ISTORIA UNEI PROVINCII OTOMANE NORD-AFRICANE: TuNISIA

Viorel Cruceanu
L'histoire d'une province ottomane du nord-africaine: Tunisie
Resume: La Tunisie a eteune province ottomane du 1574 a 1881. Dans
toute cette periode, elle a frappe par son statut speciale, allant des institutions
propres, jusqu'a une autonomie qui frisait la cvasiindependance. Aousi, elle a ete
vue veritable laboratoire pour les premieres refonnes de toute l'Empire Ottomane:
le Pact foundamental (1857) elia Constitution du 1861.

Marea Mediterană a reprezentat o adevărată Axis mundi până la
marile descoperiri geografice. Apariţia căilor maritime alternative a
determinat pierderea preeminenţei sale. Totuşi, ea a rămas, în continuare,
elementul coagulant dintre Europa apuseană şi meridională şi Africa de
Nord. Pe fondul acestor modificări majore, riveranii Mării Mediterane au
fost supuşi unor procese antagonice. Astfel, stăpânirea arabă din nordul
Africii, veche de nouă secole, dădea semne de epuizare. Regiunea a fost
cuprinsă de "o criză multiformă" 1 , provocată pe de o parte de "schimbarea
principalelor rute comerciale"2, iar pe de altă parte de ,,respingerea inovaţiei
şi [persistenta] unui ataşament patologic faţă de realizările din trecut" 3 .
Reticenta la înnoire avea să determine un regres general, ce a culminat cu
"nimicirea vechilor structuri statale"4 (eterogene şi într-un permanent
conflict pentru supremaţie). Prin contrast, "Europa se trezea" 5, partea sa
occidentală fiind hărăzită unui rol istoric major, favorizat de progresul rapid
pe plan economic (marile descoperiri geografice, avântul capitalului
comercial), politic (înfăptuirea centralizării statale, trecerea la monarhia
absolutistă) şi cultural (înflorirea spirituală generată de Renaştere) 6 • Un al
1 Vezi Histoire Generale de 1' Afrique, tome V, L' Afrique du XVIe au XVIIIe siecle,
Paris, Editions UNESCO, 1999, p. 272.
2
Ibidem, p. 271.
3
Ibidem, p. 272.
4
Ibidem, p. 271.
5
Ibidem, p. 272.
6
Ibidem.
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treilea element se afirma în Asia Mică: turcii otomani, ce cunoşteau o
ascensiune rapidă şi irezistibilă. Într-o lume islamică aflată în stagnare, ei
"s-au adaptat, în parte, schimbărilor" 7 ; mai mult, otomanii au pus bazele
unei puteri expansioniste, bazată pe o solidă organizare militară, pe o
administraţie eficace, şi pe folosirea armelor de foc 8. Asaltul lor asupra
centrului Europei (cucerirea Belgradului, în 1521, şi victoria de la Mohâcs,
din 1526) a fost completat cu acţiuni fulgerătoare în Africa de Nord (primul
teritoriu cucerit fiind Egiptul, în 1517). Expansiunea în zonă, islamizată de
arabi, era justificată "ideologic" prin asumarea, de către sultani, a calităţii
de "moştenitori ai Califatului" 9 . Prezenţa în Africa de Nord i-a adus pe
otomani în conflict cu spaniolii, ce-şi exercitau hegemonia în vestul
Mediteranei. Lupta pentru întâietate a pus faţă în faţă două personalităţi ale
secolului al XVI-lea: regele spaniol Carol Quintul (1516-1556), respectiv
sultanul Soliman cel Mare (1520-1566). Profitând de politica pragmatică a
suveranului Franţei, Francisc I ( 1515-1547), "Le Grand Turc" a ocupat
Algeria (1533) şi, temporar, Tunisia (1534, recuperată rapid de spanioli).
Aventura nord-africană a lui Soliman I a fost continuată de fiul său, Selim
al II-lea (1566-1574). Într-un firman emis de acesta, Mediterana era
considerată «loc de trecere al pelerinilor musulmani din Africa spre Mecca
şi cheia legăturilor comerciale cu Egiptul, Yemen şi India» 10 • În ciuda
plăcerilor sale bahice, Selim al II-lea a înţeles "rolul strategic de primă
importanţă" 11 al Tunisiei, privită ca o "punte de legătură între bazinul
occidental şi bazinul oriental al Mediteranei" 12 • Iată de ce, forţele turceşti,
conduse de venerabilul Sinan Paşa 13 , reocupau acest punct nodal, pe 13
decembrie 1574 (exact la o zi după moartea accidentală a sultanului).
Victoria de la Tunis "a anunţat sfârşitul influenţei spaniole" 14 în
7

Ibidem.
Vezi amănunte la Mustafa Ali Mehmed, Istoria turcilor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1976, p. 134-142.
9
Ibidem, p. 181.
10
Ibidem, p. 219.
11
P. Conrad, Le Maghreb sous domination fran~aise (1830-1962), pe
8

www.clio.fr/BIBLIOTEQUE/le_maghreb_sous_domination_fran~aise_1830_1962.asp
12

Ibidem.
Acelaşi care, 21 de ani mai târziu, deşi aproape nonagenar, se va confrunta cu Mihai Viteazul la
Călugăreni (13/23 august 1595) şi la Giurgiu (20/30 octombrie 1595), expediţie marcată, conform
spuselor cronicarului Mustafa Naima, de "cea mai groaznică înfrângere din istoria turcilor''.
14
C. Andre-Julien, Histoire de 1' Afrique du Nord. Des origines a 1830, Paris,
Payot&Rivages, 1994, p. 652.
13
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Mediterana. De acum înainte, Spania se va orienta tot mai mult spre
Americi, fapt ce va permite o supremaţie otomană, în bazinul
mediteraneean, de aproape trei secole.
Schimbarea de stăpân a dus la transformarea Tunisiei în paşalîc
(provincie otomană). La început (1574-1587) noua posesiune s-a aflat în
subordinea beylerbeyului de Alger. Din 1587, ea a căpătat un statu propriu,
fiind cunoscută sub numele de Regenţa Tunisului. Interesant este faptul că
acest statut semăna mai degrabă cu cel al Ţărilor Române, plasate în Dar
al-Ahd (Casa Păcii) şi nu în Dar al-Islam (Casa Islamului) precum
Tunisia. În ambele cazuri, raporturile cu puterea suzerană erau reglementate
de faimoasele Capitulaţii. Dacă Ţările Române îşi păstrau autonomia,
instituţiile tradiţionale şi o politică externă proprie, Tunisia, deşi paşalîc,
urma o conduită asemănătoare. De aici, paradoxurile evoluţiei Regenţei
caracterizate de: tunisificarea elitei otomane cuceritoare, crearea a două
dinastii, succesive, tot mai implantate mediului local, aplicarea unor
reforme de tip occidental şi promovarea unei politici externe
cvasiindependente. Ocupaţia turcească a Tunisiei, Algeriei, Tripolitaniei şi
Egiptului (cu excepţia, notabilă, a Marocului) a dus la "diminuarea
tulburărilor" 15 de până atunci din nordul Africii. De asemenea, ea a permis
configurarea unei stabilităţi teritoriale, valabilă şi în prezent. Prin urmare,
certitudinea statalităţii şi tipul nou de organizare (civilă şi militară) au
plasat acest areal geografic pe orbita premodemităţii.
Sub stăpânirea otomană, Tunisia s-a dovedit "cel mai stabil stat din
Maghreb" 16 • Pârghiile puterii reveneau alogenilor: "din punct de vedere
social turcii erau cei mai importanţi, iar din punct de vedere politic cei mai
putemici" 17 . Trebuie precizat că noua clasă conducătoare (ce s-a altoit
ţesutului social moştenit de la arabi) reprezenta o elită de spadă şi de
funcţii. În cvasitotalitatea sa, elita de spadă provenea din foştii sclavisoldaţi (o adevărată "oligarhie militară" 18 ), cunoscuţi sub munele de
mameluci (un mozaic etnic alcătuit din turci cu originea în Asia Centrală,
dar mai ales creştini islamizaţi - georgieni şi armeni - redaţi prin termenul
circazieni), în timp ce elita de funcţii se limita, de obicei, la greci islamizaţi
15

Histoire Generale... , tome V, p. 279.
The Cambridge History of Africa, voi 5, from 1790 to 1870, Cambridge Histories
Online©Cambridge University Press, 2008, p. 101.
17
Ibidem.
18
A. Miquel, lslamul şi civilizaţia sa, voi. 1, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1994, p. 315.
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lor intelectuale). Pentru aceşti sclavi
eliberaţi, cwnpăraţi în stepele Asiei şi ale Caucazului, dar şi în Grecia şi
Peninsula Balcanică, "totul era posibil, inclusiv puterea supremă" 19 (mai
ales în "guvernele otomane provinciale" 20 ). Aşa s-a întâmplat şi în cazul
Tunisiei unde, în 1587, puterea a fost încredinţată unui guvernator (paşă),
nwnit de Sublima Poartă. Paşa de Tunis era asistat de un Divan (Consiliu
de guvernământ) alcătuit din foşti ofiţeri turci ai armatei de ocupaţie
(odjak). Membrii Divanului (un fel de guvern) aveau atribuţii considerabile:
militare, administrative, juridice şi fiscale. Foarte repede ei s-au transformat
într-o castă de privilegiati, limitând autoritatea paşei. Însă, un rol important
în stabilirea raporturilor de putere 1-a avut structura armatei. Aceasta era
alcătuită din 40 de secţiuni (fiecare a câte 100 de ieniceri), conduse de
ofiţeri subalterni, numiţi îndeobşte dey. Aroganţa şi abuzurile Divanului au
determinat revolta trupei din anul 1590. Majoritatea membrilor Divanului
au fost masacraţi, locul lor fiind luat de cei 40 de dey, comandanţi ai
secţiunilor. Speranţele paşei de a fi repus în drepturi au fost spulberate.
Divanul, în noua sa componenţă, a decis ca unul dintre dey să exercite
puterea alături de paşă. Diarhia dey-paşă nu a avut viaţă lungă. Treptat
deyul "a uzurpat plenitudinea puterilor" 21 , devenind "un adevărat şef de
guvern"22 , în timp ce paşa exercita, în continuare, "un rol pur onorific'm.
Concentrând întreaga putere politică şi militară, deyii au simţit nevoia unui
"auxiliar direct" 24 , cu rol administrativ. Aşa a apărut funcţia de bey, ce avea
menirea "să asigure promovarea autorităţii deyului în interiorul ţării" 25 •
Beyul a căpătat atribuţii vaste: coordona şi supraveghea triburile locale,
veghea la ordinea internă şi asigura colectarea taxelor şi impozitelor. Prin
contactul direct cu ţara, beyii "au prins rădăcini în zonă" 26 iar autoritatea lor
a sporit constant. În 1631 s-a făcut primul pas pe calea instaurării
supremaţiei beylicale: beyul Murad (1612-1631) a primit de la Poartă şi

(recunoscuti

19

datorită

subtilităţii

Ibidem.
A. Hourani, Istoria popoarelor arabe, laşi, Edit. Polirom, 2010, p. 238.
21 V. Silvera, Du regime beylical it la Republique tunisienne, în Politique etrangere, voi. 22,
no. 5, 1957, p. 595.
22
C. Andre-Julien, op.cit., p. 656.
23
Ibidem.
24
V. Silvera, op.cit., p. 596.
25
Jamil M. Abun-Nasr, The Tunisian State în The Eighteenth Century, în Revue de
/'Occident musulman et de la Mediterranee, voi. 33, no. 33, 1982, p. 42.
26
A. Hourani, op.cit., p. 238.
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tilul de paşă. Mai mult, el a lăsat moştenire ambele funcţii fiului său
Hammouda (1631-1659), unul dintre cei mai mari bey de Tunis. Astfel s-a
întemeiat prima dinastie beylicală, cea a Muradiţilor.
Cele şapte decenii de domnie muradită au reprezentat o perioadă de
înflorire economică pentru Regenţă. Teritoriul nord-african a devenit acum
un tărâm al toleranţei: după 1609, peste 80.000 de mauri (negustori,
meşteşugari şi ţărani), victime ale persecuţiilor din Spania, s-au stabilit aici.
De asemenea, mulţi orientali (în special din Asia Mică), alungaţi de sărăcie,
şi-au început în Regenţă o viaţă nouă, "adoptând rapid obiceiurile
tunisiene" 27 • În acelaşi timp, creştinii se bucurau de o totală libertate de
mişcare. Prin urmare, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea,
schimburile de o parte şi de alta a Mediteranei au luat un avânt
nemaiîntâlnit. Regenta Tunisului exporta piei de animale, lână, ceară,
curmale, pene de struţ, şi importa alte sortimente de lână (mai potrivită
pentru producerea turbanelor), pânză, vinuri şi arme 28 (un rol important în
acest comerţ revenea evreilor, al căror număr era estimat, în 1780, la 30.000
de suflete). Totodată, principala beneficiară a manei negustoreşti se
dovedea a fi aristocraţia de sorginte turcă, ce ieşea în evidenţă prin "luxul
excesiv şi ţipător" 29 . Atât în spaţiul privat, cât şi în cel public ea etala "un
decor eclectic"30 , de la veşminte din mătase şi catifea procesate la Lyon şi
Geneva, până la obiecte de faianţă din Delfi, marmură de Italia, porţelan de
Veneţia, sticlărie de Boemia şi ceasuri cu pendul procurate din Anglia.
Toate aceste elemente reunite făceau din Tunis "un oraş cosmopolit" 31 . De
altfel, Tunisia devenise cea mai urbanizată ţară din Africa de Nord, o
cincime din populaţia sa locuind în oraşe 32 : Bizerta, Sousse, Sfax, Gafsa şi
Kairouan.
Un alt merit al dinastiei muradite a constat în deschiderea politicii
otomane către "diversele categorii locale" 33 . Doar aşa s-a favorizat
contractarea căsătoriilor mixte (ofiţeri turci cu femei tunisiene) din care au
rezultat numeroşi tineri ce au îmbrăţişat cariera armelor. Cunoscuţi sub
27
28

c. Andre-Julien, op.cit., p. 659.

Ibidem, p. 663.
Ibidem, p. 658.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
The Cambridge History... , voi. 5, p. 103.
33
Histoire Generale ... , tome V, p. 281.
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numele de kulughli, aceşti "turci-tunisieni" sau "tunisieni-turci" au fost
asimilaţi de clasa conducătoare, primind însemnate responsabilităţi, pe
diferitele paliere ale gestiunii puterii. Procedând de o asemenea manieră,
beyii "au creat o alianţă de interese cu populaţia [băştinaşă]" 34 şi "i-au
tranformat pe notabilii turci cu origini locale [deci, acei kulughli- nota ns.]
într-un instrument de întărire a autorităţii lor în toată ţara" 35 . Treptat, s-a
realizat împământenirea elitei turco-circaziene, care a evoluat către o "elită
turco-tunisiană" 36 .

În anul 1702, printr-o lovitură de palat, dinastia muradită a fost
înlăturată, iar descendeţii săi masacraţi 37 . După trei ani de instabilitate,
puterea a fost preluată de o personalitate de excepţie: beyul Hussein ibn Ali
(1705-1735). "Prudent, energic şi inteligent" 38 , el a pus bazele unei noi
dinastii: dinastia husseinită39 , considerată o adevărată "dinastie tunisiană" 40 .
În anul 171 O, Hussein a abrogat titlul de dey (cel de paşă devenise deja
desuet), obţinând şi el, de la Poartă, transmiterea ereditară a funcţiei de bey.
Din acest moment paradoxul se accentua, raporturile Tunisiei cu Imperiul
Otoman stând sub semnul echivocului. Astfel, de jure, beyii de Tunis se
aflau sub "dubla autoritate, temporală şi spirituală, a porţii Otomane" 41 .
Dar, de facto, "suzeranitatea turcească era mai mult teoretică" 42 , Tunisia
aflându-se "la jumătatea distanţei dintre autonomie şi independenţa
completă"43 . Aşa se face că, pe plan intern, beyii se bucurau de "o totală
autonomie"44 , iar în relaţiile internaţionale se manifestau ca veritabili
"suverani independenţi" 45 . Beneficiind de toate "atributele suveranităţii"46
(inclusiv un steag tunisian, recunoscut de Poartă), Hussein Bey a procedat
34

A. Hourani, op.cit., p. 238.
Jamil M. Abun-Nasr, op.cit., p. 53.
36
A. Hourani, op.cit., p. 238.
37
Vezi amănunte în C. Andre-Julien, op.cit., p. 657.
38
Ibidem, p. 682.
39
Dinastia husseinită a dăinuit până Ia proclamarea Republicii (25 iulie 1957), dând ţării
19 suverani.
4
°C. Andre-Julien, op.cit., p. 686.
41
V. Silvera, op.cit., p. 597.
42
Histoire Generale... , tome V, p. 291.
43
The Cambridge History of Africa, voi. 6, from 1870 to 1905, Cambridge Histories
Online©Cambridge University Press, 2008, p. 171.
44
Histoire Generale ... , tome V, p. 291.
45
V. Silvera, op.cit., p. 596.
46
The Cambridge History ... , voi. 6, p. 172.
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la o deschidere rară precent faţă de Occident. Orientarea sa a fost favorizată
şi de faptul că, de la sfârşitul secolului XVI, "puterile europene au
abandonat, pentru mai multe secole, orice veleităţi de cucerire a
Maghrebului"47 • Prin urmare, în numele Regenţei Tunisului, Hussein ibn
Ali a încheiat tratate economice cu Franţa, Anglia, Spania, Ţările de Jos şi
Imperiul Habsburgic. Decenii la rând, autorităţile locale au încurajat
instalarea europenilor în Tunisia. Semnificative sunt opiniile lui Hammouda
Bey (1782-1814) care, în 1802, se adresa elogios Primului Consul francez,
generalul Bonaparte, evidenţiind că «naţiunea franceză este cea mai distinsă
şi cea mai utilă, dintre toate naţiunile stabilite în Tunis» 48 . Asemenea
cuvinte explică de ce, în epocă, modelul de societate vest-europeană, şi în
special modelul francez, au devenit sursă de inspiraţie pentru beyii
tunisieni. Numai că, după 1815, "Europa Congresului de la Viena,
conştientă de tânăra sa putere" 49 , redescoperă mirajul mării. În cazul
Franţei, înfrângerea de la Waterloo ( 18 iunie 1815) a reprezentat un
catalizator pentru "la Geste d'Outre Mer": "ţinută în frâu pe continent" 50 ,
dar "cu pasiuni războinice (... ) bruşte şi primejdioase" 51 , ea s-a văzut
încurajată spre "o cale colonială" 52 plină de promisiuni. Ei bine, această
"cale colonială" a fost inaugurată în 1830, odată cu ocuparea Algeriei. În
mod inevitabil, prezenţa franceză în Algeria şi-a pus amprenta şi pe
evoluţia relaţiilor cu Regenţa Tunisului. "Frenezia dominării" 53 , ce a
cuprins clasa politică de la Paris, nu a fost sesizată de beyul Hussein al II-lea
(1824-1835). Din contră, el "nu-şi disimula satisfacţia secretă pe care o
resimţea, văzând lecţia dură aplicată [de francezi - nota ns.] vecinilor săi
aroganţi şi insolenţi" 54 . Cuprins de entuziasm, el cerea regimului
"Monarhiei din iulie" trimiterea unei misiuni militare franceze care "să
47 Vezi I. Ramonet, Colonialism, în Maniere de voirl Le Monde diplomatique, no. 86,
avril-mai 2006, p. 4.
48 A. Dupuy, Des le XVI" siecle, la France protegeait les interets europeens en Tunisie,
în Maniere de voir/ Le Monde diplomatique, no. 86, avril-mai 2006, p. 8.
49
Histoire Generale ... , tome VI, L' Afrique au XIX" siecle jusque vers les annees 1880,
Paris, Editions UNESCO, 1996, p. 517.
50 J. Madaule, Istoria Franţei, voi. 2, Bucureşti, Editura Politică, 1973, p. 271.
51
Ibidem.
52
Ibidem.
53
1. Ramonet, op.cit., p. 4.
54
A. Dupuy, Le Bey de Tunis et 1'affaire d'Alger, în Maniere de voirl Le Monde
diplomatique, no. 86, avril-mai 2006, p. 32.
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organizeze armata beylicală după model european" 55 . Dificultăţile
întâmpinate de francezi în Algeria au întârziat concretizarea cerinţei
tunisiene. Ea a căpătat contur odată cu accesul la tron al lui Ahmed Bey
(1837-1855), nepotul lui Hussein al II-lea. Spirit novator, Ahmed Bey a
manifestat "o reală voinţă de schimbare" 56 , înfăptuind reforme însemnate
precum: abolirea sclaviei, emanciparea evreilor, deschiderea de şcoli creştine şi
modernizarea armatei 57 . Obsesia privind securitatea Regenţei 1-a purtat, în
perioada noiembrie 1846-ianuarie 1847, într-o vizită fastuoasă la Paris, unde a
fost tratat "pe picior de egalitate"58 de către regele Ludovic Filip de Orleans.
De la Paris, Ahmed Bey s-a întors la Tunis însoţit de o misiune militară
franceză. Apoi, cu sprijin financiar francez, a ridicat numeroase edificii
publice, printre care Şcoala politehnică din Tunis, copie fidelă a Şcolii
politehnice de la Paris. Schimbările produse sub Ahmed Bey dovedeau că
"Tunisia evoluează rapid" 59 , motiv pentru care Regenţa era considerată "un
centru al luminii şi seducţiei" 60 , o adevărată "perlă" a lumii arabe.
Deşi un prinţ "luminat şi liberal, foarte deschis ideilor europene" 61 ,
Ahmed Bey avea şi "toate cusururile temperamentului oriental" 62 . Astfel,
"îi plăcea să strălucească" 63 , lăsându-se pradă "luxului orbitor"64 ; a
"construit palate după moda europeană" 65 , iar funcţionarii săi "erau
împopoţonaţi cu uniforme croite după acelaşi fason" 66 . Pe bună dreptate,
Ahmed Bey apărea contemporanilor drept un adevărat "Rege Soare
oriental" 67 . Culmea extravaganţei sale a reprezentat-o construirea palatului
ss Ibidem, p. 33.
B. Hibou, Tunisie: d'un reformisme a I'autre, pe www.fasopo.org/publications/
legscolonial_bh_l205.pdf, p. 222.
57
Vezi amănunte în Histoire Generale... , tome VI, p. 539-540.
58
A. Dupuy, Le Bey de... , p. 33.
59
R. Comevin, Histoire de 1' Afrique, tome Il, L' Afrique precoloniale (1500-1900),
Paris, Payot, 1966, p. 422.
60
... baron d'Estoumelles de Constant, La politique fran~aise en Tunisie; le protectorat
et ses origines (1854-1891), Paris, Pion, 1891, p. 6.
61
N. Faucon, La Tunisie avant et depuis l'occupation fran~aise, histoire et
colonisation, tome 1, Paris, A. Challamel, 1893, p. 187.
62
Ibidem.
63
Ibidem.
64
••. baron d'Estoumelles de Constant, op.cit., p. Il (introducere).
65
Ibidem.
66
Ibidem.
67 Ibidem, p. 1O.
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Mohammedia, ce se dorea "un fel de Versailles tunisian" 68 . Din nefericire,
somptuosul imobil a devenit, după moartea lui Ahmed, o "ruină enormă" 69 .
Cauza? Nici mai mult, nici mai puţin decât o banală superstiţie locală: cei
ce i-au urmat la tron refuzau să locuiască într-o clădire ce purta "amintirea
celui defunct" 70 . Iată cum, sume însemnate, contractate în Franţa, au fost
risipite pe "edificii inutile" 71 • Pe bună dreptate s-a spus că, în pofida
bunelor intenţii, Ahmed Bey "a inaugurat era mizeriei, punându-şi ţara pe
calea bancrutei" 72 .
O altă controversă legată de numele beyului Ahmed o reprezintă
participarea trupelor tunisiene la Războiul Crimeei (1853-1856), împotriva
Rusiei. Specialiştii consideră că beyul a probat un indubitabil simţ politic
aflându-se, concomitent, "atât de partea Franţei, cât şi a Imperiului
Otoman'm. În plus, participarea la expediţie "a demonstrat interesul
Tunisiei de a se alătura naţiunilor moderne, aducându-şi, în această
manieră, aportul la un important eveniment intemaţional" 74 . Tunisienii au
deplasat în Crimeea 8.381 de oameni (în condiţiile în care armata Regenţei
se ridica la 16.000 de ostaşi). Beyul s-a implicat personal în susţinerea
efortului de război: el "a amanetat bijuteriile familiei" 75 , contribuind astfel, la
echiparea şi întreţinerea soldaţilor trimişi pe front. Din nefericire, Ahmed Bey
nu şi-a văzut finalizate strădaniile: el s-a stins din viaţă, pe 30 mai 1855, la
doar 48 de ani. A urmat la tron vărul său, Mohammed Bey (1855-1859). Spirit
conservator, refractar la influenţele occidentale, noul bey viza retragerea
trupelor din Crimeea. Totuşi, la insistenţele anturajului, el a cedat,
suplimentând efectivele cu încă 1. 783 de oameni: 900 de infanterişti, 688
soldaţi de cavalerie şi 205 artilerişti 76 • Numai că, saga din SE Europei s-a
dovedit "o implicare nefericită şi fără glorie": tunisienii au fost "decimaţi
68
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N. Faucon, op.cit., p. 187.
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1988, p. 146.
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de boli şi demoralizaţi de mizerie" 77 Gumătate din efective au fost răpuse de
holeră). Preţul uman şi financiar a depăşit putinţele Regenţei şi, "la numai
zece ani de la Războiul Crimeei, Tunisia a trecut, fără tranziţie, de la
bogăţie la mizerie" 78 .
Lucruri importante s-au petrecut în cadrul Congresului de pace de la
Paris (25 februarie-30 martie 1856), la care au participat şi diplomaţii
tunisieni, dar ca membri ai delegaţiei otomane. Plenipotenţiarii occidentali
(Europa trăia momentul efemerei "alianţe anglo-franceze" 79) a căror
guverne se considerau salvatoarele Imperiului Otoman, au impus sultanului
Abdul Medjid 1 (1839-1861) o serie de condiţii, favorabile modernizării.
Astfel, prin "Islahat fermani" ("Firmanul de redresare"), sultanul
promitea "consistente reforme" pentru toţi supuşii săi, "Iară deosebire de
religie şi rasă" 80 (după cum stipula şi Art. 9 al Actului General elaborat în
capitala Franţei). Deşi se statua că Marile Puteri nu se pot amesteca «fie
colectiv, fie separat în raporturile Majestăţii Sale Sultanul cu supuşii săi,
[dar] nici în administrarea internă a imperiului săm> 81 , totuşi formulările
Art. 9 deschideau larg porţile dreptului la ingerinţă. În consecinţă, de
acum înainte, în Imperiul Otoman, "relaţiile dintre stăpânitor şi stăpâniţi se
plasau sub monitorizarea europeană" 82 . Rolul de pionerat avea să revină
Regenţei Tunisului care, încurajată de anglo-francezi, a dat tonul reformelor
din Imperiu.
După cum am văzut mai sus, succesorul lui Ahmed Bey, Mohammed,
"nu dorea să-şi guverneze poporul în manieră europeană, ci în manieră
arabă" 83 • Totuşi, el nu s-a dovedit atât de retrograd pe cât părea. Din contră,
încurajat de agentul consular francez Leon Roches (sosit la Tunis în iunie
1855), Moharnmed Bey a înfăptuit o reformă de substanţă, ce a conferit "o
strălucire excepţională" 84 scurtei sale domnii. Este vorba de Pactul
Fundamental (Ahd el-Amen), promulgat pe 1O septembrie 1857 şi care se
F. Amou1et, op.cit, p. 146; vezi şi baron d'Estrumelles de Constant, op.cit, p. 18; N. Faucon,
op.cit., p. 195.
78
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diplomatiques depuis 1815 jusqu'a nos jours, Paris, Felix Alcan, 1923, p. 173.
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Ibidem.
82
A. Hourani, op.cit., p. 283.
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inspira din Declaraţia Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului. Structurat
în 11 articole, documentul avea la bază ideile de libertate şi egalitate
religioasă (vezi Art 1, 3, 4 şi 8) 85 , aplicate atât localnicilor, cât şi alogenilor
stabiliţi în Regenţă (evrei, britanici, francezi, italieni, maltezi (vezi Art. 10
şi 11 )86 . Capodoperă a compromisului, actul a fost redactat "în respectul
principiilor imuabile ale cultului musulman" 87 , iar "realităţile modelului de
tip liberal [erau] interpretate şi justificate în termeni islamici" 88 • Aşadar,
"usuran" devenea progres, "choura" se modela în democraţie
parlamentară, iar "hourriya" se transforma în libertăţi politice şi
individuale 89 . Datorită spiritului său novator, Pactul Fundamental "angaja
Tunisia pe o cale nouă, cea a monarhiei constituţionale" 90 •
Mohammed Bey s-a stins din viaţă în floarea vârstei (tot la 48 de ani),
pe 23 septembrie 1859. A urmat la conducerea Regenţei fratele său mai
tânăr, Mohammed es-Sadok (23 septembrie 1859-27 octombrie 1882).
Începuturile domniei sale au fost promiţătoare. Continuator al liniei
reformiste a predecesorilor săi, es-Sadok s-a distins prin promulgarea, pe 26
aprilie 1861, a "primei constituţii din lumea arabo-musulmană" 91 (ce a
devansat cu 15 ani legea fundamentală elaborată în capitala Imperiului).
Documentul avea ca model Constituţia belgiană din 1831 (la fel ca şi
Constituţia românească, promulgată la 1/13 iulie 1866)92 • Dar, dacă legea
fundamentală elaborată la Bucureşti reprezenta o copie fidelă a celei
belgiene, în schimb constituţia tunisiană ( 13 capitole şi 114 articole) era
adaptată specificului local, nefiind "o imitaţie servilă" 93 . Faptul rezultă din
principalele sale prevederi. Astfel, Capitolul 1 era consacrat familiei
domnitoare: «Des Princes de la familie husseinite» (Art. 1-8). Încă de la
Art. 1 se stabilea că «Succesiunea este ereditară între printii din familia
s Vezi pe larg analiza textului în H. Khadhar, La Revolution fran~aise, le Pact
fondamental et la premiere Constitution tunisienne de 1861, în Revue du monde
musulman et de la Mediterranee, voi. 52, no. 52-53, 1989, p. 133-135.
86
Vezi textul Pactului Fundamental pe mjp.univ_perp.fr/constit/tu1857.htm
87
B. Hibou, op.cit., p. 218.
88
Ibidem, p. 219.
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Ibidem.
90
H. Khadhar, op.cit., p. 136.
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Histoire Generale... , tome VI, p. 509.
92
Vezi similitudinile frapante din evoluţia celor două ţări în V. Cruceanu, Convergenţe
româno-tunisiene (1856-1881), în Istorie şi Civilizaţie, nr. 39, dec. 2012, p. 74-79.
93
B. Hibou, op.cit., p. 220.
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husseinită, în ordinea vârstei, conform regulilor aplicate în Regat» 94 .

Formularea consolida o practică specific arabă, ce acorda prioritate fraţilor
conducătorului după care, în aceeaşi "ordina a vârstei", urmau copiii lor. De
asemenea, utilizarea noţiunii "Regat" nu făcea decât să reafirme statutul
cvasiindependent al beylor de Tunis. Apoi, Art. 3 întărea o practică
medievală: «Şeful statului este, în acelaşi timp, şeful familiei domnitoare.
El are autoritate deplină asupra prinţi/or şi prinţese/ar ce o compun, în aşa
fel încât, fără consimţământul său, niciunul dintre ei nu poate dispune de
persoana sa, nici de bunurile sale. El are asupra lor autoritatea de părinte,
iar ei îi datorează toate avantajele [de care se bucură]» 95 . Totodată, Art. 4
îi consolida poziţia de patriarh, precizând că «[Toţi] membrii {familiei
husseinite] îi datorează supunere din tată înfiw> 96 •
Capitolul al II-lea se oprea asupra drepturilor şi îndatoririlor beyului:
«Des droits et des devoirs du Chef de l'Etat» (Art. 9-18). La această
secţiune se regăseau atribuţiile beyului: «Şeful statului comandă forţele
terestre şi maritime, declară război, semnează pacea, întocmeşte tratate de
alianţă şi comerţ» (Art. 13)97 . În continuare se preciza că «Şeful statului
alege şi numeşte supuşii săi în cele mai înalte funcţii ale Regatului şi are
dreptul să-i de mită din funcţiile lor dacă el consideră că este necesar» 98 .
Asemenea enunţuri par să perpetueze vechea putere absolutistă a beylor.
Ele erau atenuate de conţinutul Art. 12 ce prevedea că «Şeful statului va
conduce afacerile politice ale Regatului cu [largul] concurs al miniştrilor
şi al Consiliului Suprem [o variantă autohtonă de Parlament- nota ns.]» 99 .
Mai mult, Art. 11 promova principiul responsabilităţii, conform căruia
«Şeful statului este responsabil, pentru toate actele sale, în faţa Consiliului
Suprem ( ... )» 100 . Şi, fapt de neconceput odinioară, Art. 9 impunea o regulă
nouă: «Şeful statului care va încălca cu bună ştiinţă legile politice ale
Regatului va fi decăzut din drepturile sale [subl.ns.]» 101 •
Capitolul al III-lea se intitula «De l'organisation des ministeres,
du Conseil Supreme et des tribunaux» (Art. 19-28) şi stabilea o variantă
Vezi textul Constituţiei pe mjp.univ_perp.fr/constit/tu 186l.htm
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tunisiană de separare a puterilor în stat. În acest sens, Art. 21 legitima
existenţa Consiliului Suprem, considerat un parlament «Însărcinat cu
apărarea drepturilor Şefului statului şi ale supuşilor Statului» 102 . La Art. 19
se statornicea că «Miniştrii sunt, după Şeful statului, cei dintâi demnitari ai
Regenţei», dar cu răspunderi foarte precise: «Miniştrii exercită conducerea
departamentelor [ministerelor - nota ns.] conform ordinelor Şefului

atatului şi sunt responsabili în faţa lui şi a Consiliului Suprem» 103 •
Alte două capitole se aplecau asupra Consiliului Suprem. Astfel,
Capitolul al VI-lea era intitulat: «De la composition du Conseil
Supreme» (Art. 44-59). Sub acest aspect, Art. 44 preciza că <<Numărul
membrilor Consiliului Suprem nu vafi mai mare de 60» 104 (cei 60 purtând
numele de "consilieri de stat"). Articolul mai reglementa că «o treime din
acest număr provine dintre miniştrii şi funţionarii guvernului», iar
«celelalte două treimi provin din rândul notabililor ţării» 105 • Art. 45
lămurea asupra modului desemnării "consilierilor de stat": «Şeful statului
va alege pe membrii [Consiliului Suprem} cu ajutorul miniştrilor săi» 106 •
Lipsind orice formă de consultare populară, se vede clar că respectivul
Consiliu Suprem era doar "o adunare oligarhică" 107 (cu preşedintele şi
vicepreşedintele nwniţi de bey!). Rolul exact al acestei adunări se stabilea prin
Capitolul al VII-lea: «Des atributions du Conseil Supreme» (Art. 60-69).
Prin urmare, Art. 60 reliefa rolul său de garant al noii ordini sociale:
«Consiliul Suprem este gardianul Pactului Fundamental şi a/legilor, [dar}
şi apărătorul drepturilor locuitorilor. El se opune promulgării prevederilor
considerate contrare sau care ar aduce atingere principiilor legii, al
egalităţii în faţa legii şi principiului inamovabilităţii în magistratură» 108 •
Mai departe, Art. 62 determina cine exercită puterea legislativă: «Consiliul
Suprem poate elabora proiecte de lege de larg interes pentru ţară sau
pentru guvern. Dacă propunerea este adoptată de Şeful Statului în Consiliu
de Miniştri, ea va fi promulgată şi va face parte din legile Regatului» 109 • Se
constată, din modul de redactare al Art. 62, că puterea legislativă era
102
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exercitată,

în comun, de parlament şi bey, dualitate ce se întâlnea în
majoritatea regimurilor liberale din epocă.
Deşi beyul îşi păstra o influenţă politică excepţională, Constituţia din
1861 a reprezentat o "experienţă îară precedent" 110 în istoria Tunisiei şi a
lumii islamice. Semnificaţia sa a determinat chiar controverse în rândul
istoricilor. În acest sens, Beatrice Hibou are o atitudine circumspectă,
considerând că documentul a generat "o evoluţie minoră şi adesea contrară
celei scontate" 111 • Alţi autori au o percepţie pozitivă. Astfel, remarcabilul
tunisolog Victor Silvera apreciază că legea fundamentală din 1861 a marcat
"transformarea monarhiei absolutiste în monarhie liberală" 112 • La rândul
său, mai generoasă în evaluare, Hedia Khadhar opinează că experinţa de la
1861 "a angajat Tunisia pe o cale nouă, cea a monarhiei constituţionale" 113 .
Totuşi, având în vedere că reforma constituţională era mai degrabă un act
de compromis, ce reconcilia tradiţia conservatoare locală cu spiritul liberal
de import, împărtăşim punctul de vedere al marelui africanist francez,
Robert Comevin, ce afirma că legea fundamentală din 1861 a introdus doar
"o monarhie temperată" 114 . Din nefericire, prima constituţie din lumea
arabe-musulmană a avut o viaţă foarte scurtă. Suficient, totuşi, pentru ca
spiritul său să guverneze o fecundă mişcare de idei "ce va inspira mai multe
generaţii de tunisieni" 115 , până la emanciparea deplină.
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