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تقدم أحد رجاات القلم كالفكر ﾌن ﾀعوا بｵ ال》ضاؿ السياسي  ي 『ذ《 اﾇرحلة ب موضوع ｸث》ا يتؾسي
 إذ 『و ديｳ اأبعادمشركع متكامل متعدد فال》ضاؿ ع》د《 .  الديｳ م》هاجا ي اﾅياةكاإصاحكااجتماعي 

فهو . الطريف ي اأمر ع》د أﾁد توفيق اﾇدي أن』 بدأ نضال』 م》ذ نعومة أظافر《ك. كاجتماعي كسياسي كثورم
『ذ《 الشخصية ال》ادرة | ｼظ . 1"حيثما تكوف الثورة أكوف كتكوف ثورة حيثما أكوف. خلقت ثائرا: "القائل

لكن الوقت حاف كي يت》اكؿ اﾇؤرخوف ككل اﾇهتمｵ . بالدراسة من قبل أسباب بعضها موضوعي كاآخر ذاي
بالشأف اﾇغاري بالدرس كفاح 『ذا الرجل اﾇصلح الذم ناضل م》ذ نعومة أظافر《 من أجل ｼرير بلدي』 تونس 

كجاءت ي أربعة أجزاء ، " حياة كفاح"ستكوف البداية من خاؿ مذكرات』 الｰ ع》وها . كاﾄزائر ككافة اﾇغرب العري
:  ك『ي الطبعة الثانية الｰ اشتملت على 1988ي طبعة للمؤسسة الوط》ية للكتاب باﾄزائر س》ة 

  }زء اأكؿ ي تونس م》ذ الوادة إﾄ1925ا 

  زائر من س》ةﾄزء الثاي ي اﾄ1954 إ{ 1925ا 

  زء الثالث خاؿ الثورة منﾄ1962 إ{ 1954ا 

  سلحة، منﾇزء الرابع بعد الثورة اﾄاز الكتاب1973 إ{ 1962اﾍ(| ي》شر)  ك『و تاريخ إ .

س》قتصر ي 『ذا العمل على التعريف بأﾁد توفيق اﾇدي كلو بشكل مقتضب من خاؿ مذكرات』 الｰ امتدت ما 
 ｵا『ا . 1973 ك1905بﾃ ｰتأ『بة كالﾇا 『ة كانت جّد حساسة ي تكوين شخصيتｱرة بفﾇذ《 ا』 كس》هتم ي

ب》فس』 فｱة التحفز م الوثبة أم اﾇرحلة التونسية كس》توقف ع》د أك{ بوادر نشاط』 على تراب باد آبائ』 كأجداد《 
م》هجيا س》كتفي باعتماد ال》ص كما جاء على لساف كاتب』 كلن ندخل حاليا ي . اﾄزائر كبالتحديد من قس》طي》ة
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 لدي》ا مؤشرات كافية على علّو صدقية ما جاء ها، إذ كاف خاصة كﾎنأم نوع من نقد الوثيقة أك التعليق عليها 
، بادرت ليا بتسجيل』 حسب عادي: " أﾁد توفيق اﾇدي يقوؿ  فهي قراءة . 2"كاف ذلك أكؿ حديث ي أكؿ يـو

بالوط》ية الصادقة كاﾇتوثبة دكف حساب " فطريا"من الداخل نكتفي من خاﾈا بإبراز الشخصية الثائرة كاﾇتشبعة 
للدفاع عن الوطن الذم جاء ع》د أﾁد توفيق اﾇدي ي أكسع معاني』، أم اﾇغرب العري كإف كاف مسرح』 العملي 

 .3تونس م اﾄزائر

 الصبي الثائر والم》اضل: أحمد توفيق المدني  -1

 اﾇوافق 1889كلد أﾁد توفيق اﾇدي بتونس ي اأشهر اأخｴة من القرف التاسع عشر كذلك يـو غرة نوفمر س》ة 
أّما أبو《 ﾊمد فهو من مواليد . 『و سليل عائلتｵ من اﾇهاجرين اﾄزائريｵ.  『جريةﾀ 1317ادل الثانية س》ة 24

عرؼ ب》زا『ت』 كقد ". بقية من كبار علماء اﾄزائر" مدي》ة اﾄزائر كتلقى علوم』 العربية باﾄامع الكبｴع》دما ا تزاؿ ب』 
كأمانت』 كاستقامت』 كثرائ』 ك『و ﾌن أقبلوا على العلم ي جامع الزيتونة ليتو{ بعد ذلك إمامة جامع زاكية الشيخ 

『اجر جد《 ككالد《 إ{ تونس ع》دما . (أمｵ اأم》اء) أما جد《 فكاف شيخ بلدية العاصمة اﾄزائرية .ابرا『يم الرياحي
1870اشتد ااضطهاد الفرنسي ككاف ذلك س》ة 

كما مثل اﾇ》اخ .  قبل الثورة الكرل الｰ قاد『ا اأخوين مقراي4
أبواب اﾅياة " العائلي الذم احتض》』 ك『و صغｴ اﾇدرسة اأك{ الｰ أنشأت』، كاﾇعلم اأكؿ الذم فتح ي كجه』 

 .  5"اﾅرة الشريفة حياة التضحية كاﾄهاد كالفداء

بدأ أﾁد توفيق اﾇدي حياة كفاح』 ك『و صي، كقد ا『تمت أم』 بتعليم』 أك{ مبادمء الفضيلة كاجت》اب الرذيلة ك| 
كما تسميهم أم』 بل اـز البيت كتعلم قصار السور كبعضا من اأحاديث ال》بوية ك『كذا " الزكافرية"تｱك』 ﾔتلط ب

أدخل』 كالد《 الكتاب كعمر《 ﾂس س》وات كｾيز ك『و يتابع . كما يقوؿ" ك》ت أكر من سｳ بأعواـ عديدة" 
سي "دركس الكتاب ｸفظ』 اﾇتقن كحسن سｴت』 فلم ي》ل من اﾇؤدب إا الرضى كمن أقران』 الذين كانوا ي》ادكن』 ب
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ما دمت باﾄزائر فسأكوف بｵ العاملｵ كإف رجعت لتونس فسيكوف كفاحي رﾃيا، قوا كعما لفائدة اﾇغرب العري كافة، ا نفرؽ بｵ جزء من   " 

. 9. ص. 2، ج.ـ.، اﾇدي، ـ"أجزائ』
4
كي .  أكتوبر ｺقتضا《 ｾ》ح اﾄ》سية الفرنسية ليهود اﾄزائر24 بتاريخ" Le décret Crémieuxأمر كراميو " تاريخ صدكر ما يعرؼ ب1870  

 اندلعت الثورة الｰ قاد『ا اأخوين مقراي كذلك بسبب مشركع افتكاؾ اأراضي من أصحاها كｾتيع اﾇستعمرين ها ككانت مساحتها 1871مارس 
الزعيم الثائر مقراي ي .  『ك500 000تتجاكز اؿ .   مام من نفس الس》ة5كانتهت بقتل ٌ
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انتهت فｱة الكتاب كأصبح على إثر『ا أﾁد توفيق اﾇدي قادرا على قراءة كل الصحف . إا  التقدير" اﾇدي
كبدأ .  كما يقوؿ6"على السياسة العامة كأساليبها كأكاذيبها"كتفتق ذ『》』 . التونسية ك| ﾒتز بعد سن التاسعة

.  ｺجادلة من حول』 من أتراب』 لك》』 كجد أف ا أحد م》هم يطلع على جريدة أك يتكلم ي السياسة كلمة

كصادؼ أف كاف أكؿ من دفع ｿن ثورة . نشأ لدل أﾁد توفيق اﾇدي كعي مبكر بضركرة التصدم للظلم كالقهر
ضربا مرحا على أحد ذات مرة لقد اهاؿ 『ذا اأخｴ . أﾁد الصي 『و مؤدب』 الذم يعلم』 القرآف ي الكتاب

كفعا كجد『ا ي رفيق』 الذم انقض على اﾇؤدب ليشل . ككاف الولد يصيح كيستغيث كأن』 يطلب ال》جدة. الصبياف
ضد : إف الثورة العاتية ي سبيل اﾅق: " ك『كذا تلقى أﾁد أكؿ درس عملي ي حيات』 قائا . حركت』 م》تصرا ل』

ｵﾇ7"الظلم كالطغياف، تقضي على بطش الظا .

 ال》ضاؿ『كذا كانت بداية أﾁد توفيق اﾇدي ككانت مؤشرا ا لبس في』 عن نضج مبكر كحس مر『ف كｼفز إ{ 
لظلم مهما كاف مأتا《 كسيتضح 『ذا التوج』 كيزداد صابة كعمقا مع مركر الزمن كإمعاف اﾇستعمر ي ؿكرفض 

نشأ أﾁد توفيق . الظلم يومئذ 『و القاعدة كالعدؿ يومئذ 『و الشذكذلقد نشأ رافضا للظلم ككاف . بطش』 كجركت』
اﾇدي ثائرا على كل عدكاف يقｱف』 قوّم متجر على ضعيف ا ﾕلك قوة الدفاع مهما كاف ج》س أك لوف أكدين 

『ذ《 ال》ظرة اﾇ》فتحة على اآخر، 『ذا اآخر الذم ليس بالضركرة أف يكوف عربيا مسلما، . ذلك الضعيف اﾇهاف
فا غرابة أف . 『ي الｰ ميزت شخصية أﾁد توفيق اﾇدي اﾇ》اضل، الرافض للظلم مهما كانت ضحيت』 كأي》ما كانت

ي》شأ الصي على ذلك حساسا آاـ اآخرين ك『و الذم ما كاف يسمع من الوالدين كاﾄّد كمن اﾆاؿ إا أحاديث 
. 1830اﾈمجية كالوحشية كالفظاعة الｰ ارتكبها اأدناس الفرنسيوف بعد جرﾕتهم ال》كراء بسيدم فرج س》ة 

أصوؿ كأجوؿ بｵ صفوؼ اأعداء، ...ك》ت أتصور يومئذ كأنا الصي الضعيف أنｳ قد تقمصت شخصية الزعيم"
. 8"أخلص ال》اس من الظلم كالطغياف، كأحرر اأرض من طاغوت ااستعمار كأدناس』 ...أمزؽ ملهم
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 19.، ص1، ج.ـ.اﾇدي، ـ". ك》ت م》اضا صبيا...كتفتق ذ『ｳ عن السياسة العامة كأساليبها كأكاذيبها  " 
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 21. ، ص1، ج.ـ. اﾇدي، ـ 

8
يستمع إ{ ما يتداكؿ حوؿ آاـ شعب ج》وب افريقيا ك『و شديد التأثر -  ك『و ابن السادسة- إضافة إ{ ما ﾃع』 عن اﾄزائر كاف أﾁد توفيق اﾇدي  

. 8. ، ص1، ج.ـ.اﾇدي، ـ. 
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ｺثابة حطب جاؼ يزيد نｴاف قلب』 اﾇوقدة التهابا كتزداد ثورت』 ك『و تلميذ باﾇدرسة ي   9كاف كل عدكاف جديد
فت》فجر مهددة 『وجاء " لكن ﾁاس』 الوقاد دفع』 إ{ ﾋاطبة التاميذ مطلقا لعاطفت』 الع》اف . كسط ﾊدكد كضيق

『ذا ال》شاط السياسي اﾇمزكج ｸماس الشباب الو『اج جعل م》』 ﾊط أنظار اﾇستعمر الذم شعر ｹطورة . 10"
كبالفعل . كاف ا بّد من كضع حّد لتحركات الشاب أﾁداأك{ كمع انداع اﾅرب العاﾇية . انتشار أفكار《 بسرعة
 س》ة ككانت التهمة اﾇوجهة إلي』 بل الｰ زادت من إصرار《 على ال》ضاؿ بكل ثقة ي 16أكدع السجن كعمر《 

، أم ع》د هاية 1918كخرج م》』 ي نوفمر س》ة . س》واتأربع كقضى ب』 . ال》فس 『ي العمل ضد السلطة الفرنسية
. اﾅرب

غادرت سجｳ كأنا أضطـر نارا كقد عقدت العـز على كلوج باب اﾄهاد من جديد : " يقوؿ أﾁد توفيق اﾇدي 
مع بقاء ...إﾐا على أسس أخرل كمع رجاؿ آخرين كقد غｴت اﾅرب العاﾇية اأك{ اﾇفا『يم كقلبت اأكضاع

أا ك『و ｼرير اأكطاف كبعث اأﾉاد كاحتاؿ مكاف ائق بｵ شعوب اأرض كدكﾈا ...اﾈدؼ اأساسي ثابتا
إف ﾀا『ｴ الشعب التونسي كأغلب الطاب اﾄزائريｵ الذين كانوا يرتادكف جامع الزيتونة 『بوا : " م يضيف . 11"

ｳاسبة اافراج ع《ｺ ｰيعا لتحيﾀ . كل ذلك زاد من مكانت』 . 12"ككانت كفود『م زرافات ككحدانا طيلة أياـ عدة
كاف يـو ｼرير . "  فكاف يوما عظيما ي تاريخ حيات』1920 فيفرم 1كجاء يـو . كمن إشعاع』 بｵ ال》اس

كبالفعل استفادت تونس . 13"الصحافة التونسية من عقاﾈا كازدانت اآفاؽ الفكرية كالسياسية كاأدبية بتونس
كباقي اﾇستعمرات الفرنسية من اﾄّو التحررم نسبيا الذم ساد أجواء هاية اﾅرب العاﾇية اأك{ كنقاط كيلسن 

كفعا لقد شعر أﾁد . إذ عادت صحف إ{ الصدكر بعد حجبها كظهرت أخرل. اأربعة عشر كمؤｾر فرسام
توفيق اﾇدي بالسركر كالغبطة خاصة ﾇا رأل فصا ﾌتعا، كاف قد ترﾀ』، يعرم السياسة الفرنسية بتونس كيش》ع 

.  14"اﾇشｴ"بوسائلها كأ『دافها يصدر ｷريدة 

                                                           

9
، م كاف ااستياء على مدي》ة طرابلس 1912، احتلت فرنسا مدي》ة فاس باﾇغرب اأقصى كفرضت اﾅماية على البلد س》ة 1911 مام 31  

  .دكلة ال》مسا كاجر ｾتلك ظلما كعدكانا اقليمي البوس》ة كاﾈرسك... من قبل اإيطالي1911ｵ سبتمر 29الغرب ي 
10

.  اأكساط اﾇثقفة باﾆصوصع》د ناحظ ال》زعة الركم》سية السائدة آنذاؾ  
11

. 150. ص، 1، ج.ـ. اﾇدي، ـ 
. 151. ، ص1، ج.ـ. اﾇدي، ـ12

13
. 162.، ص1، ج.ـ. اﾇدي، ـ 

14
من ﾉددا ر《 مﾀｱا أعيد م》ع اﾄريدة ككعلى إثر صد.  كاف اﾇقاؿ اأصلي مكتوبا بالفرنسية ك『و أحد الصحفيｵ الفرنسيｵ اﾇ》اكئｵ لاستعمار 

. 164. ، ص1، ج.ـ.اﾇدي، ـ. الصدكر
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أما أ『م خطوة ي حياة أﾁد توفيق اﾇدي فتمثلت ي انضمام』 رﾃيا إ{ أ『م معقل لل》ضاؿ السياسي اﾇهيكل ي 
 بصفة عضو باللج》ة الت》فيذية كأمｵ عاـ للقلم العري 15تونس أا ك『و اﾅزب اﾅر الدستورم الذم أسس』 الثعالي

كاصل أﾁد توفيق اﾇدي كفاح』 بكل الوسائل كعلى ﾀيع اأصعدة كأﾑها الصحافة . 1920ها ككاف ذلك س》ة 
كانت حياي الصحفية بتونس طيلة اﾇدة الｰ ك》ت : " يقوؿ . الｰ أدرؾ تأثｴ『ا على ال》اس كي سياسة اﾇستعمر

فيها على رأس الكفاح حياة شرؼ كفخار ا أشهد أنا كحدم هذا بل يشهد ب』 التونسيوف ﾀيعا كيشهد ب』 
كباإضافة ا{ موقع』 ي اﾅزب اﾅر الدستورم دعم أﾁد توفيق اﾇدي بكل . 16"اﾇطلعوف من رجاؿ الشرؽ كالغرب

 ككانت حركة نضاؿ 『ي أيضا ذات بعد 17ثقل』 ماديا كمع》ويا اﾅركة ال》قابية الｰ اسسها ﾊمد علي اﾅامي
ك| تعد قادرة على ما يبدك على إسكات صوت " سلطة اﾅماية"لقد ضاؽ صدر . اجتماعي أكا كسياسي ثانيا

كفعا جاء اإبعاد الذم . أﾁد توفيق اﾇدي كفكرت ي التخلص م》』 فكاف قرار إبعاد《 هائيا عن الｱاب التونسي
| يتوقع』 أﾁد توفيق اﾇدي بالفضاضة كالع》جهية الｰ ميزت سياسة ااستعمار، ككاف ذلك على الساعة الثانية من 

كأخذ ...كاف مسيو كامبانا ي》تظري ي مكتب』 " : يقوؿ أﾁد توفيق اﾇدي . 1925يـو السبت خامس جواف 
ﾓاسبｳ بإط》اب عن مآخذ قانونية تشمل أعما‾ ي اﾅزب كي الشعب كأعما‾ ي جامعة عمـو عماؿ 

كناكلｳ كرقة ﾌضاة من اﾇقيم العاـ الفرنسي فيها اأمر بإبعادم من تونس ...كما نشرت』 عن الريف...تونس
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『و . ـ 1944 كتوي ي أكؿ أكتوبر– ـ  1876 سبتمر  5 اﾇوافق 『ػ 1293  من عاـ شعباف  15عبد العزيز الثعالي كلد ي  

يعتر من القائل الذين زاكجوا بｵ السياسي كالديｳ، كبｵ احلي كاإقليمي كالعاﾇي ي عملهم للتخلص من ااستعمار . سياسي كديｳ تونسي زعيم
. أكا كضد أعداء الدين اإسامي ثانيا ااحتاؿ الفرنسي فقد كاف ي تونس قطبا كم》اضا بارزا ضد .كظلم』 كالرفعة باجتمع كالرقي ب』 ي الوقت ذات』
كلد عبد العزيز الثعالي ي  . جعل』 عرضة لل》في كالｱحاؿ ي سبيل دعوت』 كمبادئ』اأمر الذم كاﾇقاكمة فهو كما يوصف بأن』 داعية اإصاح كالتجديد

رافضا العمل مع الفرنسيｵ الذين كانوا قد  تونس اجا『د اﾄزائرم الذم 『اجر إ{ عبد الرﾁن الثعالي جد《. مدي》ة تونس باﾄمهورية التونسية
 (.كيكبيديا: اﾇصدر ).اﾄزائرآنذاؾ احتلوا

16
. 1ج. ـ.ـ. 244.  ص 

كلك》ها | تعمر إا بضعة أشهر، ｾك》ت خاﾈا من اانتشار  1924 ظهرت عاـ .تونسية م》ظمة نقابية 『ي أكؿ  جامعة عمـو العملة التونسية17
ﾊمد علي  من أبرز مؤسسيها. بالشماؿ التونسي، ككصلت إ{ م》طقة اﾇ》اجم باﾄ》وب الغري ب》زرت بسرعة ي العاصمة التونسية كي م》طقة

اﾅزب  التونسي كمن اﾅزب اﾅر الدستورم كجدت 『ذ《 اﾄامعة ي بدايتها مساندة من .كاﾇختار اﾆمｴم كأﾁد بن مياد كالطا『ر اﾅداد اﾅامي
اﾅزب ااشｱاكي  الفرنسية الｰ يهيمن عليها آنذاؾ غرﾕ』 فرع الك》فدرالية العامة للشغل الذم كاف يسعى إضعاؼ نقابة الشيوعي التونسي

كاإصاحيوف، ｺا جعلها تبقى  أم بعد بضعة أشهر فقط من ظهور『ا ｼالف ضد『ا ااشｱاكيوف كالدستوريوف 1925 ي مطلع عاـ. بتونس الفرنسي
". كيكيبديا " اﾇصدر .شب』 م》فردة أماـ التتبعات العدلية كبالفعل أحيل قادها على احاكمة كال》في، ｺا قضى عليها

http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1293_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1293_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1876
http://ar.wikipedia.org/wiki/1944
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1924
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_(%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_(%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_(%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_(%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_(%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/1925
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إ{ أف اجتزت اﾅدكد فإذا ي أسلم كبضاعة إ{ ...أخذت ت》هب اأرض...كامتطيت سيارة شرطة ...حااّ 
.  18"كميسار البوليس بع》ابة 

كلكن، رّب ضارة نافعة، إذ | يكن اﾇستعمر على دراية تامة بشخصية أﾁد توفيق اﾇدي، إذ بعد يومｵ فقط 
 : " الｰ يقوؿ ع》ها كعن أ『لها قضاﾑا ي ضيافة أ『ل ع》ابة مكرما معززا، غادر أﾁد توفيق اﾇدي إ{ قس》طي》ة

الزا『رة قد ﾀعتｳ هم أياـ الدراسة بｵ أساطｵ جامع الزيتونة، " قرطة"كجدت العشرات إف | اقل اﾇئات من أ『ل 
 ｰاح من كالدم من جهة، كمن ذكم قرابﾅختلفة، كلوا إﾇسامرات كاحاضرات اﾇأك اجتمعت هم ي حفات ا

نت اｽذت من قس》طي》ة الفيحاء الزا『رة موط》ا ‾، كمن أ『لها كأﾍاد『ا ؾبالعاصمة اﾄزائرية من جهة أخرل ، ؿ
ك . شاط』 كلكن ي ظركؼ أخرل كبوسائل مبتكرةف كمن 『》اؾ استعاد 19"رفقاء ي نضاؿ جديد ككفاح مرير

قالت في』 " ضيف معتبر"بيانا ｼت ع》واف " ال》جاح"تفاعا مع قدكم』 إ{ أرض اﾄزائر بلد اأجداد نشرت جريدة 
إثر ما بلغ》ا من خر إبعاد ااستاذ أﾁد توفيق اﾇدي الكاتب للحزب اﾅر الدستورم كالرابطة القلمية كصاحب : "

بتونس، حضي》ا بوفادت』 علي》ا بباد قس》طي》ة ف》زؿ لدي》ا ضيفا ｱﾊما، ﾐثل ي شخص』 جارت》ا تونس " تقوم اﾇ》صور"
. 20"كال》هضة التونسية كاﾅزب اﾅر الدستورم كقد صادؼ ｻلة كاحｱاما بｵ أعياف الباد 

كرامة العرب كأﾉاد ااساـ كذكريات البطوات الｰ ا " بقي أﾁد توفيق اﾇدي ي قس》طي》ة أسبوعا رأل في』 
الزا『رة قد " قرطة"كجدت العشرات إف | اقل اﾇئات من أ『ل : " ك『و القائل أيضا . "...يتجرأ على ﾊو『ا التاريخ

ﾀعتｳ هم أياـ الدراسة بｵ أساطｵ جامع الزيتونة، أك اجتمعت هم ي حفات اﾇسامرات كاحاضرات اﾇختلفة، 
كلوا إﾅاح من كالدم من جهة، كمن ذكم قرابｰ بالعاصمة اﾄزائرية من جهة أخرل ، لك》ت اｽذت من 

كاف اأسبوع الذم . 21"قس》طي》ة الفيحاء الزا『رة موط》ا ‾، كمن أ『لها كأﾍاد『ا رفقاء ي نضاؿ جديد ككفاح مرير
قضا《 أﾁد توفيق اﾇدي بقس》طي》ة حافا بال》شاط كاللقاءات مع العديد من اﾇ》اضلｵ ككبار اﾇشائخ كظهرت 

لقد نضجت أفكار《 . بصورة جلية أ『م ع》اصر أفكار《 ااصاحية كجزء ا يتجزأ من رؤيت』 الشمولية لل》ضاؿ

                                                           

18
. 337-335. ، ص1، ج.ـ. اﾇدي، ـ 

19
. 340.، ص1ج. ـ. اﾇدي، ـ 

20
 . 338. ، ص1، ج.ـ. اﾇدي، ـ 

21
  .340. ص، 1، ج.ـ.اﾇدي، ـ  



7 

 

ب》ضج ｻربت』 التونسية الｰ كانت ثرية كمت》وعة اا『تمامات ك『ا 『و يبلور『ا كيضعها ي خدمة اﾅركة ال》ضالية 
. اﾄزائرية

『ذ《 بعض اﾇعلومات عن اﾇسｴة ال》ضالية كالسياسية أﾁد توفيق اﾇدي ك『ي ا تغطي إا جزءا من آرائ』 
كستليها أفكار《 ااصاحية ي اجاؿ الديｳ " حياة كفاحي"كتوجهات』 كأفعال』 خاؿ اﾇرحلة التونسية من 

.  كااجتماعي لكوها جزء ا يتجزأ من مشركع نضا‾ متكامل

    

ااصاح ااجتماعي والثقافي والتربوي : آراؤ《 ااصاحية  -2

ثائرا على . يقوؿ أﾁد توفيق اﾇدي أن』 خلق ثائرا على نظم فاسدة كانت مفركضة على باد《 ｸكم السيف كال》ار
ثائرا على من ادعوا يومئذ الزعامة، | يريدكا من كرائها إا تس》م . " 22تقاليد بالية حطمها الزماف ك| ﾓطمها أ『لها

صدكر اجالس اﾄوفاء اﾆاكية الﾈ ｰا صورة كليس ﾈا ﾊتول كاإحراز على ما تصبو إلي』 نفوسهم الدنيئة من 
مكاسب تعمر اﾄيوب كｽرب ال》فوس، كمن نفوذ لدل اﾇستعمر احتل، كانوا يركن』 عظيما كك》ا نرا《 حقارة كمذلة 

ففيما كاف ﾓفز الطلبة على تغيｴ . ثار أﾁد توفيق اﾇدي على كل ما اعتر《 سببا ي اﾄمود الفكرم. 23"كخضوعا
ｵوف يريد أف ي》قض ما أبرمت』 : " ما بأنفسهم كاف بعض اأساتذة يسخركف م》』 ك『و يسمعهم قائل《ﾉ 『فإن 》دعو

كا إف يد اه | تـر إا : يد اه، كإي أذكر كما أذكر يومي 『ذا، أنｳ ك》ت أصرخ ي كجو『هم ﾊتدما صارما 
اｴﾆ كالصاح كإﾐا الوسط اﾇ》حل كاﾄامعة اﾇهلهلة كتفرؽ الكلمة كاﾆضوع للمستعمرين كعدـ ااستعداد لرّد 

إف اه ا يغｴ ما بقـو : كاه سبحان』 يقوؿ ....العدكاف خافا ﾇا أمر اه ذلك 『و الذم مكن العدّك من رقاب》ا
. 24"حｯ يغｴكا ما بأنفسهم

                                                           

22
 كبداية القرف العشرين ك『ذا دليل على مدل انتشار 『ذا 19 يلتقي اﾇدي مع زعماء التيار اإصاحي الذين عرفتهم الساحة ااسامية خاؿ القرف  

. التيار
23

. كالقصد من كام』 شيوخ الطرقية كما سيأي احقا كمن دكف أم لبس. 6. ، ص1ـ، ج. ـ 
24

.  س》ة12『ذا الشاب الذم ﾒا『ر بصوت اﾅق أماـ من هاكف من أساتذت』، ا يتجاكز عمر《 . 7.، ص1ـ، ج. ـ 
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ككاف كلما .  الｰ كاف يصدر『ا بباريس ﾀاؿ الدين اأفغاي كﾊمد عبد《25"العركة الوثقى"كاف خال』 من قراء ﾉلة 
" العركة الوثقى"خرج 『ذا اأخｴ من البيت اغت》م اﾇدي كأكاد خال』 كأكاد خالت』 فرصة خركج』 ليأخذكا أعداد 

 انتقل أﾁد 1909كي س》ة . لساف اﾅزب الوطｳ اﾇصرم كيتولوف قراءها بشغف ا يوصف" اللواء"ك" اﾇؤيد"ك
ككاف يدير『ا زيتوي " فضاء من التونسيｵ"توفيق اﾇدي من الكتاب إ{ اﾇدرسة القرآنية اأ『لية الｰ قاـ بتأسيسها 

علـو الدين، ال》حو كالصرؼ، :  ككاف قد تلقى الكثｴ من العلـو 1913أهى ها دراست』 س》ة . 『و ﾊمد صفر
فكانت . إضافة إ{ دراسة القرآف مفسرا ميسرا...الباغة كالرياضيات، الكيمياء كالطبيعة كمبادئء اللغة الفرنسية

م دخل اﾄامع اأعظم جامع الزيتونة، كدخل اﾇدرسة اﾆلدكنية الｰ تعّد . بداية تكوي》』 اﾇعري جامعة شاملة
أما ｷامع الزيتونة فقد اختارل》فس』 . تكميلية للدراسة الزيتونية فيما يتعلق خاصة بالعلـو الرياضية كالتاريخ العاـ

ك》ت أطلب العلم أجل العلم ا أجل : "يقوؿ . م》هاج دراسة خاّصا ب』 ا يتقيد بص》ف كا يشارؾ ي امتحاف
 .ك『و ما يؤكد نزعت』 التحررية كنفس』 الثورم كقّوة شخصيت』. 26"م》صب

فمن ﾃعｳ كأنا أخطب كطاﾇا خطبت، فكأن』 . "كاف شديد التأثر باﾇصلح كالزعيم السياسي عبد العزيز الثعالي
『ذا التأثر بالشيخ | ﾕر دكف أف يｱؾ أثر《 ي الشاب اﾇتقد حيوية أﾁد توفيق . 27"يسمع الثعالي ي ﾈجت』 كنرات』

فجاءت أفكار《 ااصاحية كرｺا الثورية آنذاؾ متقدمة على ما 『و سائد ي عصر《 كدعوت』 إ{ تعليم اﾇرأة . اﾇدي
دعوة إلى " س》ة كبضعة أشهر ع》ون』 15لقد كتب مقاا ي جريدة الفاركؽ اأسبوعية ككاف عمر《 . مثا

اﾇرأة التونسية كغｴ『ا من نساء العا| إذا ما كجدت : " كبدأ《 『كذا  " الواجب، أو المرأة التونسية والتعليم
لكن قضى اه على 『ذا القطر التعس . علما صحيحا كتربية اسامية ｸتة يكوف ﾈا دكر مهم ي اﾅياة ااجتماعية

كي مقاؿ رابع ل』 ي نفس اﾄريدة كتب』 بتاريخ . 28"بأف تكوف نساؤ《 مسابقات للرجاؿ ي ميادين اﾄهل كالفساد
أكﾈا إن》ا ترك》ا شعائرنا الدي》ية اﾇطهرة كنواميسها احمدية : " ، يقوؿ مبي》ا أسباب التخلف قائا27-12-1914

أما اﾅلوؿ ." أن》ا ضيع》ا لغة آبائ》ا كأجدادنا، لغة دي》》ا ااسامي: أن》ا خالف》ا عادات》ا القومية كثالثها: الغراء كثانيها 
تعليم اللغة العربية كنشر『ا ي ﾀيع أﾎاء القطر كذلك بإنشاء : ثانيها...تعليم الب》ت: أكﾈا : "فأكرد『ا كما يلي 

                                                           

25
 13صدر أكؿ عدد يـو . موجهة لأمة اإسامية داعيا فيها اأمة إ{ التوحد ﾊمد عبد《 مع ﾀاؿ الدين اأفغاي 『ي ﾉلة أنشأ『ا العركة الوثقى  

 .ﾀ 1301ادل اأك{ 15/ 1884مارس 
26

 . 62. ، ص1ج. ـ. ـ 
27

  49. ، ص1.ج. ـ. ـ 
28

 77. ، ص1ج. ـ. ـ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87
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إحياء العلـو كنشر『ا بｵ كافة طبقات : مدارس خصوصية أك على اأقل كثرة مزاكلتها باﾇدارس اأ『لية كثالثها 
ترؾ الكسل كاإقباؿ على تعلم الص》اعات مهما كانت، فالص》اعة قد أصبحت قواـ حياة : الشعب كرابعها

 ت》ّم عن كعي مبكر كفكر ،ك『ي دعوة لأخذ بزماـ تقدـ الشعوب كاكتساح ميادين العلـو كااخｱاع. . 29"العا|
.  أك حياد عن اأساسياتمتوثب ﾎو اﾇستقبل دكف انبتات

– كيمياء – ﾎو كصرؼ : هيأ أﾁد توفيق اﾇدي اجتياز امتحاف البكالوريا ك『و ي السجن كاجتهد ي دراسة 
– اانساف كاﾅيواف – موسيقى  –آداب – فلسفة – تاريخ – جغرافيا – رياضيات – فيزياء – طبيعة 
كقد أفادت』 ｻربة السجن إذ صب كل تركيز《 . إضافة إ{ حفظ القرآف ك دراسة تفسｴ الزﾋشرم... إ}...ال》جـو

على ااستزادة من ﾀيع العلـو الｰ ك》ت تدرس باﾄامع اأعظم كخرج م》ها أكثر نضجا كأكثر إﾇاما ｺتطلبات 
أغｱؼ "كبعد اﾆركج من السجن أقبل اﾇدي على حلقات جامع الزيتونة العلمية . ال》ضاؿ ضد ااستعمار الغاشم

من معي》ها، كما يقوؿ، كل عذب زاؿ كأعزز بالسماع ما استوعبت』 العｵ من الكتب اﾇت》وعة ي العلـو 
لقد جاء ي . ككاف شديدا ي مواقف』 الرافضة لأفكار كاﾇمارسات السائدة آنذاؾ ي أكساط الطرقية. 30"اﾇختلفة

مذكرات』 ﾇا بدأت حكومة ااستعمار تفكر ي ااستياء على أرض اأكقاؼ اﾆاصة كإﾅاقها بإدارة ااستعمار 
ع》دئذ رأل الذين يعيشوف من موارد اأكقاؼ اﾆاصة اﾆطر ماثا أماـ أعي》هم كفيهم كثرة :  " كتوزيعها ما يلي 

فأخذكا يقｱبوف من اﾅزب " الطرؽ الصوفية"كافرة من مستثمرم القبور، شيوخ الطرؽ الｰ يدعوها باطا بأها 
| يكن موقف』 『ذا . 31"كيربطوف حبلهم ｸبل』 على أف يدافع عن اأكقاؼ اﾆاصة، دفاع』 عن بقية حقوؽ اأمة
لكن فكر《 الراغماي . م》عزا بل سيتكرر ي عدة مواضع من مذكرات』 كيلتقي في』 مع العديد من مصلحي زمان』

. لوف الفرصة حاكلة فك اارتباط بｵ بعض مشائخ الطرؽ كسلطات ااستعمارغجعل』 كأصحاب』 ي اﾅزب يست
لبث دعايت』 كبسط نفوذ《 على طبقات من الشعب كانت إ{ ذلك اｵﾅ أيضا كما كجد اﾅزب الفرصة ساﾎة 

 كما جاء 32"سيدم الشيخ"كا يلذ ﾈا العيش إا بركات " سيدم الشيخ"بعيدة عن اﾅزب ا تسمع إا كلمات 
 القاضي ｺ》ح اﾄ》سية الفرنسية للتونسيｵ الذين 1923 ديسمر 20كما قاـك بشدة قانوف . على لساف اﾇدي

『》ا مرنا على ساعد اﾄد كاﾄهاد، كما يقوؿ، كنظم》ا أنفس》ا . " يطلبوها كالذين تتوفر فيهم الشركط اﾇطلوبة
                                                           

29
. 81-80-79. ، ص1، ج.ـ. ـ 

30
. 161. ، ص1،ج.ـ. ـ 

31
. 174. ، ص1، ج.ـ. ـ 

32
.  نفس』 
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كاأمر ع》دنا أصبح ا يتعلق بالسياسة ...ت》ظيما دقيقا كاندفع》ا ي غمرة كفاح صادؽ، ك》ا مستعدين معها للموت
كأعل》ا『ا حربا ا 『وادة ... فحسب بل أصبح يتعدل ذلك إ{ الدين الذم 『و ذخｴة الشعب كعّدت』 كساح』

. 33"فيها كأصبح》ا ﾎمل راية الدين باليمｵ كراية السياسة بالشماؿ

ك| يكن مشائخ الطرقية 『م الوحيدين الذين استهدفهم أﾁد توفيق اﾇدي بل كّج』 سهاـ نقد《 أيضا إ{ بعض من 
مشائخ الدين الذين اعتر『م متخاذلｵ ي مواقفهم من سياسة اﾇستعمر كأﾑها قضية التج》يس ك| ي》اصركا الشباب 

" كيقوؿ...ما خان》ا يومئذ إا كبار اجلس الشرعي: " فهو القائل . أمثاؿ أﾁد توفيق اﾇدي اﾇتحمسｵ لدي》هم
إن』 رّدة ا ريب ...نقوؿ لكم صراحة إف التج》يس حراـ ككفر: الذين نصركا الظاـ كقاكموا ال》ور" مصابيح الظاـ

قلت ﾊتجا صاخبا ... إﾐا ا نستطيع اطاقا كبأم صفة من الصفات إعاف ذلك ا قوا كا كتابة . ي ذلك
 .34" أｽشوهم كاه أحق أف ｽشو《 إف ك》تم مؤم》ｵ ؟

كاف ｿن 『ذا اﾅماس ك『ذا ال》ضاؿ اﾇستميت من أجل الدين كالوطن كاﾅرية كالعدؿ، إبعادأﾁد توفيق اﾇدي من 
اما . كمن حيث يعلم اﾇستعمر أك ا يعلم، كاف اإبعاد إ{ اﾄزائر بلد اأجداد. 1925 جواف 5تونس يـو 

من أجل عملي إ{ : "لقد أبعد كما يقوؿ . اﾇررات فكانت كلها تؤكد مكانة الرجل ي بيئت』 كتأثｴ《 السياسي
جانب حركة العماؿ كاعتقاد اﾅكومة أي ي أكؿ اأمر اللب》ة اأك{ ي إقامة 『يكلها كك》ت مؤيدا ﾈا كم》اصرا م》ذ 

ك『كذا كبعد  . 35"تأسيسها إ{ يـو اإبعاد كمن أجل اﾅظوة الｰ أصبحت أｾتع ها ي كل اأكساط التونسية 
. يومｵ قضاﾑا ي ضيافة أ『ل ع》ابة، 『ا 『و أﾁد توفيق اﾇدي ي قس》طي》ة يقضي أياما سعيدة كإف | تكن مديدة

أياـ | تتجاكز اأسبوع رأل خاﾈا من الرجاؿ ما سرّ《 كتبادؿ معهم اأحاديث كتداكؿ مع العاملｵ حوؿ اﾇ》ا『ج 
ككاف أكؿ من التقا『م ي قس》طي》ة . 36"ما جعل لذلك اأسبوع قيمة أشهر من العمل الصاz اجيد"كاﾇشاريع 

كما التقى بأناس آخرين كثر م》هم . الشيخ مبارؾ اﾇيلي م الشيخ اجا『د كاﾇصلح الكبｴعبد اﾅميد بن باديس
أّما آخر من يذكر أﾁد . 37معلم أﾁد كمالك بن ني، دكف ذكر كل من التقا『م سابقا ｷامع الزيتونة اﾇعمور

                                                           

33
 .280-279. ، ص1، ج.ـ. ـ 

34
. 281. ، ص1، ج.ـ. ـ 

35
. 292. ، ص1ج. ـ. ـ 

36
 .7.، ص2، ج.ـ. ـ 

37
. 10. ، ص2ج. ـ.اﾇدي، ـ". ك『كذا كجدت نفسي ي جامع الزيتونة مصغرا  "  
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كعن اﾇولود بن اﾇو『وب يقوؿ اﾇدي . اﾇولود بن اﾇو『وب كالدكتور موسى: توفيق اﾇدي أن』 التقى هم ي قس》طي》ة 
. 38"لكاف اﾇولود بن اﾇو『وب كاحدا م》هم ا ﾊالة...لو كاف اﾇائكة ﾕشوف على اأرض كﾔتلطوف بال》اس: " 

 أكؿ من بشر باإصاح ااسامي قوا ككتابة كأّلف ،حｯ قبل ابن باديس 『ذا اأخｴ، ككبالفعل لقد كاف
قبل "أن』  - على ما يرل أﾁد توفيق اﾇدي- لكن عيب الرجل الوحيد. باﾆصوص أرجوزة ضد الطرقية كشيوخها
. 39" الوظيف اﾅكومي كتو{ م》صب اافتاء

لقد تعّرؼ اﾇدي على مبارؾ اﾇيلي أث》اء معركة الكفاح بتونس ككاف اﾇيلي بعد دراست』 ها كثｴ الｱدد عليها كيتصل 
ككاف يقوؿ كلما سئل عن . بشيوخها كطلبتها كﾓيط ب』 ي رحاب جامع الزيتونة اﾄم الغفﾌ ｴن سركا غور موا『ب』

ذكر أﾁد ". الشعب اﾄزائرم ركحيا ｴｹ إﾐا الطرقية الفاسدة تردي』 كااستعمار يبيد《 كيف》ي』: "الشعب اﾄزائرم 
ا يصلح أمر : توفيق اﾇدي ما دار بي》』 كبｵ الشيخ اﾇيلي حوؿ الوضع اﾄزائرم ككانت فكرة اﾇيلي كاضحة جلية 

. اﾄزائر إا ｺحاربة الطرقية اﾇظلة كتكوين اﾇدارس العربية لكي ُتسد الطريق ي كج』 ااｻا《 اإﾅادم الفرنسي
إا أف من أيّد اﾇيلي كانوا كثّرا كأﾑهم على اإطاؽ - كإف كانوا قلة- 40كرغم أف ﾈذ《 الفكرة بعض معارضيها

.      أما موقف أﾁد توفيق اﾇدي فسيأي عرض』 احقا. الشيخ عبد اﾅميد بن باديس

فهو القائل . كاف أﾁد توفيق اﾇدي كثｴ اإعجاب ب』. عبد اﾅميد بن باديس 『و أيضا من خرﾒي جامع الزيتونة
كاف اﾅادم عشر من ذلك الرعيل اأكؿ الذم بعث ب』 عمر بن عبد العزيز ﾈذا اﾇغرب العري يعّلم ال》اس : "ع》』 

لقد أصبحت دركس الشيخ عبد اﾅميد ｻمع . 41."دي》هم كﾒدد إﾕاهم كﾕن أخاقهم كيهديهم سبيل الرشاد
حوﾈا الثلة الفدائية الصاﾅة ا من مدي》ة قس》طي》ة كحد『ا بل من كل جهات الشرؽ اﾄزائرم كأفراد من كسط』 

حｯ أصبحت دركس』 اﾇختلفة ｻاكز العشر ساعات كل يـو عامرة ｺختلف علـو الدين، مكتظة " كغرب』، 

                                                           

38
. 19. ، ص2، ج.ـ.ـ  

39
. 20.، ص2، ج.ـ. ـ 

40
 يرل أحد من عارض فكرة اﾇيلي اف الزكايا اﾇختلفة فوؽ أرض اﾄزائر قد حافظت على ااساـ دي》ا كإف كاف مشبعا ｹرافات، كحالت بｵ الشعب  

ككاف ذلك . كما يرل أف اأكفق 『وإصاح الزكايا كإدخاؿ ركح ال》ظاـ إليها كاستعماﾈا أداة صاﾅة لل》فع كاارشاد. كبｵ اانغماس ي ااﾅاد كاﾇادية
.  كالشيخ عبد اﾅميد بن باديسｸضور أﾁد توفيق اﾇدي

41
. 11. ، ص2، ج.ـ. ـ 
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بال》صائح كالتوجيهات، مفعمة بركح قدسية كانت فيضا ربانيا كإﾈاما ساطعا ما مّن إل』 ب』 إا على القليل من 
ｵﾅ42".عباد《 الصا  

فكاﾑا ضد الطرقية ككاﾑا يرل . كاف م》هاج الشيخ اﾇيلي يتكامل ｾاما مع م》هاج الشيخ عبد اﾅميد بن باديس
فمبارؾ اﾇيلي يكّوف كعبد اﾅميد يدفع للميداف . اﾅل ي أﾒاد مدارس حرة تعلم الصغار كت》شئهم نشأة صاﾅة

لقد أثｲ الشيخ عبد اﾅميد بن باديس على ﾍاعة دركس اﾄامع اأخضر . كا يتم أحد العملｵ دكف عمل اآخر
كاف اﾄهل سائدا كالبدعة قائمة كالظاؿ ﾋيما " إذ يعتر『ا قد غｴت حالة الباد قائا الذم كاف يدّرس ب』 اﾇيلي 

فإذ هذ《 الثلة الصاﾅة من الطلبة الذين يرتادكف دركس》ا تبث الفضيلة كت》هى عن الفحشاء كاﾇ》كر كتبｵ أماـ 
كما كاف ابن باديس يعتر أف الشباب الذم ا يزاؿ | تدنس』 تعاليم فرنسا يظل . 43"ال》اس سبيل اｴﾆ كالصاح

. مادة خاما ﾕكن إعداد《 للقضاء على اﾆرافات كاأباطيل كالتصدم بقوة ﾇخططات اﾇستعمر

ｵهاج《ﾇا ｵعلى كون』 ب 『دي فيصف موقفﾇد توفيق اﾁم من ذلك ما أكرد《 كفصل』 م》هجيا ي .  أما أ』كلكن اأ
توصيف اﾅالة كجاءت معرة عن خاصة ما دار من نقاشات  بｵ اﾅاضرين ككل من ｼاكر معهم أث》اء إقامت』 ي 

 بسبب سياسة زائرعليها اyكانت لقد اشｱؾ اﾇدي مع كل اﾇتدخلｵ ي تشخيص اﾅالة الｰ . قس》طي》ة
فالقوانｵ ااستعمارية اﾄائرة ا تسمح بتكوين حركة سياسية كاعية ك『ادفة إذ اﾇستعمر ا يعرؼ الرﾁة . ااستعمار

كما أف الواقع الثقاي . كا الشفقة، يقتل ال》اس كيشرد القبائل عن أراضيها كيبطش بكل من حاكؿ الكاـ
إذ 『》اؾ انقساـ كاضح يشق اجتمع اﾄزائرم يفصل بｵ الشباف . كااجتماعي متشعب كمعقد كتسود《 الفوضى

ك『ؤاء ﾒدكف اﾇقاكمة من كا الطرفｵ . من الشباف اﾇثقفｵ ثقافة عربية" القلة"اﾇثقفｵ ثقافة فرنسية كبｵ إخواهم 
أما الواقع الديｳ كااجتماعي فهو أيضا ي حاجة ملحة إ{ . ، الفرنسيｵ كإخواهم من اﾄزائريｵ دعاة التفرنس

على رأم – سياج متكوف . إذ كونت فرنسا حوﾈا سياجا ظ》ت أن』 ﾓميها. انتشال』 من براثن السياسة ااستعمارية
من شيوخ الطرؽ الصوفية خصوصا ك『م يتمتعوف بسلطاف 『ائل على الدﾑاء كما يضيف – أﾁد توفيق اﾇدي 

 فيكمن ي اﾏراط ، كما يرا《 اﾇدي،أما اﾆطر اﾅقيقي. إليهم رجاؿ الدين الرﾃيｵ من أئمة اﾇساجد كغｴ『م
ال》خبة اﾇفكرة من أ『ل اﾇدف ككبار القرل ي اانتخابات الｰ ت》ظمها سلطة ااستعمار من أجل فتات من اﾇقاعد 

                                                           

42
. 12.، ص2، ج.ـ.ـ  

43
. 13.، ص2، ج.ـ. ـ 
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فهذ《 اانتخابات الｰ ا تتم ي شكل م》ظم بل بصفة فردية ا تزيد اجتمع . ي اجالس البلدية كالعمالية كاﾇالية
.  اﾇاؿ ك تأييد اﾇستعمر: إا تشرذما كا ي》تصر فيها إا من حاز على أحد اأمرين 

اقｱح أﾁد توفيق اﾇدي حلوا عملية جديدة ك『و رجل الفكر كالقلم كاﾇيداف اقت كلها استحساف اﾅاضرين 
آفات "كخصوصا الشيخ عبد اﾅميد بن باديس الذم اختلى ب』 مرارا ككاف ﾓدث』 عن الوسط كاجتمع كعن 

كما تدارسا أمر إنشاء صحيفة أسبوعية، ككاف الشيخ عبد اﾅميد يرجو أف ي》شيء أيضا .  كما يقوؿ44"الطرقية
. ﾉلة شهرية يسميها الشهاب على أف يتو{ اﾇدي التحرير فيها دكف قيود ي ﾉاؿ السياسة الداخلية كاﾆارجية

كلعّل أ『م مساﾑة من أﾁد توفيق اﾇدي تلك الｾ ｰثلت ي عزم』 على التأليف كالتصّدم ﾇا يرّكج ل』 ااستعمار 
.  اأصيل ي صفوؼ الشعب اﾄزائرم كتشكيك』 ي تارﾔ』ةكأدكات』 من أكاذيب كاف اﾈدؼ م》ها بث الفرؽ

فالدعاية ااستعمارية القائلة بأف الربر ع》صر أركي كأف اﾇدنية الوحيدة الｰ عرفتها باد الشماؿ اافريقي 『ي 
اﾇدنية الركمانية كأف فرنسا جاءت لتواصل ما شرعت في』 ركما كذلك من خاؿ الكتب اﾇدرسية كما ت》شر《 من 

 مبارؾ اﾇيلي قكاستجابة إ{ طلب من. البلدالشعب كｸوث، اعتر『ا أﾁد توفيق اﾇدي أخطر ما ﾕكن أف يصيب 
ك عبد اﾅميد بن باديس اللذاف أكدا على أف اﾄهاد بالقلم ا يقل أﾑية عن أم ص》ف آخر من أص》اؼ 

كأخذت م》ذ تلك الليلة : " اﾇقاكمة، قرر أﾁد توفيق اﾇدي كباﾅجة كالدليل أف يرد على 『ذ《 اإدعاءات قائا 
إ{ أف أخرجت لل》اس كتاي الذم كاف فاصا بｵ اﾅق كالباطل كالذم كاف ...أفكر ي إنشاء كتاب عن اﾇوضوع

كجاء كتاب』 ｼت . 45"ضربة حاﾃة قصمت ظهر اﾇظللｵ الكاذبｵ كأﾂدت أصواهم إ{ اأبد- كاﾅمد ه- نشر《
 ".قرطج》ة في أربعة عصور، تاريخ شمال افريقيا قبل ااسام" ع》واف 

 

بعد أسبوع حافل بال》شاط كاللقاءات كاﾇشاريع الصحفية كالتأ『ب لل》ضاؿ، غادر أﾁد توفيق اﾇدي قس》طي》ة إ{ 
ك『كذا ت》تهي مرحلة من حيات』 ال》ضالية . 46مدي》ة اﾄزائر كبالقلب حسرة فما كاف يوّد فراقها، كما كانت توّد فراق』

ｵزائريﾄستعمر للجزائركاﾇططات اﾋ تم 『ذ《 اللمحة . لتبدأ أخرل علها أشّد قسوة بسبب طبيعةﾏ كلكن قبل أف
 الذم ｾرس على ｼّدم ااستعمار كخر ،اﾇقتطفة من مذكرات』، ا بد من التأكيد على أف أﾁد توفيق اﾇدي

                                                           

44
. 21.، ص2، ج.ـ. ـ 

45
. 19.، ص2، ج.ـ. ـ 

46
. 22.، ص2، ج.ـ. ـ 
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 كاف دائما يرل أف ال》ضاؿ السياسي ،أساليب』 من خاؿ ｻربت』 ال》ضالية ي تونس كالｰ بدأ『ا ك『و ا يزاؿ طفا
فاإصاح ع》د《 شامل أك ا يكوف كمن ذلك ال》زكؿ إ{ اﾇيداف . جزء ا يتجزأ من العمل اإصاحي الشامل

ن』 ا يفصل بｵ أ اـؾ. كقيادة اﾇظا『رات كتأطｴ الشباب كتوعيت』 كفضح أساليب اﾇستعمر كلف』 ذلك ما كلف』
فهل ...أنا مؤمن بوحدة اﾇغرب العري ج》سا كدي》ا كلغة كأخاقا" ال》ضاؿ ي اﾄزائر كتونس كاﾇغرب، فهو القائل 

من عمل سياسي ﾌكن ي 『ذ《 اأرض اﾄزائرية الｰ طاؿ جهاد『ا كشاعت كذاعت أﾉاد『ا، تربط بｵ القطرين 
ك『كذا فما على اﾇؤرخ . 47..."كيوحد بｵ اﾄهادين ريثما نستطيع أف نتصل باﾄزء الثالث، اﾇغرب اأقصى

اﾇغاري اليـو إا اﾇزيد من البحث ي شخصية 『ذا اﾇ》اضل اﾇصلح كاا『تماـ ｺا ترك』 أﾁد توفيق اﾇدي من أثر 
.  مكتوب حｯ نربط اﾇاضي باﾅاضر ي كثبة ثابتة ﾎو ب》اء اﾇستقبل
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