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 في الوطن العربي  الماصونّیة قراءة في کتاب: 

 1956إلی   1856زمن االستعمار األوروبي تونس مثاال من  

 محمد لطفي الشایبي ل

 

 

 

 : تمهید

لت دافعا قادحا لدخول العالم �� 
ّ
إذا �انت أحداث ا�حادي عشر من سبتم�� سنة إحدى وألف�ن قد ش�

 
ّ
ھ منذ العقد الث

ّ
ا�ي من القرن ا�حادي والعشر�ن �سارعت األحداث  حرب غامضة ضّد ما �عرف باإلرهاب، فإن

الّس   �ش�ل دراماتي�ّي  ا�جاالت  الرّ ياسيّ لتشمل مختلف  (ثورات  العر�ّي ة  ا�حر�ات  ) واالجتماعيّ �يع  (تزايد  ة 

م) والبيئيّ ��ات الصّ االحتجاجية مثل حركة الّس 
ّ

ة وال�حية  فراء بفر�سا) واالقتصادية (االنكماش أو الت�خ

 (التلّوث واألو�ئة).  

ة سعت إ�� تجاوز  فإّن �عض البحوث النوعيّ ول�ن أوهم �سارع تلك األحداث بوجود فو�ىى �سود العالم،  

ا�حكم    ذلك 
ّ
إش�اليّ الظ بطرح  النّ اهر  كشف   �� تنجح  أن  ع�ىى  ع��ا"  "مس�وت  تلك  ات   �� م 

ّ
املتحك ظام 

 
ّ
 واهر وتوج��ها. الظ

إ��    1856تو�س مثاال من    زمن االستعمار األورو�ّي   �� الوطن العر�ّي   املاصونّية"يمكن القول أّن كتاب  

فات النّ   لطفي الشاي�ي  �حمد  2019سنة    سوتيميديا للنشر" الصادر عن  1956
ّ
ة املنخرطة ��  وعيّ من املؤل

 تّيار تجاوز الّس 
ّ
فات املنشورة �� قضايا التّ �اتبمعقول. فائد وعقلنة الال

ّ
خ لھ عديد املؤل

ّ
ار�خ املعاصر  ھ مرؤ

ة هاّمة مثل إدارتھ للمعهد العا�� لتار�خ تو�س املعاصر  ة وعلميّ إدار�ّ اهن. فضال عن اضطالعھ بمهام  والرّ 

 بجامعة منو�ة. 

 تّتصل اإلش�الية األساسيّ 
ّ
 �ي انبنت عل��ا مختلف محاور هذا الكتاب بمدى اعتباطيّ ة ال

ّ
�ي ة األحداث ال

��نت هذه اإلش�الية  ة وتو�س تحديدا خالل املرحلة ا�حديثة واملعاصرة. وقد اقعامّ   �شهدها العالم العر�ّي 

جوع إ�� سياق انبثاق فكرة إنجاز هذا الكتاب. إذ �ان �� األصل  �سؤال محوري مضمر يمكن تحديده بالرّ 

الّد  �جامعة  الفر��  باملقّر  ف 
ّ
املؤل ألقاها  العر�يّ محاضرة  يوم  ول  بتو�س  موضوع   ��  2017مارس    18ة 

 الغابريعبد الباسط د. 
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موضوع ا�حاضرة وم�ا��ا    وما من شّك �� أّن .  1و�ّي زمن االستعمار األور   ا�حضور املاصو�ي �� الوطن العر�ّي 

ناجم عن صعو�ة استيعاب املستجّدات ا�خط��ة ال�ي يمّر ��ا العالم    ونف�ىيّ   وزما��ا يو�� بوجود قلق معر��ّ 

ق بكيفيّ   ؤال ا�حورّي . لذلك يمكن القول أّن ذلك الّس العر�ّي 
ّ
ة تفّهم تلك املستجّدات �� إطار مقار�ة  يتعل

ا�جيواس��اتيجيّ تار�خيّ  باأل�عاد   ة ملّمة 
ّ
ال  ة 

ّ
الث العالم منذ  الصناعيّ �ي شهدها  �عد سقوط  ورة  ة، وتدّعمت 

دو��ّ  نظام  و�روز  برل�ن  و"ال�ونية"    جدار  ا�حضارات"  و"صراع  التار�خ"  "��اية  بتنظ��ات  معّززا  جديد 

 ة والبيولوجية" وغ�� ذلك. و"ا�حروب االستباقيّ 

 الّرؤ�ة  ��ذا املع�ى فإّن  
ّ
رت مختلف األف�ار املنتظمة �� هذا الكتاب قائمة ع�� رهان معر��ّ ال

ّ
يروم    �ي أط

 النّ 
ّ
 فاذ إ�� الب�ى العميقة ال

ّ
 �ي أسهمت �� �ش�

ّ
ة بالبحث �� طبيع��ا وآليا��ا باعتبارها لم  اهرة االستعمار�ّ ل الظ

ما كذلك غزوا ثقافيّ تكن �غلغال اقتصاديّ 
ّ
ة  ة والهو�ّ ا �س��دف إعادة صياغة ال�خصيّ ا وعسكر�ا فقط، و�ن

 ة باملغرب العر�ي خاّصة وتو�س تحديدا. ا�حضار�ّ 

ف
ّ
   1798ن حملة نابليون بونابرت ع�� مصر سنة  ا مموقفا سلبيّ   ،ا��جاما مع تلك الرؤ�ة  ،قّدم املؤل

ّ
�ي  ال

ف إ��  �� انبالج فجر ال�ّ   درج جّل الباحث�ن العرب ع�� إبراز تأث��ها اإليجا�ّي 
ّ
�ضة العر�ية ا�حديثة. إذ نّبھ املؤل

 
ّ

جل  ة للرّ سالة ا�حضار�ّ ائج وق��ا حول ما �سّ�ى بالرّ عار الرّ أّن تلك ا�حملة بقدر ما �انت تندرج ضمن الش

   فإّ��ا �انتاألبيض،  
ّ
 ورة الفر�سيّ تصديرا للث

ّ
ما اق��نت �عمل خفّي عفو�ّ   -حسب رأيھ–�ي لم تظهر  ة ال

ّ
 ا، و�ن

 
ّ
ن سبق لھ كذلك توجيھ الث

ّ
ة خالل  ا�ع عشر وحرب االستقالل األمر�كيّ ة خالل القرن الّس نجل��يّ ورة اإل مقن

 .2اسع عشرالقرن التّ 

بتنظيم   العمل  ذلك  ر�ط  آليا��ا    ."املاصونّية"وقد  أهّم  ل 
ّ
تتمث ما  و��  املاصونّية؟  تحديد  يمكن  فكيف 

 ة وتو�س تحديدا؟ة؟ و��� أّي حّد أسهمت �� تقر�ر مص�� العالم عامّ أث��يّ التّ 

 الماصونّیة وأهّم آلیات عملها:  -1

  في تحدید الماصونیّة: -1-1
ال��ا ت�اد تتقاطع  امل  الشاي�ي واعيا بالتباس مع�ى املاصونّية �� ا�خطاب العر�ّي   بدا

ّ
عاصر باعتبار أّن تمث

  اتھ �� محاولة تحديد موضو��ّ . لذلك نّوع مقار�اتھ ومرجعيّ وا�جم��ّ   مع األساط�� املؤّسسة للمخيال الفردّي 

 محيص. رس والتّ صد والّد ة قابلة للرّ ة وحضار�ّ ة بصف��ا ظاهرة تار�خيّ للماصونيّ 

التّ  انب�ى ذلك  �� �عد  نّوع ع�� عديد  وقد  بة ال يمكن اخ��الها 
ّ

نا أمام ظاهرة مرك
ّ
أن املستو�ات مما �ع�ي 

ب برزت معاملھ �� تنويع مصادر �عر�ف املاصونّية   واحد. وهو ما فرض ع�� ال�اتب اعتماد من�ج تفاع��ّ 
ّ

مرك

 
وروبي، تونس مثاال، محمد لطفي الشابي، الماصونية -1

ٔ
سوتيميديا   ، تونس،1956إلى  1856من  في الوطن العربي زمن االستعمار اال

 . 7. ص2019للنشر، 
من   15، ص 1ة المهّمة يمكن مراجعة بعضها ضمن الهامش رقم اريخيّ اعتمد الكاتب في إقرار وجهة نظره على عديد المصادر التّ  -2
 مصدر. نفسه.ال
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 ة، و�� �عّدد مرجعيّ ة ومصادر عر�يّ ب�ن مصادر غر�يّ 
ّ
� ب�ن أنواع مي��ي اعتمدها. وكذلك �� التّ ات العّينات ال

 متفّرعة للماصونية. وسنحاول �� ما ي�� تقديم إحاطة مجملة بمختلف تلك املستو�ات.

املصادر   يخّص  ما   �� سواء  وتفّرعت  املاصونّية  تحديد مع�ى   �� ف 
ّ
املؤل اعتمدها  ال�ي  املصادر  تنّوعت 

ف إ�� ما �عتقد  ر�يّ ة. وسنكتفي بذكر أهّمها. ففي ما يخّص املصادر الغة أو املصادر الغر�يّ العر�يّ 
ّ
ة عاد املؤل

  James Andersonكتاب القس االسكتلندي جايمس أندرسون    للماصونّية مثل�� �ونھ "أصوال" مؤّسسة  

 .1ابصفتھ مصدرا أساسيّ  1723دسات�� املاصونّية" الصادر سنة “بـ ) املوسوم 1684-1739(

 
ّ
 Pierre Yvesاهرة املاصونّية مثل بيار إيف بور�اركما أحال ع�� أعمال عديد املؤّرخ�ن ا�ختّص�ن �� الظ

Beaurepaire  نودن الّ�   Paul Naudonو�ول  دّونتھ  عّما  فضال  الفر�سيّ وغ��هما..  أثناء  حافة  بتو�س  ة 

�ارة  ي أّداها عدد من أعالم املاصونّية إ�� املستعمرات مثل تلك الزّ ة ال�ّ عائيّ ة والّد بش��يّ �ارات التّ �غطي��ا للزّ 

 
ّ
   Dequaire  Grobel  ّداها دو�ارقرو�ال�ي أال

ّ
عر�ف  للتّ   1896الكب�� إ�� تو�س سنة    ر��ّ املوفود من ا�حفل الش

 .2نذاكآأهّم مضامي��ا  La DépècheTunisienneباملاصونّية. وقد نقلت جر�دة "الديباشتين��يان" 

ف لتثبيت أف�اره ودعمها. فمن ذلك  ة العامّ أّما عن املوسوعات الغر�يّ 
ّ
ة وا�ختّصة فقد استعان ��ا املؤل

ھ أشار إ�� �عر�ف دائرة املعارف ال�ونية 
ّ
 .3ة مثالللماصونيّ  Encyclopédia Universalisأن

ة تجمع ب�ن األسطورة  يمكن القول أّن مختلف تلك املصادر واملراجع تقّدم �عر�فات متباينة للماصونيّ 

 ثال والتّ والواقع وامل
ّ
� والن

ّ
   س�يّ ار�خ والك�

ّ
ع�� �عضها. ومن ضم��ا �ش�� إ��    نظي�يّ ا�ع التّ مع هيمنة جلّية للط

 ما ي��: 

بور�ار - املؤّرخ  البنائيّ للماصونيّ   ر�ط  بمحافل  اإل ة  و�� محافل ورثت  نجل��يّ �ن  الوسيط.  العهد  خالل  �ن 

 
ّ
  �ي أرجعت بداية عمل البناء مجموعة من األساط�� املؤّسسة ال

ّ
وفان العظيم �� عهد  إ�� ما قبل حصول الط

 بداية من  Hérmèsهرمس    �ي نوح. ثم أعيد �ع��ا مع اإللھ اإلغر�قّي النّ 
ّ
. ولم يقع تطو�ر هذه التصّورات إال

 .4�ن األجانب"حيث انفتحت ا�حافل ع�� املالحدة و"العلمانيّ  1640سنة 

ال�ونية  - املوسوعة  تطمينيّ   (EU)تقّدم  خ��يّ للما ا�عر�فا  مؤّسسة  ب�و��ا  تصفها  إذ  وجمعيّ صونية.  ة  ة 

مبادفكر�ّ  ع��  وتقوم  حميدة".  أخالق  وذوي  أحرارا  "رجاال  تجمع  وال�ونيّ   ئ ة  ال  5ةاملساواة  �عر�ف  وهو   .

�� مناقشة املفاهيم يتجاوز    نقدّية و�عّمق ة ا�جاّدة من نزعة  دتنا عليھ هذه املوسوعة العلميّ ين�جم مع ما عوّ 

 ظاهر املعا�ي إ�� النّ 
ّ
 فاذ إ�� معان��ا الث

ّ
 والث. وا�ي والث

 
ساسية للكنيسة البريسبترية -1

ٔ
وامر والقوانين العمومية الماصونّية اال

ٔ
  Eglise Presbyterienne عهدت مهّمة تنقيح اللوائح واال

 .19-14الرافضة للسلطة البابوية. راجع المرجع نفسه، ص
 . 21، صسابقمصدر محمد لطفي الشابي، -2
 .29، صالمصدر نفسه -3
 .18، صالمصدر نفسه -4
 .29، صنفسهالمصدر  -5
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- 
ّ
ة ع�� لسان قرو�ال موفود  ة بتو�س املقّر�ة من اإلقامة العاّم حافة الفر�سيّ ذي أوردتھ الّ� التعر�ف ال

جمعيّ  ليست  املاصونّية  أّن  فيھ  أو�ح  تو�س  إ��  خ��يّ املاصونّية  ما  ة 
ّ
و�ن فقط،  أف�ار  ة  ع��  قائم  بناء   ��

 
ّ
 .11717ة، مرجعا تأّسس املاصونّية ا�حديثة إ�� سنة يمقراطيّ ة املعتقد والّد سامح وحر�ّ الت

يوم   الالئكية  قانون  صدر  ا 
ّ
تو�س    1905سبتم��    9ومل بر�د  �حيفة    Courrière de Tunisie�عّرضت 

إ بتو�س  الفر�سة  الرادي�الية  الفيدرالية  باسم  الرسمية  ذلك  الناطقة  تضّمن  وقد  املاصونّية.  مسألة   ��

 التّ 
ّ
   1789ة سنة  يّ ورة الفر�س عر�ف اإلشارة إ�� دور املاصونّية �� قيام الث

ّ
�ي تمتد إ�� و��� جذور املاصونّية ال

 .2ة!ا�حقبة الفرعونيّ 

ّمدت  ة �عطمينيّ عر�فات أّ��ا فضال عن نزع��ا التّ لعّل أهّم مالحظة يمكن اإلشارة إل��ا بخصوص هذه التّ 

الفر�سيّ  املاصونّية  أّن  إ��  �شر  لم  قرو�ال  تحديد  فمثال  مهّمة.  معطيات  عّدة  �� �غييب  االعتقاد  ألغت  ة 

   لھ تداعّيات، وفتحت الباب واسعا إ�� اإل�حاد. وهو ما سي�ون  1877املهندس األك�� منذ سنة  
ّ
سبة إ��  بالن

 .�ن مثل األم�� عبد القادر ا�جزائرّي �عض العرب املاصونيّ 

الكتاب نفس ذلك ا�خيار ف 
ّ
العر�ّي   نّو��ّ التّ   وقد اعتمد مؤل �� ا�خطاب   �� بحثھ عن داللة املاصونّية 

فات اهتّمتات معروفة  ة ودور�ّ نّوع ب�ن موسوعات علميّ ا�حديث واملعاصر. إذ تراوح ذلك التّ 
ّ
بالبحث ��    ومؤل

 املاصونّية. 

التّ  بأّن  القول  املبالغة  من  أو  ليس  � ناقض  األساسيّ الّس   عّد الّتضارب   مة 
ّ
ال تحديدات  ة  ��ا  سم 

ّ
تت �ي 

 �بة والشّك �� حقيقة نزعة املاصونّيةإذ نجد مواقف متقابلة مع ميل بّ�ن للرّ  .املاصونّية �� ا�خطاب العر�ّي 

   " أبدى ة. فإذا �ان جر�� ز�دان �� كتابھ حول "تار�خ املاصونّية العامّ اإل�سانو�ّ 
ّ
ي  رّ الّس   ا�ع املاصو�ّي تفّهما للط

 
ّ
الط عابرة ضمن مسارها  عّده مرحلة  ب�و��ا �س��دف  انطالقا من  املاصونّية  اّ��م  فإّن لويس شيخو  و�ل، 

 .3دقة ف�ي ع�� عكس ما تّد�� ال عالقة لها ال بالبناء وال بالصّ ة وتخر���ا. ومن ثمّ تدم�� الهيئات االجتماعيّ 

 
ّ
ة املنار  يتما�� املوقف ال

ّ
مع موقف شيخو، بل يتعّمق فيھ أك�� من  ذي صاغھ محمد رشيد رضا �� مجل

التّ  �عض   خالل 
ّ
ال أعلنت  فاصيل  ل�ن  إذ  وا�حاصل.  الواجب  بمفارقة  أّولهما  ق 

ّ
يتعل أمر�ن  ع��  زت 

ّ
رك �ي 

طيّ 
ّ
ة، فإّ��ا �انت �س��دف أساسا اإلسالم واملسلم�ن لغاية  املاصونّية أّ��ا وليدة فكرة مقاومة الكنيسة التسل

 ة اإل�سانية ونبذ التّ االخوّ يطرة عل��م باسم الّس 
ّ
 سامح. عّصب والت

 
ّ
الث األمر  ��و�ّ أّما  فيّتصل  ونوعيّ ا�ي  املاصونّية  ��ودا ونصارى. وقد  ة مؤّس�ىي  إذ عّدهم رشيد رضا  ��م. 

 استند �� رأيھ إ�� اإلشارات والرّ 
ّ
�ي أرجعها إ�� الكتاب املقّدس. ففكرة البناء �عود من أصلها  موز املاصونّية ال

 .4�ي سليمانبناء الهي�ل �� عهد النّ  إ�� قّصة
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ّ

الش أدرج   وقد 
ّ
الت املواقف  هذه  "العدائيّ شكيكيّ اي�ي  بـ  �عرف  ما  ضمن  للماصونية"  ة  الضّدية  ة 

Antimaconne ّاإلسالمّي   قد العر�ّي ، مستنّدا �� ذلك إ�� �عر�ف موسوعة مصط�حات الن   
ّ
�ي أبرزت  املعاصر ال

 ع�� املؤّسسات والنّ   أث�� ا�خفّي خطورة املاصونّية �� التّ 
ّ
ون  �ي صاغها علماء وجامعيّ ظم بما يحّقق غايا��ا ال

مرجعيّ  حكماء  لموديّ التّ  ا��ميخفون  ب��وتو�والت  وال��اما��م  تحتة     صهيون 
ّ
والن العلم  �عة  شعارات 

 .1ةاإل�سانيّ 

�عّدد مرجعيّ  الصّ أّما  �� هذا  فتع�ي  الكتاب  ف 
ّ
اعتمدها مؤل ال�ي  العّينات  تار�خيّ دد  ات  ة  تنّوع مصادر 

 
ّ
ق ذلك التنّوع باالمتداد الزّ أو �� إطارها العر�ّي   اهرة املاصونّية سواء �� إطارها ال�و�ّي الظ

ّ
مصادر  لم�ي ل. يتعل

اهن.  من الرّ ا�ع عشر إ�� الزّ ة. إذ تمتّد تلك املصادر من القرن الّس ار�خيّ و�ة املستثاق ��ا �� املعرفة التّ تاملك

 الية:ا �� العناو�ن التّ و�مكن تحديد أبرزه 

 . 2جيمس أندرسون وّ�ح فيھ بدايات املاصونّية وقواني��ا ) للقّس 1723دسات�� املاصونّية ( -

رات جان قابر�ال-
ّ

 Jean Gabriel Niallo Sargy  )1767-1832نيالو سار��   مذك
ّ

  خ�ىيّ ) �اتب نابليون ال�

 
ّ
الط ف��ا  د 

ّ
أك ا�حملة ع�� مصر. وقد  أثناء  نابليون ع�� مصر سنة    املاصونّيةبيعة  ومرافقھ    1789�حملة 

  . وقد اعتمد بحثا لألمر��ّي 3�ننو�ھ باإلسالم مدخال لكسب ثقة الفاعل�ن املصر�ّ ومخاتلتھ باعتماد طر�قة التّ 

  ��جموامل 2007ادر سنة غزوات نابليون الصّ   حول  Cole Juanجون �ول 
ّ
 .20144ة سنة غة الفر�سيّ إ�� الل

لور�س  - هن�ي  املؤّرخ  فات 
ّ
 Henry Laurensمؤل

ّ
الفيلسوف  ال املستشرق  بأف�ار  نابليون  ر 

ّ
تأث أثبت  ذي 

Constantin François Chasseboeuf ال ج��ودي ال�ونت فلناي    كستنتان فر�سوا شاسبوف دي  املاصو�ّي 

de la Giraudais conte Volney )1757-1880(5. 

الفر�سيّ - املؤّرخة     Georgette Elgey  إ�جاي   جورجات  ةمراجعات 
ّ

الش وزارة  ا�خارجيّ ملراسالت  ة  ؤون 

 الفر�سيّ 
ّ
ال الغرض  ذلك   �� حملتھ ع�� مصر  ة  �عد  وتو�س  ا�جزائر  باحتالل  نابليون  ��ديدات  ذي كشف 

 املتخّفي تحت ش ومن�عها املاصو�ّي 
ّ
 . 6ة حقوق اإل�سانة و�ونيّ ورة الفر�سيّ عارات الث

الّس - ل 
ّ
ا�حل رفرشون   يا�ىيّ تصّورات  �شر�ّ   �� Reverchon Antoineأنطوان  أعداد  جر�دة  إحدى  ة 

ا�ختّصة   عدد  الصّ   Le monde serie"لوموند"   ��    2015د�سم��    - كتو�رأادرة 
ّ
ملشروع  ال خّصص  ذي 

 . 7توّسعا��ا االم��اطورّ�ات ونوعّية 
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املرجعيّ  تلك   تثبت 
ّ
بالظ اإلحاطة  صعو�ة  وغ��ها  ب  ات 

ّ
املرك طا�عها  إ��  ف 

ّ
املؤل ينّبھ  إذ  املاصونّية.  اهرة 

ة  لدرجة وجود عّدة أنواع مختلفة من املاصونّية حسب املعيار املعتمد �� دراس��ا. فهناك ماصونيّ   طّورّي والتّ 

 ة وغ��هما. نجل��يّ إة وأخرى ة فر�سيّ ة. كما هنالك ماصونيّ ة وماصونية رمز�ّ عمليّ 

العمليّ  املاصونّية  تار�خ   يرجع 
ّ
الث القرن  إ��  الهي�ل ة  حّراس  جماعة  تأسيس  تّم  ح�ن  ميالديا  عشر    ا�ي 

L´Ordre de la Milice du Temple     م ع�� أيدي مجموعة من املهندس�ن والبّنائ�ن. 1118بالقدس سنة

��م من نيل حظوة  مّدد بأورو�ا الغر�يّ ملقّدسة والتّ وترتكز فكر��م ع�� وجوب حماية األرض ا
ّ

ة. وهو ما مك

موز  ��م إ�� مؤّسسة لها شعائرها وطقوسها ا�خاّصة. وهو ما يفّسر احتفالهم بالرّ هاّمة �عد أن تحّولت جمعيّ 

 .1ةالهندسيّ 

  االنتماء املاصو�ّي   دائرة  لتوسيع   1703ة فاق��نت باجتماع محافل لندن األر�عة سنة  أّما املاصونّية الرمز�ّ 

.  إ�� رمزّي   من عم��ّ   �عدم االقتصار ع�� البّنائ�ن واملهندس�ن. ولهذا فقد تّم تطو�ر فكرة املعتقد املاصو�ّي 

 
ّ
. لذا فإّن ما  2ة"ة ينقشون عل��ا ما يخّص اإل�سانيّ خرة أو ا�حجرة "حقيقة إ�سانيّ �م �ع�ي الّ� �سبة إلفبالن

 يكمن �� التّ أعضاءها يجمع 
ّ
 .3و�� واإل�سا�يوالرّ  قا��ّ ضامن الث

ما �شمل كذلك قدر��ا  إ�� طا�ع رمزّي   طّور ع�� تحّول املاصونّية من طا�ع عم��ّ لم يقتصر ذلك التّ 
ّ
، و�ن

ة  ة إيطاليّ ة وماصونيّ ة فر�سيّ ات. لذا يمكن ا�حديث عن ماصونيّ ع�� التكّيف مع مختلف البيئات والوضعيّ 

، فإّ��ا متفاوتة �� طرق استقطا��ا  لك. ول�ن اش��كت جميعها �� االنتماء املاصو�ّي ة وغ�� ذة إنجل��يّ وماصونيّ 

 . وتأث��ها �� العالم العر�ّي 

الفر�سيّ  املاصونّية  أّن  إ��  املضمار  هذا   �� ف 
ّ
املؤل االستيطا�ّي ويش��  لطا�عها  خطورة  أك��  �عّد    ة 

فكرة االعتقاد �� املهندس األك��   1877لغت سنة  . كما أ4ة وا�جزائر تحديدا�شمال إفر�قيا عامّ   االستعمارّي 

م العالم بال وصاية رّ�انية وال ملكيّ  5لل�ون 
ّ
 . Jules Ferryف��ي  �عب�� جول ع�� حّد  6ة"ل�ي "تنظ

 مكین:  یطرة والتّ آلیات السّ  -1-2
ف انكشاف آليات املاصونّية �� الّس 

ّ
  ��ّم االحتالل األملا�ّي   مفص��ّ   يطرة والهيمنة بحدث تار���ّ ير�ط املؤل

ع��    Petain. إذ استولت ح�ومة في�ىي بقيادة املاريشال بيتان  1944إ�� أوت    1940جوان    بداية منلباريس  

 
ّ

ت حملة ع�� التّ أرشيف �عض ا�حافل املاصونّية مثل أرشيف محفل الش
ّ
 نظيم املاصو�ّي رق الكب��. فشن
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سهم هذا التّ  -3

ٔ
لف محفل ماصونّي ة ماليين ماصونّي ومحافلهم. إذ قّدر عددهم بستّ  ينحّول في تطّور عدد الماصونيّ ا

ٔ
في   ، وثالثين ا
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و�شرت   بالّرائدوعمالئھ  الفر�سيّ ل�جم  الرس�يّ   أسماءهم  من  هور�ة  بداية  نوفم��    7إ��    1940أوت    29ة 

19421. 

الّس  آليات  تنّوعت  ما  والتّ و�قدر  تضافرتيطرة  فإّ��ا  املاصونّية ورهانا��ا.    وجيھ،  أهداف  لتحقيق  ها 
ّ
�ل

 و�مكن االقتصار �� ذكر ثالث آليات بارزة: 

والتّ التّ ● الّس خّفي  بطا�عها  املاصونّية  التّ ضليل: تحتفظ   ّري رغم 
ّ
ال العميقة  الّد أث��ات   �� ول  �ي تحد��ا 

 خّفي والتّ ة التّ وا�جتمعات. لذلك �انت آليّ 
ّ
 ضليل معتمدة �� تدب�� الث

ّ
�ي تتوافق  ورات واالنقالبات واملتغّ��ات ال

 
ّ

الذ فع�� سبيل  املاصونّية.  رهانات   مع 
ّ
الث تصدير  أّن   �� اليوم من شّك  �عد  لم  الفر�سيّ كر  ورسال��ا  ورة  ة 

ا�خفّي   ةا�حضار�ّ  املاصونّية  إسهام  إ��  أساسا     راجع 
ّ
الث اإل ��  والفر�سيّ نجل��يّ ورت�ن  االستقالل  ة  وحرب  ة 

ة واملاصونّية مثلما  . إذ �� مجموعة حلقات م��ابطة. لذا ليس غر�با التقاء االستعمار واالم��ياليّ 2ةاألمر�كيّ 

 
ّ

ف الكتاب استنادا إ�� عديد ا�خ��اء نّبھ إ�� ذلك الش
ّ
 اي�ي مؤل

ّ
 . 3اهرة املاصونّية�� دراسة الظ

بدت مباد  ول�ن  إشهار  خالل  من  مثالية  نزعة     ئ املاصونّية 
ّ
والت ونبذ  املساواة  اإل�سان  وحقوق  سامح 

 كيف يمكن تفس�� انخراط  ة، فإّ��ا �� ا�حقيقة قائمة ع�� عنصر�ّ ة والقوميّ حّ��ات الدينيّ التّ 
ّ
ة مضمرة و�ال

الّس  الفر�سيّ جّل  اضطهاد  �ن  اسة  من  ذلك  صاحب  وما  ودعمها  االستعمار  منظومة  إرساء   �� املاصوني�ن 

 واستغالل واستعباد للمستعمرات وأهال��ا؟ 

 يكتسب هذا السؤال وجاهتھ بالرجوع إ�� سياسات ا�جمهور�ّ 
ّ
ة  ة ا�جانيّ الالئكيّ   الثة بفر�سا واملدرسةة الث

 1882مارس    28و  1881جوان    18(قوان�ن  
ّ
 �ي �انت من إ) ال

ّ
�بية ثم رئيس ا�ح�ومة نجاز جول ف��ي وز�ر ال�

 .18854و 1880ة مّرت�ن ب�ن سنوات  الفر�سيّ 

واالستقطاب: رصد●    االخ��اق 
ّ

 الش
ّ
ال املاصونّية  االخ��اقات  متعّددة من  أنواعا  األحزاب  اي�ي  �ي شملت 

 ات ا�خ��يّ ة وا�جمعيّ ياسيّ الّس 
ّ
ا كّنا قد خّصصنا العنصر  العر�ّي ة سواء �� الغرب أو �� العالم  قافيّ ة والث

ّ
. ومل

 
ّ
 الث

ّ
نا سنكتفي باإلشارة    �ك�� ع�� االخ��اق املاصو�ي بالعالم العر�ّي ا�ي من هذه القراءة لل�

ّ
وتو�س تحديدا، فإن

 إ�� أهّم أش�ال ذلك االخ��اق بفر�سا بصف��ا إحدى أخطر األقطاب املاصونّية. 

التّ  القرن�ن  خالل  املاصونّية  عاكت�حت  ا�جمهور�ّ اسع  األحزاب  �افة  والعشر�ن  واللي��اليّ شر  ة  ة 

ة عميقة.  ة ذات انتماءات ماصونيّ . وهو ما أفرز طبقة سياسيّ 5ةة األورو�يّ ادي�اليّ ة وا�حافظة والرّ واالش��اكيّ 

 ة الفر�سيّ ففي ا�جمهور�ّ 
ّ
ف أحد عشر (1940-1870الثة (ة الث

ّ
ة منضو�ا إ��  ) رئيس جمهور�ّ 11) رصد املؤل

) رئيس ح�ومة من مجموع 39ئاسة، و�سعة وثالث�ن () تداولوا ع�� الرّ 14ونّية من مجموع أر�عة عشر (املاص

 
لمانّي  -1

ٔ
ّن  ثبت بعد تحرير باريس من الغزو اال

ٔ
رشيفها. ا

ٔ
خر من ا

ٓ
 .83-82، صالمصدر نفسهالماصونّية نجحت في إخفاء قسم ا

 . 19، صالمصدر نفسه -2
 .15صالمصدر نفسه،  -3
 . 67-66، صالمصدر نفسه -4
 . 36، صالمصدر نفسه -5
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) وخمس�ن  (51واحد  عشر  وأحد   ،(11) عشر�ن  مجموع  من  عاما  مقيما  اإلقامة  20)  إدارة  ع��  تداولوا   (

 .11956إ��  1881ة بتو�س من  ة الفر�سيّ العامّ 

 أّما االستقطاب فقد �ان ضمن  
ّ

الش املتبادلة وخاضعا �جملة من   عالقات املصا�ح 
ّ
ال بّد من روط  �ي ال 

 
ّ
ال املستقطبة  العناصر   �� رها 

ّ
 توف

ّ
الط أهّمها  الّس �ي من   �� االل��امات  موح  يخّص  ما   �� تحّرر�ة  ونزعة  لطة 

 ينيّ الّد 
ّ
 غة الفر�سيّ ة. فضال عن ضرورة إتقا��ا لل

ّ
 قافة الفر�سيّ ة و�شّبعها بالث

ّ
ة  العناصر العر�يّ سبة إ��  ة بالن

ن املاصونّية من اخ��اق دواليب اإلدارات و�غلغلها ف��اواملغار�يّ 
ّ

 .2ة تحديدا. وهو ما مك

- Léon Roches  )1809ليون روش    كما شمل االخ��اق ا�جوسسة مثلما �ان صنيع ا�جاسوس الفر��ىيّ 

9011 
ّ
واستغالل    � عبد القادر ا�جزائرّي ة الخ��اق ا�حيط ا�خاّص باألم�ذي جّندتھ االستخبارات الفر�سيّ ) ال

 .3�سامحھ ومروءتھ الستمالتھ وضّمھ للمحفل املاصو�ي بباريس

النّ ● استدراج  طر�قة  خصوص   �� رضا  رشيد  محمد  شهادة  ف 
ّ
املؤل يذكر  واإلجهاز:  خب  االستدراج 

واإلسالميّ املصر�ّ  الّد ة  جمال  سيما  ال  األفغا�ّي ة  املاصونّية    ين  أّن  فأو�ح  عبده.  ألهدافها  ومحمد  تمّهد 

النّ  بلد ما وتقو�ّ بت�جيع   �� املس��دفة  �عد م�خ �خصيّ ة عصبيّ خب  والتّ ��م  تفّ�خ روابطهم  ��م  د من 
ّ

أك

والقوميّ ينيّ الّد   ة 
ّ
والث بمعقوليّ قافيّ ة  إقناعهم   �� تدّرجا  تنت�ج  ثم  حّ�ى  ة،  يقبلون  لذلك  وصوا��ا.  أهدافها  ة 

 . 4�ان ذلك ين�جم مع املصا�ح املاصونّية واالنقالب ع�� ح�امها إّن االنخراط �� �غي�� ح�ومات بلدا��م 

ين  وجمال الّد   ة مثل عبد القادر ا�جزائرّي خبة العر�يّ وقد وقع �� فّخ ذلك االستدراج كث��ا من رموز النّ 

ها  ومحمد عبده وعبد العز�ز الثعال�ي. لذا خّ�� �عضهم اال��حاب م��ا �عد انكشاف حقيقة أهداف األفغا�ّي 

 وعبده.  مثل األم�� عبد القادر واألفغا�ّي 

 : وتونس تحدیدا   الماصونّیة بالعالم العربّي -2

التّ  ف 
ّ
املؤل رؤ�ة  سم 

ّ
بالتّ تت  ار�خية 

ّ
والش ساع 

ّ
واال� التّ موليّ ناسق  يخّص  ما   �� املاصو�ّي ة  بالعامل�ن   غلغل 

النّ واإلسالمّي   العر�ّي  نھ 
ّ

إذ مك إ�� عديد املصادر األساسيّ .  �� درافاذ   ة 
ّ
الظ اهرة املاصونّية من اكتشاف  سة 

   ناظم ير�طخيط  
ّ
�ي شهدها العالم منذ فجر العصر ا�حديث إ�� اليوم. ب�ن مختلف األحداث ا�حاسمة ال

 
ّ
الث اندالع  منذ  الفر�سيّ وتحديدا  مصرورة  ع��  نابليون  وحملة  اإلصالحيّ   5ة  ا�حر�ات  بروز  والوطنيّ إ��  ة  ة 

 .1989سقوط جدار برل�ن سنة مشرقا ومغر�ا وعالم ما �عد  

نوعيّ  تخّص  مهّمة  نتيجة  إثبات  إ��  ذلك  قاده   وقد 
ّ
ال االستعمار  العر�ّي ة  العالم  بھ  ابت��  �عّد  ذي  إذ   .

" من خالل االخ��اق  ) وكذلك استعمار "ماصو�ّي وسيا�ىيّ   (اقتصادّي   استعمارا مزدوجا. فهو استعمار لي��ا��ّ 

 
 .72، صالمصدر نفسه -1
 وهو ما سنفّصله عند التعّرض إلى الحالة التونسية في العنصر الالحق. -2
 .51، صالمصدر نفسه -3
 . 35، صالمصدر نفسه -4
 . 63، صالمصدر نفسه م -5
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ّ
أشّد  1واأليديولو��ّ   قا��ّ الث ھ خفّي . وهو 

ّ
ألن التّ   غ�� مرئّي   خطورة  املنتجة  ويس��دف  العميقة  الب�ى   �� م 

ّ
حك

 مز�ّ ظم الرّ للنّ 
ّ
 ة والقيم االجتماعيّ قافيّ ة والث

ّ
 ة. يّ ة وغ�� املادّ �وات املاديّ ة وال�

 وتو�س خاّصة:  واإلسالمّي   وسنحاول �� ما ي�� تحديد أهّم مسارات �غلل املاصونّية بالعامل�ن العر�ّي 

 في المشرق: -2-1
 
ّ

الش نابليون املصر�ّ �عتمد  للتّ اي�ي ع�� حملة  تأر�خھ   �� املاصو�ّي ة  العثمانيّ باالم��اطور�ّ  غلغل  . وقد 2ةة 

ف �� "التّ 
ّ
ف املؤل

ّ
 الية: ة التّ أسيسيّ وار�خ" التّ توق

 .3ة: تأسيس محفل األهرام باإلسكندر�ّ 1847سنة -

تزامنا مع ��اية حرب    4تحت اسم "نجمة اليوسفور"  باسطنبول  : تأسيس أّول محفل ماصو�ّي 1858سنة  -

 ). 1888-1853القرم (

 Robert Morrisيد�� رو�رت موريس  بدمشق عن طر�ق أمر��ّي   : تأسيس أّول محفل ماصو�ّي 1858سنة  -

د ع�� األهمّية الرمز�ّ 
ّ

 ار�خيّ ة والتّ أك
ّ

 ة لدمشق و�الد الش
ّ
 .5قافة املاصونّيةام �� الث

 : 1873سنة -
ّ

 .6وغ��ه من ا�حافل رق األعظم املصرّي تأسيس محفل الش

غم من  . ع�� الرّ �� العقل اإلسالمّي   ة جمال الدين األفغا�ي مثاال لالخ��اق املاصو�ّي يمكن اعتماد �خصيّ 

ة  للماصونيّ   منافحة رشيد رضا ع�� خيارات األفغا�ي وت��يراتھ غ�� املقنعة. إذ ذهب إ�� أّن انتماء األفغا�ّي 

صّدي لإلنجل��. وقد استند �� دفاعھ  وسيلة ملقاومة استبداد ا�خديوي إسماعيل حاكم مصر وق��ا والتّ   �ان

  ذلك إ�� رفض األفغا�ّي 
ّ
 .7اة وا��حابھ م��ا ��ائيّ ذي منحتھ لھ ا�حافل املاصونّية املصر�ّ للوسام ال

 
ّ

الش أّن  إ��  إ�� عمق عالقة املاصونّية بقضيّ   اي�يوتجدر اإلشارة  ة وجود ة فلسط�ن وفكرة مشروعيّ نّبھ 

 ��ا من خالل الّد   وطن ��ودّي 
ّ
برئاسة "األستاذ األعظم إدريس    األك�� املصرّي   ذي لعبھ ا�حفل الوط�يّ ور ال

 .8راغب"

 في المغرب العربي وتونس تحدیدا: -2-2
املتجّسد �� حملة بونابرت ع�� مصر    اإلم��يا��ّ   الّتوّسع مع   لقد سبق لنا أن أ�حنا إ�� أّن تقاطع املاصونّية 

. و�ذا �ان ذلك االستعمار قد أثار حركة مقاومة بقيادة  1831وتخطيطھ الكتساح ا�جزائر وهو ما حدث سنة  

 
 .71، صالمصدر نفسه -1
شرنا في ما تقّدم إلى ماصونيّ  -2

ٔ
 ة بونابرت وتخطيطه الحتالل الجزائر وتونس بعد مصر.ا

 . 44، صالمصدر نفسه -3
 .46، صالمصدر نفسه -4
 . الصفحة نفسها، المصدر نفسه -5
 . 44، صالمصدر نفسه -6
 . 33-32، صالمصدر نفسه -7
 . 49-48، صالمصدر نفسه -8
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ھ تّم استدراج األم�� عبد القادر لالنضمام إ�� ا�حفل 
ّ
ھ سرعان ما تّم احتواؤها، بل إن

ّ
األم�� عبد القادر، فإن

 .1بباريس 1861ا�ع سنة هن�ي الرّ  ملاصو�ّي ا

ما �ان عمال مقّننا سبقتھ دراسة  عفو�ّ   ولم يكن ذلك االنتساب املاصو�ّي 
ّ
األم��    دقيقة ل�خصّية ا، و�ن

لألم�� عبد القادر    راسة عن طر�ق ليون روش ال�اتب ا�خاّص املعروفة بمروء��ا و�سامحها. وقد تّمت تلك الّد 

)1837-1839 
ّ
 .2جّس�ىي با�جزائر واملغرب�ح دوره التّ ذي افت) ال

   1877ول�ن �ان األم�� عبد القادر قد ا��حب من املاصونّية سنة  
ّ

رق الكب�� الفر��ىي �عد قرار محفل الش

� عن البند األّول من الّد 
ّ

، 3وح"ة الرّ ستور املاصو�ي الذي أل�� االعتقاد �� "املهندس الكب�� (هللا) وأزليّ التخ�

ة استفادت منھ �� تدعيم نفوذها باملشرق �عد ترحيلھ واستقراره مع عائلتھ بدمشق  فر�سا االستعمار�ّ فإّن 

   خفّي  بتوجيھ 1854سنة 
ّ
 من نابليون الث

ّ
 .4واملنضوي ضمن املاصونّية ر بالسان سيمونيةالث املتأث

"ا�ح انتصاب  قبل  ر 
ّ

مبك وقت  إ��  بتو�س  املاصونّية  ا�حافل  تأسيس  ف 
ّ
املؤل الفر�سيّ يرجع  ة  ماية" 

يدي  أ  ع��L’impériale Jean d’ Ecosse  -Santاسم  تحت    1812�سبع�ن سنة. إذ تّم تأسيس أّول محفل سنة  

 
ّ

الش �عث  كما  مرسيليا).  (أهل  املرسيلي�ن  من  وأوتيك  مجموعة  بقرطاج  محفال  لبالرمو  الكب��  رق 

Carthagineed Utica    5اوتلتھ محافل أخرى بتو�س و�عض مد�� 1838سنة. 

أّن مسألة انتصاب االستعمار املباشر سنة  ��ىي عمليّ  إ��  رة بتو�س 
ّ

املبك ة تأسيس ا�حافل املاصونّية 

الفر�سيّ   1881 ا�حماية  اسم  عمليّ تحت  ت�ون  أن  من  أعمق  و��  ما. 
ّ
ومنظ زا 

ّ
مرك عمال  �انت  احتالل  ة  ة 

   عسكرّي 
ّ
ما �س��دف أساسا ت �س��دف ��ب املوارد وال�

ّ
 �وات املادية، و�ن

ّ
 الرّ قافة الفر�سيّ رسيخ الث

ّ
وح  ة و�ث

 ة.مقاطعة رومانيّ  �� املوروث املسي�� والروما�ي باعتبار أّن تو�س �انت قبل الفتح اإلسالمّي 

 بتو�س جميع ا�جاالت اإلدار�ّ   لذا فقد اكت�ح االخ��اق املاصو�ّي 
ّ
ياسية ضمن برنامج  والّس   6قافيةة والث

ر تفصيل �ّل تلك حّ�ى أبرز رموز ا�حركة الوطنيّ "فر�سة تو�س". ولم �سلم من ذلك  
ّ

ا �ان من املتعذ
ّ
ة. ومل

 النّ 
ّ

نا سنكتفي بنموذج�ن ��ّمان زعيم�ن بارز�ن ل�حركة الوطنية هما الش
ّ
 وا��، فإن

ّ
عال�ي يخ عبد العز�ز الث

 واألستاذ ا�حبيب بورقيبة.

ر للنّ 
ّ

ف االخ��اق املاصو�ي املبك
ّ
د املؤل

ّ
 ة. و�قخبة التو�سيّ يؤك

ّ
ة ال

ّ
م رأيھ من ذلك أّن  �ي تدعّ ّدم عديد األدل

 
ّ

 الش
ّ
الث الدستورّي يخ  ا�حزب     عال�ي مؤّسس 

ّ
الش حركة  قيادات  التّ وأحد  بالوالء    7و��ىيّ باب  �ان مدينا  قد 

 
 .49، صالمصدر نفسه -1
 . 51، ص 2راجع هامش رقم  -2
 .82، صالمصدر نفسه -3
 .52، صالمصدر نفسه -4
 . 66-65، صالمصدر نفسه -5
ن الكريم وتعصير التّ  عليم العمومّي مثال محاوالت لويس ماشويل مدير التّ  -6

ٓ
. راجع: عليم الزيتونّي التدّخل في طرق تعليم القرا

 .72، صالمصدر نفسه
7-  

ّ
 ذي صعد صعودا "صاروخيّ من زعمائها علي باش حامبه وعبد الجليل الزاوش ال

ّ
ة  ونسيّ ة التّ ياسيّ ة والسّ م الوظائـف اإلداريّ ا في سل

 . 84-08، صالمصدر نفسهله. راجع:  عم الماصونّي بفضل الّد 
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 1ةللماصونيّ 
ّ
ال املستندات  تنّوعت  اعتمدها  . وقد  ���ي  ف 

ّ
بانتسابھ    املؤل ق 

ّ
يتعل االّ��ام م��ا ما  لذلك  إثباتھ 

   ة للفكر ا�حّر و�سيّ لتّ ل�جامعة ا
ّ
ان ألشغال  سميّ قر�ران الرّ عوة املاصونّية مثلما يثبتھ التّ �ي �عّد من فروع الّد ال

للفيدراليّ  األمميّ املؤتمر�ن  أيام  ة  بروما  املنعقدين  ا�حّر  للفكر  أيام    1904سبتم��    22-20ة    7-3و�اريس 

 1905سبتم��  
ّ
للن عودتھ  عن  فضال  األصليّ .   ة  �خة 

ّ
بالل الفر�سيّ املكتو�ة  التّ غة  "روح  كتاب  من  ��  ة  حّرر 

ار والهاش�ي السب��. 
ّ
ف جما�� شارك فيھ رفيقاه س��ار بن عط

ّ
القرآن" املنسوب إ�� الثعال�ي، بينما هو مؤل

 –وقد جاء �� إهداء ذلك الكتاب 
ّ
   ة ما يؤّ�دجمة العر�يّ ذي حذف من ال��ّ ال

ّ
 .2عال�يماصونية الث

ة  حف الفر�سيّ ، و�عض الّ� 3ة�� أّن الشاي�ي قد استعان كذلك ببعض الوثائق األرشيفيّ وتجدر اإلشارة إ

 الصّ 
ّ
 ادرة �� تلك الف��ة لتأكيد انتماء الث

ّ
أثناء إقامتھ بمصر ب�ن    املصرّي   رق األعظم الوط�يّ عال�ي �حفل الش

 .19024-1897سنوات 

ماصونيّ  خصوص   �� مقنعة  رؤ�ة  تقديم  �ستطع  لم  ف 
ّ
املؤل أّن  بورقيبةبيد  ل�جمهور�ّ   ة  رئيس  ة  أّول 

(و�سيّ التّ  التّ 1987-1957ة  غلب  إذ  توافق  ).  إ��  �ش��  ناحية  من  فهو  واستنتاجاتھ.  مواقفھ  ع��  ناقض 

الفكر ا�حّر وتحر�ر املرأة املسلمة وطبي املبادئ املاصونّية مثل  النّ بورقيبة مع �عض  ،  5ظام ا�جمهورّي عة 

االش��ا�ّي  ر 
ّ

باملفك ره 
ّ
فيلسيا�شالي داعية    املاصو�ّي   وتأث ادي�ا�� الرّ   وا�حامي  FelicienShollay  الّسلم 

بورقيبة  6Gaston Bergeryبرجري   قسطون   املاصو�ّي  انضمام  أّن  إ��  يذهب  أخرى  ناحية  من  لكّنھ   .

 سنة  
ّ
 �� ف��ة    1972للماصونية لم يتّم إال

ّ
�� شهر   رق الكب�� الفر��ىيّ رئاستھ لتو�س أثناء ز�ارتھ إ�� مقّر الش

 Jean Marcادرة مثل قاموس جان مارك أركتنقياستنادا إ�� أحدث القواميس املاصونّية الصّ   19727جوان  

Aractingi  ّ8تحت إشراف دانيال ليقو 2006ادر سنة  والقاموس الصّ  2018ادر سنة الصDaniel Ligou. 

الرّ   وال شّك  منطقّي أّن هذا  غ��  أّن   أي  إ��  أشار  فقد  ف 
ّ
املؤل بتناقضات  ق 

ّ
يتعل ما  م��ا  ألسباب عديدة 

فها    . �عامل مع املاصونّية �عامال وظيفيا شب��ا بتعامل األفغا�ّي 9بورقيبة �ان ماصونيا دون م��ر
ّ
معها ح�ن وظ

ل املاصونّية معارض لفكرة االستعمار.  حّرر من االستعمار خاّصة �� ظّل وجود تّيار داخ�� خدمة رهان التّ 

 سنة  بينما يصّر من جهة أخرى ع�� أّن بورقيبة لم ينضم للماصونيّ 
ّ
!!! وهو طرح ال �ستقيم خاّصة  1972ة إال

الوطنيّ  ا�حركة  التّ إذا ما عرفنا مسارات  الزّ و�سيّ ة  القادة األفذاذ ضم��ا مثل  النّ ة ووجود �عض    قا�ّي عيم 
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 . 100، صالمصدر نفسه -7
 . 103-102، صالمصدر نفسه -8
 .101صالمصدر نفسه،  -9
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ّ
   ستورّي وصا�ح بن يوسف األم�ن العام ل�حزب الّد   1952ل سنة  ذي اغتيفرحات حشاد ال

ّ
ذي تّمت  ا�جديد ال

   1962تصفيتھ سنة  
ّ

 إثر خالفھ الش
ّ

رات وغ��ها  ه�� مع بورقيبة حول اتفاقيات ا�حكم الذ
ّ

ا�ي. �ّل هذه املؤش

فرضيّ  إ��  مطم�ن  غ��  الباحث  ل�خصيّ تجعل  تو�س  "استقالل"  فر�سا  �سليم  إم�انية  غ��  ة  مضمونة  ة 

 
ّ
  املاصو�ّي  قا��ّ الوالء لنسقها الث

ّ
 ال

ّ
ل ا�جناح الث

ّ
 لالستعمار وما �عد االستعمار.  واأليديولو��ّ  قا��ّ ذي يمث

  خاتمة:  -3

قيمة   الكتاب  هذا  ذاتيكتسب  العر�ّي   معرفّية  بالعالم  األف�ار  تطّور  تار�خ  إبراز  مجال   �� خاّصة    بال 

 
ّ
للظ العميقة  بالب�ى  االستعماوعالق��ا  والّد ر�ّ اهرة   ة 

ّ
الت طيّ ولة 

ّ
ع��  سل تقتصر  لم  املاصونّية  أّن  باعتبار  ة 

 ياسيّ ة والّس ظم اإلدار�ّ اخ��اق النّ 
ّ
ما ذهبت إ�� أ�عد من ذلك ح�ن أ�حت استعمارا  ة العر�يّ قافيّ ة والث

ّ
ة، و�ن

 ا واستالبا أيديولوجيّ ثقافيّ 
ّ

ھ ا�حالة  ة مثلما اف�حت عنة ا�حضار�ّ ة والهو�ّ ة الوطنيّ خصيّ ا يروم م�خ ال�

ة ووضوح.و�سيّ التّ 
ّ
 ة بدق

� مشاريع ا�حداثة بالعالم العر�ّي 
ّ
ة،  ة حقيقيّ إذ لم تؤّسس ع�� دعائم معرفيّ  .ولعّل ذلك أحد أسباب �ع�

والرّ  وا�خادعة  ا�خاتلة  �سوده  إطار   �� تّمت  ما 
ّ
مفاهيم  و�ن ضعف  يفّسر  ما  وهو  واملهادنة.  وا�خوف  �بة 

� عمليات االنتقال الديمقراطي واالزدهار ا�حضاري. املواطنة والعدالة 
ّ
 االجتماعية واملساواة ومن ثّمة �ع�
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