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 : تقدیم کتاب 

 "  اتالخصائص والخلفیّ   ،خطاب االستعراب بتونس في عهد الحمایة"

 لنجاة قرفال  

 

 

 : مقّدمة  -1

  للباحثة نجاة قرفال  "خطاب االستعراب بتو�س �� عهد ا�حماية ا�خصائص وا�خلفيات"  :كتابصدر  

ا�ختّص  للكتاب  األطرش  مجمع  األو��  عن  طبعتھ  املشروع  2020سنة    ��  ضمن  موضوعھ  تن�يل  و�مكن   .

ق بالفكري ا
ّ
الت الفكر التو���ي وعالقاتھ الثقافية واأليديولوجية الذي تخّصص ة سا در ملتعل

ّ
فيھ �عض  تمث

أمثال التو�سية  با�جامعة  والتار�خ  ا�حضارة  قسم  عمران    أساتذة  وكمال  السالم  عبد  أحمد  املرحوم�ن 

 ومنجية عرفة منسية وفت�� القاس�ي وغ��هم. والبش�� التلي��

مثل � التخّصصات  متعّددة  مقار�ات  ع��  االنفتاح  ضرورة  ما  خطاب  خصائص   �� البحث  ستد�� 

الثقا�� وعلم االجتماع السيا��ي. وهو    اللسانيات وتحليل ا�خطاب  لوالتار�خ وعلم االجتماع 
ّ
  ا أفق   ما �ش�

ال سيما أّن املوضوع يفتح بابا واسعا للنقاش �� قضايا حيو�ة مّتصلة بالهو�ة والغ��ية والب�ى   اواعد  ابحثيّ 

العميقة والصورة النمطية وال�خصية القاعدية والسياسة الثقافية وال��بو�ة �� منعطف حاسم من تار�خ  

 تو�س ا�حديث واملعاصر. 

�سمات   مّتصلة  إش�الية  ظاهره   �� يطرح  الكتاب  �ان  املعلنة  و�ذا  وخلفياتھ  االستعرا�ي  ا�خطاب 

ووضعها   التو�سية  ال�خصية  ل 
ّ
�ش� �عوامل  يّتصل  محور�ا  سؤاال  يتضّمن  باطنھ   �� ھ 

ّ
فإن واملضمرة، 

وهو    ا�حضاري القائم ومن�ل��ا �� عيون اآلخر االستعماري و�ناه العميقة املوّجهة لسياساتھ واس��اتيجياتھ.

متّ  فرعية  أسئلة  د 
ّ
تول إ��  أف��ى  وآلياتھ  صلةما  االستعراب  بالسياسة  ،بخلفيات  البيداغوجيا    ،وعالقة 

ومن�لة االستعراب ضمن االيديولوجيا    ،وصالت التعليم باإلعالم وعالقات املستعر��ن برجال الدين واألها��

 االستعمار�ة وتأث��ات ذلك �� صراع الهو�ة بتو�س املعاصرة وتقييم إم�انيات تجاوز الوضع الراهن. 

ال نصوصا  تكمن  ف 
ّ
خل بتو�س  االستعرا�ي  ا�خطاب  �ون   �� الكتاب  عل��ا  يقوم  ال�ي  األساسية  فكرة 

قراءة معّمقة وتقليب زوايا النظر    متنّوعة من مقاالت وخواطر ورسائل وكتب وصور ورسومات تف��ي قراء��ا 

ل من أش�ال  ومن ثمة فنحن أمام ش�  ،ف��ا إ�� كشف جوانب مغّيبة من تار�خ ا�حضارة التو�سية املعاصرة

بالتار�خ املن��يّ  الذات    االهتمام  ل 
ّ
العميقة وطرق تمث الب�ى  �� توجيھ  الذي غالبا ما ت�ون لھ أدوار خط��ة 

 واآلخر. 

مة �� تأليف الكتاب رؤ�ة سليمة بحكم تقّيدها بجملة من ا�حّددات:
ّ

 تبدو الرؤ�ة املتحك

 عبد الباسط الغابريد. 



 عبد الباسط الغابري   .د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "اتالخصائص والخلفيّ   خطاب االستعراب بتونس في عهد الحماية" :تقديم كـتاب

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)421( 

 .1956إ�� سنة  1881ة ا�حّدد التار��� بتحديد مرحلة تار�خية دقيقة تمتد من سن-

فة بحدود-
ّ
من مجال تخّصص تحليل ا�خطاب وحرصها    اق��ا��ا   ا�حّدد املفاهي�ي من خالل تذك�� املؤل

 البّ�ن ع�� تحديد ما يتناغم مع خطة عملها مثلما سنفّصلھ الحقا. 

وامل����ّ - املعر��  ال�يا�حّدد  ا�حديثة  ا�حضارة  تخّصص  ضمن  املندرج  البحث  هو�ة  توضيح  تتقّيد    : 

  ق �� القضايا املطروحة. بتحليل نصوص مدّونة محّددة مع االستعانة بمقار�ات متعّددة التخّصصات للتعمّ 

 و�مكن إجماال توزيع أبرز قضايا الكتاب ع�� ا�حاور اآلتية:

 منطلقات خطاب االستعراب ودالالته:  -2

فقّل عن  توقع االعتماد ع�� مدّونة �خمة من املصّنفات املتنّوعة ال  
ّ
. و�مكن  اأي مستعر�  ا خمس�ن مؤل

 أن نذكر م��ا:

 والتعليم اإلسالمي �� تو�س.  عليم العمومّي الذي اهتم بالتّ  Machuel مصّنفات لويس ماشو�ل-

 .الذي اختّص بتار�خ افر�قية �� العهد ا�حف��يّ  Bronschvig برو�شفيق رو�ار-

 الذي بحث �� موضوع اعتناق اإلسالم. Jossot جوّصو عبد الكر�م قوستاف-

 شارل منش�ور الذي درس تار�خ �عض القبائل واألماكن التو�سية مثل الفراشيش وماجر.-

جول  أبر�با  أمثال  آخر�ن  عن  ليون    Abribat Jules  فضال  وهودا    BercherLeonو�ر��ي  وديمرسمان 

 أكتاف وغ��هم. 

العود انطالقا من  تّم تحديد مع�ى االستعراب  األو�� وتار�خيّ وقد  جذور استخداماتھ  إ��  تھ ومقارنتھ  ة 

فة الرأي الذي يذهب إ�� أّن مصط�ح "مستعرب" استعمل أساسا باألندلس  
ّ
ت املؤل

ّ
بمع�ى االستشراق. وتبن

اإلسالمي ا�حكم  ظّل   �� �عيشون  �انوا  املسيحي�ن  من  جماعة  املستعر��ن ع��  لفظ  أطلق  أّن  1ح�ن  كما   .

اال  من  جزء  مح�ومةاالستعراب  بي��ما  والعالقة  عن  ب  ستشراق  فا�حديث  با�خاص.  العام  عالقة  منطق 

واالست��اك. ومن ثمة يختّص االستشراق بدراسة الشرق وآدابھ    االستعراب يماثل ا�حديث عن االستفراس

هو مثبت ��   بينما يقتصر االستعراب ع�� دراسة حضارة العرب وآدا��م. وتطلق �لمة املستعرب �� ضوء ما 

وترجمةامل وكتابة  دراسة  بالعر�ية  اشتغل  من  �ّل  الغر�ية ع��  لغة    ،دّونة  اإلسالمية  العر�ية  ا�حضارة  أي 

 .2وآدابا وحضارة

فة توزيع املستعر��ن وفق ثالث آليات: آلية التعليم واإلعالم
ّ
لها لويس ماشو�ل الذي    ،أجادت املؤل

ّ
و�مث

يقارب   ما  بتو�س  العمومي  التعليم  وز�ر  خطة  ل ر من  شغل 
ّ
ش� ال�ي  والتصنيف  ال��جمة  وآلية  قرن،  �ع 

 
طرش للكـتاب  -1

ٔ
، 2020المختّص، تونس، نجاة قرفال: خطاب االستعراب بتونس في عهد الحماية الخصائص والخلفيات، مجمع اال

 . 122ص
 . 123المرجع نفسه، ص-2



ذار(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)422( 

وكتاب اإلسالم وأصول    ،املستعرب بر��ي أبرز رموزها بحكم تخّصصھ �� ترجمة مصّنفات فقهية إسالمية

 كما قام املستعرب أكتاف هودا ب��جمة �حيح البخاري. ،ا�حكم لع�� عبد الرازق 

ة السياسية ال سيما اإلقامة العامة واملؤّسسات  لطأّما اآللية الثالثة ف��ّم ا�خدمات والعالقات مع الّس 

 الدينية �الكرادلة وأساقفة كنيسة قرطاج. و�� آلية �شمل جّل املستعر��ن.

وقد عمدت الباحثة إ�� تحديد مفهوم ا�خطاب تحديدا وظيفيا. إذ بدت ع�� و�� كب�� بأّن مسألة تحليل  

نية ال�ي لها نواميسها و�احثوها ا�ختّصون.  ا�خطاب تحليال نقديا مسألة اختصاص ضمن املدارس اللسا

 
ّ

ق �� اإلش�الية األساسية  دت ع�� أّن انفتاحها ع�� ذلك التخّصص �ان ع�� سبيل االستئناس للتعمّ لذلك أك

  ، ية ال�ي صيغ ف��اموضوع بح��ا. و�مقت��ى ذلك فّرعت أش�ال ا�خطاب االستعرا�ي بحسب القوالب الفنّ 

 لة واملقال والكتاب والصورة والرسم. فمّ��ت ب�ن ا�حاضرة والرسا 

آخر أهم يّتصل باملضام�ن والدالالت. إذ ال يمكن اخ��ال    يوازي ذلك التعّدد �� مستوى األش�ال �عّددٌ 

وال��اغماتية   والبيداغوجيا  واأليديولوجيا  املعرفة  ب�ن  تراوحھ  بحكم  واحد  حّد   �� االستعرا�ي  ا�خطاب 

ذلك   أفرز  وقد  والدعاية.  لھ  واإلرشاد  محّددة  نزعات  ومضامينھ  االستعرا�ي  ا�خطاب  أش�ال   �� التنّوع 

لة �� نزعة  
ّ
فة �� ثالث نزعات متمث

ّ
مة فيھ والرهانات املو�ولة إليھ. ضبط��ا املؤل

ّ
مرتبطة بالسياقات املتحك

 ثم�ن واالعتبار.فن�عة التّ  ،ثم نزعة التحق�� واالستصغار ،التعا�� واالستكبار

 اب االستعرابي: الوجه والقفا في الخط  -3

املباشر ب�ن االستعراب واالستعمار  آليا  ير�ط ر�طا  السائد  �ان االعتقاد  ا�حديث عن    ،إذا  غالبا  فيتّم 

ا�حضارّي  والغزو  التغر�ب  نزعة  التار���    تزامن  االستقصاء  فإّن  بتو�س،  الفر�سية  ا�حماية  انتصاب  مع 

واالقتصادّي  الثقا��  االخ��اق  أّن  أشارت  قد    والعسكرّي   يكشف  ول�ن  عشر.  الثامن  القرن  بداية  منذ  تّم 

فة إ�� أّن تأسيس أّول منشأة �عليمية فر�سية سنة  
ّ
ية ��  Bourgarde  ع�� يّد القس بورقارد  1845املؤل

ّ
متبن

فإّ��ا أغفلت دور ا�جامع املاسونية �� توف�� مهاد سوسيوثقا�� لالخ��اق    ،1وجهة نظر لويس ماشو�ل  ذلك

إذ ترجع أحدث الدراسات حول املاسونية تأسيس ا�حافل املاصونية بتو�س إ��  ،  الغر�ي للبالد التو�سية

ر قبل انتصاب "ا�حماية" الفر�سية �سبع�ن سنة. إذ تّم تأسيس أوّ 
ّ

تحت اسم    1812ل محفل سنة  وقت مبك

Jean d’ Ecosse L’ impériale  -Sant    ع�� ايدي مجموعة من املرسيلي�ن (أهل مرسيليا). كما �عث الشرق

 .2وتلتھ محافل أخرى بتو�س 1838سنة   Carthagineed Uticaوأوتيك  الكب�� لبالرمو محفال بقرطاج

اال  ا�خطاب   �� وا�حة  بالتعليم  العناية  برزت  ما  سنة  و�قدر  �شر  الذي  ماشو�ل  مع  خاّصة  ستعرا�ي 

كتابا حول التعليم العمومي باإليالة التو�سية، فإّن ذلك االهتمام �ان متفاوت املستو�ات وموّجها    1889

ما �� خدمة االس��اتيجيا االستعمار�ة مثلما توّ�حھ �عض النقاط اآلتية: 
ّ

 توج��ا محك

 
 . 445قرفال: خطاب االستعراب بتونس في عهد الحماية، ص -1
وروبي، سوتيميديا للشر، تونس،  -2

ٔ
 . 90-69، ص2019محمد لطفي الشايبي: الماصونية في الوطن العربي زمن االستعمار اال
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نمط- ال  ايوجد  �عليم  التعليم:  من  أ�انت  ن  سواء  املهنية  الن�عة  عليھ  �غلب  االبتدائية  املرحلة  يتجاوز 

يا لألها�� التو�سي�ن املسلم�ن، و�عليم ثانوي متطّور اختّص بھ الفر�سيون منذ  
ّ
فالحية أم صناعية موّجھ �ل

ر من دخول االستعمار املباشر. 
ّ

 وقت مبك

اللغة- أبنا��ا  �عليم  ع��  هة 
ّ
املرف التو�سية  العائالت  ر  إقبال 

ّ
مبك وقت  منذ  قبل    ،الفر�سية  حّ�ى  بل 

بجامع   للدراسة  أبناءها  ترسل  واملتواضعة  اآلفاقية  العائالت  ت 
ّ
ظل بينما  قرن.  بنصف  املباشر  االستعمار 

 الز�تونة وفروعھ. 

ال�ي بول  املستعرب  اختيار  فة 
ّ
املؤل أحسنت  البيداغوجيا    paulLapie  وقد  عالقة  لتحليل  أنموذجا 

د هذا املستعرب للسلطة الفر�سية استحالة اخ��اق الثقافة التو�سية دون  بالسياسة االستعمار�ة
ّ

. إذ أك

ا�خّصص   االمتحان   �� اش��اطها  خالل  الز�تو�ي من  التعليم   �� حّ�ى  الفر�سية  اللغة  بفرض  املرور وجو�ا 

ما ال يقّل  إلعفاء طلبة ا�جامع األعظم من ا�خدمة العسكر�ة. ففي ظّل هذا املعطى أشار إ�� إم�انية كسب  

م  عن خمسمائة  
ّ
لغة الفر�سية وثقاف��ا. ووقعت االستعانة �� سبيل تحقيق ذلك الهدف  إ�� المنتسب  متعل

 بمؤّسسة القّياد ملا تحوزه من سلطة إدار�ة ومعنو�ة ع�� األها��. 

مت �� ا�خطاب االستعرا�ي خلفيات ثالث موّزعة ب�ن النوا�� التشريعية واألمنية والعقائ
ّ

دية،  ول�ن تحك

فة حصر  
ّ
ھ قد اعتمد آليات متعّددة للتغطية ع�� تلك اآلليات وتضليل جمهور املتلّق�ن. وقد أجادت املؤل

ّ
فإن

آلية ال��بية وال��جمة    :آلية التعليم واإلعالم ثم ثانيا  :تلك اآلليات وتبو���ا �� ثالث آليات متعاضدة: و�� أّوال

 .1فثالثا آلية ا�خدمات والعالقات

�ان ا 
ّ
مختلف  ومل إثارة  ع��  االستعرا�ي  ا�خطاب  حرص  فقد  واإلعالم  التعليم  ب�ن  جدلية  العالقة  ت 

إش�اليا��ا. فع�� سبيل الذكر أ�ّح ماشو�ل مرارا وتكرارا ع�� أّن �غي�� العقليات أو الذهنيات ال يمكن أن يتّم  

و� وامل�ابدة.  املثابرة  الكث�� من  ب 
ّ
تتطل هو مس��ة  ما 

ّ
و�ن تر�ية  ب�ن عشية و�حاها،  التعليم  بواسطة  مكن 

حافة الفر�سية. وهو ما جعل شارل  العقول وفق األجندات الفر�سية االستعمار�ة. واملعّول �� ذلك ع�� الّ� 

كتاب   فة 
ّ
مؤل ذلك  إ��  نت 

ّ
تفط مثلما  قتال  �حافة  ب�و��ا  الفر�سية  ال�حافة  يصف  جوليان  أندري 

 االستعراب.

ما وظفت 
ّ
م فيھ. ف�ي    لم تكن آلية ال��جمة عفو�ة، و�ن

ّ
ضمن آليات التعّرف ع�� اآلخر للسيطرة والتحك

الذي اختّص ب��جمة أمهات   Leon Bercherترجمة انتقائية. وقد برز �� هذا الصدد املستعرب ليون بر��ي 

 : نذاك. ف��جم ع�� سبيل الذكرآكتب الفقھ اإلسالمي املعتمدة �� التعليم الز�تو�ي 

مختصر سيدي خليل تحت عنوان الفت للنظر "الرّدة والتجديف والتمّرد  مسألة الرّدة من كتاب  كتاب:  -

 اإلسالمي املال�ي".  �� الفقھ

 ..2الورقات بحث �� املن�جية اإلسالمية ترجمة و�عليق :كتاب الورقات أل�ي املعا�� ا�جو��ي تحت عنوان-
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اضطل ا�حقيقة   �� فإّ��م  وقلم،  فكر  حملة  ش�ل   �� املستعر��ن  جّل  برز  املهام  ول�ن  من  بالعديد  عوا 

  Jule Abribas  واملهمات ا�خط��ة صلب السلطة الفر�سية االستعمار�ة. فقد شارك املستعرب جيل أبر�با

سنة   تو�س  ع��  الفر�سية  ا�حملة  ا�حرب    1881ضمن  خالل  الفر�سية  العسكر�ة  الوحدة  ضمن  و�ان 

 
ّ
ف بكتابة التقار�ر من املقيم العام أثناء ف��ات  العاملية األو��، ثم أ�حق با�خدمة املدنية لشؤون األها�� و�ل

 القالقل واالضطرابات االجتماعية. ف�ان يتنّقل ب�ن مختلف املدن التو�سية.

االستعرا�ي متناقضا �� خصوص موقفھ من اإلسالم. إذ لم يتجاوز موقفھ دائر�ي االحتواء    بدا ا�خطاب

فع�� سبيل الذكر يذهب املستعرب هن�ي صلدان   واملهادنة. وهو ما حرمھ من صياغة توّجھ إ�سا�ي عميق

Saladain  لكنھ ��   ،�� تفس��ه النتشار اإلسالم السريع إ�� الدور التمهيدي الذي لعبتھ ال��ودية واملسيحية

التّ  هذا  عن  ي��اجع  آخر  الفتوحات  موضع  صاحب  الذي  العنف  بنوعية  اإلسالم  انتشار  ف��بط  فس�� 

 ة. اإلسالميّ 

 تعرابي: أبعاد الخطاب االس  -4

�عّد كتاب ا�خطاب االستعراب حفرا �� ممّ��ات الب�ى العميقة املوّجهة ألنظمة التعب�� والتفك�� �� تار�خ  

الت شب��ة �� نظام اشتغالها بحركة  
ّ
ل التصّورات والتمث

ّ
تو�س املعاصر والراهن. فال جدال �� أّن أ�ساق �ش�

الظواه  �عض  طو�ل  بأمد  �سبق  ال�ي  ا�جيولوجية  تختمر  الطبقات  إذ  وال��اك�ن.  الزالزل  مثل  الطبيعية  ر 

رة �� ال�خصية القاعدية
ّ
مّدة طو�لة قد �ستغرق عشرات بل مئات    1األف�ار املوّجهة لأل�ساق الفكر�ة واملؤث

 ن لتعطي مفعولها. �السن

ھ ��
ّ
من  عطى املشار إليھ آنفا واملفّصل �� كتاب األستاذة قرفال يمكن تفّهم جوانب هامة  امل  ءوض  لعل

فطفى   ،ةصراع الهو�ة القائم �� تو�س ال سيما �� العشر�ة األخ��ة ال�ي تراجعت ف��ا سلطة الدولة الشموليّ 

 ا أو مس�وتا عنھ أو مكبوتا أو مقموعا.ع�� السطح ما �ان مخفيّ 

�ان   الّصعبول�ن  ال��اثية    من  املصّنفات  �عض  إحياء   �� أساسا  لة 
ّ
املتمث االستعراب  إيجابيات  إن�ار 

نسية ونفض الغبار ع��ا ومحاولة إقناع غالة االستعمار��ن بضرورة إشراك التو�سي�ن �� تدب�� شؤو��م، امل

ھ لم يكن بمعزل عن األيديولوجيا االستعمار�ة ال�ي �انت أذ�ى من أن تباشر أهدافها دون تز��ن 
ّ
فإّن ذلك �ل

مة ف��ا بما يصرف ع��ا �خط األها�� ومق
ّ

 اوم��م لها.آليا��ا وخلفيا��ا املتحك

  وحاول �عص�� التعليم الز�تو�ّي   ،وقد ر�ط االستعراب شبكة من العالقات املعّقدة مع املؤّسسة الدينية

مثلما أف�ح عنھ مشروع ماشو�ل الذي ��دف إ�� بناء جامعة عصر�ة ع�� أنقاض املؤّسسة الز�تونية. غ��  

قو�ّ  مزدوجة  بمعارضة  جو�ھ  ھ 
ّ
التأث��أن غالة    ،ة  من  أو  ا�حافظ�ن  الز�تونة  شيوخ  �عض  من  سواء 

 
 انظر:  -1

 Ralph Linton, Le Fondement culturel de la personnalité, Dunod: Paris : 1986. 
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 أّن ذلك املشروع سيجد النور �� جوانب جوهر�ة منھ خالل قانون توحيد التعليم سنة    ،االستعمار��ن
ّ
إال

 مع املتفقد الفر���ي جان دو�ياس الذي هندس مشروع توحيد التعليم و�عميمھ. 1958

 بدع ا�خطاب االستعرا�ي �� إخراج عدأول�ن  
ّ
سيان إ�� مجال النشر  يد املصّنفات املطمورة �� غياهب الن

ذلك   إ��  أشارت  مثلما  ال��جمة  خالل  نقائص معرفية ال سيما  املنجز قد شابتھ  ذلك  فإّن  ��ا،  والتعر�ف 

فة عن سعة أفق معر��ّ 
ّ
فة الكتاب. و�قدر ما عّ��ت املؤل

ّ
من خالل إدراكها ألهمية التحليل اآل��   وم����ّ   مؤل

حليل الغر��ي �� تفكيك بنية ا�خطاب االستعرا�ي لكشف آليات  حليل التوزي�� والتّ ليل اإلحصائي والتّ حوالتّ 

ط والهيمنة، فإّن �عض املسائل واألف�ار �� حاجة إ�� مرا
ّ
عة وتوضيح أك��. يمكن حوصلة أهّمها ��  جالتسل

 النقاط اآلتية:

فة عن اخ��اق ا�خطاب-
ّ
ستعرا�ي للعقلية الفر�سية؟ أ�ان ذلك اخ��اقا  اال   إ�� أّي حّد ي�ّح حديث املؤل

 حّقا أم اس��اتيجيا خطابية �� التنو�م والتضليل؟ 

ة  -
ّ
ما املقصود بالقول: "إّن دراسة ا�خطاب االستعرا�ي من جهة ا�خصائص املائزة لھ وا�خلفيات املطل

يا عن دراسة االستعراب"؟ فهل فعال عند املمارسة التطبي
ّ
ة يمكن االل��ام بذلك  قيّ منھ تختلف اختالفا �ل

 الفاصل ب�ن دراسة ا�خطاب االستعرا�ي ودراسة االستعراب؟  التحديد امل����ّ 

فة عن التّ --
ّ
ا  عطيل الذي �عّرض لھ مشروع املستعر��ن و�شاطهم من غالة االستعمار��ن ممّ تحّدثت املؤل

مطية  ورة النّ بحث �� جذور الصّ ألم يكن من األجدى ال  ،ة حقيقية. لكنيّ نحال دو��م وصياغة تصّورات إ�سا

ت ا�خيال الغر�ّي 
ّ

بأصناف    ال�ي يحملها الو�� األورو�ي عن املسلم�ن؟ أال نجد �� اآلداب الب��نطية رواسب غذ

 من االعتقادات ا�خاطئة حول اإلسالم واملسلم�ن؟

�قيا األورو�ية  �� فلسفة التار�خ ع�� تو�س وشمال إفر�قيا معت��ا تلك املنطقة إفر  Hegel تحّدث هيقل-

ع�� حّد �عب��ه: أال يمكن أن ت�ون الفلسفة التار�خية الهيقلية إحدى موّجهات ا�خطاب االستعرا�ي خاّصة  

 واستعادة عمقها االس��اتي��؟  أّن هيقل دعا إ�� ضرورة قيام أورو�ا بواج��ا ا�حضارّي 

تضاه يختّص العر�ي املسلم  ا لنظام العمل وا�حضارة بمق وضع االستعراب مع منش�ور تقسيما عنصر�ّ -

عموما بالتسي�� واإلدارة فإ�� أّي    بينما ينفرد الفر���ي واألورو�ّي   ،و�م��ن ال��ودي التجارة  ،با�حراث والفالحة

صنا من �ّل أش�ال هذا التصّور النمطّي 
ّ
 ونظرتھ العنصر�ة؟  حّد �عد سبع�ن سنة من االستقالل تخل

فة ع�� التّ -
ّ
الذي �ان معتمدا �� عملها األص�� ا�خطوط   )ّدمة عملها وخاتمتھ �� مق(فريع  حافظت املؤل

بحكم �ون كتا��ا أطروحة دكتورا نوقشت �� �لية العلوم اإل�سانية واالجتماعية بتو�س. وهو أمر �� حاجة  

ھ ل�ّل من الكتاب واألطروحة أعرافهما ا�جاري  
ّ
إ�� مراجعة و�عادة نظر عند طبع الكتاب طبعة جديدة بما أن

 إنجاز صياغة تأليفية لعناصر املقّدمة وا�خاتمة.  العمل ��ا. لذا �ستحسن
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 : خاتمة  -5

إجماال قام كتاب االستعراب ع�� معا�جة مسألة مغّيبة �� تار�خ تو�س ا�حديث واملعاصر مّما استد��  

باملكتبة   الدور�ات  بقسم  نادرة  أساسية  البحث عن مصادر   �� سواء  مضنية  بذل مجهودات  الباحثة  من 

و�� وثائق �� معظمها �� حالة سيئة بحكم التقادم    ،واألرشيف الوط�ي و�عض املكتبات التار�خيةالوطنية  

ب نفسا طو�ال وقدرة بّينة ع�� تمحيص اآلراء    واإلهمال، أو مشاّق 
ّ
ترجمة النصوص. ومن ثمة فهو عمل تطل

باّن كتا� بنتائج موضوعية. لذلك يمكن اإلقرار  ل إضافة نوعية  وترجيح املواقف واألح�ام ل�خروج 
ّ
�ا �ش�

 سية والعر�ية �� مجال الدراسات ا�حضار�ة والنقدية. �للمكتبة التو 
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