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 العثماني والفرنسي منها
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 :الممخص
بالرغم ما أظيرتو الدول االوربية وخاصة فرنسا من تأييد لمشروع االصالح في بدايتو, بيدف 
ادخال اصالحات سياسية واقتصادية في تون, اال انو سرعان ما تخمت وتراجعت عنو, عند 

مما يدل ان تمك الدول كانت تقف عند حدود مصالحيا  9;=4نشوب أول ثورة جماىيرية عام 
المنطقة وليس مع التحديث والتمدن فييا, ولم يكن ييميا من ذلك كمو سوى  االستراتيجية في

المادة االولى من قانون عيد االمان التي مفادىا ىو األمان لسائر الرعايا األجانب وسكان 
األيالة, وعمى خالف االديان وااللسن وااللوان في ابداء المكرمة واقواليم المحرمة واعراضيم 

 المحترمة
 .)لاليالة التونسية, الثورة الشعبية, الموقف العثماني( :المفتاحية الكممات 

The Tunisian state and the popular revolution in 1864 and the 

position of the Ottoman and the French towards it 
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Abstract: 

Although the European countries, especially France, showed their 

support for the reform project at its beginning, with the aim of 

introducing political and economic reforms in Tunisia, it quickly 

abandoned and retracted it, when the first mass revolution erupted in 

1864, which indicates that these countries were standing at the limits of 

their strategic interests in the region It is not with modernization and 

urbanization in it, and it was not interested in all of that except the first 

article of the law of the Covenant of Safety, which is safety for all 

foreign nationals and residents of the Ayala, and in contrast to religions, 
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tongues and colors in expressing honor and their forbidden words and 

their respected honor. 

Keywords: (Tunisian Ayala, popular revolution, Ottoman position) 

 المقدمة
التي قامت ضد الباي والسمطة العثمانية التي وضعت  9;=4ان الثورة الجماىيرية عام 

, وفي اعتقاد ازدادت سوءًا في ضل تمك >:=4حدًا لفترة االصالحات التي بدأت عام 
االصالحات ولم يأِت منيا سوى فرض الضرائب وتنوعيا. وىم يعتقدون بأن المماليك ىم 

( الذي عاصر كل 8>=4 ->8=4ير مصطفى خزندار )رجال الدولة وعمى رأسيم الوز 
فترات المشروع االصالحي, وانتيز الفرصة البطال الثورة, وكان السبب المباشر 

ريااًل تونسيًا, لكن ىناك  7>لاير الى  ;8الندالعيا ومضاعفة الدولة لضريبة االعانة من 
بائل في وسط وغرب جذور أخرى أىميا تنامي النفوذ األجنبي في البالد وتمردت عدة ق

البالد وامتدت الثورة الشعبية لتشمل عدة مناطق ساحل الجنوب. ودامت الثورة عدة اشير 
لكن قوات الباي تمكنت في نياية المطاف من القضاء عمييا ومن ثم الذ عمي بن غداىم 

الى ان مات في  ;;=4بالفرار الى مرتفعات غرب البالد قبل ان يتم اعتقالو في شباط 
 .>;=4تشرين األول عام  41مق الوادي في سجن ح

 م9;=4الثورة الداخمية لاليالة التونسية عام
التاريخية بينيما، ورغم اختالف تتشابو التغييرات في المصادر مع أوجو التشابو      

المكونات المتفاعمة فييا بشكل واضح إال أنيا متشابية في طبيعتيا، ألنو ال يتوقع أن 
تؤدي نفس الفرضية إلى نتائج مختمفة، الحظ المؤرخ ابن خمدون ىذه الحقيقة بشدة. مبكرا 

ة نظر كما قال في المقدمة: إن ظيور التاريخ ما ىو إال خبر، والداخل ىو وجي
نجاز  .(4)وا 
ستتبع األجيال الميراث الطوعي لمرسوم الخيالية لمذات التاريخية. وتعتبر من أوائل      

البمدان التي بدأت فييا الثورة التونسية في مناىضة اضطياد حكاميا.. من أشير الثورات 
ثورة  التي حدثت ونفذىا األحرار التونسيون ما سنتطرق لو في الفصل الثالث من الدراسة

عمي بن غذاىم. حيث كان صعود الثورة رفض الظمم واإلقطاع والسمطة. وقبل الخوض 
بتفاصيل الموضوع البد ان نبين معنى كممة ايالة ىي تقسيم إداري إقميمي اعتمدتيا 
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 .(7) اإلمبراطورية العثمانية في مناطقيا التي تسيطر عمييا
ا واالنكشارية، اال ان حكم الداي لم كان الحكم في تونس قائم عمى سمطة الداي والباش 

م. لتاتي بعدىا االسرة 17;4من خالل االسرة المرادية بداية من  (8)يدم ليخمفو حكم الباي
الذي تسمم مقاليد الحكم   (9)م. بمؤسسيا حسين بن عمي التركي:1>4الحسينية من 

   . (:)برغبة من االىالي وباقرار من الدولة العثمانية
 (;)اواًل : ثورة عمي بن غذاىم 

م  بقيام ثورة شرع بيا عدة  قبائل وفي ظرف 9;=4تفاجأت الحكومة التونسية عام      
اسابيع قميمة عمت البالد بأسرىا . ومن اسبابيا المباشرة ارتفاع رسوم الضرائب . غير ان 
الغضب الشعبي كانت لو أسباب أعمق من ذلك وأبعد أثرا .فاإلصالحات المتأثرة بالتطور 

مت عمى البالد . والتنظيم الجديد لإلدارة والقضاء لم يتقبل الشعب االوربي التي ادخ
بمعرضة من قبل جماعة من االعيان (>) جميعيا بارتياح واصطدم  ) مصطفى حرنو دار(

والمحافظين بعضيم من حاشية الباي وبعضيم من ذوي القربى ، لكنو لم يعبأ بيذه 
شغل شاغل عن شؤون الحكم وغير ميتم المعارضة ولم يتأثر ليا عمما منو بان الباي في 

إال بالفسوق والفجور بحيث ان الجو قد خال لمصطفى  خرده دار واستطاع ان يكون 
الحاكم بأمره في البالد بعد أن نجح في إبعاد كل المنافسين لو والطامعين في الحمول 

حيد والذي كان الو  (=)محمو . حتى )حمودة  باي( الذي ىو شقيق )محمد الصادق باي(
 .(<) م8;=4الذي يقدر عمى مضايقة ذلك الوزير قد ادركتو المنية فجأة في عام 

وقد اثارت ىده الميتة المفاجئة التي أفاد منيا الوزير األول عدة شكوك وريب في        
النفوس، وراح الكثيرون يتحدثون عن تسمم أصيب بو ، و رأی بعضيم ان )الخزنة دار( 

بسبب فساد حاكم تونس آنذاك و بسبب المصاريف المرتفعة و  .(41)ضمع في ىدا التسمم 
الّسرقة التي كانت تحدث من قبل الحاكم و حاشيتو . كانت الحكومة تفرض الضرائب 

لاير تونسي تاخذ من جميع الحرف واالعمال ومنيا الزراعة في تونس، و  ;8بمعدل 
لاير  7>عف أي بمقدار خالل فترة إرتفاع عجز الحكومة تم رفع ىذه الضريبة إلى الض

تونسي و ىو أمر أثقل كاىل المواطن التونسي ، و كون ىناك أحرار ال يقبمون الظمم 
قامت ثورة عمي بن غذاىم احتجاجًا عمى ىذا القرار الباطل في رفع الباىظ مما أشعل 
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 .(44)تونس بالثورات
أمتنعت في تونس عندما  9;=4قامت ثورة عمي بن غذاىم في العاشر من آذار عام 

القبائل أن تدفع الضريبة الجديدة ، و من األطراف التي شاركت بالثورة و ىي قبائل 
.قامت ثورة عمي بن غذاىم في جميع مدن تونس، و  (47)ماجر و بو غانم و الفراشيش

استمرت الثورة مدة سنتين و يعتبر عمي بن غذاىم ىو من قام بتفجير ثورة التونسيين 
 . (48)عمى الحكم الظالم

بدأت الثورة عندما رفض الشعب التونسي دفع الضرائب و أيضًا بسبب الفقر و الظمم و 
األحكام و القوانين الجديدة الظالمة، و لم يكتفي الشعب بعدم دفع الضريبة، و لكن إمتدت 
إلى مياجمة ممتمكات و كل ما يممكو حاكم تونس بسبب ظممو، و نجحوا في نيب ما 

لك عمت الفوضى في تونس كافة فكل قبيمة تياجم لوحدىا، و يممكو الحاكم، و نتيجة لذ
 . (49)لكن حاكم تونس و من خالل جنوده و العسكر قام بمياجمة ثوار تونس مدة سنيتن

بعد أن استمرت القبائل في القتال ومقاومة جيش باي تونس، تجنبت كل قبيمة تعميمات 
تحت رايتو وذلك بسبب عدم عمي بن غذاىم ألنيا لم تكن في الواقع تحت قيادتو او 

قناعتيم ومعرفتيم بو ، وبسبب ىذا الضعف والخالفات تمكنت القوات الحكومية التونسية 
م واعتقال الزعيم الثوري عمي  ;;=4بمساعدة األوروبيين من  قمع الثورة التونسية عام 

 . (:4)بن غذاىم وزج في سجن  حمق الوادي
( االستمتاع بنزىتو 7==4-48=4اي )، لم يستطع محمد الصادق ب9;=4في مايس 

المعتادة مع خاّصتو في مدينة حمق الوادي. فقد عكرت صفوه المموكي رسائل التميغراف 
 ((العربان))واألخبار القادمة من والتو وأعوانو المنتشرين في غرب المممكة وجنوبيا، وطن 

اجر، يتقن القراءة والقبائل والفالحين. تناىى إلى مجمس الباي أّن فارسًا من قبيمة م
والكتابة ولو نصيب من الخطابة، يجمع حولو القبائل والعروش ويحرضيم عمى االمتناع 

 (;4)” باي األّمة“عن دفع الجباية، يدعى عمي بن غذاىم وصار أتباعو يمقبونو 
في حاجة شديدة إلى اإلنفاق عمى قصوره وبطانتو وممذاتو، ولم ينصت  (>4)وكان الباي

ت القريبة الخجولة التي حذرتو من غضب القبائل التي لم يعد لدييا ما إلى بعض األصوا
تعطيو سوى خياميا وكفافيا. وفي الختام انتصر الباي لمرأي القائل: إن العربان إذا كثر 
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ماليم ساء حاليم، وفي ثقل الجباية خضد لشوكتيم وكبح ليم عمى العصيان. وبعيدًا عن 
ئل األعراض والوسط والشمال الغربي تتزود بالبارود مركز السمطة في الحاضرة كانت قبا

وتعقد األحالف واالتفاقات وتتنادى عمى مآدب الطعام، وتعمن بداية أوسع حركة عصيان 
وتمرد في تاريخ تونس الحديث. لقد أفمح الباي بجبروتو وعمي بن غذاىم بتحريضو في 

خماد أحقادىا وضغائنيا، التي ستستيقظ بع  .(=4)د حين توحيد القبائل وا 
في عالم بدوي أنيكتو سنوات القحط وجشع المخازنية وثقل  9;=4ولدت ثورة      

الجباية والجباة، وتنادت إلييا كتمة ىائمة من المتضررين من النظام الجبائي الجائر 
الجميور القبمي المسحوق وأعيان العروش والمشايخ ورجال الدين. وابتداء من نيسان 

العصيان الجبائي لتطال القرى والمدن الداخمية والساحمية، عمى ، امتدت حركة 9;=4
غرار صفاقس وسوسة والميدية والمنستير. وباستثناء تونس العاصمة، كذلك الحركة حالة 
اجتماعية ممتدة عمى كامل أراضي المممكة، ونضم إلييا فقراء المدن وأعيانيا وصغار 

 .(<4)الحرفيين والتجار
كبر مصطفى خزندار، كان كّل ما يدب عمى أرض المممكة في عيد الوزير األ    

يخضع لمجباية كاألفراد واألغنام والبقر والبغال واإلبل والمغنين والموسيقيين والمومسات. 
وكان يخضع لمضريبة أيضًا الممح والتبغ والشموع والجمد. فقد كان الشعب يدفع والباي 

ن، عندما سترفض جبية القبائل بقيادة ينفق، والمماليك يجمعون الثروات الطائمة. ولك
عمي بن غذاىم دفع الجباية وتطرد الجباة وتحاصر العمال والوالة، سيسري الفزع إلى 
صرارًا. أفمحت بدايات الثورة في انتقاء  مجمس الباي وستأخذ الحركة مظيرًا أكثر عنفًا وا 

الباي والوالة واآلغوات أعدائيا المحميين بجدارة نسبية، فقد لوِحق أعوان الضرائب وعمال 
ونيبت أرزاقيم وثرواتيم في جميع القرى والمدن المنتفضة؛ حوصر بعضيم حتى الموت 
وىرب بعضيم اآلخر خمسة عمى متن البواخر. قبل وصولو إلى مدينة الكاف، قتل اآلغا 

العربي “فرحات عامل المدينة وأوالد ونيفة. وفي تالة، حاصرت قبيمة ماجر عامل الباي 
الذي تحّصن ببرجو وقضى حتفو صحبة من كان معو من أىمو ” عّمار البكوشبن 

رجاع أموال الجباية  وفرسانو. وأجبرت الجماىير المنتفضة والي قابس عمى فتح خزائنو وا 
إلى أصحابيا وحممتو عمى مغادرة المدينة. وفي القيروان، عزل الوالي وعّوضو الثوار 
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لعمال وأعوان الجباية ورفعت الرايات الخضراء بآخر. وفي قرى الساحل ومدنو، عزل ا
 .(71)داللة عمى الوالء لمسمطان العثماني وليس لمباي

كانت القبائل في كل مكان تسترد ما نيب منيا، وقد قال الثوار لكاىية القيروان، بعد     
لم تطعمنا من مالك وال من مال أبيك، إنما ىو مالنا  ))نيب مخازنو وتمزيق رسوم الديون

. وكان قائد القبائل عمي بن غذاىم يرسم حدودًا لمنيب والسمب ويدفع (( مكننا اهلل منو
بأخالقية جديدة لمثورة، قائمة عمى مبدأ احترام أرزاق الناس وتوفير األمان لمقوافل 
التجارية، محاواًل بذلك صرف شبح المصوصية عن الحركة وتجميع أيادي المظمومين 

الباي وجباتو. ولم يستطع القائم عمى العرش الحسيني  حول عدوىم المشترك، عمال
 74فرض إجراءاتو الجبائية الجديدة، لذلك اضطر إلى العدول عنيا، وراسل القبائل في 

ريااًل. وفي تمك األثناء،  ;8ليعمميا بعودة العمل بمبمغ المجبى القديم،  9;=4نيسان 
صفوف القبائل وتبديد شمميا كان وزيره األكبر مصطفى خزندار يبحث عن مداخل لشق 

نياك الحركة بالوعود والتسويات، في الوقت الذي أصبحت فيو تجمعات القبائل تقترب  وا 
 .(74)من مركز السمطة في العاصمة وتنتظر موعد االشتباك مع عساكر الباي

م في الذاكرة الجمعية بصورة عمي بن غذاىم، المزدىرة 9;=4لقد امتزجت ثورة      
رث ثقيل مثخن باألحالم والخيبات. والثورة تشبو قائدىا إلى حد ما، بحمولة وجدا نية وا 

يتماثالن في العنفوان واألمل والتواضع واالرتباك وضيق األفق والحنين إلى عالم قديم لم 
تفمح حداثة الباي ونخبة اإلصالح في تغيير أوضاعو. أليست الثورة ىي ىذه الكيمياء 

لخوف عمى الحياة والمصير؟ تغذت الثورة من رموزىا القبمية العجيبة الخارجة من القمق وا
والبدوية والدينية واألخالقية. وىي بيذا المعنى شبيية بالعالم الذي نشأ فيو عمي بن غذاىم 
واكتسب من خاللو وعيو السياسي والوطني واالجتماعي. في منطقة السباسب في الوسط 

  .(77)الغربي، 
مى المشافية والرواية، أتقن عمي بن غذاىم شيئًا من وضمن محيط قبمي مجبول ع    

القراءة والكتابة بفضل والده محّمد بن غذاىم الذي كان قاضيًا عمى عروش ماجر. وقد 
اشتغل عمي بن غذاىم كاتبًا لدى العربي السييمي عامل ماجر، ونشأ في مناخ ديني بدوي 

ادر إلى أنو كان مقدم مرتبط إلى حد كبير بالطرق الصوفية. إذ تشير بعض المص
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، وضمن مجتمع قبمي يقدس مكانة الفرسان والسالح. كان (78)الطريقة التيجانية في جيتو
بن غذاىم فارسًا محترمًا بين ذويو، وقد كان المؤرخ التونسي األزىر الماجري محقًا عندما 

 .(79) قال إن ابن غذاىم قد جمع بين حبر األولياء ودم المحاربين
اىة القبمية وتميز المكانة الدينية والعممية جعمت صورة عمي بن غذاىم ىذه الوج     

تحظى بقابمية لدى بقية القبائل، بخاصة خصوم الماضي عمى غرار قبيمتي اليمامة 
وجالص. وقد أضاف عمييا صاحبيا قدرة عمى بناء سردية نضالية وحدت مجتمعًا بدويًا 

  .(:7)يم: السور الذي يقينا أننا مظمومون مزقتو جراح اإلغارة والسمب. فقد كان يقول ل
كانت الجباية وجو لمظمم األكثر وحشية، ولن يتحقق العدل إال بتخفيضيا وكف أيادي     

الجباة عن الوصول إلى كل شيء، وكانت أيضًا اإلطار األكثر قوًة الذي انتظمت داخمو 
الشعور بأن المجتمع ىيمنة العرش الحسيني والمماليك عمى المجتمع التونسي. وقد دب 

البدوي دفع ثمن التحديث من عرقو وأرضو ومكاسبو القميمة. لذلك، جاء جزء من شعارات 
الثورة متناقضًا مع إجراءات التحديث. وعالوة عمى المطالب الجبائية ذات األولوية 
الكبيرة، ضمت الئحة المطالب إلغاء المجالس القضائية الجديدة وتعطيل العمل بدستور 

عادة اإلتجار بالعبيد4;=4   .(;7)م وا 
من الواضح أن ىذه المطالب اختمفت مع مصالح أعيان القبائل والمدن وبعض     

التجار الذين بددت اإلجراءات الجديدة جزءًا من امتيازاتيم الرمزية واالقتصادية، ولكنيا 
الُبنى كانت مرآة مجتمع قبمي استبطن انحراف التغيير الجديد وال عدالتو. فقد أمست 

التقميدية تحت معول التقويض وحرم العربان من المناصب والمساواة والنفاذ إلى العدالة 
 .(>7)ومن التمثيمية في المجمس األكبر، مقابل ذىاب الخيرات إلى المماليك. باختصار

كانت اإلصالحات الجديدة غنيمة لممماليك وآالمًا في نظر القبائل. من ىنا ولد     
مركز والتخوم. ولكّن الثورة وقائدىا كانا يمشيان في مسمك قابل لالنييار التناقض بين ال

في المحظة التي يفقد فييا القدرة عمى اتباع ىدى اليدم والتجديد. لقد كان بن غذاىم ينشد 
العدل داخل عالمو العتيق ولم يكن ينظر إلى أبعد منو. كان ينتظر الشفاعة والعدل من 

 . (=7)حشية كمما تحسس خزائنوحاكم يزداد وجيو بشاعة وو 
رغم حالة اإلجماع التي بثتيا الثورة حول زعيم العربان، عمي بن غذاىم، لم يصبح     
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فعميًا في نظر أنصاره بدياًل محتماًل لمجالس عمى العرش، ومازال الصادق باي يحظى 
دخال تعديالت عمى جي ازه بشرعية حكم البالد طالما أنو وعد بالتراجع عن الجباية وا 

اإلداري وفتح مجمسو مجددًا أمام شكاوى القبائل. وعمى ضوء ىذه الرؤية التي لم تدرك 
أن الباي ال يساوي فمسًا دون المجبى، سيتحدد مصير الثورة التي ستدخل بكامل مسمماتيا 
القديمة نفق االنتكاس، الذي يفضي آخره إلى نيايات تراجيدية موجعة لكل من تنفس ىواء 

 .(<7)استثناء، وسيكون الباي عاداًل ىذه المرة في تعميم العقاب الجماعي الثورة، بدون
لم يختر فرسان الثورة وقادتيا المواجية العسكرية المباشرة رغم الضعف الكبير الذي    

عاناه جياز القمع السمطوي، ورغم التحالف الضمني القديم والمستمر بين بعض مشايخ 
ة المطالب الجماعية العريضة، دفع قائد الثورة الطرق والعرش الحسيني. وضمن الئح

عمي بن غذاىم ببعض المطالب الخاصة: تولية أخيو عبد النبي عاماًل عمى ماجر وتولية 
بعض قادة القبائل مشايخ في مناطقيم، والمطمب األكثر خصوصية المطالبة بينشير 

اوية تابعة الروحية. وتشير المصادر إلى أن بن غذاىم طالب بو من أجل تأسيس ز 
 .(81)لمطريقة التيجانية 

في المقابل، قدم الباي وعودًا عامة بالتراجع عن اإلجراءات الجبائية المجحفة وتعيين     
عطاء األمان لمثّوار، معمنًا في تموز  أن النزاع انتيى بالصمح.  9;=4عمال محميين وا 

الثورة إلى ىدنة مؤقتو  وفي تمك األثناء، التحقت معظم القبائل بموسم الحصاد وركن قائد
جعمتو يفقد جزءًا كبيرًا من رصيده الرمزي في نظر أشياعو وبالتوازي مع ذلك أذاع الوزير 
األكبر عن طريق أعوانو ومخبريو خبر اقتطاع ىنشير الروحية لعمي بن غذاىم  رغم أن 

عن ذلك لم يحصل ودب االنشقاق في جسد القبائل. وعادت الصفوفية القديمة الموروثة 
الصراع الباشي الحسيني، ونشطت آلة خزندار في اتجاه شراء ذمم أعيان القبائل 
عداد خطط لإلطاحة برؤوس الثورة بعد أن ينفض  يقاظ الحزازات القديمة، وا  والمشايخ وا 

 .(84)أنصارىم من حوليم
م إلى الصمح والمفاوضات، بقيت  9;=4في الوقت الذي ركنت فيو القبائل في اب     

أكثر تجذرًا في قرى الساحل ومدنو. ودافع ىذا الساحل الذي نجحت السمطة في الثورة 
عزلو ثمن التمرد من جمود أبنائو. ويبدو أن قيادة الثورة تفتقد لحس التنسيق مع بقية القرى 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 

 
 

727 

والمدن، وكان تصورىا لماالت الثورة مرتبطًا إلى حد ما باألفق القبمي الطرقي، وىو ما 
ا أمرًا مستحياًل عمى حد تعبير فالنسي لوسات. وبعد مدة قصيرة، جعل إمكانية انتصارى

تراجع الباي عن وعوده ويدفع جيوشو إلى المدن والقبائل التي نخرىا الوىن والشقاق، 
وستفاق عمي بن غذاىم عمى أوجاع االطمئنان لرؤسائو وقادتو الروحيين، وحاول إعادة 

دة إلى ساحات االشتباك. ولكن يبدو أن تنظيم صفوف الثورة وتحريض القبائل عمى العو 
دعوتو لم تخترق الجدار السميك الذي شيده العرش الحسيني بأحجار اجتماعية قديمة 
قدت من عجين العادات الوالء والزوايا والشفاعة والوسطية واالمتثال لمرؤساء وأخوة الدم 

مو أقل شقاء وأكثر ىذا العالم الخرافي القديم الذي حمم بن غذاىم جع… ونعرات القبائل
عداًل حتى يصمد أمام إرادة الظمم واالجتثاث، ىو نفسو قاده إلى حتفو، مطموبًا دمو داخل 
حدود المممكة وخارجيا، ثم أسيرًا في سجون البايات يواجو محنة الموت بعيدًا عن أىمو 

 .(87)وعشيرتو
سكات       كانت السياسة الحسينية تيدف بعناد كبير إلى إطفاء آخر رماد لمثورة وا 

القبائل والقرى والمدن إلى األبد. لذلك زحفت آلة القمع بدون رحمة عمى المحاصيل 
والخيام والمواشي واألموال والنساء واألطفال والشيوخ، وعمى كل شيء فيو رمق قابل 

كان ال بد من تخريب كل شبر ىبت عميو حرارة الثورة.  لالبتزاز أو التحصيل المالي.
لذلك، سيق أعيان ومشايخ وفرسان القبائل والقرى والمدن مكبمين بالسالسل إلى العاصمة، 
دون استثناء، وصودرت أرزاقيم، ألن القصر لم يكن مدفوعًا بإرادة االنتقام فقط، بل كان 

من شرفة قصره بجمد مئات السجناء،  يميث وراء ما تبقى من األموال. لقد أمر الباي
ومات البعض منيم قبل أن يكمل الجالد تعداده، وألقي بعضيم اآلخر في جحيم السجون 

 .(88)وأبراج البايات الباردة والموحشة
م. لم يكن بن ;;=4سمم قائد الثورة عمي بن غذاىم إلى العرش الحسيني في اذار      

يحمل في مالمحو وصوتو  (89)يد التيجاني(غذاىم يدرك أن رجاًل يدعى )محمد الع
خصال األولياء الصالحين سيسممو بدون مواربة لمباي. كان ثمن بن غذاىم بعض دمعات 
ذرفيا الشيخ عمى مريديو والكثير من االمتنان والحظوة لدى المتربع عمى العرش. جيز 

ردو لقد ُأِىين الباش حانبة والباي مشيدية اإلذالل األخيرة لعمي بن غذاىم في ارض با
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المحارب المقيد بالسالسل وبصق عميو المخازنية واألوباش وغيرىم ممن ال صناعة لو، 
أنت الذي تريد أن تكون سيدنا. فأجابيا ومازال  واحتقرتو عجوز البايات وعيرتو ساخرة 

فيو شيء من غميان المحاربين وكثير من خيبات الصالحين ىال أتيتم لي وأنا عمى 
  .(:8)ذا أتيتكم بنفسي فال فخر لكم والحالة ىذه فرسي، أما إ

م، استعاد محمد الصادق باي مزاجو وصفاءه، واتجو بركبو ;;=4وفي أواخر عام       
المموكي نحو مدينة حمق الوادي، ليستمتع بيوائيا وبحرىا، حاماًل معو قائد الثورة مقيدًا 

ريب من أنظاره، ولم يكتب لبن بالسالسل، ليمقي بو في سجن حمق الوادي )الكراكة( الق
 .(;8) >;=4غذاىم النجاة من عذابات السجن، ففارق الحياة في تشرين االول

شكل رحيل بن غذاىم إعالنًا رمزيًا لفشل الثورة وانتصار العرش الحسيني. وستواجو    
 القبائل والقرى المنتفضة محنة القمع والسمب والتشريد، وسترمم السمطة أبراجيا العسكرية
من جيوب الشعب، وستنتشر مظاىر العسكرة في أرجاء المممكة من أجل إرىاب الناس 
وثنييم عن العود. وفي تمك األثناء، ستشتغل أقالم التاريخ وسيوفو من أجل فرض رواية 
أحادية لمثورة، وستكتب حكايات الثوار عمى لسان أعدائيم أو المحترزين منيم، فقد حرموا 

باب عديدة. ولكن الذاكرة الجماعية ستحافظ عمى يقظة فريدة، من حقيم في الكالم ألس
يقظة المظمومين والمقموعين إزاء الحيف والتسمط، وستتنقل سردية الثورة وسيرة قائدىا 

 .(>8)عبر األجيال مشافية رغم عدم اإللمام بما حصل بالضبط. 
 م  9;=4ثانيا : الموقف العثماني والفرنسي من الثورة عام 

بعد مضي اكثرعقد من الزمن عمى احتالل فرنسا لمجزائر اتضح ىنالك حقيقتين لم      
تغب عن الدولة العثمانية ىما اوال : وضوح سياسة فرنسا التي تقوم عمى االستقرار في 
الجزائر دون وجود معارضة اجنبية وخاصة بريطانيا , والثاني : ىو عجز الدولة العثمانية 

ى تونس مثل ما فعمت في طرابمس الغرب من خالل تقربيا لمدولة عمى فرض سيطرتيا عم
    , (=8)العثمانية وارسال اليدايا لمسمطان والصدر االعظم حقق نوعا من الوئام والتوافق 

( وذلك 7==4 – 48=4واخذت الدولة العثمانية الى كسب ود محمد الصادق )     
عمى االمتيازات واخذ النفوذ الفرنسي  لالثر الذي تركو عيد االمان من حصول االجانب

في االيالة رغم بعد الباي عن توجيات الدولة العثمانية من خالل تأثير القنصل الفرنسي 
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ومن خالل ما تقدم تتضح سياسة   (<8)وحث الباي الى االستقالل عن الدولة العثمانية 
زيادة استثمارتيا  الباي محمد الصادق عمي حسن العالقة مع فرنسا التي تسعى دائما الى

ولم تنجح  (91)في ايالة تونس واخراجيا من الدائرة العثمانية في بشتى الطرق والوسائل 
محاوالت الدولة العثمانية في ثناء محمد الصادق باي ببعادىمن التقرب من قرنسا وذىب 
 بعيدا عنيا وذلك لمحاجة الى المال واالستدانة منيا , وفرض الضرائب عمى السكان التي

. ويبدو ان القنصل الفرنسي ليضع قدما لو في االيالة  (94)اليستطيعون عمى دفعيا 
 التونسية وكذلك لتدخالت اخرى كمما سمحت لو الفرصة من السيطرة عمى تونس .

اما موقف الدولة العثمانية فقد اولت اىتماميا باالحداث في تونس اىتماما كبيرا ,      
الى الباي محمد الصادق تطمب منو التعامل مع الثوار بنوع  منذ قيام الثورة ارسمت مندوبا

من المرونة وال يعطي فرصة لتدخالت اجنبية وخاصة فرنسا التي تتحين لفرصة لتنفيذ 
  . (97)مخططاتيا في تونس 

كان تدخل الباي اتجاه الثورة في بداية االمر سياسيا حيث تمثمت في مناقشات      
وبرقيات احتجاج رسمية بين الطرفين فور وصول خبر االشتباك مع الثوار  دبمماسية

 –ايطاليا  –والقوات التونسية حيث قامت بارسال عام باشا الى الدول الكبرة )فرنسا 
االنكميز( لتأييدىا ضد الحدث الذي الم بتونس , اال انو لم يمقي التجاوب منيم وفي ىذه 

نس , مما اضطر الباي ارسال برقية الى الدولة العثمانية االثناء كانت فرنسا تتوغل في تو 
  . (98)الحتواء المشكمة 

حين سمع القنصل الفرنسي الباب العالي اال ان شاع ان الدولة العثمانية كاتبت      
الباي وانيا سوف تقوم بارسال عشرة االف مقاتل لمقضاء الثورة , وعندىا لم يستجب 

وكاتب زعيم الثورة عددا من مكاسب ويؤكد ان فرنسا تتباع  الباي الى القنصل الفرنسي ,
االحداث باىتمام كبير , وان المصالح الفرنسية تقضي بعدم التقارب بين االيالة التونسية 

  . (99)والدولة العثمانية 
لذلك نجد ان التدخالت الفرنسية في الشؤون الداخمية لتونس ازعجت الدولة العثمانية      

وسرعان ما ارسل الباي خير  (:9)الفرنسيين عمى تونس اصبح وشيكا  , واصبح خطر
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الدين باشا الى اسطنبول ليكسب ود الدولة العثمانية . وعندما عمم القنصل الفرنسي بوفال 
  . (;9)حاول تعطيل سفر خير الدين باشا 

يم وفور ذلك ارسمت الدولة العثمنية سفرائيا في عواصم الدول الكبرى لتعرف موقف     
من الثورة , كما ارسمت فرنسا لقبول الصمح وارسمت الدولة الكبرى كطرف في ىذا الصمح 
وتخمفت فرنسا ووعت الباب العالي بدراسة المسألة , اال انيا في الحقيقة تماطل فقط 

  . (>9)لكسب الوقت ولتجنب أي عمل عدواني ضدىا من الباب العالي 
ا الى اسطنبول زود بمعمومات من قبل الدولة ومن خالل الزيارة لخير الدين باش     

العثمانية , ليتضح قمق الدولة العثمانية عمى الوجود الفرنسي في االيالة التونسية في ظل 
االطماع االجنبية التي اخذت بالتزايد يوما بعد آخر واخذت تنظر الى الفرصة المؤاتية 

انونية بينيما واليمكن التعدي عمييا الستعادة نفوذىا وتأكيدىا عمى الروابط التاريخية والق
(9=) . 
وقد نتجت عن ثورة ابن غداىم عة نتائج قادة االيالة التونسية الى مرحمة جديدة من      

التطورات الداخمية واالطماع الخارجية ومنيا حالة االفالس التي منيت بيا البالد بسبب 
سوءًا والجفاف الذي ضرب  الغرامات الحربية التي رضت عمى القبائل , وزادة االمور

البالد مما ادى الى تدىور العوائد المالية التي تحصل عمييا االيالة التونسية وضعفت 
الة في السنوات التي عقبت التجارية الخارجية لما ليا االثر الكبير عمى ميزانية االي

   . (<9)الثورة
رفض الثوار بدفع تمك وبدأ العمال بجباية الضرائب في مدن االيالة التونسية و      

الضرائب , مما جعل الباي يرسب حمالت لمقضاء عمى الثورة ولم تنجح تمك المحاوالت 
في بداية االم واعطت الفرصة لتدخالت اجنبية من ضمنيا فرنسا من خالل القنصل 

( الذي حل محل ليون روش وقد اشار الى pierre Devlالفرنسي شارل دو بوفال )
ائو ووزيره مصطفى خزنو دار والتخمي عن عيد االمان حتى الباي بعزل بعض وزر 

 انويحتوي غضب الثوار , وقدم القنصل الفرنسي خدمات دولتو بالتدخل العسكري من 
     . (1:)تمك الثورة 
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 المصادر والهىامش:
                                                           

َ ، اٌّىرثح اٌراس٠خ١ح ، ذشخّح ٌدٕح ِٓ وراتح اٌذٌٚح 1864خاْ غا١ٔاج، ثٛسج ػٍٟ تٓ غزاُ٘  1

؛ازّذ اتٓ أتٟ اٌض١ّاف ،إذساف أً٘ اٌضِاْ تأخثاس ٍِٛن ذٛٔظ 1965ٌٍؾؤْٚ اٌثماف١ح ، ذٛٔظ ، 

 .113، ؿ1964، اٌذاس اٌؼشت١ح ٌٍىراب، ذٛٔظ، 5ٚػٙذ األِاْ، ج 
 .138اعّاػ١ً ازّذ ٠اغٟ، اٌّصذس اٌغاتك ، ؿ  2
, ِٚؼٕاٖ اٌغ١ذ اٌؼظ١ُ ٚواْ فٟ االصً ٠طٍك ػٍٝ ازذ خٕٛد االٔىؾاس٠ح ( أٞ اٌخاي)تاٌرشو١ح : اٌثاٞ 3

ٚخاصح فٟ ذٛٔظ ,  1671ثُ تؼذ٘ا صاس ٠طٍك ػٍٝ ِشاذة اٌغٍطح فٟ اٌذٌٚح اٌؼثّا١ٔح ِٕز عٕح 

ِسّذ تٓ خٛخٗ ، صفساخ ِٓ : ٌٍّض٠ذ أظش . ٚاٚي ٌمة ِٓ االٌماب اطٍك ػٍٝ اٌٍّى١ح اٌسغ١ٕ١ح 

 . 16َ ، ؿ 1986اس٠خ ذٛٔظ ، ذسم١ك اٌد١ال٠ٍٟ تٓ اٌساج ،  داس اٌغشب االعالِٟ ، ت١شٚخ ، ذ
اصٍٗ ِٓ خض٠شج وش٠د، دخً ذٛٔظ ٚواْ ضّٓ اٌد١ؼ ٚرٌه خالي فرشج زىُ : زغ١ٓ تٓ ػٍٟ  4

ؽٛلٟ اٌدًّ، اٌّغشب :ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش. اٌّشاد١٠ٓ ، ذمٍذ ػذج ٚظائف زرٝ ٚصً ٌّٕصة اٌثاٞ

ِٓ اٌفرر االعالِٟ اٌٝ اٌٛلد اٌساضش ، اٌّىرة اٌّصشٞ ٌرٛص٠غ اٌّطثٛػاخ ، اٌؼشتٟ اٌىث١ش 

 .167، ؿ  2007اٌما٘شج ، 
 .138اعّاػ١ً ازّذ ٠اغٟ ، اٌّصذس اٌغاتك، ؿ  5

ِٓ ػشػ أٚالد ِغاً٘ ِٓ لث١ٍح  ػٍٟ تٓ ِسّذ تٓ غزاُ٘ اٌّاخشٞ 1814ٌٚذ ػاَ : ػٍٟ اتٓ غزاُ٘  6

ٚ ذؼٍُ اٌطة  خاِؼح اٌض٠رٛٔح  تسٍك ذٍمٝ ٔص١ثا ِٓ اٌؼٍُ فَٟ 1867ِاخش اٌثشتش٠ح ٚذٛفٟ عٕح 

، ثٛسج ػٍٟ تٓ H 35ٍِف سلُ    A.O.M -: ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش  1867ٚذٛفٟ عٕح , ِٓ ٚاٌذٖ  ٚاٌمضاء

ػثذ :،ٔمال ػ1864ٓاب 12غزاُ٘ ، سعاٌح ِٓ زاوُ لغطٕط١ٕح اٌٝ زاوُ اٌدضائش اٌؼاَ تراس٠خ 

،اٌذاس 1871-1816(١ٌث١ا-اٌدضائش -ذٛٔظ٠0خ اٌّغشبتسٛز ٚٚثائك فٟ ذاس.اٌد١ًٍ اٌر١ّّٟ

 .113؛ِسّذ تٓ خٛخٗ،اٌّصذس اٌغاتك،ؿ21،ؿ1972اٌرٛٔغ١ح ٌٍٕؾش،ذٛٔظ،
ِٓ اتشص اٌغ١اع١١ٓ اٌرٛٔغ١١ٓ اٌّؼاسض١ٓ ٌٍّؾشٚع اإلصالزٟ، ٚ٘ٛ ؽخص١ح : ِصطفٝ خضٔح داس 7

غش٠ثح، ٠شضٟ تاٌٛػذ ظا٘شا ٠ٚضّش ػذَ اٌٛفاء تاطٕا، ؽشٖ فٟ خّغ اٌّاي ال ٠رٛسع ػٓ اٌغشلح 

ػاِا، أثمً واً٘ اٌؾؼة  35ٚ اٌغصة، ٠ٚؾاسن اٌغاسل١ٓ ٚ اٌغاصث١ٓ، ذٌٛٝ اٌٛصاسج ٔسٛ 

اٌّاي ٠ٚؼّش اٌّغاخذ، تذا ز١اذٗ وش٠ّا ٚخرّٙا تخ١ال ؽس١سا، ٌٍّض٠ذ تاٌضشائة ٚ اٌّظاٌُ، ٠خرٍظ 

( 1883-1881)ٔٛس اٌٙذٞ لغ١ّح ،اٌسّا٠ح اٌفشٔغ١ح ػٍٟ اٌسّا٠ح ٚسدٚ االفؼاي اال١ٌٚح:٠ٕظش
 .15، ؿ 2018،سعاٌح ِاخغر١ش غ١ش ِٕؾٛسٖ،و١ٍح اٌؼٍَٛ االٔغا١ٔح،خاِؼح ِسّذ تٛ ض١اف،

 .  1ؿ خاْ غا١ٔح ، اٌّصذس اٌغاتك ،  8
ِسّذ اٌصادق تٓ زغ١ٓ تٓ ِسّٛد تاٞ ، ذٌٛی اٌسىُ تؼذ   1813ؽثاط  7ٌٚذ فٟ : ِسّذ اٌصادق  9

عٕح، واْ ١ِاال إٌٝ اٌرشف ٚ اٌٍٙٛ ِرُٙ  22َ، اعرّش زىّٗ 1859ٚفاج أخ١ٗ ِسّذ تاٞ ٚرٌه عٕح 

ٌفشٔغ١ح فٟ تضؼف خٍمٗ اٌذ٠ٕٟ، غ١ش ِٙرُ تأِٛس اٌسىُ، زرٝ أٚصً اٌثالد إٌٝ اٌشوٛع ٌٍسّا٠ح ا

، ٔٛس اٌذ٠ٓ صسشاٚٞ، اٌّصذس اٌغاتك، ؿ 1882ذؾش٠ٓ االٚي  29، ذٛفٟ 1881َٛ٠ا٠اس  12

58. 
10 B.A  ُاٌّشعً اٌٝ اٌغٍطاْ  2ازرالي اٌدضائش ٚذٛٔظ ، ِٓ ذمش٠ش ز١ذس افٕذٞ سلُ  78ٍِفح سل ،

 -44ٚٚثائك فٟ ذاس٠خ اٌّغشب، ؿ  ،ٔمالػٓ ػثذ اٌد١ًٍ اٌر١ّّٟ،تسٛز1864ِا٠ٛ  22تراس٠خ 
58 . 

، اٌّىرة االعالِٟ ، ت١شٚخ 4، ط 7ِسّٛد ؽاوش ، اٌراس٠خ االعالِٟ فٟ اٌؼٙذ اٌؼثّأٟ ،ج  11

 .516، ؿ 2000

ذؼرثش لث١ٍح اٌفشاؽ١ؼ اٌّرّشوضج فٟ اٌٛعظ اٌغشتٟ ٌٍثالد اٌرٛٔغ١ح ِٓ أؽذ اٌمثائً : اٌفشاؽ١ؼ  12
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ٚتذا٠ح اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ ِٚٓ أوثش٘ا ٚصًٔا د٠ّغشاف١ًا زرٝ أْ اٌرٛٔغ١ح خالي اٌمشْ اٌراعغ ػؾش 

اٌّؾاغثح "ٚصفٙا تـ" 1912االعرؼّاسٞ اٌصادس تاٌٍغح اٌفشٔغ١ح عٕح " لاِٛط ذٛٔظ اٌّصٛس"

ا فٟ ذسش٠ه األزذاز اٌراس٠خ١ح فٟ ذٍه اٌفرشج الع١ّا فٟ "خًذا ًّ ، ٚلذ ٌؼثد ٘زٖ اٌمث١ٍح دًٚسا ِٙ

ِسّذ صالذ زمٟ، إٌؾاط االلرصادٞ :  ٌٍّض٠ذ أظش. شٞ اٌرخ١ِٛحػاللرٙا تمثائً اٌؾشق اٌدضائ

ٌمث١ٍح اٌفشاؽ١ؼ فٟ ٔٙا٠ح اٌمشْ اٌرَّاعغ ػؾش ٚتذا٠ح اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ ٚػاللرٗ تالرصاد٠اخ اٌثٍذاْ 

 .136 – 128ؿ . 2019، آب  ( 45)األٚسٚت١ح، دٚس٠ح کاْ اٌراس٠خ١ح، ػاَ اٌثا١ٔح ػؾش، اٌؼذد 
 .450 س اٌغاتك، ؿِسّٛد ؽاوش ، اٌّصذ 13

14 H.A ُ5، ازرالي اٌدضائش ٚذٛٔظ ، ٚث١مح ذشو١ح ، ذمش٠ش ز١ذس افٕذٞ سلُ 707، ٍِف سل  ،

 . 30ٚاٌّشعً اٌٝ اٌغٍطاْ،ٔمال ػٓ ػثذ اٌد١ًٍ اٌر١ّّٟ،تسٛز ٚٚثائك فٟ ذاس٠خ اٌّغشب،ؿ
 .  67ػثذ اٌد١ًٍ اٌر١ّّٟ ، تسٛز ٚٚثائك فٟ اٌراس٠خ اٌّغشتٟ اٌّصذس اٌغاتك، ؿ15
 . 70ػثذ اٌد١ًٍ اٌر١ّّٟ ، اٌّصذس اٌغاتك ، ؿ  16
 .ِغ ذأع١ظ اٌسىُ اٌدّٙٛسٞ 1956ٚزرٝ  1705اٌثاٞ ٌمة اٌٛاٌٟ اٌؼثّأٟ فٟ ذٛٔظ ِٓ 17

18H.A  ُ6، ازرالي اٌدضائش ٚذٛٔظ ، ٚث١مح ذشو١ح ، ذمش٠ش ز١ذس افٕذٞ سلُ 707، ٍِف سل  ،

 .34اٌر١ّّٟ،تسٛز ٚٚثائك فٟ ذاس٠خ اٌّغشب،ؿػثذ اٌد١ًٍ :ٚاٌّشعً اٌٝ اٌغٍطاْ،ٔمال ػٓ 
19 B.A   ُاٌّشعً اٌٝ اٌغٍطاْ  2ازرالي اٌدضائش ٚذٛٔظ ، ِٓ ذمش٠ش ز١ذس افٕذٞ سلُ  78ٍِفح سل ،

 .65اٌّصذس ٔفغح،ؿ:ٔمال ػٓ 56، 1864ِا٠ٛ  22تراس٠خ 
 .   29، ؿ3اتٓ أتٟ اٌض١اف، إذساف أً٘ اٌضِاْ تأخثاس ٍِٛن ذٛٔظ ٚ ػٙذ اإلِاْ، ج 20
 . 30اٌّصذس ٔفغٗ ، ؿ  21

 . 21خاْ غا١ٔاج ، اٌّصذس اٌغاتك ، ؿ  22
23 A.O.M ( ٔمصذ تٗ االسؽ١ف اٌٛطٕٟ ٌّا ٚساء اٌثساس )  ٍُِف سلH H ثٛسج اٌدٕٛب تمغطٕط١ٕ١ح ،

 25، ِٓ اٌرمش٠ش اٌزٞ اسعٍٗ لائذ اٌد١ؼ تّذ٠ٕح ذثغٗ اٌٝ زاوُ اٌدضائش اٌؼاَ  تراس٠خ  1864عٕح 
 .14تسٛز ٚٚثائك فٟ ذاس٠خ اٌّغشب،ؿ:،ٔمال ػٓ ػثذ اٌد١ًٍ اٌر1864ّٟ١ّذؾش٠ٓ االٚي 

 .    20ػثذ اٌد١ًٍ اٌر١ّّٟ ، اٌّصذس ٔفغح ، ؿ 
 .    20، اٌّصذس ٔفغٗ ، ؿ  24
 .   114،ؿ 3، ج5اتٓ أتٟ اٌض١اف، إذساف أً٘ اٌضِاْ تأخثاس ٍِٛن ذٛٔظ ٚ ػٙذ اإلِاْ، ِح  25
 .  21خاْ غا١ٔاج ، اٌّصذس اٌغاتك ، ؿ  26
 .120، ؿ 5، ج 5اتٓ أتٟ اٌض١اف، إذساف أً٘ اٌضِاْ تأخثاس ٍِٛن ذٛٔظ ٚ ػٙذ اإلِاْ، ِح  27
 .134اٌّصذس ٔفغٗ ، ؿ  28
 . 25خاْ غا١ٔاج ، اٌّصذس اٌغاتك ، ؿ  29

30B.A  ُاٌّشعً اٌٝ اٌغٍطاْ  2ازرالي اٌدضائش ٚذٛٔظ ، ِٓ ذمش٠ش ز١ذس افٕذٞ سلُ  78ٍِفح سل ،

 -44تسٛز ٚٚثائك فٟ ذاس٠خ اٌّغشب ؿ : ال ػٓ ػثذ اٌدثاس اٌر١ّّٟ،ٔم1864ا٠اس  22تراس٠خ 
58 . 

 .    55خاْ غ١ٕاج ، اٌّصذس اٌغاتك ، ؿ  31
 . 115،  5، ج5اتٓ أتٟ اٌض١اف، إذساف أً٘ اٌضِاْ تأخثاس ٍِٛن ذٛٔظ ٚ ػٙذ اإلِاْ، ِح  32
ؼ١ذاْ ٌٍٕؾش ، ذٛٔظ ازّذ اٌط٠ٍٟٛ ، دساعاخ ٚٚثائك ػٓ اٌسشوح االصالز١ح ترٛٔظ ، ، ِؤعغح ع 33

 .   36َ ، ؿ 1992، 
ٚاألزفاد ٔذس ( ٌٚذا 22)ٚلذ ذشن اٌساج ػٍٟ اٌرّاع١ٕٟ ِدّٛػح ِٓ األٚالد :ِسّذ اٌؼ١ذ اٌر١دأٟ 34

ِٓ ظٙش ُِٕٙ فٟ ١ِذاْ اٌؼٍُ، ٚإْ وأٛا لذ تشصٚا فٟ ِداي اٌرصٛف ٚاٌداٖ، ُِٕٚٙ اتٕٗ ِسّذ 

أضاف إ١ٌٙا اٌثشوح تؼذ ٚفاج اٌؾ١خ ِسّذ اٌصغ١ش اٌردأٟ، اٌؼ١ذ اٌزٞ ذٌٛٝ تؼذٖ ؽؤْٚ اٌضا٠ٚح، ثُ 
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ٚواْ ِسّذ اٌؼ١ذ ػاسفا تأِٛس اٌذ١ٔا ٚاٌرصٛف، ٚلذ زح ت١د هللا، ٚصاس ذٛٔظ ٚاطٍغ . وّا أؽشٔا

ػٍٝ تؼض أزٛاي اٌؼاٌُ، ِٚغ رٌه ال ٔدذٖ لذ أعظ وشع١ا ٌٍرؼ١ٍُ فٟ صا٠ٚرٗ أٚ أرصة ٘ٛ ٌزٌه 

اٌؼ١ذ ِؼاصشا ٌٍؾ١خ ِسّذ تٓ أتٟ اٌماعُ فٟ اٌٙاًِ ٚغ١شٖ ِٓ  ٚواْ اٌؾ١خ ِسّذ. أٚ ؽدغ ػ١ٍٗ

ٌٚٛ أساد ِسّذ اٌؼ١ذ رٌه ٌّا أػدضٖ ٌرٛفش اٌّاي ِٓ خٙح ٌٍٚؼاللح . أصساب اٌضٚا٠ا اٌرؼ١ّ١ٍح

ٚلذ واْ فٟ إِىاْ اٌؾ١خ ِسّذ اٌؼ١ذ خٍة اٌّذسع١ٓ ِٓ . اٌخاصح ِغ اٌفشٔغ١١ٓ ِٓ خٙح أخشٜ

خٍفٗ أخٛاٖ ػٍٝ اٌرٛاٌٟ ِسّذ اٌصغ١ش ِٚؼّش، ثُ  1775اذٗ عٕح ٚتؼذ ٚف. ذٛٔظ ٚغ١ش٘ا ٌٍضا٠ٚح

اتٛ اٌماعُ عؼذ هللا ، : ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش (. 1912)اٌزٞ داَ فٟ اٌّؾ١خح إٌٝ ( اتٓ ِسّذ اٌؼ١ذ)اتٕٗ ٘ٛ 

 . 225، ؿ  2007 -طثؼح خاصح : اٌدضائش -ذاس٠خ اٌدضائش اٌثمافٟ، داس اٌثصائش ٌٍٕؾش 
 .    16، ؿ ( د خ)ٌسّا٠ح ٚاالزرالي ، ِىرثح ذٛٔظ اٌسشج ، ٠ٛٔظ دسِٛٔٗ ، ذٛٔظ ت١ٓ ا 35
 .  93، ؿ 4اتٓ اتٟ اٌض١اف ، اٌّصذس اٌغاتك، ج  36
 .94اتٓ اتٟ اٌض١اف، اٌّصذس اٌغاتك، ؿ  37
لغُ ,  1881 – 1830د اٌؼثّأٟ فٟ ذٛٔظ ِا ت١ٓ اٌٛخٛ, ذشوٟ تٓ ػدالْ اٌساسثٟ    38

ِدٍح خاِؼح , خاِؼح اٌٍّه ػثذ اٌؼض٠ض , َ االٔغا١ٔح و١ٍح ا٢داب ٚاٌؼٍٛ, اٌراس٠خ ٚاٌسضاسج 

 .  47ؿ , االِاَ 
 .  21 – 20ؿ ,  4ج , ازّذ تٓ اتٟ ض١اف  39
 .   22ؿ , اٌّصذس ٔفغٗ , ازّذ تٓ اتٟ ض١اف  40
 .   15ؿ ,  5ج, ازّذ تٓ اتٟ ض١اف  41
 .   76 – 55ؿ ,  1971, ذٛٔظ , اٌذاس اٌرٛٔغ١ح ٌٍٕؾش , ثٛسج اتٓ غذاُ٘ , عالِح . ب  42

 .  92ؿ , اٌّصذس ٔفغٗ , عالِح . ب   43
 .  182ؿ , اٌّصذس اٌغاتك , ١ٔمٛال ص٠اد   44
 . 58ؿ ,  5ج, اٌّصذس اعاتك , ازّذ تٓ اتٟ ض١اف   45
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