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التليلي العجيلي
من مواليد 4 جوان 1953 باجلبيل )املقابل جلبل وسالت(

خّريج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتونس )دورة جوان 1979(
اجلامعي  التأهيل  وعىل   )1987( الثالثة  املرحلة  دكتوراه  عىل  متحّصل 
)1999(، شغل خطة مدير قسم التاريخ بكلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 
2008( )2008 - 2011( وهو أستاذ  بمنوبة لدورتني متتاليتني )2005 ـ 
تعليم عال بالقسم املذكور. جمال اهتاممه »التاريخ الديني« يف البالد التونسية 
واملغرب العريب املعارص، شارك يف عديد املؤمترات يف الداخل واخلارج كام نرشت له العديد من 

املقاالت واملداخالت يف العديد من املجالت التونسية واألجنبية املختصة، 
صدر له

•  الطرق الصوفية واإلستعامر الفرنيس بالبالد التونسية 1881 ـ 1939 
     ـ الطبعة األوىل : تونس، منشورات كلية اآلداب بمنوبة 1992.

     ـ الطبعة الثانية : تونس، املطبعة الرسمية، 2010 .
• أوقاف احلرمني الرشيفني بالبالد التونسية 1731ـ  1881، زغوان، منشورات مؤسسة التميمي 

للبحث العلمي واملعلومات، جانفي 1998 .
• صدى حركة اجلامعة اإلسالمية يف املغرب العريب )1876 ـ 1918(

     ـ الطبعة األوىل : دار اجلنوب للنرش وكلية اآلداب والفنون اإلنسانية بمنوبة تونس 2005
     ـ الطبعة الثانية : كلية اآلداب والفنون اإلنسانية بمنوبة تونس 2010

• صدى دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف البالد التونسية يف عهد اإلمام سعود بن عبد العزيز 
1803 ـ 1814، اململكة العربية السعودية، مؤسسة الدارة، 2010 .

إّن للّتحبيس - في بعض جوانبه- معنًى دينًيا يضفي عليه نزعة روحّية تكسب 
الموقوف قدسّية ُيحّرم انتهاكها باعتباره »حبًسا مؤّبًدا، ووقًفا حراًما سرمًدا ال ُيبّدل 
عن طريقه وال ُيغّير عن سبيله«، فيكتسب الحبس - بذلك- حماية تجعله »ال ُيباع 
الّله األرض ومن عليها«، وهي حدود تحول  وال ُيوهب وال ُيورث إلى أن يرث 
دون المساس به، »فمن بّدله بعد ما سمعه فإّنما أثمه على اّلذين يبّدلونه ...، أو 

سعى في تغييره فالّله حسيبه وولّي االنتقام منه«!...
... فإلى أّي مدى ستكون قدسّية الحدود الحامية ألوقاف الجانب المذكور 
ال  واّلتي  الوافدة  البورجوازّية  العناصر  قبل  من  انتزاعها  دون  للحيلولة  كافية 
معنى – بالنسبة إليها- ال »ألعمال البّر« وال »للصدقة الجارية« وغيرها من القيم 
المحلّية، إذ ال هّم للعناصر المشار اليها إالّ تحقيق األرباح واالثراء الّسريع ولو 
على حساب ما يعّده المحّليون مقّدسًا ؟ وهل بامكان »الاّلت الثالث« )ال يوهب، 

ال ُيياع، الُيرهن( أن تحول دون »تدنيس« المعّمرين ألوقاف الحرمين؟ ... 

كلية اآلداب والفنون
واإلنسانيات بمنوبة
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جممع الأطر�ص
 للكتاب املخت�ص

ال�سعر 30  د.ت

زمن االستعمار الفرنسي )1881 - 1956(


