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ة  عبد اللّطيف احلنّايش-. السياسة العقابيّة االستعامريّ
الفرنسيّة بالبالد التونسيّة: 1881 - 1955 (تونس: كليّة 
 /ESICMED /اآلداب والفنون واالنسانيّات بمنّوبة

ار التونسيّة للكتاب، 2020)، 285 ص. الدّ
طريقا  احلنّايش  اللّطيف  عبد  التونيس  خ  املؤرّ شقّ 
خالل  فاهتمّ  التونسيّة،  االسطوغرافيا  ثنايا  بني  متميّزا 

ها السياسيات العقابيّة خالل الفرتة االستعامريّة.  مسريته البحثيّة بمواضيع متميّزة وأمهّ
وقد أنجز أطروحة دكتوراه بعنوان: ”املراقبة واملعاقبة بالبالد التونسيّة: اإلبعاد السيايس 
املنفيني  عىل  ”أضواء  منها:  نذكر   أخر عديدة  ومقاالت   “،(1955 - 1881) أنموذجا 
احلقل  هذا  وضمن  املغاربيّة).  التارخيية  املجلة  (نرش  الفرنسيّة“  الغويان  إىل  التونسيّني 
ة  االستعامريّ العقابيّة  السياسة  بعنوان:  كتابا   2020 سنة  بداية  يف  له  نُرش  نفس  البحثي 

الفرنسيّة بالبالد التونسيّة: 1881 - 1955. 
األرشيف  مستندات  بني  عة  موزّ ومتنوعة  ثريّة  مصدريّة  نة  مدوّ إىل  الباحث  استند 
باملعهد  املحفوظة  الفرنسيّة  األرشيفات  من  لألصل  مطابقة  ونسخاً  التونيس  الوطني 
االجتامعيّني  الفاعلني  من  عدد  عن  صادرة  رات  ومذكّ املعارص،  تونس  لتاريخ  العايل 
معريفّ  إنتاج  من  الدراسة  استفادت  كام  التونسيّة،  البالد  يف  االستعامريّة  الفرتة  خالل 

وبحثيّ مهمّ راكمته اجلامعة التونسيّة عن الفرتة االستعامريّة.
وهو   ،(140 - 19) ل  األوّ القسم  يشتمل  أساسيّني؛  قسمني  إىل  كتابه  الباحث  م  قسّ
ا  بعنوان: ”السياسة العقابيّة االستعامريّة الفرنسيّة إزاء التونسيّني“ عىل مخسة فصول؛ أمّ
القسم الثاين (141 - 234) بعنوان: ”السياسة العقابيّة الفرنسيّة إزاء املستوطنني واملقيمني 
األجانب والعرب،“ فقد تضمن ستّة فصول. ثم وضع الباحث لكلّ فصل تقديام وخامتة، 
ة (235 - 240). كام حرص الباحث عىل  ة (15 - 18) وخامتة عامّ مة عامّ هذا إىل جانب مقدّ
سات  واملؤسّ اهليئات  فهرس  اجلداول،  فهرس  الفهارس:  من  بمجموعة  عمله  إرفاق 
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واملواقع  البلدان  فهرس  واجلامعات،  األعالم  فهرس  ة،  واالداريّ واالجتامعيّة  السياسيّة 
وأخريا الفهرس العام.

الدكتوراه  أطروحة  من  بداية  أعامله،  مل  جمُ خالل  من  الباحث  تأثّر  ال  أوّ ل  ونسجّ
وصوال إىل الكتاب موضوع هذه الورقة، بمجموعة من املفاهيم ذات املرجعيّة املُحيلة 
مبارشة عىل ميشال فوكو (Michel Foucault)، مثل ”املراقبة،“ و”العقاب“ و”املؤسسة 
سياقات  ضمن  بحثه  تأطري  عىل  للكتاب  العام  تقديمه  يف  الباحث  وعمل  السجنيّة.“ 
د عىل نُدرة األبحاث التي اهتمّت باملامرسات  سريورة اإلسطوغرافيا التونسيّة، حيث أكّ
ة، إذ غلب عىل الدراسات  العقابيّة والردعيّة يف البالد التونسيّة خالل الفرتة االستعامريّ
االجتامعي  الفاعل  دور  إغفاهلا  مع  الرتيب،  سايت  واملؤسّ القانوين  بعدها  املُنجزة  القليلة 

املحيلّ ورهاناته. 
إزاء  الفرنسيّة  االستعامريّة  العقابيّة  ”السياسة  بعنوان:  ل  األوّ القسم  واشتمل 
ل بعنوان: ”أسس النّظام العقايب لإلدارة  التونسيّني“ عىل مخسة فصول. ويف الفصل األوّ
مع  املتشابكة  االستعامريّة  اهلواجس  الباحث  بنيّ   (30 - 21) واسرتاتيجيّته“  االستعامريّة 
والعقاب  واملراقبة  األمن  سياسات  وخمتلف  ة،  خاصّ التونسيّة  بالبالد  الفرنيس  الوجود 
تمّ  األهايل  عىل  املُسلّط  واملعنوي  املادي  العنف  خالل  ومن  املحليّني.  ان  السكّ جتاه 
السيايس  قها  تفوّ وترسيخ  الفرنسيّة  ة  وخاصّ األوروبيّة  لألقليّة  االجتامعيّة  املكانة  إعالء 
من  سيايسّ  نشاط  كل  االستعامرية  السلطات  اعتربت  وهلذا   . واالجتامعيّ واالقتصادي 
السلطات  واعتمدت  ومهجيّة.“  إجراميّة  طبيعة  ”ذات  نشاطات  املحليني  ان  السكّ قبل 
كات  التحرّ جتاه  الشديد  العنف  استخدام  مثل  عديدة،  عقابيّة  اسرتاتيجيّات  الفرنسيّة 

الوطنيّة، مع اإلمعان يف احلطّ من قيمة التونسيّني ومعنوياهتم. 
لصالح  والتمييز  بالعنرصيّة  االستعامريّة  للسلطات  العقابيّة  السياسات  متيّزت  كام 
العائلة  وأفراد  الفرنسيّون  رون  املعمّ متتع  إذ  الطبقي؛  ببعدها  وكذلک  الفرنسيّني، 
أنواع  ومن  ان.  السكّ لبقية  خالفا  القضائيّة  واالمتيازات  باحلظوة  احلاكمة  احلسينيّة 
وعقوبات  والنّفي،  اإلبعاد  وعقوبات  املاليّة  والذعائر  جن  السّ نجد  املُوظّفة  العقوبات 
األفراد  ومنع  للموظّف  في  التعسّ والنقل  الوظيفة  من  الفصل  مثل  إداري  طابع  ذات 
والتصنيفي  التحقريي   املحتو أيضا  الباحث  وأبرز  التحفّظي.  واالعتقال  فر  السّ من 
عىل  تعريفهم  وجب  كبدائيّني  ان  للسكّ نظر  يُ كان  حيث  العقابيّة،  لالسرتاتيجيّات 
للمامرسات  اإليديولوجي  املرتكز  أمهيّة  يُربز  ما  وهذا  وثمرات ”املدنيّة.“  ”احلضارة“ 
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اهلدف  وكان   . الفرنيسّ العقابيّة لالستعامر  السياسات  عن  تُرشْ فاإليديولوجيا  العقابيّة، 
العقابيّة  املامرسة  مشهدة  أي  اجلامعة،  عىل  والتأثري  الفرد  زجر  هو  للعقوبة  األسايس 

ومرسحتها.
مه  حتكّ وحدود  الفرنيس  ”االستعامر  بعنوان:  ل  األوّ القسم  من  الثاين  الفصل  ويف 
يف املجال أمنيّا: مدينة تونس خالل فرتة ما بني احلربني“ (31 -  52)، أبرز الباحث أمهيّة 
لقد  االستعامريّة.  لإلدارة  العقابيّة  االسرتاتيجيّات  ضمن  (احلارضة)  تونس  مدينة 
ها اتّساع جمال ”احليّ  الت جماليّة واضحة أمهّ شهدت املدينة خالل فرتة ما بني احلربني حتوّ
األورويب،“ وحرص السلطات الفرنسيّة عىل بناء مدينة حديثة وفقا للنّمط الغريب، كام 
لع  السّ عجزت  إذ  عديدة،  واقتصاديّة  اجتامعيّة  أزمات  الفرتة  هذه  خالل  املدينة  عرفت 
والفرنسيّني.  التونسيّني  بني  الفوارق  قت  وتعمّ األوروبيّة،  مثيلتها  منافسة  عن  املحليّة 
لطات االستعامريّة بإجباريّة إحكام السيطرة عىل جمال املدينة  وهلذا برز الوعي لد السّ
عة  م متنوّ لطات عىل آليّات حتكّ ان. واعتمدت السّ التونسيّة خوفا من ردود أفعال السكّ
أبريل   17 يف  الوطني  األمن  وإدارة   ،1882 سنة  الرشطة  حمافظة  تأسيس  بينها  من  نذكر 
ة يف مكافحة املظاهرات واالحتجاجات بداية من سنة  1897، كام تمّ تأسيس فرق خمتصّ

ر عدد أعوان الرشطة من 852 سنة 1898 إىل 1055 عونا سنة 1939. 1938. ثم تطوّ

”حسب  اجليش  ات  قوّ عىل  تونس  مدينة  يف  واملعاقبة  املراقبة  ثنائيّة  اعتمدت  كام 
ان مدينة  ة زمن االضطرابات واالحتجاجات مثل حالة مظاهرات سكّ الطّلب،“ خاصّ
كسلطة  القضاء  جهاز  الفرنسيّة  السلطات  واستغلّت   .1938 أبريل  و9   8 يومي  تونس 
جن. ومن هنا يصل بناء الباحث إىل الفصل الثالث  سة السّ عقابيّة أساسيّة، إىل جانب مؤسّ
التونسيّني  املساجني  وظروف  جن  ”السّ اآليت:  العنوان  أعطاه  الذي  ل  األوّ القسم  من 
جن أداة رقابيّة وردعيّة وعقابيّة  سة السّ الصحيّة بني 1920 - 1929“ (53 - 78). وتعد مؤسّ
ة من  بامتياز، فكان وعي السلطات الفرنسيّة شديدا هبذا األمر، إذ استصدرت مجلة مهمّ
ة بعد ارتفاع عدد املساجني، مثل إصدار الرتتيب العام  اإلصالحات والترشيعات خاصّ
 .1891 سنة  السجنيّة  باملصالح  ة  خاصّ تفقديّة  وإحداث   ،1889 سنة  التونسيّة  للسجون 
سنة  يّد  شُ الذي  املدين  جن  السّ مثل  االستعامريّة  الفرتة  خالل  جديدة  جون  سُ وأنشئت 
سة  مؤسّ لت  فتحوّ والتحقري،  اإلذالل  أنواع  لشتّى  التونسيّون  النزالء  ض  وتعرّ  .1906

سة لتكوين ”جمرمني حمرتفني.“ السجن إىل مؤسّ
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املايض،  القرن  عرشينيات  خالل  تونس  يف  املساجني  عدد  ر  تطوّ الباحث  والحظ 
يف  املحبوسني  عدد  بلغ  مثال   1927 سنة  ففي  االكتظاظ،  بحاالت  السجون  ضاقت  كام 
إىل  بانتامئهم  التونسيّة  السجون  اد  روّ أغلب  ومتيّز  سجينا.    1395 لوحدها  تونس  مدينة 
الرشائح االجتامعية الدنيا، وخمالفاهتم حمدودة اخلطورة. ومن مجلة 9835 سجينا تونسيا 
واستفحلت  كر.  بالسّ سجينا  و2078  الرسقة،  بتهمة  أدينوا  منهم   5205 نجد   1920 سنة 
مرض  مثل  املعدية  األمراض  انتشار  الباحث  ل  فسجّ السجون،  يف  الصحية  األوضاع 
ورداءة  التهوية،  وقلّة  املساحة  ضيق  من  واملعاناة  ى،  واحلُمّ هري  والزّ والتيفوس  السلّ 
األكل وقلّته وعدم توفّر األغطية املناسبة، وترتب عن ذلک هالک عدد مهمّ من املساجني 
(وفاة 203 سجني سنة 1922 فقط). ورغم هذه السلبيّات، حاولت السلطات الفرنسيّة 

إرساء بعض اإلجراءات الصحيّة مثل التلقيح، وختصيص طبيب لكلّ سجن. 
وأوضح الباحث عرب هذا الفصل جسامة السياسة العقابيّة القاسية جتاه املساجني 
ألنظمة  املخالفني  النزالء  جتاه  تأديبيّة  إجراءات  ة  عدّ السجون  يف  طُبّقت  إذ  التونسيّني، 
وضع  إىل  وصوال  التغذية  من  باحلرمان  مرورا  التوبيخ  من  العقوبات  ج  وتتدرّ جن،  السّ

ام يف األسبوع.  ة، وأن ال يُعطى املاء والغذاء إالّ ثالثة أيّ جني يف زنزانة انفراديّ السّ
اهتم   ،(110 - 79) الگويَّان“  يف  التونسيّون  ”املنفيّون  بعنوان:  الرابع  الفصل  ويف 
الباحث بدراسة سياسة عقابيّة أخر أشد قسوة أال وهي عقوبة ”النّفي.“ وتقع ”الگويَّان“  
ن  (French Guiana) يف املحيط األطليس بني السريينام (Suriname) والربازيل، وقد متكّ
لت إىل مستعمرة سجنيّة سنة 1792. ويُعترب  وّ الفرنسيّون من السيطرة عليها سنة 1677 وحُ
ان البالد التونسيّة، إذ كانت ”مؤملة  النّفي إىل ”الگويَّان“  ”أشنع“ عقوبة يمكن إحلاقها بسكّ
ان،“ نجد أيضا عقوبات النّفي  شينة للعرض.“ وإىل جانب النّفي يف اجتاه ”الگويَّ للبدن، مُ
دت القوانني بعد االستثناءات، فال ينال حكم النّفي  إىل مدن داخل البالد التونسيّة. وحدّ
النّساء وكبار السنّ من جتاوز عمرهم الستّني، ومن مل يصل سنّهم 18 سنة، وتُعوّض يف 
هذه احلاالت عقوبة النّفي بعقوبة التحجري. وبنيّ الباحث أنّ املبعدين صوب ”الگويَّان“  
ممن  الشاقّة  األشغال  بعقوبات  عليهم  واملحكوم  الكبرية  اجلرائم  أصحاب  من  عادة  هم 
رت جرائمهم. وعمدت السلطات االستعامريّة إىل عقوبات اإلبعاد نحو ”الگويَّان“   تكرّ
يف  املُبعدين  ونجاح  اهلروب،  حاالت  كثرت  إذ  البالد،  داخل  اإلبعاد   جدو عدم  أمام 
مكانا  برزت ”الگويَّان“   هنا  ومن  جديدة.  عالقات  شبكات  تشكيل  يف  تونسيّة  مناطق 

مناسب للنفي، أمال يف التغلب عىل كل هذه املشاكل.
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السجون  داخل  التونسيّني  النزالء  بني  املوتى  أعداد  ارتفاع  الباحث  والحظ 
االستعامريّة الفرنسيّة يف املنايف، إذ متيّزت احلياة اليومية للمنفيّني يف املستعمرات بالرتابة 
األشغال  أحكام  أصحاب  منهم  وخاصة  الصعبة  األعامل  عىل  املنفي  إجبار  مع  القاتلة، 
اليومية.  الغذاء  كميّة  حمدوديّة  مع  يوميّا،  ساعات  ثامن  ملدة  جني  السّ ويعمل  الشاقّة. 
عليهم  املحكوم  ووضع  الطعام،  من  احلرمان  مثل  املنفى  داخل  العقوبات  عت  وتنوّ
ة قد  جن ليال مع تقييد الساقني ليال،“ وإبقاءه يف زنزانة انفراديّة ضيّقة ملدّ باحلبس يف ”السّ

تصل ستني يوما.
بنيّ لنا الباحث يف الفصل اخلامس (111 - 140) أنّ وجهة نفي التونسيّني مل تقترص  ويُ
جون الفرنسيّة يف اجلزائر بالتونسيّني.  ان،“ إذ ضاقت جنبات السّ ستعمرة ”الگويَّ عىل مُ
الوطنيّة.  احلركة  قيادات  ة  خاصّ السياسيّني  السجناء  حالة  دراسة  عىل  الباحث  ز  وركّ
د الباحث أسباب نقل املساجني التونسيّني إىل اجلزائر، فذكر يف هذا الباب مُشكلة  وعدّ
جون التونسيّة، واخلوف من انتشار ”عدو“ الرغبة يف مقاومة االستعامر،  اكتظاظ السّ
لني عادة ما كانوا من املقاومني واملعارضني للوجود الفرنيس يف البالد  ة وأن املُرحّ خاصّ
مثل  العقوبات،  من  شتى  أنواع  إىل  اجلزائر  يف  السياسيّون  السجناء  ض  وتعرّ التونسيّة. 
جن سواء باستخدام آليات العنف النفيس والعنف اجلسدي أو احلرمان  التعذيب يف السّ
السياسة  جغرافيّة  البحث  من  املرحلة  هذه  يف  الباحث  بنيّ  كام  واء.  والدّ التغذية  من 
غبة يف صناعة  ة بتلبية الرّ العقابيّة املُمنهجة لالستعامر الفرنيس يف البالد التونسيّة، خاصّ
ضع األجساد والعقول  جن ختُ سة السّ أُناس طيّعني خاضعني. ألن املُراقبة من خالل مؤسّ

نتج سياسات عقابيّة تستهدف أيضا إخضاع األجساد واإلرادات. للهيمنة، وهذا ما يُ
ع زوايا نظره، فأخضع  ع الباحث جمال بحثه ونوّ سم الثاين من دراسته، وسّ ويف القّ
ض هلا األجانب املقيمون يف البالد التونسيّة  للبحث طبيعة السياسات العقابيّة التي تعرّ
للسياسة العقابيّة  ل بعنوان: ”اإلطار القانوين  األوّ الفصل  ويف  الفرتة االستعامريّة.  أثناء 
القمعيّة  املامرسة  أنّ  الباحث  أوضح   (149 - 145) املقيمني،“  األجانب  إزاء  الفرنسيّة 
شملت  بل  فحسب،  التونسيّني  عىل  تطبيقها  يقترص  مل  تونس  يف  االستعامريّة  الفرتة  إبان 
كلّ  شملت  الفرنسيّة  القمع  آليّات  أنّ  أي  األوروبيّة.  وحتى  العربيّة  اجلاليات  أفراد 
جن  السّ مثل  شتى  عقوبات  إىل  األجانب  ض  تعرّ عليه،  وبناء  سياساهتا.  عارض  من 
والتعذيب واإلبعاد. وهذا ما بيّنه الباحث بعمق أكثر يف الفصل الثاين بعنوان: ”اإلبعاد 
ض عدد كبري من  السيايس جتاه الفرنسيّني املُقيمني بالبالد التونسيّة“ (151 - 156)، إذ تعرّ
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الفرنسيّني ملامرسات عقابيّة قاسية وأبرزها اإلبعاد السيايس. ويتبنيّ لنا يف هذا اجلزء من 
الدراسة معارضة عدد مهمّ من الفرنسيّني املقيمني بالبالد التونسيّة للسياسات القمعيّة 
ة، بل نجد من عرب عن تأييده لنشاط احلركة الوطنيّة التونسيّة، ومن  للسلطات االستعامريّ
ات املحور خالل  ة املتهمني بالتعاون مع قوّ ام للعمل النقايب، وخاصّ دعّ عا ومُ كان مُشجّ
احلرب العامليّة الثانية، فضال عن ارتكاب عدة فرنسيّني جرائم كبرية مثل القتل. وهذا ما 
يدعونا إىل االستنتاج بأنّ السياسات العقابيّة الفرنسيّة يف البالد التونسيّة اتسمت بتجاوهبا 
ياق، فَإلِن كان التونسيّون  الت الظرف والسّ مع رهانات عرصها وخضوعها ملنطق حتوّ
عابرة  كانت  السياسات  هذه  أنّ  إال  الفرنسيّة،  العقابيّة  السياسات  ملظامل  ضا  تعرّ األكثر 

ة عندما توضع مصلحة االستعامر يف امليزان. ملنطق اهلويّات، خاصّ
”إبعاد  موضوع:  يتناول  الذي  الثالث  الفصل  إىل  مبارشة  املُعطى  هذا  وينقلنا 
اجلالية  أفراد  عدد  ارتفاع  ل  شكّ لقد   .(169 - 157) التونسيّة“  بالبالد  املُقيمني  اإليطاليّني 
ة، إذ بلغ عددهم سنة 1946 مثال 84.935  اإليطاليّة بتونس هاجسا للسلطات االستعامريّ
ة وأنّ عددا مهامّ من اإليطاليّني احتلّ مراكز قياديّة نقابيّة. ويف بداية احلرب  فردا، خاصّ
وحدها، تمّ إبعاد 15 ألف إيطايل عن تونس ”اعتربهتم اجلهات املسؤولة األكثر صخبا 
تأثّرت  العقابيّة  املامرسات  بأنّ  االستنتاج  إىل  يدفع  مما   .(160) لالضطراب“  وإحداثا 
العامليّة  (احلرب  اخلارجية  ومثيلتها  (االستعامر)  التونسيّة  للبالد  الداخليّة  بالظرفيّات 
ابع الذي خص به موضوع: ”اإلبعاد  ده الباحث يف الفصل الرّ الثانية مثال). وهذا ما أكّ
فاتسمت   ،(186 - 171) الثانية“  العامليّة  احلرب  خالل  التونسيّة  بالبالد  الربيطانيّني  جتاه 
مل الربيطانيّني كانوا  ة، ألن جمُ عقوبة اإلبعاد جتاه حاميل اجلنسيّة الربيطانيّة بميزات خاصّ
سياسيّة،  بأسباب  إبعادهم  ارتبط  وهلذا  التونسيّة،  البالد  يف  املقيمني  غري  العابرين  من 
يف  يُشکّ  من  كلّ  جتاه  الثانية  العاملية  احلرب  خالل  اإلبعاد  عقوبات  معظم  فصدرت 

إمكانيّة إرضاره باملصالح الفرنسيّة.
ض عدد معترب من اجلزائريّني هلذه  ومل تقترص عقوبة اإلبعاد عىل األوروبيّني، إذ تعرّ
مواجهة  يف  بـ ”اإلبعاد  املتعلق  اخلامس  الفصل  يف  الباحث،  لنا  وبنيّ  العقابيّة.  السياسة 
 ،(208 - 187)  “1939  - 1911 التونسيّة:  بالبالد  املُقيمني  للجزائريّني  السيايس  النّشاط 
الة يف  األسباب الكامنة وراء إبعاد عدد مهمّ من اجلزائريّني، وتتلخص يف مشاركتهم الفعّ
إذكاء عمل احلركة الوطنيّة التونسيّة والنشاط النقايب وانخراطهم يف احلزب الدستوري 
اب التونيس منطلقا ملقاومة االستعامر الفرنيس يف اجلزائر. اذهم الرتّ التونيس، فضال عن اختّ



465ͨUrūḍ biblioghrāfia, Comptes Rendus, Reviews of Books, Reseñas Bibliográficas 465

عقوبة  إىل  التونسيّة  البالد  يف  املقيمون  العرب  ض  تعرّ اإلبعاد،  سياسة  جانب  وإىل 
يف  العرب  من  العام  احلقّ  ”سجناء  بعنوان:  واألخري  السادس  الفصل  ففي  جن.  السّ
إذ  والليبيّني،  اجلزائريّني  حالة  الباحث  درس   ،(234 - 209) بتونس“  الفرنسيّة  جون  السّ
الرجال  من   1279 سجينا،   1309 نحو   1930 - 1920 بني  اجلزائريّني  السجناء  جمموع  بلغ 
دت  الليبيّني 2230 سجينا. وتعدّ ذاهتا، بلغ عدد املحبوسني  و30 من النساء. ويف الفرتة 
د اجلرائم  قة واالستدانة. وترتب عن تعدّ كر والرسّ هة هلم مثل القتل والسُّ امات املُوجّ االهتّ
ع عىل مستو العقوبات، ومنها احلبس املؤبّد، واألشغال الشاقّة والعقوبات املؤقتة  تنوّ

هتا بني ثالث سنوات ومخس عرشة سنة.  التي ترتاوح مدّ
لوا،  نستنتج إذا أنّ كلّ املقيمني يف البالد التونسيّة خالل الفرتة االستعامريّة قد حتمّ
األوروبيّني  أو  بالتونسيّني  األمر  تعلق  سواء  العقابيّة،  السياسات  وزر  بآخر،  أو  بشكل 
املعرفيّة  األمهيّة  عىل  الورقة  هذه  هناية  يف  التأكيد  يمكن  كام  خمتلفة.  بلدان  من  العرب  أو 
االنتقال  عىل  متميّزة  قدرة  الباحث  فيه  أظهر  إذ  احلنّايش،  اللّطيف  عبد  خ  املؤرّ لكتاب 
عن  قيّمة  بمعلومات  الكتاب  زودنا  لقد  التارخييّة.  واملدارس  املصدريّة  نات  املدوّ بني 
منها  يتعلق  ما  ة  خاصّ التونسيّة،  البالد  يف  الفرنسيّة  االستعامريّة  العقابيّة  السياسة  طبيعة 
بوضع  املقارنة  منهج  الباحث  وظّف  لو  أكرب  فائدة  حصلت  بّام  ورُ واإلبعاد.  جن  بالسّ
بني  من  أنّه  هنا  األهمّ  لكن  امليرتوبويل.  ملجاهلا  العامة  السياقات  ضمن  التونسيّة  البالد 
النتائج األكثر فائدة يف هذه الدراسة القيمة، هو تأطري السياسة االستعامرية الفرنسيّة يف 
ة،  البالد التونسيّة ضمن منطق املصلحة املحضة العابرة للحدود العرقيّة والدينيّة واللغويّ
فلم يكن التونيس وحده ضحيّة ملختلف أصناف املامرسات العقابيّة الفرنسيّة، فالفرنيس 
اهتامه  حلظة  رِ  زْ الوِ من  نصيبه  منهم  كل  نال  قد  وغريهم،  والليبي  واجلزائري  واإليطايل 
ر  بمحاولة إحلاق الرضر باملصالح االستعامريّة الفرنسيّة. وبعبارة أوضح، فإن الغاية تُربّ
النّظر  زاوية  وعرب  االجتامعي،  الفاعل  طبيعة  عن  النّظر  بغضّ  عادة،  يقال  كام  الوسيلة، 
هذه يمكننا فهم الظّاهرة االستعامريّة يف شموليتها وتعقيداهتا، بعيدا عن كلّ التحيّزات.
حممد البشري رزقي
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