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 القومي والتأصيلالقطرية  ىدعاوالشخصية التونسية بين 

The Tunisian character between the National and the Arabic rooting claims 

 

 الدكتور صابر فريحه  إعداد:

 كاتب صحفي/  باحث تونسي في علم اجتماع االتصال وميديا

Email: saber.assabahh@gmail.com 

 

 

 :الملخص

مازالت مسألة الشخصية كمفهوم نظري، وبمختلف أبعادها ومحدداتها، تطرح جدال واسعا بين مختلف الطّروحات الفكرية 

والدراسات الحضارية والبحوث االجتماعية والنفسية.. ولربما يحتدم الجدل وتتعقد مداراته حين اندراجه ضمن سياقات التأصيل 

ها جنوٌح تغريبٌي، تغلفه دعاوى العلمانية أو ربما هي لدى البعض مسوغ لتأسيس مشروع لمفهوم الشخصية القطرية، والتي يُرى في

على المستوى القطري، بيد أن قضية "الشخصية القطرية" في تونس تحدث أزمة أعمق وال سيما في  L’état nationالّدولة األمة 

لعروبي وبخاصة االتجاهات اإلسالمية إلى حد توصيفها تصّور بعض االتجاهات اإليديولوجية وبخاصة الجناح القومي، والتيار ا

"بصراع الهوية في تونس". ولينخرط الجميع في سجال فكري وتجاذبات، مازالت تلقى بظاللها حتى بعد الثورة التونسية للعام 

ة وصراع على وما أعقبها من تحرر فكري وانعتاق سياسي، تماما على غرار ما أحدثته هذه القضية من خالفات سياسي 4102

الحكم بعد االستقالل فيما اصطلح عليه "بالفتنة اليوسفية" نسبة إلى الصراع الحاصل بين الزعيم صالح بن يوسف، ذي التوجهات 

العروبية، والزعيم الحبيب بورقيبة صاحب التوجهات السياسية القطرية و الفكرية العلمانية، نسجا على منوال النموذج التركي الذي 

ى كمال أتاترك )الغازي(، الذي لم يفتأ بورقيبة يفاخر ويعتد باحتذاء تجربته. مقاربتنا بهذا البحث وعبر مفاصله هي أسسه مصطف

 رصد وتشخيص ألبعاد "الشخصية في تونس" من خالل المنظورين وفي سياق مساجالتهما الكبرى.
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المواضعات العلمية والمرجعيات الفكرية في تأصيالتها ونحن ضمن هذه المقاربة نطرح في هذا السياق الحدود العلمية بين مختلف 

لمفاهيم على غرار "الشخصية القومية" ضمن حدودها بين مطلق القومية واتجاهات الدولة األمة مع ما يقتضيه ذلك من الخوض  

ومية القطرية في في مفهوم القومية ومفهوم "األمة" طارحين مختلف التقويمات للمفهوم  ضمن االتجاه العروبي ودعاوى الق

سياقات تاريخ تونس الحديث ومختلف المسوغات التاريخية للقطرية التونسية التي أثمرت بدايات وعي "الدولة األمة" وإرهاصات 

نشأة "القطر القومي التونسي" حيث كرست الدولة الوطنية مفهوم "األمة التونسية" ضمن مشروع الّدولة األمة الذي استندت إليه 

البورقيبية عارضين في هذا السياق  نقد التيار  القومي العربي لهذا المفهوم  المستهجن والموسوم بالمحاولة التغريبية المشروعية 

 اجتثاثية المفضوحة لتونس من بيئتها العربية األم.

المهتمين بالمباحث إّن التجاذبات الحاصلة تاريخيا بين االتجاهين ال تنفك عن الجدل القائم بين مختلف المنظرين والساسة و 

الحضارية وفي التأّصل للهوية الثقافية. بيدأن الحالة التونسية ما بعد ثورية الصراع الفكريإلى الحلبة السياسية ممارسة الصراع 

تحت عناوين المداوالت البرلمانية والبالتوهات التلفزية والسباقات االنتخابية، يبقى قائما ومحموما بجالء للعارفين بخصائص 

حسابات القديمة الجديدة منذ الحراك الطالبي بأسوار الجامعة التونسية بين الستينات والتسعينات، انتهاء بمداوالت تأسيس دستور ال

 .4102الجمهورية الثانية للعام 

يا حول صراع يمكن مراجعة البحوث والدراسات المتضادة منطلقات ومنتهيات في تاريخ تونس الحديثة والتي أحدثت حراكا فكر         

الهوية في تونس بين دعاة القطرية ومساندي القومية على غرار علي البلهوان، والبشير بن سالمة، ومحمد مزالي، وخليفة شاطر، 

وغيرهم بالنسبة لالتجاه األول، ودراسات عفيف البوني وعبد المجيد النجار والضاوي خوالدية ومحمد الشاذلي بلقاضي وغيرهم من 

العروبي اإلسالمي وبين هذين التيارين صدرت دراسات اجتماعية يمكن وصفها بالعلمية أو أقرب لجهد الموضوعية  أنصار االتجاه

 س ومحمود الذوادي ومنجي الشملي.رغم اندراجها ضمن مستتبعات الصراع على غرار دراسات الباحثين المنصف ونا

 

 صراع الهوية. -األمة التونسية  -الّدولة األمة  - الشخصية القومية -األمة  :تاحيةالكلمات المف
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Abstract 

The issue of personality as a theoretical concept, and its various dimensions and limitations, still 

presents a wide debate between the various intellectual propositions, civilizational studies and 

social and psychological research.. Perhaps the controversy intensifies and becomes complicated 

when it is included in the contexts of rooting or belonging. Does the tunisian character has national 

roots and belonging or arabic ones?  

 The issue of the “National personality” in Tunisia (established by the bourguiban government 

policy) creates a deep crisis, especially in the presence of some ideological trends:  the Arabic 

movements and the Islamic movements.  

 The historical interactions between the two directions do not stop in the controversy that exists 

between the various theorists, politicians and those interested in civilizational investigations and in 

establishing the cultural identity ; but extends to the Tunisian post-revolutionary situation in the 

political field,  the practice of conflict under the headlines of parliamentary deliberations, television 

TV shows and electoral races. 

Keywords: Nation - national character - National state - Tunisian nation - Identity struggle. 

 

 

 المقدمة:

حات الفكرية روبين مختلف الطّ  واسعا تطرح جدال ،ومحدداتها أبعادهامختلف بو ،كمفهوم نظري "الشخصية"لة أمسمازالت 

اندراجه ضمن  عندوتتعقد مداراته  ،أكثريحتدم الجدل ما لربّ و ..والدراسات الحضارية والبحوث االجتماعية والتشخيصات النفسية

 رى فيها جنوحٌ والتي يُ  "،القومية للشخصية"الحضارية  المعزولة عن السياقات"صيل لمفهوم الشخصية القطرية أسياقات الت

على المستوى  L’état nationالّدولة األمة  مشروع لتأسيسمسوغ  ضا هي لدى البعمو ربأتغلفه دعاوى العلمانية  ،تغريبيٌ 

يديولوجية بعض االتجاهات اإل رفي تصوّ  أعمق وال سيمازمة أفي تونس تحدث  "الشخصية القطرية"قضية  أنبيد  ،القطري

  . 0بصراع الهوية في تونس"حد توصيفها " إلى اإلسالميةاالتجاهات بخاصة والتيار العروبي و ،الجناح القوميوبخاصة 

تحرر من  اأعقبهوما  4102الثورة التونسية للعام مازالت تلقى بظاللها حتى بعد  ،ولينخرط الجميع في سجال فكري وتجاذبات

من خالفات سياسية وصراع على الحكم بعد االستقالل فيما هذه القضية حدثته أتماما على غرار ما  ،4 سياسي فكري وانعتاق

والزعيم الحبيب  ،ذي التوجهات العروبية ،ح بن يوسفع الحاصل بين الزعيم صالالصرا إلىنسبة  "بالفتنة اليوسفية"اصطلح عليه 

 ،بورقيبة صاحب التوجهات السياسية القطرية والعلمانية الفكرية

                                                 

 .، وقد صدر المؤلف بعد سقوط حكم بورقيبةت( تونس )د شركة ديجيتال، صراع الهوية في تونس، ، النجار)عبد المجيد( - 0 
ومنتهيات في تاريخ تونس الحديثة والتي أحدثت حراكا فكريا بين دعاة القطرية ومساندي القومية  مراجعة البحوث والدراسات المتضادة منطلقاتيمكن   - 4

مجيد النجار على غرار علي البلهوان، والبشير بن سالمة، ومحمد مزالي، وخليفة شاطر، وغيرهم بالنسبة لالتجاه األول ، ودراسات عفيف البوني وعبد ال

بلقاضي وغيرهم من أنصار االتجاه العروبي اإلسالمي وبين هذين التيارين صدرت دراسات اجتماعية يمكن وصفها والضاوي خوالدية ومحمد الشاذلي 

 بالعلمية أو جهد الموضوعية رغم اندراجها ضمن مستتبعات الصراع على غرار دراسات منصف وناس ومحمود الذوادي ومنجي الشملي...
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 .تجربته أ بورقيبة يفاخر باحتذاءالذي لم يفت ،تاترك )الغازي(أسسه مصطفى كمال أل النموذج التركي الذي نسجا على منوا 

في سياق مساجالتهما من خالل المنظورين و "الشخصية في تونس" بعادهي رصد وتشخيص أل وعبر مفاصله هذا البحثبمقاربتنا 

 .الكبرى

 

  .القوميةلى الشخصية إمن الشخصية الذاتية  – 1

  .في مفهوم الشخصية الذاتية – 1-1

سم الفرد( عن غيره )مجتمعه، الشخصية الجماعية( من حيث اال ما يميز الشخص ) الذات، على أنهاالشخصية الذاتية تعرف 

ال ) ـهي مجموع خصفقبيلة (  أوشعب  أومة ) الشخصية الجماعية أل أمالقية والسلوكية.. لقية والخُ سمات الخ  والنسب وال

و الخصال الخاصة نتيجة لعوامل أهذه السمات تنشأ و .ممت عليها جميعات بين قسم مهم منها فعُ سلبية( شاع أويجابية إ

وهذه  عب والهوية والقومية...شمة والتحديد دالالت األ أثناء إليهاالمشار  3خرآلالجغرافيا والتاريخ والحضارة والعالقة با

ة العربية قد ال يصدق في مجموعه على ما يعرف بالشخصية على الشخصية القوميّ  نسحبد يلكن ما ق 2الخصال قابلة للتحول

نظمة الحكم أصله الموغلة في التاريخ وأالمكان القطري وخصائص  أوضاعن الحقا. أل ناولهكما سنت ،القطرية التونسية

والغزو و كرها أات التي اكتسحته والديانات التي انبثت فيه طوعا لغزوات التي عرفها والهزّ االمستبدة التي تداولت عليه و

قد صاغت شخصيته صياغة تختلف في جوانب كثيرة منها عن الشخصية  ،العثماني والغربي وبحضوره واالحتالل بتشكالته

الفروق بين  أودة سرة واحأن الفروق بين شخصيات الشعوب العربية مثلها مثل الفروق بين شخصيات بأ ويمكن القول .صلاأل

فهي صفات اكتسبها كل منهم ولم يرثها  الواحد الشجاع والجبان والكريم والبخيل والعالم والجاهل... األبء أبنافنجد بين  ،قبائل

اتجة الفروق بين القبائل النّ  إلىمر بالنسبة وكذلك األ فيه.. وتأثيرهثره به أسلوب تعامله مع الواقع وتأنتيجة لظروفه الخاصة و

 .5خرلعالقة باآلاعن ظروف المكان والزمان و

يمكن  تبعا لذلكو .خاضع للتبدل والتطور متحّرك كيان تاريخي "،الشخصية الفردية"و " أاتيةالهوية الذّ "ن أإذن مما تقدم يتأكد 

العربي الحديث ارتبط مفهوم الهوية في الفكر الحركة في سياق التاريخ. لذلك نالحظ كيف:" تميكانيزمافهم الهوية خارج 

صالة والشخصية القومية والذات العربية والعقلية بالتراث والحداثة والمعاصرة واأل بجملة من المواقف والتصورات المتعلقة

بالمواقف من التقدم والتخلف والتأخر والمواقف من الآلخر ومن االنتصارات العربية، هذه المواقف التي اتصلت بدورها 

 .براهيم حسينإحسب ما يفيد به الدكتور حسين سمير  6،"زماتوالهزائم واأل

 

                                                 
 .01( ص0894مية : نقد عام''، دار الوحدة، بيروت )البيطار)د. نديم(، ''حدود الهوية القو  -3 

 

التوحيدي)أبوحيان(، اإلمتاع والمؤانسة، صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين، دار مكتبة الحياة بيروت )دت(،  -2
 (.6767ص ) 1ج 

 

 (.40ص ) تونس )د.ت( ول الجغرافيا والتاريخ،حص: مةشخصية التونسي ،خوالدية )الضاوي( -5

 

ترجمة قاسم مقداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق   ،''مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية'' ،براهيم (حسين )سمير إ - 6
 .11( ص 2442)
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 مفهوم الشخصية القومية : 1-0

 نعملية التنمية الذاتية المميزة ألنفسنا ولعالقاتنا مع اآلخر باعتبار أيؤكد على ": "الشخصيةأوالهوية الذاتية "واذا كان مفهوم 

في ارتباط متكامل بين الوجود المادي  ،1 فه االجتماعي"هي تنظيم دينامي لوضعيات نفسية فيزيائية "تحقق للفرد تكيّ  ،الشخصية

'' جاء الشخصية القومية''وم ن تشكل مفهفإ .9نافراد تمييزا بيّ هوية الفرد وتميزه عن غيره من األوالتي تعين  ،خصيةوالمعنوي للشّ 

، رغم االختالفات والتعدد في تعريف " والهوية االجتماعيةالهوية الذاتية"ي بين وية بين الفرد وأمته أوثوقية العالقة العض ليؤكد

جماع على تعريف جامع ظل غياب اإلفي والية في هذا الصدد انتقاء التعاريف الثنائية التّ  نا على هذا األساسيمكن .8خصية القوميةالشّ 

 .مانع لمفهوم " الشخصية القومية "

ني السمات المميزة المستمرة لشعب دولة خصية القومية تعن الشّ "إ :ة للعلوم االجتماعيةتعريف دائرة المعارف الدولي  + 

 .''قومية معينة

مات المميزة والمستمرة لشعب دولة قومية خصية القومية هي السّ ن الشّ "إ: القائل بـ نادية سالم" منه تعريف "د. وقريب + 

 . للواقع االجتماعي واالقتصادي والتاريخي الذي يحيا فيه الفرد"معينة والتي هي انعكاس 

 دولة قومية''وجود  ضرورة ويشترطانن هذين التعريف على أن'' (Etat nation).  مجزأة في أكثر من مم أن األوهذا يعني

  ...واليمنين في زمن ما كثر من شخصية قومية على غرار سويسرا والكوريتينيتعين أن يكون لها أو ،دولة

خصية القومية مفهوم يستخدم لوصف السمات النفسية واالجتماعية والحضارية التي يمكن من خاللها التمييز بين ن الشّ إ -

إن  :السيد ياسن المفكر المصري يشاكله تعريف"مارغريت ميد" الذي ف ــــبعضها البعض وهذا تعريبين الشعوب و

مكن عن طريقها سم بثبات نسبي والتي يمة ما، التي تتّ النفسية واالجتماعية والحضارية ألمات خصية القومية هي السّ "الشّ 

   األمم".مة وغيرها من التمييز بين هذه األ

" الشخصية القومية"بتعيين وتحديد  ين"ساي"و "ميد"ن حسب كل من اإلحساس بقناعة مفادها أننا مطالبيلى يؤدي هذا الفهم إ

، يعتقد صاحبا التعريفين خرى، هذا من جهة، ومن جهة أ''مةأ'' طلق على مجموعة بشرية معينة اصطالحن نحتى نتمكن من أ

ن كما يمكننا أ .اا تاريخي  ي وبذلك يسندان لها  بعد  الخصائص التي تميز الشخصية القومية تتسم بثبات نسبوأن الصفات  السمات 

تلف عن السمات الشخصية الفردية )الهوية الشخصية القومية شئ مخ ماتالسّ  أنمن خالل مختلف التعاريف المذكورة ونفهم 

  .01 خصية شيوعا في مجتمع معينمات الشّ كثر السّ الذاتية( وليست جمعا إحصائيا أل

 

 

                                                 
 .111 ص( 1761بيروت ) مكتبة لبنان ،، معجم مصطلحات العلوم االجتماعيةحمد زكي(بدوي )أ -1

 

 .214-201( ص 1771كتوبر/ ديسمبر )( الكويت أ2( العدد )26، المجلد ) االغترابية في الشخصية العربية ،عالم الفكرالمظاهر ، وطفة )علي( - 9 
الشخصية القومية العربية بين الدراسات الوطنية "يمكن العودة الى التعريفات التي عددتها د. نادية سالم في مقالها الشهير  - 8

وثائق أشغال  إلى . أو العودة بالتدقيق7 ص (1761ا عربية ، للدراسات والنشر مايو يونيو ) المنشورة بمجلة قضاي "والتجريبية
علي مختار حول القومية والعروبة  .د  غفال  مرجعدون إ (1761فريل )يين التونسيين والمصريين، تونس أجامعلول لالملتقى األ

 .77( ص 1711مصر ) (1) ط والنهضة ) د.ع.م(

 

 .77( ص 1711مصر ) ،الجيزة ،، دار علي مختار للدراسات والنشر، حول القومية والعروبة والنهضةمختار )د.علي( -01
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 مة قومية واتجاهات الدولة األالشخصية بين مطلق ال -0

 في مفهوم القومية  0-1

جة موضوع خاصة لدى استعمالها في معال ،هارغم كثرة المؤلفات حول ،لى التحديدثمة مصطلحات ال تزال إلى اليوم بحاجة إ

مثلة ذلك: القومية، والنزعة القومية، هذه المفردات في اللغة العربية وأو استعمال القومية وتزداد الحاجة إلى تدقيقها أثناء نقل  أ

ي ما فلى مشكلة القومية ن كل ما تقدم من التطرق إ.. وليس أصعب ممةوالدولة األ ،ولةدمة والوالقوموية والوطنية والجنسية واأل

حوا تطوّ لة القومية " وحين ندرك أن العرب في تطارحهم للمسأالعالم العربي" ونتبناه وما نطلق عليه "وسطالشرق األ"طلق عليه يُ 

 ...أو مسافتها من مقوالت اإلسالم السياسي الحقا للبرالية والشيوعيةم اإليديولوجية المناصرة أو المناوئة في التزاماته

التي صاحبها ظهور اللغات والثقافات القومية وانصهار نفسية قومية  ،ممزعة القومية خالل عمليات تشكل األظهرت الن إجماال،

عزلة القومية لى الوازي يدعو إيديولوجي بورج( مبدأ إNationalismeن القومية ). وتعتقد الماركسية أ00 وعواطف قومية خاصة

سمالي والتي تظهر مات النوعية لتطور النظام الرأوتمتد جذور القومية في السّ  ،مموالى عدم الثقة باألمم األخرى وإلى العداء بين األ

مة ، أما القومية المحلية ألخرى. كما تتميز باحتقار لألمم األمة مسيطرةى أل( الدولة العظمالقومي في صورتين شوفينية )التعصب

... والقومية غير مقبولة في أي شكل للشعب العامل الذي االنعزال القومي وعدم الثقة باألمم األخرى لىفيدفعها السعي إمقهورة 

ويعتبر الشيوعيون أن من األمور المبررة  .عند مرحلة محددة من حركة التحرر الوطني ، سيمايعبر عن مصالحه البروليتارية

 جل االستقاللن ذات مضمون ديمقراطي )مناهضة لإلستعمار، عاملة من أالتي تكو لمقهورةمة ااألتاريخيا أن يؤيدوا قومية 

  .04 السياسي واالقتصادي(

  ربعة كز على أنماط أتالماركسيين حيث تريفهم من هذا، أن معنى القومية تشكل في وقت ال يسبق القرن الثامن عشر عنـــد

 للقومية وهي :

المواطنة هي التي تحدد القومية )أوروبا قومية شعب ذي تجربة طويلة بتطور متزامن لقوة الدولة والوعي القومي حيث   -0

 .(الغربية

 .لمانيا(وأ غة مشتركة وصورة ذاتية )إيطالياقومية بلدان دون تجربة سياسية ذات ديمومة طويلة ولكنها ذات ل -4

قليم متجانس مشتركة ذات ديمومة طويلة وغالبا دون إون تجربة سياسية دومية بلدان مثل بلدان جنوب شرقي أوروبا ق -3

 .عادة المهم للوعي القومي ددّ حدور المالدين ذو الرابطة التاريخية عرقيا، حيث يلعب 

 ستعمار وذات الدافع للحداثة والتي ترتبط بعامة العالم الثالث.القومية المناهضة لإل -2

ممية ها الماركسية بداعي االلتزام باألقليمية التي ترفضالقومية القطرية أو الوطنية اإلويحيل هذا التصنيف إلى مفهوم 

 .03 و تصنيفا جامعاا أن يكون مفيدنية، وهو تصنيف يستبعد " دافيز" أنساية اإلالعالم

  ،ثنيـــة"م االجتماعية بمفهوم "الجماعة اإلا في العلوالقومية" مطلقويرتبط مفهوم "

Le groupe Ethnique) )، وكلمة إثنية مشتقة من أ( صل يونانيEthno بمعنى )''هذا اللفظ  وكان ،''مةأ''أو  ''جنس''أو  ''شعب

 .و يهودا في العصور الوسطىفي اللغات األوروبية على من هم ليسوا مسيحيين أيطلق 

                                                 
 .(107الموسوعة الفلسفية : مصدر سابق / حرف القاف، ص )  -00
 

 .(107المصدر السابق ص ) -04
 

 . (17( ص )1714(، بيروت لبنان،)1ث العربية .ط)س( : القومية، نحو نظرية علمية معاصرة ، ترجمة سمير كرم، مؤسسة االبحاار دافيز )هو  - 03 
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عادات والتقاليد واللغة فرادها في اليشترك أفظ يستخدم اجتماعيا لإلشارة إلى جماعة بشرية صبح اللّ أفي العصور الحديثة لكن  

ي نفس المجتمع والدولة مع لكنها تعيش ف، صل والمالمح الفيزيقية الجسمانيةبما في ذلك األ ،خرى مميزةوالدين وأي سمات أ

مواجهة  اعة معينة فيلى جموهو ما يؤدي إلى الشعور باإلنتماء إحدى هذه السمات جماعة أو جماعات أخرى تختلف عنها في إ

  .02 خرىالجماعات األ

ختالفها عن غيرها في متغيرات اللغة والدين والساللة أو الى إثنية باإلضافة التي تميز الجماعة اإل االجتماعيةومن الخصائص 

 فرادها الرموز الثقافية من لغة ودين والمزاج واللونأـوارث األصل القومي، خاصة وغيرها، العضوية غيـر التطوعية بحيث يت

القنوات وهي سمات تتناقل وتتسامع عبر عديد الوسائل و ،05 (Ascriptive Traitsرثية )ادات وهو ما يطلق عليه السمات اإلوالع

القومية ( Karl Deutsch )كارل دويتش وآخرون عرف مدرسة االتصاالت االجتماعيةحيث ت واألدوات وفي مقدمتها اإلعالم،

ناقصة بحكم  تكون مستلزمات القومية عالم ، حيث ال يوجد إأساسا اإلعالم الجماهيريير التواصل االجتماعي التي تعني بمعاي

 .06 التعريف

 :مة في مفهوم األ -0.0

  في مفهوم األمة في الغرب: -1.0.0

ب تبسيطا واضحا في عرض في الغرخصية القومية فرزت الدراسات المتصلة بالشّ باإلثنية أوعلى غرار ارتباط مفهوم القومية 

 Karl كارل كاوتسكي االختالف. يعبر عن هذا مة" بطرق مختلفة، إذ يستخدم بعض المؤلفين مفهوم "أNationمة" مفهوم " األ

Kautsky تسوده لغتان،  ن بلجيكا بلدوبهذا المعنى نتحدث عن أمة بلجيكية ) بالرغم من أ "يوصف سكان دولة بأنهم أمة، :بقوله

هم داخلها وهؤالء يوصفون أيضا ة نهم يشكلون جماعات قومية خاصّ م من السكان في الدولة الواحدة فإقسانه رغم وجود أأ أي

 "دافيز"ح ولذلك يرجّ  ،01( وحده للتعبير عنهم"قوميات"، ومن المستحسن أن يستخدم المصطلح األخير )القومية و بأنهـــــم "أمم" أ

 نقل المقولةولتجاوز مأزق التحديد هذا ي ،"الدولة "بـ" "األمةح ــقرن استخدام مصطليو ،باللغة ربط استخدام مصطلح " القومية"

 "ارنيست رينان"ذلك المفكر الفرنسي إلىشار وكما أ ،أمة حين تعتقد مكوناتها أنها أمة(توجد )التي اقترنت بالحرب العالمية األولى 

Ernest Renan  09سدة "مة روح متجاأل " :بقوله . 

 :عند العرب مفهوم األمة  -0.0.0

لى حركة النهضة والقومية العربية  إتمتد جذور تعريف األمة خصية القومية وفقد انبثق وعي خاص بالشّ  ،ما في البالد العربيةأ

التي الهبت جذورها التجربة  بان بناء الدولة الوطنية والموجة القومية خالل الخمسيناتحركة التحرير الوطني ولتتواصل إالعربية و

                                                 
( ص 1771نمائية، القاهرة )مركز ابن خلدون للدراسات اإلعراق في الوطن العربي، هيم)سعد الدين( الملل والنحل واألبراإ-02
(21). 

 

 (21المصدر السابق ص ) - 05
 

 .(17مصدر سابق ص ) القومية، دافيز)هوراس(، - 06

 

 .(16) المصدر السابق ص - 01 
 .(16المصدر السابق ص ) -09
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التالزم بين مصطلحي "القومية" و"االمة" ظل مدارا  لذلك ال تفوتنا اإلشارة إلى أن  .لناصرية والصراع العربي الصهيونيا

 خصية والهوية الجماعية .للبحوث المجراة في مجال الشّ 

مال كلمة القومية بدل كلمة " بيل الحماية" استع" القومية القطرية في تونس ق الممهورة ب ويرجع توفيق بشروش في دراسته

هذا التوظيف لدى بشروش  يرتبط لى المجتمع االنقسامي. مفردة "الوطنية" إحالة لشمولية االصطالح األول وإل اعتبارالوطنية " إ

فحسب  ،دة " قومية"صيق بمفرذات االرتباط اللّ  nationمة" لكلمة "أ ستعمال اللغوي التاريخي المتصل بالتذبذب اللغويباإل

Isodore de sérville أمة"( تعني كلمة 01)ق" nation كما نالحظ أن هذا المفهوم و "صل واحد"مجموعة بشرية تنحدر من أ

مة الرجل قومه، وقوم كل سياق تعريفه " للوطن " بقوله : "أعن تعريف ابن منظور في لسان العرب في  كثيرا  ثني ال يبتعداإل

أما التعريف  08 وعشيرته، أما العشيرة فهي بنو األبناء األدنون ثم القبيلة، أما الشيعة فهم أتباع الرجل وأنصارهيعته رجل ش

لى نفس الدولة ( فهو االتي : األمة هي معشر السكان الذين ينتمون إ0682ية في سنة )كاديمية الفرنسالمصادق عليه من األ

وهو تعريف يتوافق مع مختلف التعاريف العربية فيما  .41 انين ويتكلمون نفس اللغةويعيشون في نفس البالد ويخضعون لنفس القو

 نرى.

   القومية " و"الحركة القومية" الذي ميز بين ثالث مفاهيم وهي  د عويسسيّ  عربيا عرض الدكتور "األمة"تعاريف  أهمومن "

عي فهي السّ  ''الحركة القومية''ما مة معينة والتعلق بها، أإلى أ باالنتماءيعني الشعور  وم سياسي" القومية" مفه، فعنده مة"" األو

والوحدة  صل وهو مفهوم عرقي ساللي، ووحدة اللغةابط المشتركة مثل االشتراك في األفهي الرو مة""األ ، أمالتحقيق هذا المفهوم

  .40 يديولوجيا" بالمفهوم السائدأو ما يقصد بها "اإل العقدية "أي الدين"

مثل األنجليز واإليرلنديين واألمريكيين في حين تعتبر  ة تعني أمة واحدةن تكون اللغأ فال يمكنهذا  علي مختارويرفض الدكتور 

و تماع واالنتروبووجيا االجتماعية أجاء االعلى غرار علم ،علي مختار. كما يرفض فيها سويسرا أمة موحدة رغم تعدد اللغات

" واحدة مةة المسيحية قد خلقت من معتنقيها "أن الديان، فلم يّدع أحد أمةجيا )العقيدة( معيارا في بناء األأن تكون اإليديولو، السياسية

، رغم وجود ابقمة واحدة . وذات االعتراض ينطبق على االتحاد السوفياتي السّ نجليز والفرنسيون واأللمان بأإذ ليس اإل

 .44 اإليديولوجيا الماركسية الوحيدة

 "اللغة )العربية(: بقوله مةغوي في بناء األيثمن العامل اللّ الذي  ""ساطع الحصري " يتبنى تعريف عزت حجازين الدكتور على أ

  .43 "مة واحدةواحد وركزت طبائعهم، وجعلت منهم أخالقيا وروحيا أسكبت عقول العرب في قالب 

" ال العلم البورجوازي وال االختزال الستاليني  :نهكسيته، أرم ماغر ،مة مؤكداتعريفه الخاص لأل سمير أمينويستعرض المفكر 

بالصحة والدقة قادران على تقديم إجابة علمية عن األمة ضمن إطار مة د التعريف الماركسي الروسي عن األالذي شدد على تفر

 ، عة األثنية واألمةمن التمييز بين الجمافي تعرضه لظاهرة األمة  سمير أمينيبدأ  ، لذلكالعالم الرأسمالي الحديث

                                                 

 .(11. 22( )12(، المجلد )111( ص)1) (، المجلد760( ص)0ر صادر، المجلد)ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دا - 08 
20  -Encyclopedia Universalis.vol.11 p(566) 
 

 (72مختار)علي( المصدر السابق ص ) - 40 
 

 .(72مختار)علي( المصدر السابق ص ) - 44
 
 .(14-11) ص الشخصية العربية مصدر سابق، ص ،حجازي)عزت( - 43
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 ،ثنية تفترض الوحدة اللغوية والثقافية للمجتمع المحلي واتساق الرقعة الجغرافية والوعي باالتساق الثقافيفهو يزعم أن "الجماعة األ

   .42 اهب دينية مختلفة بين المقاطعات وبعضها البعضذو ملم يكن كامال لوجود لهجات أ ولو حتى

يطرة مة عندما تقوم طبقة اجتماعية من خالل السّ هذا البعد وتبعا لذلك تظهر األ ولكنها تتعدى ، ثنيةفتفترض الجماعة اإل األمة أما

أي عندما تحقق التنظيم الذي تفرضه هذه الطبقة المسيطرة  ،على جهاز الدولة المركزي بضمان الوحدة االقتصادية للمجتمع

سمير وهكذا يبلور   ،45 ض االقتصاديئنتاج ودوران وتوزيع الفاإر واحد من خالل تنظيم ارتباطا للمقاطعات المختلفة في مصي

 ن :أفي  ''مةاأل''مفهومه للحقيقة المسماة  مينأ

 ..سماليأنتاج الرليست مرتبطة بنمط اإلالتاريخ فهي مة ظاهرة اجتماعية قابلة للظهور في كل مراحل األ -

وجود طبقة اجتماعية بيضا أ)ال يمنع ذلك وجود اللهجات( ولكن مة بالتواصل الجغرافي عبر لغة واحدة األ ال يرتبط ظهور -

  .وليست هذه الطبقة هي البورجوازية الوطنيةتسيطر على الدولة المركزية وتضمن الوحدة االقتصادية للمجتمع، 

، و فقدانهاأواصر الوحدوية جتماعية على دعم األتبعا لقدرات الطبقة اال ،و تضعف وتتالشىأن تتقوى أمة يمكن إن ظاهرة األ -

ثنية ال قوام لها رغم قربها من بعضها على غرار الواقع إن يتراجع الى تجمعات أكن من المجتمع يإفخيرة وفي الحالة األ

حيث  مةثنية كنقطة بدء لألاإلجماعة إطار تأكيده على الفي  شّددي مينأسمير لكن  .مريكيلغزو األالحاصل في العراق بعد ا

خرى لطبقة أذا سمح التاريخ مرة إكثر، أو أمة أن تتشكل في أثنية المتفككة والقريبة من بعضها يمكن جموعات اإلأن الميعتقد 

مقوم أمين يضيف كما  ثنية،كن التمييز بين األمة والجماعة األن تحقق المهام التوحيدية التي تجعل من الممبأاجتماعية 

 .مة"األ" لبناءأّسسا اللغة" وخصوصية الوحدة الثقافية "

 ّحيث انبرت النخب الحاكمة للدولة الوطنية  ،مة في منطقتنا العربيةأسس لواقع الدولة األظري ولعل هذا المنطق الفكري الن

ة مهدت لنحت هوية لى صياغة مشروعها الوطني الخاص بمقاربات خصوصيإالمستقلة بعد سقوط االمبريالية المباشرة 

 بل وربما نقيض وخصم لها. ،جماعية اقليمية وشخصية قومية قطرية بديال عن الشخصية القومية العربية الوحدوية

 مة :ويم مفهوم األفي تق – 3.0.0

 مة".ل "مفهوم األمما تقدم المالحظات التالية حول تشكّ نسوق 

مة مجموعة بشرية أن األحيث يعتقد دوركايم  ،مة"الدولة بمفهوم " األلى ربط مفهوم كيد التفكير الغربي الكالسيكي عأت -

 م كبيرة .أو تارخية العيش في ظل القوانين نفسها ويكونون دولة واحدة صغيرة كانت أثنية إسباب أعضاؤها أليرغب 

والمرتبطة  ،واالنتشار و الهوية الجماعية متغيرة الطموحات والوعي والتعلقأمة ومفهوم الشخصية التداخل بين مفهوم األ -

صلية حدة مستقبال وتبحث عن خصائصها األو تطمح لتشكيل دولة موأبمفهوم الدولة سواء كانت هذه الدولة موحدة وقائمة 

 بما يؤكد هويتها ومنطلقاتها وهو ما ذهب اليه "جوهان".

"لم تكن وال كان  :رح ستالين بقولهيصحيث  ،سماليةأمة بقيام الرتعمد الفكر الماركسي وخاصة الستاليني ربط ظهور األ -

  ."سواق قومية وال مراكز قومية وال ثقافيةأنه لم يكن قد وجدت بعد سمالية نظرا ألأمم في مرحلة ما قبل الرأن توجد أممكنا 

و أتباع المذهب االيديولوجي أبين مختلف المذاهب الفكرية بل وحتى داخل  "مة"األن االختالف حاصل في تحديد مفهوم إ -

مة ظاهرة اجتماعية يمكن ان تظهر في كل مراحل األمين الذي نقد الستالينية بقوله "أالفكري الواحد على غرار سمير 

 .سمالي"أتاج الربالضرورة مع ظهور نمط اإلن التاريخ االنساني وليس ظهورها متالزما

                                                 
 .األمة العربية القومية والصراعات الطبقية/نقال عن علي مختار ،أمين )سمير( - 42

 النمو الالمتكافئ نقال عن علي مختار. ،مين )سمير(أ  - 45
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زمة المصطلح عند العرب الذين نقلوا جميع أمة" في البيئة العربية يرجع الى "لأل ن صعوبة تشكل مفهوم واضحإ -

المصطلحات المتصلة بمباحث "الشخصية القومية" معزولة عن ظروف صياغتها وخصوصيات تطبيقاتها ومفارقتها لتراثنا 

ذا كنا )أي نحن إ"  حمد عبد المعطى حجازي في كتابه "رؤية حضارية طبقية لعروبة مصر" :أ .و واقعنا وفي هذا يقول دأ

وروبيين فقد استعرنا منهم في الوقت نفسه المفاهيم التي تعبر عنها هذه نا معظم مصطلحاتنا الجديدة من األعراستقد  العرب(

 .46 المصطلحات

 

 ة "األم" لتقويم العروبي لمفهوم ا – 2.0.0

والتفكير السياسي لى التبعية في الفكر إمة في دالالته القومية ألويرجع د.عفيف البوني غياب مفهوم عربي دقيق لمصطلح ا

مة أن مفهوم األن يتعرب" ذلك أ يلك صار لزاما على الفكر العربذن في داللة الهوية " لعربي الى الغرب تماما كما هو الشأال

شكال التعبير عنه تنوعت وتطورت وتباينت وفقا أن وعي المفهوم وصيغ وأغير  ،قديم قدم الحضارة البشرية كحقيقة وجود

لى إ"  الوعي باالنتماء كد " البوني يؤوالظروف ووفقا لدرجة الوعي االجتماعي والسياس والتاريخي، و للحاجات والتحديات

خر ليس وليد االتصال بالغرب كما يزعم اتباع المستشرقين أو عن اآلعن غيرها  "الذات الجماعية"ي الوعي بتميز أمة أ

ة )جماعية ية اجتماعرظاه ألمة"ا :غ البوني التعريف التاليويصو .على اختالف انتماءاتهم الفكرية ،وتالميذهم من العرب

بشرية( ترتبط بينها روابط مشتركة وهذه الروابط تخلق بفعل االستمرارية والصيرورة التاريخية مالمح شخصية قومية واحدة 

أفراد األمة الواحدة " في الضمير الجماعي والوجدان الشعبي لكل  ءنتمالى بروز عنصر الوعي واالعتزاز بهذا اإلإوهذا يعود 

 ة.مة المجزأو األأمة الموحدة وهو مفهوم يشمل األ

 مة العربية في تونس من خالل تعريف د. عفيف البونير المقومات الحضارية لألالية حول توفّ الخصائص التّ  رصديمكن و

 :ورؤيته القومية العروبية

سالمي وهو ما تؤكده اتحاد خصائص أمة عربية منذ الفتح اإللى إة في تونس تؤكد انتماء التونسيين ن الهوية الحضاريإ -

 التاريخ والثقافة واللغة والحضارة العربية .

و صياغة جديدة لحياة سكان نما هإن التعريف أحوال غزوا خارجيا باعتبار تونس ال يمكن اعتباره بحال من األن تعريب إ -

 .تضاها قانون التطور االنسانيقاليم اقهذه األ

وسع أثيرا وأقوى تألكن التعريب يظل  ،مة يمكن اعتباره عامل وحدة بين الغالبية العظمىإن اإلسالم في عالقته بمفهوم األ -

ذ ال يزال قطاعا هاما من سكان الشرق يدينون بالمسيحية بحيث اندمج هؤالء المسيحيين في إ ،انتشارا بين جميع العرب

 .الفروض والطقوس الدينية  بما في ذلك الحضارة العربية كليا باستعمالهم للغة العربية كلغة قومية 

مة تقوم ذ ال وجود ألإعلم االنساب، لى إمر مردود استنادا أمة ية تعطيل مفهوم األلة العرقية والعنصرية بغاأثارة المسإن إ -

نساب ال من قريب وال من عراق واألعالقة باأل ليس لهمة مفهوم حضاري ثقافي تاريخي فهوم األفم .على النقاء العرقي

  .بعيد

 

 

                                                 

 .10-11-12( ص 1711باريس) ،العالم العربي منشورات )عفيف( : وعي الهوية العربية في الفكر التونسي الحديث، ونيبال - 46 
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اج نتأنماط اإلبل كان نتيجة التراكم التاريخي، من ذلك تماثل  ،مة العربية في تونس لم يكن وليد صدفةإن تشكل مفهوم األ -

دى هذا التماثل والتشابه في ظل االحتكاك والتفاعل والتالقح واالتصال والتكيف أقاليم الوطن العربي وقد أوالحياة في كل 

عريب تمجموعة من الثقافات المتماثلة وهذا واحد من العوامل التي تفسر لنا نجاح حركة الو أوالتراكم الى انتاج ثقافة 

  .سالميةر اإلتوحيد القومي للعرب في العصووال

مرت به خالل عصور  ورغم ما ،لقد حافظت الشخصية العربية في تونس على قوتها رغم تعدد المحاوالت اليائسة الجتثاثها -

 أو حتى بعدها.االنحطاط وظالم التخلف والحروب الصليبية ومحاوالت طمس مقومات الهوية خالل الحقبة االستعمارية 

ما هو في الحقيقة تنوع ضروري مطلوب وهو عامل قوة وغنى وتكامل، وال تناقض نّ إمة العربية أقطار األختالف بين إن اال -

 قليمي وبين ما هو قومي عربي.إالبتة بين ما هو وطني 

 

 القومية القطرية في تونس قبل االحتالل الفرنسي  - 3

 ريخية للقطرية التونسية االمسوغات الت – 1.3

 :فرزت ثالثة اتجاهات متباينة حولها تتراوح بين الشمولية والخصوصيةأمة في البالد العربية ية األن مشكلإ

داة تخاطب في ألى كل البلدان العربية كإرية تتسع امة العربية هي حقيقة تاريخية حضأن األتعتبر  :ولىالنزعة األ -

 .أمينسمير  41يضا أمستوى النخبة والعامة 

  .عبد هللا العروي 49للذاتية  اإلقليميةتسم بالنظرة ت يفه :النزعة الثانية -

  .48 منها مستويين لنفس الظاهرةوجعل االزدواجية  لّ ن ذلأاتخذت موقفا ائتالفيا ب :النزعة الثالثة -

"العروي"  و التركيز على عناصر التنوع بين مقاربتيأكيد على القواسم المشتركة أوهكذا تتراوح المواقف بين الت

لى قناعات إقرب أنموذجا  "القومية التونسية"ذا كانت فكرة إ. وفهوم القوميةالعروبية رغم انضوائهما تحت م مين"أو"سمير 

كمدخل للقومية   Tunisationونسةالتّ و "التونسيةثبت تداعيات متعددة حول "أن الواقع التاريخي إ" ومنطلقاته فالعروي"

يمكن بحيث ي منذ عصر النهضة أ ،ومؤثراتها ودواعيها قبل انتصاب الحماية الفرنسيةالقطرية في تونس لها سندها التاريخي 

 :تسجيل المالحظات التالية

ى إلدى هذا التطور أو ،وليد تصدع االمبراطيورية العثمانية منذ القرن السادس عشر مة التونسية كانانبثاق مفهوم األإن  -0

 .فريقية )الحسينيون(إتراك أتكوين مصالح سياسية قطرية تخص 

ا ، ممّ 08ول من القرن داري الذاتي في المنتصف األمتياز اإلتراجع دور التشكيلة االجتماعية التركية المتنفذة والمتمتعة باإل  -4

ثناء أمر سينعكس على خيارات النخبة الوطنية أكثر، وهو أجهزة الدولة أصليين بالبالد من المشاركة في ان األن السكّ مكّ 

 .قل تقديرأولى على حرب العالمية األلى نهاية الإالحقبة االستعمارية 

 

                                                 
27  -Amin,Samir, La nation arabe.Nationalisme et lutte de classes,les eduions de Minuit-Paris colin,1974, P (76-81). 
28  -Irwi,Abdallah,  L’origine sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-1912),Paris,1977. 
29  -chesneaux, Jean,Le processus de formation des nations en Afrique et en Asie(Essais d’analyse 

marxiste).la pensée,n°119,1965,P76 . 
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فرزت أ يالة التونسية مع الباب العالي رفضا لهيمنته المباشرة على تونس،بين السلطة الحسينية الحاكمة باإلحالة االصطدام  -3

 .للبالد التونسية والقومية القطرية بها  "الهوية الذاتية"لى واقع إمظاهر من االستقاللية الوطنية وانجرار 

غوية وال سيما بعد زوال االزدواجية اللّ  هل البلدأغلبية من االندماج الثقافي واالجتماعي لألثنية التركية الحاكمة ضمن أحالة  -2

مما خفض من  باي امحمدمن عهد  تراك ابتداءاألحكم العربية/التركية( والتي اضمحلت وتراجعت بتدهور دارة )في مستوى اإل

  .ة الفئوية في صلب المجتمع الذي يمثل السلطة الحسينية بالمعنى الواسعوطأ

لى "كرسي إوجذر لدى السكان المحليين االنتماء  ".الموطني"م الشعور حالة العداء الدائمة بين بايات تونس ودايات الجزائر دعّ  -5

 .ى تفاقم التحدي االستعماريي السيادة الحسينية منذ القرن السابع عشر حتأتونس" 

وذلك على  ،ثناء حاالت الصدام مع الجزائر وطرابلس خالل القرن التاسع عشرأاعتراف الدول الغربية بالجنسية التونسية  –6

  .31 (االستقالل الذاتي للديبلوماسية التونسية)ج تعيين القناصل حساب التمثيل العثماني للمصالح التونسية بالخارج في توجه يتوّ 

أثر فيها قلمت فيها الطبقة الحاكمة وتأنشوء القومية القطرية وهي ظاهرة جديدة في تونس ولكنها ليست غريبة في ظرفية ت –1

  .فكار الغربيةبعض المثقفين باأل

 

 :" في تونسمة الدولة األ"بدايات وعي  – 0. 3

 .مة" التونسية مقوماتها من ذاتهاتستمد "األ أن االحتالل في نظر القبائل والعلماء قبلنه من البداهة أ التوفيق البشروشيعتقد 

م الس، وكذلك في االنتساب لعأرض من حيث هي مسقط الرري باألمة من الوجهة التاريخية في االرتباط الس  يتمثل قطبا األو

واألخوة الدموية تجعل من ، إال حيث تبدأ دار الحربسالمية ال تقف اإل خوةفاألسالم، إلى دار اإلمن حيث هو يتسع  ،روحي

ننا إ" ف: عندما صرح حمد بايأن هذه الظاهرة االنقسامية قد تغافل عنها أو .خالءجنبية عن روابط القرابة بمثابة الدّ العناصر األ

 .العثمانية مة والدولة هي السلطةتونس هي األ نّ أوك"، خوة الدينية والخدمة السلطانية ال ننسى نسبتنا التونسيةإن جمعتنا األو

واخر القرن السادس عشر كانت تدافع على حساباتها أالتشكيالت االجتماعية التي ساست القطر التونسي منذ  نأذا سلمنا إو

لى حد التبعية سهل على الدايات ثم على البايات تطلعاتهم إن عدم ارتباط االقتصاد التونسي باالقتصاد العثماني أذلك  ،المادية

ن تتحول أي دون أ "،سالميةمة اإلاألنظرا لوجاهته الدينية في قلوب "و رمزي للخليفة أاالستقاللية مع والء ظاهري 

ما أبالخالفة متينا جدا، لقد كان التعلق  ليه في الشرق العربي،إمر ل األآلى كره للعثمانيين مثلما إالتطورات القومية في تونس 

 . ال بعد تقلص النفوذ العثماني وانقراض الخالفة إ ثر بعد حيث لم يتشكل الوعي العروبيأالشعور بالعروبة فليس له 

 مة" في تونس قبل الحمايةاأليز ثالث مستويات لتصور مفهوم"تميذن يمكن إهكذا: 

ن تختص فئة أصحاب هذا التصور يطالبون بالمشاركة في الحكم ويقبلون أو :(Ethniqueثنية ة اإليالعصباألمة الفئوية ) -

 .ن ال يقع المساس بالعادات والشرفأجنبية الجنس بشرط أن كانت إمسلمة في مباشرة مهام السلطة و

ادات العوضاع وأمام الدين تضعف كل األنه أصحاب هذه النظرية يرون أالمنتسبة للخالفة العثمانية، و :سالميةاألمة اإل -

 .ل هذه النزعة االصطدام بالنزعة الوطنية الجنسيةالقطرية، ومآ

                                                 

مصدر سابق ، ص  ن الوحدة والتنوع،يملتقى الذاتية العربية ب بشروش )توفيق(،القومية القطرية في تونس قبل الحماية، - 31 
(76-117). 
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لة يا( للداللة على "اإلnationنذاك باستعمال مصطلح )آاندرجت في العرف الديبلوماسي  :La nationalitéمة الجنسية األ -

تباع هذا المذهب أقليمي التونسي، واإلنتماء للداللة على اال nationalité tunisienneجانب التونسية" واستخدم القناصل األ

 ،هذا التوجه نفسهسيؤيد . وإن كانت مسلمةجنبية وأنفون تركه لعناصر أهل البالد ويأكم لفائدة حيطالبون بالمشاركة في ال

  خاصة بعد انتصاب الحماية الفرنسية.

 و أالوطنية القطرية ن "أقدرنا ذا ما إن تتعايش أن المشكل الذي سيطرح نفسه هو كيف لهذه القوميات الثالث أعلى

محمد الشاذلي عبر عنه  ''خويأتيار ''ينجر عن ذلك بروز  ؟خرينآلالجنسية" سوف تحتل الساحة على حساب التوجيهين ا

ى نّ خوة فخلخل بنيانها وزعزع دعائمها النزعة الطائفية التي تغأ على هذه األ( فكتب يقول:" وما طر0839سنة ) اضيقبن ال

لى التي كانت تفتخر بنسبتها إ مةأصبحت األف ،سالمية بالفوارق الجنسيةضوا عن األخوة اإل، وتعوّ العصور هذهبناء أبها 

لى جنسيات مختلفة، هذه تركية وهاتيك مصرية فرعونية وهذه تونسية وهلم إسالم وال ترضى عنه بديال تنتسب اليوم اإل

 .30جرا"

بروز الهوية  :في مقاله ستاذ خليفة شاطراأل كدهأوهو ما  ،ودعاته بقية االتجاهات مة الجنسيةتيار األ لذا فسوف يغلب"

أشكال التكتل ايات والبايات العثمانيين حيث تعددت خالل مرحلة حكم الدّ في استقرائه لمظاهر التمييز التونسي  القومية في تونس"

وهو  ،)نظام القبيلة والعشيرة ( 34 مجزءا رغم قوة العصبيات المحلية ن الكيان التونسي لم يكن قطّ أذلك  ،ندماج الوطني القوميواإل

قيام سوق قومية تقوم على التبادل التجاري للمنتوجات المحلية من مختلف جهات الذي كرس  االندماج االقتصاديما تجلى في 

االرتباط بين  ركان الدولة وشددأساهم في توطيد  حمد بايأنشاء جيش تونسي زمن حكم إمه فقد دعّ  ندماج السياسياالأما ، القطر

يالة ولو بصفة وقتية ضد الحكومة سنة تكتل سكان اإلفيتجلى خاصة: في  بيندماج الشعالتكتل واإلأما طراف، المركز واأل

. وقد 33 (0099سنة )التونسي من مقاومة االحتالل الفرنسـي  ـبتكتل الشع، كما مكن علي بن غذاهم( من خالل انتفاضة 0962)

 . 32 حققت هذه المحنة اندماج "الشعب التونسي" ضد المحتل والسلط الحكومية المتخاذلة

.هضة التونسية عصر النّ لى بدايات إالقطرية في تونس  في استقراء تاريخي نشأة الدولة القومية عفيف البونيويرجح د

 (0951مان)هد األع تحديداو الدستورية اإلصالحاتلة التونسية وبخاصة ايالتي شهدتها اإل والتجارب اإلصالحية التحديثية

والذي حاول مختلف بايات تونس تكريسه منذ عهد المشير  ،مظاهر االستقالل عن الخالفة العثمانيةكمظهر من  (0960ودستور)

 :مظاهر هذه النزعة االستقالليةأهم ومن  .حمد باشا بايأ

واعتماد نقباء يتابعون عن كثب حالة ومشاكل المهاجرين التونسيين والتجار خارج  االتفاقيات الدوليةيفاد القناصل وتوقيع إ -

  .القطر التونسي

من الباب العالي  ( مبعوثا رسميا من قبل الباي للحصول على "فرمان"1682لى اسطنبول في عام )إيفاد خير الدين باشا إ -

ضمن المتترضي طلب الباي ها نأ على ""رسالة وزاريةفقط نه رجع مصطحبا أ الإيتضمن الموافقة الرسمية على االستقالل 

  .طار الخالفة العثمانيةإاعتراف السلطان رسميا بحقوق العائلة المالكة في وراثة الحكم الحسيني بتونس ضمن 

                                                 

 .(72-71البوني)د. عفيف( وعي الهوية العربية في الفكر التونسي الحديث، مصدر سابق ص) - 30 
 .(040-041( ص )1711خوة اإلسالمية ، المجلة الزيتونية ، جويلية )، األبن القاضي )محمد الشاذلي(  -34 
 .(241-117)صبروز الهوية القومية في تونس، ملتقى الذاتية العربية بين الوحدة والتنوع . مصدر سابق  شاطر )خليفة( - 33 
 .(61-71ص)، (1766شاطر)خليفة( حول مفهوم العصبية في تونس، كراس تونس) - 32 
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لكنه رجع هذه المرة  ،( لنفس الغرض0910لى اسطنبول في العام )إس بعثة أة ثانية على رتكليف الباي خير الدين مرّ  -

 .طار الخالفة العثمانية دائمافي إ باستقالل داخليب"فرمان"سلطاني يعترف لتونس 

أخرى في نطاق التكالب لتعويضها بتبعية  وروبي واالستعماريثير األأان نزعة التخلص من التبعية العثمانية بالتزات -

 .سواق والمجاالت الحيوية لثروات والخامات والسيطرة على األمبريالي على نهب ااإل

بمقتضى التفويض بالكامل يمارس فيها الباي حكمه  ،ضمن السيادة العثمانيةذلك لى مملكة من الناحية الشكلية وتحول تونس إ -

 .خرى وقعت تحت الضغوط الغربية االقتصادية والسياسية المباشرة أية اح، لكنها من نالسلطاني

 :التونسية القطر القومي أرهاصات نشإ - 3.3

بقا س "ديمرسمان ب "أ.بتميز الخصوصية التونسية، لقد حقق األ عي اجتماعيوواتجاهات سياسية و فكريةتوجهات لمسنا فيما سبق 

لفظا له صلة بفكرة الوطنية  (00)حد عشرأ( وقد جمع 0990التونسي قبل الحماية ) ''نتاج الفكريفكرة الوطنية في اإل''حين تعقب 

 مملكة/ بلد/ ) :لفاظا مثلأ بي دينارأابن وقد استعمل  35 [ستقاللا وطن/ دولة/ بيت/ مملكة/ يالة/إ ة/مّ أُ  ر/ط  قُ  بلد/ تونس/]وهي: 

 .36 ( ةملّ  خوان/إ هل/أ وطن/ دار/ دولة/

 "القبيلة تراب"و أ "المدينة"بمعنى  "الوطن"وقد ورد  ،ستقالل(إيالة/إ)قطر/: كثر استعماال فهيواأل مفردات القرن التاسع عشرما أ

ما  نشأة عفيف البونيويرجع د. ".الجهة"و بمعنى أ "دارياالنتساب اإل"و أبعد الهجرة  "االنتماء الجغرافي"و أ "تراب السيادة"و أ

طارحا بذلك  ستعماري الفرنسيإلى حدود االحتالل االفي تونس لتستمر  فترة الحضور العثماني إلى الكيان التونسي""سماه أ

 ة القطر التونسي ككيان سياسي:أدة لنشيادية الممهّ مزية والسّ بعادها الرّ أ: في ''قضية الحدود''

تراك في ود يحركها ويشجع عليها الحكام األوكانت الصراعات على الحد ،صبحت لتونس حدودا غربية بعد احتالل الجزائرأ -

كل من الجزائر وتونس، وحتى بعد استقالل كل من تونس والجزائر ظلت مشكلة الحدود قائمة بين حكومتي القطرين ولم يقع 

حتالل ة الفرنسية التي وضعتها سلطات اإلداريساس الخرائط اإلأتفاقية حدودية على ابرام إبعد  ،0861ال عام إتسويتها 

 البلدين.ين ب دساسها الترسيم النهائي للحدوأت خالفات حدودية تم على جدّ  عيناتوحتى خالل التس ،الفرنسي للبلدين

لى وضع هذه الحدود إمع تركيا  باالتفاقستعمار الفرنسي أن سعى اال إلى ما الحدود بين كل من تونس وليبيا فلم تكن مؤشرةأ -

من الطرفين المحتلين  0801ماي عام  08وطرابلس الغرب بتاريخ التونسية التي ضبطتها معاهدة الحدود بين البالد 

  .31التركي

 .39تفاق بين البلدينمعروضة على محكمة الهاي باالهائي للحدود عن ليبيا والفرنسي عن تونس، والزالت قضية الترسيم النّ 

قضايا القبائل  نأشكاالت على غرار ما سلف من شإلى اليوم إالجزائر ومع ليبيا تطرح وين تونس بلة الحدودية أمازالت المس -

 ،''والد سعيد والحنانشةأ''المختلطة على المناطق الحدودية مثل قبائل 

                                                 

القومية القطرية في تونس قبيل الحماية، مجلة مركز الدراسات االقتصادية واالجتماعية، السلسلة  ،البشروش )توفيق( - 35 
 .( 142ص) ،1717)الذاتية العربية بين الوحدة والتنوع( تونس، دوة ن (0االجتماعية، العدد)

 

 .(17، ص )1776عة الدولة التونسية ، فريقية وتونس، تحقيق محمد شمام، مطبإخبار أبي دينار( المؤنس في أالقيرواني)ابن  - 36 
 .البشرورش )توفيق( المصدر السابق - 31 
 

( للدكتور عبد الرحمان تشايجي، نقله  1711-1111لة التونسية والسياسة العثمانية أيثيات ونصوص ومحاضر هذه المعاهدة في كتاب )المسحانظر  -39 
 .(271-267، ص)1761طبع دار الكتب الشرقية ، تونس، عن الفرنسية وعلق عليه الدكتور عبد الجليل التميمي، 
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القبائل تتواصل فيما بينها، واألمر ذاته  وال زالت هذه 01تعلن تبعيتها لتونس خالل القرن والتي تعلن تبعيتها لقسنطينة مرة و ،مثال 

 خرى بتونس... أالتي كانت تلحق مرة بطرابلس و جربةإلى ن بالنسبة كذا الشأ و التونسي قصى الجنوبأقبائل ن يذكر بشأ

 و أو ثقافي أساس جغرافي أبدا على أن الحدود المرسمة سياسيا ال تثبت حقيقة تاريخية ولم تقم أمر ال يترك مجاال للشك بأوهذا

 و ديني.أو اقتصادي أو لغوي أحضاري 

 في  أيضاثاره آبل نلمس  ،صحاب النفوذ السياسيألم يكن حكرا على  الحديثالحديث عن تونس ككيان ماثل في التاريخ ن إ

هم تلك المدونات التي التصقت بالقطرية التونسية نذكر أبناء تونس ومن أمن خالل جملة من مؤلفات  الفكري والثقافي اإلنتاج أنماط

: 

 الموضوع المتناول ليفتاريخ التأ فالمؤل   عنوان التصنيف

خبار أ"المؤنس في 

 فريقية وتونس "إ

بي القاسم أمحمد بن  

الرعيني القيرواني المشهور 

 ه( 0184)ت بي دينارأبابن 

إفريقية وتونس منذ الفتح تاريخ  - م0690

  .سالمياإل

الحلل السندسية في 

 خبار التونسية األ

  (0149-0142)  الوزير السراج      

مراء أالخالصة النقدية في 

 فريقيةإ

الباجي المسعودي محمد 

 ه(0481-ه0445)

تاريخ افريقية منذ الفتح االسالمي حتى حياة  هجري0413

 .الكاتب

 بأخبارالزمان  أهل إتحاف

 ملوك تونس وعهد االمان

 أبيحمد بن أ

 م(60912م0913الضياف)

فريقية في القيروان والمهدية إمراء أعن  

وتونس وركز على العهد الحسيني والتاريخ 

 .والمعاصر للمؤلفالحديث 

عتبار بمستودع صفوة اال

 قطاراألمصار واأل

محمد بيرم الخامس 

 0918م بتونس/0921)

 بالقاهرة(

التاريخ العربي لتونس مع الحرص على  

صوله أاعتبارها والية عثمانية باعتبار 

عّرفها على التركية مع حبه لتونس التي 

 .رادةأنها مملكة مستقلة باإل

 حمودة بن عبد العزيز الكتاب الباشي 

 م(0195ه/0414)في ولد 

فترة حكم الباشا علي 

-0158بن حسين )

0194) 

مراء عليها منذ بالد وتعاقب األحداث الأ

العهد الحفصي وخالل عهد الباشا علي بن 

 .حسين تلبية لرغبة هذا الباي ووفق رؤيته
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  دعوى( ب0990ثر احتاللها سنة )إسالمية البالد العربية اإلونس انفصلت عن ت أن لىإ ستاذ خليفة شاطراألوهكذا يخلص 

سياسة استيطانية وشجعت نشر اللغة وتوخت السلطة االستعمارية  ،منطقة النفوذ االستعماري إلىتنتمي  وأصبحت 38* "الحماية"

حركات قومية وطنية لكنها لم تفكر قط في  فنشأت، قط  كشعبميزتها ، لكن تونس لم تفقد اإلسالميةالفرنسية على حساب اللغة العربية 

 .فريقياإوخاصة شمال  اإلسالميةنحاء البالد أعت تعاونها مع الحركات القومية االستقاللية في بل وسّ  ،االنعزال داخل المجال التونسي

ت التحرر المغاربية التونسي في المجال العثماني. والتنسيق بين حركا بويمكن ذكر تحركات علي باش حامبة مؤسس حركة الشبا

االستعمارية ظروفا  األنظمةخلقت قد رب العالمية الثانية. وحثر الإمكتب المغرب العربي في القاهرة  تأسيس( وكذلك جنيف)باريس 

ومن ثم خاضت كل نخبة حاكمة فتية في  ستقالل،كسب معارك اال من تمكنت حركات التحرر أنوبعد  ،خاصة في كل بلد مغاربي

غرقتها في االستقاللية، وهو ما عمق مدلول الهوية القومية القطرية خاصة زمن الحكم أنية الناشئة تجربتها التنموية الخاصة الدولة الوط

 .في النموذج التونسي البورقيبي

 

  "مة التونسيةاأل"تكريس لمفهوم والدولة الوطنية:  -1

جهازا خلفته المرحلة  هرثإو ،0856مارس  41الدولة الوطنية المستقلة في تونس في  ونشأةالفرنسي  يجنببعد جالء االحتالل األ

عم من مكونة في الغالب األ (Etat-Nation) "ّمةأ"دولة  إلىيديولوجية والمؤسساتية تحول تدريجيا في بنيته اإل، االستعمارية

الذي انقلب عليه الزعيم  ،(0841عام ال)الحزب الدستوري المؤسس من قبل الشيخ عبد العزيز الثعالبي في زعماء حركة التحرر 

 إلىستقالل مستندا حكومة تونسية بعد اال أولبورقيبة  ليترأس ،0832في مؤتمر قصر هالل سنة  انبّ الحبيب بورقيبة ورفاقه الشّ 

 "ريةيديولوجيات التحرإ"وسرعان ما تحولت  األخرى األصوات إلىستماع العاجزة عن اال لشرعية التاريخية""اعليه  أطلقما 

ن المفارقة متك هناو ،وانصهرت مرحلة الكفاح مع مرحلة االستقالل انصهارا في بوتقة واحدة البناء الوطني" إيديولوجيات" إلى

الوطنية التي  يدولوجيافاإل  .21 "قطرية محضة"وهويتها  آلياتهامة" مع أ" إلىتتحول  أنلها  أريدة "الدولة" التي ـــمفارق، الكبرى

كل الهياكل المصاحبة لها خالقة بذلك فراغا كبيرا، ولكنه أ، كانت في جوهرها حالة وجدانية وشعورية تاألمةطارها إانبثقت في 

واحتمت بجهاز  Tunisiation ونسة""التّ ى لوطنية محتوى مركزا عليولوجيات اديسرعان ما تطور باتجاه التشدد حيث اتخذت اإل

ن أش وإعالء الفروقتوسيع و ،تفخيم الخصوصية علىآنذاك وفي هذا السياق سمي وقد عمل الخطاب الرّ  ،"الدولة القطرية"

قبل المرحلة االستعمارية  المحدود القائم التعددية الفكرية والسياسيةهامش  إللغاءيديولوجيا إخذا من ذلك غطاء متّ  القطرية

 .20ثناءهاأو

 والمشروعية البورقيبية : األمةولة مشروع الد   – 1. 2

، وهكذا تبنت تونس تجربة جل بناء كيان مستقلأوعم التنازع من  بعمق قطرية الدولة الوطنية 0859المرحلة الالحقة لسنة  لقد تميزت 

متباعدة مختلفة في تجربتها  ،ول القطرية في المنطقة المغاربيةمتميزا عن بقية الدّ فكونت بذلك نظاما سياسا  "القطرية األمةالدولة "

                                                 
من  *شجعت كل من فرنسا وبريطانيا المجتمعات المستعمرة وغيرها من القوى اإلقليمية على التنصل من الحكم العثماني بدعوى تحرير هذه الشعوب - 38 

المعاهدات واالتفاقيات المشتركة على غرار الحماية بتونس أو االنتداب سيطرة الدخيل وإقامة المشاريع الوطنية المحلية )القطرية( وذلك من خالل عديد 

 بالشرق.
 .(7( ص )1711( المغرب، سبتمبر )01، مجلة الوحدة السنة الرابعة.العدد )''الدولة القطرية وسيناريوهات المستقبل العربي'' ،سعد الدين(د. راهيم)إب -21
 .(14( ص )1777فاق مغربية ، سراس للنشر، تونس)آ، سلسلة ''لة الثقافية في المغرب العربيأسالدولة الوطنية والم'' ،وناس )د.المنصف( - 20
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يمثل كيانا ظل خالل فترة الخمسينات والستينات وبداية السبعينات  ''البورقيبي''الخطاب السياسي  أنذلك  .24 ''البورقيبية''التنموية 

 ، وروبا السياسية في العشريناتألى ثقافة إتبعيته المرجعية الظاهرة وقائما على ذاته، رغم  فكريا وسياسيا منغلقا على ذاته

مة" "األ :. فمفاهيمية تابعة مرجعيا للثقافة الغربيةالتحليل السياسية والنظر أدواتن أالخطاب السياسي وانغالقه ال يخفي  إذكاءن أكما 

ضمن خطابات الحداثة السياسية والنقاشات السائدة  باألدبيات كرناذهي مفاهيم ت .." و"الحضارة"فو"الديمقراطية" و"القومية" و"التخل

في تونس كيان متكامل من حيث المنطق الداخلي والفلسفة الخاصة  ''البورقيبي''ن الخطاب السياسي أوبهذا يتضح  .الغربية

، من االجتماعية بدون استثناءلى كل الشرائح إواتجاهه  يستمد شرعيته من صبغته الشموليةوهو خطاب  .23 ظريةوالمرتكزات النّ 

طار في إ ""للجماهير الشعبية شرعيته مستمدة من المشاكل اليومية أن. كما وصائي وتعليمي بأسلوب، فالحين وعمال وطلبة وموظفين

، أي أنه ال يتمحور إال كراريبطابعه التّ اتسم  المنصف ونّاسعلى أن الخطاب السياسي البورقيبي في تقييم األستاذ   .توجيهي وعاطفي

. أما بقية المكونات "المجاهد األكبر"" الذي اختار لنفسه لقب بورقيبةالتي اكتسبها الزعيم " ''الشرعية النّضالية التاريخية''حول 

حصائي إفي استقراء  الدكتور ونّاسخصنة. ويستخلص األخرى للخطاب فعناصر عرضية ومرحلية مكملة تذوب أمام خطاب الشّ 

 لمضامين الخطاب السياسي البورقيبي األولويات الموضوعية التالية: 

 مع االحتالل الفرنسي ومعاناته النضالية. التأكيد على الشرعية التاريخية و"تجربة الّصدام" أوال: -

 .عن سائر الدول "ولة القوميةالتركيز على تميز الذاتية التونسية بحكم تميز "الدّ  ثانيا: -

 "بناء مجتمع الرقي"و"اللحاق بركب الحضارة " و " و"مواجهة التخلف"ركيد على القيم التحديثية مثل "التحرأالت :ثالثا -

  "..االزدهار والتطور"و

 ...خالقية العرضية والمحسوبيةواأل يةخرى تكميلية وثانوية مثل القضايا االجتماعأالتعرض لموضوعات  رابعا: -

  الزعيم الملهمبين شخص  "لياني االندماجيالطابع الكُ "ولعل العنصر الثابت في الخطاب السياسي هو (charisme) 

تاريخ المنطقة العربية شعارها:  مثال شمولي بارز فيإلى  ''الدولة البورقيبية''ومكونات الدولة )المؤسسات والشعب( مما حول 

ذا يقترن مة" وهك. دولة كل مواطن في هذه األالدولة التونسية هي دولة الشعب بكامله ن، " ألامنحوا ثقتكم لبورقيبة وللدولة""

" .. ضائعا، متشرذما وفاقدا للهويةذي يمنح هوية قومية لشعب كان "هو ال األمةفمفهوم  مة اقترانا عضويا،مفهوم الدولة بمفهوم األ

ن المواطنة الحقيقية هي أياسي ، ولذلك يفترض الخطاب السّ ةمّ شروع األحتية لمرتكاز والبنية التّ أن الدولة تمثل قاعدة االفي حين 

 ** .22 التي تعي دورها في ضرورة االلتفاف حول هياكل الدولة الجديدة

 

 "مة التونسيةاألتأصيل نظرية " – 0. 2

ويبحث عن جذورها  "التونسية "األمةلفكرة  ليؤصّ  برأيذا ضفرنا إالدولة القومية التونسية  أنصار أو" مةاأللسنا نتجنى على مفهوم " 

 ،سيسا لهاأالتاريخية ت

                                                 
 .(11المنصف( المصدر السابق ص )د.) وناس - 24
 .(040( ص )0899ول، دار الميثاق للطباعة والنشر والتوزيع، تونس )الة الثقافية في تونس، الكتاب األوناس )د.المنصف( الدولة والمس - 23
 .(121-122وناس) المنصف( المصدر السابق ص ) - 22

** يشير بورقيبة إلى بناء اّلدولة القطرية الحديثة على أساس أنها ''الجهاد األكبر'' في مقابل ''جهاد أصغر'' هو تحقيق 
 االستقالل.
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ن إي طريف وأحد وزراء حكومات الزعيم بورقيبة وله في هذا رأ "البشير بن سالمة"ستاذ األر لهذه الفكرة طرف من نظّ أولعله من  

به في سياقات  دلىأوهو موقف  "يالحق التاريخ"في رؤية تتسق ونظرية  لمجد تونس القديم""فيه هو استرجاع  رأيناما  لبكان غا

جتماعية متسائال ذا التأصيل بالبحوث والنظريات االتهل هن كان يسإو ،الشخصية التونسية، خصائصها ومقوماتها""مختلفة من كتابه 

 وادعاءاتهم؟متمشرقين الو ينالمتمغرب أحالمواحد  آنفي وبالتالي  تسفيههو ؟ مة"أ" نطلق على الشعب التونسي مدلول نأهل يحق لنا 

خص علماء االجتماع ة وباألهي شروط ذلك؟ لقد اتفق الفالسف مة؟ وماأتكوين  إلىن يطمع أونتساءل مع المتسائلين متى يحق لشعب 

 نذا عرف كيف يكوّ إجماعية للعيش، عيشة مشتركة و إرادة حيةظهر بصفة مستمرة أ" إذا إالمة أن يصبح أنه ال يمكن لشعب أعلى 

ن يحكم نفسه بنفسه أمن القدرة على  اتكون من الثقافة ونوع أنله  أمكنهو  إذاوكذلك  ،مة قائمة الذاتلنفسه الهياكل الالزمة لوجوده كأ

ن تتوفر في شعب من الشعوب أالشروط المتعارضة التي يجب  أهمهذه  أن بن سالمةاألستاذ بالتالي  ويستنتج .ويدير شؤونه هذه"

من خالل العالمات  "مة التونسيةاأل"نموذج وتحققها في  شعب التونسيوتوافرها في الوليسحب هذه الشروط  ،الكلمة أمة بمعنىليصبح 

  هذه الشروط:لتوفروذلك تحقق مفهوم "األمة التونسية" تاريخ الحديث ليؤكد لى الإ بدءا من تاريخ قرطاج القديمالتاريخية 

نه من السهل التدليل أويجيب على ذلك بقوله :"  .25 رادة جماعية على العيش المشتركإوهو الحرص المستمر في  :ول*الشرط األ

سالمي والممالك إلسالمية( التي انتصبت في بداية الفتح اومانية وما اإلمارات العربية )اإلعلى ذلك.. فما دولة قرطاج البونقية ثم الر

ن هذا الشعب يعرف كيف ينظم نفسه ويلتف حول حاكمه أعلى  ال دليالإهالي المنسجمة معها بمؤسساتها ونظامها الكامل المنبثقة من األ

نه عرف كيف يثور عليها عند اختالل التوازن بينه وبينها وعندما تصبح مصلحته ثانوية أكما  .في رعاية هياكل متمدنة ذات فاعلية

 بالنسبة للحاكمية..

ي عناصر اقتصادية مستقلة بذاتها كفيلة أات ذمة قائمة الأزمة لوجوده كن الشعب لنفسه الهياكل الالّ ن يكوّ أوهو  :لثانيما الشرط  اأ*

صمود هذا في  نٌ لى مجموعة يجب الدفاع عنها وهذا بيّ ن الشعب التونسي كان يحس جاد اإلحساس بانتمائه إأ، فهو يؤكد بتنظيم الحياة

بقى أه لم يذب ونّ إهذه الفترات ف وفي كل .الفرنسيينوتراك فاإلسبان ثم األ ين ثم عرب بني هاللحالرومان ثم العرب الفات أماملشعب ا

بل يثريها ويغذيها بروافد  ،وانصهاره في هذه الحضارة العظيمة التي بات ال يعتز بها فقط ،سالم والعربيةاإلبين على كيانه رغم تقبله 

ن هناك طاقة في البالد قادرة على تكوين الهياكل رض واستقاللها في كل مرة ينبئ بأقيام الدول المتعاقبة على هذه األف .الغنى النوعي

 .26 االقتصادية والسياسية ورعياتها ورعاية استقاللها ولو مدة محدودة

الفروق بين الثقافة والحضارة لتبرير إلى ذكر  ستاذ بن سالمةاألويعود  "وجود نوع من الثقافة الخاصة" ،فهو :ما الشرط الثالث*أ

 Gastonغاستون بوتول "تعريف عالم االجتماع  إلىبالعودة وسالمي فته المستقلة في محيطه العربي اإلاحتفاظ الكيان التونسي بثقا

Bouthoul" لب غموعة عامة تالحضارة مج أنذلك  ،''تحتوي على عدة ثقافات إنشمل يمكن أارة هي مجموعة ضالح''ن المصرح بأ

ن الفروق بينها إف ،ليها تنتسبإن هي تفرعت عن الحضارة التي إالثقافات وما أهم المذاهب الفلسفية. أقنية وف العلمية والتّ ارعليها المع

ها حضارة بصفة عامة وتكون لها ثقافت إلىتنتسب  أنما  ألمةنه يمكن ولهذا، فإ سطورية"لتقاليد الجمالية والتاريخية واألتظهر في ا

مثل الفرس والهنود والترك عن  وأمماسالمية شعوبا ولئن طبعت الثقافة العربية اإل، وروبية والغربيةالمميزة على غرار الثقافات األ

 ،اللغة العربية عبربها  ضطريق النهو

                                                 

 .( 07-07ص ) ا''، الشخصية التونسية خصائصها ومقوماته''بن سالمة ) البشير(  - 25 
 

 .(01سالمة ) البشير( المصدر السابق ص )بن   - 26 
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ن هل يصح ذلك على ، لكلخالفةافي الخصوصية الثقافية بعد استقاللها عن دولة  أوقعهاسالمية الخالفة اإلمم عن انفصال هذه األ نإف 

اشتراك الشعوب العربية في لغة واحدة  أنهل والناطقة بالعربية فيما يعرف بالعالم العربي؟  األغلبيةسالمية ذات باقي الشعوب اإل

  .21 ؟ينتفي معه وجود ثقافات متميزة

وعليه فإن االشتراك  ليد الجمالية الموجودة في مصر ليست هي نفسها الموجودة في المغرب أو في تونسلتقاأن ا البشير بن سالمةيعتقد 

والدين. ال ينفي بالكلية الفروق القائمة في التقاليد الجمالية والتاريخية واألسطورية  أو االتحاد في مقومات الحضارة وهما اللغـــة

 الموجودة في مصر وفي المغرب أو تونس.

 

اللغة العامية السائرة  أي)اللهجة  أوغة بسط مظاهر العادات واللباس وخاصة اللّ أفات في ر عنه باالختالن نعبّ أوهو ما يمكن 

من وا هة خاصة بن ما لها من تقاليد جماليّ نبيّ  أنعب ه ليس من الصّ نّ إتونس فإلى وبالنسبة . (ودارجة االستعمال في مختلف البيئات

 ،والوندال ،حداث القديمة التي صنعها الرومانأهلها من األساطير متميزة بقيت خالدة في ذاكرة أها من بقايا رواسب تاريخية تجرّ 

، وبالتالي فال ضير من ما يجعلها تحمل تقاليد خاصة .والفرنسيون ،تراكواأل ،سبانواإل ،رمانالشيعة والنّ  ،والفاطميون ،والخوارج

رى لتغذي نهر خه وتحذقه من الثقافات األقليمية القطرية المحلية وتنميتها بما تحفظبثقافتها اإلاألمم العربية مة من أن تتمسك كل أ

 .29 سالميةالحضارة العربية اإل

"قدرة  فهو  تم معنى الكلمةبأ ''أمة''ن يكوّ  الشعب التونسين أالدليل على  البشير بن سالمةالذي يقيم به  :والرابع األخيرالشرط  *أما

هل البالد على مقاليد أ" سيطرة خرى أومن ناحية  وجود دولة"" وهذا يقتضي من جهة ،التونسي على حكم نفسه بنفسه"الشعب 

 ."الحكم

جتماعي وسياسي وقضائي جمع انظام ]لى إرض معينة تخضع أوجود دولة منظمة ترتكز على مجموعة من الناس مستقرين في  أما

على مؤسسات ونظام اجتماعي  الفينيقيون أسسهاالتي  ،حقاب قرطاجأمنذ ال مراء فيه  أمرفهو  ،[بين يدي سلطة لها القوة القاهرة

ذات والء  مستقلة أو شبه تابعة ماراتقام إأشعاع ثقافي، وبعده حكم الوندال ثم البيزنطيين والرومان والفتح العربي الذي إوسياسي و

بل وحتى الحكم المستقل على  ،"الحسيني"و "المرادي"و "الحفصي"و "غلبياأل"كم للخالفة في مناسبات مختلفة كالح فقط رمزي

 ."الفاطميين"غرار 

  نهامعنى الكلمة أل تم  أولة بول مرة في تاريخ البالد صفة الدّ بتكوين دولة لها وألانتهى األمر  :ة االستعمارية الفرنسيةالحقبوبعد 

لها مقوماتها الحضارية ودينها وذكرياتها الممتدة في  ،دولة إلىمنتمية  وأمة ،مةنون دولة ألنهم يكوّ أترتكز على شعور المواطنين ب

 .حداثها المشتركة الموحدة تجاه نفس األوردود فعل ،جلة، ومصالحها العاجلة واآلالتاريخ

شاملة ضد االستعمار مة وبرز للعيان في وحدة إال عندما اكتمل مفهوم األلم يتم ولم يكتمل في هذه البالد  "الدولة"ن مفهوم فكأ 

 .28 الفرنسي، ولهذا فإن التونسي لم يشعر فترة من فترات تاريخه بأنه يحكم نفسه بنفسه مثل هذه الفترة

 

 

 

                                                 
 (.71المصدر السابق ص ) - 21

 .(70المصدر السابق ص ) - 29 
 .(76المصدر السابق ص ) - 28
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  :مة التونسيةنقد القومية العربية لمفهوم األ -3. 2

مة نظرية "األفي مصر على  علي مختارود.في تونس  عفيف البونيد. أو الوحدويون العرب على غراريجيب دعاة القومية العربية 

من  الدولة القطرية""استفادة دعاة  إلى ،تيناتبعد االستقالل وبخاصة في السّ  ''البورقيبية''المقوالت في تونس نعشتها أالتي  الوطنية"

بدعوى لم تكن لتظهر قبل ذلك  "ى انهزاميةدعاو"ظهرت حيث  ،تسميته "بالنكسة" ما اصطلح على أو ،0861 جواننتائج هزيمة 

 أمم" :س لإلقليمية العربيةالمكرّ  فهوم القومية العربية""تصويب مه ـــفي مؤلف ''جورج حنا''مقولة على غرار  "المكاشفة""الواقعية" و

مريكية التينية واحدة، ألى قومية إمريكية مختلفة تنتسب أمم التينية ألى قومية انجلوسكسونية واحدة، وإنجلوسكسونية مختلفة تنتسب أ

 .51 ''لى قومية عربية واحدةإمم عربية مختلفة تنتسب أوعلى غرارها 

ممية أقليمية وإلى قوميات إالمراد من شرذمة المنطقة العربية ''ن أ د. علي مختاريعتقد  مة العربية""األالت المؤامرة ضد وتعزيزا لمقو

 50مريكاأفي  **قامته جامعة بيرنستونأالمؤتمر العلمي الذي لى إالفتا النظر  ،"سرائيل"إدماج ما يعرف بدولة إنما هي مبرر إلقطرية 

خرى بعد أيفتت المنطقة والدول الحالية مرة  "وسط"بالشرق األلدراسة رسم خريطة جديدة لما يعرف  0819في جوان )يونية( 

قليات المسيحية في طائفية ودينية صغيرة تجد فيها األوبعد قيام الدول العربية المستقلة في شكل دويالت عنصرية و "سايكس بيكو"

نة في لبنان وسوريا وكذلك السّ  ،يران وتركيادية في العراق وسوريا وإقليات الكرثم تنضم األ ،لبنان وسوريا وفلسطين مكانا لها

بحيث يكون للكيان الصهيوني حجم معقول بين هذه التجمعات  موالشيعة والعلويين وغيره والعراق، يمكن تجميع كل من الدروز

 ''الشرق األوسط الكبير''. وهو واقع قد تؤكده مشاريع 54 سرائيل مبرر وجودها الطائفي والعنصريإالطائفية والعنصرية الهزيلة وتجد 

 التي أطلقها الرئيس جورج بوش االبن إبان غزو العراق. ''الشرق األوسط الجديدأو''

البشير ن أفقد اطم .ت االستشراقية والنظريات الغربيةبالمقوالاغترارهم  ''قلميةينعى القوميون العرب على دعاة ''القطرية'' ''اإلومن ثم 

واعتمد شروطها  "قاستون بوتول"عالم االجتماع نظرية  إلىسيس لها والتأ مة التونسية"معنى "األ ه فيليفي ما ذهب إ بن سالمة

اندراجه ضمن هذا  سالمة األستاذ البشير بن ويؤكد  ."مة القطرية التونسيةللبحث عن مسوغات لتحديد مفهوم "األ ومقوماتها كمنهـج

مة هي أننا نكون أردتها موضوعية وصلت الى النتيجة المرجوة وهي أذن بهذه المحاولة التي إي مقدما استخالصه التالي: "مشّ التّ 

"جون حد رؤساء الدول المستعمرة لتونس أبتصور  ويستنجد في هذا الصدد ،أمته ن يتصورأنه يحق لكل منا أو "التونسية "األمة

مة نه يمكن اعتبار األأظن أ"ال  :مة الفرنسية عندما قالنذاك واألآرئيس جمهورية فرنسا و Georges Pompidou" 53بومبيدو  

طوار ألى ماضيها واستعراض إمجرد االلتفات  لألمةقصر فهي أرض في فترة معنية وال ن الناس على رقعة من األمجرد تجمع عدد م

خمسون مليونا من الناس يعيشون في حدود مضبوطة  أيضااسة. ولكنها اب والسّ جميع العظماء والكتّ  ليّ إتاريخها. ففرنسا هي بالنسبة 

تمرتب '' ]صاحب نظرية "(Ernest Renan) رينانأرنست   . ولقد بينولهم لغة موحدة ومؤسسات ونمط من العيش الخاص

 ليست رابطة تخضع للجنس وال للدين فقط،  األمةن أ"[ األعراق

                                                 

 .(140)مصدر سابق( ص )، حول القومية والعروبة والنهضة ،مختار)علي( - 51 
في إليزابيث  0126تأسست عام  ،جيرسي، الواليات المتحدة األمريكيةجامعة برنستون هي جامعة بحثية خاصة في ايفي ليج في برينستون، نيو ** - 50 

ثم إلى الموقع الحالي في وقت الحق بعد تسع سنوات حيث تم تغيير اسمها على أنها  0121رك في يوانتقلت المؤسسة إلى نيو باسم كلية والية نيو جيرسي

 .لمشيخيةنستون وثيقة مع الكنيسة اكانت عالقات بري ،0986جامعة في عام 

 

 .(112( ص )1714القاهرة) ، مدبولي،"قباط لكن مصريونأ نعمد. ميالد )حنا(، " - 54 
  2حتى وفاته في 1969 جوان 24 من فرنسا رئيس ، Georges Pompidou  (1911  -1974)  جورج بومبيدو - 53 

توفي بمرض  .1968 يوليو 10 إلى 1962 أبريل 14 من شارل ديغول كما تولى رئاسة الوزارة في فرنسا في عهد .1974 ريلفأ
 عرف باتجاهاته القومية الفرنسية. وحيد الذي توفي وهو في المنصبالسرطان وهو الرئيس الفرنسي ال
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ولكنه  ،ال يمكن استشفافه وال لمسه وهو يتجسم في نوع من التعبير ، هذا الشيءخر يمكن زيادتهآ ه ولكن مع شيءذ هي هذا كلّ إ

لها ماض  ،وهي بهذا فهي عندي كائن واحد. مةأنا شخصيا مفهوم بيولوجي لألوكل واحد منا يحس به في قرارة نفسه. ولي  ،موجود

 ىمن خاللها وعل إليهاة التي ننظر مة نفسها وللصورأن يكون هناك تحول بطيء لألفيمكن  ،وحاضر ومستقبل وهي في تطور مستمر

 كل للصورة التي نرى من خاللها عالقاتها مع العالم الخارجي "

انخراطه في المقوالت الغربية االستعمارية على  تأكيد دو"بيمقوالت الرئيس "بوم إلىاالستناد  إلى بشير سالمة األستاذولعل انجرار 

في  الدكتور البشير سالمةعند  ''التشويش''...ونلمس هذا واإلسالميةية العربية الحضار الشعب التونسي بمقوماته وإسقاطها على 

مة أتأرجح بين مفاهيم عديدة من قد  إليهوق الوحدة والتّ  أمل أنالتونسية بقوله: "ذلك  األمةفي ختام حديثه عن  ،"األمةاستيعاب مفهوم"

ث الباقي حفمتى يكون المفهوم الواقعي الب وهذا هو صلب الموضوع.لى.. إلى.. إ سالميةإمة عربية ألى إمة عربية إلى أ إسالمية

 .52 "ولم ينكشف موضوعيا وعلميا ،مستقبلي لم يتضح محتواه بعد أملال المرتكز على  ،للحاضر والمستقبل معا

  01لى إ 04التي عقدت في الفترة من و التي أشرنا إليها سابقا، 55 ندوة تونس بعنوان "الذاتية العربية بين الوحدة والتنوع"وفي 

 التي تعرضنا لها بعنوان الدكتور خليفة شاطرفي دراسة  بشير سالمة األستاذليه إظهرت اتجاهات من قبيل ما ذهب  0819فريل أ

 ادي البالغاله األستاذمن دراسة كذلك و .(ثبات وجود قومية تونسية في مقابل القومية العربية)إل "بروز الهوية القومية في تونس"

مثل  ا وغيرهم ،(في مقابل اللغة العربية ،قاليم العربية هي لغاتهجات المحلية في األأن اللّ ثبات )إل " قافيةوالثّ  يةغوالخصوصيات اللّ "

علينا ه ن. وأ!بهذا المفهوم عين قوميةبأركثر من أالوطن العربي به ن أكما قد يظهر من يكتشف  ...والسيد عويس ازيجالدكتور عزت ح

ن أو في طريقها أللخ هي قومية إقلية سواء عرقية او دينية او مذهبية..أية أن أن ينظر لفكرة أنعترف بالحقوق المشروعة للقوميات و أن

 . 56 خرآي كيان سياسي مستقل ن القومية تسعى للتعبير عن نفسها فأتصبح قومية و

  البورقيبي حين كان بورقيبة يعطي الهوية بعدا مة التونسيةاأل" مشروعموقفا مشابها من  الدكتور المنصف وناسونلمس لدى "

 وإنما إسالميةو أم تكن هوية بورقيبة هوية عربية نه لألك ذ، ويستنتج تبعا لمة التونسيةطار األإالتحديث والتقدم في  يعني، وطنيا شموليا

 الغازي مصطفى كمال أتاتورك،وفق مفهوم  ''الدولة األمة''الشروط الموضوعية لمشروع  ، هدفها خلـــقضيقة "هوية تونسية" هي

ا في مشي خلق نمط  ن هذا التّ إ. بل 51 ( fabrication de la nation) بـ"صناعة األمة"ولعل ذلك ما يمكن تسميته في العلوم السياسية 

علي البلهوان متحمسين ألفكاره أمثال ، وكذلك بعض وزرائه والرفاق الزعيم بورقيبة في الكفاح الوطنيله ، مثّ 59فكير التونسيالتّ 

"الهوية و  Tunisiation ومنبرا للتنظير لـ"التونسة"" والتي كانت مجاال مجلة الفكرالذي أسس " والبشير بن سالمة ومحمد مزالي

 التونسية" و"الخصوصية التونسية" و"الشخصية التونسية" و"القومية التونسية" و"األمة التونسية".

 

 

                                                 

 .(71بن سالمة )بشير( الشخصية التونسية،مصدر سابق ص ) - 52 
 

االجتماعية ول للجامعيين التونسيين المصريين، مركز الدراسات واألبحاث االقتصادية واالجتماعية باالشتراك مع المركز القومي للبحوث الملتقى األ - 55 
 .1761فريل أ 16-12 ،تونس-القاهرة، والجنائية

 .(147مصدر سابق ص ) حول القومية والعروبة والنهضة،، مختار)علي( - 56
 .(101وناس)المنصف( الدولة والمسالة الثقافية في المغرب العربي،مصدر سابق ص ) - 51
داب والفنون ( جامعة اآل17عة التونسية العدد )ة في الفكر العربي المعاصر حوليات الجامالوكادي)جليلة( التفكير التونسي في ضوء التناقضات القائم - 59 
 .(047ص )، (1777داب منوبة )كلية اآل 1العلوم اإلنسانية تونس و 
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 خاتمة

عن الجدل القائم بين مختلف المنظرين  رأيناهنفك فيما نصار القطرية في تونس ال تأومية والحاصلة تاريخيا بين دعاة الق جاذباتن التّ إ

ندراجات المذهبية االستنتاجات الحاصلة من اال أنعلى  .الثقافيةللهوية  التأّصلوفي  .والساسة والمهتمين بالمباحث الحضارية

ي فناعات الذاتية بعيدة قبقدر ما تبرر ال "الشخصية التونسية"قد ال تعكس جوهر  غراض السياسوية ...يديولوجية واألواالتجاهات اإل

 ..فهام عن مقتضيات الدقة العلمية وجهود الموضوعيةاأل

  في سبر أغوار  نطباعيةساليب الكلية وغيرها بديال عن الدراسات االحصائية واألال نرى لغير البحوث الميدانية اإللذلك

بعد في الدقة أمضى في النهج الموضوعي وأدخل في المناهج العلمية وأستكناه جوهر الهوية الجماعية باعتبارها االشخصية الفردية" و"

 .ذا ما انفكت عن لعبة االستماالت وتحررت من كل الرقاباتإاليقين وبخاصة  إلىقرب أو

من حيث الثقل الديمغرافي االنتخابي ونقصد بهم  ومؤثر ظهر في أفقها فاعل سياسي جديد على أن الحالة التونسية ما بعد ثورية والتي 

ا في سياقات الصدام راعات واالعتماالت الفكرية نظريّ في هذه الصّ  ظاهريا حتى وإن نأوا بأنفسهم من الخوض ، وهماإلسالميين

ربما ألن عامل الوقت ال يسعفهم، فإن ممارسة  واالتجاهات العروبية بتقاطعاتها، وجبهات اليسار واليمين قوىالمكشوف بين  السياسي

والسباقات االنتخابية، يبقى قائما بجالء للعارفين بخصائص الحسابات الصراع تحت عناوين المداوالت البرلمانية والبالتوهات التلفزية 

ة بين الستينات والتسعينات، انتهاء بمداوالت تأسيس دستور الجمهورية القديمة الجديدة منذ الحراك الطالبي بأسوار الجامعة التونسي

الذي  معركة البند األول من الدستوربما عرف يين في واإلسالم االتجاهات الحداثيّةعبة لي الذراع بين له توما مثل 4102الثانية للعام 

عجت بيها األحداث والوقائع خالل الوضع  ضايا مماثلةه الفصل الثاني منه فيما يعرف بمدنية الدولة على غرار ذلك فقس وقوازن

 .58**االنتقالي الذي الزلنا نعيش على وقعها بالمتوقعها

 انتهى.

 

 

 بيبليوغرافيا

 

 المصادر والمراجع باللغة العربية

 

 .(0894البيطار)د. نديم(، ''حدود الهوية القومية : نقد عام''، دار الوحدة، بيروت ) .0

اإلمتاع والمؤانسة، صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين، دار مكتبة الحياة  التوحيدي)أبوحيان(، .4

 .0)دت(، جبيروت

 خوالدية )د.الضاوي(، شخصية التونسية: محصول الجغرافيا والتاريخ، تونس )د.ت(. .3

منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق حسين )سمير إبراهيم(، ''مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية''، ترجمة قاسم مقداد،  .2

(4114).  

                                                 
، معركة حقيقية لتمثل مشروع تونس 4100أكتوبر  42مثلت عملية صياغة الدستور التونسي من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في  - **58 

، بشرت بعودة الصراع القديم الجديد بين مشروعين متضادين لإلسالميين واليساريين والحداثيين، تجسمت رمزيته في 4100جانفي  02الجديدة ما بعد 

، ونصه: '' تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة اإلسالم 0858ة البند األول من ذلك الدستور والذي تمت المحافظة عليه بصيغة دستور غرة جوان صياغ

، وكال ي فصله الثانيعلى مدنية الدولة ف صط البند الثاني المنصّ راالجماع عليه إال بعد تعليقيه بش جروالذي لم يدينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها''، 

 .الفصلين ال يخضعان للتعديل
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 .النجار)عبد المجيد(،  صراع الهوية في تونس، شركة ديجيتال، تونس )د ت( .5

  .(0819بدوي )أحمد زكي(، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان بيروت ) .6

( الكويت أكتوبر/ ديسمبر 4( العدد )41) وطفة )علي(، المظاهر االغترابية في الشخصية العربية ،عالم الفكر ، المجلد .1

(0889). 

مجلة قضايا عربية ، للدراسات والنشر "، الشخصية القومية العربية بين الدراسات الوطنية والتجريبية" (،ادية)نسالم  .9

 . (0819مايو يونيو ) 

 .(0819فريل )يين التونسيين والمصريين، تونس أجامعلول لوثائق أشغال الملتقى األ .8

 .(0899الجيزة، مصر )، (0ط ) ، دار علي مختار للدراسات والنشر،، حول القومية والعروبة والنهضة)د.علي( مختار .01

(، بيروت 0بحاث العربية .ط)القومية، نحو نظرية علمية معاصرة، ترجمة سمير كرم، مؤسسة األ،دافيز )هوراس( .00

 .(0891لبنان،)

 (.0883الوطن العربي، مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية، القاهرة )إبراهيم )سعد الدين( الملل والنحل واألعراق في  .04

 (.0890البوني )عفيف( : وعي الهوية العربية في الفكر التونسي الحديث، منشورات العالم العربي، باريس) .03

 .(04(، المجلد )099( ص)9) (، المجلد512( ص)2ر صادر، المجلد)ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دا .02

 .0861 التونسية، الدولة مطبعة شمام، محمد تحقيق وتونس، إفريقية أخبار في المؤنس( دينار أبي ابن)وانيالقير .05

 .(0839خوة اإلسالمية ، المجلة الزيتونية ، جويلية )، األبن القاضي )محمد الشاذلي( .06

الملتقى األول للجامعيين  ،وعبروز الهوية القومية في تونس، ملتقى الذاتية العربية بين الوحدة والتن شاطر )خليفة( .01

 .(0819التونسيين والمصريين، تونس أفريل )

 .(0811شاطر)خليفة( حول مفهوم العصبية في تونس، كراس تونس) .09

البشروش )توفيق(، القومية القطرية في تونس قبيل الحماية، مجلة مركز الدراسات االقتصادية واالجتماعية، السلسلة  .08

 .0898)الذاتية العربية بين الوحدة والتنوع( تونس، ( ندوة 2االجتماعية، العدد)

الوكادي)جليلة( التفكير التونسي في ضوء التناقضات القائمة في الفكر العربي المعاصر حوليات الجامعة التونسية العدد  .41

 (.0885كلية اآلداب منوبة ) 0( جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية تونس 38)

يين التونسيين المصريين، مركز الدراسات واألبحاث االقتصادية واالجتماعية باالشتراك مع المركز ول للجامعالملتقى األ .40

 .0819فريل أ 01-04 ،تونس-القاهرة، القومي للبحوث االجتماعية والجنائية

( 29لعدد )، مجلة الوحدة السنة الرابعة.ا''الدولة القطرية وسيناريوهات المستقبل العربي'' ،سعد الدين(د. راهيم)إب .44

 .(0899المغرب، سبتمبر )

فاق مغربية ، سراس للنشر، آ، سلسلة ''لة الثقافية في المغرب العربيأالدولة الوطنية والمس'' ،وناس )د.المنصف( .43

 .(01( ص )0885تونس)

تونس  ول، دار الميثاق للطباعة والنشر والتوزيع،الة الثقافية في تونس، الكتاب األوناس )د.المنصف( الدولة والمس .42

(0899). 

 (.0891ميالد )حنا(، "نعم أقباط لكن مصريون"، مدبولي، القاهرة) .45
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