملا كب وبلغ  - 2

م( بعدما قتل عمه احلسني 1756 -1728م، توىل حكم اإليالة التونسية )1725لقبه عمه بلقب الباشا يف أواخر سنة 
 ما جيب أن تعرفه عن تاريخيد أنظر: حممد اهلادي الشريف: م جنوب القريوان خلالف حول والية العهد: للمز 1740سنة 

 .84م، ص1993، دار سراس للنشر، تونس، 3، تع، حممد الشاوش، حممد عجينة، طونست
 .681خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 3
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من رمضان،  27املواسم هي: عاشوراء، وليلة اإلسراء واملعراج، وليلة النصف من شعبان، وليلة 
 .1األضحى، ويوم عرفة، وعيد الفطروعيد 

 باي أن تكون له مؤسسة تربوية تعليمية عصرية، تعىن أمحدمدرسة باردو احلربية: أراد املشري  -د
ه املوافق ليوم 1256ريج ضباط يف اجليش النظامي فقام بتأسيسها يف غرة حمرم من سنة خبت

ليمية الرتبوية والتع الفنونوجلب هلا أصحاب الكفاءة العالية يف  2م1840مارس  05اخلميس 
س فيها أساتذة ايطاليون ، در  (آالي كايل قارس)والعسكرية. توىل إدارهتا املستشار اإليطايل 

واجنليز وفرنسيون الرياضيات، التحصينات واملدفعية، ومن املواد اليت درست هبا اللغة العربية، 
ومن أساتذهتا العرب الشيخ حممود قبادو غري أن هذه املدرسة مل  ،القرآن الكرمي، النحو...

م حيث كان شبه 1856يتواصل عملها بذهاب مؤسسها، ومبايعة خلفه املشري حممد باي 
 .3أمي

 يغلب عليها الطابع  1875يناير  13يف  ت: هي مؤسسة علمية تأسس4مدرسة الصادقية -ه

نفسه، باشا انوهنا وبرناجمها، ترأسها خري الدين ، تشكلت هبا جلنة إلعداد ق5العلمي العصري
ه، انقسم 1291ذي احلجة  05م املوافق ل 1875الصادر يف يناير األمرومبقتضى فصول 
شعبة األدب كما  وىل، األاألخرىثالث شعب مير هبا الطالب واحدة بعد  إىلالتعليم باملدرسة 

االبتدائي الذي يدوم أربع سنوات، حيفظ  مساها الشيخ عبد العزيز الثعاليب، وهي خمصصة للتعليم
خالله التالميذ شيئا من القرآن، واحلديث الشريف، ويتعلمون القراءة والكتابة، ومباد  اللغة 

بالنسبة - الفقهية مثل منت ابن عاشر يف ساسالعربية والعلوم الشرعية من خالل حفظ املتون األ

                                                           
 .682ص ،خري الدين شرتة: املرجع السابق - 1
 .37،36صأمحد ابن أيب الضياف: املصدر السابق، ص  - 2
 .683خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 3
 مسيت هبذا االسم نسبة إىل أمري العصر أنذاك حممد الصادق باي. - 4
 .56، صم1975، دار القدس، بريوت، ماي 1وتق: سامي اجلندي، ط ، ترتونس الشهيدةعبد العزيز الثعاليب:  - 5
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ية يف لف، ومنت األجرومية واأل-للتالميذ احلنفيةبالنسبة - مام، ومنظومة اإل-للتالميذ املالكية
، أما الشعبة الثانية متخصصة يف التعليم الثانوي تدوم الدراسة فيه مخس سنوات، برامج 1النحو

، وعند وصول يةاإلسالمهذه الشعبة مماثلة لبامج جامع الزيتونة يف دروس اللغة العربية والعلوم 
جامع الزيتونة  إىلهذه الشعبة ميكنه أن ينتقل من الصادقية  إىل وىلالتلميذ وانتقاله من الشعبة األ

الدراسة، أو ميكنه أن جيمع بني شعب الدراسة يف الزيتونة أو املدرسة، وآخر ثالث شعبة  ولاليز 
استند األساتذة فيه ملدرسني من  ،والعلوم الوضعية تدوم الدراسة فيه سبع سنوات األجنبيةاللغات 

اجلغرافيا والكيمياء والعلوم  زاولةيطاليا الذين جلبوا معهم املعدات الالزمة ملتركيا، وفرنسا، وإ
، وعني على رأس إدارهتا العريب زروق مديرا ونائبان مها األمري 2الطبيعية والرياضيات واللغات احلية

حمرم  20وعمر بن بركات، وبلغ عدد التالميذ املرمسني عند افتتاحها يوم  إسكندر(اآلي )
تلميذ مخسون منهم  150تلميذا، التحق منهم  167م 1875فيفري  27 ـه املوافق ل1292

ا مامإ، وعني الشيخ حممد البارودي 3مقيمون، ومائة يدرسون هبا يف النهار ويغادروهنا يف املساء
من جامع الزيتونة عشرة مدرسني للتدريس يف باشا نتدب هبا خري الدين للمدرسة سنة افتتاحها وا

كما دعمها بقاعة للعالج والتمريض، وطبيب   ،القسم الثانوي منهم ستة احناف وأربعة مالكية
 يتوىل زيارة املدرسة بشكل دوري.

تبة من مع أمالك، و 4ذات املورد الوافر أوقافخصص هلا موارد مالية لتغطية نفقاهتا، من     
البالد من حتبيس كاملنعم الشيخ حممد عريف ناظر  أعيان، وما أثره 5داره مصطفى خزن أمالك
، 6وقف على تالمذة املدرسة مخسة مواضع زيتونا بغابة تونس؛ الذي احلرمني الشريفيني أوقاف

                                                           
 .648خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 1
 .186السابق، ص صدرامل ،خالصة تاريخ تونسحسيين عبد الوهاب:  - 2
 .646خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 3
 .177السابق، ص صدرامل ،خالصة تاريخ تونس عبد الوهاب: ينحس - 4
 .645خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 5
 .317السابق، صصدر وجة: املاخلحممد بن  - 6
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ومئة كتاب  األفوعمل خري الدين باشا على تنظيم مكتبتها تنظيما حديثا، ووهب هلا من عنده 
. ويبدو أن املدرسة الصادقية لقيت اهتماما بالغا من احلكومة التونسية واستحسانا من 1حمفوظ
البالد من آباء تالمذة الصادقية باعتبارها مركز ختريج قيادات سياسية وإدارية، قادرة على  أعيان

ثال اهلادي السبيعي الحقا أم يةاإلصالحإدارة احلوار مع احلضارات الغربية بارزين يف احلركة 
، وحممد 2م1905والذي طبع سنة  ةالفرنسياللغة  إىلمرتجم كتاب الثعاليب "الروح احلرة للقرآن" 

 . 3نبة وغريهم من النخب اليت تقلدت الوظائف الساميةااألصرم، وعلي باشا ح

أن املدارس التعليمية عموما وجامع الزيتونة والصادقية خصوصا، هنا ما ميكن استخالصه      
املعارف كوهنا فتحت افاقه على علوم متكاملة وفضائل  إىلاقنعا الطالب بأنه ال يزال يف حاجة 

أخالق كرمية وعزائم جبل عليها سلفه، وأقامت تعليما يصون للغة روحها، وحيفظ للثقافة أصوهلا 
كانت منبعا للحركات الوطنية ومهدا للمصلحني املخلصني ف ،يةماإلسالومكوناهتا العربية 

 ألوطاهنم.

اليت متكنها من  األسسوالسؤال الذي يطرح نفسه. هل امتلكت هذه املدارس الدعائم و      
هوية  أبعادمواكبة التطورات السريعة الناجتة عن دخول البالد يف عهد جديد يطبعه نفوذ حيمل 

 ؟ يةاإلسالمالعربية  األمةها الذوبان وضياع مآثر وأصول سلف وحضارة وافدة، أم مصري 

   في تونس األوروبيةالمدارس الكنيسية و ثانيا: 

أن مصلحة أي سلطة استعمارية توسيعية إذا ما  ةالفرنسيلقد أدركت سلطات احلماية       
الروابط ذات الضرورة  أهمأرادت حتقيق طموحاهتا، ونواياها غري املصرح هبا، عليها الرتكيز على 

 االجتماعية واملنفعة العامة كاملدارس، واملستشفيات مثال ملا هلا من فعل إجيايب.

                                                           
 .168السابق، ص صدراملأمحد أمني:  - 1
 .36الطاهر عبد اهلل: املرجع السابق، ص - 2
 .651خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 3
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واهلدف االقتصادي وغريه يبقى هدفا اسرتاتيجيا قامت احلملة العسكرية ألجله، وما تلك       
 الفرنسيامة، و االمتيازات االقتصادية إال دليال على ذلك، فلذلك كان دور التعليم األوريب ع

جعلت اليت  األوروبيةخاصة ال خيرج عن سياق اهليمنة وخلق أجواء تسمح بتغليب لغة الثقافة 
، ولذلك استغلت كل -ةالفرنسيالسياسة - السياسة اجلديدة الوافدة أمامالشعب التونسي ينبطح 

لزيادة نسبة من امتيازات اقتصادية وتزايد امتالكها للعقارات  األوروبيةما أتيح للجاليات 
، 1اإليالةالعالقات الودية بني البايات ورؤساء الدول وقناصلها داخل  إىل ةفاضإاالستيطان، 

م مبكانة 1856بتونس  منذ تعيينه قنصال (روش ليون) الفرنسيذلك متتع القنصل  إىل ةفاضإ
 .2وعالقة خاصة مع الباي

ففي إطار هذه االمتيازات والتقارب األورويب التونسي أسست راهبات القديس يوسف       
أسس بدوره مدرسة أخرى للذكور  (بورقاد)واألب  ،مدرسة للفتيات أولم، 1843سنة 

، أما اجلالية اإليطالية مبساندة القنصل اإليطايل يف تونس، أنشأت مدرستني يف حلق 3م1854
على  4(crispi)( كريسيب)واحدة للذكور، وأخرى لإلناث، اللتني أقدم الوزير اإليطايل الواد 

                                                           
ومن ذلك التقارب احلاصل بني السلطة الفرنسية بباريس، واملشري أمحد باي، ووزرائه عند زيارة أمحد باي إىل فرنسا، وما  - 1

لفضة مكتوب على أحد وجهيها "سعادة بك تونس قد اقطعة من خالص لقيه من ترحاب وتبجيل وهدايا، أمهها سك 
م املسيحية"، وعلى الوجه اآلخر "صورة السلطان"، وطبعوا أمثاهلا من 1846شرف دار السكة بباريس حبضوره يف سنة 

رسالة ، م1939 -1883السياسة التعليمية الفرنسية يف تونس حممد قدور: انظر: النحاس وأهدوها للباي وأتباعه. 
 .21م، ص2004ماجستري، قسم التاريخ، جامعة اجلزائر، 

 .21صنفسه،  - 2
، جملة أفكار التعليم العصري يف تونس بني الواقع والطموح خالل النصف األول من القرن العشرينحممد بوطييب:  - 3

 .18م، ص2019، جامعة املدية، 2ع، 7مجوآفاق، 
م( رجل دولة إيطايل مرافق زعيم الوحدة اإليطالية كاريبالدي، وأصبح رئيسا 1901-1818كريسيب فرانسيسكو )  - 4

 .104نظر: حممد قدور: املرجع السابق، صاللمجلس األعلى يكرن عداءا دفينا لفرنسا. 
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م. اجلالية املالطية 1886ي للحكومة اإليطالية عليهما سنة الفعلتنظيمهما من خالل اإلشراف 
 . 1م، واليت اختذت اللغة املالطية لسانا هلا1856بدورها استفادت من مؤسسة أنشأت مع بداية 

بقرطاج مببادرة  (شارل)م تأسس معهد القديس 1880وقبيل سنة من انتصاب احلماية       
ملك فرنسا، فكان معهدا دينيا  (لويس)، محل املعهد اسم القديس 2(الفيجري)الكاردينال  من

إال  ةالفرنسييسهر على تعليم أعضاء مجعية املبشرين باجلزائر، براجمه ال ختتلف عن برامج املعاهد 
 .3م1881يف اختيار اللغات احلية، بلغ عدد تالميذه مخسني تلميذا سنة 

 ،مدرسة إيطالية وفرنسية تبشريية 20 الفرنسيووجد يف تونس عند دخول االستعمار       
 .4تدرس من شاء من التونسيني حسب املناهج الغربية

م أوقع هزة عنيفة 1830للجزائر  الفرنسيأن االحتالل  إىللص خن الفصلويف ختام هذا       
ويصعب  هماسني؛ إذ أشعرهم على حد سواء أن اخلطر دو ؤ ر  رئاسة ومنييف نفوس التونسي

اهلروب منه، وتوخيه يقتضي األخذ بأسباب النصر، والتقدم احلضاري، والقضاء على كل تقليد 
خصوصا أهنا  ةالفرنسية امتدادا طبيعيا للهيمن اإليالةالركود ويبقي عليه، وإال صارت  إىليسوق 

على الثغور الغربية من البالد. مل خْيف عن التونسيني هذا اخلطر احملدق ببالدهم، فقد كانوا 
حيسون به وإن كانوا يتغافلون عنه وال يذكرونه، ورمبا أصبح استشعار اخلطر هو الدافع لتبين 

الدولة التونسية عرفت نظم فات إلنقاذ ما ميكن إنقاذه، إصالحمساعي بناء دولة عصرية، وبروز 
حديثة يف اإلدارة والقضاء واملؤسسات العسكرية واملدارس التعليمية باالقتباس من األساليب 

                                                           
 .21، صنفسه - 1
أسقف اجلزار وقرطاج، مؤسس مجاعة مبشري إفريقي  (lavigerie-charles( )1825-1892الفيجري شارل) - 2

( هبدف تنصري القارة السمراء، كان من أكب املسامهني يف عملية التوفيق les peres blancsاملعروفني باآلباء البيض )
 .17، صاملرجع السابق حممد قدور:انظر:  بني الكنيسة واجلمهورية يف املستعمرات.

 .636السابق، صخري الدين شرتة: املرجع  - 3
 .57عبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق، ص - 4
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واليت قامت هبا السلطة التونسية املمثلة يف  ،من خالل تلك الزيارات للدول الغربية ،الغربية
عهد جديد، لعلها تكتسب مناعة  إىلالذي أراد من اململكة أن تتحول  ؛شخص " الباي" نفسه

ة االستعمارية، لتضاف مساعيه مهاوحتصينات حضارية قد تؤجل ولو لوقت غري قريب عهد املد
" تؤدي نفس الدور هبدف إنقاذ باشا ات خري الدينإصالحية جاءت بعده" إصالحمساٍع  إىل

 ارك.ومحاية اإلجاصة التونسية من االقتطاف كما مساها املستشار األملاين بسم

مل يسلم الشعب  اإليالةوالتحسينات اجملسدة على أرض  اتاإلصالحهذه اجلهود و       
تورة تكاليفها، سواء الضرائب)اجلباية القاسية( اليت اثقلت كاهله، أو االثار االتونسي من دفع ف

 داهمغاملرتبة عن مضاعفتها؛ املتمثلة يف الثورات الداخلية لسكان البوادي أعنفها ثورة علي بن 
م(، أو عهد 1859-1855م، واشتداد اجلفاء بن البيليك والرعية يف عهد حممد باي)1864

م، إذ تأزمت األوضاع االجتماعية وتعاقبت احملن ونوائب الدهر من 1859حممد الصادق باي 
م 1868م، ومحى التعفن سنة 1867كالكولريا سنة   األوبئة، وانتشار الفالحيرداءة احملصول 

 إىلبدخول اململكة يف االستدانة اخلارجية اليت ساقت يف هناية املطاف  أكثرلتسوء األحوال 
مستوى املناعة الكافية  إىلاحملتوم الذي مت تعطيله، وتأجيله بتحسينات، وحتصينات مل ترتق  األمر

 من فقدان سيادة البالد، وعزة العباد. 

، وتارخيها يف األمةفما هو يا ت رى املظهر اجلديد الذي ستظهر به املؤسسات الراعية لوحدة      
يك الوحدة التارخيية، والدينية، واللغوية لشعب بريء، تارة بالعنف، كادة يف تفجخضم مساع 

 فاء املشروعية على تعدي غري مشروع؟ضوتارة بإصدار أغطية قانونية إل
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 ةالفرنسي التعليم في تونس زمن الحماية
(1881-1956) 

 الكبرى ةالفرنسيالمشاريع التعليمية  :ولالمبحث األ 
 
  الحماية أثناءأنماط التعليم في تونس  الثاني:المبحث 

 

  :الحماية أثناءالمسسسات التعليمية المبحث الثالث 
 
 :التونسي تجاه السياسة التعليمية الموقف  المبحث الرابع

 ةالفرنسي
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يف تاريخ تونس، اليت تعالت  الفرتاتم( من أجل  1881-1830ما بني ) الفرتةعتب ت        
بضرورة فهم سر التقد م األوريب، وأنه ال مناص من إدراج العلوم التجريبية  اإلصالحفيها أصوات 

يف احلياة العلمية العربية ملنافسة العامل املوازي )األورويب(، ويف مقدمة هؤالء املصلحني حممد قبادو 
 . 1اللغة العربية إىل األوروبيةمرتجم الكتب 

، وزرع اليقظة يةالفكر استمرت املؤسسات التعليمية يف عطاءاهتا العلمية، و  اإلطارويف هذا        
يف نفوس طالهبا، باعتبار ذلك قاعدة حلماية اململكة من الوقوع بني فكي كماشة احلماية 

لو وجدت النية الصادقة من رئاسة وحكومة تونس، خالل املرحلة القريبة من خروج  ةالفرنسي
. لذلك ست فرض على احلكومة التونسية ةالفرنسيعهد احلماية  إىلتونس من عهد االستقالل 

جوان  8م(، واملرسى)1881ماي  12ات جديدة مبقتضى اتفاقية باردو)إصالحشعبها و 
واطماعه، وتقويض السيادة التونسية، وكرامة التونسيني،  ،الفرنسيم( لتكريس الوجود 1883

حيوية،  كثراألتعويل على قطاع التعليم، باعتباره القطاع الفيبدو أن سلطة احلماية عولت أشد 
ضمانا للهيمنة على اململكة، ومن مث السعي  كثراألومصدر رقي وتقدم األمم، وألهنا رأت فيه 

ه، وحماصرة التعليم احلر، والتعليم الرمسي األصيل كجامع سعيا حثيثا لفرض رقابة مشددة علي
م " 1883ماي  6املؤرخ يف  األمرمبقتضى  (بول كامبوت)الزيتونة، فبعثت إدارة املقيم العام 

خمو ل صالحيات وزير مكل ف  (لويس ماشويل) إىلإدارة التعليم العمومي"، وأسندت إدارهتا 
  ."جبميع شؤون التعليم بالبالد التونسي

احلماية  أثناءبناء على سلطة احلماية ونظمها اجلديدة، ما هو اجلديد يف قطاع التعليم        
 التونسي؟ الفعلعلى تونس، وكيف كان رد  ةالفرنسي

 

                                                           
 مؤلف. 40متت االشارة يف الفصل األول إىل ثلة من األساتذة ورجال اإلصالح التونسيني الذين ترمجوا ما يزيد عن  - 1
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 الكبرى: ةالفرنسيالمشاريع التعليمية : ولالمبحث األ

ال أن هدفها كان واحدا أال إاملوجهة للتعليم يف تونس،  ةالفرنسيتعددت املشاريع واآلراء         
 ،وهو فرنسة وتغريب اجملتمع التونسي؛ فبالرغم من اختالف الظروف اليت ظهر فيها كل مشروع

عب عدة مشاريع ميكننا حصرها فيما  وعروبة اجملتمع التونسي املسلم أصالةفالغاية كانت حمو 
 يلي:

 م(  1882-1880والمدرسة االبتدائية العليا ) 1(جول فيري)مشروع  :أوال

خمتلف  أوساطمحالت جس النبض يف  إجنازقضي بت( ferry) (فريي)كانت خطة        
 ذنتائج ميكنه االعتماد عليها يف تنفي إىلاجلاليات، وخاصة بني السكان املسلمني، والوصول 

 .خطته

على تضطلع بتعليم يف تأسيس مؤسسة للتعليم االبتدائي األ تتمثلف (جول فريي)نية ما أ        
فرنسة الطبقة الوسطى، من جتار وصناعيني وحرفيني، بغية توفري احملاسبني  إىلخاص ومهين موجه 

  2وصغار املهندسني املدنيني. األعوانواملوظفني و 

كانت موجهة للتالميذ الذين ترتاوح   الفرنسيهذه املدارس من وجهة نظر املسؤول        
الذين  ئكأولمن بني  أوىلسنة، يتم انتقاؤهم يف مرحلة  ةعمارهم ما بني احلادي والثاين عشر أ

                                                           
االمباطورية  نه مهندسعن مل نقل إلفاعلني، ا(: أحد أكب رجاالت اجلمهورية الثالثة 1893-1832جول فريي ) - 1

الفرنسية، كونه من بني أكب املدافعني عن املد التوسعي االستعماري، وقد تقلد عدة مناصب حكومية يف فرنسا، منها نائبا 
ن اصيح رئيسا للحكومة على أيف البملان مث واليا على حمافظة السني مث سفريا باليونان مث وزيرا مكلفا بالرتبة الوطنية، إىل 

جول فريي مهندس االمباطورية دحو فغرور:  :انظر .(1885إىل غاية 1883مث من  1881إىل غاية 1880فرتتني )من 
 .111ه، ص1432م/2011، اجلزائر، 1ع، جملة عصور جديدة، الفرنسية

 . 38، صاملرجع السابقحممد قدور:  - 2
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دىن من املدرسة الصادقية، والذين يتوفرون على احلد األ وأهم باملؤسسات الدينية تساوا در ولاز 
 1جانب اجلغرافيا واحلساب. إىل، ةالفرنسييف اللغة  وىلاملباد  األ

 إجنازال عب إن خدمة فرنسا سياسيا وحضاريا لن تكون أ (جول فريي)وبالتايل فقد رأى         
 ةالفرنسيوهي املدرسة اليت يقوم فيها املعلمون العرب بتدريس  ،مدرسة "فرنسية للمسلمني"

 2للعرب املسلمني.

على احرتام اهلوية الدينية،  اإلبقاء إىلكان يرمي   (جول فريي)ن مشروع أ وهبذا خنلص إىل        
وبصفة خاصة انطالقا من  ةالفرنسيدماج، فرنسة العنصر التونسي عب املدرسة يليه وبغرض اإل

ية أمها هلا من ن هذا املشروع ارتكز على مسالة " التكوين املهين " ملر أنفسها، كما  ةالفرنسياللغة 
 .الفرنسييف تشجيع االستيطان 

 م 1881 (Josserand )3 (جون جوسران)مشروع  انيا:ث

وسيلة مؤهلة إلدماجهم،  أحسنللتونسيني يعد  ةالفرنسين تعليم اللغة أ (جوسران)اقتنع        
دماج بواسطة مهمة اإل إجنازن أ" بـ: احيث كان مقتنعداة الوحيدة، ن ذلك مل يكن ليعتب األأال إ

صعبا " بفعل عنصر املناعة الذي كان يتمتع به املسلمون، حيث مل  أمراالدين املسيحي يعد 
فكرة تعليمهم كانت هذه الوضعية،   أمام. و أصالتهميكن من السهل حتويل التونسيني عن 

لكن يف  ،إليهم األوروبية األفكارتكون النتيجة انتقال كم معتب من  ىتجهدا، ح أقل ةالفرنسي

                                                           
 .38، صنفسه - 1
 .  39، صحممد قدور: املرجع السابق - 2
جون جوسران: كان حمررا سياسيا برئاسة اجلمهورية الفرنسية واملسؤول املباشر عن شؤون تونس، قدم إىل تونس يف  - 3

. ن حرر تقريرا مفصال حول التعليم باملنطقة مع هناية السنةأم، من أجل دراسة مشاكل البالد، فكان منه 1881منتصف 
 . 40، صانظر: نفسه
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بضرورة عدم االقرتاب من املدارس الدينية عب املضايقة، والعمل  (جوسران)نفس الوقت طالب 
 1على تشجيع البعض منها.

تونس من املسلمني، مرجعها  أبناءلقضية تعليم  (جوسران) هاأوالفالعناية اخلاصة اليت         
دراكه مدى الكم اهلائل من التونسيني الذين يتخذون من املدارس الدينية معقال لتعلمهم، إ إىل

غراءات، اليت ال يرون جماال للتفريط فيها مهما كانت اإل األعرافو  األفكاربالنظر لتوفرها على 
 وهو ما مل يكن موجودا يف املدارس احلكومية.

ن اجلزائريني املسلمني الذين اكتسبوا اللغة تعيني املدرسني م (جوسران)وقد اقرتح         
 2، حىت يكونوا حمفزا قويا للتونسيني لاللتحاق هبذه املدارس.ةالفرنسي

نه جاء مفتقدا حملتوى التعليم الواجب الرتكيز عليه يف أ (جوسران)ا يعاب على برنامج ومم       
واضحة املعامل، انطالقا من الضبابية اليت ميزت  أهداف إىلفتقر انه أاصة، كما خ وىلاملراحل األ

 3حماوره الكبى.

 م( 1882) 4خطة لجنة الشسون التونسية ثالثا:

مورها املختلفة، ففي أتنظيم تونس و  إعادة إىلنشاطها ه اللجنة من خالل ذهدفت ه       
ن أ" اللجنة:رت هذه ذكم، 1882مارس  16تقريرها املنبثق عن املناقشة اليت متت بتاريخ 

ية مناقشة عامة أغاية اللحظة استمر حمافظا على طابعه الديين اخلالص، و  إىلالتعليم االبتدائي و 

                                                           
 .نفسه - 1
 .41، صرجع السابقحممد قدور: امل - 2
 .42، صهنفس - 3
جلنة الشؤون التونسية: هي جلنة ضمت شخصيات سياسية وعلمية شكلت من أجل تونس، وقد ضمت كل من  - 4

  .42، صنفسه .روستان وديكريي وماردان وكامبون
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جتاه انتائج قد حترمنا من وسائل مثينة للتحرك يف  إىلن تؤدي أ، من شاهنا املسألةحول هذه 
لبلوغ هذه الغاية، يف ظل موجات  أوىل". وارتأت اللجنة كخطوة ةالفرنسيالسكان باللغة 

أن يشرف عليها بتنظيم مؤسسة التعليم االبتدائي،  ،حنو تونس األوروبيةاهلجرات االستيطانية 
باملنطقة خاصة  ةالفرنسيرضية لنجاح املهمة علميا معلمون فرنسيون علمانيون، هبدف هتيئة األ

 1يف مواجهة ايطاليا.

 م 1883 (Louis Machuel)2 (لوي ماشويل)مشروع رابعا: 

شراف على مديرية املعارف العامة، نظرا لتجاربه الشخصية مت اختيار لوي ما شويل لإل       
يتمتع بنفس نظرة  (ماشويل) كان، حيث  (كامبون) مقيم عام يف تونس ممثال يف أولوعالقته ب

حول السياسة الرتبوية اجلديدة، الواجب انتهاجها يف التعامل مع التونسيني وخاصة  (كامبون)
دارة كل املسائل املتعلقة بالتعليم يف تونس، إ (لوي ماشويل)ومن هنا فقد توىل  .منهم املسلمني

 3.م1883ماي  06مبوجب مرسوم أصدرته حكومة احلماية بتاريخ 

وهو ما فسح له اجملال لتطبيق خطته، مستعينا بالسلطات اليت مكنته من وضع يده على        
، ياإلسالمورويب و املزج بني العنصر األ إىلهتدف كانت سياسته  فوتوجيهه،  ياإلسالمالتعليم 

 أبناءمبا يعرف بعملية تلقيح بني  دىانه نأذ إوهي نابعة من جتربته الطويلة يف الوسط اجلزائري، 
 – ةالفرنسي"على تأسيس املدرسة  (ماشويل)قدم أذا هلو  .اجملموعتني من خالل املدرسة املوحدة

                                                           
 .42حممد قدور: املرجع السابق، ص - 1
م(، استظهر القرءان الكرمي، وتوىل 1922ه/1340لوي ما شويل: هو مستشرق فرنسي، كانت اقامته ووفاته بتونس ) - 2
، عالماألخري الدين الزركلي:  :ارة مديرية املعارف ملدة طويلة من الزمن، له عدة كتب منها كتاب دليل الدارسني، انظرإد
 .246صم، 2002، ماي دار العلم للماليني ،5ج ،15ط
 .43، صاملرجع السابقحممد قدور:  - 3
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يتم  املستوطنني، حيث كان التعليم أبناء أقلالعربية" املوجهة خصيصا للمسلمني، وبدرجة 
 1.وىلمع ميالن الكفة لصاحل األ ،والعربية ةالفرنسيباللغتني 

يف موقفه  ولعلالتعليم الثانوي،  إىلبل تعدته عند هذا احلد  (شويل)توقف جهود ما تومل        
ستوفر على فرنسا اجلهد والوقت واملال. وضمن  أهنا من الصادقية ما يثبت ذلك، عندما اعتب

م، ومثلها تلك املتعلقة 1884تلك اجلهود كذلك مت تأسيس مدرسة "ترشيح املعلمني" يف عام 
 2باملدرسات بعد عقد من الزمن.

حيث رأى ضرورة العمل على  ،التعليم والتكوين املهينمشلت  (ماشويل)ن جهود أكما        
"مدرسة ابتدائية عليا" ذات  أولنشره يف تونس، انطالقا من العاصمة تونس، من خالل تأسيس 

ا ن كم  م، واليت لن تكتفي بتكوين عمال وميكانيكيني فقط، بل ستكو  1904طابع مهين سنة 
  3املوظفني املتخصصني. معتبا من

 م( 1918-1908) (سيباستيان شارليتي)مشروع  خامسا:

، وتكريسا لرغبة املستوطنني، (لوي ما شويل)كان هذا املشروع يف حمتواه استمرارا لنهج        
كان على اطالع ومعرفة كونه  بداه الرجل من مرونة يف التعامل مع اجملتمع التونسي،  أرغم ما 
 4ومتطلباته.بالقطاع 

 إىلمن خالل مشروعه نقل التلميذ التونسي من جمرد مستمتع  (شارلييت) ولاوقد ح       
له  ذا صبغة تطبيقية، اخر آاملتعارف عليه، كان هناك تعليما  بتدائياالجانب التعليم  إىلفاعل، ف

                                                           
 .43، صنفسه - 1
 .44، صحممد قدور: املرجع السابق - 2
  .45نفسه، ص - 3
 .49نفسه، ص - 4
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بل قر وتعلم اللغة العربية من  ،الفتاةتعليم  يتلأاهتم مبس اكم. ةـعالقة بالتجارة والصناعة والزراع
 1.نيالفرنسي

-ن هذا املشروع رغم ارتكز على املشاريع السابقة واستفاد من نتائجها أوخالصة القول        
ن هدفه الرئيسي كان توجيه التونسيني حنو التعليم املهين، إال إ -(لوي ماشويل)مثل مشروع 

 هبدف خدمة اقتصاد فرنسا ومصاحلها.

فقد عمل هذا املشروع على توفري اليد العاملة املؤهلة والرخيصة من التونسيني للكثري من        
املشاريع والشركات الفرنسية من جهة، واستجابة ملطلب املستوطنني الفرنسيني فيعدم منح 
التونسيني تعليما جيدا ميكنهم من تبوء مكانة مرموقة يف اإلدارة والتسيري والعلوم املختلفة من 

 هة أخرى. ج

 الحماية أثناءالمسسسات التعليمية في تونس المبحث الثاني: 

توسع الدائرة االستعمارية اليت عرفتها منطقة بالد املغرب خالل النصف الثاين من  بعد       
ن للبالد التونسية أن تنجو من التأثريات السلبية اليت ألقت بظالهلا ك، مل يالقرن التاسع عشر

جامع ة، لشموليته املدارس التقليدية كاألصعدة عامة، وعلى قطاع الرتبية والتعليم خاصعلى كافة 
....، واملدارس احلديثة كاملدرسة الصادقية واخللدونية وغريها، ولذلك سنحاول الزيتونة والكتاتيب

إبراز أهم التأثريات اليت حلقت خمتلف املؤسسات التعلمية بعد فرض احلماية الفرنسية على 
 م1883نس، وتشكيل إدارة العلوم واملعارف سنة تو 

 الحماية والمسسسات التعليمية العربية في تونس: أوال

 ام بداية للدور الثاين من تاريخ احلياة العلمية والتعليمية يف تونس لرم1882تعد سنة        
فرض على احلكومة التونسية وشعبها من إصالحات جديدة، خاصة ما يتعلق باملؤسسات 

                                                           
 .52، صنفسه - 1
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التعليمية، وإدارهتا، ونوعية براجمها، وآفاقها املوجهة خلدمة وتكريس الوجود الفرنسي داخل 
 اململكة التونسية.  

على الوضع ، والقاضي باحلفاظ (جول فريي)يف إطار املبدأ الذي أقر ه المدرسة الصادقية:  /1
على املدرسة الصادقية، والتعليم  (ماشويل)قبل انتصاب احلماية، أبقى  اإليالةالتعليمي القائم ب

الزيتوين بالكتاتيب، والتعليم اجلاري مبدارس البعثات التبشريية، ومدارس اليهود، ومدارس 
 .1األوروبيةاجلاليات 

يبدو أن  مؤسسات التعليم العريب بتونس ظل ت تؤدي أدوارها على النحو  اإلطارمن هذا        
، فعملت سلطة احلماية 2م بدأ الد ور الثاين من تاريخ حياة الصادقية1882املعتاد، ولكن يف 

على فرض سلطتها مباشرة على املدرسة إثر استقالة مديرها العريب زر وق؛ الذي هاجر من البالد 
علي ا مؤرخ يف  أمرا 4(بول كامبون)، وأصدر املقيم العام 3الفرنسيلى الغزو التونسية احتجاجا ع

مدير تونسي حسونة املتايل، ووكيل  إىلم يعهد بإدارة املدرسة الصادقية 12/1882 /09
، ويقعون حتت إشراف جملس إداري مكو ن من أعضاء أمحدمن أصل جزائري حسن بن  وقافاأل

 تونسيني، وأعضاء فرنسيني بالتساوي. 

ومن هنا تدخل الصادقية يف العهد اجلديد، إذ وضعوا هلا برناجما جديدا ضابطا ألساليب       
تعليم اللغتني اإليطالية والرتكية، وجيء بالتالميذ الذين  ي، ويف الوقت نفسه ألغةالفرنسيالتعليم ب

                                                           

، املدو نة البيداغوجية، تاريخ اإلصالحات الرتبوية بالبالد التونسية زمن احلمايةهادي بوحوش ومنجي عكوت:  1 -
akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog-post.html 15/04 /2020 ،11 h: 00 

 .1ص
 .319، صاملصدر السابقحممد بن اخلوجة:   -2 
 .651خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 3
-1882(: هو الذي رك ز نظام احلماية الفرنسية باململكة التونسية ما بني سنيت )paul cambonجول كامبون ) - 4

 .17نظر: حممد قدور: املرجع السابق، صام(. 1886
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سبق إرساهلم لألستانة الستكمال نصاهبم يف اللغة الرتكية، وأبطل توجيه البعثات املركبة من 
 . 1تالمذة األقسام النهائية إلمتام تعليمهم بباريس

وعني على رأسها ، 2م بعثت سلطة احلماية إدارة التعليم العمومي1883ماي  6ويف        
، والذي أصبح فيما بعد مشرفا على املدارس، حيث 3(louis machuel) (لويس ماشويل)

جمر د مدرسة ابتدائية هتيء التالميذ لاللتحاق بدار  إىل، وح وهلا ةالفرنسياللغة فيها تدريس عمم 
ة ولاحم إىل األمر، وذهب به 4م املعروفة باسم "املدرسة العلوية"1885األساتذة اليت أنشأها سنة 

 وساطم لوال معارضة األ1892سنة 5الفرنسي (كارنو)إزالة املدرسة وإدماجها يف صلب معهد 
التونسية، وهذا ما يذكرنا بقول عبد العزيز الثعاليب"... عندما تريد أمة أن تفرض على أخرى من 

يف غاية املشقة، أما إذا  األمرغري عرقها وال دينها وغري منظمة مثال أعلى ليس منها، يكون 
تنطحت جملتمع منظم )كما هي حال تونس( له تارخيه وحضارته اخلاصة، جمتمع خب هذا 

بل ضربا من  ،ة تكون مستحيلةولااملاضي وهذه احلضارة، وجر ب مثرهتما وفضائلهما، فإن احمل
ماريوس )الصادقية ، وما أمكنه يف هذه السنة هو تعيني مدير فرنسي إلدارة املدرسة 6اخليال..."

م(، بعد أن توىل إدارة املدرسة قبله ستة من 1912-1892الذي أدار املدرسة ما بني ) (دملاس

                                                           
 .319حممد بن اخلوجة: املصدر السابق، ص - 1
إدارة التعليم العمومي: كانت قبل فرض احلماية تعرف بإدارة العلوم واملعارف وهي مبثابة وزارة التعليم. انظر: فتيحة   - 2

، مذكرة ماسرت، قسم التاريخ، جامعة حممد م(1920 -1881السياسة الفرنسية يف تونس وآثارها االجتماعية )شبيكة: 
 .89م، ص2019بوضياف، املسيلة، 

، حليمة ثرثوري، علي و، تع، عمر بن ضما جيب أن تعرفه عن انتصاب احلماية الفرنسية بتونسويب: علي احملج 3 -
 .143م، ص1986دار سراس للنشر، تونس، ب ط، احملجويب، 

انظر: خري الدين شرتة: املرجع  م(.1902-1882املدرسة العلوية: نسبة لعلي باي الذي حكم البالد ما بني ) - 4
 .651السابق، ص

 .نفسه - 5
 .65عبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق، ص - 6
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التونسيني وهم: )العريب رزوق، حسونة املتايل، عمر بن بركات، حممد القروي، العروسي بن 
 .1عياد، الطاهر بن عياد، الطاهر بن الصاحل(

 اتلميذ 150بعدما كان  اتلميذ 75 إىلم، 1907أما عدد تالميذها فقد اخنفض سنة         
، وحتو ل الت عليم فيها عن غايته اليت كانت من إعداد خنبة فكرية متحررة، 2عهد احلماية أوليف 

 هماوغدت آلة تشوه عقل الشباب التونسي ختر ج فقط املرتمجني السيئني جلهاز البوليس كما مس
حيث تراجع تدريس اللغة العربية كما . 3د العزيز الثعاليب، أو موظفني يف اإلدارةالشيخ عب

، 4صارت تدرس يف أواخر فرتات التدريس عند تعب التالميذ وضعف تركيزهم ودب  فيهم امللل
ثالث  إىلتدىن ف ،أساتذة فرنسيني إىلوالتعليم العريب أخذ يتحول من يد األساتذة التونسيني 

 .5أساتذة فقط

ومن آثار سياسة ونظم سلطة احلماية على التعليم العريب التونسي عموما والصادقي        
، مل حلقه من تدخل وىلخصوصا، إشراف املعهد الصادقي على اإلفالس غداة احلرب العاملية األ

 إىلفرنك لتنخفض  50000يد سلطة احلماية يف أمواله وممتلكاته وعائداته، فأخذ منها 
، وأنفقت األوروبيةم لتمويل املدروس العربية املعدة للجاليات 1913نة فرنك س 10000

فرنك لبناء ثانوية  500000و فرنك لشراء ثانوية تونس، 800000الدولة أموال املعهد 
فرنك لبناء  200000، و6لبناء دار مدير التعليم العمومي 60000ات، والفرنسيالبنات 

الصعوبات الكبى اليت و مدرسة ابتدائية لبنات تونس املسلمات، زيادة على اإلفالس املايل 

                                                           
 .320حممد بن اخلوجة: املصدر السابق، ص - 1
 .304، صاملرجع السابقأمحد قصاب:  - 2
 .62عبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق، ص - 3
 .653خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 4
 .62صعبد العزيز الثعاليب: املصدر نفسه،  - 5
 .63، صنفسه - 6



 (1956-1881التعليم في تونس زمن الحماية الفرنسية )                  الفصل الثاني
 

54 
 

التعليم الثانوي العصري، فبعد دراسة طويلة يف  مزاولةتعرتض سبيل كل شاب تونسي يرغب يف 
 .النتقاءادد ( سنوات عليه أن جيتاز امتحان مش8املرحلة االبتدائية واليت تدوم مثاين )

، 1م شهادة خاصة تدعى الديبلوم الصادقي1911كما أحدث املعهد ابتداء من سنة         
 69ناجحا من  34 ضئيال اال عددإغري أن عدد املتحصلني عليه ضئيال، إذ مل يتمكن من نيله 

م سنة مبعدل ثالثة ناجحني يف السنة، ومع كل هذا فال يسمح حلاملي الديبلو  11مرتشحا طيلة 
. فالصادقيون الراغبون يف احلصول على شهادة البكالوريا جمبون 2من مواصلة دراستهم العليا

 .3حصول على شهادة البكالوريالللدراسة سنة أخرى ل (ليسي كارنو)العلى دخول 

 أمامإذن نستطيع القول أن بعث الديبلوم الصادقي يف املعهد هو الذي فتح اآلفاق         
م أصبح املعهد يتعاىف مع بداية عهد مديرية التعليم 1927الشباب التونسي، فمنذ سنة 

املدرسة ملصاريف تعليم العلوم العربية، ونفقات  أوقافالذي أبقى على  4(gau)( قو) العمومي
، فازداد 5ضاعفة األقسام باملدرسةمبباملدرسة على خزينة الدولة، مما يسمح  الفرنسيالتعليم 
وارتفعت نسبة املتعلمني واملدرسني املسلمني، إذ بلغ عدد املدرسني املنتخبني من الزيتونة  االقبال

م، فأصبح التلميذ 1939تلميذا سنة  630عشر أستاذا ومدرسا، وجمموع تالمذهتا  حدأ
 . 6م1950مارس  31التونسي يغرتف من حبر علومها عمال بقرار مدير التعليم العمومي

                                                           
 .654خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص  - 1
 .305أمحد قصاب: املرجع السابق، ص - 2
 .654خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 3
(: استمر يف منصبه إىل نشوب احلرب العاملية الثانية، كما شغل عميدا شرفيا مبعهد العلوم بقرونيل الفرنسية. gauقو) - 4
 .104حممد قدور: املرجع السابق، ص نظر:ا

 .322حممد بن اخلوجة: املصدر السابق، ص - 5
 .3هادي بوحوش ومنجي عكوت: املرجع السابق، ص - 6
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يف احلقوق، والطب، والصيدلة،  ةالفرنسيعدد املشاركني يف هناية شهادة البكالوريا  توسع        
العليا، يف  ةالفرنسيواهلندسة، فهناك حوايل أربعة عشر شابا يكملون ختصصاهتم باملدارس 

 .1السياسة، والتجارة، والصيدلة، والطب

أن جامع الزيتونة سار فرتة من الزمن  إىل ولاأل الفصليف  ةر اشاإل تسبقجامع الزيتونة:  /2
على الطرق التقليدية، اليت تقادمت ومل تعد تؤدي غاياهتا العلمية الصرفة، فقلما يوظف تالمذته 

 .ية واألصولية، وكثر فيها اجلدال والصراع حول مسائل احلالل واحلرامالفقهالعقل يف فهم املسائل 

 إىلباي  أمحد، وتنظيم التعليم فيه منذ عهد املشري فيه ألجل ترتيبه اإلصالحبدأت موجة        
م، 27/01/1879عليا يف  أمراعهد خري الدين باشا، بأمر من الباي حممد الصادق فأصدر 

خاصا برتتيب التعليم خاصة علوم الدراسة، وشؤون الطلبة واملدرسني وأعمال املشايخ النظار، 
اخلاصة مبواد الدراسة، أضيفت مواد عقلية مثل: وطريقة تنظيم االمتحانات، ومن مجلة الرتتيبات 

 ، اهلندسة...الفلكالرياضيات، 

مستوى التغيري  إىلظلت حمدودة، ومل ترق  يةاإلصالحأن هذه املوجة  إىللص كما خن       
كشفت احلالة املرتدية للجامع، وأنه   يةاإلصالحفإن هذه اهلبة  األمراملرجو، ولكن مهما يكن من 

زهوته  إىليعود لية تؤمن له مستقبال زاهرا، وتستعيد له مكانته، إصالحهنضة  إىليف أمس  احلاجة 
، يشد املتعلم 2الطليعة اليت كان عليها خالل القرنني الرابع واخلامس عشر، كما قال ابن خلدون

القرارات الرمسية من أهل اململكة،  ت فيهبالرحال إليه، فهل حتققت هذه الغاية يف زمن سل
ية راحبة، ميكن أن تكون أولرد التونسي مادة لفاوإدارة البالد لغريب اعتب  الفصلوعادت كلمة 

 العلمانية؟ ةالفرنسيرسوال للحضارة 

                                                           
 .321وجة: املصدر السابق، صاخلحممد بن  - 1
 .706خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 2
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 منللبالد التونسية زاد  الفرنسيإن االحتالل م: 1933-1881التعليم الزيتوني ما بين  أ/
وسائل الكفيلة بإخراج التعليم الزيتوين الأدركوا وجوب التفكري يف ف ،وعي رجال العلم والسياسة

 .1ليصبح قادرا على مواكبة التطورات العصرية احمليطة بالبالد التونسية ،مود واالحنطاطمن اجل

من خارجه  ةالفرنسي، زمن احلماية وىلجبامع الزيتونة جاء يف بدايته األ اإلصالحفجديد        
اليت تأسست على قاعدة ضرورة إدخال لقاح العلوم الكونية على  ،-اخللدونية- من املدرسة احلرة

زهر الشريف مبصر مبساعي ، وخصوصا أن التجربة قد أدخلت على جامع األيةاإلسالمالثقافة 
لتعليم الشيخ حممد عبده، من أجل بعث العلوم العصرية باللغة العربية سدا للثغرة اليت يف ا

 .2الزيتوين

هذا التعليم بعني الرضى، بل تعمل على مقاومته،  إىلال تنظر  ةالفرنسيرغم أن السلطة       
 ، أقبل تالمذة الزيتونة على دروس التاريخ واجلغرافيا، والرياضيات3عليه اإلصالحومنع إدخال 

صرم، حممد بن اخلوجة، ، حممد األ4، واالقتصاد...، واليت توىل تدريسها البشري صفرالفلسفةو 
، وتعالت األصوات من منابر 5عبد الرزاق العطاس، احلكم دنقزيل والشيح حممود تاج وغريهم

حاجب، بضرورة تغيري هياكل التعليم و اخللدونية  على لسان البشري صفر والشيخ سامل ب

                                                           
 .114عبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق، ص - 1
 .53م، ص1955، مطبعة اهلناء، احلركة األدبية والفكرية يف تونسالفاضل بن عاشور: حممد  - 2
 .59، ص، ب نمطبعة الرسالةب ط، ، هذه تونساحلبيب تامر:  - 3
م( ولد بتونس العاصمة يف عائلة من أصل تركي، دخل املعهد الصادقي منذ تأسيسه 1917-1856البشري صفر) - 4

الثانوي مبعهد سان لويز بباريس، وبانقطاع منحة الدراسة بقي يف تونس، وباشر عدة وظائف منها  م، واصل تعليمه1875
احلركة  رئيس مجعية األوقاف، وكانت أفكاره اإلصالحية تنشر عب جريديت "احلاضرة" و"التونسي". انظر: علي احملجويب:

 .28، املصدر السابق، صالوطنية التونسية ما بني احلربني
 .102د الطاهر بن عاشور: املصدر السابق، صحمم - 5
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اقرتاح جلنة مكلفة بالنظر يف مشكلة  إىل (ماشويل)، فاضطر مدير التعليم العمومي 1الزيتوين
 .التعليم الزيتوين

حممد العزيز بوعتور، وكان  األكببرئاسة الوزير  1898اجتمعت اللجنة يف شهر ماي      
، وسبعة من املدرسني األعظماملالكي واحلنفي، نظار التعليم باجلامع  اإلسالمأعضاءها شيخي 

فر، والكاتب العام، ومدير املعارف ومها فرنسيان، على رأسهم الشيخ سامل بوحاجب والبشري ص
 إىل، ومل تتحقق رغبته بضم اجلامع (ماشويل)بأن دارت الدائرة على مدير املعارف  األمروانتهى 

 ه، ووضعةالفرنسي، بل فصل جامع الزيتونة عن إدارة التعليم العمومي 2مديرية التعليم العمومي
تنظيما جديدا لالمتحانات على قواعد جديدة، حيث تقرر ، ووضع األكبحتت سلطة الوزير 

وجوب اجتياز مجيع طلبة جامع الزيتونة لالختبارات املتعلقة باملواد العصرية اليت يتلقوهنا 
 .3باخللدونية" الرياضيات، التاريخ واجلغرافيا، وغريها..."

رة لتونس، فكانت م، أقدم الشيخ حممد عبده على زيا1903ومع مطلع القرن العشرين       
اخللدونية املضيفة له، ومتكن الشيخ سامل بوحاجب وحممد الطاهر بن عاشور من االتصال به، 
فكانت الكلمة على منب مدرسة اخللدونية مبداخلة بعنوان" العلم وطرق التعلم"، وأوضح فيها 

الشباب الزيتوين  ، مما أثار محية4يةاإلسالمالتعليم يف البالد  إصالحآرائه وأفكاره حول قضية 
احلياة التعليمية،  إصالح، وازداد الشيوخ املصلحون إصرارا على ضرورة اإلصالح يف نيالراغب

 وأوضاع اجلامع.

                                                           
 .314أمحد قصاب: املرجع السابق، ص - 1
 .56حممد الفاضل بن عاشور: املصدر السابق، ص - 2
 .315أمحد قصاب: املرجع السابق، ص - 3
 .60حممد الفاضل بن عاشور: املصدر السابق، ص - 4
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الشيخ حممد الطاهر بن عاشور نائبا للدولة لدى  اإلصالحوبعد أربع سنوات ع ني  زعيم       
، اإلصالحالنظارة العلمية جبامع الزيتونة، فاستطاع هو اآلخر أن يصرح بأفكاره املتعلقة بضرورة 

 .صالحالعلمية لإل يةالفكر فكان لكتابه" أليس الصبح بقريب" الصورة الكاملة يف تصوراته 

شكلوا مجعية الطلبة ف ؛صالحإلعلى االطاهر بن عاشور وهكذا أقبل الطلبة املتأثرون بفكر       
م، 1910 أبريلقاموا بإضراب عن الدروس يف و ، 1م حركة الشباب التونسي1907 نيالزيتوني

ت من أعضاء النظارة العلمية ألفالتعليم، ت صالحفكان من احلكومة أن شكلت جلنة ثانية إل
إصدار أمر  إىل، انتهت 2القلم: الطيب اجللويلوعدد من املدرسني، وسامي املوظفني برئاسة وزير 

 ،صفاقس ،سوسة ،القريوان-مخسة فروع للتعليم الزيتوين  سم، تضمن تأسي1912علي سنة 
. كما رفع 3تراجع بسبب عدم االعتناء هبا إداريا وماليا الفروع، إال أن ازدهار هذه -قفصة ،توزر

سنوات للحصول على شهادة التطويع، وتكليف النظارة العلمية  7 إىلمدة الدراسة باجلامع 
م، 1912سبتمب  16الصادر يوم  األمرمبراقبة الدروس واملناهج الدراسية باجلامع، كما اشتمل 

 15 إىلجويلية 15الذي متخ ضت عنه اشغال اللجنة على أن تكون العطلة الصيفية شهرين من 
، وستة أيام مبناسبة العيدين، وثالثة أيام مدة عرفات، ويوم سبتمب، وشهر رمضان، ويوم اجلمعة

 .4حمرم وثالثة أيام مبناسبة السنة اهلجرية 10

، التعديل الذي أدخل الفرتةاليت مشلت جامع الزيتونة يف هذه  اتاإلصالح أهمومن         
م( عبارة عن 1898-1875املمتدة ما بني ) الفرتةعلى امتحان شهادة التطويع، إذ كان طوال 

نون له موضوع يإلقاء درس واحد يف كتاب خيتاره من الكتب اليت درسها، واملشايخ هم الذين يع

                                                           
 .317أمحد قصاب: املرجع السابق، ص - 1
 .739ة: املرجع السابق، صخري الدين شرت  - 2
 .115عبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق، ص - 3
 .118، صعبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق - 4
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فيها قدرة الطالب على احلفظ  ساسأيام للمطالعة واحلفظ وهذه الطريقة، األ 08املسابقة ومينح 
 .1واالستظهار إن مل يكن به عجز أو شدة حياء

اللجنة  إصالحبنتائج  هما، أعرب الطلبة عن عدم رضوىلوبعد هناية احلرب العاملية األ      
م، يقتضي إنشاء جلنة ثالثة برئاسة 1924جوان  21إصدار أمر  إىلالثانية، فاضطرت احلكومة 

 :2التالية اتاإلصالح إىلالوزير مصطفى دنقزيل، فعقدت اللجنة عدة اجتماعات، وأفضت 

 ثالث مراحل: ابتدائي، وثانوي، وعايل. إىلتقسيم التعليم الزيتوين  -

 تطبيق مبدأ املناظرة النتداب هيئة التدريس. -

، وتوالت هألغتفهذا املشروع يكتسي صبغة ثورية أن ت أر  ةالفرنسيإال أن السلطة       
التعليم الزيتوين  صالحتأليف جلنة رابعة إل لىعأجبت احلكومة  مام، 1929اإلضرابات سنة 

الشق  ؛شقني إىلانقسام اللجنة هو خليل بوحاجب، لكن اجلديد هذه املرة  األكببرئاسة الوزير 
حممد الشيخ بريم، خليل بوحاجب، يعتب الزيتونة مؤسسة حمافظة، والشق الثاين  أمحداحملافظ 

له الصحف؛ كجريدة  جندت. فاشتد الصراع و 3الطاهر بن عاشور يرى ضرورة تفتح الزيتونة
، وتعالت 4، وجريدة "الزهرة" ساندت طرف احملافظنياإلصالح"النهضة" مثال ساندت طرف 

م، 1932، وتأزمت أوضاع اجلامع، فقررت احلكومة يف مارس اإلصالحأصوات الطلبة بضرورة 
ضت جبامع الزيتونة وع و  5بريم، وحل النظارة العلمية أمحدعزل الوزير خليل بوحاجب والشيخ 

                                                           
 .115نفسه، ص - 1
 .741خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 2
 .نفسه - 3
 .318أمحد قصاب: املرجع السابق، ص - 4
م بأن تسيري الزيتونة مؤسسة النظارة العلمية، 1842عرف النظام اإلداري الزيتوين منذ عهد املشري أمحد باي األول  - 5

ممثالن للحكومة، وقيمني وكاتبني وثالثني أستاذا للدرجة األوىل موزعني بالتساوي بني املذهب املالكي  2للتفقد،  2تضم: 
، املؤسسة الزيتونية واإلصالح"حنفية. أنظر: عبد الباسط الغابري: " 6مالكية، و 7أستاذا للدرجة الثانية  13واحلنفي، و

 . 9م، ص2014نوفمب  30و 29ندوة املؤسسة الدينية يف اإلسالم...أي دور؟، تونس، 
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 اشيخ مدير  أولبنظام إداري جديد يرأسه مدير، حيث عني الشيخ حممد الطاهر بن عاشور 
التعليم الزيتوين، وع د  ذلك انتصارا  إصالحوفروعه؛ الذي قطع جهودا جبارة يف  األعظمللجامع 

 .1يةاإلصالحعظيما للحركة 

 اآلتية: اتاإلصالحم، قررت احلكومة إدخال 1933ويف سنة      

، األهليةمن التعليم الثانوي ختتم بشهادة  وىلثالث مراحل تعليمية متميزة: املرحلة األ إحداث -
ختم واملرحلة الثانية من نفس التعليم ختتم بشهادة التحصيل، أما مرحلة التعليم العايل فت  

  .2بالشهادة العاملية

 خارج عن اجلامع.تقرر إدراج العلوم العصرية يف برامج التعليم وتدريسها يف مقر  -

اليت جتذرت يف أذهان الطلبة وفكرة اإلضرابات اليت مل تكن تتوقف إذ رأوا فيها  ةالفكر إن       
املالذ الوحيد الذي من خالله ميكن حتقيق مطالبهم، والتعبري عن انشغاالهتم ومواقفهم، فإضراب 

بن عاشور عضوا يف اليت كان حينها الشيخ حممد الطاهر  التجنيس إحداثم، مبناسبة 1933
اضطراب الوضع يف اجلامع، واستقالة  إىل أدىوفروعه 3اجمللس الشرعي، ورئيسا جلامع الزيتونة 

الشيخ صاحل  األعظمخلفه على رأس مشيخة اجلامع لي، م1933الشيخ من منصبه يف سبتمب 
 إىلاملالقي، مث أبعد من إدارة اجلامع وعوض بالشيخ حممد العزيز جعيط، الذي قام بأعباء اخلطة 

 .4م1943سنة 

أن الشيخ  إىلجيب اإلشارة  الفرتةيف هذه  م:1956-1933التعليم الزيتوني ما بين  ب/
 31يف  أمرااجع أصدر ه على حسب املصادر واملر بعادإحممد الطاهر بن عاشور قبل استقالته أو 

                                                           
 . 742خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 1
 .136، ص4نظر امللحق رقم ا - 2
، 5ع، اجمللة املغاربية للمخطوطات، الزيتونة خالل النصف األول من القرن العشرينالتعليم يف جامع حممد بوطييب:  - 3

 .214م، ص2017جوان 
 .122عبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق، ص - 4
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م، لتنظيم اجلامع والتدريس فيه، وما جاء فيه أن العلوم الرياضية وغريها، يقتصر 1933مارس 
 تدريسها على مدرسني مسلمني من حاملي الشهادات ختوهلم التعليم مبدارس احلكومة.

 ترتيب جديد يف نظام الشهادات على النحو التايل: إحداث -

امتحان يرتكب  إجراء: يتحصل عليها التالميذ بعد هناية املرحلة االبتدائية بعد األهليةشهادة  -
 من حترير موضوع وإمالء وأسئلة شفوية.

امتحان يرتكب من  إجراءشهادة التحصيل: يف العلوم والقراءات عند هناية املرحلة الثانوية بعد  -
 حترير مقالة ودرس وأسئلة.

ث أنواع شهادة يف العلوم الشرعية، وشهادة يف اآلداب، الشهادة العلمية: وهي على ثال -
وشهادة يف القراءات، حيصلها الطالب يف هناية الدراسة العليا بعد النجاح يف امتحان يرتكب من 

 .1مقالة ودرس يعطى أربع ساعات لتحضريه، ومن امتحان شفهي

يف مرتبة املواد اإلجبارية، ومما أدخله الشيخ حممد الطاهر بن عاشور، جعل العلوم العصرية      
 -1933) (بريتون)وضبط ترتيب االمتحانات يف سائر املراتب، ويف عهد املقيم العام 

- يمقلاإلبتنسيق نشاطها بني طلبة  2م( قامت مجعية الطلبة املسلمني لشمال افريقيا1936
والتنسيق عقدت عدة ، يف خمتلف الشؤون الطالبية، ويف إطار التعاون -تونس، املغرب، اجلزائر

م يف املدرسة اخللدونية 1934مؤمترات يف تونس واجلزائر واملغرب، منها املؤمتر املنعقد يف أوت 
 وقرروا فيه املطالب التالية: 3بتونس

                                                           
 .121، صنفسه - 1
م 1927م باجلزائر، وبعضها ذهب إىل 1912اختلفت اآلراء حول تأسيسها إذ ذهبت بعض الدراسات أهنا تأسست  - 2
التعليم يف جامع نظر: حممد بوطييب: ام. 1931باريس من قبل أمحد بال فريج وعالل الفاسي، بدأت عقد مؤمتراهتا سنة ب

 .216املرجع السابق، ص ،الزيتونة خالل النصف األول من القرن العشرين
 .216، صنفسه - 3
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 تدريس اللغة العربية يف كل دول مشال افريقيا. -

 التعليم يف جامع الزيتونة. إصالح -

 فاس.التعليم يف جامع القريوان و  إصالح -

 ضرورة التعليم املهين، والزراعي يف مشال افريقيا. -

 تعليم املرأة. -

إال أن املماطالت اإلدارية اليت عمدت إليها السطلة حول الوضع السائد يف الزيتونة خالل      
املطالبة بإدماج  إىل يرتفع ني، جعلت سقف مطالب الزيتوني(أرمان فيون)عهد املقيم العام اجليد 

يتونة يف صلب مؤسسات التعليم الدويل، فقررت اإلقامة العامة تأليف جلنة مكلفة جامع الز 
بالنظر يف نظام جامع الزيتونة، وكان املقيم العام قد رسم االجتاه العام للنقاش ليقف يف وجه 

" أن : م بقوله1938 أبريل 4املطالب الزيتونية، فقد تصدر افتتاح عمل اللجنة اخلامسة يوم 
 .1الزيتونة سيبقى معهدا دينيا، وال ميكن أن يكون جامعة قومية تونسية..."جامع 

ويبدو أن سلطة احلماية تأكدت من أن نضج وترقية املؤسسة الزيتونية قد يكون بداية هناية     
مشاريع طموحاهتا ألن املؤسسة الزيتونية مصدر الوعي القومي للبالد التونسية ووحدهتا، ومركز 

ميس  إصالحوالثقافة العربية، فلذلك وقفت يف وجه املتصدرين لكل  ياإلسالماشعاع الدين 
هبا املشايخ املصلحون  ادىناليت طاملا  يةاإلصالحتطبيق البامج  إىلاجلامع ويف وجه املتشوقني 

، 2م1903زيارته الثانية للبالد التونسية  أثناءأمثال الشيخ حممد عبده قبل وفاته بأربع سنوات 
، 3م، والشيخ املدير حممد الطاهر بن عاشور1936بن باديس سنة  عبد احلميدوالشيخ 

                                                           
 .744خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 1
 .316أمحد قصاب: املرجع السابق، ص - 2
 .319نفسه، ص - 3
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، بأساليب متنوعة  اإلصالحبفاعتمدت التضييق على الطلبة املتظاهرين املضربني واملطالبني 
من  الفرنسييلخص املوقف  1كاحملاكمات القضائية والطرد من الدراسة، ولعل اجلدول املوايل

 نينشاط الطلبة الزيتوني

 املنطقة املرحل هلا سبب العقوبة عدد املوقوفني السنة نوع العقوبة

الطرد من اجلامع 
واإلقامة  األعظم

 4لـيوما  15
 طالب

 م1934
تونسيني، بعض  7

 نياجلزائري الطلبة
 واملغاربة

القيام بأنشطة دستورية يف 
تكوين  -م1934سبتمب 

شعبة دستورية تورط يف 
 م.1929حوادث

 

///// 

الطرد من اجلامع 
 -والسكن األعظم
أحكام 
" 10-3السجن"

أشهر+ غرامة مالية 
+ اإلقامة اجلبية 

وحضر اإلقامة يف 
بعض املناطق 

 املعرضة.

 م1936

طالب  66
 20 -تونسي

طالب جزائري مت 
 طردهم

إثارة الشغب يف اجلامع يف 
القيام  -قفصة والقريوان

بنشاط يف احلزب 
حتريض  -الدستوري

اإلضراب عن الدروس 
والعصيان، والقيام مبظاهرة 

 يف الطريق العام بقفصة.

املناطق الداخلية 
والساحلية ماعدا 
طالب جزائري 

 واحد.

الطرد من اجلامع 
وسكن  األعظم
اإلقامة  -الطلبة

طالب تونسي  22 م1937
 .نيجزائري 3منهم 

تكوين جلان طالبية، 
التحريض على اإلضراب، 

حترير الئحة  –إثارة الشغب 

املناطق الداخلية 
  والساحلية.

                                                           
 .220، 219املرجع السابق، ص ص ،التعليم يف جامع الزيتونة خالل النصف األول من القرن العشرينحممد بوطييب:  - 1
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قبة اجلبية واملرا
 اإلدارية.

أمضاها سكان الكاف، 
تكوين مجعية غري معرتف 

 هبا الشبيبة الزيتونية.

، واعتقاالت جمددة، وحماكمات بعد بعادشدة على املواطنني التونسيني باإل األمرازداد و      
م. فما زاد ذلك احلركة الطالبية إال 1940القوات األملانية يف جوان  أمام ةالفرنسياهنزام القوات 

مطالب الطلبة،  إىلإصرارا وعزما على إنقاذ مؤسستهم من الرتدي وعرقلة رقيها، فانضم املدرسون 
الشيخ املدير  إعادةالتعليم، و  إصالحم، طالبوا من خالله: 1944متر املدرسني سنة وعقد مؤ 

 م.1945 أبريل. فكانت موافقة احلكومة يف 1حممد الطاهر بن عاشور ملشيخة اجلامع وفروعه

 م:1945منجزاته بعد عودته  أهمومن       

 إىلم 1949الزيتونية اليت ارتقت يف مدة سبع سنوات من مثانية فروع  الفروعالزيادة يف عدد  -
 م، منها اثنان للفتيات يف تونس وصفاقس.1956 ان فرعيمخسة وعشر 

 .م1956تلميذ يف حدود  ألف 20 إىل نيارتفاع عدد الطلبة الزيتوني -

 إىلالزيتونية حتت مراقبة إدارة مشيخة اجلامع رأسا بعد ما كانت ترجع شؤوهنا  الفروع وضع -
 السلطة الشرعية اجلهوية.

 .األهليةتوفري أماكن لتنظيم امتحان  -

 فتح فروع جلامع الزيتونة يف اجلزائر وقسنطينة. -

                                                           
 .217، صاملرجع السابق، التعليم يف جامع الزيتونة خالل النصف األول من القرن العشرينحممد بوطييب:  - 1
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الطعام ثالث مرات يف اليوم بأمثان  ولاإنشاء مطابخ ببعض املدارس، متك ن الطلبة من تن -
 .1زهيدة

 .2بناية جامعية كبى إليواء الطلبة الزيتونيني حداثم إل1950إصدار مرسوم سنة  -

لعلوم العصرية خصصت هلا شهادات متكن الطالب الزيتوين من الدراسة يف لإنشاء شعبة  -
 .3املشرق

ته" النظارة العلمية، املدرسني، الطلبة" على خمتلف مستويا -واملالحظ من النشاط الزيتوين     
ي والطاليب بات هو الوجه البارز اإلصالحيني"، وإن كان الصدى إصالحوتوجهاته "حمافظني، 

، وخصوصا بعد عزل الوزير خليل بوحاجب، صالحيف معظم أنشطة اجلامع املتعلقة بالدعوى لإل
لجامع وتعويضها برئاسة الشيخ م، وحل النظارة العلمية ل1932بريم يف مارس  أمحدوالشيخ 

 إىل، لتجد هيئة القوميني التونسيني منفذا يلوج هبم اإلصالحأنه خطى خطوة إجيابية حنو  -املدير
املنتهجة منذ انتصاب احلماية؛  (لويس ماشويل)حتديث مؤسستهم العتيقة، بعيدا عن مشاريع 

وجناح احلماية يف تونس،  إجناز، واملؤثر يف الالفع  يؤمن بأن التعليم هو العنصر  األخريألن هذا 
م، لبسط سلطته على 1883إدارة التعليم العمومي سنة  إىلوخصوصا بعد حتويل إدارة املعارف 

، وذلك من خالل تدخله يف تعيني املشايخ الفرنسياجلامع، ودجمه يف أجهزة التعليم الرمسي 
ؤسسة العتيقة بتعيني الشيخ حممد النظار، وإرصاد أعوان يطلعونه بكل ما جيري داخل امل

 ، والذي و ضعت فيه الثقة لتأدية هذا الدور.4القرطيب

                                                           
 .123عبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق، ص - 1
 .211حممد الفاضل بن عاشور: املصدر السابق، ص - 2
 .211نفسه، ص - 3
 .753خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 4
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الكاتب العام  (بالن)ظهرت مشاريع أخرى كمشروع  (ماشويل)وبعيدا عن مشروع       
، بالتعاون مع وزير القلم مصطفى (غبيال أالبتيت)يف زمن املقيم العام  ةالفرنسيللحكومة 

، وملا تيقنت سلطة احلماية من فشل مشاريعها، وانزعاج املواطنني التونسيني من تدخالهتا 1دنقزيل
خامس جلنة  إىلم 1898 إصالحجلنة  أولاملتوالية، من  اإلصالحيف كل ورشة من ورشات 

م، هؤالء املواطنني الذين أصبحوا يف هناية املطاف يشكلون اجتاها واضحا 1938 إصالح
ه، راحت تعرقل كل قوماتالعصرية، ثابتا على هويته، رافضا لالنسالخ عن مهاضما لطرق احلياة 

انتصار حيققه الزيتونيون، فقاومت إنشاء فروع اجلامع، وضي قت يف االعتمادات املالية، ومنعت 
 ...2األساتذة من إلقاء الدروس، ومنعت منح تأشرية دخول األساتذة الذين انتدبوا من مصر

م على يد رجال 1888إن دعوة جريدة "احلاضرة" اليت تأسست سنة المدرسة الخلدونية: /3
حممد السنوسي، واألمري آالي القروي، ومن خرجيي  الشيخو الشيخ سامل أبو حاجب، الزيتونة 

التعليم دون أن تصرح بأن التعليم املعتمد  إىلاألخذ بوسائل التقدم األوريب، و  إىلمدرسة باردو، 
ة احلماية غري جمد، وانتهجت مسلك سياسي معتدل، لذلك لقيت تساحما من كبار من سلط

مدير املعارف. جعلت مؤسسوها  (ماشويل)الكاتب العام، و (رينيو)، مثل ةالفرنسيرجال اإلدارة 
عهد حممد قبادو، وهو إدخال لقاح العلوم الكونية على الثقافة  اإلصالحيعودون ملبدأ 

 : ـخصوصا حينما تتوفر العوامل املساعدة يف مثل هذا العمل ك ،3يةاإلسالم

للتقرب من  (لويس روين ميلي) اإليالةب الفرنسيوجود نية من سلطة احلماية املقيم العام  -
 التونسيني.

 اليت أدخلت العلوم العصرية على مناهج تعليم األزهر  اتاإلصالحما ظهر يف مصر يف إطار  -

                                                           
 .758، صنفسه - 1
 .211حممد الفاضل بن عاشور: املصدر السابق، ص - 2
 .53، ص نفسه - 3
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 الشريف.

بالنقص عند أهل جامع الزيتونة واملتخرجني منه، إذ أصبحوا ال حيسنون ما حيسنه الشعور  -
 .1الطلبة املتخرجون من املدارس العصرية

هبذه الدوافع فكر أصحاب جريدة "احلاضرة" يف تأسيس مجعية ثقافية تعمل على بعث       
 الزيتونة.يف تعليم جامع  املوجودةالعلوم العصرية باللغة العربية سدا للثغرة 

م، بفضل تفهم 1896ي سنة ساسوقد وافقت حكومة سلطة احلماية على قانوهنا األ      
حممد القروي وحوله  العقيد. وانتخب رئيسا هلا األمري 2(لويس روين ميلي)املقيم العام اجلديد 

من الزيتونة ومن أنصار النهضة  أفرادجملس فيه: البشري صفر وأصحابه من خرجيي الصادقية، و 
. فانطلقت اخللدونية يف دروسها باللغة العربية، يف التاريخ 3وتالميذ الشيخ سامل أبو حاجب

، وأقبل عليها ةالفرنسيواجلغرافيا، والعلوم الطبيعية والرياضيات، ورسم األراضي واالقتصاد واللغة 
  الشباب من جامع الزيتونة إقباال عظيما.

يشد املتصفح لتاريخ اخللدونية، هو دور البشري صفر حينما توىل تدريس مادة التاريخ  وما      
، وإقدامه على شرح احلقائق االستعمارية 4واجلغرافيا، إذ رفع من قيمتها بفصاحته وقوة بيانه

تنويرا وتعبئة للشباب التونسي جتاه  . ويعتب هذا العملياإلسالموكشف األخطار احملدقة بالعامل 

                                                           
 .53ص ، صدر السابقحممد الفاضل بن عاشور: امل - 1
 .655خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 2
 .54حممد الفاضل بن عاشور: املصدر السابق، ص - 3
 .55، صنفسه - 4
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يف فضحها ملقاصد االستعمار  1واجبه الوطين، ولو يف فرتة مبكرة تكملة لعمل جريدة "الزهرة"
 اليت مل تستطع جريدة "احلاضرة" أن تفضحها.

وانطالقا من هذا الدور الذي بدأت اخللدونية تؤديه يف ظل سلطة احلماية، بل مبباركة منها     
احتفال رمسي، خاص بافتتاح معهد  إىل (يليلويس روين م)ومن صدق ذلك حضور املقيم العام 

، وماضي تونس يف نشرها، وفضل يةاإلسالممته اليت نو ه فيها بالثقافة لاخللدونية، وما جاء يف ك
 .2يف هنضتها... أوروباالعرب على 

جامع الزيتونة، الذي دعا إليه مدير  إصالحم أسفر اجتماع جلنة 1898ويف شهر ماي     
عن إدارة التعليم العمومي، ووضعه حتت  األعظمعلى فصل اجلامع  (ماشويل)التعليم العمومي

 لالمتحان ني، واعتبار اخللدونية مدرسة حرة يعهد إليها هتيئة الطلبة الزيتوني3األكبسلطة الوزير 
 .4يف املواد اجلديدة

 ويقول حممد الطاهر بن عاشور يف هذا الصدد: "فأقبلت ثلة من الطلبة على دروسها    
التالمذة، فاستمرت على تلك احلال  أكثروحماضراهتا اختيارا، ونبغ منهم كثريون، وأعرض عنها 

، وصار من م1899يف عام  األعظمأن تقرر تغيري برنامج امتحان شهادة التطويع باجلامع  إىل
مواد االمتحان أسئلة يف اجلغرافيا والتاريخ، واحلساب، واملساحة، فمن يومئذ أقبل على حضور 

التالمذة، وخاصة تالمذة السنوات القريبة من سنة املشاركة يف امتحان  أكثرلدونية اخلدروس 
من مدرسة اخللدونية جيل متعلم ومثقف، رغم املعارضة من طرف بعض ، وخترج 5التطويع..."

                                                           
م، تصدر مرتني يف األسبوع، كانت من 1887"جريدة الزهرة": تأسست على يد األستاذ عبد الرمحان الصناديل سنة  - 1

 .52، صنفسهأول أمرها ال تكرتث باإلدارة االستعمارية ورجاهلا، انظر: 
 .54، صنفسه - 2
 .314أمحد قصاب، املرجع السابق، ص - 3
 .56ابق، صحممد الفاضل بن عاشور: املصدر الس - 4
 .103حممد الطاهر بن عاشور: املصدر السابق، ص - 5
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طالب بشهادة مؤهلة  176م خترج 1908اجلهات احملافظة، ومنهم مجاعة الزيتونة، ففي عام 
قد حتصلت مبوجب  (ماشويل)للتوظيف يف املصاحل احلكومية، خاصة وأن اخللدونية وباقرتاح من 

وية توظيف خرجييها أولوية لشهادة اخللدونية دون غريها ولم يعطى األ1898نوفمب  12مرسوم 
يف املناصب اإلدارية التونسية، كما استطاعت أن تتحصل على اعرتافات دولية لشهاداهتا 

، وهذا بفضل هيئة تدريس 1م1948التعليمية ومنها اعرتاف وزير التعليم العمومي املصري 
ء، وكبار املوظفني، للتدريس مبعهدها إما تطوعا تكونت من خنبة من األساتذة، واحملامني واألطبا

اخلوجة، حسن حسين عبد الوهاب، ن أو مبقابل رمزي، ومن بني هؤالء: البشري صفر، حممد ب
 .2الشيخ الطاهر بن عاشورو الشيخ حممد خلضر، و والصادق الزمريل، وحممد النخلي، 

ال التسيري اإلداري، جنملهم فيما كما متيزت اخللدونية خبرية الرؤساء، أداروها بأرقي أشك      
 يلي:

 م.1896األمري آالي القروي:  -

 م.1898البشري صفر:  -

 م.1899القالين:  أمحدعلي بن  -

 م.1909-1900حممد االصرم:  -

 م.1919-1910عبد اجلليل الزاوش:  -

 م.1920: يتحسن القال -

 م.1923-1921حممد االصر:  -
                                                           

، مج 9جملة آفاق فكرية، ع ، اجلمعية اخللدونية التونسية بني الرمزية التارخيية واملشروع العلمي التونسيحممد بوطييب:  - 1
 .30م، ص2018، أكتوبر اجلزائر ،04

 .71حممد الفاضل بن عاشور، املصدر السابق، ص - 2
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 م.1929-1926عمر البكوش:  -

 م.1945-1930الرمحان كعاك:  عبد -

 م.1945بن عاشور بعد  الفاضلآخر رئيس هلا  - 

تضمن رصيدها كتب فكرية وعلمية وأدبية  ،1م تأسست مكتبة اجلمعية1901ويف سنة       
جملدا من الكتب التقنية،   1200 إىلمؤلفا جمزأة  720 ـم ب1908خمتلفة، قدر عددها سنة 

، وأرشد عبد اجلليل الزاوش مدير 2م1911التونسي سنة  كما بي نه كمي فيدال يف جريدة
 12"حول اخللدونية"، الذي نشر يف جريدة البيد التونسي بتاريخ : بـاخللدونية يف مقاله املعنون 

، وارتفع عدد كتبها حىت اجملد 1300م، بأن املكتبة يف هذه السنة حتتوي على 1910ماي 
 .3م1949سنة  ةالفرنسيمرجعا باللغة  810مرجعا باللغة العربية، و 3338أصبح 

بن  الفاضلوعلى إثر وفاة رئيس اجلمعية عبد الرمحان الكعاك، تشكلت هيئة ظرفية، برئاسة      
 عاشور آخر رئيس للجمعية، أصبحت اجلمعية تسري وفقا لبنامج جديد، أسست فيه عد ة

 م هي:1945 معاهد ابتداء من ديسمب

، ومحل املثقفني على الوعي يةاإلسالم: الغرض منه إحياء الثقافة يةاإلسالممعهد الدراسات  -
 .4وعظمته، واالطالع على واقعه ياإلسالمبوحدة العامل 

م: الغرض منه احلصول على شهادة تسمح بالتوظيف يف سلك 1946معهد احلقوق العريب  -
 .1أو القضاء الشرعي احملاماة،

                                                           
 .92م، ص2005، مطبعة املغرب للنشر، تونس، 1، طم(1956-1896اجلمعية اخللدونية )املنجي الصيادي:  - 1
 .30السابق، ص رجعامل ،اجلمعية اخللدونية التونسية بني الرمزية التارخيية واملشروع العلمي التونسيحممد بوطييب:  - 2
 نفسه. - 3
 .127املنجي الصيادي: املرجع السابق، ص - 4



 (1956-1881التعليم في تونس زمن الحماية الفرنسية )                  الفصل الثاني
 

71 
 

كذلك، وبدأ يتجه   يةاإلسالم الفلسفةم: هبدف دراسة 1946يناير  12يف  الفلسفةمعهد  -
إلعداد  الفلسفةتطبيق علم النفس على أساليب التعليم، وأحدث شعبة  إىلم 1948بعد 

 .2البكالوريا العربية

العربية )سوريا،  قطاراألجامعات  إىلالبكالوريا العربية: بغرض الرفع من عدد الطلبة املتجهني  -
دورة   أولمصر، العراق(، ملواصلة الدراسات العليا، وتزويد جامع الزيتونة مبدرسني مساعدين، 

بكالوريا يف تاريخ التعليم  أولتالميذ يف  6م، عدد الناجحني 1947جوان  21كانت يف 
اليت طاملا كرست التعليم  العريب بتونس، وهذا يعد  أكب حتدي وانتصار عملي يف ظل احلماية

 التونسية، وتليها دورات أخرى حسب اجلدول: اإليالةب ةالفرنسيب

 عدد التالميذ املتحصلني على البكالوريا السنة

 م1947

 م1948

 م1949

 م1950

 تالميذ. 06

 تالميذ. 04

 تالميذ. 05

 تالميذ. 07

 .3اجلزائر، أو املغرب، أو فرنسا إىلتكر م برحلة  وىلواملرتبة األ   

 توجه البكالوريا العربية والدراسات العليا هبدف: -

                                                                                                                                                                             
 .133، ص املنجي الصيادي: املرجع السابق - 1
 .135، صنفسه - 2
 .137، صنفسه - 3
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العربية ملساعدة الطلبة على التسجيل  قطاراألاالعرتاف بشهادات اخللدونية من قبل جامعات  -
 يف كليات العلوم.

 تأليف كتب مدرسية باللغة العربية، تتيح تعليم البامج اجلديدة. إىلالوصول بالدراسات العليا  -

 .1تركيب املخابر والتجهيزات العلمية املدرسية، وبث تعليم عصري -

ن املدرسة اخللدونية جسدت أفكار العالمة عبد الرمحان ابن خلدون، أبميكن القول      
ف منها ما يرقي حضارته اغرت االو  ومكنت الشباب التونسي من االطالع على احلضارة الغربية،

التعايش احلضاري الشرقي والغريب، وأنه ال عيب يف التواصل  بدوالي، واكسبته يةاإلسالمالعربية 
العلمية املستنرية، وأن علو أمة على أمة براية العلم ال براية  األفكاراحلضاري بني األمم يف مناخ 

تونس حىت املناطق  أقطارالسالح واالضطهاد. متكنت اخللدونية من تعميم التعليم العريب يف 
م وتأميم املدارس القرآنية 1955اجلنوبية كصفاقص، وبعدما أحدثت وزارة الرتبية الوطنية 

معهد  إىل، حتولت اخللدونية 2م1958تعليم حيز التطبيق ال إصالحم، ودخول 1956العصرية 
 ثقايف.

إمكانية التعايش  أساستأسست مجعية قدماء الصادقية على جمعية قدماء الصادقية:  /4
 الفرنسييف تونس، وقد يتحقق ذلك يف تعميم التعليم  الفرنسيبني العنصر العريب و  هماوالتف

 ،يف املدارس منذ الطفولة... نيالفرنسي أبناءالعرب ب أبناءالكتاتيب القرآنية، ومزج  بناءحىت أل
 الفكرات جوهرية على إصالحوأهنا ستعمل على بث  فكر التطور يف الوسط الشعيب، وت دخل 

                                                           
 .140، صاملنجي الصيادي: املرجع السابق  -1

 .144، صنفسه - 2



 (1956-1881التعليم في تونس زمن الحماية الفرنسية )                  الفصل الثاني
 

73 
 

حتقيق هنضة  إىل، واليت هي من أصل أفكار املدرسة الصادقية اهلادفة 1واجملتمع واملؤسسات العامة
 .2بن عاشور: "روحها الثقافية غربية، وغايتها وطنية" الفاضلأدبية وفكرية، لذلك  قال عنها 

الغطاس،  أمحدمعظم مؤسسوها من أصحاب الوظائف احلرة، مثل عبد اجلليل الزاوش، و      
 الشريف من األطباء، وخري اهلل أمحد، وعلي باشا حانبه، أما حسني بوحاجب و يتوحسن القال

قافتهم فرنسية عالية، ومما ساعدهم يف نشاطها بن مصطفى مرتجم العديل )القضاء(، كلهم ث
، انطلق عملها يف أوائل سنة ةالفرنسيواجلامعات  نيالفرنسي عالقتهم مع كبار املفكرين ويلاأل

األستاذ خري اهلل  إىل، أسندت رئاستها 3م1905ديسمب  23م، وإن كان تأسيسها يف 1906
إللقاء  نيالفرنسين لفاو  الفكر، فقد جلبوا عظماء الكتاب، والنقاد، ورجال 4بن مصطفى

، وأبعدوا عنهم طلبة ومدرسة الزيتونة، واخللدونية، لكن رجاحة عقل ةالفرنسياحملاضرات باللغة 
رئيسها خري اهلل بن مصطفى، واعتداله مع كب سن ه، استطاع أن يقنع زمالئه يف اجلمعية بفتح 

حملاضرات باللغة العربية يف ناديهم، وتقرب من شيوخ الزيتونة، وأقنعهم بفكرته، ا أمامالباب 
" اإلسالمم، بعنوان "أصول التقدم واملدنية يف 1906حماضرة باللغة العربية يف ماي  أولفكانت 

النيفر حماضرة بعنوان " إن اهلل يأمر بالعدل  أمحدبن عاشور، وقدم الشيخ  الفاضللفضيلة الشيخ 
 .  5"اإلسالمواإلحسان"، والشيخ حممد النخلي: "دولة املأمون"، والشيخ حممد اخلضر: "احلرية يف 

أنه مت اإلعالن عن احتاد الشبيبة التونسية باملدرسة )اجلمعية(،  بوهبذا االحتضان ميكن القول      
أنشأها  ةالفرنسيية على جريدة التونسي، وهي جريدة وطنية بكما اعتمدت مجعية قدماء الصادق
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املطالبة باحلقوق السياسية واالجتماعية  ولعلي باشا حانبه، واليت أعلنت يف مقاهلا األ
 .1، مما يدل على أن اجلمعية كانت تنحو منحى سياسينيواالقتصادية للتونسي

وس يف حي باي سوقية، واحللفاوين، وعملت مجعية قدماء الصادقية على تنظيم بعض الدر      
 م، 1911اجلالز يف  حداثأباجلماهري الشعبية، إال أن   أكثرف أكثروحي باب اجلزيرة لالتصال 

 .2وىلاحلرب العاملية األ أثناءتعطيل نشاطها وغلق ناديها  إىلومقاطعة الرتامواي أدت 

أصدرت جملة أدبية "اجمللة الصادقية"، وضعت إدارهتا حملمد  وىلوبعد هناية احلرب العاملية األ     
م على رأسها مصطفى 1924السعيد اخللصي، وانتخبت هيئة جديدة إلدارة اجلمعية سنة 

على رئاستها  ولام تد1934 إىلم 1931م، ومن سنة 1931 إىلالكعاك الذي استمر 
م نشاطها بطابع سياسي خالل هذه األساتذة الطاهر صفر، وحممد بورقيبة، وحممد املالقي، اتس

 .الفرتة

م الشبيبة املدرسية اختلط دور الشبيبة بدور اجلمعية 1932وملا احتضنت اجلمعية منذ      
فقامت بإلغاء احملاضرات، وتنظيم دروس تكميلية، لفائدة تالميذ مدارس الثانوية بالعاصمة، 

-1934وتنظيم رحالت داخل البالد، ويف زمن رئاسة األستاذ حممد علي العنايب ما بني)
 ت هبا عدة نوادي:م(، أنشئ1954

 النادي األديب الذي وصل نشاطه السابق بإشراف األستاذ عثمان الكعاك.أ/ 

 نادي البحوث االقتصادية برئاسة الزعيم الطاهر صفر. ب/

 نادي البحوث التشريعية والقانونية برئاسة األستاذ اهلامشي السبعي. ج/
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 1برئاسة رئيس اجلمعية ذاته. الفلسفيةنادي البحوث د/

م، جلمع 1947م، ويوم العلم 1946جهودها تنظيم نصف شهر الطالب سنة  أبرزومن        
زمن رئاسة  إىل، وهكذا استمرت يف نشاطها 2التبعات لفائدة الطلبة املغرتبني خارج الوطن

 .3م(، حيث تراجع نشاطها وتقلص شيئا فشيئا1956-1954الطيب السحباين، ما بني )

م من اطروحات 1908إن ما أفرزه مؤمتر مشال افريقيا بباريس  :عصريةالمدرسة القرآنية ال /5
ملختلف أفكار النخبة التونسية املختلطة منها أطروحة خري اهلل بن مصطفى الذي طرح فكرة 

 للناشئة التونسية يكون بتنظيم الكت اب القرآين مع ترقية أساليبه، وفق أويلتعليم  إحداثضرورة 
الذي أثار جدال كبريا وسط الشبيبة املثقفة غربيا، وأحدث صدمة  األمراملنهج السوري واملصري، 

عنيفة يف نفوس أنصار الثقافة الغربية، وانشقاق يف صفوف املفكرين، ووس عت به الصحف 
مبقال لعلي  بن مصطفى "التونسي" واليت هوجم من خالهلا خري اهلل صفحاهتا، خصوصا جريدة

 باشا حانبه الذي اعتب اللغة العربية ال تستطيع أن تكون أداة للتعليم العصري، مما دفع خري اهلل
تطبيق املشروع ميدانيا، فأسس مدرسة حرة مسيت باملدرسة القرآنية العصرية،  إىل بن مصطفى

، واعتمد فيه على كتب طبعت مبصر، وكتب 4ئي حر لتعلم اللغة العربيةمعهد ابتدا أولفكانت 
 ت بتونس. فأل  

أعطت املدرسة نتائج إجيابية أثبت التالميذ قدرهتم على التحصيل العلمي، فتوسع نشاط      
هذه املدارس هبذا النمط يف سوسة، وبنزرت. ومن مث تراجع علي باشا حانبه عن هتك مه، 
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املدارس خريا، وأتاحت جريدة "التونسي" إصدار نشرة باللغة العربية يف أكتوبر واستبشر هبذه 
 .1م من حمرريها عبد العزيز الثعاليب، والصادق الزمريل1909

وكانت حبق عصرية، إذ تزودت بسكىن لبعض املعلمني، ووسائل االيضاح، واشتملت على      
شهر  أوليها ثالث فرنكات شهريا. ويف وسائل الراحة واللعب، ووجبات اإلطعام يدفع متمدرس

 .2اتلميذ 200هلا استقبلت 

 يةاإلسالمأنشئت املدرسة العرفانية مبدينة تونس من قبل اجلمعية اخلريية  المدرسة العرفانية: /6
، اشتملت على قسم 4واملساكني الفقراء أبناء، لتعليم املكفوفني من اليتامى و 3م1909 التونسية

، يةاإلسالما على الرتبية العربية أساسحلفظ القرآن الكرمي، وسبعة أقسام للتعليم االبتدائي املرك ز 
، 5، توىل  التدريس فيها: حممد صفر، حممد مناشو، سامل بن محيدةيةاإلسالمونشر الثقافة العربية 

م( الطاهر 1924-1922)احلبيب جاوحده، حممد اهلادي العامري، وأشرف على إدارهتا 
واملرحوم صالح الدين بوشوشة  1930صفر، واحلبيب بورقيبة انتخب عضوا يف جملس إدارهتا 

 .6يف أوائل الثالثينيات ةالفرنسيتوىل تدريس اللغة 

 الفرنسية الحمايةزمن  في تونس ةبيو ر و واأل ةالفرنسي ةمسسسات التعليمال ثانيا:

إن كانت مساعي سلطة احلماية الفرنسية، والقائمني على إدارة العلوم واملعارف حمو الروح     
، بتطبيق برامج القومية للشعب التونسي، وذلك مبحاربة اللغة العربية واستبداهلا باللغة الفرنسية

خاصة إلخراج الناشئة عن قوميتها العربية وتوجهها اإلسالمي الصرف، ومبحاوالت التدخل يف 
                                                           

 .94، صحممد الفاضل بن عاشور: املصدر السابق - 1
 .684خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 2
 .95حممد الفاضل بن عاشور: املصدر السابق، ص - 3
 .685خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 4
 .95حممد الفاضل بن عاشور: املصدر السابق، ص - 5
 .685ري الدين شرتة: املرجع السابق، صخ - 6



 (1956-1881التعليم في تونس زمن الحماية الفرنسية )                  الفصل الثاني
 

77 
 

إدارة مؤسسات التعليم العريب التونسي، فإن توسيع وانتشار مدارس التعليم الفرنسي يف تونس 
عادها عن حميطها يعد مظهرا من مظاهر السياسة الفرنسية الرامية إىل فرنسة البالد التونسية وإب

 القومي العريب اإلسالمي.

م، 1880سنة قبل انتصاب احلماية  إىليرجع تأسيس هذه الثانوية  ثانوية كارنو للذكور: /1
، وبعد 1(شارل)يف مدينة قرطاج، واليت عرفت مبعهد القديس  (الفيجري)من قبل الكاردينال 

 قرابةم( 1883-1882ني )م، ضم ما ب1882العاصمة تونس  إىلانتصاهبا حتول املعهد 
، وأطلق عليه اسم 2م عشرة أساتذة بني مبزين وجمازين1886وعني به ابتداء من  ،تلميذ 100
، وأخذت بعد ذلك اسم "الثانوية الصادقية" وبذلك فقد املعهد صبغته (سان شارل)كلية 

غاية  إىلنقل بعض تالميذ الصادقية إليه  (ماسيكو)الدينية، أحلق به هذا االسم بعد أن قرر 
التخلي عن املشروع يف  إىل أدىم، غري أن فشل التجربة 29/09/1893صدور مرسوم 

اللسي  ) يف ينخفض نيمدرستهم مما جعل عدد التونسي إىلم، وأعيد الصادقيون 1893أكتوبر 
إذ بلغ  ،د شيئا فشيئا ستزدانيم، غري أن نسبة التونسي1894ابتداء من سنة ي ، كما مسى(كارنو

ملة فإن إدارة العلوم واملعارف بزعامة يهودي، ويف اجل   534مقابل  316م 1924عددهم سنة 
على أرض  ةالفرنسياستطاعت أن تفتك املعهد من املبشرين وجتعله نسخة للمعاهد  (ماشويل)

 . 3تونسية لنشر ثقافتها

فيما عدا بعض املواد ذات  ةالفرنسيمطابقا ملناهج الثانويات  (كارنو)واعتب برنامج ثانوية      
اجبارية حىت على اجلاليات األوربية، اليت تو د أن  ةالفرنسيالصلة املباشرة بالبالد التونسية، واللغة 

األسر، والعائالت الكبرية  أبناءف من معارف الثانوية، وقد لوحظ إقبال بعض التونسيون من رت تغ
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فرنسا أو إيطاليا بتكاليف  إىلهم التعليم املناسب يف مثل هذا املستوى دون التوجه ئأبنال ين قصد
، خصوصا وأهنا الثانوية الوحيدة اليت 1الراغبني التونسيني أمامباهظة؛ ألن الثانوية فتحت أبواهبا 

 نيتلميذا موزع 1215م، حوايل 1912تؤهل ملواصلة التعليم العايل لذلك بلغ عدد تالميذها 
 :2اجلدول التايل حسب

 العدد اجلنسية
 املسلمني-
 املالطيني-
 االيطاليني-
 نيالفرنسي-
 اليهود-
 باقي الطوائف-

238 
07 
56 

600 
295 

16 
 إىل، و أوالالثقافة العربية  إمهال إىلواليهود  نيالفرنسيترجع قلة التالميذ التونسيون مقارنة ب     

الشروط اليت تشرتطها اإلدارة اللتحاق التالميذ هبا، ومنها حتديد السن والنجاح يف املسابقات، 
 .3والنفقات الباهظة

م، من إدارة 1894ه املوافق ل 1312تأسست سنة  المدرسة التأديبية )العصفورية(: /2
 هلم ستوى يسمحاالنتقال مب إىليؤهل تالمذهتا  ،العلوم واملعارف إلدخال نظام على الكتاتيب

مبواصلة التعليم يف جامع الزيتونة، وال يتأتى ذلك إال بتكوين وتأهيل املؤدبني القائمني على 
التدريس يف الكتاتيب، فكانت وظيفة املدرسة العصفورية ختريج املؤدبني املؤهلني للقيام هبذا النوع 

اق ابن عصفور، املواجه لباب من التعليم االبتدائي. ومسيت باملدرسة العصفورية لتأسيسها يف زق
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. تراوحت شروط االلتحاق باملدرسة ما بني اثبات شهادة حسن 1جامع الزيتونة بسوق العطارين
جلنة مؤلفة  أمام، ويتم ذلك 2سنة، واحلفظ الكامل للقرآن الكرمي 18السرية والسلوك، والسن 

 .3من غالبية زيتونية إال أن اإلعالن عن القبول ال يتم إال بإذن من مدير املعارف

  ةالفرنسياللغة م، ورغم أن 1901غاية  إىلباملدرسة التأديبية ف الفرنسيأما عن التعليم       
وسبب احلد املعقول؛  إىلكانت ضمن البنامج إال أن الطلبة مل يكن بوسعهم االستفادة منها 

ذلك هو إسناد تعليمها ألستاذ واحد مكلف بتدريس كل السنوات مع مادة احلساب 
 إىل 1901/1902خالل املوسم الدراسي  (لوي ماشويل)عارف ، مما دفع مدير امل4واجلغرافيا

م التحقت املدرسة التأديبية 1908، ويف سنة ةالفرنسيانتداب مساعد آخر يف تدريس اللغة 
ومت اغالق املدرسة يف  ،ةالفرنسيبالكلية العلوية ومت هتميش املؤدبني من قبل اإلدارة 

 .5م، لشعور املقيم العام بدورها اهلدام واخلطري05/10/1908

منذ تأسيسها مجعت خمتلف املستويات التعليمية (: (Armand Falliereثانوية  /3
م أصبحت ثانوية معظم السلك املشرف عليها نساء، 1905ماعدا املستوى العايل، ويف سنة 

عرفت زيادة مستمرة من جانب العنصرين األورويب واليهودي، بلغ عدد التلميذات فيها سنة 
 م(:1931-1922) ا ما بنياملتمدرسات فيه الفتياتفتاة، وهذا هو توزيع  660م، 1929

 الباقي املالطيات االيطاليات اليهوديات املسلمات اتالفرنسي العام
 09 03 18 81 04 499 م1922
 13 01 32 92 12 545 م1931

                                                           
 .103املصدر السابق، صحممد الطاهر بن عاشور:  - 1
 .683خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 2
 .113حممد قدور: املرجع السابق، ص - 3
 .115، صنفسه - 4
 .60عبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق، ص - 5
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الكبى  األسرةالتونسية ورغبة  األسرةلطبيعة  قلاأل ظل   عددواملالحظ كاملعتاد أن املسلمات      
 هذا النوع من التعليم لوجودها يف قلب العامة التونسية.ة مع األوربية يف احملتك  

م، اشتملت على برناجما دراسيا شبيها 1911أسست سنة  مدرسة ترشيح المدرسات:/ 4
، ومن مجلة 1بالبامج املعمول هبا باملدارس املماثلة هلا بفرنسا، التعليم هبا يدوم أربع سنوات

، 2على عنصري املالحظة والتجربة يف ميدان العلومبراجمها دراسة الوثائق والنصوص واالعتماد 
 إىل، وارتفع العدد 3تلميذة كلهن فرنسيات 30م ضمت 1920فتاة، ويف  17 ـفتحت أبواهبا ب

 الفتياتبعض  لتحاقام، وبعد احلرب العاملية الثانية شهدت 1929طالبة كمعلمة سنة  62
 التونسية ملثل هذا النوع من التعليم. سر باملدرسة لنظرة األ الفتيات، وترجع قلة 4املسلمات

املسلمات، أو اخلاصة  الفتياتأما مسألة توظيف املتخرجات فيتم يف املدارس اخلاصة ب     
 .5اتالفرنسي الفتياتب

ضروريا، ورغبة  أمرااملسلمة باملدارس احلكومية  الفتاةيف تعليم  ةالفرنسيوتبقى رغبة احلكومة      
"يستحيل تذويب  :قلب اجملتمع التونسي، وما أكدته الصحافة التونسية أنه إىلملحة للوصول 

الرجال علينا مادامت نساؤهم خارج نطاق تأثرينا فهن حيللن سريعا ما ربطناه يف املدرسة 
 دليل على هذه الرغبة امللحة. 6صابرين"

ماي  7مدرسة للبنات املسلمات أبواهبا يف  أولفتحت  مدرسة البنات المسلمات: /5
 ( milletميلي) الفرنسيبالعاصمة التونسية مببادرة قريبة من قرينة املقيمة العام  7م1900

                                                           
 .308أمحد قصاب: املرجع السابق، ص - 1
 .118حممد قدور: املرجع السابق، ص - 2
 .308السابق، صأمحد قصاب: املرجع  - 3
 .308، صنفسه - 4
 .118حممد قدور: املرجع السابق، ص - 5
 .66عبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق، ص - 6
 .683خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 7
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ومما شجعها على املبادرة اتقاهنا للغة العربية اليت من خالهلا استطاعت  (ييلروين م لويز)وتدعى 
التونسية الكبرية اليت عرفت كيف تعمل على اقناعها  األسرةأن متكن لنفسها عالقات وطيدة ب

، ولتتسم بالطابع 2تلميذة 100 إىلم 1909، ففتحت خبمس فتيات لريتفع العدد يف سنة 1
برئاسة البشري صفر ضمان ميزانيتها بانتظام وإقامة مقرات جديدة  وقافالرمسي تولت مجعية األ

 .3فتاة 3806ن مدرسة تؤمها يشر أربعة وع إىلم 1930ملحقة هبا، وصل عددها سنة 

املسلمة أمور تدبري املنزل وفن الط رز  الفتاةومن برامج مدرسة البنات املسلمات تعليم      
 .4والبيانو ملن أراد ذلك يةاإلسالمواخلياطة والقرآن والعقائد 

عامل  إىلأن سلطة احلماية مل تدخ ر أي جهد يف سبيل الوصول  إىلوجتدر اإلشارة يف هذا      
قلب اجملتمع التونسي الن  الس يطرة على املرأة هي  إىلاملرأة وإقامها يف عامل التعليم للوصول 

 .5لتذويب اجملتمع املثلى الكيفية 

واالستعانة بالورشات  ،حتسني ظروف العملهو فالعمل إذن من وجهة نظر سلطة احلماية       
ات أدوارهن  بطريقتهن  الفرنسيت املعلمات اخلاص ة بالسج اد والط رز، ويف هذا اخلصوص أد  

ظهور جيل جديد تونسي مؤي د  إىل أدىمن استقطاب بعض العائالت، مما  اخلاص ة، ومتك ن  
، تقوده خنبة من جيل مدرسة الص ادقية، أمثال حممد بن اخلوجة والبشري صفر الذي  الفتاةلتعليم 
 .6يف مدرسة البنات املسلمات الفتياتبناته من أوائل  إحدىكانت 

                                                           
 .181حممد قدور: املرجع السابق، ص - 1
، منشورات  2جمب ط، ، م(1939-1881ية)الطرق الصوفية واالستعمار الفرنسي بالبالد التونسالتليلي العجيلي:  - 2

 .253م، ص1992كلية اآلداب مبنوبة، 
 .181حممد قدور: املرجع السابق، ص - 3
 .684خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 4
 .66عبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق، ص - 5
 .181حممد قدور: املرجع السابق، ص - 6
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م، لرتشيح املعلمني ولتكوين املعلمني التونسيني 1884تأسست سنة  المدرسة العلوية: /6
اليت أوجدهتا مديرية املعارف بعد  وىلاخلطوات األ إحدى، وهي 1لألهايل ةالفرنسيلتدريس 

، وجهزت 2الصفاحيي الشيخ إمساعيل إىلأسندت رئاستها يف البداية  (ماشويل)تأسيسها برئاسة 
ضمت  ،قسما 16م على 1922املؤسسة بكل ما حتتاجه، فقد اشتملت حسب احصائيات 

وكانت الدراسة جمانية، اعتمدت يف  ،يهود 10فرنسيا و  212تلميذا مدرسا منهم  397
تنظيم املدرسة يف  إعادةبرة احلماية ادإنظامها على النظام املطبق يف فرنسا، فقامت 

 ،مدرسا مسلما تونسيا 10و8مدرسا فرنسيا وما بني  15م، أصفر على ختريج 1908عام
سنوات بدال من ثالث سنوات، إال أن البنامج بقي على ما   4 إىلارتفع عدد سنوات التدريس 

واجلغرافيا  ، باستثناء إدخال التاريخةالفرنسيكان عليه صورة مشاهبة لنمط املناهج املدارس العليا 
 .3يزيائية والكيميائية وحفظ الصحةلفاالتطبيقات حول العلوم  اءعطااملتصلة بشمال افريقيا، و 

يف التعايش بني االجناس ولو ظاهريا حتت ظل احلماية  ةالفرنسيوحتت فكرة الرغبة      
والديانات لكن حقيقة الواقع أثبتت  األعراف، اعتبت املدرسة العلوية مكان لتزاوج ةالفرنسي

وية فيمر ولخالف ذلك، فطالهبا يف الغدو والرواح ثالثة صفوف، وجيري الرتتيب حسب األ
ذلك يعين أن هؤالء الطلبة فأخريا املسلمون التونسيون، و ، فاإليطاليون واليهود، أوالون الفرنسي

 .4ملقاعدليسوا من طينة اجتماعية واحدة، حىت ولو جلسوا على نفس ا

لقد انتهجت فرنسا سياسة تعليمية يف تونس منذ فرض احلماية، هتدف  :ةالفرنسيالمدارس / 7
، وبتطبيق برامج ةالفرنسيحمو الروح القومية وذلك مبحاربة اللغة العربية واستبداهلا باللغة  إىل

، وكانت اللغة العربية هي الفرنسيخاصة إلخراج الناشئة من قوميتها العربية وإدماجها يف العنصر 
                                                           

 . 144، ص، املصدر السابقتعرفه عن انتصاب احلماية الفرنسية بتونسما جيب ان علي احملجويب:  - 1
 .109حممد قدور: املرجع السابق، ص - 2
 .110، صحممد قدور: املرجع السابق - 3
 63عبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق، ص - 4



 (1956-1881التعليم في تونس زمن الحماية الفرنسية )                  الفصل الثاني
 

83 
 

 ةالفرنسيوبدخول احلماية . لغة التعليم يف عموم مؤسساهتا التعليمية كالزيتونة والكتاتيب والزوايا
ون مدارس الفرنسي، أسس (لوي ماشويل)م برئاسة 1883وتأسيس مديرية التعليم العمومي سنة 

ي أدة بفرنسا ومل يكن للغة العربية ابتدائية فرنسية لألوربيني والعرب، على غرار املدارس املوجو 
 .توسيع دائرة إنشاء هذا النوع من املدارس يف كل املدن (ماشويل)حظ فيها، ومن توجهات 

، لينشئوا نشأة األخرى األجنبيةيؤمها كل أنواع األطفال سواء كانوا تونسيني أو من اجلاليات 
مدرسة  350ال يقل عن  م، ما1919سنة  ةالفرنسي، فقد بلغ عدد املدارس 1فرنسية صرفة

. معتمدا البامج الرمسية املنتهجة يف فرنسا 2تلميذ 51450ال يقل عن ا رمسية احتضنت م
بشكل عام، ونظرا للعجز التام يف كتابة وقراءة اللغة العربية  األوروبيةومعظم روادها أسر اجلاليات 

هبدف تعليم أجبديات اللغة العربية، ومع للغة العربية  عند املتخرجني، أدرجت بعض الساعات
التونسية الكبرية هبذا النوع من املدارس، بدأ العدد يتزايد سنة بعد  األسرةبعض  أبناءالتحاق 

 :3سنة، واالحصائيات الرمسية املوالية تبني ذلك

 عدد املسلمني العدد اإلمجايل للتالميذ باملدارس االبتدائية السنة
 م1889
 م1895
 م1905
 م1909

6790 
13000 
18000 
20000 

1780 
3500 
3900 
5000 

، رغم أن ةالفرنسي على املدارس نيالتونسي بناءملاذا لوحظ إقبال بعض األ :وهنا نطرح سؤاال     
 التعليم هبا كان فرنسيا صرفا؟

 :فما ميكن استنتاجه أو استقراؤه مما سبق هو     
                                                           

 .56احلبيب تامر: املصدر السابق، ص - 1
 .207حممد قدور: املرجع السابق، ص - 2
 .209، صفسهن - 3
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اليت وجدت  ةالفرنسياملدارس  إىلكانت تدفع بأبنائها   ةالفرنسيهذه األسر حىت قبل احلماية  /أ 
  .اإليالةعلى أرض 

 مزاولةعلى هذه املدارس حق  عتاديناملشرفني على التعليم العمومي منحوا األطفال امل ب/
رمبا هذه العلل فل، ةالفرنسيوهذا ما تفتقده غري املدارس  ،لوغ املرحلة اجلامعيةبو تعليمهم العايل 

هذا النوع من  إىلأبنائها ادخال  إىلهي اليت دفعت باألسر والعائالت الكبرية املرموقة يف اململكة 
 مستوى احلضارة املطلوبة. إىل هبماملدارس بغية الرقي 

عبارة عن مدارس (: l'école franco-arabeالعربية ) -ةالفرنسيالمدارس / 8
 بناءخصصت أل ،الدخيلة، اللغة فيها مزدوجة ةالفرنسيية و األصلوسطية بني املدارس التونسية 

أرض الواقع التونسي وفق  إىلم، كان إسنادها 1905مدارسها سنة  أولفتحت  ،األسر املسلمة
لتعليم وتدريس اللغة العربية  1م املتعلق بالبنامج العام للتعليم االبتدائي1886 /20/11مرسوم 

، ومل تكن يف اإليالةواإليطالية باملدارس العمومية، وأسست هذه املدارس يف أماكن عديدة ب
بل أيضا يف اجلهات اليت مل يكن فيها إال بعض العائالت  ،األماكن اليت يسكنها املعمرون فقط

جة، والكاف، وسوسة، واملنستري، عربية يف بنزرت، ونابل، وبا -، وبعثت مدارس فرنسيةاألوروبية
عليها من طرف التالميذ املواطنني يرتاوح من مكان  االقبال، وكان 2وصفاقس، وقفصة، وجربة

، واستمرت هذه املدارس 3األهايلية اليت حظيت هبا من طرف مهحبسب املوقف أو األ ،آخر إىل
م، ورغم أن اللغة العربية من املواد 1906سنة  (لوي ماشويل)فرتة احلماية حىت بعد مغادرة  طيلة

م مادة اختيارية 1946سنة  إىلومكثت  ،ا يف البداية حظا يذكرهلاملقررة رمسيا إال أهنا مل يكن 
يف امتحان شهادة التعليم االبتدائي، وزيادة على ذلك فقد اختارت مديرية التعليم العمومي 

، وبراجمها صورة طبق نيالفرنسياملوضوعة لألطفال لتالمذة هذا النوع من املدارس نفس الكتب 
                                                           

 .220حممد قدور: املرجع السابق، ص - 1
 .144املصدر السابق، ص ما جيب أن تعرفه عن انتصاب احلماية الفرنسية بتونس،علي احملجويب:  - 2
 .638خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 3
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لضمان نشر اللغة  ةالفرنسياملعمول به يف فرنسا، فيما يتعلق باملواد  االبتدائيللتعليم  األصل
، ولذلك تصدر 1املسلمني، وتوجيههم توجيها فرنسيا خالصا أبناء، الثقافة الغربية بني ةالفرنسي

 بتعليم ابتدائي عريب يف تونس.الشعب التونسي محالت املطالبة 

ذات  ةالفرنسياللغة العربية، إال أن اللغة و أما املواد العربية فتتمثل يف تعليم القرآن الكرمي،      
القيمة العالية يف املدرسة، ومن مواد الدراسة كذلك تاريخ فرنسا وجغرافيتها، أما املدرسون فكانوا 

 ةالفرنسي، وتطورت املدارس 2اه الشطر العريبجت ني، ومسلمني زيتونيالفرنسيفرنسيني للشطر 
سنة ومراكز خاصة باإلناث يف نفس  15 إىل 05مراكز خاصة بالذكور ما بني  إىلالعربية 

(، حيث أدرج هبا التعليم  charlety) العربية يف عهد شارليت ةالفرنسيوتطورت املدارس  .السن
يدوم تدريسه ثالث سنوات، يتلقى فيه األطفال  ،التطبيقي املوجه صوب االهتمامات املهنية

وأقيمت مراكز للتعليم الصناعي  ،، مث يتلقون تعليما زراعياةالفرنسيمباد  اللغة العربية و 
 .3االبتدائي

، وتواصل 4اجلانب العلمي منصب األسد يف احلجم الساعي املعمول بهاحتل وبذلك      
 بوع التونسية كما يتضح من خالل األرقام التالية:العربية على الر  ةالفرنسيانتشار املدارس 

 

 املدارس اخلاصة باإلناث املدارس اخلاصة بالذكور اجملموع النسبة
 م1924
 م1927

152 
168 

133 
146 

19 
22 

                                                           
 .57احلبيب تامر: املصدر السابق، ص - 1
 .22، صحممد قدور: املرجع السابق - 2
 .57احلبيب تامر: املصدر السابق، ص - 3
 .224حممد قدور: املرجع السابق، ص - 4



 (1956-1881التعليم في تونس زمن الحماية الفرنسية )                  الفصل الثاني
 

86 
 

 م1928
 م1931

176 
192 

154 
167 

22 
25 

 .1العربية-ةالفرنسيتطور املدارس                 
 :ةالفرنسيالحماية  أثناءأنماط التعليم في تونس المبحث الثالث: 

إن املنظومة التعليمية يف تونس غلب عليها التعليم احلر قبل احلماية الفرنسية العتماده على       
انتشارا واسعا عب ربوع لذلك لقي  ،رؤوس أموال اخلواص، واعتب من األعمال اخلريية احلسنة

وطدت أركانه خالل فرتة احلماية، وب سطت عليه رقابة مديرية العلوم فأما التعليم الرمسي  .اململكة
واملعارف، كما س ن التعليم املهين لتغطية عجز اليد العاملة يف القطاعني الزراعي والصناعي، 
وللحد من منافسة الشباب التونسي ألبناء املعمرين إلتقاهنم العلوم العصرية، وال ننسى أن نذك ر 

يف إطار الرتبية االجتماعية واملنزلية قبل فرض -بوية يف تونس قبل احلماية احتوت بأن املنظومة الرت 
على ما يعرف بدار املعلمة اليت اقتصرت على تعليم البنات، لكن سلطة  –احلماية الفرنسية 

احلماية ارست منطا تعليميا للبنات قائما بذاته لتتمكن من استغالل ما بقي من عبقرية األمة 
 التونسية.

أن نبني يف هذا املبحث أمناط التعليم يف تونس، املستجدة زمن احلماية، وكيف وسنحاول       
    تعاملت مع التقليدي منها؟

 التعليم الرسمي :أوال

كلغة هامة، وأرادت هلا سلطة احلماية ذلك جبهود منها،   ةالفرنسينظرا لبوز قيمة اللغة     
اجلديد الدخيل  أو بصفة عامة يف التعليم ،جبارة، إذ أصبحت اللغة الرمسية يف املدارس ومساعٍ 

وشرطا ضروريا للمشاركة يف احلياة اإلدارية والوظيفية، أو  ،على بالد اململكة، وهبا تتم الرتقية

                                                           
 .225، صحممد قدور: املرجع السابق - 1
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يف مناظرة  ، وأداة ترقية بالنسبة جلميع التونسيني الراغبني يف املشاركة1اإلعفاء من اخلدمة الوطنية
بعد  ةالفرنسيمن االطالع على مضامني النصوص  األهايلن الدخول لدار املعلمني، وتعلمها ميك  

يتأتى هلا ذلك إال جبهود ودعم مديرية التعليم العمومي ومن توىل رئاستها، فلذلك  ترمجتها، ومل
، فتجلت الصورة يف النخبة الصادقية من الفرنسيالتعليم  إىلدفعت بعض العائالت أبنائها 

ومن  ةالفرنسياملثقفني التونسيني الذين متكنوا من فهم وإدراك احلضارة الغربية، وباألخص احلضارة 
 .2التفتح على العامل اخلارجي، وفهم بعض أفكاره

 ةالفرنسيخيدمون السلطة  -األهايل- ولكسب معاونني من املسلمني ،هلذه الغاية من جهة    
انطلقت  .بالبالد التونسية األوروبيةومصاحلها من جهة أخرى، ومن جهة ثالثة فرنسة اجلاليات 

العربية العمومية يف املراكز الرئيسية من البالد، وفتح املدارس  ةالفرنسيمشاريع فتح املدارس 
اليت ، و 4، وحىت يف املناطق اليت مل يسكنها املعمورون بعد3األوروبيونحيثما وجد  ةالفرنسي

األطفال دون متييز عرقي أو ديين ظاهريا مبدئيا، فهذا النوع من  أماماعتبت يف جمموعها مفتوحة 
املدارس الرمسية بسطت عليها الرقابة من قبل مديرية املعارف فال حيق ملثل هذه املدارس الرمسية 

املعارف اخلوض يف أي شأن خارج إطار مهامها املوكلة هبا. ومشلت سلطة ورقابة مديرية 
ؤسسات ملوجه  األكباملؤسسات االبتدائية والثانوية وحىت اجلامعية، إال أن الرتكيز واالهتمام 

 التعليم االبتدائي باعتبارها قاعدة القطاع.

ع التونسي املدرسة الرمسية بأهنا: "تلك املؤسسات اليت مت إنشاؤها من ولقد عرف املشر       
، هذا اإلشراف والرقابة على املؤسسات التعليمية على خمتلف 5طرف البلديات أو الدولة"

                                                           
 640خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 1
 .296أمحد قصاب: املرجع السابق، ص - 2
 .143السابق، ص، املصدر ما جيب أن تعرفه عن انتصاب احلماية على تونسعلي احملجويب:  - 3
 .64عبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق، ص - 4
 .161حممد قدور: املرجع السابق، ص - 5
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، هو 1(لوسيان بايـ )هاء بتوان (ماشويل)مستوياهتا من إدارة التعليم العمومي ومديريها ابتداء من 
وأطماعها ومل  ةالفرنسيالطابع الرمسي للتعليم من أجل توجيهها خلدمة املصاحل  أعطىالذي 

من اإلدارة  م1908، فطلبة سبعة وعشرون عاما لعدد القليلتستقطب من التونسيني إال ا
، فتشري إحصائيات 2طفال من أصل مليوني نسمة تقريبا 300لم يتمدرس سوى  ةالفرنسي
مؤسسة  342مؤسسة تعليمية فرنسية منها  371م أن تونس أصبحت تتمتع ب 1921
 .3منها حرة 26رمسية، و

، بعد ما كانت سنة افرنك 59714958 إىلم 1930ونظرا الرتفاع ميزانية التعليم سنة       
، تطور التعليم واملنشآت التعليمية وبلغت اعتماداهتا املالية افرنك 42444651914م 1914

. ومن 4م1930مدرسة سنة  470 إىلفرنك، وبذلك ارتفع عدد املدارس  20182335
م، واملدرسة الصادقية ابتداء من 1886 و(كارن)معهد  ةالفرنسيأسس التعليم الرمسي باللغة 

م، واتسع نطاق تأسيس املدارس الرمسية بالبالد التونسية 1884م، مث املدرسة العلوية1883
 .5وتوسع النطاق العمراين ،واملعمرين األوروبيةع اجلاليات ا حسب اتس

مدارس التعليم الرمسي على سبيل املثال ال على سبيل احلصر، املعهد الثانوي  أهمومن     
-للبنات املسلمات بالعاصمة، وابتدائية البنات املسلمات بالعاصمة، ومدرسة ترشيح املدرسات 

 (جول فريي)م، ومعهد 1915سنة  (أرموند فاليري)م، وثانوية 1911سنة  -دار املعلمات

                                                           
": آخر مدير للمعارف باإليالة قبل اسرتجاع السيادة التونسية عرف عهده الكثري من loussien paye"لوسيان باي - 1

 .104، صنفسهنظر: ااإلصالحات لرتاكم اإلحداث. 
 .64العزيز الثعاليب: املصدر السابق، صعبد  - 2
 .164حممد قدور: املرجع السابق، ص - 3
 .642خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 4

 .320حممد بن اخلوجة: املصدر السابق، ص 5 -
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م 1885م، وفتحت سنة 1905العربية ابتداء من - ةالفرنسيدارس ، وامل1م1914الصفري سنة 
 .   2مدرسة ابتدائية عليا للبنني باحلاضرة

ورغم كل هذه اجلهود، والتدابري املتبعة من أجهزة إدارة التعليم العمومي، بدعم من سلطة      
لدائرة اجلغرافية وتوسيع ا ،احلماية مبرافقة سلطة الوصاية األم، ورفع ميزانية قطاع التعليم

اربة اللغة حم إالللمؤسسات التعليمية الرمسية، يبقى التضييق على التعليم احلر مستمرا ال لشيء 
تعليم األهلي التونسيني، إذا ما راعينا عدد األطفال  أمامالعربية من جهة، والوقوف حمجر عطر 

يف التعليم منهم  74557سوى  يتلقى ، الطفال 800.000التونسيني البالغني سن التمدرس 
وغريهم  نيالفرنسيباملدارس احلرة، يف حني أن عدد األطفال من  14261املدارس احلكومية، و

يتلقى منهم  طفال، 78750الذين بلغوا سن التعلم يف تونس، ال يتجاوز  األجانبمن 
 نيالفرنسيباملائة، ومن  10، فتكون نسبة املتمدرسني من العرب التونسيني التعليم 55474

، ورغم كل هذا يبقى املطلب التونسي قائما، إعطاء التعليم العريب نصيبه األوفر، 3باملائة 85
سلطة احلماية إقراره شيئا فشيئا مع  ولاوجمانية التعليم ألبنائه على نطاق أوسع، هذا الذي ستح

م، هذا ما 1943، ابتداء من سنة اإليالةبداية اهتزاز مكانتها كقوة استعمارية على أرض 
 .سيظهر لنا يف العنصر املوايل

إن بروز احلركة الوطنية  التعليم الرسمي خالل األربعينيات وبداية الخمسينيات: إصالح -
نشاط األحزاب السياسية التونسية والتنظيمات النقابية من جهة، وما أفرزته احلرب  من خالل

، اإليالة، أجب سلطة احلماية على مراجعة سياستها التعليمية داخل من جهة أخرى العاملية الثانية
-بالرباط  نيالفرنسيم، ضم  املقيمني العامني 1943أكتوبر  10فعقد اجتماع يف اجلزائر يوم 

                                                           
 .308أمحد قصاب: املرجع السابق، ص - 1
 .144املصدر السابق، ص ما جيب أن تعرفه عن انتصاب احلماية الفرنسية بتونس، علي حمجويب: - 2
 60احلبيب تامر: املصدر السابق، ص - 3
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، وتونس، وحاكم مقاطعة اجلزائر، بإشراف اجلنرال ديغول، وقد أقرت هذه الندوة مجلة -غربامل
 عليم منها:تمن التوصيات تتعلق بال

 .-والتونسي املغريب- األهايلالتعليم يف اجتاه طلبيات سكان  اصالحضرورة  -

 .األهايلفتح الوظائف السامية يف وجه  -

املشاركة يف مناظرات االلتحاق باملعاهد العليا واملدارس الكبى يف  منمتكني الشباب التونسي  -
 فرنسا.

 .1جتسيد توصيات ندوة اجلزائر إىلالعام سعت سلطات احلماية يف تونس  اإلطارويف هذا      

من املقيم العام  إجنازم أعدت إدارة التعليم العمومي مشروعا آخر، ب1947ويف سنة      
م(، مث عرضته على قسم التعليم االبتدائي من جملس التعليم 1947-1943) (ماست)

 م، اشتمل على:1947جوان  17يوم  2العمومي

 من التعليم االبتدائي. وىلتعريب كلي للسنة األ -

ساعة يف السنتني الثانية والثالثة، وليبلغ  14 إىلاللغة العربية ليصل  ساعات تدريسيف  زيادةال -
 ساعات يف القسم املتوسط والقسم العايل. 9

 ية.هي لغة التدريس يف املدارس العصرية، والكالسيكية، والتقن ةالفرنسيتكون اللغة  -

 رفض هذا املشروع من قبل األعضاء التونسيني لسببني مها:مت      

                                                           
 .2هادي بوحوش ومنجي عكوت: املرجع السابق، ص - 1
(: هو اجمللس املكلف بوضع ورسم السياسة التعليمية يف ظل احلماية الفرنسية يف تونس C.I.P)جملس التعليم العمومي - 2

التعليم العمومي أمثال ماشويل، وشارليت...، لتنفيذ السياسة االستعمارية وهو املعني األساسي والشريك األكب ملديري 
 .95الفرنسية على األرض التونسية من خالل أكب احلبال نصرًة. انظر: حممد قدور: املرجع السابق، ص
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 يف صورهتا املعروضة. -اللغوية-رفضهم الثنائية اللسانية  -

 .1اقتصار املشروع على املدرسة االبتدائية، فلم ينف ذ -

فالسؤال الذي ننتهي إليه: هل األوضاع الظرفية اليت مرت هبا إدارة احلماية زمن احلرب العاملية     
الثانية، وضغط األحزاب الوطنية والتنظيمات النقابية، واحلركات الطالبية، حسنت من الوضع 
التعليمي بتونس؟، وهل حققت تقدما يف جمال تعليم األطفال التونسيني؟، هذا ما يالحظ من 

  :خالل اجلدولني اآلتيني

 م:1949الوضع التعليمي يف تونس لسنة  -أ

 عدد التالميذ املتمدرسني سنة 14 إىل 5عدد السكان يف سن التمدرس ما بني  اجلنسية
 26000 27500 فرنسيون
 35000 45500 أوربيون
 95000 77500 تونسيون

 
 :2م1953الوضع التعليمي يف تونس لسنة  -ب

 املتمدرسني عدد السكان

 45043 180.000فرنسيون: 

 175275 3.510.000تونسيون: 

 .عن منال، ومرغوب التونسيني املسلمني احتسن طفيف، لكن ال يزال بعيديالحظ      

 التعليم المهني ثانيا:
                                                           

 .3، صهادي بوحوش ومنجي عكوت: املرجع السابق - 1
 .3، صهادي بوحوش ومنجي عكوت: املرجع السابق - 2
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إن ذلك الوضع اجلديد الذي ساد بعض العائالت التونسية، وخصوصا الكبرية منها،       
يف املدارس اليت أنشئت مبراكز االستعمار  األهايل أبناءعلى التعليم الرمسي واخنراط  االقبالو 

يف املناطق الداخلية، حيث أصبحت قريبة منهم، كما سبق وأشرنا يف منط التعليم  الفالحي
إن إقبال التونسيني على التعليم العصري اجلديد مك ن الن خبة املثقفة من فهم احلضارة فالرمسي، 

والتفتح على العامل اخلارجي، وفهم بعض أفكاره، هذا الوضع الذي  ةالفرنسيربية وباألخص غال
م 1889 احملظوظني مل يرق املعمرين ومل يستطيعوا حتمله فشنوا سنة نيارتقى إليه بعض التونسي

-لألهايل، ألن هذا التعليم اجلديد  ةالفرنسيمحلة شديدة للمطالبة بتخفيض، وحىت إلغاء تعليم 
هلا  ايتهيؤو أفكار احلرية واملساواة اليت مل  -املسلمني-أثار يف نفوس التونسيني  -الرمسي لفرنسيا

دوائر  إىل. وهكذا وصل تأثري محلة املعمرين 2"ةالفرنسيته جريدة " تونس أبرز ، وهذا ما 1من قبل
 . 3األهايلاحلد من تعليم  إىلاملقيم العام  الفرنسيوزير اخلارجية  ااختاذ القرار، فدع

مع تشجيع  ،4فأغلقت حوايل عشرة معاهد مدرسية باملراكز اليت يقطنها السكان املسلمون     
ابتداء من سنة و على االقتصار على التعليم التقليدي الذي يتلقونه باللغة العريب وحدها،  األهايل

-ختصص األطفال التونسيني بنوع من التعليم يكتسي صبغة عملية  إىلم اجتهت النية 1903
تكوين اليد العاملة البارعة يف الصناعة  إىل، باخلصوص يف املدارس االبتدائية يرمي -التعليم املهين

، 5م1906سنة  ةالفرنسيرئيس اجلمهورية  إىلورفع تقرير يف هذا الشأن  .والزراعة االستعماريني
مصلحة التعليم املهين بإدارة التعليم العمومي يف عهد املدير  إحداثعلى  م1908فأقدموا سنة 

                                                           
 .641خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 1
 .298أمحد قصاب: املرجع السابق، ص - 2
 .641خري الدين شرتة: املرجع نفسه، ص - 3
 .299أمحد قصاب: املرجع السابق، ص - 4
 .300، صنفسه - 5
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أحدثوا بعض املدارس للتدريب الزراعي والصناعي بتونس العاصمة  ، كما(يتيشارل)اجلديد 
 .1األوروبيونوسوسة، وصفاقس، وقابس، يؤمها التالميذ املسلمون و 

تعليما بسيطا،  أعطى األخريمشروع "التعليم البدوي"، هذا  (جو)يف عهد املدير وأحدث      
، وتعليما زراعيا بسيطا ةالفرنسيالدراسة فيه ثالث سنوات يتلقى األطفال مباد  اللغة العربية و 

 ،جيعلهم صاحلني ألن يكونوا "عماال زراعني"، إال أن هذا املشروع لقي معارضة شعبية عنيفة
 يقبلوا على هذا التعليم، فبق، غري أن التونسيني مل ي  2االبتدائيوتأسست مراكز التعليم الصناعي 

 .سنة اتلميذ 750سنة، و اتلميذ 180ه ضئيال إذ مل يتجاوز فيعددهم 

ومل يقتصر التعليم املهين على جنس الذكور، بل منذ ظهوره مشل جنس اإلناث فيما يعرف      
م، الذي يقتصر على بعض الساعات يف األسبوع، خمصصة للقراءة 1908بالتعليم العام سنة 

  3تأثر بكامل الوقت يف األشغال املنزلية وتربية األطفال، التطريز، واخلياطة...سواحملفوظات، وي
 ينه يف مدارس البنات.كما سنب

معا، لكن ليس على حد سواء، فالتعليم  األوروبينيلمسلمني و لورغم أن التعليم املهين وجه      
حتظى  أوروباالقادمني من  إىلالزراعي بتونس على مدرستني، املدرسة االستعمارية للزراعة املوجهة 

 بناءة خصصت ألالفالحيبإمكانيات هامة مبيزانية ضخمة تكتسي صبغة دولية، وأما املدرسة 
 .4تونس، ضعيفة اإلمكانيات ال فائدة منها

 التعليم الحر ثالثا: 

                                                           
 .301نفسه، ص - 1
 .58احلبيب تامر: املصدر السابق، ص - 2
 .301أمحد قصاب: املرجع السابق، ص - 3
االستعمارية يف تونس من خالل كتاب تونس الشهيدة، للشيخ عبد العزيز  ةحقائق وخلفيات الظاهر أمحد طرفاوي:  - 4

 .190صم، 2018، ديسمب 1440، ربيع الثاين 10جملة قضايا تارخيية،ع ،الثعاليب
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 األموالؤسس املدراس احلرة من إلشباع الرغبة امللحة لدى العرب يف نشر الثقافة والعلم، ت        
هذا العمل اجلمعيات أو  تاخلاصة، وهذا حال القطر العريب قبل احلركات االستعمارية، وقد تول

ومما يرويه  ،تونس أطارنتشر التعليم احلريف خمتلف ا، ولذلك وقافاملؤسسات اخلريية التابعة لأل
يضاف ، و 1بن أيب الضياف عن انتشار املدارس: "أن أية قرية مل ختل من مدرسة ابتدائية" أمحد

ذلك الكم املعتب من املدارس اخلاضعة لعدد من الطوائف املسيحية واليهودية على اختالف  إىل
، لكن منذ فرض 3وعهد األمان اإليالة، وخصوصا زمن االمتيازات األوربية ب2مذاهبها وتوجهاهتا

التونسية، اعتمدت سلطة احلماية على فرض الرقابة على التعلم  اإليالةعلى  ةالفرنسياحلماية 
بشكل عام واملدارس احلرة بشكل خاص ومل تسمح بفتح املدارس احلرة إال مبقدار ضئيل، 

ويبقى مطلبه يف دواوين  ،وعادت تضع العراقيل املختلفة يف وجه من يطلب فتح مدرسة حرة
حد بفتح أية مدرسة خاصة تسمح سلطة احلماية أل، ومل 4اإلدارة سنوات دون أن حيظى بالقبول

عنصر  إىلإضافة  ةالفرنسيإال إذا تضمنت رغبة صاحبها توفر شروط الكفاءة احملددة بالقوانني 
يف فتح املدارس بيد مدير التعليم  الفصل، وتبقى كلمة األجنبيةالسن والشهادات واإلجازات 

 .5ملتعلق بفتح ومراقبة املدارس اخلاصةم، ا2/12/1903العمومي وفق املرسوم الصادر يف 

وكبحت  ،رقابة مشددة من قبل إدارة املعارف إىلوهبذه األساليب خضع التعليم احلر       
من أكب اآلثار على التعليم التونسي املتمثلة يف  يه ،سياسة حرمان العرب من التعليمف، همجاح

 فوذها.بنليسهل على سلطة االحتالل االحتفاظ  ،احلرص على بقاء االمية

                                                           
 .60عبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق، ص - 1
 .153حممد قدور: املرجع السابق، ص - 2
 أنظر الفصل األول" املدارس األوروبية والكنيسية يف تونس قبل احلماية الفرنسية". - 3
 .58احلبيب تامر: املصدر السابق، ص - 4
 .154حممد قدور: املرجع السابق، ص - 5
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نسبيا بعد  زادأن  إىلمدرسة،  12م مل يتعد عدد املدارس احلرة 1929في سنة ف      
باملدارس القرآنية  ع رفت، اتلميذ 14261مدرسة يف تونس يؤمها  42م، إذ بلغ عددها 1932
الشهادة  للحصول على... تؤهلهم 1ةعصريثقافة قومية  املتمدرسني، يتلقى فيها التالميذ األهلية

 مع إدراجملدارس بالنشاط اسمح هلذه ي  ، 2جبامع الزيتونة -األهليةشهادة -االبتدائية احلكومية 
 يف براجمها. ةالفرنسياللغة 

حمو الروح القومية،  إىلوهكذا اجتهت سياسة فرنسا التعليمية يف تونس منذ فرض احلماية       
بتطبيق برنامج خاص إلخراج  ةالفرنسياالستعاضة عنها باللغة و وذلك مبحاربة اللغة العربية 

الناشئة عن قوميتها العربية، وقطع الصلة بينها وبني تارخيها، لتتمكن من إدراجها يف العنصر 
 .ةالفرنسينظام احلماية  قت التعليم العريب التونسي منحل، وهذا من أكب اآلثار اليت 3الفرنسي

 تعليم البناترابعا: 

املدارس احلكومية يعين دفع ما بقي  إىلودفعها  ،"إن املرأة هي حارس العائلة وحافظ اجملتمع    
التونسية قبل  الفتاةف التونسي إذ كانت و لأ، ألهنا ستخرج عن امل4اهلوة" إىل األمةلنا من عبقرية 
تونس "  أعيان، تتعلم القرآن والغزل والطرز يف منزهلا وهذا ما يرويه أحد ةالفرنسيفرض احلماية 

الشيخ حممد الربعي املفرغي" أن والدته كانت معلمة للبنات تعلمهن القرءان والغزل والطرز يف 

                                                           
حلفظ القرآن ومباد  وهنا جيب أن ننوه إىل الكتاتيب ضمن التعليم االبتدائي واليت تعتب أم املدارس العتيقة احلرة املعدة  - 1

، واليت منيت هي اتلميذ 63000مدرسة احتضنت  1800القراءة والكتابة واملنتشرة يف البوادي والقرى بلغ عددها 
م القاضي بعدم مساح الدوائر 12/11/1898األخرى بتدخل سلطة احلماية يف نشاطها وتوسيع دوائرها بإصدار مرسوم 

 اب مستقبال.أي كت  الرمسية ألي كان يف اململكة بافتتاح 
 .68احلبيب تامر: املصدر السابق، ص - 2
 .637خري الدين شرتة: املرجع السابق، ص - 3

 .66عبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق، ص 4 -
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، فتدخل دار 1منزهلا... كان البنات يغزلن الصوف ويصلني على النيبء صلى اهلل عليه وسلم
يف  ةالفرنسيفهوم يف إطار الرتبية االجتماعية واملنزلية اليت انتشرت قبل احلماية هبذا امل 2املعلمة

تونس العاصمة "القريوان"، سوسة، املهدية، نابل، باجة وغريها من املدن الكبى، وظيفتها تعليم 
صالة والتطريز، والغزل والنسيج، يؤمها البنات من سائر الطبقات، فيقطعن فيها لفااخلياطة و 

األشغال املنزلية وتعلم الصناعات، ويقتنني أدوات على  التدربة النهار منكبات على سحاب
وتقوم املعلمة بتدريبهن على خمتلف  -االبر، املقصات واخليوط، آالت الرسم-التعليم 

هرات متعلمات يقامسن الرجال االصناعات، وتلقنهن فروضهن الدينية واآلداب، فيتخرجن منها م
 .3االكتساب

قبل اغتصاب سيادهتا ووطنيتها، فقد ظل تعليم  اإليالةصيغ تعليم البنات ب إحدىهذه      
البنات على حاله قرابة عقدين من الزمن من انتصاب احلماية، ملا للمجتمع التونسي من 

 األسرةليس من السهل مترير فكرة تسليم بنات إذ واملرأة التونسية،  الفتاةخصوصية جتاه حرمة 
التونسية املدارس العصرية ضرب من  الفتاةأيادي أجنبية، فلذلك كانت فكرة اقتحام  إىلاملسلمة 

املستحيل، لكن سياسة التعليم العملي اليت ميكن اسقاطها على ما كانت تقدمه دار املعلمة 
ولو على املستوى االبتدائي، فكانت  ،التعليم إىلالتونسية  الفتاةأوجد جماال فسيحا لبداية دخول 

 .5م1920تلميذة سنة  200واليت ضمت  ،بنهج الباشا 4للبنات (لويز روين ميلي) مدرسة

                                                           
، حبث تارخيي أديب يف حياة النساء النوابغ بالقطر التونسي، من الفتح شهريات التونسياتحسن حسين عبد الوهاب:  - 1

 .106ه، ص1353املطبعة التونسية، ب ط، اإلسالمي إىل الزمان احلاضر، 
دار املعلمة: هي تلك املؤسسة العائلية اليت تتوىل فيها املعلمة العرفة بالقراءة والكتابة وفنون الطرز واخلياطة وغريها...  - 2

 . 105نفسه، ص بعض السور من القرآن الكرمي. انظر:وتعليم البنات وتلقنهن حفظ  تربية
 .105، ص، املصدر السابقحسن حسين عبد الوهاب - 3
 أنظر عنصر مؤسسات التعليمية الفرنسية زمن احلماية من هذا الفصل. - 4
 .302، صأمحد قصاب: املرجع السابق - 5
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ففي سنة  ،ةاألخري احملتشم للفتيات املسلمات على املدارس، تواصل فتح هذه  االقبالومع       
الذكور واإلناث،  أماممفتوحة  ةالفرنسيهلا نفس برامج املدارس  ،م أنشأت دار املعلمات1991

م للفتيات، ومدارس ابتدائية عليا للبنني 1915سنة  (أرمون فاليري)ذلك معهد  إىل ةفاضإ
تأسيس  إىل ولاأل الفصل، وال ننسى أنه سبق أن أشرنا يف 1والبنات بتونس، وسوسة، وصفاقس

مدرسة للفتيات يف  أولم، وهي 1843مدرسة للفتيات على أيدي راهبات القديس يوسف 
 تونس.

التونسية يف ظل املطالبة بتحسني ظروف  الفتاةء خبصوص موضوع تعليم ولقد تباينت اآلرا     
 الفتاةالتونسيني الذي أصبح مفروغا منه ومتفق عليه، فإن مسألة تعليم  أماموفتح أفاقه  ،العمل

عن التعليم  الفتاةالتونسية لقيت خالفا بني املفكرين واملصلحني والسياسيني التونسيني، فعزوف 
 الفتاةياء الذين اعتقدوا أن تعليم ولاأل إىليف املدارس، يرجع يف غالب األحيان  وىليف املراحل األ

 الفتاة، باعتبار 2يف املدارس من شأنه أن يفسد الروح الدينية واألخالقية لدى البنت املسلمة
املدارس احلكومية، يعين دفع ما بقي من  إىلاملسلمة هي حارس العائلة وحافظ اجملتمع، ودفعها 

 .3اهلوة إىل األمةبقرية ع

كما اعتب الشيخ عبد العزيز الثعاليب تعليم املرأة بات مطلب الرأي العام التونسي، فإن كان        
ة ضريبة األخري ، مادامت هذه ةالفرنسيوالبد جيب أن يكون يف إطار عريب مع بعض الدروس 

 . 4هأساسضرورية لوجود التعليم من 

                                                           
 .309نفسه، ص - 1
 .302، صاملرجع السابقأمحد قصاب:  - 2
 .66عبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق، ص - 3
 .66، صعبد العزيز الثعاليب: املصدر السابق - 4
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أن الوزير خري  إىل "شهريات التونسيات" عبد الوهاب ذهب يف كتابه ينحىت أن حسن حس    
الدين باشا عقد النية أيام وزارته على تأسيس مدرسة خاصة بالبنات املسلمات يصارع هبا 

املسلمة الشيخ البشري صفر الذي  الفتاة. ومن دعاة تعليم 1املدرسة الصادقية اليت أنشأها للبنني
، وكانت ابنته وقافباعتباره رئيسا جلمعية األ (ميلي)سة زوجة املقيم العام مو ل مدرسة البنات برئا

 .2من أوائل املتمدرسات هبا

  ةالفرنسيالموقف التونسي من السياسة التعليمية المبحث الرابع: 

حمو الروح القومية، حماولة  إىللقد اجتهت سياسة فرنسا التعليمية يف تونس منذ فرض احلماية     
، وبتطبيق برنامج خاص إلخراج ةالفرنسيوذلك مبحاربة اللغة العربية واالستعاضة عنها باللغة 

الناشئة عن قوميتها العربية، وقطع الصلة بينها وبني ماضيها وتارخيها، لتتمكن من ادماجها يف 
 3.الفرنسيالعنصر 

مقاومتها منذ بداية  إىله السياسة، فبادر درك الشعب التونسي بكل مكوناته خطر هذأوقد      
 ه اللغة العربية.أساساملطالبة بتعليم قومي  إىلاحلماية، و 

؟ ةالفرنسياه هذه السياسة جتالتونسية  الفعلالتساؤل عن ردود  إىلالذي يدفعنا  األمروهو      
 تها؟هجل مواجأمها من اوعن الوسائل اليت مت استخد

 موقف عموم الشعب  :أوال

يف ثناياها الثقافة  تاليت نشر  ؛ةالفرنسيلنشر اللغة  وىللقد كان التعليم الوسيلة اجلماهريية األ    
 إىلبدوره يف الدفع  هماس الفرنسيمها، لكنه مل يكن الوسيلة الوحيدة، فاحلضور وقي   ةالفرنسي

                                                           
 .107ص ،السابقصدر امل عبد الوهاب: شهريات التونسيات، ينحسن حس - 1
 .181حممد قدور: املرجع السابق، ص - 2
  .56، صاملصدر السابقاحلبيب ثامر:  - 3
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كما نقل ن املغلوب مولع باالقتداء بالغالب  أباعتبار  الفرنسيونشر منط العيش  ةالفرنسيتعلم 
 1بن خلدون.ا عن

، فبعد ةالفرنسياه السياسة التعليمية جتيدي ن الشعب التونسي مل يقف مكتوف األأغري      
ضع برنامج إلنشاء مدارس ابتدائية و م، و 1883ون إلدارة العلوم واملعارف سنة الفرنسيتأسيس 

رفض هذه املدارس، وصاروا  إىلفرنسية لألوروبيني والعرب، بادر سكان تونس من العرب 
على ادخال اللغة العربية يف برنامج هذه  ةالفرنسين اجبوا السلطة أ إىليهامجون هذه السياسة، 

م مادة 1946سنة  إىللغة العربية مكثت ال وقد".  ةالفرنسياملدارس املسماة "باملدارس العربية 
الدراسة،  أوقاتصبح التعليم باللغة العربية حيتل ثلث أاختيارية يف امتحان الشهادة االبتدائية، مث 

 2.ةالفرنسيوذلك طبعا نتيجة لتلك احلمالت العنيفة اليت شنها الشعب على السلطات 

حماربة انتشار التعليم يف تونس، وهو ما  إىلبصفة عامة  ةالفرنسيدارة احلماية إكما سعت     
املطالبة بنشر التعليم يف خمتلف ارجاء البالد، مما  إىلعهد احلماية  أولذ دفع الشعب التونسي من

لغاؤه إن هذا املشروع مت أ الإدوي". يالتعليم الاقرتاح مشروع " إىل ةالفرنسيبالسلطات  أدى
 3الشعب التونسي، خاصة عن طريق الصحافة.بسبب الرفض واملقاومة العنيفة له من طرف 

ىل ذلك فقد القى استهداف فرنسا للفتاة التونسية من خالل التعليم، معارضة  إ ةفاضإ       
كانوا هذا اجملتمع حمافظني،   أفرادن غالبية أكبرية من طرف عموم اجملتمع التونسي، حبكم 

                                                           
ديسمب( العربية يف مواجهة سياسة االفرتاس اللغوي  18يف ذكرى اليوم العاملي للغة العربية )عبد الرمحان اهلذيل:  - 1

م، اطلع عليه يف 12/12/2019بتاريخ  أدرج، مركز الدراسات االسرتاتيجية والدبلوماسية، الفرنسية يف تونس
 :WWW.CSDS-CENTER.COM http// م على املوقع:08/05/2020

 .56سابق، صالصدر املاحلبيب ثامر:  - 2
 .57، صنفسه - 3

http://www.csds-center.com/
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ذا إى البنت املسلمة. خاصة داالخالقية لن تفسد الروح الدينية و أن املدرسة من شأهنا أيعتقدون 
  1فرنسية، وسيشرف عليها موظفون ومعلمات فرنسيات. ساسن هذه املدارس هي يف األأعلمنا 

لكن غالبية اجملتمع التونسي مل تكن معارضتهم لتعليم البنات يف حد ذاهتا، بل كانت       
العريب هلذه  اإلطار، وهو ما دفعهم للمطالبة بتوفري إسالميةلتعليمهم يف بيئة فرنسية غري 

 2.ةالفرنسياملدارس، مع بعض الدروس 

االعتماد  إىل، الشعب التونسي ةالفرنسيهذا كله فقد دفعت السياسة التعليمية  إىل ةفاضإ      
مواله اخلاصة، إلشباع رغبته امللحة يف الثقافة والعلم، أأسيس مدارس حرة من تعلى نفسه، و 

 3ن فرنسا قد حاربت هذه املدارس.أبالرغم من 

خر يف افشال السياسة آو بأبشكل  همان عموم الشعب التونسي، قد سأ لص إىلومنه خن      
حماربة اللغة العربية من جهة، والوقوف بصفة  إىلا أساسالتعليمية، اليت كانت هتدف  ةالفرنسي

 خرى.أعامة ضد انتشار التعليم يف صفوف اجملتمع التونسي من جهة 

 موقف النخبة التونسية  ثانيا:

، من داخل تونس ةالفرنسيلقد برز عمل النخبة املثقفة يف مواجهة السياسة التعليمية      
الصادقية  أبناء، صادرة من (ماشويل) مشروعـل العاصمة بالضبط، وكانت االنطالقة يف التصدي

سلوبا أرغم ما قيل عن التباعد بني االجتاهني، فقد انتهج كل منهما  -الزيتونة- األعظمع ـواجلام
ما كانا يتقاطعان يف نقطة واحدة أهنن املهم يف كل ذلك، أخر، غري مغايرا لتحرك الطرف اآل

                                                           
 .302-301سابق، ص صالرجع املأمحد قصاب:  - 1
  .66، صاملصدر السابقعبد العزيز الثعاليب:  - 2
 .58سابق، صالصدر املاحلبيب ثامر:  - 3
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املوجهة جتاه  ةالفرنسييف مواجهة السياسة  وىلبالدرجة األال وهي اهلم التونسي، املتمثل أمهمة، 
 1التعليم يف تونس.

 إسالميةم _ عربية 1881حدود سنة  إىلتونس _ يف كانت الثقافة  :النخبة الصادقية/ 1
الساهر  األعظمخالصة، وكان التعليم القرآين االبتدائي منظما بالكتاتيب مث يتواصل باجلامع 

ن ذلك العهد مل يستمر طويال خاصة بعد أال إطارات البالد الدينية واالدارية. إعلى تكوين 
 ثراأل األخريذا هلن كاحيث   ؛م1875واملعهد الصادقي سنة  ،تأسيس املدرسة احلربية بباردو

واملواد العلمية، وختريج تالميذ وطلبة متشبعني بثقافة  األجنبيةالكبري يف تنظيم تعليم اللغات 
ن جمموعة من هؤالء الطلبة أذلك  إىل ةفاضإ. األوروبيةفرنسا وحضارهتا، وبالتايل بالثقافة الغربية 

تعليمهم العايل بفرنسا، ما مكنهم من القيام بدور هام جدا يف بعض ميادين النشاط  اواصلو 
 2الثقايف والصحايف، بوجه خاص.

حد جناحي النخبة التونسية، اليت قامت بتنشيط العديد من أال إفلم تكن الشبيبة الصادقية      
التظاهرات الثقافية من خالل الوسائل املتاحة، مثل الصحافة واحملاضرات واللقاءات واملؤمترات 

املمتدة  الفرتةمؤمتر ملمثلي املغرب العريب خالل  أولحيث كان هلؤالء دورا كبريا يف عقد  ا؛وغريه
ال وهو مؤمتر اخللدونية بالعاصمة تونس، والذي اعتبت أم، 1931وت أ 22 إىل 20ما بني 

واصر بني شعوب املغرب العريب،  متتني األ إىلرمت  أهنا إىلضافة إحماور جلساته مبثابة اعالنات، 
ن حلول هنا استهدفت احلرص واحملافظة على اللغة العربية من التالشي، والبحث عأكما 

 3للمشاكل املتعلقة بالقطاع التعليمي، مبا يف ذلك التعليم املهين ومثله املوجه للفتيات.

بطبيعتها السلمية املستوحاة من مباد   األمرولقد اتسمت جهود النخبة الصادقية يف بداية      
ال بداية من سنة إهنم مل يلجؤوا للعنف يف شكل االضرابات واملظاهرات أحيث  ؛ةالفرنسيالثورة 

                                                           
 .297صسابق، الرجع املحممد قدور:  - 1
 .322، 321سابق، ص صالرجع املأمحد قصاب:  - 2
 .299سابق، صالرجع املحممد قدور:  - 3
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ن إضراب مدرسي، و إ أولقيامهم ب أثناءم، عندما استخدموا منهاج القوة يف االحتجاج، 1922
 1عارضون ذلك قبل سنوات.قد كانوا 

ي حال من أن غايتهم ال جيب بأن هؤالء املتعلمون التونسيون قد اظهروا منذ البداية، أكما      
تنازل ي أدىن من جتديد التعليم، عب تطعيمه مبختلف العلوم الغربية، دون أن تكون أحوال األ

عن اخلصوصيات الشرقية للطابع التعليمي التونسي املتميز شكال ومضمونا، وكانت قدوهتم يف 
شرقا وغربا، بقيادة الشيخ  ياإلسالماليت اجتاحت ربوع العامل  اتاإلصالحمسارهم ذلك، مجلة 
التايل فقد تنوعت جماالت احلركة بشيد رضا وبعدمها حمب الدين اخلطيب. و حممد عبده وتلميذه ر 

، حيث استخدمت النخبة الصادقية العمل أكثرف أكثريف بروزها  أسهمرواد الصادقية، مما  دىل
الصحفي، وانشات مجعية قدماء تالميذ الصادقية، وشاركت يف خمتلف املؤمترات، وقبل ذلك 

 2دخلت عامل العمل السياسي.خريا أ"، و اخللدونيةسست "أ

/ البشري صفر  3م(1965-1867خري اهلل بن مصطفى ) شخصيات الصادقية: أبرزمن و     
-1858حممد االصرم ) / 5م(1918-1876علي باشا حانبة )/ 4م(1856-1917)

 6م(1925

 سامهتهنا أال إ، ةالفرنسين النخبة الصادقية، رغم ازدواجية ثقافتها العربية أفيه ومما ال شك     
، وتوعية وتنوير الراي العام التونسي، عن طريق ةالفرنسيوبقوة يف التصدي للسياسة التعليمية 

 ها:أمهجمموعة من الوسائل 
                                                           

 .300، صنفسه - 1
 .301، صنفسه - 2
 .303، صسابقالرجع املحممد قدور:  - 3
  .121ص السابق، صدراملالصادق الزمريل:  - 4
 .141، صهنفس - 5
 .304سابق، صالرجع املحممد قدور:  - 6
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ضمت جمموعة  وقد، وايقاظ اهلمم، والتعبري عن املطالب، األفكاراعتبت منبا لنشر الصحافة: 
 من الصحف واجملالت من بينها:

من -ر فم، مببادرة من علي بوشوشة وبشري ص1988وت أ 2: ظهرت بتاريخ جريدة الحاضرة
، -من قدماء مدرسة باردو-جب وحممد القروي ا، وحممد السنوسي وسامل بوح-قدماء الصادقية

سبوعية ناطقة بالعربية، أهنا كانت جريدة أيف تكوين رأي عام تونسي متميز، خاصة  سامهت وقد
 1قضايا عامة، كحملة مصادرة العقارات، والتضييق على التعليم.ه من ولاوبفعل ما كانت تتن

جريدة وطنية ذات بعد سياسي،  أولم، وهي 1907تأسست بتاريخ فباير  جريدة التونسي:
صنعت هذه اجلريدة  وقدبة، نيف ظهورها كل من زواش وحممد نعمان والزمريل وباشا حا هماس

هنا أنني الشعب، والكشف عن خمططات غالة املعمرين، كما أالتحدي، بتمكنها من امساع 
ن أ إىل ةفاضإالتعليم يف معهدهم،  إصالحجل املطالبة بأحتريك الزيتونيني من يف  سامهت

 2.الفتاةو حزب تونس أاعتبت اجلريدة الرمسية حلركة  "التونسي"

م، من طرف عبد الرمحان الصندايل الذي كان يقيم 1886تأسست سنة صحيفة الزهرة: 
متيزت بنقدها الالذع لإلدارة التونسية زمن احلماية ورجاالهتا، مما جعلها ختطف  وقدبالقاهرة، 

 3م بعد وفاة مؤسسها.1896هنا توقفت سنة أال إضواء من احلاضرة، األ

ها أبرز را هاما يف نشاط النخبة الصادقية، ومن لعبت اجلمعيات والنوادي الثقافية، دو  الجمعيات:
 .4اجلمعية اخللدونية، ومجعية قدماء الصادقية

                                                           
 .308ص ،نفسه - 1
 .310، صسابقالرجع املحممد قدور:  - 2
 .311، صنفسه - 3
 احلماية واملؤسسات التعليمية العربية يف تونس من هذا الفصل.سبقت اإلشارة إليهما ضمن  - 4
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جل أشكلت الندوات واملؤمترات فضاءات مهمة للنخبة التونسية من  المستمرات والندوات:
شرنا سابقا، من خالل مشاركتها يف العديد من املؤمترات أما كفكارها ومطالبها  أالتعبري عن 

مؤمتر  –م 1906و خارجها، على غرار: مؤمتر مرسيليا عام أوالندوات، سوآءا داخل تونس 
 1م.1908مشال افريقيا عام 

كان للنخبة الصادقية يف تونس دورا مهما يف ظهور النضال السياسي واحلركة   العمل السياسي:
حيث شكلت مع نظريهتا الزيتونية القاعدة الصلبة اليت  ؛املناوئة لالستعمار الوطنية التونسية

ة الذكر دورا كبريا يف ظهور لفاستنطلق منها املقاومة السياسية، فقد كان جلريدة التونسي الس
 2للعمل السياسي يف تونس. وىلعتب النواة األا"حركة الشباب التونسي"، واليت 

حد قالع مقاومة التغلغل االستعماري بتونس، الذي أشكلت الزيتونة  النخبة الزيتونية:/ 2
ذ قام طلبة الزيتونة جبهود فكرية للدفاع عن اللغة إمسخ اهلوية اللغوية للتونسيني،  إىليهدف 

كمؤمتر اللغة   ؛من خالل العديد من املؤمترات، ةالفرنسيمقاومة السياسة التعليمية و  ،العربية
 3م.1931العربية عام  الفنونواآلداب و 

، فقد اإلسالمن جامعة الزيتونة كانت منهل للعلوم واملعارف العربية، وحاملة ألجماد أكما      
كانوا بذلك  ، و اإلسالملعروبة و لدبية، واصطبغ خرجيوها بالوالء غرست يف نفوس طالهبا الروح األ

، وغدت ممثلة بعلمائها الفرنسيرواد وطالئع القوى الوطنية، لشق طريق اجلهاد ضد املستعمر 
 منذ بداية انتصاب احلماية على تونس. ،4ي من خط اجملاهبةماموخرجييها يف الصف األ

                                                           
 .320سابق، صالرجع املحممد قدور:  - 1
 .322ص نفسه، - 2
م، انظر املوقع 2014جويلية  16، موقع ثقافات،الفرنسيةاهلوية التونسية واملغربية خالل احلماية أمحد سوامل:  - 3

 http://thaqafqt.com/2014/07/23765االلكرتوين: 
 .265سابق، صالرجع املمجعة علوي فرحان اخلفاجي:  - 4
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والعلمية  يةالفكر يف احلياة  سامهتي والعلمي، الفكر  لإلشعاعت الزيتونة مركزا عد   وهبذا       
واخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، واليت أواألدبية اليت طبعت البالد التونسية، يف 

 البلدان  إىلني، وامتدت توالوطنية التونسي يةاإلصالحعلى احلركتني  يةالفكر  تأثرياهتاانعكست 

 1املغاربية.

يف املقابل و تقزمي دور الزيتونة،  إىلن سلطات احلماية سعت منذ البداية أذا سلمنا بإف      
ن ملعان جنم عدد من شخصيات الزيتونة وتنامي أال إالضوء على شخصيات الصادقية،  تسلط

الذين  -األعظماجلامع -مر الواقع، فقد كان طلبة الزيتونة عملها اجيابيا، جعلها تقبل وترضخ لأل
ة يف املواقف اليت حالت بني احلكومة مهامس أكثرثقفة الكادحة، تتكون منهم الطبقة امل

فرض ما تراه على التونسيني من جانب التعليم. ويظهر ذلك جليا من خالل  وطموحها، يف
هم يف تنشيط احلركة الوطنية يف مراحل متقدمة، مثلما حدث يف االضراب الذي هز سامهتم

ال حركة احتجاجية طالبية قادها طلبة الزيتونة، إم، والذي مل يكن 1910تونس العاصمة سنة 
مهوا يف اسو  ،2ةالفرنسيمرة من السياسة التعليمية ذفوف الطالبية املتهنم كانوا يف مقدمة الصأكما 

وجتديد املناهج التعليمية جلامع الزيتونة، حىت تكون مواكبة ملا يعيشه العامل من تطورات  إصالح
 وتغريات.

عبد / 3م(1889-1840حممد بريم اخلامس ) شخصيات النخبة الزيتونية: أبرزومن       
 2م(1973-1879حممد الطاهر بن عاشور )/ 1م(1944 -1874)العزيز الثعاليب 

                                                           
، اجمللة التعليم يف جامع الزيتونة خالل النصف األول من القرن العشرين )دراسة يف املنهج والبامج(حممد بوطييب:  - 1

 .192م، ص2017، جوان 5عاملغاربية للمخطوطات، 
 .328سابق، صالرجع املحممد قدور:  - 2
، اجمللد األول )ترمجة حممد بريم اخلامس(، حتقيق: علي صفوة االعتبار مبستودع االمصار واألقطارحممد بريم اخلامس:  - 3

 .8، 5م، ص1999الفنون "بيت احلكمة"، تونس، و  واآلداب، اجملمع التونسي للعلوم 2بن الطاهر الشنتويف، ط 
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استخدمته النخبة ما ألدوات اليت استخدمتها النخبة الزيتونية، فهي مل ختتلف كثريا عاما أ     
ما فعل عبد العزيز الثعاليب من خالل كالصادقية، فقد اخنرطت هذه النخبة يف اجملال السياسي،  

اجلرائد -وتأسيسه للحزب الدستوري، كما استغلت احلقل االعالمي  الفتاةانضمامه حلزب تونس 
الدفاع عن مقومات  إىلضافة إفكارها، أللتعبري عن انشغاالهتا ومطالبها ونشر  -واجملالت

 وثوابت جمتمعها.

حيث استخدمت هذه  ؛اجملال الثقايف مبعناه الواسع هوالزيتونيني  ىدلن امليدان املفضل أال إ     
هبدف احلفاظ على التقاليد  ةالفرنسيالنخبة النشاط العلمي والثقايف ملواجهة الثقافة االستعمارية 

 األفكار دينتقحيث جند عبد العزيز الثعاليب  ،هلوية الشعب التونسي اامتداد عد توالعادات اليت 
هر حداد يسلط الضوء على املرأة من ، بينما جند الطا"روح التحرر يف القرآن"العلمانية يف كتابه 

جبارة، للحفاظ  الت جهودذقد ب ن هذه النخبةأكما 3،"يف الشريعة واجملتمع تناامرأ"خالل كتابه 
 ي للمجتمع التونسي.أساسن على اللغة العربية كمكو  

طلبة الزيتونة، لتكون  نشأهاأالوسائل الثقافية كذلك، جند تلك اجلمعيات اليت  أبرزومن      
 فضاءات لنشاطهم، ومنبا ملطالبهم وانشغاالهتم، مثل:

مجعية النصر الرياضي  –( م1905) يةاإلسالماجلمعية  –( م1904اجلمعية الناصرية )
مجعية  –( م1908مجعية النجم التمثيلي ) –( م1905النادي األديب ) –( م1906)

                                                                                                                                                                             
، مذكرة لنيل شهادة م1944-1874شخصية عبد العزيز الثعاليب )مسريته ومواقفه( سهام بوزيد وندى مقرود:  - 1

م، 2016قاملة،  1945ماي  08املاسرت يف التاريخ العام، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية )قسم التاريخ(، جامعة 
 .20ص

، مذكرة لنيل شهادة م(1973-1879دور الشيخ حممد الطاهر بن عاشور يف إصالح التعليم بتونس )وسام نويري:  - 2
املاسرت يف تاريخ العامل املعاصر، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية )قسم التاريخ(، جامعة حممد بوضياف املسيلة)اجلزائر(، 

 .16،19م، ص2015/2016
 .330سابق، صال رجعاملحممد قدور:  - 3
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مجعية  –( حتت اشراف عبد العزيز الثعاليب م1911مجعية األدب ) –( م1912التهذيب )
( كانت م1910) يةاإلسالماجلمعية اخلريية  –( حتت شراف حسن القاليت م1912الشهامة )

 .1اوسع انتشارا يف ربوع تونس
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رغبة فرنسا جتاه الشعب التونسي إىل أبعد من أن يتخلى الفرد التونسي عن جلده جتاوزت        
وتقمص جلد فرنسي، بل أرادته فردا فرنسيا قلبا وقالبا متشبعا بثقافتها وديانتها، وممارسا لعاداهتا 

وتقاليدها قاطعا الصلة بكل أصوله وروابطه جتاه جنتمعه وأمته العربية متجاهال أو متناسيا 
اءاته احلضارية الال متناهية يف العمق التارخيي، وسنبني يف هذا املبحث تأثري السياسة انتم

املختلفة، وعلى ديانته السمحاء، وعلى مكونات ومقومات  على فئات اجملتمع التونسيالتعليمية 
 هويته.

 على المجتمع التونسي ةالفرنسيالسياسة التعليمية  آثار: ولالمبحث األ

أفرزته السياسة التعليمية الفرنسية يف ظل نظام احلماية جتلت مظاهره إىل ما بعد إن ما        
االستقالل، واستمرت آثاره إىل يومنا هذا، وهو تباين طبقات اجملتمع يف توجهاهتا الفكرية 
واختالف درجة متسكها بثوابت األمة التونسية، وهو ما جعلنا نتساءل عن ماهية هذا التأثري 

 ونتائجه.

 المثقفة الفئةعلى  آثارها: أوال

أدت التناقضات املرتتبة عن خمتلف أوجه السياسية االستعمارية يف تونس، خاصة ما تعلق      
ظهور الوعي الوطين، رغم أن االنطالقة   إىلبالشطر االجتماعي وبشكل أدق التعليمي منه، 

 .1كانت بداية من مدينة تونس

التعليم احلركة الوطنية التونسية برجاالهتا، الذين خاضوا املقاومة ضد االستعمار  فقد أمد        
، حيث نشأت خنبة من هؤالء وترعرعت يف الزيتونة، فأنتجت لنا حركة وطنية سلفية، الفرنسي

مرتبطة بأفكار حممد عبده، ومجال الدين االفغاين، وحبركات التحرر يف املشرق العريب، كما 
نشأت خنبة أخرى باملدرسة الصادقية، فأنتجت لنا حركة وطنية متأثرة بالثقافة واحلضارة الغربية، 

                                                           
 .408سابق، صالرجع املحممد قدور:  - 1
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تيارين متمايزين مها:  إىللنا نقسم هذه النخبة الوطنية التونسية من حيث تكوينها العلمي مما جيع
 1املدرسي )الصادقي(. واالجتاهالزيتوين  االجتاه

الزيتونة واملدرسة الصادقية، كانت عالقتهم يف بداية  أبناءجيو التعليم التونسي من فخر       
كانوا حريصني على مد اجلسور بينهم، وما اخللدونية ، تتسم بالتعاون. حيث  الفرنسياالستعمار 

مل يدم طويال، حىت ظهر بينهما التفرق والتقطع عوض  األمرال خري مثال على ذلك. لكن إ
عن  ةالفرنسيدارة اإل سامهتفقد  2االتالف واالحتاد على دعائم تبادل املنافع ودرء املفاسد.

 ها.أهدافطريق سياستها التعليمية، يف تأجيج الصراع والتفرقة بني الطرفني، خدمة ملصاحلها و 

على الطبقة املثقفة التونسية  ةالفرنسيوهو ما جيعلنا نتساءل عن مدا تأثري السياسة التعليمية      
 ذلك؟ عنبشقيها الزيتوين واملدرسي الصادقي؟ وعن النتائج املرتتبة 

، وهم األعظمو اجلامع أن الزيتونيني هم خرجيو الزيتونة ألقد عرفنا سابقا  :الزيتونية النخبة/ 1
حياء اهلامشية، وقد كانوا يدجمون يف املناصب التعليمية يف الغالب من املناطق القروية واأل

 ل.هنم ارتبطوا حبزب الدستور القدمي واالحتاد العام التونسي للشغأوالقانونية كالعدل مثال، كما 

انتقدت هذه النخبة فرنسة التعليم براجما وموادا، وما يتسم به كونه تعليما فئويا، ضيق     
 األهايلدعوة  إىلعلى االحتواء والدمج والتدجني. لذلك عمدت هذه النخبة  ااالنتشار وقائم

 3.األهايلجتهيل  إىللإلقبال على العلم، باعتباره عدوا لالستعمار، الذي سعى بسياسته 

                                                           
وت أ 14، موقع انفاس نت )من أجل الثقافة واالنسان(، تاريخ النشر: النخبة التونسية من خالل التعليمأمحد سوامل:  - 1

 .2ص ، www.anfasse.org، انظر: 23:00م، على الساعة 14/6/2020م، اطلع عليه بتاريخ: 2015
، موقع شبكة احلوار نت (2يف السجال اإلسالمي العلماين بتونس .. قضايا ونصوص )ححممد بن عمار درين:  - 2

ظر: ان، 22:00م، على الساعة 12/6/2020م، اطلع عليه بتاريخ: 7/7/2011االعالمية، تاريخ النشر: 
https//www.alhiwar.net/p/PrintNews2، ص. 

 .2سابق، صالرجع املأمحد سوامل:  - 3

http://www.anfasse.org/
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ه النخبة، ما فتئت تعب عن رفضها املستمر هلذه السياسية، حيث جند عبد العزيز ذن هإ      
ن التعليم الرمسي الذي يقدم لنا كي إبلده، بقوله: " بناءالثعاليب يعب عن حال التعليم املقدم أل

نسبة للمثل لينا، مثل احلضارة الصينية بالإا لثقافتنا الوطنية، هو بعيد عن طبعنا مثله أساسيكون 
وتاريخ وطنهم، وميلؤون رؤوسهم  همئابأهنم يغرسون يف ابنائنا احتقار حضارة إ. ةالفرنسي

 1اظ عربية فجة ..."ألف إىلذا ترمجت إال إبكلمات فرنسية ال يدركون معناها وجمناها، 

على النخب املثقفة التونسية مبا فيها النخبة  ةالفرنسيثرت السياسة التعليمية أوبالتايل فقد       
صبحت تتبع أيف مطلع القرن العشرين و  األخرىالزيتونية واليت برزت كغريها من النخب العلمية 
وما يلزم ذلك احلراك من تساؤالت  ياإلسالماحلراك السياسي واالجتماعي يف العامل العريب 

 فكرية.

نشأهتا، ومنهم دعاة  ذالتونسية من يةاإلصالح احلركة وا يفمهافالكثري من الزيتونيني س      
فكارهم ارتوت اجلرائد أوالذين من  ،التجديد واالجتهاد، الذين اطلعوا على العلوم الغربية

العامة من خالل مؤلفاهتم اليت طبعت الساحة  يةالفكر والصحف التونسية، ونشطت احلركة 
، نذكر منها كتاب" أليس الصبح بقريب" 2من القرن العشرين ول، خالل النصف األيةالفكر 

، وكتاب "تونس الشهيدة" لعبد العزيز الثعاليب، وكتاب " امرأتنا للشيخ حممد الطاهر بن عاشور
 .يف الشريعة واجملتمع" للطاهر حداد والذي أسال الكثري من احلب

، والضغوطات واملضايقات املرتتبة عنها، بالطلبة الزيتونيني، ةالفرنسيولقد دفعت السياسة      
              اكتساح الساحة السياسية العامة يف وقت مبكر، عن طريق استخدام الطرق النقابية تارة  إىل
حيث كان هلم دور كبري يف ظهور حركة  ؛خرىأساليب السياسية تارة ، واتباع األ-ضراباإل-

 أبرزيف نشأة احلركة الطالبية وتطورها يف تونس. ومن  الفضلهلا  كانالشباب التونسي، اليت  
                                                           

 .65، صاملصدر السابقعبد العزيز الثعاليب:  - 1
 .197صاملرجع السابق، ، : التعليم يف جامعة الزيتونة خالل النصف األول من القرن العشرينحممد بوطييب - 2



 لى التونسيينالسياسة التعليمية الفرنسية ع آثار                              الفصل الثالث
 

111 
 

عبد العزيز  –حسن قاليت  –عبد اجلليل الزواش  –رجال تلك الطليعة: علي باشا حانبة 
، -حركة الشباب التونسي- الثعاليب. وهم الذين جاؤوا بفكرة جتميع الطلبة يف منظمة خاصة

  1التعليم الزيتوين. إصالحاليت طالبت ب ؛م1907سسوا جريدة التونسي الناطقة بامسهم عام أو 

لخل املفاهيم إىل خت بصورة عنيفة لدى املثقفني الزيتونيني األجنبيةبروز التأثريات  وقد أدى      
قد أسفر يف بعض فم البعض منهم مع الواقع اجلديد ؤ عدم تال أمانية التقليدية، لفادبية و األ
 2و تعطيله مرة واحدة.أاحلد من االنتاج الثقايف،  عنحيان األ

املرتتبة عن السياسة االستعمارية بعض  اجلديدة األفكارلكن رغم ذلك، فقد ساعدت       
 ،دبيةغراضهم األأثراء إوالطاهر احلداد على  ،بو القاسم الشايبأمثال أالكتاب الزيتونيني من 

 3ومصادر تفكريهم.

من  سوآءاثرت يف النخبة الزيتونية أ يف تونس ةالفرنسين السياسة التعليمية أوخالصة القول       
و بعيد، من خالل تلك االنعكاسات والنتائج املرتتبة عنها، واليت ميكن تلخيصها يف أقريب 

 النقاط اآلتية:

 إىل، حماربة مقومات وركائز اجملتمع التونسي، دفع النخبة الزيتونية األعظمالتضييق على اجلامع  -
انتقاد السلطات االستعمارية، والدفاع على املوروث احلضاري والثقايف للمجتمع التونسي، 

 فرنسا. أهداف أماموالوقوف كحصن منيع 

                                                           
املرجع ، النصف األول من القرن العشرين )دراسة يف املنهج والبنامج( التعليم يف جامعة الزيتونة خاللحممد بوطييب:  - 1

 .208،209ص ص السابق،
 .323ص املرجع السابق، قصاب، أمحد - 2
 .324، صهنفس - 3
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الضغط  إىلة فرنسا جتهيل اجملتمع التونسي ومنعه من سالح العلم، دفع النخبة الزيتونية ولاحم -
بنائهم ولو يف مدارس أباء على تعليم جل نشر وبناء املدارس، وتشجيع اآلأعلى السلطات من 

 خاصة.

بة املطال إىلية كبرية للعلوم، دفع الزيتونيني أمهتشجيع فرنسا للتعليم العصري، الذي يويل  -
 مواكبة للتطورات اليت يشهدها العامل. أكثرالتعليم الزيتوين، ليكون  إصالحب

املعرتك السياسي يف وقت  إىليف دخوهلا  هماوالثقافة الغربية س األفكارتأثر النخبة الزيتونية ب -
مثل عبد العزيز انتجت رجاال كان هلم صيت وباع كبري يف مقارعة املستعمر،  فقدمبكر، 

 بو احلركة الوطنية التونسية.أالثعاليب، الذي يعتبه البعض 

ها دخيل، وهم أكثر عائالت بورجوازية حضرية  إىلهم شبان ينتمون  ين:نخبة المدرسي   /2
كانوا يشتغلون يف املهن احلرة كاحملامات  ةالفرنسيو املدارس أحبكم خترجهم من الصادقية 

يضا حبكم ثقافتهم وخترج الكثري منهم من أدارة والوظائف العمومية. وهم و يف اإلأوالتجارة، 
خر، عامل اجلمعيات التبشريية واهليئات آفرنسا ذاهتا، كانوا يتحركون اجتماعيا داخل عامل 

 .1األجنبية، واستقباالت السفارات ةالفرنسياالجتماعية 

م. بينما 1934مارس  22وقد ارتبط هؤالء حبزب الدستور اجلديد، الذي تأسس يف      
تلخص مذهبهم يف التعليم يمتخذة شعار "املشاركة"،  الفرنسيمنت هذه النخبة بالنموذج آ

حانبة، الذي كتب  ازعماء هذا االجتاه باش أبرز. من "، وتعليم العربيةةالفرنسيالتثقيف ب" :بعبارة
العربية، واليت كان يريدها املدرسة -ةالفرنسيم، حول املدرسة 1909جمموعة من املقاالت سنة 

                                                           
 .3سابق، صالرجع املحممد بن عمار درين:  - 1
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اليت تتوفر على  األوروبيةهنم يف ذلك شأن اجلاليات أتونس، ش أبناءالوحيدة اليت يتعلم فيها 
 1مدارسها.

 أنشأن أشكال التفكري األورويب، أنه كان لصلة هؤالء من النخبة التونسية مبختلف أغري     
ين لفاديب و من العقم يف امليدان األ ءا تكوينا غربيا شيأساسلدى الصادقيني والنخبة املتكونة 

م قد استعاضوا عن ذلك بطاقة عجيبة يف امليدان السياسي، ويف جمال التفنن يف أهنال إالبحت. 
 2ريق الصحافة.املستوحاة من الغرب، وذلك عن ط يةاإلصالح األفكارنشر 

، ومتشبعة ةالفرنسيخنبة جديدة متأثرة بالثقافة  ةالفرنسيانتجت لنا السياسة التعليمية  ذلكوب     
العمل و  صوت التونسيال-، اختذت من الصحافة مطية ووسيلة هلا األوروبيةالغربية  األفكارب

، ومن النضال السياسي سالحا فركبته واقتحمته، حيث عملت على استمالة تعاطف 3-التونسي
 اجملتمع التونسي، لتتزعم املشهد السياسي واحلركة الوطنية التونسية. 

، الذي تزعم حزب الدستور 4رجاالت وزعماء تلك النخبة، احلبيب بورقيبة أبرزومن      
 ، وإن عيب عليه كونهالوطنية التونسية حنو االستقالل اجلديد، وكان له فضل كبري يف قيادة احلركة

 1الغربية. األفكاريف اعتناقهم  ةالفرنسيو  األوروبيةلثقافة لعلماين املنهج، ومفكريه خملصون حقا 

                                                           
 3سابق، صالرجع املأمحد سوامل:  - 1
 .323سابق، صالرجع املأمحد قصاب:  - 2
إىل غاية  1934الصراع االيديولوجي يف احلركة الوطنية التونسية اجلدور والتداعيات )من سنة عبد الرمحان جرادي:  - 3

 .43م، ص2018/2019درار، ، أ، جامعة العقيد أمحد دراريةقسم العلوم االنسانية ،اسرتم، مذكرة م(1957
م(، اطلقت عليه عدة 1987-1957احلبيب بورقيبة: هو أول رئيس للجمهورية التونسية، حكمها مدة ثالثون عام ) - 4

م يف حي الطرابلسية مبدينة املنستري الساحلية، ودرس 1903اوت  3القاب منها اجملاهد األكب و صانع األمة، ولد يوم 
سا ليدرس مبعهد احلقوق والعلوم السياسية، وقد رجع إىل تونس ليشتغل بالصادقية مث معهد كارنو الفرنسي مث سافر إىل فرن

م(، كما اخنرط 1932م(، مث صحيفة العمل التونسي )1930سس مع رفاقه صحيفة التونسي )أباحملاماة والصحافة، حيث 
، الذي م1934مارس  2خرين احلزب احلر الدستوري اجلديد يف آم، مث اسس مع 1933باحلزب الدستوري احلر عام 

نظر: تعريف احلبيب بورقيبة، موقع اجلزيرة نت، ا .م1956مارس  20تفاوض بامسه مع فرنسا من أجل استقالل تونس يف 
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ثرت تأثريا بليغا على خنبة أيف تونس قد  ةالفرنسين السياسة التعليمية أوجممل القول       
، فجعلتهم يتشبعون بأفكارها الغربية وتوجهاهتا ةالفرنسيو املدارس املدرسيني من الصادقيني وخرجي

ن نالت تونس أالعلمانية، بل جعلت منهم وسيلة خلدمت مصاحلها وخمططاهتا، حىت بعد 
ال خري مثال على إاليت جاء هبا نظام احلبيب بورقيبة،  اتاإلصالحكانت استقالهلا وحريتها، وما  

صول الغربية خر حكومي على األآ، بياإلسالمذلك، وهو الذي عوض التعليم الزيتوين العريب 
جانب الرجل  إىل، وانتج لنا جمتمع متحرر من القيود الدينية، حتتل فيه املرأة مكانة مهمة ةالفرنسي

 .األوروبيةعلى غرار اجملتمعات الغربية 

 ؛اليت خاضها الرجل مع خصومه مأخوذة من الصراعات السياسيةف، خلفية نظام بورقيبة أما     
مثل: مجاعة احلزب الدستوري القدمي بزعامة عبد العزيز الثعاليب، وشيوخ جامع الزيتونة وطلبته 

 2والعروبة. اإلسالم إىلخر آو بأالذين كانوا يرمزون بشكل 

 المهمشة الفئةعلى  آثارهاثانيا: 

منه،  ابسيط اال جزءإو مل ينالوا أ الذين حرموا من التعليم، نيالتونسياملهمشة ممثلة يف  الفئة    
، وذلك يف ظل الظروف االجتماعية واالقتصادية ةالفرنسيو املدارس املهنية أيف الكتاب  اسوآء

 .ةالفرنسياملرتدية اليت كانت تعيشها تونس يف ظل احلماية 

راضي، بينما الطبقات امليسورة احلال، من سكان املدن ومالك األفقد اقتصر التعليم على      
عموم البالد التونسية من  عاىنن إرياف والقرى واملناطق النائية يف تونس، و حرم منه سكان األ

                                                                                                                                                                             

، املوقع االلكرتوين: 13:00 على الساعةم 26/6/2020م، اطلع عليه بتاريخ 17/9/2014نشر بتاريخ 
/2014/9/17www.alajaeera.net/encyclopedia/icons://ttpsh 

 .45عبد الرمحان جرادي: املرجع السابق، ص - 1
م، 2009، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت )لبنان(، يناير 1، طاإلسالم، العروبة، التونسة ،اهلويةسامل لبيض:  - 2

 .43ص
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حيث عب عبد  ؛قلة املتعلمني، نتيجة سياسة التجهيل اليت انتهجتها فرنسا ضد اجملتمع التونسي
 291 عاما من االحتالل، نيبقوله: "توجد يف تونس بعد مثانية وثالثعن ذلك العزيز الثعاليب 
ي أطالب،  9000على فيها هو مدرسة للتونسيني، حد الطالب الوطنني األ 60مدرسة، منها 

يطاليني إمن فرنسيني و –ما عدد التالميذ من غري املسلمني أ% من السكان...0.4ما نسبته 
 .1"30000 فهو -ويهود

 نياحلرب-جباري للحروب من اجملتمع يف عمليات التجنيد اإل الفئةوقد استغلت فرنسا هذه      
د عاملة رخيصة ومهضومة احلقوق يف مشاريع ، كما استغلتهم كي  2والثانية( وىلاأل تنيالعاملي

ما خمريون إو يف جمال النشاط الزراعي، وهم يف ذلك أفرنسية كبى كخطوط السكك احلديدية، 
 مكرهون.و أ

 إىل رجع احلبيب ثامر السبب الرئيسي لسياسة فرنسا من حرمان العرب من التعليمأوقد     
 3ها.ذليسهل عليها االحتفاظ بنفو  ،ميةحرصها على بقاء األ

 على المرأة التونسية آثارها :ثالثا

فرنسا على تعليم البنات ركزت نا سابقا مسالة تعليم البنات يف تونس، وكيف ولاتن     
ن تلك أقلب اجملتمع التونسي وخترتقه، فهي ترى  إىلاملسلمات باملدارس احلكومية، كي تصل 

نه "يستحيل تذويب الرجال علينا مادامت أفضل طرق التذويب، بل وتؤكد أالوسيلة هي 
 4نساؤهم خارج نطاق تأثرينا، فهن حيللن سريعا ما ربطناه يف املدرسة صابرين".

                                                           
 .64،65، ص صاملصدر السابقعبد العزيز الثعاليب:  - 1
"بيت  الفنون، اجملمع التونسي للعلوم وآلداب و 1، طاالجتماعي املغيبون يف تاريخ تونساهلادي التيمومي واخرون:  - 2

 .651م، ص1999احلكمة"، 
 .60سابق، صالصدر املاحلبيب ثامر:  - 3
 .66ص املصدر السابقعبد العزيز الثعاليب:  - 4
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ن اجملتمع التونسي، انقسم على نفسه بني مؤيد ومعارض لفكرة تعليم البنات أوبالرغم من      
ه السياسة التعليمية، يف استمالة الكثري من العائالت، ذة، فقد جنحت هيرنسلفايف املدارس 

بنهج الباشا  (لويز روين ميلي)حيث ضمت مدرسة  ؛خاصة البورجوازية بتونس العاصمة
 1م.1920تلميذة تقريبا سنة  200يل لوحدها، حوا

املرأة،  انفتاحظهور فكرة  إىلدت هذه املدارس املوجهة لبنات املسلمات يف تونس، أوقد     
من حتسني مواهبهن  الفتياتفيما بعد. كما مكنت بعض  رهااثآاليت ستظهر  ةالفكر تلك 

، املتمثل يف املنزل العائلي، ومن الوسط احملافظك اوقرائحهن، ومسحت هلن باخلروج من ذ
حيلمن هبا من قبل، وذلك عن طريق االتصال بالكتب وباملعلمات  فاق مل يكن  آاكتشاف 

 2اجتماعية متنوعة. أوساط إىلات، وبالزميالت املنتميات الفرنسي

ها: بروز معامل احلياة أمه ،ثار عدةآوبالتايل فقد نتج عن التعليم الغريب للفتيات املسلمات      
من حترر للمرأة يف اللباس ونزعها للحجاب وتقليدها -الغربية يف الشارع بشكل خاص 

ة النقاش بني ولاشكالية مطروحة على طإصبحت أ املسألةهذه ن أ إىل ةفاضإ، -لألوروبيات
حيث عرف اجملتمع التونسي تشكيالت  ؛يومنا هذاإىل خمتلف النخب التونسية، وال تزال كذلك 

عاق أسنوات احلماية يف كونه يف ظهرت خطورة ذلك  وقدتنادي بالدفاع عن حقوق املرأة، 
عن جوهر مطالبه احلقيقية، واملتمثلة  املسألةه تْ أهلالسري الطبيعي للعمل الوطين التونسي، الذي 

القضايا اليت  أهمية املرأة من بني لة ترقأوخمططاته. فكانت مس الفرنسييف مقاومة االستعمار 
 .3عنها يف غىن كانتدخلت النخبة التونسية يف متاهات ومعارك هامشية  أ

 على الهوية الوطنية التونسية ةالفرنسيالتعليمية  السياسةآثار : المبحث الثاني

                                                           
 .302، صاملرجع السابقأمحد قصاب:  - 1
 .301،302، ص صنفسه - 2
 .433سابق، صالرجع املحممد قدور:  - 3
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أن وجوده  فقد أدركجاهدا للقضاء على اللغة واهلوية العربيتني،  الفرنسيسعى االحتالل     
 إىلومتكينه من األرض التونسية وشعبها لن تكفي فيه القوة العسكرية فقط، بل جيب السعي 

ا عن جد عن طريق فرن سة التونسيني، فحو ل املدارس فيه أبً  املتجذرةالقضاء على لغة الشعب 
، 1ريةبرب أبعاد إىلمدارس فرنسية، وشكك يف اهلوية التونسية العربية، ووجهها  إىلالوطنية 

، فكان ضرب اللغة العربية ضرب للدين، لتكتمل اإلسالمفاملساس باللغة العربية مساس ب
 لالحتالل حلقات طمس مكونات اهلوية الوطنية التونسية، والقضاء عليها

 على اللغة العربية آثارها :أوال

، ونظمها وأمناطها التعليمية اليت أوضحنا ولاأل الفصلاليت مرت بنا يف  ةالفرنسيإن املشاريع      
سيطر على  ةالفرنسيالثاين من هذا البحث، تبني أن  نظام احلماية  الفصلجوانب شىت منها يف 

 ، وإشرافه على التعليم العمومي(ماشويل لويس)التعليم الرمسي، وأخضعه لنظامه منذ عهد 
من جمموع  175.275إىلم 1953م. فتطور عدد املتمدرسني التونسيني ليصل سنة 1883

 األهليةمت التضييق على املدارس  ةالفرنسي، ويف إطار املشاريع 2نسمة 3.510.000السكان 
ة جلعل تونس ولاعلى القليل منها، حم ىاليت كانت ختر ج علماء اللغة العربية والشريعة، وأبق

يا لرتسيم املوظفني أساسشرطا  ةالفرنسيمدت اللغة ، واعت  3رانكفونيةلفاخاضعة للثقافة 
، هذا رغم االحتجاجات واالضرابات اليت قام هبا الطلبة الزيتونيون دفاعا عن لغتهم 4التونسيني

عليهم  ةالفرنسيهتميش لغتهم، وفرض اللغة  إىلوعروبتهم، م ذ أدركوا توجه نظام احلماية 
ىل هتميش اللغة العربية بانتقال إبإجباريتها يف االمتحانات الرمسية، كما عمدت سلطة احلماية 

                                                           
 .266مجعة عليوي فرحان اخلفاجي: املرجع سابق، ص   -1

 .3هادي بوحوش ومنجي عكوت: املرجع السابق، ص - 2
 .266مجعة عليوي فرحان اخلفاجي: املرجع السابق، ص - 3
/ 12/ 17، اهليئة اللبنانية للعلوم الرتبوية، احلركة الطالبية التونسية النشأة والتأسيس وقضايا اهلويةسامل لبيض:  - 4

 .3، صم2014
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معلمني  إىلالتعليم يف معهد الصادقية من املعلمني التونسيني الذين يدرسون باللغة العربية 
تركتا لشيوخ اللتان  ياإلسالم، باستثناء مادة الشريعة، والتاريخ ةالفرنسيفرنسيني للتعليم ب

 .1الزيتونة

فمن املظاهر املخزية احملسوبة على النزعة االستعمارية جتاه الشعب التونسي وعروبته على      
 سبيل املثال ال احلصر:

م، من بني اللغة العربية، 1907ار لغة التدريس بالنسبة لطلبة الصادقية سنة يمسألة اخت -1
، والثلث اختار اللغة العربية لغًة األجنبية؛ فالثلثان منهم اختاروا اللغة ةالفرنسيواإليطالية، و 

 .2ها املسطرة منذ البدايةأهدافيف طريق حتقيق  ةالفرنسيللتدريس. وهذا دليل على أن السياسة 

شابا استدعي للخدمة  15000باملائة من الشباب العريب التونسي من أصل  52وجود  -2
سنة من فرض احلماية  38، بعد مرور ةالفرنسية والكتابة باللغة العربية و العسكرية، حيسن القراء

 .3على تونس ةالفرنسي

تعليما ابتدائيا للتونسيني، غرس يف نفوس األطفال األبرياء احتقار  ةالفرنسيأقر نظام احلماية  -3
ن كل جانب حشو أدمغتهم مبعلومات خاطئة، ومزيفة ع إىلحضارة أجدادهم وتارخيهم الوطين، 

ما هو تونسي، أو عريب إسالمي؛ ومن مث تشويه الثقافة العربية التونسية بتشجيع كل ما هو 
 .4رديء، والوقوف يف وجه كل ما هو إجيايب منها

                                                           
، أطروحة دكتوراه، م2000 -1899فرحات عباس واحلبيب بورقيبة دراسة تارخيية وفكرية مقارنة عز الدين معزة:  - 1

 .73م، ص2010قسم التاريخ، جامعة منتوري، 
 . 193، املرجع السابق، صالتعليم العصري يف تونس بني الواقع والطموححممد بوطييب:  - 2
 .73املرجع السابق، ص عز الدين معزة: - 3
 .74نفسه، ص - 4
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للغة العربية؛ ما  أعطىية جتاوزت بكثري ما أمه الفرنسيزمن التدريس  ةالفرنسيعطي للغة أ   -4
أصبحوا ضحية لسياسة تربوية فرنسية ترعى فاختالل التوازن اللغوي لدى التالميذ،  إىل أدى

ها على حساب الشعب التونسي، ووطنيته، وهويته، فال مكانة للغة العربية يف أهدافمصاحلها و 
التعليم العايل يف التخصصات العلمية الصرفة، ويف التخصصات األدبية واإلنسانية حظيت 

 .1نظور أن اللغة العربية ليست لغة علمبنصيب ضئيل، من م

م، انتقل من 1956و 1881فرنسا لتلقي دراستهم ما بني  إىلعدد الطلبة الذين أرسلوا  -5
 500سنة من فرض احلماية، منهم  76طالب، بعد  1133 إىلطالب قبل احلماية  12

 سامهت. -فرنسيني وأوروبيني، ويهود -طالب تونسي، والباقي ينتمون على جنسيات أخرى 
 إىل، والعادات، والتقاليد االجتماعية، واملدنية األوربية األفكاريف نقل  اوروبأاالرساالت حنو 

 .2تونس

م، املوجه للتونسيني أنتج خنبة علمانية، احتقرت اللغة العربية لغة الوطن األ الفرنسيالتعليم  -6
أمثال حممد باشا حانبه، أحد العناصر املؤسسني حلركة الشباب  ةالفرنسيوناصرت التعليم باللغة 

، وعارض فكرة 3التونسي، على خلفية أن اللغة العربية غري قادرة على تقدمي العلوم الصحيحة
 س قرآنية عصرية؛ اليت طرحها خري اهلل بن مصطفى باحلجة نفسها.تأسيس مدار 

التعايش  إىلالتونسية، وكيف صري هم  األمة أبناءعلى عقول وأخالق الفرنسي تأثري التعليم  -7
"من الغلط أيضا اجلزم بأن  بقوله: احملامي حسن قاليت اجلزائري، كما وضح ذلك نيالفرنسيمع 

                                                           
 .3، صاملرجع السابق، اإلسالم، العروبة، التونسة ،اهلويةسامل لبيض:  - 1
م( دراسة مقاربة 1950 -1900الفكر االجتماعي يف تونس يف النصف األول من القرن العشرين )حممد بو طييب:  - 2

 .185،186م، ص2014، 2التاريخ، جامعة اجلزائر، أطروحة دكتوراه، قسم بني الفكر والواقع االجتماعي
 .183صاملرجع السابق،  ،التعليم العصري يف تونس بني الواقع والطموححممد بو طييب:  - 3
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خالق خالقهم، وطباعهم، ألن األأالبالد، ومل يؤثر على  أبناءمل خيرق عقول  الفرنسيالتعليم 
 .1".تابعة للعقل..

إذا كان هدف نظام احلماية والسلطة املديرة له السيطرة على التعليم الرمسي، وإخضاعه  -8
من  أكثر، وقواعدها ةالفرنسيلنظمها، فمما ال شك فيه أن الطالب التونسي أصبح يتقن اللغة 

 العربية.  

يف سياق حمو الروح الوطنية باستئصال اللغة العربية والتضييق عليها، طب قت برامج خاصة     
، فكان من أدوار هذه 2إلخراج أجيال عن قوميتهم العربية، وقطع الصلة بينهم وبني ماضيهم

ذى كبريا أمثال باشا ، أحلقوا باللغة العربية أةالفرنسي، أن خر جت جيال من دعاة ةالفرنسياملدارس 
وش، وحسن قاليت، وحممد النعمان، وحسونة احانبه، وأخيه حممد باشا حانبه، وعبد اجلليل الز 

رانكفوين، فلقد صرح باشا حانبه لفا، واالجتاه ةالفرنسي؛ كنتيجة لثمار، وآثار املدرسة 3العياشي
يف تونس، وإن اللغة العربية ال  بلسانه مبينا قصور اللسان العريب عن حتقيق تطور املنهاج التعليمي

 .4ميكن أن تكون لغة التدريس

املثقفة غربيا باحلضارة الغربية يف خمتلف اجملاالت بغض النظر عن كوهنا حضارة  الفئةانبهار  -9
حتت  األوروبينياملختلطة استطاعت أن جتعل التونسيني يقلدون  ةالفرنسياستعمارية، فاملدارس 

الذي استخلص  (أندري دي مرمسان)كما تصو رها األب  قاعدة املغلوب مولوع بتقليد الغالب

                                                           
 .196، صنفسه - 1
 .265مجعة عليوي فرحان اخلفاجي: املرجع سابق، ص - 2
 .58، املرجع السابق، صلعشرينالفكر االجتماعي يف تونس يف النصف األول من القرن احممد بو طييب:  - 3
 .239،240املرجع السابق، ص  ،اإلسالم، العروبة، التونسة ،اهلوية :سامل لبيض - 4
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بعد دراسة اجملتمع التونسي أن الشباب التونسي كان خمتنقا من احلياة التقليدية، وأنه تو اق للتغيري 
 .يةالفكر ، ومن هذه اآلثار التقليد يف التبعية 1اجلوهرية اتاإلصالحو 

وآداهبا، واالنبهار يف احلضارة الغربية  ةالفرنسيالذين غالوا يف اإلعجاب باللغة  برزأومن      
 .3، واحلبيب بورقيبة2اهلادي العبيدي

قبل االستقالل نوعني من املثقفني والسياسيني؛ مثقف وسياسي  ةالفرنسيأنتجت املدرسة  -10
يعتب تونس شرقية الروح، وهو متمسك بالرتاث من موقع التقديس، ومناهض للعامل الغريب 

ضارة ـس يف احلـ، ومثقف أو سياسي متحمس الخنراط تون-لعله خر يج التعليم األهلي-وحضارته 
مي، قد و، وهو مناهض بطريقة أخرى لكل ما ه-بريةوهي إبداع غريب بنسبة ك-   العاملية 

، مبعىن حيتقر تراثه ويعتبه عبء وال يرغب حىت يف االطالع عليه، وقد 4قليدتومتشبث باملدنية وال
 م.1956سد ة احلكم غداة مغادرة االستعمار للبالد التونسية  إىلوصل 

بعد حصول البالد التونسية على االستقالل، ووصول التيار احلداثي العلماين خريج  -11
احلكم، مل يتأخر يف الثورة على القيم االجتماعية والدينية بتوجيه  إىليف تونس  ةالفرنسياملدرسة 

، على رأسه احلبيب بورقيبة؛ الذي صرح قائال يف إطار 5اليت يؤمن هبا األفكاراجملتمع حسب 
: "وإذا كنا مل نيأس بعد من فرنسا اليت كونتنا ورسخت يف ةالفرنسييد العالقة التونسية توط

، 6نفوسنا املباد  املكونة لإلنسان األفضل، فألننا مقتنعون بأن صوتنا مل يبلغ بعد شعب فرنسا"

                                                           
 .327، املرجع السابق، صالفكر االجتماعي يف تونس يف النصف األول من القرن العشرينحممد بو طييب:  - 1
 .414املرجع السابق، ص :حممد قدور - 2
 .58، املرجع السابق، صالفكر االجتماعي يف تونس يف النصف األول من القرن العشرينحممد بو طييب:  - 3
علي  دار حممد ،بدون ط ،رحلة حنون معاصر يف رحاب التاريخ-كيف صار التونسيون تونسيني اهلادي التيمومي:   - 4

 .136ص ،احلامي العربية
 .407نفسه، ص - 5
 .66ملرجع السابق، صا ،اإلسالم، العروبة، التونسة ،اهلوية :سامل لبيض - 6
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يف توجيه النخبة  الفضلفمن خالل هذا القول يتبني االعرتاف الضمين لفرنسا بأهنا صاحبة 
العلماين الغريب؛ الذي أثر على االحتفاظ مبقومات اهلوية الوطنية  الفكرو  جتاهاال إىلالتونسية 
 التونسية.

والعامية التونسية؛ حبجة أن  ةالفرنسيلقد وضع بورقيبة اللغة العربية يف املرتبة الثالثة بعد  -12
من الثقافة، ومهما كانت اجلهة اليت ينتمي  اللغة اليت يتكلمها كل فرد تونسي مهما كان نصيبه

. وأقصى خرجيي 1إليها ليست فصحى، بل عامية، ومن حقها أن حتتل مكانتها عند الشعب
الزيتونة أصحاب اللغة املزدوجة، وعني يف الوظائف العليا والسامية للدولة أصحاب اللغة املزدوجة 

، وهو الذي قال: "إن ما يربطنا بالعرب 2ةالفرنسيمن خرجيي الصادقية الدارسني يف اجلامعات 
ليس إال من قبيل الذكريات التارخيية، وإن مصلحة تونس أن ترتبط بالغرب وبفرنسا بصورة 

ن مرسليا أقرب لنا من بغداد ودمشق والقاهرة، وإن اجتياز البحر األبيض املتوسط أأخص، و 
 .3ألسهل من اجتياز الصحراء الليبية"

اعتباره الوطن التونسي قائم بذاته، وليس من الوطن  ،اه اهلوية الوطنيةجتومن أفكار بورقيبة  -13
، وهذا ما كانت تزرعه املدرسة 4العريب المتداده التارخيي منذ آالف السنني بداية من عهد قرطاج

واملعاهد الرمسية،  ةالفرنسييف نفوس وعقول الشباب التونسي يف مدارسها االبتدائية  ةالفرنسي
 . 5التبشريية، باعتبار قرطاج عاصمة قدمية للمسيحية يف مشال افريقيا

                                                           
 .45، صنفسه - 1
 .252، صاملرجع السابق ،اإلسالم، العروبة، التونسة ،اهلوية :سامل لبيض - 2
 .44، صنفسه - 3
 نفسه.  - 4
 .188أمحد طرفاوي، املرجع السابق، ص - 5
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تأخُّر التعريب الكامل والشامل لإلدارة التونسية، ومن مبراته اإلرث اإلداري االستعماري  -14
 لغة اإلدارة، وتبعه رغبة النخبة العلمانية اليت ورثت احلكم يف فرن سة ةالفرنسيالذي جعل من اللغة 

 . 1الدولة

يف تونس استهدف مكونات اهلوية الوطنية، من  ةالفرنسيوالواضح مما سبق أن نظام احلماية      
خالل منظومته التعليمية اليت ف رضت على التونسيني، إال أن جامع الزيتونة مث ل مركز الضمري 

من خرية املثقفني ؛ فلذلك وجدت منصات للدفاع عنها يةاإلسالماجلمهوري، ورمز اهلوية العربية 
لتبقى اللغة العربية لغة العلم والرقي احلضاري، ال لغة حية أو لغة من الدرجة الثالثة، أو  ،والطلبة

 رانكفونية التونسية.لفاحنو ذلك كما يف منظور وفكر الطائفة العلمانية 

 ياإلسالمعلى الدين  آثارها ثانيا:

رانكفونية املزدوجة فالم، ووصول النخبة 1956بعد حصول البالد التونسية على استقالهلا     
التحديث داخل البالد التونسية، وعلى رأسها احلبيب بورقييبة؛  إىلاللغة سعت من مركز السلطة 

إذ عمل حتت هذا الغطاء على بناء دولة طمست فيها كافة العالقات، والروابط التقليدية 
، وقافوحىت العائلية، فألغى احملاكم الشرعية، وأوقف التعليم جبامع الزيتونة، وحل األ الدينية،

وأصدر جملة االحوال الشخصية اليت متنع تعدد الزوجات، وحو ل مقرات الزوايا والطرق الصوفية 
 .2العريب-رانكفوينلفامراكز للحزب الدستوري، وعمم التعليم  إىل

كوادر احلزب الدستوري عن   أمامم حتدث 1960سابيع سنة وقبل شهر رمضان بثالثة أ     
األكل خالل  إىلحق تأويل النص القرآين، وروى أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد اضطر 

رمضان حني كان عليه أن حيارب األعداء، مث قال بصريح العبارة: "أنا أيضا أقول لكم أال  تضعوا 

                                                           
 .60السابق، صاملرجع  ،اإلسالم، العروبة، التونسة ،اهلوية :سامل لبيض - 1
 .44، 43املرجع السابق، ص ،اإلسالم، العروبة، التونسة ،اهلوية :سامل لبيض - 2
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قر، والبؤس، واالحنطاط، والتخلف، وأين أحذر من لفاالصوم فوق اعتبار حماربة العدو الذي هو 
 الل شهر رمضان،الوجبات، وإن التوقيت اإلداري واملدرسي املعمول به سوف لن يتغري خ إمهال

إنين ال أفعل شيئا غري تأويل القرآن، وأعلن أن ذلك هو رأيي الشخصي، وإذا كنتم غري مقتنعني 
 .1فأنتم أحرار"

إن هذه التصرحيات، والقرارات الواردة يف تصريح بورقيبة ما كان هلا أن متر على التونسيني     
 17الغيورين على وطنيتهم ودينهم مرور الكرام دون ردود، فقد لقيت مقاومة منها مظاهرات 

كرد فعل على   -عبد الرمحان خليف- هريالفجامع عقبة بن نافع  مامإم، بقيادة 1961يناير 
 .2اإلفطار يف رمضان إىلالدعوة 

الساحة التونسية يف  إىلوهذا يذكرنا بالتوجه الذي متت حماربته زمن احلماية، وها هو يعود      
عهد االستقالل كآثار للثقافة والتعليم االستعماري على الشعب التونسي؛ الذي جيين مأساهتا، 

 .يةاإلسالمصيل، الداعم لروابط ومقومات اهلوية العربية ويتجرع مرارة هتميش التعليم العريب األ

وحىت العنصر النسوي أصبح مقلدا يف اللباس خاصة عند البنات املتعلمات يف املدارس     
من جهة، وسياسة إدارة التعليم من جهة أخرى،  توروبيااألنتيجة االحتكاك بنظرياهتا  ةالفرنسي

يف هذا الشأن: "من دون شك أن املرأة اليوم قد تطورت عن ماضيها  يقول الطاهر حدادي
وحاضرها بعض التطور، ولكن تطورها يكاد ينحصر يف اللهو واملرح، وحب االستمتاع بالنظر، 

. ووصفهم حممد اجلعاييب يف شكل تقليدهم  3وتقليد األزياء احلديثة..." ،والسمع، والنفائس
يف العوائد، وصرف الوقت الثمني يف كور  ةاألوروبيلتزي باألزياء كالتايل: "اإلسراف والتبذير، وا

 .4العمامة، ووضع النظارات على أرنبة األنف من غري داع يدعو هلا، وال باعث يبعث عليها..."
                                                           

 .228م، ص2000، رياض الريس للكتب والنشر، 1، طبورقيبة سرية شبه حمرمةالصايف السعيد:  - 1
 .48املرجع السابق، ص ،اإلسالم، العروبة، التونسة ،اهلوية :سامل لبيض - 2
 .331، املرجع السابق، صالفكر االجتماعي يف تونس يف النصف األول من القرن العشرينحممد بو طييب:  - 3
 .332نفسه، ص - 4
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ن التقليد االجتماعي نابع من القمة )الطبقة إويقول الدكتور بوطييب حممد يف أطروحته: "     
 .1ة(، مث احندر شيئا فشيئا حنو القاعدة املتمثلة يف الطبقة العامة"احلاكمة والنخبة املثقف

يذك رنا يف املقابل مبوقف النخبة  -العلمانيون-إن موقف هؤالء املثقفون ثقافة غربية فرنسية      
املثقفة املتفتحة على احلداثة الغربية، لكن مما خيدم املصلحة الوطنية التونسية، فقد كان حتديث 

يب الضياف، وبريم اخلامس، وعبد العزيز الثعاليب ... أ، وابن باشا لبالد زمن خري الدينوعصرنة ا
بطرق تسمح باالستفادة من املدنية الغربية بقدر ما ال يشو ه الدين، وال يؤثر على مقومات 

مصاف احلضارات املعاصرة؛ فالنضال التونسي وخصوصا  إىلاالنتماء واهلوية، ويرقي البالد 
الطاليب منه هدفه تكوين خنبة تتوىل قيادة الدولة ومؤسساهتا، مشب عة باالرتباط باهلوية ومقوماهتا 

، حىت وإن كانت تلقت تعليما فرنسيا، منها مساعي البشري صفر وخري اهلل -اإلسالمالعروبة و -
 الثاين. الفصلذلك يف  إىلبن مصطفى، وقد سبقت اإلشارة 

، مبدأ يةاإلسالمنقول بأن احلفاظ على الشخصية التونسية هبويتها العربية  األخريويف      
 تقوم عليه الرسالة احلضارية للمجتمع، وترتكز مقومات اهلوية على أمرين: ايأساس

 مصدر للقيم السامية، وعامل من عوامل توازن الذات واجملتمع.  اإلسالمأن  -

للغة العربية هي اللغة الوطنية، باعتبار أن تونس أسهمت جبهود حمافظيها على توطني اللغة ا -
 العربية يف ديارها، طيلة أزيد من سبعة عقود. 

 على البرامج والمناهج التعليمية التونسية ةالفرنسيالتعليمية  السياسةآثار : المبحث الثالث

، بعضها وليدة ةالفرنسيلقد تعددت املستويات واألمناط التعليمية يف تونس زمن احلماية     
، (بول كامبون)اسرتاتيجية وحنكة املؤسسني إلدارة العلوم واملعارف، بتخطيط وتفكري املقيم العام 

م، وبعضها وليد تفكري جهيد من هؤالء املسؤولني؛ 1883ومن توىل رئاستها )ماشويل( منذ 
                                                           

 .333، صنفسه - 1
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تعليم التونسيني يف املدراس الرمسية واملطروحة من قبل املعمرين، للحد  أبعادالستدراك هول خطر 
 .نيوالتونسي األوروبيةمن املنافسة االجتماعية، والثقافية بني اجلالية 

ملعهد الصادقية  اسيطرته على التعليم يف اململكة، وضع براجم (ماشويل)م أحكفحينما       
تعليم اللغتني اإليطالية، والرتكية، تاركا اجملال  ى، وألغةالفرنسييتماشى مع املناهج والبامج الرتبوية 

 .1ةالفرنسيلسيطرة اللغة 

برنامج التعليم االبتدائي، مدة ليها سلطة احلماية، أهنا جعلت إومن الوسائل اليت عمدت        
 أبناءيف حرمان  هماالدراسة فيه طويلة، يتعذر على التالميذ االلتحاق بالتعليم الثانوي، مما س

تونس من التعليم وتكريس األمية فيهم، للحفاظ على نفوذها، وحىت الذين استطاعوا أن يكابروا 
ومل  ،وضعت يف وجوههم عراقيل مع هذه البامج، واضطروا الستكمال تعليمهم خارج تونس،

 .2متدهم باملساعدات الكافية

اليت أقرت داخل املدارس التونسية، سواء كانت فرنسية صرفة،  ةالفرنسيإن البامج التعليمية       
البامج التعليمية اليت  أبرز، فمن الفرنسيأو مدارس أهلية، س طر هلا خدمة مسار التعليم 

، وتنفيذًا من مديرية العلوم واملعارف يف مرحلة التعليم االبتدائي ةالفرنسياعتمدهتا اإلدارة 
 ، ودقة القياس،ةالفرنسيالقراءة، والكتابة، واللغة -ي الفكر تدريس التعليم  انتهجتالعمومي، أن 

، ومنه تاريخ مشال افريقيا، واحملفوظات، الفرنسيواحملاسبة، وجغرافية حوض املتوسط، والتاريخ 
يزيائية والكيميائية، واألعمال اليدوية اليت تشمل الرسم، واملوسيقى، والرياضة لفاوالعناصر 

 .-البدنية

التونسيني، كانت براجمها خمففة، اقتصرت على تعليم  األهايل أبناءأما املدارس اليت يتعلم فيها     
ويضها باللغة يف املرحلة االبتدائية، وختفيف احلجم الساعي للغة العربية، وتع ةالفرنسيالكتابة 

                                                           
 .319السابق، ص صدروجة، املاخلحممد بن  - 1
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، لذلك طالبت النخبة التونسية بتعزيز دروس اللغة العربية يف املدارس العمومية، حىت ةالفرنسي
 .  1يتسىن للتالميذ الذين ال يدرسون يف الكتاتيب احلفاظ على لغتهم وهويتهم الوطنية

فالعلوم العصرية اليت أدرجت يف سلك التعليم األهلي التونسي على أعلى مستوى، مك ن       
 إىلمن متابعة النخبة الطالبية لتعليمها يف اجلامعات العربية يف املشرق، يف شكل بعثات طالبية 

اخلارج، وإن كانت أرضيتها قد وضعت منذ  عهد الوزير خري الدين باشا، لكن ما كانت لتبز 
ي بقيادة اإلصالحا ونتائجها إال يف عهد احلماية من ذلك الصراع بني املشروعني التونسي مثاره

قبادو قبل احلماية، والبشري صفر، وخري اهلل بن  أمحدبن أيب الضياف، و  أمحدخري الدين باشا، و 
بن عاشور، وغريهم زمن احلماية، وبني املشروع  الفاضلمصطفى، وسامل بوحاجب، والشيخ 

العلماين بقيادة اهلادي العبيدي، وأيب القاسم الشايب، واحلبيب بورقيبة، املكرِّس للتغلغل  الفرنسي
 أهداف، واحملقق جلانب من 2االستعماري، واالنسالخ عن مكونات االنتماء القومي العريب

، والقائمني على إدارة التعليم العمومي زمن احلماية عموما، هذا الصراع (وشارليت)، (ماشويل)
 خدمة للطفل التونسي املسلم.  اإليالةالذي أظهر جديد التعليم يف 

ومن آثار نظام احلماية على املناهج التعليمية، هو أن املناهج الرتبوية مع اختالفها حسب       
أو مهنيا، أو رمسيا، وتوجهه تبعا للسياسة املتبعة لتحقيق  النمط التعليمي املعتمد سواء كان حرا،

ها املسطرة تربويا، ومن أمثلة ذلك مشولية املدارس يف مناهجها على ما يوفر حفظ أهدافمراميها و 
من  وىلتني خالل السنوات األيطاليالصحة واألمن العام، وهذا ما ف رض حىت على املدرستني اإل

يف إخضاع املدارس املوجودة  (كريسيب)اإليطالية ممثلة يف الوزير  احلماية حينما جنحت الدولة
سلطة احلكومة اإليطالية، وأصبحت مؤسسات دولية تشرف  إىلخارج إيطالية بالبالد التونسية 

                                                           
، املرجع السابق، والطموح خال النصف األول من القرن العشرينالتعليم العصري يف تونس بني الواقع حممد بوطييب:  - 1
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م، 1896 ةالفرنسيم، وبناء على االتفاقية اإليطالية 1888عليها احلكومة اإليطالية ابتداء من 
 .1على املدارس اإليطالية مقصورة على حفظ الصحة واألمن العام فقط ةالفرنسيتبقى املراقبة 

فما اندرج يف البامج التعليمية املتعلقة باملدارس املوجودة على جغرافية اململكة التونسية،       
ية أساسكمادة   ةالفرنسيوسياستها، سواء إدراج اللغة  ةالفرنسيجيب أن يكون ذا صلة باإلدارة 

، أو إشراف إدارة التعليم العمومية على ما أقرته األجنبيةاللغة العربية وباقي اللغات  ويتها علىأولب
 ضمن البامج التعليمية املتعلق بالصحة واألمن العام.

نقول بأن املتأمل فيما سبق توضيحه من خالل مضامني هذا  الفصلويف هناية هذا       
الوظيفة التارخيية لالحتالل واسرتاتيجيته هي ضرورة ، قد يقع إدراكه للنتيجة التالية: أن الفصل

احتالل االنسان واألرض باسم التمدن، من خالل ترسيخ قيم من منابر املدارس التعليمية، من 
ألن  ؛شأهنا أن تغرب االنسان، وتطمس معامل هويته، وشخصيته التارخيية الوطنية، واحلضارية

ئات املتعايشة، والنخبة املثقفة ثقافة غربية عالية لفاالتعليم مل يكن أداة الستمالة الطوائف، و 
فقط، وإمنا اعتب أيضا مدخال عمليا للمساس هبوية التونسيني،  ةالفرنسيبتونس، لصاحل السياسة 

 ومعنوياهتم، وثقافتهم، وانتمائهم احلضاري.

                                                           
 .293، 292أمحد قصاب: املرجع السابق، ص ص - 1
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على التعليم يف  ةالفرنسينظام احلماية تاثري صول الثالثة لبحثنا يف موضوع لفامن خالل       
 النتائج التالية: إىلم، خلصنا 1956-1881تونس 

مسألة الديون تعتب احلبل اخلانق لكل دولة عجزت عن االستغناء عن مد يدها لغريها لتسوية  -
أوضاعها االقتصادية واالجتماعية، مما يتسبب يف بروز فكرة األطماع والتدرج حنو فقدان 

 السيادة.

ليت أدخلت على الدولة التونسية خالل الزمن القريب من سنة ا اتاإلصالحإن تلك  -
بن أيب  أمحدقبادو، و  أمحدم، واليت ارتكزت على التعليم مببادرة الوزير خري الدين باشا، و 1881

الضياف، وغريهم حتت قاعدة تلقيح التعليم األهلي، وتطعيمه بالعلوم العصرية مل تكن كافية 
، بدءا باحلماية وانتهاء باحتالل الفرنسيفكي كماشة التدخل  لتحصني اململكة من الوقوع بني

 انتهازي خالص.

زمن  اإليالةإن ذلك الكم اهلائل من املؤسسات التعليمية الرمسية واملهنية الذي عم أرجاء  -
احلماية ما هو إال أسلوب، وآلية من آليات التضييق على التعليم األهلي؛ كالزيتونة والكتاتيب 

الشخصية التونسية من جهة، ومن جهة أخرى مك ن من انفتاح البالد التونسية بغرض تقويض 
الذين انفتحوا على الثقافة العصرية يف إطار البعثات العلمية، وارتقوا  ئكولعلى العامل اخلارجي أل

يف سلم النجاح االجتماعي بشهاداهتم العلمية يف الطب، والصيدلة، واحملاماة...، وهو مكسب 
 .وطين تونسي

املنتهجة يف تونس زمن احلماية، أنتجت طبقة عم الية مهضومة  ةالفرنسيالسياسة التعليمية  -
 أبناءاحلقوق، واعت بت يد عاملة رخيصة يف النشاط الزراعي إما باالختيار أو باإلكراه من 

 األرياف واملناطق النائية.

يف تونس، كرست العنصرية يف جمال التعليم، وعملت على تنمية  ةالفرنسيالسياسة التعليمية  -
 القابلية للخضوع يف نفوس النشأ التونسي.
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أنتجت السياسة التعليمية يف تونس وضوح فكرة التعليم احلكومي بشكل جلي باإلشراف  -
 الواسع ملديرية املعارف على خمتلف املؤسسات التعليمية، وختصيصها كهيئة مشرفة على قطاع

 التعليم حتت سلطة احلكومة.

بني ما هو حكومي رمسي، وبني  الفصلبني أنواع التعليم وأمناطه مبعىن  الفصلاتضحت رؤية  -
ما هو حر، وبني ما هو مهين، وكيف ميكن أن يوَّجه كل منط خلدمة التوجهات السياسية، 

 اإليالةوالقومية، واالقتصادية للبالد، يف حني مل يكن ذلك متاحا فكريا كواقع معاش عب ربوع 
 التونسية قبل احلماية.

املسلمة بطرق عصرية،  الفتاةذا املوضوع تعليم ومن أكب النتائج اليت تستوقف الدارس هل -
 ودخوهلا ميدان منافسة أخيها الرجل يف مقاعد الدراسة، والشغل، والوظيفة، والتنظيمات النقابية.

احلماية، والذي  أثناءيف صورته  قلسلوك سبيل التعليم املهين وهو ما كان مفقودا متاما على األ -
اعية؛ كامتصاص البطالة، وفتح آفاق التشغيل، وسد حاجيات تنعكس نتائجه على احلياة االجتم

الواقع االجتماعي بفئة )القطاعات املتوسطة(، وتكوين اليد العاملة املؤهلة حسب حاجيات 
 )الزراعة والصناعة، ...(.القطاع االقتصادي املتنوعة 

تعليم يف تونس أسباب تأخر ال إىلوصول العلماء التونسيني أمثال حممد الطاهر بن عاشور  -
عدة أسباب منها غياب االختصاص، وضرورة وضع  إىلالذي أرجع تأخري التعليم يف تونس 

 برامج تعليمية مسطرة متك ن من إنقاذه من الرداءة اليت ختبط فيها زمن احلماية.

وما أوقعه من تنظيمات يف ميدان التعليم، أفرز تيارين متصارعني  ةالفرنسيإن نظام احلماية  -
ال النخبة التونسية املتباينة يف توجهاهتا العلمية والسياسية، تيار احملافظني خرجيي الزيتونة مثَّ 

متمسك برتاثه، وثقافته العربية، ومرتكزات هويته الوطنية، وتيار حداثي  األهليةواملدارس 
 مي.قد ومتحمس الخنراط تونس يف احلضارة الغربية، وهو مناهض لكل ما ه
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احلداثي على تيار احملافظني بداية بتشجيع إدارة احلماية للحداثيني خدمة انتصار التيار  -
يف الوظائف  الفرنسيألغراضها وسياستها العامة، ومن صور ذلك تشغيل خرجيي التعليم 

العمومية، وفرض سياسة تعليمية تقزم التعليم األهلي وحتتقره، وانتهاء باالنتصار السياسي الذي 
م، ويقود 1934اعوا أن يقوموا بانقالب على الدستوري ني القدامى سنة حققه احلداثيني، واستط

 مرحلة االستقالل. إىلاحلركة الوطنية التونسية واجملتمع التونسي 

إن السياسة التعليمية اليت اتبعتها فرنسا يف تونس حتت ظل نظام احلماية منذ أن تأسست  -
ت الوجه القبيح أبرز م، 1883مديرية العلوم واملعارف عْهد بول كامبون بإشراف ماشويل سنة 

، ونفت عنها كل املبرات اليت طاملا تغنَّت هبا وسائلها املسخرة لتحقيق ةالفرنسيللحماية 
 شعوب املستعمرات املتخلِّفة. إىلنقل احلضارة الغربية  إىلها املقنَّع، الرامي مشروع

وما تلك األساليب واملناهج التعليمية اليت سطرهتا للمؤسسات التعليمية ضمن تلك      
، هدفها ةالفرنسيالسياسة التعليمية ما هي إال أداة من أدوات، أو شكل من أشكال اهليمنة 

خلدمة  ةالفرنسيتلعب الدور الوسيط بني الشعب التونسي، وسلطة احلماية  تكوين خنبة تونسية
 مصاحلها، وقد جنحت نسبيا يف ذلك.

على التعليم يف تاثريه يف تونس ما هو إال منوذجا سعينا إلبراز  ةالفرنسيإن نظام احلماية       
بتوسيع جمال  أكثريه تونس، وعليه نتمىن أن تتاح لنا فرصة أخرى يف هذا املوضوع لالستفاضة ف

ه أبعادن هبذا املوضوع خلصوصيته و و كما نتمىن أن يهتم الباحث.الدراسة لتشمل القطر املغاريب
، واالقتصادية، والسياسية يف زمن أصبح فيه التعليم مبراحله من آخر اهتمامات الساسة يةالفكر 

ما كان يف شكل ترقيعات هنا وهناك ملسايرة األوضاع  مهالرتبوي، الل   اإلصالحواملفكرين ورجال 
 احلقيقي للمنظومة الرتبوية. اإلصالحوإسكات النخب املطالبة ب
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 مضاعفة ضربية اجمليب: 01امللحق رقم 

 
 

 

 .13خليفة الشاطر وآخرون، املرجع السابق، ص
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 م.1881ماي  12: اتفاقية باردو 02امللحق رقم 

 
 .21خليفة الشاطر وآخرون، املرجع السابق، ص
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 م.1883جوان  08: اتفاقية املرسى 03امللحق رقم 

 
 

 

 .22خليفة الشاطر وآخرون، املرجع السابق، ص
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 . 119حممد العزيز بن عاشور: املرجع السابق، ص

 : 5امللحق رقم 

 



 المالحق
 

138 

 

        
  م1925 -1858حممد األصرم       م1947 -1873عبد اجلليل الزاوش 

  
 م1918 -1876م    علي باشا حانبه 1944 -1874العزيز الثعاليب عبد 

 75،77، 70، 69خليفة الشاطر وآخرون، املرجع السابق، ص ص

 :6امللحق رقم
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                     م                  1917 -1856البشري صفر      م              1890 -1820خري الدين باشا  

         
 -1909م       حممد الفاضل بن عاشور 1973 -1879حممد الطاهر بن عاشور 

 م1970
https://www.google.com/search؟q&الفاضل+بن+عاشور=client=ms--samsung-android

ss&prmd=vin&sxsrf=ALeKk03tHNwtoUjLjPqBfNuJa2HI32Jy2Q:1600459211861&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjSmrOWv_PrAhVQJhoKHWf0DBIQ_

AUoAnoECBwQAg&cshid=6160046292291&biw=360&bih=704&dpr=3 

https://www.google.com/search?q=الفاضل+بن+عاشور&client=ms-android-samsung-ss&prmd=vin&sxsrf=ALeKk03tHNwtoUjLjPqBfNuJa2HI32Jy2Q:1600459211861&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjSmrOWv_PrAhVQJhoKHWf0DBIQ_AUoAnoECBwQAg&cshid=1600462922916&biw=360&bih=704&dpr=3
https://www.google.com/search?q=الفاضل+بن+عاشور&client=ms-android-samsung-ss&prmd=vin&sxsrf=ALeKk03tHNwtoUjLjPqBfNuJa2HI32Jy2Q:1600459211861&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjSmrOWv_PrAhVQJhoKHWf0DBIQ_AUoAnoECBwQAg&cshid=1600462922916&biw=360&bih=704&dpr=3
https://www.google.com/search?q=الفاضل+بن+عاشور&client=ms-android-samsung-ss&prmd=vin&sxsrf=ALeKk03tHNwtoUjLjPqBfNuJa2HI32Jy2Q:1600459211861&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjSmrOWv_PrAhVQJhoKHWf0DBIQ_AUoAnoECBwQAg&cshid=1600462922916&biw=360&bih=704&dpr=3
https://www.google.com/search?q=الفاضل+بن+عاشور&client=ms-android-samsung-ss&prmd=vin&sxsrf=ALeKk03tHNwtoUjLjPqBfNuJa2HI32Jy2Q:1600459211861&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjSmrOWv_PrAhVQJhoKHWf0DBIQ_AUoAnoECBwQAg&cshid=1600462922916&biw=360&bih=704&dpr=3
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 أوال: المصادر

، ب ط، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، زعماء اإلصالح يف العصر احلديثأمحد أمني،  -1
 م.1948

، تح: جلنة من إحتاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمانأمحد بن أيب الضياف:  -2
 ب ن.، الدار العربية للكتاب، تونس، 4، ج2، مجب طوزارة الشؤون الثقافية، 

، مكتب املغرب العريب )تاريخ املغرب(، مطبعة الرسالة، ب ط، هذه تونساحلبيب ثامر:  -3
  .م1948القاهرة، 

، دار الكتب العربية الشرقية، تونس، 3، طخالصة تاريخ تونس حسن حسين عبد الوهاب: -4
  ب ن.

، حبث تارخيي أديب يف حياة النساء النوابغ شهريات التونسياتحسن حسين عبد الوهاب:  -5
 .ه1353بالقطر التونسي، من الفتح اإلسالمي إىل الزمان احلاضر، املطبعة التونسية، 

، دار الغرب اإلسالمي، 1: محادي الساحلي، طل، تق وتعأعالم تونسيونالصادق الزمريل:  -6
 .م1986بريوت، 

، ندوة املؤسسة الدينية يف اإلسالم...أي املؤسسة الزيتونية واإلصالحعبد الباسط الغابري:  -7
 م. 2014نوفمب  30و 29دور؟، تونس، 

، دار القدس، بريوت، 1تق: سامي اجلندي، ط ، تر،تونس الشهيدةعبد العزيز الثعاليب:  -8
                      .م1975

، ترمجة عمر بن ضو ما جيب أن تعرف عن انتصاب احلماية الفرنسية بتونسعلي احملجويب:  -9
 م.1986وآخرون، ب ط، سراس للنشر، تونس، 
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، دار السالم 2ط: أليس الصبح بقريب التعليم العريب اإلسالميحممد الطاهر بن عاشور:  -10
 .م2008للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، القاهرة، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، 

 م.1955، مطبعة اهلناء، احلركة األدبية والفكرية يف تونسالفاضل بن عاشور: حممد  -11

، تق وتح: محادي الساحلي، اجليالين بن صفحات من تاريخ تونسوجة: اخلحممد بن  -12
 .م1986، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1اج حيي، طاحل

حممد بريم : تر، 1مج، صفوة االعتبار مبستودع االمصار واألقطارحممد بريم اخلامس:  -15
، اجملمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون "بيت 2اخلامس، تح: علي بن الطاهر الشنتويف، ط 

 .م1999احلكمة"، تونس، 

 ثانيا: المراجع

، 01، تح: رمزي منري بعلبكي، طمجهرة اللغةأبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي:  -1
 .م1987، دار العلم للماليني، بريوت، 2ج

، 1، ترمجة محادي الساحلي، طم( 1956 - 1881تاريخ تونس املعاصر )أمحد قصاب:  -2
 م.1986الشركة التونسية للتوزيع )تونس(، 

، م(1939-1881الصوفية واالستعمار الفرنسي بالبالد التونسية)الطرق التليلي العجيلي:  -3
 م.1992، منشورات كلية اآلداب مبنوبة، 2م

، 3، ب ط، جتونس عب التاريخ احلركة الوطنية ودولة االستقاللخليفة الشاطر وآخرون:  -4
                                م.2005مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية، تونس، 

 م.2002، دار العلم للماليني، ماي 5، ج15، طاألعالمخري الدين الزركلي:  -5
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، اهليئة اللبنانية للعلوم احلركة الطالبية التونسية النشأة والتأسيس وقضايا اهلويةسامل لبيض:  -6
 م.2014/ 12/ 17الرتبوية، 

مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ، 1، طاهلوية: اإلسالم، العروبة، التونسةسامل لبيض:  -7
 م.2009يناير 

آليات ومناهج تعليم الكتاتيب باجلريد التونسي من بداية القرن التاسع سكينة عصامي:  -8
 ، جامعة صفاقس، تونس.م1889عشر إىل سنة 

، الشركة العاملية للكتاب، 1، طخري الدين التونسي أبو النهضة التونسيةمسري أبو محدان:  -9
 م.1993ه / 1413 ،وتبري 

، (1882-1859اجليش التونسي يف عهد حممد الصادق باي )الشيباين بن بلغيث:  -01
تق: عبد اجلليل التميمي، مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات، كلية األدب والعلوم 

 م. 1995اإلنسانية، جامعة صفاقص، تونس، 

احلديث واملعاصر )اجلزائر، تونس، املغرب املغرب العريب يف التاريخ صالح العق اد:  -11
 م.1993، مكتبة االجنلو املصرية، 6، طاألقصى(

(، م1956 -1830احلركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة )الطاهر عبد اهلل:  -21
    .ب ن، دار املعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، 2ط

، دار املعارف، القاهرة )مصر(، 1، ط -شعوب العامل  –: تونس حمسن حممد جوهر -13
 م.1961

 .م1991، دار سراس للنشر، تونس، جامع الزيتونة املعلم ورجالهحممد العزيز بن عاشور:  -14
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تر: حممد  تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إىل االستقالل،حممد اهلادي الشريف:  -15
 م.1993، دار سراس للنشر، تونس، 3الشاوش وحممد عجينة، ط

، تع، حممد الشاوش، حممد ونست ما جيب أن تعرفه عن تاريخحممد اهلادي الشريف:  -16
 .م1993، دار سراس للنشر، تونس، 3عجينة، ط

، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 2، ج1، طتراجم املؤلفني التونسينيحممد حمفوظ:  -17
 م.1982لبنان، 

، املكتب 14، ج2، طاملعاصر بالد املغربالتاريخ اإلسالمي التاريخ حممود شاكر:  -18
 م.1996اإلسالمي، بريوت، 

 .م 2003، تونس، 1، ط املدرسة احلربية بباردوحممود عبد املوىل:  -19

، مطبعة املغرب للنشر، 1، طم(1956-1896اجلمعية اخللدونية )املنجي الصيادي:  -02
 م.2005تونس، 

 .م2000عكرمة، دمشق، ، دار مساجد القريوانجنوة عثمان:  -21

، اجملمع التونسي 1، طاملغيبون يف تاريخ تونس االجتماعياهلادي التيمومي واخرون:  -22
 م.1999للعلوم وآلداب والفنون "بيت احلكمة"، 

، رحلة حنون معاصر يف رحاب التاريخ-كيف صار التونسيون تونسيني اهلادي التيمومي:   -23
 العربية.ط، دار حممد علي احلامي  ب

   ثالثا: المقاالت

1-/2014/9/17www.alajaeera.net/encyclopedia/icons://ttpsh 
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، موقع انفاس نت )من أجل الثقافة النخبة التونسية من خالل التعليمأمحد سوامل:  -2
م، على 14/6/2020م، اطلع عليه بتاريخ: 2015وت أ 14واالنسان(، تاريخ النشر: 

 .www.anfasse.org، انظر: 23:00الساعة 

جويلية  16 ، موقع ثقافات،اهلوية التونسية واملغربية خالل احلماية الفرنسيةأمحد سوامل:  -3
 http://thaqafqt.com/2014/07/23765م، انظر املوقع االلكرتوين: 2014

االستعمارية يف تونس من خالل كتاب تونس  ةحقائق وخلفيات الظاهر أمحد طرفاوي:  -4
، ديسمب 1440، ربيع الثاين 10ع جملة قضايا تارخيية، ،الشهيدة، للشيخ عبد العزيز الثعاليب

 .م2018

، /www.mawsouaa.tn/wiki أشهر الزوايا، املوسوعة التونسية املفتوحة، -5
 .20:30hم، 04/03/2020

جملة  ،(1914 – 1881السياسة الفرنسية حيال تونس )مجعة عليوي فرحان اخلفاجي:  -6
 ه.1436 –م 2015، سنة 1مج، 214 ع األستاذ،

، اجلزائر، 1ع، جملة عصور جديدة، جول فريي مهندس االمباطورية الفرنسيةدحو فغرور:  -7
 ه.1432م/2011

بية يف مواجهة ديسمب( العر  18يف ذكرى اليوم العاملي للغة العربية )عبد الرمحان اهلذيل:  -8
، مركز الدراسات االسرتاتيجية والدبلوماسية، أدرج سياسة االفرتاس اللغوي الفرنسية يف تونس

 م على املوقع:08/05/2020م، اطلع عليه يف 12/12/2019بتاريخ 
http: CENTER.COM-//WWW.CSDS 

، املوسوعة التونسية وبعدهاالكتاتيب قبل احلماية  -9
 .10:30hم، www.mawsouaa.tn/wiki/ ،24/03/2020املفتوحة،

http://www.anfasse.org/
http://www.csds-center.com/
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، (2يف السجال اإلسالمي العلماين بتونس .. قضايا ونصوص )ححممد بن عمار درين:  -10
م، اطلع عليه بتاريخ: 7/7/2011موقع شبكة احلوار نت االعالمية، تاريخ النشر: 

 انظر: 22:00 م، على الساعة12/6/2020
https//www.alhiwar.net/p/PrintNews. 

التعليم العصري يف تونس بني الواقع والطموح خالل النصف األول من حممد بوطييب:  -11
 .م2019، جامعة املدية، 2ع ،7مج، جملة أفكار وآفاق، القرن العشرين

العشرين )دراسة يف التعليم يف جامع الزيتونة خالل النصف األول من القرن حممد بوطييب:  -12
 .م2017، جوان 5 ع، اجمللة املغاربية للمخطوطات، املنهج والبامج(

، اجلمعية اخللدونية التونسية بني الرمزية التارخيية واملشروع العلمي التونسيحممد بوطييب:  -13
 .م2018، اجلزائر، أكتوبر 04، مج 09جملة آفاق فكرية، ع 

، تاريخ اإلصالحات الرتبوية بالبالد التونسية زمن احلمايةهادي بوحوش ومنجي عكوت:  -14
-akroutbouhouch.blogspot.com/2015/12/blog، املدو نة البيداغوجية

post.html 15/04 /2020 ،11 h: 00. 

 رابعا: الرسائل الجامعية

(، م1877 -1857خري الدين باشا التونسي وإصالحاته )أمساء فاسي، خدجية عقيد:  -1
 م.2018ماسرت، قسم العلوم اإلنسانية، جامعة أمحد دراية أدرار، مذكرة 

، دار  1، ج2، ط)م1956-1900 (الطلبة اجلزائريون جبامع الزيتونةخري الدين شرتة:  -2
 م.2013كردادة، اجلزائر، 
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-1874شخصية عبد العزيز الثعاليب )مسريته ومواقفه( سهام بوزيد وندى مقرود:  -3
ادة املاسرت يف التاريخ العام، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية )قسم ، مذكرة لنيل شهم1944

 .م2016قاملة،  1945ماي  08التاريخ(، جامعة 

الصراع االيديولوجي يف احلركة الوطنية التونسية اجلدور والتداعيات عبد الرمحان جرادي:  -4
، جامعة العقيد أمحد انيةقسم العلوم االنس ،اسرتم، مذكرة م(1957إىل غاية  1934)من سنة 

 م.2018/2019درار، ، أدرارية

 -1899فرحات عباس واحلبيب بورقيبة دراسة تارخيية وفكرية مقارنة عز الدين معزة:  -5
  .م2010، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة منتوري، م2000

، م(1920 -1881السياسة الفرنسية يف تونس وآثارها االجتماعية )تيحة شبيكة: ف -6
 .م2019مذكرة ماسرت، قسم التاريخ، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، 

نعكاساهتا على الوضع السياسي ازمة املالية يف تونس و األيلى بلحاج، عبري حايب: ل -7
، مخيس مليانة )اجلزائر( اجلياليل بو نعامة، ، مذكرة لنيل شهادة املاسرت،(م1859-1883)

 .م2015-2016

 -1900الفكر االجتماعي يف تونس يف النصف األول من القرن العشرين )حممد بو طييب:  -8
، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة م( دراسة مقاربة بني الفكر والواقع االجتماعي1950

 .م2014، 2اجلزائر

، رسالة ماجستري، م1939 -1883السياسة التعليمية الفرنسية يف تونس حممد قدور:  -9
 .م2004قسم التاريخ، جامعة اجلزائر، 
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 – 1881احلماية الفرنسية على تونس وردود الفعل األولية )نور اهلدى قسيمة:  -10
مذكرة لنيل شهادة املاسرت، جامعة حممد بوضياف، كلية العلوم االنسانية  ،(1883

 .م 2018 – 2017واالجتماعية، قسم التاريخ، املسيلة )اجلزائر(، 

-1879دور الشيخ حممد الطاهر بن عاشور يف إصالح التعليم بتونس )ري: وسام نوي -11
، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف تاريخ العامل املعاصر، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية م(1973

 .م2016 /2015)قسم التاريخ(، جامعة حممد بوضياف املسيلة)اجلزائر(، 
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 عالمفهرس األأوال: 

 الصفحة العلم
 9 أيب الضياء رستم

أيب القاسم 
 الشايب

127 

أيب حفص احلاج 
 عمر

9 

 36 أيب زكريا احلفصي
أيب عبد اهلل 

 حسين
9 

أيب حممد مجعة 
 القرقين

9 

 12 أمحد بن اخلوجة
 62 أرمان فيون

إمساعيل 
 الصفاحيي

81 

 37 -9 آالي كايل قارس
األمري آالي 

 القروي
66-69 

أندري دي 
 مرمسان

120 

 38 إسكندراآلي 
 139-126 -125 -102 -97 -81 -80 -69 -67 -56 البشري صفر
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 65 بالن
 132-125-51-17 بول كامبون

 61 بريتون
 145-88-50-46-45 جول فريي

 46 جون جوسران
 147-127-121-120-118-114-113-76 احلبيب بورقيبة

 75 احلبيب جاوحده
 106-72-69 يتحسن القال

 51 بن أمحدحسن 
حسن حسين 
 عبد الوهاب 

97 

 52 -51 حسونة املتايل
 12 لفارقياحسني 

 56 احلكم دنقزيل 
 65-59 خليل بوحاجب

-37-32-31-30-29-27-26-23-21-16-15-14-9 باشا خري الدين
38-39-42-54-97-124-126-130-139-147 

خري اهلل بن 
 مصطفى

72-73-74-75-102-119-125-126 

 17 دوفايري
 101 رشيد رضا 

 66 رينيو
 75 سامل بن محيدة
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سيباستيان 
 شارلييت

49-152-161 

 141-102-75-69-16-15 الصادق الزمريل
 60 صاحل املالقي

صالح الدين 
 بوشوشة

76 

 52 الطاهر بن الصاحل
 52 الطاهر بن عياد
 124 الطاهر حدادي
 57 الطيب اجللويل

عبد اجلليل 
 الزاوش

69-72-120-138 

بن  عبد احلميد
 باديس

62 

عبد الرمحان ابن 
 خلدون

71 

عبد الرمحان 
 الصندايل 

103 

عبد الرمحان 
 خليف

123 

 69 عبد الرمحان كعاك
عبد الرزاق 

 العطاس
56 
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-64-61-60-58-57-55-53-52-41-37-31-30-د عبد العزيز الثعاليب
75-79-80-81-82-87-93-95-96-97-99-105-

106-110-111-112-114-115-124-138-141-
145-147 

 38 العريب زروق 
 52 العروسي بن عياد

 138-111-102-75-74-73-72-39 نبة اعلي باشا ح
علي بن أمحد 

 القالين
69 

 42-25-15 علي بن غداهم 
 102 علي بوشوشة 
 69 عمر البكوش

 52-38 عمر بن بركات
 65 غبيال أالبتيت

الفاضل بن 
 عاشور 

69-70-139 

 127-40 كريسيب
 69 كمي فيدال
 87 لوسيان باي

 116-96-80-67-66 لويس روين ميلي
-81-78-77-68-66-65-56-51-50-49-48-44 لويس ماشويل

82-84-87-89-100-117-125-127-132 
 52 ماريوس دملاس
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 89 ماست
 76 ماسيكو

حمب الدين 
 اخلطيب

101 

 69-56 صرحممد األ
 138-102-69-39 حممد األصرم

 38 حممد البارودي 
حممد البشري 

 التوايت
9 

 9 حممد التطاوين
 124 حممد اجلعاييب
حممد الربعي 

 املفرغي
95 

حممد السعيد 
 اخللصي

73 

 102  حممد السنوسي
الصادق حممد 

 باي
13-14-21-28-29-34-35-37-42-143 

حممد الطاهر بن 
 عاشور

-78-68-64-62-61-60-59-57-56-31-29-12-د
105-110-131-139-142-148 

حممد العزيز 
 بوعتور

56 

 60حممد العزيز 
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 جعيط
 102-67-52 حممد القروي
 73 حممد املالقي
 73 -69 حممد النخلي
حممد اهلادي 

 العامري
75 

 83 -70 -57 -12 حممد بن اخلوجة
 142-125-88-81-69-56-54-52-51-38-29-28 حممد باي

 73 حممد بورقيبة
 12 حممد بريم الرابع

 108-102-62-57-55 حممد عبده 
حممد علي 

 العنايب 
74 

 69 حممد خلضر
 75 حممد مناشو

 102 حممد نعمان 
 37 -12 -9 حممود قبادو
 56 حممود تاج 

-54-40-37-35-29-28-27-15-13-11-10-9-88 املشري أمحد باي
59 

مصطفى بن 
 إمساعيل

16 

 38-35-23-21-15-14مصطفى خزنه 
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 دار
 65 -58 مصطفى دنقزيل

مصطفى صاحب 
  الطابع

9 

 127-120 اهلادي العبيدي
 74 اهلامشي السبعي

 

 ثانيا: فهرس األماكن

 الصفحة المكان
 24 اسبانيا 

 15 -14 اسطمبول
 126-122-103-82-74-61-28-23-19 افريقيا
 20 إجنلرتا

 36 -24 األندلس
 119-93-67-19-17 أوروبا

 79 -77-48 -38 -22 إيطاليا
-100-66-44-37-35-22-23—20-15-9-أ باردو

102-135-144. 
 84-75-10 بنزرت
 19 -16 تركيا 
 57 -33 توزر

 كل صفحات اليحث تونس
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 165-84-79-76-55-17 جربة
 143-103-102-33-32-18 اجلريد
-48-47-45-40-28-26-22-21-20-11-و -ج اجلزائر

61-63-68-71-89-105-119-143-146-148 
 73 اجلالز

 23 جورجيا 
 33 احلامة

 40 -21 حلق الواد
 35 احلمامات

 72 سوريا
 17 سوسة 

 113 -84 -17 نستريامل
 93-70-16 العراق
 147-145-109-75-68-61-57-28-21-14 فاس

-30-29-22-21-20-17-16-15-14-8-ه-ب فرنسا
32-40-41-45-48-71-77-81--84-89-94-
96-99-100-102-108-111-113-115-119-

122-132  
 92 -34 قابس
 122 -76 -41 -21 قرطاج

 64 قسنطينة
 34 قصور الساف

 23 القوقاز 
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 144-95-63-61-57-36-34-27-18 القريوان
 19 ليون

 20 مالطة
 10 احملمدية 
 103 -20 مرسيليا
 66-55-19 مصر 
-104-100-89-71-69-61-50-32-27-21-11 املغرب

142-144-145 
 33 نفطة

 17 نوميديا
 33 الوديان
 45-23 اليونان 
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 ثالثا: فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع

 أ المقدمة

الفصل األول: الواقع التونسي خالل النصف الثاني من القرن التاسع 
 عشر ميالدي

07 

 08 ول: الواقع السياسيالمبحث األ

 08 م(1855-1837عهد املشري أمحد باي )أوال: 

 09 1840بباردو املكتب احلريب  -1

 10 األسطول التونسي -2

 10 العمران -3

 10 عتق املماليك -4

 11 (1859-1855عهد حممد باي الثاين ) :ثانيا

 11 صدور عهد األمان -1

 12 التقليص من اجليش -2

 12 (اجمليب)ضريبة اإلعانة  -3

 14 (1882 -1859عهد حممد الصادق باي ) ثالثا:

 16 االقتصادي  واقعالالمبحث الثاني: 
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 17 الزراعة والرعي  أوال:
 18 الصناعة ثانيا:

 19 التجارة  ثالثا:

 19 زمة املالية ودورها يف فرض احلمايةاألرابعا: 

 22 االجتماعيواقع الالمبحث الثالث: 

 22 جناس:تركيب اجملتمع التونسي حسب األأوال: 

 22 نو السكان األصلي/ 1

 23 نو تراك العثمانياأل/2

 23 املماليك/ 3

 23 الزنوج/ 4

 24 اليهود/ 5

 24 ندلسيوناأل/ 6

 24 األوروبيون/ 7

 24 السكان يف اجملتمع التونسي  توزيع ثانيا:

 24 السكان املستقرين/ 1

 24 السكان الرحل/ 2

 25 الوضعية االجتماعية للبالد التونسية قبيل احلماية  ثالثا:

 26 الواقع التعليمي   :رابعالمبحث ال
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 27 أوال: مسسسات التعليم التونسي

 27 اجلوامع واملساجد /1

 31 الكتاتيب /2

 33 الزوايا  /3

 35 املدارس /4

 39   يف تونساملدارس الكنيسية واألوروبية ثانيا: 

-1881التعليم في تونس زمن الحماية الفرنسية ) :الفصل الثاني
1956) 

43 

 45 المشاريع التعليمية الفرنسية الكبرى المبحث األول:

 45 واملدرسة االبتدائية العليا  (جول فريي)مشروع  أوال:

 Josserand)  ) 46( جون جوسران)مشروع  ثانيا:

 47 خطة جلنة الشؤون التونسية ثالثا:

 48 (Louis Machuel) (لوي ماشويل)مشروع رابعا: 

 49 (سيباستيان شارلييت)مشروع  خامسا:

 50 املؤسسات التعليمية يف تونس أثناء احلمايةاملبحث الثاين: 

 50 احلماية واملؤسسات التعليمية العربية يف تونسأوال: 

 50 املدرسة الصادقية /1
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 54 جامع الزيتونة /2

 66 املدرسة اخللدونية/3

 72 مجعية قدماء الصادقية /4

 74 املدرسة القرآنية العصرية /5

 75 املدرسة العرفانية /6

 76 الفرنسية احلمايةزمن  يف تونسواألوروبية  ةالفرنسي ةؤسسات التعليمامل ثانيا:

 76 ثانوية كارنو للذكور /1

 78 املدرسة التأديبية )العصفورية( /2

 Armand Falliere)) 79ثانوية  /3

 79 مدرسة ترشيح املدرسات/ 4

 80 مدرسة البنات املسلمات /5

 81 املدرسة العلوية /6

 82 املدارس الفرنسية/ 7
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 ملخص الدراسة

تناولت هذه الدراسة جانبا من احلياة التعليمية يف تونس زمن احلماية الفرنسية، باعتبار 
التجربة الرتبية والتعليم عنصران أساسيان يف عملية التطور والبناء ومقياسا للرقي، وكيف أن 

الفرنسية مع اجلزائريني جعلت سلطة نظام احلماية تعتمد سياسة التقدم واجلذب ببطىء، لنشر 
التعليم الفرنسي بني التونسيني الستقطاب الصفوة املمتازة من األهايل، وترك سواد الشعب يتقدم 

برامج املدارس ببطىء، مع توسيع دائرة التعليم الفرنسي عب ربوع اإليالة. براجمه صورة من صور 
الفرنسية، وعلى ضوء هذه السياسة الفرنسية جاءت هذه الدراسة لتبني الرغبة الفرنسية الرامية إىل 
امتصاص واجتثاث كل األعراف والثوابت الدينية، وما كانت تزرعه املدارس التقليدية يف نفوس 

والقومية العربية اإلسالمية، الناشئة التونسية من غرية على الدين، ومتسك مبكونات اهلوية الثقافية 
وانتهت الدراسة بتسليط الضوء على آثار تلك السياسة التعليمية على اجملتمع التونسي اليت ال 

  .تزال قائمة إىل اليوم
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Abstract: 

This study deals with an aspect of the educational life in 
Tunisia during the French protectorate and how the French 
experience in Algeria made the authorities adopt another 
policy of attraction under the pretext of progress and 
prosperity.  Adopting the same syllabi used in schools of 
France, the protectorate authority sought to spread the 
French education among the elite people. On the one hand, 
this study aims at demonstrating the colonial desire to 
Absorb and eradicate all religious norms and constants which 
represent the components of the Tunisian cultural identity as 
an Arab Islamic nation, and on the other hand, shedding 
light on the effects of that educational policy on Tunisian 
society that still exist today. 

 

 

 

  



 

 

Résumé: 

Cette étude porte sur un aspect de la vie éducative en 
Tunisie à l'époque de la protection française, considérant 
l’enseignement et l'éducation comme deux éléments de base 
dans le processus de développement et progrès et comment 
l'expérience française avec les Algériens a amené l'autorité du 
système de protection à adopter une politique de progrès et 
d'attraction lente, pour diffuser l'éducation française parmi les 
Tunisiens pour attirer l’élite du peuple, et délaisser la grande 
majorité, progresser lentement, avec l'expansion du cercle 
éducatif français à travers l'empire. 

Ses programmes sont une image des programmes scolaires 
français, et à la lumière de cette politique française, cette 
étude est venue montrer la volonté française d'absorber et 
d'éradiquer toutes les normes et constantes religieuses, et tout 
ce que les écoles traditionnelles ( coraniques) cultivaient dans 
l'âme des jeunes tunisiens de : jalousie pour la religion, 
d'identité culturelle et de nationalisme arabo-islamique. 
L'étude se conclut en mettant la lumière sur les effets de cette 
politique éducative sur la société tunisienne, effets qui 
persistent jusqu’a aujourd'hui. 


