


















^^يويس؛
فيها•|ودوة محمعات واستقرار قدوم إل القديم® العالم ٍلرق رمفرق 

 )j ،البدايةل لاقى ما وهو المسيحية، انتشار ذلك، يعد وبدأ مكر، وفن
مطيرسمر إلأ الخديد للدين الأمر محم ولر السكان، من يرة معارضة 

الروحيةالعواصم إحدى فرطاج وأصبحت اليلادي، الخامس القرن 
الإسلاميالقائد تمكن حش كيلك وءللت الغرب، ق الهمة المسيحية 
للإسلام.فتحها من م( ٦٩٨)٩٧ه=عام العيان بن حان 

|للسللهوةالغتوحات 
ترزحاللائي الماح القرن بداية ل حاليا تونس وهي إفريقية كانت، 

قحوستنيان جيوش امرحعتها أن منل. وذللئ، البيرنْلي، الفوذ نحتا 
قمنمحمرة السزنملية السلطة وكانت، الومم.ال، حاب عل ،( ٥٣٣)عام 

مياسا،موحدة غر الأحرى الغربية الماطق كانت، بينها الماطق، بعض 
متعددة.بربرية قبلية أحلاف تحكمها 

عفانبن عتنيان الخليفة عهد ق الأول الأسممللاعية العمليايتخ ؛دأ١لأت٠ 
لعبدالحملة قيادة وأصند إفريقية، لفح الدينة ل اياس مر الن.ى ه، 

٠،العائلة؛ غزوة الغزوة ونمى آط١ك، ممر وال مرح أب بن اممه 
الخيشعل ( ٣٦٤٧^٢٧ّتن)الإسلامي الحري الخيش فيها انتصر 

العمليايتفتوقفن، ثم عقوبة، ينمى موضع ق جرجر بقيادة الميزنْلي 
الكرى.الفتنة انتهاء ح؛ن إل بإفريقية العسكرية 

الكوقحديج بن معاوية قام سفيان أي بن ثم_وظدفقساوية 
تللث،يل فأطلق اف؛ ب مهم كل بمس قادة مهابة شارك وند مدبمأميطلن، فتح هم، ٢ ١ ١ 

العن.المائلة حملة الغروة 



__^قذنتلعص^^سقي؛
منممكن ( ٢٦ ٦٥-= ٥٤٥)سة ثم م(، ٤٦٦١ه=)١ سنة اح»لتين 

محراباعدة وارمحك القرن، جبل ل الاستقرار من السلمون حلالها 
دونممر إل عاد حدج ابن لكن القثروان، قرب وحلولأء سوسة بانحاْ 

بالبلاد.حامية ترك 

علالفهري ناير بن عقبة شن أن سفيان أبي( بن معاوية الخليفة قبل 
ومحاركببرقة؛ليبيا مةي،ا كان الذي (، ٠٢٦٧ ءب ز٠ ستة إفريقية رأس 

 )j إفريقية فوصل والربر، البيزطسح، صد خملأيت، عدة Sj■ علالصحراء
امعكن \ي له؛ قروائا وانحو مقاتل، آلاف ١ * يلغ كثف، حيش رأس 

٤الفروان بناء عملية استمرت، وقد التمصر، صفاي، كل فيه تتجج 
الإسلاميالحكم لتوطف. السرايا يوجه كان الأثناء هذْ وؤ، سنوات،، 

محنةدينار ا،لهاجر أبو وحلفه عزل، لكنه الربر، ين، الإسلام ونثر 
الدينالبرانس، البربر زعيم كيلة هزم ص ممكن الذي (، ٤٣٦٧ هه= ٥ ر 

مولثم وحالفه، صالحه ثم الإسلامي؛إفريقية، \ذمي التواجد عارضوا 
(٣٦٨٢-= ٥٦٢)سنة إفريقية إل ثانية مرة ناير عقبة؛ن، ليعود أبوالمهاجر 

ومعغربا، الأؤللي المحيهل والروم؛انحاه البربر هزيمة س ممكن حيثؤ 
بكمينبكرة بمنهلقة فوجئ صغبرة كتيبة رأس عل القبروان إل رجوعه 

تاهودايسمى موصع ل وأصحابه فقتل الروم، وحلفائه كيلة ؤلرف مرن 
سوخروجهم المسلمين هزيمة ذللثه نتاج وس (، ٣٦٨٤ه=  ٦٤)ستة 

محنةإل استمر سيامحى كيان خمن يلة ك —با استقر التي القبروان، 
ؤإفريقية.الزاب مناتلي عل نفوذهم الروم استعاد ك،ا م(، ٦٨٩ه=٦٩)



لمواصلةالبلوي منس بن زمر أرسل مروان بن الملك عد عهد ول 
منةكيلة وقتل الشروان استرجاع له فم والروم، البربر صد المريع 

(٦٩ ،IAA=_J ،)،" ١٧منة بحريا أمهلولأ أرملوا قد الروم أن إلأ(
مواجهتهم•ل اللوي ويل ام؛ن، الملي برقة مدينة إل ( ٩٣٦ ٠ ه= 

٠٤ من يتكون جيئا مروان ين الملك عبد الخليفة يرسل جديد من ثم 
المغربكل ولاية إليه أّنل اق، الغالغإن بن حان بقيادة مقاتل ألف 
م(٦٩٥)٦٧ه_=سة م٠لاجنة يحول من فمكن (، ٣٦٩٤)٥٧^منة 

الكاهنةبقيادة البربر لمواحهة جهوده كل كرس يا منها، الروم ويلرد 
الأوراس،يملكة تلقب وهى حراوة، قبيلة من تيفان بن ثابت بنت دهياء 
مماالأوراس؛ بجبال العذارى وادي واقعة ق امزموا الم-لمان لكن 

بينإيرقة، إل ومنها قاس نحو بجيوشه يتراجع الغإن بن حان جعل 
البلادحرت كإ الغرب، بلاد من مهمة أجزاء عل الكاهنة ميهلرت 

حانلكن الاستقرار؛ من المسالمان لغ المحروقة الأرض ميامة متبعة 
وقتلالبربر مقاومة عل القضاء ل ، ٠٣٧ ١ )٢Aهع منة نجح النعإن بن 

إفريقيةعل للسيهلرة القيروان إل حديد من عاد نم الكاهنة، 

مكلق البربر وأدحل المفتوحة، البلاد يتفليم النعإن بن حان قام 
الإسلام،إمحل-ار ق العرب ْع اندماجهم عملية مهل مما الخيش؛ ق منظم 

الذينصبر بن موسى وعس عزله، الملاث١ عبد بن الوليد الخليفة أن غير 
مصرعن مستقلة ولاية الغرب بلاد وأصبحن، له، عاصمة القثروان انحذ 
بلادنحوبقية الانتثار قاعدة القيروان وكانت، (، ٣٧* )٦Aه=٥ منة من 





يسم؛
وأسس( ٠٢٩  ٩٦)سة الغرب ل المهدي اف عيد ظهر 

اعتقتحبيثة دولة وهى بالفاطمية(، زورا رالمإة المبدية الدولة 
ووصلإفريقيا، شإل ل التوسع ل ويدأُن، الشيعي، الإم،اءيؤ، الدم، 

فيهاهزمن، معركة ق الأغالبة جيش مع التقى حيث، نوني، إل وسعه تل 
يومالنونية رقادة مدينة اممه عبيد يحول، النتيجة وكانت، الأغالية، قوامت، 

الأغالىالحاكم نحل بعد ، ٠٢٩ مآه=ه  ٩٦سنة الثاق ربح ٢ ٠ الخميس 
تونس.ق العثيدي الحكم ليبدأ عنها، الثالث، اش نيادة 

م(٩٦٩ه=٣٥٨)عام ول عاما،  ٦٤تونس ل العبيديغ، حكم دام 
عامعاصمتهم إليها لينقلوا مصر؛ احتلال من العثيديون تمكن 

م(.٩٧٣ه=٣٦١)

أمانيغيأصل مجن أمرا إفريقية عل ^١ مصر إل العبيديون، انتقل وعندما 
الفنعل القضاء بلكن واّتهلاع الصنهاجي، مناذ بن نيري بن بلكع، يدعى 

حكم،،تعزيز من مكنه مما البلاد؛ حدود عل المجاورة القبانلية والثورايت، 
الميديقن.عن ورثها الش الشاسعة بالأراصي والاحتفافل 

عنبلكن بن حماد أثير وال حرج العشر الحائي القرن بداية وؤ، 
عدةدامت، طاحنة حرب ؤ، الْلرمح، ألحل مما الصنهاجم،؛ سلمهلة 

الأوسهلالغرب من ك؛ثرا جزءا فشيئا سيئا المنهاحيون فقد سنوامتح، 
وصقاليةإتونس عل أساسا دولتهم رقعة النهاية ل لتقتصر رالخز١در(، 

واقتماديةوثقافية عمرانية مضة الصنهاحيثن عهد ل البلاد مهدمت، 
الري،وماثل انتشار بفضل البلاد أنحاء ل الزراعة فازدهريت، مرة، 







الخنمحمد اف عد أبو فاستنجد بريروسا، الدين خثر بمائة العاصمة 
رحلألف  ٣٣قوامه جثا جئن الذي إساتيا، مالك الخاص ثارل، 

جنوةو•بمهورية الابوية، الدول ح ثاكحافل وذلك سفينة ٤ ٠ وُ 
العاصمةشإل بانزال القيام من الإسبال وتمكن مالطا، فرسان ونذلام 

دخولمن تمكنوا ثم الوادي، حلق ميناء عل بالاستيلاء ثم يونيو، ١ ٦ 3، 
لكنهالعرش؛ عل حن السااعلان تنصيب وأعيد يوليو، ٢ ١ محا إلعاصمة 

الإسبانية.الحإية نحت، عمؤا البلاد تضع معاهدة عل المصادقة عل أجثر 
السنوات؛ل وبين وحلفائهم الإسبال بين انمرنع واستمر 

طردمن ( ٢١٥٧٤سنة النهاية ل العمانيون تمكن حتى التالية، 
تونس.معركة ل عليهم الانتصار مائيا؛عل. الإّبان 

الحديث:وول1فلا□ريؤ 

عامالعمانية الدولة إل البلادالتونية مندانضمام الحديث تونس يبدأتايخ 
عامالقرنية الخ،اية اسم تحت، القرني الاحتلال نرض إل م( ١ )صه=إيه 

عهود;ثلاثة إل القز، هد، يم تقؤيمكن م(، ١  ١٨٨ هً ١ ٢ )٨٩ 

عاميبين امتدت قصثرة فترة وهي ،• اموات؛ ثالعهد • ١ 
توسثتيحاكم خلائ وكان ؛بها-ابمهام(، = )أخبم-آهبمه 

العشماق.لطان التل من مباشرة 

ايارذين،الا'م، إل، العماف اللطان؛ بمص العماب ادوولث j فم كب ياثا: ا( 
والحكام.الهمة رالثخصات والخنرالأت 



سمثيز
عقودأربعة امتاوت إذ —أيقا— قصيرة فرة وهي الاJاياتر١ات عهد ٢• 

لكنالفترة سْ بداية وق م(، ١  ٠٦٣ - ١ ٥ ٩ ١ م= ١ ٠ مرتا
ضباطيضم الذي ايجلس وهر الديوان، بض من ينتخب تونس حاكم 

بينفيط ياي عثإن الحكم عل ميهلر ثم بتونس، الانكشاري الحيس 
ياييوش وتلأ0 م(، ١ ٦ ١ ٠ - ١ ٠ ه=مبم ١ ٠ ١ -٩ ١ ٠ ٠ )٦ عامي 

منالأول التصق منذ تونس ق الح؛م أصح وند أن الايات١ عهد ٣• 
الرائيةالعائلة الأول عاتاكازت تولته وقد وراثيا، 'مثر الماح القرن 

عاميوجيزة؛؛ن انتقالية فترة بعد ثم م(،  ١٧٠٢م=  ١١١٤)عام إل 
الحتة،العاظة الحكم تولت (، ٢١٧٠-٥ ١١٧٠٢ه=١  ١٧؛-١ ١ )٤ 

،٢١٩٠٧يوليو من ٢ ٥ ل الحمهورية إعلان إل الملعلة ل قللت التي 
بمقتضاهاتونس آصيحت، الي بارئو، اتفاقية عل وقعوا الدين وهم 

٠فرنسية محمية 

٠٠٠

^٣١الإمارة ئ.مفيالآعلضلخئد؛ 
خاصةم، ١  ٦٧١عام منال الخإتة الإم؛راءلورة ي الملطة مراب أحد —أبما~ صار ثم 
ءامص الخرب و>ادى ،((، ١٨٣٠ ٢١٠س)مم، ،((، ١٧٠٠عام دس)مم، تي 

ناد؛عكرتآعن *ة اعضإء طرف من الخٍا، عدى لمر• ستخ_، الداي وكان (، ١٢١٧١
ودسن.ودس؛ن صكرض 

حاكمليعم اللمب، ميا صلور ثم l_؛j•*، ءريس الأصل ل ،عتا• ترم لقب اياي* ٢، 
اسإلالعهد ي ترض حكام عل يبمللق العكرين، الرب ي -اينا- يينلهر متملتت، 
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البلادعل الس3لرة الخزاترإل ل لهاالأم استتب فرنسامنذأن سعت 
تذوعتإذ م(؛ ١  ٨٨ر١ عام ذلك تحقيق من بالفعل وتدتمخنت النونية، 

عسكريالتدحل الخزائر •ع الخدود عل التونسية المائل بعض بمجوم 
،٣١٨٨١مايو  ١٢يوم يياردو اياي نمر وتحاصر التونسية، ليلاد اق 

علروس9لان والقتمل ابريارا الخترال، القرني ناتئالخيش وتدعرض 
الحإيةيمهتضاها ئرصت الش بارئو، معاهده نص باي الصادق محمد 
تدس•عل 

أنق أملأ بلاده؛ عل الحاية فكرة يرقص ذلك أثناء ق الباي وكان 
العتإيالسانملان يرمل أن أو جانه، إل وتقف الأوربية الدول، تتدحل 
ل!محدث.لكنذللث، إلتونس، أمطوله 
القنصلفدم القرنية القوائت، فيه 'صكرمت، الذي تفه اليوم وق 

عاليها،التوقيع ا،ل3لالوبا ا،لعاهده من نسخة الياي* إل القرني العام 
أواالءاهاJ٠ ط. لمول، اء مالتاسعة الساعة حتى مهلة اياي وأعش 
رضها.

وكانالأمر، عليهم وعرض دولته، رجال بمار اياي واجممع 
الأمةوتعبئة والخهاد القاومة ؤإعلأن الرفض إل بميلون الحاصرون 



^وصحسين
البايبخير المرذسثئن مديد أمام مصغية آذاثا محي لر ذلك لكن لذلك، 

إذامكانه، ياي؛' ااالهلس_ا أحيه وممي_، العرش، عن الصادق محمد 
لسفلرون القرني الاحتلال ممثلو وكان المعاهدة، عل التوقع رفض 
ساعتينودس برحاله، السلطان فيها اجتمع التي للحجرة محاورة غرفة 

عليهإ،ويع وقد العاهدة نسختي حاملا تونس باي حرج الاجتاع من 
عرفتهالتي العاهدة نونح بعد لتؤنس، الفعل الاستقلال انتهى وبذلك 

ووضعهالياي، سلهلة تقييد العاهدة هده وتضمنت بارئو، بمعاهدة 
التقثة.الدولة مقومايت، كل تونس ااست، وما، فرنحماية محت، 

ْعالتونسية، باليادة العاهدة هده ا فرنواعترفت 
بارئومعاهدة نتن إذ القرني؛ العام القيم بواسطة يالراق-ة تحضيدها 

الأمموكان الثالث،(، )القمل الحسيني العرش بحإية فرنا تعهد عل 
؛العربيةالتونسية المالة هو الحإية عهد ق التونسية للبلاد الرسمي 

ية.؛القرن( Regence deو)5أأسم7 

هلتيأن أرادمت، بل السياسية، الكتسامحتح ؛تلكآ افرنتكتف، لآ 
الفعليةّلْلاته فقد —الذي الباي فاح١ردت، البلاد، عل الهللق طاما لم 

حدبمة،معاهل.ة توقع عل )كاميون(— القرني العام القيم لصالح 
فرضتم وغيها م،؛ ١٨٨٣يونيوالكبير)٨ الرّى معاهدة باسم ءرفّث، 
مياثرة.تديرها فرنسا ويدأُت، تونس عل الحإية 



1وغزسدى:1ودد1لأل مع ومغة 
قمعتا فرنلكن القرني الاحتلال التوني التعب قاوم 

الوصعنشيت ق ذلك بعد أحدت ثم الشدة، بمنتهى التونسية القاومة 
أنثريد ش الباب وفتحت، امتثاريا، محلتا فأنشأن بالبلاد؛ الاحتلال 

علالفرنسيين وؤلآة وامتدت والإيْلاليين، الفرنيثن من لتؤنس تبماجر 
علركز كانت فرنسا لأن ذللقؤ السالمون؛ وأحز؛يمح، البلاد، أهل 

الثقافيةالنواحي وتستهدفه تدحله، بالي لأي الإسلامية الهوية تدؤيب 
منةكل ل وفرنسا مزة، بعد منة ينتفضون السلمان حعل مما للمسلمان؛ 

هوادة(.)لا المعروف، الشعار تستخدم 

الختسيةمحّيح محيز للجتية، حديد قانون من عل ا فرنأقدمت، 
يصبحوبالتال بمللبها، لن مكاما الفرنسية الخنسية ؤاعْتاء التونسية 
السالمونفرد ودعمها، خمايتها ؤيستحق فرنسا، رعايا من حاملها 

الخنسيةطلم، مسالم كل فقاؤلعوا وعقديا، احتإعثا القانون هدا عل 
اللمين،مقار ل دفنه يصح لا الإملأم عن حارحا وعدوه الفرنسية، 

يتخلالتجض عل أقدم ممن ممرا جعلته القانون مواحهة ق القوة وطه 
ذلك،من بشدة الفرنسيون واعتافل لأصله، ويعود الفرنسية الخنسية عن 

نوني.لمسلمي امتفزازية باعإل الفرنسيون المستوطنون فقام 

وأظهرواللحكم، الاشتراكيون وحاء ية، القرنالحكومة تغرن ثم 
فقؤهل،ه التوائالاشتراممن إلأمع التفاوض ولا التفاهم يمكنهم لن أمم 

والشهرة،الفلهور إل المتطلعون الشباب فيه وع ممر مرك هذا وكان 



سستيتيص
حم^٠١^، ١٠مثل؛ أسإء وبرزت التونسي، الاشنراكي الحزب فرز 

وعملتثباتا، وكانوا اإلاءلري٠، وءمحمود بورنيية،، وءالحسب، ^٠، ٥١
والض،الأءممال،، مثل؛ العروفة؛ ؤإبرازهمبالهلوثا تلميعهم عل فرنسا 

التوجهاتالساحة عل من زالت، ه نفالوقت، ول الصحف، ق والهجوم 
القاومةوأصحت، منهم، الملسي خاصة محل أي ملق الي الإسلامية، 

التوجه.اشراكية الطاع، علعانية التونسية 

يلومواردها، البلاد شئون عل يالسيهلرة لتكتفي فرنسا تكن 1؛ 
والأستيطانللاقامة الفرنسيون إليها ينتقل منطقة منها نحعل أن أرادت 
يل'فنا تتلحص ساسة انبعث، ولذللتح الدائم؛ 

القرنيين،بيد الإدارة ل الأهمية ذات الو٠لائقج حح جعلتج — ١ 
"محتلفةعلاوات منحهم طريق عن ذللئ، قبول عل القرنيين وشجعت، 
بحيثحذللتا(؛ إل وما سفر، وتعويضات وصحية، وتعليمية، )سكنية، 

منصنما وأربعون ثلاثة له كان تونس ل العامل القرني الوظف، إن 
الدولةموازنة من ./ ٧٥تبكر الوخلفين مرتبات وكانت، العلأوات، 

والتعليمالإدارة ل العربية اللغة عن واستغني م(،  ١٩٥١عام التونسية 
مكانها.القرنية اللغة ووصعت، الرسمي، 

بينهم)وكان الفرنسيين المستعمرين الفرنسية الإدارة م،|نتؤ ٢— 
الأرض،من شاسعة احان معل الحصول، من الأوربتثن( من هّ/ نحو 

الأمد،طويلة أنامل وعل بخسة بأسعار لهم سعسأ الدولة فارامحي 
الأوقافح؛ل-لتإأراصي بعض إن بل ذاته، بالأسلوب عومجلتح والغايات 






































































































































































































































