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:امللخػ
 ومً هزه،  مست مخخلف الجىاهب الاجخماعيت بالخغىظ، عشفت البالد الخىوسيت خالل الفترة الاسخعماسيت وضافا واسعا للجمعياث والىىادي املخخلفت
 في،  والتي جميزث بقابعها الخيري إلاعالحي،  م؛ بشااست دمحم القاهشبً عاصىس صيخ جامع الضيخىهت1929 الجمعياث جمعيت الضبان املسلمين التي جأسست في عام
 ولهزا الغشؼ حاولىا دساست،م1912/1907  وهي جخخلف عً حشكت الضبان الخىوسيين التي أسسها دمحم باش حاهبت وسفاكه ما بين،إفاسالضشيعت إلاسالميت الحىيفت
 حتى وعشف هزه الجمعيت التي أسست مً أجل الحفال على الهىيت الخىوسيت واملبادئ إلاسالميت حالها حال جمعيت العلماء،  وهفؿ الغباسعنها، الضباب املسلمين
.املسلمين في الجضااش
 جمعيت الهذاًت، جمعيت الضبان املسلمين بمػ، الخلذوهيت، دمحم الغالح الىيفش، ادسيس سصيذ، دمحم الغادق بسيس، جمعيت الضبان املسلمين:الكلماث املفخاحيت
.إلاسالميت
Summary:
During the colonial period, Tunisia experienced a wide range of activities in different societies and clubs,
affecting various social aspects in particular, and among these associations is the Muslim Youth Association,
which was established in 1929; Headed by Muhammad al-Taher bin Ashour, Sheikh of the Zaytuna Mosque,
which was distinguished by its charitable and reformist nature, within the framework of the Hanifa Islamic
Sharia, and it differs from the Tunisian Youth Movement that was founded by Muhammad Bash Hamba and his
companions between 1907/1912, and for this purpose we tried to study Muslim youth, and dust them off, So that
we know this association, which was established in order to preserve the Tunisian identity and Islamic
principles, is the same as the Association of Muslim Scholars in Algeria.
key words:
Muslim Youth Society, Muhammad Al-Sadiq Bseis, Idris Rashid, Muhammad Al-Saleh Al-Nefer, Khaldounia,
Muslim Youth Association in Egypt, Islamic Guidance Association
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ملذمت:
ٖغفذ فترة الغن اٗكغًٍ وكاَا مىشفا الجمُٗاث اخىوؿُت  ،في مسخلف ملجاالث اؿُاؾُت الاكخهاصًت والاحخماُٖت
1888م  ،اظي ٌؿمذ بخأؾِـ
 ،ألن كى هحن اقالص واهذ حؿمذ باايكاٍ لجمٗىي  ،وطاً بمىحب كاهىن ؾبخمبر
لجمُٗاث في اقالص اخىوؿُت  ،اتي واهذ جخسقِ جدذ الاؾخٗماع افغوسخي اظي فغى ما ٌؿمي بالحماًت مىظ ٖام
.1881
فىدُجت الٓغوف اؿابلت وٖى مل أزغي  ،كام ألاَالي اخىوؿُحن بخأؾِـ اٗضًض مً لجمُٗاث  ،ومجها حمُٗت
اكقاب إلاؿلمحن في جىوـ  ،الضفإ ًٖ الًاًا و إلاؿاةل إلاخٗللت بااكغ ةذ اخىوؿُت إلاؿلمت  ،زانت وأن إلاغخلت
ٖغفذ َغح مؿاةل مخٗللت باملجخم٘ اخىوسخي  ،ومجها مؿأات اخجىِـ اتي وكف مجها مإؾؿت اؼٍخىهت مىكفا مخدفٓا.
هما ٖغفذ َظٍ افترة ْهىع اٗضًض مً حمُٗاث اكقاب إلاؿلمحن في اقلض ن اٗغبُت الاؾالمُت  ،وٍغي اقٌٗ بأن َظٍ
1
لجمُٗاث ما هي ئال فغوٕ الجمُٗت ألام في اقالص إلاهغٍت.

 .1جمعيت الضبان املسلمين بخىوس امخذاد لجمعيت الضبان املسلمين بمغش:
الض جأؾؿذ خغهت ؤلازى ن إلاؿلمحن بمهغ ؾىت  ،1927بسالف حمُٗت اكقان إلاؿلمحن بخىوـ اتي جأؾؿذ
بٗضَا بؿىت و خضة  ، 1929ووحضث نضي مقاقغ اضي اخىوؿُحن  ،فلض جأزغ جفاٖل اخىوؿُحن مٗها ئلى فترة لحغب
اٗاإلاُت اشاهُت .فمىظ  1928باصع اخىوؿُىن ئلى ئخض ر حمُٗت باؾم اكقان إلاؿلمحن و ٖخبروَا فغٖا المغهؼٍت إلاهغٍت
 .وٍظَب اقٌٗ في عبِ ْهىع مكغوٕ اكقان إلاؿلمحن اخىوسخي بمكغوٕ آزغ اضي اؼُٖم اضؾخىعي مدحي اضًً
اللُبي وٖالكخه باإلزى ن إلاؿلمحن ئط ٖخبر أن حمُٗت اكقان واهذ مً صون قً هى ة لجمُٗت ؤلازى ن إلاؿلمحن بخىوـ
بىاء ٖلى هسغ ٍ مدحي اضًً اللُبي في اشالزِىاث وألاعبُٗىاث في حماٖت ؤلازى ن إلاؿلمحن بمهغ و اكام  .وَى أمغ
2
وٗخبرٍ مقااغا فُه بااىٓغ ئلى اىكات٘ وخض زت حماٖت ؤلازى ن.
فااهالث افىغٍت و اؿُاؾُت واهذ مىحىصة بحن اخىوؿُحن و إلاهغٍحن  ،فااؿُاؾُت اتي عجقُذ بحن اشٗاابي ٖقض
اٗؼٍؼ  ،وهظاً دمحم لخًغ اظي عجدل ئلى مهغ  ،ووىن مٗهم ٖالكاث فىغٍت وٖلمُت  ،حؿضتها اٗضًض مً لجمُٗاث
ومجها لجمُٗت اكقان إلاؿلمحن ط تها.
ٌكض سجلذ اؿلُاث ألامىُت افغوؿُت َخمام لجغ ةض إلاهغٍت باإلاؿأات اخىوؿُت زالٌ اٗلض اشااث مً الغن
اٗكغًٍ  ،بدُث واهذ حغٍضة اغ بُت اٗغبُت جهل باؾخمغ ع القالص اخىوؿُت  ،وبااظ ث الؿُض دمحم ألامحن بؿىق
3
إلاىخقاث بخىوـ اٗانمت  ،وهظاً الكُش ٖقض اٗؼٍؼ اشٗاابي اظي وان واىٖا بلغ ءتها.
َظٍ لجمُٗت اتي كاٌ ٖجها دمحم لخًغ خؿحن أمام لحايغًٍ في الاَغة ٖ ،كُت جأؾِـ لجمُٗت ط تها ،بأنها
ؾدؿىص اٗاام ـ وؾخيىن أؾاؽ اىخضة بحن ملحافٓحن و لحض زُحن اٗغب  ،بلىاه  " :ؾًُغب طهغ َظٍ لجمُٗت في
هى حي اكغق و اغغب  ،وؾخالكحها هى صي اٗلم وألاصب بابتهاج و خخفاء  ".وأن َظٍ لجمُٗت ؾخجض أمامها  " :أاؿىت المؼة
وهظاً إلاكغوٖاث ؤلانالخُت ال جمغ ئلى ٖلى حؿغ مً المؼ 4 "... ،مقِىا بان لجمُٗت بىِذ ٖلى أؾـ صًيُت حٗمل ٖلى
جىخُض اكقاب اٗغبي إلاؿلم  ،أهثر مً ٖى مل كىمُت أو وَىُت  ،أو حهىٍت  ،بلىاه  ":فان في ؤلاؾالم حؿامدا وخغٍت
5
ٌؿٗان ول جداص ٌ ،ؿخضُٖه اخٗاون ٖلى إلاهالح إلاكترهت بحن أولي ملل مسخلفت ".
وباافٗل فلض جىؾٗذ َظٍ لجمُٗت و ،و هدكغث في مسخلف اقلإ ؤلاؾالمُت ومجها اقالص اخىوؿُت  ،اتي أؾؿذ أهثر
مً مئت فغٕ جاب٘ لجمُٗت اكقاب إلاؿلمحن في جىوـ اٗانمت .م٘ اٗلم بأن دمحم لخًغ واهذ جغبُه ٖالكت م٘ بجي
حلضجه اخىوؿُحن  ،ووان ًغ ؾلهم مً مىفاٍ ؾى ء في اكام أو اضًاع إلاهغٍت ،وٍدقاصٌ مٗهم ألازقاع ملخخلفت  ،ومً
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َإالء مشال :اكُش دمحم اُاَغ بً ٖاقىع  ،و دمحم اهالح اىُفغ و اكُش دمحم اهاصق بؿِـ  ،وَم الظًً جىاوبى ٖلى
6
عةاؾت لجمُٗت اكقان إلاؿلمحن بخىوـ.

 .2جأسيس جمعيت الضبان املسلمين:
الض جقيذ هسقت مً اكقاب و اكُىر اؼٍخىهُحن افىغ الانالحي في جىوـ زالٌ اشلث ألاوٌ مً الغن اٗكغًٍ ،
وهاصو بخأؾِـ حمُٗت اكقان إلاؿلمحن  ،هظهغ مهُفى بً قٗقان  ،اكُش اُُبي بً ِٖسخى  *،ومدمىص قمام ،
بدُث جم وٗلاص أوٌ حخمإ الغغى اؿابم في قهغ مدغم  ، ٌ1346خًغٍ اشالزت اؿابلىن بمُٗت اكُش اُُب
اٗىابي  ،اكُش أخمض ُٖاص  ،و اكُش أخمض هغهغ .وجال َظ الاحخمإ الاء ث أزغي إلزغ ج لجمُٗت ئلى اىىع  ،ومجها
الاحخمإ اظي عجب في بٗلى بً ؾاام حقاعة ،خًغٍ مجمىٖت مً اكقان اخىوؿُحن إلاخدمؿحن الجمُٗت ؤلاؾالمُت ،
بدُث جمسٌ ًٖ طاً الاحخمإ هخساب َُئت مإكخت  ،جخيىن مً  :اؿُض دمحم بً مسخاع بً مدمىص وىهه عةِؿا مإكخا
ادؿُحر أمىع لجمُٗت ٌ ،ؿاٖضٍ في مهامه هاةقحن َما اكُش اُُب بً ِٖسخى و اكُش لحُاب بىقىاق  ،ئيافت ئلى
أًٖاء آزغًٍ في اهُئت إلاإكخت  ،وَم  :دمحم غىٍلت  ،أخمض هغهغ  ،دمحم بً قٗقان  ،مهُفى بً قٗقان  ،دمحم اهالح
اىُفغ  ،ودمحم بً ؾلُمان .جمشلذ مهامهم ألاؾاؾُت في نُاغت الاهىن ألاؾاسخي الجمُٗت  ،مً زالٌ اللاء ث إلاخٗضصة في
ص ع بً ؾاام و ملغ حغٍضة اىػٍغ* 7اتي وان ٌكغف ٖلحها اُُب بً ِٖسخى.
وباافٗل فلض جمىىذ اهُئت مً نُاغت الاهىن ألاؾاسخي الجمُٗت  ،و اظي جم وكغٍ ٖلى نفداث حغٍضحي اجهًت
و اىػٍغ  8 .والٗلم فلض وان اكاٖغ أبى الاؾم اكابي َى اظي ًضون مدايغ حلؿاث والاحخماٖاث لي واهذ حٗلض في
9
ٖلى اؿُض بً حقاعة اتي فًذ ئلى نُاغت الاهىن ألاؾاسخي الجمُٗت.
الض وٗلضث حمُٗت ٖامت بخاعٍش  14حماصي آلازغة 1929 /ٌ1347م في ص ع مدمىص مدؿً  ،و جمذ إلاهاصكت ٖلى
الاهىن ألاؾاسخي الجمُٗت  ،و هخساب أًٖاء لجمُٗت ًٖ َغٍم الاكتر ٕ اؿغي اظي أفضخى اخُٗحن َُئت ئص عٍت
الجمُٗت  ،جخيىن مما ًلي:
 .قُش الاؾالم وكتها اؿُض دمحم اُاَغ بً ٖاقىع** :عةِؿا***
اهاصق اخالجلي :واَُت.
ئيافت ئلى أًٖاء آزغًٍ في لجمُٗت مً ألاؾاجظة و اكُىر اقاعػًٍ في اقالص  ،وَم  :ابكحر اىُفغ ٖ ،لي بً لخىحت ،
مهُفى اىٗان  ،لحُاب بىقىاق  ،دمحم ملخخاع بً مدمىص  ،اُاَغ اهفغ  ،اصحبي فغخاث  ،أخمض ُٖاص  ،أخمض
هغهغ  ،دمحم بً قٗقان اغغ ةغي.
وبٗض إلاهاصكت ٖلى الاهىن ألاؾاسخي الجمُٗت وحُٗحن اهُئت ؤلاص عٍت الجمُٗت  ،جدمل اكُش اُُب بً ِٖسخى
مؿإواُت ٖغى الاهىن ألاؾاسخي ٖلى اؿلُاث ملحلُت كهض إلاى فلت ٖلى جأؾِـ لجمُٗت  ،ملابل أن جمخى٘ لجمُٗت
ًٖ أي وكاٍ ؾُاسخي أوصًجي  ،م٘ ٖغى لحاات إلاضهُت ألًٖاء لجمُٗت  ،وأن ًغؾل َظ َلب وكاء لجمُٗت المغ كب
إلاضوي وئص عة اىخابت اٗامت افغوؿُت في جىوـ.
غحر أن لجمُٗت ٖغفذ بٌٗ اهغ ٖاث و لخالفاث و إلاإ مغ ث في نفىفها ،هما ٌكحر ئاُه دمحم اهاصق بؿِـ  ،مما
ُٖل ٖملها افترة ػمىُت وححزة ،وَظ ما خخم ٖلى بٌٗ إلاىايلحن خُاء لجمُٗت مً حضًض  ،في عبُ٘  1353هجغٍت .
ومجهم زحرة َإالء اكقاب  :اغقُض ئصعَـ  ،ملخخاع قلغون ٖ ،قض ملجُض إلايؿخحري  ،وأنقذ وكاَها ًضوع في مٗهض بً
زلضون 10 .وهخب اكامش زمِـ ًٖ الاهخلاص ث اتي وحهذ اه مً َغف زهىمه في لجمُٗت  ،مما حٗل ٌكُض
11
باالهجاػ ث اتي ٖغفتها لجمُٗت زالٌ ٖهضجه في حؿُحر لجمُٗت.
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ام ًضم ٖمغ لجمُٗت َىٍال  ،بدُث ٖغفذ لخالفاث و اهغ ٖاث بحن ألاًٖاء إلاإؾؿحن  ،اضعحت اخسابغ ووقاًت
بٌٗ َغ ف اهغ ٕ الؿلُاث ألامىُت افغوؿُت  ،اتي غظث بضوعَا لخالف الاةم وكتها  ،اظي أصي في اجهاًت ئلى
لحجغ ٖلى لجمُٗت في مهضَا  ،اىً عغم لخالف الاةم بحن أًٖاء لجمُٗت  ،فلض ؾخفاكذ هسقت مً اكقاب
اخىوسخي ومجهم اُااقحن اؼٍخىهُحن دمحم اهاصق بؿِـ و اغقُض صعَـ إلٖاصة بٗث لجمُٗت مً حضًض .وهدُجت جماَل
اؿلُاث ؤلاص عٍت في مىذ جغزُو ايكاٍ لجمُٗت  ،فياهذ لجمُٗت حٗمل ؾغٍا جدذ غُاء لجمُٗت لخلضوهُت ئلى غاًت
خهىاها ٖلى اترزُو بٗض ونىٌ لحيىمت اكٗقُت ئلى لحىم في فغوؿا  ،وؾماح َظٍ ألازحرة بدغٍت مماعؾت وكاٍ
لجمُٗاث وألاخؼ ب اؿُاؾُت في مؿخٗمغ تها ؛ زاعج الاعة ألاوعبُت .هاًَُ ٖلى أن لجمُٗت و حهذ مكيلت نغغ ؾً
صعَـ عقُض  ،مما جم الاؾخٗاهت بأزُه اظي ًفىكه بؿق٘ ؾىى ث ادؿُحر ايكاٍ اؿغي الجمُٗت  ،اظي ْهغ الُٗان
12
بٗض اخأؾِـ ٖام .1936
الض أقاع دمحم اهاصق بؿِـ الهغ ٖاث لخفُفت مً أحل خُاء َظ إلاكغوٕ لخحري  ،فلض جمىً إلاإؾؿىن لجضص
مً عف٘ كاهىن لجمُٗت الغض عة ملحلُت في حماصي آلازغة  1936/ٌ 1355م بهفخه عةِؿا* وأًٖاء آزغًٍ مجهم ًىؾف
بً ٖاقىع  ،وزمِـ اكامش  ،هما عفٗى كاهىها آزغ الؿلُاث في قهغ أوث  1935م  ،اىً كىبل بااغفٌ.
هدُجت اىًاٌ إلاخى نل مً َغف ًٖاء لجمُٗت  ،فان اؿلُاث ملخىات بهظ اغغى فلض ٖترفذ عؾمُا بالجمُٗت
بمىحب اغزهت اهاصعة بخاعٍش  6عحب  22 /ٌ 1355ؾبخمبر  1936م  ،خُجها صعى ألاًٖاء إلاإؾؿىن اٗلض إلاإجمغ
اٗام لجمُٗت اظي ٖلض باإلاضعؾت لخلضوهُت في  24عحب  1935م؛ اظي خًغٍ حم٘ هقحر مً اٗلماء و إلاكاًش وألاصباء
و اصحفُىن و إلاىايلحن  ،في ًىم عجذ كاٖت ملحايغ ث بسُب ٖقض اغخمً اىٗان بهفخه عةِـ لجمُٗت لخلضوهُت
 ،و اكُش دمحم اهالح اىُفغ ،اُُب بً ِٖسخى ،مهُفى بً قٗقان .13
الض جأؾؿذ لجمُٗت ٖام  1353هجغٍت  ،وخضصث قغوَا الٗمل في ئَاع إلاقاصب ؤلاؾالمُت  ،بهضف جأَحر اكقاب
اخىوسخي زانت و اكماٌ الافغٍلي ٖامت َ ،قلا إلاا حاء في مإجمغ الحرو ن في ٖام  ، ٌ1356غحر أن لجمُٗت ٖغفذ
مغخلت عوىص وزالف بحن ًٖائها زالٌ اشالزِىاث في ٖهض عةِؿها اغقُض ئصعَـ ،ومكاول م٘ ؤلاص عة الضًمت  ،مما خخم
ٖلى مىايلحها ئٖاصة بٗثها مجضص ٖام 1938م.
وئن واهذ مبرع ث اغقُض ئصعَـ ،هي وكغاالجه اتي خااذ صون اخىفُم في ئص عة لجمُٗت ٖلى خض كىاه  ":و ٖلمى أن
اظي صٖاوي اظاً ( الاؾخلاات) جيازغ أقغالي في َظٍ إلاضة جيازغ حٗلجي غحر كاصع ئص عة مكغوٖىا لجلُل هما ًجب " .وعغم
جلضًم الاؾخلاات مً عةاؾت لجمُٗت  ،فان طاً اً ًمىٗه
14
مً ايكاٍ في نفىف لجمُٗت  ،جدذ َُئت ئص عتها لجضًضة.
فسالٌ الاحخمإ اٗام الجمُٗت اظي ٖلض بخاعٍش  22صٌؿمبر 1938م ،جمسٌ ٖىه جىهِب ئص عة حضًضة الجمُٗت ،
جخيىن مما ًلي:
دمحم اهاصق بؿِـ  *:عةِؿا.
مدؿً قغٍُت  :مؿاٖض .
ٖقض اٗؼٍؼ بً مىسخى  :واَُت .
ابكحر إلاهقىلي  :واَُت .
دمحم ػًٍ اٗابضًً قمام  :واجب ٖام.
ًىؾف بً ٖاقىع  :أمحن إلاااُت.
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ٌؿاٖضَم في مهامه مجمىٖت مً ألاًٖاء آلازغًٍ  ،وَم اؿاصة  :أخمض ٖقض اٗؼٍؼ ٖاقىع  ،ؾلُم بً غاػي ٖ ،قض
لحمُض الغجي ٖ ،قض اغخمً اىُفغ  ،ملخخاع بً ٖشمان وٖلي ايى ف 15.ومً اظًً أًٖاء في لجمُٗت اكاطلي اىُفغ،
وٖلي اقلهى ن أًًا  ،هما وان الجمُٗت فغوٕ ولجان تهخم بمؿاةل و وكغاالث اكقاب اخىوسخي إلاؿلم.
وٍظهغ اكُش دمحم اهاصق بؿِـ عةِـ لجمُٗت في جىوـ  ،بأن حمُٗت اكقاب إلاؿلمحن في جأزغث بأفياع اغو ص
إلاهلححن في مهغ  ،أمشاٌ حماٌ اضًً ألافغاوي وجابُٗه مً إلاهلححن أمشاٌ أخمض جُمىع باقا  ،دمحم عقُض عيا ٖ ،قض
اٗؼٍؼ حاوَل  ،دمحم لخًغ خؿحن ٖ ،قض لحمُض ؾُٗض  ،مدب اضًً لخُُب  ،اكاٖغ أخمض قىقي ٖ ،قض إلاىٗم
زالف  ،وغحرَم مً إلاهلححن آلازغًٍ ...اظًً عفٗى قٗاع الانالح ومداعبت اغط ةل في اٗاام الاؾالمي.
الض جأؾؿذ حمُٗت اكقاب إلاؿلم في مهغ ٖام  ، ٌ 1346بغٖاًت مً ألاؾغة لحاهمت في مهغ  ،خُث كضمذ ألامحرة
هاػلي كُٗت أعى الجمُٗت بىِذ ٖلحها مجمىٖت مً إلاغ فم زانت بالجمُٗت  ،مجها إلاسجض  ،إلالٗب و الاٖاث لجمُلت.
وأنقدذ لجمُٗت مغهؼ ٖاإلاُا الكقاب إلاؿلمحن  ،اه فغوٕ مىدكغة في اٗاام اٗغبي وؤلاؾالمي  ،مجها فغوٕ  :اٗغ ق ،
16
ؾىعٍا  ،اهىض  ،فلؿُحن  ،وحاوٍ ؤلاهضوهِؿُت ؛ اتي واهذ جدىي مئت فغٕ الكقاب إلاؿلمحن  ،وهظاً جىوـ و لجؼ ةغ.
َظٍ لجمُٗت اتي كخهغث مقاصئها ٖلى ما ًلي:
 بث آلاص ب الاؾالمُت وألازالق افايلت. اؿعي اإلهاعة ألافياع باإلاٗاعف ٖلى َغٍلت جىاؾب عوح اٗهغ. اٗمل ٖلى ػ ات الازخالف و لجفاء بحن اُى ةف و افغق الاؾالمُت.17
 -ألازظ مً مداؾً لحًاعجحن اكغكُت و اغغبُت  ،وجغن ؾلقُاتهم.

 .3اللاهىن ألاساس ي لجمعيت الضباب املسلمين بخىوس:
الض جأؾؿذ لجمُٗت بمىحب ألامغ اٗلي في  6أوث  1936م  ،و إلاىلذ بأمغ  17ماي 1945م  .وجًمً كاهىنها
ألاؾاسخي زماهُت ٖكغ بىض  .حٗللذ بىُفُت الاقتر ن في لجمُٗت  ،افغوٕ و اهُاول  ،آاُت الاهخساب  ،الاقتر واث ،
كى هحن َغص ألاًٖاء  ،وجغجِقاث أزغي مخٗللت بىٓام لجمُٗت.
ئط ٌكترٍ أن ًيىن ًٖاء لجمُٗت مؿلم اضًاهت  ،أو ًيىن ملضما مً َغف ًٖىًٍ ًيخمُان الجمُٗت  ،وٍمىً
ألًٖاء لجمُٗت إلاغهؼٍت أن جإؾـ فغوٖا اها ٖلى مؿخىي اقالص ًخم حُٗحن عؤؾائها افغوٕ  ،جماعؽ اهُئت إلاضًغة
الجمُٗت مهامها إلاضة  3ؾىى ث ؛ كابلت الخجضًض ًٖ َغٍم الاهخساب اٗام باألغلقُت  ،اتي جخيىن مً ألاًٖاء
ملخلهحن في لجمُٗت.
وباايؿقت االقتر ن فلض ٖخمضث ٖلى مؿاٖض ث و قتر ن اٗاملحن و إلاخبرٖحن  ،بكغٍ أن ال ًؼٍض ًٖ  500فغهً
ؾىىٍا ٌ ،ؿاَم ألاًٖاء إلاىسغَحن في لجمُٗت ب  100فغهً ؾىىٍا .
ًمىً الجمُٗت أن جُغص أي ًٖى ال ًدترم هٓام وأفياع لجمُٗت أو أزل بالجاهب اضًجي  ،وطاً ًٖ َغٍم ملجلـ
اٗام الجمُٗت.
جماعؽ لجمُٗت وكاَها في ملغ ٖام  ،وحٗمل ٖلى جأؾِـ افغوٕ اخابٗت في مسخلف لجهاث اخىوؿُت  ،وجدحي
مىاؾقت إلاىاض اىقىي اكغٍف في ول ٖام  .ال ًمىً حٗضًل كاهىن لجمُٗت ئال بمهاصكت زلثي أًٖاء لجمُٗت،
18
وَؿدشجى مً طاً إلاقضأ ألاؾاسخي الجمُٗت ،اتي جبخٗض ًٖ مماعؾت ألاوكُت وهظاً لخالفاث اضًيُت.
فمً زالٌ الاهىن ألاؾاسخي الجمُٗت  ،فان لجمُٗت هي مإؾؿت زحرًت نالخُت  ،هىب وكاَها و َخمامها ٖلى
افئت اكقاهُت إلاؿلمت بخىوـ  ،بُٗض ًٖ اٗمل اؿُاسخي  ،اظي واهذ جملخه اؿلُاث افغوؿُت وجدظع مىه
بكضة.
جغذسعً كليت العلىم الاجخماعيت وإلاوساهيت جامعت الضارلي بً جذًذ القاسف
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 .4الاهخماماث المحلية لجمعيت الضبان املسلمين:
الض كامذ لجمُٗت بيكاٍ مٗخبر في اقالص اخىوؿُت  ،خُث وؾٗذ لجمُٗت وكاَها في مسخلف لجهاث  ،هُالكا
مً ملغَا اغةِسخي اياةً بىهج الهقاء عكم  187مىغع بخىوـ اٗانمت ، 19وأؾؿذ اٗضًض مً افغوٕ ملحلُت اخابٗت
20
اها زالٌ فترة عةاؾت اكُش دمحم اهالح اىُفغ الجمُٗت  ،خُث بلغ ٖضص فغوٖها في ٖهضٍ خى لي  113فغٖا في اقالص.
مجها فغٕ ؾىؾت اظي قهض وكاَا مىشفا م٘ نهاًت لحغب اٗاإلاُت اشاهُت  ،زالٌ فترة عةاؾت اكُش مدمىص زغوف الفغٕ
بؿىؾت  ،اىىه ّ
21
كضم ؾخلااخه وزلفه اكُش دمحم بً ؾماُٖل.
م٘ اٗلم بأن مجلت اكقان إلاؿلمحن أخهذ  100فغٕ جاب٘ الجمُٗت في أزغ ٖض َا ٖام  .1947مجها فغوٕ  :إلاىىحن ،
الغ بت  ،لحماماث  ،بجي زالص  ،ؾلُمان  ،نفاكـ  ،ؾىؾت  ،حماٌ ،أوىصة  ،باحت  ،اغصًف  ،مجاػ اقاب  ،جبرؾم ،بجي
زُاع  ،مُضون  ،إلاغسخى  ،خمام ؾىؾت  ،الحرو ن  ،مىىبت  ،ؾلُاهت  ،كغمقااُت  ،ماعر  ،إلاُت َ ،قابت َ ،بربت  ،بِكىن ،
باعصو  ،وغحرَم مً افغوٕ ألازغي 22 .عغم اًغىَاث الاؾخٗماعٍت اتي وانث مفغويت ٖلى اىسقت الانالخُت و افىغٍت
اخىوؿُت.
الض هبهذ حمُٗت اكقان إلاؿلمحن ملخاَغ اخٗلُم في إلاإؾؿاث اٗمىمُت افغوؿُت ٖ ،لى أؾاؽ أهه حٗلُم ؾام
بدُث ًخىحب ٖلى اخىوؿُحن إلاُااقت بخٗلُم صًجي ًخماشخى م٘ إلاقاصب و إلالىماث اخىوؿُتٖ ،لى خض كىٌ دمحم اهاصق
بؿِـ َ ":ظ اخٗلُم ( إلاؿمىم) َى اٗامل ألاهبر في بٗض اكقاب اخىوسخي بل اكغقي إلاخٗلم حٗلُما ٖهغٍا ًٖ اضًً
23
و لجهل بااضًً ٌؿخضعي لجهل بملانضٍ وآالةه وطع ت٘ مٗغفخه وٍقٗض ًٖ مكغوٖاجه و اظ صة ٖىه".
ة بىهج اؿغ ححن بااٗانمت
الض ٖغفذ لجمُٗت في ٖهض دمحم نالح اىُفغ فخخاح مضعؾت اقيذ إلاؿلمت  ،اياةً
ّ
اخىوؿُت في قهغ أهخىبغ 1947م  ،وعٍاى ألاَفاٌ في أخُاء باب لخًغ ء وخمام ألاهف ،وجىاذ لجمُٗت قإون ص ع
اغيُ٘ ( اُفىات إلاؿٗفت)  ،و كامذ بذأؽيؽ فغٕ هكفي ؛ مخض وكاَه ئلى حهاث كابـ وبجزعث .وفي ٖام 1945م
ألاؾؿذ فغٖا وؿاةُا أؾىضث عةاؾخه الؿُضة ؾٗاص زخاف خغم اكُش دمحم اهالح اىُفغ  ،كهض جغبُت وتهظًب إلاغأة
اخىوؿُت ٖلى ألازالق ؤلاؾالمُت لحىُفت 24 ،خُث ٖلضث افخُاث اخىوؿُاث حخماٖا بخاعٍش  27أفغٍل 1945م  ،بكاعٕ
اقاقا بغةاؾت اكُش دمحم اهالح اىُفغ وخغمه َ ،ظٍ ألازحرة اتي َااقذ في طاً الاحخمإ بًغوعة جأؾِـ مضعؾت
القىاث إلاؿلماث اخىوؿُاث  ،جلىم بخضعَـ الغت اٗغبُت  ،م٘ يغوعة جضعَـ الغاث ألاحىبُت ألازغي ،واافغوؿُت
()25
الاًُااُت وألاإلااهُت . ،
إلاا وان مىيىٕ إلاغأة وان مً بحن َخماماث حمُٗت اكقان إلاؿلمحن  ،فلض ٖؼػث لجمُٗت نالتها م٘ اؿُضة بكحرة
بً مغ ص  26عةِؿت حمُٗت الاجداص اخىوسخي  ،وؾمدذ اها حغٍضة افخاة بيكغ بٌٗ إلالاالث ٖلى نفداث في نهاًت
اشالزِىاث مً الغن إلااضخي .وفي قأن الاَخمام باإلاغأة ؛ هخب واَُت لجمُٗت ( أمحن لجمُٗت) مدؿً قغٍُت ملاال في
حغٍضة جىوـ افخاة؛ خاٌ اؿان اكقان إلاؿلمحن في قماٌ ئفغٍلُا ً ،قحن فُه يغوعة الاَخمام باإلاغأة اخىوؿُت  ،بلىاه :
" ماط ًجب ٖلى إلاغأة الخُىع وهُف اها أن جخُىع وٖلى أي كاٖضة ًيىن طاً اخُىع ؟ " .هما واهذ صٖىجه نغٍدت
الجهىى باإلاغأة وجغكُتها حخماُٖا ؛ بلىاه أًًا  " :ماط ًيقغي إلزغ ج إلاغأة اخىوؿُت .جلً إلاغأة اتي ام جىً حٗض مً حملت
ألاخُاء ؟" .وهكف إلالاٌ اخُاع ث اتي جىاواذ مؿأات إلاغأة اخىوؿُت زالٌ اشلث ألاوٌ مً الغن اٗكغًٍ  ،ومىه اخُاع
27
اظي وان ًغٍض جدغٍغ إلاغأة وؾفىعَا ؛ بُٗض ًٖ حٗااُم اضًً الاؾالمي.
ومٗغوف بأن لجغٍضة فخدذ نفداتها المىايلت ايؿىٍت بكحرة بً مغ ص بيذ اكُش دمحم اهالح بً مغ ص  ،بدُث
هخبث اؿُضة بكحرة اىشحر مً إلالالث إلاخٗللت باإلاغأة  ،مجها  :جىوـ افخاة وفخاة جىوـ  ،خىٌ حٗلُم إلاغأة و اؼو ج .فمً
زالٌ إلالاٌ اظي وكغجه في جىوـ افخاة  ، 28جقحن فُه صٖىة بٌٗ ايؿاء الؿفىع و اخدغع  ،و ادكبث بااغغبُاث  ،في
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اىكذ اظي وان بًٗهً ًُااب بااخٗلل وٖضم ألازظ مً اغغب ؛ ٖلى خض كىاها  ":ال ؾبب اظاً ئال قغوٖىا في أزظ ال
فاةضة فُه مً بٌٗ مً ال كُمه اهم مً اغغبُحن وٍأزظون ٖجهم ما ًًغ وال ًىف٘ فاط هٓم ئلى طاً أن إلاغأة جغٍض أن
جدكقه بأوائً اكقان فٗلى جىوـ اؿالم" .اظاً واهذ صٖىة بكحرة بً مغ ص ئلى جغبُت إلاغأة ٖلى اكغَٗت ملحمضًت في
29
إلاض عؽ اتي جيخهج بغ مج حٗلُمُت نالحت.
هما جسظ أًٖاء حمُٗت اكقا ن إلاؿلمحن مً لجغ ةض اٗغبُت وؾُلت ملحاعبت اقضٕ و لخغ فاث  ،ووكغ ألافياع
ؤلانالخُت  ،وعبِ أو نغ اخلاعب و اىخضة ما بحن قٗىب قماٌ فغٍلُا  ،مً زالٌ إلالاالث اتي واهذ جيكغ في بٌٗ
لجغ ةض  ،مجها حغٍضة اؼَغة  ،وحغٍضة جىوـ افخاة اهاخبها ًىؾف بً ٖاقىع  ،اظي وان ًٖى مإؾؿا في لجمُٗت .
ومً اٗاةلت اٗاقىعٍت أًًا اكُش دمحم اُاَغ بً ٖاقىع وٖقض اٗؼٍؼ بً ٖاقىع اظًً واهى ًيخمىن الجمُٗت  ،أمشاٌ
خؿحن قغٍُت واَُت عةِـ لجمُٗت  ،و اهاصق بؿِـ  ،قامش لخمِـ ،وٖلي اقلهى ن وغحرَم مً اكقان اخىوؿُحن.
فأًٖاء حمُٗت اكقاب إلاؿلمحن في جىوـ جسظو مً حغٍضة جىوـ افخاة مىبر الىًاٌ وؤلانالح الاحخماعي زالٌ
30
فترة عةاؾت دمحم اهاصق بؿِـ الجمُٗت  ،باٖخقاعَا اؿان خاٌ قماٌ فغٍلُا  ،كقل جأؾِـ حغٍضة الضبان املسلمين
في قهغ ماعؽ 1947م ؛ في ٖهض دمحم اهالح اىُفغ.
ومً اظًً هخقى خىٌ حمُٗت اكقا ن إلاؿلمحن أًًا  ،نطهغ اكُش دمحم اهاصق بؿِـ  ،اظي هخب ملاالث خىٌ
جأؾِـ لجمُٗت و وكاَاَا ؛ ٌط ي جمشل في ئخُاء أؾقىٕ اخدؿِـ اكقاب خىٌ آفت لخمغ ومًاعٍ  31.الُام
بااغخالث لخمـ .اىكىف بجىب الًُت افلؿُُيُت  ،باخُاء ًىم فلؿُحن لخااض  27عحب  . ٌ 1355وئخُاء طهغي
32
مغوع ؾىت ًٖ وفاة إلاهلح دمحم عقُض عيا .
وئن جأزغث لجمُٗت في بٗث حغٍضة هاَلت باؾمها ئلى غاًت ٖام 1947م  ،جدذ قغ ف اهالح اىُفغ  ،حٗغف
ام يُ٘ الاحخماُٖت و اضًيُت  .ومً اظًً
بمجلت اكقان إلاؿلمحن  ،وهي مجلت ههف قهغٍت  ،فانها ؾاَمذ في و
33
هخقى فحها هظهغ دمحم نالح اىُفغ  ،اهاصق لجؼٍغي  ،مدمىص بىكُفت.
الض شجٗذ لجمُٗت افخُاث و اكقان اخىوؿُحن ٖلى خفٔ الغآن  ،وزهو لحفٓت هخاب هللا حى ةؼ ومقااغ مااُت
 ،مما حٗل اىشحر مً َلقت اىخاجِب ًدىافؿىن ٖلى خفٔ هخاب  ،وفي َظ لجاهب وؿدكهض بكهاصة اُااب دمحم لحقِب
اؿالمي اظي وان جلمُظ باإلاضعؾت اٗلىٍت بمضًىت نفاكـ بلىاه " :ومىظ طاً اُىم أزظ بٌٗ جالمُظ ( ّ
هخاب اٗااُت
بهفاكـ (ًدؿابلىن وٍدىافؿىن وول مً زخم اقلغة صزل في مغخلت ( اخىغ ع) اُدفٔ الغآن مً اقلغة لى ؾىعة
اىاؽ ّ
وَٗض هفؿه اظ ن الامخدان  .وألن بٌٗ اخالمُظ واهى أهبر مجي وأؾقم فلض خفٓى الغآن وؾافغ ٖضص مجهم لى
جىوـ اٗانمت  ،وبٗض الامخدان عحٗى ًدملىن مىدت مااُت وقهاصة  ،ومجهم ٖغفىا ؾم عةِـ حمُٗت اكقان إلاؿلمحن
( اكُش دمحم نالح اىُفغ)".
ّ
وَؿترؾل اُااب دمحم لحقِب في اكهاصة بلىاه أًًا "وبضأث أٖض هفسخي المخدان اٗام الاصم  ،وخفٓذ الغآن
واىً َاعةا صحُا خغمجي مً مغ فلت ػمالتي اظًً وحضو نفاكـ حؿخلقلهم ٖىض ٖىصتهم في كاٖت الافغ ح اتي مخألث
هخاب لحاج زلُفت هما أههخى ّ
إلاصجٗحن اظًً أههخى لى جالوة بٌٗ اىاجححن مً هخاب اٗااُت ّ ،
ونفلى لخُب
هسقت مً نفاكـ ٌكُضون ّ
وٍىىَىن بضوع حمُٗت اكقان إلاؿلمحن وخغنها ٖلى حصجُ٘ اىاقئت ٖلى خفٔ الغآن في
34
اهضوع وخؿً جالوجه مً إلاهاخف و اؿُىع".
وفي َظ اهضص واهذ حمُٗت اكقان إلاؿلمحن جدحي ٖضًض لحفالث  ،جىغٍما الخالمُظ لحافٓحن اللغآن اىغٍم  ،واهظ
اغغى أخُذ لجمُٗت خفال جىغٍمُا ًىم لخمِـ  27هخىبغ في كهغ لجمُٗاث ؛ بدًىع هسقت مً إلاكاًش لجام٘
ألآٖم  ،ومجهم اُُب ؾُاات الاضخي إلاليي وهسقت مً إلاضعؾحن آلازغًٍ  ،مجهم :اُاَغ لخمحري ،دمحم اهالح لخماسخي
جغذسعً كليت العلىم الاجخماعيت وإلاوساهيت جامعت الضارلي بً جذًذ القاسف
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 ،اكُش أخمض إلاهضي اىُفغ إلافتي إلااايي  ،اكُش اهاصق لجؼٍغي  ،و اكُش اكاطلي اىُفغ  ،و اكُش دمحم اهالح
اىُفغ  ،بدُث كام بٌٗ إلاكاًش باالاء مدايغ ث صًيُت ،اُخم جىػَ٘ لجى ةؼ ٖلى خفٓت الغآن اىغٍم ٖلى افخُت
و افخُاث اخىوؿُاث  ،جغ وخذ كُمتها بحن  8000ئلى  100فغهً فغوسخي  ،وول َظ صالات ٖلى مضي َخمام حمُٗت اكقان
إلاؿلمحن باايلء اخىوسخي ، 35وجغبُتهم ٖلى هخاب هللا وَاٖت عؾىاه.
وئًماهىا بتربُت اكقاب وئنالخه  ،فلض خُذ لجمُٗت خفال الفئت إلاظوىعة في ملغ ئكامت اىكافت لخًغ ء بلهغ
لجمُٗاث  ،أالى فُه دمحم اهاصق بؿِـ زُابا جىٖىٍا الكقان اخىوؿُحن  ،جم وكغ في حغٍضة اخىوسخي في اٗضص
لخامـ بخاعٍش  2أوث 1939م 36.هما صخغث اىاصي لخام ألخُاء لحفالث و إلايؿقاث اضًيُت و اىَىُت هما خضر ًىم
 27حماصي ألاولى  /ٌ 1358حىٍلُت  1939م .و اظي زهو الُلقت لجؼ ةغٍحن اؼٍخىهُحن  ،بمىاؾقت خهىاهم ٖلى
قهاصحي ألاَلُت و اخُىَ٘.
الض أزظث مؿاات اتربُت و اخٗلُم َخماما هقحر في افىغ اىسقىي اخىوسخي ٖامت  ،وأًٖاء اكقان إلاؿلمحن أًًا ،
فلض صعى ٖىانغ اكقاب الخٗلُم اضًجي  ،ونهىى اخىوؿُحن اقىاء مض عؽ زانت بااخٗلُم ألاَلي ألبىائهم ٖ ،لى ن ًيىن
اخٗلُم الجيؿحن ٖلى خض ؾى ء  ،باٖخقاع أن جيىًٍ ألاؾغة اخىوؿُت ًقجى ٖلى أؾاؽ جيىًٍ وجغبُت افخاة اخىوؿُت
37
بااًغوعة.
وام ًدؿاَل أًٖاء لجمُٗت في مؿاةل اهىٍت  ،بدُث اٗب أًٖاء لجمُٗت صوع هقحر في لحفاّ ٖلى إلالىماث
اىَىُت  ،و ٖلى اهىٍت اخىوؿُت  ،ومجهم عةِـ لجمُٗت اكُش دمحم نالح اىُفغ اظي ّ ،
نضق بىعڤُقت في صٖىجه
الحفاّ ٖلى اهىٍت اخىوؿُت بٗىهغيها الاؾالم و الغت اٗغبُت ،اظاً صٖاٍ لى حخمإ ًىٗلض بمضعؾت اكقان إلاؿلمحن
بىهج اقاقا ،وفُه ّهىٍ اكُش دمحم نالح اىُفغ بعةِـ لحؼب لحغ اضؾخىعي لحقِب بىعڤُقت ،هما ّهىٍ بىعڤُقت
بجمُٗت اكقان إلاؿلمحن وعةِؿها دمحم نالح اىُفغ.
وئط وان اقٌٗ مً اىسقت اخىوؿُت كض عجمى في أخًان لحقِب بىعڤُقت؛ خحن أنقذ عةِؿا لجمهىعٍت بٗض
الاؾخلالٌ 1956م ّ ،
وأًضوٍ في ؾُاؾخه الاحخماُٖت و حتهاص جه في اضًً ،فان اكُش دمحم نالح اىُفغ ص ف٘ ًٖ اكغَٗت
ؤلاؾالمُت يض لحض سي لحقِب بىعكُقت  ،كاةال « :ال» اقىعڤُقت عفًا اقٌٗ فهىٌ مجلت ألاخى ٌ اصخهُت ،وفي
صٖىجه ئلى ؤلافُاع في قهغ عمًان  ،و ٖخماص لحؿاب في صزىٌ اكهىع المغٍتٖ 38.ىـ اكُش اٗؼٍؼ حُِٗ أخض
قُىر اؼٍخىهت  ،اظًً وكفى مىكفا مٗاعيا الحقِب بىعكُقت بٗض الاؾخلالٌ  .ألهه بٗض خهىٌ اقالص ٖلى الاؾخلالٌ ،
وونىٌ اخُاع لحض سي اٗلماوي في جىوـ  ،ام ًخأزغ لحقِب بىعكُقت في اشىعة ٖلى بٌٗ الُم الاحخماُٖت و اضًيُت ،
بخىحُه ملجخم٘ خؿب ألافياع اتي ًإمً بها  ،ومجها اضٖىة اإلفُاع في قهغ عمًان هما حاء في زُقتي اغةِـ لحقِب
بىعكُقت في اشامً فُفغي  ، 1960و اؿاب٘ ٖكغ ماعؽ  ،1960وزُاب الحرو ن في  3ؾبخمبر  ،1961عغقت مً اغةِـ
لحقِب بىعكُقت في يغب افىغ افغصي والاحخماعي اخىوسخي  ،مً زالٌ اضٖىة اإلفُاع في قهغ عمًان  )39(،وجم جىػَ٘
إلايكىع ث ٖلى إلاإؾؿاث اٗلمُت ٖام  1961مً َغف وػ عة اتربُت اخىوؿُت جضٖى ئلى يغوعة جىاوٌ اُلقت اىحقاث
اٗاصًت في قهغ عمًان  ،وال صحىع  ،وال زغوج مً إلاقِذ ٖلى أؾاؽ أن قهغ عمًان قهغ ٖاصي هقاقي قهىع اؿىت ،
()40
وفخذ إلاُاٖم و لحاهاث في طاً اكهغ نهاع حهاع .

 .5الاهخماماث إلاكليميت والعشبيت لجمعيت الضبان املسلمين:
 .1.5اللؾيت الفلسقيييت:
الض عبُذ لجمُٗت وكاَها بااٗاام اٗغبي ؤلاؾالمي  ،زانت م٘ اقالص امنغًت  ،بدُث مؿذ اٗالكاث ٌحى هب
افىغٍت و اٗلمُت ؛ اتي واهذ جغبِ اكُش دمحم لخًغ خؿحن اخىوسخي ؛ طي ألانىٌ لجؼ ةغٍت في مهغ م٘ أ ٕياء خغهت
جغذسعً كليت العلىم الاجخماعيت وإلاوساهيت جامعت الضارلي بً جذًذ القاسف

41

العذد الخامس جاهفي( / )2021ظ46-34
مجلت الخميزالفكشي للعلىم الاجخماعيت وإلاوساهيت
اليضاـ إلاعالحي والاجخماعي لجمعيت الضبان املسلمين الخىوسيين ما بين 1929م1956 -م.

اكقان إلاؿلمحن في جىوـ  ،وبااظ ث م٘ اكُش دمحم اُاَغ بً ٖاقىع ؛ بهفخه عةِـ لجمُٗت أو قُش حام٘ اؼٍخىهت
زالٌ جلً افترة  ،و في َظ الاَاع وكحر هظاً ٌاٗالكاث اتي عبُذ دمحم لخًغ خؿحن م٘ اكُسحن دمحم اهاصق بؿِـ
ودمحم اهالح اىُفغ ؛ الظ ن جىاوبا ٖلى اخى لي ٖلى عةاؾت حمُٗت اكقان إلاؿلمحن بخىوـ.
الض عجقُذ حمُٗت اكقان إلاؿلمحن بلجمُٗت ألام في الاَغة  ،و جىؾٗذ ص ةغة ٌحٗاعف بحن أًٖاء حمُٗت اكقاب
إلاؿلمحن اخىوؿُت م٘ حمُٗت اهض ًت ؤلاؾالمُت في مهغ  ،بدُث وان ٌققان ٌجىوؿُىن ًخابٗىن صعوؽ ومدايغ ث
أًٖاء حمُٗت اهض ًت إلاهغٍت ؛ اتي أؾؿها دمحم لخًغ خؿحن في الاَغة َ .ظ ألازحر اظي ع ؾل دمحم اهاصق بؿِـ
باؾم ايكاٍ لجمٗىي ؛ بخاعٍش  15عحب  1936 / ٌ 1355م ٌ ،كىغٍ ًٖ َخمامه بيكاٍ حمُٗت اهض ًت  ،بلىاه " :
خًغة ألاصًب إلااحض بيىا اٗؼٍؼ دمحم اهاصق بؿِـ عةِـ حمُٗت اكقان إلاؿلمحن ،
" ...كض ؾغعث بسُابىم ؛ إلاا ًدمله مً عوح اىص اهاصق  ،و اضالات ٖلى أن في جىوـ ققابا ًجمٗىن ئلى ئص عة افىغ ،
وهقاَت اظًَ  ،زلافت ئؾالمُت نافُت  ،وكابلىا اهضًت بكىغ حؼٍل  ،وال ؾُما َضًت وٗضَا فاجدت نلت بحن مجلت اهض ًت
الاؾالمُت باالاَغة وحمُٗت اكقان إلاؿلمحن بخىوـ ".بدُث أزجى دمحم لخًغ خؿحن ٖلى ٌنض كت اتي واهذ جغبُه
باكقان اخىوؿُحن .
ووٖض بخٗلُم ملاٌ صحفي الكُش دمحم اهاصق بؿِـ ٖلى أبى ب وحضع ن حمُٗت اهض ًت الاؾالمُت في الاَغة ،
كهض حٗؼٍؼ وجلىٍت اٗالكاث ألازىٍت بحن اكقان إلاهغٍحن و اخىوؿُحن .وكضم لخًغ خؿحن وٖض الهاصق بؿِـ بأن
جخىفل حمُٗت اهض ًت مؿخلقال باعؾاٌ ول الاٖض ص اتي ؾخهضع ٖجها  ،وول ما جيكغٍ في ملجاٌ ألاصبي و افىغي ئلى
حمُٗت اكقان إلاؿلمحن بخىوـ  41.و باافٗل فلض ؾخمغث ٖالكاث اهض كت وألازىة بحن دمحم لخًغ وعؤؾاء حمُٗت
اكقان إلاؿلمحن في جىوـ زالٌ فترة اىهف ألاوٌ مً الغن اٗكغًٍ.
الض وكف أًٖاء حمُٗت اكقان إلاؿلمحن ئلى حاهب الًُت افلؿُُيُت و اكٗب افلؿُُجي مً زالٌ إلاىابغ
و لجغ ةض اخىوؿُت  ،هما َى خاٌ حغٍضة جىوـ افخاة اتي وان ًملً مخُاػَا ًىؾف بً ٖاقىع  ،وَى بضوعٍ وان ًٖى
في لجمُٗت  ،بدُث وكغ ملاال في اٗضص  23مً ملجلت بٗىى ن " :هض ء مً حمُٗت اكقان إلاؿلمحن ئلى اكٗب اىغٍم" ،
ًقحن اىي٘ اٗام في فلؿُحن جدذ الاهخض ب ابرًُاوي  ،وصوع َظٍ ألازحرة في جغهُ٘ افلؿُُيُحن وججىَٗهم  ،و اؿُاؾت
إلاخقٗت في اقالص مً أحل جغجِب صوات ؾغ ةُل في إلاىُلت  ،بىاء ٖلى ألازقاع اتي وكغتها "حمُٗت ايؿىة اٗغبُاث في
الضؽ" جىكف أهى ٕ اخٗظًب اتي ًخٗغى ئاحها إلاؿاححن افلؿُُيُحن في اؼهؼ هاث ابرًُاهُت  ،ص ُٖا إلاؿلمحن
اخىوؿُحن جلضًم اضٖم إلاالي إلزى نهم افلؿُُيُحن  ،اتي ال جلاعن باإلٖاهاث اتي كضمها احهىص في جىوـ اقجي حلضتهم في
فلؿُحن اكغ ء ألاع ضخي افلؿُُيُت  42 ،و اتي واهذ حكغف ٖلى حمٗها اىواات و اهىضوق احهىصًحن في فلؿُحنٖ .لما
بأن إلاؿاٖض ث اخىوؿُت الفلؿُُيُحن كضعث في ٖام  1938م ب  160فغهً فغوسخي.
الض وي٘ ققان لجمُٗت الاؾالمُت إلاؿأات افلؿُُيُت ههب أُٖجهم  ،خااهم خاٌ أًٖاء حمُٗت اكقاب
إلاؿلمحن ألام في مهغ  ،مً زالٌ خُاء ألًام فلؿُحن و اخٗاون م٘ اكٗب افلؿُُجي  ،مً زالٌ لجغ ةض اخىوؿُت
بدُث هخب أخض اكقان اخىوؿُحن ملاال في حغٍضة جىوـ افخاة  ،بٗض ملحىت اتي ّ
مغ بها افلؿُُيُىن ٖلب هضالٕ زىعة
ٖؼ اضًً الؿام  ،وزىعة  1936اتي جؼ مىذ م٘ اشىعة في بالص اكام  ،بما في طاً ؾىعٍا وألاعصن  ،بلُاصة ؾلُمان
ألاَغف  .فيان َظ إلالاٌ مىحه الًمحر إلاغاعبي؛ اظي وان ًئن جدذ وَأة الاؾخٗماع في ٖام  1938جدذ ٖىى ن " :هض ء
مً حمُٗت اكقان إلاؿلمحن ئلى ألامت إلاغغبُت" ًُلب مً اكٗىب إلاغاعبُت جلضًم ًض إلاؿاٖضة و اٗىن الكٗب
افلؿُُجي  ،اظي وان ٌٗاوي مً وٍالث الاهخض ب ؤلاهجلحزي  ،اظي جغجب ٖىه  20 :أاف ًدُم مً أبىاء وبىاث افلؿُُيُحن
 44 ،أاف سجحن  15 ،أاف قهُض  55 ،أاف حغٍذ ومهاب بغنام ؤلاهجلحز و احهىص  8 ،أالف أعملت  ،أهثر مً  60أاف
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مهاحغ الضًاع  ،جضمحر  1500كغٍت فلؿُُيُت  ،خى لي  100أاف مى ًَ بضون مأوي  ،بؿبب مىكفهم اهامض
43
الًُت افلؿُُيُت  ،اغ فٌ االهخض ب ابرًُاوي  ،اظي وان ٌٗض اقىاء صوات ؾغ ةُل في ألاع ضخي افلؿُُيُت.
ووؾٗذ خغهت اكقاب ٖالكتها م٘ مسخلف اضوٌ اٗغبُت الاؾالمُت ومهلححها  ،مبرػة فًل َإالء إلاهلححن ٖلى
ألامت الاؽالمُت ومجها اقالص اخىوؿُت  ،فلض هخب عةِـ لحغهت ملاال في مجلت اثرًا نهاًت  1946م خىٌ قىُب أعؾالن ،
ًإبً َظ ألازحر  ،وٍظهغ فًاةله وزهااه ٖلى ألامت الاؾالمُت بٗض وفاجه  ،وٍظهغ ناخب إلالاٌ بأن أعؾالن ال ًإبً مً
َغف القىاهُحن فلِ  ،بل ًإبً مً ألامت ؤلاؾالمُت وافت  ،ومجها جىوـ  ،بلىاه  ":وحضًغ بخىوـ وخلُم ٖلحها ن جإبىه
44
وجظهغٍ في ول ملام جظهغ فُه ألابُاٌ لخااضًً و اىخاب اٗقلغٍحن كغ ع باافًل و ٖتر فا بالجمُل.
ججاٍ

 .2.5املسألت الجضااشيت:
الض ٖؼػث خغهت اكقاب إلاؿلمحن بخىوـ ٖالكاتها م٘ اكقان لجؼ ةغٍحن ؛ وطاً بخمخحن عو بِ اخى نل و اخٗاون
بلجااُاث لجؼ ةغٍت إلالُمت في اقالص اخىوؿُت ٖامت ،و م٘ اكغٍدت اُالبُت اؼٍخىهُت زانت َ ،ظٍ ألازحرة اتي أكُم
ٖلى قغفها خفال جىغٍما الُلقت لحانلحن ٖلى قهاصحي اخدهُل و اخأَُل بخاعٍش  28حماصي اىلى  /ٌ 1358حىٍلُت
 1939م .وفي طاً لحفل زُب ول مً اؿُض دمحم اهاصق بؿِـ عةِـ لجمُٗت و اغقُض صعَـ( اغةِـ اؿابم) ،
و اياجب اٗام الجمُٗت ػًٍ اٗابضًً قمام  ،ص ٖحن اخٗؼٍؼ عو بِ اهض كت بحن اقلُضًً  ،وأن ًهقذ َإالء اُلقت
لجؼ ةغيين إلاخسغححن مً حام٘ اؼٍخىهت َم مهابُذ إلهاعة ٖلىٌ لجؼ ةغٍحن ؛ ٖلى غغ ع مً ؾقلىَم مً أًٖاء حمُٗت
اٗلماء إلاؿلمحن لجؼ ةغٍحن اضف٘ اًالالث و اقضٕ اٗاالت باضًً الاؾالمي  ،هما وحه اهاصق بؿِـ عؾاات ُٖف
الجمُٗت بٗض جبرةت اكُش اُُب اٗلبي وفغخاث اتروي مً ملخل إلافتي لجؼ ةغي  ،ومً إلاإ مغة اتي خُىذ يض
حمُٗت اٗلماء إلاؿلمحن.
هما كام اُلقت لجؼ ةغٍىن بضوعَم ب جىحُه زُاباث خماؾُت زالٌ َظ الاخخفاٌ  ،ص ٖحن بضوعَم اغبِ نالث
اخى نل  ،وجقاصٌ اؼٍاع ث فُما بحن ققاب اقلضًً  ،ومً َإالء اُلقت مشال  :مهُفى لجُجلي  ،اكُش ًىؾف ٖ ،شمان
45
اهاةخي  ،و ملخخاع بً ٖشمان.
الض ٖغث فترة نهاًت اشالزِىاث جى نال هقحر بحن حمُٗت اكقان إلاؿلمحن و اكقاب لجؼ ةغٍحن  ،مً زالٌ جغحمت
اىشحر مً إلالاالث لجؼ ةغٍت اتي واهذ جىخب في اصحف اىَىُت  ،وهظاً الاَخمام بالحغهت اىَىُت لجؼ ةغٍت ًٖ ،
حمُٗت اٗلماء إلاؿلمحن  ،وخؼب اكٗب لجؼ ةغي  ،هظاً في اخٗغٍف بااصخهُاث لجؼ ةغٍت في لحغهخحن الانالخُت
و اىَىُت  ،ومً بحن اظًً هخقى في حغٍضة جىوـ افخاة زالٌ َظٍ افترة اكاطلي إلايي اظي وان حمُٗت اُلقت
اؼٍخىهُحن ٖام 1937م.
خاجمت:
حعخبر جمعيت الضبان املسلمين بخىوس جمعيت خيرًت اعالحيت  ،واحذة مً فشوع جمعيت الضبان املسلمين
باللاهشة ،التي مهشث في أواخشالعضشيىاث مً اللشن املاض ي .وليس لها عالكت بحشكت الضبان الخىوسيين التي
جأسست مابين ( 1912-1907م).
حعشؽت جمعيت الضبان املسلمين بخىوس لؾغىفاث اسخعماسيت مً جهت ومً عشاعاث داخل جهاصها الاداسي ،
وهزا ما عقل وضافها في بذاًت الخأسيس؛ الزي بذأث ثمهش هخااجه خالل الثالثيىاث وألاسبعيىاث مً اللشن املاض ي.
للذ حذدث الجمعيت هنامها الذاخلي وكاهىنها ألاساس ي  ،وأسس العذًذ مً الفشوع املحليت  ،التي فاكت مئت فشع
خالل عام 1947م في مخخلف الجهاث الخىوسيت  ،للليام بمضشوعها الاعالحي والخىعىي في أوساـ الضباب الخىوس ي.
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للذ اعخمذث الجمعيت في وضافها على احياء الحفالث واملىاسباث الذًييت ليضشمبادئها وأفكاسها الاعالحيت في
البالد  ،كما اعخمذث الجمعيت في وضافها على الخجمعاث في الىىادي وملشاث الكضافت الاسالميت  ،إؽافت إلى
الجشااذ واملجالث امللشبت منها ،كبل أن جغذسمجلت هافلت باسمها  ،وهي مجلت الضبان املسلمين 1947م .وجلشبت مً
الجمعياث راث القابع الاجخماعي مً أجل جحليم املضشوع الاعالحي الزي جبيخه الجمعيت.
إرا كاهت الجمعيت جبيت املضشوع الاعالحي ،بعيذا عً الخىؼ في املساال السياسيت كما جاء في كاهىنها ألاساس ي
 ،فإن أعؾائها جبىىا العذًذ مً املىاكف السياسيت املضشفت  ،خالل الفترة الاسخعماسيت  ،وما بعذ الاسخلالل ؽذ
بعؿ ألافكاس وال اجتهاداث البىسكيبيت التي جخعاسؼ مع هغىظ الضشيعت الاسالميت.
لم جؾع جمعيت الضبان الخىوسيت املس؟ألى الاعالحيت والاجخماعيت الخىوسيت فلك  ،بل اهخمت باللؾاًا
الاكليميت والعشبيت الاسالميت  ،ومنها املسألت الجضااشيت أًؾا.
الهىامط:
ً 1ىؾف بً ٖاقىع  ،حمُٗت اكقان إلاؿلمحن بخىوـ  ،حغٍضة جىوـ افخاة ، 1938-11-127 ،م .2
 2مغهؼ اضع ؾاث ؤلاؾتر جُجُت و اضًقلىماؾُت  " ،بىعكُقت و الازى ن إلاؿلمىن  :وزاةم و مُُٗاث https://www.csds- .2020-7- 14 ،
center.com/article
*) -اُُب بً ِٖسخى :حؼ ةغي ألانل  ،واض ؾىت 1885م  ،أزظ حٗلُمه الابخض تي في اىخاجِب الغآهُت وأبىاء حُله  ،اخدم بجام٘ اؼٍخىهت
وأزظ ًٖ فُاخلها اُيخلل ئلى إلاضعؾـت لخلضوهُت  ،خُث صعؽ ٖلى مكاًسها  ،مجهم ابكحر اهفغ  ،وباقغ اخدغٍغ اصحفي في بض ًت ققابه
 ،خُث هخب أو ةل فهىٌ حغٍضة اغقضًت  ،اتي وان ًهضعَا إلاغخىم خؿحن بً ٖشمان  ،هما وكغ ملاالث في حغٍضة ئْهاع لحم اهاخبها
دمحم القاًلي ،وحغٍضة اهى ب ملحمض لجٗاًبي  ،مغقض ألامت  ،أبى هى ؽ الكُش ؾلُمان لجاوصي وحغٍضة افاعوق .وأؾـ حغٍضة إلاكحر ٖام
1911م  ،هًم ئلى لحؼب لحغ= = اضؾخىعي  ،ووكف ئلى حاهب الجىت اخىفُظًت يض ؤلانالخُحن  ،اىىه ؾاهض فغخاث بً ُٖاص ؾىت
1922م ٖىضما وكم ًٖ لحؼب لحغ اضؾـخىعي الضًم  ،اُىٓم ئلى لحؼب اضؾخىعي إلاؿخلل َ ،ظ لحؼب اظي ام ٌٗمغ َىٍال ،
اُىُىي جدذ لحؼب لحغ اضؾخىعي لجضًض  ،و هخسب ًٖى في ملجلـ إلالي الحؼب وسجً بٗض خى صر 1938م .هٓغ :دمحم بىَُبي  ،صوع
إلاشلفحن لجؼ ةغٍحن في لحغهت اىَىُت اخىوؿُت ( ، 1ٍ .)1930-1900مُقٗت ص ع اهضي  ،لجؼ ةغ :م م .214-199
3

M.A.I ; M.A.E, B23, S : tunisie 1917-40, D :389, ; 23 -10 1937 ;P 223.181.
 4دمحم لخًغ خؿحن  ،إلاىؾىٖت اياملت َ(_ 23ضي وهىع)  ،جدلُم ٖلي اغيا لحؿُجي  ،ص ع اىى صع  ، 1 ٍ ،ؾىعٍا  ، 2010 ،م
. 5769/139
 5هفؿه  ،م.5770 / 140
 6أهٓغ :حؼء مً أوع ق ومظهغ ث دمحم لخًغ خؿحن  ،مً زالٌ :دمحم لخًغ خؿحن  ،إلاىؾىٖت اياملت َ(_ 23ضي وهىع)  ،جدلُم ٖلي اغيا
لحؿُجي  ،ص ع اىى صع  ، 1 ٍ ،ؾىعٍا  ، 2010 ،م م .149-7
* جأؾؿذ لجمُٗت لخلضوهُت ٖام  ، 1896خُث وان ملغَا في ؾىق اُٗاعًٍ في ٖام  ، 1900مهمتها جضعَـ إلاى ص ملخخلفت  ،مجها :اخاعٍش
لجغغ فُا و اغٍايُاث .خىٌ إلاىيىٕ هٓغ:
ère
Mongi. Sayadi, Al jam' yya Al Khalduniyya, 1886-1958. 1 Ed, maison Tunisienne de l’Edition, Ed imp. UGTT, Tunis : 1975,
 8دمحم اهاصق بؿِـ  ،ولمت مجملت في جاعٍش حمُٗت اكقان إلاؿلمحن لجؼ ةغٍحن  9 ،مدغم 1939-03-01/ٌ1358م  ،م .19
 9وػ عة اشلافت  ،دمحم اهاصق بؿِـ  ،خُاجه وأزاعٍ  ،صع ؾت أبىػٍان اؿٗضي  ،إلاُقٗت اغؾمُت الجمهىعٍت اخىوؿُت  ،ع صؽ  ،جىوـ ،
 ، 2020م .41
** دمحم اُاَغ بً ٖاقىع 1973-1879/ٌ1379-ٌ1296م ٖاام وفلُه جىوسخي  ،مً أؾغة ط ث أنىٌ أهضاؿُت ؾخلغث ئبان مداهم اخفخِل
 ،واض باإلاغسخى ياخُت حمُلت بخىوـ اكمااُت  ،خفٔ الغآن اىغٍم  ،وحٗلم افغوؿُت  ،اخدم بجام٘ اؼٍخىهت ٖام 1892م في ؾً اغ بٗت
ٖكغ مً ٖمغٍ  ،وفي  ، 1896زم كقىاه مضعؾا في لجام٘ ألآٖم  ،وأنقذ مً نىف اُقلت ألاولى إلاضعسخي حام٘ اؼٍخىهت  ،زم خاهما في
ملجلـ ملخخلِ ؾىت 1909م  ،زم كايُا ٖلى إلاظَب إلااايي  ، 1911وعقي مفخُا  ،زم قُش ؤلاؾالم ٖام 1932م  ،وبٗضَا قُش حامٗت
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اؼٍخىهت .مً أزاعٍ :اخدغٍغ و اخىىٍغ  ،جفؿحر الغآن  ،أنىٌ ؤلاوكاء و لخُابت  ،مىحؼ اقالغت  ،أاِـ اهقذ بلغٍب  ،أنىٌ اىٓام
الاحخماعي في ؤلاؾالم  ،اىكف وأزاعٍ في ؤلاؾالم  ،هلض هخاب ؤلاؾالم وهٓام لحىم  ،قغح كهُضة ألاٖصخى  ،صًى ن بكاع  ،اى ضح في مكىالث
قٗغ إلاخىبي  ،قغح ملضمت إلاغػوقي اكغح صًى ن لحماؾت .هٓغ :مهضق لجلُضي  ،عو ص ؤلانالح في جىوـ– بً زلضون – اُاَغ بً
ٖاقىع– اُاَغ لحض ص – لخًغ خؿحن .ص ٍ  ،إلاُقٗت إلاغاعبُت اُقاٖت و ئقهاع اىخاب  ،جىوـ ، 2006 :م .71، 70
 10دمحم اهاصق بؿِـ  ،ولمت مجملت في جاعٍش حمُٗت اكقان إلاؿلمحن لجؼ ةغٍحن  9 ،مدغم 1939-03-01/ٌ1358م  ،م .19
 حٗاكب ٖلى عةاؾت حمُٗت اكقاب إلاؿلمحن بخىوـ مىظ جاؾِؿها  1929ول مً اؿاصة  :دمحم اُاَغ بً ٖاقىع  ،زم اغقُض
صعَـ بٗض ٖاصة بٗثها  ، 1934وبٗضٍ دمحم اهاصق  ،و اكُش دمحم اهالح اىُفغً .ىُغ :وػ عة اشلافت  ،دمحم اهاصق بؿِـ  ،خُاجه وأزاعٍ ،
صع ؾت أبىػٍان اؿٗضي  ،إلاُقٗت اغؾمُت الجمهىعٍت اخىوؿُت  ،ع صؽ  ،جىوـ  ، 2020 ،م.19
 11زمِـ اكامش  ،زُقت اكامش زمِـ'  ،مج جىوـ افخاة  ،1938 ،م.4
 12وػ عة اشلافت  ،دمحم اهاصق بؿِـ  ،إلاغح٘ اؿابم ،م م ..42-40
 13اهاصق بؿِـ  ،ولمت مجملت في  ،...ملاٌ ؾابم  ،م .32
ً 14ىؾف بً ٖاقىع  ،حمُٗت اكقان إلاؿلمحن بخىوـ جى نل ٖملها وجىخض نفىفها  ،حغٍضة جىوـ افخاة ، 1938-11-127 ،م .2
* دمحم اهاصق بً لحاج دمحم بؿِـ  ،مً مى اُض  2هىفمبر  ، 1914صعؽ بالجام٘ ألآٖم وبٗضَا إلاضعؾت اهاصكُت  ،متهً مهىت اخٗلُم
بفغوٕ اؼٍخىهت  ،وفي  1962بيلُت اكغَٗت وأنىٌ اضًً  ،هسغٍ في لحؼب اضؾخىعي  ،وهخب في اصحافت اخىوؿُت في قأن الًاًا
الاحخماُٖت و اشلافُت .مً مإافاجه :زالنت اىاػات اخىوؿُت  ،دمحم بً ٖشمان اؿىىسخي خُاجه وأزاعٍ ٖ ،قض اٗؼٍؼ إلاهضوي اهىفي اخىوسخي ،
هٓغ ث في اخهىف ؤلاؾالمي  ،اغٖاًت اصحُت في ؤلاؾالم  ،قُش ألاصباء دمحم اٗغبي اىقاصي  ،هٓغة في خُاة ؤلامام اغ ػي وأزاعٍ .جىفي في 12
أهخىبغ  .1978هٓغ :بىطًىت  ،مغح٘ ؾابم  ،م .445وهظاً  :دمحم بىَُبي افىغ الاحخماعي اخىوسخي زالٌ اىهف ألاوٌ مً الغن اٗكغًٍ
َ ،غوخت صهخىع ٍ  ،كؿم اخاعٍش،حامٗت لجؼ ةغ  ، 2014 ، 2م .133
ً 15ىؾف بً ٖاقىع  ،حمُٗت اكقان إلاؿلمحن بخىوـ  ،حغٍضة جىوـ افخاة ، 1938-11-127 ،م .2
16
 https://www.turess.com/assarih/2134دمحم اهاصق بؿِـ  ،ولمت مجملت ،...ملاٌ ؾابم  ،م .5
 17هفؿه  ،م .19
 18أهٓغ :الاهىن ألاؾاسخي في مجلت حمُٗت اكقان إلاؿلمحن  ،اٗضص  ،1عبُ٘ اشاوي  /ٌ1366ماعؽ 1947م ،م.2
 19دمحم اهاصق بؿِـ َ " ،ظ اكقاب إلاؿلم " ،ج جىوـ افخاة  ،اؿىتٖ ، 2ضص  ، 14حماصي اشاهُت 1939-7-19/ٌ1358م  ،م.5
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