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 Protest against the Fundamental Pact (1861)
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Abstract: This article has tried to present and study the content of an unpublished 
document kept at the Tunisian National Archives in its historical context, with a view to 
understanding the practice of protest in the city of Tunis before the establishment of the 
French protectorate, in terms of diversity, the effects, the multiplicity of actors and the 
nature of the struggle for power networks. The city represents an important space for the 
entanglement of issues relating to social actors because of its economic, social, political and 
cultural importance, and because it is at the heart of all these areas. The document presented 
and analyzed reveals to us the multiplicity and diversity of these issues between the logic of 
the “sovereign” state based mainly on the practice of “monopoly,” and the logic of those who 
always seek to “resist the abandonment of their own positions.” 

In conclusion, we observe that this urban protest of 1861 was indeed a protest that was 
triggered in a context characterized by significant shifts in the level of monopoly of power 
and influence within the city of Tunis. “The men of the reform” thus appeared as a powerful 
emerging force, supported in particular by the English consul, who contributed and sought 
to consolidate the reforms, to set up councils and to support “the pact of the amane” in his 
comprehensiveness. However, the newcomers clashed, despite their significant influence, 
against well-established social actors, anxious to preserve their status and privileges, such as 
the fouqahas, as well as the palace and the French consul.
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مقّدمة
متّثل املدينة فضاء مهاّم لتشابک رهانات الفاعلني االجتامعّيني وتداخلها بحکم أمهّيتها 
هذه  ُممل  يف  الرحى  قطب  متثل  وألهنا  والثقافّية،  والسياسّية  واالجتامعّية  االقتصادّية 
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امتداد حقب عديدة يف  للمدن فضاء مهاّم لالحتجاج عىل  العام  احلّيز  اّتذ  امليادين.1 وقد 
البالد التونسّية وغريها.2 وعىل مستوى املغارب شهد احلّيز احلرضي منذ النصف الثاين من 
”ثورة  التاسع عرش عّدة حرکات احتجاجّية،3 کام أخربنا ابن أيب الضياف مثال عن  القرن 
الرتک بحارضة تونس،“4 واالحتجاج ذو األبعاد الدينّية مثل حالة ”ظهور املهدي املنتظر 

والقضاء عليه“ يف 30 غشت 5،1860 واالحتجاج أمام ُندرة الغذاء.6
موضوع  يف  الدراسات  ُندرة  العريب  اإلسطوغرايف  اإلنتاج  مستوى  عىل  ونالحظ 
غري  وثيقة  ودراسة  بتقديم  القيام   عرب  حاولنا  الورقة،  هذه  ويف  احلرضي،7  االحتجاح 
تفّهم ممارسة االحتجاج يف  بغية اإلسهام يف  التونيس  الوطني  باألرشيف  منشورة حمفوظة 
الفاعلني  الرهانات وتعّدد  تنّوع  الفرنسّية، من حيث  نظام احلامية  إقرار  ُقبيل  مدينة تونس 

وطبيعة الّصاع عىل متّلک شبکات النّفوذ.8
1. Mehl Dominique, “Les voies de la contestation urbaine,” Les Annales de la recherche urbaine 

6 (1980): 26-62; Leila Ammar, La rue à Tunis, réalités, permanences, transformation de l’espace 
urbaine:1835-1935 (Tunis: C.P.U, L.A.A.M, 2017), 145-80.
العربّية  الشبکة  )بريوت:  صربي  ُلبنى  ترمجة  احَلرَض،  ثورة  إىل  املدينة  يف  احلّق  من  ُمتمّردة:  ُمدن  هارڤي،  2. ديڤيد 

لألبحاث والنرش، 2017(، 57-29.
3. انظر ما ييل:

Abdelahad Sebti, “Chroniques de la contestation citadine. Fès et la révolte des tanneurs (1873-
1874),” Hespéris-Tamuda  (29) (2) (1991): 283-312.
 عبد األحد السبتي، ˮحولّيات االحتجاج احلرضي: فاس وانتفاضة الدّباغني،” هيسربيس تامودا، 29 )2( )1991(: 
283-312؛ وأيضا  إدموند بورک، االحتجاج واملقاومة يف مغرب ما قبل االستعامر )1860-1912(، ترمجة حممد أعفيف 

)الرباط: منشورات کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2013(.
إحتاف أهل الزمان بأخبار ملوک تونس وعهد األمان، اجلزء الثالث، حتقيق أمحد الطوييل  4. أمحد ابن أيب الّضياف، 

)تونس: الّدار التونسّية للنرش، 1989(، 70.
5. ابن أيب الّضياف، إحتاف أهل الزمان، اجلزء اخلامس، 46-45.

حممد  حتقيق  التونيس،  القطر  الثاين:  املجّلد  واألقطار،  األمصار  بمستودع  االعتبار  صفوة  اخلامس،  بريم  6. حممد 
بيت  للعلوم واآلداب والفنون:  التونيس  املجمع  املرزوقي وعبد احلفيظ منصور )قرطاج:  الطاهر لشنّويف، رياض  بن 

احلکمة، 1999(، 485.
7. عبد األحد السبتي، ˮاملکس واالحتجاج،” ضمن: عبد األحد السبتي، النّفوذ ورصاعاته يف جمتمع فاس من القرن 
السابع عرش حّتى بداية القرن العرشين، )الدار البيضاء: دار توبقال للنرش، 2007(، 93-123، 93؛ وُندرة األبحاث التي 
هتتّم باحلرکات االجتامعّية يف العامل العريب ُيقابلها توّفر املدّونات األرشيفّية واملصدرّية التي تسمح للباحثني بالتعّمق يف 

هذا احلقل البحثي. أنظر:
Boujarra, Houssein, “Histoire des mouvements sociaux et usages des archives: Le cas de la Tunisie 

des années soixante du 19e siècle,” in Les archives, la société et les sciences humaines, Textes réunis et 
présentes par Kmar Bendana-Kchir, Hassan El-Annabi, Habib Belaid, Hédi Jallab & Mabrouk Jebahi 
(Tunis: Cahiers du C.E.R.E.S, 2012), 351-69.

باملقابل ُيشري عبد الرمحان رشيق إىل أّن قاعدة البيانات العاملّية )Academic Search Premier( حتتوي وحدها عىل 
أکثر من 4000 مقالة جامعّية حول احلرکات االجتامعّية. أنظر: عبد الرمحان رشيق، ˮاحلرکات االجتامعّية واالحتجاج يف 

سياقات انتقالّية،” عمران 26 )خريف 2018(: 171-159، 160.
الوطني  باألرشيف  حمفوظة  وهي  مقروء،  بخّط  مکتوبة  سطرا(،   183( صفحات  سبع  من  الوثيقة  هذه  8. تتکّون 
20/1278 أکتوبر  الثاين  15 ربيع  بتاريخ   ،1566 الوثيقة عدد   ،423 121، امللف  التارخيّية، الصندوق  التونيس: السلسلة 

1861(. وقد ُسّميت هذه الوثيقة من ِقَبل أعوان الضبطّية باسم: ˮنازلة عهد األمان.”
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“نازلة عهد األمان”: الوثيقة وفاعلوها االجتامعّيون

بني  تفاعلّية  عالقة  بأهّنا  االجتامعّية  احلرکات   )Charles Tilly( تيل  تشارلز  ُيعّرف 
املطالب،  قاعدة شعبّية ومموعة من  باسم  يتحّدثون  قادة االحتجاج ممن  السلطة وبعض 
وُتدّعم هذه املطالب باملظاهرات.9 کام تعترب احلرکات االجتامعّية متشابکة ومرتبطة بحيوّية 
والتمّثالت  املامرسات  وحتّول  واجلامعة  الفرد  بني  الرهانات  وبتعّدد  وحتّوالته،10  املجتمع 

والُبنى االقتصادّية واالجتامعّية.11

وُتعترب”النُخب األعيانّية املدينّية“ مکّونا مهاّم يف سريورة بناء الدولة املجالّية يف البالد 
التونسّية خاّصة مع ترکزها بمدينة تونس،12 وهلذا فإهنا حُتاول دائام املحافظة عىل مصاحلها 
وامتيازاهتا ومکانتها. لقد أرشف أمحد بن أيب الضياف )1874/1803( عىل کتابة عهد األمان 
هبذا  املجتمع  ُنخبة  اهتامم  عىل  دليل  وهذا  ”اإلحتاف،“13  کتابه  يف  کامال  بابا  له  وخّصص 
القرار.14 وعهد األمان عبارة عن قانون أصدره الباي حممد يف 10 شتنرب 1857، حيتوي عىل 
إحدى عرشة قاعدة.15 ومتّتع الباي قبل إنشاء عهد األمان بحرّية إصدار األحکام والقدرة 

عىل منح العفو.16

بمدينة  العرفّية  واألحکام  اجلنايات  ملس  أعوان  بإعالم  األمان“  عهد  ”نازلة  وتبدأ 
باحلارضة.“17  النّاس  راحة  حرّيوا  ”قد  بأهنم  اهّتموا  رجال   22 استجواهبم  بانتهاء  تونس 

9. تشارلز تيل، احلرکات االجتامعّية: 1768-2004، ترمجة ربيع وهبة )القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، 2005(، 15.
10. Carlos Illades & Philip Daniels, “The Historiography of Social Movements,” in Conflict, 

Domination, and Violence: Episodes in Mexican Social History, by Carlos Illades and Philip Daniels, 
vol. 2 (New York: Berghahn Books, 2020), 1-14.

11. Ana Julia Ramirez et Aníbal Vigura, “La protestation sociale dans les trois dernières décennies 
du XXe siècle: Acteurs, répertoires et horizons,” Matériaux pour l’histoire de notre temps 81 (2000): 
58-69.

ˮبناء الدولة املجالّية يف البالد التونسّية واملغرب األقىص وآلّيات االندماج فيها خالل الفرتة  12. عبد احلميد هنّية، 
احلديثة،” عمران 4 )ربيع 2013(: 24-23.

13. Ahmed Jdey, Ahmed Ibn Abi Dhiaf. Son œuvre et sa pensée: essai d’histoire culturelle (Tunis: 
Fondation Temimi pour la recherche scientifique et l’information, 1996), 133-40.

14.ابن أيب الّضياف، إحتاف أهل الزمان، اجلزء الرابع، 288-257.
15. عبد املجيد الرتکي، ˮالسياسة الرشعّية يف إحتاف أهل الزمان البن أيب الضياف: جوانب من اإلصالح يف تونس يف 
منتصف القرن التاسع عرش،” ضمن اإلصالح واملجتمع املغريب يف القرن التاسع عرش، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 7 

)الرباط: منشورات کلّية اآلداب والعلوم االنسانّية، 1986(، 165.
16. ابن أيب الّضياف، إحتاف أهل الزمان، اجلزء الرابع، 259.

17. األرشيف الوطني التونيس، السلسلة التارخيّية، الصندوق 121، امللف 423، الوثيقة عدد 1566 )15 ربيع الثاين 
20/1278 أکتوبر 1861(.

أشار األستاذ إبراهيم بن مجعة بلقاسم عرضا إىل هذه النّازلة يف أطروحته، انظر:
إبراهيم بن مجعة بلقاسم، االقتصاد واملجتمع يف اإليالة التونسّية من 1861 إىل 1864 من خالل حمارض حماکم اجلنايات 

واألحکام العرفّية )تونس: کلّية العلوم االنسانّية واالجتامعّية، 2002(، 314.
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النّاس يقرب  1861 اجتمع عدد کبري من  30/1278 شتنرب  25 ربيع األّول  ففي يوم األحد 
مقّر  إىل  يتوّجهوا  بأن  واّتفقوا  العص  صالة  بعد  الزيتونة  جامع  يف  اخلمسامئة  من  عددهم 
إقامة الباي صبيحة يوم االثنني لکي ُيزيل ”املجالس“ و”يمنع خروج القمح والّزيت من 
العاملة“ و”قرئوا الفاحتة.“ وأعادوا اجتامعهم يوم االثنني يف نفس اجلامع صبيحة يوم االثنني 
املحتّجون  واّتفق  کثريين.“  ”أناس  مع  حمرز“  سيدي  زاوية  من  الصناجق  رفعوا  أن  ”بعد 
عىل إغالق الدکاکني يوم االحتجاج وعىل عدم فتحها إال بعد االجتامع مع الباي. وقد قاد 

االحتجاج املدعو احلاج الطاهر الرياحي املؤّدب.18

وتلخص املطلب األسايّس للمحتّجني يف إلغاء العمل بقانون املجالس وبعهد األمان 
و”إبقاء احلکم السيايس عىل العادة السالفة.“19 ورفض عدد من سکان مدينة تونس لعهد 
السکان.20  سائر  دون  القانون  هذه  من  احلارضة  أعيان  استفادة  سببه  واملجالس  األمان 
الواضحة،  الدينّية  اخللفّية  الّتهم ذات  الّسلطة هذا االحتجاج بمجموعة من  وقد جاهبت 
أهل  من  ”ليسوا  املحتّجني  وأّن  خاّصة  البيعة،  وُمالفة  اليمني  بنقض  املحتّجون  أهّتم  فقد 
الّسلطة  البغي والعصيان والقيام.“21 کام رفضت  السامعني يف  ”ترغيب  احلّل والعقد“ مع 
واستنکرت غلق الدکاکني ووصفته باألمر اخلطري والبدعة.22 وُوصف املحتّجون بکوهنم 

”من رعاع النّاس.“23

وقد وّظفت الدولة عنفا آخر جتاه هذه احلرکة االجتامعّية، حيث حّقرت وعّتمت عىل 
األحداث، وهذا ما انعکس عىل امُلخربين املعارصين لألحداث مثل أمحد ابن أيب الّضياف 
الثاين  ربيع   7 عدد  ويف  احلارضة.“24  سفهاء  من  اهلُّمج  ”مُهّج  بـ  املحتّجني  وصف  الذي 
اثني  التونيس، وبعد  الّرائد  للدولة وهي  الرسمّية  الصحيفة  قّللت   1861 أکتوبر   12/1287

عرش يوما من هذه األحداث ذات األمهّية جاء فيها أّن ”النّازلة أقّل من أن ُتذکر أو ُتنقل أو 

18. حاولت اجلريدة الرسمّية للدولة التونسّية ”الّرائد التونيس“ التحقري من شأن احلاج الّطاهر الرياحي، وهو مؤّدب 
أطفال يف مدينة تونس ملّدة 50 سنة ويقع مکتبه بجانب املارستان، وکالت له مموعة کبرية من األوصاف امُلشينة، حيث 
ُوصف يف العدد الصادر بتاريخ 7 ربيع الثاين 12/1278 أکتوبر 1861 بأّنه ˮأمحق... طويل الّلحية والقامة والعنق وصغري 
الرأس وعريض القفا وأعور اليمني... ال حاجة إىل وصف من يقّلد من کانت هذه صفته.” انظر: الّرائد التونيس 13 )7 

ربيع الثاين 12/1278 أکتوبر 1861(: 2.
19. األرشيف الوطني التونيس، السلسلة التارخيّية، الصندوق 121، امللف 424، الوثيقة عدد 1702. )15 ربيع الثاين 

20/1278 أکتوبر 1861(.
20. األرشيف الوطني التونيس، السلسلة التارخيّية، الصندوق 121، امللف 423، الوثيقة عدد 1566. )15 ربيع الثاين 

20/1278 أکتوبر 1861(.
21. الوثيقة نفسها.
22. الوثيقة نفسها.
23. الوثيقة نفسها.

24. ابن أيب الّضياف، إحتاف أهل الزمان، اجلزء اخلامس، 101.
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ُتسّطر، صورهتا أّن يف هذا اليوم اجتمع مجاعة قليلو التدبري بصحن اجلامع األعظم جامع 
الزيتونة يقرتب عددهم من ماية نفس بدون الواقفني للفرجة.“25 

نالحظ أّوال أّن الوثيقة األرشيفّية، موضوع هذه الورقة، قد أخربتنا بأّن عدد املحتجني 
والتي  القّراء  لکّل  ُمتاحة  وهي  الّصحيفة  به  أدلت  ما  عکس  عىل  نفس،“  ”مخسامئة  ُيناهز 
اکتفت بذکر 100 شخص. وهذا دليل عىل سعي السلطة إىل التقليل من قيمة هذه احلرکة 
إلغاء  املحتّجني عىل  َعَرَضا حرص  الصحيفة ذکر  مقال  أن  ثانيا  االحتجاجّية. کام نالحظ 
عهد األمان واملجالس، ورکز عىل مطالبهم االقتصادية وخاصة منع تصدير القمع والزيت. 
أّن  إالّ  النّازلة،  هذه  أمهّية  تبخيس  إىل  الرامية  الّسلطة  حماولة  من  بالرغم  أّنه  ثالثا  ونسّجل 
مقال الرائد الرسمي أبرز لنا بوضوح مدى هوس الّسلطة وخوفها من کّل جتّمع للسکان يف 
الّشوارع بعد نازلة عهد األمان.26 وهلذا نستنتج عند مقارنتنا الوثيقة األرشيفّية بمقال الرائد 
الرسمي أّن احلرکة االحتجاجّية التي ُسّميت بـ”نازلة عهد األمان“ قد أربکت الّسلطة حقا، 
األمنّية  األجهزة  فاجأت  وُمبتکرة  ناجعة  احتجاجّية  أساليب  وّظفوا  املحتّجني  أن  بحکم 
وقتئذ يف مدينة تونس ممّا أجربها عىل حظر وقوع أي جتّمع يف الفضاء العام و”ضبط الباي 

سکک البالد أّياما.“27

لقد انتهى األمر باحلکم عىل املحتّجني ”بالّسجن يف الکّراکة مّدة عامني... إالّ من بلغ 
سنّه منهم السبعني سنة کاحلاج الطاهر الرياحي وحممد عنون فإّنه ُيسجن املّدة املذکورة يف 
بعض القالع.“28 وقد سعت الدولة إىل إهناء املسألة برسعة، ففي العدد الصادر بتاريخ 23 
فرباير 1861 من الّرائد التونيس نجد خربا مقتضبا ُيفيد أّن الباي عفى عن املحتجنّي، بعد 

توبيخهم، بسبب جهلهم.29 

زمن اإلصالحات وعهد األمان: النّزاع عىل النّفوذ يف مدينة تونس

يرتکز احلراک االجتامعي أساسا عىل الرغبة يف التغيري والبحث عن البدائل مع الرتکيز 
عىل الفئة املحرومة من املنافع والعاجزة عن التأقلم مع واقع معنّي؛30 فعىل مستوى املنهج من 
املهّم أن نتفّهم رهانات الفاعلني االجتامعّيني االحتجاجّية استنادا إىل السياقات االقتصادية 

25. الّرائد التونيس 13 )7 ربيع الثاين 1278/ 12 أکتوبر 1861(: 2.

26. الّرائد التونيس 13 )7 ربيع الثاين 1278/ 12 أکتوبر 1861(: 2.
27. ابن أيب الّضياف، إحتاف أهل الزمان، اجلزء اخلامس، 102.

28. األرشيف الوطني التونيس، السلسلة التارخيّية، الصندوق 121، امللف 423، الوثيقة عدد 1566. )15 ربيع الثاين 
1278/ 20 أکتوبر 1861(.

29. الرائد التونيس، 19 )اجلمعة 20 مجادى األوىل 1278(.
القصيبي  الرمحن  عبد  بن  غازي  ترمجة  اجلامهريّية،  احلرکات  طبيعة  أفکار حول  الّصادق:  املؤمن  30. إيريک هوفر، 

)الرياض-بريوت-أبو ظبي: العبيکان-االنتشار العريب-کلمة، 2010(، 83-19.
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العالقات  شبکات  وتشکيل  املکانة  بناء  وهواجس  والشخصّية  والسياسّية  واالجتامعّية 
واخلوف من فقدان االمتيازات.31

البالد  لقد رکز قانون عهد األمان عىل حتقيق املساواة وإقامة العدل بني کافة سکان 
القانون  يف  فصوال  ونجد  واملهنّية.32  واللغوّية  الدينّية  اختالفاهتم  کانت  مهام  التونسّية 
تشري إىل إمکان وقوع حتّوالت عىل مستوى طبيعة التمّلک العّقاري والتجاري، إذ ُسمح 
وهلذا  واألرايض.33  العّقارات  وبتمّلک  الصنائع  مجيع  يف  أنشطتهم  بمامرسة  لألوروبيني 
عىل  خاّصة  تونس،  مدينة  يف  النفوذ  شبکات  توزيع  إعادة  يف  األمان“  ”عهد  قانون  أسهم 
مستوى التمّلک العّقاري والتجارة.34 وُتربز لنا وثائق الضبطّية بوضوح تربم أهل احلارضة 
إذ  جراءه،  من  التونسّيون  ترّضر  بينام  القانون  هذا  من  استفادوا  الذين  األجانب  کثرة  من 

تدهورت مثال حرفة صناعة الشاشية أمام اشتداد املنافسة األوروبّية.35

احتکار  عىل  األوروبيني  املهاجرين  من  للکثري  واليدوّية  احلرفّية  املهارة  ساعدت  کام 
)Jean Ganiage(، حيث  گانياج  أکده جان  ما  مدينة تونس. وهذا  املهن يف  عدد هام من 
أحىص من خالل دراسته ألرشيف کنيسة سان-کروا )Saint-Croix( يف تونس أن االيطاليني 
لوحدهم قد مارسوا يف الفرتة الفاصلة ما بني سنتي 1845 و 1864ما يناهز 290 حرفة، عىل 
أساس أن %88 من االيطاليني يامرسون مهنا يدوية.36 وقد اشتغل املالطيون من جهتهم يف 
مسح األحذية، کام احتکروا تقريبا مهنة محل البضائع ”مّحال.“37 ونجد أصداء هلذا االکتساح  
الذي سجلته املهن اليدوية من قبل األوروبيني يف مدونتنا املصدرية، إذ وردت اإلشارة يف 
أحد تقارير الضبطية احلارضة ما يفيد بـ ”أنه تکاثرت مجاعة السيسليان واملالطية باحلارضة، 

31. Paul Almeida, “How to Study Social Movements: Classification and Methods.” in Social 
Movements: The Structure of Collective Mobilization (California: University of California Press, 2019), 
19-43.

32. ابن أيب الّضياف، إحتاف أهل الزمان، اجلزء الرابع، 269.

33. ابن أيب الّضياف، إحتاف أهل الزمان، اجلزء الرابع، 270.
34. نالحظ مثال أّنه قبل تأسيس ملس الضبطّية )1860( کان الّداي )منصب عسکري( هو املرشف عىل أمن مدينة 
تونس، قبل أن حيتکر املجلس هذه املهّمة. انظر: األرشيف الوطني التونيس، السلسلة التارخيّية، احلافظة 56، امللف 620، 
مرکز  )تونس:  تونس  مدينة  موسوعة  البرشوش،  توفيق  1857(؛  غشت   2/1273 احلّجة  ذو   11(  67887 الوثيقة  عدد 

الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتامعّية، 1999(، 235-234.
35. اهلادي التيمومي، االستعامر الرأساميل والتشکيالت االجتامعية ما قبل الرأساملية: الکادحون “اخلامسة” يف األرياف 
التونسية. )1861-1943(، اجلزء األّول )تونس: دار حممد عيل احلامي-کلية العلوم االنسانية واالجتامعية، 1999(، 143.

والتوزيع،  للنرش  برق  دار  )تونس:  يوسف  بن  عادل  ترمجة  تونس،  عىل  الفرنسية  احلامية  أصول  قانياج،  36. جان 
2012(، 58. اإلحالة رقم 102.

37. Habib Jamoussi, Juifs et Chrétiens en Tunisie au 19es. Essai d’une étude socio-culturelle des 
communautés non-musulmanes (1815-1881) (Tunis: Amal Edition.2010), 9-158.
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باحلانوت.“38  واحلانوت  باملکان  املکان  واملسلمني  هم  وأماکنهم  حوانيتهم  صاروا  حتى 
وتبعا هلذا، نالحظ أّن املعارضني لقانون عهد األمان قد استرشفوا وأحّسوا بطبيعة اخلطر 
القانون. أي أن  إقرار هذا  التونسّية يف فرتة ما قبل  البالد  النّفوذ يف  يتهّدد أهل  الذي بات 
هلذا الّرفض أساسه االقتصادّي املتني. وتدعيام هلذا االستنتاج، يتضح أّن السلطات األمنّية 
کان لدهيا الوعي بالتذّمر املتصاعد الذي مّيز متّثالت األهايل لالمتيازات التي کان يتمّتع هبا 
األوروبّيون وقتئذ، وهذا ما نجده يف تقرير رفعه أمري األمراء سليم رئيس ضبطية احلارضة 
إىل الوزير خري الدين يذکر فيه أن ”أوباش املسلمني يتحدثون بأن النصارى ال يصيبهم ما 

يصيب املسلمني.“39

وبناء عليه، نالحظ أّن فقدان املکانة االقتصادّية وهتديد املصالح املادّية يسهم يف نشأة 
االحتجاجات احلرضّية سواء بسبب حدوث التغرّي يف السياسات اجلبائّية أو يف اسرتاتيجّيات 
التمّلک والتوازنات املهنّية مع بروز فئات اجتامعّية جديدة يف سياقات التغلغل االقتصادي 
األورويب.40 ويبدو أن القاسم املشرتک بني ”ثورة الدّباغني“ التي شهدهتا مدينة فاس )رجب 
1290-1873 ميالدي/ربيع الثاين 1291-1874 ميالدي( يف املغرب، ونازلة عهد األمان هو 

الدور املهّم لفئة التّجار واحلرفّيني احلرضّيني يف العملّية االحتجاجّية وما يرتبط هبا من عدم 
إخفائهم لترّضرهم من سياسة الدولة اجلبائّية ومن قوة النفوذ األورويب وتعاظمه يف شبکة 
لثورة  أيضا  ُمصاحبة  االقتصادّية  اهلواجس  نفس  ونجد  املدينتني.  يف  التجارّية  العالقات 

”احلرفّيني بالّرباط“ التي قادها اخلّرازون العاملون باملدينة املذکورة.41

السياسّية  بالتغرّيات  مرتبطة  االجتامعّية  احلرکات  أّن  أخرى  ناحية  من  ونسّجل 
النّفوذ  شبکات  توزيع  إعادة  يف  عادة  البلدّية  املجالس  تأسيس  يسهم  إذ  واملؤّسساتّية،42 
واهليمنة.43 وتقّدم لنا التقارير األمنّية ملجلس الضبطّية وثائق تتناول املشاحنات والصاعات 

7/1291 فرباير  75253 )22 حمرم  الوثيقة  29، عدد  الفرعي  امللف   ،602 امللف   ،55 احلافظة  التارخيية،  38. السلسلة 
.)1874

39. السلسلة التارخيية. صندوق.252 امللف. 694.امللف الفرعي. 4. عدد الوثيقة.3 )25 صفر 27/1287 مايو 1870(.
40. السبتي، ˮاملکس واالحتجاج،” 109-100.

القرن  القرن اخلامس عرش حّتى  باملغرب من  والّسلطة  املجتمع احلرضي  السبتي وحليمة فرحات،  41. عبد األحد 
الثامن عرش )الدار البيضاء: دار توبقال للنرش، 2007(، 158-159. نقال عن: حممد الّضعيف الرباطي، تاريخ الّضعيف 
من  وملزيد  729-730؛   ،)1988 الثقافة،  دار  البيضاء:  )الّدار  الشيخي  البوزيدي  حممد  حتقيق  الثاين،  اجلزء  الرباطي، 

التفاصيل عن ثورة الدباغني بفاس انظر أيضا:
Abdelahad Sebti, “Chroniques de la contestation citadine. Fès et la révolte des tanneurs (1873-

1874),” Hespéris-Tamuda  (29) (2) (1991): 283-312.
42. تيل، احلرکات االجتامعّية، 19، 75.

43. Nora Lafi, Une ville du Maghreb entre ancien régime et reformes ottomanes: Genèse des 
institutions municipales à Tripoli de Barbarie (1795- 1911) (Paris: L’Harmattan, 2002), 207-39.
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النّفوذ  التي نتجت عن عهد األمان وما تبعه من إصالحات إدارّية وإعادة توزيع خارطة 
بني رجال ”النّظام القديم“ من ناحية، وأهل النّفوذ اجلدد مثل ”رجال اإلصالح“ ورئيس 
أخرى.  ناحية  من  القنصلّية  احلامية  وأهل  األوروبّيني  والقناصل  الضبطّية  ورئيس  البلدّية 
وهلذا ُيلّمح بن أيب الضياف وهو ُمعارص لألحداث إىل إمکانّية تدعيم بعض أعضاء العائلة 
املجالس.45  تأسيس  نفوذه مع  تقّلص  الباي من  انزعاج  احلاکمة لالحتجاج،44 خاّصة مع 
إىل جانب توّجس الفقهاء من بنود عهد األمان.46 ووصل اجلدال بني النخبة حول قانون 
عهد األمان إىل درجة أّن الباي أمر وزيره مصطفى خزندار بأن جيمع العلامء والفقهاء وکبار 
رجال الدولة للتفاوض يف رشح فصول عهد األمان بعد أن رفض الباي االلتزام بتطبيقه،47 
تنافسهم مع  النفوذ يف  أهل  تأويل جديد حيفظ مصالح  بلورة  إىل  الّسعي  هنا هو  واهلدف 

القناصل واألوروبّيني وأهل احلامية القنصلّية.48

ُأحيطت إذا نازلة عهد األمان بشبکة نفوذ داخلية وخارجّية، حيث خُيربنا حممد بريم 
اخلامس أن الوزير مصطفى خزندار کان متحّمسا إلنشاء عهد األمان،49 وکان حليفا وفّيا 
”استعفى... من وزارة العاملة وقبل  لقنصل إنجلرتا.50 وليس صدفة أّن مصطفى خزندار 
الباي استعفاءه. وهو أمر غريب يف هذا القطر ألّن العادة فيه غالبا أّن الوزير إن مل يتفّضل اهلل 
عليه باملوت يف خّطته إّما أن ًيقتل أو ُيعزل.“51 وامُلثري أّن ُمعّوض مصطفى خزندار يف الوزارة 
هو مصطفى بن إسامعيل الذي أظهر ”انحيازه الّتام واملشبوه إىل الفرنسّيني وتدعيم نفوذهم 

ˮمن له فائدة يف التّصف بال قيد وال احتساب“  الّدين التونيس أن أعوان الدولة يف االمرباطورّية وکّل  خُيربنا خري 
توّجسوا من ترکيز التنظيامت خوفا عىل مصاحلهم. أنظر: خري الّدين التونيس، أقوم املسالک يف معرفة أحوال املاملک، 
املجّلد األّول، متهيد وحتقيق ملنصف الشنّويف )قرطاج: املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون: بيت احلکمة، 2000(، 

.138
44. ابن أيب الّضياف، إحتاف أهل الزمان، اجلزء اخلامس، 103.

45. ابن أيب الّضياف، إحتاف أهل الزمان، اجلزء الرابع، 272.
46. ابن أيب الّضياف، إحتاف أهل الزمان، اجلزء الرابع، 273

47. ابن أيب الّضياف، إحتاف أهل الزمان، اجلزء الرابع، 274-273.
 )Richard Wood( 48. أعاد عهد األمان الّصاع عىل احتکار النّفوذ إىل الواجهة بني القنصل الربيطاين ريتشارد وود
املعارض ملسار اإلصالحات  لرأي بالده  امُلمّثل   (Léon  Roches) ليون روش  الفرنيس  والقنصل  املؤيد لإلصالحات 
بتونس. انظر: بشري التلييل، العالقات الثقافّية واإليديولوجّية بني الرشق والغرب يف البالد التونسّية خالل القرن التاسع 
عرش )1830-1880(، اجلزء الثاين، ترمجة عبد املجيد البدوي )تونس: املرکز الوطني للرتمجة: دار سيناترا، 2010(، 641، 

.651
49. بريم اخلامس، صفوة االعتبار، املجّلد الثاين، 438-437.

من  الثاين:  اجلزء  الّتاريخ،  عرب  تونس  ضمن:  عرش،“  التاسع  القرن  يف  واملجتمع  ˮاالقتصاد  طاهر،  بن  50. مجال 
العهد العريب اإلسالمي إىل حرکات اإلصالح، إرشاف خليفة الشاطر )تونس: مرکز الدراسات والبحوث االقتصادّية 

واالجتامعّية، 2007(، 275.
51. ابن أيب الّضياف، إحتاف أهل الزمان، اجلزء اخلامس، 104.
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باإليالة.“52 کام نالحظ أّن هذه احلرکة االجتامعّية )سبتمرب 1861( حدثت مبارشة بعد مخسة 
من  أعقبه  وما  األمان  عهد  ضّيق  فقد   53،)1861 )أبريل  التونيس  الدستور  کتابة  من  أشهر 

تأسيس للمجالس وخاّصة الدستور من سلطة وتنّفذ القص.54

نالحظ أّن اإلصالحات يف البالد التونسّية وتأسيس املجالس ساهم يف هتديد شبکات 
نفوذ قديمة، وهلذا عادة ما ارتبطت التحّرکات االجتامعّية بتحّوالت متّلک املوارد والنّفوذ 
بني  الصالحّيات  يف  تداخل  بوقوع  األمنّية  التقارير  وُتربنا  االجتامعيني.55  فاعليه  وتغرّي 
أعوان الضبطية وهم من رجال النّظام اجلديد، وبني شيخ املدينة الذي يرمز من ناحيته إىل 

النّظام القديم.56

وقد هّدد إرساء عهد األمان وتأسيس املجالس املکانة املهّمة والتسّلطّية التي حيتّلها 
التغّلب والعنف.57 وهلذا نجد يف أحد  عسکر زواوه يف هذا املجتمع والقائمة أساسا عىل 
بالطبجية مع شاوش زواوه، حيث  العسکري  الغزاوي  الوثائق إشارة إىل تشاجر يوسف 
قال العسکري ُيوسف للزواوي ”أنتم استوليتم علينا ورجعتم رؤوسا وطالت أعناقکم.“58 
”املامليک“ وهم بدورهم ترّضروا من تأسيس عهد  وإىل جانب عسکر زواوه نجد مجاعة 
األمان وتأسيس املجالس، ويرون يف أنفسهم احلّق واألهلّية يف السيطرة عىل مدينة تونس.59 
وتطلعنا إحدى الوثائق عىل حدوث شجار بني مجاعة من املامليک منهم احلّطاب بن حممد 
ما  هبا  نفعلوا  ونحن  بالدنا  احلارضة  ”أّن  للضبطي  قالوا  حيث  الضبطّية،  وأحد  اململوک 

52. بن طاهر، ˮاالقتصاد واملجتمع،“ 275.
53. الرائد التونيس 29 )14 شّوال 25/1277 أفريل 1861(: 1.
54. ابن أيب الّضياف، إحتاف أهل الزمان، اجلزء الرابع، 257.

55. Didier Lapeyronnie, “Mouvements sociaux et action politique. Existe-t-il une théorie de la 
mobilisation des ressources?,” Revue française de sociologie 29 (1988): 593-619.
ˮاحلرمان“ من املصالح والفوائد يؤّدي إىل نشأة وبروز الفعل االحتجاجي وهو حمّرک رئييّس للفعل االحتجاجّي. 
املقاربات  تنويع  إىل  احلاجة  يف  احلرمان:  وأطروحة  املغرب  يف  االحتجاجّي  ˮالفعل  الّدين،  زين  استايت  احلبيب  انظر: 

التفسريّية،“ عمران 22 )خريف 2017(: 182-180.
73322 )صفر  الوثيقة  21.، عدد  الفرعي عدد  امللف   ،602 امللف عدد   ،55 الصندوق عدد  التارخيية.  56. السلسلة 

1289/أبريل 1872(.
يعرف  اجلزائر يف جبل  تستوطن رشقي  بربرية  قبيلة  اسم  من  تسميته  ˮجاءت  نظامي  زواوة جيش غري  57. عسکر 
باسمهم“ وقد اعتمدت عليهم السلطة يف تونس کجنود يف جيش البالد منذ وصول العثامنيني سنة 1574. انظر: الشيباين 
بنبلغيث، اجليش التونيس يف عهد حممد الصادق باي )صفاقس-زغوان: کلّية اآلداب والعلوم االنسانّية بجامعة صفاقس-

مؤّسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات، 1995(، 138.
58. السلسلة التارخيية. الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 11، عدد الوثيقة 70527 )7 حمّرم 12/1281 

يونيو 1864(.
ˮُيطلق هذا االسم عىل األشخاص الذين اشرتاهم البايات، ووفدوا عىل تونس قبل تطبيق منع رشاء  59. املامليک: 

العبيد دولّيا،“ وموطنهم األصيل أوروبا الرشقّية. انظر: بنبلغيث، اجليش التونيس، 147-146.
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القنصلّيني  واملحمّيني  واألوروبيني  تونس  مدينة  سکان  تعامل  عن  فضال  وهذا  ُنريد.“60 
باحتقار واستهزاء مع أعوان ملس الضبطّية.61

وبناء عليه، يمکننا أن نتفّهم أبعاد ”نازلة عهد األمان“ ورهاناهتا؛ إذ خّلفت اإلصالحات 
املعلن عنها رصاعات اجتامعّية ومؤّسساتّية مهّمة يف مدينة تونس نتيجة حلدوث تغيري يف 
جغرافّية النفوذ االجتامعي والعسکري واالقتصادي. ومن هنا حيق التساؤل کيف ُيصبح 

الشخص قادرا عىل القيادة يف االحتجاج؟

حيتاج الفاعل االجتامعي من أجل کسب رأس مال اجتامعي إىل االستفادة من املوارد 
االقتصادية والثقافّية واالنتفاع من شبکة عالقات متينة وُمعرتف هبا.62 وُتربنا الوثائق أّن 
أّوال  الرياحي هو مؤّدب أطفال ملّدة مخسني سنة. ونالحظ  الّطاهر  قائد االحتجاج احلاج 
أّن الّطاهر الرياحي وّظف رأس مال رمزّي ومعنوّي ُمهّم يتمثل يف طبيعة وظيفته، حيث 
حُمرتمة  مکانة  بالرضورة  ُيکسبه  ما  وهذا  األطفال،  تربية  عىل  قرن  نصف  ملدة  ُمرشفا  ظّل 
لدى أجيال عديدة من سکان مدينة تونس، فهو يقول عن نفسه: ”األمحق من جيهلني.“63 
ومن ناحية أخرى، يتمّيز االسم العائيل ”الّرياحي“ بمکانة مرموقة يف التاريخ الثقايف ملدينة 
تونس،64 إذ أنجبت عائلة الرياحي عددا معتربا من العلامء والقضاة والفقهاء أسهموا بفعالّية 

يف نحت جزء مهّم من تاريخ البالد التونسّية املخزيّن واألعيايّن والعلمّي.65

ومن  )مؤّدب(  مهنته  مزايا  من  الرياحي  الّطاهر  احلاج  االحتجاج  قائد  إذا  استفاد 
العائيل  لقبه  تشابه  من  استفاد  کام  سنة(،   50( تونس  مدينة  لسکان  األمد  الطويلة  ُمالطته 
مع الّلقب العائيل إلحدى أشهر العائالت العلمّية يف مدينة تونس، هذه العائلة ذات اجلاه 

الفقهي والوالئي العريق.

60. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي، عدد الوثيقة 70734 )9 شوال 7/1281 
مارس 1865(.

61. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 25، عدد الوثيقة 74298)8 ربيع األول 
10/1279 أوت 1862(.

62. أليخاندرو بورتيز، ˮرأس املال االجتامعي: أصوله وتطبيقاته يف علم االجتامع احلديث،” ترمجة ثائر ديب، عمران 
27 )شتاء 2019(: 127؛ وللمقارنة مع حالة أوروبا الغربّية انظر:

Henk Te Velde. “Charismatic Leaders, Political Religion and Social Movements: Western Europe 
at the End of the Nineteenth Century,” in Charismatic Leadership and Social Movements: The 
Revolutionary Power of Ordinary Men and Women, ed. Jan Willem Stutje (New York: Berghahn Books, 
2012), 141-54.

63. ابن أيب الّضياف، إحتاف أهل الزمان، اجلزء اخلامس، 102
64. ابن أيب الّضياف، إحتاف أهل الزمان، اجلزء الثامن، 76-75، 83.

65. حممد بن صالح عيسى الکّتاين القريواين، تکميل الصلحاء واألعيان ملعامل اإليامن يف أولياء القريوان، حتقيق وتعليق 
حممد العنّايب )تونس: املکتبة العتيقة، 1970(، 59، 342، اهلامش عدد 253.
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مدينة تونس واإلصالحات وبروز السياسات احليوّية للدولة احلديثة

البلدّية  اإلصالحات  ومن  األمان  عهد  من  خيفة  تونس  مدينة  سکان  توّجس  ملاذا 
واألمنّية؟66

وجغرافّية  اجتامعّية  هندسة  تفرض  أن  الضبطّية  ملس  تأسيس  مع  الّسلطة  حاولت 
جديدة عىل سکان البالد التونسّية وخاّصة مدينة تونس، حيث توّزعت املراکز األمنّية يف 
کّل األحياء،67 مع تسخري العدد الکايف من أعوان الضبطّية حلسن مراقبة حّيز املدينة.68 وقد 
ُمهابة ألعواهنا، حيث ورد يف أحد قوانني  اجتامعّية  بناء وترسيخ مکانة  إىل  الدولة  سعت 
ملس الضبطّية أّن عىل الضبطّي جتنّب ُمالطة النّاس ”إذ بغري ذلک ال يتيرّس احرتام األهايل 

هلم، وبغري احرتام النّاس هلم ال يمکن إمتام واجباهتم.“69

باملراقبة والعقاب من خالل حرصها  الّدولة لالهتامم املفرط  ونالحظ مدى هاجس 
مدينة  يتعّود عليه سکان  مل  ما  الفاعلني االجتامعّيني، وهذا  عىل اإلحصاء ومراقبة أجساد 
ُيولد يف احلارضة جيب عىل  ”کّل مولود  أّن  تونس. فقد ورد يف قانون املستشفى الصادقي 
ولّيه أن ُيلّقح له اجلدري قبل بلوغه سّن الثالثة أشهر،“70 فالدولة أصبحت تتدّخل يف الشأن 
العائيل عرب ممارستها ألشکال املراقبة والعقاب، فإذا ”أخّل ويّل املولود بواجباته فعليه عقوبة 
إىل  بل سعت  بمراقبة األجساد،  الّدولة  تکتف  فيه من األرضار.“71 ومل  تسّبب  ملا  سياسّية 
إعادة تقسيم الّزمن االجتامعي للسکان، فتأسيس املجلس البلدي )1858( ساهم يف إعادة 
توزيع الزمن اليومي لسکان مدينة تونس، حيث جاء يف الفصل الثاين من ”قانون تنظيف 
شوارع حارضة تونس“ أّنه ينبغي عىل الّسکان أن خيرجوا فضالهتم املنزلّية يومّيا مع الساعة 

العارشة صباحا.72

66. ُيشري األستاذ خالد فهمي إىل حالة الشک والريبة الکبرية التي قابل هبا أهل مص تأسيس جهاز الرشطة يف القرن 
19، وذلک بسبب تغرّي طريقة التحقيق وبروز فاعلني اجتامعّيني جدد )رجال الرشطة( وتعّقد وتشّعب سريورة إصدار 

األحکام، والتوّجس من إمکانّية إقصاء الرشيعة وأحکامها من احلياة اليومّية للسکان، انظر:
Khaled Fahmi, “The Police and the People in Nineteenth-Century Egypt,” Die Welt des Islams 3 

(Nov. 1999): 340-77.
عدد   ،2 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة  التونيس،  الوطني  67. األرشيف 

الوثيقة 67846. الفصل 29 من ”ترتيب ملس الضبطّية“ )1 حمّرم 1277/ 20 يوليو 1860(.
68. نفسه، الفصل 33-34 من ˮترتيب ملس الضبطّية.“

عدد   ،2 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة  التونيس،  الوطني  69. األرشيف 
الوثيقة 67846، الفصل 66-67 من ˮترتيب ملس الضبطّية“ )1 حمّرم 1277/ 20 يوليو 1860(.

70. الّرائد التونيس 7 )األربعاء 13 صفر 5/1296 فيفري 1879(: الفصل 28.
71. نفسه، الفصل 30.

ˮقانون   .272 الوثيقة  803، عدد  66، ملف عدد  التارخيّية، الصندوق عدد  التونيس، السلسة  72. األرشيف الوطني 
تنظيف شوارع حارضة تونس.” )22 شوال 1279/ 12 أبريل 1863(.
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والرقابّية  العقابّية  املنظومة  من  االجتامعي  الفاعل  توّجس  مدى  تفّهم  لنا  يمکن  فال 
اجلديدة للدولة التي صاحبت إصالحات القرن التاسع عرش وتأسيس املجالس إال من خالل 
فهم إرادة مؤّسسة الدولة وتطلعها إىل السيطرة واحتکار النّفوذ وتشديد املراقبة والعقاب.73 
بني  مبارشة  ممارسة  يف  تتجسد  العقابّية  السياسات  کانت  اإلصالحات  هذه  تفعيل  وقبل 
للمناورة  عديدة  هوامش  يمتلک  کان  النّازلة،  أمام  فالفقيه،  امُلّتهم،74  وبني  الفقيه/القايض 
والُعرف،75  والقبلّية  العائلّية  التوازنات  اعتامد  أو  االجتامعّية  الوساطة  أو  الفدية  دفع  مثل 
إىل جانب مدّونة فقهّية ثرّية وواسعة تسمح بتوظيف االجتهاد من َقبيِل ”الرتجيح،“76 عىل 
وعي  مع  القوانني،77  تطبيق  عن  ومسؤوال  حُمايدا  جهازا  متثل  التي  الدولة  مؤّسسة  عکس 

ورغبة متزايدة يف احتکار النّفوذ وتأسيس املرکزة.78
وقد توصل املؤّرخ الرتکي جنکيز کرييل )Cengiz Kirli( إىل نفس هذه االستنتاجات 
التي  ”التحديثّية“  السياسات  جتاه  وممارساهتم  االجتامعّيني  الفاعلني  متّثالت  درس  عندما 
الّسلطة  وحماولة  املراقبة  مفهوم  أّن  کيف  أبرز  إذ   “،)Tanzimat( ”التنظيامت  باسم  ُعرفت 
الّدين  خري  خُيربنا  وهلذا  احلداثة.79  مرتکزات  أهّم  أحد  متثل  العاّمة“  ”تشکيل  إىل  الرامية 

التونيس أّن سکان املدن العثامنّية أنکروا التنظيامت ورفضوها رفضا کليا.80
الفاّلح  رفض  مدى   )Timothy Mitchell( ميتشل  تيموثي  لنا  ُيربز  آخر  إطار  ويف 
املصي لإلجراءات التي اّتذهتا ”الدولة القومّية احلديثة“ خالل القرن التاسع عرش، حني 
”واصل الفاّلحون اهلرب من أراضيهم“ ورفضوا ”التغلغل الذي مل يسبق له مثيل للمناهج 

اجلديدة للسلطة“ سواء عىل مستوى املراقبة أو العقاب أو استغالل ناتج العمل.81
73. بيار بورديو، عن الدولة: دروس يف الکوليج دو فرانس )1989-1992(، ترمجة نصري مروة )الدوحة: املرکز العريب 

لألبحاث ودراسة السياسات، 2016(، ص.246.
74. الشيباين بنبلغيث، النظام القضائي يف البالد التونسّية )صفاقس: عالء الدين للنرش، 2002(، 56-23.

احلادي  القرن  حّتى  عرش  السادس  القرن  من  والتطبيق  النظرّية  الرّشيعة:  يف  والعقاب  اجلريمة  بيرتز،  75. رودولف 
هي  ما  حاّلق،  وائل  111-152؛   ،)2018 والنرّش،  للرتمجة  األدب  عامل  )القاهرة:  کامل  سعد  حممد  ترمجة  والعرشين، 

الرشيعة؟ ترمجة طاهر عامر وطارق عثامن )بريوت: مرکز نامء للبحوث والدراسات، 2016(، 51-50.
76.  يعني الرتجيح نظرّيا وبوجه عام ذلک النّطاق املنهجي الذي تدّرب به الفقهاء للتعامل مع االحتامالت املتصّورة 
ˮهل يمکن استعادة الرشيعة،“ ضمن:  للخالف بني الشواهد النصّية ومناهج القياس الرشعي.” انظر: وائل حاّلق، 
إيفون يزبک وباربار اشتوفازر )حترير(، الرشيعة االسالمّية وحتديات احلداثة، ترمجة رشيف مدي وعبد الرمحان عادل 

)القاهرة: عامل األدب للرتمجة والنرش، 2019(، 59.
77. ماکس فيرب، االقتصاد واملجتمع. االقتصاد واألنظمة االجتامعّية والقوى املخّلفات: الّسيادة، ترمجة حممد الرتکي، 

)بريوت: املنّظمة العربّية للرتمجة، 2015(، 280.
78. هندريک سربوت، الدولة ذات الّسيادة ومنافسوها: حتليل لتغرّي األنظمة، ترمجة خالد بن مهدي )بريوت: مرکز 

نامء للبحوث والدراسات، 2018(، 40-29، 416-351.
79. جنکيز کرييل، ˮاملراقبة وتشکيل احلّيز العام يف االمرباطورّية العثامنّية،” عمران 6 )خريف 2013(: 50-48.

80. التونيس، أقوم املسالک، املجّلد األّول، 138.
81. تيموثي ميتشل، استعامر مرص، ترمجة بشري السباعي وأمحد حّسان )القاهرة: مدارات لألبحاث والنرّش، 2016(، 

.103-100
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وتبعا لکل هذا، يتضح بجالء أن املسألة تتمحور حول طبيعة مؤّسسة الدولة امُلحتکرة 
لکّل النّفوذ،82 وامُلخضعة اجلسد للهيمنة والرقابة،83 وامُلتنافرة أيضا مع النّظام املعريف الّسائد 
يف البالد التونسّية قبل تأسيس املجالس وإصدار عهد األمان. فالدولة احلديثة هي مؤّسسة 
ُمدمة لإلنسان واملجال،84 عکس النّظام املعريف الفقهي الذي ُيعّد قانونا ”أخالقّيا“ ومحيمّيا 
بامتياز.85 إن الدولة القومّية مرتبطة بتاريخ مراقبة احلواس، حيث ُأخضع اجلسد بداية من 
للردع  أو  البلدي،  أو املجلس  العاّمة  الّدائمة من قبل ملس الصّحة  للرقابة  اإلصالحات 
والعقاب والتعذيب من قبل ملس الضبطّية، عکس ما کان عليه احلال قبل ذلک إذ کان 

ُيمّثل شأنا شخصّيا محيمّيا.86

الذي صاحب  احلديث  التخطيط احلرضي  نشأة  مع  اهلواجس  ُممل هذه  وتتشابک 
تأسيس املجلس البلدي، هذه املؤّسسة التي قّلصت رضورة من وظيفة شيخ املدينة الذي 
الرشعي  الطّب  ممارسة  بروز  نسّجل  کام  االجتامعّية.  التمّثالت  يف  ”امُلحتسب“  دور  لعب 
تقنيات  وتوظيف  الضبطّية،  ملس  طبيب  قبل  من  اجلّثة  ترشيح  تقنية  خالل  من  خاّصة 
وهذه  والفقهاء،87  الّدين  رجال  عوض  األمن  رجال  عليها  ُيرشف  التي  اجلديدة  األدّلة 
التحّوالت شملت تقنيات التحقيق وأساليب التأديب امُلستحدثة التي واکبت نشأة مؤّسسة 
املرجعّية  ذات  العقوبات  وتعويض  االستجواب  يف  التعذيب  استخدام  مثل  الضبطّية 
ترکيز  أعقبت  التي  التحّوالت  هذه  ُنقارن  وعندما  والسجنّية.88  املادّية  بالعقوبات  الدينّية 
اإلصالحات بمحتوى الوثيقة التي أخضعناها للتحليل يمکن لنا أن نتفّهم أسباب رفض 
سکان مدينة تونس ملقتضيات عهد األمان وما أعقبه من تأسيس للمجالس، حيث يقولون 

82. فيرب، االقتصاد واملجتمع، 214.
83. خالد فهمي، اجلسد واحلداثة: الطّب والقانون يف مرص احلديثة، ترمجة رشيف يونس )القاهرة: دار الکتب والوثائق 

القومّية: مرکز تاريخ مص املعارص، 2006(، 15.
84. وائل حاّلق، الدولة املستحيلة: اإلسالم والسياسة ومأزق احلداثة األخالقي، ترمجة عمرو عثامن )الدوحة: املرکز 

العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 2016(، 66-65، 73.
85. حاّلق، الدولة املستحيلة، 19.

86. لدراسة مدى أمهية هذه النُقطة يف احلالة املتعلقة بمص بعد إقرار اإلصالحات يف القرن 19، انظر:
Khaled Fahmy, “The birth of the secular individual: medical and legal methods of identification in 

19th-century Egypt,” in Registration and Recognition: Documenting the Person in World History, ed. 
Keith Breckenridge & Simon Szerter (Oxford: Oxford University Press, 2012), 335-56, 353-4.
87. وهلذا نجد عبارة ُموحية يف الوثيقة قيد الّدرس، حيث قال أحد املحتّجني عند إخضاعه للتحقيق وهو يتکّلم عن 
ملس الضبطّية: ˮنحن ال نريد املجالس ...نقول للمجلس هذا سارق فيقولون ثّبتوا عليه ونحن کيف يمکننا الثبوت 
 ،1566 423، الوثيقة عدد  121، امللف  األرشيف الوطني التونيس، السلسلة التارخيّية، الصندوق  عىل الرّساق.“ انظر: 

1-2 )15 ربيع الثاين 20/1278 أکتوبر 1861(.
88. بنّي األستاذ خالد فهمي کّل هذه الرهانات من خالل دراسته حلالة مص خالل القرن 19، انظر:

Khaled Fahmy, In Quest of Justice: Islamic Law and Forensic Medicine in Modern Egypt (California: 
University of California Press, 2018).
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رصاحة يف الوثيقة: ”نحن ال نريد املجالس فليحکم علينا سيدنا بنفسه.“89 ويعني هذا أن 
”نازلة عهد األمان،“ مل تفعل شيئا أکثر من نقلها وتعبريها عن هواجس سکان مدينة تونس، 
للکشف عن مدى توّجسهم من إصالحات أبرزت هلم مفهوما قاسيا وردعّيا للدولة معرّبا 
وفقدان  اجلسدي  األمل  بني  ”الّردع  أو  قانوين“  إثبات  عن  والبحث  واالعرتاف  ”األمل  عن 

احلرّية.“90

اخلامتة

ُيشري تشارلز تييل )Charles Tilly( إىل أّن احلرکات االحتجاجّية تنتفع من مموعة 
ومنّظم  ُمستدام  عام  ”مهود  ومعناها   ،)campaign( ”احلملة“  وأمّهها  العوامل  من 
االجتامعّية“  احلرکات  ذخرية  و”يمثل  ُمستهدفة،“  ُسلطة  عىل  مجاعّية  مطالب  ُيميل 
)social movement repertoire( وهي املظاهرات واالعتصامات واإلرضابات وتشکيل 
االحتجاج  يف  املشارکني  صفات  وهي   )WUNC( الوقفة“  و”عروض  احللفاء،  شبکات 
 ،)numbers( العددي  والّزخم   ،)unity( والوحدة   ،)worthiness( ”اجلدارة  وأمّهها 

وااللتزام )commitment( جتاه أنفسهم أو جتاه قاعدهتم الشعبّية.“91

بحملة  األمان“  عهد  ”نازلة  سياقات  يف  االحتجاج  طابع  متّيز  مدى  ونالحظ 
تّم  حيث  الزيتونة  بجامع  يوم  بدأ  الذي  التنظيمي  املجهود  وهي  واضحة   )campaign(
التوّجه  وهي  امُلستهدفة“  ”السلطة  تعيني  وتّم  الفاحتة،“  و”قراءة  اجلامعي  والقسم  االلتزام 
إىل باردو حيث ُيقيم الباي. کام توّفر هذا االحتجاج عىل ”ذخرية احلرکات االجتامعّية“ وهو 
التجمهر يف اجلامع، ثّم التجمع يف زاوية سيدي حمرز وهو ”سلطان مدينة تونس“ وولّيها 
األسواق  بغلق  االلتزام  هنا  واألهّم  الباي،  إقامة  نحو  اجلامعي  والتوّجه  األبرز،  الصالح 
وشن باإلرضاب. وأخريا برز يف هذا االحتجاج ”عروض الوقفة،“ حيث متّيز احلاج الطاهر 
الرياحي بالشجاعة والّثبات وااللتزام مع نجاحه يف توفري زخم عددي حمرتم، فضال عن 
متّيزه بشبکة عالقات مهّمة بحکم مهنته وکرب سنّه وطول مدة إقامته باحلارضة واستفادته 
من الّلقب العائيل ”الرياحي،“ فقد أثبت جدارته بقيادة هذا االحتجاج بالرغم من کّل ما 
تعّرض له من حتقري وازدراء، سواء من خالل ما تضمنته الوثيقة األرشيفّية املدروسة، أو من 

خالل ما سطرته شهادة أمحد بن أيب الضياف أو عرب مقال صحيفة الّرائد الرسمي.

89. األرشيف الوطني التونيس، السلسلة التارخيّية، الصندوق 121، امللف 423، الوثيقة عدد 1566، 1-2 )15 ربيع 
الثاين 20/1278 أکتوبر 1861(.

90. فهمي، اجلسد واحلداثة، 225-217.
91. تيل، احلرکات االجتامعّية، 20.
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ويمکن لنا أن نتساءل هنا، هل هندس الباي مع حاشيته وقوع “نازلة عهد األمان”؟ 

املحتّجني وعفا  تّفه فعل  الباي،  أّن  إىل  الّطرح، ويشري  إىل هذا  الّضياف  أيب  ابن  ُيلّمح 
عن مجيع املحتّجني.92 ويف هذا اإلطار خُيربنا جورجيو أگامبني )Giorgio Agamben( بتمّلک 
صاحب السلطة خليار تفعيل حالة االستثناء93 من خالل تعطيل العمل بالقوانني. وامُلثري يف هذا 
اإلطار أّنه بعد ثالث سنوات من احتجاج عهد األمان طالب قادة ثورة 1864 بإلغاء املجالس، 
لکن املتغرّي يف ثورة 1864 هو نجاح الباي يف تعطيل العمل بقوانني املجالس، وخاّصة بإلغاء 
دستور 94،1861 وهو املطلب نفسه الذي تقّدم به قادة االحتجاج يف سياقات نازلة عهد األمان 
سنة 1861. وهلذا نالحظ مدى التشابه احلاصل بني الفاعلني والغايات والرهانات بني أحداث 

احتجاج سنة 1861 وووقائع ثورة 1864، مع وجود اختالف يف النتائج.95

وُتربز لنا إذا ”نازلة عهد األمان“ مدى تعّدد الرهانات وتنّوعها بني ما يتميز به منطق 
الدولة )Logique d’état( ”ذات السيادة“ امُلرتکز أساسا عىل ممارسة ”االحتکار،“ ومنطق 
احلداثة  تشابک  حلظة  يف  خاّصة  مواقعهم،“96  عن  التنازل  ”مقاومة  إىل  دائام  يسعون  من 
کانت  وقضائّية  ودينّية  قيمّية  منظومة  مع  املجالس  وتأسيس  األمان  عهد  کتابة  يف  املتمّثلة 
سائدة قبل ذلک.97 أي أن املصالح تتلف وتتعارض، خاّصة عندما يکون املجتمع متشکال 
األهداف.“98  من  معّقدة  الساعني خلف مموعة  الفاعلني  من  ممّيزة  متنّوعة  ”من مموعة 

وهلذا ُنسّجل أّن نازلة عهد األمان کانت فعال احتجاجّيا تشابک مع حتّوالت مهّمة تداخلت 
عىل مستوى احتکار النّفوذ يف مدينة تونس، حيث برز ”رجال اإلصالح“  يف موقع القّوة 
اإلصالحات  ترسيخ  إىل  فسعت  اإلنجليزي،  القنصل  قبل  من  خاّصة  وامُلدّعمة  املتنّفذة، 
بفاعلني  اجلُدد  النّفوذ  أصحاب  اصطدم  وقد  األمان.  عهد  وکتابة  املجالس  وتأسيس 
الفقهاء وخاّصة  مثل  السابقة  وامتيازاهتم  مکانتهم  املحافظة عىل  اجتامعّيني حيرصون عىل 

القص وقنصل فرنسا.

92. ابن أيب الّضياف، إحتاف أهل الزمان، اجلزء اخلامس، 104-103.
ˮ .93االستثناء هو تلک املنظومة األصلّية التي بواسطتها يرتبط القانون باحلياة وحيتوهيا بداخلها، وذلک من خالل 
تعليق العمل بالقانون نفسه، فإّن وجود نظرّية حلالة االستثناء يغدو رشطا أولّيا لتعريف الّصلة التي تربط الکائن احلّي 
حالة االستثناء: االنسان احلرام، ترمجة نارص  بالقوانني، وترتکه حتت هيمنتها يف الوقت ذاته.” أنظر جورجو أغامبني، 

إسامعيل )القاهرة: مدارات لألبحاث والنرّش، 2015(، 42-41.
94. ابن أيب الّضياف، إحتاف أهل الزمان، اجلزء اخلامس، 199-194.

95. بريم اخلامس، صفوة االعتبار، املجّلد الثاين، 473-462.
96. سربوت، الدولة ذات السيادة، 426.

97. وائل حاّلق، ماهي الرشيعة؟، ترمجة طاهر عامر وطارق عثامن )بريوت: مرکز نامء للبحوث والدراسات، 2016(، 
.93-92

98. سربوت، الدولة ذات السيادة، 205.
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احلمد هلل، من عبد اهلل سبحانه املشري حممد الصادق باشا باي صاحب اململکة التونسية. 
إىل من يقف عىل هذا احلکم من اخلاصة والعامة. أما بعد، فإننا أمرنا بام يأيت ذکره:

النّازلة  يف  رشحه  يأيت  بام  حکم  تونس  بحارضة  العرفّية  واألحکام  اجلنايات  ”ملس 

الواقعة بني املکّرم عمر التعييش وکيل احلّق العمومي بتقديم املجلس املذکور له، وبني املکرم 
احلاج عمر الّشاميل وکيل حممد عقون وحممد بن عبد احلنني والطّيب بن ميالد وصالح شقرون 
وحممد فتوح وعيل بن احلاج أمحد الطرابليس واحلاج حممد النّاوي وحممد ثابت وحممد بن عيل 
مناشو وعيل  بن حممد  املرناقي ومصطفى  احلطاب  األعرت وحممد  بن عيل  والطيب  شاوش 
ومحدان  فليجان  الطاهر  واحلاج  الرتکي  وحسن  احلاّمص  عثامن  بن  وحسن  اللّباد  أمحد  بن 
االسکندراين  أمحد  بن  وحممد  املانع  أمحد  واحلاج  املدب  الرياحي  الطاهر  واحلاج  املنشوف 
وعيل بن حممد الربجي وحممد بن األعور القباقبي، الذين حرضا املجلس بأنفسهام بموجب 
عرض األّول شکايته عىل املجلس التي مضموهنا أّن هذه اجلامعة املذکورين مع مجاعة من 

رعاع النّاس حرّيوا راحة السکان باحلارضة يف يوم األحد ويوم االثنني أواخر ربيع األّول.
الزيتونة  جامع  األعظم  باجلامع  العص  صالة  بعد  األحد  يوم  اجتمعوا  أهّنم  ذلک   
يطلبون  االثنني  يوم  صبيحة  املعمور  باردو  إىل  يتوّجهوا  أن  عىل  واّتفقوا  الفاحتة  وقرءوا 
منع خروج القمح والّزيت من العاملة وأن ُيبارش سّيدنا دام عاله احلکم بنفسه ويرفع هاته 
املجالس، ورّصح البعض منهم بقوله نحن ال نحّب املجالس، وفعلوا صبيحة اليوم املذکور 
نظر  به، واقتىض  اهلل  نفعنا  زاوية سيدي حمرز  الصناجق من  أن رفعوا  بعد  ما حتالفوا عليه 
املبدو  السبعة عرش  فاختاروا  برأيه،  يقتدون  للکالم من  منهم  ُيقّدموا  بأن  دام عاله  سّيدنا 
)کذا( بذکرهم، فعجز هؤالء املختارون بحرضته السعيدة عن إبداء عذرهم يف هذا االجتامع 
والتواطي )کذا( عىل فعل يشء غري مرّخص هلم، وبعد عجزهم لسديد رأيه أن ُيوّجههم 
ملجلس اجلنايات واألحکام العرفّية ليأخذ القانون فعله وعفى عن اآلخرين الذين حتّزبوا 
معهم وعذرهم بجهلهم املطبق وسفههم املحّقق، إذ کان غالبهم صغارا حتت قيد احلجز 
ال يمّيزون ما يرّضهم مما ينفعهم، وما عدى السبعة عرش وهم املذکورون حتتهم من توىّل 
هذه النّازلة ودعى )کذا( النّاس إىل اهلرج ُمسکوا قبل التوّجه إىل باردو. فلهذا يطلب وکيل 
ُينّفذ يف هؤالء ما يستحّقونه بمقتىض القانون لسعيهم يف إزعاج النّاس  احلّق العمومي أن 
فإهّنم  العرفّية،  اجلنايات واالحکام  قانون  236 من  السکان عمال بفصل  لراحة  وحتيريهم 
طعنوا يف تّصفات الدولة بالقول وإن کان مقصدهم مّرد الشکاية ورفع أمرهم إىل حرضة 

امللک، فقد رفعوه عىل غري وجهه حّتى تسّببت احلرية. 

وصــورة الّطعــن أهّنــم أرادوا منــع مــا هــو مرّخــص مــن خــروج النّعمــة إىل خــارج 
ــم ليســوا مــن أهــل احلــّل والعقــد وال مــن أعضــاء ــم، فإهّن ــوا بغــري زهّي اململکــة وتزّي
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أن  إّما  بل  هکذا  يکون  ال  العاّمة  وتشکي  املصالح.  يف  ينظروا  حّتى  األکرب  املجلس 
شکايتهم  يکتبون  أهنم  أو  الدولة،  إىل  ذلک  لريفع  والتدبري  الّراية  لذوي  أمرهم  يرفعوا 
ويوّجهوهنا إىل امللک بدون أن يتحّزبوا ولو عىل کتب الشکاية. ويقولون يف مقر امللک يا 
سيدنا جئنا فلتمس لنا تأويال يف القوت، وليس هلم إال طلب القوت إن کانوا صادقني يف 
عدمه وليس هلم أن يبّينوا الکيفية وصورة التأويل وهؤالء قد جتاوزوا هذا املقدار وطعنوا 
أيضا يف تّصفات الدولة بقوهلم نحن ال نريد املجالس فليحکم علينا سيدنا بنفسه، حّتى 
قال بعضهم عىل لسان اجلميع نحن نطلب أن نشکوا لسيدنا عىل قّتة معدنوس وصدقوه 

عىل ذلک. 

29 من الشهر املنصم  وملّخص جواب املّدعي عليهم بکتبهم املؤّرخ بيوم اخلميس 
أوال  أمرهم  رفعوا  وأهنم  النوازل،  فصل  تعجيل  طلبوا  وإنام  املجالس  رفع  يطلبوا  مل  أهنم 
إىل املجلس البلدي واشتکوا له بالرضر القايم ومل يرد هلم املجلس املذکور جوابا ثم رفعوا 
أمرهم إىل املجلس األکرب فلم يتم هلم شيئا، وملا أعرضت عنهم املجالس اجتمعوا باجلامع 
سّيدنا  مقابلة  عىل  ليّتفقوا  الفاحتة  )کذا(  وقرءوا  کثريين  أناس  مع  الزيتونة  جامع  األعظم 
ورفعوا صناجق الصاحلني ليقبل عليهم، وهذا الفعل عىل هذا الوجه غري مزعج للناس وال 
حمرّي لراحة السکان وأن مقابلة سّيدنا غري ممنوعة عليهم يف القوانني الناشية )کذا( من عهد 

األمان وال يف املناشري التي ُقريت باملساجد واجلوامع.

 ثم احرض باملجلس اجلامعة املذکورون مجاعة بعد مجاعة، وسيلت کّل مجاعة عاّم جيب 
السؤال عنه، فأّول ما سيلوا بام صورته أّنکم مّلا رفعتم أمرکم إىل املجلس البلدي کام ذکرتم 
هل أجابکم املجلس املذکور بيشء أم ال؟، فأجابوا بأهّنم وعدوهم بالنّظر يف ذلک، فسيلو 
)کذا( أيضا هل عدتم إىل املجلس البلدي بعد ذلک لتسمعوا جواهبم فقالوا ال ولکن رفعنا 
وجدت  هل  سيلوا  ثم  ال،  فقالوا  بيشء  أجابوکم  فهل  هلم  فقيل  األکرب  املجلس  إىل  أمرنا 
النعمة بالّرحبة بعد شکايتکم للمجلس البلدي واملجلس األکرب وهل يبقى القمح إىل آخر 
بِبَلْوا )کذا( هو موجود ولکنّه قليل وبقاؤه  أم ال، فأجابوا  اليوم  بالرحبة منذ ذلک  النهار 
ألواخر النّهار ال نتحّققه، ثّم سيل يس الّطاهر الرياحي عن سبب حضوره بجامع الزيتونة 
وعىل ماذا قرأ الفاحتة مع بقّية اجلامعة، فقال إنام حرضت من غري قصد ومل أقرأ الفاحتة وقد 
کنت رفعت نازلة القمح مع مجاعة آخرين للوزير وليس يل بعد رفع النّازلة أن أحتّزب مع 
خاطبته  الوزير  إىل  ذلک  يف  األمر  رفعت  مّلا  أنک  له  فقيل  املجالس،  رفع  وأطلب  هؤالء 
وسفهاؤهم  النّاس  سفلة  غدا  ويأتيک  أمثايل  ومعي  شايب  رجل  اليوم  جيتک  أنا  بقولک 
ثيابک  بکشف  املعنى  هذا  عن  وعرّبت  األفعال،  )کذا(  برذايل  ُيبالون  ال  الذين  )کذا( 
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عن يديک وساقيک، فقال نعم أرشت له هبذه الکيفّية لکن مقصودي منها أنه سيأتيه 
أناس ضعفاء احلال ال جيدون خبز السوق، فقيل له أن الشهادة قايمة )کذا( عليک بأّنک 
تکّلمت يف شأن إبطال املجالس فقال مل أتکّلم يف حّقها بيشء، عىل أين کنت أخربت يس 
إبراهيم معاّل بأّن النّاس يريدون االجتامع والتحالف عىل ذلک، وأهنم أتوين لقراءة الفاحتة 
معهم عىل هذا املطلب، فأبيت وقلت هلم وقلت هلم إن أبطلها من هو أکرب منا فنحن ُنبطلها 
مثله، فقيل له مّلا علمت دعوة الناس لک يف هذا الشأن وامتنعت أنت من إجابتهم فلامذا 
حرضت معهم باجلامع ومل تبعد عنهم حتى ال تلحقک هتمة، فقال احلق معکم يف هذا، ثم 
سيل احلاج أمحد احلاج املانع عن سبب اجتامعه مع اجلامعة باجلامع فقال ال علم يل بيشء 
ولکني دخلت اجلامع ألصيّل فوجدت املؤّدب الرياحي ومعه مجاعة من الناس فسألته عن 
أن  له  فقلت  ذلک  مغريب عن  فسألني رجل  تسمع،  اقعد واسکت حتى  فقال  اجلمع  هذا 
هؤالء اجلامعة يطلبون منع خروج القمح من البلد، فقيل له إنک مّلا سئلت باملجلس البلدي 
عن ذلک قلت أنا ترمجان بّلغت هذا املطلب ملن مل يسمعه ألن احلاج الطاهر ال يسمع النّاس 
أنا  إن کان حّبيت )کذا(  بقولک  أم ال، فأجبت  أنت معهم  ُمبّلغ عنه، وقيل لک هل  وأنا 

معهم وإن کان حبيت مانيش )کذا( معهم، فسکت بعد مْهمهة  ُمشعرة باإلنکار.

إيقافه  الرياحي وقت  الطاهر  إىل احلاج  بن األعور عن سبب ميئه  ثّم سيل حممد   
ذهب  به  سمعنا  أنا  بسبب  آخرون  أناس  ومعي  إليه  جيت  نعم  فقال  البلدي،  باملجلس 
سجنه  بأنه  أخربنا  إليه  وصلنا  فلاّم  القمح  شأن  يف  معهم  ليتکّلم  البلدي  املجلس  إىل 
لکم  إخباره  بعد  هناک  الذين  للحرس  قلت  إنک  له  فقيل  عنه،  فذهبنا  هناک  الرئيس 
سيل  ثّم  منه  الکالم  هذا  صدور  فأنکر  وتسمعون،  وترون  الليل  يأتيکم  موقوف  بأّنه 
أنه  عىل  البنبايش  زينب  بن  أمحد  بيس  واستشهد  فأنکر  معهم  اجتامعه  عن  الربجي  عيل 
بأنه فارقه قبل العص  املذکور  البنبايش  الغروب فشهد  الظهر إىل  بالقمرق من  کان معه 

بکتاب ورد إىل املجلس.

 ثم سيل حممد االسکندراين عن سبب اجتامعه مع اجلامعة فأنکر أيضا، ثم سيل حممد 
عنون عاّم نسب إليه يف شهادة الوزارة فامتنع من اجلواب وکل من سيل هناک بعده نکل 
عن اجلواب وقالوا أجبناکم بالکتابة ملا سألنا وکيل احلّق العمومي وليس عندنا کالم غري ما 
ذکرناه، ثّم سيل عيل بن احلاج أمحد الطرابليس يف خاّصة نفسه عن قوله بالوزارة ما طلعنا ألجل 
القمح واألسعار بيد اهلل وإّنام نطلب رفع املجالس ألهّنا ُتضّيق األحکام عىل النّاس حيث 
يبيعون ديار الناس عليهم وال يمهلون املدين وال جيعلون هلم تأويال، وعن قوله أهّنم يريدون 
الشکاية لسّيدنا عىل قّتة معدنوس وعّزره مصطفى مناشو بقوله هذا هو الکالم والباقون 
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سکتوا رىض بقوله، فأنکر صدور ذلک منهم ثّم أحرض باملجلس الصاغقاليص يس 
مقتىض  البلدي وشهد عىل  باملجلس  الرياحي  الطاهر  احلاج  الذي حرس  الرتکي  عصامن 
القانون عىل عني حممد بن األعور قايال )کذا( أن هذا أتى إىل احلاج الطاهر الرياحي ومعه 
مقدار عرشة أنفس وقال له قم رّوح وإال أنت مسجون، فقال له مسجون، فقال له اقعد ثّمه 
ونحن نعرف ما نفعل غدا، وبمثل شهادته شهد املالزم أمحد القروي وزاد أّنه قال يأتيکم 
الليل وترون وتسمعون، ثم سيل اجلامعة کّلهم بام نّصه نسئل اجلامعة املجيبني بأن مرادهم 
برفع املجالس تعجيل الفصل هل هم قايمون )کذا( يف حّق غريهم أم يف حّق أنفسهم، وإن 
کان الثاين ليسأهلم عن نوازهلم التي انترشت بمجلس اجلنايات واالحکام العرفية شخصا 
ويبّينون مّدة تعطيلهم وأيضا يسأهلم املجلس عن قوهلم أهنم اشتکوا للمجلس البلدي هل 
اشتکوا کلهم أم بعضهم وعىل الثاين يعنّي املشتکي منهم وکذلک شکايتهم للمجلس األکرب 
فامتنعوا من اجلواب  العمومي،  احلّق  قايم )کذا( يف  نفسه ومن هو  قام يف حّق  ليتبنّي من 
ثانية فأرّصوا عىل االمتناع ثم طلب  ثّم ُروجعوا مرة  به  وقالوا ليس عندنا إال ما أجبناکم 
املجلس من وزارة العاملة تقرير ما ثبت لدهيا يف النازلة وکذلک من ملس الضبطّية ومن 

املجلس البلدي.

احلاجة من جواب الوزارة املؤرخ برابع شهر التاريخ قدم إىل باردو مجع غفري وبأيدهيم 
صناجق الصاحلني، فسأهلم أمري لواء العّسة عن مرادهم فأجابوا بأن مرادهم مالقاة سيدنا، 
ثم خرج إليهم الوزير فأجابوا بأّن مرادهم منع خروج النعمة فأجاهبم الوزير بقوله أمل نجعل 
لکم تأويال ملا طلبتم هذا الطلب حتى صار القمح يميس وُيصبح بالرحبة، فأجابوا بتسليم 
هذا املقدار وأن قصدهم مقابلة سيدنا وکان املتمّيز بينهم بکثرة الکالم عىل بن أمحد الطرابليس 
وحممود فتوح ومصطفى مناشو وعيل بن أمحد اللّباد وحممد عنون حّتى قال األّول نقول احلّق 
ليس مرادنا هذا واألسعار بيد اهلل ولکن نطلب أن حيکم علينا سّيدنا وال نحّب املجالس. 
فسيل ما رأيت يف ُقبح املجالس حّتى تتشکى منها، فأجاب بام حاصله أن املجالس إذا تقّيد 
هلم احلّق عىل أحد ال ُيمهلونه، وقال أحدهم عبارة أخرى قاضية بعدم الرىض باملجالس، 
وقال آخر منهم يف هذا الغرض نقول للمجلس هذا سارق فيقولون ثّبتوا عليه ونحن کيف 
يمکننا الثبوت عىل الرّساق، فقيل له لو کنت أنت املّتهم لکنت ترىض أن حيکم عليک بدون 
ثبوت، فأجاب عيل بن أمحد الطرابليس بقوله ال يا سّيدي نحن نحّب الشکاية لسّيدنا عىل قّتة 
معدنوس، فصادقه عىل ذلک مصطفى مناشو وعيل بن أمحد اللّباد والباقون وافقوه بالّسکوت 
وقد بلغ للوزارة عىل ألسنة بعض النّاس ما يقتيض زيادة الفضول من هؤالء اجلامعة ومن 
معهم حتى أهنم صاروا يومهون هتديد الدولة إن مل جتبهم إىل مطلبهم، وحمّل احلاجة من جواب 
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ملس الضبطّية هو أن احلاج أمحد املانع الربانيس نادى بأعىل صوته باجلامع قايال )کذا( 
أهّيا الناس إّنا نريد قراءة الفاحتة لنجتمع غدا باجلامع وقت صالة الصبح ونسُعوا )کذا( يف 

مقابلة سّيدنا وال تفتحوا حوانيتکم غدا إالّ بعد املقابلة.

املذکور  يوم األحد  بلغهم عشّية  أهّنم  البلدي هو  املجلس   وحمل احلاجة من جواب 
أن مجاعة يبلغ عددهم مخسامية )کذا( نفس اجتمعوا بصحن جامع الزيتونة وقرءوا )کذا( 
أمحد  واحلاج  الرياحي  الطاهر  احلاج  يقودهم  النعمة  خروج  منع  يف  الشکاية  عىل  الفاحتة 
يتبّينه  مل  بکالم  صوته  بأعىل  يصيح  کان  املانع  أن  املذکور  املجلس  إىل  الناقل  وذکر  املانع، 
الناقل فأرسل رئيس املجلس املذکور يف طلبهام، فحرض أوال املانع فلام سئل کان أکان مع 
اجلامعة أجاب بقوله إن کان حّبيت أنا معهم وإن کان حّبيت مانيش معهم، ثّم أتى احلاج 
الطاهر الرياحي وقال أتتني مجاعة وأنا بمکتبي يوم األربعاء فطلبوا مني أن أتوّجه معهم 
إىل دار الباي لنشکوا للوزير يف شأن خروج القمح فْشَتکْينا )کذا( وهنّانا الوزير، ثم أتوين 
يوم اجلمعة فقلت هلم إن کان يف شأن القمح فقد هنّانا الوزير وإن کان يف أمر آخر فبّينوه 
أّيده اهلل. وُنقل عن  يرينا ذاته ويقعد حيکم علينا هو يعني سّيدنا  أن  يل، فقالوا نطلب منه 
بعض الّثقاة )کذا( أن احلاج الطاهر الرياحي مّلا أتى دار الباي صحبة اجلامعة الذين اشتکوا 
للوزير يف شأن ما ذکر قال يف أثناء کالمه أنه ال يلزم هذا املجلس وال فايدة منه ألّن أرکانه 
بطول  الرياحي(  الطاهر  احلاج  )أي  وتطاول  األسعار،  غلت  إذا  يتطاولون  أغنياء  البلدّيه 

قامته، وينزلون إذا نزلت ونزل بطول قامته إىل األرض يف ذلک اجلمع.

وتصّفح  التاّم  التأّمل  منهام  کّل  من  املجلس  وتأّمل  واجلواب  الدعوى  تقّرر  وبعد 
استنطاق  يف  البلدي  املجلس  ومن  الضبطية  ملس  ومن  الوزارة  من  املرسلة  الشهادات 
املدعي عليهم بام قّرر سابقا کان الذي ظهر لنصف أعضاء املجلس املذکور واملشتمل عىل 
واملجلس  البلدي  للمجلس  شکايتهم  إن  دعواهم،  يف  رصفهم  عدم  إىل  الداعي  الرئيس 
الرياحي  الطاهر  احلاج  تفّوه  وإىل  بالرحبة  النعمة  وجود  حتّقق  وإىل  نفعا  جتد  مل  األکرب 
وإىل  بالتهّدد  ُمشعر  هو  ممّا  النّاس  سفلة  غدا  ويأتيک  بقوله  الباي   بدار  الوزير  بحرضة 
وقوله  املجالس  رفع  عىل  االّتفاق  يرومون  النّاس  أن  معاّل  إبراهيم  ليس  ذکر  بأّنه  إقراره 
باجلامع  املؤّدب  وجد  أّنه  املانع  احلاج  قول  وإىل  نحن،  ُنبطلها  منّا  أکرب  هو  من  إبطاهلا  أن 
حرس  عىل  هتّدده  من  الضابطني  بشهادة  األعور  بن  حممد  عىل  ثبت  ما  وإىل  مجاعة.  ومعه 
بالوزارة عىل حممد عنون وعيل بن  ثبت  ما  املؤدب، وإىل  يطلقوا  البلدي حيث مل  املجلس 
الباقني هلام عىل ذلک وإىل  الطرابليس ممّا يقتيض طلبهام رفع املجالس وموافقة  احلاج أمحد 
قبل هذا وإىل إحلاحهم يف طلب  املقّررة  اجلنايات  أسئلة ملس  اجلواب عن  امتناعهم من 
الرّساق  عىل  احلکم  صورة  يف  طعنهم  وإىل  باحلّجة  الوزير  أبکتهم  أن  بعد  سيدنا  مقابلة 
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وإىل ما بلغ للوزارة عىل ألسنة بعض النّاس ممّا يقتيض زيادة الفضول من هؤالء اجلامعة 
بإهيامهم هتّدد الدولة إن مل جتبهم إىل مطلبهم وإىل حتريض احلاج أمحد املانع للناس عىل غلق 
حوانيتهم إىل وقوع املقابلة، وإىل ما نقل عن احلاج الطاهر املؤدب من تصحيه بدار الباي 

بأن ال حاجة إىل هذا املجلس. 

أّن مقصدهم األهّم رفع املجالس، وذلک قاض  تبنّي من مموع هاته األمور  حيث 
بنقض اليمني الذي التزم به أهل اململکة عىل طاعة القوانني الناشية )کذا( من عهد األمان 
والوفاء بحقوق امللک، إذ من القوانني أن ال حکم إالّ يف مالس احلکم ومن الوفاء بحقوق 
امللک امتثال أوامره الناشية )کذا( عن عهد األمان، وال عربة بکوهنم  إنام رفعوا أمرهم إىل 
بکيفّية  األمان  عهد  عليه  أّسس  ما  نقض  وهي  املمنوعة  اجلهة  طلبوا  حيث  الدولة  رئيس 
إشاعة  بعد  إال  مثله  الذي ال حيصل  التحّزب  من  بنوع  الراحة  وحرّيت  السکان  أزعجت 
الطعن يف تّصفات الدولة، وتبنّي مقصدهم املذکور من املستندات السابقة کان بتصيح 
إبداء عذرهم بحرضة  إليهم وعدم  الباقني ما نسب  إنکار  البعض وعدم  البعض وموافقة 
امللک. فکان الذي ظهر ملن ذکر اعتامد عىل ما قدر أّن اجلامعة املذکورين سابقا املّدعي عليهم 
الّطعن  يف تّصفات الدولة عدى حممد بن أمحد  االسکندراين  وعيل بن حممد الربجي حيکم 
236 من قانون ملس اجلنايات  اثنني عمال بفصل  الکّراکة مّدة عامني  بالّسجن يف  عليهم 
وحممد  الرياحي  الطاهر  کاحلاج  سنة  السبعني  منهم  سنّه  بلغ  من  إالّ  العرفية  واألحکام 
املذکور،  القانون  من   217 بفصل  عمال  القالع  بعض  يف  املذکورة  املّدة  ُيسجن  فإّنه  عنون 
وأما املستثنيان أوال فإهنام ُيطلقان بعد حتليفهام عىل نفي الدعوى إن مل ُيثبت عليهام باحلّجة 
ما نسب إليهام، کام يبقى حکم املتبّقني إىل ثبوت ما نسب إليهم. وظهر للنصف الثاين من 
أعضاء املجلس املذکور أن فصل الطعن ال يتنّزل عىل من ذکر بعد موافقتهم عىل استحقاق 
منه.  بأخّف  ثّم حيکم عليهم  يطلب يف حّقهم حکام جديدا  أن  للعقوبة، ورأوا  املذکورين 
وبعد أن تقّرر ذلک حکم املجلس بام ظهر للشّق امُلشتمل عىل الرئيس عمال بالفصل 70 من 
القانون حکام تاّما عىل عني املرتافعني بعد اإلعذار ملن جيب اإلعذار إليه منهم فهل لک حّجة 
غري ما ذکر، واعرتافه بأن ال حّجة له عىل دعواه سوى ما قّرره وأبداه. وکتب باملجلس يف 
15 ثاين ربيعني 1278. صّحح من أمحد کريم، الطاهر النيفر، حممد الصادق ثابت، الطّيب 

بوخريص، حممد التلمساين، حممد الطّيب السلعي، أمحد بوخريص، الطاهر الرتياقي، حممد 
أبو عصيدة وأمحد قالجيي وحممد البارودي.
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حممد  املشري  إليه  األمور  مجيع  املفّوض  عليه  املتوکل  سبحانه  اهلل  عبد  من  اهلل  احلمد 
الصادق باشا باي صاحب اململکة التونسّية سّدد اهلل أعامله وبّلغه من إجراء قانون العدل 
آماله، إىل من يقف عىل هذا احلکم من اخلاّصة والعاّمة أن يعمل بمقتضاه. ملس التحقيق 
أن  بعد  ُيمناه وذلک  وباخلمسة صفحات  أعاله  املقّررة  النازلة  يأيت يف  بام  باحلارضة حکم 
أتى احلاج عمر الشامييل وکيل اجلامعة املحکوم عليهم أعاله يف 16 من شهر التاريخ وبيده 
احلکم املذکور واشتکى للمجلس مم احلکم وطلب منهم التأّمل منه وإمعان النّظر فيه ويف 
طرق ُثبوته عىل موکليه. فتأّمل املجلس من تشکيه ومن احلکم بعد قراءته عليهم باملجلس 
مع  املفاوضة  بعد  هلم  ظهر  الذي  فکان  الکايف،  الشايف  التأّمل  تضّمنه  ما  عىل  واطالعهم 
عىل  حلفهام  بعد  والربجي  االسکندراين  ترسيح  عىل  املوافقة  )کذا(  أعضايه  کاّفة  حضور 
236 من  انطباق مع فصل  اجلناية وظهر ألکثرهم عدم  ُتثّبت عليهم  مل  الدعوة حيث  نفي 
حيث  املذکور  احلکم  يف  املذکورين  اجلامعة  باقي  عىل  العرفّية  واألحکام  اجلنايات  قانون 
والعصيان  البغي  يف  السامعني  لرتغيب  الدولة  تّصفات  يف  الّطعن  الفصل  مضمون  کان 
الصاحلني  سناجق  حلمل  مستعطفني  حال  هو  بل  ذلک  عن  بعيد  هؤالء  وحال  والقيام، 
ملوالنا  شکايتهم  رفع  عىل  اجلامع  يف  ومجعهم  معهم  صغارهم  بعض  وصحبة  معهم 
املذکور،  الفصل  إليه يف  املشار  الطاعن  التحّزب عليهام کام هو شأن  أّيده اهلل ال عىل وجه 
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فأجاب يف حّق احلارض من اجلامعة والغايب )کذا( منهم املبّينة أسامءهم بحکم ملس 
اجلنايات  کام أشري هلم أعاله بأّن ال حّجة هلم سوى ما ذکر، ثّم اعتذر عنهم بالعذر الذي 
کان ذکره لدى ملس اجلنايات املذکور وهو دعواه أهّنم جيهلون عاقبة ما صنعوه الذي مل 

يسمع باملجلس املذکور ومل يعترب.

 ثّم سيل من حرض من املّدعي عليهم املذکورين حموله عن سبب اجتامعهم وحتّزهبم 
وقراءهتم الفاحتة باجلامع األعظم وتنبيه بعضهم عىل بعض النّاس بغلق حوانيتهم باألسواق، 
ومتى کانت عادة أهل البالد غلق األسواق إذا رام بعضهم الشکاية مللکهم، وعن مقصد 
احلاج الطاهر املؤدب بالکالم الذي کان أقّر به ملجلس اجلنايات وهو قوله أن أبطله من هو 
أکرب منّا ُنْبطله نحن، وعن مقصد اجلامعة اللذين هتّددوا عىل حرص )أي حرس( املجلس 
وتسمعون،  وترون  الليل  يأيت  بقوهلم  املذکور  )کذا(  املودب  إخراج  من  منعوا  مّلا  البلدي 
ذلک.  غري  يقصدوا  ومل  النّعمة  رساح  منع  شأن  يف  الشکاية  هو  إّنام  مقصدهم  بأّن  فاّدعوا 
املطلب ال لطلب  الفاحتة باجلامع األعظم هذا  بأّنه لو کان اجتامعکم وقراءتکم  ثّم سيلوا 
إبطال املجالس والقوانني وإبقاء احلکم السيايس عىل العادة الّسالفة ألْنکْرتم ما صدر من 
بالوزارة عىل لسانکم حال توّجهکم هلا وهو قول عيل  الکالم يف شأن ذلک  بعضکم من 
بن أمحد الطرابليس للوزير نول احلّق ليس مرادنا الکالم يف شأن النّعمة، األسعار بيد اهلل، 
ولکن نطلبوا أن حيکم علينا سّيدنا وال نحّب املجالس. فرضاوکم )کذا( بکالمه دليل عىل 
ذلک.  ُينايف  بام  جُييبوا  فلم  القوانني.  إبطال  لطلب  هو  إّنام  الفاحتة  وقراءتکم  اجتامعکم  أّن 
وبعد عرض الدعوى واجلواب املذکور عىل املجلس تفاوضوا يف ذلک فاستقّر رأي األکثر 
منهم عىل أّن ما صدر من هؤالء اجلامعة املذکورين أين أشري إليه طعن يف تّصفات الدولة، 
العرفّية باحلارضة عىل نحو ما هو  فحکموا بصّحة ما حکم به ملس اجلنايات واألحکام 
حُمّرر به استنادا للوجوه املقّررة باحلکم املذکور  رضورة أّن الطعن يف تّصفات الدولة هو 
املجاهرة باستقباح فعلها الّسايغ )کذا( هلا وإذا وقع ذلک يف ممع بال قصد فيه إالّ ترغيب 
السامعني يف البغي والعصيان والقيام سواء وقع ذلک بالفعل أو مل يقع، وإالّ فال فايدة من 
تقّرر  ما  رفع  )کذا( عىل طلب  املذکور من حتّزهبم وتواطيهم  استفيد  املجاهرة، وقد  تلک 
حکم الدولة به، وال معنى للطعن غري ذلک حکام تاّما عىل عني املرتافعني بعد االعذار ملن 
جيب االعذار له. وکتب برساية اململکة باحلارضة يف يوم األربعاء احلادي عرش من مجادى 

األوىل سنة )1278( ثامن وسبعني ومايتني وألف.
صّح من سليم، مصطفى حسن بن حممد الرشيف، عيل بن حسن، أمحد بن أيب الضياف، 
مسعود،  بن  الشاذيل  عّزوز،  مّحودة  ثابت،  حممد  عريف،  حممد  حيدر  الدّباغ،  العزيز  عبد 
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بن  باکري، حسن  الباجي، عثامن بن حممود، عبد اهلل احلراد، احلاج عثامن بن حسن  حممود 
باش خوجه، إسامعيل معاوي، حممود الباهي حسن، محيد بن زاکور، عمر اجلريب، حسونه 
احلراد، احلاج حممد بن األمني کاتبه رشيد، أمحد العلمي کاتبه الطاهر القطار، عصامن، أمري 
لواء سليم، حممد الصفر حيدر، مخيس بن محيد، حممد شلبي صح من کاتبه، عمر بن الشيخ 
البکري، أمحد سيالة،  املقدم، حممد بن األمني، عيل بن حممد  العزيز بن عتور، حممد  حممد 
حممود بن سامل، الشاذيل الدالّجي، عيل الباجي، عبد القادر اخللفاوي، حممود ءاغة، فرحات 

صح حممد املساکني. صّح خري الّدين.“99
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امللّخص: سعى هذا العمل إىل دراسة وثيقة غري منشورة حمفوظة باألرشيف الوطني التونيس، وموضعتها 
احلامية  نظام  إقرار  ُقبيل  تونس  مدينة  يف  وسريورته  االحتجاج  ممارسة  لفهم  حماولة  يف  التارخيي،  سياقها  يف 
الفرنسّية، من حيث تنّوع الرهانات وتعّدد الفاعلني وطبيعة الّصاع عىل شبکات النّفوذ. ومتّثل املدينة فضاء 
مهاّم لتشابک رهانات الفاعلني االجتامعّيني بسبب أمهّيتها االقتصادّية واالجتامعّية والسياسّية والثقافّية، ألهنا 
متثل قطب الرحى يف ُممل هذه امليادين. وُتربز لنا الوثيقة املدروسة تعّدد الرهانات وتنّوع بني منطق الدولة 
”ذات السيادة“ امُلرتکز أساسا عىل ممارسة ”االحتکار،“ ومنطق من يسعون دائام إىل حتقيق الرغبة يف ”مقاومة 
التنازل عن مواقعهم،“ وهلذا ُنسّجل أّن هذا االحتجاج احلرضي سنة 1861 کان فعال احتجاجّيا تشابک مع 
حتّوالت مهّمة عىل مستوى احتکار النّفوذ يف مدينة تونس، فقد برز ”رجال اإلصالح“ کقّوة متنّفذة، ُمدّعمة 
خاّصة من قبل القنصل اإلنجليزي، سامهت وسعت إىل ترسيخ اإلصالحات وتأسيس املجالس وکتابة عهد 
األمان. وقد اصطدم أصحاب النّفوذ اجلُدد بفاعلني اجتامعّيني حيرصون عىل املحافظة عىل مکانتهم وامتيازاهتم 

السابقة مثل الفقهاء والعلامء وخاّصة القص وقنصل فرنسا.
الکلامت املفتاحية: االحتجاج احلرضي، مدينة تونس، القرن 19، عهد األمان، الباي.

Titre: Protestation urbaine à Tunis a partir dʼun document inédit: Protestation 
contre le Pacte fondamental (1861)

Résumé: Cet article a essayé de présenter  et à  étudier le contenu dʼun document 
inédit conservé aux Archives nationales tunisiennes dans son contexte historique, en vue 
de comprendre la pratique de la protestation dans la ville de Tunis avant lʼinstauration du 
protectorat français, en termes de diversité des enjeux, de la multiplicité des acteurs et de la 
nature de la lutte pour les réseaux de pouvoir. La ville représente un espace important pour 
lʼenchevêtrement des enjeux se rapportant aux acteurs sociaux en raison de son importance 
économique, sociale, politique et culturelle, et du fait quʼelle se situe au cœur de tous ces 
domaines. Le document présenté et analysé nous dévoile la multiplicité et la diversité de 
ces enjeux entre la logique de lʼEtat “souverain” basée principalement sur la pratique du 
“monopole,” et la logique de ceux qui cherchent toujours à “résister à l’abandon de leurs 
positions.” En conclusion, nous avons constaté que cette protestation urbaine de 1861 était 
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en effet une protestation qui a été déclenchée dans un contexte caractérisé par des décalages 
importants au niveau du monopole du pouvoir et de lʼinfluence au sein de la ville de Tunis. 
“Les hommes de la réforme” sont ainsi apparus comme une force puissante émergente, 
soutenue notamment par le consul anglais, qui a contribué et cherché à consolider les 
réformes, à mettre en place des conseils et à soutenir “le pacte de lʼamane” dans sa globalité. 
Cependant, les nouveaux venus se sont affrontés, malgré leur importante influence, a des 
acteurs sociaux bien établis, soucieux de préserver leur statut et leurs privilèges, comme les 
fouqahas, ainsi que le palais et le consul de France.

Mots-clés: Protestation urbaine, ville de Tunis, 19e siècle, Le Pacte fondamental, Bey.

 


