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  مقدمــة  
  

إىل التمعن يف خملفات احلرب العاملية األوىل،  جيرنا حتما الحديث عن الحرب العالمية الثانية إن

للواليات املتحدة  بالرغم من الدور احلاسم الذي كاناليت مل متس أساسا سوى الدول األوروبية و مستعمراا، 

األسباب احلقيقية هلذه احلرب، اليت حتولت  جانب إىل. يف كسب القوى األوروبية التقليدية احلرب األمريكية

و  إىل مواجهات دامية بني الدول و الشعوب بسبب األطماع اليت أبانت عنها كل من اليابان يف قارة أسيا

اشتدت فيه حيث  كل الدول الكربى،  تنافست عليهأملانيا يف قارة أوروبا، و أخريا يف اال احليوي الذي 

 .لدرجة أنه مل تعد هناك بقعة على وجه األرض مل تتأثر ذه احلربالعمليات العسكرية 

 ذه احلرب، سواء عنيةاهلائل لشعوب البلدان امل العامل مثل هذا التجنيدأن شهد  لم يحدثكما 

أو حىت  أي اهود احلريب،خمتلف الصناعات احلربية، اربني، أو اليد العاملة املسخرة خلدمةتعلق األمر باحمل

ال ،و من ويالت الغزو المن القمع و االضطهاد، و  مل يسلموا و لذين حتملوا عبء احلرب و القصفنيني ااملد

كل هذه التوابل . يف مشال إفريقيا لشعوب املستعمراتبالنسبة  خاصة،الفرنسية اإلدارة االستعمارية تعسفمن 

  .ريخ البشريةتنطلي على هذه احلقبة املريرة من تا" احلرب الشاملة"جعلت فعال كلمة 

إجياد احللول املناسبة ملعظم القضايا  1939إىل غاية  1919الدولية اليت امتدت من  حاولت المواثيقلقد 

تتم فاالتفاقيات عادة ما كانت .اليت طرحت بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل، غري أن ذلك مل يكن باألمر اهلني

فظهرت هشاشة النتائج .العميقة للشعوب املستعمرةحتياجات مصاحل الدول الكربى و تتجاهل اال وفق

السياسية هلذه املواثيق إىل العيان بدليل أا مل تتمكن من إيقاف اخلطر األملاين يف أوىل الصعوبات احلقيقية 

  .1939اليت واجهت الدول االستعمارية مع مطلع سنة 

من تسيري و توجيه أشغال مؤمتر فرساي يف االستعمارية التقليدية اليت لعبت دورا كبريا  بين القوى من 

جند فرنسا، اليت حاولت قصارى  1919جوان  28لـ" اتفاقية الصلح"املعقد ملا عرف بـ خالل امللف الشائك و 

اإلجيابية على السياسة االستعمارية  اآلثارفكان لذلك . جهدها حتطيم األملان و إذالهلم و بالتايل االنتقام منهم

اليت عرفت طائال من القوانني تركت أثارا بالغة  اا و خباصة، يف منطقة مشال إفريقيامستعمر الفرنسية يف خمتلف 

  .االقتصادية و االجتماعيةو  السياسية يف ااالت 

امتدت من احلرب العاملية األوىل إىل غاية حتقيقها لالستقالل التام  اليت عرفتها املنطقة تالتحوال هذه

العاملي من  و قد برزت بشكل ملفت لالنتباه مع اندالع الصراعالقرن العشرين، مطلع النصف الثاين منمع 

من القرن العشرين، حيث أصبحت القواعد االقتصادية و االجتماعية و السياسية  جديد يف النصف األول

وص و النص األمر الذي جعلعامل نظرا لكوا طرفا هاما فيها، متفاعلة مع كل ما كان جيري من أحداث عرب ال

جنده  الكتابات التارخيية هلذه احلقبة تصب كلها يف خانة إبراز الكفاح السياسي املناهض لالستعمار، و الذي



  

  ب
 

 ، أما1957إىل غاية االستقالل سنة  1919و عند املغاربة من ، 1962إىل غاية  1919امتد من  عند اجلزائريني قد 

حيث جتسدت حتمية الصراع املسلح ، 1956ل سنة إىل تاريخ االستقال 1919فقد امتد من عند التونسيني 

ورم الل أمام التعنت الفرنسي املستمر، و نالحظ ذلك جليا عند اجلزائريني من خالل ثالنتزاع االستق

  .1954نوفمرب  املسلحة اليت اندلعت يف الفاتح من

خني و املفكرين يف هلذه الكتابات و النصوص راجع بالدرجة األوىل إىل دور املؤر  المعنى العميق إن

 ،و مشاريع اإلصالحاتالوطنية يف األقطار املغاربية الثالثةبتاريخ احلركات  اليت ارتبطت" الفكرة الوطنية"تثبيت 

  .خالل هذه الفرتةارية كل إسرتاتيجيتها اليت بنت عليها اإلدارة االستعم "املزعومة"

من قبل  ،اإلفريقية القارة المش املغاربية يف اليت حيكت ضد الشعوب المؤامرة أصبحتكما 

 ةالصور تعكس بصدق اإلمربيالية الغربية مع مطلع القرن التاسع عشر و طيلة األحقاب األوىل للقرن العشرين، 

اليت حاولت استغالل القارة أبشع استغالل حىت تصل إىل تأمني املوارد  ية للدميقراطيات الغربية املزيفةاحل

بعد ذلك جاء .مث بعد ذلك توسيع االستفادة إىل كل القارة األوروبية اآلنيةاحلها الطبيعية و البشرية لفائدة مص

لعملية " العذبة"ع اللمسات ليض Eurafrique" اإفريقي-أورو"املشروع النازي و الفاشسيت  الذي محل بذور 

ات شعوب ممتلكطالت مهد الطريق لعملية قرصنة ية، دون سابق إنذار، لتاالستعمار  سطو قامت ا القوى

  .القارة اإلفريقية

جذورها و جاهلة هلويتها الوطنية بفعل األقالم  مبتورة منمدة من الزمن  الشعوبهذه  عاشت

االستعمارية اليت وظفت هلذه املهمة، ما جعل تارخيها خيضع لعملية حتريف و تزيف إلرغامها على تقبل فكرة 

مراحل سري احلرب و النتائج اليت و كانت تنتظر " لاالستقال تحقيق عدم القدرة الجينية أو الوراثية على"

مسرح احلرب العاملية  دخول الواليات املتحدة األمريكية إما تنتظر من. سوف تؤول إليها حىت حتدد موقفها

أو جمارات األحداث . لوضع حد للحركة االستعمارية اليت طالت القارة وقف، حىت ال نقول السند،الثانية، امل

و بني ذلك و ذاك، يبقى األهم . دول احملور و ما ميكن أن تكون عليه العالقات بينهما حينهايف حال تفوق 

  جيري يف مشال إفريقيا ؟ جتاه ماالفريقني  هو كيف سيكون موقف

مع أجزاء هامة من مذكرتنا يف شهادة  الذي أردناه متواصال لموضوعاختيارنا لمن هنا جاءت فكرة 

كيف   و مشال إفريقيا عملية اإلنزال اليت متت على أراضيى جوانب هامة من املاجستري، ليسلط الضوء عل

، فجاء معنونا   على أراضيها ممع أوضاع شعوب املستعمرات الفرنسية خالل فرتة وجوده تعامل احللفاء

  ". نزول قوات الحلفاء و أثره على منطقة شمال إفريقيا:"كالتايل

قد جتتمع األسباب الذاتية و املوضوعية ؟  هذا الموضوع اختيار ما هي األسباب التي دفعتنا إلىف

ل الباحث الذي جيع و الشغفأون دائما مرتبطة بالفضول و تك. معا يف عملية اختيار أي موضوع للدراسة

إضافة إىل اعتبار أن النصف األول من القرن العشرين . يتطلع إىل ما هو أفضل من الناحية العلمية األكادميية
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-قبة يف التاريخ املعاصر كونه شاهد على حربني كونيتني غريت الكثري من األوضاع يف اخلريطة جيوميثل أبرز ح

أما الوجه األخر، فينطلق من فكرة فهم . سياسية للعامل، ما دام أن أثارمها ال زالت واضحة إىل يومنا هذا

رفة اخلبايا احلقيقية للمأساة اليت جتعلنا نتوصل إىل مع أحداث تلك الفرتة و حتليلها بنظرة و قراءة جديدة قد

من تقدير التأثريات اليت تركتها احلرب العاملية الثانية  تعرض هلا السكان املسلمني يف مشال إفريقيا، حىت نتمكن

كما نعتقد أن الفرتة . السياسية و االقتصادية و االجتماعية ،على منطقة مشال إفريقيا من مجيع اجلوانب

  .ظ باهتمامات الباحثني و املؤرخني بالقسط الكايفاخلاضعة للدراسة مل حت

 ما كتبته األقالم املنحازة راجع و، على وجه التحديد بالد املغرب العريب من الباحثني منهم صتو خن 

 ستضعفني ؟لنصرة امل يكية و مواقفها العادلةفهناك من كتب إلبراز قوة الواليات املتحدة األمر  :خمتلفةألسباب 

تب دفاعا عن مواقف بالده، إذن من منطلق نزوات ذاتية، وأخريا هناك من حاول ربط أسطورة و منهم من ك

  .القوي مبصاحل القوى االستعمارية األمريكي

 املسلمني الذين جلنودللمستعمرات و ا إبراز الدور احلقيقي و الفعلي الذي كان غري أن ال أحد حاول

وف القوات املتحالفة ثانيا، يف معركتهم ضد فرنسا أوال، مث صفجيء م من مستعمرات مشال إفريقيا ليدعموا 

ملا قدموه لإلنسانية، أوال،  دو اجلنو  هؤالء السكانعلينا أن ننصف  لزاما لذلك كان .األنظمة النازية و الفاشية

  .مث لفرنسا، ثانيا، من أجل التخلص من شبح اخلطر النازي و الفاشي

تسليط الضوء على فصول هامة املسامهة، و لو بقسط متواضع، يف رغبة كبرية يف  كما كانت حتدونا 

ل إفريقيا و الكشف عن األحداث التونسية و املغربية و اجلزائرية اليت من تاريخ احلركة الوطنية يف بالد مشا

ن بأن اجلزء اهلام م قناعتناإضافة إىل .ذه الفرتة، ترأست أحداث الساعة، من تعاليق و حرب كالمية متعلقة

قد أمهل عمدا و خوفا من أن  و ما رافقها من تداعيات على الشعوب العربية يف مشال إفريقيا عملية اإلنزال

فتجنبا لنشر املشكالت مت غض الطرف عن .يسبب ذلك اضطرابات و ينشر الفوضى داخل املستعمرات

يقيا يف أوقات غري ة بشمال إفر مستقبل املاليني من البشر ذنبهم الوحيد أم وجدوا داخل املستعمرات الفرنسي

 .مناسبة

املناخ الدويل لفرتة احلرب و ما بعدها قد أثر بشكل عميق يف الوجود االستعماري على أراضي  إن

مشال إفريقيا حبيث تراجعت مكانة فرنسا كإمرباطورية عظمى ال تقهر، إىل دولة تبحث عن ذاا و عن وحدا 

هلا و املتمثلة يف األزمات الفرنسية الداخلية، مث صراعها مع احلركات  السياسية يف ظل املشاكل اليت تعرضت

تعادة مشروعية حقها يف الوطنية يف بالد مشال إفريقيا، اليت بدأت تستعيد حقها يف مواصلة النضال و اس

تني ال باإلضافة إىل أن املوضوع يشهد على أبرز قرتة من التاريخ املعاصر اليت شهدت حربني عاملي. االستقالل

  .ا واضحة يف أحناء شىت من العاملزالت أثارمه

األوضاع العامة يف  حماور هامة من املوضوع، منها تسليط الضوء عن ، قدر املستطاع،ناحاول كما

مواقف مشال إفريقيا عشية احلرب، مث عمليات اإلنزال اليت متت على سواحل مشال إفريقيا و ما رافقها من 



  

  ث
 

التطور املتنامي للقوة السياسية و االقتصادية  ، مث عكفت على إبراز وهران و املغرب رمتباينة يف كل من اجلزائ

ها من العالقات دور  من جهة،و حتديديف البالد املغاربية  و موقفها من مسألة التحررو العسكرية األمريكية 

 من مث بعد ذلك. ريقيا، ثانيا، أوال، و العالقات الفرنسية مع احلركات التحررية يف مشال إفالفرنسية–الفرنسية 

إىل جانب الضعف الذي طال . اجتماعية سياسية أو اقتصادية أوسواء كانت  األخرى،األوضاع احلساسة 

و سأحاول قدر اإلمكان أن .يف مرحلة حساسة كادت تعصف بإمرباطوريتها االستعمارية االستعمارية فرنسا

  .ملوضوعناول االروح العلمية النزيهة يف تلى باملوضوعية و أحت

  :وال أطوار هذا البحث فتمحورت حولط اليت ظلت ترافقنا اإلشكالية عن أما

كيف تعاملت الحركة الوطنية في بلدان شمال إفريقيا مع المواقف المتباينة للحلفاء في ظل األزمة  - 

  فرنسا االستعمارية في هذه المرحلة ؟ االداخلية التي عايشته

  :لإلشكالية املرافقة ناء الفرضيات التاليةو انطالقا من هنا حاولنا ب

شذت إليها كل هذا االهتمام من خمتلف  ملاذا حتولت جبهة البحر املتوسط إىل جبهة إسرتاتيجيةكيف و -1

  القوى املتنافسة ؟

لسياسة الرتهيب و الرتغيب من خالل تطويق عمل الوطنيني و فرض  Vichyste" الفيشيسية" تطبيق فرنسا-2

يف بلدان مشال تتعطل  مما جعل احلركة الوطنية طيلة أطوار احلرب،،يكحل استثنائ" قامة اجلربيةاإل"عليهم 

 حاولت من جانب أخر. العاملية الثانية اية احلرب و تلجأ إىل حلول خمتلفة حىتبفعل هذا السلوك  إفريقيا

     .د شعوب املنطقةيف حماولة للتخفيف من وطأة جرائمها ض" هتي صيغ إصالحا"عدة  جتريب فرنسا

  ما هي أهم املراحل التحضريية اليت مرت ا عملية اإلنزال على سواحل مشال إفريقيا ؟ -3

ما هي حقيقة االتصاالت اليت دارت بني زعماء احلركة الوطنية يف البالد املغربية و بني األمريكيني، و يف -4

مريكية جتاه الفرنسيني، أوال، مث السكان املسلمني أي خانة ميكن تصنيفها ؟ و كيف ميكننا تقييم السياسة األ

و ملاذا توقفت املبادئ األمريكية عند عتبة الشمال اإلفريقي ؟ علما أن و حركتهم الوطنية يف مشال إفريقيا ؟ 

أ مع الدول االستعمارية كان على حساب مبادئها أوال، مث على حساب شعوب مشال إفريقيا .م.حتالف و

 .  ثانيا

 الداخلي و انعكاساته على احلركة الوطنية يف بالد املغرب العريبتسليط الضوء على الصراع الفرنسي  كما جيب

  .من جهة،و متاطل اإلدارة الفرنسية يف حتديد موقف صارح من مسألة شعوب مشال إفريقيا، من جهة أخرى

و هل .كل ما كان جيري يف بالدهمو ردود أفعاهلم جتاه   و املغاربة و التونسيني و يف األخري موقف اجلزائريني

  استفادت احلركة الوطنية يف بالد مشال إفريقيا من وجود احللفاء ؟ و كيف؟

يف  الذي اعتمدناه ،لنتائجها التحليلي الوصفي ألحداث الحرب وو  يمثل المنهج التاريخي     

عرض و فهم أساسا على  الذي يعتمد و. تتناسب مع طبيعة املوضوع حمل الدراسة ، طريقة موضوعيةدراستنا

قصد حتليل التطورات احلاصلة يف هذه املرحلة و ، أثناء احلرب اليت عرفتها منطقة مشال إفريقياخمتلف األحداث 
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يف مرحلة الحقة مقارنتها مع وقائع و قرائن أخرى   و املتنوعة مع بعضها البعض يفيةاملصادر األرش مقارنة

لكي يتسن لنا القيام بعملية نقد اليت تناولت األحداث بعد فرتة،  راجعامل و املصادر اليت عايشت هذه الفرتةك

ألن تسليط النقد الشامل على الوثيقة هو .اليت تناولت املوضوع موضوعية ملختلف الوثائق و الكتابات التارخيية

  .عليه أصل البحث التارخيي لنتعرف على أي جزء من هذه الوثيقة ميكننا االعتماد

رور إىل مرحلة تركيب املوضوع يف قالبه املعريف لنربط بني كل احلقائق التارخيية املتوفرة امل مث بعد ذلك

 أن يتصف باملوضوعية الالزمة ملثل هذه البحوث التارخيية اليت كثريا ما تثري لعمل الذي نأمللدينا إلجناز هذا ا

  .و تسيل الكثري من احلرب التناقضات

ذلك يتضح تلقائيا من خالل املوضوع أن  فأظن للموضوع  نيالحقل الزم تحديدب أما فيما يتعلق

، إىل يف كل من اجلزائر و املغرب و تونس نفسه الذي يتضمن فرتة هامة و حساسة من تاريخ احلركة الوطنية

موقف  ، مع الرتكيز علىيف اجلزائر و حتقيق كل من تونس و املغرب استقالهلما ة املسلحةغاية اندالع الثور 

فرصة فرنسا يف العودة إىل الواجهة كدولة استعمارية فقدت  يف مشال إفريقيا واملتحدة األمريكية الواليات 

  .مستعمراا إىل حني

جتدر اإلشارة إىل أن اإلطار الزمين للموضوع هام جدا، كونه سيفرز على تغريات اسرتاتيجيه عاملية، 

من القارة األوروبية إىل قوى جديدة و هي اإلحتاد منها تغري موازين القوى دوليا و انتقال الزعامة الدولية 

السوفييت و الواليات املتحدة األمريكية، و اشتداد الصراع األيديولوجي بينهما، و ظهور البوادر األوىل 

هذه كلها عوامل ألقت بظالهلا على األوضاع . للحركات التحررية يف بلدان سوف تعرف ببلدان العامل الثالث

إفريقيا، حيث تأثرت احلالة السياسية و البنية االقتصادية و االجتماعية لبلدان املنطقة ذه العامة يف مشال 

  .التحوالت اليت مستها داخليا و خارجيا

مث فصوهلا   متهيديفصل و  مقدمة  فتبدو منسجمة حبيث أا احتوت على ،خطة البحثل بالنسبة 

فات العلمية اصمطابقة للمو  مناسبة و كما رأيناها.رافيتهابليوغمالحقها و بي خامتتها و األربعة املختارة و

باخلروج باستنتاجات  ساعدناوع من زوايا خمتلفة، األمر الذي من اإلحاطة و اإلملام باملوض املألوفة اليت مكنتنا

سعى لدمج يف كل فصل فرضية و سن.ملية اهلدف املسطر من وراء اجنازنا هلذه الرسالةهامة تعكس بصورة ع

  .إشكالية املوضوع ها حولت اليت بنينالفرضيامن ا

التعرف على أوضاع املغرب و تونس منذ  حىت ميكننا من ألمهية املوضوع نظرا وضعنا فصال تمهيديا

هامة سامهت يف وضع أسس هذه  ة عليهما و ما صاحب العملية من خمططات استعماريةبداية فرض احلماي

مث مواقف املسلمني يف البلدين و الدور الذي لعبه الوطنيون عمار، احلماية اليت تبقى وجه أخر لعملة االست

 ، فقد عرجنا مباشرة على اية احلرب العاملية األوىل أوضاع اجلزائر أما عن. هناك يف حماولة حلماية شعوما

  .فيها و انتقال الشعب اجلزائري إىل أسلوب جديد من املقاومة اليت شهدت بداية ظهور النشاط الوطين
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 "الوطنيون المغاربة في مواجهة المشروع االستعماري الفرنسي"املعنون بـهذا الفصل التمهيدي،

و  احلرب الكربى لنا الطريق للولوج يف حقيقة األوضاع اليت كانت متر ا منطقة مشال إفريقيا عقب اية فتح

و احملطات اهلامة  زا املواقف املختلفةاألسباب اليت سامهت بقسط كبري يف إشعال فتيل احلرب العاملية الثانية مرب 

  .العاملية الثانية احلرب سري أحداث اليت جعلت منطقة البحر األبيض املتوسط حتتل كل هذه املكانة يف

إستراتيجية الحلفاء من وراء فتح جبهة البحر "    :الذي جاء معنونا بـ األول الفصل بخصوص

كانت تتمتع ا املنطقة منذ زمن بعيد عندما    سرتاتيجية اليتاملكانة اإلمن خالله إبراز  حاولنا، "المتوسط

حضيت  كانت حتاول كل دولة أوروبية بسط نفوذها و سيطرا على هذا اجلزء من العامل، مث عودة األمهية اليت

  داخل انصهرت اليت خالل مرحلة حساسة من الصراع العاملي وا جبهة البحر األبيض املتوسط، ضمنيا،

ضد القوات األملانية بالدرجة األوىل ما دام أن هذه القوات هي اليت كانت تشكل  حلريب للحلفاءاملخطط ا

   .ضمن دول احملور من التعداد اجلزء األكرب و اهلام

اليت جعلت من جبهة البحر املتوسط جبهة  اإلسرتاتيجيةإبراز التحوالت  ذلك، حاولنا إىل جانب

أهم األسباب اليت دفعت بفرنسا إىل إعالن احلرب على  على توضيح ضا،أي لقد عكفنا.هامة يف معادلة احلرب

مشال إفريقيا باإلضافة إىل  انعكاسات سلبية يف املرتوبول و على منطقةأملانيا مث اهلزمية و ما اجنر عنها من 

  .ضد املسلمني يف مشال إفريقيا بالدرجة األوىل" فيشي"السياسة القمعية اليت انتهجتها حكومة 

من الفصل باعتبار أن التأثريات األوىل هلذه احلرب الدعائية  جانبا هاما مثلت الدعايةذات السياق،يف 

داخل منطقة مشال إفريقيا ظهرت مباشرة حينما اشتد الصراع بني فرنسا و أملانيا، و متحور حول كيفية إقناع 

، مبا يف كل شرائح اتمع املغاريب  مث عملية التجنيد اليت مست. سكان املنطقة و جلبهم إىل أحد املعسكرين

إىل جانب وضعية تونس اليت أقلقت كثريا القوات  فكان سقوط فرنسا جزء من العملية.مؤهالته املادية ذلك

   .املتحالفة اليت كانت تدرس إمكانية فتح جبهة جديدة يف البحر املتوسط

مشال  اليت متت على سواحل إلنزالمليات اعل التحضري حيثياتمباشرة إىل  فقادنا أما الفصل الثاني

املسلمني و  و القوة العسكرية اليت جهزت ملثل هذه العمليات و مواقف العسكريني و السكان إفريقيا

األصداء اليت رافقت هذه العملية و ما ترتب عنها من حتوالت داخل بلدان مشال  خمتلف ومنها، األوروبيني

تدخل " :جاء بعنوانحيث  لت من طرف كل األطراف املتنازعة،إفريقيا و األساليب الدعائية اليت استعم

  ."ريقياشمال إف األمريكية في الواليات المتحدة

، دخلت املنطقة مرحلة جديدة 1942نزول قوات احللفاء أراضي مشال إفريقيا يف الثامن من نوفمرب مع 

. عرضت له فرنسا يف مستعمراا باملنطقةمتيزت باحلذر و احليطة جتاه احللفاء، و القلق من الغزو اجلديد الذي ت

إىل استغالل املوقف يف حماولة لتجنيد طاقات و موارد مشال إفريقيا من جديد و " بقوات فرنسا احلرة"مما دفع 

  ".ديغول"ذلك خدمة للمجهود احلريب و تدعيما جليوش اجلنرال 
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اجلزء املتعلق بعملية اإلنزال  صة، خاملاجسترييف ا من رساليت جزءا لألمانة العلمية، لقد استعملت 

جد هائل للمصادر األرشيفية اليت مل أمن تطابق و كم  افيه ، و ذلك ملا وجدتالغربية للجزائرعلى السواحل 

تفاديا لعملية تكرار قد أقع فيها و أكون بذلك ملزما على الرد على  الطريق فاختصرت. ة إليهابدا من العود

   .قشنيأسئلة السادة األساتذة املنا

معهد البحوث و الدراسات املتوسطية و "عليه يف  يف هذا الفصل إىل مصدر هام عثرنا ناكما رجع

شارل "الفرنسية، و املتمثل يف تقرير أجنزه الوزير الفرنسي " أكس أون بروفانس"مبدينة  IREMAM" اإلسالمية

 La vérité sur les origine du débarquement allié en حول اجلذور احلقيقية لعملية اإلنزال،Charles Reibell "ريبل

Afrique du Nord ،حسب ما جاء يف تقريره و شاهد عيان من الدرجة األوىل،ما دام أنه كان طرفا فعاال فيها. 

اليت تعترب املصدر الرئيسي للحدث  " تشرشل"نشري هنا إىل أننا اعتمدنا بدرجة كبرية على مذكرات 

و قد اعتمدها  1950 -1949بعد اية احلرب بفرتة وجيزة سنوات  جاء راتهذه املذككتبت من  ما كون

  .حثني الذين كتبوا عن هذه املرحلة فيما بعدغالبية البا

اإلنزال اليت متت يف ظروف صعبة  عرض النتائج األولية لعمليات اولناح، بداية من الفصل الثالث

شهدت يف مرحلتها األوىل التوجه حنو األراضي التونسية  الشاقة ملعركة احلسم اليتللغاية و تلتها التحضريات 

مشال إفريقيا  جتنيد و حشد اجلنود من مسلميحيث تواصلت عملية ". باحلملة على تونس"فيما اصطلح عليه 

يف اجلزء املتعلق بالتجنيد العسكري، من جهة، و الرغبة امللحة للحلفاء و فرنسا معا، يف استقطاب الدعم 

حسم ة الوطنية يف مشال إفريقيا، إميانا منها بأنه السبيل الوحيد الذي سوف ميكن احللفاء من السياسي للحرك

من وعود قدمت لزعماء احلركة الوطنية للنظر يف مطالبهم االستقاللية  مع ما رافق ذلك. احلرب لصاحلهم

  .بشكل عام

مشال إفريقيا، ملا احتوى عليه و يعترب هذا الفصل من أكثر الفصول أمهية بالنسبة للحركة الوطنية يف 

من نقاط حساسة مجعت بني السياسة األمريكية و موقفها من الصراع الفرنسي الداخلي ، و حتديد موقفها 

من احلركة املطلبية للمسلمني يف مشال إفريقيا، و وضع معامل واضحة لسياسة أمريكية طويلة املدى يف 

حدد املسار العام للحركة الوطنية يف بلدان مشال إفريقيا و كما أن أحداث هذا الفصل هي اليت ست.املنطقة

ستشهد بلورة األفكار الوطنية التحررية الداعية إىل التخلص من االستعمار و القضاء على حقبة سوداء من 

 .تاريخ شعوب املنطقة

ن خالل جتدر اإلشارة هنا إىل أننا قدمنا عمل يف هذا الفصل، نظن بكل تواضع أننا السباقون إليه م

و الذي أطلعنا على نشاط احلركة " األرشيف الوطين ملا وراء البحار"ملف من الوثائق األرشيفية عثرنا عليه يف 

مشروع يهودي يف اجلزائر يف دعم و األمريكية الصهيونية العاملية يف اجلزائر و عن املساعي اإلجنليزية، خاصة، 

جنليزية يف اجلزائر إىل غاية فرتة متقدمة بعد اية احلرب النشاط املكثف لكل فروع املخابرات اإل من خالل

  .العاملية الثانية
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كما ميز هذا الفصل، االنفتاح الكبري للحركة الوطنية يف بلدان مشال إفريقيا، حنو احللفاء األمر الذي 

بة، و اليت عند اجلزائريني و املغار " فكرة البيان"ساعد الزعماء الوطنيني يف إلصدار عدة مطالب جسدا 

غري أا اصطدمت باملواقف السلبية للسلطات . اعتربت من املبادرات الكبرية يف طريق حتقيق االستقالل

فكانت بداية القطيعة املرتقبة يف .االستعمارية الرافضة ألي مبادرة أو تغيري خارج نطاق اإلمرباطورية الفرنسية

  .غاربيةاملشهد الفرنسي مع احلركة الوطنية يف البلدان امل

يف إفرازات عملية  من موضوع دراستنا، أن نواصل من خالل الفصل الرابع و األخير لقد حاولنا

رصد الصورة املكتملة هلذه  ، بالدرجة األوىل، و االجتماعي حىت نتمكن مناالقتصادياإلنزال على الصعيدين 

ن مشال إفريقيا، و األوضاع العامة اليت كان ة الوطنية يف يلدااملرحلة احلساسة من التاريخ العاملي و تاريخ احلرك

االقتصادية و االجتماعية لبلدام باعتبار البنية من جراء هذه احلرب، و اليت مست  سكان املسلمنيعليها ال

  .أا كانت املصدر األساسي الذي غذى االقتصاد الفرنسي طيلة هذه الفرتة

رنسا التصدق ا على سكان املنطقة، و بأن الظروف لقد حاولنا إبراز املشاريع الفاشلة اليت حاولت ف

ألا سامهت يف تدهور معيشة املسلمني بفعل . االقتصادية الصعبة جزء من التداعيات السلبية هلذه احلرب

أما عن التحوالت االجتماعية، فكانت واضحة يف . سياسات االغتصاب املتواصلة على األرض و املمتلكات

  . اجلوانب الدميغرافية و التعليمية و الصحية للسكان الريف و املدينة و مست

من  ناعلى ما توفر لدي يةفي مرحلة أول ، فقد اعتمدنابمصادر و مراجع هذه الدراسة فيما يتعلق

الذي مل ، باجلزائر العاصمة، Archives Nationalesأرشيف يف اجلزائر، فكانت البداية من مركز األرشيف الوطين 

خاصة إذا أخدنا بعني االعتبار مح لنا بالعمل كباحثني، ال إدارته الوسائل الكفيلة اليت تس يوفر لنا عماله و

وثائق و كأننا نضطلع على الطريقة اليت نتمكن من خالهلا احلصول على إذن اإلطالع على األرشيف املطلوب،

وجه الباحثني إىل إدارة األمر نفسه ينطلي على أرشيف والية اجلزائر، الذي أصبحت إدارته ت. سرية للغاية

  .األرشيف الوطين مما جيعلهم عرضة لنفس اإلجراءات املعمول ا بداخله

الذي منحنا عماله كل  ،A.W.Oأرشيف والية وهران جعلنا نعرج على  هذا الواقع املؤسف،

 اليت   Séries I- Affaires Musulmanes 1837-1961 :التالية لسلتنيمكنتنا من اإلطالع على  الس التسهيالت

تضمنت على جمموعة هامة من العلب احتوت على قيمة أرشيفية هامة، من تقارير شهرية و نصف شهرية  

إىل مصلحة  1947سنة  دايةب ، و اليت حتولت معCIE در عن مركز االستعالمات و الدراساتكانت تص

  .SLNAالعالقات لشمال إفريقيا 

حيث  خمتلف النشاطات السياسية ألحزاب احلركة الوطنية و تكمن أمهية هذه التقارير يف كوا تناولت

كما مجعنا كما هائال من . ختصصت يف مراقبة و متابعة النشطاء من الزعماء الوطنيني يف حيام اليومية

رير شرطة، و إدارة شؤون التقارير اليومية و الشهرية الصادرة عن خمتلف مصاحل اإلدارة االستعمارية، من تقا

  .يستعمل يف حبثنا هذاو لكن العديد منها مل املسلمني، 



  

  ذ
 

تقارير للشرطة و علب أخرى، حتدثت عن السياسة األهلية اليت انتهجتها فرنسا ضد  إىل جانب 

و النقابية اليت  الشبابيةتماعية و الدينية و عن احلركة األوضاع االقتصادية و االج السكان املسلمني و عن

 : Sous Séries 1 F: السلسلة أما .نس و اجلزائر، و بدرجة أقل يف املغربميزت النشاط الوطين يف كل من تو 

Sûreté Générale 1832-1957 علبتني هامتني أطلعتنا على واقع التحوالت االجتماعية للسكان  فقد استفدنا من

  .املسلمني

 تعد بالسرية تصوير وثائق أرشيفية مر عليها حني من الدهر، و مليسمح لنا بحىت و لو يف األخري مل  

األرشيف مينعون على الباحثني اجلزائريني من تصوير و لو الوثائق اهلامة اليت تدخل ضمن  مسئويلاليت جتعل 

  .على املساعدة املقدمة لنا حق موضوع الدراسة، فإم مشكورونمامات مالاهت

يف  اجلزائر جليها خار ع على الوثائق األرشيفية اليت اطلعنا فقد اعتمدنا فيها أما المرحلة الثانية 

لقة بتاريخ و املتع Aix-en-Provence ،أون بروفونس مبدينة أكس  A.N.O.Mاألرشيف الوطين ملا وراء البحار 

خاصة منها حمتويات احلكومة العامة و حمتويات وهران و  Fondsجمموعة من احملتويات  اجلزائر و فيها حبثنا يف

ية و انتقينا من كل واحدة جمموعة من العلب اليت أرشدتنا بدورها إىل اجلزائر و قسنطينة و احملتويات الوزار 

يها يف دراستنا و مجعنا منها كما هائال من األرشيف شكل املادة اخلام اليت اعتمدنا عل Sérieجمموعة سالسل 

  .يف مجيع فصول حبثنا اليت مت توظيف جزء كبري منها

اليت كانت تعرف سابقا ،SHD، الفرنسي لدفاعة ااحل التارخيية لوزار صامل ذلك، هناك إىل جانب 

و اليت قمنا فيها بانتقاء بعض  بباريس Vincennesبقصر فانسان الكائنة  SHATباملصاحل التارخيية للجيش الربي 

و هنا نفتح قوس . املتعلقة باجلزائر.H1األرشيف القيم املتعلق باجلزائر، على وجه التحديد، خاصة السلسلة 

نا عثرنا على أطروحات جامعية هامة، كلها هلا عالقة باملوضوع، غري أننا قمنا بانتقاء املصادر لنشري إىل أن

األرشيفية منها، بغرض وضعها يف البيبليوغرافيا لغرض مجع أكرب كم من األرشيف لتوظيفها يف مشاريع حبت 

و .مش، فذلك إال سهوا مينو حىت و إن مل أنسبها لصاحبها أو أصحاا يف بعض احلاالت يف اهلوا.مستقبال

قد تظهر بوضوح ما دام أنين حددت مسبقا دور األرشيف و املراكز اليت قمت بزيارا خالل الست سنوات 

  .من البحث

و هو مؤسسة تابعة لألقدام السود و املوجود هو ، C.D.H.A مث قمنا بزيارة مركز التوثيق لتاريخ اجلزائر 

عن معلومات تارخيية هامة، منها على وجه اخلصوص التقارير اليت  االيت كشفت لن و مبدينة أكس،األخر 

إىل جانب تقارير أخرى متوفرة يف املركز و هي صادرة عن احلكومة العامة Fonds Schön" خزانة شون"تتضمنها 

   .و غطت العماالت الثالث خالل فرتة احلرب العاملية الثانية

زائريني الشباب الذين هم مقبلون على إجناز مذكرات و احلقيقة تقال هنا، و موجهة للباحثني اجل

د، أن يتوجهوا إىل أرشيف ما وراء البحار، ألن .م.ماسرت أو ماجسرت أو دكتوراه نظام قدمي أو دكتوراه نظام ل

  .ال تعوضه مخس سنوات من البحث يف اجلزائر" تربص قصري املدى"ما ميكن إجنازه يف 



  

  ر
 

كل   أين زرنا وجدنا فيها كل التسهيالت املتاحة للباحث و البحث،، اليت كما قمنا بزيارة إىل تونس

ائق أرشيفية مصورة على شكل أين اطلعنا على وثلحركة الوطنية ملنوبة، العايل ل املعهد :من مراكز البحث التالية

عض و اليت أفادتنا ب SHATو هي تابعة للمصاحل التارخيية للجيش الربي الفرنسي  Microfilm "ميكروفيلم"

الذي مكننا من اإلطالع على كم معترب من الوثائق األرشيفية  التونسي الوطين األرشيف مث. الشيء يف عملنا

أما يف كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية مبنوبة، فقد قمنا .و كذا جمموعة من اجلرائد املرتبطة باملوضوع

  .الحقا تطرق إليهاالرسائل و األطروحات، سوف ن باإلطالع على بعض املذكرات و

، فكانت خمصصة لإلطالع على جمموعة هامة من الرسائل اجلامعية و املتمثلة يف أما المرحلة الثالثة

للدكتوراه املتوفرة يف كل من  و رسائل املاجستري و أطروحات و مذكرات مذكرات الدراسات املعمقة و رسائل

وضوع بإسهاب حيث ساعدتنا يف الولوج إىل فرنسا و تونس، و أخرى يف اجلزائر، و كلها تناولت امل

  .بيبليوغرافية غزيرة سامهت بقسط كبري يف إجناز هذه الدراسة

هذه الرسائل و األطروحات ساعدتنا يف ترسيم خطة البيبليوغرافيا، خاصة يف الرسائل اليت 

 إليها يف اهلوامش و ريإال أننا ارتأينا من الواجب أن نشكلها استخدمناها كثريا، و اليت إن مل نطلع عليها  

و الفضل يعود له ألنه ساعدنا كثريا على . مع ذكر صاحبها ألا متثل مثار جهده نضعها يف قائمة البيبليوغرافية

بغرض و احلقيقة أن استعمالنا هلذا األرشيف و ذكره يف اهلوامش . ترمجة البعض منها و استغالله يف مذكرتنا

اق أمام الباحثني حىت يتعرفوا على وجود كم هائل من األرشيف و يف اهلدف منه فتح أف و. تسهيل البحث

  .أحباثهم املستقبلية ا، ليباشرو خمتلف املؤسسات األجنبية، سواء كانت فرنسية أم دولية

اكتفينا باإلطالع على أما الرسائل الوطنية، فحىت و إن مل نأخذ الشيء الكثري منها، فقد 

نذكر على وجه التحديد  من الواجب العلمي أن و نرى هنا أنه. ريا يف حبثنااليت ساعدتنا كثبيبليوغرافيتها 

  :األعمال التالية

  :في الجزائر

 .ولد النبيه كريم: لألستاذ الدكتور راه، ، أطروحة دكتو ..لية االستعماريةاجلزائريون و اإلدارة احمل -

 .ن حويدقة علياب: للدكتور رسالة دكتوراه،.. احلياة السياسية مبنطقة سيدي بلعباس - 

 .لزهر بديدة: للدكتور رسالة دكتوراه،..1945-1940احلركة الديغولية يف اجلزائر  - 

 
 :في تونس

 .األجنف مانع: لألستاذ رسالة ماجستري تونس، اندون املغاربة أثناء احلرب العاملية األوىل، -

 .لطاهرالرحوي محمد ا: لألستاذ تري، تونسماجس ،1946-1943ا قفصة و القطار حمتشد - 

 .األسعد الغرياني.جامعة منوبة، ،..ر الدعائية جتاه البالد التونسيةسياسة احللفاء و احملو  - 

- Le mouvement patriotique de libération en Tunisie et le panislamisme 1906-1920, thèse de doctorat, 
Tunis,. Abdel moula. M 
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 :في فرنسا
- L’Afrique du Nord secours ou recours, thèse d’état en histoire.., Levisse Touzé Christine. 
- Evolution de l’économie marocaine pendant la seconde guerre , thèse de doctorat nouveau régime.. 

par Echaoui Mohamed. 

ونسنت "مذكرات  و 1954ديغول يف أجزائها الثالثة، الصادرة سنة "كما أفادتنا كثريا مذكرات اجلنرال 

بعد اية و اليت تبدوا لنا كأهم مصدر باعتبار أا صدرت مباشرة حول احلرب العاملية الثانية، " تشرشل

كبري من الباحثني و العسكريني و السياسيني يف أعماهلم و حىت الباحثني يف   احلرب و قد اعتمدها عدد

اجلزء الثاين، الصادر سنة و قد استعملنا . دكتوراهلليف أطروحتها " لفيس توزي كريستني"التاريخ على غرار 

الدات العشرة ملذكراته املوجودة يف  عليه يف األرشيف الوطين التونسي باإلضافة إىلالذي اطلعنا  و 1949

يف شكل " عالل الفاسي"مذكرات  كما شكلت  ،CDES.مركز الدراسات االقتصادي و االجتماعي بوهران

مسرية ": "حسني أيت أمحد"إىل جانب مذكرات ،"اللية يف املغرب العريب احلركات االستق": مصدره

الدراسات احلية اليت كان  من ليت اعتمدنا عليها يف عملنا هذا،و اليت تعترب من املصادر القيمة ا،"مكافح

  .فعالة فيهاا أصحاا أطراف

الذي مكننا من التعرف ، فقد تنتوعت مصادرها بالقدر و اجلرائد الصحف و االتب فيما يتعلق 

على يوميات املسلمني يف مشال إفريقيا، إىل جانب التطورات احلاصلة يف احلركة الوطنية جراء املستجدات اليت 

" مسائل مشال إفريقيا"و جملة " العاملني"جملة : نذكر منها.طرأت على األوضاع فيها بسبب احلرب العاملية الثانية

تاريخ احلرب العاملية الثانية : يف فرتة احلربني العامليتني خاصة منها جمالت و االت التارخيية املتخصصة 

برقية "و " وريوهران اجلمه"و " صدى اجلزائر"و " صدى وهران"جرائد  إىل جانب. مبختلف عناوينها

  .عة من الصحف التونسيةمو ، باإلضافة إىل جم"قسنطينة

اليت تطرقت للموضوع و اليت تعود يف معظمها  راجعصادر األولية من الكتب و املامل و ؤلفاتامل أما 

مرجعية هامة للشروع يف بلورت  ، فقد شكلتبداية اخلمسينات من القرن العشرين اية األربعينيات و إىل

 نذكر منها مصادر، -و قد اعتمدنا على نوعني من املراجع.خطة البحث لوضع األسس القاعدية هلذا العمل

 كتب  :ات احلرب و اليت مل تتعدى مطلع الستينات من القرن العشرين و خنص منهااليت كتبت يف سياق سنو 

بول إميل "كتاب   ، إىل جانب"جذور الثورة اجلزائرية"و  ،"1944-1940 بتاريخ فيشي:" ةبـو املعنون" أرون روبري"

و البلدان يف فرنسا  مون اجلزائريوناملسل: "جان جاك راجي"،و كتاب "األزمة اجلزائرية" "نسارا سا

االستعمار و ":"جون بونسي"،و كتاب "1962- 1830اجلزائر الفرنسية " "جان كلود فاتان"،و كتاب "اإلسالمية

" الشاب اجلزائري"و " ليل االستعمار: "تب فرحات عباس، منها، و ك"1881الزراعة األوروبية يف تونس منذ 

لصاحبه " يان الشعب اجلزائري و أحباب البيان و احلريةب"، مث كتاب "بيتان"متبوع بالتقرير املوجه إىل املارشال 

إىل  1920التطور السياسي إلفريقيا الشمالية املسلمة من : بعنوان" روجي يل تورنو" كتاب  يوسف بغول،مث

  ...ملفات سرية إلفريقيا الشمالية: بعنوان" بيار فونتان"، و كتاب 1962
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" جاك فاليت": جمموعة من املؤلفات، منها كتاب فقد اعتمدنا على ،ديدةاجلدراسات لل بالنسبة  

جون "يف جزأين، للباحث السياسي "العالقات الدولية " :و كذا مؤلف1962- 1914فرنسا و إفريقيا : بعنوان

و الذي كريستني،   يلفيس توز "للمؤرخة " 1945- 1939مشال إفريقيا يف احلرب "و كتاب  "باتيست دوروسال

، فأرادت استكمال ما تبقى إىل 1943لدكتوراه اليت توقف حقلها الزمين عند سنة يعترب تكملة ألطروحتها يف ا

  .رب حىت يكون عملها مكتمالغاية اية احل

تاريخ فرنسا : "كتاب  كما اعتمدنا على مراجع أخرى ذات أمهية بالنسبة ملوضوع الدراسة، منها

يف " شارل ديغول:"، و كتاب"ميين"و " جرونأ: "و من بينهم الفرنسيني، موعة من املؤرخني "االستعمارية

جذور الثورة " "أين قولدزيغر"، إىل جانب كتاب املؤرخة الفرنسية "بول ماري دي القورس"أين لصاحبه جز 

األخرية  اآلونةإىل جانب مؤلف جديد صدر يف  .."اجلزائرية من املرسى الكبري إىل مذحبة الشمال القسنطيين

إىل .أجزاء) 5(و الذي يتطرق ألحداث احلرب العاملية الثانية يف مخسة " الوماكس ق"عن املؤرخ الفرنسي 

، و هو كتاب 1945- 1942األمريكيون يف اجلزائر "و معنون بـ" ساليناس ألفريد:"جانب كتاب جديد لصاحبه

  .قيم جدا نظرا لألرشيف املتنوع الذي احتواه الكتاب

ساحة إجنازات احلرب العاملية الثانية، و منها كما حاولنا إنصاف أطراف أخرى مهشت أو غيبت من 

و . ، حيث عثرنا على مرجعني هامني يسردان أفكار املعسكر الشرقي هلذه احلرب)سابقا(اإلحتاد السوفيييت 

إىل . صادر عن دور النشر للغة األجنبية مبوسكو"احلرب العاملية الثانية:بعنوان" دبورين.ج:"نذكر هنا كتاب

  ".حول احلرب العاملية الثانية:"بعنوان" ليون تروتسكي"يقل أمهية و هو لصاحبه أخر ال  مرجع جانب

املية مت ترمجتها إىل اللغة الفرنسية، منها كتاب احلرب الع باللغة اإلنكليزية بكت  لقد اعتمدنا على 

  كو هنا".روبري باكستون"لصاحبه " 1944- 1940فيشي الفرنسية :"و كتاب،"جون كمبل"الثانية لصاحبه 

قمنا برتمجة بعض نصوصها  ، أينبتاريخ الواليات املتحدة األمريكية تلك املتعلقة خاصةكتب باللغة اإلجنليزية 

: ألصحابه Pocket History of United States, Ninth revised édition .:نذكر على وجه اخلصوص كتاب

ة األمريكية اإلمرباطوري: كتاب  و1992و هنري ستيل كوجمر و جيفري موريس، الصادر سنة أالن نيفينس 

بعض احلقائق عن  على اإلطالعالكتب اليت رصدتنا إىل  هيو  1968كلود جوليان، الصادر سنة : لصاحبه

  .قوة الواليات املتحدة األمريكية املتنامية

كبرية   فقد وجدنا يف بعض املصادر األرشيفية تناقضاتأما عن كيفية نقد هذه المصادر و المراجع، 

قة خاصة باألرقام اليت كانت تتضمنها النشريات اليومية ملصاحل اجليش الفرنسي مع ما تضمنته الكتابات متعل

إىل جانب الذاتية اليت طغت على العديد من الكتابات، حيث .العديدة اليت صدرت يف أعقاب اية احلرب

ما دفعنا إىل الفحص و .وضوعيانطلق أصحاا من أفكار و قناعات جعلتهم يبتعدون نوعا ما على العمل امل

  .التمحيص بأكثر دقة فيها قبل االعتماد عليها
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بالرغم من كل هذه املالحظات املسجلة على املصادر و املراجع، إال أن احلقيقة تدفعنا إىل القول بأا  

من فقرات و قد عدنا إليها يف الكثري .كانت جد مفيدة لنا يف حبثنا و أن قيمتها العلمية مل ترتاجع إطالقا

  .عملنا حىت نتمكن من إثراء املوضوع

متعلقة بقائمة فهارس األعالم و األماكن و اليت أخذت منا وقتا طويال ومل نكن  هناك نقطة أخرى

لدا كان علينا الفصل يف قضيتها و خلصنا إىل موقف . ندرك حجمه إال بعدما وقفنا على حقيقة هذا العمل

األمان اليت تتكرر يف كل صفحة تقريبا، و االعتماد أو الرجوع إليها يف  حذف النسبة الكبرية من األعالم و

 .صفحات متفرقة من حبثنا هذا، حىت ال تكون القائمة عبارة حشو للكلمات

هلدا العمل يف اجتاه واحد، ألن ذلك شيء  ليت واجهتنا خالل إجنازناا الصعوباتحصر  اكننيمال 

الذي " اللغوي"يف طبيعة الوثائق األرشيفية و حمتواها كالية وجدت اإلشمألوف عند عامة الباحثني، و لكن 

و حىت كلمة . إىل فئة متخلفة ، خاصة، و سكان مشال إفريقيا، عامة،غالبا ما كان يقزم اجلزائريني

،اليت هي من املصطلحات االستعمارية قد ال تليق بنا كثريا باعتبارها دخيلة على جمتمعنا و متس  "األهايل"

  .اكرامتن

، عدا أن الصعوبة األساسية كانت تكمن يف انعدام شبه كلي ألي مصادر أو مراجع باللغة العربية إال 

مما حتم عليا بذل جمهود إضايف يف عملية ترمجة هذا الكم اهلائل   تلك اليت أشرنا إليها و اعتمدناها يف عملنا،

  . من الوثائق و الكتب إىل اللغة العربية

" احلركة االستقاللية يف املغرب العريب"تمثل يف كتاب عالل الفاسي و املعنون بـ غري أن هناك مصدر م

املغرب العريب يف " :إىل جانب املرجع األخر. من املتاعب جزءا الذي وجدت فيه من املعلومات ما أنقص عليا

األخر ساعدين صالح العقاد الذي هو لصاحبه " تونس و املغرب األقصى- رالتاريخ احلديث و املعاصر اجلزائ

كما استفدت من الدراسة اليت قدمها رياض .يف عملي خاصة فيما تعلق بكل من املغرب األقصى و تونس

العالقات الدولية يف القرن العشرين، باعتبار أا غطت الفرتة حمل الدراسة، خاصة أنه : الصمد يف شكل مؤلفه

اجع اليت حتصل عليها خاصة املكتوبة باللغة بذل هو األخر جهدا كبريا يف عملية ترمجة املصادر و املر 

  .اإلجنليزية

 ال بد من االعرتاف هنا بأن فرتات هامة من موضوع الدراسة تتطلب الرجوع إىل األرشيف األمريكي،

و  النقدالذي مل يكن مبقدورنا اإلطالع عليه، ألنه هام جدا يف عملية  و األملاين و الربيطاين و حىت الروسي،

املوضوع  األمر الذي يبقي. وجه التحديدة مبقارنته مع ما جاء يف األرشيف الفرنسي على التحليل، خاص

نظرة مغايرة لتلك اليت رصدا لنا األقالم  طرح مفتوحا أمام الباحثني و الدارسني لتقصي حقائق جديدة و

  . الفرنسية

وراء األحداث التارخيية اليت  التحلي باملوضوعية يف عملنا هذا و االحنياز  ةلقد حاولنا قدر االستطاع

كانت منطقة مشال إفريقيا مسرحا هلا، و ربطها بأهم احملطات العاملية اليت كانت شاهدة على تغيري موازين 



  

  ص
 

كما أن سكان املنطقة . القوى العاملية و بأن هذه املنطقة عانت كثريا من ويالت االستعمار و ظروف احلرب

احلرب اليت مل تعنيهم يوما يف شيء إال اخلروج من دوامة القهر و سامهوا بشكل فعال يف كل مراحل هذه 

  .االضطهاد الذي وضعها فيه االستعمار الفرنسي

، من خالل إبرازنا للدور الذي كان للحرب طموحنا تجلى في رغبة تحقيق ما لم يحققه اآلخرون

االت السياسية و االقتصادية و العاملية الثانية يف التأثري على حياة املسلمني يف مشال إفريقيا يف ا

و مل نقصد سوى إضافة لبنة إىل الصرح الكبري املتمثل يف تاريخ منطقة بأكملها جز ا يف أوحال .االجتماعية

  .الصراعات األوروبية لكوا جزء من إمرباطورية استعمارية مل حتسن يوما التصرف معها

الطريق حنو حتقيق جزء من املعرفة يف ميدان البحث ، ال نعترب هذا العمل كامال و شامال، ألن و عليه

العلمي التارخيي األكادميي يتطلب منا دوما بذل املزيد من اهود لتحقيق الغاية العلمية، ألن الكمال هللا 

  .وحده، و غايتنا كبرية يف التوفيق يف هذا العمل

 ةجناز هذا العمل قد تعترب لبنو مهما يكن من أمر، فإننا نعتقد بأن اهودات املبذولة من أجل إ

تضاف إىل الصرح الكبري للدراسات التارخيية اخلاصة مبنطقة مشال إفريقيا، بالرغم من أننا ندرك جيدا أن العمل 

و هو حباجة لإلثراء و املراجعة كلما ظهرت هناك معطيات جديدة . ال زال غري كاف و مل يستويف كل الشروط

األمر الذي سيكون دافعا و حمفزا ملواصلة الباحثني التنقيب على اجلديد  أو فتحت أرشيف جديدة لإلطالع،

ذلك من شأنه أن يساهم .يف تاريخ احلركة الوطنية لبالد مشال إفريقيا خالل الفرتة العصيبة للحرب العاملية الثانية

 . ملدرسة وطنية عرب كل أقطار بالد مشال إفريقيايف التأسيس 
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  العربي المغاربي التضامن
  

أما عن دور مكتب املغرب العريب الذي أنشأ بعد اية احلرب العاملية الثانية، فقد كانت للحركة 

كانت الوطنية املغاربية القدرة الفاعلة للتوفيق بني النضال الداخلي و اخلارجي و التصدي لسياسة املماطلة اليت  

فسارعت إىل . ف بأن فرنسا لن تليب هلا أي مطلب مشروعتتبناها اإلدارة االستعمارية، مما جعلها تكتش

التكثيف من نشاطها السياسي بغية فضح فرنسا أمام الرأي العام اخلارجي و الداخلي يف حماولة السرتجاع 

فبدأ العمل الوحدوي املغاريب يأخذ منحى تضامين داخل األقطار املغاربية و خارجها، .حقوق شعوا املهضومة

  1.س و جنيف و يف األستانة و القاهرةخاصة يف باري

فبقدر أمهيتها يف تاريخ احلركة الوطنية . مبحطات هامة يف تاريخ الشعوب املغاربية 1945متيزت سنة 

احلبيب "حيث وصلها .اجلزائرية، كانت كذلك بالنسبة للمسار العام للحركة الوحدوية املغاربية من القاهرة

جمموعة من الشباب  1946من اجلزائر، مث حلق م مع مطلع سنة " يالشاذيل املك"من تونس و " بورقيبة

فالتحم الشمل و بدأ التفكري يف مشاريع تقرب الرؤى بني الزعماء الوطنيني .التونسي و وفد من مشال املغرب

 املغريب باملظهريف كل من تونس و اجلزائر و املغرب من أجل توحيد املكاتب يف اخلارج و إظهار التضامن 

  2.فكان ذلك بادرة لعقد مؤمتر املغرب العريب.التحرريةالئق به خدمة للقضية ال

و يعترب البعض من املؤرخني أن ظروف تكوين هذا املكتب بالقاهرة جاء كامتداد تارخيي و سياسي 

و الفضل األول يعود إىل . للمكتب الذي تأسس من قبل يف برلني األملانية و الذي كان له فرعا يف باريس

يوسف : "و نذكر هنا كل من. حبكم تواجدهم يف أوروبا 1942ناضلني الوطنيني التونسيني منذ سنة امل

احلاج أمني "الذين مت دعمهم من طرف " حسني الرتكي"و " الرشيد إدريس"و " احلبيب ثامر"و " الرويسي

المي الذي كان يديره مفيت فلسطني الذي خصص للوطنيني املغاربة منذ البداية مقرا باملعهد اإلس "احلسيين

  3.مبدينة برلني

حدد زعماء احلركة الوطنية املغاربية أهداف مكتب املغرب العريب منذ  البداية يف سياق فكرة 

، و عملوا على إصدار جريدة تكون لسان حال "االستقالل و الوحدة داخل اإلطار العام لألمة العربية"

مغاربية موحدة و مستقلة تساهم يف توعية " حمطة إذاعية"اء الشعوب املغاربية من القاهرة، و فكروا يف إنش

                                                 
و  11، األحزاب الوطنية املغاربية و مكتب املغرب بالقاهرة، جيش التحرير املغاريب، فعاليات ملتقى مؤسسة أمحد بوضياف، )نوال( املتزكي  - 1

  .147، اجلزائر، ص 2001ماي  12
  .375، ص ..، مصدر سابق..، احلركات االستقاللية يف)عالل( الفاسي  - 2
، جملة عصور، العدد الثاين،مكتبة 1947-1942ملغرب العريب خالل احلرب العاملية الثانية من برلني إىل القاهرة ، مكتب ا)بوعالم(بلقامسي  -3

  .34، ص 2002هـ  1423الرشاد، سيدي بلعباس، 
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تبث حنو " حملطة إفريقيا"عندما بدأت أوىل الربامج  1943الشعوب، فتحقق هلم ذلك بداية من شهر أوت 

  4.مشال إفريقيا انطالقا من األراضي اإليطالية

رق خالهلا املؤمترون ملختلف حيث تط 1947فرباير  22إىل  15انعقدت أشغال املؤمتر املغاريب ما بني 

  .املسائل اليت م الشعوب املغاربية و اختذوا يف شأا قرارات هامة

و يرى عالل الفاسي، أنه إلعطاء املؤمتر صبغته الشرعية، كان على املؤمترين أن يكونوا ممثلني حلركة 

ى قراراته الشرعية املرجوة اليت حتضا سياسية قائمة يف مشال إفريقيا حىت حيقق املؤمتر صبغته اإلمجاعية وتضفي عل

املوجودة يف القاهرة،أما " حزب الدستور"فكانت تونس ممثلة مبكاتب.بتأييد كل التيارات و األحزاب القائمة

املتواجد لدى مكتب " الوفد املراكشي"إىل جانب " رابطة الدفاع عن مراكش"املغرب فقد مثلها مكتب 

حزب الشعب اجلزائري الذي كان حيضا بدعم قوي من األشقاء يف املغرب اجلامعة، و مثل اجلزائر أعضاء عن 

  5.و تونس

متحورت قرارات املؤمتر حول نقاط هامة من بينها تأسيس مكتب املغرب العريب بالقاهرة، كخطوة 

أوىل، مث الكفاح من أجل استقالل تونس و اجلزائر و املغرب، و ذلك بواسطة عملية توحيد احلركات الوطنية 

و يف األخري املطالبة جبالء اجليوش الفرنسية و اإلسبانية من . ملصاحلها املشرتكة ةملغاربية يف جبهة واحدة مراعاا

و كللت هذه األشغال باتفاق ممثلي أحزاب االستقالل و الشعب و الدستور بفتح دار لتوحيد .أراضيها

  6".مكتب املغرب العريب"مكاتبهم يف القاهرة طبقا لتوصيات املؤمتر و أطلقوا عليها اسم 

اليت تشري الكتابات التارخيية " جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية"املشرتك املغاريب بظهور  لتواصل العم

، شيخ األزهر، رفقة جمموعة من اجلزائريني خالل "حممد خلضر حسني"على أا تأسست على يد الشيخ 

الذي كان أمينها العام، فيحدد تأسيسها بأكثر دقة و  7،"ينفضيل الورثال"أما الشيخ .احلرب العاملية الثانية

9".حممد خلضر حسني"إىل مؤسسها  8"خمتار اجلزائري"و يضيف األمري  1944فرباير  18يشري إىل تاريخ 
 

مل خترج أهداف هذه اجلبهة عن أهداف التنظيمات اليت سبقتها، حيث ركزت هي األخرى على 

ب مشال إفريقيا و ربطها مبصري األمة العربية، مستعملة يف ذلك الوسائل  حتقيق احلرية و االستقالل لشعو 

السلمية كإصدار البيانات و إلقاء احملاضرات و الندوات يف مقرات اجلمعيات املصرية، و حترير املقاالت 

                                                 
4- Ageron (Charles Robert), « Contribution à l’étude de la propagande allemande au Maghreb pendant la 2ème 
guerre mondiale », in R.H.M, n° 7-8 du mois de janvier 1977, pp 28-29. 

  .375، ص ..، مصدر سابق..،احلركات االستقاليل)عالل( الفاسي  - 5
  .379، ص ..املصدر نفسه  - 6
ولد بفرية ". البيبان"بأعايل جبال الواقعة " بين ورثالن"، نسبة إىل منطقة "الورثالين"هو الفضيل حسنني بن حممد السعيد بن فضيل، املعروف   - 7

نزهة األنظار يف فضل علم التاريخ و : "صاحب" احلسني الورثالين"و ميتد نسبه إىل العالمة الرحالة الكبري . 1900جانفي  6أنو يوم 

  ..تويف سنة"..األخبار
  .ائريهو  ابن األمري عبد العزيز بن األمري حسن اجلزائري، شقيق األمري عبد القادر اجلز  - 8
  .286، ص 1963، اجلزائر الثائرة، بريوت، )فضيل( الورثالين  - 9
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ق و و جملة النذير و دعوة احل" كجريد اإلخوان"الصحفية اليت كانت تنشر يف معظمها يف اجلرائد املصرية،

  10.اإلسالمية و مصر الفتاة ةواهلداي

كما حتولت هذه اجلبهة إىل قلعة ثورية حيتمي فيها مناضلوا املغرب العريب القادمني إليها من بلدام 

فاستقطبت كل من؛ األمري عبد .هروبا من املمارسات التعسفية املمارسة ضدهم من طرف اإلدارة االستعمارية

احلبيب بورقيبة و حمي الدين القلييب ، مث مجاعة املكتب املتواجدين يف أوروبا و  الكرمي اخلطايب و التونسيون؛

منهم؛ احلبيب ثامر و الطيب سليم و الرشيد إدريس و حسني تركي، و من بالد الشام شخصية يوسف 

  11.الرويسي

	ء  �1954و���ر  -1�� �  ��� �ن ا��ط
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  1956ا����"ل �	رس  � �وا���رب �� طر�� -
 

عالل "و لذلك قرر . أصبح من املستحيل على الوطنيني املراكشيني مزاولة نشاطهم داخل البالد 

و تصادف أن حلق به بعد . الفرار من طنجة إىل القاهرة، حيث قام بدور كبري يف جلنة حترير املغرب" الفاسي

أن فرنسا أطلقت : و قيل ذه املناسبة. ىل رئاسة هذه اللجنةليتو " عبد الكرمي اخلطايب"وصوله بقليل، األمري 

أمري الريف على أمل أن تضعه حتت اإلقامة اجلربية يف فرنسا، و تتخذ منه أداة لتهديد السلطان الذي انضم 

  .و لكنه فوت عليهم هذا الغرض حني قرر اللجوء إىل مصر. لصفوف الوطنيني

من أن يقدم بدوره مشروع إصالح لإلدارة املراكشية، ألن  "جوان"مل متنع سياسة العنف اجلنرال 

و كان مشروع جوان يهدف يف الظاهر إىل .التقاليد تقضي بأن يكون لكل مقيم عام جديد مشروعه اخلاص

و ختتص بشؤون القصر و : و كانت الوزارات التابعة للمخزن ال تتجاوز ثالثا.زيادة عدد الوزراء املراكشيني

فأراد جوان أن يؤسس مخس وزارات وطنية تتوىل املالية و الصحة و . لى الصدر األعظماألوقاف عالوة ع

و النتيجة احلتمية . و لكن على أساس وجود وزارات أخرى يتوالها فرنسيون. األشغال العامة و القضاء

  .للتشكيل اجلديد، هي خروج املخزن عن تبعية السلطان و وصغه حتت إشراف اإلقامة العامة

ملشروع الثاين يتعلق بتأسيس االس البلدية و القروية، على أساس مناصفة املقاعد بني كان ا  

: و كذلك إعادة تشكيا جملس الشورى احلكومي و كان يتألف من ثالثة أقسام. املستوطنني و الوطنيني

و قسم ثالث  .قسمني فرنسيني ميثل أحدمها اهليئات الزراعية و الصناعية، و ميثل األخر عامة املستوطنني

العام، و  عفرنسي منتخب باالقرتا : و حسب تعديل جوان يتألف جملس الشورى من قسمني. مراكشي بالتعيني

  . مراكشي منتخب على درجتني
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و هو يهدف يف احلقيقة إىل حتطيم ما بقي للسلطان . اإلدارية ةأما اإلصالح الثالث فيتعلق بالالمركزي

و كان املقيم العام مستعدا . و اعتربه الوطنيون حماولة لتفكيك وحدة البالد .و القواد تمن نفوذ على الباشاوا

و لكن بشرط أن تقبل مراكش مقدما انضمامها إىل االحتاد . فوق هذا، للنظر يف تغيري معاهدة احلماية

  .الفرنسي

به  كانت إصالحات جوان ترمي إىل مبدأ السيادة املزدوجة، و هو املبدأ الذي مل يسبق و أن صرح

و مل خيف جوان حقيقة هذه الفكرة يف خطاب ألقاه يف . الفرنسيون بالنسبة ملراكش، بعكس ما فعلوا يف تونس

و كرد فعل هلذه السياسة ظهرت يف مشروعات السلطان اليت قدمت فيما . 1949العلوم يف نوفمرب  ةأكادميي

  )374ص .( بعد للحكومة الفرنسية فكرة التمسك بالسيادة الشريفية الكاملة

و لكن هذا . 1944سنة " حزب االستقالل"أظهر حممد اخلامس تأييده للحركة الوطنية منذ تأسيس 

و كانت خطة حزب االستقالل هي عدم توريط امللك . التأييد مل يصل إىل حد االصطدام مع اإلقامة العامة

  12.ن تغري يوما ما من سياستهايف املصادمات، و ترك الباب مفتوحا للتفاهم بينه و بني فرنسا، إذا أرادت أ

و . ، أول موقف إجيايب يتخذه السلطان من احلركة الوطنية1947يف أبريل " طنجة"و يعترب خطاب 

و . 1953هو لذلك يعد بداية الصراع الذي استمر بني اإلقامة العامة و القصر و انتهى بعزل السلطان سنة 

و هو يسعى لزيارة  1946فمنذ سنة . ذ هذا املوقفقد دفعت السياسة الفرنسية السلطان دفعا إىل اختا

. و من وراء هذا القبول فكرة إغاظة إسبانيا. و عارضت فرنسا يف بداية األمر، و لكنها عادت فقبلت. طنجة

و من مث يعزى إليها تدبري مذحبة . و الظاهر أن القبول كان موضع خالف، فظلت دوائر اإلقامة معارضة له

و سواء أكان . يت كانت احللقة األوىل يف سلسلة املذابح اليت شهدا املدينة العمالية، ال"الدار البيضاء"

أبريل، كما يدعي الفرنسيون، فإنه مل يثن السلطان  8احلادث مدبرا أم تصادف وقوعه ليلو سفر السلطان يف 

  .عن إنفاذ رحلته

غري أن احلوادث اليت . عامقيم الو كان حممد اخلامس قد اتفق مقدما على برنامج الرحلة مع امل

فبدل أن يشيد بدور فرنسا يف نشر احلضارة مبراكش، . ت، جعلته يقوم بالرحلة يف حالة نفسية خمتلفةثدح

ال شك أن مراكش و هي بلد يربطه بالبالد العربية األخرى يف الشرق األوسط : " ضمن خطابه الفقرة التالية

ذه الروابط، و خاصة بعد أن أصبحت اجلامعة العربية عامال هاما أوثق الوشائج، ترغب رغبة أكيدة يف تعزيز ه

  13.."يف الشؤون العاملية

و تأكيد صفة مراكش العربية ليس بظاهرة جديدة يف تفكري السلطان، الذي اتفق يف هذا األمر مع 

 مراكش، يف" ناشرو احلضارة"إمنا مغزى هذه اإلشارة هو معارضة فكرة الفرنسيني من أم . حزب االستقالل

الذي أرسل إىل " جوان"و الدليل على ذلك هو أن . بإظهار حضارة وطنية عريقة متمثلة يف الرتاث العريب
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مراكش كرد فعل على هذا اخلطاب، اهتم مبناقشة وجهة مراكش احلضارية، فادعى أا حبكم موقعها اجلغرايف 

العالقات بينها و بني بقية العامل العريب، و و حرص على قطع مجيع . ألصق بغرب أوروبا منها باملشرق العريب

  .من شأن سياسة جوان عموما أن تزيد من سوء التفاهم بني القصر و اإلقامة على حنو ما رأينا

، و عرف املقيم العام أنه قدم مذكرة تتضمن 1950و عندما عاد السلطان من رحلته يف باريس سنة 

  –و اعتمد . 1951ىل اليت أوشكت على خلع السلطان سنة خطة تغيري احلماية، حاك جوان املؤامرة األو 

و كان اجلالوي قد صحب . صاحب النفوذ يف اجلنوب" امي اجلالوي"على  - كما سيفعل بعد عامني

فبمجرد . السلطان يف رحلته إىل باريس مث ختلف يف العاصمة الفرنسية، و ال شك أنه دبر هناك خطة املؤامرة

أنت لست سلطان مراكش إمنا أنت سلطان :" فه على تأييده للحركة الوطنية قائالعودته قابل السلطان و عن

  14.."حزب االستقالل

فال بد . عاد اجلالوي إىل مقره يف اجلنوب و أخذ جيمع القبائل املوالية له، و بدأ يف الزحف حنو الرباط

إال أنه كان . ية يف اإلحاطة بهفتسرع القوات الفرنس !! إذن من أن تؤدي احلماية واجبها بالدفاع عن القصر

مفهوما أن اهلدف من هذا احلصار ليس هو يف احلقيقة محاية القصر من ثورة داخلية، بل إجبار السلطان على 

احلوار الذي دار " حممد اخلامس"و يروي أحد الكتاب األمريكيني املتصلني بامللك .اخلضوع ألوامر املقيم العام

  15:و األيتبني السلطان و جوان على النح

مال حزب االستقالل و يصف رجاله مبخالفة إصدار بيان يستنكر فيه السلطان أعبدأ جوان بطلب  

بأنه ال ميكن أن يعلن استنكاره ألي حزب، ألنه بصفته ملكا فهو فوق مجيع : فأجاب السلطان. الدين

و لكن .." لى ما اقرتفحتاسبه ع ةإذا كان حزب االستقالل قد ارتكب جرما فاحملكم:" و أضاف. األحزاب

أن رد عظمتكم غري مقبول، و : "ألقى ذلك االقرتاح جانبا و وجه للسلطان هذا اإلنذار" جوان"اجلنرال 

 اآلنأمامكم إما أن تدينوا حزب االستقالل، أو تتنازلوا على العرش، و إال فسأعزلكم بنفسي، سأغادر البالد 

ليا فيما طلبت إليكم تنفيذه و سنرى عند عوديت ما جيب إىل واشنطن، و لديكم الوقت الكايف للتفكري م

  ..".عمله

و عندما عاد جوان من واشنطن، كان اجلالوي قد أعد األمور لتنفيذ خطة خلع السلطان، الذي 

و منها استنجاده برئيس اجلمهورية . رضخ يف النهاية بعد أن يئس من مجيع احملاوالت للتخلص من املوقف

و هكذا اضطر السلطان أخريا إىل توقيع . أ أن يتدخل يف األمر حبجة حياد رئيس الدولةالفرنسية الذي مل يش

، بعد أن حصل على ترضية بسيطة، و هي أال يذكر صراحة اسم حزب 1951فرباير  25االستنكار املطلوب يف 

  .االستقالل يف تصرحيه، بل يرتك ذلك لتصريح الوزير األعظم
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و . يف العامل العريب أدى إىل رفع مسألة مراكش إىل هيئة األمم املتحدةصدى بعيد  1951كان حلوادث سنة 

أما يف داخل . هي أول مرة تثار فيها مسألة خاصة باحملميات الفرنسية يف املغرب أمام هذه املنظمة الدولية

أجربت البالد فقد استغلت اإلقامة العامة تصريح السلطان لكي تلقي القبض على املئات من الوطنيني، كما 

و مع ذلك فإن فرنسا بدأت تدرك . امللك على إبعاد مجيع املشتبه يف ميلهم إىل حزب االستقالل عن البالد

و بعث بعض قواد اجلنوب . حلساا بر سرعان ما شعروا بأن فرنسا استغلتهمفشل سياسة العنف، ألن الرب 

قبني املدنيني الفرنسيني باألقاليم كي و من املرا" اجلالوي" باحتجاج على الضغط الذي تعرضوا له من قبل 

 28و يف . كما أن بقاء جوان أصبح مستحيال بعد فشل خطة اخللع. جيمعوا الفرسان للمسري إىل الرباط

  ".قيوم"تقرر تعيني مقيم جديد اختري أيضا من العسكريني و هو اجلنرال  1952أغسطس سنة 

صالح اليت وضعها، أم يف استخدام وسائل القمع ضد مل ختتلف سياسة قيوم عن سلفه سواء يف مشروعات اإل

و لعله قد ظن أنه جنح يف سياسته، بعد أن خذلت األمم املتحدة املشروع العريب األسيوي، خبصوص : الوطنيني

  .تدخل املنظمة يف املسألة املراكشية

املشكلة املراكشية  ،1952جتمدت العالقات بني فرنسا و السلطان، إىل أن بعثت حوادث الدار البيضاء سنة 

و قد وقعت هذه احلوادث الدموية، مبناسبة املظاهرات اليت قام ا العمال . من جديد على الصعيد الدويل

و كما هو مألوف يف .1952ديسمرب  7يف " فرحات حشاد"احتجاجا على اغتيال الزعيم النقايب التونسي 

كثريا من الصحف الفرنسية يف هذه املرة أخذت   و لكن. هذه األحوال تصرف البوليس الفرنسي تصرفا وحشيا

  .تعرب عن سخطها على السياسة الدموية اليت تتبعها سلطات احلماية يف مراكش

و لوحظ أن طبقة جديدة من الرأي العام يف فرنسا راحت تم مبوضوع مراكش من الناحية اإلنسانية، 

و . ن الذين ينتمون إىل الرابطة الكاثوليكيةفتكونت مجاعة فرنسا و املغرب و هي تتألف من بعض املفكري

لوي ماسينون، و لكن نشاطها كان حمصورا يف دوائر "و املستشرق " فرانسوا مورياك"يشتهر من بينهم الكاتب 

 Témoignages "متوانياج كريتيان"و ميكن تتبع أراء هذه اجلماعة من خالل اجلريدة املسيحية و هي . املثقفني

Chrétien .ذه اجلماعة هو حتويل االستعمار الفرنسي يف مشال إفريقيا عن صورته السياسية و و هدف ه

االقتصادية البحتة، إىل صورة جديدة، فلكي تكسب فرنسا ثقة شعوب مشال إفريقيا، و تضمن والءهم هلا، ال 

على أن . نسا املسيحيةبد أن تتخلى عن سياسة العنف، أو تظهر هلذه الشعوب قيمة املثل العليا اليت متيز فر 

مجاعة فرنسا و املغرب ليست أقل خصومة لكفاح الوطنيني املسلح ألنه هو أيضا يف رأيها نوع من العنف غري 

  .املشروع

كانت بعيدة عن مثل هذه السياسة، فهي حكومة   1953إال أن احلكومة اليت تشكلت يف فرنسا منذ ماي 

، وزير اخلارجية، يرى أن Georges Pompidou" جورج بومبيدو"و كان . اليمينية ،Joseph Laniel" جوزيف النييل"

و بذلك اقرتبت 16.الصراع القائم يف مراكش، على حد تعبريه، صورة جديدة للنزاع بني الصليب و اهلالل
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الوزارة الفرنسية من وجهة نظر نواب مستوطين مشال إفريقيا، الذين يكونون كتلة متميزة يف برملان باريس، تلعب 

و من البديهي أن تدعو هذه الكتلة إىل استخدام القوة باعتبارها الوسيلة . دورا يف سياسة التجمعات احلزبية

  .الوحيدة الرادعة ألية معارضة يف مشال إفريقيا، و جيب أال تقف أمام هيبة أية شخصية مهما عال شأا

الفرنسية و هي الوزارة اليت تتبعها وزيرا للخارجية " بيدو"جتددت إذن فكرة خلع السلطان، عندما أصبح 

و كبار القواد املوالني له يف " اجلالوي"و كما حدث منذ عامني، اعتمدت خطة اخللع على معاونة . احملميات

  .و لذا جيدر بنا أن نتساءل عن البواعث اليت دفعت بباشا مراكش إىل اختاذ هذا املوقف ؟. اجلنوب

صر، ليست إال استمرارا للنزعة االنفصالية اليت متيز ا حكام األقاليم، ميكن القول بأن حركة اجلالوي ضد الق

باعتبار أن هؤالء احلكام يستمتعون بسلطات واسعة، و يشبهون إىل حد ما أمراء اإلقطاع يف أوروبا خالل 

و لكن نفوذه مل .العصور الوسطى، فقد كانت بعض قبائل الرببر يف جنوب مراكش تدين بالوالء للجالوي

تسع إال بفضل تعاونه مع احلماية، و قد حصل يف ظلها على ثروة ضخمة فكان حيتكر جتارة الزيتون و ي

  .النعناع و باإلضافة إىل ذلك كانت لديه مصادر أخرى للثروة أشد خروجا على املألوف من االحتكار

كان اجلالوي : "يقول 17" العدل ملراكش:"، عضو اجلمعية الوطنية الفرنسية و صاحب كتاب"بارات"فكتب 

من أكرب من وضعوا بيوت الدعارة يف مراكش حتت محايتهم و كان كل عام يطالب القبائل اليت حتت سلطته 

و قد قدر عدد الساقطات املقيمات يف . بعدد كبري من الفتيات، ليزود بيوته ببضاعة جديدة من الرقيق األبيض

  .."عن الرأس الواحدة بيوته بأربعة أالف، و كان حيصل يوميا على مائة فرنك

أدرك اجلالوي أن الفرصة قد سنحت من جديد لتنفيذ اخلطة، فقام جبولة يف اجلنوب و راح جيمع العرائض 

عريضة وقعها قواد النواحي و اثنان من  250و استطاع فيما بعد أن يربز أكثر من . للمطالبة بعزل السلطان

، رئيس الطريقة "عبد احلي الكتاين"عاونه يف هذه احلملة  و. البشوات، الذين حيكمون بعض األقاليم الصغرية

و كان الكتاين قد عزل . الكتانية، الذي عقد مؤمترا للطرق الصوفية، إلعالن سخطهم على سياسة السلطان

و لذا رأى يف حزب االستقالل خصما طبيعيا له، و . بفضل احلركة السلفية، من جامعة القرويني يف العشرينات

  .ذ الطرق قد هبط كثريا بعد األربعيناتإن كان نفو 

محل اجلالوي هذه العرائض إىل باريس، و ظهرت عدة شواهد تدل على ميل احلكومة  1953و يف يونيو 

، و هو زعيم "جوان"و قد ال يكون من قبيل الصدفة أن خيتار اجلنرال . الفرنسية إليه، فاستقبله الرجال الرمسيون

ا الوقت بالذات ليكون عضوا باألكادميية، أكرب اهليئات العلمية بفرنسا، و مينح مستوطين مشال إفريقيا، يف هذ

  .رتبة املارشالية

و مل يشأ رئيس الوزراء أو وزير اخلارجية أن . و تردد رجال احلكومة يف بداية األمر يف تلبية طلب اجلالوي

أم يدركون جيدا مدى تزييف يتحمل وحده مسؤولية النتائج اليت قد ترتتب على خلع السلطان، خاصة و 

كما أن حكام األقاليم . على انتزاع توقيعه باإلكراه وااحتج لها اجلالوي، ألن كثريا من القيادالعرائض اليت مح
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فلما ضاق . ، و فاس، استنكروا خرجة اجلالوياسفرو و  ءالكبرية و هم بشوات، الرباط و الدار البيضا

ليس هناك من : "أغسطس إىل احلكومة الفرنسية، قال فيه 18را أخريا يف اجلالوي ذرعا ذا الرتدد أرسل إنذا

و محل احلكومة الفرنسية مسؤولية .." يعرتف بشرعية السلطان احلايل الذي يعترب قصره مقرا حلزب االستقالل

نذ احلوادث اليت ستقع إذا بقي السلطان يف البالد، و هدد بأن الدماء ستسيل، و ذكر بأنه صديق لفرنسا م

  )380.(أربعني سنة، فإذا ختلت عن أصدقائها فقد يضطرون إىل التحول عنها

ه منذ يف الوقت الذي تلقت فيه حكومة باريس مذكرة اجلالوي، كانت فرنسا تعاين من أخطر إضراب شهدت

املواصالت و الربيد، و لذلك كان اهتمام الرأي العام منصرف إىل هذه  احلرب األخرية، شل مجيع طرق

حممد بن "هذه الفرصة كي حيقق هدف األحزاب اليمينية خبلع " جورج بيدو"كلة الداخلية، فانتهز املش

اإلصالحات (، ما دام هذا السلطان يرفض توقيع املراسيم اليت تقدمها إليه اإلقامة العامة يف سبيل "يوسف

صر و يطلب من حممد اخلامس أمرا بأن يتوجه إىل الق" جيوم"أغسطس تلقى املقيم العام  20و يف ). الداخلية

و . تنازله عن العرش، فإذا ما رفض هذا التنازل فعليه أن يعلن خلعه طبقا ملطالب زعماء مراكش و أهل الطرق

قد رفض السلطان توقيع التنازل، فأعلن املقيم خلعه، و يف نفس اليوم محلته طائرة إىل كورسيكا قبل أن ينقل 

  18.إىل منفاه يف جزيرة مدغشقر

تكن مشكلة ملء العرش املراكشي عويصة بالنسبة ملن دبروا خلع السلطان فإن حممد بن عرفة كان معدا  و مل

و . ، و كان ابن عرفة يف العقد السابع من عمره و هو عم السلطان املخلوع1951هلذا الغرض منذ أزمة سنة 

احملافظة على تقاليد مراكش، فهو قد نصح اجلالوي و الرجعيون باختياره ألم رأوا فيه الرجل الذي يستطيع 

أمي ال يقرأ و ال يكتب، و هو ال يقلد الغربيني يف حيام االجتماعية مثل ابن يوسف الذي مسح لبناته 

  .بالسفور و تلقي العلم يف املدارس األجنبية

لتنفيذية سبتمرب تنازل عن سلطته ا 4ففي . بدأ ابن عرفة حكمه باختاذ عدة إجراءات تنم عن روح دميقراطية

سبتمرب ختلى عن سلطته التشريعية لس معني  10و يف . لس وزراء حمدود العدد يرأسه الوزير األعظم

و ال أدل . مراكشيا يعينون مجيعا مبعرفة اإلقامة العامة 14فرنسيا، هم رؤساء املصاحل الفنية، و  16يتألف من 

السلطان قد تنازل عن حق االعرتاض على ما تصدره  على هذه الروح الدميقراطية يف رأي الفرنسيني، من أن

سبتمرب، الظهري اخلاص بإنشاء االس  19و أخريا وقع السلطان اجلديد يف . اجلمعية التشريعية من قوانني

  .البلدية املشرتكة

 ذلك املبدأ الذي. و من الواضح أن هذه اإلجراءات من شأا أن تؤدي إىل تطبيق مبدأ السيادة املزدوجة

  )381ص .(يدعو إليه املستوطنون يف تونس و مراكش، ألنه خيلق هلم حقا ثابتا يف البالد
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و ظن أنصار املؤامرة أن . مضت بضعة أشهر بعد خلع السلطان دون أن يظهر رد فعل ملحوظ بني األهايل

ع الثورة، االستعمار قد انتصر، و أخذوا يسخرون من الفرنسيني الذين حذروا من خلع السلطان خشية اندال

  و لكن األيام أظهرت خطأ نظرم

و . أوجد خلع السلطان للحركة الوطنية شهيدا من طراز عال، و ساعد ذلك على بعث نشاط احلركة الوطنية

لكن يف هذه املرة على صورة الكفاح املسلح بالرغم من أن معظم زعماء حزب االستقالل كانوا إما يف 

، و بعد أن أحكم الوطنيون تدابريهم، أخذت حوادث 1954أوائل سنة  ففي. االعتقال أو يف خارج البالد

االغتيال الفردي تتكرر، و انصبت االغتياالت على املراكشيني الذين يتعاونون مع الفرنسيني سياسيا أو 

  .اقتصاديا

. رنسينيو ذه الطريقة أمكن تنفيذ خطة مقاطعة البضائع الفرنسية بصورة أثرت تأثريا كبريا يف مصاحل الف

، ألن الوطنيني %78فيالحظ مثال أن استهالك الدخان و هو جتارة حتتكرها شركات فرنسية، هبط بنسبة 

أما بالنسبة للمستوطنني، فقد اجته رجال املقاومة املراكشية إىل إحراق . أنذروا التجار الذين يشرتون بالقتل

و لوحظ أن حركة العودة . روبيني املبيت يف مزارعهماملزارع اليت ميلكوا، و أصبح من العسري على املالك األو 

  .إىل فرنسا أخذت تظهر بني البيئات األوروبية

  :تطبيق السياسة اليت اتبعتها يف تونس على مراكش و ذلك لسببني" منداس فرانس"مل حتاول حكومة 

يتبع " منداس فرانس"ن أا خشيت أن تعطي فرصة لليمينيني كي يثبتوا للرأي العام صحة اامام بأ: أوال

  .حنو املستعمرات) سياسة التخلي ؟ التويل ؟(

وجود ابن عرفة و اجلالوي و أتباعهم من اخلونة املراكشيني، فلم يكن من املعقول إغضام بقبول : ثانيا

  )381ص .(التفاوض مع الوطنيني، مما يؤدي إىل فقدان فرنسا جلميع أصدقائها يف مراكش

و الواقع أن . حلكومة بأن ليس لديه حل سياسي ملشكلة مراكش يف الوقت احلاضرو هكذا اعرتف رئيس ا

 1955خلع السلطان جعل من املستحيل األخذ حبل وسط على منط احلل الذي اتبع يف اتفاقية يونيو سنة 

مع تونس، ألن زعماء املقاومة يف مراكش، و أكثرهم من أنصار حزب االستقالل أصروا على عودة ابن 

و إلغاء مجيع املراسيم اليت صدرت يف عهد ابن عرفة كشرط مقدم ألي اتفاق، بينما اعتربت فرنسا يوسف 

و لذلك كان النزاع أكثر من جمرد خالف على . الرتاجع يف هذا األمر إضاعة هليبتها يف مشال إفريقيا عموما

مة حني أرسل مقيما عاما من كان مستعدا الختاذ سياسة إجيابية حلل األز " إدغار فور"و لعل .مشكلة العرش

الذي مل ير يف نفسه جمرد راع ملصاحل املستوطنني، فقبض على األوروبيني املسؤولني " جرانفال"نوع جديد و هو 

و لذلك . و من بينهم عدد من رجال الشرطة و أبعدهم إىل فرنسا) اإلرهاب املضاد(عن االشرتاك يف أعمال 

  .عامةتربص به أصحاب النفوذ يف اإلقامة ال

ألقيت قنبلة على حشد من األوروبيني يف الدار البيضاء و قتلت عددا كبريا  1955يوليو  14ففي احتفاالت 

منهم، فانتهز رجال الشرطة هذه الفرصة و قادوا بأنفسهم األعمال االنتقامية اليت قام ا األوروبيون يف اليوم 



  

  م
 

. سكان املدنيني الذين افتقدوا مجيع وسائل الدفاع عن النفسالتايل، فنهبوا احملال املراكشية و فتكوا بعدد من ال

قد فقد السيطرة على األوروبيني دون أن يكسب ثقة الوطنيني ألنه مل يكن يف استطاعته " جرانفال"فكان 

أن احلل الوحيد ملشكلة مراكش هو عودة ابن يوسف إىل " جرانفال"كان رأي   19.تنفيذ السياسة اليت دعا إليها

خيتلف عنه يف الرأي، إال أن الوزراء اليمينيني يف " فور"و مل يكن . ى األقل، خلع حممد بن عرفةفرنسا عل

  .حكومته هددوا باالستقالة إذا ما نفذ هذه السياسة

كان على الوطنيني إذن أن يتولوا بأنفسهم إقناع الساسة الفرنسيني بضرورة تغيري مبادئهم، ذلك 

مل تكن عناصر املقاومة قد كونت جيشا منظما، مثل  1955ىت صيف سنة و ح. بتوسيع نطاق الكفاح املسلح

و لكن جدت ظاهرة هامة يف مراكش، و هي حتول قبائل الرببر عن . 1954اجليش الذي رأيناه يف تونس سنة 

  .اجلالوي و التفافها حول احلركة

الوطنية كان له نتائج بعيدة  و ملا كانت القبائل الرببرية حتتفظ باستقالل حملي، فإن حتوهلا إىل احلركة

، و هو الذكرى الثانية خللع ابن 1955أغسطس  20د زعماء املقاومة يوم ’فاعتمادا على هذه القبائل أ. األثر

يوسف، ليكون يوما مشهودا يف تاريخ الكفاح املغريب، فقرروا الزحف الشعيب إىل املدن الصغرية الواقعة داخل 

و عجزت القوات الفرنسية عن محاية هذه . يف شرق مراكش مثل وجدة خنيفرة، و: األطلس الوسيط، مثل

و كانت اجلاليات األوروبية يف هذه املدن هي اهلدف الرئيسي هلجوم القبائل، فوقعت خسائر .املدن متاما

ى فادحة يف األرواح بني املستوطنني، و لوحظ أن النساء اشرتكن للمرة األوىل يف الثورة املراكشية مما ساعد عل

  .للتحليل)كيف ذلك(إهلاب محاس اجلماهري؟؟؟

و يبدوا أن القادة املراكشيني نسقوا خططهم مع الثوار اجلزائريني، ألن اجلزائر شهدت يف نفس هذا 

و كان هلذا التنسيق وقع شديد على الرأي العام . اليوم هجمات واسعة النطاق على اجلاليات األوروبية

حلوادث على معارضة اليمينيني، و استطاع أن يدعو زعماء حزب بعد هذه ا" فور"تغلب  20.الفرنسي

و مع ذلك رأى رئيس . ، للتفاوض معهمAix-Les Bains" أيكس ليبان"االستقالل إىل مقره الصيفي يف 

و هو مل يعزله من منصبه إال ليتمكن . حىت ال يغضب اليمينيني" جرانفال"احلكومة أن يضحي باملقيم العام 

و يف املفاوضات اليت جرت مع الزعماء املراكشيني اتفق على .لسياسة اليت دعا إليها هذا املقيممن تنفيذ نفس ا

حل وسطي و هو إبعاد ابن عرفة عن العرش و تأليف جملس وصاية، ميثل مجيع امليول يف مراكش و يوافق عليه 

العرش، يرجع إىل تيقنهم و لعل تغاضي املراكشيني عن التمسك بعودة ابن يوسف مباشرة إىل . حممد اخلامس

و . و أن عودة ابن يوسف إىل العرش ستصبح مسألة زمن. بأن هذا احلل الوسط ال ميكن أن يكون إال مؤقتا

مما يسرتعي االنتباه، أن تصلب بعض الفرنسيني، و مؤامرات النواب اليمينيني ضد املبادئ اليت اتفق عليها 

  .كشية و سهلت على البالد قطع املراحل بسرعة، خدمت يف النهاية القضية املرا "إدغار فور"

                                                 
19 - Voir Le Monde.., du 16 juillet 1955.., p.. 
20 - Voir Le Monde.., du 11 septembre 1955.., p 
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و شعر رئيس احلكومة أن بعض النواب قد جتاوز سلطته، حني ذهب إىل ابن عرفة ليقنعه بضرورة 

و يف . التمسك بعرشه، و رأى أن يقطع على اليمينيني مؤامرام، فقرر نقل ابن عرفة إىل طنجة يف أول أكتوبر

فهو يتألف 21ه مل يراع يف تكوينه االتفاق الذي مت مع الزعماء املراكشيني، منه كون جملس الوصاية، و لكن 15

، و هو عالوة على ذلك "مبارك البكاي"من أربعة أعضاء ال ميثل الوطنيني من بينهم سوى عضو واحد هو 

سلم املقري الوزير األعظم و هو رجل مسن است: أما الثالثة اآلخرون فهم. ينتمي إىل الفريق املتساهل منهم

  .و أخريا العضوان اآلخران من بني الشخصيات املغمورة .1918لإلقامة العامة منذ توليه هذا املنصب سنة 

و إذن فإن رئيس احلكومة الفرنسية إذا  . و مل يكن هذا هو الس الذي يرضى عنه حممد اخلامس

. يني، إال أنه مل ينفذها بأمانة تامةكان قد بدأ فعال باختاذ بعض اإلجراءات العملية اليت اتفق بشأا مع الوطن

و من مث مل يكن هناك ما يلزم الوطنيني بإيقاف عمليات جيش التحرير كما أصبح يسمى، و كما كان يقضي 

مال جيش التحرير يف األشهر األخرية من ’و على العكس اتسعت أ.اتفاقهم مع فرنسا يف حالة تنفيذ مطالبهم

حىت اضطروا إىل . أغسطس 20ن اإلمدادات املتالحقة منذ حوادث و كان الفرنسيون يرسلو . 1955عام 

و حتويل العائدين من اهلند الصينية دون سابق إنذار إىل مشال إفريقيا، و . إطالة مدة اخلدمة العسكرية العادية

  22.ذلك حىت يتجنبوا إعالن التعبئة العامة

جندي و هو رقم مل تصل إيه  200000عدد القوات الفرنسية يف مراكش إىل و أدى ذلك إىل وصول 

و قد أغضبت هذه اإلجراءات كثريا من العائالت الفرنسية، و اشتدت حركة . عمليات اإلخضاع أثناء

و حىت بعض االستعماريني رأى أنه من األفضل إاء أزمة مراكش كي تتفرغ . املعارضة للقتال يف مشال إفريقيا

ة اجلزائر أصبحت عامال مهما، ساعد جارتيها تونس و مراكش فرنسا للقضاء على ثورة  اجلزائر، فكأن ثور 

  23.مساعدة كربى على نيل االستقالل

إزاء هذه التطورات شعر اجلالوي أيضا أنه يدافع عن قضية خاسرة، و رأى أن يسبق سادته الفرنسيني 

يشارك األمة  إنه: " فيه أكتوبر فاجأ اجلميع بتصريح علين قال 26و يف . إىل التسليم باألمر الواقع قبل األوان

و مهما كان الباعث على هذا التصريح، فإنه قد حما أخر .." املراكشية يف املطالبة بعودة سلطاا إىل العرش

على " فور"و حىت هذا الوقت مل جيرؤ . حجة تذرع ا بعض الساسة الفرنسيني ملعارضة عودة ابن يوسف

العرش، بل قال إنه سيرتك منفاه ليقيم بنيس يف جنوب التصريح بأنه سيسمح البن يوسف بالعودة إىل 

و لكن احلوادث جرفت احلكومة الفرنسية فلم تزد إقامة حممد اخلامس يف نيس على يوم واحد، فإن .فرنسا

مجوع الشعب املراكشي توافدت إىل فرنسا الستقباله و أصبحت احلكومة الفرنسية أمام أمر واقع فاستقبلته هي 

و خف ابن يوسف إىل باريس، ال ليستأذن . رئيس دولة و طلبت حضوره إىل العاصمةاألخرى استقبال 

بل ليفاوضها يف تغيري العالقات . احلكومة الفرنسية يف ارتقاء عرشه، فهذا أمر قرره الشعب املراكشي بكفاحه
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منه بأن معظم مل تطل مفاوضات امللك يف باريس ألنه ساير احلكومة الفرنسية إدراكا .القائمة بني البلدين

و على األساس صدر تصريح مشرتك يعرف بتصريح . الشروط اليت عرضتها ال تعدو أن تكون حفظا ملاء الوجه

، و فيه يعلن السلطان قبوله لقرارات جملس الوزراء الفرنسي الصادرة يف 1955نوفمرب  6يف " السل سان كلو"

  24:نوفمرب، و هي تشمل املبادئ اآلتية 5يوم 

  .الوصاية السلطة الكاملة إلدارة شؤون اإلمرباطورية الشريفية منح جملس -1

تأليف جملس وزراء ميثل مجيع االجتاهات السياسية و االجتماعية يف مراكش، و كان مقصود فرنسا ذه  -2

  .العبارة هو إشراك اإلقطاعيني و القواد الذين يسريون يف ركاا يف جملس الوزراء

رنسا لتحديد وضع مراكش كدولة مستقلة مرتبطة بفرنسا برباط دائم من التعاون استئناف املفاوضات مع ف -3

   .، و ذلك دون تدخل من طرف ثالثL’indépendance dans l’interdépendanceاملتبادل 

  .النص على إقامة ملكية دستورية، طبقا لرغبة امللك -4

و شرع يف تغيري . ليت تركها فيهاعاد حممد اخلامس إذن إىل مراكش يف ظروف أفضل بكثري من تلك ا

، الذي رمبا كان يعترب ثورة يف "السل سان كلو"غري أن تصريح . أنظمة البالد الداخلية، على حنو ما سنرى

و على ذلك مل يتوقف . األربعينات، رفضه الوطنيون يف نشوة انتصارهم و مل يرضوا عن إسقاط احلماية بديال

  . لطان كما توقع الفرنسيونجيش التحرير عن أعماله بعودة الس

هل كان امللك بعد عودته إىل العرش يساير جيش التحرير يف أهدافه ؟ أم أنه  : و هنا جيدر التساؤل

كان يكتفي باتفاقية السل سان كلو كمرحلة انتقالية على األقل ؟ و سواء أصح هذا االحتمال أم ذاك، فإن 

سنة و يذكرنا هذا خبطة حزب االستقالل منذ . والء للملكجيش التحرير أعلن عن استمراره يف النضال مع ال

  .اليت اجتذبت القصر دائما من جانبها إىل احلركة الوطنية و مبادئها 1944

. و ظهرت نتيجة ذلك سريعة و حامسة. و هلذه اخلطة فضل إظهار البالد صفا واحدا أمام املستعمرين

م احلماية يف مراكش أصبح غري متناسب مع الظروف ، أعلنت احلكومة الفرنسية أن نظا1956مارس  2ففي 

  )385ص .( و هكذا قطعت مراكش املراحل بسرعة حنو االستقالل السياسي على األقل. اجلديدة

و على عكس تونس و . تسابقت رؤوس األموال األجنبية على املغرب منذ اية احلرب العاملية الثانية

الواليات حيد الذي يستثمر يف البالد، بل وفدت أموال كثرية من اجلزائر مل يكن الرأمسال الفرنسي هو الو 

و استمر العمل به  1906املتحدة و بريطانيا مستندة إىل مبدأ املساواة يف الفرص الذي أقره مؤمتر اجلزيرة سنة 

ل على أنه منذ أن بدأت احلركة الوطنية تتخذ أسلوب الكفاح املسلح شرعت رؤوس األموا. طوال عهد احلماية

  )522ص .(تنسحب من البالد

إنه يسري على النظام االقتصادي املتخلف، أي يكتفي بتصدير تلك املواد اخلام دون االستفادة 

كما أن . من السكان يعيشون على الزراعة أو هامش القطاع الزراعي %80بتحويلها حمليا، مث أن 
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  و
 

لو أا أفادت املغرب من حيث جتهيزه يف عهد احلماية إىل مشروعات غري صناعية و  االستثمارات اجتهت

  )522ص .( بأحدث وسائل العمران

ظهر حممد اخلامس يف بداية عهد االستقالل مبظهر الزعيم الوطين الذي شارك يف الكفاح ضد 

و يف أثناء املعركة الوطنية ضد فرنسا كثريا ما دارت املطالب الوطنية حول إعطاء السلطان حقوقه .االستعمار

و لذلك اعتربت هذه املمارسة بعد االستقالل مظهرا .يف ممارسة السلطة و عدم تعدي احلماية عليهاالتقليدية 

و .و هذا ما يفسر لنا استئثار امللك مبختلف السلطات رغم ازدهار احلياة احلزبية.من مظاهر السيادة الوطنية

ني و تصرحيات امللك نفسه أثناء قد كان من املفروض أن يسود نظام امللكية الدستورية طبقا ملطالب الوطني

غري أن حممد اخلامس اكتفى بإقامة مجعية استشارية واعدا الشعب بإنشاء نظام نيايب .املعركة ضد االستعمار

و احلجة اليت استند إليها هي أن الدول النامية حتتاج أوال إىل تطوير أجهزا اإلدارية قبل . حينما تتهيأ الظروف

و املغرب بالذات كان حيتاج إىل سلطة فعالة ملا تعرض له الوطن من متزق . ياسيأن تفكر يف التطور الس

  .سياسي فضال عن اختالف الرتكيب االجتماعي

و يرجع ذلك إىل ثقل الرتكة اليت خلفها . كذلك افتقد املغرب اخلربات الالزمة لتسيري الشؤون العامة

و . ألف موظف أكثر من نصفهم فرنسيون 80و ففي أخر عهد احلماية كان هناك حن. االستعمار الفرنسي

ففي القضاء مثال انسحب قضاة الصلح الفرنسيون  25.اتضحت مشكلة نقص الكفاءات يف عدة جماالت

و من أسباب . الذين كانوا ينتشرون خاصة يف املناطق الناطقة بالرببرية فاضطر املغرب إىل استبقاء عدد منهم

القضائية و ه املغرب منذ زمن طويل من عدم الفصل بني السلطات نقص القضاة املدربني هو ما درج علي

فسارعت . و كان انتزاع االختصاصات القضائية من رجال اإلدارة هو من أهم مطالب احلركة الوطنية. اإلدارية

و لكنها اضطرت إىل تنفيذ . احلكومة املستقلة إىل إجراء هذا اإلصالح و إلغاء أثار القضاء اخلاص بالرببر

  )521ص .(ك بالتدريجذل

فتأسست بعد االستقالل حمكمة عليا يف .و يف عهد احلماية كان استئناف القضايا اهلامة يتم يف فرنسا

كما عني أحد املغاربة ممثال للنيابة فيها، إال . الرباط تنظر يف القضايا املستأنفة، و عني أحد املغاربة رئيسا هلا

و قد قبل املغرب يف السنوات األوىل من . ني يساعدون القضاة املغاربةأنه تعذر االستغناء عن مستشارين فرنسي

االستقالل عقد اتفاق قضائي مع فرنسا يبيح للمستوطنني تطبيق قانوم املدين يف حالة اخلصومات اليت تقع 

  .بينهم

من ضباط الصف الفرنسيني، و لو أنه بالنسبة للقوات املسلحة   1500كذلك استبقى املغرب حنو 

و يرجع هذا النقص يف الكفاءات إىل إمهال التعليم العصري يف . ن املغرب أفضل منه يف قطاعات أخرىكا

. من األطفال يف سن التعليم %50فلم تكن امليزانية املخصصة لتعليم الوطنيني تكفي ألكثر من . عهد احلماية
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  ي
 

و رغم أن . و تعريب التعليم 26ةمكافحة األمي: و على ذلك كان على املغرب أن جيابه مشكلتني يف أن واحد

حزب االستقالل املتحمس للتعريب كان مشاركا يف احلكم فإنه مل يستطع أن يدفع حركة التعريب بالسرعة اليت  

  .كانت منتظرة منه

فاملغرب . و بسبب ندرة اخلربات أيضا مل يتمكن املغرب من استغالل موارده الطبيعية استغالال مفيدا

و تشمل ثروته املعدنية الضخمة  . من حيث إنتاج الفوسفات و الثالث يف إنتاج الكوبالت هو ثاين أقطار العامل

فكيف نفسر بعد . كما توجد إمكانيات عظيمة لتوليد الطاقة الكهربائية. كذلك مناجم للحديد و املنغنيز

  )522ص (ذلك اخنفاض مستوى املعيشة حبيث مل خيتلف املغرب عن بقية الدول األفريقية ؟

القصر منذ البداية على كسب والء اجليش و تقويته، فعني احلسن قائدا عاما للجيش حىت من  حرص

و أثر احلسن استخدام الضباط و اجلنود املسرحني من جيش االحتالل سواء . قبل أن تسند إليه والية العهد

ص جزء من جيش و حاول يف نفس الوقت أن ميت. ألفا 24أكان فرنسيا أم إسبانيا، و قدر عدد هؤالء بـ

  .التحرير الوطين الذي عمل مستقال عن القصر، و مل خيضع ألي حزب من األحزاب التقليدية

" أوي"باجلوب الشرقي كان " تافياللت"ففي . و قد قوبلت هذه احملاولة برد عنيف يف بعض املناطق

بث أن أعلن بعد االستقالل و مل يل. قد عني حاكما للواحة مكافأة له على نضاله يف املعركة ضد االستعمار

مث حتول إىل حتد صريح للسلطة و نسب إليه أنه اتصل جبهات أجنبية  . أن ااهدين مل يلقوا اجلزاء املناسب

كما فسرت حركته بأا تعرب عن سخط الرببر الذين استاءوا من سيطرة حزب االستقالل على الوزارة ذلك 

 دشاهد ذلك أن العصيان مل يعلن بصراحة إال بعد استبعاو ) للشرح(؟؟؟.احلزب الذي ميثل عرب املدن

  )523ص .(مكانه" إدريس حممدي"الرببري األصل من وزارة الداخلية و تعيني "  احلسن اليوسي"

و الواقع أنه مل تظهر حركة معارضة عامة باسم الرببر، فهؤالء أنفسهم ال جتمعهم لغة واحدة، بل 

و األقرب إىل الصواب هو أن اخلالف اجتماعي أكثر . تفاهم فيما بينهمتنتشر بينهم ثالث لغات و يتعذر ال

عبد "فقد تزعمها الدكتور . منه لغوي، يتضح ذلك من حركة املعارضة اليت نشأت مبنطقة الريف يف الشمال

و استندت . ، أحد الزعماء احملليني"حمجوب أحردان"القائد السابق جليش التحرير، يساعده " الكرمي اخلطيب

ملعارضة إىل عدة حجج، منها متييز سكان املدن على أهل األقاليم الزراعية يف املناصب اهلامة، و منها إمهال ا

فلم ينشأ من بني أهله . الشمال الذي يعاين من فقر شديد حيث كانت اإلدارة األسبانية مله إمهاال تاما

د جيش التحرير و ضباطه عن املناصب العليا بإبعا" اخلطيب"مث ندد . عدد كاف يصلح لتويل املناصب اإلدارية

و مع ذلك فقد وصفت احلركة يف البداية . يف املعركة الوطنيةيف اجليش، مع أن أبناءه هم املضحون احلقيقيون 

و اعرتف ا كحزب سياسي يعرف باسم  1957بأا بربرية عنصرية مث خفف القصر من معاداته هلا سنة 

  .فتم القضاء عليه قبل ذلك عسكريا" تافياللت"ن أما عصيا". احلركة الشعبية"
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  أ أ
 

و هذا ما يفسر لنا اخنراط عدد كبري من . تلقى اخلدمة العسكرية تقديرا كبريا يف املغرب األقصى

فلما حلت احلكومة الوطنية حمل احلماية اهتمت بتدعيم اجليش، كما . املغاربة يف اجليش الفرنسي و األسباين

أما اجلزائر فقد اختذت نفس . و هي ختتلف بذلك اختالفا تاما عن تونس، ولت الضباط مناصب إدارية

ضابط  1200خرجت اإلدارة العسكرية املغربية . أسلوب املغرب يف نطاق أضيق و يف خالل ست سنوات

و نشري ذه املناسبة إىل أن املغرب ألغى . سواء من مدرسة عسكرية حملية أو من املدارس العسكرية الفرنسية

  )524ص .( ظام األسباين متاما، و اعترب النظام الفرنسي عامال موحدا للجيشالن
  

  �1956و�س و ا�ر&�� �و ا��%راج �	ي  -  
  

إذا كان احلبيب بورقيبة قد أظهر بعض امليول حنو احللفاء أثناء احلرب العاملية الثانية على أساس املثل 

ن سلوك السلطات الفرنسية منذ اية احلرب قد دفع برئيس الدميقراطية و األهداف التحريرية اليت أدعوها، فإ

  .احلزب الدستوري اجلديد إىل جتربة سياسة جديدة

و مل .و قد سبق و أن اشرنا إىل الصدى البعيد الذي أحدثه تأسيس اجلامعة العربية يف مشال إفريقيا

غامرة للفرار من تونس لينفذ عمليا و قام مب. يستثن بورقيبة من هذا التأثر رغم مواقفه من اجلامعة العربية

و يروي . السياسة اليت عقد عليها اآلمال، و هي االستعانة بالدول العربية املستقلة يف املشرق لتحرير تونس

أنصاره بكثري من التفصيل، املخاطر اليت تعرض هلا فوق القارب الصغري الذي محله مبحاذاة الشواطئ التونسية 

  .أنه أكمل رحلته على ظهور اجلمال حىت احلدود املصرية إىل أن وصل طرابلس و كيف

و يعترب انتقال الزعيم التونسي إىل القاهرة و انضمامه إىل جلنة املغرب العريب حتوال هاما يف اجتاه 

، أشد الزعماء املغاربة "اخلطايب"فمن املعروف أن هذه اللجنة كان يرأسها األمري . احلزب الدستوري اجلديد

نسيني، و يسيطر عليها حزب االستقالل املغريب الذي يؤمن بأن وجهة املغرب القومية وجهة عربية خصومة للفر 

إسالمية وإذا تتبعنا رسائل؟؟ احلبيب بورقيبة يف خالل هذه الفرتة، نالحظ فعال ميله إىل فكرة التضامن 

  27.العريب

أثناء غيابه، متكن احلزب قيادة احلزب نيابة عن بورقيبة " صاحل بن يوسف"و يف تونس حيث توىل 

، اشرتك فيه ممثلون عن اللجنة التنفيذية 1946أغسطس  23الدستوري اجلديد من عقد مؤمتر وطين كبري يف 

للحزب الدستوري القدمي و احتاد نقابات العمال التونسية، كما أرسل أبناء الزيتونة و احتاد املوظفني مندوبني 

ل على نفوذ احلزب الدستوري اجلديد، و خاصة يف املرحلة اليت اتفق فيها و يف هذا على ما يد. عنهم يف املؤمتر

متاما مع اللجنة التنفيذية للحزب القدمي سواء يف السياسة العربية أم يف نبذ فكرة العمل ضمن إطار احلماية، و 

  .املطالبة باالستقالل التام
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  ب ب
 

أعلن هذا امليثاق . ة ميثاق وطينو نظرا الختاذ مجيع هذه العناصر صدرت قرارات املؤمتر على هيئ

و أمهية هذا القرار هو . سقوط نظام احلماية بعد أن بينوا احليثيات القانونية و السياسية اليت جتعله نظاما باليا

كما أكد امليثاق صفة تونس العربية، . أنه أول مطلب من نوعه يف تاريخ احلركة الوطنية ينبذ مبدأ احلماية كلية

  28.ا إىل اجلامعة العربية بعد حصوهلا على االستقاللو ضرورة انضمامه

و يبدو أن الظروف السيئة اليت أحاطت باجلامعة العربية حينئذ مل تعمل على تثبيت االجتاه اجلديد يف 

، بعد أن ألت 1946و هذا ما قد يفسر لنا عدم تنفيذه للمبادئ اليت دعا إليها سنة . نفس الزعيم التونسي

  .ية يف تونس يف عهد استقالهلاإليه السلطة الفعل

ففي الفرتة اليت قضاها احلبيب بورقيبة يف بالقاهرة مل تكن مشاكل مشال إفريقيا تشغل املشرق العريب 

فلم تول املسألة التونسية االهتمام الذي أمله منها بورقيبة، بل . بنفس األمهية اليت حظيت ا قضية فلسطني

فهو حني يسافر إىل . ئة، و أصبح حيس وانه على الرأي العام العامليأا تركته يعيش يف ظروف مادية سي

الواليات املتحدة األمريكية للدعوة لقضية تونس، ال يستطيع مقابلة وزير اخلارجية األمريكي إال بتوسط السفري 

  )؟لماذا أصبح بورقيبة رأسماليا بعد االستقالل و قريبا جدا من فرنسا؟؟: هامش للتحليل.( السعودي

فكل هذه العوامل جعلته يفكر يف حماولة االتصال بفرنسا مرة أخرى، فيجري حمادثات غري رمسية مع 

امللحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، و يظهر استعداده لعقد معاهدة مع فرنسا تضمن هلا امتيازات 

كما يتضح ذلك من . عليها أي تطورو لكن عقلية الساسة الفرنسيني مل يطرأ . اسرتاتيجيه و اقتصادية واسعة

  .مشروعات اإلصالح اليت قبلوا إدخاهلا يف تونس يف السنوات اليت تلت احلرب

تقرر رفع عدد األعضاء التونسيني يف الس االستشاري حبيث أصبحوا متساوين مع  1945ففي سنة 

. عن كل قسم لوضع امليزانيةو تشكيل جلنة عليا من سبعة أعضاء ) عضوا عن كل فريق 53( عدد الفرنسيني 

و من الواضح أن هذه اإلصالحات ليست هلا أية .كما تقرر زيادة عدد الوزراء التونسيني يف جملس الوزراء

عالقة مبشكلة تونس السياسية، و هي احرتام السيادة التونسية، بل على العكس تؤكد مبدأ السيادة املزدوجة، 

ا أباحت للفرنسيني االشرتاك يف او عالوة على هذا كان متثيل هذه اجلالية األجنبية بصورة . الس احملليةأل

  .أقوى، ألنه يقوم على أساس االقرتاع العام أما انتخاب األعضاء التونسيني فيتم على درجتني

و باإلضافة إىل هذه النقائص، ثبت أن هذه االس االستشارية ليس هلا أثر يذكر على إدارة البالد، 

 1947لمجلس حق مناقشة ميزانية االستعمار األورويب، و حني رفض القسم التونسي مناقشة امليزانية فلم يكن ل

احتجاجا على حماباة املستوطنني، مل تعبأ اإلقامة العامة به و استصدرت مرسوما يبيح لس الوزراء إقرار 

عتداء الدولة صاحبة احلماية على و يظهر مدى ا. امليزانية يف حالة امتناع الس االستشاري عن مناقشتها

  .سيادة تونس، من ختصيص بعض املقاعد يف جملس الشيوخ الفرنسي للمستوطنني الفرنسيني يف الدولة احملمية
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  ت ت
 

توىل صاحل بن يوسف رئاسة احلزب الدستوري أثناء غياب بورقيبة يف مصر و لكن السلطات الفرنسية 

الذي اشرتك فيه  1947املؤمتر الوطين العام يف صيف سنة مل تكف عن عرقلة نشاطه، و خاصة بعد انعقاد 

فقد هاجم البوليس املؤمتر أثناء االنعقاد و قبض على زعمائه و . الوطنيون التونسيون على اختالف نزعام

نكل مبمثلي النقابات العمالية، ألن العمال جيمعون إىل أهدافهم السياسية، مطالب اجتماعية هي أشد إضرارا 

  .املستوطننيمبصاحل 

و ليس من قبيل املصادفة أن تظهر قبيل انعقاد االجتماع اضطرابات بني عمال الشحن يف ميناء 

و اهلدف . ، مما أتاح لقوات األمن تدخل و اإليقاع بالعمال، و ما يعقب ذلك من إزهاق األرواح"صفاقص"

ال ظل نشاطها مكبوتا سنوات بعد و فع. املقصود هو إقناع سلطات احلماية بالتشدد إزاء العناصر الوطنية

  .انتهاء املؤمتر

فقرر العودة إىل تونس . أدرك بورقيبة اليأس من جتربة االعتماد على اجلامعة العربية 1949و يف سنة 

و عاود الكرة لتحقيق أمنيته القدمية، و هي . مقتنعا بأن النضال احلقيقي جيب أن يكون على أرض الوطن

و لكن الصعوبة اليت كان . ذهب إىل باريس هلذا الغرض 1950و يف أفريل . اشرةالتفاهم مع الفرنسيني مب

يصطدم ا دائما هي استمرار السياسة الفرنسية على عدم االعرتاف بشرعية احلزب الدستوري اجلديد منذ أن 

بأن : ائلةو لذلك متسكوا بالفكرة الق. و اعتقادهم أن من املخاطرة التفاهم مع ممثلي الشعب. 1938حل سنة 

احلكومة الفرنسية ال تعرف مفاوضا شرعيا سوى الباي الذي عقدت معه معاهدة احلماية، بل أن بعض هؤالء 

  .الساسة راح يشيع التهم الباطلة حول الدستوريني فاموهم باالنتماء إىل الشيوعية الدولية

ال التونسيني ينضم إىل االحتاد و حىت يبطل الوطنيون التونسيون هذه التهمة، جعلوا االحتاد العام للعم

  .الدويل للعمال األحرار، و هو االحتاد الذي تشرتك فيه النقابات األمريكية و يعترب معاديا للنقابات الشيوعية

فرحات "و قد أشرنا من قبل إىل الصلة الوثيقة اليت كانت تربط هذه النقابة، التونسية القومية اليت أنشأها 

بل أن إنشاء هذه النقابة كان موجها بصفة خاصة ضد النقابة . ستوري اجلديد، و بني احلزب الد"حشاد

  .الشيوعية الفرنسية

، وزير خارجية فرنسا، أن تبادر حكومته برسم سياسة إصالحية Robert Schuman" روبري شومان"رأى 

 1950يونيو  10و يف . يف تونس متجاهلة الزعماء الوطنيني حىت حتتفظ يبتها و خترج من املأزق يف نفس الوقت

أن االستقالل الداخلي هو الغاية السياسية اليت تسعى فرنسا لتحقيقها بالنسبة جلميع : "أصدر تصرحيا مؤداه

  .." الدول اليت تؤلف االحتاد الفرنسي و من بينها تونس

للسيطرة ذلك أن املشرعني الفرنسيني حني وسعوا أسس هذا االحتاد، أدخلوا فيه مجيع البالد اخلاضعة 

و هذا يعين بالنسبة للمحميات خطوة إىل الوراء، ألن الروابط اليت . الفرنسية بصرف النظر عن مركزها الدويل

، تعترب أشد تقييدا من معاهدة احلماية و أدعى منها 1946جتمع بيم أعضاء االحتاد، حسب دستور سنة 
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يتضمن وجود تفوق لدولة األصل، و يشرتط  البقاء، فاإلحتاد الفرنسي ليس مثل الكومنولث الربيطاين، فهو

 29.الدخول يف هيئة دفاعية مشرتكة بني أعضاءه

و رغم هذه القيود اليت ستلحق بتونس إذا ما قدر هلا االنضمام إىل االحتاد الفرنسي، أسرع بورقيبة إىل 

اجلديدة بتعيني إعالن اغتباطه ذا التصريح، و كذلك حاول روبري شومان إثبات صدقه يف تنفيذ السياسة 

مقيم عام جديد من غري الرجال العسكريني، و تألفت وزارة تونسية اشرتك فيها بعض الدستوريني من أجل 

إال أن املستوطنني الذين ال ميكن ألي حكومة فرنسية إغضام، ثاروا على سياسة روبري شومان، و . املفاوضة

و قد . لتأثري على زمالئه من أحزاب اليمني و الوسط، ممثلهم يف جملس الشيوخ، اColonna" كولونا"استطاع 

، و هو املقيم العام يف "جوان"ظهر من خالل األزمة، التضامن الوثيق بني نواب مشال إفريقيا، فصرح اجلنرال 

  .مراكش حينئذ، بأن سياسة اون يف أي مستعمرة تنتقل عدواها إىل البالد ااورة

ي تأكيد السيادة الفرنسية على تونس، و إنذار الباي بضرورة و قدم مستوطنو تونس مطالبهم، و ه

و هي مطالب ال تقارن . احرتام املعاهدات، و إقالة املوظفني الذين ينتمون إىل احلزب الدستوري من وظائفهم

يف شدا مع اعتدال النقاط السبع اليت قدمها احلبيب بورقيبة عند سفره إىل باريس و اعتربها أساسا 

فإن برنامج الزعيم التونسي . 1946فهي تعد تراجعا عن املوقف الذي اختذه احلزب سنة . ت مع فرنساللمفاوضا

مل ميس مبدأ احلماية نفسه، و إمنا طالب بإلغاء مجيع مظاهر اإلدارة املباشرة، مثل موافقة سكرتري اإلقامة العامة 

على األمن يف األقاليم التونسية، و حتويا اإلشراف على املراسيم و إلغاء وظائف املراقبني املدنيني الذين يشرفون 

  30.على األمن إىل سلطات حملية

و يالحظ أن النقاط السبع مل تذكر عبارة االستقالل، بل دار حمورها حول فكرة السيادة التونسية و 

فقط، غري أا  و تتمثل هذه السيادة يف تقوية السلطة التنفيذية اليت تتألف من وزراء تونسيني. ضرورة احرتامها

و أخريا طالب بورقيبة بانتخاب جملس نواب باالقرتاع العام . ال متنع من اشرتاك الفرنسيني يف االس البلدية

  .لوضع دستور لتونس و حتديد العالقات املستقبلية مع فرنسا على أساس احرتام املصاحل الفرنسية

قد صور زعماؤهم حالتهم بشكل يستدر كان طبيعيا أن تتغلب رغبات املستوطنني يف النهاية، ف

عطف الرأي العام، فهم ليسوا كبار مالك زراعيني مثل املستوطنني القدامى، و إمنا يوجد من بينهم عدد كبري 

لن املقيم العام أن املشكلة السياسية ليست ملحة يف تونس، ’أكتوبر أ 17و يف . من صغار املوظفني و العمال

و ذلك هو األسلوب . ه اهتمامها من األن إىل املشاكل االجتماعية و االقتصاديةو أن احلكومة الفرنسية توج

  .املتعارف عليه لدى ساسة االستعمار يف فرنسا، حني يريدون قطع وسائل التفاهم مع الوطنيني بطريقة مؤدبة

و مرة أخرى تتحمل الطبقات العاملة مهمة الرد على تعسف السياسة الفرنسية، و يقوم العمال 

و .، مركز من مراكز االستيطان األورويب، و يقدمون عددا أخر من الضحايا"إنفيدافيل"لزراعيون مبظاهرات يف ا

                                                 
29 - Cullman (Henri), L’Union Française, Paris, 1950..p… 
30- Bourguiba (Habib), La Tunisie et…, op.cit.., pp 220-230. 
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جتد اإلدارة الفرنسية الفرصة ساحنة إلعالن األحكام العرفية و القبض على بعض الزعماء الوطنيني، مث حتاول 

، إال أن هذه 1951فرباير سنة  التخفيف من وطأة العنف، فتصدر عدة مراسيم بإصالحات جديدة يف

فللمستوطنني الفرنسيني حق مشروع يف إدارة البالد مثل . اإلصالحات تقوم على نفس املنهج و املبدأ

و هذا هو موضوع  –و لكن . التونسيني متاما، و على ذلك يبقى متثيلهم يف االس التشريعية و البلدية

  .تشاري الكبريال يرأس املقيم العام الس االس -اإلصالح

و لكن ال تشرتط موافقته على . و كذلك حيتفظ سكرتري اإلقامة العامة باإلشراف على مجيع املصاحل

فالوظائف تقسم مناصفة بني  !! أما الوظائف العامة فيمكن توزيعها بطريقة أعدل. قرارات جملس الوزراء

و . يني، و كذلك ثالثة أرباع الوظائف الصغريةالتونسيني و الفرنسيني، و الوظائف املتوسطة يرتك ثلثها للتونس

خذ كل ما تستطيع :" ه القائل~رغم كل هذا فقد أعلن بورقيبة موافقته على هذه املراسيم جريا على مبد

و هاهم الفرنسيون أنفسهم يصرحون بأن هذه املراسيم ليست إال  31.."لتستعني به على تنفيذ املرحلة التالية

و لكن متضي شهور و .، فعلى التونسيني األن أن يسرعوا باستصدار املراسيم التاليةدفعة أوىل من اإلصالحات

  .تتعثر املفاوضات أمام رب احلكومة الفرنسية

نوفمرب يضمنها احلد األدىن للمطالب التونسية،  3رئيس الوزراء مذكرة يف " حممد شنيق"و أخريا يقدم 

فهو يبدأ . ديسمرب الذي اعترب رفضا باتا هلذه املذكرة 15يف  و ترد عليها احلكومة الفرنسية باجلواب احلاسم

بتجميد عمل فرنسا احلضاري يف تونس و يؤكد الصالت األبدية اليت ال بد و أن تربط مصري تونس بفرنسا، و 

أن أي إصالح تقبله احلكومة الفرنسية ال بد و أن يكون مبنيا على ضرورة اشرتاك املستوطنني يف أي نظام 

  .يتقرر إقامته يف تونسسياسي 

حدا فاصال، أثبت ألنصار التفاهم مع فرنسا أال جدوى من إتباع  1951ديسمرب  15كانت مذكرة 

إال أنه قبل أن ينفذ هؤالء إجراء ما استعدت احلكومة الفرنسية ملواجهة الثورة احملتملة، . الطرق الدبلوماسية

، ليفهم التونسيني 1952يف يناير " دي هوت كلوك"رال فعينت مقيما عاما جديدا من بني العسكريني هو اجلن

  .و بدأ أعماله يف تونس بأن طلب من الباي إقالة وزارة حممد شنيق. أنه عازم على استخدام القوة

يناير أعلنوا فيه سقوط  17و قابل الدستوريون هذا التشدد بتشدد مثله، فعقدوا مؤمترا يف اخلفاء يف 

فبعد أن كانوا يظهرون دائما االستعداد . رة األوىل عن رأيهم يف مستقبل املستوطننيو صرحوا للم. نظام احلماية

للتسليم بامتيازام، قالوا بأم سيصبحون جالية أجنبية يف ظل الدولة التونسية املستقلة، هلم حقوق األجانب 

مث إىل جزيرة " طربقة"ورقيبة إىل و أبعد احلبيب ب. و يف اليوم التايل قبض على مجيع الزعماء الدستوريني. العادية

و مل يطلق سراحه .صغرية قرب ساحل تونس خالية من السكان و سيئة املناخ، تعرضت فيها صحته للتدهور

  .يتبع سياسة جديدة حنو فرنسا Mendès France" منديس فرانس"إال بعد سنتني و نصف حني بدأ 

                                                 
31 - Bourguiba.., Ibid.., p 250. 



  

  ح ح
 

ت بتمردها على السلطات اإلدارية، و كانت ركز دي هوت كلوك أعمال القمع يف املناطق اليت اشتهر 

فأطلق ذئاب الفرقة ". رأس بونا"دائما مركزا لنشاط الوطنيني اخلفي، و أعين ا الساحل اجلنويب الشرقي حول 

) يناير 31إىل  28من ( و يف مدى أربعة أيام . األجنبية للتنكيل بقرى الصيادين اليت تنتشر يف املنطقة

و نرى من . ة من الفظائع ما سجل صفحة سوداء يف تاريخ االستعمار الفرنسي بتونسارتكب جنود هذه الفرق

املناسب أن نسجل هنا بعض الوقائع اليت وردت يف تقرير جلنة التحقيق التونسية مكتفني بذكر ما اعرتفت به 

  ؟؟؟1" أسوشييتدربرس"مراسل " دافدسون"جلنة التحقيق الفرنسية نفسها، و ما شاهده 

  .أخرى 10منازل و سلبت  10ة بين خبار، دمرت يف قري - 

  .منازل و كتاب، و قتل ثالثة من بينهم امرأة حامل 6يف قرية معمورة، دمرت  - 

منزال و سجلت حوادث انتهاك عرض، قتل أثناءها غالمان و أربعة من األطفال الرضع  15يف ترزقه، دمر  - 

  .ألن أمهام حاولن االحتماء م

 32.ألف فرنك 280، قتل مخسة أفراد و دمرت عدة منازل، و غرم األهايل بـKlibia" ةكليبي"يف قرية  - 

و إزاء هذا اإلسراف يف سياسة العنف حتول الباي نفسه إىل معارضة املقيم العام فرفض إقالة وزارة حممد شنيق، 

ا سلبيا مما أيأس الباي و بعث برسالة استنكار إىل رئيس اجلمهورية الفرنسية و لكن الرئيس الفرنسي اختذ موقف

و جعله خيضع أخريا لتهديد املقيم العام و يقيل الوزارة، بعد أن كان دي هوت كلوك قد اعتقل معظم 

و اختار دي هوت كلوك لرئاسة الوزارة . أعضائها ألا جرؤت على رفع شكوى ضد فرنسا إىل جملس األمن

ي ألف وزارة كل أعضائها من طبقة املالك ، أحد اإلقطاعيني الذ"صالح الدين بن باكوش"التونسية 

و شعر دي هوت كلوك عمل . ذلك أن مجيع املثقفني، حىت املعتدلني منهم، أنفو من التعاون معه.الزراعيني

شيء يقوي به مركز ابن باكوش، فوضع بدوره مشروع إصالح جديد، و الفكرة اجلديدة اليت أدخلها يف 

حمل مبدأ السيادة التونسية الذي يتمسك به الوطنيون غري أن مشروعه مشروعه، هي إحالل مبدأ سيادة الباي 

  .ال خيتلف يف لبه عما رأيناه يف املشروعات الفرنسية السابقة

و . 1934سنة " بريوتون"إىل نفس الوضع الذي كانت عليه أيام  1952عادت احلالة يف تونس سنة 

ي يف سياسة العنف، فقد قبل جملس األمن يبدو أن الظروف اخلارجية ساعدت دي هوت كلوك على املض

 و يف. وجهة النظر الفرنسية بعدم اختصاصه و رفض الس يف أبريل إدراج املسألة التونسية يف جدول أعماله

، و 1954-1953سنة " جوزيف النييل"، إىل 1952سنة " أنطوان بينيه"فرنسا تعاقبت حكومات ميينية، من 

و يؤيدهم دي هوت كلوك . عرتضني على حتويل بعض الوظائف إىل التونسينييشتد املستوطنون يف مطالبهم م

                                                 
  :أنظر. و نقله قاراس يف كتابه 1952مارس سنة  8ية يف نشر تقرير جلنة التحقيق التونس - 32

- Garas Félix, Bourguiba et la naissance d’une nation.., op.cit.., p. 
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مستدرا عطف الرأي العام عليهم حني يصرح بأن عائالت املستوطنني كثرية العدد، و أن عدد الوظائف احملدود 

  33.يف تونس ال حيل مشكلة الشباب التونسي املتعطل

  .يوليو يف مصر 23و يف هذه األثناء تقوم ثورة 

شعر الباي أن العروش ال تستقر حتت أصحاا إذا مل يسايروا رغبات الشعوب و حياول أن ميحو و ي

و يف غداة الرد على مشروع دي هوت  .الذكرى الالصقة به، منذ قبل ارتقاء العرش على أكتاف الفرنسيني

س اجلمهورية جملسا يضم أربعني من أعيان تونس، و يربق إىل رئي" سيدي حممد األمني باي"كلوك جيمع 

و هي ضرورة احرتام سيادة احلاكم الشرعي لتونس طبقا ملعاهدة احلماية، : الفرنسية مبا اختذه الس من قرارات

و ال شك أن دي هوت كلوك قد استشاط غضبا هلذا التصرف . و رغبة الباي يف إشراك شعبه معه يف احلكم

و لذلك اكتفت . تعلم أا هي اليت اختارته بنفسهالوال أن احلكومة الفرنسية كانت . و فكر يف خلع الباي

  ..".بأن جملس األعيان ال ميثل أحدا يف تونس: "بالرد على الباي قائلة

جورج "فإن . أكمل تأييدا للمقيم دي هوت كلوك" جوزيف النييل"كان متوقعا أن تكون حكومة 

و لكن الوزير . وزير اخلارجية يف هذه احلكومةاملعروف بعدائه للحركات االستقاللية يف مشال إفريقيا كان " بيدو

فلم ". حممد بن يوسف"الفرنسي كان قد بيت النية على أن يضرب ضربته القاصمة يف مراكش، خبلع السلطان 

  .يشأ أن يوسع دائرة املشاكل االستعمارية باإلضافة إىل اشتداد القتال يف اهلند الصينية يف ذلك الوقت

خري وسيلة لتهدئة األحوال يف تونس هي إبعاد املقيم العام الذي أثار  و رأى الوزير الفرنسي أن

خلفا لدي هوت كلوك، و  " فوازار"الوطنيني دون أن يرضي املستوطنني،و اختار أحد املدنيني و هو سخط 

كان املفروض أن مغزى هذا التبديل يف اإلقامة العامة، هو إدخال إصالحات جدية يف هذه املرة حلل األزمة 

فنظام . صدرت مراسيم اإلصالحات، و لكنها فاجأت التونسيني خبيبة األمل 1954مارس  4و يف . لتونسيةا

مناصفة املقاعد يف االس التشريعية بني املستوطنني و التونسيني ظل قائما، بل أن هذه اإلصالحات، كما 

الس، ألن انتخام يتم بطريقة قد اختصت املستوطنني بتمثيل أقوى يف هذه ا:"علق عليها احلبيب بورقيبة

  :و من اإلصالحات األخرى اليت تضمنها مشروع فوازار 34.مباشرة، أما التونسيون فينتخبون على درجتني

  .زيادة عدد الوزراء التونسيني يف جملس الوزراء - 

  .تطبيق مبدأ االنتخاب بالنسبة للقواد بواسطة االس احمللية - 

دور هذه اإلصالحات حىت لوحظ أن حركة املقاومة املسلحة، أو و مل متض بضعة أيام على ص

و لسنا نعتقد كما يذكر . ، كما يسميها الفرنسيون، قد بدأت تتخذ شكال منظما واسع النطاق"الفالقة"

مارس، و إمنا كانت هي التطور  4بعض الكتاب، أا كانت رد فعل خليبة األمل اليت أحدثتها إصالحات 

                                                 
33 - Julien (Charles André), L’Afrique du Nord en.., op.cit.., p 217. 

و لكن ليس على أساس انتخايب . التونسيني يف االس النيابية و البلدية حىت ذلك الوقت كان احلبيب بورقيبة يقر مبدأ اشرتاك املستوطنني مع -  34

  .أو منحهم نصف املقاعد، و إمنا على أساس أن ختتار احلكومة التونسية بعض أصحاب املصاحل من الفرنسيني و تعيينهم يف هذه االس



  

  د د
 

و من . ، و اليت اختذت يف مرحلتها األوىل شكل اغتياالت فردية1952نضال اليت بدأت سنة الطبيعي حلركة ال

العوامل اهلامة اليت مجعت الشعب التونسي حول حركة املقاومة، هو تنظيم املستوطنني لفرق انتقامية من بينهم 

اد من هذه التنظيمات خطورة و قد ز . ،الغتيال املعروفني بوطنيتهمContre-terrorisme" اإلرهاب املضاد"باسم 

و ال أدل على هذا من حادث اغتيال الزعيم . و ديدا ألمن التونسيني، أن البوليس الفرنسي كان يتسرت عليها

فقد ارتكبت احلادثة يف . 1952على أيدي هذه العصابات يف ديسمرب سنة " فرحات حشاد"النقايب الكبري 

  .د جمهولإحدى ضواحي تونس يف وضع النهار و قيدت ض

  :، و هي1954ساعدا على منو حركة املقاومة املسلحة سنة  آخرينو ميكن ذكر عاملني 

إجياد صلة وثيق منظمة بني فرق التحرير التونسية و بني أكرب منظمة سياسية يف تونس، أال و هي حزب : أوال

ليست إال " الفالقة" و كان بعض الفرنسيني حياول إنكار هذه الصلة كي يثبت أن حركة. الدستور اجلديد

  .جتمعا لبعض ارمني العاديني

  .تويل بعض ااهدين التونسيني، الذين تدربوا يف حرب فلسطني، قيادة فرق جيش التحرير التونسي: ثانيا

  ).عنوان شخصي( المقاومة التونسية المسلحة
  

ىل الغرب حىت حدود ، و منها انتشرت إ"سوسة"بدأت هذه املقاومة املنظمة يف اجلنوب حول مدينة 

و لكن مل يقدر جليش التحرير التونسي أن يبلغ نفس النضج و اتساع النفوذ الذي بلغه جيش التحرير . اجلزائر

. 1954و ذلك لقصر املدة اليت استغرقها الكفاح التونسي املسلح، من مارس إىل ديسمرب .داجلزائري فيما بع

رجال و إن كان جيب  2514ديسمرب مل يكن عددهم قد جتاوز  9فعندما سلم املقاتلون التونسيون السالح يف 

كما أن مخسة عشر ألف تونسي كانوا قد سجلوا . إضافة عدد مماثل تقريبا كان يشتغل لتموين جيش التحرير

   35.أمساءهم يف فرق املقاومة دون أن ينخرطوا فيها نظرا لنقص السالح

و . م اخلونة من التونسيني فضال عن املستوطننيو تزايد ضغط الوطنيني يف املدن، و مشلت اغتياال

شعر هؤالء بأن حيام يف تونس أصبحت غري حمتملة، و لذلك اقرتح بعض التقدميني من املستوطنني يف مايو 

  .بأن تقبل احلكومة الفرنسية أي حل من شأنه إاء األزمة التونسية 1954سنة 

و من شواهد ذلك نقل احلبيب .1954منذ صيف سنة  و إلذن، فحركة املقاومة قد بدأت تؤيت مثارها

يطلب الثقة  إىل اجلمعية الوطنية" منداس فرانس"فلما تقدم . بورقيبة من معتقله املنعزل إىل األراضي الفرنسية

و بدأ املستوطنون . بوزارته، كان مما أشتمل عليه خطابه، الوعد حبل األزمة التونسية على أساس دميقراطي

كومة الفرنسية اجلديدة ال تنوي اخلضوع هلم مثل سابقتها، ألن منداس فرانس كان من بني حيسون بأن احل

فأخذ املستوطنون يضعون العراقيل يف وجهه ) تعليق( الساسة الفرنسيني القالئل الذين يدركون تغريات العصر؟؟

  .املقيم العام" فوازار"و قاموا مبظاهرات إلقالة 

                                                 
35- Garas (Félix), Bourguiba et la naissance d une nation, 1956, p 229. Sq. 
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فما كاد ينهي . سريع يقطع على املستوطنني خط الرجعة قراراذ و شعر منداس فرانس بضرورة اخت

من  31، حىت قام برحلة خاطفة إىل تونس يف 1954يوليو  20يف " جنيف"مشكلة اهلند الصينية بتوقيع اتفاقية 

و هناك أعلن قبول حكومته ملبدأ احلكم الذايت لتونس، على أن يتم حتديد العالقات بينها و بني . نفس الشهر

  .رنسا بواسطة املفاوضات بني الطرفنيف

رحب بورقيبة من مكان إقامته اجلربية ذه اخلطوة، و لكن هذا مل ينه حالة اعتقاله، فبقيت مشكلة 

و كان من العبث أن يبعد احلزب الدستوري، و هو أكرب منظمة سياسية يف البالد، . اختيار املفاوض التونسي

و . يا مع الدستوريني على تأليف وزارة جديدة برئاسة أحد املستقلنيفاتفقت فرنسا ود. عن هذه املفاوضات

على أن يشرتك معه ثالثة من . ، و هو من كبار املالك الزراعيني"طاهر بن عمار"اختري هلذا املنصب 

، "جلويل"و " حممد املصمودي"و " املنجي سليم"و وقع االختيار على . الدستوريني ليتولوا مهمة املفاوضات

  .و اشرتطت فرنسا أن تكون بقية الوزارة من احملايدين يف هذه املرحلة. وا وزراء دولة يف حكومة ابن عمارليكون

كان منداس يأمل من وراء هذه اإلجراءات إاء حركة املقاومة املسلحة، و فعال وجه املقيم العام 

قاتلني بتسليم أسلحتهم إىل ، نداءا إىل مجيع املBoyer De La Tour" بوييه دي ال تور"اجلديد اجلنرال 

و مل يكن . السلطات الفرنسية، واعدا إياهم بعدم تعرضهم ألية مؤاخذة إال يف حالة ثبوت خمالفة للقانون العام

جيش التحرير التونسي غرا حبيث يطمئن إىل هذا الوعد، بل لوحظ أن القتال عاد فاشتد يف شهر سبتمرب، و 

  .حجة كي ترتاجع حكومتهم عن سياستها إزاء تونس أراد املستوطنون أن يتخذوا من ذلك

و رمبا كانت احلكومة الفرنسية مستعدة للرتاجع لوال أن ثورة اجلزائر هبت يف هذه األثناء و أصبح 

و لذلك اضطرت اإلقامة العامة إىل وضع شروط جديدة إلاء القتال يف . إاء القتال يف تونس أمرا ضروريا

و مبقتضى هذه الشروط مل  1954نوفمرب  6غا مشرتكا مع احلكومة التونسية يف تونس، و أصدرت بذلك بال

تصبح سالمة املقاتلني التونسيني رهنا بوعد فرنسي فقط، بل بناءا على اتفاق بني احلكومة التونسية و اإلقامة 

  .العامة

ه لسالحه، و ينص هذا االتفاق على أن تسلم السلطات التونسية تعهدا فرديا لكل مقاتل عند تسليم

 9للمجاهد احلرية يف أن يسلم السالح للسلطات الفرنسية أو التونسية و حدد أخر موعد لقبول التسليم يف 

أبرز موقف .و أعلن احلبيب بورقيبة و الزعماء الدستوريون، الذين تبعوه، موافقتهم على هذه الشروط. ديسمرب

ف الذي كان قائما بصورة خفية بينه و بني سكرتري عام احلبيب بورقيبة من مسألة املقاتلني التونسيني، اخلال

  .الذي اعرتض على مبدأ تسليم قبل االتفاق على مسألة االستقالل" صاحل بن يوسف"احلزب، 

 5كادت احلوادث تؤيد وجهة نظره، خاصة عندما أسقطت اجلمعية الوطنية حكومة منداس فرانس يف 

و أعاد املستوطنون احملاولة كي تقلب احلكومة اجلديدة سياسة . يا، بسبب سياستها يف مشال إفريق1955فرباير 

سابقتها مستغلني الظروف اجلديدة اليت ترتبط على تسليم جيش التحرير، لوال أن خليفة منداس فرانس و هو 

التجمع اليساري "كان يعترب نفسه زعيما لتجمع من األحزاب عرف نفسه بأنه   ،Edgar Faure" إدغار فور"



  

  ر ر
 

فاختذ خطوة حامسة كي يقطع ا خط الرجعة على . Le Rassemblement Républicain de Gauche" رياجلمهو 

فدعا إليه احلبيب بورقيبة و أصدر معه تصرحيا مشرتكا يقيد كال الطرفني حبل وسط، و هو تأكيد . املستوطنني

  . رجية و الدفاعمع النص على احتفاظ فرنسا بشؤون اخلا. يوليو خبصوص احلكم الذايت 31تصريح 

 3و ال شك أن هذا التصريح ساعد على اإلسراع بوضع التفصيالت اليت اشتملت عليها اتفاقيات 

  .خبصوص وضع تونس يف ظل االستقالل الذايت 1955يونيو 

و . كانت هذه االتفاقيات جناحا لفرنسا أكثر منها لتونس) تغيري العبارة( و كما سنرى بعد قليل؟؟؟ 

ر العمل ذه مو لو است. من أن بورقيبة نفسه، رأى فيها جمرد مرحلة حنو االستقالل ال أدل على ذلك

االتفاقيات بأكملها لتأيدت وجهة نظر صاحل بن يوسف مرة أخرى يف معارضته لبورقيبة، الذي وافق على هذه 

تفاقية يف االتفاقيات، لوال أن عدة ظروف طرأت فساعدت الزعيم التونسي على التخلص من قيود تلك اال

، أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة 1956مارس  20و ذلك حني أعلن يف . وقت أقصر بكثري مما كان يتوقعه

  .تتوىل شؤوا اخلارجية و شؤون دفاعها بنفسها، مع االحتفاظ ببعض االمتيازات لفرنسا

  :و ميكن رد هذه الظروف إىل عاملني أساسيني مها

  .قيبة و صاحل بن يوسف و انقسام احلزب الدستوري اجلديد على نفسهاشتداد اخلصومة بني بور : أوال

  .تطور الثورة اجلزائرية و ازدياد وطأا على اجليش الفرنسي: ثانيا

جبميع الوسائل حىت  هو تفسري ذلك أن بورقيبة دعا زميله القدمي، صاحل بن يوسف، و حاول اسرتضاء

و لكن صاحلا أصر على موقفه و رفض . اليت متر ا البالدال يضعف مركز احلزب يف هذه املرحلة اخلطرية 

و مع أن املؤمتر أعلن موافقته على سياسة . 1955حضور املؤمتر العام الذي دعا إليه رئيس احلزب يف أكتوبر 

و كان معىن هذا أنه . بورقيبة إال أن هذا مل مينع التفاف عدد كبري من التونسيني حول صاحل بن يوسف

سياسية جديدة قبيل إجراء االنتخابات اليت كان ال بد منها الختيار مجعية تأسيسية تضع  سيتزعم حركة

  .دستورا للبالد يف ظل النظام اجلديد

و . و كان من املمكن أن يسوء مركز بورقيبة يف هذه االنتخابات لو بقيت االتفاقيات مع فرنسا على حاهلا

و ذا املنطق استطاع بورقيبة أن . نفوذ فرنسا يف تونس معىن انتصار صاحل بن يوسف، هو زوال ما بقي من

يقنع احلكومة الفرنسية بضرورة التخلص من الشروط القاسية يف االتفاقية حىت ال يرتك اال ألنصار بن 

  .1956مارس  20يوسف، و هكذا ظفر بورقيبة بإعالن 
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األمر عاملية األوىل تسارعت األحداث بشكل ملفت لالنتباه يف بلدان مشال إفريقيا بعد اية احلرب ال

اخل املشهد السياسي د بظهور أحزاب خمتلفة االجتاهات وجود حركية سياسية جادة كللت الذي ساهم يف

ظروف احلرب العاملية  فربز الوعي السياسي لدى طبقات خمتلفة من اتمع، سامهت يف وجوده.الشمال إفريقي

 أو فالحني يف املصانع كعمال  ، سواء كمحاربني يف جبهات القتال أوإفريقيامشال  مسلمي فيها كاشرت  األوىل اليت

ل إفريقيا إىل االستغالل االستعماري الفرنسي املكثف خدمة للمشاريع خضعت كل بلدان مشا و قد".املرتوبول"يف 

   .املتنوعة اليت وفرت هلا فرنسا إمكانيات ضخمة" الكولونيالية"

، عندما بدأ األوروبيون يتخوفون من عودة 1915هذا الطرح وجدناه حىت قبل اية احلرب، أي خالل سنة 

لتمرد على سلطة اإلدارة االستعمارية، خاصة بعد ما تأكد اجلميع من هروب اجلزائريني و املغاربة و التونسيني إىل ا

الذين  وصفوف اجليش،عدد كبري من املسلمني، تنصال من عملية التجنيد اإلجباري اليت كانت متواصلة، و من 

انية و بدأو يف االختفاء داخل قرى و مدن املرتوبول هروبا من القتال ، و هناك منهم من فضل السجون األمل

  1.احملتشدات على أن يبقى يدافع على قضية ليست بقضيته

ظهرت األحزاب السياسية و اجلمعيات الدينية للدفاع عن مصاحل شعوب مشال إفريقيا، فتبلورت األفكار 

اندالع    كربى، امتدت قرابة عقدين كاملني قبلاليف قضايا جديدة نتيجة التحوالت اليت أفرزا اية احلرب 

و مع بداية هذا الصراع، ازدادت اهلوة اتساعا بني فرنسا و شعوب .1939ع العاملي الثاين يف سبتمرب من سنة الصرا 

غري من معطيات كثرية  ،و استسالمهم لشروط 1940يف جوان  درجة أن هزمية فرنسا أمام أملانيامشال إفريقيا إىل 

باختالف الظروف الدولية و  ،إذ أنهالثالثة إفريقيا الوطنيني يف أقطار مشال يف الصراع القائم بني االستعمار و

  2.احمللية، حتولت مطالب الوطنيني، من املطالبة باإلصالحات إىل املطالبة باالستقالل

الذي باشرته احلركة الوطنية يف أقطار مشال إفريقيا، يكاد يكون متشابه بالرغم من  السياسي إن العمل

تونس، ألن  عن الوضع يف املغرب ومثال، خيتلف  اجلزائر،فالوضع يف  .رملستعمر املختلفة من بلد ألخظروف ا

اتفاقية  عكس املغرب الذي مجعته مع فرنسا 3.نسيةاجلزائر بالنسبة للفرنسيني مل تشكل يوما سوى مقاطعة فر 

                                                 
1- A.W.O, dossier presse, L’Echo d’Oran, du 03 janvier 1940. 

م،بالتعاون مع ديوان املطبوعات .م.داغر، دار احلداثة للطباعة و النشر و التوزيع، ش.كميل ق: غرب العريب احلديث، ترمجة، امل)أمني( مسري  - 2

  .141- 73، ص ص 1981، 2اجلامعية باجلزائر، بريوت، ط
      سحة اال للنظام العسكري، الذي فا" شارل العاشر"مرت فرنسا مبراحل عصيبة عشية غزوها للجزائر بدأ مبحاولة االنقالب اليت قضت على  -  3

        يكون " حاكم عام"فتم تعيني .ليقنن تنظيم املمتلكات الفرنسية يف مشال إفريقيا 1834جويلية  22جاء قرار .1845سوف يدوم إىل غاية 

      و " القرارات امللكية"زائر بقيت تسري بنظام كما أن اجل. تابعا لوزارة احلربية، يساعده يف مهامه حماسب مدين، وكيل للجمهورية و مدير للمالية

  :ألكثر شروحات ينظر. 1947معىن ذلك، نظام تشريعي خاص سوف يدوم إىل غاية سنة .ليس بقوانني املرتوبول

- Collot (Claude), Les institutions de l’Algérie durant la période coloniale 1830-1962, CNRS Paris, OPU Alger, 
1987, p 7. 
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" باردو" فرنسا معاهدة احلماية املعروفة مبعاهدة و تونس اليت أبرمت معها 1912،1سنة مارس من  30يف الوصاية 

   1881.2ماي  12يف 

، يف كل من اجلزائر و تونس و املغرب كما اختلفت احلركات الوطنية من حيث نشأا و اجتاهاا،

فمثال كان لتأخر . إدارا و حبسب الظروف اليت أحاطت باحتالل كل منها و الطرق اليت اتبعت يف استعمارها

بة سياسة التجديد و الفرصة لتجر  حيث أتيحت لتونسأسبابه،  احتالل تونس حنو نصف قرن عن اجلزائر

  3.النظام الدستوري احملدود يف عهد ما قبل احلماية اإلصالح، بل حىت

إال أن العديد من الباحثني يعتربون أن الربع األول من القرن العشرين هو مبثابة العهد اجلديد الذي شهد 

ي أبرزها، اإلضرابات و العرائض و املفوضني، إىل جانب ميالد أشكال جديدة من املقاومة ضد االحتالل الفرنس

و اجلمعيات و النقابات العمالية و  ،الصحافة و املقاالت املنتقدة للسياسة الفرنسية: خاصة منها،توفري وسائلها

غري أن بدايتها كانت يف اجتاه املطالبة باإلصالحات االجتماعية و االقتصادية و السياسية إلصالح .األحزاب

  4.وال املسلمني يف مشال إفريقياأح

هور إن الصعوبات االقتصادية و الظروف االجتماعية املتدهورة، هي األخرى حطت بكل ثقلها يف ظ

توفرت كل الشروط لتنظيم احتجاجات للمطالبة بتحسني  شمال إفريقيا، حيثالوطنية يف البلدان العربية ب

و أكدت  .الذي طال السكان يف األرياف و حىت يف املدن الظروف االجتماعية للمسلمني ضد البؤس و احلرمان

كل مطالب الوطنيني يف هذه املرحلة على األوضاع املعيشية لسكان مشال إفريقيا و ضرورة  إقدام السلطات 

 5.االستعمارية على إجياد احللول املناسبة هلا

                                                 
بغرض تثبيت نظام عادي يف املغرب، قائم على النظام الداخلي و " موالي احلفيظ" امللك  احلكومة الفرنسية و حكومةأبرمت اتفاقية الوصاية بني - 1

توقيع عليها من بنود، و مت ال) 9(و قد اشتملت على تسعة . األمن العام، مما سيسمح بالقيام بإصالحات ستساهم يف التطور االقتصادي للبالد

  . هجرية 1330ربيع األول من سنة  11املوافق لـ  1912مارس  30الطرفني يف مدينة فاس يف 
        إدارة  موقع فرنسا يف استغالهلا االستعماري ملناطق مشال إفريقيا، إذ أقدمت السلطة املركزية يف باريس على إحداث" باردو"عززت معاهدة  -  2

و     . إىل جانب اإلدارة التقليدية التونسية اليت أصبحت مسخرة خلدمة اإلدارة االستعمارية ،Résident général" مقيم عام"فرنسية جديدة يرأسها 

  . 1881ماي من سنة  12أبرمت هذه املعاهدة يف 
  :من الذين كتبوا بإسهاب كبري عن احلركات التحررية و القومية يف مشال إفريقيا  ينظر كل من -  3

  .1993، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، 5عالل، احلركات االستقاللية يف املغرب العريب، طبعة الفاسي  -

- Le Tourneau Roger, Evolution politique de l’Afrique du nord musulmane 1920-1961, Armand Colin, Paris, 
1962.  
- Julien Charles André, L’Afrique du Nord en marche : nationalisme musulmans et souveraineté française, 3e 
éditions, Julliard éditions, Paris, 1972. 
- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemporaine 1871-1954, t2, PUF, Paris, 1979. 
- Ageron Charles Robert, politiques coloniales au Maghreb, collection Hier, PUF, Paris 1972. 
4- Djeghloul (Abdelkader), Eléments d’histoire culturelle Algérienne, collection patrimoine, ENAL, Alger, 1984, 
p 200. 
5- Valette (Jacques), La France et L’Afrique, L’Afrique française du Nord 1914-1962, Sedes éditions,            
Paris, 1993, pp 14-15. 
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جرين التونسيني و هو الذي أهلم مشاعر جمموعة من املها "ولسن"لعل خطاب الرئيس األمريكي 

1" جملة املغرب"اجلزائريني لتأسيس 
Revue du Maghreb  2"باش حانبةحممد "حتت مسؤولية التونسي  1916سنة 

Bach-Hamba  ا بنضال سياسي و أيديولوجي مكثف أين نددت يف العديد من املراتوبالسلطة  اليت باشرت كتابا

  .االستعمارية يف تونس و اجلزائر

ذلك إىل ما بعد ك ، و بقيتغري كافية ملتعلقة بتاريخ احلركة الوطنية يف بلدان مشال إفريقياالكتابات ا إن

ريح  هبوب و كان علينا انتظار 1962.3و  1952املغرب من االحتالل الفرنسي فيما بني  مرحلة حترير بلدان

 خرى حاولت إعادة قراءةالتجديد اليت مست الدراسات املتعلقة باحلركات الوطنية حىت نشهد بروز كتابات أ

  4.املسار العام هلذه احلركات من خالل الكشف عن حقائق تارخيية جديدة

من خالل ما  كما أن خارطة عامل ما بعد احلرب العاملية األوىل جسدا هيمنة الدول صانعة االنتصار

اليت كانت تعيش  تلك ذلكأمال كل الشعوب و القوميات، مبا يف  لصلح اليت مل ترضيألت إليه كل نتائج مؤمتر ا

للقوى االستعمارية " الضمان اللوجسيت"املستعمرات بلعب دور حيث اكتفت  .األورويب حتت وطأة االحتالل

الكربى، خاصة يف اجلانب االقتصادي، و ذلك لتوفريها للموارد و األسواق، مدعمة باليد العاملة اليت كانت 

  .املستعمرات هذه توفرها

اليت " املهمة احلضارية" لفرنسي حدود يف بالد املغرب، بدليل انتصار إيديولوجية مل يكن لالستعمار ا

تسلمون فرضتها على ضحاياها العاجزين على توحيد مقاومة حقيقية مما جعلهم يسجاءت ا فرنسا االستعمارية و 

  .دولة مستقلة فلم يبقى يف بالد املغربيف النهاية للقدر احملتوم، 

                                                 
و بداية من . ، و هو من أصول تركية و حيمل اجلنسية التونسية"حانبة-حممد باش"من طرف  1916يف سويسرا سنة " جملة املغرب"أنشأت  -  1

مذكرة   من إرسالجزائريني 3تونسيني و  4متكنت جمموعة مشكلة من  1919و يف سنة . بدأت تطالب باستقالل كل من تونس و اجلزائر 1918

  :ينظر كل من..إىل الزعماء اتمعني يف قصر فرساي  حتتوي على جمموعة من املطالب اليت ختص حتسني ظروف املسلمني األهايل يف القطرين 
- Tlili Béchir, Crises et mutations dans le monde islamo-méditerranéen contemporain 1907-1918, publications de 
l’Université de Tunis, 1978. 
- Benhabilès Chérif, L’Algérie Française vue par un indigène, imprimerie orientale Fontana Frères, Alger, 1914, 
p 129. 

  .ال تتوفر أي مكتبة جزائرية على أعداد هلذه الة و هي موجودة يف تونس و يف املكتبة الفرنسية بباريس :مالحظة
الوطنية يف اجلرائد و هو رئيس حترير الة اليت أسسها يف  بكتاباتهاشتهر . و هو األخ األصغر لعلي باش حانبة 1881ولد حممد باش حانبة سنة  - 2

و و كانت هذه الة الشهرية تنتقد بشدة الواقع االستعماري الذي فرضته فرنسا على الشعبني اجلزائري ". جملة املغرب" 1916سويسرا سنة 

غري أن سلطات اإلدارة االستعمارية قامت مبصادرة كل األعداد اليت كانت ترسل إىل تونس و . و كانت تطالب بإصالحات عميقة للشعبني.التونسي

يف  1920ديسمرب من سنة  27تويف يف . أين ندد فيه بسياسة املشاركة مع فرنسا" التونسي و فرنسا-الشعب اجلزائري: ألف مذكرة بعنوان. اجلزائر

 des deux rives.eu/index.php http://www.citoyens :أنظر.أملانيا
  :هنا إىل مؤلفات عديدة تناوهلا مؤرخون فرنسيون بالدرجة األوىل، و اليت تناولت املوضوع و نذكر منها على وجه التحديد ميكننا اإلشارة   -  3

- Julien Charles André, L’Afrique du Nord en marche.., op.cit. 
- Le Tourneau Roger, Evolution politique de l’Afrique du Nord musulmane.., op.cit. 
- Nouschi André, La naissance du nationalisme Algérien 1914-1954, éditions Minuit, Paris 1962. 
4- Sur ce sujet voir la thèse de Kaddache : 
- Kaddache Mahfoud, La vie politique à Alger de 1919 à 1939, SNED, Alger, 1970.  
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اتيجيه اسرت - الطبيعية و اجليو إسرتاتيجية يف اخلريطة مكانة ، جندها حتتلمشال إفريقياة و بالعودة إىل منطق

كلم من الغرب إىل الشرق، 4000فهي متتد على مسافة أكثر من  .البوابة الرئيسية هلا بذلك تعتربللقارة السمراء، و 

ماليني   6 شرقا، و حتتل مساحةOural 1"أورال"أي ما يعادل امتداد القارة األوروبية من األطلسي غربا إىل جبال 

استنادا إىل " الغرب"كما أطلق على منطقة املغرب كلمة  2.من مساحة القارة األوروبية %60 ، أي ما يساوي2كلم

املغرب األقصى غربا إىل ضفاف ر النيل شرقا، و من البحر األبيض املتوسط مشاال إىل امتداد املنطقة من 

غري أن . و جتمع بني دول ليبيا و تونس و اجلزائر و املغرب األقصى و موريتانيا.وباصحاري منطقة الساحل جن

: موضوع دراستنا يدفعنا إىل تقليص املوضوع إىل الدول اليت كانت خاضعة لالحتالل الفرنسي يف الشمال و هي

  3.اجلزائر و تونس و املغرب األقصى

يث جند يف الشمال املغرب صائصهما الطبيعية، حنتني خبوعتني متبايتفرق اجلغرافيا الدول الثالثة إىل جمم

فصل بينهما اخلط الشمايل اليت ي و شبه استوائي، و يف اجلنوب الصحراء املغربية املنتمي للجهة املتوسطية مبناخ

يف لى الشرقي يف املغرب، و األطلس الصحراوي لألطلس األع املنحدرات اجلنوبية ألخر الواحات اليت تتجه حنو

 و 2كلم  765000 من بالد املغرب املتوسطي بذلك حيتل اجلزءو . السالسل اجلبلية يف قفصة التونسية زائر حنواجل

  2.4كلم  2052000 اجلزء الصحراوي منه حوايل

جزيرة "إن التسمية اليت أطلقت على هذا اجلزء من مشال إفريقيا من طرف العرب القدامى على أا 

سدها العزلة اليت يوجد عليها املغرب املتوسطي عن باقي بقاع البالد العربية شرقا و جت L’Ile du couchant" املغرب

هذه  .الصحراء اإلفريقية جنوبا على مسافات أالف الكيلومرتات، مما جيعل هذه العزلة أكثر شدة و وضوحا

أطلق عليها املستعمر املناطق اليت تتشكل من األجزاء الشمالية من تونس و اجلزائر و املغرب األقصى، هي اليت 

مع مطلع القرن العشرين، و ذلك حىت يتم متييزها عن املنطقة " إفريقيا الشمالية الفرنسية"الفرنسي اسم 

   5.الصحراوية

بني دوائر و كلم من الغرب إىل الشرق   2400كما متتد بالد املغرب من اجلهة الشمالية على مسافة 

اهلالل "تذكرنا باجلزء الغريب من منطقة  جلغرافية و املناخ السائد فهيا و ذه البنية. مشاال °37و °29 العرض 

  6.الذي جيمع بالد الشام كاملة و األردن و فلسطني" اخلصيب

                                                 
كلم، و تعترب احلد التقليدي الفاصل بني القارة   2500روسيا حاليا، متتد من الشمال إىل اجلنوب على مسافة ) سابقا( سوفيتيةسلسلة جبال  - 1

األمر الذي . كما يزخر باطن أراضيها و حميط جباهلا مبوارد طبيعية هامة مثل الفحم و احلديد و النفط. م1894 على ارتفاع األوروبية و القارة األسيوية

: مثلجعل املنطقة أحد أكرب املناطق الصناعية يف روسيا، حيث انتشرت صناعات هامة منها احلديد و الصلب و الصناعة الكيماوية حول مدن كبرية 

  :أنظر..،Sverdlovsk, Tcheliabinsk, Magnitogorsk, Oufa...مانيتوغورسك و أوفا ليابينسك وسفيدلوسك و تشي

- Dictionnaire encyclopédique Petit Larousse illustre1984, librairie Larousse, Paris, 1980, pp 1575-1576. 
2- Lacoste (Yves et Camille), L’Etat du Maghreb, éditions la découverte, Paris, 1991, p 19. 
3- Amin (Samir), Le Maghreb moderne, éditions de minuit, Paris, 1970, p 9. 
4- Ibid.., p 10. 
5- Lacoste (Yves et Camille), L’Etat du Maghreb.., op.cit.., p 20. 
6- Amin (Samir).., op.cit.., p 10. 
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على بالد سوريا باعتبارها بالد جبلية، األمر نفسه ينطبق على " بالد األطلس"لقد أطلق اإلغريق تسمية 

و تتعدى أوجه التشابه مع بالد سوريا . م1000الدمها على علو يفوق املغرب األقصى و اجلزائر اليت توجد نصف ب

نسبة التساقط اليت تعترب غري كافية و غري منتظمة و موزعة توزيعا متذبذبا، حبيث أن ثلث البالد  لتشمل أيضا

  1.ملم من األمطار، و هو احلد األدىن لتنظيم زراعة احلبوب و الزراعات املتوسطية400يستقبل أكثر من 

كما متكن التضاريس و املناخ و الغطاء النبايت من التمييز بني املنطقة املتوسطية و منطقة السهوب يف كال 

ففي املغرب األقصى توجد سلسلة األطلس األعلى اليت حتتوي على أعلى قمة .من البلدان الثالثة من بالد املغرب

ب فهي تغطي مناطق املغرب األطلسي كما تغطي أما مناطق السهو . م4165جبلية يف مشال إفريقيا على ارتفاع 

  .جمموع املغرب الشرقي الذي يعترب امتدادا للمنطقة الغربية من اجلزائر

األطلس التلي الذي  حيث جند. أما يف اجلزائر، فيمتد اجلزء الشمايل منها على سلسلة ساحلية هامة 

، منها سهول وهران و جمموعة سهول ساحلية بني، جيمع كلم  150إىل  70ميتد على مسافة  عرضية ترتاوح ما بني 

 أما باجتاه غرب اجلزائر، فتوجد سلسلة جبلية. سهول منطقة الشلف و املتيجة يف وسط البالد و سهول عنابة

يس و تسالة، و هي أقل ارتفاعا عن املناطق الشرقية اليت تتشكل من ر شموحدة بني مرتفعات الدهرة و الون

باجتاه اجلنوب فتوجد اهلضبة الصحراوية أم . م2308ن و البابور اليت يصل ارتفاعها إىل مرتفعات جرجرة و البيبا

القدمية اليت تشمل جمموعة سالسل جبلية املشكلة لألطلس الصحراوي ممتدة من الغرب إىل الشرق حتتوي على 

و مرتفعات احلضنة و  م، منها جبال عمور و مرتفعات أوالد نايل2236مرتفعات القصور، أعلى قمة ا تصل إىل 

  2.م2329على ارتفاع  الشيليةاألوراس اليت توجد ا أعلى قمة يف اجلزائر ممثلة يف جبال 

م بالنسبة 800م بالنسبة للجزائر و 900م، مقابل 300ال يتعدى  عخبصوص تونس، فإن معدل االرتفا 

التلي مع األطلس الصحراوي مما يعطي و امليزة اليت تشتهر ا تونس تكمن يف اشرتاك األطلس . للمغرب األقصى

كاب "م باجتاه اجلنوب الغريب حنو الشمال الشرقي ممتد حنو 1544خط القمة التونسي الذي يوجد على ارتفاع 

و بالتايل، فإن هذه القمة 3. م فقط1590على ارتفاع " الشعنيب"أين توجد أعلى مرتفعات جببال   .Cap bon" بون

و أخرى  سطية يف الشمال، و منطقة تونسية يف اجلنوب مشكلة من منطقة سهبيةتفصل بني منطقة تونسية متو 

 .صحراوية

ملم و يف بعض األحيان يصل إىل أكثر من مرت يف قمة 400ميتاز مشال خط القمة بتساقط أمطار تتعدى 

ناطق قابس فهو جمال امل- أما جنوب خط القمة، و إىل غاية اخلط قفصة". عني الدراهم"مبنطقة " كرومريي"

                                                 
1- Amin (Samir), Amin (Samir), Le Maghreb moderne, op.cit..,  p 10. 
2- Ibid.., pp 11-12. 
3- Julien (Charles André), Histoire de l’Afrique du Nord des origines à 1830, éditions Payot et Rivages, Paris, 
2éme éditions, 1951-1969-1994, p13.( Cet ouvrage avait fait l’objet d’une première éditions, en 1931. En 1951, 
Charles André Julien décidait de le remanier et de l’actualiser avec l’aide de Christian Courtois et de Roger Le 
Tourneau. C’est cette dernière version, inchangée, que nous reprenons ici.) 
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ملم و متتاز مبناخ جيمع بني املتوسطي و القاري و  400إىل  200السهبية اليت يرتاوح فيها معدل التساقط ما بني 

 1.الذي يعرف بصيف حار و شتاء بارد خاصة على امتداد املناطق احلدودية بني اجلزائر و تونس

ألضالع حمصورة بني مياه األطلسي كما تشكل مشال إفريقيا كتلة من األراضي العالية على شكل رباعي ا

و املالحظ على األطراف األربعة لرباعي األضالع أا . غربا و املتوسط مشاال و رمال الصحراء الشاسعة جنوبا

بقلة األراضي املنخفضة حيث يغلب عليه  و ميتاز اجلزء الغريب من املغرب و الشرقي من تونس. غري متساوية

  2.اطة مبجموعات جبلية تندمج يف املشهد الطبيعي لألطلسالسهول املرتفعة و اهلضاب احمل

فيما خيص الثروة املائية، توجد هناك أار و أودية هامة يف كل من املغرب و اجلزائر و تونس متتاز جبرياا 

ففي املغرب توجد جمموعة أودية تنطلق من سالسل األطلس . طول السنة غري أا ليست صاحلة للمالحة البحرية

كما توجد أودية أخرى . و وادي أم الربيع و وادي سوس قر بورقو احمليط األطلسي و هي؛ وادي سيبو و وادي حن

 3.تنطلق من مرتفعات الريف حنو البحر األبيض املتوسط و أمها وادي ملوية

يض بينما يف اجلزائر جند أن كل جماري املياه اهلامة جتري من اجلنوب حنو الشمال أين يوجد البحر األب

و من أهم األودية و األار نذكر وادي التافنة و وادي سيق . املتوسط الذي يعترب الواجهة البحرية الوحيدة للجزائر

بينما متتاز تونس جبريان أهم أوديتها و هو وادي جمردة حنو . و وادي الشلف و وادي الصومام و وادي سيبوس

  4.البحر
  

     1939-1919 الجزائريون و النهضة الجديدة: أوال
    

فانتهجت سياسة واضحة املعامل متكنت من .حرصت فرنسا منذ غزوها للجزائر بأن تكون البالد ملكا هلا

خالهلا تطبيق مشروعها الرامي إىل طمس اخلصائص القومية للمجتمع اجلزائري حىت يئه إىل املرحلة احلامسة 

دماج كان ميثل املرحلة النهائية لألسطورة االستعمارية اليت فاإل. ائيا داخل أصوار فرنسا املسيحيةاملتمثلة يف دجمه 

غري أن األمر يف النهاية مل يغدو أن يكون سوى جعل من .كانت تتغىن باحلضارة و الرقي و السلم و السالم

أو الذي أطلق عليه .Province d’Outre-mer. اجلزائر امتدادا لفرنسا فيما اصطلح عليه بإقليم ما وراء البحار

  5.بفعل السياسة االستعمارية املنتهجة" جزائر الفرنسيني:"فرنسيون ببساطةال

                                                 
1- Julien (Charles André), Histoire de l’Afrique du Nord des origines à 1830.., op.cit.., p 13. 
2- Ibid.., pp 12-13 
3- Benachenhou (Abdellatif), Connaissance du Maghreb, notions d’ethnographie d’histoire et de sociologie, 
éditions populaire de l’armée, Alger, 1971, p 12. 
4- Ibid..,  pp 12-13. 

و عملية االستعمار تتطلب قبل كل شيء، .و اليت تتجسد جرة استيطانية على أراضي الشعب املقهور" الدولة"ستعماري مهمة ميثل الفعل اال  - 5

ينظر يف . أي حتديد نظام يتماشى مع طبيعة البلد املراد استعماره. وضع جمموعة ميكانيزمات تسمح بتحقيق السيطرة السياسية و األرباح االقتصادية

  :ىل كل منهذا الباب إ

- Luchaire François, Manuel de droit d’outre-mer, librairie du recueil Sirey, Paris, 1949, p 17. 
- Vatin Jean Claude, L’Algérie politique Histoire et Société, éditions El Maarifa, Alger, 2010, pp 111-112. 
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اعتمد املخطط الفرنسي منذ البداية على تدمري أسس البنية التحتية و القيم الروحية للمجتمع اجلزائري 

حوض البحر  عندما كانت البالد من املراكز احلضارية و الثقافية املزدهرة يف 1830املسلم، و اليت عرف ا قبل 

   .املتوسط إىل جانب حواضر املغرب األقصى و املغرب األدىن

 إىل السبل و الطرق واجه اجلزائريون هذا اهلدم املربمج بكل وسائل املقاومة املتاحة هلم إىل أن اهتدوا

قوا استخدموا األسلوب السياسي و اعتمدوه كخيار و علف .احلصول على حقوقهم املهضومةيف السلمية اجلديدة 

و أنه . مبجرد انتهاء احلرب العاملية األوىل الستعمار قد جتاوز مرحلة االستبدادعليه اآلمال الكربى ظنا منهم بأن ا

أن  إال. ة متعلقة بوضعية اجلزائرينيتعدى ذلك إىل مرحلة االنفتاح السياسي اليت ستسمح له مبراجعة أمور كثري 

يل أن فرنسا راحت تتمادى يف مناوراا املعهودة كلما حلت ا الذي حدث كان مغايرا لكل هذه التوقعات، بدل

فتلجأ إىل األساليب الدنيئة للتحايل على الشعب اجلزائري و على الطبقة السياسية حيث  . أزمة ددها يف كياا

   .كانت تعتربها أداة يف خدمة أطماعها و مصاحل الكولون يف اجلزائر ال غري

رفضت فرنسا مطالب جمموعة من ددت مع اية احلرب العاملية األوىل عندما تب الواقع، أن هذه اآلمال

كما   .الوطنية اجلزائرية مبيالد فيما عرف القتحام املعرتك السياسي ية، فاسحة اال أمامهمالنخبة الوطن زعماء

باعتبار أن اجلزائر هي  محلت اية احلرب معها حتوالت كبرية مشلت امليادين االقتصادية و االجتماعية و السياسية

                                                                                                                              .و املزارع املصانع شاركة اجلزائرية تعدت ميادين القتال حنواليت غذت آلة احلرب الفرنسية ما دام أن امل

  نهاية الحرب الكبرى السياسي بعد العمل الشروع في  -1
  

من خالل عملية تشريح موجزة للتطور التدرجيي الذي صاحب مراحل احتالل اجلزائر و سعي فرنسا إىل  

فرض منطق االستيطان و اإلدماج، وجدنا بأن فرنسا حاولت توطني األوروبيني يف اجلزائر من أجل خلق واقع 

من أجل القضاء على العنصر احمللي الذي بقي أسريا للقوانني و املراسيم االستعمارية جديد يفرض نفسه بالقوة 

  1.طوال عقود من الزمن، رغم التفوق العددي للجزائريني

بقدر ما كانت دوافع فرنسا قائمة على تطبيق جتارا املكثفة على أرض اجلزائر، بقدر ما كانت ردود   

غري أن فرنسا، اليت اعتربت أرض اجلزائر ملكا . أشكال اهليمنة و االضطهادأفعال هذا الشعب قوية يف رفضه لكل 

هلا منذ البداية و خمربا مالئما لتجارا، راحت تطبق فيها و على شعبها سياساا القمعية و التوسعية، من أجل 

                                                 
              و . إىل خمتلف السياسات و الطرق اليت اتبعها االستعمار من أجل امتالك األرض و البشر يف اجلزائرهناك كتابات عديدة يف هذا الباب أشارت  - 1

          فكانت مصادرة األراضي أوىل اخلطوات اليت قامت ا اإلدارة . كال من االستيطان و اإلدماج شكال ديدا خطريا على الشعب اجلزائري    

           مملكة "، مث تلتها املشاريع الكربى يف طريق اإلدماج من خالل ما عرف بـأجل تفكيك البنية التحتية للمجتمع اجلزائرياالستعمارية من  

  :كل من  كثر شروحات ينظرأل.لنابليون الثالث" العرب

- Prenant André, « La propriété foncière des citadins dans les régions de Tlemcen et Sidi Bel Abbes » in revue    
   Annales Algériennes de géographie, N° 03, 2éme année, 1967, pp 11-13. 
- Rey Goldzeiguer Annie, Le royaume arabe, la politique Algérienne de Napoléon III, 1861-1870, SNED, Alger,  
  1971, p 647 . 
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االحتالل الفرنسي  وااعترب  ما حاول البعض تربير هذا الطرح حينماك  1.حتقيق حلم اإلمرباطورية الفرنسية العظمى

  2.للجزائر مرحلة انتقالية ضرورية كان ال بد منها إلخضاع كل مناطق البالد

أرض "و إمنا كانت  .خاضعة لوزارة البحرية ،باملفهوم التقليدي للكلمة" مستعمرة فرنسية"فاجلزائر مل تكن   

يت كانت تفرق بني املستعمرات الفرنسية و ال 1852و  1848، كما تبينه دساتري سنوات تابعة لوزارة احلربية" فرنسية

بوزارة "و حىت عندما أنشأ نابليون الثالث ما عرف .اجلزائر يف الشق املتعلق بتطبيق القوانني و التعليمات و املراسيم

هذه .بقيت اجلزائر يف وضع خاص مييزها عن باقي املستعمرات الفرنسية ملا وراء البحار" اجلزائر و املستعمرات

ية ستعيشها اجلزائر خالل كل فرتات احلقبة االستعمارية كون عملية استعمار اجلزائر اعتربت مشروع ال اخلصوص

الفرنسية اليت كان يعتربها  - رمبا ذلك راجع لطبيعة العالقات اجلزائرية.مثيل له و دون مقارنة يف التاريخ املعاصر

  .الكثريون عالقات مميزة منذ عهد بعيد

إثرها احلركة السياسية الوطنية  مطلع القرن العشرين حتوالت نوعية تأسست على عاشت اجلزائر مع لقد

، و بشكل مغاير عما كان معمول به سابقا، باحلقوق السياسية مطالبة السلطات االستعمارية اليت كان املبدأ منها

أول حركة سياسية " الشبان اجلزائريني"فكانت حركة .اليت ال طاملا حرمتهم منها فرنسا طيلة العقود السابقة

  4".املتطورين"كلمة ب أيضانعتت هذه اجلماعة  أنكما . 3اعتمدا األقالم العصرية حتت هذه التسمية

و ذلك راجع لالهتمام  5،قد تعود البداية الفعلية للنشاط السياسي إىل مرحلة متقدمة من القرن العشرين

سياسية تفاعلت مع احلركات الوطنية املتجددة اليت ظهرت يف  املتأخر للمؤرخني ملا كان جيري يف اجلزائر من حركية

بقاع متعددة من العامل و اليت محلت يف طياا املفاهيم السياسية و اإليديولوجية على حد سواء، على غرار 

                                                 
     م السياسيني الفرنسيني حلم بناء إمرباطورية عظمى على الطريقة الربيطانية، لدرجة أنه حتول إىل أسطورة يف خميلة راود القادة العسكريني و احلكا -  1

  :ينظر . "سان سيمونيني"الضباط 

- Collinet (Michel), « Le Saint Simonisme et l’armée », in revue Française de sociologie, N° 01, 2éme année,      
 Janv.-Mars 1961, pp 50-66. In Iremam bibliothèque, Aix en Provence. 
2- Aron (Robert) et les autres, Les origines de la guerre d’Algérie Textes et documents contemporains, librairie    
   Fayard, Paris, 1962, p 7. 
3- Aron (Robert) et les autres..,Ibid..  p 107. 

      ، اليت ألصقت جبماعة من املثقفني اجلزائريني الذين متكنوا من Les évolués" املتحضرين"من خالل األدبيات السياسية، سجلنا ظهور كلمة  -  4

           ما وصلوا  ألن طريق أخر مل يكن ليمكنهم من الوصول إىل. شق طريقهم حنو العلم و املعرفة بعدما تيقنوا من ضرورة التعلم بلغة املستعمر 

ملدة       يت غري أن حركة هؤالء الشبان مل تكن هلا صفة املعارضة السياسية احلقيقية، على األقل يف بداية مشوارها، ألن كلمة الشبان اجلزائريني بق.إليه

  :أنظر. ىت الصحافة اجلزائرية، و قد اعتمدا ح1936و هي تتداول يف األوساط اجلزائرية إىل غاية انعقاد املؤمتر اإلسالمي سنة 

- Archives de la wilaya d’Oran, Dossier presse, La défense, «  Les leaders du mouvement jeunes Algériens », 
N°06, Septembre 1935. 

اسية و االجتماعية بني اجلزائريني و الفرنسيني، و متثل هذه املرحلة من تاريخ احلركة الوطنية اجلزائرية صراع جوهري بني دعاة املساواة يف احلقوق السي - 5

حيث يرى هؤالء .لكن دون التخلي عن أحواهلم الشخصية كمسلمني، و بني دعاة اإلدماج احلاملني لفكرة التجنيس و االنصهار داخل اتمع الفرنسي

و قد اجنرت . و يعتربونه الوضع األنسب و األمثل للجزائريني أن ذلك من حتميات األمور اليت تفرضها السياسة املنتهجة من طرف فرنسا يف اجلزائر،

و قد جتلى هذا ..حبقوق الشعب اجلزائري ا، بينما انتهجت مجاعة األمري خالد و احلاج موسى الطريق املعاكس مبطالبتهوراء هذا املطلب ةاملتفرنسالنخبة 

  .و اليت أسفرت على معركة انتخابية شديدة التنافس 1919اجلزائر يف سنة  الصراع بني الفريقني يف االنتخابات البلدية اليت نظمت يف مدينة
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خل البالد ا كان جيري داأملانيا الفتاة و أيرلندا الفتاة و إيطاليا الفتاة، و م: احلركات اليت ظهرت داخل أوروبا مثل

    1.كما هو الشأن بالنسبة لرتكيا الفتاة و مصر الفتاةالعربية اإلسالمية،

يعود إىل ما قبل اندالع احلرب العاملية األوىل، حيث قامت بعمل   "الشبان اجلزائريني"إن ظهور مجاعة 

 سنوات ها إىل غايةاليت تأخر ظهور " باإلصالحات"عرف  كبري يف سبيل دفع السلطات االستعمارية إىل اعتماد ما

مع العلم أن هذه احلركة كانت حتمل يف طياا توجهات متشعبة جعلت منها النخبة اجلديدة اليت .1918-1919

فتضاربت . مشروع جمتمع جديد خيدم مصاحل اجلزائريني تفتقر إىل العدد و املنقسمة على نفسها يف حماولة إلجياد

حنو التجنيس، كما اقرتح ذلك كل من ابن امي و صواحل ، أم التفكري  مشاريعها بني القبول باملقرتحات الفرنسية

جبدية يف مشروع االستقالل، كما بدر من جمموعة املغرتبني من سويسرا، أم الدفاع عن املبادئ التقليدية مع 

 .ب اجلزائريلشعو لعادات و تقاليد التعاليم الدين اإلسالمي  ح على العصرنة األوروبية يف حال احرتامهااالنفتا 

  2.هذه هي النقاط اجلوهرية اليت اصطدم ا الشباب اجلزائري يف مهمتهم السياسية األوىلفكانت 

سارت على نفس ج و أسلوب القدامى  نشطت النخبة يف تقدمي املذكرات لدى السلطات الفرنسية، و

ذكرة اليت تقدم ا إىل بامل خاصةمع بداية االحتالل،  الذي بدأ باملذكرات االحتجاجية 3"محدان خوجة"أمثال 

. املدين و نظام التجنيساحلكم  تنتقد عرائض له قدمت حيث يف عهد نابليون الثالث مث تواصلت العملية. الربملان

جديد تتحرك من بدأت األقالم ، 1887طرح موضوع جتنيد اجلزائريني للمرة األوىل أمام الربملان الفرنسي سنة  و ملا

  4.الشعب اجلزائري اة و حقوقللمطالبة باملساو 

حيث فكرت  أما مسألة التجنيد فقد طرحت بشدة مع اية القرن التاسع عشر و مطلع القرن العشرين،

تقوم من خالله بتجنيد دائم للمسلمني ليصل العدد إىل قرابة  إنشاء جيش كبري يف إفريقيااإلدارة االستعمارية ب

عدم قدرة اإلدارة االستعمارية على متوين هكذا مشروع ماليا، إىل  بإال أن ذلك مل يتحقق بسب. جندي 300000

                                                 
1 - Ageron (Charles Robert), Genèse de l’Algérie algérienne, EDIF 2000, Alger, 2010, p 107. 
2- Djeghloul (Abdelkader)..., op.cit.., p 209. 

و هي من . ينحدر من عائلة ذوي األصول الرتكية استقرت يف أيالة اجلزائر منذ مدة .1773 ولد محدان بن عثمان خوجة يف مدينة اجلزائر سنة - 3

يف بداية الغزو الفرنسي ليطلعه على اجلرائم املرتكبة من طرف " لويس فيليب"و يعترب من أعيان مدينة اجلزائر حيث راسل امللك الفرنسي . الكراغلة

 .Le Miroir" املرأة"كتب يف البداية كتابه الشهري . زائراجليوش الفرنسية ضد املواطنني العزل يف اجل

الستعمارية شارك يف الس البلدي للجزائر و يف اللجنة الفرنسية لتعويض األشخاص الذين فقدوا أمالكهم جراء التهدمي اليت ألقدمت عليه السلطات ا

قدم مذكرة أمام  1933يف سنة ". أمحد باي "عت الفرنسيني بباي قسنطينة مث اعترب وسيطا يف املفاوضات اليت مج". منفعة عامة"يف اجلزائر بسبب 

و بعد فشله يف إقناع السلطان . اللجنة اإلفريقية اليت بعثت ا السلطات الفرنسية للجزائر، ندد فيها بكل اخلروقات اليت أقدم عليها اجليش الفرنسي

  :أنظر.1842أين تويف سنة " اسطنبول"ليستقر يف  1836العثماين بالتدخل يف مسألة اجلزائر، غادر بالريس سنة 

- http://fr.wikipedia.org 
الذي " أمحد أبو ضربة"تبىن هذه املبادرة جمموعة من املثقفني اجلزائريني الذين درسوا يف املدارس الفرنسية و خترجوا من جامعاا على غرار األستاذ  - 4

، الذين طالبوا بإصالحات على "احلاج عمار"و املفوض املايل " صادق دندان"قوق بباريس، و الصحايف يعترب أول حمامي جزائري خترج من كلية احل

  :إىل ينظر يف املوضوع. 1865أساس قانون 

  .11-10، ص ص ..، مصدر سابق..الفاسي عالل، احلركات االستقاللية يف املغرب العريب -
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" قوليي" Projet de loi" قانون- مشروع"مث جاء  1.ختوف الكولون و اإلدارة من منح حق املواطنة للمسلمني جانب

سية كشرط إدماج املسلمني و منحهم احلقوق السيا جمهضا منذ البداية، باعتبار أنه اقرتح،1889سنة " ميشالن"و 

مستقبل اجلزائر مسبق إللزامهم باخلدمة العسكرية، غري أنه رفض من طرف املستعمرين ألنه يشكل خطرا على 

  2.الفرنسية

، فقد اهتم بإنشاء وحدات 1900الذي تقدم به سنة  Chautemps Camille 3"شوطان كإميل"أما مشروع 

 اجلزائر مشكلة من مجيع من له القدرة على محل عسكرية جزائرية متثل القوة االحتياطية للجيش الفرنسي يف

   4.بسبب تعنت الكولون أيضا، مل يرى النورو هذا املشروع  .السالح

فاحملافظون قالوا أا تتعارض  .احملافظون و النخبة على معارضة فكرة جتنيد اجلزائريني ألسباب خمتلفة اتفق 

أما النخبة فرأت أن التجنيد يقتضي مبدأ  .اإلسالمرتام باح 1830مع املشاعر الدينية و مع تعهد فرنسا سنة 

 . املساواة يف احلقوق طاملا أن اجلزائريني سيؤدون مثل املواطنني اآلخرين نفس الواجبات

 1912.5فيما خيص الفرنسيني، فقد قيل الكثري عن البدايات األوىل لعمليات التجنيد اليت سبقت سنة 

لتاسع عشر، عندما راودت اإلدارة الفرنسية فكرة استغالل اجلزائريني لتجنيدهم فالفكرة تعود إىل منتصف القرن ا

إال أن كل املشاريع اليت عرضت على وزارة .1841سنة " فيلق القناصة"يف صفوف اجليش الفرنسي بعدما مت إنشاء 

ياسية قد احلربية رفضت ألن فرنسا كانت ختشى أن ذلك التجنيد سوف يفتح للمسلمني احلصول على حقوق س

  6.تؤدي إىل ما ال حيمد عقباه

مع تسارع وترية األحداث العاملية و تدهور العالقات بني القوى األوروبية مع مطلع القرن العشرين، و جد 

العسكريون و السياسيني الفرنسيني أنفسهم أمام حتمية التفكري اجلدي يف مسألة جتنيد اجلزائريني إجباريا لتقوية 

                                                 
1- Ageron (Charles Robert), Les Algériens musulmans et la France 1871-1919, T2, PUF, Paris, 1968, p 1058. 
2- Meynier (Gilbert), L’Algérie révélée la guerre de 1914-1918, éditions Droz Genève, 1981, p 88. 

عني مرات . ايل االشرتاكي، و قد تقلد عدة مناصب سياسية حبكم عضويته يف الربملان حتت جناح احلزب الراديك1885ولد يف باريس سنة  - 3

و قد انسحب من الساحة السياسية بعد اعتالء .1938-1937و  1934- 1933و  1930عديدة يف منصب رئيس الس الفرنسي سنوات 

  :أنظر. سنة 78عن عمر يناهز  1963سنة " شوطان"و تويف . احلكومة الفرنسية قبل اندالع احلرب العاملية الثانية" دالدييه"

- Petit Larousse illustré 1984.., op.cit.., p 1230. 
4- Meynier (Gilbert), L’Algérie révélée.., op.cit.., p 89. 

كل اجلزائريني، خاصة يف   1912فرباير  3الذي أصدرته اإلدارة االستعمارية يف  العسكري اإلجباري يف حقيقة األمر، لقد أدهش مرسوم التجنيد  -  5

هذا ما دفع مبجموعة من األعيان بالتوجه إىل فرنسا و التقدم أمام حكومة املرتوبول بعريضة مشلت .قاء على سيطرا يف اجلزائراإلبظل استمرار فرنسا 

و كانت هذه املطالب يف األصل، ما احتوت عليه جمموعة عرائض عرب عنها اجلزائريون يف .جمموعة إجراءات لفائدة اجلزائريني مقابل جتنيدهم العسكري

  :ملزيد من املعلومات ينظر إىل.فظات الثالثاحملا
- Benhabilès Chérif, L’Algérie française vue par un indigène.., op.cit.., pp 117-118. 

مرسوم يسمح للجزائريني االخنراط يف صفوف خمتلف وحدات اجليش الفرنسي، و مل يعد األمر يقتصر على فيالق  1903صدر يف أفريل من سنة  - 6

 Loi" بقانون ماسيمي"و الذي عرف  1903سنة مبقتضى املرسوم الصادر يف جويلية  12إىل  16كما مت تقليص مدة اخلدمة من .ناصة فقطالق

Messimy ينظر كل من. نسبة لصاحبها مقرر امليزانية احلربية آنذاك:  
- Ageron Charles Robert, Les Algériens musulmans et la France.., op.cit.., pp 1060-1061.Voir aussi : Meynier 
Gilbert, L’Algérie révélée,...Op.cit.., pp 88-89. 
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و ملا فشلت .فاحتلت القضية حيزا كبريا يف خمتلف نقاشات الطبقة السياسية الفرنسية. يصفوف اجليش الفرنس

 تلمسان إىل اهلجرة اجلماعية اجتاه ايل مدينة، جلأ بعض أه1912مجيع اجلهود ملنع صدور قانون جتنيد اجلزائريني سنة 

  1.الواليات العثمانية يف الشام

 2"بوانكريهرميوند "و قد وعد . خلدمة و رفع سن التجنيدطالب آخرون على األقل بتخفيض مدة ا كما

Raymond Poincaré  ندين من اخلضوع لقانون األهايل و احملاكم الردعيةبالنظر يف هذه املطالب و وعد بإعفاء ا

  .و إعطائهم ميزات سياسية بعد تسرحيهم

لتطبيق أول  1919ار سنة غري أن ظروف احلرب أجلت النظر يف هذه الوعود، و كان ال بد من انتظ 

    3.فرباير الشهري 4من خالل قانون حلقة يف اإلصالحات،

، و مع ذلك فإن املصادر 1916مل تشكل هذه الثورات خطرا حمسوسا، و تركزت يف مشال األوراس سنة

ائهم ع أغنيباجليش و ترب  عن والء اجلزائريني و التحاقهم لل من شأا و تتحدث على العكس ذلك،الفرنسية تق

اخنفاض : اعوامل أخرى دفعت اجلزائريني إىل قبول اخلدمة العسكرية منه كما أن هناك. رنسافباألموال لفائدة 

القناصة اجلزائريني اليت اشتهرت حبروا يف  يف صفوف اجليش خاصة ضمن فرق الكثريين مستوى املعيشة و اخنراط

    4.ك مقابل بعض االمتيازاتعلى ذل يضاف إىل ذلك تشجيع بعض رجال النخبة. إفريقيا

                                                 
لكن فكرة التخلص من االستعمار . استمرت روح املقاومة عند اجلزائريني بالرغم من نقص فكرة الوحدة الوطنية يف بعض األحيان عند غالبيتهم - 1

و لعل نوع جديد من هذه الروح املقاومة لالستعمار جتلت يف طريقة مواجهة قانون التجنيد اإلجباري .بقيت تراودهم أمام كل أشكال القوة الفرنسية

، حني أقدم عدد من العائالت اجلزائرية من مدينة تلمسان إىل اهلجرة حنو بالد الشام و حنو تركيا و احلجاز، يف موقف رافض لتجنيد 1912لسنة 

  :أنظر. اجلزائريني يف هذه احلرب
- Benkhedda (Benyoucef), Les origines du 1er novembre 1954, 3ème édition, éditions Houma, Alger, 2009, p 31. 

، تقلد عدة مناصب 1887منذ " املوز"قاطعة ملربملاين انتخب ك. 1860رميوند بوانكريه حمامي و رجل دولة فرنسي، ولد بـ بار لو دوق سنة   -  2

موقفه شجع الرأي العام .و اهتم بالشؤون اخلارجية 1913-1912" الوحدة الوطنية"وجد نفسه على رأس ديوان . 1906إىل  1893وزارية من 

إىل  1922، مث رئيس الس و وزير اخلارجية من 1920إىل غاية  1913شغل منصب رئيس اجلمهورية الفرنسية من . الفرنسي أمام اخلطر األملاين

إىل  1926عني من جديد على رأس السلطة من ".داوس"غري أنه انسحب  أمام مشروع " الروهر"باحتالل حوض و خالل هذه الفرتة أمر . 1924

، و تويف بعدها سنة 1928جوان  24اليسار، األمر الذي دفعه إىل ختفيض قيمة الفرنك يف " كارتل"بعد الفشل املايل الذي أصاب  1929

  :ينظر. 1934

- Petit Larousse illustré 1984.., op.cit.., p 1609. 
و قد . عقب اية احلرب العاملية األوىل ليحمل فرنسا على رد مجيل املسلمني اجلزائريني من خالل مشاركتهم لنصرة فرنساصدر هذا القانون  - 3

ة اليت تتعامل برفق و لطف مع خمتلف حاولت اإلدارة االستعمارية التخفيف من بشاعة سياستها املنتهجة يف اجلزائر حىت تظهر مبقام تلك الدولة املتحضر 

  :ينظر إىل. يثقون يف هذه اإلدارةغري أن احلقيقة املرة هلذا القانون جعلت اجلزائريني ال . رعاياها يف مستعمراا من وراء البحار

- Collot Claude, Les institutions de l’Algérie.., op.cit.., p 19. 
4- Benhabilès (Chérif), L’Algérie française vue par. .., op.cit.., p 118. 
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فرنسا بسياستها املعروفة  أمام اجلزائريني قابلتها مرحلة جديدة فتحت  1غري أن احلرب العاملية األوىل

ظرفية و اقتصرت على أوضاع و حاالت ال ميكنها أن تغري شيئا من اليت مل تكن سوى " بقوانني اإلصالحات"

ه اإلصالحات اليت تقدمت ا فرنسا للجزائريني مل تكن سوى مناورة إن هذ.2الواقع املعاش من طرف اجلزائريني

السياسي ملا عرف عند اقتحام املعرتك  األمر الذي دفع جبماعة من اجلزائريني منها للتخفيف عن ذنوا جتاههم،

  3.لوطنية اجلزائريةيالد ابعض الكتاب مب

 كانت مصوبة جتاه الصعوبات االقتصادية اليت اليت ن ذلك مل حيد من اهتمامات اجلزائريني املسلمنيغري أ

هل ميكننا تسمية الفرتة اليت أعقبت اية احلرب   4.أصبحت واقعهم املر و األكثر تأثريا على حيام اليومية

؟ ألنه يف هذه احلالة سوف تتحقق األطروحة اليت الفكرية و السياسية يف اجلزائر  العاملية األوىل بعهد النهضة

العاملية  مبرحلة ما بعد اية احلرب ةمرتبطهور احلياة السياسية يف اجلزائر، مبفهومها احلديث و العصري، ظ اعتربت

: حركة جامعة بني خمتلف االجتاهات "سعد اهللا"، و بالتحديد مند بداية عقد العشرينات، كما اعتربها األوىل

و هكذا متكن اجلزائريون، من وراء هذه  5.شرتاكية الشيوعيةاحملافظة و املعتدلة و الليربالية و الثورية اإلسالمية و اال

 . احلرب، الدخول يف عهد جديد مسح بظهور األحزاب السياسية اجلزائرية

 
 
 
  

                                                 
          ، ملا اندلعت احلرب العاملية األوىل كانت اجلزائر يف وضعية متدهورة، حيث حتول اجلزائريون إىل دروع بشرية تقي فرنسا شر نريان األملان -  1

و    جزائري  400000ذي جعلها تقدم على جتنيد أكثر من خصوصا و أا كانت تعاين مشكل دميغرايف عويص مع مطلع القرن العشرين، األمر ال

  .و قد مشلت املناجم الفرنسية و مزارعها و مصانعها اليد العاملة اجلزائرية يف هذه احملنة". السيدة"إرساهلم إىل جبهات القتال للدفاع عن الدولة 
و مل تكن هناك . اإلصالحات على أا جاءت من مبادرة فرنسية فقطعلى هذه  Arnold Toynbee" أرنولد توينيب"لقد علق املؤرخ اإلجنليزي  - 2

 ، و أن فرنسا قررت تلك اإلصالحات حىت تظهر اعرتافها باجلميل للجزائريني يف مقابل ما"األهايل"أية ضغوطات من أي حركة سياسية من جانب 

  :أنظر. قدموه من تضحيات يف احلرب

  .271، ص 1983ت، اجلزائر، .ن.و.، ش3،ط1930-1900نية اجلزائرية ، احلركة الوط)أبو القاسم( سعد اهللا  - 
    هناك عدة دراسات تقدم ا كل من سعد اهللا و قداش و األشرف، حول املوضوع تربز لنا اختالف الرؤية يف تشخيص العمل السياسي الوطين  -  3

     بيسة رؤى ال ختدم مصلحة تاريخ األمة كوا تؤدي إىل فرض نوع من من خالل ما عرف مبيالد احلركة الوطنية اجلزائرية، اليت ظلت لعقود، ح  

         " سعد اهللا"غري أن . فاملسألة حتدد من وجهات النظر املختلفة، فهي بذلك نسبية. الصراع األيديولوجي على الطرح املقدم من طرف هؤالء

       أحباث و أراء يف تاريخ اجلزائر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، : اته اخلمسةيصحح البعض من هذه املفاهيم يف دراساته احلديثة من خالل جملد

  .69-68، ص ص 1الد 
4 - Yacono (Xavier), Histoire de l’Algérie de la fin de la régence turque à l’insurrection de 1954, éditions de        
    l’atlanthrope, Paris, 1993, p 286. 

  .305ص  ،...،مرجع سابق..،1930-1900زائرية ، احلركة الوطنية اجل)أبو القاسم( سعد اهللا  -  5
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العزلة  يتضح مما سبق أن احلرب أفادت حركة الوطنيني اجلزائريني كثريا، حيث ساعدم على اخلروج من 

 Wilson 1"ولسن توماس ودروف" الرئيس األمريكي بادئمبو  1917سنة البلشفية لثورة الصدى ب متأثرين من ذلك

Thomas Wodroof . 

جديدة، و أن ف من اجلنود و العمال أن حيتكوا مبجتمع جديد و يعيشون حياة أتيح ملئات اآلال حيث

 لهم مطالبة السلطات الفرنسية بأن تفي بوعودها مقابوسعأصبح يف ف .يشهدوا مظاهر احلرية يف فرنسا

 2.سبيل نصرة فرنسا املقدمة يف التضحيات الكبرية

فأخـذت مطالبـه و طموحاتـه تكـرب يومـا بعـد . بربوز جيل جديـد مـن اجلزائـريني ةهذه احلركة الوطنيمسحت  

ألنه فهم اللعبة اليت دارت يف كواليس مؤمتر الصلح و اليت كرست الفكـرة الرئيسـية الـيت كانـت تـدور مـن أجلهـا ، يوم

ليــــه، تبــــدوا لنــــا أحــــداث نشــــأة األحــــزاب السياســــية، و االحتفــــاالت االســــتعمارية مبــــرور قــــرن علــــى و ع 3.احلــــرب

االحـــتالل، و انعقـــاد املـــؤمتر اإلســـالمي، هـــي مـــن مجلـــة األحـــداث الـــيت كـــان هلـــا تـــأثريا بالغـــا علـــى احليـــاة السياســـية 

 .للجزائريني يف مرحلة ما بني احلربني

 
 
 
  

                                                 
، مث أصبح أستاذ يف العلوم السياسية جبامعة بريستاون، 1856مبحافظة فرجينيا سنة  سطوطون، رجل دولة أمريكي، ولد يف توماس ودروفولسن  - 1

" الرتاست"فاعتمد تطبيق برنامج إصالحي و مناهض لنظام . 1912رئاسة الواليات املتحدة األمريكية سنة مث زعيم احلزب الدميقراطي الذي أوصله إىل 

و بعد اية احلرب حاول . إىل جانب احللفاء 1917، فأشرك بلده يف احلرب العاملية األوىل سنة 1916أعيد انتخابه لعهدة ثانية سنة .االقتصادي

" نوبل"حتصل على جائزة . و يعترب مؤسس عصبة األمم بالرغم من معارضة األمريكيني لسياسته االنفتاحية. األوروبية تطبيق نظام أمين موحد على القارة

 .Petit Larousse illustré.. Op.cit.., p 1778: ينظر.1924تويف يف سنة . 1919للسالم سنة 
أحد ممثلي الربملان، فقد " مورينود"أما السيد . معطوب 150000تيل و ق 80000التضحيات املقدمة من طرف اجلزائريني بـ" خالد"قدر األمري  - 2

، و قدر  عدد اندين املسلمني الذين غادروا اجلزائر حنو 115220: اندين الفرنسيني الذين غادروا إىل خمتلف جبهات القتال: أعطى األعداد التالية

 7787أما عدد املعطوبني فقد قدره بـ. 19074، و من املسلمني 18350فقد بلغ  أما عدد القتلى الفرنسيني. 155222خمتلف جبهات احلرب بـ

غري أن حمفوظ قداش يرى بأن .72035، و عند املسلمني 54070من املسلمني، أما اجلرحى فقد كان عددهم عند الفرنسيني  8779فرنسي، و 

 :أنظر كل من .عدد اجلزائريني كان يفوق عدد الفرنسيني بعشر مرات هذا التساوي يف عدد القتلى و اجلرحى و املعطوبني غري منطقي نظرا ألن
- L’Echo d’Alger, du 4 aout 1920. In Archives de la wilaya d’Alger. 
- Benkhedda (Benyoucef), Les origines du 1er novembre 1954.., op.cit..pp 31-32. 
- Kaddache Mahfoud, Histoire du nationalisme algérien question nationale et politique Algérienne 1919-     
1951, 2éme édition, tome 1, S .N.E.D, Alger, 1981, p 48. 

  .300، ص 2ج، ج.و.ح:، و قد ذكره أبو القاسم سعد اهللا، يف كتابهDeparmets "ديبارمي" األستاذ يعرتف بذلك أحد الكتاب الفرنسيني و هو -  3
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يف املرحلـة األخـرية  حبوضـو لة حقـوق اجلزائـريني ممـا جعـل مواقفـه تتطـور إىل مسأ 1"األمري خالد"لقد تعرض 

ي بــذلك نضــاله مــن نضــاله فتجــاوزت حلقــة املســاواة املبدئيــة و تعــدا إىل وقوفــه  ضــد القمــع االســتعماري، ليكتســ

  2.جتلى ذلك يف احملاضرة اليت ألقاها يف باريس مغزى وطنيا حقيقيا

خمـــرتع الوطنيـــة باعتبـــار أنـــه ناضـــل مـــن أجـــل "ملـــؤرخني الفرنســـيني بأنـــه مــن جهـــة أخـــرى يعتـــربه الـــبعض مـــن ا

كــان فضــل األمــري خالــد  و  4.مــن دعــاة سياســة اإلدمــاجيف املقابــل يــرى الــبعض بأنــه  3".اســتقالل اجلزائــر منــذ البدايــة

ة ال ســيما مــن خــالل احتكــاك جمموعــة مــن مناضــلي و مؤسســي الــنجم بــه، خاصــة يف الفــرت  ا يف ظهــور الــنجم،كبــري 

هـو احتفـاظ الـنجم بوسـيلة الدعايـة الـيت اسـتعملها األمـري  و لعـل مـا يـدعم هـذا الطـرح.ود فيهـا بفرنسـااليت كان موجـ

ألول مــرة، علــى مفــاهيم مثــل و يــرى الــبعض بــأن األمـري خالــد قــد درب اجلزائريــون، ."قــداماإل"خالـد و هــي صــحيفة 

بعبــارة، لقــد اســتبق كــل . ســتقالة مــن اــالس املنتحبــةملــة االنتخابيــة و اجلريــدة و التجمعــات و علــى ســالح االاحل

  5.أشكال النضال السياسي و وضعها يف السكة الصحيحة

إال أـا كانـت يف  6لتصبح اإلقدام الباريسـي،" الباريسي"كلمة   بالرغم من أن زعماء النجم قد أضافوا إليها

، مث هــا هـــي مر مــن اإلدارة االســتعماريةكانــت تصــدر يف اجلزائــر و منعــت بــأ ســياق مــا قدمــه األمــري خالــد، حيــث

و هــذا لوحــده يعــد حتــد و تواصــل و ارتبــاط وثيــق بــني اجلزائــر .العمــال اجلزائــريني املهــاجرين تصــدر يف بــاريس بواســطة

  ".اإلقدام" سامهت فيه بقسط كبري جريدةالوطن و فرنسا املهجر،

                                                 
بدمشق أين قضى ا معظم  1875فرباير  20 ولد يف. د ابن اهلامشي ابن احلاج عبد القادر، املعروف حبفيد األمري عبد القادر اجلزائريهو خال - 1

 .Louis Le Grand" لويس الكبري"التحق مع والده باجلزائر مث منها إىل فرنسا ليواصل دراسته الثانوية يف باريس بثانوية  1892و يف سنة .طفولته

 1896ماي  15مث غادرها مضطرا بسبب مرض والده ليعود إليها مرة ثانية  يف .1893نوفمرب  7يف  Saint Cyr "سان سري"بعدها التحق باملدرسة احلربية الفرنسية الشهرية 

ليتفرغ للنشاط  1913جوان  15ر اجليش بصفة ائية يف مث غاد. بعدما رفض كل الطلبات الفرنسية من أجل التجنيس" ضابط أهلي"ليتم تدريبه العسكري و يتخرج بعدها برتبة 

و خاض بعدها نضاال طويال من أجل حقوق "الشباب اجلزائري"حركة  يعترب من الذين شاركوا يف متثيلو . السياسي مبشاركة أولية يف انتخابات االس املالية اليت جرت يف نفس السنة

و  1924يف انتخابات ماي " كارتل اليسار"حاول العودة إىل النشاط السياسي بعد جناح .حنو مصر" بوانكاري"بأمر من الرئيس  نسيةاجلزائريني انتهت بنفيه من طرف السلطات الفر 

الفرنسي مما دفعه إىل االحتماء  و سياسات الشيوعيني و اليسار مببادئأماله السياسية غري أنه اصطدم  إلنعاشو عاد األمري خالد إىل فرنسا يف حماولة . الرئاسة" هرييو"اعتالء الرئيس 

ملزيد من . اجلزائر يف حداد: بإعالا كتبت الصحافة اإلسالمية عن وفاة األمري خالد  1936و يف جانفي .بعدما رفضت السلطات الفرنسية طلبه بالتوجه إىل دمشق" اإلسكندرية"يف 

  :التفاصيل ينظر إىل

- Ageron (Charles Robert), Politiques coloniales.., op.cit.., pp 249-288. 
2- Ageron (Charles Robert), Politiques coloniales.., Ibid.., pp 280-284. 

و ما  . غري أن صورته ال زالت حية يف ذاكرة اجلزائريني.بأنه الشخصية الغامضة بالنسبة للعديد من الفرنسيني و حىت يف فرنسا" أجرون"يقول عنه   - 3

  :أنظر كل من. ة بالدور الذي لعبه يف احلياة السياسية اجلزائريةكتب عنه قليل مقارن
- Esquer Gabriel, Histoire de l’Algérie, PUF, Paris, 1950, pp 64-66. 
- Julien Charles André, L’Afrique du Nord en marche.., op.cit.., pp 110-112. 
4- Lacouture (Jean), Cinq hommes et la France, éditions du Seuil, Paris, 1961, p 275. Et Voir aussi : Favrod 
Charles Henry, La révolution algérienne, Plon éditions, Paris, 1959, p 89. 

  ).249باللغة الفرنسية ص " ( السياسات االستعمارية باملغرب"يف كتابه " أجرون"نذكر هنا أن هذه املصادر قد تطرق إليها  - 
5- Meynier (Gilbert), Histoire intérieure du FLN 1954-1962, casbah éditions, Alger, 2003, p 51. 

           باإلقدام الشمال "و استبدلت فيما بعد .1927و قد منعت عن الصدور يف الفاتح من فرباير سنة .1926يعترب اإلقدام الباريسي أول جريدة أصدرها النجم سنة  -  6

  :ملزيد من املعلومات راجع.1928صدرت منه بعض األرقام فقط و منع هو األخر يف فرباير  ذيال" اإلفريقي

، وثائق و شهادات لدراسة تاريخ احلركة الوطنية اجلزائرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1937-1926قنانش حممد و قداش حمفوظ، جنم الشمال اإلفريقي  -    

  .40، و اجلزء الفرنسي ص 45- 43العريب، ص ص  اجلزء.1984
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ــ ن و مطالبــة باالســتقالل، خالفــا ملــا كمــا يعتــرب الــبعض، بــأن الــنجم هــو أول حركــة سياســية تظهــر إىل العل

 .حدث يف تونس أو املغرب، أين ظهرت ما احلركة الوطنية داخل بالدمها

ـــة و خنبويـــة  ميســـورة احلـــال، و إمنـــا ظهـــر يف املهجـــر يف    كمـــا أن الـــنجم مل حيمـــل يف طياتـــه عناصـــر تقليدي

و مل . ؤس و الفقــر و احلرمــان يف بالدهــاظــروف شــهدت هجــرات مجاعيــة للطبقــة اجلزائريــة احملرومــة و الــيت عانــت البــ

 1.يظهر النجم على أرض الوطن إال بعد مرور عشرية على وجوده

و "مــةأصــدقاء األ"مل يكــن قــرار حــل الــنجم ليمنــع الــوطنيني مــن مواصــلة نشــاطام املختلفــة، فــالتفوا حــول

 :تظــاهرات مهمــا كــان نوعهــايف جــل ال حتقيــق مطــالبهم وفــق إســرتاتيجية واضــحة متثلــت يف مشــاركتهم عملــوا علــى

األمــر الـذي دفــع 2.حفـالت، جتمعـات ومناســبات، للتعبـري عــن رفضـهم القــاطع إسـكات صـوت األحــرار و الـوطنيني

فيهــا علــى ذلــك التغيــري و يوضــح فيهــا أن  م، يطلعهــدار تعليمــة إىل حكــام املقاطعــات الثالثــةباحلــاكم العــام إىل إصــ

عـرب خمتلـف  و طالب من كل املسـؤولني اإلداريـني املتواجـدين 3".اب األمةأحب"مجعية حتمل اسم النجم قد حتول إىل 

  4.مدن و قرى اجلزائر، إبالغه بأي حتركات يقوم ا أعضاء هذه احلركة املنحلة

ممــا اســتدعى ضــرورة إنشــاء تنظــيم جديــد و رمســي تكــون لــه  كــن ســهلة، مل ت"أحبــاب األمــة"غــري أن مهمــة 

و عبـــد اهللا  احلـــاج مصـــايل:و علـــى هـــذا األســـاس أودع كـــل مـــن.ا حـــزب سياســـينفـــس الديناميكيـــة الـــيت يتمتـــع ـــ

  1937.5مارس  11الفياليل، الوثائق الرمسية إلنشاء حزب، لدى مصاحل الشرطة يف باريس يوم 
                                                 

لذلك كتب له أن يتبلور يف قالب االجتاه الثوري . شكل ميالد النجم أحد األحداث الكربى يف التاريخ السياسي للجزائر و يف تاريخ احلركة الوطنية - 1

رية، ألنه ولد يف املهجر، و أمسع صيت اجلزائر  من جديدة يف السياسة اجلزائ فحاول أن يدخل عناصر. الذي كان مبثابة احلل اجلذري لألزمة اجلزائرية

. و مل يتسرب إىل اجلزائر إال يف مطلع الثالثينات من القرن العشرين.املهجر، و نشط داخل املهجر، و جعل القضية اجلزائرية معروفة عامليا من املهجر

  :ينظر يف ذلك إىل كل من
- A.W.O, B 2260, Note sur l’étoile nord africaine, datée de l’année 1936 
- Benkhedda (Benyoucef), Les origines du 1er novembre 1954.., op.cit..p 35. 

  
2- Kaddache (Mahfoud) , Histoire du nationalisme Algérien, t1..,op.cit.., pp 487-488.  
3- A.W.O, Boite 2260, lettre du gouverneur général d’Algérie au Préfet d’Oran en date du 22 Avril 1937, sous le 
N° 898, dossier P.P.A. 
4- A.W.O, B 2260, Bulletin de renseignement sur l’activité des anciens éléments de L’ENA, en date du 30          
Avril 1937, portant transcriptions suivantes : N° 3094,2éme S.C.R, dossier P.P.A. 

أين مت اإلعالن عن ميالد  Nanterreعن قضية تأسيس احلزب اجلديد، تذكر املصادر الفرنسية، بالدرجة األوىل، أنه مت عقد اجتماع مبدينة نانتري  - 5

ت حيث متكن مصايل احلاج من ربط الصلة مع فرق النجم املختلفة اليت كانت تنشط عشية حله من طرف السلطا. حزب الشعب اجلزائري

يف تلمسان و  6يف العاصمة و  14و من جمموع الثمانني فرقة اليت كانت موجودة، مت إحصاء . كما ربط االتصال بلجان أحباب األمة. االستعمارية

ضاء ، أين استقبل أع1937جويلية سنة  31يف قسنطينة، هذا ما دفع إىل التكثيف من زياراته عرب خمتلف مناطق الوطن، فانتقل إىل وهران يف  4

فرق حلزب الشعب عرب منطقة الغرب  تلمسان، سيدي بلعباس و عني متوشنت و أيضا أعضاء نوادي مستغامن و غليزان، كما كان ينوي تأسيس: فرق

ل اجلزائريني ، خاصة العماكما اهتم حزب الشعب اجلزائري منذ البداية مبسألة جتنيد اجلزائريني و مسلمي مشال إفريقيا.اجلزائري و خاصة يف مدينة وهران

و لعل ضعف املستوى التعليمي عند غالبية املنخرطني قد عوض باإلميان و إرادة العمل . الذين أصبحوا فيما بعد يشكلون غالبية األعضاء املنخرطني

هذا ما كتبه أحد . ة ركب الثورينيخاصة ملا ندرك بأن املثقفني اجلزائريني هم الذين رفضوا أن يكونوا يف مقدم. على حتقيق الدفع الثوري للشباب اجلزائري

هذه وضعية .أيتها النساء امحلن السالح، ألن الرجال رفضوا فعل ذلك : "العمال املسؤولني يف حزب الشعب عندما خاطب املثقفون بكلمات معربة

نية ملذاتكم، ارتأينا بأن حنمل على عاتقنا هذا و مبا أنكم مهتمني فقط بأنا. لقد انتظرنا كثريا للخروج إىل املعركة و الدفاع حتت إمرتكم. حالتنا هنا
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أصـــبح نفـــوذ احلـــزب يف تزايـــد مســـتمر داخـــل األوســـاط الشـــعبية و السياســـية معـــا، األمـــر الـــذي دفعـــه إىل  

و اسـتغل احلـزب  1.بإشـراك شـبيبة املـؤمتر اإلسـالمي اجلزائـري يف املشـروع" هـة إسـالمية جزائريـةجب"التفكري يف إنشـاء 

بداية عملية التجنيد و التوتر الذي ساد العالقـات الدوليـة يف تلـك الفـرتة مـن أجـل االتصـال بـدول احملـور عـن طريـق 

 2".للشمال اإلفريقيجلنة العمل الثوري :"اجلناح املناهض لفرنسا و الذي أطلق على نفسه اسم

بـل بـالعكس مـن ذلـك، فقـد أبـان عـن . كان من الواضح أن حزب الشعب لن يدعم فرنسا يف حرـا هـذه 

ـــذلك عملـــت اإلدارة االســـتعمارية علـــى حلـــه يف  ـــدما 1939ســـبتمرب  26عـــداء كبـــري مـــن الوجـــود االســـتعماري، ل ، عن

مــن  41، و قامــت مبحاكمــة "الربملــان اجلزائــري"و  "األمــة"فقامــت بتعطيــل جرائــده . أدركــت أنــه غــري قابــل للمســاومة

مناضــليه بتهمــة إعــادة تشــكيل مجعيــة منحلــة و التظــاهر ضــد الســيادة الفرنســية يف اجلزائــر و املســاس بــأمن الــبالد و 

ميكـــن تلخـــيص العقوبـــات الـــيت " فجـــاءت العقوبـــات قاســـية جـــدا خلصـــها أحـــد املـــؤرخني بقولـــه.وحـــدة تراـــا الـــوطين

ســنة  560ســنة ســجن، و  114ســنة أعمــال شــاقة، و  123حــزب الشــعب علــى أــا تســاوي؛  ســلطت علــى أعضــاء

  3.."فرنك غرامة مالية 161000ممنوع اإلقامة يف البالد، و 

أغلــب البــاحثني يرجعــون تــاريخ التأســيس الفعلــي للجمعيــة يف حــدود اخلــامس  ، فــإذا كــانأمــا عــن العلمــاء 

و هــي .قــد راودت مثقفــي احلركــة قبــل انــدالع احلــرب العامليــة األوىل ، فــإن ذلــك ال ينفــي أن الفكــرة1931مــن مــاي 

  .للجزائر بعبارة انبثقت على شكل إرهاصات عرب خمتلف مراحل االحتالل الفرنسي

لقد ساهم رواد احلركة النهضوية يف البالد يف تنوير حياة و فكر اجلزائريني خالل السنوات العصيبة املتمثلة 

و ذلك مبسامهتهم يف إحياء الرتاث الوطين و الديين من خالل معاجلة األوضاع .ن العشرينيف العقد األول من القر 

الوطنية بشكل عام و شرحها للجزائريني، مستعملني يف ذلك شىت املنابر و متخذين خمتلف السبل و الطرائق 

ا كان هلا من و كانت قضية التجنيد اإلجباري هي األوىل اليت عارضها رواد النهضة بشدة مل.لشرح ذلك

  4.انعكاسات سلبية على حياة اجلزائريني

                                                                                                                                                         
يف ذلك أن نوقظ فيكم الشعور الوطين الذي سوف يدفعكم إىل االلتحاق بنا، خدمة للوطن و للشعب الذي يئن حتت وطأة  العبء الثقيل، أملني

  :كثر توضيح يف املوضوع يف الوثائق األرشيفية التاليةأل "..أكثر من قرن من االستعمار

- A.W.O, B 2260, Services des affaires indigènes nord-africaines, deux lettres datées du 13 et 16 mars 1937. 
- A.W.O, B 2260, CIE, Oran, 1937, dossier P.P.A 
- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme Algérien.., t1, op.cit, p 488. 
- Appel d’un militant du PPA, « Ouvrier émigré, aux intellectuels », in journal El Ouma, mars 1939. 
1- A.W.O, Dossier presse, journal La Défense du 4 janvier 1939. 

دول احملور للتحاور فاجتهدت و اتصلت ب. حاولت اجلماعة اليت أنشأت هذا التنظيم، استغالل ظروف احلرب العاملية الثانية لفائدة القضية الوطنية - 2

  :يف املوضوع ينظر إىل. حول ما ميكن أن تقدمه هذه الدول للقضية اجلزائرية

- Ageron Charles Robert, Genèse de l’Algérie Algérienne.., op.cit.., p 409. 
3- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme Algérien, T2, op.cit.., p 611. 

  .142ص ، ..مرجع سابق ،..1930- 1900، ية اجلزائريةطن، احلركة الو )أبو القاسم(  سعد اهللا - 4
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الـيت  1"عبـد احلميـد بـن بـاديس"فالفضـل كلـه يعـود لشخصـية  .خاصة بعد القضاء علـى حركـة األمـري خالـد

صــاحب الفكــرة و جمســد  متحــورت حوهلــا كــل األنظــار، لــيس ألنــه يعتــرب املؤســس احلقيقــي هلــا فقــط، و إمنــا كونــه هــو

ـــــذي  املشـــــروع، و هـــــو ـــــه حيـــــض بثقـــــة . وحـــــد كلمـــــة املؤسســـــني و مجـــــع مشلهـــــمال ـــــه شـــــروط جعلت ـــــوفرت في و قـــــد ت

أما يف الواقع فإن مبادئها القائمـة علـى تطهـري العقيـدة . ظاهريا،كانت دف اجلمعية إىل غاية غري سياسية2.اجلميع

قويـــة و حيـــث أن دخوهلـــا يف منازعـــات علهــا تضـــرب يف صـــميم العمـــل السياســي ج3اإلســالمية مـــن كـــل الشـــوائب، 

و قـد  4.مشادات مع اإلدارة االسـتعمارية هـو يف حـد ذاتـه تعبـريا صـادقا عـن رفـض الفكـرة االسـتعمارية مـن أساسـها

" املنتقـد"مـن خـالل الرتكيـز علـى صـحافتها، خاصـة منهـا  معية كـل منابرهـا يف إظهـار توجههـا السياسـياستغلت اجل

  ".الشهاب" و" البصائر" و

ع طـــرق التحايـــل علـــى الســـلطات االســـتعمارية ، هـــذا مـــا شـــذ إليهـــا انتبـــاه كمـــا اجتهـــدت اجلمعيـــة يف تنويـــ

ــــود اجلديــــد علــــى الســــاحة السياســــية  اجلميــــع ملــــا كــــان هلــــا مــــن أثــــر يف إبعــــاد شــــكوك اإلدارة االســــتعمارية عــــن املول

ومـا كما أن وحدة الصف هي اليت دفعت بالسلطات االستعمارية إىل االعرتاف ا بعد مـرور مخسـة عشـر ي.الوطنية

                                                 
تتلمذ على يد الشيخ . من عائلة عريقة ترجع شهرا إىل القرن الثاين عشر للميالد 1889الشيخ عبد احلميد ابن باديس يف قسنطينة سنة و��  -  1

انتقل إىل . من أشد املدافعني عن التقاليد القومية اجلزائرية مع أواخر القرن التاسع عشر" اويعبد القادر ا"الذي يعترب مع الشيخ " محدان الونيسي"

مث بعدها . 1914إىل  1911فيما بني  قسنطينةيف اجلامع األخضر ب تونس جبامع الزيتونة ملواصلة دراسته و بعدما انتهى من الدراسة إشتغل بالتدريس

 1925سنة " املنتقد"أسس جمموعة من اجلرائد كان أوهلا جريدة .1918إىل  1914استقر بتونس من سنة  رحل إىل بالد املشرق و عند عودته

يف  و قد وافته املنية مع بداية احلرب العاملية الثانية. 1939إىل  1925فيما بني " الشهاب"مث قام بإصدار جريدة . للرتويج لفكرة الوطن بني اجلزائريني

  :وعراجع يف املوض. 1940سنة 

 .181- 180، ص ص 2006موفم للنشر و التوزيع، اجلزائر،  اض،حريب حممد، الثورة اجلزائرية سنوات املخ -
رة عربت اجلمعية عن مواقفها من خالل اخلطابات العديدة اليت كان يلقيها الشيخ عبد احلميد بن باديس، و الذي أكد يف مناسبات عديدة عن فك - 2

فارتبطت بذلك أهدافها بفكرة الوطنية اليت انتشرت يف األوساط اجلزائرية بعد احلرب العاملية . طبيعي لكل شعوب األرضاالستقالل اليت اعتربها حق 

فكانت تساؤالم حول الغاية من وراء إنشاء هذه . و لعل عدم فهم اآلخرين لنوايا اجلمعية احلقيقية جعلهم خيتلفون معهم يف نظرة املستقبل. األوىل

. و البعض األخر ربطها بالنشاط السياسي و فكرة تأسيس الدولة اجلزائرية. ن البعض اختصرها يف التعليم العريب و حماربة اخلرافات و البدعأل. اجلمعية

ضة  أما آخرون فاعتربوا أعضاء اجلمعية أنصاف مثقفني يستمدون تعليمام من اخلارج، و كان يقصد ا بالد املشرق اليت كانت تعيش على وطأة

أما أنصار اجلمعية . حممد عبده و رشيد رضا و مجال الدين األفغاين: عربية إسالمية أدت إىل ظهور الفكر اإلصالحي جسدته شخصيات بارزة مثل

عية يقول أن أهداف اجلم 1932، الذي كتب سنة "ديبارمي"و دعمهم يف الطرح .إحياء اإلسالم بإحياء القران و السنة: فلخصوا أهدافهم فيما يلي

  : كل من  ينظر يف املوضوع إىل. تتمثل يف فهم لغة القرآن و العودة إىل الثقافة اإلسالمية القدمية و تبسيط و تنقية الدين من الشوائب

  .111- 104، ص ص ..مرجع سابق،..2ج،..سعد اهللا أبو القاسم، احلركة الوطنية اجلزائرية -

-  Merad Ali, Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940 Essai d’histoire religieuse et sociale, les 

éditions El Hikma, Alger, 1999, pp 73-78. 

-  Abbas Ferhat, La nuit coloniale, éditions Anep, Alger, 2005, pp 97-105. 

و معاداة االستعمار " املرابطني"جتديد اإلسالم و حماربة  :أن أهداف اجلمعية متحورت حول أهداف و مبادئ حمددة منها" فرحات عباس"لقد ذكر  - 3

  :ينظر إىل. يف تفصيله للحركة اإلصالحية يف اجلزائر" أجرون"و نفس الفكرة ظهرت عند . و تكوين إطارات الثقافة العربية
- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemporaine.., op.cit.., p 323. 

  .17-16ص ص  ،..، مصدر سابق..ستقاللية يف املغرب العريب، احلركات اال)عالل( ي الفاس - 4
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، فقــد تعرضــت اجلمعيــة إىل مضــايقات اإلدارة االســتعمارية، و إىل ةأمــا يف حقــل املنافســ 1.فقــط مــن تــاريخ تأسيســها

بـدأو يشـعرون كما كان من خصـومهم رجـال الكنيسـة الـذين .محلة الطرقيني هلا و املرابطني و بعض رجاالت النخبة

مــة و يف إيقاظهــا و يف مهامجــة حــىت محــالت التنصــري الــيت ألــم شــرعوا يف تنــوير العقــول النائ بــاخلوف مــن العلمــاء،

ــــال الفيجــــري"عــــن طريــــق 1869و  1864قامــــت ــــا الكنيســــة خــــالل جماعــــات ســــنوات  ــــه" الكاردين اآلبــــاء ( و رجال

كمــا مل ينســى العلمــاء دور املستشــرقني الفرنســيني يف اجلزائــر الــذين كــانوا ميثلــون يف احلقيقــة،آالت للسياســة ).البــيض

علمــاء مــن هــؤالء املستشــرقني هــو و مــا زاد يف يقظــة ال.رية و روادهــا الفــاعلني يف متريــر الفكــر االســتعمارياالســتعما

 1939.2سنة  ريف اجلزائ"املؤمتر األفخارسيت"عقدإقدامهم على 

السياســة  علـى الـدين ، فقـد تغلـبين،بل أكثـر مــن ذلـكم،عندئـذ،اخللط بـني السياسـة و الـدو لـوحظ عليه

ــــدهم ــــيت تعرضــــت هلــــا اجلاألزمــــ مــــن .عن ــــة ات ال ــــرت فيهــــا كثــــريا،أيضــــا،معي ــــيت حاولــــت و الــــيت أث اإلدارة  التهمــــة ال

كـان اهلـدف مـن وراء ذلـك   ، حيـث"بـن كحـول حممـود"غتيـال املفـيتيف قضـية ا "العقـيب"إلصاقها بالشـيخاالستعمارية 

ة الثانيـة،فكانت أمـا األزمـ.فيهـا أحـد الرجـال النافـذين" العقـيب"ضرب استقرار اجلمعية و زعزعة مسعتهـا الـيت يعتـرب هو

بلــة حــول املوقــف مــن فرنســا و هــي مق 1938نشــب خــالف علــى مســتوى الــس اإلداري ســنة  داخليــة أكثر،عنــدما

  3.على احلرب

لباريس ضمن الوفد اجلزائري " بن باديس"فيما خيص نشاط العلماء خارج الوطن،فقد تزامن مع زيارة

بواسطة العلماء الذين أرسلتهم اجلمعية  ال هناكبني العلماء و قادة العماالتصال للمؤمتر اإلسالمي،حيث بدأ 

                                                 
، يتحدث "البصائر"يعترب البعض من املؤرخني أن تاريخ ميالد اجلمعية فيه ما يقال، باعتبار أن هناك منشور جلمعية العلماء املسلمني نشر يف جريدة  - 1

  :ينظر إىل كل من. 1931من سنة عن ميالد اجلمعية قبل تاريخ اخلامس من ماي 

  .1939أفريل  7، صادرة بتاريخ 160جريدة البصائر، عدد  -

  .33، ص 2005،دار النشر، اجلزائر، 1956-1931تركي رابح ، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني التارخيية عمامرة   -
قس  50ه أوجه بارزة و وفود رمسية من أسالك اإلدارة و اجليش و أكثر من و حضرت 1939ماي  7إىل  3انعقد هذا املؤمتر يف الفرتة املمتدة من  -  2

و كان ذلك بداية القطيعة املعنوية بني العلماء و الكاثوليكيني، ألنه أعاد إىل األذهان االحتفاالت الصاخبة . جاءوا للتشهري مبسيحية منطقة مشال إفريقيا

كما أنه أعاد إحياء احلروب الصليبية و قرون . د هذا املؤمتر تزامن مع احتفاالت املولد النبوي الشريفملؤوية االحتالل، و أكثر من ذلك أن تاريخ انعقا

بعبارة بسيطة شبهتها إحدى اجلرائد الوطنية .اجلهل و الظالم اليت عاشتها أوروبا خالل القرون الوسطى على أا رمز لظهور قوة أوروبا من جديد

ينظر يف هذا املوضوع إىل." تظاهرة إمربيالية يف جو مشحون باحلقد من الكراهية:" االصادرة يف تلك الفرتة على أ:  

  .1939ماي  19جريدة البصائر،  -

  .1939جريدة األمة، أفريل  -

  )مرجع فرنسي( .359، ص 1939- 1919حمفوظ قداش، احلياة السياسية يف اجلزائر : ذكرهم.( 1939ماي  18جريدة الربملان اجلزائري،  -
، األمر الذي رمبا، دفعه إىل تقدمي استقالته من جملس تعرضت عدة جرائد وطنية لقضية اغتيال مفيت اجلزائر، و إىل اام الشيخ العقيب ذا الفعل  -  3

 حاولت تلطيخ مسعته و إدارة اجلمعية، رمبا كان ذلك حتت تأثري جمريات احملاكمة و االام الذي كان الشيخ عرضة له من قبل اإلدارة االستعمارية اليت

  :أنظر. مسعة اجلمعية ككل
- Kaddache Mahfoud, La vie politique à Alger de 1919 à 1939, ENAG éditions, Alger, 2009, p 358. 
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 و قد جتاوز ذلك ليشمل1.و غريهم" محزة بوكوشة"و " السعيد صاحلي"و " الفضيل الورثالين"هناك على غرار 

اليت كانت نقطة  "فريقيةإاحلركة الطالبية الشمال "و كان هؤالء الطلبة ضمن.الذين جتاوبوا مع العلماءأيضا، الطلبة 

فاع عن القضايا دي ا كالمها و املتمثلة يف الديف املبادئ و األهداف اليت كان يناالعلماء والطلبة  االلتقاء بني

  2.الوطنية

الثاين بفعل  اعتربوها بلدهم كما كانت لتونس مكانة خاصة عند العلماء اجلزائريني، حيث أم

لماء خاصة التعليم و حىت املغرب األقصى أخذ حصته عند الع. ستورينياالحتكاك املستمر مع الزيتونيني و الد

  3.يف مشال إفريقيا و املغرب أحد أقطاب اإلصالح الديين" أبو شعيب الدكايل"أمثال  الشيوخ كبار  امللقن من

و كان من بني ،1927و كان ذلك يف ديسمرب "مجعية طلبة مشال أفريقية املسلمني" باريس يف ستتأسلقد 

و سامهت هذه اجلمعية .يف املستقبل كبري  الذين سوف يكون هلم شأناءها عدد من زعماء املغرب العريب أعض

و  ةو قد اختذت عدة مواقف من التجنس و اللغة و التعليم و املرأ.بفعالية يف احلياة السياسية و الثقافية لبلداا

  .ن املغرب العريبالداخلية لبلدا غريها من القضايا األخرى ذات الصلة باألوضاع

و عقدت عدة مؤمترات هلذه اجلمعية تناولت فيها عدة نقاط نذكر منها،حالة التعليم العريب و اللغة 

قطار احلرة و توحيد األ املدارس العربية و وضعية املرأة و مستقبل بالد مشال أفريقية و تأسيس املدارس القرآنية و

التوقف عن عرقلة نشاط  الفرنسية منكما طالبت احلكومة .اإلسالميالثالثة فيما بينها و بني العامل العريب و 

  . يف اجلزائر"العلماء"

،و ظهرت 1933سنة " مجعية الطلبة اجلزائريني الزيتونيني"أما داخل البالد العربية، فقد تأسست يف تونس

لكن  .وايل مائيت طالبح1936تونة حيث أصبح عددهم يف سنة نتيجة ارتفاع عدد الطلبة اجلزائريني يف جامع الزي

ما دفع بزعماء اجلمعية توخي احلذر بفعل دخول هذا .بوادر األزمة األوروبية يف األفقسرعان ما بدأت تظهر 

األمر الذي رمبا شفع هلم حني أقدمت اإلدارة .اجلزائريبعض املراسيم الفرنسية حيز التنفيذ على الرتاب 

  4.ة احلرب العاملية الثانيةيل نشاطها مع بداياالستعمارية على حل األحزاب السياسية و تعط

                                                 
عامل األفكار، اجلزائر،  ، دار1939-1931، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني و دورها يف احلركة الوطنية اجلزائرية )مطبقايتحامد (مازن صالح  - 1

  .110، ص 2011
2  -  Merad Ali, Le réformisme musulman en Algérie.., op.cit.., p 368. 

و . ككانت لعبد احلميد بن باديس عالقات وطيدة مع األوساط الزيتونية و الدستورية، حيث كان يقوم بزيارة تونس كلما مسحت له الفرصة بذل   -  3

حدها زيارتني لعبد احلميد بن باديس لتونس، األوىل يف شهر ماي، حلضور مراسيم احتفال اخللدونية مبرور عشرين سنة على لو  1937قد شهدت سنة 

  :أنظر.من املنفى" عبد الرمحان الثعاليب"، و املرة الثانية يف جويلية مبناسبة عودة صديقه "البشري سفر"وفاة شيخها القدير 
- Merad Ali, Le réformisme musulman en Algérie.., op.cit.., p 372. 

، و الذي يسمح للسلطات االستعمارية الفرنسية 1939أوت  24، ليغمم على اجلزائر مرسوم القانون الصادر يف 1939أوت  27جاء مرسوم  - 4

حىت ال تتعرض اجلمعية  فاض يف الوتريةيشهد اخن نا بدأ نشاط اإلصالحينيمن ه.ساس باألمن الداخليحبجز و توقيف كل املنشورات اليت من شأا امل

  :يف املوضوع ينظر كل من. إىل املقصلة اليت طالت كل األحزاب األخرى
- Journal officiel de la république Française, n° du 27 aout 1939, pp 1075-1077. 
- Hérelle Sophie, « L’Afrique du nord et la guerre », In revue Afrique Française, oct.-nov., 1939, p 248. 
- Merad Ali, Le réformisme musulman en Algérie.., op.cit.., p 369. 
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برئاسة الدكتور  1927جوان  18أسسوا فيدرالية نواب مسلمي اجلزائر يف قد ف النواب و املنتخبني خبصوص

، غري أن عملهم مل يكن سوى بلحاج و زنايت و غريهمبن جلول و : و مجاعة من النواب منهم" ابن امي"

ملمارسات السياسية اليت كانت دوما مرتبطة بفكرة اإلدماج، اليت ال طاملا شكلت إدخال تعديالت طفيفة على ا

الذي انعقد بنادي الرتقي باجلزائر ، على برنامج  2كما صادق املؤمتر التأسيسي،   1.أسس املطالب النخبوية

  3.معدل من مثان نقاط يف شكله التقليدي املعتاد

ه مل يكن أمامهم خيارا أخر سوى االنقياد وراء السلطة ميكن القول أن بالرجوع إىل نشاط النواب

و حىت تنافسهم يف احلمالت االنتخابية مل . البالد ر ابالظروف السياسية اليت كانت مت االستعمارية، مربرين ذلك

د ألن النفوذ و السلطة كان يف ي. يكن نابعا إال من قناعة واحدة و هي احلصول على املزيد من االمتيازات فقط

  4.إلخالص و الوفاءطلبات للتودد و وعود با سوىلفرنسا مل يقدموا  يف األخري فهم.املستعمر و إدارته

الشعب اجلزائري، و ذلك  طرف عارضة شديدة منمب اصطدموا قد منذ البداية فكانوا نيالشيوعي أما  

النهج السياسي املتبع و الذي أبان بسبب معارضتهم العلنية للزعماء اجلزائريني الوطنيني و زعماء اإلصالح، و كذا 

كما مل يكن مبقدورهم   5.عن طرح مل يأخذ بعني االعتبار حقيقة اتمع اجلزائري مما صعب عليهم الوصول إليه

حتديد سياسة واضحة املعامل جتاه املسألة اجلزائرية، ما دام أم أنفسهم مل يتمكنوا من التحرر من وصاية األممية 

 6.من احلزب الشيوعي الفرنسيالشيوعية و منها 

كما أن الشيوعيني تنكروا يف العديد من املواقف للفكرة الوطنية و حتالفوا مع جمموعة من املنتخبني و  

األعيان و متكنوا من استمالتهم إىل أفكارهم، و أثروا بطريقتهم على جمريات املؤمتر اإلسالمي عندما استدرجوا 

للعمل الذي هم مقبلون عليه خلوض  ةليعطوا صبغة الشرعية اجلماهريي ملسلمنيعناصر مؤثرة من مجعية العلماء ا

                                                 
عن برنامج النواب املعدل أنه جاء يف شكل رغبات و متنيات، و هو يف احلقيقة مل يكن سوى بلورة للخطوط العريضة اليت تضمنها برنامج  قيل -  1

  .، فإننا جند يف بعض بنوده تراجع يف املواقفبل أكثر من ذلك. األمري خالد
باجلزائر  حيث تضمن الربنامج املقدم للمصادقة على اخلطوط العريضة اليت قادت  1927سبتمرب  11انعقد املؤمتر التأسيسي لفيدرالية النواب يف  - 2

ألة املساواة يف اخلدمة العسكرية و مسألة التعليم بالنسبة مسرية الشبان اجلزائريني يف املطالبة بتحسني الظروف االجتماعية و ظروف العمل و مس

  :ينظر ملزيد من املعلومات إىل. للجزائريني
- Vatin Jean Claude, L’Algérie Politique Histoire et Société.., op.cit.., p 176. 

-01بتاريخ " الوحدة"و قد ورد نص الربنامج يف جريدة . ينميثلون القطاع الوهرا 21مندوبا، منهم  150حضر املؤمتر التأسيسي األول حوايل   -  3

  :كما جند املوضوع مذكور عند كل من. 1927- 10

  .391ص  ..مرجع سابق،..1930-1900  ةاحلركة الوطنية اجلزائريسعد اهللا أبو القاسم،  -

  .43ص  ،1985ك، اجلزائر، .و.ة العلماء املسلمني اجلزائريني و أثرها اإلصالحي يف اجلزائر، ماخلطيب أمحد، مجعي -
4- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme.., op.cit.., p 74. 
5- La Lutte sociale, du mois de mars 1931.  

عن أطروحة جيرها احلزب الشيوعي الفرنسي، مما جعله يتخلى " عربة خلفية"أن احلزب الشيوعي اجلزائري مل يكن سوى عبارة عن " قداش" يعترب - 6

  :ينظر يف املوضوع إىل. االستقالل الوطين
- Kaddache Mahfoud, Histoire du nationalisme algérien..,لT1, op.cit.., p 397. 
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ملناهضة الفاشية العاملية، خاصة بعد " اإلحتاد الفرنسي"صراع سياسي مع اإلدارة االستعمارية من أجل تثبيت فكرة 

  1.بروز تياراا يف كل من إيطاليا و إسبانيا
  

  لية للجزائرالتهليل الفرنسي بالمؤوية االحتفا – 2
  

االحتفال مبرور مائة سنة عن احتالل فرنسا للجزائر، ببذخ كبري ختليدا الجنازات  يحض لقد  

 و كان االحتفال. فأعطته من امليزانية و أحاطته من العناية ما مل يعطى للجزائريني طيلة قرن من االحتالل. فرنسا

ب اجلزائري األعزل، و رمبا هذا الذي دفع ببعض اجتاه الشع و غطرستها فرنسا عظمةمبثابة استعراض لقوة و 

احلضارية اليت  املؤرخني الفرنسيني أن يدرجوها ضمن االحتفاالت الرمسية فقط، ألا كانت من أجل الرتويج للفكرة

  2.الفرنسية لفرتة طويلة اإلمرباطورية الزمت

و هي نفس . مته يف اجلزائروصول االستعمار الفرنسي إىل ق مبثابة 1930يف السياق ذاته، كانت سنة 

و الذي اعترب حتد صارح للفكر  3يف شهر ماي، يف قرطاج بتونس" األفخارسيت"السنة اليت شهدت انعقاد املؤمتر 

أما يف املغرب األقصى، فكان الدور على السلطات االستعمارية هناك لإلعالن عن .اإلسالمي يف بالد املغرب

 4.ن وراءه السلطات االستعمارية التفريق بني السكان املسلمني يف املغربالذي حاولت م" الظهري الرببري"صدور 

 5فرنسا االستعمارية يف اجلزائر، احققته ات اليتللمأوية أن تكون يف حجم و مستوى االجناز  أريدو قد  4.املغرب

 .فانطلقت محلة كبرية من املرتوبول جللب اهتمام الفرنسيني مبستعمرات بالدهم 5اجلزائر،

                                                 
1- Alexandre (François), « Le PCA de 1919 à 1939, données en vue d’éclaircir son action et son rôle », In 
R.A.S.J.E.P, n° 04, Alger, 1974, pp 201-203. 
2- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemporaine.., op.cit.., p 403. 

واجهت فرنسا شعوب البالد العربية يف مشال إفريقيا بنفس األسلوب و الطريقة اليت ستجعلها تتقمص شكال جديدا، هو أخطر، من أجل املساس  - 3

و هكذا قررت فرنسا عقد املؤمتر األفخارسيت يف .ألنه السالح الوحيد الذي بقي يف يد املسلمني يف مشال إفريقيا.عقيدة شعوابالشخصية اإلسالمية و 

نفس الوقت الذي قررت فيه تطبيق سياستها الرببرية يف املغرب و االحتفال مبرور قرن من الزمن على  هو سنة على احتالهلا، و 50تونس مبناسبة مرور 

كما خصصت له .ومل تكن هذه الظاهرة ظرفية، و إمنا سياسة جديدة قررت احلكومة االستعمارية العمل ا ملواجهة الشعوب العربية. هلا اجلزائراحتال

يف تشدد  و قد كانت هناك انعكاسات هلذا املؤمتر جتلت. احلكومة الفرنسية ميزانية خاصة دعمت ا اجلمعيات التبشريية للقيام بعملها على أكمل وجه

ينظر يف املوضوع  .منددا بتلك األعمال الشنيعة موقف اجلناح الراديكايل داخل احلزب الدستوري الذي راح يصدر اللوائح و يشن احلمالت عرب اجلرائد

  :لكل من

  .71ص  ،..مصدر سابق ،..ة يف املغرب العريبالفاسي عالل، احلركات االستقاللي -

،مركز الدراسات و البحوث االقتصادية و 3ساتذة، تونس عرب التاريخ، احلركة الوطنية و دولة االستقالل، جو مجاعة من األ..الشاطر خليفة -

  .97، ص2007االجتماعية، تونس، 
لعناصر ألا كانت السياسة األمثل بالنسبة لفرنسا من أجل إثارة العناصر العربية ضد ا". فرق تسد: "اعتمدت هذه السياسة االستعمارية على مبدأ - 4

و هكذا أصبح اجلزائري يواجه املغريب و السنغايل و . و جلأت إىل جتنيدهم يف صفوف جيوشها و استعماهلم عند احلاجة.الرببرية يف بالد مشال إفريقيا

  :أنظر.السوري و حىت الرتكي
- Benkhedda ( Benyoucef), Les origines du 1er novembre 1954.., op.cit..p 39.  
5- Ageron (Charles Robert), « Les colonies françaises devant l’opinion public 1919-1939 », In Cahiers de 
l’Institut d’Histoire de la presse et de l’opinion, n°1, année 1972-1973, pp. 
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الحتالل اجلزائر يف جملة األهايل مبقال  املؤويةعن هذه االحتفالية  Jules Cambon" جول كامبون"لقد عرب 

تتوجيا للسياسة املتواصلة اليت  1830لقد مثلت محلة :" جاء فيه" 1930- 1830 راجلزائدروس من غزو :"محل عنوان

رة و السري اجليد انتهجتها فرنسا منذ قرون يف حوض البحر األبيض املتوسط من أجل احلفاظ على أمن التجا

للمالحة فيه، و ذلك حىت تتبوأ بالدنا مكانتها احلقيقية، بفعل موقعها اجلغرايف، يف البلدان الرببرية بشمال 

  1.."إفريقيا

و اليت اشتملت على " الرابطة البحرية و االستعمارية"من طرف " األسابيع االستعمارية"فنظمت  

جلنة للدعاية أنشأت هلذا الغرض، جسدها مشروع فيلم  29عمة حبوايل مد  حماضرات و أشرطة وثائقية و سينمائية

الذي يشيد بتمجيد االستعمار  Jean Renoir 2"جون رونوار"، مبشاركة للممثل الفرنسي الكبري Le Bled" البالد"

  3.الفرنسي يف اجلزائر

طينة، ليـدعم الطـرح ، من مدينة قسـنDoumergue Gaston 4"قاسطون دومرغ"فجاء تصريح الرئيس الفرنسي 

لقــد أظهــرت :" الــذي ميجــد كــل األســاليب و الطرائــق الــيت اتبعتهــا فرنســا يف محلتهــا علــى اجلزائــر عنــدما صــرح قــائال

االحتفـاالت املئويــة، بشـكل قــاطع، الطـابع اإلنســاين و الســلمي العـادل و النــافع لألسـاليب االســتعمارية الفرنســية و 

هناك من الشخصيات الوطنية اليت عارضت الفكرة بشـدة، و كـان هلـا رأي و  5.".لألعمال احلضارية اليت مت إجنازها

إن احتفــال الفرنســيني مبــرور قــرن علــى احــتالهلم : "الــذي عــرب عــن ذلــك بقولــه" توفيــق املــدين"رأي أخــر، نــذكر منهــا 

6.."أرض اجلزائر قد أعطى دعما للقضية اجلزائرية ساهم بتقدمها بعشرين سنة على األقل
   

وجـدت صـدى واسـعا يف األوسـاط " توفيـق املـدين"ارقات الكربى، أن تلك العبـارات الـيت أطلقهـا و من املف

االسـتعمارية، إال أن  اجلزائرية املناضـلة، الـيت تيقنـت أنـه بـالرغم مـن كـل الفرحـة العارمـة الـيت عمـت الكولـون و اإلدارة

                                                 
1- Revue Indigène, 25eme année, N-258-259, juillet-aout 1930,`Les leçons de la conquête d’Alger 1830-
1930`,pp 126-127. 

" االنطباعية"من أشهر الرسامني الذين اشتهروا بفن " أوغست رونوار" ، ينحدر من عائلة فنانني حيث كان أبوه  1894ولد يف باريس سنة  - 2

Impressionnisme . ياته املهنية أجنز عدة أفالم منهاو خالل ح. 1979تويف سنة  ،سينمائيخمرج بتقلده ملسؤولية  السينمااشتهر يف ميدان:  

- La Chienne(1931) – Une partie de champagne (1936).. Voir : Petit Larousse..Op.cit.., p 1639. 
3- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme Algérien ..,T1, ,pp 223-226. 

، و يعترب أحد رجاالت السياسة الفرنسية، 1863سنة  Aigues-vives ( Gard)" القارد"يف منطقة " إيغ فيف"يف قرية " دومرغقاسطون "ولد  - 4

، مث 1914- 1913حقائب وزارية قبل أن يعني رئيسا للمجلس ما بني تقلد عدة . االشرتاكيحيث تقلد عدة مناصب كربملاين مث ممثل اجلناح الراديكايل 

مث استدعي مرة أخرى . 1931إىل غاية  1924ية اعتلى منصب رئاسة اجلمهورية ليبقى فيه من سنة و يف السنة املوال. 1923رئيسا لس الشيوخ سنة 

  :أنظر. سنة 74عن عمر يناهز  1937تويف سنة . و اليت قدمت استقالتها يف الثامن من نوفمرب" وحدة وطنية"ليشكل حكومة  1934فرباير  6يف 
- Petit Larousse illustré.. Op.cit.., p 1284. 
5- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemporaine.., T2.., op.cit.., p 405. 

  .1977ت، اجلزائر، .ن.و.، ش1954-1925يف اجلزائر ،2، مذكرات كفاح، ج)محد توفيقأ( املدين  - 6

  .64ص ، 1975ت، اجلزائر، .ن.و.، ش. .دراسة تربوية،1956-1931لتعليم القومي والشخصية الوطنية اكي رابح ، تر عمامرة  -
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حيــث اعتربهــا أحــد املــؤرخني الفرنســيني  1.ذلــك رســم بدايــة النهايــة للوجــود االســتعماري الفرنســي يف مشــال إفريقيــا

  2.على أنه بالرغم من طابعها االحتفايل إال أا مل تنقد شيئا بالنسبة لفرنسا

قاسـطون "أثناء االحتفاالت الصاخبة اليت صاحبت املؤوية الحتالل اجلزائـر، و بينمـا كـان الـرئيس الفرنسـي 

يف  Juge de Paix" قاضـي صـلح"كـان  ائر، و يتذكر أنه يف شـبابهيشيد باإلجنازات احلضارية الفرنسية يف اجلز " دومرغ

. بضواحي عني متوشنت بالقطاع الوهراين، ظهرت بعض املناشري تتنبأ بقرب طرد الكولون مـن الـبالد" عني األربعاء"

، كاألســــتاذ "األهــــايل"غــــري أن بعــــض املهتمــــني مبســــائل . و ظــــن حينهــــا أــــا مــــن صــــنع احلــــزب الشــــيوعي اجلزائــــري

 3.مثال، كان يرى عكس ذلك و كانت خماوفه يف حملها Deparmets" يبارميد"

و قــد . مــن شــجعها يف ذلــك" األهــايل"مل تكــن لفرنســا أن حتتفــل كــل هــذا االحتفــال لــوال أن وجــدت مــن 

خبصوص مرور مائة عام علـى احـتالل  1930يف عدد خاص صدر يف  La revue des Indigenes" جملة األهايل"أوردت 

، متحـدثا باسـم "حـاج محـو"ر بعض التصرحيات لشخصيات جزائرية حمسوبة على التيار االندماجي مـن أمثـال اجلزائ

الـيت غالبـا مـا كانـت غـري  لقـد خطونـا خطـوة عمالقـة بفضـل اليـد احلنونـة إهلييا :"هيئة التدريس للمساجد حني قال

د لفرنسـا الالئيكيـة، بلـد املثـل اإلنسـانية، و اـ:" لنصرخ بصوت عال و دون ملل..إا يدك يا فرنسا الكرمية. مرئية

  4.."اد لإلسالم السمح

أدرك اجلزائريون حجم اإلهانة اليت حلقت م قياسا بالواقع املر الذي كان عليه غالبية الشعب، فاعتربوا 

على اجلزائر  الكتاب الذهيب ملرور قرن"خاصة عندما اطلعوا على حمتوى  5.مبثابة دعاية للحرب تهذه االحتفاال

 !! ، و الذي محل معه إهانات كبرية لإلسالم و املسلمني، و اعترب أن الفرنسيني هم الذين صنعوا اجلزائر"الفرنسية

 6.و حىت احلاكم العام للجزائر قد شبه األمر بعملية زرع، و مل يبق سوى جين الثمار
  

 مصير الحركة الوطنية من المؤتمر اإلسالمي إلى اندالع الحرب -3
  

و حرك احلياة السياسية بشكل واضح يف هـذه املرحلـة، فكـان بـدون  إن احلدث الذي أهلم محاس اجلزائريني  

الـذي أحـاط  ألن مـن الغمـوض. شك انعقاد املؤمتر اإلسالمي و تداعياته على املسار العام للحركة الوطنية فيما بعد

                                                 
1- Benkhedda (Benyoucef), Les origines du 1er novembre 1954.., op.cit..p 39. 

ملزيد . هي اليت شكلت املنعطف احلاسم لاليار الفرنسي الذي مل يفهمه الكثري من الفرنسيني 1935-1934يعترب صاحب الفكرة أن سنوات  - 2

  :ىلمن التوضيحات ينظر إ
- Berque Jacques, Le Maghreb entre deux guerres, 3e éd., éditions du Seuil, Paris, 1979, p 254. 
3- Martin (Claude), Histoire de l’Algérie française 1830-1962, éditions des 4 fils Aymon, Paris, 1963, p 269. 

ممثل عن املثقفني املسلمني، و " بلحاج:"خرى ال تقل أمهية عن سابقتها أدىل ا كل من السيد، هناك تصرحيات أ"حاج محو"إىل جانب تصرحيات  - 4

ألكثر . مفوض مايل باسم عائالت الزوايا"علي أمبارك بن عالل"و املنتخبني العرب و الرببر، و السيد  باسم العائالت الكربى" البشاغا أورابح"

  :معلومات أنظر
- Revue Indigène, ,`Les indigènes et le centenaire`.., op.cit.., pp 154-158. 
5- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme.., T1.., op.cit.., p 237. 
6- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemporaine.., T2.., op.cit.., pp 404-405. 
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يـدور حـول فكـرة إنشـاء حـزب جزائـري إسـالمي  فاحلديث يف البداية كان  1.بظروف انعقاده، نتجت أسباب فشله

  2.على طريقة األحزاب الفرنسية الكربى، مهمته أن حيرك يف اجلزائريني حسهم و رغبتهم جتاه الواجبات السياسية

لقــد شــجع انتصــار حكومــة اجلبهــة الشــعبية يف فرنســا الــوطنيني اجلزائــريني علــى عقــد مــؤمتر كبــري يف اجلزائــر   

احتــدت حولــه معظــم أطيــاف احلركــة الوطنيــة باســتثناء حــزب ". بــاملؤمتر اإلســالمي"، عــرف 1936خــالل صــائفة ســنة 

  3.الشعب اجلزائري الذي كان يفتقد لزعمائه بسبب وجود غالبيتهم يف السجن

 4فيوليت آمال اجلزائريني و طموحات الطبقة السياسية-لقد خيب املؤمتر اإلسالمي و معه مشروع بلوم

كل أمانيها باستثناء حزب الشعب، الذي حارب املشروعني من زاويتني خمتلفتني لعدم   فيهاجلزائرية اليت وضعت 

تطابقهما مع نظرة احلزب للمسألة الوطنية، األمر الذي عرضه للحل من قبل السلطات االستعمارية الفرنسية 

للحد من نشاط التيار االستقاليل يف الظاهر اختذ هذا اإلجراء  كذريعة قانونية . عشية اندالع احلرب العاملية الثانية

 5.و من مث تسهيل عملية اعتقال أو نفي زعماءه و مناضليه

بإلقاء كلمته الشهرية يف امللعب " مصايل احلاج"متكن النجم من التأثري على جمرى أحداث املؤمتر حني قام 

 على نتائج الزيارة اليت قام ا وفد مبناسبة تنظيم التجمع الشهري إلطالع اجلزائريني 1936أوت  2البلدي باجلزائر يف 

حكومة اجلبهة  فكان جواب النجم أنه إذا كان يدعم املطالب املتواضعة املرفوعة لسلطات املؤمتر إىل باريس،

                                                 
 فرحات عباس ذلك عندمث وردت نفس الفكرة بعد . ول من جاء بفكرة إنشاء حزب إسالمي هو األمري خالدأجرون و قداش، أن أ: ذكر كال من   -1

و كانت يف البداية . الدكتور بن جلول الذي يكون قد اقرتحها على الشيخ ابن باديس كما أن فكرة عقد املؤمتر قد جاء ا.1935يف حدود سنة 

، غرب أن الشيخ ابن باديس أشار عليه بتوسيع الفكرة إىل مؤمتر وطين يشمل كل )خاص مبنطقة قسنطينة( ق عبارة عن دعوة إىل عقد مؤمتر ضيق النطا

  :أنظر. أما سعد اهللا، فيعترب أن املؤمتر جاء يف سياق املؤمترات اإلسالمية اليت انعقدت يف اية العشرينيات و بداية الثالثينات.مناطق البالد
- Kaddache Mahfoud, Histoire du nationalisme.., T1, op.cit.., p. 
- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemporaine.., op.cit.., p. 

:  و قد ذكر الفكرة نفسها كل من.1935أفريل  19بتاريخ ، La défense" ا����ع" ، يف مقال نشر يف جريدة"األمني لعمودي"أورد هذه الفكرة  -2

  :ينظر .شأجرون و قدا
- Kaddache Mahfoud, Histoire du nationalisme.., T1, op.cit.., p.417. 
- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemporaine.., op.cit.., p.435. 

و اعتمد املؤمترون أرضية .ب الواد باجلزائر، يف حي با"األطلس"، اليوم قاعة "ماجستيك"بقاعة السينما  1936جوان  7انعقد املؤمتر اإلسالمي يف   -  3

و هي عبارة عن جمموعة من املظامل رفعت للحكومة االشرتاكية اجلديدة، و خصت امليادين " ميثاق مطالب الشعب اجلزائري املسلم" مطالب عرفت بـ

ن العناصر املشاركة يف املؤمتر و الذي سافر إىل باريس و املطالب وفد شكل من جمموعة م ه و رفع هذ. السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية

و عديد من الوزراء الذين سجلوا حضورهم يف اجلزائر يف مرحلة ما، و خنص بالذكر  1936جويلية  23يف " بلوم"استقبل من طرف رئيس احلكومة 

غري أن ".فيوليت-بلوم"و الذي عرف مبشروع " بلوم"ملشرتك مع ، احلاكم العام األسبق للجزائر و صاحب املشروع اإلدماجي ا"موريس فيوليت"النائب 

األمر الذي أثار حفيظة . هذه اللوائح وجدت اعرتاضات كبرية خبصوص الشق السياسي الذي كان يطالب بوضوح دمج اجلزائر يف احلياة الفرنسية

  :أنظر. رة اإلدماجالوطنيني املنخرطني يف حزب جنم مشال إفريقيا الذين اعتربوه انتصارا ألنصار فك
- Benkhedda (Benyoucef), Les origines du 1er novembre 1954.., op.cit..pp 48-49. 
4- A.W.O, Revue Afrique Française, Mai 1938, pp 387-388. 

  .183،ص  2003ود و حممد عباس،دار القصبة، اجلزائر، احلاج مسعود مسع: إىل الثورة املسلحة، ترمجة1. ع.، احلركة الثورية يف اجلزائر من احلرب )أمحد( حمساس  -  5
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الشعبية، فإنه يف املقابل يرفض رفضا قاطعا فكرة إدماج اجلزائر يف احلياة الفرنسية ضد إرادة الشعب اجلزائري 

  1.ريد أن نرهن مستقبل أوالدنا و ال اآلمال الوطنية يف حتقيق احلرية للشعب اجلزائريألننا ال ن.املسلم

باتت " فكرة االستقالل"نية قد وجدت نفسها ضعيفة و مقسمة، ما دام أن فبات واضحا أن احلركة الوط

اجلديد للنجم،  و تأثروا باخلطاب السياسي" للفكرة الوطنية"من الشباب الذين تغريت نظرم  اآلالفعلى لسان 

يف مواجهة أنصار املؤمتر فكان ذلك سببا كافيا لدفعهم إىل صفوف النجم الذي وجد نفسه أكثر قوة و انسجام 

 مل يعد للمؤمتر اإلسالمي وجود، نيةمع اندالع احلرب العاملية الثاو   .اإلسالمي فكان ذلك سببا يف اتساع اهلوة

يكن لألحزاب اليت أنشأها كل من فرحات عباس و بن جلول سوى فيدرالية املنتخبني ذابت لوحدها، و مل ف

 .صدى ضعيف لدى اجلزائريني نظرا لتعدادها القليل و لنشاطها شبه املنعدم

مجعية العلماء  زعماء حزب الشعب و ال و أكثر من ذلك أن هذه األحزاب مل تقف موقفا مدافعا عن 

عود فشل املؤمتر اإلسالمي إىل مجلة من األسباب الداخلية و يكما   2.اليت واجهت مجلة من اإلجراءات التعسفية

، ما تسبب يف إقالة بن "كحول"كان لإلدارة االستعمارية ضلع فيها، خاصة قضية اغتيال مفيت اجلزائر   3اخلارجية،

  4.من البليدة" البشري"جلول أو استقالته ؟؟ من رئاسة املؤمتر و استبداله بالدكتور 

                                                 
1- Benkhedda (Benyoucef), Les origines du 1er novembre 1954.., op.cit..pp 50-51. 
2- Ageron, Histoire de l’Algérie contemp… T2 , op.cit, p 547. 

ألن تغييب التيار الوطين االستقاليل ، . ل أن يولد، وفق النظرة اليت تغطي الزاويةلكن ميكننا القول أن املؤمتر اإلسالمي ولد ميتا أو تويف حىت قب - 3

على حضور عمدا، مل يكن بالنظرة اإلسرتاتيجية و ال االستشرافية اليت متكن اجلزائريني من حتقيق مطالبهم، ما دام هناك نية مبيتة لعدم التشجيع 

حتقيق الوحدة بني كل التيارات " نادى من أجلها املسؤولني على هذا املؤمتر كانت تفتقد للجوهر، و هو و الفكرة اجلامعة اليت. املصاليني هلذا املؤمتر

نشاء أكثر من ذلك، ميكننا التساؤل حول جدوى مناقشة هؤالء املؤمترين للمسائل السياسية اهلامة و حقوق املسلمني اجلزائريني و التفكري يف إ".الوطنية

بدون مشاركة مناضلي التيار االستقاليل؟؟؟ و الواقع أن كل من شارك يف املؤمتر اإلسالمي كان متخوفا من منافس كبري ؟؟؟ "حزب إسالمي كبري"

و الفكرة اليت راجت أن عدم حضور املصاليني للمؤمتر مل يكن له تأثري باعتبار أنه مل . يستطيع جتنيد اجلماهري كما ال ميكن أن يفعله أي حزب أخر

؟؟؟  هي فكرة خاطئة من األساس ما دام أن ما ألت إيه أمور املؤمتر بعد ذلك قد 1938 داخل اجلزائر،و أن حزم تأسس سنة يكن هلم حزب يف

قادرة على التأثري بأسلوا " كاريزمية"شخصية " مصايل احلاج"الوجود العميق للمصاليني داخل خمتلف شرائح الشعب اجلزائري، و أن شخصية أثبتت 

 رن يف العمل السياسي و النقايب الذي امتلكته منذ احتكاكها بعامل الشغل الفرنسي الذي جسده التوجه الشيوعي االشرتاكي للطبقة الشغيلةاخلاص املتم

  .الفرنسية اليت حاولت احتواء كل التيارات و احلركات الناشطة يف املستعمرات الفرنسية ملا وراء البحار

قول أن سفرية اللجنة اليت شكلها املؤمترون للتوجه مبطالبها إىل سلطات احلكومة الشعبية يف فرنسا، فكانت من أما على الصعيد اخلارجي فيمكننا ال

مقابل ماذا ..اخلبز و السلم و احلرية: حكومة اجلبهة الشعبية اليت كانت تتمحور حول مبادئاألخطاء اجلسيمة اليت ارتكبها هؤالء، كون أم قبلوا بتبين 

  :ينظر يف املوضوع لكل من. الوعود الكاذبة إال. شيء؟ ال 

- Ferhat Abbas , La nuit coloniale.., op.cit.., p 152 ?? 

  ..30-28، ص ص ..، مصدر سابق..الفاسي عالل، احلركات االستقاللية يف -
و هناك من يرى . إلضافة إىل مسائل أخرىأوردت مصادر هامة بأن بن جلول استقال من املؤمتر بعد فشل اإلصالحات اليت وعدت ا فرنسا، با - 4

و فيما يتعلق بتعيني الدكتور البشري رئيسا جديدا . ألسباب غري معلنة 1937بأن بن جلول أقيل من عضوية و رئاسة املؤمتر اإلسالمي الثاين لسنة 

  :نظر كل منملزيد من التوضيحات ي. للمؤمتر اإلسالمي فقد كان أمرا حتميا نظرا للظروف احمليطة باملؤمتر
- A.W.O, B 2260, Dossier presse, La lutte sociale du 7-10-1936. Et aussi : La Justice du 7-11-1936. 
- A.W.O, B 2260, SEA, n° 332/K, du 9-02-1937. 
- Aron Robert et les autres,. Les origines de la guerre d’Algérie.., op.cit.., p 31. 
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إشكالية الوحدة  La defense" الدفاع"ل اتضحت منذ البداية عندما طرحت جريدة كما أن بوادر الفش

ماذا خنتار؟ جبهة شعبية أم جبهة وطنية ؟ أم نؤسس حزب :اليت كان حيلم ا املسلمون اجلزائريون يف سؤال

 تعمارية كانتما دام أن اإلدارة االسو  .إسالمي؟ و كأن ظروف البالد و اجلزائريني تتطلب مثل هذا االختيار

من املنتخبني املسلمني " لعمودي" ب، طلتستغل سوء التفاهم احلاصل بني خمتلف التوجهات السياسية اجلزائرية

  1.االلتفاف حول مشروع حمدد و أن ال يبقوا متفرقني

  في المغرب  الحماية و مخططات فرنسا االستعمارية  -ثانيا 
   

أواخر القرن التاسع عشر و بالتحديد  تعماري الفرنسي إىلتعود فكرة إدخال املغرب ضمن املخطط االس  

ظهرت جليا من خالل ف .املسرية يف البالد ا، حيث ظهرت اإلرادة الفرنسية داخل أعلى هيئا1898مطلع سنة  مع

، حيث يلتقي زعماء  Les déjeuners marocains" بالفطور املغريب"جتاذب أطراف احلديث أثناء ما كان يعرف 

من أمثال؛ أوجان إيثيان و  Gambetta Léon 2،"قمبيتاليون "، الذين ينتمون إىل مجاعة "االستعماري احلزب"

و بعض رجاالت Eugene Etienne, Gabriel Hanotaux et Theophile Delcasse 3دلكاسي، قابريال هانوتو و ثيوفيل

هذا اجلمع من  "أغستني برنارد"و  "بورد بول"الفن و األساتذة من الذين استهوم الفكرة االستعمارية أمثال؛ 

" جلنة إفريقيا الفرنسية"اليت ظلت تعمل يف ظل " بلجنة املغرب"ما عرف  1903اجلمهوريني املعتدلني أسس سنة 

  4.املهتمة بشؤون بالد مشال إفريقيا

                                                 
1- La défense, N- du 10 septembre 1934. 

أصبح نائبا .و يعترب أحد اخلطباء األقوياء املعارضني لإلمرباطورية.و هو حمامي لربايل و رجل سياسي فرنسي. 1838سنة " كاهور"يف " قمبيتا"ولد  - 2

و . حيث كان ضمن طاقم احلكومة املؤقتة ،1870رب سبتم 4، و بعدها أعلن قيام اجلمهورية يف 1869سنة " لبالفي"برملانيا للتيار اجلمهوري ممثال لبلدة 

إىل  1871ما بني " بالفيل"واصل متثيله يف الربملان لبلدة . أين نظم الدفاع الوطين رفضا منه االعرتاف باهلزمية أمام بروسيا" تور"بعدها نزح إىل مدينة 

فتكللت ". النظام األديب"للجمهورية ضد " بالوكيل املتجول"ه البعض يلقب". اإلحتاد اجلمهوري"أين كان يف صفوف اليسار املتطرف على رأس  1875

 .1879سنة " ماك ماهون"و بعدها أصبح رئيسا للغرفة الربملانية بعد استقالة . 1877و  1876جمهوداته بالنجاح يف االنتخابات التشريعية لسنوات 

إىل  1881اليت ترأسها ال تدوم سوى بضع أسابيع، أي من نوفمرب " ارة الكبريةالوز "ما جعل .و الراديكاليني" جول كريفي"فكان علية مواجهة تشدد 

 .Petit Larousse illustré, op.cit.., p 1343: ينظر".قمبيتا"و هي السنة اليت تويف فيها . 1882جانفي 
نسية الروسية عندما شغل منصب وزير وطد التحالف الفر . 1852سنة  Pamiers" بامي" ثيوفيل دلكاسي، رجل سياسي فرنسي ولد يف منطقة - 3

إىل جانب دوره يف حدوث التقارب .1904و كان وراء العالقات الطيبة اليت ربطت فرنسا بربيطانيا سنة  1905و  1898للخارجية فيما بني سنوات 

 Baurevoir dans l" بوروفوار"أما قابريال هانوتو فهو رجل سياسي و مؤرخ يف نفس الوقت، ولد يف منطقة.1923تويف سنة . مع اإليطاليني

Aisne. , . على إجناز عمل تارخيي بعنوان " األكادميية الفرنسية"و عمل مع .1898إىل جوان  1894كما شغل منصب وزير للخارجية من ماي

 :أنظر إىل. سنة 91عن عمر يناهز  1944تويف سنة . 1929إىل  1920فيما بني "تاريخ األمة الفرنسية"

- Petit Larousse illustré, op.cit.., pp 1272- 1384. 
  :أنظر. فرنسا االستعمارية أم احلزب االستعماري ؟ توضيحات هامة هلذه الفكرة املرتبطة باملغرب: يف كتابه" أجرون"يضع   -  4

- Ageron Charles Robert, France coloniale ou parti coloniale ?, PUF éditions, Paris, 1978, pp 96-102. 
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سباين كثريا الطرف اإل  1912و  1911خالل عامي  وضعية مراكش و احلوادث اليت دارت فيها تكما أقلق

على وضع احلماية من جانب فرنسا حيث اعرتض باالتفاقية األملانية الفرنسية،  الذي أعلن عن عدم اعرتافه

  .املغريب شكلية يف املنطقة الشمالية باعتبارها ممثلة للسلطانبال ألن ذلك يعطيها حقوقا ليست فقط، وحدها

و . ة البالد من الناحيتني القانونية و الفعليةلذلك كان رأي إسبانيا أن يتم فصل املنطقة الشمالية عن بقي

أما إسبانيا فكانت تستند إىل  1.الذي ينص على وحدة أراضي مراكش لكن فرنسا استندت إىل ميثاق اجلزيرة

   2.مؤمتر اجلزيرةو هي اليت كان جيهلها أعضاء  1904اتفاقية سنة 

لب السلطان املغريب مبمارسة سلطات الدولة شرعت فرنسا تطا 3نوفمرب مع أملانيا، 4بعد توقيعها التفاق 

حاول أن يبقي لنفسه ما تبقى من سلطات ومهية، فطالب باإلشراف  "عبد احلفيظ"غري أن السلطان . احلامية

ا إىل إرسال بعثة خاصة فاحتاجت فرنس. على شؤون األوقاف و حق تعيني الوزراء و حرية اختيار وريث العرش

، للنظر يف املسألة مستخدمة أساليبها املعروفة يف الضغط على السلطان 1912مارس  23 إىل فاس يف "قنوري"بقيادة 

  1912.4مارس  30و إقناعه بتوقيع معاهدة احلماية  اليت متت فعال يف 

قد صيغت بعض نصوص املعاهدة يف عبارات غامضة حىت ميكن لفرنسا استعماهلا مىت مسحت هلا ل  

املغريب و الفرنسي على كتمان أمر املعاهدة عن الشعب حىت ال تتعرض  اتفق الطرفانحيث  .الظروف بذلك

و فعال، فقد انتقل إليها . يستقر بالرباط بعد توقيع احلماية البالد لالضطرابات، و كان على امللك عبد احلفيظ أن

  .ا املعاهدةعندما أخربه بالقيود الفعلية اليت أحيطت " بليويت"و لكنه ما لبث أن اصطدم  1912يف يونيو 

 زبأن احلماية كانت غلطة، و أن اإلجنلي:" و لعله كان يائسا من سخط الناس عليه، لذلك قال لليويت

فكأنه يعرتض على الشكل اخلارجي للحماية الذي يثري سخط .." يستمتعون يف مصر جبميع مزاياها دون امسها

إىل فاس مث " رينيو"احلفيظ حىت قبل إرسال  و على كل فإن فكرة التنازل عن العرش كانت تراود عبد. السكان

  . ازداد اقتناعا عندما أخذت فرنسا تلح عليه يف انتزاع سلطاته الرئيسية

                                                 
و مسح هذا املؤمتر بإلغاء .حبضور ممثلي مخس عشرة دولة 1906يونيو من سنة  16يناير إىل  15انعقد مؤمتر اجلزيرة اخلضراء يف الفرتة ما بني  - 1

ر حبرية املغرب و االمتيازات اليت حتصلت عليها فرنسا بعد مؤمتر مدريد،كما ألغى كل املعاهدات السرية اليت أبرمتها فرنسا مع الدول، كما اعرتف املؤمت

و بذلك أصبحت . و كلفت فرنسا مبهمة دولية و هي باإلشراف على بعض اإلصالحات يف املغرب، و هي مسؤولة أمام اتمع الدويل.استقالله

  :ملزيد من الشروحات ينظر.وضعية املغرب وضعية دولية ال ختص فقط فرنسا اليت كانت تطمع يف وضع أخر هلا باملغرب

  .107، ص ..، مصدر سابق..ل، احلركات االستقاللية يف املغرب العريبالفاسي عال -
. بينها و بني بريطانيا يف أول األمر، تتنازل مبوجبها عن منافستها هلا يف مصر على أن تعرتف بريطانيا لفرنسا حبقها يف املغرب تفاقيةأبرمت فرنسا ا  -  2

  :ينظر. بالد بينهما حيث حتتفظ إسبانيا باجلزء الشمايل للمغرب حلماية سواحلهامث أكملت فرنسا االتفاقيات مع إسبانيا حيث قسمت ال

  .105، ص ..الفاسي عالل، مصدر سابق -
أما أملانيا فكان رد فعلها مباشرا بداية من . فرنسا و أملانيا و إسبانيا: أرضت هذه االتفاقية كل األطراف املتنازعة على املغرب، و خنص بالذكر - 3

هذه  ".السوس"حلماية مصاحلها االقتصادية يف منطقة " أغادير"إىل ميناء  Panther" الفهد"، عندما بعثت بسفينتها احلربية 1911ويلية الفاتح ج

  :ينظر.غري أن ما يف األمر هو أن األملان أرادوا ذا العمل أن يظهروا لفرنسا بأا ليست وحدها من يهتم باملغرب. كانت األسباب الرمسية

- Lugan (Bernard), Histoire du Maroc des origines à nos jours.., pp 229- 230. 
4- Lugan (Bernard), Histoire du Maroc des origines à nos jours, Critérion Histoire, Paris, 1992, p 230. 
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حيث استطاع . كما طالب فرنسا فقط بأن تضمن له حرية مكان إقامته و االحتفاظ بأمالكه يف مراكش

جنيه  40000كراتب سنوي و صك بقيمة   فرنك375000يف األخري أن يتحصل على تعويضات مالية هامة قدرت بـ

  1".ألسباب صحية"إسرتليين، و يف املقابل ينسحب 

هذا املوقف الضعيف الذي أبان عنه امللك عبد احلفيظ يف هذا الظرف العصيب، و هو الذي اختري من 

 ورطة قبل الشعب لتويل اجلهاد ضد العدو، قد دفعه إىل طلب التنازل عن العرش األمر الذي وضع فرنسا يف

الرجل " موالي يوسف"و لكن سرعان ما ظنت أا قد وجدت يف شخص أخيه  2.داخلية و خارجية حقيقية

 .املناسب الذي سوف يقود املخطط االستعماري الفرنسي يف املغرب إىل بر األمان

ر و غري أن ذلك مل مير على أهل فاس الذين اعتربوها مبثابة التنازل عن دار من دور اإلسالم للكفا 

أصبحت و بذلك  3.املسيحيني، األمر الذي دفعهم إىل محل السالح يف معركة باسلة ناذرا ما عاشها املغرب

احلماية الفرنسية مقيدة بامتيازات إسبانيا و بوضع طنجة الدويل، و يف داخل منطقة نفوذ ذاا بقيت بعض 

رنسا التقليدية هي عزل احملمية اقتصاديا و سياسيا االمتيازات الدولية اليت مل ميكن جتاهلها بالرغم من أن سياسة ف

  . عن العامل اخلارجي

لقد تزامن توقيت فرض احلماية الفرنسية على املغرب األقصى بالتحضريات الكثيفة للحرب العاملية 

ثها الكربى اليت كانت على أبواب أوروبا بسبب الصراعات و التنافس الشديدين بني القوى األوروبية العظمى يف حب

و كانت فرنسا األكثر حتمسا لضم املغرب ألسباب جغرافية إقليمية و إسرتاتيجية ستمهد هلا . على مناطق النفوذ

فكانت عملية التجنيد اإلجباري على األبواب .الطريق لفرض هيمنتها على أجزاء هامة من البحر األبيض املتوسط

                                                 
ينظر يف . له، لدى مل يبقى أمامه سوى حل التنازل و اهلروب قادرا على مسايرة قوة فرنسا العسكرية و كراهية شعبه" عبد احلفيظ"مل يكن امللك  -  1

  :هذا الباب كل من

  .271ص  ،1993، القاهرة، 6س و املغرب األقصى، طر،اجلزائر، تون، املغرب العريب يف التاريخ احلديث و املعاص)صالح( العقاد   - 

- Lugan Bernard, Histoire du Maroc.., op.cit.., p 232. 
إال أن سياسة . بعد إعالن احلماية، مث بعد ثورة فاس على رأس العرش غري ذي أمهية اختري ليكون سلطان اجلهاد، أصبح وجوده واقع عندمايف ال  - 2

 ملواجهة احلكومات األوروبية األخرى، إذ أن مشاكل: ثانيا. لتسهيل السيطرة على مراكش: ؟؟؟ أوال.فرنسا كانت دف إىل االنتفاع يبة السلطان

تنازله  تصلب عبد احلفيظ يف إمضاء املراسيم، نصح حكومته بقبول" ليوثي"مراكش الدولية مل تنته متاما بتوقيع املعاهدة الفرنسية األملانية، و ملا الحظ 

موالي "ار و كان االتفاق قد مت بني اإلقامة و املخزن على اختي) ألسباب صحية( أعلن عن هذا التنازل  1912أغسطس  12و يف . عن العرش

، و كان حاكم فاس يف عهد "عبد احلفيظ"مث " عبد العزيز"و قد سبق ملوالي يوسف أن تعاون مع كل من أخويه  .لالعتالء العرش" يوسف بن احلسن

. هت احلمايةو هي أول مشكلة واج. العرش و هكذا تغلبت على أزمة. و وجدت فرنسا يف السلطان اجلديد أداة طيعة للتعاون معها. السلطان األخري

مشاكل أخرى أشد تعقيدا، و هي التوفيق بني مركزها و بني مصاحل الدول األخرى اليت اكتسبت يف مراكش عن طريق املعاهدات  و لكن بقيت أمامها

  :ينظر.الدولية

  . 272، ص ..، مرجع سابق...العقاد صالح، املغرب العريب يف التاريخ احلديث و املعاصر -
يام باأل"مغريب حملاصرة املدينة و وقعت معارك ال تزال تعرف  20000على رأس " ياحلجام"توجه  إعالن احلماية يف مدينة فاس،عندما أشيع خرب  -  3

  :ينظر يف هذا الباب إىل كل من". الدامية

  .119، ص..، مصدر سابق..، احلركات االستقاللية يف املغرب العريب)عالل( الفاسي  -

- Lugan Bernard, Histoire du Maroc.., op.cit.., p 230. 
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إىل صفوف اجليوش  كان املغرب األقصى لالنضماميف اجلزائر و تونس، و مل يبقى سوى يئة الظروف جلر س

أو إعادة " التهدئة"هذه األحداث ميزا مرحلة احلرب العاملية األوىل اليت أخرت نوعا ما عمليات . الفرنسية

  1.السالم للمغرب، كما حيلوا للفرنسيني تسمية ذلك
 

  1925-1912المارشال الذي صنع الحماية الفرنسية في المغرب " ليوتي" -1
 

، مقرونا 1920يسطع يف مساء املغرب منذ سنة Lyautey Louis Hubert  2"ليوثي برو يلويس "أصبح اسم   

لدرجة أن  مجهوريةة على شاكل أراد تشييدها اليت قدمية و غنية  إمرباطوريةيف صورة  "ليويت اإلفريقي"بأسطورة 

   3.على مصر" بونابرتنابليون "عمله هذا شبه باحلملة اليت قادها 

منذ دخوله املغرب يف منتصف  أي 4.لسنني عديدة جتمع املغرب و ليويت معاقائمة  فبقيت األسطورة  

وجد نفسه يف مواجهة انتفاضة مغربية مل حيسب هلا حساب من حني ، ءعندما وصل إىل الدار البيضا 1912ماي 

 5.ه الكولون و خيشاه املغاربةاملغرب، كما كان يتمنا" جزأرة"فكانت مهمته األساسية هي منع . طرف فرنسا

 على املغرب احلماية نظام منصب املقيم العام جبانب القيادة العسكرية منذ فرض يف "يليوث"املارشال  عني

نجاحه يف التغلب على مقاومة املغاربة العنيدة، بل إنه وضع فقط ب" ليويت"و مل يشتهر . 1925سنة  حىت 1912سنة 

: قالحيث  6عن رأيه يف احلماية" ليويت"و قد كتب . أصبحت مقرونة بامسه اليت ةإلدارة الفرنسيمبادئ ا و أسس

و أن حتكم نفسها بنفسها عن . تتضمن فكرة احلماية أن الدولة احملمية حتتفظ بأنظمتها و حكومتها اخلاصة" 

السلطان مع  و مراكش دولة مستقلة تعهدت فرنسا حبمايتها على أن تظل حتت سيادة... طريق هيئاا املنظمة

ظة على و من الواجبات اليت نيطت ا ضمان وحدة هذه احلكومة و احملاف. االحتفاظ بنظام احلكم الذي اختذته

  7.."نظام احلكم القائم ا

                                                 
و إعادة السالم، ما هو إال أسلوب مغالطة إلظهار املغاربة يف ثوب الوحوش اليت ترفض التحضر و " بالتهدئة"يف الواقع ما يسميه الفرنسيني  - 1

  .ألن األصل يف املسألة هو عملية مقاومة لوجود أجنيب على أرض اإلسالم. التمدن
 1894ما بني " مدغشقر"و " طونكني"يف " لقلياين"، تقلد منصب مساعد للمارشال 1854باللورين سنة " نانسي"مبدينة  مارشال فرنسي، ولد - 2

وزير احلرب بني : ، حيث تقلد خالهلا عدة مناصب منها1925إىل  1912صاحب مشروع احلماية الفرنسية يف املغرب من سنة . 1897إىل 

حتت إشراف  1931إىل  1927، نظم املعرض االستعماري الفرنسي يف باريس ما بني 1925رب سنة و بعد انسحابه من املغ. 1917و  1916

  .عن عمر يناهز الثمانني سنة 1934سنة " ليويت"تويف . الفرنسية ةاألكادميي
3- L’épithète d’ « Africain » est accolée à Lyautey à l’occasion de son accession au maréchalat début 1921. 
Voir : cf, le journal du 20/O2/1921. 
4- Rivet (Daniel), Le Maroc de Lyautey à Mohammed V, le double visage.., éditions Denoël, Paris, 1999, p 19. 
5- Ibid.., p 20. 

  :أنظر منها من املصادر خمتلفة و خطاباته يف جمموعات" ليويت"نشرت أقوال  -  6
- Lyautey, Paroles d’action 1900-1926, éditions Armand Colin, Paris, 1927. 

- Dix ans du protectorat 1912-1922. 

  .47ص  1993،..، مصدر سابق..ملغرب العريب، احلركات االستقاللية يف ا)عالل( الفاسي  -
  .279، ص ..، مرجع سابق)صالح( العقاد  - 7
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صعبة يف بدايتها، لدرجة أنه وصف الوضع يف رسالة " ليويت"كانت اخلطوات األوىل للمارشال الفرنسي 

 ماليني من البشر يعيشون 10إننا أمام شعب يتكون من :" س على هذا النحوإىل السلطات الفرنسية يف باري

و خنشى أننا لن نستطيع الوقوف أمام هذه املوجة   .يف أي مكان أخر كسينوفوبيا اإلسالم، كما مل جنده بشغف،

   1..كل شيء  نكسراحلظ، و األمور تسري جيدا إىل حني يإننا نعيش على .كثريا

، إل حني ينتهي 1914يف سنة " تازة"مث على مدينة  1912قبضته على مراكش يف من بسط " ليويت"متكن 

فقد وصفه البعض أنه جييد احلرب لكنه يفضل السالم، لذلك وجد نفسه مضطرا لنقل . من العمليات العسكرية

الذي جيعلها ذو  ألسباب إدارية و أيضا ألن املدينة كانت هلا نوافذ على البحر، األمر" الرباط"العاصمة إىل مدينة 

  2.فائدة من مجيع النواحي

للملكية  البورجوازي إىل ميوالته الشخصية املرتبطة بانتمائه" ليويت"سياسة  بعض الكتاب الفرنسيني يرجع

ائه يف مراكش متسرتا وراء السلطان الفرنسية يف األصل، حيث وجد يف مراكش فرصة ليكون صانع امللك فيطبق أر 

قد منحت فرنسا كل املزايا  1911نوفمرب  9أطلع ليويت بأن االتفاقية الفرنسية األملانية لـالذي " موالي احلفيظ"

  3.املرتبطة باحلماية و مل تلزمها بأي سلبيات عكس ما كان يروج له من طرف الكولون

عمليا إىل سحب أهم اختصاصات اإلدارة من حكومة املخزن أو اإلدارة " ليويت"هكذا قادت سياسة 

 مباشرة، إذهذا النظام اإلداري بطريقة غري سري  حيث.ن الوزراء املغاربة، مما أدى إىل االستغناء عن كثري مالشريفية

إدارة الفالحة و التجارة و الغابات و  الشؤون األخرى إدارة مباشرة، منها؛أن اإلقامة العامة كانت تدير بعض 

  .ج الصناعي و املعادن و إدارة الربيد و التلفون و اإلذاعةإدارة املالية و إدارة األشغال العمومية و إدارة اإلنتا 

تطبيق مبدأ اإلدارة غري املباشرة يف بداية األمر حىت يرى نتائج تطبيق سياسته يف  ينوي" ليويت"كان 

 اليت تقع األقاليم من سلطات قضائية و مالية، بالرغم من علمه باملظامل و قياد تلباشاواعلى ا فأبقى املغرب،

إىل اإلدارة الفرنسية اليت كان باستطاعتها أن  و اليت كان يرفعها السكان املراكشيني أيدي هؤالء القيادعلى 

و لكن اإلقامة . على التخلص من هذا النظام العتيق الذي ال مييز بني السلطة القضائية و اإلدارية همتساعد

هلذا  .ة يف املسائل املتعلقة بشؤون األمن العامدم مصاحلها، خاصخي كان  إال فيما تم لذلك مل الفرنسية العامة

  4 .يف شؤون األمن ت مراقبني فرنسيني ملساعدة القيادالغرض عين

                                                 
  :ينظر". الرماكس لوك"إىل " ليويت"رسالة بعث ا  - 1

- Lettre de Lyautey à Max Leclerc, rédigée à Fès le 18 juin 1912, F. Lyautey, VI. (Cité par Rivet.., p 31). 
2- Lugan (Bernard), Histoire du Maroc.., op.cit.., p 231. 

  :لومات أكثر ينظرمن أجل مع. كانت ترمي االتفاقية إىل تصفية أزمة أغادير بشروط ترضي فرنسا كثريا  -3

- Rivet (Daniel), Le Maroc de Lyautey à.., op.cit.., p 33. 
  .279ص   ،..مرجع سابق) صالح(العقاد   -  4
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لإلدارة الفرنسية، فقد مكنتهم اإلقامة العامة من إظهار نزعتهم  همالذين أظهروا والء أما القياد

و ميكن القول إذن بأن . شى مع روح احلمايةال يتما بالنسبة للسلطة املركزية، و هو األمر الذياالستقاللية 

  1.قطاعي يف مراكش مبعناه احلقيقيغرس النظام اإلقد " ليويت"

ألنه جمد ".بداعية احلماية" الذي وصفوه" ليويت"فلم تعجبهم تصرفات  ،الساسة الفرنسيني فيما خيص

ال  التجربةكان يرى بأن هذه   حيث. ىون سواها من البلدان األخر كتجربة فريدة من نوعها يف املغرب د  "احلماية"

ن حيسنون تركيب طرح رجل متنوع لدرجة كبرية جعلته من الذي" ليويت"و يعترب  2..ميكن نقلها و ال تقليدها

و منه .تطلب قدرات رجل كيميائي قادر على التحكم يف مصري إمرباطورية متعددة العناصرللنقائض، اليت ت

  3.علماء األثار طريقةعلى املغرب القدمي على احملافظة 

يرتاح لفكرة احلماية، ألنه يعتربها النموذج األمثل الذي سوف يقف أمام األطماع التوسعية " ليويت"بدأ 

للوسط االستعماري املتشدد، الذي أصبح متهورا لدرجة كبرية بعد اية احلرب العاملية األوىل و اهلدنة اليت تلت 

ي للمغاربة الضمانات الكافية بأن شخص امللك و املؤسسات املتعلقة و يرى أن احلماية سوف تعط.هذه احلرب

عندما قدم مشروع  1916سنة  هذه الذريعة" ليويت"و اعتمد .باملسلمني سوف يتم احملافظة عليها مها حصل

لى جلنود من املسلمني الذين منحوا األومسة عرفانا على دفاعهم عبعض املناقشة إمكانية منح اجلنسية الفرنسية ل

  4.فرنسا يف ميادين القتال

واصل يف نفس النسق الذي أملته روح احلماية عندما واجه غضب األوروبيني يف الدار البيضاء سنة 

، و الذين طالبوا بتغيريه من منصبه كمقيم عام و بتفكيك كل املؤسسات اليت وضعها يف املغرب، و ذلك 1919

و تواصل 6.ضده القضاة احملليني الذين هيجوا الرأي العام األورويب و موقف 5)احلساين( بسبب تدين العملة احمللية 

، عندما انتفض نواب و إشهاريي القلعة االستعمارية اجلزائرية ضد نظام احلماية الذي، 1923تواصل األمر سنة 

 و يعترب" التمجيد للحماية" بعصا" ليويت"و مرة أخرى يتدخل . حسبهم، ال خيدم فرنسا بقدر ما هلوس املغاربة

أن جيود عليه الثاين مبحاسن حضارته،  أن األمر ال يغدو أن يكون صيغة شراكة بني شعبني، أحدمها قاصر ينتظر

  7.و كالمها جيين الفائدة

                                                 
يف صنع مدينة مراكش بصبغتها احلالية، مدينة متحررة و مفتوحة على نزوات " ليويت"ظهرت كتابات حديثة تتحدث عن الدور الذي لعبه املارشال   - 1

  .هي من بني النقاط اليت سامهت يف ذلك" ليويت"اليت عرف ا " الشذوذ"و حىت صفة . الذين وجدوا فيها كل امللذات األجانب
2- Hardy (Georges), Portrait de Lyautey, éditions Bloud et Gay, Paris, 1949, p 172 et sq.( cité par Rivet Daniel.., 
Le Maroc de Lyautey.., op.cit.., p 34). 
3- Rivet (Daniel), Le Maroc de Lyautey à.., op.cit.., p 20. 
4- Lyautey l’Africain, tome 3, lettre adressée à Delcassé en date du 15 juin 1915. C’est le texte le plus étincelant 
d’intelligence écrit par Lyautey sur la spécifité du Maroc et l’ardente obligation de faire du protectorat. (Cité par 
Rivet p 34)  

  ...........و هي عملة حملية مغربية كانت منتشرة قبل فرض احلماية الفرنسية على املغرب -  5
6- Rivet (Daniel), Lyautey et l’institution du protectorat français au Maroc 1912-1925, tome 3, éditions 
l’Harmattan, Paris, 1988, pp 118-119. (cité dans Le Maroc de Lyautey.., pp 34-35). 
7- Lyautey, Paroles d’action 1900-1926.., op.cit.., p 19. 
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اهلجرة األوروبية، و السيما االستيطان الزراعي، ألنه، يف الواقع، كان خيشى مواجهة " ليويت"مل يشجع 

و مع ذلك فقد كان تيار السياسة االستعمارية . ة تعرقل سلطته املطلقةمجاعات ذات نفوذ و تقاليد سياسية واسع

عالوة على عدد أكرب من . 1فدخل مراكش يف عهده حنو ألف مستوطن زراعي " ليويت"أقوى من أن يقاومه 

لكوها يف امتنفسه مساحة األراضي اليت ب" ليويت"و قدر . أصحاب احلرف و رجال األعمال و التجارة يف املدن

 2.هكتار 400000ده بـ عه

كان الرأمساليون الفرنسيون يأملون يف أن يراعي رجال األعمال األمريكيون تفوق فرنسا السياسي، فال 

و حني حاولت اإلقامة الفرنسية إرضاء مواطنيها بسن بعض . يفتحون باب املنافسة االقتصادية على مصراعيه

رجال من رجال األعمال األمريكيني شكوى ضد  37حنو  التشريعات املقيدة لنشاط األجانب االقتصادي، رفع

و يف نفس الوقت أيد  1952.3احلكومة الفرنسية لدى حمكمة العدل الدولية اليت أصدرت حكمها لصاحلهم سنة 

  . عهد احلماية احلكم وجهة النظر الفرنسية بتقييد حرية القضاء القنصلي الذي متسكت به الواليات املتحدة طوال

من أفريل سنة  14أخر جملس لسياسة األهايل يف " ليويت"ب موعد رحيله عن املغرب، عقد عندما اقرت 

نفسه يف مدينة فاس مع أواخر شهر ماي  رة الوضعية النفسية اليت وجد فيها، أين ذكر يف كلمته املختص1925

اجتاه املغاربة أين حاول  و ذكر أيضا باخلطوات األوىل لسياسته".الفراغ الكلي: "، و اليت خلصها يف كلميت 1912

إننا حنرتم إميانكم و : "فتوجه للمغاربة ذه الكلمات. فاصطدم جبدار مبهم" اإلغراء السياسي"أن يطبق سياسة 

فكان جواب املغاربة أم ال  4.."تقاليدكم و مؤسساتكم و حىت مناصبكم االجتماعية و اإلدارية احرتاما تاما

ذه الطريقةيثقون كثريا يف الفرنسيني أل م يعلمون ما فعلوا باجلزائر، و رمبا أنه الفرنسي الوحيد الذي يفكر. 

 18، غداة اية احلرب الكربى، بتعليمة مؤرخة يف "املسألة املغربية"معضلة " ليوثي"لقد خلص املارشال 

باتصالنا :" ، جاء فيها، و مرسلة إىل اتمع األورويب يف املغرب و إىل سلطات الرباط و باريس معا1920نوفمرب 

و اجلزائريني، ملسنا حقيقة ثابتة تشري إىل تكوين شبيبة طموحة تعترب نفسها مهمشة، و سوف تتعلم  باألوروبيني

بنفسها اللغة الفرنسية، و عندما حتس بقيمتها و تعترب نفسها جاهزة، سوف تطرح على نفسها ملاذا هي مهمشة 

  5.."و بعيدة عن تسيري الشؤون العامة

للجمهورية الفرنسية لدى املغرب، فإن إبعاد الشباب  Résident général" املقيم العام"احملافظ  وحسب

" ليوثي"املغريب عن إدارة شؤون بالدهم يعترب خطأ فادحا سوف تكون له عواقب وخيمة على النظام، باعتبار أن 

ما دام أن ذلك .لوصاية على اإلحلاقاجلديدة، حيث كان يفضل صيغة ا" احملمية" كانت له نظرة شخصية حول 

                                                 
  ...، رسالة دكتوراه1939-1912، تنظيم احلماية الفرنسية يف املغرب )حممد( خري فارس  -  1
  .281، ص  ..، مرجع سابق)صالح( اد العق  -  2

3 - Résidence générale, Les problèmes du protectorat…., p 278.(  Cite par Akkad Salah.., op.cit.., p 282.). 
4- Lyautey, Paroles d’action 1900-1926...op.cit.., p 20. 
5- Lyautey (Pierre), Textes et lettres du Maréchal Lyautey l’Africain 1919-1925, adressées au président du           
   conseil en date du 24 octobre 1920, T4, éditions Plon, Paris, 1957, p20.(381P) 
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حيافظ على السيادة و األسس الداخلية و الشخصية الدولية للمغرب و يسمح لفرنسا فقط، بلعب دور احلامي و 

    .املراقب هلذه الوضعية

بإحساس " ليوثي"تذكر  1،"عبد الكرمي اخلطايب"، عشية اندالع انتفاضة أهل الريف بقيادة 1925يف سنة 

إنين أتذكر تلك السنة اليت وجدت فيها نفسي يف :" حيث قال 1912ته األوىل يف مدينة فاس سنة شديد، خطوا

، فاجلميع كان يلتفت مين، و بدأت األبواب تصد يف وجهي و الناس يبصقون عند و الفراغ قد غمرين مدينة فاس

دقاء كثر، فقد كان االنطباع أنا الذي كنت قادما من منطقة الغرب اجلزائري،وأين كان يل أص.. مروري أمامهم

  2.." شديد القسوة

علينا أن نرتقب :" فهم وقتها أن احلماية مهما طال وجودها فهي يف طريق الزوال حيث قال" ليويت"لعل 

. حينها ستكون شعوا متطورة و متحضرة،.هذه حقيقة تارخيية. أجال أم عاجال، حترر مشال إفريقيا عن املرتوبول

ألن ذلك سوف يبقي على أنظار .مل على أن يكون االنفصال دون عذاب و ال أالمو على فرنسا أن تع

  3.."املسلمني دائما مشدودة جتاه فرنسا بالعطف و احلنان

" شكيب أرسالن"مل متر فرتة طويلة على رحيله عن املغرب حىت كتب عنه منظر الوطنية العربية املتصاعدة 

و من منظور املسلم األهلي، فهو .. ا لكنه مل يرتكب أبدا أعمال شنيعةعدون" ليويت" لكنا نعترب املارشا:" يقول

كان يعرف حبكمته كيف يهدئ من روع العرب، كان . أخطر فرنسي عرفته مشال إفريقيا ألنه ببساطة رجل حكيم

ن استقالل املغرب و لكن دو " ليويت"لقد قتل .. حياول جلبهم حنو فرنسا بكل الطرق، كان حيافظ على كرامتهم

 4.."أن حيط من قيمته

 
  

  

  السياسة البربرية  انطالقا من  "التفرقة االستعماري"مخطط   -2
  

                                                 
زعيم املقاومة الريفية يف املغرب، أصبح قائدا حلركة املقاومة يف املغرب .باملغرب" أجدير"بقرية  1882هو حممد بن عبد الكرمي اخلطايب، ولد حوايل  - 1

درس القرآن يف الزوايا مث تعلم يف املدارس اإلسبانية مث .لوجود اإلسباين مث الفرنسي، حيث أصبح رمزا للحركات االستقاللية املناهضة لالستعمارضد ا

صب عني يف من 1915و يف عام . يف إسبانيا أين درس احلقوق Salamanque" سالمنكا"بعدها التحق جبامعة .انتقل إىل جامعة القرويني يف فاس

، أين التحق مبسقط رأسه و شرع يف توحيد قبائل الريف مبعية أخيه يف ما عرف 1.ع.غادر هذا املنصب بعد اية ح". مليلية"قاضي رئيسي يف منطقة 

جندي  16000 اليت راح ضحيتها أكثر من" أنوال"للوقوف ضد القوات اإلسبانية اليت كبدها شر اهلزائم أبرزها يف معركة "جبمهورية الريف املستقلة"


  6بعدها، حتالفت ضده إلسبانيا و فرنسا ما جعله يرتاجع إىل أن مت نفيه إىل مصر اليت تويف ا يف .إلسباين�� . أنظر. ���1963ا�� �

 http://emirabdelkrim.unblog.fr/biographie/ 
2- Archives Nationales, Fonds Lyautey, déclaration faite par Kahn Otto et adressée à la presse française en date 
du 21/03/1925.(Cite par Levisse Touze Christine, in L’Afrique du Nord dans..) 
3- Spillmann (Georges), Du protectorat à l’indépendance du Maroc 1912-1955,Plon éditions, Paris, 1967, p 26. 

جوان من سنة -يف جريدة األمة العربية الصادر يف مايعن املغرب " ليويت"بعد ست سنوات من رحيل " لشكيب أرسالن"صدر هذا املقال  - 4

  :ينظر إىل. 1931
- Lugan Bernard, Histoire du Maroc des origines à nos jours.., op.cit.., p 236. 
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و قد . يقصد ذه العبارة السياسة اليت اتبعتها فرنسا يف عهد احلماية لعزل الرببر عن اتمع املراكشي

اإلسالم إال ظاهريا، و بالتايل فمن أن الرببر مل يعتنقوا  ا هذه على أساس فكرة خاطئة مفادهابنت احلماية سياسته

عال استصدرت و ف. األنسب هلم االعرتاف بعرفهم اخلاص كقانون مدين و تطبيقه رمسيا بواسطة حماكم خاصة

خيرج الرببر من دائرة القضاء الشرعي يف األمور املدنية و جيعل جملس  1930يف سبتمرب  Dahir اإلقامة العامة ظهري

   .تلك الشؤون إىل نظرال يف صااجلماعة أو القبيلة خمت

يف تلك  سياسيال وعيال ذكر، إما ألن مغزاه كان حمدودا أو النعدامت فعل ةيف حينه رد ظهريال هذا ريمل يث

غدت فيما بعد منهجا بعيد األهداف خصوصا يف مرحلة األزمة السياسة الرببرية  ما هو أكيد، أن و لكن. املرحلة

حماطا جبماعة من املستشارين عرفت بالكتلة الرببرية، أي " لوسيان سان"املقيم العام  كان  االقتصادية العاملية، حني

اليت تدعو إىل فصل الرببر عن حكومة املخزن حبجة أن األخرية متثل العرب، و ترى هذا الفصل مقدمة إلدماج 

ريق كتاباا حبروف التينية، ن طو قد تضمنت هذه اخلطة فكرة إحياء اللغة الرببرية ع. الرببر يف البيئة الفرنسية

و يف . مستشار التعليم يف مراكش، مشروعا مفصال هلذا الغرض" جود فروى دي مونبني"وضع املستشرق  حيث

  1932.1مركزا يف سنة  137نفس الوقت ركز املبشرون نشاطهم يف بالد الرببر حىت صار هلم حنو 

يف بداية عهد  1930سنة ماي  16يف د صدوره تلك هي الظروف اليت أحاطت بالظهري الرببري الشهري عن

املرسوم على أنه  العرب من هذا يف العامل اإلسالمي، إذ فهم له صدى كبري ، فكان"حممد بن يوسف"السلطان 

و يعترب هذا االبتكار أخر ما وصل إليه الفكر الفرنسي للقضاء .يهدف إىل تنصري مجاعة من املسلمني بقوة القانون

  2.املغرب العريب و إدماجها يف اتمع الفرنسي على مقومات شعوب

: مبقتضى التعديل األول حيث. عند الرببر ضاءمسألة القأما الظهري نفسه فيشمل تعديلني خبصوص 

قانونا معرتفا به لدى  رمسية، فيتحول إىل حمكمة مدنية و يسجل عرف الرببر ليصبحالصفة اللس اجلماعة يعطى 

فينزع مبقتضاه اختصاص النظر يف اجلنايات من قضاء القواد و : التعديل الثاين صفيما خي 3.تلك احملاكم

ق القانون اجلنائي و تنشأ حماكم جديدة يف بالد الرببر من قضاة فرنسيني لتطبي. الباشاوات الذين ميثلون السلطان

   4.الفرنسي فيها

الظهري من حجة لدى خصوم  قد لوحظ أن بعض املبشرين عينوا قضاة يف تلك احملاكم، فصار ذلكل 

و من مث اصطدم الظهري مبعارضة شديدة . هو تنصري الرببر منه بأن اهلدف تعترب العامل اخلارجي اليت كانت الرببر و

                                                 
  .1951عالل الفاسي، السياسة الرببرية، القاهرة سنة أنظر  -  1
منذ احتالهلم للجزائر و هم يبحثون عن الوسيلة  و السياسات، بأن الفرنسيني يرى البعض من الوطنني املغاربة الذين عايشوا مراحل هذه األحداث -  2

أي يف النهاية الوصول إىل تطبيق مشروع . يحيني و غري املسيحينياليت متكنهم من احتالل كل الشمال اإلفريقي و تعمريه بسكان أوروبيني من املس

  :للتوسع أكثر ينظر. االستيطان على مشال إفريقيا

  .161، ص ..، مصدر سابق..، احلركات االستقاللية يف) عالل( الفاسي  - 
  .283، ص  ..، مرجع سابق )صالح( اد العق  -  3
�� ا�����)..��ح(ا����د   -  4��  .284، ص  ..،ا�
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و .الذي ظهر يف العامل اإلسالمي مباشرة بعد صدور هذا الظهريمن قبائل الرببر ذاا فضال عن رد الفعل العنيف 

و الشريعة اإلسالمية، مثل عدم فهناك ما يتعارض أحيانا يف عرفهم ، بالعرف أصالتمسكني مإذا كان الرببر 

ة القوية على روح احملافظلتلبية   أم كانوا يفعلون ذلك بدون شعور بالفوارق يف العملية، بلتوريث املرأة، إال

  .جاجالرببر بأن يف تصرفام خروجا على اإلسالم الحتجوا أشد االحت و لو وجد. التقاليد

و لكن عددا من القبائل . كان من املفروض أن يطبق الظهري على حنو مليون و نصف من أهل مراكش

أيت يوسي و زمور ، أرسلت مندوبيها إىل فاس لتعلن أمام علماء القرويني أا ترغب يف البقاء تابعة للقضاء : مثل

، أا ترتك للقبائل حرية العمل به أو رفضه، و بالرغم من أن اإلقامة العامة أعلنت، عند إصدار الظهري. الشرعي

  1.فقد قبض على هؤالء املندوبني مما زاد الرببر أنفسهم سخطا على الظهري

و مع . من العامل اإلسالمي لتضيف عامال جديدا يوقف تيار السياسة الرببرية مث جاءت احلملة القوية

عند أزمة بة لبعث السياسة الرببرية كما حدث مثال ذلك مل تكف فرنسا طوال عهد احلماية عن استغالل كل مناس

   1951.2العرش األوىل سنة 

إذن، فالسياسة الرببرية، اليت حاولت فرنسا اعتمادها يف املغرب ما هي يف النهاية سوى خطوات سياسة   

عن طريق على مراحل كانت بدايتها بفكرة تغليب العنصر األورويب " فرق تسد"استعمارية يف طريق حتقيق مبدأ 

و الوصول إىل حتقيق األغلبية األوروبية عن طريق ..اهلجرة اجلماعية بفضل االمتيازات اليت منحت آنذاك لألوروبيني

املغريب مبا يف و الوصول إىل الفرنسة عن طريق التمسيح، مما يعين القضاء على مقومات الرجل ..سياسة التجنيس

االعتماد على العنصر الرببري، الذي كان ميثل األغلبية يف مراكش، و يف النهاية ..اإلسالمي ذلك تنصله من دينه

و بذلك يتم . لتحقيق هذه الغاية يف تنصري الرببر و إعادم إىل الروحانية القدمية اليت جاءم ا روما من قبل

 3.ختليصهم من سيطرة العرب الروحية و الزمنية

  
  

  1939-1924 ية الثانيةالعالم الحرب من ثورة الريف إلى المغاربة  -3
  

                                                 
  .162، ص ..، مصدر سابق..، احلركات االستقاللية يف) عالل( الفاسي - 1
  .163، ، ص..نفسهاملصدر   -  2
غري أن عالل الفاسي يدرج حىت اجلزائريني يف قضية التجنيس عندما وضعهم يف نفس . ( 162-161ص ص  ،..، مصدر سابق)الفاسي(عالل  - 3

ألن يف األصل أن يأخذ اجلزائري اجلنسية . و هذا يتناف مع أصول الروابط األخوية و الدينية لألمة الواحدة. لينياخلانة مع اليهود و املالطيني و اإليطا

  .).و العكس صحيح. عن كون اجلزائري و املغريب من طينة واحدة شيءاملغربية ال يؤثر يف 
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لقد اعتربت حرب الريف على أا أكرب حرب للمقاومة املغربية اليت أقلقت االحتالل الفرنسي، كون أا   

حممد بن عبد "و من بعده ابنه " عبد الكرمي اخلطايب"بقيادة  1كانت من صنع أكرب قبيلة يف الريف األوسط،

املناطق متتابعة أظهرت قوة احملارب املغريب سواء كان ينحدر من و لكن قبل ذلك شهد املغرب مقاومات ".الكرمي

  2.حياته بالده و يدافع عنببساطة أم من السهول ألنه  اجلبلية

استيقظت منطقة الريف املغربية على وقع أحداث خطرية أدت إىل نشوب الثورة يف اجلزء الشمايل 

حيث . بعدما مت تقسيمها بينهما إىل مناطق نفوذ للمغرب، عندما قرر األسبان و الفرنسيني احتالل البالد،

أصبحت املنطقة الشمالية اليت حتتوي على الريف املغريب حتت سيطرة األسبان، و ما تبقى من أراضي املغرب 

 . خاضعا لالحتالل الفرنسي

باألسبان  ، الذي أحلق"عبد الكرمي اخلطايب"إال أما واجها مقاومة شرسة من أهايل الريف املغريب بقيادة 

إىل " يليوث"عندما أرغم اجليوش الفرنسية بقيادة  1921سنة " أنوال"شر اهلزائم مع بداية االحتالل خاصة معركة 

  3".فاس"و " تازة"الرتاجع إىل غاية أبواب 

كيف ينظم " عبد الكرمي اخلطايب"كانت املعارك األوىل للحرب الريفية ضد الوجود األسباين، حيث عرف 

و كان والده هو من استأنف .نسق بني خمتلف أساليبها ليغرس الروح القتالية يف نفوس املغاربة احملاربنيمنهاجها و ي

و مل حيول بينه و .بعد أن فشلت كل احملاوالت اليت طالبته باخلضوع حلكم األسبان املقاومة ضد الوجود اإلسباين

مشعل املقاومة ألبنائه طالبا منهم الدفاع عن منطقة الذي أجربه على مترير  ستمرار يف املقاومة سوى املرضبني اال

  4.الريف و ختليص بالد املغرب كلها من الوجود األجنيب مهما بلغت درجة قوته

لوجود اإلسباين، قوة و جتربة يف امليدان العسكري األمر الذي جعلها تسبت املقاومة الريفية املغربية أمام ااك

و قد أفادت الغنائم اليت .سا على حماولتها لضم كل أراضي املغرب لسلطتهاتتهيأ ملا هو أكرب عندما ستقدم فرن

                                                 
و قد بقيت هذه العائلة وفية للسلطة امللكية و أكثر من ذلك . قاضيحيث كان يشغل منصب " بين و"من قبيلة " عبد الكرمي اخلطايب"ينحدر  - 1

كما أا كانت من القبائل ". بومحارة"كالرقي الريسوين و قبائل : أا ساندت السلطان يف مواقف عديدة خاصة يف ظروف مترد القبائل املغربية املعروفة

  :ينظر يف هذا املوضوع. السباقة ملقاومة االستعمار الفرنسي

- Lugan (Bernard), Histoire du Maroc des origines à nos jours.., op.cit.., p 249. 
ال توجد قبيلة واحدة جاءتنا .سريع التضحية بأمالكه و عائلته و أكثر من ذلك حبياته:"املغريب على أنه Guillaume، " الثاين قيوم"يصف اجلنرال  - 2

  :أنظر.."اومة و البعض منها قاوم إىل أخر رمقمبحض إرادا، و ال واحدة خضعت دون مق
- Général Guillaume II, Les berbères marocains et la pacification de l’Atlas central 1912-1933, Julliard éditions, 
Paris, 1946, pp 80-82.( Cité par : Lugan Bernard.., op.cit.., p 245) . 

". عبد الكرمي اخلطايب" الريف املغريب بقيادة و جيوش" سيلفسرت"كرب املعارك اليت دارت بني اجليوش األسبانية بقيادة اجلنرال من أ" أنوال"تعترب موقعة  - 3

جندي إسباين  700اإلسباين أبشع اهلزائم ، حيث سقط عدد معترب من القتلى و أسر حوايل  و قد استمرت املعارك ملدة ستة أيام تكبد خالهلا اجليش

و يعترب هذا االنتصار جليش عبد الكرمي،نقطة حتول يف املسار العام للمقاومة املغربية و الوسيلة اليت مكنته . بندقية 20000مدفع و  200نب إىل جا

  :ملزيد من املعلومات ينظر كل من. من تنظيم اجليش و اكتساب عتاد مل يكن ليحققه دون هذه الغنائم احلربية

  .131-125، ص ص ..، مصدر سابق..ستقاللية يف املغرب العريبالفاسي عالل، احلركات اال  -
 Benkhedda (Benyoucef),Les origines du premier novembre.., op.cit.., pp 33-34. 

  .125ص  ،..، مصدر سابق..، احلركات االستقاللية)عالل( الفاسي  - 4
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و لو للمطالبة باستقالل املغرب الشمايل عن أسبانيا، كثريا يف استمرا املقاومة   1حتصل عليها عبد الكرمي اخلطايب،

  .حلني اندالع احلرب العاملية الثانية

اإلسبانية الدخول يف مفاوضات مع عبد الكرمي اخلطايب، أمام اهلزائم املتكررة جليوشها، حاولت احلكومة 

و املقيم العام باملنطقة اإلسبانية إلبالغهم بقرار احلكومة " براجني"فاستدعت قائدها العام يف منطقة الريف اجلنرال 

 فطالبت بعقد هدنة تعترب مقدمة إلبرام صلح تارخيي مع. بوقف الزحف و البحث عن اتفاق مع الطرف املغريب

   2.عبد الكرمي، غري أن هذا الصلح مل يتم أبدا

اصطدمت املقاومة الريفية مرة أخرى بواقع مر و املتمثل يف التدخل الفرنسي يف املعادلة احلربية القائمة بني 

 ألم كانوا. فرنسا بعيدة عن املسألة و لو لفرتةاألسبان و املغاربة، طاملا أن املغاربة كانوا يعملون على أن تبقى 

إسباين يف تلك الظروف من شأنه أن يقضي على املقاومة الريفية خاصة إذا - يدركون جيدا أن أي حتالف فرنسي

    3.علمنا بالقوة احلربية املوجودة عند الدولتني الغازيتني

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 400مقاتل، و كبد فيها العدو خسائر قدرت بـ  300بتعداد " دار أبارا"ع مركز ضد األسبان هي اسرتجا " عبد الكرمي"كانت أول معركة خيوضها   - 1

عندما أحلقوا  1923-1922مث تواصلت املعارك خالل سنوات .. و متكن من أن يغنم كثريا من البنادق و املدافع و الذخرية. من الضباط 6قتيل و 

  :أنظر.كل العتاد و الذخرية اليت كانت حبوزة األسبان  هزمية نكراك متكنوا من خالهلا سلب" براجني"بقوات اجلنرال 

  .127-126ص ص  ،..، مصدر سابق..، احلركات االستقالليةعالل  الفاسي -
يا، لقد جرت عدة لقاءات بني الطرفني لعقد الصلح مل تفضي إىل نتائج حقيقية، حيث كان الريفيون يطالبون باستقالل املغرب الشمايل عن إسبان - 2

  :ينظر يف املوضوع إىل.ألسبان مل يقدموا وعود بأكثر من قبول استقالل ذايت للمنطقة الريفيةبينما ا

  .129-128، ص ص ..، مصدر سابق..الفاسي عالل، احلركات االستقاللية يف املغرب -
أن " ليويت"و قد حاول املارشال .األمري عبد الكرمي مل تتدخل فرنسا يف البداية يف املشكلة القائمة بني الطرفني أمال منها يف أن ينهي األسبان مقاومة - 3

ايل من املغرب يربط اتصاالت مع الزعيم املغريب و يف نفس الوقت كان يرفع تقارير سوداء عن هذه املقاومة كون أن قيام دولة مغربية حرة يف اجلزء الشم

، اليت كانت تعترب حصونا متقدمة "ورغة"رة الفرنسية للزحف على مناطق قبائل غري أن املباد. يشكل خطرا عليها يف املستقبل ااور للوجود الفرنسي قد

و قدمت يف ذلك السلطات الفرنسية تربيرا يقضي بدفاعها و .للمناطق الريفية، قد ضرب عرض احلائط كل التخمينات الفرنسية جتاه قضية الريف املغريب

من الكالم الذي جاء يف مذكراته و الذي كان " عبد الكرمي"املسألة اليت أدت إىل هزم األمري  و قد نلخص. محايتها للقبائل املغربية اخلاضعة لنفوذها

  :أنظر يف ذلك.حترير سائر مناطق املغرب األقصىحيمل معاين كثرية و دالالت دفعته للعمل على 

  .134-133، ص ص ..، مصدر سابق..الفاسي عالل، احلركات االستقاللية يف املغرب العريب -
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  االستعماري الفرنسي يالتوسع مشروعن التونس ضم -ثالثا

لى تونس ضمن خمطط التوسع االستعماري األورويب الذي تندرج احلملة العسكرية الفرنسية اليت أطلقت ع  

طال قاريت إفريقيا و أسيا مع مطلع القرن التاسع عشر، و الذي شهد بروز قوى أوروبية بفضل تطورها العلمي و 

الصناعي مما مهد لتنافس شرس بينها من أجل بسط سيطرا و االستحواذ على أكرب قدر ممكن من مناطق نفوذ 

بفعل مواصلة السياسة االستيطانية اليت   منظومتها االستعمارية أهداف خترج فرنسا عنو مل .القارتنيداخل بلدان 

  1.كانت تراها دائما بأا احلل األمثل لتطبيق سياستها التوسعية

 ي يف مشال القارة اإلفريقية تبعاكما تعترب العوامل االقتصادية مؤثرة يف حركة التوسع االستعماري الفرنس  

التوسع االستعماري "وده املسبق على أرض اجلزائر اليت احتلتها مع مطلع القرن التاسع عشر، و تأسيسا لفكر لوج

داخل أطر الرأمسالية املتطورة اليت كانت الغاية منها حتقيق الربح  الذي قام بعدما نضجت الثورة الصناعية" األورويب

ان اليت تتوفر على املوارد األولية اليت سوف حتول الحقا إىل املايل و استقطاب رؤوس األموال لالستثمار يف البلد

  2.األسواق اليت سوف تفتح يف نفس تلك البلدان اليت تتوفر على املواد األولية

حيث عقدت اتفاقية  1881لألراضي التونسية مع مطلع شهر ماي من سنة  االحتالل الفرنسي مث وقع  

انتهت بعقد معاهدة  ، "باردومعاهدة "السعيد، و محلت اسم  ماي من نفس السنة يف قصر 12احلماية يف 

  .كملت فرنسا بذلك سيطرا على جزء هام من منطقة مشال إفريقياو است .1883جوان  8يف " املرسى"

عطلت  1870هزمية  ، غري أن1830سنة و كانت تونس ضمن خمططاا االستعمارية منذ احتالهلا للجزائر  

لتباشر عملية التوسع  الذي جعلها تنتظر الفرصة ، األمرلةحيال املسأ اإليطايل قفاملو  املشروع إىل جانب

شهدت املدن و األرياف التونسية غداة فرض احلماية الفرنسية على  لقد 3.االستيطاين يف منطقة مشال إفريقيا

امتدت املواقف و قد .البالد حركة مقاومة عربت على رفضها هلذا الوضع اجلديد الذي أصبحت تعيشه البالد

                                                 
لون من املعلوم أن االستعمار األورويب كان دائما جيري وراء البحث عن التوسع احليوي الذي كان يراه منحصرا يف احتالل األرض و توطني الكو  - 1

يساهم يف  و الثاين. فاألول يوفر األطر القانونية هلذا االستغالل. بغرض السيطرة االقتصادية اليت تعود فائدا على الكولون و اإلدارة االستعمارية معا

النهاية يف إجناح هذه السياسة بفعل حتكمه يف دواليب االقتصاد و تسيريه جلميع املوارد املتاحة أمامه للرفع من اإلنتاج الذي سوف يتم تسويقه يف 

الكربى يف مؤمترات مطلع القرن التاسع  و كل ذلك حدث يف الفرتة اليت مت فيها اقتسام العامل بني القوى األوروبية.أسواق مناطق النفوذ املسيطر عليها

  .عشر
  .8-7ص ، ص ..، مرجع سابق..عرب التاريخ تونس، )خليفة( الشاطر  - 2
" ل.ماشيو"شهدت املرحلة اليت سبقت فرض احلماية الفرنسية على تونس، تنافسا دبلوماسيا بني الدولتني؛ اإليطالية املمثلة من طرف القنصل  - 3

Maccio.Lت.روستان"املمثلة من طرف القنصل  ، و الفرنسية "Roustan و قد مرت تونس يف هذه الفرتة .1882إىل  1874، و احنصرت الفرتة من

حيث أمام املد األورويب اختلت التوازنات االقتصادية و املالية لتونس و انعكس ذلك سلبا على خزينة الدولة . بأزمة كبرية مهدت الطريق الحتالهلا

و اجنرت حكومة البيليك إىل التكثيف من الضخ اجلبائي الداخلي و اضطرت إىل . اردها اخلارجية يف حني ارتفعت مصاريفهاحيث اخنفضت نسب مو 

  :من أجل تفاصيل أخرى ينظر إىل. اللجوء إىل االستدانة على نطاق ربوي واسع

  .13-8،  ص ص ..، مرجع سابق..عرب التاريخ تونس، )خليفة( الشاطر  -
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أين أثبتت هذه املقاومة حمدودية فاعليتها ،ية اندالع احلرب العاملية األوىلاملعادية للوجود الفرنسي يف تونس إىل غا

  1.بفعل خمتلف السياسات الفرنسية املتبعة يف تونس

 املقاومة اشتدت بفعل السياسات الفرنسية املنتهجة يف تونس على حساب املسلمني، طرقغري أن   

خاصة السياسة العنصرية و إقصاء مسلمي تونس من املشاركة يف تسيري حيام اليومية، و استحواذ اإلدارة 

فتطورت هذه املقاومة . االستعمارية على أجود األراضي الفالحية و توزيعها على الكولون و استغالل ثروات تونس

كل   التونسي إىل تنظيم سياسي مهيكل حيمل مع مطلع القرن العشرين من حركة خنبوية ممثلة يف حركة الشباب

  1920.2مواصفات األحزاب السياسية العصرية مع ظهور األحزاب الدستورية التونسية بداية من سنة مطلع 

كما تعد تونس أكثر بلدان مشال إفريقيا تأثرا بالتيارات الفكرية اليت انتشرت يف املشرق العريب، و على 

يف أوساط  هلما صدى كبري اللتان كان مام الشيخ حممد عبده األفغاين و اإل وجه اخلصوص حركتا مجال الدين

قام العديد من رواد احلركة اإلصالحية يف تونس باالتصال باإلمام حممد عبده و  حيث.اإلصالحيني التونسيني

درسة م"حث أهل الفكر فيها على تأسيس و طلبوا منه زيارة بلدهم، فتم هلم ذلك عندما زار اإلمام تونس 

على غرار مجعية  و كانت متبوعة مبجموعة من املدارس و املنتديات ، على منط املدارس الوطنية يف مصر"اخللدونية

الذين عكفوا على الرتكيز على التعليم  Le Cercle Tunisienقدماء تالميذ املعهد الصادقي و املنتدى التونسي 

  3.لتها إىل الوعي السياسي و القوميباعتباره احملرك الرئيسي يف تنوير العقول و استما
  

  ا	د��ور��ن � إ	��و���ر�� ا	��ب ا	�ن  -1
    

ن جيري يف املشرق منها ما كا. تعود أصول احلركة الوطنية التونسية يف الغالب إىل معامل دينية إسالمية حبثه

ية، و منها ما كان حملي على تطهري العقيدة من كل الشوائب و عملية جتديد للنظم السياس من حركة حتديث قائم

الذي خترج منه الزعماء األوائل " جامع الزيتونة"تبنته املراكز اإلسالمية العريقة املوجودة يف تونس ويف مقدمتها 

الذي قدم " السنوسي حممد"للحركة اإلصالحية الذين ناهضوا الفكر االستعماري الفرنسي يف بالدهم و منهم، 

    4.د طالب فيها فرنسا بإلغاء احلكم املباشر و إحياء الدستورعريضة موقعة من طرف أعيان البال

" املكي بن عزوز"لقد ساهم جامع الزيتونة يف وجود شخصيات وطنية من طينة الزعماء الكبار من بينها 

و سياسته " خري الدين"الذي يعترب من أبرز شيوخ اإلصالح حيث اهتم بإحياء مبادئ اإلسالم من ثرات الشيخ 

                                                 
  .63ص  ،..، مرجع سابق)ليفةخ(شاطر لا  -  1
  .63، ص ،..نفسهمرجع  - 2
ملزيد .1905، سنة Le Cercle Tunisienو أتبعتها مجعية قدماء تالمذة املعهد الصادقي و املندى التونسي  1896سنة  تأسست مجعية اخللدونية -  3

  :من الشروحات ينظر

  .64-63، ص ص ..مرجع سابق ،..الشاطر خليفة  -
  .321، ص ..، مرجع سابق)الحص( العقاد  - 4
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أصبح النشاط السياسي يف تونس بعد اية ف 1".عبد الرمحان الثعاليب"ية، إىل جانب شخصية الشيخ اإلصالح

و لعل ما يوضح ذلك هو العمل الكبري الذي .أكثر متاسكا و حنكة عما كان عليه من قبل احلرب العاملية األوىل

  1920.3ري احلر منذ تأسيسه سنة و بعدها احلزب الدستو  2 1906قامت به حركة تونس الفتاة منذ نشأا سنة 

" احلاضرة"سبق التأسيس الرمسي للحركة بروز النشاط الثقايف و العمل التوعوي الذي أكدت عليه جريدة 

. ، حيث تعترب أوىل خطوات هذا النشاط و إحدى ركائزه و لسان حال الشباب التونسي1888الصادرة منذ سنة 

نسيني املتخرجني من املعهد الصادقي أين تلقوا ثقافة عصرية و استناروا و التف حول اجلريد عدد من املثقفني التو 

فبدأت اجلريدة تدافع عن ". نالوزير خريالدي"بأفكار املصلحني التونسيني و يف مقدمتهم مؤسس املعهد نفسه، 

  4.مصاحل التونسيني و تندد بأوضاع الشعب املزرية و تطالب بتحسينها

مبشروع إصالحات " البشري صفر"، عندما تقدم 1906مارس من سنة  24تأسس حزب تونس الفتاة يف 

و هو كما يبدو من تاريخ تأسيسه و من االسم Pichon Stéphane 5"ستيفان بيشون"أمام املقيم العام الفرنسي 

و من هنا  .يف كل البالد العربية العناصر الوطنية اليت أهلمت كثريا" تركيا الفتاة"حبركة  االذي اختاره لنفسه، متأثر 

ميكن تشبيه تونس الفتاة باحلزب الوطين املصري من حيث األهداف و املثل و مسايرة حركة اجلامعة اإلسالمية 

 برلني و غريمها و قد اتصل زعماء احلزب يف اسطنبول و. حتت لواء الدولة العثمانية طوال فرتة احلرب العاملية األوىل

الوطين  عضو احلزب" عبد العزيز جاويش"ني و املغاربة و ال سيما املصري من مدن معسكر دول الوسط بإخوام

  6.تونسي املصري و الذي ينحدر من أصل

و ذلك حني قررت . املناسبة اليت أدت إىل تأسيس تونس الفتاة ترجع إىل سياسة احلماية نفسها إن

و . يف اجلزائر من قبلCremieux Adolphe 7"أدولف كرمييو"السلطات الفرنسية جتنيس اليهود يف تونس كما فعل 

                                                 
، و درس يف جامع الزيتونة مث يف اخللدونية و أمت دراسته العليا يف املشرق العريب، مث عاد إىل 1879سنة و أم تونسية أب جزائري ولد الثعاليب من  - 1

دخل الثعاليب يف طور جديد من " س الفتاةحزب تون"و مع تأسيس ". سبيل الرشاد"و كان يصدر جملة . ليعمل يف الصحافة الوطنية 1904تونس سنة 

  .تويف سنة عن عمر يناهز.أطوار احلركة الوطنية التونسية
2- Ageron (Charles Robert), Genèse de l’Algérie…, op.cit.., p 107. 

  .90_87ص ص  ،...مرجع سابق،..،)خليفة( الشاطر  - 3
  .65، ص ..نفسهمرجع  - 4
غري . وىل من نوعها يقوم ا الوطنيون التونسيون جتاه اإلدارة االستعمارية مطالبني بإصالحات حتفظ بعض احلقوق للتونسينياعتربت هذه املبادرة األ - 5

ات أن هذه املبادرة االحتجاجية مل جتد أذانا صاغية، بل بالعكس أثرت حفيظة الكولون الذين راحوا يعربون عن سخطهم جتاه التونسيني يف صفح

 La Tunisie française" تونس الفرنسية"و  Le colon français "املعمر الفرنسي": فهامجت جرائد. شة ملثل هذه الردود األفعالجرائدهم املتعط

  :ينظر يف املوضوع إىل .بشكل عنيف املوقف التونسي و اعتربته تعد صريح على السلطة الفرنسية

- Julien Charles André, L’Afrique du nord en marche.., op.cit.., pp 88-90. 
  .322، ص ..، مرجع سابق)صالح( العقاد  - 6
 وكان عضوا يف حكومة الدفاع الوطين و قد اشتهر يف اجلزائر مبراسيمه املعروفة . 1796سنة " نيم"حمامي و رجل سياسي فرنسي ولد يف مدينة  -  7

  :أنظر.1880تويف سنة . ليهود اجلزائر و حق االنتخاب و اليت منح من خالهلا اجلنسية الفرنسية 1870أكتوبر  24الصادرة يف 

- Petit Larousse illustre.., op.cit.., p 1259. 
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فساعد ذلك . نشط الزعماء التونسيون يف شن محلة على مبدأ جتنيس اليهود و دعوا إىل مقاطعة املتاجر اليهودية

، يدعو إىل مشاركة "حزب التقدم"على رواج التجارة الوطنية، و أهم من ذلك تكون حزب سياسي باسم 

و هذا احلزب هو الذي تطور إىل حزب تونس الفتاة . قاء نظام احلمايةالوطنيني مشاركة فعالة يف حكم البالد مع ب

   1.احملامي" علي باشا محبة" بقيادة  1907سنة 

و أمت دراسته العليا يف . تنوعت ثقافات علي باشا محبة، فبدأ يف الزيتونة مث باملدارس الفرنسية يف تونس

. و عمل مع مجاعة احلاضرة و مع حزب التقدم. مناو اشتغل باحملاماة ز . باريس حيث حصل على إجازة احلقوق

و صرح الزعيم التونسي منذ . و لكنه كان أشد متسكا بالفكرة االستقاللية فأسس هلذا الغرض حزب تونس الفتاة

بالفرنسية، مث أخذ ينشر منها " جريدة التونسي"و كان يصدر . ذلك الوقت بالدعوة لربط تونس بدولة اخلالفة

  2.ر حتريرها الشيخ الثعاليبطبعة عربية يدي

، حيث جتسد ذلك بقرار  1911سنة  يف أواخر سبتمرب من طرابلس الغربنيتها يف ضم  إيطاليا أعلنت

منحى  تأخذ األمور فبدأت يقر بضم هذه الوالية العثمانية إىل مستعمرات إيطاليا، 1911نوفمرب  5ملكي صادر يف 

دورا فعاال يف املغرب،  "علي باشا محبة"و لعب . إلسالميأحدث ذلك ضجة كربى يف العامل اجديدا حيث 

و بذلك صارت . فكان هو و أنصاره مهزة الوصل بني السفارة العثمانية يف باريس و القيادة العثمانية يف طرابلس

  3.تونس بفضله ممرا سريا للضباط و املتطوعني العثمانيني القادمني من أوروبا إىل طرابلس

يل على السلطات الفرنسية عقب العدوان اإليطا ع أول صدام بني التونسيني ويقأن  ليس من الصدف

ة بداي عترباليت تبقى أثارها بعيدة املدى إذ ت 4.الشهرية يف تاريخ تونس" الزالج" طرابلس، و الذي جسدته أحداث

سكان  ينافسونالذين كانوا  منهم اإليطاليني خاصة ة الصراع بني الشعب التونسي و املستوطنني األوروبيني،بداي

 األجور عة أشهر حىت ثار العمال التونسيني احتجاجا على كما أنه مل متض بض  .البالد يف األعمال البسيطة

إىل اإلضراب و إىل " التونسيني وايالرتام"عمال  "محبة علي باشا"دعا اإليطاليني، ف املرتفعة اليت كان يتمتع ا

 رفض باشا محبة إنذار اإلقامة العامة بضرورة إاء اإلضراب، قررت و حني .طعة املؤسسات التجارية األوروبيةمقا

                                                 
  .323ص  ،..مرجع سابق،..)صالح(العقاد  - 1
  .323ص  ،..نفسهاملرجع  - 2
  .323، ص  ..نفسه  - 3
، قرر جملس بلدية 1911دينة تونس، إذ يف الفاتح من نوفمرب مقربة تقع يف إحدى ضواحي م" فالزالج"و سبب هذا احلادث بسيط يف حد ذاته،  -  4

بأن هذه  املدينة مسح املقربة ملعرفة حدودها كي يتمكن من بيع األراضي احمليطة ا للوافدين اجلدد من الكولون األوروبيني، حيث شعر التونسيون

. االجتماع يف مظاهرة كبرية على أرض املقربة يف اليوم الذي تقرر فيه مسحها فقرروا. العملية تنطوي على تدنيس مقابر املسلمني و اجتياح حرمة موتاهم

و كان هذا احلادث فرصة كي تعلن : و ملا حاولوا التدخل ملنع املوظفني من أداء هذه العملية، أطلق رجال الشرطة عليهم النار و قتل منهم العشرات

   :يف املوضوع إىلينظر  .شر سنواتالسلطات الفرنسية األحكام العرفية اليت استمرت مدة ع

  .77- 76، ص ص ..، مرجع سابق..، تونس عرب التاريخ)خليفة( الشاطر  -
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طرده من البالد هو و الثعاليب و طائفة من زعماء تونس الفتاة، فاختاروا اإلقامة باألستانة حيث استطاعوا أن 

   1.ريقيا مبعونة احلكومة العثمانيةيستمروا يف مكافحة احلكم الفرنسي يف مشال إف

 اإلسالمي الالجئني إليها، أمثال؛ من قادة العامل العريب و بعدد معترب" باش محبة"تصل و يف اسطمبول ا

و كان هذا . شكيب أرسالن و حممد فريد و عبد العزيز جاويش، و الباروين و أمحد أغايف من مسلمي روسيا

. ثقافية بعيدة األهدافة عن طريق ضة فكرية و اإلسالمي ميثل نزعة خاصة يف طريق إحياء أجماد احلضارة الوسط

لكن غالبا ما كانت  تأييدا من حزب اإلحتاد و الرتقي على سبيل فكرة التضامن اإلسالمي أحيانا، و و قد لقي

كل ذلك يدل على ذلك  التشجيع . لدولة العثمانيةعلى أساس السياسة االنتهازية ملعاكسة خصوم ا الفكرة

ر دول الوسط حينما كانت الدولة العثمانية يف معسك حلرب العاملية األوىلربة أثناء ازعماء املغااله الكبري الذي لقي

   2.ضد فرنسا و حلفائها

لقد استقر احلال ببعض الوطنيني التونسيني باسطمبول، أين وجدوا دعما من قبل أملانيا و تركيا، حيث 

" حممد باش حنبة"عكف أخيه  يف حني" لتحرير مشال إفريقيا جلنة"ا و بادر بتكوين " علي حنبة باشا"استقر 

و قد استطاعت هذه اهليئة أن . "جملة املغرب"بسويسرا أمساها " جنيف"إىل إصدار جملة ناطقة باللغة الفرنسية من 

تقوم بدور فعال يف طرابلس بصفة خاصة حيث لقيت من السنوسية عونا كبريا، حىت اضطرت فرنسا إىل فتح 

 ة العثمانية يف طرابلس يبعث برسائلهمبعوث الدول 3"الباروين"بية و كان جبهة على حدود اجلزائر و تونس اجلنو 

   .لنشر الدعوة يف اجلزائر و تونس

سرى املغاربة األ تجميع و إحصاءل هيئة كانت تعمل تشكلت يف اسطمبول 1918- 1917 فيما بني سنوات

و إرساهلا عن طريق الغواصات إىل  يف أملانيا و تركيا، و تنظيمهم ضمن فرقة واحدة تزود بالسالح و الذخرية،

بنفسه، ليكون مندوبا على اخلليفة العثماين لتحرير مسلمي " علي باش محبة"و كان مقررا أن يرأسها . طرابلس

مل يكن هلذه التحركات أثر كبري على جمريات احلرب، و مل يلبث  إال أنه 4.مشال إفريقيا من  االستعمار املسيحي

على أمهية اإلسالم  ت تدلو كانت كل هذه املؤشرا". مدروس"نة قبيل توقيع هد حنبهأن قضى  "علي باش محبة"

  .ذه املرحلة حياة الوطنيني التونسيني يف

نة مث باملدارس الفرنسية يف ، فبدأ يف الزيتو متنوعة الثقافات التعليمية 5"باشا علي محبة"كانت مسرية 

على شهادة ليسانس يف احلقوق مث اشتغل باحملاماة فرتة من و أمت دراسته العليا يف باريس حيث حتصل  تونس،

                                                 
  .324ص  ،..،مرجع سابق)صالح( العقاد  - 1
  .325-324، ص ص ..نفسهمرجع  - 2
  .وين باشا يف أطوار حياتهسليمان البار : مؤلفا من جزأين بعنوان" إبراهيم أيب اليقظان"كتب عنه العالمة اجلزائري الشيخ   - 3
  .54، ص ..، مصدر سابق..،)عالل( ي الفاس - 4

و بعدما حتصل على شهادة ليسانس التحق بفرنسا . بتونس" الصديقي"واصل دراسته الثانوية ثانوية . 1876ولد علي باش حانبة يف تونس سنة  -5

البشري "شكل مع   1906و يف .و ا امتهن مهنة احملاماة Aix-en-Provence" بروفانسأون  أيكس"و حتصل على شهادة الدكتوراه من جامعة 

يعترب رجل   .مجعية الطلبة القدماء لثانوية الصديقي، اليت أصبحت الفضاء اجلديد للتونسيني للتحدث عن األوضاع السياسية و االجتماعية للبالد" صفر
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غري أنه كان من أشد .واصل وجوده مع حزب التقدم مث" احلاضرة"الزمن و انتهى به املطاف يف صفوف مجاعة 

و صرح الزعيم التونسي منذ ذلك الوقت . املتمسكني بالفكرة االستقاللية فأسس هلذا الغرض حزب تونس الفتاة

بالفرنسية، مث أخذ ينشر منها طبعة عربية يدير " جريدة التونسي"و كان يصدر . ربط تونس بدولة اخلالفةبالدعوة ل

  . حتريرها الشيخ الثعاليب

انتعشت الروح الوطنية يف تونس يف أعقاب احلرب العاملية األوىل، عندما سامهت مجلة من األحداث يف 

" ولسن"حني اعرتف الرئيس األمريكي " 14 ةاملبادئ الولسوني"؛ إرساء دعائم للحركة الوطنية التونسية خنص منها

- مث نتائج الثورة البلشفية يف أكتوبر.حبق الشعوب اخلاضعة لالستعمار يف حق تقرير مصريها 1918يف جانفي 

  1917نوفمرب 

  

����ت ��دد ا	�ط�ب ا	�����  -2��  �� �ط � ا	
  

ر احلركة الوطنية التونسية باعتبار أا مست جماالت مثلت مرحلة الثالثينات نقطة حتول هامة يف مسا 

، أي الذين تلقوا تعليمهم  احلياة السياسية و االجتماعية و االقتصادية و الثقافية بعودة جيل الطلبة املتفرنسني

النضال  البحري قيقة و حممود املاطري، ممن مارسوا احلبيب بورقيبة و  ل؛العلمي بفرنسا و باللغة الفرنسية، من أمثا

 1932السياسي، حيث عاد نشاطهم من بوابة احلزب احلر الدستوري اجلديد مع بداية سنة 

 

 
 
   

أحداث هامة كانت تونس  فيه تيرجع العديد من املؤرخني إىل أن منعطف الثالثينات تسببإىل ذلك، 

فاالت الفرنسية مبرور مخسني و االحت 1930.1يف شهر ماي من سنة " األفخارسيت"انعقاد املؤمتر ب مسرحا هلا بداية

                                                                                                                                                         
غري أن نضاله أخد أبعاده ". حممد باش حانبة"و أخيه " البشري صفر"فقة ر  1907سنة " الشباب التونسي"سياسي كونه شارك يف تأسيس تنظيم 

و  1907فرباير  7يف  Le Tunisien. الصادرة باللغة الفرنسية" التونسي"احلقيقية من خالل جتربته الطويلة يف امليدان الصحفي عندما أسس جريدة 

ثر جرأة يف تناول مواضيع ساخنة منها مطالب الشعب التونسي خبصوص مث أصبحت اجلريدة أك".الشباب التونسي"اليت احتوت على برنامج 

و جريدته، إذ امته األطراف الكولونيالية بأنه " علي باش حانبة"الكبرية يف مسرية  اآلثار" ترامواي تونس" و قضية "اجلالز"و كان لقضية . اإلصالحات

و نفيه خارج تونس أين استقر به " التونسي"لذي دفع باإلدارة االستعمارية إىل غلق جريدة هو و مجاعته وراء هذه الفوضى املنتشرة يف البالد، األمر ا

أين مكث ا إىل غاية وفاته سنة  1913سنة  بإسطنبولالتحق ". جملة املغرب"و شارك معه يف تأسيس " حممد"املطاف يف سويسرا أين التحق بأخيه

  http://fr.wikipedia.org: أنظر.1918

السياسة االستعمارية الفرنسية يف بالد مشال إفريقيا إىل ما هو أخطر على شعوا، و ذلك بفعل إقدامها على توجيه محلتها على العقيدة  تطورت - 1

 يف فتقرر انعقاد املؤمتر األفخارسيت.اإلسالمية اليت ظلت الغذاء الروحي للنفوس يف ظروف شددت فرنسا قبضتها على حياة املسلمني من مجيع اجلوانب

و احتفاهلا مبرور مائة سنة  مبناسبة مرور مخسني سنة على فرضها احلماية عليها، و تزامنا مع مباشرا لسياستها الرببرية يف املغرب 1930تونس يف ماي 

فجاء تصريح األسقف . رسيتفخااألؤمتر اململيون من الفرنكات لتنظيم  2و قد عرضت اإلقامة العامة يف تونس على جملسها اجلديد .على احتالل اجلزائر

و كان من عواقب ذلك أن قرر اجلناح الراديكايل داخل .على أن هذا املؤمتر مبثابة احلملة الصليبية على تونس و إن كانت مبنية على احملبة و السالم
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اليت وقعت بسبب  1932ديسمرب  31، و أحداث مدينة بنزرت يف 1931سنة عن فرض احلماية على تونس، ماي 

رفض املسلمني التونسيني دفن املتجنسني باجلنسية الفرنسية يف املقابر اخلاصة باملسلمني، إىل جانب الظروف 

  .األزمة االقتصادية العامليةاملعيشية الصعبة اليت أفرزا تأثريات 

 عندما.1934إىل قطيعة تامة سنة اجلديد و القدمي انتهت هذه اخلالفات بني فريقي احلزب الدستوري 

و رفض . 1934جبنوب تونس يف مارس  "هالل قصر"عمل إىل اجتماع عام يف بلدة دعت هيئة حترير جريدة ال

" املاطري"رر الشبان فصلهم من احلزب، و انتخاب الدكتور احملافظون القدامى حضور هذا االجتماع، فكان أن ق

و مسيت .و الذي أصبح يعرف باسم احلزب الدستوري اجلديد.أمينا عاما للحزب" احلبيب بورقيبة"رئيسا هلم، و 

قيقي السياسي، متييزا له عن الدستوريني القدامى، الذين ظلوا يرون يف الثعاليب الزعيم احل نجلنته التنفيذية بالديوا

  .هلم

أنه منذ  الدور األكرب يف احلركة الوطنية منذ هو الذي يلعب يف الواقع، أصبح احلزب الدستوري اجلديد

فإنه .هذا املؤمتر بداية مرحلة جديدة يف تاريخ الكفاح التونسي" بورقيبة"ولذلك يعترب أنصار  .مؤمتر قصر هالل

إىل غاية  1934سنة  سة الرجعية اليت اتبعتها فرنسا منن السيارغم االعتدال النسيب الذي أبداه بورقيبة و صحبه، فإ

كما قضى . حصول تونس على استقالهلا، جعلت هذا احلزب ال يستمتع بالصفة الشرعية إال ملدة قصرية جدا

و لكي نفهم األسباب اليت مكنت لبورقيبة و . زعماؤه معظم الفرتة اليت متتد إىل عشرين عاما يف السجن أو املنفى

حلزب الدستوري اجلديد و حبه تويل الزعامة حمل الدستوريني القدامى جيب أن نتوقف قليال لدراسة تنظيم اص

   .أهدافه

اقرتنت فكرة التحرير السياسي عند احلزب الدستوري اجلديد بفكرة التقدم االجتماعي، إىل حد أن 

 قصر"و كان أهم ما انتقده مؤمتر  ...ية واحدةبورقيبة كان مستعدا إلدماج الفرنسيني و التونسيني يف بيئة دميقراط

على احلزب الدستوري القدمي، قلة االهتمام بالدعاية بني اجلماهري، و قصر احلركة على الطبقات  "هالل أم

 .للحزب اجلديد تفوقه املطرد لذلك ستضمن وسائل العمل الشعبية. الربجوازية و املثقفة

داث بسبب عدم تقبل فرنسا فكرة النشاط الدعائي الذي عدة أح 1938كما شهد شهر أفريل من سنة 

قام به أعضاء احلزب الدستوري اجلديد، فقامت باعتقال عدد هام من زعماء احلزب مما أجرب الديوان السياسي 

" املنجي سليم"، حيث متكن "محام األنف"أفريل أمام قصر الباي مبدينة  7للحزب بتنظيم مظاهرة احتجاجية يوم 

الباي و التماسه التدخل إلطالق سراح املعتقلني، غري أن فرنسا أقدمت، كخطوة ردعية، من تعطيل  من مقابلة

   1.مناضلني من احلزب الدستوري اجلديد 10و اعتقلت " العمل"جريدة 

                                                                                                                                                         
ملنخرطني يف صفوف احلزب فارتفع عدد ا. حزب الدستور من تكثيف االجتماعات و إصدار اللوائح و شن احلمالت الصحفية على أوسع نطاق

  :ينظر يف املوضوع إىل كل من. خاصة من الطلبة الذين جددوا إضرام يف مناسبات عديدة، مما عرض البعض منهم إىل محلة من االعتقاالت

  .73-71، ص ص ..، مصدر سابق...الفاسي عالل، احلركات االستقاللية يف -

  .97ص  ،..بق، مرجع سا..الشاطر خليفة، تونس عرب التاريخ  -
1- Levisse-Touzé (Christine) , L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 32. 
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، و انطلقت مظاهرة يف نفس اليوم من 1938فجاء رد فعل التونسيني بتنظيم إضراب عام يوم الثامن أفريل 

و " برملان تونسي: "ادة  املنجي سليم و علي البلهواين، تف حبياة احلزب و زعماءه رافعة شعار العاصمة بقي

و ألقى .حيث طالبوا حبكومة وطنية و بسقوط االمتيازات" اإلقامة العامة"متجهة حنو مقر " حكومة وطنية"

الشباب اجلبارة اليت ستهدم هياكل  جئنا يف هذا اليوم إلظهار قوتنا، قوة:"... البلهواين خطابا محاسيا جاء فيه

هذا اخلطاب   1".إن الربملان التونسي لن يقوم إال على مجاجم العباد و ال يبىن إال بسواعد الشباب..االستعمار

أفريل، فكان ذلك يوم حدوث  9كلف البلهواين غاليا، حيث استدعي للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 

جريح، كان أغلبهم من سكان األحياء القصديرية  150تونسي و حوايل  22 استشهاداشتباكات دامية أسفرت عن 

  2.اليت حتيط بالعاصمة تونس

، إىل إصدار السلطات الفرنسية قرار حل احلزب الدستوري اجلديد و 1938أدت أحداث التاسع أفريل 

هلا عناصر احلزب اعتقال احلبيب بورقيبة و أصدقاءه و عطلت صحفه و أغلقت النوادي اليت كان ينشط من خال

و على . تونس، سوسة و رأس الطابية: و حجزت كل الوثائق الرمسية و يف األخري أعلنت حالة الطوارئ يف كل من

إثر هذه اإلجراءات التعسفية انتقلت احلركة الوطنية التونسية إىل مرحلة جديدة من النضال متمثلة يف انتهاج 

احلرب العاملية الثانية، اليت ستفتح أفاقا جديدة أمام الوطنيني  أسلوب العمل السري الذي سيتزامن و اندالع

  3.ملواصلة مقاومتهم لالحتالل الفرنسي

 
 
 
 
  

  1939-1924ا	�ر�� ا	$��	�� #� ا	�"ل ا	����� ا	�و���  ����� -3
  

 1924ية من سنة تبوأت احلركة العمالية التونسية مكانة مميزة يف املربع املتناسق للحركة النضالية املعاصرة بدا  

فبدأت تم باال االجتماعي مث انتقلت إىل اال  .عندما أوجدت لنفسها جماالت هامة للمسامهة فيها

التونسي خدمة ملصاحل العمال التونسيني مما جعلها األداة  السياسي و أخريا وطدت وجودها يف احلقل االقتصادي

  4.ةالتونسي تجديدية بشكل كبري يف إثراء احلركة السياسيةالتونسية الو الوسيلة اليت ارتكزت عليها احلركة السياسية 

                                                 
  .112- 111، ص ص ..، مرجع سابق..تونس عرب التاريخ،)خليفة( الشاطر   -  1
  .113ص  ،..مرجع نفسه . -  2
  :و ينظر أيضا يف هذا الباب. 113، ص  ..نفسه  -  3

- Levisse-Touzé Christine , L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 32. 
غري . العالقة بني التنظيم النقايب التونسي باحلزب احلر الدستوري على طريقة عالقة التكامل، حيث أن احلزب ساعد النقابة يف مرحلة التأسيس ��أت - 4

احتجاجا على القمع املسلط على  1937نوفمرب  20الذي دعا إليه احلزب يوم أن األمور بدأت تسوء عندما رفضت النقابة املشاركة يف اإلضراب 
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إذ جنحت  يف مشال إفريقيا، كما تعترب هذه احلركة النقابية العمالية التجربة األوىل على صعيد املستعمرات  

 يعترب اتهفذلك يف حد ذ.يف إجياد تنظيم عمايل مستقل عن التنظيمات النقابية األجنبية و خاصة منها الفرنسية

جامعة عموم "و جتسدت الفكرة بإنشاء أول تنظيم عمايل محل اسم . يف تاريخ العمل النقايب احلر امبكر  احدث

، جاء يف أصبع الظروف االقتصادية و االجتماعية اليت مرت ا تونس غداة 1924سنة " العملة التونسية األوىل

رفها تونس ي و تدهورت مستويات حماصيله إىل أسوأ درجة مل تعاحلرب العاملية األوىل، عندما تعطل اإلنتاج الزراع

 1.سنة منذ أكثر من مخسني

أمام هذه األوضاع ارتفعت األسعار بشكل مذهل األمر الذي أدى إىل اندالع اضطرابات وصلت إىل  

من العمال  إضرابات، معظمها تلقائي، مجعت العديدفانتشرت . يف البالدحد شل احلركة االقتصادية و التجارية 

أوت من  13يف  مبوانئ تونس فتجمع عمال الرصيف. التونسيني مل تكن هلم أي صلة بالنقابات الفرنسية الرمسية

ليحولوا اللجنة اليت أشرفت و أطرت اإلضراب إىل نقابة مستقلة عن التنظيم النقايب الفرنسي، و حدث  1924سنة 

  2.من نفس الشهر 17ذلك يف 

مرورا بتشكيل  1924أكتوبر  31، حيث بني تاريخ التصريح بتأسيسه يف  يعمر طويالغري أن هذا التنظيم مل

 5يف " امي حممد علياحمل"إىل إلقاء القبض على أبرز قادته، و منهم  1924ديسمرب  3جلنته التنفيذية املؤقتة يف 

مل النقايب التونسي املنظم ، مل متر سوى بضعة أشهر، إال أن ذلك اعترب اللبنة األوىل و منطلق الع1925فرباير 

حيث اعترب التونسيون ذلك مبثابة دعوة إىل جتسيد  3.يف الذاكرة الشعبية" امي حممد علياحمل"الذي سوف خيلد 

  .جتماعي يف الكفاح الوطين التونسيالنضال اال

                                                                                                                                                         
و هكذا فشل التنظيم النقايب من احملافظة على وجوده يف هذه املرحلة اليت عرفت تعليق كل النشاطات احلزبية و النقابية .الشعبني اجلزائري و املغريب

  :ومات ينظر إىل كل منملزيد من املعل. بسبب اندالع احلرب العاملية الثانية

  .131، ص ..، مرجع سابقخليفة  الشاطر -

- Julien Charles André, L’Afrique du Nord en marche.., op.cit. 
1- Benhamida (Abdesselem), Capitalisme et syndicalisme en Tunisie de 1924 à 1956, faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis, 2003.  

و قد مكن هذا التحرك العمايل من جعل عملية اإلضراب ". جامعة عموم العملة التونسية األوىل: هذا التنظيم حسب اللفظ التونسي اسم حيمل -2

رفع من  جلأ عمال الرصيف إىل هذه الوسيلة للمطالبة بتحسني أوضاعهم و املوانئمناسبة سنوية صيفية، إذ كلما اقرتب شهر الصيف و ازداد نشاط 

  :أنظر كل من. و كانوا مدعمني يف حركام االحتجاجية من شلة من املثقفني التونسيني. األجور

- Kraiem Mohamed, Nationalisme et syndicalisme en Tunisie 1918-1929, imprimerie de l’UGTT, Tunis, 1976. 
- Liauzu Jean Claude, Salariat et mouvement ouvrier en Tunisie crises et mutations 1931-1939, éditions CNRS, 
Paris, 1978. 

: حتت عنوان 1927هذه التجربة من خالل كتابه الشهري الذي أصدره سنة " احلداد الطاهر"و هو " احلامي حممد علي"لقد خلد أحد رفقاء  - 3

الذي عرب " فرحات حشاد"نفسية مؤسس اإلحتاد العام التونسي للشغل السيد  كان تأثريه عميقا على  حيث".العمال التونسيون و ظهور احلركة النقابية"

" احلامي"تكاد رؤية :"جاء فيه 1949من خالل مقال نشره باللغة الفرنسية يف فرنسا سنة " احلامي حممد علي"عن مفهوم العمل النقايب من وجهة نظر 

فاحلركة النقابية اليت كان حيلم ا حممد علي . بلد فالحي و حريف أكثر منه صناعي: مواردهاللعمل النقايب تتطابق متاما مع طبيعة بالدنا و أنشطتها و 

  :أنظر يف ذلك كل من..". تعتمد أساسا على النظام التعاضدي يف اإلنتاج و االستهالك
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ه الطبقة مل يتوقف النضال العمايل بالرغم من السياسة القمعية اليت انتهجتها السلطات االستعمارية جتا

الشغيلة يف تونس، حيث حتدثت الصحف التونسية عن حتركات عمالية أفضت إىل إضرابات شهر جويلية من 

كما تطرقت نفس .و عمال الرصيف" الكرارطية"شارك فيها العديد من العمال التونسيني منهم  1925سنة 

التونسية يف كل  جامعة عموم العمال الذي نادت إليه ويوم، 26الصحف إىل اإلضراب الكبري و الطويل الذي دام 

" الكونفدرالية العامة للشغل"قد شاركت  و. تونس و سوسة و صفاقص و بنزرت موانئالبالد خاصة منها  موانئ

 1.يف دعم هذا احلركة االحتجاجية طيلة فرتة الثالثينات

 16ي املؤرخ يف حاولت بعض النقابات التونسية أن تنشط و تتحد مع بعضها مبجرد صدور مرسوم البا

غري أن ذلك مل يتحقق بسبب الركود و اجلمود . و القاضي مبنح التونسيني حق ممارسة النشاط النقايب 1932نوفمرب 

، و هي الفرتة اليت شهدت إتباع املقيم العام 1936إىل غاية  1934الذي طال التونسيني يف الفرتة املمتدة ما بني 

  2.ركة العمالية و األحزاب السياسيةسياسة قمعية واسعة ضد احل" بريوتون"
  

�$    #ر�"�ا)���ل ا	ا	�"�رب ��"�ق 	 �رزة��ط�ت : را
  

ظهرت بعد اية احلرب العاملية األوىل، البوادر األوىل للوعي السياسي العريب املغاريب جسدته األحزاب   

فتجلت مالمح . سي ضد االستعماراحلاملة للفكرة الوطنية يف أقطار مشال إفريقيا و اليت أعلنت نضاهلا السيا

العمل الوحدوي لتقريب الرؤى يف مسألة مواجهة االستعمار بالرغم من التباين املالحظ يف األفكار السياسية و 

فظهر جنم مشال إفريقيا ليناضل من أجل حقوق العمال املغاربة .النهج املستعمل يف عملية التصدي هلذا االستعمار

  .مشال إفريقيا املسلمني و الحقا مكتب املغرب العريب الذي تأسس بالقاهرةعية طلبة يف املهجر و مج

إن الظروف املالئمة و املناخ السياسي السائد بعد اية احلرب العاملية األوىل مها اللذان سامها يف بلورة   

انت جاهزة لتحمل  فكرة الوحدة املغاربية لدى العديد من رجاالت النخب الوطنية يف بلدان مشال إفريقيا اليت ك

  3.نادت إليه شروع العمل اجلماعي و الوحدوي الذيكل املسؤوليات السياسية لتجسيد م

                                                                                                                                                         
عيد نشره من طرف الدار التونسية للنشر أ) ص 192.( 1927احلداد الطاهر، العمال التونسيون و ظهور احلركة النقابية، مطبعة العرب، تونس،  -

  .1979سنة 
- Kraiem Mohamed, Nationalisme et syndicalisme en Tunisie..op.cit.., pp 52-55. 

  .129، ص ..، مرجع سابق.).خليفة(الشاطر  - 1
2 - Liauzu (Jean Claude), Salariat et mouvement ouvrier en Tunisie .., op.cit.., pp 23-25. 

و قد تزامن ذلك مع وقوع . كان للحرب العاملية األوىل األثر البالغ يف التشهري على الصعيد الدويل باالستعمار الفرنسي يف بالد املغرب العريب  - 3

، 1915سنة " األستانةب"أحداث أخرى يف العامل العريب و اإلسالمي اجنر عنها ظهور حركة اجلامعة اإلسالمية ممثلة يف املؤمتر اإلسالمي الذي انعقد 

علي باش حامبة من تونس و الشيخ العنايب من املغرب : حيث شارك يف أشغاله وفد ميثل مشال إفريقيا ضم جمموعة من رجاالت النخبة املغاربية، منهم

رها من الوجود االستعماري األقصى و شكيب أرسالن، الذي سيربز دوره الريادي يف العامل اإلسالمي كزعيم حاول توحيد البالد العربية و حتري

أن " باش حانبة"كما حاول أيضا، التونسي .كما سيكون له دور كبري يف بالد املغرب العريب و إحداث التقارب مع األملان يف مرحلة الحقة.األورويب

و هو أخ " حممد باش حانبة"ن طرف و بقيت الفكرة إىل ما بعد احلرب لكنها جتسدت يف مذكرة طويلة أرسلت م. ينظم مؤمتر مسلمي تونس و اجلزائر

و اليت تضمنت شرح مفصل لتاريخ البلدين و الشعبني التونسي و " ولسن"و إىل الرئيس األمريكي  1919علي، إىل مؤمتر الصلح بفرساي يف جانفي 
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أما بلورة الفكرة و جتسيدها فشكلت اهتماما بالغا عند عدد من القادة و اإلطارات، كل من منظور 

نجم األهداف و الطرق اليت فتضمنت الكتابات األوىل لل.خمتلف، و لكنه هادف لتحقيق املصلحة العليا لشعوا

إذا كان التنظيم اجلديد املمثل يف جنم مشال : " سوف ينتهجها هؤالء من أجل حتقيق املطالب، فجاء يف اخلطاب

ألن مطالبه و مطاحمه و أهدافه، هي . إفريقيا، قد بدأ جزائريا، فإنه حبكم التوافد الكبري للمناضلني قد حتول مغاربيا

حول كل ما له صلة و عالقة مبقومات اهلوية املغاربية، اليت هي يف األصل منوذجا متقدما  اليت مثلت حمور نشاطه

 1.."للعمل املشرتك بني احلركات الوطنية املنتشرة يف بلدان مشال إفريقيا

أخر، و إمنا إبراز املعامل الكربى و احملطات اهلامة اليت أحاطت  دف هنا ليس إظهار أولوية جمال علىاهل

 كانو  . ا أن تعجل باستقالل أوطانهملشرتك املغاريب و اهتمامات زعماءه يف ربط عالقات متينة من شأبالعمل ا

مشال إفريقيا بأكملها، ألا ثورة زعزعت أركان  يف الريف املغريب، صدى لدى مسلمي "عبد الكرمي اخلطايب"لثورة 

حيث دعا اجلزائريني، يف خطابه الذي ألقاه يف .عربيةيف هذا اجلزء من البالد ال الستعمار الفرنسي و اإلسباين معاا

  2...، إىل التمرد و الثورة و محل السالح ضد املعتدين لتحرير الوطن1925أوت  15

يف   أفعال عديدة داحلرب، ردو  لكان للحجم الكبري للهجرة اجلزائرية و السرعة اليت انتشرت ا، خال

نفسها جمربة على  ن احلكومة الفرنسية،بفعل ضغوطات شىت، وجدتأ ذإ. كافة األقطار املغاربية و حىت يف فرنسا

و كان لالعرتاضات اليت قدمها  1950.3ك منذ أول قانون إىل غاية تغيري قوانني اهلجرة مثان مرات و ذل

الكولون،الذين حتدثوا عن أزمات حادة لليد العاملة يف مواسم احلرث و احلصاد و اجلين، أثار يف دفع السلطات 

الستعمارية إىل تسليط مراقبة على املهاجرين انطالقا من اجلزائر و إنشاء ديوان مكلف بالتنقل و التنظيم و ضبط ا

 1924.4تقنني اهلجرة يف أكتوبر و لكن املخاوف املتنامية للكولون هي اليت كانت وراء .و محاية املهاجرين

                                                                                                                                                         
ة جمموعة من رجاالت اإلصالح و و قد أمضى على هذه املذكر ..اجلزائري و أما يشكالن شعبا واحدا جتمع بينه وحدة العرق و اللغة و الدين

الشيخ حممد  -)أستاذ جبامع الزيتونة(الشيخ حممد اخلضري بن احلسني   -)أستاذ جبامع الزيتونة بتونس(الشيخ صالح الشريف التونسي: األساتذة هم 

رجل قضاء ( و حممد باش حانبة  -اجلزائري محدان بن علي -حممد برياز اجلزائري –حممد الشايب التونسي  -)أستاذ مبدينة تلمسان(مزيان التلمساين 

  :ينظر أكثر يف املوضوع إىل). سابق بتونس
- Collot Claude et Henry Jean Robert, Le mouvement national algérien textes 1912-1954,2e éditions, OPU, 
Alger, pp 25-30. 

  .272 ص، 1994، بريوت، 3العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، ط، احلركات الوطنية و االستعمار يف املغرب )حممد( مالكي  - 1
2- Nouschi (André), La Naissance du nationalisme Algérien op.cit…, p 59. 

و قد . من طرف احلاكم العام للجزائر 1913جوان  18و لكنها ألغيت مبقتضى قرار  1874ماي  16فرضت أول رخصة سفر على األهايل يف  - 3

. ، الذي اعتمد على نفس اإلجراءات املتضمنة يف القرار املذكور، من فتح املؤسسات الفرنسية أمام املهاجرين اجلزائريني1914جويلية  15كن قانون م

  :ينظر يف هذا الباب

-  Collot  Claude, Les institutions coloniales.., op.cit.. 
، انشغاالت الكولون بعني االعتبار، حيث أنشأت يف هذا الصدد جلنة وزارية 1924مارس  24تاريخ أخذ قرار وزير الداخلية الفرنسي، الصادر ب - 4

جوان  10أفريل و  10و يف ختام االجتماعني املنعقدين بتاريخ . ضمت ممثلني عن الوزارات املعنية و شخصيات سياسية و ممثلني عن الكولون

التدابري تضمنتها الربقية الوزارية للثامن أوت، و تعليمة احلاكم العام بتاريخ الفاتح من سبتمرب، و ، أعلنت اللجنة عن ضرورة اختاذ جمموعة من 1924

و كان على أي مرتشح . و قد بينت هذه التعليمة األطر التنظيمية للحد من هذا النزوح. 1924اليت شرع يف تطبيقهما بداية من التاسع عشر أكتوبر 
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 ربط العالقات المغاربية ظاهرة الهجرة و تأثيرها في -1

عترب هجرة املغاربة حنو فرنسا مع مطلع القرن العشرين، من الظواهر التارخيية اليت حددت كأول حركة ت  

 طويلة جعلتهمسكانية دفعت ؤالء املسلمني إىل االستقرار بفرنسا على شاكلة مجاعات و بطريقة سلمية ملدة 

 اليت شهدها القرن التاسع عشررات اهلج فأصبحت 1.ألول مرة يف حيام يسكنون بالد من غري بالد اإلسالم

 يف عهدد املشرق و حنو ديار اإلسالم، حنو بال حيث توجهوا. بة املسلمني يف فرنسامغايرة متاما ملا عاشه املغار 

العامل "وصفه أحد الباحثني الفرنسيني بأنه  و قد. تعسف االستعمار الفرنسي و إدارتههروبا من  ،الدولة العثمانية

  2".االقتصادي"الذي حتكم يف هذه اهلجرة يف بداية األمر، دون اإلشارة إىل العامل " النفسي األساسي

بداية من القرن تطرقت أقالم عديدة متخصصة، ملا عرف مبيالد و تطور ظاهرة اهلجرة املغاربية كما 

أمر ا التاريخ، احلديث عن هجرة عفوية أو حىت وجود حركة من هذا النوع، قبل هذ حيث أصبح، العشرين

 شكلو قد 3.الفقر املتزايد يف األوساط الشعبية هو الذي كان وراء اهلجرة العفوية بأن هناك من يرى ألن. مستبعد

، يف البداية، من خالل توحيد العمل و املطالب حملاربة "النجم"برز فيه دور املهجر الفضاء األول الذي 

لتوحيد  1926ونسيني يف مقدمة مؤسسي النجم سنة فظهرت جمموعة من الوطنيني اجلزائريني و الت. االستعمار

فكان ذلك مثرة لكل .صفوف الطبقة العاملة و محلها على تقدمي مطالبها بكل جرأة و شجاعة لتحسني ظروفها

   4.اللقاءات السابقة

على أن جيعلوا منه فضاء جيمع كل املغاربة الراغبني يف العمل " النجم"يف نفس السياق، عكف مؤسسو 

و بالتايل القضاء على فكرة اجلهوية و  5.ي املشرتك بني أقطاره سواء كانوا من تونس أو اجلزائر أو املغربالوحدو 

                                                                                                                                                         
يشهد بتوفري منصب عمل ) الديوان املتخصص يف توفري مكان العمل( شهادة تعهد موقعة من طرف وزارة العمل : * ةللهجرة أن يقدم الوثائق التالي

شهادة طبية موقعة من طرف أحد األطباء املعينني هلذا الغرض من طرف اإلدارة، يشهد بأن اجلزائري جاهز بدنيا . * للمهاجر فور وصوله إىل فرنسا

بطاقة تعريف عليها صورة مشسية للمعين و حتمل امسه و لقبه و سنه و مهنته، يوقعها رئيس البلدية أو أحد . * مريضا للعمل يف فرنسا و هو ليس

  :ينظر يف املوضوع. أعوانه

- Bouguessa Kamel, Aux sources du nationalisme Algérien, les pionniers du populisme révolutionnaire en 
marche, casbah éditions, Alger, 2000, pp 35-52. 
1- Rager (Jean Jacques), Les Musulmans Algériens en France et dans les Pays Islamiques, société d’éditions ‘les 
belles lettres’, Paris, 1950, p 7. 
2- Rager (Jean Jacques).., op.cit..,  p 7. 

     من  متعددةاملناطق الغربية اليت عرفت هي األخرى أنواع و أشكال  رة يف كل مناطق الوطن، و حىت منو منتشيف الواقع كانت  اهلجرة موجودة  - 3

هجرة  رمبا ذلك راجع للهجرات الكربى اليت شهدها القطاع قبل احلرب العاملية األوىل، و بالتحديد اهلجرات اختلفت باختالف األسباب الدافعة إليها،

  :ينظر يف هذا الباب.ذهلت اإلدارة االستعمارية بأكملهامن تلمسان، و اليت أ 1911

- Benamrane Djillali, L’Emigration Algérienne en France ; passé, présent, devenir, SNED, Alger, 1983, p 19. 
4- Messali (Hadj), Les mémoires de Messali Hadj 1898-1938, Anep éditions, Alger, 2005, p 151. 

، 1934الذي تأسس سنة " احلزب الدستوري اجلديد"هذا التبين لقضايا املغرب العريب الذي طرحه النجم جسده التعاون الكبري الذي أظهره إزاء   - 5

لطات سحيث ظهرت فكرة التأييد املتبادل بني األشقاء ما دفع بالنجم إىل تنظيم جتمح كبري يف شهر سبتمرب من نفس السنة احتج فيه على إبعاد ال

دعم مايل للحزب كما أقدم النجم على تقدمي . ، و طالب بإطالق سراح كل املعتقلني السياسيني التونسيني"املاطري"و " بورقيبة"الفرنسية لكل من 

  :ينظر كل من. إىل الواجهة من جديد" العمل"جريدة  بإعادةالدستوري حىت يقوم 

  .287، ص ..، مرجع سابق..مالكي حممد - 
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لتعرف بالنجم و " مصايل احلاج"فجاءت كلمة . االنتماء للقطر لنبذ اخلالفات اليت قد تعيق حتقيق هذا التقارب

واصفا إياه بالشجاع و املتسم " عبد الكرمي اخلطايب"مري الرتكيز على إطاره املغريب، عندما أشاد كثريا بانتفاضة األ

  1.بروح التضحية يف سبيل نصرة دينه و قضيته

إىل  10من الفرتة املمتدة من الذي انعقد " بروكسل"كما ظهرت فكرة العمل الوحدوي من خالل مؤمتر 

  3.ال إفريقياعندما برزت فكرة االستقالل السياسي لتحقيق وحدة بلدان مش 1927،2فرباير  15

أثارا كبرية يف دعم نشاط الطلبة التونسيني بفرنسا، و حىت ملا  1926كان لتأسيس جنم مشال إفريقيا سنة 

زاد اخنراط التونسيني داخل  1927سنة ) هامش ؟؟؟( رئاسة النجم " خري الدين الشاذيل"تقلد التونسي 

و . صاحل املادية و املعنوية ملسلمي مشال إفريقياخاصة أن النجم كان من مبادئه األساسية الدفاع عن امل.النجم

بالنجم لقناعته بضرورة توحيد العمل بني العمال و  1928منذ سنة " سليمان بن سليمان"التحق املناضل التونسي 

4.الطلبة من أجل حترير بلدان مشال إفريقيا
تأكد الرتابط بني العناصر الوطنية لبلدان مشال إفريقيا، من خالل كما  

و اليت محلت التهاين لكافة سكان املغرب األقصى " عبد الكرمي اخلطايب"الربقية املساندة اليت أرسلت إىل 

بانتصارهم على األسبان كما محلت أيضا شعارات تضامنية و أخرى سياسية تطالب باستقالل الشعوب املقهورة 

  .و اليت سلبت منها حريتها

جاجات ضد و عقد االجتماعات و القيام باالحت متحورت نشاطات النجم حول إصدار العرائض

فكانت .الكشف عن اخلطط اجلهنمية و عيوب االستعمار حىت يتم الكشف عن حقيقتهالسياسية االستعمارية،و 

بقيادة  1936إىل فرنسا، بعد انتصار حكومة اجلبهة االشرتاكية يف انتخابات سنة " مصايل احلاج"البداية بعودة 

دعا إليه النجم ضم أكثر من  1936، حيث انعقد اجتماع ضخم يف باريس سنة Léon Blum 5"ليون بلوم"

فكان ذلك مبثابة الدليل الذي سوف ".حترر الوطن العريب"من العمال املهاجرين املغاربة محلوا شعارات  40000

  6.ينري الطريق لتحقيق وحدة بلدان مشال إفريقيا

                                                                                                                                                         
  . 150ص  ،1985،املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1939-1919احلميد، اهلجرة و دورها يف احلركة الوطنية اجلزائرية بني احلربني بد زوزو ع -

1- Messali (Hadj), Les mémoires de Messali Hadj 1898-1938.., op.cit.., p 153. 
مبطالبة السلطات االستعمارية بتحرير مشال إفريقيا " شاذيل خري اهللا"و التونسي " مصايل احلاج"يف هذا املؤمتر أقدم ممثلو جنم مشال إفريقيا اجلزائري   -  2

  :أنظر يف املوضوع. من السيطرة االستعمارية الفرنسية، مما أوضحه بشكل كبري اخلطاب الذي ألقاه مصايل احلاج يف هذا املؤمتر
- Kaddache Mahfoud et Guenaneche Mohamed, L’Etoile nord africaine 1926-1937, documents et témoignages 
pour servir à l’étude du nationalisme algérien, OPU, Alger, 1984, pp 40-43. 
3- Messali (Hadj), Les mémoires de Messali Hadj 1898-1938.., op.cit.., p 155. 

  .99، ص ..، مرجع سابق..، تونس عرب التاريخ)خليفة( الشاطر  - 4
، "تور"، خالل أشغال مؤمتر مدينة 1920من زعماء األقلية الذين عارضوا يف سنة . 1872رجل سياسي و كاتب فرنسي، ولد يف باريس سنة  - 5

سية اليت قادت و شكل ا احلكومة االشرتاكية الفرن 1936فاز بانتخابات سنة  S.F.I.Oرئيس احلزب االشرتاكي .االنضمام إىل األممية الشيوعية الثالثة

و بعد انتهاء احلرب عاد إىل الشؤون السياسية و . مت نفيه إىل أملانيا اليت بقي فيها إىل غاية اية احلرب 1943و يف سنة . 1938ىل إ 1936البالد من 

  :أنظر.1950تويف سنة . 1947إىل جانفي  1946شغل منصب رئيس احلكومة من ديسمرب 
-  Petit Larousse illustre.., op.cit.., p 1172. 
6- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme Algérien 1919-1951, T1, SNED, Alger, 1979, p 197. 
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ه على ضرورة العمل على حتقيق هذه الوحدة و إىل أخر أيامه بقي النجم وفيا ملبادئه و مواصال يف مطالب

حنن نعرف :" على ذلك بأقواله و مواقفه املختلفة و اليت جند من بينها" مصايل"دد ، حيث ش1937السياسية سنة 

و .بأن مهمة حكومة اجلبهة الشعبية لن تكون سهلة، سواء يف الداخل أو اخلارج،ألن األوضاع املوروثة كارثية

ندعوها إىل اختاذ و حنن من هذا املنرب .عليها أن تعمل على حتسني كل الظروف للجزائريني و الفرنسيني معا

  1.."مليون من سكان مشال إفريقيا حىت يتمكنوا من العيش يف حرية و سالم 18القرارات املناسبة لكسب ثقة 

مثلت حبق األرضية الصلبة للعمل املشرتك  1937إىل سنة  1926هذه التجربة اليت خاضها النجم من سنة 

عتربت نقلة نوعية يف املسار العام الذي سوف تشهده هذه بني خمتلف احلركات الوطنية يف األقطار املغاربية و ا

 . احلركات و جتاوا مع قضايا املغرب العريب املختلفة

و سوف تشهد ألول مرة بلدان منطقة مشال إفريقيا، صيغة تنظيمية ينتقل ا من دائرة اإلحساس بالتآزر، 

ذي يسمح له بالتعبري عن إرادة يف التنسيق اجلماعي ال السياسي بفعل القواسم املشرتكة الكثرية، إىل مستوى الوعي

  2.املوحد

هذا الطرح املبكر لفكرة االستقالل و التحرر الذي جاء به النجم، نابع من قناعته يف الدفاع عن هويته 

 الوطنية اليت ستمثل األرضية املثالية لربوز مجعية أخرى، ال تقل أمهية عن النجم،كنموذج أخر للعمل املشرتك بني

أقطار مشال إفريقيا يف املطالبة مببدأ التحرر الكلي من الوجود االستعماري و حق شعوب املغرب العريب يف احلرية و 

  3.االستقالل

أما الطلبة فتمكنوا من إنشاء فضاء خاص م يف ظروف كانت كلها توحي بانتقال الصراع إىل حلبة 

البية تتالحق تباعا على األراضي الفرنسية و حنو بالد فبدأت البعثات الط. العمل السياسي و احلزيب املنظم

املشرق، حيث وجدت املناخ املالئم و املشجع على بناء صرح الوحدة الطالبية املغاربية من وراء إنشاء مجعية 

                                                 
  .293، ص ..، مرجع سابق)..حممد(  مالكي -  1
الوعي السياسي بني أفراده وعيا منه بأمهية  هذا املوقف على أن النجم ميثل فعال نقلة نوعية يف مسار األحزاب الوطنية املغاربية من أجل نشر يؤكد - 2

د و العمل على توظيفها يف سياق مناهضة الفكرة االستعمارية الرامية إىل التوسع على حساب شعوبه و مقاومته هلذا الوجو " فكرة املغرب العريب"إحياء 

زعماء احلركة الوطنية يف كل من تونس و املغرب مل تكن و احلقيقة أن االتصاالت و التنسيق بني قيادات حزب الشعب و .بكل األساليب املتاحة

يف هذا الصدد أن روابط متينة مجعت كل من حزب الشعب و مجعية العلماء اجلزائريني مع احلزب " عالل الفاسي"حيث يذكر . لتخفى عن أحد

  :ينظر إىل كل من. الدستوري و كتلة العمل املغاربية من أجل مقاومة االستعمار

  .242، ص ..، مصدر سابق..اسي، احلركات االستقالليةعالل الف -

  .274-273، ص ص ..، مرجع سابق)..امحد( مالكي  -
، 1موريتانيا، دار النهضة العربية، ط-املغرب-اجلزائر-تونس-ليبيا –، تاريخ أقطار املغرب العريب السياسي احلديث و املعاصر )أمحد إمساعيل( راشد  - 3

  .156ص  م، 2004 /هـ 1428، تبريو 
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و هذا ما ظهر . و دف من وراء ذلك إىل التوفيق بني العمل الثقايف و السياسي. الطلبة املسلمني لشمال إفريقيا

1931.1ن خالل أول مؤمتر هلا انعقد بتونس يف أوت م
 

يف املؤمتر اخلامس الذي "احلبيب ثامر"ظهرت أهداف مجعية الطلبة من خالل اخلطاب الذي ألقاه رئيسها 

حني أكد فيه على ضرورة تنسيق اجلهود و العمل على الدفاع عن  1935انعقد مبدينة تلمسان اجلزائرية يف سبتمرب 

فجاءت الكلمات معربة .و توحيد الصف دف تنظيم املقاومة و حتقيق النصر الوطنية املغاربية مقومات الشخصية

إن فكرة التأسيس ملؤمتر سنوي لطلبة مشال إفريقيا، :"عن أمال و تطلعات الشعوب املغاربية حتمل يف طياا 

لقد وجدوا جهال مظلما قد . .حيث أفاق طلبتنا من سبام العميق و شاهدوا ما يهدد أوطام. جديدة العهد

و أخالقا إسالمية تضمحل شيئا ..وجدوا فقرا منتشرا يف كافة البالد.. تفش مسه القاتل يف مجيع طبقات اتمع

فبادر الطلبة جبمع القوى و توحيد ..و األجداد قد اكتنفها النسيان 2و دينا تك حرمته و لغة اآلباء.. فشيئا

  ..".فوف و التوجه حنو املقاومة لتحقيق النصر عاجال أم أجالالكلمة و اجلهود و تنظيم الص

 كارهاترعرعت النخب املغاربية بداخلها و صاغت أف ية الطلبة جهودا يف تنسيق العمل حيثبذلت مجع

يف " حممد فاضل بن عاشور"شرتكة و ارتبطت بضرورة العمل يف نطاق الشمال إفريقي، حيث تطرق امل او سياسا

، إىل ضرورة حل املشكالت العديدة اليت تطرح 1931قدمه خالل املؤمتر األول املنعقد بتونس سنة  التقرير الذي

تيته و أن نسلكها من أجل احلفاظ على ذا علينا يف كل يوم حول وحدة الشمال اإلفريقي و إىل الطرق اليت جيب

  3..إبقائه وطنا موحدا بال حدود

ى إحدى الروابط املتينة و املتمثلة يف توحيد الثقافة القومية بتأكيده عل هذا الطرح" عالل الفاسي"دعم 

و . و يعترب أن اللغة هي أوثق رابطة ميكنها أن حتافظ على هوية الشعوب..من أجل احملافظة على كيان اتمعات

  4.تعترب من الركائز و الدعائم اليت يقوم عليها الوطن و جتعل املصري مشرتكا بني أفراده

يف مشروع توحيد التعليم يف األقطار الثالثة منطلقا لتوحيد و تنسيق العمل املشرتك، إىل  وجدت اجلمعية

و ما يؤكد الطابع الوحدوي جلمعية طلبة مشال . جانب تعبئة الرأي يف أوروبا و إطالعه بعدالة القضية املغاربية

                                                 
لغرض  1927، أن اجلمعية أسست يف شهر ديسمرب 1929-1928تؤكد مصادر اجلمعية من خالل النشرية السنوية األوىل اليت صدرت خالل  - 1

لى ا عسد الفراغ الذي أحس به طلبة مشال إفريقيا املسلمون و التقريب فيما بينهم والعمل على إنشاء مجعيات يلتفون حوهلا و يدافعون من خالهل

إلقامة نشاطات  1930أفريل  27يف تونس بتاريخ " طلبة مشال إفريقيا املسلمني"و قد بادر القادة الوطنيون بتكوين جلنة متثل مجعية.مطالبهم املشروعة

العمومي باستدعاء الشاب و قد انزعجت السلطات االستعمارية من هذه املبادرة حيث قام مدير األمن . متنوعة جلمع املال لفائدة الطلبة املغاربة بفرنسا

إال أن ذلك مل يثن من عزمية اجلمعية اليت واصلت يف عملها . و حذره من تنظيم مثل هذه التظاهرات بالقرب من األماكن العمومية" املاطري حممود"

  :ينظر يف هذا الباب كل من. الداعم للطلبة املسلمني يف األقطار الثالثة

  .100-99، ص ص ..، مرجع سابق..الشاطر خليفة، تونس عرب التاريخ -

  .300-299، ص ص ..، مرجع سابق)..حممد( مالكي  -
  .300، ص .. ، املرجع السابق)..حممد( مالكي  - 2
  .310ص ، ...مرجع نفسه - 3
  ..، مصدر سابق..االستقاللية، احلركات )عالل( الفاسي  - 4



ا��#�ر"� !�  �ا��� ا����وع ا������ري ا������ ا��ط��ـ�ن          –��
ي ا������ ا�  

 

54 
 

، حيث جاءت  1936دس الذي انعقد سنة إفريقيا هو النشيد الذي انتشرت كلماته عرب ربوع العامل بعد املؤمتر السا

  :كلماته معربة حاملة لشعار الوحدة و التضامن

  حيوا إفريقيا حيوا إفريقيا      حيوا إفريقيا يا عباد" 

  شمالها يبغي االتحاد               شبابها يأبى االضطهاد 

  أشبالها تأبى االستعباد                

  و استعمارها الشديد  أين روما و قواها               

  أين أسبانيا و دهاها              و صليبها الحقود

  1."قد حطمنا أغاللها                و استقلت منها البالد

  

�ت -2�   ا	�+�ر� ا	�وا*ل ا	�(��ن و �
  

اهلامة لكسر احلصار  التضامنية املناطق احلدودية إحدى الوسائل ات االتصال بني سكانشكلت عملي    

 و قد أفادت بعض املصادر األرشيفية أن عملية.بلدان مشال إفريقيا الذي كان مفروضا على سكان و مسلمي

األسلحة على احلدود اجلزائرية املغربية قد شهدت جناحا كبريا بفضل حنكة بعض التجار حيث أفادت  ريب

وسيط " جلول"ر يف وجدة، و املدعو تاج" برسول"بائع النحاس يف تلمسان، و " بن قلفاط"املعلومات بأن السيد 

،يقومون بعمليات ريب السلع املصنعة و األسلحة بني اجلزائر و املغرب بواسطة حافالت نقل Transitaireعبور 

و املنظم بطريقة جيدة كل ) غري مشروع( يتم هذا العمل غري القانوين . عادية و حيوانات قادرة على حتمل احلمولة

  2.مخسة عشر يوما

يقودها " بن قلفاط"، وصلت شاحنة 1937يف اخلامس عشر من سبتمرب ذكرت بعض املصادر أنه  حيث

الواقعة يف اجلزائر على الضفة اليمىن من وادي كيس يف  Fouroux" فورو"إىل مزرعة  شخصني، حبمولة مشتبه فيها

و " بن قلفاط"توجد عالقة بني  حيث. Fongera" فوجنريا"هذه املزرعة يسريها السيد ".اهلربي"اجتاه زاوية الشيخ 

كيلومرتات من   5 ، الذي ميلك مطعما يف مغنية و ميلك أيضا مزرعة يف املغرب تبعدGarcia" قارسيا"السيد 

يتوجه مرة كل مخسة  Port-Say" بورسعيد"، القاطن بـ Podesta" بودستا"كما أن السيد .18على الطريق رقم " السعيدية"

3. باخلضر، و أثناء عودته ينقل البضائع و معها السالح املوجه إىل املغربعشر يوما إىل تلمسان حممال
 

غري أن اإلدارة االستعمارية حاولت التقليل من شأن هذه اإلشاعات و راسل وايل وهران احلاكم العام يف 

يف أخر حيث أنه . هذه املعلومات حمل شكوك كبرية مثلها مثل تلك اليت وصلتكم من قبل:" اجلزائر يعلمه أن

                                                 
  .319، ص ..مرجع  سابق، )مدحم( مالكي  - 1

2- ANOM, Aix-en-Provence, T.O.M, Gendarmerie nationale, légion du Maroc, compagnie de Fes, section 
d’Oujda, N° 217/4, Rapport du lieutenant Allais Commandant la section de gendarmerie D’Oujda le 11/10/1937.                               
3- Ibid. Rapport sur la contrebande et l’action nationaliste au Maroc français et sur les évènements de la zone 
espagnole. Note 294/4 du 16 juin 1936. 
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،متيقنا بأن كل اإلشاعات اليت تقول De Latour" دي التور"مغربية اليت نظمت بوجدة، بدا النقيب –ندوة جزائرية 

  1".مبالغ فيها و ال أساس هلا من الصحة" مكناس"بأن  املغاربة يتسلحون بعد أحداث 

، حيث أوردت بعض نينيالوط اختذ التضامن املغاريب أشكاال متعددة منها الدعم الالمشروط للزعماء

، أن عناصر من حزب 1937فرباير  27التقارير صادرة عن مصاحل االستعالمات العامة الفرنسية بتونس بتاريخ 

الشعب اجلزائري قد اجتمعت مع شخصيات قيادية من احلزب الدستوري اجلديد التونسي، لتقدمي الدعم الكامل 

   2.ه حول التضامن احلاصل بني الوطنيني التونسيني و اجلزائرينيبعد تصرحيات" احلبيب بورقيبة"للزعيم التونسي 

إىل تونس و اليت " عبد احلميد بن باديس"استمر هذا التقارب و التواصل بالزيارة اليت قام ا الشيخ 

دامت مثان أيام، حيث اعتربت السلطات االستعمارية يف تونس، أنه مبعوث خاص لنجم مشال إفريقيا إىل 

اجلزائريني " ابن باديس"و دعا . من أجل إجياد سبل إحداث التقارب بني احلزبني الدستوريني يف تونسالتونسيني 

تعمل على تقريب وجهات نظر زعماء احلزبني لتشكيل " الصداقة"املقيمني يف تونس إىل تأسيس مجعية حتمل اسم 

  3.تنظيم سياسي موحد يكون أكثر قوة و فاعلية

حزب الشعب اجلزائري قد بعث إىل بعض الوطنيني يف احلزب الدستوري ذكرت نفس املصادر أن  كما

، و كان أحد هذه اخلناجر موجه "حزب الشعب اجلزائري:" منقوش عليها باللغة العربية شعار" خناجر"مبجموعة 

احلبيب من حزب الشعب اجلزائري إىل األستاذ ااهد األكرب :" مكتوب عليه عبارات" احلبيب بورقيبة"إىل الزعيم 

  4.تعدى ذلك التضامن ليشمل اجلانب املادي أيضا كما". بورقيبة

                                                 
1- Id. En réponse au rapport suscité, le Préfet d’Oran a envoyé une réponse rassurant le gouverneur général 
d’Alger. Voir : ANOM, Préfecture d’Oran, CIE N° 269, Oran le 14/10/1937, copie conforme adressée au CIE 
d’Alger. 

الباهي، الرويسي  قيقة: ذكرت هذه املصادر شخصيات بارزة يف احلركة الوطنية التونسية كان هلا دور فعال يف حصول هذا التقارب املغاريب، و هي  -  2

  :أنظر.. عاللة و غريهميوسف، سليم املنجي، بلحسن مخايس، لعويطي 

- Archives Nationales de Tunisie, Série SG2, boite OO94, dossier n° 2, rapports et notes politique concernant 
l’activité politique des Algériens et Tunisiens, Folio n° 28. 

ابن "و " الطاهر صفر"حبضور " احلبيب بورقيبة"ة يف تونس يف أول مرة مبكتب مبمثلي األحزاب الدستوري" عبد احلميد ابن باديس"التقى الشيخ  - 3

سليمان "و " منصف املستريي"و  "حمي الدين القلييب: "و الذي حضره أيضا كل من" حاسني اجلازيري"مث كان له لقاء أخر يف مكتب ". يوسف

و دار .حمي الدين و منصف و صاحل فرحات: و حضرها كل من" خزندار اذيلالش"أقامها " كرام"عشاء يف  مبأدبةو اختتمت اللقاءات هذه ".دجادوي

 "ملنصف املستريي"غري أن أعضاء احلزب الدستوري اجلديد مل يغفروا .يف تنظيم دستوري موحد"اإلخوة الفرقاء"اللقاء حول كيفية التوصل إىل مل مشل 

يثين من عزمية الدستوريني التونسيني يف إبداء تضامنهم مع كل القضايا و املسائل اليت إال أن ذلك مل .رسالته اليت بعث ا إىل السلطات االستعمارية

  :ينظر. ختص مسلمي مشال إفريقيا، خاصة موقفهم من األحداث األخرية اليت دارت يف املغرب
- Archives Nationales de Tunisie, Série SG2, boite OO94, dossier n° 2, commissariat de sureté, n° 171 D/2, 
rapport au sujet du voyage du cheikh Benbadis Abdelhamid en Tunisie, Tunis le 30 décembre 1936. 

، أن حزب الشعب اجلزائري قدم مساعدة مالية للحزب الدستوري التونسي قدرت 1938أفريل سنة  29أفاد تقرير عسكري سري صادر بتاريخ  - 4

  :أنظر. و قد استلم هذا املبلغ الفرع الباريسي للحزب الدستوري ،فرنك فرنسي 2000حبوايل 
-  Archives Nationales de Tunisie, Série SG2, boite OO94, dossier n° 2, rapports et notes politique concernant 
l’activité politique des Algériens et Tunisiens, A/S de l’aide apportée au Néo-Destour par le Parti du Peuple 
Algérien.. 



ا��#�ر"� !�  �ا��� ا����وع ا������ري ا������ ا��ط��ـ�ن          –��
ي ا������ ا�  

 

56 
 

كما اشرتك األمري خالد يف أول مؤمتر مغريب من نوعه انعقد يف باريس للنظر يف أحوال املغرب السياسية 

. املراكشي و كان من بني أعماله إرسال برقية تأييد إىل األمري اخلطايب و مناضلي الريف. و االقتصادية و النقابية

و تدخل . و عندما عاد إىل مقره باإلسكندرية امته السلطات الفرنسية بالتعاون مع اخلطايب و طالبت بتسليمه

اإلجنليز حىت سلمته احلكومة املصرية إىل قنصلية فرنسا، و انتهى به األمر إىل االعتقال يف سوريا إىل أن تويف ا 

 .1936سنة 

عمر بن عبد "و " عمر اليازدي"و " عالل الفاسي"إلقاء القبض على تواصل هذا التضامن مع قضية 

حيث أعرب حزب الشعب .1937من طرف السلطات االستعمارية يف أكتوبر من سنة " أمحد مكوار"و " اجلليل

من شهر نوفمرب من سنة  20اجلزائري عن تضامنه مع الشعب املغريب و قادته الوطنيني، و دعا إىل إضراب عام يف 

ا بني األقطار الثالثة لالحتجاج على اعتقال أعضاء احلزب الدستوري التونسي و إخوام النقابيني، تضامن 1937

   1.و على حماكمة قادة حزب الشعب اجلزائري و على نفي قادة حركة العمل املغربية
  

                                                 
1 - I Archives Nationales de Tunisie, Série SG2, boite OO94, dossier n° 2, rapports et notes politique concernant 
l’activité politique des Algériens et Tunisiens, A/S de l’aide apportée au Néo-Destour par le Parti du Peuple 
Algérien. 
 




 ا	ول ـا���-             ��� ا���اع ��� ���� ا���� ا	��� ا����ا��ھ"#"ت ا� ��ى   

 

58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        

        الرهانات الكبرى في الصراعالرهانات الكبرى في الصراعالرهانات الكبرى في الصراعالرهانات الكبرى في الصراع 

     
  المتوسطالمتوسطالمتوسطالمتوسط        األبيضاألبيضاألبيضاألبيض        جبهة البحرجبهة البحرجبهة البحرجبهة البحر        علىعلىعلىعلى
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  :����ــد

  

أمام احلالة املكهربة اليت كانت تعيشها أوروبا و املتمثلة يف األزمة اإلسبانية و التهديدات املتواصلة لألملان 

توسط، مل يكن أمام القادة الفرنسيني سوى وضع يف بسط نفوذها على حوض البحر امل املتجددة و رغبة إيطاليا

   1.خيارات إسرتاتيجية لتفادي كارثة قادمة

مشال إفريقيا من بني اخليارات البديلة اليت طرحت نفسها ملا هلا من إمكانيات بشرية و بذلك  فأصبحت

يقيا، ال ميكنه أن يتجسد أن الدور امللقى على عاتق مشال إفر  بيد. العجز املالحظ على املرتوبولمادية قد تغطي 

و كان .إال إذا سيطرت البحرية الفرنسية على طرق املواصالت يف اجلزء الغريب من املتوسط و يف احمليط األطلسي

  .من الضروري التحالف مع بريطانيا يف وجه اخلطر اإليطايل و اإلسباين

أصبح الدفاع عن احلدود قد ف، الفرنسية احلكومة اليت وضعتهاحتددها اإلسرتاتيجية األولويات  مبا أن

ا يف ألن موقع مشال إفريقي.اضروري اأمر  أصبح مه بفرق عسكرية من مشال إفريقيايدعتمن األولويات و  الفرنسية

غرب، بالقرب من - جنوب و شرق- تقاطع الطرق البحرية مشال حوض البحر األبيض املتوسط جعل منها منطقة

 واجهة الغربية للمغرب اليت متلك هةاجلو من . قناة السويس- ارقجبل ط: طريق املواصالت النشط و احليوي

، يطرح و اجلزء احملتل يف املغرب األقصى و إسبانيا يطاليا و ليبياغري أن قرب إ. على احمليط األطلسي واسعة

  .مشكل الدفاع نظرا لتعدد اجلبهات

و   ما هي معاملها البارزة ؟ هل ميكن أن نتحدث عن إسرتاتيجية للحلفاء يف الشمال اإلفريقي ؟إذن، 

أم من أجل احلفاظ على مصاحلها و للحد من نفوذ دول احملور فيه؟ هل  ؟ حتددت جبهة البحر املتوسط كيف

يف املؤمترات ة ما كان يدور بني احللفاء إا األسئلة اليت تبدوا لنا ضرورية و منطقية ملعرفة حقيقمستعمراا فيه ؟

  .تنبثق مستقبال عن تلك اللقاءاتاليت س سياسية-الجيواملنطقة و اخلريطة  حول هذه السرية و املعلنة،

ال بد أن نشدد على مسألة هامة يف املوضوع و املتعلقة باآلراء املختلفة اليت تناولت املوضوع من  هنا

ا من و هذ .عسكرية و سياسية إىل أخرى متباينة من مؤرخ ألخر و من شخصيةجانبه االسرتاتيجي و اليت كانت 

شأنه تقييد أحداث املوضوع يف خانات متضاربة حول أمهية جبهة املتوسط و إسرتاتيجية عملية اإلنزال على مشال 

  .إفريقيا

، فهذا بسبب 1940إذا كان الصراع العاملي قد وصل إىل حوض البحر األبيض املتوسط مع منتصف سنة 

ه القوة مشال إفريقيا هي امليدان اليت منت في أنالالحقة بينت األحداث  يثحب أوال،دخول إيطاليا احلرب،

  ..من مشال إفريقيا حرياا املتصاعدة و اآلمال الكبرية لفرنسا، باعتبار أا استعادت

 

                                                 
1- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 36. 
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هنا عرب السكان و من ..هنا جتمعت عناصر جيوش الغد .فيهابرملاا و مقر حكومتها احلربية و تشكل 

 1..عن والئهم لفرنسا
  

 �ربا	��  �د�د إ�
را
��� و�ط رھن	�
ا	��ر ا: أو�
  

دوما عرضة لألطماع اخلارجية و مسرحا لتهديدات أنه كان اجلزء الشمايل من القارة اإلفريقية  معروف عن

اع يف األطم هي الدولة املهيمنة فيه ، فتعرضت بدورها إىل نفس اجلوار، و اليت تواصلت عندما أصبحت فرنسا 

ألمر الذي دفعها إىل حتديد هوية خصومها و من مث وضع إسرتاتيجية مناسبة من ا هذا اجلزء من إمرباطوريتها،

إن التجربة السابقة خالل احلرب الكربى قد أظهرت ضرورة . أجل تنظيم الدولة الفرنسية انطالقا من مشال إفريقيا

  .عة لتبعية صناعية يف هذا االإنشاء صناعة حربية حىت ال تصبح فرنسا خاض

 أما عسكريا، فقد طرح 2.يف عملية تفعيل هذا املشروع الفرنسيني ور املسؤولني السياسينيهنا يأيت د 

الذين مل يفهم موقفهم من خالل تصرفات  خاصة عند الفرنسيني.بشكل كبري 1940مشكل اإلمكانيات يف جوان 

يقيا ؟ هل كانت هناك رغبة فعال مواصلة املقاومة يف مشال إفر " نوقس"هل أراد اجلنرال  .املرتددة" نوقس"اجلنرال 

ملواصلة املعارك يف مشال إفريقيا؟ هذه احلالة أثبتت فعال االرتباك، إن مل نقل اخلوف، الذي " بوردو"عند حكومة 

  .الفرنسيني ةارزة يف احلياة اليومية للساسأصبح السمة الب

مما جعلهم ال .ة األوىليبدوا أن نظرة هتلر و قيادته العسكرية كانت مركزة على احلرب الربية بالدرج

جيهزون خمطط للجهة الشرقية من حوض البحر األبيض املتوسط، بل أقدموا على دعم حلفائهم برا و جوا يف ليبيا 

و حتضري ثورة مناهضة للوجود الربيطاين يف العراق و لكن دون إدراج هذه " جزيرة كريت"و صقلية مع احتالل 

   3.العمليات يف خمطط اسرتاتيجي شامل

باعتبار أن  1942خالل صائفة " صقلية"ما أن دول احملور مل تستفد كثريا من تفوقها العددي عند غزو ك

اإليطاليني مل يغامروا يف جبهات القتال و اكتفوا بالتموقع يف وضعيات دفاعية فقط، و ذلك بالرغم من العدد 

حيلم بإعادة أجماد  "موسوليين"جعل هذا ما  .يجند 250000اهلائل للجنود اإليطاليني املرابط يف ليبيا و املقدر بـ 

                                                 
1 - Discours prononcé par le général Charles De Gaulle à Constantine le 12 décembre 1943 devant un parterre de 
colons et quelques algériens. Voir les deux sources : 
- ANOM, GGA, Aix-en-Provence. 
- De Gaulle Charles, Mémoires de guerre, t2, L’unité, éditions Plon, Paris, 1956, pp 256-257. 

املدى القريب وضع أسس لصناعة حربية كفيلة بتجنيب فرنسا متاعب االستعانة بالدول  ليت سطرا احلكومة الفرنسية علىف امن بني األهدا -  2

      :ملزيد من املعلومات ينظر. العسكري األوروبية األخرى و كذا جعل فرنسا من الدول املصنعة يف اال

- Levisse-Touzé Christine, L’AFN et la défense nationale française 1919-1939, Thèse de 3e cycle, université Le   
  Mans, 1980. 
- Levisse-Touzé Christine, L’AFN recours ou secours septembre 1939-février 1943, thèse d’état, Panthéon-      
Sorbonne, Paris 1, janvier 1991.( In IREMAM, Aix-en-Provence, cote MT 24956). 
3- Dahms (Hellmuth Günter), La deuxième guerre mondiale, traduit de l’allemand par René Jouan, éditions 
Payot, Paris, 1961, pp 119-120. 
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بار أن إال أنه ال شيء من ذلك حتقق باعت 1،"هتلر"اإلمرباطورية الرومانية و حتقيق االنتصارات اليت كان حيققها 

و ذلك بالرغم من أن القوات اإليطالية كانت تفوق القوات  .خلوض مثل هذه احلرب إيطاليا أصال مل تكن جاهزة

  2.مع بداية احلرب العاملية الثانية اة عددالربيطاني

إال إذا فهمنا  1942احللفاء مع بداية صائفة سنة  إسرتاتيجيةال ميكن أن نفهم أمهية البحر املتوسط يف 

إذ تظهر كل املعطيات . الرهانات اليت كانت مطروحة قبل هذه الفرتة، خاصة خالل فرتة ما بني احلربني العامليتني

صراع األورويب كان حمركه الصراع على مناطق النفوذ لتأمني مصاحل كل دولة حىت تنفرد بالسيطرة و التارخيية أن ال

 .اهليمنة لتشكل بذلك قوة ال ميكن جتاهلها يف املعادلة القائمة
  


���ر ا
��و�ط -1 �������
  ا�ھ��� ا
    

عتبار أن القوى االستعمارية مل تويل ، با1939مل تكن منطقة مشال إفريقيا يف ميزان املعادلة احلربية قبل سنة 

أمهية للخطر النازي و اإليطايل ما دام أا كانت تظن بأن األمور العسكرية سوف حيددها ميدان القتال الذي  

غري أن توتر العالقات الدولية أظهرت هشاشة املواصالت . كانت تراه ال يتعدى النطاق اجلغرايف للقارة األوروبية

تبني بوضوح بأن منطقة " إسبانيا"و " احلبشة"إفريقيا و املرتوبول،ألن هناك بؤر توتر قائمة يف البحرية بني مشال 

                                                 
تنتمي إىل  ، و ينحدر من عائلةBraunau en (Haute Autriche)يف أقصى النمسا " برونو"، ولد يف Adolf Hitler" أدولف هتلر"  -  1

و بعد اية احلرب اخنرط يف صفوف احلزب . كمحارب خالل احلرب العاملية األوىل" البافاري"انضم إىل صفوف اجليش . البورجوازية النمساوية الصغرية

احلزب الوطين "إىل  و عندما أصبح زعيما هلذا احلزب غري تسميته. و أصبح مناهضا للرأمسالية و معارضا للسامية ،1919العمايل األملاين سنة 

فبدأت إمرباطوريته تنمو بتأسيس فروع اهلجوم .معتمدا على عقيدة وطنية متطرفة Parti National-socialiste ( nazi) -نازي–" االشرتاكي

(Section d’Assaut)  العتقال و القيام بانقالب على السلطة يف ميونيخ لكنه فشل مما عرضه ل 1923مث حاول يف سنة . 1921بداية من سنة

و عند خروجه من . ، أين عرض فيه اخلطوط العريضة للعقيدة الوطنية املتطرفة و عنصرية النازيةMein Kampf" " السجن، أين كتب كتابه الشهري 

  .Services Secretsفرقه السرية املعروفة بـ  1925السجن شرع يف تقوية حزبه و أنشأ سنة 

كمستشار ألملانيا مث   1933مكنته من اعتالء السلطة يف  دمياغوجية فتاكةمن تطوير عصابات منظمة و نشر دعاية  و متكن، يف ظل ايار أملانيا الكلي،

مما جعله ينفرد بالسلطة مبساعدة بوليس الدولة الذي أنشأه هلذا الغرض، فأصبحت  1934سنة " دنبورغهي"مجع بني كل السلطات عند وفاة الرئيس 

و " النمسا"، مث 1936سنة " رينانيا"فبدأت أطماعه التوسعية تظهر إىل الوجود، فكانت . Gestapo.  حمدودهذه الشرطة تتمتع بنفوذ غري

أفريل  30و انتحر هتلر يف . 1939، مما أدى إىل اندالع احلرب العاملية الثانية يف سبتمرب 1939سنة " بولونيا"و أخريا  1938سنة " تشيكوسلوفاكيا"

 .اجليوش األملانية يف برلني بعد هزمية 1945

- Petit dictionnaire Larousse, dictionnaire encyclopédique…, op.cit.., p 1396. 
على القوات الربيطانية يف مشال إفريقيا، غري أن التنظيم احملكم   1940إن التفوق العددي للقوات اإليطالية كان واضحا مع اية ديسمرب من سنة   -  2

كانت متمركزة يف الفرقة املدرعة السابعة املتمرنة جيدا،   -دبابة 320و كان عددها -للربيطانيني حققت الفارق، حيث أن غالبية دبابااو التقنية املتطورة 

  :أنظر. أما الدبابات اإليطالية فكانت متفرقة على وحدات املشاة
- Campbell (John),  La seconde guerre mondiale, l’embrasement du monde, sélection du Reader’s Digest, Paris,  
    1990, p 64.   
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فبدا للسلطات .البحر املتوسط قادرة على أن تكون منطقة حساسة لصراع مستقبلي قد يغري الكثري من املعطيات

   1.الفرنسية أن احلفاظ على وحدة مشال إفريقيا أمر ضروري

ممرا حامسا حنو عملية إاء احلرب و بالتايل أنه مثل ر املتوسط بالنسبة للحلفاء حوض البح فحقيقة

و  القضاء على دول احملور اليت طاملا جعلت منه حصنا منيعا و موقعا نافذا خلدمة حرا ضد القوات املتحالفة

    1940.2جوان  10ذلك مباشرة بعد إعالن إيطاليا احلرب ضد احللفاء يف 

،بدأت قيادة أركان اجليش الفرنسي تدرك بأن مصري مشال إفريقيا سوف يلعب يف 1936مع مطلع سنة 

ألن تزايد التوتر الدويل فرض على فرنسا بأن تعرتف شاشة املواصالت البحرية بني .ميادين املعارك بأوروبا

ن حوض البحر املتوسط كما أظهرت احلروب اليت كانت تدور يف احلبشة و يف إسبانيا أ.املرتوبول و مشال إفريقيا

و بالتايل فقد أصبح من الضروري .قد يتحول إىل منطقة حساسة للصراع املستقبلي قد تؤدي إىل تطور املفاهيم

   3.احلفاظ على وحدة مشال إفريقيا

، قائد القوات البحرية يف الشمال، أمهية احملور Castex Raoul 4"راؤول كاستكس"لقد أوضح األمريال 

مل تعد :" و الدفاع عن مشال إفريقيا اليت جيب أن يبقى مصريها مرتبط مع املرتوبول، حيث قال  ياألورو إفريق

" الكونغو"إىل  Dunkerque" دنكرك"فرنسا هي املرتوبول فقط، و لكن هي تلك األراضي الواسعة املنتشرة من 

Congo... باريس"أو " اجلزائر"أو " مرسيليا"كما لو أننا ندافع على " قابس"و " ءالدار البيضا"علينا الدفاع على" ،

غري أن هذا الطرح كان بعيدا عن ذلك الذي كان يدور يف  5.."إذا أردنا أن نبقى أمة عظيمة أو حىت أمة و فقط

  .ى هرم السلطة الفرنسيةأعل

  

  

                                                 
1- Service Historique de la Défense, (sera cité en abrégé SHD). Secrétariat général du Conseil Supérieur de la 
Défense Nationale,( sera cite en abrégé CSDN), série 2N 66, lettre du 18 décembre 1936. Et voir aussi :  
- Conseil supérieur de la guerre, ,( sera cite en abrégé CSG),  série 1N 37, état-major du général Georges, daté du 
1er novembre 1938.(Cite par : Levisse Touze Christine.., in L’Afrique du Nord dans..,op.cit.) 
2 - Campbell (John)..., op.cit..., p 64. 
3 - SHD, CSDN, série 2N66…op.cit. 

و يعترب من املنظرين العسكريني الفرنسيني حيث يعترب صاحب  1878سنة  Saint-Omer" سان هومري"يف مدينة " ول كاستكسؤ را"ولد األمريال  -  4

 90عن عمر يناهز  1968بحرية يف الشمال و قد تويف سنة تقلد منصب قائد القوات ال. عدة كتابات تارخيية و اسرتاتيجيه يف اال البحري العسكري

  :ينظر إىل  .عاما

- Petit dictionnaire Larousse, dictionnaire encyclopédique…, op.cit.., p 1213. 
5- Castex (Raoul) Amiral, « L’Afrique du Nord et la stratégie française », in revue de défense nationale, Paris, 
mai 1952, pp 533-534. Et voir aussi :  
- Coutau-Bégarie (Hervé), Castex le stratège inconnu, éditions économica, Paris, 1985. 
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  الذيÉdouard Daladier 2،"إدوار دالدييه"حني أمر  Francois Darlan 1"دارالنفرانسوا "أمثر ضغط حيث 

كان يشغل آنذاك منصب وزير للدفاع،بالشروع يف برنامج التصنيع البحري لتصل قوة استيعاب األسطول الفرنسي 

طن ملواجهة التطور الذي كانت تشهده األساطيل األملانية و اإليطالية اليت وصلت قدرة استيعاا إىل  760000إىل 

يف االتصاالت بني أرجاء اإلمرباطورية،  تذبذب حدوث حيث خشيت فرنسا من 3.طن 600000طن و  330000

ألن انعدام التوازن .األمر الذي سيعرضها خلسارة فيالق عسكرية يف مشال إفريقيا و أفواج يف إفريقيا السوداء

أو " (ش الكتلةجي"يف نطاق مفهوم :" الدميغرايف يفسر األمهية املتزايدة اليت أولتها احلكومات املتعاقبة للمستعمرات

الذي هو مفهوم القيادة العليا الفرنسية، أين يصبح عدد الفيالق هو الذي يصنع الفارق، هنا يصبح  )اجلماعة

    4"..املورد الدميغرايف مسألة حيوية

أصبحت حرية املواصالت و الدفاع عن مشال إفريقيا يف قلب األهداف اإلسرتاتيجية لقيادة األركان 

أين ميكن لكل من أملانيا و إيطاليا أن "اتيجي حنو مسرح البحر املتوسط و شيئا فشيئا انتقل احملور اإلسرت .الفرنسية

فضرب يف صميم املشكلة " دارالن"أما  1937.5يف خريف " دالدييه"هذا ما توصل إليه .." حتققا نتائج حامسة

 مث.." ألن الواجهة األطلسية أصبحت ال تكفي..علينا أن نكون أسياد البحر األبيض املتوسط:" حني صرح

ميثل مسرح البحر املتوسط امتدادا للمسارح األساسية املرتبطة مع بعضها البعض يف الشمال :" أضاف قائال

، بل هي مرتبطة مع كافة املسارح فقط مل تعد مشال إفريقيا مسرحا ثانويا حيث.الشرقي و اجلنوب الشرقي

   6.."املرتوبولية

إفريقيا عن باقي القيادات األخرى، بل جيب أن نه ال ميكن عزل قيادة مشال فاملنطق يفرض نفسه، أل

قائد للقوات العسكرية يف " نوقس"و هكذا عني اجلنرال . يكون مباشرة حتت أوامر القائد األعلى للقوات الربية

                                                 
ية من عني قائدا للقوات الفرنس. تقلد عدة مناصب عليا يف اجليش الفرنسي.1881سنة   Nérac" نرياك"يف قرية " فرانسوا دارالن"ولد األمريال  - 1

حىت أصبح  1942إىل  1940يف كل العمليات اليت دارت يف مشال إفريقيا  من سنة " بيتان"شارك إىل جانب املارشال .1940إىل  1936سنة 

  :نظر أ.و بعد نزول قوات احللفاء يف مشال إفريقيا أصبح السلطة املطلقة يف مشال إفريقيا حلني اغتياله يف ديسمرب من نفس السنة. خليفته احملتمل
- Petit Larousse illustre.., op.cit.., p 1269. 

- و رئيسا للحزب الراديكايل 1919أصبح برملاين منذ . 1884ستة  Carpentras" كاربونرتاس"إدوار دالدييه، رجل سياسي فرنسي ولد يف  - 2

مث . فرباير 6استقال بعد يوم . 1934و  1933 مث عني رئيسا للوزراء سنوات.1924تقلد عدة حقائب وزارية منذ سنة . 1927االشرتاكي سنة 

لن احلرب على أملانيا ’أ و هو الذي 1938عاد مرة أخرى لرئاسة احلكومة سنة . 1937إىل  1936عني وزير للدفاع يف احلكومة االشرتاكية من 

، "بول رينود"شارك يف حكومة . 1940رس غري أنه استقال من منصبه يف ما.1938على اتفاقية ميونيخ سنة  بالرغم من أنه كان صاحب اإلمضاء

إىل  1957و بعد اية احلرب عاد للشؤون السياسية و أصبح رئيسا للحزب الراديكايل الفرنسي من .1945و  1943مث بعدها مت نفيه فيما بني 

   :أنظر. سنة 86عن عمر يناهز  1970تويف سنة . 1958
- Petit Larousse illustre.., op.cit.., p 1266. 
3- SHD, Conseil Permanent de la Défense Nationale,( sera cite en abrégé CPDN), serie 2N 22, séance du 15 avril 
1937.(Cite par Levisse-Touzé (Christine) , L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., pp 30-36.) 
4- Delmas (Jean) Général, « La perception de la puissance militaire française », In actes du colloque 
international de Sèvres, du 14 au 18 avril 1982, publiés en 1984, aux publications de la Sorbonne, pp 129-131. 
« La puissance en Europe 1938-1940, sous la direction de René Giraud et Robert Frank.  
5- Levisse-Touzé (Christine) , L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 38.  
6- SHD, CPDN, série 2N 22,, séance du 8 décembre 1937. 
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و خاضع مباشرة للقائد العام لقوات اجليش الفرنسي  1938فرباير  26مسرح العمليات بشمال إفريقيا مبرسوم 

   1.اندة
  

 ط��ع ا������ر�� ا��ط�
�� �����دة ا����د ا
�����ا� -1
  

، و نعين "اد الضائع"حاولت إيطاليا جاهدة يف التفرغ للفكرة االستعمارية من خالل وضعها رهان   

بذلك جمد اإلمرباطورية الرومانية على حمك الصراع االستعماري القائم بينها و بني فرنسا، خاصة، و باقي الدول 

أو املقدس الذي منح هلا " احلق املشروع"فتنامت لديها غريزة التسلط و التوسع من منطلق .ة األخرى عامةاألوروبي

  .يف املاضي لتكون قاطرة األمم و الشعوب األوروبية يف طريقها لتثبيت الفكرة احلضارية اإلنسانية

غزو الفرنسي للجزائر سنة تعارضت املصاحل االستعمارية اإليطالية و الفرنسية يف حوض املتوسط منذ ال

قدرت اجلالية اإليطالية املوجودة بشمال حيث  .و ما تالها من تطبيق لنظام احلماية على تونس و املغرب 1830

متفوقا عددا على اجلالية الفرنسية املقيمة  2مواطن كان يعيش يف تونس، 100000مواطن، منها  140000إفريقيا ب 

وذها على ليبيا، بعد احلرب العاملية األوىل دون أن مل األجزاء األخرى من و متكنت إيطاليا من بسط نف.فيها

يت سوت مستقبل ، و ال1880مشال إفريقيا، خاصة املغرب، حيث جندها حاضرة يف الندوة الدولية ملدريد سنة 

  .يةاملغرب اململكة 

و أخريا   .للمملكة و الدويل الذي حدد الطابع القانوين 1906سنة " اجلزيرة"جندها حاضرة يف مؤمتر  كما  

مث كانت من  3".طنجة"اليت عجلت بتسوية مسألة  1923من ضمن الدول اليت أمضت على اتفاقية  إيطاليا كانت

الذي سريها على شاكلة " موسوليين"اليت وضعت حتت مسؤولية الرجل القوي للحزب الفاشي " املطلقة"الدول 

 1921.4سار على روما سنة و بانضباط عسكري منذ أن " احلزب الواحد"

  

 
 
 

                                                 
1- SHD, cabinet du ministre  de la défense nationale,(sera cite en abrégé CMDN), série 5N 583, dossier 1. 
2- Levisse -Touze (Christine), L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 16. 

  :، و هو التاريخ الذي مت فيه تسوية وضعيتها عن طريق اإلمضاء عن ميثاق تضمن النقاط التالية1923لقد مت تسيري شؤون طنجة إىل غاية سنة  -  3

  .لية يف جمال التشريع و التنظيمتبقى منطقة طنجة خاضعة لسلطة السلطان و تتمتع باستقال -

  ".الباشا"يتمتع مندوب السلطان بالسلطة التشريعية و له صالحيات أوسع من تلك اليت كان يتمتع ا  -

من طرف نني أسندت السلطة التشريعية و التنظيمية جلمعية دولية ممثلة للجاليات األجنبية املعينة من طرف قنصلياا، و من األعضاء املغاربة املعي -

  .أخرى أساسيةإىل جانب ثالثة نقاط ..مندوب السلطان، الذي كان يرأس هذه اجلمعية

  :ينظر يف املوضوع إىل. سنة كاملة، أين شهدت املنطقة رواجا كبريا 17و قد مت ضبط هذا التسيري اإلداري ملنطقة طنجة مدة 
- Benachenhou (Abdellatif), Connaissances du Maghreb, notions.., op.cit.., pp 206-207. 
- Julien Charles André, Le Maroc face aux impérialismes 1415-1956, éditions J.A, Paris,1978, pp 200-201. 
4- Dahms (Hellmuth Günter), La deuxième guerre mondiale.., op.cit.., pp 17-18. 
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على حق رعاياها يف  1896لقد حاولت إيطاليا حتصني مصاحلها يف تونس، حيث حتصلت مبوجب اتفاقية 

، رئيس احلكومة "بيار الفال"املربمة مع  1935جانفي  7احلفاظ على اجلنسية اإليطالية، كما نصت اتفاقية 

و قد أدت هذه االتفاقية عند املصادقة .إليطاليني و لكن بشروطالفرنسية،على منح اجلنسية الفرنسية للرعايا ا

بوجود التزامات سرية خاصة " الفال"عليها إىل توتر العالقات الفرنسية اإليطالية، حيث امت الصحافة الفاشية 

 Benito Mussolini 2"موسوليينبنيتو " هذا ما ساعد 1.منها التنازالت السياسية الفرنسية يف احلبشة لفائدة إيطاليا

" فرانكو"، مث تابع ذلك بدعمه العسكري للجنرال 1936ة سنة عدوانية جنمت عنها أزمة احلبش سياسة على اعتماد

خالل احلرب األهلية االسبانية يف نفس السنة،مفسحا بذلك عن أطماعه احلقيقية يف البحر املتوسط األمر الذي 

  .جعل النظام الفاشسيت يف إيطاليا يصل أوجه

فسحت إيطاليا عن أطماعها يف املتوسط خالل اجللسة املخصصة للسياسة اخلارجية اإليطالية اليت ها،عند

غري أن . كورسيكا و صافوا و تونس: ،و اليت مت املطالبة على إثرها مبناطق1938نوفمرب  30عقدها النواب يف 

ط هو نظام احلماية املفروض من احلاجز الوحيد الذي وقف عائقا أمام بسط إيطاليا لنفوذها يف حوض املتوس

مع وزير اخلارجية اإليطايل " فرانسوا بونسي"فجاء لقاء الثالث من ديسمرب بني سفري فرنسا يف إيطاليا .طرف فرنسا

   1935.3، ليربز عمق اخلالف مع احلكومة اإليطالية اليت نددت باتفاقيات "شيانوالكونت "، "الدوشي"و صهر 

يف التاسع من  بتونس املوقف من خالل جتمعهم أمام القنصلية اإليطالية هذايون اجلزائر  انتقد الطلبة

بتذكري اإليطاليني بضرورة االلتزام  بعدها قامت احلكومة الفرنسية. للتنديد ذا التصرف اإليطايل 4ديسمرب،

                                                 
و جنون االضطهاد و اخلوف من  الشبهاتني الفرنسيني و اإليطاليني يف تونس، ملؤه الشكوك و صاحب التوقيع على هذه االتفاقية جو مكهرب ب -  1

  :ملزيد من التوضيحات ينظر إىل..و رفع التظلمات و لوائح مطالب التذمر
- Monchicourt Charles, Le statut des Italiens de Tunisie II, in Questions-Nord-Africaines,N-4, du 25/11/1935, pp 
03-13. 

 Dovia di" دوفيا دي بريدابيو"بـ  1883ولد سنة . أي الدوق" بالدوتش"، رجل دولة إيطايل، لقب Mussolini Benito" بنيتو موسوليين" - 2

Predappio  رومان"بديف مقاطعة "Romagne . ى تبين عل 1914و قد بدأ مشواره بالنضال يف احلزب االشرتاكي اإليطايل، حيث اعتمد منذ سنة

األربطة اإليطالية : أطلق عليها اسم 1919و بعد اية احلرب العاملية األوىل أسس أول نواة للحزب الفاشسيت اإليطايل سنة . سياسة وطنية و عسكرية

حتصل على كافة  1925و بداية من . 1922روما، أقنع امللك بأن يكلفه بقيادة احلكومة سنة  املسرية علىو بعد . و هو شعار فاشسيت" للمعارك

  .السلطات حتول مبوجبها إىل دكتاتور يتمتع بسلطة مطلقة

قطع العالقات مع الدميقراطيات الغربية بعد غزوه . 1929سنة  Latran" التران"بعدها متكن من كسب اعرتاف الكاثوليكيني بعد ما حقق اتفاقيات 

 1940و بداية من . 1939دعمه باتفاقية الفوالذ سنة  1936ع هتلر سنة برلني م- و متكن من تشكيل حمور روما 1936- 1935للحبشة خالل محلة 

سياسته من طرف غالبية الزعماء الفاشستيني مما دفع بامللك إىل توقيفه سنة  انتقدت.أعلن احلرب على فرنسا و بريطانيا و انضم إىل أملانيا اهلتلرية

اليت مل تدم " اجلمهورية االجتماعية اإليطالية"إىل الشمال أين متكن من تأسيس  بعدها مت ختليصه من طرف األملان، فاستغل ذلك للهروب. 1943

 .من طرف املقاومة اإليطالية 1945أفريل  28و مت إعدامه يف . طويال و اارت مع هزمية أملانيا

- Petit dictionnaire Larousse, dictionnaire encyclopédique, Librairie Larousse, Paris, 1984, p 1542.  
على اجلنسية الفرنسية، أما الذين ولدوا بعد ذلك  1934املولودين يف تونس قبل مارس  نصت هذه االتفاقيات على حصول الرعايا اإليطاليني  -  3

   .16سن السادسة عشر  بلوغ فبإمكام اختيار اجلنسية الفرنسية عند
4 - Planché (Jean Louis), Antifascisme et anticolonialisme à Alger à l’époque du Front populaire et du congrès 
musulman 1934-1939, Unité d’enseignement et de recherche commune du tiers monde, directeur de recherche 
Gallissot René, Alger, juin 1980.  
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ة صرب األراء و من عملي 1.ألنه السبيل الوحيد حنو حل ائي للخالف الفرنسي اإليطايل 1935باتفاقيات سنة 

منهم جاهزون للحرب و  % 40من الفرنسيني يعتربون أن إيطاليا ليس هلا أي حق على تونس، و أن  %89تبني أن 

، رئيس الس الفرنسي، رفقة األمريال "إدوارد دالدييه"فتوجه  2.لن يتنازلوا عن شرب من اإلمرباطورية االستعمارية

، 1939جانفي  4، عضو الس األعلى للحرب، إىل زيارة تونس يف "رججو "، قائد البحرية، و اجلنرال "دارالن"

   .ليشدد على سيادة فرنسا يف مشال إفريقيا و يطمئن  السكان هناك

صاحب األطماع االستعمارية ملوسولوين تطور هائل يف اإلمكانيات العسكرية املسخرة هلذا الغرض، مما 

 28000حيث ارتفع من  1939إىل  1938ا يتعزز تدرجييا خالل سنتني من جعل عدد القوات اإليطالية املرابطة يف ليبي

، كما مت استدعاء القوات االحتياطية من األهايل الليبيني، و 1939مع شهر أكتوبر لسنة  130000جندي ليصل إىل 

يب هلذه هي عملية جتنيد إجباري مل ترد الدولة اإليطالية من وراءها التعرض إىل رفض السكان و الشباب اللي

و مع بداية احلرب العاملية الثانية يف سبتمرب  3.العملية علما أن نفس الوضع تعيشه البلدان ااورة يف مشال إفريقيا

أصبحت إيطاليا متثل خطرا حقيقيا األمر الذي جعل فرنسا تتمىن عدول إيطاليا عن دول احملور و التحاقها  1939

  4.احلرب الكربى خالل 1915مبعسكر احللفاء كما حدث سنة 

 1940سبتمرب  لتوغل داخل األراضي املصرية مع بدايةلاليت باشرها اجليش اإليطايل احملاوالت القليلة  إن

كلم بالقرب من  80 م ملسافةبعد قطعه  و اإلرهاق الذي نال من اجلنود اإليطاليني بسبب التعب باءت بالفشل

، مل يضم يف صفوفه سوى "أرشيبالد فافل"بقيادة اللواء  لربيطايناملالحظ هنا أن قوام اجليش ا و". سيدي الرباين"

    5.جندي 36000

كان مرتددا، ليس لدخول احلرب، و إمنا يف اختيار " موسوليين"مل تعلن إيطاليا احلرب منذ البداية، ألن 

و يتخذ  حيث كان ينتظر تطورات احلرب و املسار الذي سوف تأخذه ليقرر بعدها. التوقيت املناسب لذلك

لذلك كان على بريطانيا أن تكون حذرة و توجه سفنها عرب الطريق البحري املتجه حنو  6.موقفا صرحيا منها

  ".الرأس"


$راع ا�
���# ا
���دد "�! ���طق ا
��وذا -3  
  

                                                 
1 -Gamelin (Maurice) Général, Servir, T2, éditions Plon, Paris, 1947, p 283. 
2 - Ageron (Charles Robert), « L’Opinion publique française pendant les crises internationales de septembre 
1938 à juillet 1939 », in cahiers de l’institut d’histoire de la presse et de l’opinion,  Paris, N°3, pp 212-213 
3- Levisse-Touzé (Christine), Thèse de 3e cycle.., op.cit.., p 283. Voir aussi : SHD, CPDN- 2N25 séance du 24 
février 1939. Les évaluations sont données à l’état-major par le consul de France à Tripoli. 
4- Duroselle (Jean-Baptiste), L’Abime 1939-1945, imprimerie nationale, collection. « Politique étrangère de la 
France », Paris, 1982, p 35. 
5 - Campbell (John), La seconde guerre…, op.cit.., p 64. 
6- Churchill (Winston Spencer Leonard), La deuxième guerre mondiale, L’orage approche, T1, Vol.2 : La drôle 
de guerre 3 septembre 1939- 10 mai 1940, éditions Plon, Paris, 1948, p 12. 
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، الطموحات األملانية على الصعيدين 1911و  1905أظهرت األزمتني اليت مر ما املغرب يف سنوات 

أن ذلك مل  غري. األملان بعض االمتيازات هناكغري أن اتفاقية فرساي منعت على  1.و السياسي االقتصادي

و بالرغم من أن . ليت كانت تعطى هلتلرا" غيوم الثاين"املثابرة و الصمود بفضل توجيهات مواصلة مينعهم من 

من الصادرات، إال أن  %1,16بل من الواردات مقا %1,43: حضورها يف التبادالت التجارية مع املغرب كان ضعيفا

" نوقس"غري أن اجلنرال .مطالبها بقيت ثابتة فيما خيص تساوي حقوق رعاياها و حق فتح قنصلية يف املغرب

 .اعرتض يف البداية، فكانت احملاولة األملانية األوىل و مل تكن األخرية

 1937منذ سنة " فرانكو"إىل جانب اجلنرال  اتضحت األطماع األملانية بشكل أكثر وضوح بتدخلها

األمر الذي سوف .وين الوطنينيمن أجل مت" لراش"و " مليلية"و " سبته"عندما وصلت قوات أملانية إىل مناطق 

يف املغرب األسباين و استعادة نشاطهم التجاري و نفوذهم السياسي  مكانة إسرتاتيجيةتبوء ميكن لألملان من 

ا بعيدين كل البعد عن هذه الصراعات و األطماع بفعل فقدام لكل خاصة إذا علمنا أن األملان كانو  2.هناك

إال أن ذلك مل مينع األملان من االهتمام باملوضوع ما دام أن ذلك كان يدخل ضمن ". فرساي"احلقوق منذ اتفاقية 

  ".قيوم الثاين"توجهات السياسة اخلارجية اليت عرف ا 

برلني، طرح -الذي وضع أسس حمور روما 1936أكتوبر  24اق إن التقارب األملاين اإليطايل و توقيع اتف

 27، قائد القوات البحرية الفرنسية يف " دارالن"و قدم .مسألة اإلمكانيات اليت جيب توفريها ملواجهة هذا اخلطر

، حتليال يظهر فيه العواقب اليت سوف تنجر عن مثل هذا االتفاق الذي سيقود إىل هيمنة إيطالية 1937جويلية 

و يستحضر .على فرنسا موارد مستعمراا، مثل التموين بالبرتول املتوسط من شأا أن تقطع لى حوض البحرع

  3.إمكانية هجوم مباشر على مشال إفريقيا

 
 
  

قلقا كبريا يف األوساط األوروبية اليت كانت ختشى أن يكون ذلك  يف مشال إفريقيا خلق التدخل األملاين

حيث اعترب البعض ذلك خطوة هامة من أجل حصول األملان على مكانه . املغربغطاءا لتمويل الوطنيني يف

    4.خاصة يف املغرب اإلسباين متهيدا إلعادة بسط نفوذهم التجاري و السياسي يف اململكة الشريفية املغربية

                                                 
أما على الصعيد السياسي فكانت إرادة . للصناعة احلديدية مصاحل كربى هناك Mannesmann" منسمان" على الصعيد االقتصادي ميتلك جممع - 1

الفوسفات و : د األولية منهار ذا علمنا أن املغرب غين باملواخاصة إ.كبريا ليتقمص دور احلاكم الدويل يف حل النزاعات  Guillaume II" غيوم الثاين"

الربيطانية و الفرنسية و اإلسبانية و حىت اإليطالية : و املوليبدين، و عليه، سوف يكون حمل أطماع و صراع كبري بني القوى األوروبية تالكوبال

 :ينظر. ألنه يقدم امتيازات اقتصادية و إسرتاتيجية هامة.الحقا
- Levisse-Touzé Christine, L’Afrique du Nord..., op.cit.., p 29. 
2- Levisse Touze (Christine), L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 29. 
3-  Ibid.., p 38. 
4- Hoisington (A. William), The Casablanca Connection French colonial policy 1936-1943, University of north 
Carolina Press, 1984, p 140. Dans le texte original on trouve la signification suivante: “From the start of the 
military insurrection in Spain, the Germans where credited with seeking a privileged position in the Spanish 
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مؤمتر  من األطماع األملانية، يف حمله غداة االنتهاء من أشغال "غاملنيموريس "و كان حتذير اجلنرال 

من املناطق اليت كانت تريد اسرتجاعها أملانيا، و " الكامرون"و " الطوغو"،حيث أصبحت 1938لسنة " ميونيخ"

أي تنازل يف :" بشأن ذلك " غاملني"و قال ".فرساي"اليت أخذت منها بعد اية احلرب العاملية األوىل يف مؤمتر 

اسي، يف حال نشوب احلرب، و حىت يف اإلسرتاتيجيات هذا الصدد سوف تكون له عواقب وخيمة يف اال السي

إن عودة املستعمرات القدمية بيد أملانيا سوف يكون له األثار املعنوية على ... الربية و البحرية و اجلوية

  1."اإلمرباطورية، و سيشكل ديدات حقيقية يف املستقبل أمام اهليمنة الفرنسية
  

   ربد�د &# ���د
� ا
������� طرف �إ  -4
  

ازدادت أمهية البحر األبيض املتوسط يف غضون األحداث اليت شهدا القارة األوروبية بعد اندالع احلرب 

، 1936من طرف األملان يف مارس " اريناني"األهلية االسبانية و التهديدات اليت كان يشكلها إعادة احتالل 

األمر الذي دفع بفرنسا إىل وضع خطة الختياراا . باإلضافة إىل رغبة اإليطاليني يف اهليمنة على البحر املتوسط

اإلسرتاتيجية املتعلقة مبنطقة مشال إفريقيا، ما دام أا كانت متثل خزانا لليد النشيطة الضرورية لتخطي األزمة املرتقبة 

   2.اليت حتدق بفرنسا

الشمايل الغريب، و حبكم ماضيها التارخيي يف حوض البحر األبيض املتوسط و وجودها الفعلي يف جزءه 

بالتحديد على األراضي املغربية، حيث حتتل إسبانيا أجزاء هامة من منطقة الريف و أجزاء من اجلنوب يف مناطق 

حاولت إسبانيا دخول معرتك  3ثالثة سنوات، دام د توقف حرا الداخلية بعد صراع،و بع"طرفاية"و " افين"

  .مةالصراع األورويب للحصول على حصتها من الغني

                                                                                                                                                         
zone, that would permit them to restablish their commercial and even political influence in the sharifian 
Empire.” Ce paragraphe a été traduit à l’Arabe comme suit : 

األمر الذي سيسمح هلم . يف إسبانيا، سعى األملان إىل احلصول على مكانة متميزة داخل املنطقة اإلسبانية باملغرب العسكريةمع بداية االنتفاضة " -

  .."باستعادة نفوذهم التجاري و حىت السياسي داخل اململكة الشريفية
1- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 29. 

و كانت تدرك عدم قدرته "املرتوبول"لبشري يف جاءت هذه االختيارات اإلسرتاتيجية بسبب النقص الفادح الذي كانت تعانيه فرنسا يف اجلانب ا  -  2

و السبيل الوحيد الذي يسمح لفرنسا مبواجهة اخلطر الداهم هو سيطرت حبريتها على طرق .على التصدي جليوش احملور يف حال نشوب احلرب

  :أنظر. انيا اة اخلطر اإليطايل و االسبايناملواصالت يف اجلهة الشرقية من املتوسط، كما هو الشأن يف واجهة األطلسي، و ضرورة التحالف مع بريط

- Levisse-Touzé Christine, L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 36. 
" نانت"يف أطروحة دكتوراه نوقشت يف جامعة " مشال كتاال"هذا املزج يف العالقة املوجودة بني حدثني و وضعيتني متباينتني نوعا ما، قد طرحه  - 3

و حاول من خالل هذا العمل املقدم إبراز السياسات الفرنسية جتاه إسبانيا يف حماولة للتقرب ".مشرف جدا"الفرنسية و حتصل ا املرتشح على تقدير 

  :ملزيد من املعلومات ينظر. من األسبان، لكن يف نفس الوقت يعترب ذلك مستحيال نظرا لعدة أسباب
- Catala Michel, Les politiques françaises vis-à-vis de l’Espagne, rapprochement nécessaire, réconciliation 
impossible, janvier 1939- aout 1944, in thèse de doctorat en histoire en Trois tomes, nouveau régime, soutenue le 
7 décembre 1995 à Nantes, sous la direction du professeur : Nouailhat Yves-Henri de l’université de Nantes. 
- Hoisington William, the Casablanca Connection French.., op.cit.., p 37. 
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األمر .إذن، مع دخول فرنسا احلرب و خروج إسبانيا من أزمتها الداخلية مل متضي سوى ثالث سنوات

الذي جعل املسؤولني الفرنسيني يتسألون عن النوايا احلقيقية إلسبانيا اليت باتت وضعيتها غري واضحة خاصة ملا 

  .بدأت تبعت بإمدادات عسكرية إىل اجلزء احملتل يف املغرب

يشكل وسيلة ضغط حقيقية و سالح يف يد الضباط  األسبان املتمردين ضد  "غرب اإلسباينملا"أصبح 

و يف نفس الوقت أصبح يقلق السلطات الفرنسية بفعل الدعم الذي .سلطة حكومة اجلبهة الشعبية يف مدريد

" جزر البليار"ات هامة يف فإيطاليا، مثال، كانت تنتظر يف تعويض.تقدمه كل من أملانيا و إيطاليا إىل الوطنيني هناك

كما أن فتح جبهة ثالثة فرنسية يف هذا اجلزء من ".طنجة"إلقامة فيها قواعد حبرية و جوية إىل جانب أطماعها يف 

و هذا . اإلمرباطورية قد تكون له عواقب كبرية على قدرات اجليش الفرنسي يف حتمل أعباء كل اجلبهات املفتوحة

  1.ا، ما دام أن ذلك يصب يف مصلحتهم العسكريةاحتمال سوف يعجب األملان حتم

 20000أملاين و بـ 7000بـ1939قدر عدد القوات العسكرية األملانية اإليطالية، املرابطة يف إسبانيا، خالل ربيع 

الذي بدأت بوادره " املغرب اإلسباين"من هنا يتجلى بوضوح التوغل االقتصادي و العسكري األملاين داخل .إيطايل

جندي سنة  38000كما أن القوات اإلسبانية نفسها شهدت ارتفاعا يف صفوفها من .1937تظهر منذ سنة األوىل 

حيث .من هنا حتول املغرب بكامله إىل رهان ضمن صراعات النفوذ األوروبية.1939جندي سنة  45000إىل  1936

تربط موانئ احمليط األطلسي  بدأت السلطات الفرنسية تشعر باخلطر احملدق على طرق املواصالت البحرية اليت

باجلزائر و تونس، و بضرورة احلفاظ بقواا املوجودة يف املغرب يف حال نشوب حرب، ألنه يف احلالة املعاكسة ال 

 .ميكن للمغرب أن يشكل خزانا عسكريا لفائدة مشال إفريقيا و ال حىت للمرتوبول

 
  

م العام  اختاذ عدة تدابري إجرائية أوهلا، تغيري املقياعرتافا منها ذا اخلطر، سارعت احلكومة الفرنسية إىل

2"شارل نوقس"باجلنرال ،"بريوتون"املدين يف املغرب،
Noguès Charles  الذي قضى جزء كبري من حياته العسكرية يف

حيث حارب إىل جانب األسبان خالل حرب الريف املشهورة، و يتمتع بكل املواصفات للحفاظ على .املغرب

  .لسكينة داخل احملمية يف هذه املرحلة املليئة بالتوتراتاهلدوء و ا

                                                 
1- Archives du Ministère des Affaires Etrangères,(MAE), Guerre 1939-1945, Vichy-Maroc, vol.28, rapports 
franco-espagnols, note établie probablement par monsieur Rochât, directeur adjoint des affaires politiques.( Cité 
par Levisse-Touré Christine, in L’Afrique du Nord en guerre.., op.cit.., p22). 

، تقلد منصب "ليويت"املارشال يعترب من أتباع  Mauléon-Magnoac" موليون مانيواك"مبنطقة  1876 من مواليد جنرال فرنسي "شارل نوقس" - 2

" نوقس"و تعترب املغرب احملطة األكثر أمهية يف مسرية ".بريوتون"، خلفا للمقيم العام املدين 1936سنة  من  سبتمرب 16اإلقامة العامة يف املغرب منذ 

لية إنزال احللفاء على السواحل املغربية يف و كان من بني املعارضني لعم. حيث اشرتك يف حرب الريف ضد عبد الكرمي اخلطايب إىل جانب األسبان

الذي كان يف صراع مستمر مع اجلنرال " جريو"مث انضم إىل اجلنرال . قبل قتل هذا األخري" دارالن"غري أنه خضع ألوامر اجلنرال . 1942نوفمرب 

  :كل من  ينظر. 1971سنة " نوقس"و تويف . 1943انسحب من الشؤون العسكرية و السياسية مع سنة . ديغول

- Petit Larousse Illustré, dictionnaire encyclopédique.., op.cit.., p 1556. 
- Levisse-Touzé Christine, L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 37. 
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أصبحت الوضعية االقتصادية صعبة يف املغرب اإلسباين مما ساعد على ظهور نشاط  1940مع مطلع سنة 

اليت   Arriba España" أريبا إسبانيا"دعائي داخل املنطقة الفرنسية جسدته الصحيفة اإلسبانية ذات التوجه الوطين 

بدأت الوضعية اإلسبانية تلفت  1،"ميونيخ"بعد االنتهاء من أشغال مؤمتر و  .ية يف حمتوياا على فرنساكانت قاس

إىل حتديد خطوط السياسة املتوسطية اليت  Maurice Gamelin،2" غاملني موريس"األنظار، فسارع اجلنرال الفرنسي 

جلزء الغريب من املتوسط، وهذا اجلزء يهمنا كثريا يف عليها أن جتد حال ملسألة إسبانيا اليت أصبحت طرفا فعاال يف ا

  3.سياستنا احلالية

نظرا لعدم قدرة إسبانيا اختاذ القرار املناسب بشأن ما " باحلياد الغريب"أصبح احلياد اإلسباين ينعت 

 ، الذي كان يشغل منصبBeigbeder" بيغبيدر"بالعقيد " جردانا"حيث أقدمت على استبدال .حيدث يف أوروبا

و بالرغم من هذا االحنناء حنو أملانيا، إال أن جملس الوزراء اإلسباين أعلن يف . حمافظ سام يف املغرب اإلسباين

و يبدو أن السياسة الداخلية اهلشة و .أوت باعتماد سياسة احلياد باألغلبية الساحقة 25اجتماعه املنعقد يف 

  .سياسة احليادالوضعية االقتصادية املزرية قد ميلت الكفة يف اجتاه 

املالحظ األول لعملية " نوقس"فأصبح .ختوفهما من هذه األوضاع" نوقس"و " بيتان"أظهر كل من 

و من جهة أخرى .جندي 80000التحضريات العسكرية يف املغرب، حيث وصل عدد الفرق إىل مخسة تضم حوايل 

  .كان متتبعا للنهضة السياسية للوطنيني املغاربة

انتشرت مقاالت صحفية و مناشري مناهضة لفرنسا داخل احملمية، و قد ام بعض  ،1939مع اية سنة 

و يف املغرب اإلسباين تأثرت الشبيبة املغربية مبا كان حيدث .بإدخاهلا و توزيعها" تطوان"الوطنيني املغاربة من مدينة 

الفلسطينية، و يف " نابلس"نة فاجتمع عدد كبري من الطلبة يف مدي. يف الشرق و املشرق العريب من ضة و جتديد

                                                 
األوروبية، حيث حتدث بلهجة عنيفة عن  خماوف الدول 1938سبتمرب  12األملانية يف " نورمربغ"يف مدينة " هتلر"أثار اخلطاب الذي ألقاه   -  1

من هنا كانت بداية أزمة ..و أم يتعرضون للتعذيب مبشاركة احلكومة التشيكوسلوفاكية، و أن أملانيا سوف تقوم حبمايتهم" أملان السوديت"أوضاع 

رؤساء احلكومات الفرنسي و الربيطاين و اإليطايل اليت سوف تقود إىل انعقاد مؤمتر ميونيخ بتدخل بريطاين الذي اقرتح عقد قمة تضم  1938سبتمرب 

موسوليين و هتلر و دالدييه و مشربالن : حبضور كل من 1938سبتمرب  29فبدأت أشغال املؤمتر يف يوم .و األملاين و التشيكوسلوفاكي إذا أمكن ذلك

ميونيخ اليت  ةحدة صباحا مت اإلمضاء على اتفاقيعلى الوا 1938سبتمرب  30ويف يوم .و غاب املمثل التشيكوسلوفاكي بسبب رفض هتلر لذلك

  :ملزيد من املعلومات ينظر. سوف تكون هلا عواقب وخيمة على دولة تشيكوسلوفاكيا مستقبال

- Duroselle Jean Baptiste, Histoire des relations internationales de 1919 à 1945, T1, Armand Colin éditions, 
Paris, 2001, pp 219-225. 

من  Joseph Joffre " جوفرجوزيف "، و قد شغل منصب مساعد للمارشال 1872،جنرال فرنسي ولد يف باريس سنة "غامالن موريس" - 2

و قد تويف . 1940ماي  19إىل  1939و قد عني قائدا للقوات الفرنسية الربيطانية خالل احلرب العاملية الثانية من سبتمرب , 1915إىل  1913

   :ينظر. باريسب 1958سنة 

- Petit Larousse Illustré, dictionnaire encyclopédique.., op.cit.., p 1343. 
3- Documents diplomatiques français, 2XI, N° 389, note du 12 octobre 1938, Lasmartres 27 septembre 1938. 
(Cité par Levisse-Touzé Christine, In L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p23.) 
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و اغتنم اإليطاليون و األملان هذه املواقف املناهضة لفرنسا .بالقاهرة للمطالبة حبقوق واسعة النطاق" دار املغرب"

  1.للرتويج لسياستهم الدعائية لدى الشباب املغريب

منقسم  ، لكنهربباستقالل املغ" عبد اخلالق طوريس"من جهته طالب احلزب اإلصالحي الوطين بقيادة 

و من أجل الرتويج إىل هذه الفكرة .منطقة يسودها حكم اخلالفة و األخرى خاضعة حلكم ملكي: إىل منطقتني

، منذ بداية النزاع األورويب، موقفا "احلرية"كما اعتمدت جريدته ". إذاعة أشبيليا"و " إذاعة تطوان"اعتمد على 

م من طرف السلطات اإلسبانية، و املنحدر من املنطقة الفرنسية، و ،املدع"مكي الناصري"أما . معاديا جتاه فرنسا

الوحدة "و روج لذلك يف جريدته . فريى بأن املغرب عليه أن يبقى موحدا و حرا" الوحدة املغربية"زعيم حزب 

  2.حيث هاجم بدوره نظام احلماية الفرنسي املفروض على بالده" املغربية

بعملية جتنيد واسعة النطاق لدى بعض ) مبعوثني أو رسلصفة  كانوا ينتحلون(قام بعض اجلواسيس 

الذي وعدهم "3 Franco Bahamondeاموند فرانكو"القبائل احلدودية و ذلك من أجل تدعيم جيوش اجلنرال 

هذه الوعود سهلت توغل بعض اجلواسيس األسبان .حبرب حتريرية توحد املغرب من جديد و متنح له االستقالل

  ".ريو دي أورو"و " افين"الفرنسية املتواجدة يف اجلنوب عرب أراضي  داخل املنطقة

تشكل  92800، و املتواجدة يف اجلزائر، حوايل 20000كما أن اجلالية اإلسبانية املوجودة يف املغرب، حوايل 

زائر اليت خاصة اجلالية املنتشرة يف القطاع الوهراين من اجل 4.هي األخرى مصدر قلق بالنسبة للسلطات الفرنسية

، حيث يستفيد هؤالء، يف مدينة وهران، من الدعم الكبري للقنصل Phalangistes"الفالجنيني"يعترب معظمها من 

، يف حمتشدات "نوقس"، بأمر من األسبان من اجلمهوريني فقد مت جتميعهم أما الالجئني" برنايب توكا"اإلسباين 

لربية و طرق السكة احلديدية، خاصة الطريق الذي يربط مدينة أين يشتغلون يف تشييد الطرقات ا" غليزان"مبدينة 

   5".القنادسة"مبدينة " بوعرفة"

                                                 
1- SHD, Theatre d’opérations d’Afrique du Nord,( sera cite en abrégé TOAFN), série 27N 224, note 17 755 /3 du 
19 décembre 1939, du général Noguès au général Gamelin. Et voir aussi : serie  27N 222, renseignement bureau 
politique, « Notice sur les mouvements politiques indigènes », classé « Secret ». 
2- Archives Nationales de France, série F60/819, secrétariat général de la présidence du conseil, questions 
communes à l’ensemble de l’AFN, questions politiques, bulletin d’information N°3, situation du 1er au 8 
septembre 1939. Et voir aussi : Julien Charles André.., L’Afrique du nord en marche.., op.cit.., pp 188-189.  

سنة  El Ferrol" الفريول"، رجل دولة إسباين، ولد يف منطقة Francisco Bahamonde Franco" فرانسيسكو اموند فرانكو"هو اجلنرال  - 3

و اليت متكنت من بسط نفوذها  1936تزعم احلركة الوطنية يف إسبانيا بداية من . 1927إىل  1921قضى فرتة طويلة يف املغرب من سنة . 1892

قة و الذي أقام يف إسبانيا حكومة مطل" فرانكو"بانتصار جيوش اجلنرال  1939على البالد بعد حرب أهلية دامية دامت ثالثة سنوات انتهت سنة 

 1969و يف سنة . عرفت فرتة حكمه بالدكتاتورية املطلقة يف إسبانيا.Caudillo" كوديليو"أصبح بذلك القائد األعلى إلسبانيا اليت عرف فيها باسم 

  :أنظر. بعد مرض طويل 1975تويف سنة . ليخلفه يف احلكم  بصفة ملك" خوان كارلوس دي بوربون"عني 
- Petit Larousse Illustré, dictionnaire.., op.cit.., p 1343. 
4- ANOM, série, 1H38, propagande Allemande et Espagnole 1938-1944, extrait d’une feuille d’information 
quotidienne, N° 254 du 14 mai 1940, émanent du service général de l’information en Algérie donne 45000 
sympathisants concentrés à Oran.  
5- SHD, TOAFN, série  27N218, dossier N°1, bulletin d’information du 2éme bureau, B.R N° 39 du 14 février 
1940, émanant du service général de l’information en Algérie. 
- Et série 27N194, dossier N°2, note du général Noguès N°18, cabinet au président du conseil, Ministre des 
affaires étrangères, note faisant suite à une communication du maréchal Pétain du 28 février 1940.Voir aussi : 
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، عندما شهدت منطقة املغرب 1940تسارعت األحداث من اجلانب اإلسباين بداية من شهر أفريل 

ر يتشكل جندي، و عتاد حريب متطو  15000إىل  13000اإلسباين إمدادات عسكرية واسعة النطاق مشلت ما بني 

كما وصل عدد . للطريان و عتاد مضاد للدبابات و سالح متطور لوحدات املشاة ةوحدة للمدفعية املضاد 15من 

جندي إسباين متمركزين على طول الشريط 100000قوات االحتالل اإلسبانية يف هذا اجلزء من القارة اإلفريقية إىل 

  .و طنجة ني مدن تطوان، سبتهاحلدودي و السواحل املمتدة ما ب

توخي " نوقس"، الذي كان يشغل منصب سفري فرنسي لدا إسبانيا، من اجلنرال "بيتان"طلب املارشال 

غري أن . احلذر و التحلي باليقظة يف نفس الوقت، ألنه ال توجد هناك معلومات دقيقة حول هذه التحركات

  1.ما عي عالقات طيبة مع إيطالياكان دائ" فرانكو"املوقف اإلسباين ما زال غامضا، خصوصا إذا علمنا أن 

  

  

  

  

  

  

  

ليشغل منصب  1940ماي  18يف " بول رينود"من طرف " بيتان"يف هذه الظروف املتوترة عني املارشال 

 Robert Renom De La" روبري رونوم دي البوم"نائب رئيس الس و خلفه يف مدريد على رأس السفارة الفرنسية 

Baume. عالن إيطاليا دخوهلا احلرب ضد فرنسا، بعث امللحق العسكري بالسفارة ، وبعد إ1940جوان  12يف

بسبب توسع احلرب إىل حوض البحر :" الفرنسية يف مدريد إىل وزارة الدفاع يف بالده البيان اإلسباين التايل

   2."املتوسط، فإن احلكومة اإلسبانية قد قررت التزام احلياد جتاه الطرفني املتنازعني

                                                                                                                                                         
- ANOM, GGA, 8cab/106, correspondance du General Nogues au G.G d’Algerie.., 1940. 

ني خيشون أن لدرجة جعلت الفرنسي" موسوليين"و " فرانكو" اإليطايل طغت عليه العالقات الوطيدة اليت كانت جتمع يبدو أن التقارب اإلسباين  - 1

  : ملزيد من املعلومات ينظر.إقليمية لفائدة إيطاليا تقدم إسبانيا تنازالت

- SHD, Fonds attaché militaire - Espagne-(sera cite en abrégé FAM), série 7N 2756, lettre du 23 avril 1940 du 
MAE signée par le sous-directeur de la section Europe, Hoppenot au général Noguès se fondant sur la lettre du 
19 avril de Pétain.(Cite par Levisse-Touzé Christine, In L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., pp 23-24) 

مبفهومه الذي كانت تريده فرنسا، ألن األسبان أمام فرصة تارخيية للحصول على تنازالت " احلياد" حقيقة األمر هذا اإلعالن مل يكن مبثابة اختاذ يف -  2

أزمت فرنسية هامة يف كل أراضي املغرب، و عليه ال بد من الضغط على الطرف الفرنسي و ختويفه من إمكانية االلتحاق بدول احملور يف حال ت

إال أن تطور السياسة اإلسبانية كان واضحا .بأنه موافق على عدم دخول بالده هذا النزاع و لكن مقابل بعض التنازالت" بيغبيدر"كما صرح .األوضاع

ربقية اإلسبانية توحي بأن باإلضافة إىل أن العملية اليت مت ا نشر ال.حنو التكثيف من الصناعة احلربية و عودة املطالب اإلقليمية إىل الواجهة من جديد

  :ملزيد من املعلومات ينظر. هناك خلل كبري داخل أجهزة الدولة الفرنسية اليت ماطلت يف إعالن اخلرب

- SHD, FAM- Espagne-, série 7N 2756, télégramme chiffré N° 102, envoyé de Madrid par l’attaché militaire au 
ministère de la guerre, le 15 juin  à 13 h 14, reçu le 18 juin à 2 h 15, diffusé le 18 à 7 h. 
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ففي ليلة السابع عشر إىل الثامن عشر جوان احتلت القوات .اث بني القوى املتصارعةتسارعت األحد

بالنوايا و األطماع احلقيقية للجنرال فرانكو " هتلر"اإلسبانية مواقعها على احلدود مع فرنسا، و يف اليوم املوايل أطلع 

كما .ول احلرب إىل جانب دول احملورعلى منطقة الغرب اجلزائري و على املغرب الفرنسي، و على استعداداته لدخ

، الذي بعث إىل احلكومة الفرنسية Lequerica" ليكرييكا"أن مطالب إسبانيا التوسعية جاءت بواسطة سفريها 

الواقعة شرق " بين سناسن"، و أراضي "فاس"الواقعة يف مشال مدينة " بين زروال"يطالبها بالتنازل عن مناطق قبائل 

أنه أي تنازل عن األراضي :"الذي صرح" نوقس"الرد الفرنسي جاء عنيفا عن طريق اجلنرال غري أن ". وجدة"مدينة 

و سيسبب ذلك، بعد احتالل مدينة طنجة، جرح . عارك، يعترب مهينا لفرنساخوض امللفائدة إسبانيا، و بدون 

القبائل املنتشرة يف ملزمون بنصرة كل  ..حينها و ستنطلق البنادق من جديدو .عب املغريبعميق للسلطان و الش

  1.."الرتاب املغريب خوفا من أن ينقلب علينا كل سكان املغرب

اعتمدت إسبانيا على دعاية نشطة داخل القبائل احلدودية، لتقدمي مطالبها، حيث وصلت رسالة لشيخ 

توجه إىل جوان تطلعه بدخول وشيك للقوات اإلسبانية يف املنطقة الفرنسية، و تطلب منه ال 18يف " تازوقارت"

الذي نزل عند طلب شيخ " بوبريب"نفس الوضعية عاشها شريف زاوية  2.مناطق جماورة تفاديا ملصادرة أمالكه

غري أن رد فعل . و انتقل إىل املنطقة اإلسبانية يف املغرب خوفا من مصادرة أمالكه هو األخر" بين أمحد"زاوية 

  ".بوبريب"كات شيخ زاوية فرنسا جاء عنيفا فأقدمت على حتطيم و ختريب كل ممتل

هل فرانكو كان يفكر  : اإلسباين يطرح العديد من التساؤالت من خالل موقفه الغامض أصبح السلوك

مليا يف استعطاف هتلر ليمنحه جزء من طموحاته االستعمارية ؟ ألنه كان جاهزا ملهامجة جبل طارق مبساعدة 

أم أنه وضع السقف عاليا حىت يكون متأكد من رفض .عقبغري أن هتلر تغاضى عن ذلك و مل ي. عسكرية أملانية

هتلر، و بالتايل تسهل عليه مهمة التزام احلياد ؟ و يف هذه احلالة حىت يتفادى غضب هتلر إذا ما كان القرار من 

أم أن املشاكل االقتصادية هي اليت فرضت يف النهاية منطق عدم التدخل يف األزمة و بالتايل تكسب إسبانيا .عنده

و جبهة خارجية تساعدها . جبهة داخلية تلملم اجلراح و حتاول إعادة بناء ما خربته احلرب األهلية: على جبهتني

األمر الذي جعل .على بسط نفوذها أمام الضعف الكبري الذي أبدته فرنسا منذ البداية يف تعاملها مع هذه األزمة

ل إسبانيا على تنازالت إقليمية يف مشال إفريقيا، من أجل حصو " دي البوم روبري"يصر لدى " بيغبيدر"العقيد 

   3"..األفضل لكم أن متنح هذه األراضي إلسبانيا و ليس ألملانيا:" مضيفا
  

                                                                                                                                                         
- SHD, TOAFN, serie  27N 194, journal de marche du général Noguès, septembre 1939-juin 1940, p 218. 
- Hoisington A. William, The Casablanca Connection French.., op.cit.., p 151.. 
- Levisse-Touzé Christine , L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p26. 
1-SHD, TOAFN,serie 27N 194, télégramme officiel N° 59, du général Noguès du 24 juin à diplomatie. 
2- SHD, Maroc, Cabinet militaire de la résidence générale, série 3H Maroc, 3H159, bulletin de renseignements 
politiques et économiques du 23 au  29 juin 1940. Le Caïd Messaoud Ould El Hadj Ali des béni Khaled, tribu 
voisine en zone Espagnole, avait envoyé cette lettre. 
3- Roux (François Charles), Cinq mois tragiques aux affaires étrangères 21 mai- 1er novembre 1940, éditions 
Plon, Paris, 1949, pp 195-225.  
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   1940جوان  و األزمة األوروبية الجديدةطنجة احتالل قضية  – 5
    

أمام اجليوش بعد اهلزمية الفرنسية  1940على منطقة طنجة مع مطلع شهر أوت من سنة  جتددت األطماع  

لالستيالء عليها حماوال السيطرة على نقطة حساسة على سواحل " فرانكو"الوضع الذي استغله اجلنرال . األملانية

  1.وضع يده على نقطة إسرتاتيجية يف املنطقة املتوسط ليكون بذالك قد

يطانية، خصوصا بعد األولوية يف اهتمامات القيادة العليا الفرنسية و احلكومة الرب " طنجة"احتلت مسألة 

جة دون مشاركة فرنسية حكومة مدريد من خطر احتالل مدينة طن" نوقس"و حذر اجلنرال . دخول إيطاليا احلرب

ألن ذلك سوف يكون مبثابة فقدان فرنسا هليبتها الكبرية أمام السلطان املغريب و " .فرنسية استشارة أو دون 

  ..السكان األهايل

الظروف القاسية اليت كانت متر ا فرنسا جراء هزميتها أمام األملان، لتعود حاولت إسبانيا استغالل كل 

الذي كانت عليه طنجة هو " الدويل"غري أن الطابع .إىل الواجهة كدولة استعمارية حتاول اسرتجاع ما ضاع منها

إسبانيا مطالبني  يف يتوقف بالرغم من املظاهرات اليت قام ا أنصار احلزب الفاشي" فرانكو"الذي جعل مشروع 

حكومتهم بضم املناطق اليت كانت خاضعة للحكومة الفرنسية ما دام أا قد ازمت و هي غري قادرة على محاية 

  2.مستعمراا

أما احلكومة الربيطانية فكانت  3.كما أن وضعية مدينة طنجة بقيت على حاهلا منذ فرتة مابني احلربني

طارق و اقرتحت على فرنسا أن اجم املغرب اإلسباين و تبعث هي ضد فكرة التدخل و شن هجوم عرب جبل 

   4.بقوة إىل طنجة مع إشراك إسبانيا يف العملية

، الذي  " نأسونسيو "،و قام اجلنرال اإلسباين 1940جوان  14دخلت القوات اإلسبانية مدينة طنجة يوم 

فرنسي يف مدينة تطوان، و مسؤول اإلدارة كان يشغل منصب حمافظ مقيم يف املغرب اإلسباين، بإبالغ القنصل ال

                                                 
، الذي مل يرجعها لإلدارة "فرانكو"لقد بقيت منطقة وجدة طيلة فرتة احلرب العاملية الثانية حتت األطماع اإلسبانية و حتت رمحة شهوات اجلنرال  - 1

  :حات ينظر إىلملزيد من الشرو . 1945الدولية إال بعد اإلمضاء على هدنة سنة 
- Benachenhou Abdellatif, Connaissances du Maghreb.., op.cit.., p 207. 

  :أنظر.حيث مسح لألملان بالتدرب يف املنطقة اخلليفية و احتالل بعض املوانئ املغربية قد وقع حتت تأثري أنصاره" وفرانك"أن " عالل الفاسي"يرى   -  2

  .268، ص ..، مصدر سابق..ة يف املغرب العريبالفاسي عالل،احلركات االستقاللي -
بني فرنسا و بريطانيا و إسبانيا، أعطت للطرف الفرنسي صالحيات واسعة يف عملية احلماية على هذه  1923أبرمت يف هذا الصدد اتفاقية سنة  -  3

و غيبت إيطاليا من هذه . حتت تصرف اإلدارة الفرنسيةاملدينة، كما وضع مندوب السلطان املغريب و اإلدارة األوروبية اليت عينت ملدة ست سنوات، 

، أسند منصب إدارة املدينة إىل إسبانيا، 1935و ملا مت جتديد االتفاقية سنة .لتشرك يف فريق شرطة املنطقة 1928و انتظرت إىل غاية سنة .االتفاقية

عندما  1939ت املسألة من جديد لتطرح نفسها بشدة مع حلول سنة و عاد.غري أن ظروف األزمة الداخلية اإلسبانية حالت دون تنفيذ هذه القرارات

غري أن دخول إيطاليا احلرب .الذي كانت أطماعه واضحة على كل اجلزء الغريب من مشال إفريقيا" فرانكو"مت االعرتاف حبكومة الوطنيني بقيادة اجلنرال 

و ذلك بوجود قوة فرنسية و " اجلزيرة"أن يقرتح العودة إىل األوضاع اليت أقرها مؤمتر  "نوقس"، مما دفع باجلنرال 1928ألغى االتفاق الرباعي املربم سنة 

  :ملزيد من املعلومات ينظر.. أخرى إسبانية متساوية تقريبا
- Levisse-Touzé Christine, L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., pp 26-27. 
4- SHD, Maroc, série  3H159, bulletin de renseignements politiques et économiques du 9 au 15 juin 1940. 
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الفرنسية يف طنجة، بتدابري االتفاق الذي حصل بني احلكومة الفرنسية و اإلسبانية بشأن هذه الوضعية، و أا 

   1.و ذلك حىت يرفع كل التباس حول النوايا احلقيقية للحكومة اإلسبانية. ظرفية ملساعدة القوات الدولية فقط

ة اجلديد احلكومات الربيطانية و خاصة الفرنسية اليت كانت متر بفرتة عصيبة جدا أقلقت هذه الوضعي

بفعل احتالل القوات األملانية لعاصمتهم باريس يف نفس اليوم، األمر الذي جعل مسألة طنجة متر إىل املرتبة الثانية 

الة اجلديدة دبلوماسيا و و من أجل حفظ ماء الوجه قررت السلطات الفرنسية تسوية احل. يف اهتمامات فرنسا

  .قبلت مببدأ هذا االحتالل الظريف الذي مساه األسبان كذلك

و يف نفس الوقت تظاهر عدد كبري من الوطنيني .أما السفارة الربيطانية يف مدريد فكان رد فعلها عنيف

ذه العملية، بل بالعكس من مل خيتلق ه" فرانكو"و يبدو أن . املغاربة أمام القنصلية العامة الفرنسية يف مدينة تطوان

 2عندما بدأت إسبانيا توسع من قدراا العسكرية يف املغرب اإلسباين، 1940ذلك فقد دبرت العملية منذ أفريل 

  .خيشى هجوم إسباين اسع النطاق داخل املناطق الفرنسية" نوقس"لذلك بدأ اجلنرال 

ى األوروبية، سارعت قيادة أركان اجليش يف سياق الوضع املتوتر الذي بات ينبئ حبرب جديدة بني القو 

طائرة متمركزة يف  420اإليطايل إىل تدعيم قواا املرابطة يف ليبيا بأربعة فرق مشاة و اثنان من الفيالق مدعمة حبوايل 

و يف .و من جنوب اجلزيرة " صقلية"و" سردينيا"عني املكان مع إمكانية إرسال قوات دعم جوية بسرعة كبرية من 

ل جهزت القوات الفرنسية يف اجلنوب التونسي ستة فرق، كحد أدىن، استعدادا هلجوم مضاد يف طرابلس املقاب

  3.الغرب

زادت حدة التوتر بني الدول األوروبية، فحاول املقيم العام الفرنسي  1940مع مطلع شهر ماي من سنة 

 مغادرة أعضاء بارزين يف احلزب الفاشي املتمثلة يف ة، إطالع حكومته بالتحركات اإليطالي"نوقس"بتونس ،اجلنرال 

و كذا موظفني يف القنصليات لشمال إفريقيا حاملني معهم كل األرصدة اإليطالية بعدما قاموا بإتالف األرشيف 

 4.الدبلوماسي الذي كان حبوزم

                                                 
1- SHD, TOAFN, série 27N194, télégrammes N° 47-48 du général Noguès du 14 juin 1940 destiné au MAE. 
2- SHD, Maroc, série 3H159, bulletin de renseignements.., op.cit. Et voir aussi : 
- Catala Michel, Les politiques françaises vis-à-vis.., op.cit.., pp  337-342 

 280000فرقة مشاة تضم  13إىل  1940، هذه القوات غري كافية مقارنة مع القوات اإليطالية اليت وصلت يف ربيع "نوقس"حسب اجلنرال  - 3

حيث قاموا بتجنيد  .1940ستعداد للحرب يف ليبيا و تونس منذ شهر مارس كما أفادت مصادر املكتب الثاين بأن اإليطاليني كانوا على ا. جندي

القيادة العليا الفرنسية اعتربت  كما أن.اإليطاليني القادرين على محل السالح و كذا عدد املدارس اليت ميكن حتويلها إىل مستشفيات يف حالة الضرورة

ملزيد من املعلومات ". بنزرت"مشرتكة مع حماولة إنزال يف "ماريت"املنطقة املؤمنة  هجوم إيطايل مشرتك على كل من مصر و تونس وارد، خاصة على

  :ينظر

- Levisse-Touzé Christine, L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p19. 
- SHD, TOAFN, serie 23N 226, note N° 31  134 du général Noguès, datée du 23 avril 1940. 
- SHD, Etat-major, section d’Afrique, série 7N3434. Note d’ensemble du 31 mars 1939 de l’Etat Major 
d’Afrique sur la situation internationale, le problème stratégique et la conduite à observer en temps de guerre. 
4- SHD, TOAFN, 27N 226, note du 19 mai 1940 du général Noguès au général commandant en chef les forces 
terrestres. 
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يعد خيفي ، أن موسوليين مل Parisot" باريزو"أوضح امللحق العسكري بالسفارة الفرنسية بإيطاليا اجلنرال 

للشخصيات اليت كان يستقبلها قراره بدخول هذه احلرب، خاصة إذا سلمنا بأن هناك اتفاق قد وقع بني األملان و 

هذا ما يفسر لنا ارتفاع حدة التوتر بني فرنسا و إيطاليا .اإليطاليني بشأن مشال إفريقيا اليت سوف تعود لإليطاليني

العليا من اإليطاليني املتمركزين يف تونس و املستقرين على السواحل قيادته " باريزو"فحذر .1940منذ شهر ماي 

  .ألا متثل أماكن ممتازة لعمليات إنزال على الرتاب التونسي

اليت كانت تلتقط براجمها بسهولة  ،Radio-Bari" إذاعة باري"كثفت إيطاليا من براجمها الدعائية عن طريق 

و مل يبقى أمام موسوليين إال أيام ليستكمل عملية التسليح و .و فرنسايف مشال إفريقيا، و وجهت محلتها هذه حن

هذا اإلعالن دفع باجلنرال .1940جوان  10التجهيز اليت خص ا ليبيا، ليعلن بعدها دخول إيطاليا احلرب رمسيا يف 

اء على العمود تعتزم فرنسا القض: "إىل إصدار بيان موجه للسكان اإليطاليني يف تونس جاء فيه ما يلي" نوقس"

أما . و على اإليطاليني املخلصني أن يعرفوا بأنه من التزم بالطاعة ألوامر السلطة القائمة ال خيشى شيئا. اخلامس

   1.."الذين حياولون املساس باألمن العام و بالقوات الفرنسية فأولئك سوف يلقون عقابا دون رمحة و ال شفقة

و 2.يف املغرب 2333يف اجلزائر و  466يل يف معتقالت تونس، و إيطا 15960، مت جتميع 1940جوان  15يف 

و هنا ميكن القول أنه منذ ظهور الفاشية إىل إعالن .هكذا احتلت تونس مكانة متنامية يف االنشغاالت اإليطالية

  .اليني بعدم خوض غمار احلربمل تتمكن احلكومة الفرنسية من إقناع اإليط 1940احلرب يف جوان 
  

  البريطاني لمواجهة التحديات الجديدة -الفرنسي تحالفال - 6
  

الفرنسية اإليطالية، حيث تيقنت احلكومة الفرنسية من ضعف  اية االتفاقيات1938سنة  شهدت

زيارته إىل " دالدييه"و استغل . إمكانياا للدفاع عن مشال إفريقيا، فكانت حباجة ماسة إىل التحالف مع بريطانيا

- املغرب و إسبانيا-إسبانيا: ، دراسة أمهية املنطقةColson" نكولسو "ليطلب من اجلنرال  1938يف أفريل " لندن"

و كان يريد من احلكومة الربيطانية التزام صريح و دعم . جزر البليار يف حالة عمليات حمتملة يف البحر املتوسط

الربيطانيني كانوا قد وقعوا على  غري أن املوضوع كان يف غاية الصعوبة و احلساسية ما دام أن. حبري يف املتوسط

 Les) عيد الفصح( أو " باتفاقية القيامة"، و املعروفة عند املؤرخني 1938أفريل  16اتفاقية حبرية مع إيطاليا يف 

Accords de Pâques.و من جهتها سوف تواجه . و هم ليسوا على استعداد إلجراء أي تغيري يف البحر املتوسط

  3.ت حمدودة، حرب طويلة املدىمشال إفريقيا، بإمكانيا

                                                 
1- ANOM, Presse nord-africaine, La dépêche algérienne, du 11 juin 1940… (Petite coupure de journal faisant 
état de l’appel de Noguès). 
2- SHD, TOAFN, série 27N 200 et série 27N 222, du 16 juin 1940, note pour le secrétariat de la défense 
nationale en Tunisie.  
3- SHD, état-major de l’Afrique du Nord, carton N° 7, note sur l’importance de l’ensemble : Espagne, Maroc 
espagnol. 
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قررت احلكومة الفرنسية دعم تواجدها يف منطقة البحر املتوسط، رغم توجه السياسة " ميونيخ"غداة مؤمتر 

و عليها أن ترفع من قواا اجلوية، و مواصلة برناجمها للتسليح و . األملانية حنو نفس اهلدف، و بدعم من بريطانيا

، قائد أركان جيوش املستعمرات، Buhrer" بوهرر"كما أحل اجلنرال .ودها حنو املوانئالصناعة البحرية و توجيه جه

  .على ضرورة إنشاء صناعات حربية يف كل أرجاء اإلمرباطورية

، مل ترتك أدىن شكوك 1938نوفمرب  30يف  وناإليطالي ونعمارية اليت أعلن عنها الربملانيإن املطالب االست

ليا، األمر الذي جعل احلكومة الفرنسية تدرك ضرورة تدعيم إمكانياا العسكرية يف حول النوايا احلقيقية إليطا

ألن األطماع اإليطالية يف تونس، و تدعيهما لقدراا العسكرية يف ليبيا، أثارا حفيظة احلكومة . مشال إفريقيا فورا

و اجلنرال " دارالن"رفقة كل من " الدييهد"الفرنسية فجاء رد فعلها سريعا متمثال يف الزيارة التفقدية اليت قام ا 

و تونس، و اليت كان هلا قيمة رمزية مفادها أن فرنسا لن تقبل بأي هجوم ،مهما كان، " كورسيكا"إىل " جورج"

إن جزيرتكم هي الرابط الطبيعي بني :" و بعد توقف يف جزيرة كورسيكا صرح. على سيادا يف مشال إفريقيا

   "..ااملرتوبول و مشال إفريقي

إن : "ذه الكلمات املعربة" باردو"، توجه للباي التونسي يف قصر 1939جانفي  3خالل زيارته لتونس يف 

و وحدة مشال إفريقيا الشمالية، و وحدة فرنسا و وحدة إمرباطوريتها و أا ...العالقات الوطيدة بني فرنسا و تونس

إىل تونس و اجلزائر باهتمام كبري من " دالدييه"ارة كما حضيت زي  1"..سوف تدافع عليها ضد أي عدوان خارجي

  2.طرف الصحافة يف مشال إفريقيا و يف اخلارج خاصة يف إسبانيا

 17الذي مجع قادة قيادة األركان يف  3مباشرة بعد اية االجتماع،" نوقس"وجهت تعليمة إىل اجلنرال 

ألن إيطاليا أقدمت على حتضريات عسكرية . إفريقيا، و اليت تؤكد اخلطر اإليطايل احملدق على مشال 1939فرباير 

فحملت الربقية . مكثفة مما أقلق احلكومة الفرنسية اليت كانت ختشى هجوم إيطايل كبري على كل مشال إفريقيا

كما عادت قضية املدد العسكري .حتذيرا ضد أي هجوم إيطايل حمتمل يكون مدعم بالطريان" نوقس"املوجهة إىل 

   ".دالدييه"فرباير برئاسة  24بيا مرة أخرى يف جدول أعمال اللجنة الدائمة للدفاع الوطين املنعقدة يف اإليطايل يف لي

مع ظهور معطيات إسرتاتيجية جديدة يف البحر املتوسط، اتضح للمسئولني الفرنسيني أنه ال بد من 

دة لن تقوى على السيطرة على البحر ألن فرنسا بإمكانياا احملدو . حتويل التفاهم مع بريطانيا إىل حتالف حقيقي

فجاء هذا التحالف مع . املتوسط دون مساعدة بريطانية اليت ستكون دعما إضافيا لقواا املتواجدة يف مشال إفريقيا

بأنه ال فائدة من مواصلة املعركة " بول رينود"بداية احلرب و اهلزمية الفرنسية أمام اجليوش األملانية، عندما صرح 

                                                 
1- Bessis (Juliette), La Méditerranée fasciste – l’Italie mussolinienne et la Tunisie, Karthala éditions, Paris, 1981. 
2- Le Tourneau (Roger), Evolution politique de l Afrique du Nord musulmane.., op.cit.., p 90. 

  :ينظر. 1939فرباير  18وجهت هذه الرسالة يف اليوم املوايل النعقاد االجتماع املذكور، أي يف  - 3

- Levisse-Touzé Christine, L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 41. 
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وبول، و لكنه كان يتمىن أن تنقل املعركة إىل إفريقيا و داخل أرجاء اإلمرباطورية و باستغالل قوة داخل املرت 

  1.األسطول

الربيطاين معربا عن رغبة شديدة يف القضاء على اخلطر النازي، حيث  -و عليه جاء بيان االحتاد الفرنكو

عامل احلديث، تعلن حكومة اململكة الربيطانية و يف هذه األوقات العصيبة من تاريخ ال: "تضمن العبارات التالية

و عزمهما الثابت للدفاع معا عن العدالة و احلرية ضد اخلضوع  حكومة اجلمهورية الفرنسية عن احتادمها الدائم

  2..".لنظام ينقص من قيمة البشرية و حيطها إىل مستوى الرجال اآلليني و العبيد

  

  

  

صعب و عسري كون بريطانيا مرتبطة مع إيطاليا باتفاق حبري األمر  كان الطريق املؤدي إىل هذا التحالف

كما ميكننا القول بأن األهداف الربيطانية و الفرنسية، يف .الذي سهل هلا إرسال عدد من سفنها حنو حبر الصني

  3.هذه املرحلة بالذات، كانت متباينة

طانية، و مشلت هذه املرة إدراج كل مناطق استأنفت احملادثات الفرنسية الربي 1939مع بداية شهر فرباير  

العمليات، خاصة منها مناطق البحر املتوسط و الشرق األوسط، لتفضي إىل وضع خمططات مشرتكة يف حال 

، هي اليت أنعشت التعاون 1939يف مارس " التشيكوسلوفاكية"و كانت األزمة . دخول احلرب ضد أملانيا و إيطاليا

  .ل اخلالفات السابقةبينهما و سامهت يف إذابة ك

بارتياح كبري هذا املوقف، باعتبار أنه كان خمول بالتعامل مباشرة مع البحرية " دارالن"استقبل األمريال 

الربيطانية فيما خيص العمليات البحرية، غري أنه كان متأكدا بأن املسألة البحرية بني البلدين لن حتل ذه السهولة 

ألن أزمة سبتمرب .ى األسطول البحري الربيطاين حلماية طرق مواصالتكمال تعتمدوا كثريا عل:" حيث صرح

                                                 
1- Churchill (Winston), Mémoires, La deuxième guerre mondiale, TII, V1, L’heure tragique  : La chute de la 
France, Plon éditions, Paris, 1949, pp 237-239. 
2- Ibid.., pp 237-239. 

صرية اليت سبقت اندالع احلرب العاملية الثانية نوع من الفتور يف العالقات الربيطانية الفرنسية بسبب املوقف الغامض لربيطانيا جتاه شهدت املدة الق - 3

عصبة األمم و الذي سبقه نوع من إذابة اجلليد بني إيطاليا و بريطانيا بعدما رفعت " اتفاق الصفح"األزمة الفرنسية اإليطالية بسبب ما ذكرته املصادر بـ 

أما بريطانيا فكانت مستعدة إىل تغيري نشاطها البحري يف احمليط اهلندي و الشرق األقصى حنو منطقة الرأس يف ..1936العقوبات على إيطاليا سنة 

أما خبصوص .حليويةهدفها هو التكثيف من قواا البحرية يف األطلسي و يف حبر الشمال من أجل محاية مصاحلها ا.حال دخوهلا يف حرب مع إيطاليا

و اسرتتيجية القيادة العليا الفرنسية واضحة يف .فرنسا، فهي تسعى دائما إىل محاية مركزها و مصاحلها السياسية و االقتصادية يف اجلزء الغريب من املتوسط

من فيالقها القادرة على تغطيه كل احلدود  هذا الشأن و هي مبنية على حتطيم إيطاليا و احلفاظ على طرق املواصالت عرب البحر املتوسط لنقل العشرات

ملاذا مل تقدم بريطانيا منذ الوهلة األوىل إىل دعم املوقف الفرنسي ما دام أا كانت تدرك بأن عالقاا مع إيطاليا لن تدوم :و هنا نتساءل. املرتوبولية

كان متخوف من إيطاليا لدرجة جعلت هذا اخلوف ينعكس سلبا على بالرغم من وجود االتفاق املذكور ؟ ألننا نلحظ من مواقف الدولتني أن كالمها  

  :ملزيد من املعلومات ينظر كل من.العالقات الفرنسية الربيطانية قبيل اندالع احلرب العاملية الثانية

- Duroselle Jean-Baptiste, Histoire des relations internationales.., op.cit.., pp 204-205. 
- Levisse-Touzé Christine, L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 43. 
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قد أظهرت أن بريطانيا زيادة على طلبها مساعدة كبرية من األسطول الفرنسي يف فمبا فيه الكفاية،  واضحة،1938

   1"...األطلسي، فهي تطلب من األسطول الفرنسي احلفاظ على املتوسط

، الذي ضم قيادات أركان البلدين، و أصبحت 1939أفريل  27ندن يف استأنفت احملادثات يف اجتماع ل

تبادل الرموز : احملادثات أكثر جدية بني الطرفني حيث وضعت يف احلسبان اإلجراءات التقنية للتعاون املشرتك مثل

، أما "يةقناة صقل"ففرنسا أخذت على عاتقها اجلزء الغريب من املتوسط مبا فيه . و حتديد مناطق نفوذ كل دولة

أما محاية أمن مضيق جبل طارق فكانت . البحرية الربيطانية فقد أسندت إليها اجلهة الشرقية من البحر املتوسط

القوات الربيطانية ، تراجعت 1939حتت قيادة القوات الربيطانية اليت وجدت صعوبة يف محاية كل املمر، و مع ربيع 

-Trafalgar لرأس سبا رت- ترافالقار:قط يف اخلط املمتد غربا ما بنيو مل تكن قادرة إال على محاية مدخل املضيق ف

Cap Spartel  يف املغرب، و شرقا جبل طارقGibraltar.  

لقواا  حمليط األطلسي من أجل توفري احلمايةأما فرنسا فكان عليها احلفاظ على وحدة من أسطوهلا يف ا

غرب و اجلزائر يف حال ما إذا تعذر إيصاهلا عن طريق طرقها يف من مستعمراا يف إفريقيا الغربية، و جلنودها من امل

سان "و أصبحت البحرية الفرنسية املسؤولة املباشرة على نقل القوات إىل شرق اخلط الرابط بني . البحر املتوسط

سي، و ، باالشرتاك مع قيادة القوات البحرية لشمال األطلSaint-Vincent-Casablanca" الدار البيضاء"-"فانسان

  Alexandrie-Malte.2" مالطا"و " اإلسكندرية"مع البحر املتوسط من جهة 

جويلية  28و  27أصبحت مناطق نفوذ كال الدولتني يف البحر املتوسط واضحة املعامل بعد قمة مالطا يف 

" ةمسراط"إىل " صقلية"يف  Agrigente" تأجر جن"، حيث حددت من اجلانبني على طول اخلط املمتد من 1939

Misurata بورثسموث"و يف اللقاء الذي مجعهما يف مدينة . الليبية "Portsmouth  وافق  1939أوت  8اإلجنليزية يف ،

على اخلطة املرسومة أنفا،و اليت ال تتوقع هجمات  "دارالن"و Dudley Pound 3"ديديل بوند: "كال من األمريالني

 ".موحدة وفق مدة قصرية"بدقة متزامنة، و لكنها 

، للممر الضيق و اهلام Nelson" نلسن"بقيت احلارسة الربيطانية الوفية، منذ عهد " مالطا"ا أن جزيرة كم

و قد زادت أمهية هذه اجلزيرة مع بداية احلرب العاملية الثانية، حيث كانت . للجزء األوسط من حبر املتوسط

ه و منع إمدادات العدو من أن تصل إىل احتياجات اجليوش الربيطانية كبرية و كان عليهم تأمني حركة مرور في

  4.طرابلس

                                                 
1- Coutau-Bégarie (Hervé) et Huan (Claude), Darlan, Fayard éditions, Paris, 1989, p 146.  
2- Levisse-Touzé (Christine), L’AFN et la défense nationale..., thèse de 3eme cycle.. Op.cit.., pp 218-223. 

حيث . ، شارك يف احلرب العاملية األوىل كضابط يف البحرية امللكية و قائد للسفن احلربية1877أكتوبر من سنة  29يف " ألفريد دوديل" السري"ولد  -3

ربعة األوىل للحرب شارك خالل السنني األ.Wiesbaden" ويسبادن"األملانية  الطاردةبنجاح كبري مسامها يف إغراق Jutland" جوتالند"خاض معركة 

و متثلت أكرب إجنازاته يف احلملة اليت انتصر فيها على . على رأس البحرية امللكية Premier Lord de la mer"كلورد أول للبحر"العاملية الثانية 

  :أنظر.1943و نظرا لظروفه الصحية اضطر إىل االستقالة يف اية سنة .يف معركة األطلسي U-boatالسفينة األملانية 

-http://www.historyofwar.org/articles/people—pound-dudley.htlm 
4- Churchill (Winston), Mémoires, La deuxième guerre mondiale, TIII, V1, La Grande alliance : La Russie 
envahie , 1er janv.-22 juin 1941, éditions Plon, Paris, 1950, p 56. 
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و نقص الطائرات .أيضا، ال ميكن للغواصات الربيطانية مراقبة القواعد اإليطالية نظرا لنقصها العددي

األمر الذي جعل .العصرية ال يسمح لإلجنليز من ضمان ودعم الغارات اليت سوف تقوم ا البحرية احلربية

لقد ركز اإلجنليز القسط الكبري منها يف ... ال توجد قوات كافية يف البحر املتوسط:"ة بقولهجيزم يف النهاي" دارالن"

، ما قد يصعب من مهمة القضاء على القوات  La Mer du Nord" حبر الشمال"و يف  La Manche"املانش"منطقة 

 1..".اإليطالية

ط يف حال ما إذا دخلت إيطاليا احلرب إال أن اإلجنليز كانوا عازمني على فرض سيطرة على البحر املتوس

و كان . و اعتربوا أن ذلك سيجعل منها عدوا، و سوف توجه كل قوام حنو البحر األبيض املتوسط. ضدهم

من الرافضني لفكرة التخلي عن البحر املتوسط منذ البداية، ألنه كان يظن بإمكانه التحكم و السيطرة " تشرشل"

  2.ط حىت بدون مساعدة البحرية الفرنسيةعلى طرق البحر األبيض املتوس

باملوازاة مع هذه التطورات،حضيت مسألة التعاون يف جمال الدفاع الربي بني اإلمرباطوريتني باهتمام كبري 

، حيث جرت لقاءات بني قيادات األركان 1939ماي  5إىل  4الذي انعقد يف املغرب من " الرباط"يف مؤمتر 

، حاكم Ironside" أيرونسايد"غري أن اجلنرال .ري العمليات العسكرية من املستعمراتاملشرتكة للنظر يف كيفية تسي

  3.، اعرتفوا بنقص إمكانيام على أرض الواقعTêtu" تييت"و " نوقس"جبل طارق، و اجلنرالني 

أصبحت املسؤولية ملقاة على عاتق القوات الفرنسية يف مشال إفريقيا، بينما كانت القوات الربيطانية 

جندي، ألن مصر حينها كانت دولة مستقلة  10000سموح هلا بالتمركز جبوار قناة السويس بعدد ال يتجاوز م

غري أنه كان بإمكان بريطانيا رفع عدد قواا يف مصر و السودان بداية من شهر .1936أوت  26مبوجب اتفاقية 

   .تفاديا لدعم عسكري بري غري مؤكد 1939أوت 

تعاون القوات اجلوية  1939أكتوبر  15ة، فقد حدد اجتماع القاهرة املنعقد يف فيما خيص القوات اجلوي

و مبجرد بداية .بقي فقط على قيادات أركان احللفاء ضبط توحيد العمليات انطالقا من مصر و تونس. املتحالفة

ب من مدينة احلرب، الشروع يف ضرب القوات اجلوية اإليطالية املرابطة يف الشمال الشرقي من ليبيا بالقر 

منتشرة يف اجلزء الغريب من مصر الذي كان يعترب منطقة  غالبيتها وحدات القصف اجلوي فكانت أما".بنغازي"

بقيت مسألة مالطا اليت أقلقت كثريا فرنسا باعتبار أا كانت هدف سهل بالنسبة . أساسية يف الشرق األوسط

                                                 
1- Masson (Jean. Philippe), «  La Marine Française et la stratégie alliée 1938-1939 », communication présenté au 
colloque franco-allemand tenu à Bonn en Allemagne, en septembre 1978, pp 14-15. (In IREMAM). 
2- Churchill (Winston), Mémoires, La deuxième guerre mondiale.., La drôle de guerre.., op.cit.., p 13. 

الواقع القضية ليست مشكلة إمكانيات بقدر ما هي مسألة توزيع املهام و الصالحيات و مسألة ثقة بني الدولتني يف مناطق حساسة و  يف - 3

و ظهور  1929ية، و ميكن حتديدها بداية من فنالحظ أنه منذ الفرتة اليت سبقت اندالع احلرب العاملية الثان.إسرتاتيجية، أين توجد هلما مصاحل كبرية

يف " منشوريا"االقتصادية و قضية  Anschluss" األنشلوس"القاضي إىل إنشاء إحتاد أورويب مث حماولة  Briand" بريان"األزمة االقتصادية مرورا مبشروع 

الدول املنهزمة يف احلرب العاملية األوىل، و الدولتني تعيشان الشرق األقصى، وصوال إىل اية عهد التعويضات النامجة عن العقوبات اليت فرضت على 

إال  على نقيض مواقف سياستهما جتاه اخلطر اإليطايل الذي كان أكثر حضورا يف مناطق نفوذمها، ما جعل العالقة بينهما ال تعرف نوع من الوضوح

  :ومات ينظرملزيد من املعل .عندما اتضح اخلطر املشرتك أال و هو النازية و الفاشية

- Duroselle Jean-Baptiste, Histoire des relations internationales.., T1.., op.cit.., pp 135-143. 
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لقيادة العسكرية الفرنسية ال تنتظر الكثري من هذا اجلانب و للقوات األملانية و اإليطالية معا، األمر الذي جعل ا

  1.غري أا ربطت بني مالطا و تونس خبطوط جوية و اتصاالت هاتفية  منتظمة. جتهز مطارات تونس ألي طارئ

إن سري العمليات مبين أساسا على القوات الفرنسية املتمركزة يف اجلنوب التونسي لفك العزلة على اجليش 

و كان أمل قيادات األركان املشرتكة قائما على احلفاظ على حياد إسبانيا، على األقل .ين املرابط يف مصرالربيطا

" طنجة"أما مسألة . عند بداية املعارك، من أجل السماح للقوات الفرنسية بشن هجوم واسع على طرابلس الغرب

 2.يةنظرا لنقص اإلمكانيات العسكر فبقيت معلقة إىل حني، " جبل طارق" و

جنبا إىل جنب، اتضح جليا أن فرنسا و بريطانيا قد وضعتا خالفهما  1939سبتمرب  3بدخوهلما احلرب يف 

و أما مل يعريا اهتماما للمبادرة .جانبا، للتصدي للتحديات اجلديدة اليت فرضتها أملانيا النازية على القارة األوروبية

ناع فرنسا و بريطانيا بضرورة حضور مؤمتر السالم الذي كان أوت حني حاول إق 31يف " موسوليين"اليت أطلقها 

غري أن املوقف الربيطاين كان أكثر تصلبا حيث رفضت املقرتح اإليطايل حبجة أن اجليوش . سبتمرب 5مقررا يف 

  3.، و كان ذلك الشرط األساسي ألي تفاوض"البولوين"األملانية مل تغادر الرتاب 
  

 ��Wait and Seeظ�ر و ا
�ر(ب �ر�ط���� ���رس ����� ا� -7

  

، اعرتفت بريطانيا مبحدودية دورها يف البحر املتوسط بسبب 1940ماي  22يف اللقاء الذي مجع احللفاء يف 

و عليه، يظهر جليا بأن األهداف الفرنسية و الربيطانية كانت متباينة متاما يف حوض  .نقص إمكانياا احلربية

ا كانت أكثر حرصا على محاية حرية مواصالا مع مشال إفريقيا ألنه أمر حيوي و السبب أن فرنس.البحر املتوسط

بالنسبة إليها ما دام أن املنطقة متثل أكثر من نصف مواردها البشرية و املادية و هي من أراضيها فيما وراء 

ىل فرنسا ضمان أمن حيث أوكلت إ. أما بريطانيا فموقفها خيتلف باختالف مصاحلها و أهدافها يف املنطقة.البحار

ألن مصاحلها احليوية اليت عليها محايتها موجودة يف واجهة .جبل طارق- مالطا- السويس: الطريق البحري بني

 ".حبار الصني"و يف " حبر الشمال"و " املانش:"

. هذا مل مينع اإلجنليز من توجيه تقدير خاص لألسطول البحري الفرنسي، الذي كانوا ينتظرون منه الكثري

من بني الكفاءات اليت متكنت من إيصال األسطول إىل " دارالن"نفسه اعترب أن األمريال " تشرشل"أن  حلد

  4.و هذا أمر مل حيدث منذ عهد النظام امللكي. املستوى الذي هو عليه من حيث الفعالية و القوة

                                                 
1- SHD, TOAFN, série 5N579, dossier 2, cabinet du ministre coopération militaire franco-britannique. 
2- SHD, Service Historique de l’Armée de l’Air, série 2B100, dossier collaboration franco-britannique outre mer. 

الفرصة للسيطرة على البحر و احتجاز أكرب عدد  طإذا كانت احلرب بالنسبة لإلجنليز قد اتضحت منذ مدة، و حبكم قوا البحرية كانت تنتظر فق  -  3

يف .قدر اإلمكان ربح الوقت Bonnet" بوين"الفرنسية كانت أكثر متاطال حيث حاول  ممكن من السفن التجارية اليت ميتلكها األملان، فإن احلكومة

  :ينظر إىل. الذي حاول تأخري نداء اإلعالن عن احلرب حفاظا على جناح بداية عملية التجنيد" غاملني"اتبع رأي اجلنرال " دالدييه"حني أن 

- Duroselle Jean Baptiste, Histoire des relations internationales.., op.cit.., pp 256-257. 
4- Churchill (Winston), Mémoires sur la 2ème guerre.., La drôle de guerre.., op.cit.., p 13. 
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لة املعارك على عن رغبتهم يف مواص اجللسات األخرية للمجلس األعلى للحلفاء، أعرب اإلجنليز، خالل

1" ونسنت تشرشل"لسان 
Winston Churchill موقي"جوان يف قصر  11، الذي صرح يف "Muguet إذا أجربت :" أنه

ألا تتحكم يف البحار، و أن إمرباطوريتها . اجليوش الفرنسية على وضع حد للحرب، فإن إجنلرتا سوف تواصلها

إننا :"، عندما صرحTours" تور" جوان يف مدينة 13خطابه يف  واصل و 2".و اإلمرباطورية الفرنسية ال زالتا قائمتان

نطلب منكم مواصلة املعارك أطول مدة ممكنة، و إذا مل يتسن لكم ذلك يف باريس، على األقل أن يتم داخل 

 3."اإلقليم أو يف أرجاء اإلمرباطورية

" بيتان"إضافة إىل تشكيل حكومة  "بول رينود"إال أن فشل مشروع الوحدة الفرنسي الربيطاين، و استقالة 

جعل اإلجنليز يدركون صعوبة مواصلة مشروع الكفاح املشرتك مع الفرنسيني األمر الذي جعل اهلوة تتسع بني 

  .الدولتني

، اتفقت احلكومتان على عدم إبرام أي ميثاق للسلم مع األملان إال بتشاور 1940مارس من سنة  28يف 

جوان، إىل احلصول على إبقاء اإلمرباطورية و األسطول يف احلرب ضد دول  17، بعد "تشرشل"فسعى . الطرفني

و مل تكن ثقة تشرشل يف احلكومة الفرنسية .احملور، أو على األقل، ضمان عدم سقوط األسطول يف يد األملان

" ديغول"نرال لذلك مسح للج. اجلديدة كبرية بدليل أنه كان متيقنا من أن بيتان لن يبعث باألسطول إىل بريطانيا

لب من الفرنسيني مبواصلة جوان، أين ط 18من إلقاء كلمته الشهرية املوجهة للشعب الفرنسي و املستعمرات يف 

 . ، الشهريةBBCس .ب.و وضع تشرشل حتت تصرف ديغول حمطة ألب املعركة،

لطات الفرنسية من نفس الشهر، طلب من ممثليه يف فرنسا و يف باقي أجزاء اإلمرباطورية بدعم الس 20يف 

 5.و تشكيل حكومة مقاومة يف املنفىPhilippe Petain 4"بيتانفيليب "النتهاك أوامر املارشال 

 
 

                                                 
1- Churchill (Winston), Mémoires sur la 2ème guerre mondiale.., La chute de la France.., op.cit.., pp 32-33. 
2- Churchill (Winston), Mémoires sur la 2ème guerre.., T2..,.Ibid.., p 34.(In ANT, Tunis) 
3- Reynaud (Paul), Les mémoires, Au cœur de la mêlée 1930-1945, éditions Flammarion, Paris, 1951, p 744. . 
Voir également: Le Fonds  prive de Paul Reynaud, aux archives nationales de France, in serie 74 AP 22. (Cité 
par Levisse-Touze Christine, dans : L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p..) 

شارك يف احلرب العاملية األوىل . 1856سنة  Cauchy a la tour (Pas-de Calais)" كوشي ألتور"، مارشال فرنسا ولد يف "بيتان فيليب"هو  - 4

 Le chemin des dames" طريق السيدات"مث عني قائد عام للقوات الفرنسية بعد هزمية . 1916سنة  Verdun" فردان"تصارا يف موقعة و حقق ان

مث سفريا يف مدريد سنة  1934عني وزير للحربية سنة . 1918غري أنه متكن من الرفع من معنويات اجلند و قادهم إىل النصر سنة .1917سنة 

بعدها منحت له كل السلطات من طرف اجلمعية . وقع على اهلدنة مع أملانيا و إيطاليا 1940ح رئيس للحكومة الفرنسية  يف و ملا أصب. 1939

و بعد اية احلرب حكم .سنة 84و عمره "فيشي"، و بذلك أصبح رئيس دولة فرنسا اجلديدة حتت عهدة 1940جويلية  10الوطنية الفرنسية يف 

 تويف سنة.DYeu" يو"و خفضت عقوبته إىل املؤبد، أين قضى مدة يف جزيرة  غري أنه أعيد النظر يف احلكم األول ،1945عليه باإلعدام سنة 

  :أنظر.1951

- Petit Larousse illustre.., op.cit.., pp 1597-1598. 
5- Mickelson ( Martin L.),  Operation Susan, The origins of the free French Movement, Military Affairs, 
published for the American Military Institute by the department of History, Kansas State University, USA, 
volume 52, N°4, October 1988, p 192.( In B.N.F) 
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على مواصلة املعركة متمنيا " نوقس"، حاكم جبل طارق، بدوره بتشجيع Liddell" ليدل"كما قام اجلنرال 

ملايل و االقتصادي لفرنسا يف انتظار الدعم احلقيقي أن تقوم دول مثل هولندا و بلجيكا بدورمها يف تقدمي الدعم ا

أكد أن الربيطانيني قلقني جدا من الظروف اليت يتم فيها التنازل عن " نوقس"غري أن . للواليات املتحدة األمريكية

غة يف اليت متثل أمهية بال" الدار البيضاء"و " دكار"العتاد الفرنسي و املراكز العسكرية للعدو، خاصة منها موانئ 

  1.احلرب و املواصالت البحرية

من أجل إقامة حكومة " ماسيليا"كانت اآلمال معلقة على الربملانيني الذين كانوا على منت الباخرة 

غري أن إمضاء معاهدة االستسالم جعل الربيطانيني . مقاومة يف مشال إفريقيا و بالتحديد يف اجلزائر ملواصلة احلرب

اللجنة الوطنية "و يشجعون هذا األخري على اإلعالن عن تأسيس " ديغول"و " نوقس"يضعون كل ثقتهم يف 

و بذلك أفصحت بريطانيا عن نواياها . جوان 23، يف لندن  يوم  Comité National Français Libre"احلرة الفرنسية

 2.يف دعم حكومة متمردة فرنسية يف مشال إفريقيا

الفرنسية و يأت  3"بوردو"كل اتصاالا مع حكومة   ، أوقفت احلكومة الربيطانية1940جوان  28يف 

: رجل مدعمني بالفرنسيني األحرار و املتطوعني من مشال إفريقيا 25000إلرسال قوات عسكرية إىل املغرب قوامها 

                                                 
و قد وقع اتفاق .يف السنغال" دكار"، خاصة منها ميناء كان هلذا املوقف الفرنسي اآلثار البالغة يف إقدام القوات الربيطانية إىل قصف هذه املوانئ -  1

، الذي كان يعاين يف تلك الفرتة "ديغول"على العملية العسكرية اهلدف منه جلب إفريقيا الغربية الفرنسية إىل جناح " تشرشل"و " ديغول"مبدئي بني 

ل احلالة النفسية للسكان يف مشال إفريقيا الذين باتوا على قناعة بشخص نوع من الرتاجع يف مشال إفريقيا بفعل ما كان يتلقاه من أنباء غري سارة حو 

  :ينظر إىل كل من.و أنه الرجل الذي يناسب املستعمرات يف الوقت الراهن" بيتان"

- Churchill Winston L.S, Mémoires sur la 2ème guerre mondiale, T2., op.cit. 
- De Gaule Charles, Mémoires de guerre, L’Appel 1940-1942, Plon éditions, Paris, 1954. 
- Levisse-Touzé Christine, L’AFN et la défense nationale française.., op.cit.., pp 128-129. 

يف فرنسا، مبهمة مالقاة ألفريد دوف كوبر، وزير اإلعالم، و اجلنرال جون قورت، قائد اجليوش الربيطانية : قامت احلكومة الربيطانية بتكليف كل من -  2

و اجلنرال نوقس، ملناقشة إمكانية تشكيل حكومة مقاومة فرنسية يف مشال إفريقيا و يف سوريا و " ماسيليا"الربملانيني الذين كانوا على منت الباخرة 

فاضطر . تعطيل املهمة الربيطانيةغري أن نوقس ، الذي كان ال يزال يتلقى أوامر حكومته، رفض الفكرة و عمل على . ختصيص مكتب هلا يف لندن

و عند عودته .جوان،إىل إرسال برقية إىل حكومته يطلعها فيها على فشل مهمته و أنه ال توجد هناك إمكانية مقاومة يف مشال إفريقيا 25، يف " كوبر"

أمل موضوع على عاتق الضباط الفرنسيني جوان قدم تقريرا مفصال عن مهمته، و لكن هنا ترك اال مفتوحا، ألن حسبه هناك  28إىل لندن يف 

فطالب تشرشل من قيادة األركان الربيطانية دراسة هذا املقرتح، و كلف .الشباب و املدنيني املغاربة يف أن متيل الكفة إىل اجلهة املستعدة ملواصلة املعركة

 :ملزيد من الشروحات ينظر كل من .نبتجنيد فرنسيني هلذا الغرض، مبا فيهم الفرنسيني األحرار املقيمني يف لند" كوبر"

- Duff Cooper Alfred, Au-delà de l’oubli, éditions Gallimard, Paris, 1960, pp 325-330. 
- Hoisington William..., op.cit.., p 177. 

- Levisse-Touzé Christine, L’AFN en guerre.., op.cit.., p 69. 
3- Churchill (Winston), Mémoires sur la 2ème guerre mondiale, T2.., op.cit.., p 36. 
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Le Plan Susan" مشروع سوزان"إنه 
إمكانية االستيالء على " ديغول"و بناءا على املشروع، ستمنح للجنرال  .1

  .ة الفرنسية و األسطول معا، و سيجمع حوله كافة القوات الفرنسية املدنية و العسكريةاإلدار 

حىت يضمن  Catapult" كتابولت"جوان قرر تنفيذ عملية  30غري أن تشرشل غري من خططه، و يف 

لى و يف حالة رفض السلطات الفرنسية ذلك، فإنه سيكون مضطرا للهجوم ع.التحاق األسطول الفرنسي بإجنلرتا

ألن تشرشل يعترب أن شروط االتفاق األملاين .بوهران" مرسى الكبري"السفن احلربية الفرنسية املرابطة يف ميناء 

فساد .1938و ألنه ببساطة ال يثق يف هتلر، خاصة بعد ما بدر منه بعد مؤمتر ميونيخ لسنة . الفرنسي غري مطمئنة

غري متحمس للغدر حبكومته، رغم االتصاالت اليت  " نوقس"ن التوتر يف العالقات الفرنسية الربيطانية، خاصة و أ

   2.كانت له مع اجلنرال ديغول من لندن، األمر الذي أدى إىل حدوث مأساة مرسى الكبري
 

����+ :�
 -��ل إ&ر�.�� �دي 
��ط.�ا
����د ا
�-ري و ا
 

الفرنسية جراء  أصبحت األوضاع يف مشال إفريقيا ممزوجة باهلدوء و القلق الذي انتاب السلطات

و مل تكن املستعمرات لتستثىن .األحداث املتسارعة اليت كانت تنذر حبرب وشيكة تدق على أبواب القارة األوروبية

 .من هذه احلرب، لذلك أولت هلا القوى االستعمارية أمهية بالغة و أدرجتها ضمن أولوياا يف املعادلة القائمة

الذي يتكون من جمموعة حلقات متصلة مع " املسلسل"إىل حد بعيد فتسارعت األحداث الدولية، اليت تشبه 

  .بعضها البعض

و إذا طبقنا . فاحلدث العاملي ما إن ينتهي حىت يبدأ األخر، و بالتايل فهو يتأثر مبا سبقه من حدث 

صل إىل ذلك على موضوع دراستنا، لوجدنا التأثر الواضح هلذه احلرب بأحداث سبقتها بفرتة زمنية معتربة قد ت

أما . هذه األحداث بدورها جتتمع كعوامل لتشكل األسباب البعيدة، أو الغري مباشرة للحرب 3.عشرون عاما

   . أقرب إليه األسباب القريبة، أو املباشرة، فهي بالنسبة للحدث الدويل

 Centres de Séjour" مراكز إقامة مراقبة"عرب مناطق عديدة يف مشال إفريقيا  فتحت اإلدارة االستعمارية،

surveillé وجدت  اجلزائر، و خاصة يف املناطق اجلنوبية،ففي .، على النمط اليت كانت موجودة عليه يف فرنسا

يف املوجود ) حاليا الضاية(  Bossuetبشار و يف الغرب وجد معتقل بوسوي  بمراكز؛جنني بورزق، و كولوم

ملغرب فكان هناك مركز بودنيب، و بشأن تونس أما يف ا. جللفةضواحي سيدي بلعباس باإلضافة إىل معتقل 

من أجل استقبال املساجني اجلمهوريني  و قد أقيمت هذه املراكز ،.وجدت مراكز كل من الكاف و سبيطلة

                                                 
1-. Mickelson (Martin L), Operation Susan, The origins of the free French.., op.cit.., p 194. 

  .األول ادثة يف العنصر األخري من الفصلينظر إىل احل - 2
  ..380 ص..سسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بريوت، بدون تاريخاملؤ  العشرين،الدولية يف القرن  تالعالقا ،)رياض( الصمد  - 3
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األسبان و املتشردين من العصابات الدولية يف أول األمر، مث وسعت لتشمل املساجني من الشيوعيني و الوطنيني 

    1.يف مرحلة ثانية

فانتقلت من .االحتياطات اليت حاولت اإلدارة االستعمارية اختاذها بشأن احلرب ينبغي اإلشارة إىل كما

جتنيد اجلزائريني  ن، كا1912و يف جمال عسكري حبث و إىل غاية سنة.سياسة اإلقناع حنو سياسة استعمال القوة

ايدة لفرنسا و خماوف قيام احلرب ستعجل غري أن االحتياجات املتز ".التطوع الفردي و العفوي" :واحدةيتم بطريقة 

و كان .الذي أعاد التجنيد عن طريق االخنراط 1912جانفي 31منها مرسوم . 1912بتطبيق قوانني و مراسيم سنة 

فرباير  3و املرسوم الثاين يف.اهلدف منه هو دفع الشباب إىل االخنراط يف صفوف اجليش الفرنسي ملدة ثالث سنوات

و هنا تبقى وضعية اند حتت تصرف .حلاحا حيث أكد ألول مرة إجبارية اخلدمة العسكرية، و كان أكثر إ1912

  .وزارة الدفاع كاحتياطي
  

1- ����+
 &ر��� ���د ����# -��ل إ&ر�.�� &# ������ ا
 

على أا متثل  ت دائما حاضرة يف ذهنية احلكومة الفرنسية و إدارا يف املستعمراتاملستعمرا بقيت فكرة 

 مهما حصل فإن" :الشهريةو كانت الفكرة قائمة على املقولة .حنو احملافظة على إمرباطوريتها" الص فرنساخ"

و قد ظهر ذلك جليا عند اهلزمية الفرنسية مع بداية احلرب، عندما .."اإلمرباطوريةستحافظ على مصري  املستعمرات

يطلعه فيها على رغبة احلكومة " روزفلت"األمريكي على إرسال برقية إىل الرئيس " بول رينود"أقدم رئيس احلكومة 

 2.الفرنسية يف مواصلة الكفاح يف مشال إفريقيا، و حىت يف مستعمراا يف القارة األمريكية، إن اقتضى األمر ذلك

جرت عملية جتنيد مسلمي مشال إفريقيا بطرق متفاوتة بني اجلزائر و تونس و املغرب، غري أن عبارات  

اضرة يف كل هذه البلدان، حيث بقي السكان مياطلون يف مواقفهم و اعتربوا أن هذه احلرب ال الرتدد كانت ح

" صالح بن يوسف"و لعل العبارات اليت أطلقها أحد زعماء احلزب الدستوري التونسي، و هو . تعنيهم يف شيء

عرب و ال املسلمني تعاطفه مع مل خيفي أحد من التونسيني و ال ال:"ألحد العمالء اإليطاليني حتمل أكثر من داللة

 3.."دول احملور،و كلهم يدعون النتصار القضية اليت يدافعون عنها

يف املقابل، وجدت فرنسا من يدافع عنها و عن عملية التجنيد اليت أطلقتها عندما ارتفعت أبواق املوالني 

برزت إخالصها لفرنسا عن مالية اليت أقادة الزوايا إلفريقيا الشمجعية  على لسان اهلا من خدامها يف مشال إفريقي

، الذي Djemaaرئيس إحدى اجلماعات " لعاليش العيد بن حمارك"طريق مظاهر الوالء العديدة اليت عرب عنها 

                                                 
1- ANOM, GGA, Série H, 9H32, rapport hebdomadaire du 7 octobre 1939, faisant état de l’arrestation par le 
Préfet d’Oran de 16 refugiés espagnols pour propagande révolutionnaire. 
2- Thobie, Meynier, Ageron et al, Histoire de la France coloniale 1914-1990, éditions Armand Colin, Paris, 1990, 
p 314. 
3-  Ibid.., p 313. 
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نطالبكم بتجنيد :" ، يف برقية جاء فيهاGeorges Le Beau 1"طالب من احلاكم العام للجزائر جورج لوبو

  2"..وام الفرنسينياالحتياطيني األهايل كما جندمت إخ

 
  

  

   تجنيد الجزائريينعملية تناقضات في  -أ
  

تأثرت السياسة الفرنسية قبيل احلرب العاملية الثانية بفشل مشاريع اجلبهة الشعبية، األمر الذي جعلها 

مورها فتوترت عالقاا مع األنظمة الدكتاتورية، يف أوروبا، و تعقدت أ. عرضة ملشاكل اقتصادية و اجتماعية شىت

اليت مل تتحمل ما أمسته " هدالديي"يف مستعمرة اجلزائر، اليت بقيت إىل أخر حلظة تأمل يف التفاتة من حكومة 

فانتهى ا املطاف إىل االستنجاد، مرة أخرى، باجلزائريني ملواجهة شبح احلرب املخيم  3".باملساومة مقابل التجنيد"

ملحمة "ال لكل التناقضات يف هذه العملية اليت اعتربت حبق األمر الذي فتح ا. على أراضي إمرباطوريتها

  4.بكل املقاييس" اجلزائريني

مع عمليات املصادرة و التسخري  أوت باملوازاة 30شرعت اإلدارة االستعمارية يف جتنيد اجلزائريني منذ 

  . ملان هم العدو فاحذروهممستغلة يف ذلك اجلانب الديين للرتويج لدعاية مفادها أن األ.املستمرة ضد املسلمني

" حامد املليجي: "بطريقة سرية، حيمل توقيع صاحبه مكتوب باللغة العربية يف هذا الصدد" كتيب"و قد مت توزيع 

 6و أرسلت تعليمة يف .بالقاهرة" البالغ"و هو شخصية معروفة يف بالد املشرق و يشغل منصب حمرر جبريدة 

  .تشرح هلم كيفية توزيع هذا الكتيب على أوسع نطاق ملختلف اهليئات اإلدارية 1939سبتمرب 

                                                 
يف فرنسا قبل أن يعني حاكما عاما يف اجلزائر من  La Seine Inferieure" السني السفلى"شغل منصب حاكم عمالة  ،1879من مواليد سنة  .-1

تويف سنة .و هو صاحب النداء الشهري الذي وجهه للشعب اجلزائري مع اندالع احلرب العاملية الثانية. 1940جويلية  20إىل  1935سبتمرب  21

اليت امليالد و الوفاة و املهمة  خو هو أحد السياسيني الفرنسيني القالئل الذين مل نعرت هلم على بيوغرافية قيمة، و اكتفينا فقط بذكر تاري. 1962

 fr.wikipedia.org/wiki/liste des gouverneurs d’Algérie: أنظر.أسندت إليه يف اجلزائر
2- SHD, TOAFN, série 27N 218.., op.cit.., 1939. 
3- Stora (Benjamin), Algérie histoire contemporaine 1830-1988, casbah éditions, Alger, 2004, p 96. 

فإذا كانت اإلدارة . و ما صاحبها من عملية جتنيد واسعة النطاق يف اجلزائر، إىل بروز وجهات نظر متناقضة بشأالقد جرت هذه احلرب  - 4

عملية ناجحة بنسبة  االستعمارية املمثلة يف صورة وزرائها و حكامها العامون و حكام العماالت و املوالني هلا من اجلزائريني، مبختلف أطيافهم، يعتربون ال

في املقابل هناك من الوطنيني اجلزائريني و املغاربة من يعترب ذلك إجحافا يف حق الشعب اجلزائري الذي كانت غالبيته جتهل حىت حمتوى كبرية، ف

و األمثلة  . تجنيداالستدعاء الذي كان يصل أبناءها و محالت التفتيش و املدامهة اليت كانت تقوم ا قوات األمن الفرنسية حبثا عن اهلاربني من عملية ال

 :ينظر يف املوضوع بإسهاب إىل كل من. كثرية عن أعداد كبرية من اجلزائريني هجروا بلديام هروبا من التجنيد

  .90-87 ص ص ،1986، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 3ط ،1945-1930، 3ية، جسعد اهللا أبو القاسم، احلركة الوطنية اجلزائر  -

- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., pp 547-558. 
- Recham Belkacem, Les musulmans Algériens dans l’armée française 1919-1945,  l’Harmattan, Paris, 1996. 
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احلقيقة، متت عملية التجنيد يف اجلزائر حىت قبل أن تندلع احلرب العاملية الثانية، و ذلك مبوجب  يف

لها حاكم و قد استعم 1939.1أوت  24مرسوم  و، 1938نوفمرب  28، و مرسوم 1938جويلية 11صدور قانون 

 2.ف عديدة ضد اجلزائريني الرافضني مساندة فرنسا يف حمنتهايف مواق القطاع الوهراين

 
مستعملة يف ذلك كل  1939أوت  30شرعت السلطات االستعمارية يف جتنيد اجلزائريني منذ  كما

الستمالة اجلزائريني إىل هذه احلرب اليت  4دينية نداءات و 3األساليب و الوسائل املتاحة إليها، من بيانات عسكرية

أم كانوا خاضعني لرتسانة من  ال من قريب و ال من بعيد، ما دام احلقيقة تعين هلم الشيء الكثري، مل تكن يف

إال أن ذلك مل مينع أن تكون هناك حالة من  5القوانني الردعية اليت كانت تعاقبهم على عدم تلبية نداء الوطن،

االستعمارية نصبت جلانا مهمتها مصادرة حىت  و الغريب يف األمر، أن اإلدارة 6.االستياء من عملية التجنيد هذه

ومل تكتفي بذلك بل نصبت جلانا أخرى ملراقبة اإلنتاج الزراعي يف  . و السيارات اليت حتتاجها يف مهامها تاحليوانا

 7.كل املقاطعات و العماالت دون استثناء

اطية و لكن دون أدىن بشهادة العديد من املؤرخني فقد متت عملية التعبئة و التجنيد يف ظروف انضب

و كان إعالن فرنسا التعبئة العامة يف الفاتح من سبتمرب تزامنا مع دخول اجليوش األملانية األراضي  8.محاسة

                                                 
1- Voir le  Bulletin officiel du Ministère de l’intérieur du mois d’août 1939.  

تضمن مما جاء فيه أن خمتلف االجتماعات و التظاهرات العامة ممنوعة  1939أوت من سنة  20قرارا يف " ليونار بوجار"وهران  أصدر حاكم عمالة - 2

و قد واصل يف هذا السياق بإرساله لتعليمة داخلية إىل كافة رؤساء الدوائر و البلديات و احلكام . فوق كافة تراب العمالة إىل غاية اية الصراع القائم

إن قانون :"إلداريني حيثهم فيها على توظيف القانون املتعلق بالتسخري خدمة للمصلحة العامة و جاءت عبارات التعليمة معربة عن نفسها حيث قال ا

ما و لن أتردد يف استعماهل.. خيوالن للحاكم العام حق التسخري املؤقت أو الدائم لألشخاص و املمتلكات 1938نوفمرب 28ومرسوم  1938جويلية 

  :  يف املوضوع إىلينظر ." و استخدامهما خدمة للمصاحل الفرنسية
- A.W.O, Boite 1439, circulaire du 9 septembre 1939. 

  :ظرأن. ة فرنسادعت قيادة أركان اجليش الفرنسي على الرتكيز على ضرورة استغالل كل الطاقات البشرية و املادية لشمال إفريقيا من أجل احلفاظ على سالم - 3

- Recham Belkacem, Les musulmans Algériens dans.., op.cit..,  p 144. 
       اإلسالمي، مشددة على الطابع العنصري لألملان الذين صنفوا العرب وفق نظرية اجلنس  العامليهدد ركزت الدعاية االستعمارية الفرنسية على إظهار أملانيا الشبح الذي  - 4

  :كل من   أنظر.اآلري

- A.W.O, Boite  4480, état d’esprit des populations musulmanes (divers), 1937-1944, ordre général. 
- L’Echo d’Oran du 25 septembre 1939. 
5 - A.W.O, Boite 2261, coupure du journal L’Echo d’Oran du 3 janvier 1940. 
6 - Kaddache (Mahfoud), histoire du nationalisme.., T2.., op.cit, pp 604-605. 
7 - A.W.O, Boite  1439, registre des arrêtés N° 6437 du 19 septembre 1939. 

و       ". سعد اهللا"، كما وصفها يف احلقيقة ال جند وصفا دقيقا لعملية التجنيد اليت وصفها الفرنسيون باالنضباطية، سوى صورة العجز التام و الضعف الذي خنر جسد فرنسا -  8

من املعلومات  للمزيد.ة النازيةاحلال فإن هذا االنضباط جاءها من املتطوعني من خدامها املعتادين الذين حبكم وظائفهم أيدوها و تطوعوا يف صفوف اجليش الفرنسي حملارب بطبيعة

  :أنظر

- Aron Robert, et al…, Les origines de la guerre d’Algérie…, op.cit, p 78. 
- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemp… op.cit, p 547. 
- Reinhard Marcel, Histoire de France de 1715 à 1946, ouvrage collectif, Larousse éditions, Paris, 1954, p 473. 
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مرسوم التعبئة العامة و  Albert Lebrun 1"ألربت لوبران"كما أقر جملس الوزراء الفرنسي، حبضور الرئيس  .البولونية

ية املتواجدة يف الرتاب الفرنسي و يف املستعمرات، و بطبيعة احلال كانت اجلزائر ممن التجنيد الشامل للقوات الفرنس

  2.تضمنها هذا املرسوم

 نو يف اليوم املوايل وافق الربملا. و بذلك أعلنت حالة الطؤارىء يف فرنسا و األقاليم الثالثة للجزائر 

سبتمرب  13و تسارعت األحداث بداية من . سيةالفرنسي على االعتمادات العسكرية اليت طلبتها احلكومة الفرن

الشيوعية يف  ، فتم حل كل املنظمات"لبوين"، الذي كان وزيرا للدفاع، مفاتيح وزارة اخلارجية خلفا "دالدييه"بتقلد 

ديسمرب، على مشروع قانون مينح كل  2نوفمرب و جملس الشيوخ يف  30كما صوت كل من، الربملان يف .سبتمرب 26

   3.للحكومة طول املدة اليت ستدوم فيها احلربالصالحيات 

هكذا كانت حالة فرنسا كلما واجهتها أزمة حادة، يف االستنجاد مبستعمراا و استغالهلا لكل إمكانياا 

فسخرت إمكانيات اجلزائر، هودها احلريب خدمة ألغراضها اآلنية املتمثلة يف التخلص من شبح . املادية و البشرية

فال حكومة قوية و . من هنا يظهر لنا ضعف فرنسا يف بالدها و يف اجلزائر.  تدوم هلا ثروات مستعمرااأملانيا حىت

  4.ال جيش على أمت االستعداد و ال حتالفها مع بريطانيا مكنها من تفادي احلرب

إمهال أما األوضاع داخل اجلزائر فكانت تسري من سوء إىل أسوء، نظرا لرتدي األوضاع االقتصادية و   

غري أن الدعاية الرمسية الفرنسية قد أشادت بإخالص املسلمني  5.املطالب اجلزائرية و فشل املشاريع اإلصالحية

  6.اجلزائريني يف تلبية نداء الوطن مستشهدة مبا كان يصلها من برقيات دعم و تأييد من كل اجلهات

بكلمة شكر للمواطنني األوروبيني  1939 قد توجه يف الرابع من سبتمرب" لوبو"كان احلاكم العام للجزائر 

 و قد تناقلت الصحف 7.حبماسة و وقار يف انضباط و نظام عجيبني و و املسلمني الذين لبوا نداء الوطن األم

األخبار بشأن أصداء احلرب و تطور األحداث يف أوروبا و ما كان ميس فرنسا  ،بشكل عام الصادرة يف اجلزائر

" صدى وهران"و Oran Républicain 8"وهران اجلمهوري: "ذه الصحف نذكر كل منو من ه. بالدرجة األوىل

                                                 
، و قد تقلد عدة حقائب وزارية Mercy-le Haut en ( Meurthe-et-Moselle)يف  1871رجل دولة فرنسي، ولد سنة " ألربت لوبران"  -  1

. 1940إىل سنة  1932، و بعدها تقلد منصب رئيس اجلمهورية من سنة 1931، مث أصبح رئيسا للغرفة العليا سنة 1920إىل  1911فيما بني 

  :ينظر إىل.1950مث انصرف عن الشؤون السياسية إىل غاية وفاته سنة 

- Petit Larousse illustré.., op.cit.., p 1460. 
2 - A.W.O, Boite  2261, dossier de presse, Oran Républicain du 2/9/1939. 
3 - Duroselle (Jean Baptiste), L’abime.. op.cit, p 262.  

  .169ص  ،1986ك، اجلزائر، .و.، م3، ط1945- 1930وطنية اجلزائرية احلركة ال ،)أبو القاسم( سعد اهللا  - 4
  .169ص  ،..فسهاملرجع ن - 5

على     و يستعرض النقاط الرئيسية اليت جعلت اجلزائريني يلبون نداء فرنسا، و يصنفهم . ، و بكل حتفظ، أن الدعاية الرمسية الفرنسية هي اليت روجت هلذه الفكرة"قداش"يرى - 6-

  :من املعلومات أنظر للمزيد. كما أشادت الصحافة االستعمارية، بدورها، إىل هذا املوضوع.املوالني هلا سأسا

- Kaddache Mahfoud, Histoire du nationalisme algérien…, T2, op.cit, p 602. 
- A.W.O, L’Echo d’Oran du 2 septembre 1939. 
7- A.W.O, B 2261, dossier presse, L’Echo d’Oran du 5 sept.. 1939. Et voir aussi : Ageron, Histoire de l’Algérie   
    contemp… T2, op.cit, p 548. 

8- A.W.O, B 2261, dossier de presse, Oran Républicain du 19 septembre 1939 : Vers le soleil couchant.              
Agression Soviétique contre la Pologne. 
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L’Echo d’Oran  صدى اجلزائر"و "L’Echo d’Alger"الكفاح االجتماعي "La lutte sociale . و كان باديا من

  .حمتوياا أا كانت جد قلقة من وقوع حرب جديدة بني فرنسا و أملانيا

يطمئنهم فيها بأن  1939ديسمرب  2بكلمة موجهة إىل املسلمني اجلزائريني يف  Sarraut"سارو"و أعقبه الوزير

و لعل قيام اإلدارة  1.فرنسا، الوطن األم، لن تنسى أبدا كل ما تدينه ألبنائها يف مشال إفريقيا يوم النصر

طع على استمرار فرنسا يف االستعمارية باستغالل االحتياطيني يف املصانع و املزارع لدعم جمهودها احلريب لدليل قا

  .وعودها الكاذبة

قد أشاد عدد من الباحثني بالدور الذي لعبه اجلزائريون خالل مرحلة التجنيد بالرغم من أم كانوا ل 

 مقصيني و مهمشني من قبل السلطات االستعمارية، األمر الذي مل مينع هذه اإلدارة االستعمارية من االستنجاد

فكانت وترية التجنيد سريعة تبعا لظروف احلرب اليت كانت تتطلب ذلك، نظرا ألن  .2م للدفاع عن تراا

و قد بلغ عدد اندين من مشال إفريقيا مع اية شهر  3.اجليوش األملانية كانت تفوق اجليوش الفرنسية عددا

 4.جمندا 340000حوايل  1940مارس 

بلديات  ون اجلنود االحتياطيني من غالبية دوائر كما ينبغي اإلشارة إىل أن فرنسا استدعت عددا كبريا م

و مل . من اجلزائريني 1200من دائرة مستغامن اليت استدعي منها حوايل " عمي موسى"نذكر منها بلدية  اجلزائر، و

و إذا أشرنا إىل هذه البلدية كعينة،  5.تستثين السلطات االستعمارية من التجنيد حىت املتزوجني من املسلمني

  .رسم لنا فكرة عن األعداد الكبرية من اجلزائريني اليت مت جتنيدهافذلك ي

هذا املثال على بلدية صغرية يطلعنا على حجم عملية التجنيد و التعبئة و عن األعداد اهلائلة من  

و مع اشتداد وطأة احلرب مت استدعاء . اجلزائريني الذين مت حجزهم و تسخريهم يف حرب لن جينوا منها الكثري

و قد أشارت بعض املصادر إىل أن العمال الذين أمضوا على عقد جتنيد يف بلدية  6.ين مت تسرحيهم من قبلالذ

  7.بدائرة تلمسان، طالبوا السلطات اإلدارية بأن ال تؤخذ رسائلهم جبدية خوفا من إرساهلم إىل فرنسا" الرمشي"

االحتياطيني بأم إذا خريوا بني االلتحاق بصفوف يف دائرة سيدي بلعباس، فقد أعلن اجلنود " تالغ"أما يف بلدية 

   8.يف اليوم فرنكات 10اجليش أو البقاء يف بيوم فإم يفضلون احلل الثاين حىت و لو كان ذلك مقابل 

                                                 
1 - Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemporaine.., op.cit.., p 549. 

  :للمزيد من املعلومات أنظر كل من.حقيقة التجنيد اجلزائري يف اجليوش الفرنسية" رشام"و " خرشي"يف هذا الباب يعكس كل من  - 2

- Recham Belkacem.., op.cit..,  p 180. 
- Kharchi Djamel, Colonisation et politique d’assimilation en Algérie 1830-1962, casbah éditions, Alger, 2004, p 
327. 

       و أكثر من ذلك فهناك مصادر قدرت عدد سكان أملانيا بضعفي عدد سكان . ألن عملية التجنيد و التعبئة اليت طبقتها أملانيا مشلت كل شاب يقدر على محل السالح - 3

 :أنظر.فرنسا
4 - Recham (Belkacem)…, op.cit, p 218. 
5 - A.W.O, Boite 2261, dossier presse,  L’Echo d’Oran du 26 septembre 1939. 
6 - A.W.O, Boite 1439, , correspondance N° 532, du 2 Février 1940, émanant du général Thomas, commandant   
     de la division territoriale d’Oran et adressée à monsieur le préfet d’Oran .( Rappel des réservistes                    
indigènes). 
7 - Kaddache (Mahfoud) Histoire du nationalisme.., T2, op.cit .., p 605. 
8 - ibid., p 605. 
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يف " مسعد"يف املناطق اجلنوبية و بالتحديد عند سكان  مثال على رفض فكرة التجنيد أكربالحظنا و 

و مل يرجعوا إليها إال بعدما . خوفا من جتنيدهم بالقوة من طرف اإلدارة االستعمارية وماجللفة، عندما هاجروا بي

و انتشرت نفس الشائعات يف مدينة اجلزائر حيث رفض جنود من  1.حصلوا على ضمانات من حاكم البلدية

  2.وروباعمالة قسنطينة التوجه إىل فرنسا و االلتحاق باملرتوبول ليوجهوا إىل جبهات القتال يف أ

هذه املواقف الواضحة للجزائريني ترشدنا إىل نوع من الوعي الذي كان منتشرا يف أوساط الشعب الرافض 

لفكرة التجنيد و بالتايل عدم تلبية نداء فرنسا من أجل اخلدمة العسكرية مستعمال كل الوسائل و الطرق من أجل 

  3.ذلك

ائريني الرافضني للتجنيد بطرق غري الئقة مرتبطة غري أن هذا املوقف أتاح لفرنسا فرصة مواجهة اجلز 

4"ماكسيم ويغان"باجلانب املادي للجزائريني من خالل ما صرح به احلاكم العام 
Weygand Maxime  نوفمرب  3يف

                                                 
1- Bulletin d’information du gouvernement général du 12 septembre 1939. 
2- Bulletin d’information du gouvernement général du 14 et 26 septembre 1939. Voir aussi : 
- Kaddache Mahfoud,  Histoire du nationalisme.., t2.., op.cit.., p 566. 

           و  استدعاءات التجنيدو هناك من كانت تصله رسائل و . من أجل احلصول على اإلعفاء من اخلدمة العسكرية" التبول"هناك من اجلزائريني من كان يدعي مرض  -3

  :أنظر. او هذه املواقف ترشدنا إىل أن اإلدارة االستعمارية مل جتد بدا إال من التأكيد على والء اجلزائريني هلا عرب التصرحيات الرمسية إلدار . يرفض االستجابة هلا

    - A.W.O, Boite  4480, C.I.E, Oran N° 224 du 27 mars 1940. 
    - A.W.O, Boite  4480, C.I.E, Oran N° 245, du 22 avril 1940. 

تبقى أصوله غامضة نوعا ما، إذ يذهب البعض إىل أنه ميكن أن يكون االبن .1867جانفي  21يف بروكسل ببلجيكا يف " ماكسيم ويقان"ولد  - 4

و باريس، و التحق  مرسيلياقضى صغره بني .كإمرباطور املكسي" ماكسيمليان"أرملة " شارلوت"أو لألمرية " ليوبولد الثاين" الطبيعي مللك البلجيكيني

  .1887اليت خترج منها يف اخليالة سنة .Saint Cyr" سان سري"قبل أن يلتحق باملدرسة احلربية " هنري الرابع"و " لويس الكبري"بثانوية 

ح يف مهنته العسكرية باعتبار أنه عني قائد جن.من طرف أحد الفرنسيني األمر الذي جعله ينعم باجلنسية الفرنسية" ويقان"أعطي له االسم العائلي 

أسندت له مهمة قيادة جيوش الشرق من طرف  1923و يف سنة .و إىل غاية انتهاء احلرب Foch" فوش"املارشالمن طرف  1914لألركان يف 

ىل فرنسا ليشرف على مركز الدراسات مث عاد بعدها إ. للجمهورية الفرنسية يف سوريا و يف لبنان" حمافظ سامي"بعدها أصبح ". يبوانكار "الرئيس 

بعدما أحيل " دالدييه"بعدها استنجد به ). صوت 34(باألغلبية  1931جوان  11يف " األكادميية الفرنسية"مث انتخابه على رأس .العسكرية العليا

  .على التقاعد ، أثناء احلرب العاملية الثانية ليقود اجليوش الفرنسية املرابطة يف الشرق

كان من الذين رفضوا فكرة .قائد أركان عام و قائد اجليوش املتحالفة". بول رينود"، عينه 1940األزمة العسكرية الفرنسية لشهر ماي و يف أعز 

دخل .امث ممثل عام للحكومة الفرنسية يف مشال إفريقي" بيتان"االستسالم و اهلدنة مع أملانيا، غري أنه خضع لألمر الواقع و أصبح وزير الدفاع يف حكومة 

  .1945يف اتصاالت مع األمريكيني مما عرضه للسجن و النفي حنو أملانيا إىل غاية ماي 

غري أنه استفاد . 1940بعدما أطلق سراحه من طرف القوات األمريكية يف اية احلرب، ألقي عليه القبض من جديد ليحاكم على موقفه من أزمة سنة 

يعترب من الوجوه البارزة يف التاريخ .الذي مل حياكم بسبب املروق من الوطنية" بيتان"ئل يف حكومة ، و يعترب من الوزراء القال1948من عفو سنة 

  :ا،تاركا عدة مؤلفات نذكر منه1965جانفي  28تويف يف ".فوش"العسكري الفرنسي للقرن العشرين إىل جانب املارشال 

-Le Marechal Foch- Histoire illustrée de l’armée française- Histoire militaire de Mohamed Ali et de ses fils. 

Ainsi que ses mémoires. Voir: http://www.academie-francaise.fr-lesimmortels 
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كبريا من الطبقة املثقفة يف عمالة وهران الين اعتربت أن كالم احلاكم العام بعيد   ااستياءغري أن ذلك لقي . 1941

  1.واقع، و بالتايل فهو ال يعرف احلقيقة اليت يعيشها الشعب اجلزائريعن ال

، موقف الوالء عند طبقة سياسية معروفة بنهجها 1939أوت  29دعم بيان فيدرالية املنتخبني املسلمني، يف 

مسيا، بأن إننا نصرح لكم ر :" السياسي منذ زمن بعيد، ليربهن لفرنسا استعدادهم للقتال من خالل العبارات التالية

املسلمني اجلزائريني على استعداد لتأدية واجبهم، مثلهم مثل أصدقائهم الفرنسيني، من أجل الدفاع على األرض 

 2.."املقدسة و الوطن األم و بالتايل إنقاذ الدميقراطية

ألهايل يعترب العديد من املؤرخني الفرنسيني بأن عملية التجنيد سارت بطريقة نظامية ال مثيل هلا، و حىت ا

الذين كانوا يف أماكن العمل، خاصة يف احلقول مبناسبة مواسم اجلين و احلصاد، قد التحقوا مبحض إرادم إىل 

كما توافد عدد كبري من املتطوعني ليقدموا خدمام للسلطات الفرنسية، و يستشهدوا بالدكتور .مكاتب التجنيد

نسية و العربية يف خمتلف بيان تأييد لفرنسا باللغة الفر الذي قام بإلصاق  4"فرحات عباس"و  3"بن جلولحممد "

                                                 
1 - A.W.O, Boite  4476, dossier police générale, rapport du 4 novembre 1941. 
2- SHD, TOAFN, serie 27N 218, bulletin d’information du CQG, septembre-décembre 1939. 

ينتمي إىل طبقة األعيان و الربجوازية اجلزائرية و كانت ثقافته ثقافة غربية . مبدينة قسنطينة و أكمل تعليمه فيها 1896سنة  "حممد بن جلول"ولد - 3

شارك يف كل . 1933املنتخبني اجلزائريني سنة  ليةفيدراو أصبح رئيس  1931عني مستشارا عاما سنة .فرنسية بدليل أنه كان من أشد دعاة اإلدماج

بعد احلرب العاملية الثانية شارك يف الربملان  . عندما انعقد املؤمتر اإلسالمي تراجع جنمه و مل يبقى له الوزن املعهود 1936احلركات املطلبية إىل غاية سنة 

فاختفى عن الساحة . لكن قد كان فات األوان. اعرتف بأن زمن اإلدماج قد وىلو حاول العودة إىل أمور السياسة أثناء الثورة عندما . "معني"كعضو 

  :أنظر كل من....وفاته سنة إىل غاية حياته يالسياسية من جديد و استقر يف فرنسا ليقضي ا باق

  .183، ص .2006، ترمجة؛ جنيب عياد و صاحل املثلوثي، موفم للنشر، اجلزائر ت املخاضسنوا الثورة اجلزائرية ،حريب حممد، - 
اليت سخرا فرنسا إلدارة شؤون " القياد"و كان واله من فئة .يف منطقة عرفت بنضال سكاا ، و)حاليا( يف جيجل " بطاهري" 1899ولد سنة  - 4

ارك يف احلياة السياسية ش. ته يف كلية الطب يف ختصص الصيدلةكان مولعا بالسياسة منذ الصغر حيث نشر أول كتاباته و هو مل ينهي دراس. املسلمني

غري أن مل يقوى على مواصلة املشوار داخل هذا تنظيم، ".بن جلول"املنتخبني إىل جانب الدكتور  فيدراليةمنذ العشرينات كعضو فعال و نشط يف 

اشتهر يف مرحلة احلرب .الثانية الذي مل يعمر طويا بسبب اندالع احلرب العاملية" اإلحتاد الشعيب اجلزائري"، ليؤسس 1937جلول سنة  فانفصل عن بن

و مواجهته قمع اإلدارة االستعمارية و  1943الشهري يف فرباير " البيان"بنشاطه الكبري داخل احلركة الوطنية و تزعمها يف فرتات عديدة لدرجة نسجه 

ليعود من جديد  1944سرعان ما أطلق سراحه يف مل يدم طويال، ف أن ذلكغري . فيه اخلطر احملدق ملصاحلهم، فزجوا به يف السجن ارأو حكامها الذين 

  .الذي مل يكتب له النجاح هو األخر" أحباب البيان و احلرية"ليشكل 

لكن عمله النخبوي أثر عليه و مل يسمح له "الدميقراطي للبيان اجلزائري اإلحتاد"بعد اية احلرب العاملية الثانية أسس التنظيم السياسي الشهري 

اليت عندما حتولت إىل " حركة انتصار احلريات الدميقراطية"اهلائلة من الوطنيني اجلزائريني، خاصة يف ظل وجود مصايل احلاج و  باستقطاب األعداد

 و 1955إىل الثورة يف األمر الذي دفعه إىل االنضمام . مل ترتك أي جمال للمشككني يف قدرا على قيادة الثورة إىل بر األمان" جبهة التحرير الوطين"

و بعد . 1958سبتمرب  19أول رئيس للحكومة املؤقتة األوىل يف . ، مث يف جلنة التنسيق و التنفيذ.ضاءها البارزين يف الس الوطين للثورةأصبح أحد أع

م ملا بعد لعدم تطابق أفكاره مع أفكار اجليل احلاك 1963غري أنه استقال سنة . 1962االستقالل شغل منصب أول رئيس للجمعية الوطنية سنة 

  .االستقالل، و ألنه كان يرى يف قضية دستور اجلزائر قضية مصريية ال ميكن التهاون ا

تاركا وراءه إرثا  1974 تويف سنة.يف عهد الرئيس هواري بومدين 1976يف عهد الرئيس بن بله، مث يف  1963أحيل مرتني على اإلقامة اجلربية سنة 

مؤلفاته اليت تركت أثارها يف بعض و نذكر من . ملعرفة بعض احلقائق التارخيية اليت بقيت طي األدراج ملدة طويلةليه الرجوع إ كبريا  لألجيال املستقبلية

  :تاريخ احلركة الوطنية و الثورة اجلزائرية
- De la colonie vers la province, Le Jeune Algérien..1930 
- Rapport au Marechal Pétain…1941 
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نؤكد لكم يف هذه اللحظة، بأعمالنا و إمياننا يف النصر الفرنسي، و انتصار احلرية هنا و :" مقاطعته جاء فيه مراكز

ائر، حتيا حتيا اجلز ..مكانيت اليوم توجد حتت العلم و يف جتنيدي جبانب أصدقائي يف اجليش.. يف مجيع أرجاء العامل

إخواين املسلمني،إن االعتداء السافر الذي أقدم عليه الغول اهلتلري ضد الدولة :" مث أضاف قائال 1.."فرنسا

و عليه، إنين أضع ..البولونية الشجاعة، قد أثار سخط كل القلوب املتشبعة بالعدالة و مببادئ اإلنسانية النبيلة

، يشارك فيه أعضاء من عائليت و من األعيان املوالني يل Goum "قوم"نفسي يف خدمة فرنسا و سأقبل على تنظيم 

  2.."الذين سينظمون إىل اجليش الفرنسي ليعربوا عن وفائهم و إخالصهم

و مجعية الزوايا و األعيان، مما   على نفس النهج الذي سارت عليه فدرالية املنتخبني" اهلامل"سارت زاوية 

ية يف اجلزائر، الذين كانوا يأملون يف أن دخول فرنسا يف احلرب كان يعطي فكرة عن حالة املسلمني الفكر 

ألن عملية التجنيد قد عربت عن . سيجعلها أكثر سخاء جتاه رعاياها املسلمني لتجعل منهم مواطنني حقيقيني

  3.والئهم للمرتوبول

 18و  17ا بني فقد أصبح جزائريا بعد عقد مؤمتره التأسيسي يف اجلزائر م اجلزائري أما احلزب الشيوعي

يعيش أزمة داخلية أدت بزعيمه،  غري أنه بدأ. ، حيث كان حينها مؤيدا لنجاح اجلبهة الشعبية1936أكتوبر 

 4"موريس طوريس"و كان اخلطاب الذي ألقاه  .1939اية سنة  ، إىل استقالته من منصبه مع"ن عليب تبوخور "

Maurice Thorez  ستهلك القطيعة املذهبية بني احلزب الشيوعي اجلزائري و قد ا 1939فرباير  11يف العاصمة يوم

  .ءه يف السجونالذي كان معظم زعما 5احلزب الوطين االستقاليل،

على مبدأ  قائما) احلجز( ول مسألة االعتقال تشريعا ح 1938وضعت السلطات االستعمارية منذ سنة 

 1938نوفمرب  12فرخص مرسوم .اصة باألجانب فقطفجاءت املراسيم األوىل خ).أو املشتبه فيهم( قانون املشتبهني 

، الذي صدر بعد التوقيع على احللف السوفيايت 1939نوفمرب  18أما مرسوم ". األجانب غري املرغوب فيهم"اعتقال 

                                                                                                                                                         
- La nuit coloniale…1962 
- Autopsie d une guerre..,1980. 
- L’indépendance confisquée..,1984 
- Et aussi : Demain se lèvera le jour..2010. 

  :أنظر يف املوضوع إىل كل من -

  .184- 183 ص ص..…قمرجع ساب ،الثورة اجلزائرية سنوات املخاض مد،حريب حم -

- Ferhat Abbas, De la colonie vers la province le Jeune Algérien, Alger-Livres éditions, Alger, 2011. 
1- ANOM, GGA, série H, 11H51, affaires indigènes et musulmanes, bulletin d’information quotidien N° 17, du 
29 septembre 1939 établi par les services du Gouvernement général. 
2- SHD, TOAFN, série 27N 218…, op.cit.., 1939. 
3- ANOM, GGA, série H, 9H32, Rapports hebdomadaire de la direction de la sureté générale, septembre 1939. 
Et voir aussi : ANOM, 1H38, voir les sources du 2e bureau qui attestent du loyalisme de la population indigène. 

، تقلد منصب األمني العام للحزب Noyelles-Godault" نويال قودو"بـ 1900، رجل سياسي فرنسي من مواليد سنة "وريس طوريسم"  -  4

، مث نائب رئيس الس من 1946إىل  1945مث أصبح نائبا يف الربملان و بعدها عني يف منصب وزير دولة من  .1930 الشيوعي الفرنسي بداية من سنة

  :أنظر. 1964تويف سنة . و قبل وفاته أصبح رئيسا للحزب الشيوعي .1947إىل  1946
- Petit Larousse illustré.. op.cit.., p 1729. 
5- Kaddache (Mahfoud), « La question nationale algérienne et le parti communiste entre 1919-1939 », In         
R.H.C.M, N° 02, Janvier 1967, pp 95-105. 
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، فإنه مشل كل املشتبه فيهم سواء كانوا فرنسيني أو 1939سبتمرب  3، و إعالن احلرب يف 1939أوت  23اجلرماين يف 

و عليه أصبح احلزب الشيوعي اجلزائري و كل اجلمعيات املنخرطة يف األممية الشيوعية الثالثة .أجانبأم  شيوعيني

  1939.1سبتمرب  26قيد املنع من النشاط بداية من 

أصبح تأثري احللف السوفيايت اجلرماين واضحا على احلزب الشيوعي و مناضليه، حيث أثار توقيع ستالني 

و قامت مصاحل .ة عمال السكك احلديدية حول املوقف املتخذ جتاه اإلحتاد السوفيايتهلذا احللف حفيظة نقاب

إىل بعض املتعاطفني يف اجلزائر و  Leningrad" لينينغراد"األمن الفرنسية حبجز عدد هام من االت قادمة من 

اليت  La Lutte sociale" النضال االجتماعي"غري أن احلزب الشيوعي بقي نشطا بواسطة جريدته . حسني داي

 2.."تسقط احلرب اإلمربيالية و حتيا الثورة: "أصبحت عباراا خمالفة متاما للعقلية العامة لسكان مشال إفريقيا

، اليت أنشأها و سريها L’ARAC" اجلمعية اجلمهورية للمحاربني القدامى"نوفمرب مت جتميد نشاط  4يف 

ة، و أصبح مناضلوها يتوخون احلذر الشديد من اخلوض يف املسائل احلزب الشيوعي، بقرار من اإلدارة االستعماري

 Perrégaux" برييغو"و هكذا أقدم املستشارين يف بلدية . الشائكة و حىت يف الظهور علنا يف االجتماعات الرمسية

أما يف اجلزائر و . على إبالغ رئيس البلدية عن عدم حضورهم جللسات الس البلدي تفاديا ألي حادث

، من إقصاء األعضاء الذين مل CGT" للكونفدرالية العامة للعمال"نطينة، فقد أقدم ممثلي نقابات العماالت قس

  .غالبية النقابات العمالية يف التنصل من قبضة الشيوعيني السوفيايت اجلرماين، و هكذا شرعتيدينوا احللف 
  

  عملية التجنيد في المغرب سير  –ب 
 

املغرب نفس احلماس لاللتحاق بصفوف اجليش الفرنسي بإيعاز من أظهر السكان املسلمون يف 

 1939يف اخلامس من سبتمرب  3"بن يوسف سيدي حممد"السلطات العليا يف البالد، حيث بعث السلطان املغريب

بربقية إىل شعبه قرأت عليه يف مجيع مساجد اململكة أين يبني فيه دور احلماية على رعاياه، و دخول فرنسا احلرب 
                                                 
1- Peschansky (Denis), « Les camps français d’internement », in revue L’Histoire, N° 129, janvier 1990, pp 104-
109. 
2- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 35. 

و هو مل  1927فرضته فرنسا كسلطان للمغرب سنة .1909أوت  10ة فاس يف سيدي حممد بن يوسف و امللقب مبحمد اخلامس، ولد يف مدين - 3

تعاون مع فرنسا يف البداية لكن سرعان ما رفض تطبيق التشريعات و املراسيم اليت أصدرا اإلدارة الفرنسية يف حق . يتعدى الثانية و العشرين من عمره

عالل "بقيادة " االستقالل"احلرب، تقرب أكثر فأكثر من زعماء احلركة الوطنية خاصة يف حزب و بعد اية . اليهود خالل فرتة احلرب العاملية الثانية

أمام مواقفه اجلريئة،، اضطرت السلطات االستعمارية إىل نفيه على . 1956الذين ساندوه إىل غاية اية احلماية الفرنسية على املغرب سنة " الفاسي

الذي مل يلقى ترحيبا من السكان املغاربة، األمر " حممد بن عرافة"لتعوضه بالسلطان .1953رة مدغشقر سنة جزيرة كورسيكا مث جزي: مراحل إىل كل من

بعد األحداث الدامية اليت عرفها املغرب خالل  1955الذي دفع بالسلطات الفرنسية إىل إعادة السلطان بن يوسف إىل املغرب، ليستعيد عرشه سنة 

 .1961رب إىل غاية وفاته سنة و بقي سلطانا للمغ.هذه املرحلة
منذ احتالهلم للجزائر و هم يبحثون عن الوسيلة  و السياسات، بأن الفرنسيني يرى البعض من الوطنني املغاربة الذين عايشوا مراحل هذه األحداث -  3

أي يف النهاية الوصول إىل تطبيق مشروع . اليت متكنهم من احتالل كل الشمال اإلفريقي و تعمريه بسكان أوروبيني من املسيحيني و غري املسيحيني

  :للتوسع أكثر ينظر. االستيطان على مشال إفريقيا

  .161، ص ..، مصدر سابق..، احلركات االستقاللية يف) عالل( الفاسي  - 
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اليوم دخلت فرنسا احلرب للدفاع عن أرضها و شرفها و كرامتها و :" و واجب االعرتاف بالفضل، حيث صرح 

و من واجبنا املطلق أن . و حنن دائما أوفياء ملبادئ شرف جنسنا و تارخينا و دينينا. مستقبلها و معه الدفاع عنا

و عليه، كل من خيون واجب هذا . ف بفضلها علينانبدي للحكومة الفرنسية اعرتافنا لكل ما قدمته لنا و أن نعرت 

و . االعرتاف، لن يكون أهل لتارخينا و يعترب خمالف لألوامر اإلهلية اليت فرضت علينا واجب االعرتاف بالفضل

بداية من هذا اليوم، و إىل غاية أن يرفع علم فرنسا و حلفائها و يكلل بالنصر، علينا أن نقدم هلا مساعدتنا 

   1"..أمامها كل مواردنا من أجل نصرانضع املطلقة و 

، استجاب الشعب املغريب لنداء ملكه و 1939عندما اندلعت احلرب العاملية الثانية يف الثالث سبتمرب 

و تعهد اآلالف .فبعد قرار التجنيد العام، بدأت قوائم املتطوعني تتضاعف يف كل أرجاء اململكة.زعماءه الوطنيني

فالبعض منهم قاموا بذلك عن قناعة، و البعض األخر استجابة لنداء .عن احلرية و الدميقراطية من املغاربة بالدفاع

و التزم القياد و الشيوخ بتقدمي يد املساعدة للعائالت اليت ستسمح . امللك، و أخريا هناك من رضخ للضغوطات

  2.بتجنيد أبنائها وتتعهد حبل مشاكلها العالقة

لقد تأثرت كثريا باندفاع :"ه ملوقف سكان املغرب يف احلرب حيث صرح عن امتنان" نوقس"لقد أعرب 

  3".فليتقبل منا كل الشكر و فائق االحرتام.املغاربة لنصرة بالدنا عندما أعطى جاللة امللك األمر لذلك

موالي "خالل االحتفاالت بعيد " نوقس"ده ملمثل اإلدارة الفرنسية اجلنرال يجدد السلطان املغريب تأي

إننا ال .لقد أصبحت مصاحلنا مشرتكة كما هي قلوبنا إىل األبد:"، عندما صرح له 1939سبتمرب  23يف " سإدري

إا حرب توحد املسلمني و . نشك يف أن النصر يف النهاية لن يكون إال للحق و للحضارة احلقيقية

نيد يف صفوف املتطوعني قد و هكذا متت عملية التجنيد بانتظام و والء لدرجة أن طلبات التج 4"..املسيحيني

  .فاقت كل التوقعات و خلقت ازدحاما كبريا يف مكاتب التجنيد
  

  في تونس تجنيدالعملية  –ج 
    

                                                 
منشأته العسكرية حتت  و ة و املنجميةاختذ السلطان املغريب موقفا صرحيا إىل جانب فرنسا منذ البداية باعتبار أنه وضع كل موارده البشرية و الفالحي - 1

 :ينظر إىل كل من .الستغالهلا ألقصى درجة تصرف فرنسا
- Levisse-Touzé Christine, L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 33. 
- Le Tourneau Roger, Evolution politique de l’Afrique du Nord.., op.cit.., p204. 

إن الذاكرة الشعبية :" سبتمرب يف املساجد املغربية و جاء فيها 3أن الرسالة قرأت يوم اجلمعة " برنار لوقان" نفس سياق هذه الرسالة، يذكر غري أنه يف -

حمروقة و  عائالت منهكة و أراضي خصبة معاناة الشعب و من ال زالت حتتفظ بذكريات احلرب العاملية األوىل املؤملة، اليت محلت يف طياا نصيبا من

  :ينظر إىل..مدن حمطمة و أمالك مهدرة
- Lugan Bernard, Histoire du Maroc.., op.cit.., pp 261-262. 
2- Hadj-Saddok (Mohamed), « La guerre de 1939-1940 selon un soldat poète algérien », in R.O.M.M,  N°15/16, 
pp 21-34, in Annexe n°1. 
3 - Discours du résident général Noguès devant les sections marocaine et française du conseil du                          
Gouvernement le 27 décembre 1939, in Bulletin de l’Afrique Française., N° 1420 du 12 janvier 1940, p 94. 
4- ANOM, GGA, Sous-série, 32H6, Situation politique et économique du Maroc, septembre 1939. 
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يف العاشر من  "أمحد باشااملنصف "جاء املوقف التونسي من عملية التجنيد العسكري على لسان الباي   

عترب فيه أن ما حل بالعامل اليوم هو من الكوارث يف شكل نداء وزع على أفراد الشعب التونسي، ي 1939سبتمرب 

و اعترب الباي أن فرنسا قد حاولت . اليت كان خيشاها البشر، و أن القوة املغتصبة قد حلت مكان احلق و احلرية

و يرى أن تلبية النداء من طرف أبناء الشعب .بكل قوة تفادي احلرب و قد سعت بكل الطرق إىل املصاحلة

ألنه يدافع عن حرياته و تطوره و ممتلكاته و إرثه املادي و .خرا و اعتزازا يف مثل هذه الظروفالتونسي يزيده ف

  1..ضد الغطرسة و الظلم ياملعنو 

أصبح اندون يف تونس يثريون خماوف اإلدارة الفرنسية بسبب استعدادهم خلوض احلرب ضد إيطاليا، 

غري أن األوضاع الداخلية بقيت متوترة .يت مرتددة بسبب ذلكاألمر الذي مل تتقبله كل األحزاب السياسية اليت بق

، أقبل مائة جندي احتياطي ينتمون إىل الفيلق الرابع 1939سبتمرب  29و يف . بفعل القيود اليت فرضت على السكان

أرجع هذا و قد . للرماة، و املتمركزين يف مدينة القريوان، إىل اإلفراج عن كل املساجني املوجدين يف سجون املدينة

   2.الفعل إىل الصعوبات املادية و احلملة الدعائية اليت كان يقوم ا احلزب الدستوري اجلديد على جمندي االحتياط

اسية جدا، باإلضافة إىل كما طالت عملية التجنيد خصيصا سكان البادية الذين كانت ظروفهم ق

ة بسبب نقص املخزون من األلبسة إىل جانب ضعف كانت بدورها غري مالئم  اليت ظروف املادية جلنود االحتياطال

 ،Eirik Labonne 3"إيريك البون"و أثرت الدعاية االزامية على الوضع يف تونس حيث قام املقيم العام .التأطري

تطبيق املرسوم الفرنسي للفاتح من سبتمرب و الذي يعاقب الدعاية املرتبطة باملعلومات اليت من شأا التأثري على ب

خيشى العواقب اليت سوف ختلفها حرب طويلة املدى " نوقس" اجلنرال كانلقد   4.د اجليش و السكاناية أفر عقل

فعمل على إنشاء مصلحة الشؤون العسكرية اإلسالمية الئهم لفرنسا مع بداية احلرب ،على السكان الذين أبدوا و 

  .اعدم إن تطلب األمر ذلكيل و مسإلطالع القيادة العسكرية على احلالة النفسية للجنود األها

نفس األفكار و الرؤى حول سري عملية التجنيد عند اجلزائريني و املغاربة منتشرة يف  يف الواقع وجدنا

ففي حني جند الرمسيني الفرنسيني و من أذنام ممن يؤمنون بالفكرة االستعمارية يشيدون . األوساط التونسية

 ، نلحظ العكس عند املتشددين من الوطنيني الذيندداء فرنسا للتجنيبتجاوب املسلمني يف مشال إفريقيا مع ن

  5.بصفوف اجليش الفرنسي قيقولون بأن نداءام كانت تصب كلها يف اجتاه الرفض و عدم تلبية نداء االلتحا

                                                 
1- A.N.T, Tunis, le 10/09/1939 : Voir la proclamation du Bey Ahmed Pacha, in annexe n° 2. 
2- SHD, TOAFN, serie  27N 224, journal de marche du général Noguès déclarant qu’il y a eu 2 morts et 9 blessés 
à la date du 26 septembre 1939. 

إىل  1928، تقلد مناصب هامة أوهلا األمانة العامة للمحمية املغربية من 1888نوفمرب  3دبلوماسي فرنسي، و لد  بباريس يف " إيريك البون"  -  3

ني مقيما عاما يف املغرب من و عندما انتهت احلرب العاملية الثانية ع. 1940إىل غاية جوان  1938، مث عني مقيم عام يف تونس من نوفمرب 1932

  :أنظر. سنة 83عن عمر يناهز  1971 نوفمرب 12تويف يف باريس يف . 1947ماي  14إىل غاية  1946مارس  02
- WWW monde diplomatique.fr/mab/86.. 
4- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 34. 

  .85، ص ..، مصدر سابق..احلركات االستقاللية يف، )عالل(الفاسي  -  5
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مل يلتحق بصفوف اجليش الفرنسي إال من مت جتنيده بالقوة أو عن طريق الضرورة القصوى يف حالة ما إذا 

فتوالت  و كم كانت حاجتها يف هذه الظروف احلالكة ملسلمي مشال إفريقيا؟؟. اجت إليه اإلدارة االستعماريةاحت

، "بالن"أعمال التخريب تنديدا بعملية التجنيد و اشتدت معها ديدات القائد العام للجيش يف تونس  اجلنرال 

و شرع يف حتميل املسلمني يف تونس . بالذي كان حديث العهد فيها حيث كان يشغل نفس املنصب يف املغر 

 1.مسؤولية حراسة األسالك التلفونية اليت طالتها عمليات التخريب بشكل ملحوظ
  

 شمال إفريقيا استغالل الموارد المادية لبلدان -2
  

تزخر أراضي مشال إفريقيا بثروات، منها من كان معروفا و منها من مل يكن قد اكتشف بعد، لكن 

و بالعودة إىل ما كان موجود من ثروات .كانت كلها تدل على أن هناك كنز مدفون يف الصحراء  عمليات التنقيب

 تصدارة اإلنتاج العاملي باإلضافة إىل معادن أخرى ال تقل أمهية مثل احلديد و الكوبال" الفوسفات"احتل 

Cobalt. كما كانت هناك كميات هامة من معادن ناذرة مثل املنغنيز و املوليبدانMolybdène  و الكيسلغوهر

Kieselguhr،2  غري أن نقص التجهيزات الصناعية و اليد العاملة املؤهلة مل يسمحا بتطوير أي مشاريع جتهيزية

 :1936و اجلدول التايل يبني لنا إنتاج دول مشال إفريقيا من بعض املعادن اهلامة خالل سنة .للمعادن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

                                                 
و ذلك من شدة خوف اإلقامة . لقد أرغم السكان حبراسة األسالك التلفونية بنظام املناوبة، و منع اجلنود التونسيون من السالح حىت يف ثكنام -  1

صيان الشعيب عند التونسيني اندين، ما استدعى استعمال املكر هذا السلوك زاد من حدة عمليات التخريب حيث ظهرت بوادر الع. العامة من متردهم

  :ملزيد من الشروح أنظر. أين مت اقتيادهم إىل جبهات القتال يف بلجيكا و إيطاليا" بنزرت"و اخلديعة لدفعهم التوجه حنو مدينة 

  .85، ص ..مصدر سابق ،..احلركات االستقاللية،)عالل(الفاسي  -
كن استعماله يف صناعة معادن خاصة، و يف مكونات املتفجرات كما مي ، و هي تسمية أملانية،"الكيسلغوهر "ئية يستعمل خبصائصه الكيميا -   2

  :إىل  ينظر.منها كما يستعمل يف إنتاج مواد البناء" اجلعة"تستخرج منه مواد تفيد يف تشفيف املشروبات، و خاصة 
- Petit Larousse illustré.., op.cit.., p 559. 
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  المعادن بالطن

  1936 سنة

 Minerais  المجموع  المغرب  تونس  الجزائر
en tonnes 

1936  

  Phosphate  3920800  1608800  1785000  527000  الفوسفات

  Fer  4145167  259167  946000  2940000  الحديد

  Pyrite de fer  48000  ـ ـ  ـ ـ  48000  كبريتور الحديد

  Houille  160050  141050  ـ ـ  19000  الفحم الحجري

  Zinc  17412  5532  2280  9600  الزنك

  Plomb  52914  25964  20950  6000  الرصاص

  Pétrole  258  ـ ـ  ـ ـ  258  البترول

  Kieselguhr  13900  ـ ـ  ـ ـ  13900  الكيسلغوهر

  Antimoine  2062  262  ـ ـ  1800  األنتيموان

  Molybdène  205  205  ـ ـ  ـ ـ  الموليبدان

  Cobalt  6541  6541  ـ ـ  ـ ـ  الكوبالت

  Manganèse  52000  52000  ـ ـ  ـ ـ  المنغنيز

  Etain  47  47  ـ ـ  ـ ـ  القصدير

   
حول إمكانية متويل جيوش مشال إفريقيا باألسلحة، يف حال انقطعت  1937لقد بينت دراسة أجريت سنة 

ل أنه مهما كان باطن أرضها غنيا باملواد األولية الضرورية لصناعة األسلحة، فإن مشا: "املواصالت مع املرتوبول 

 لدا جيب استرياد و ختزين املواد األولية اجلاهزة و. إفريقيا لن تقدر على تطويرها و الشروع يف عملية صنع األسلحة

   1.."الفحم خاصة

بقيت املسالة اليت كانت تشغل بال املسؤولني الفرنسيني و املتمثلة يف كيفية مشاركة مشال إفريقيا يف 

الصدد أجريت عدة دراسات من أجل تطوير اإلنتاج املعدين و الزراعي و  اهود احلريب للمرتوبول ؟ و يف هذا

،و "الدور االقتصادي ملا وراء البحار يف الدفاع الوطين:" محل عنوان 1938و أجنز عمل سنة . ضمان متوين املرتوبول

و .أثناء األزمات احلربية يةالذي اعترب أن املستعمرات الفرنسية هي وحدها القادرة على متوين املرتوبول باملواد الغذائ

ذكر حبقيقة احلرب الكربى أين استطاعت اجليوش و السكان يف فرنسا من جتنب هاجس ااعة بفضل الدعم 

 2.الذي قدمته مشال إفريقيا

هذا املوقف يبني لنا بأن املسؤولني يف فرنسا مل يغريوا من تصورهم لألحداث القادمة، بل بالعكس بقيت 

ى دائما مصدر متوين و حيث اعتربوا أن املستعمرات تبق ،1918-1914 ذاكرة املاضي، أي يف أفكارهم معلقة يف

ال  ،يف الوقت الراهنعن جمريات احلرب، و التفكري يف عزلة إسرتاتيجية لشمال إفريقيا . خزان مادي و بشري

  .يدخل ضمن اهتمامام احلالية

                                                 
1- SHD, série 2N65, CSDN, section K, note du 23 janvier 1937, possibilités de ravitaillement en armements des 
troupes opérant en Afrique du Nord. 
2- SHD, 7N4196, d3, et 2N65, secrétariat général de la défense.., op.cit. 




 ا	ول ـا���-             ��� ا���اع ��� ���� ا���� ا	��� ا����ا��ھ"#"ت ا� ��ى   

 

98 
 

ملؤهلة، مل يكن لوحده العائق الذي وقف يف وجه تصنيع كما أن نقص املوارد املادية اجلاهزة و البشرية ا

مشال إفريقيا، بل هناك الصناعيني الفرنسيني و املستوردين من مشال إفريقيا، الذين وجدوا يف جنوب البحر املتوسط 

و كانت اإلرادة . سوقا مزدهرة مكنتهم من احلفاظ على مصاحلهم، و منعتهم من تشجيع الصناعات التحويلية

، Marius Moutet" ماريوس مويت"سية الوحيدة هي احلفاظ على املستعمرات يف تبعيتها الدائمة، كما أوضحه السيا

ال . إنه من اخلطأ الكبري أن جنز مبستعمراتنا حنو عملية تصنيع بدون تفكري و ال روية:"وزير املستعمرات عندما قال

 1.."لك من شأنه أن يعرض السيادة الفرنسية للخطرجيب أن نفتح الباب أمام بروليتاريا مستغل و غاضب، ألن ذ

من املنتجات  %54إذن تبقى مشال إفريقيا منطقة خالية من صناعات حتويلية و بالتايل عليها أن تستورد أكثر من 

  .املصنعة

من هنا يتجلى بوضوح أن مشال إفريقيا تعتمد كليا على املرتوبول و البلدان األجنبية فيما خيص املواد 

اهزة، يف املقابل فهي مكتفية متاما من اجلانب الغذائي و الزراعي، ألن إمكانياا تسمح هلا بضمان العيش اجل

السكر و القهوة و : غري أن هناك مواد أساسية مثل.للسكان املدنيني و العسكريني دون اللجوء إىل االسترياد

  2.مشال إفريقيا يضاعلى أر  ةغري موجود األ االشاي و القماش ال بد من استرياده

إن الشغل الشاغل الذي أخذ كل تفكري املسؤولني الفرنسيني هو توفري احتياجات املرتوبول خالل كل 

فوضعت أسس مشرتكة بني كل دول مشال إفريقيا من أجل التحضري لعملية جتنيد .املدة اليت ستدوم فيها احلرب

، طلبت قيادة أركان اجليش الفرنسي 1937منذ سنة و .اقتصادي و صناعي و تكوين خمازن أمن حتسبا ألي طارئ

بأن تباشر دراسة لوضع تنظيم اقتصادي و جتهيز صناعي ميكن مشال إفريقيا من مواجهة خملفات حرب طويلة 

كما أوكلت مهمة جتنيد اقتصادي مستقلة لألمانة العامة للمجلس األعلى للدفاع الوطين،من 3.املدى على أراضيها

و " الدار البيضاء"و عصرنة موانئ كل من " مرسى الكبري"ن و اإلسراع يف يئة ميناء أجل تكوين املخزو 

  4".أغادير"

أكتوبر  9ظهر هذا النوع من التجنيد بسبب خملفات ما بعد احلرب العاملية األوىل، حيث أوجدته تعليمة 

 7أتبعتها تعليمات أخرى صدرت يف مث .ني العامنيلتامة يف التصرف للحكام و املقيماليت منحت املسؤولية ا 1926

، كلفت مبسؤوليتها وزارة الداخلية، بالنسبة للجزائر، و وزارة اخلارجية بالنسبة 1938سبتمرب  6و  1937جانفي 

                                                 
1- Marseille (Jacques), Empire colonial et capitalisme français : histoire d’un divorce, éditions Albin Michel, 
Paris, 1984, pp 336-340. 
2- SHD, série 1P33, ministère de la défense nationale,(General Weygand puis amiral Darlan), secrétariat de 
coordination ; rapport adressé au Conseil supérieur de la France d’outre-mer le 9 février 1939.(Cité par : 
Levisse- Touze..L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit, pp 51-55) 
3- SHD, TOAFN, série 27N217, lettre du ministère des affaires étrangères au général Jamet, secrétaire général du 
CSDN. 
4- SHD, série 2N24, séance du CPDN, du mois de décembre 1937. 




 ا	ول ـا���-             ��� ا���اع ��� ���� ا���� ا	��� ا����ا��ھ"#"ت ا� ��ى   

 

99 
 

أما األمانة الدائمة للدفاع الوطين و املكلفة بالتنسيق فقد أسندت املهمة لإلدارة الثانية . لكل من املغرب و تونس

   1.ل و املشكلة من جلنة تضم ممثلني للمصاحل اإلسرتاتيجية و االقتصادية للمقاطعات الثالثعشر يف املرتوبو 

، نوعا ما متأخرا  لينظم األمة يف وقت احلرب، غري أنه أصبح ساري املفعول 1938جويلية  11جاء قانون 

مبصادرة كل أنواع  و يسمح هذا القانون للحاكم العام يف اجلزائر. 1938سبتمرب  24بالنسبة للجزائر يف 

قلتها، يساعده يف ذلك جلنة جهوية مشكلة من ممثلني عن كل وزارة و مهمتها التنسيق  مهما كانتالصناعات، 

  2.من أجل رصد كل املشاكل اليت تعرتض تطبيق قانون املصادرة

رية السلطان و فإن هذا القانون كان خاضعا لتأش تونس و املغرب، أما يف احملميتني الفرنسيتني املتبقيتني،

أما املرسوم . يف املغرب حيدد التنظيم العام للبالد يف وقت احلرب 1938سبتمرب  13" ظهري"فصدر .الباي

و ال توجد هيئات . جويلية 11يف تونس فهو يضع البالد حتت قانون  1938سبتمرب  23الذي صدر يف " البيلكي"

الوطين إلفريقيا الشمالية، اللقاءات الشمال إفريقية، و اللجنة الدفاع : دائمة للتنسيق بني األمانات الدائمة الثالث

تبقى فقط هناك لقاءات ظرفية متكن من تبادل وجهات النظر بني كل .العليا املتوسطية،تؤدي هذا الدور التنسيقي

  3.األطراف املعنية باملسألة

ارات اليت اختذها رئيس الس بدأت حركة التجنيد االقتصادي تعرف نشاطا متزايدا يف املرتوبول بعد القر 

بالشروع يف عملية تنقيب واسعة " وزارة اجلوية"حني أمر  1938بداية من شهر أفريل سنة " دالدييه"الفرنسي 

للكشف عن املوارد الصناعية، غري أنه يف األخري توصل خرباء اجلوية إىل استحالة صنع حمركات طائرات يف غياب 

حملركات األمريكية و تركيبها يف حظرية الدار البيضاء و صيانتها هناك ،هو السبيل و عليه، االستعانة با.املنشآت

 4.بالقرب من اجلزائر" الدار البيضاء"الوحيد املمكن، يف انتظار إنشاء ورشة جهوية لتصليح عتاد اجليش اجلوي يف 

  5.و اليت ال تعدوا أن تكون ورشة لتصليح كهربائي لبعض الطائرات

اهتمامه على اإلمكانيات الصناعية اليت تتوفر عليها اإلمرباطورية و " دالدييه"، ركز 1939مع مطلع سنة 

ساءل األمانة العامة للدفاع الفرنسي حول اإلجراءات املتخذة من أجل جتهيز املستعمرات بصناعات حربية و 

غري أن اجلواب .واصالتالتنقيب على املعادن و احملروقات حىت تتمكن اإلمرباطورية من مواجهة مشكلة قطع امل

أن أراضي ما وراء البحار ال تتمتع :"1939مارس  1الذي بعثت به األمانة العامة، مل يكن يبشر باخلري، فصدر يف 

يف الوقت الراهن، و بكميات كافية،على العناصر الالزمة إلقامة أي نوع من الصناعة احلربية بسبب نقص املواد 

                                                 
1- SHD, série 2N67, section K du CSDN, la 12e direction est chargée de la fabrication des armements. Voir 
aussi : SHD, Etat-major section d’Afrique, série 7N4133. 
2- SHD, CSDN, série 2N210, 3e section, article 8. Et voir aussi : SHD, CMDN, article 29 de la Loi du 11 juillet 
1938. 
3- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord en guerre.., op.cit.., p 52. 

الوطين الشعيب الذي أقام ا مدرسة عليا يف العاصمة، و هي منشأة بقيت حتت تصرف اجليش " احلراش"توجد هذه الورشة اليوم يف الدائرة اإلدارية   - 4

  .للصيانة العسكرية
5- SHD, série 2N57, CSDN, instruction du 9 octobre 1936 qui prévoit la possibilité de recourir aux usines situées 
dans les territoires d’outre-mer. 
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تعود لتجد نفس اإلجابة  1937إا نفس اإلجابة اليت صدرت يف  1.."العاملة املؤهلةاألولية و موارد الطاقة و اليد 

  !!! أال وهي ليس بعد

متحورت عملية التجنيد الصناعي و االقتصادي أساسا على جتهيز خمازن للمحروقات اليت كانت تنقص 

طن للجزائر، و  310388ب،و طن للمغر  768000: حيث حددت احتياجاا على النحو التايل 2.يف مشال إفريقيا

حيث كشفت عملية التنقيب على البرتول اليت باشرا السلطات االستعمارية يف . طن لتونس 197500أخريا 

غري أن الكميات كانت . Bou Draa" بودراع"و  Taselfat" تسلفات"على استغالل حقول برتول  1938املغرب سنة 

  . طن 4150قليلة و صلت إىل حوايل 

إلدارة االستعمارية و وزارة الدفاع الفرنسية من جتهيز خمازن ملواجهة احلرب تقدر بـ شهرين متكنت ا

املخازن كانت خمبأة على  1/3أضف إىل ذلك أن ثلث .استهالك سنوي للمغرب، و أربعة للجزائر و ثالثة لتونس

الديوان "مل يتمكن و إىل غاية عشية احلرب، . الساحل مما جيعلها هدف سهل هلجوم جوي و حبري مشرتك

من إجياد حلول مناسبة لبناء خمازن حقيقية و تغطية العجز املالحظ على شاحنات " الفرنسي للوقود السائل

  3.سوائل
  

�+
  ا������ و �1+�را��� &# ا
��ط.� ا
د"���� ا���
�ب: +�
  

ن تأثري على نفسية هلا مملا  و ذلك ،اجلديدة حربلل أصبحت الدعاية املغرضة إحدى الدعائم األساسية

سوف تطرأ   املستجدات اليت يف املناطق احملصنة ينتظرون جبهات القتال أو ،  سواء كانوا داخلماألفراد و سلوكا

  .انتصار إىل انكسار املعارك و حتول نتائجها من على ساحات

لدعائية على حلرب اظهرت التأثريات األوىل هلذه االفرنسي األملاين منذ البداية، حيث اشتد الصراع لقد 

اإلعالمية بغرض   ، مث ظهرت قوى أخرى استعملت تكنولوجيا حديثة يف جمال الدعايةسكان بالد مشال إفريقيا

من هنا ظهرت أمهية الوسائل الدعائية يف رسم دهنيات جديدة ختدم مصاحل . كسب تأييد السكان املسلمني هلم 

هي األخرى مل تبق مكتوفة األيدي و راحت تبحث عن سبل  حملورغري أن دول ا. الدول املتحالفة بالدرجة األوىل

و هذا ما عرب عنه  4، ما دام أن احلرب ال تعين الشعوب املستعمرة يف أي شيء،و طرق دعائية ختدم مصاحلها 

هم كثريا ا حرب ال تعنيهم و لكن يف املقابل قد تفيدعندما تيقنوا من أ املغاربة التونسيون و و الوطنيون اجلزائريون

 .و جينون منها مثارا غالية

 
  

  1939الشمال إفريقي قبل -التقارب األلماني -1
  

                                                 
1- SHD, TOAFN, série 27N217. 
2- SHD, TOAFN, serie 27N197, dossier 1. 
3- SHD, TOAFN, série 27N 197, Le déficit est de 692 wagons-citernes.  

  .18-13 :أنظر ص ص.و قد أشرنا إىل ذلك مطوال.هذا املوقف عربت عنه كل الشخصيات الوطنية، من حزب الشعب إىل مجعية العلماء  -  4
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، مل يكن سوى مسرحية من 1939السنوات اليت سبقت  إن املطلب االستعماري املباشر املعتمد مع مطلع

ألن . و إجنلرتا الغرض منها إعطاء البديل لفرنسا اليت حيكت من طرف القوى االستعمارية، اللعبة الدبلوماسية

، يف كيفية 1936إىل  1928احلقيقة كانت يف النقاش الذي كان يدور بني أعضاء احلزب الوطين االشرتاكي من 

استئناف التوسع االستعماري من خالل مشاريع استعمارية ضخمة مت ضبطها بطريقة منهجية كبرية، مل يكن لدا 

  . أي زعيم عريب أو إفريقي فكرة عنها

موجود يف أوروبا  ة األملانيةاالستعماري اال احلقيقي و الضروري للحركة يف البداية، أن اعترب هتلر،

و قد أراد ذا أن يبتعد عن السياسة البحرية .." إن مستقبلنا يف أوروبا و ليس يف البحار:" الشرقية حني صرح

كان يراه سوف يكون لألجيال املقبلة فاملستقبل كما  ". فيلهامين"و " بسمارك"االستعمارية اليت اعتمدها كل من 

حتقيق استعمار القارة اإلفريقية بعد قرن من الزمن، و ذلك بعدما يتم تعبيد الطريق  اليت سوف يكون على عاتقها

 Zweites" زويت بوش"يف كتابه  1928هذا ما كتبه سنة .أمامها بإقامة اإلمرباطورية اجلرمانية اجلديدة لشرق أوروبا

Buchيف حياته) غري مطبوع( ي حبيس األدراج ، الذي بق.  

للشعوب العربية، إال أن حكومته تدبرت أمرها فيما بني " هتلر"بالرغم من املشاعر احلقرية اليت كان يكنها 

و عرفت، بطريقتها الدبلوماسية التقليدية، كيف جتامل و تطري العامل العريب اإلسالمي بأمسى 1939إىل  1933

حيث ظهرت أملانيا النازية كقوة مناهضة لالستعمار، حىت و إن كان عليها أحيانا أن  1.رعبارات الود و التقدي

  ".مستعمراا املسروقة"أن تعاد إليها " املساواة يف احلقوق"تطالب، باسم 

استعادة أملانيا بريقها يف األوساط العربية عندما بدأت قوا تنموا من جديد، فلوحظ ذلك يف البلدان 

فتجند الوطنيون العرب ضد اخلطوات الصهيونية على أرض فلسطني، األمر الذي  2.و خباصة يف املغرباملغاربية 

 1934فبدأ هالل أملانيا يكرب يف العامل العريب بعد سنة  3.جعلهم أكثر تعاطف مع الدعاية األملانية املناهضة لليهود

 4.ملاين حلركام التحرريةألن كل الوطنيني العرب كانوا يأملون يف احلصول على الدعم األ

اهتماما كبريا مبنطقة مشال إفريقيا اخلاضعة للسيطرة الفرنسية اليت   كما أبدت أملانيا، من جهة أخرى،

و زاد هذا االهتمام مباشرة بعد األحداث اليت شهدا مدينة قسنطينة سنة . كانت تعتربها خزانا كبريا للقناصة

                                                 
لفظ ا هتلر جتاه من بعض العبارات املهينة اليت يكون قد ت العربية باللغة Mein Kampf" كامفماين  "لقد مت تطهري خمتلف الرتمجات اليت قدمها  - 1

  :أنظر. العرب
- Ageron (Charles Robert), L’Algérie algérienne de Napoléon III.., op.cit..,  p 168. 
2- Ibid.., p 169. 
3- Dès le 15 juillet 1937 le grand mufti de Palestine faisait savoir au consul général d’Allemagne à Jérusalem, 
qu’il espérait une déclaration de personnalités responsables contre la création d’un état juif, et le premier 
ministre de l’Iraq avouait compter sur l’appui des Allemands. (Ageron. Id..,  p 169). 

و نذكر هنا شغف طلبة ".الرغبة امللحة لعدد كبري من الطلبة اجلزائريني الذين كانوا يرغبون يف تعلم اللغة األملانية"اطلع احلاكم العام يف اجلزائر على  - 4

  :فيما يلي النص األصلي".هنيتش"بأعمال الفيلسوف األملاين " مدرسة اجلزائر"
- Même en Algérie, le gouverneur général fut averti du « désir symptomatique formulé par de nombreux élèves 
et étudiants algériens d’apprendre l’allemand ». Les élèves de la medersa d’Alger se passionnaient notamment 
pour l’œuvre de Nietzsche. Voir : 
- Ageron Charles Robert, L’Algérie algérienne de Napoléon.., op.cit.., p 169. 
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 من هنا بدأت احلكومة النازية تراقب. لى أا نقطة ضعف فرنساتقدم ع ، حيث كانت مشال إفريقيا دائما1934

تطور املد الشيوعي يف على وجه اخلصوص ، منها 1937-1936األوضاع يف البلدان املغاربية خاصة يف سنوات 

ادا و كذلك تطور مطالب الوطنيني املسلمني اليت كان يرى فيها امتد ،بلداا مث رد الفعل املناهض للشيوعية

  1.للوطنية العربية

اعتمدت أملانيا يف البداية على أسلوب دعاية بسيط جتاه الوطنيني العرب يعتمد على تطوير سبل الصداقة 

األملانية مع الشعوب و البلدان اليت كانت ضحية لالستبداد اإلمربيايل الناتج عن خمتلف مقررات مؤمتر الصلح 

 2.ألملان بأن حيي استيقاظ الشعور القومي لدى العرباألمر الذي دفع بأحد املسؤولني ا.بفرساي

األملانية خالل احلرب العاملية " السياسة العربية"أحد أكرب منفذي  Dr Grobba ،"قروبا"كما أقدم الدكتور 

 Baldur" فون شرياخ ربالدو "هذا ما جعل .الثانية، على التعهد ملساعدة البلدان العربية يف عملية حتررها و تطورها

Von Schirach   يتصل بالوطنيني السوريني األكثر تطرفا ملناقشة معهم األوضاع الراهنة يف البالد و كيفية التخلص

   .من الوجود الفرنسي

بدورها استغلت الصحافة األملانية أحداث مكناس و اخلميسات و فاس باملغرب، اليت دارت خالل سنة 

و بدأت تندد . املغربية، لتعرب عن مساندا للحركة القومية العربيةو اليت عربت عن القوة املتنامية للوطنية  1937

  .بالتسلط االستعماري الفرنسي و أساليبه القمعية املستعملة إلخضاع شعوب املنطقة

فرانسوا .أ"،  على لسان السفري 1937أكتوبر  28يف  و قد جاء رد الفعل الفرنسي على هذه التصرحيات

الذي اعترب أن أملانيا حتاول من وراء كل ذلك أن تسرتد مستعمراا القدمية اليت  ،A. François Poncet"بونسي

  3.سلبت منها بعد احلرب الكربى، لذلك فهي تلعب على أوتار القوميات العربية

لقد أفادت مصاحل االستعالمات الفرنسية أن األملان كانوا يشجعون احلركات الوطنية يف بالد املغرب 

و قد ركز األملان يف اجلزائر .عمهم للدعاية املناهضة للسامية يف األوساط املسلمة و األوروبية معابطريقة سرية مع د

على األعمال املناهضة لليهود و على عمليات تنصل املسلمني من صفوف جيش اللفيف األجنيب مدعمني ذلك 

النشطة املتواجدة يف اجلزائر و وهران  األملانية و من بعض اجلمعيات" غهامبور "باألموال اليت كانت تأيت من مدينة 

 .و مدينة تطوان املغربية

  
  

   ا
د"��� ا�
����� &# -��ل إ&ر�.�� -2
   

                                                 
1- Ageron (Charles Robert), L’Algérie algérienne de Napoléon.., op.cit.., p 169. 

أمام وفد عريب مشرقي بكلمة حيي فيها  ،Bjorkmann" بيوركمان"تقدم أحد الناطقني الرمسيني األملان، و هو الدكتور  1937ماي  26بتاريخ  - 2

  :ينظر.  و الوعي السياسي الذي بدأ ينتشر يف األوساط العربية و ذلك، كما قال، بالرغم من اختالف وسائلهم عن وسائلناالشعور الوطين

- Ageron Charles Robert, « L’Algérie algérienne »de Napoléon.., op.cit.., p 169. 
3- Ageron (Charles Robert),  L’Algérie algérienne de Napoléon III à.., op.cit.., p 170. 
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،أصبح األملان أسياد مشال إفريقيا بطريقة غري مباشرة، حيث أصبح 1940مع اهلزمية الفرنسية يف جوان 

يل، مث على صعيد أخر للنشاط ففي املغرب، منحت أولوية األملان لألها.اهتمامهم على جبهات عدة

كما ركزوا جهدهم على اجلزائر بكل خصوصياا و أخريا كان هلم عمل دءوب يف أوساط السجناء .الدبلوماسي

  . من ذوي األصول العربية خاصة من املستعمرات الفرنسية يف مشال إفريقيا

فها مع الدولة العثمانية أثناء احلرب باملوازاة مع حتال الدعاية األملانية جتاه سكان مشال إفريقيا تزامنت 

مهية البالغة لتمرير أفكارها إىل املستعمرات،يف مرحلة أوىل مث يف العاملية األوىل، عندما أدركت كل القوى املتناحرة األ

فكانت اخلطوة األوىل متمثلة يف اهودات اليت بذلتها الدولة . صفوف اندين من سكان مشال إفريقيا الحقا

  1.انية من أجل التقرب من السلطان العثماين و توطيد عالقتها مع الدولة العثمانيةاألمل

تعززت هذه الدعاية األملانية لدى سكان مشال إفريقيا عندما دخل األملان احلرب الكربى إىل جانب   

املغاربية اليت  الدولة العثمانية حيث كانوا يقومون حبملة دعائية على أوسع نطاق خاصة يف وسط الفرق العسكرية 

حيث كان األملان يف ساحات املعارك يرفعون . كانت آنذاك مشكلة أساسا من اجلزائريني اندين يف املغرب

  2.األعالم اخلضراء املوشاة باهلالل و يبعثون بنداءات للجزائريني يدعوم للفرار من صفوف اجليش الفرنسي

و اإلسالم، باعتبارها أا مل تقم باستعمار أي دور من  كما استغلت أملانيا سجلها النقي جتاه املسلمني  

يف خمتلف املناطق، مستغلة عدائها القدمي مع فرنسا  ديار اإلسالم، لتقوم بربط عالقات صداقة مع املسلمني

على الوجود  فقامت بتأليب سكان منطقة مشال إفريقيا. لتحاول ضرا يف جماهلا احليوي املتمثل يف مستعمراا

  3.إىل االنتفاضة السرتجاع حقوقهم املسلوبة نسي داعية إياهمالفر 

جتريدها من  صفوف احلركات الوطنية العربية حىت بعدالدعاية األملانية نشطة و حاضرة يف  استمرت

، فظهرت أملانيا كقوة مناهضة للقوى االستعمارية التقليدية و بدأت توظف 1920ممتلكاا بعد مؤمتر فرساي سنة 

 .و على مناهضة السامية عتمدة على اجلامعة اإلسالميةنشاطها م

عالقات وطيدة مع بعض  انيا مما أتاح هلم الفرصة لربطكما أن عدد كبري من الطلبة العرب درسوا يف أمل  

 إبراهيم الوزاين، مسؤول جلنة العمل املغربية، و عبد الوهاب، قائد اجلالية املسلمة يف برلني،: القادة الوطنيني أمثال

  .لجنة السورية الفلسطينية يف جنيفمسؤول ال Chekib Arslan 4"شكيب أرسالن"و هو من أصل مغريب، و األمري 

                                                 
و اإلنسانيات، قسم  ن، اندون املغاربة أثناء احلرب العاملية األوىل، رسالة ماجستري يف احلديث و املعاصر، كلية اآلداب و الفنو )مانع( األجنف   - 1

  .91، ص 2007-2006تونس،  التاريخ، جامعة منوبة،
2- Meynier (Gilbert), « Les Algériens en France 1914-1918 », in Revue d’Histoire Maghrébine, n° 5, janvier 
1976, Tunis, p 52. 

  .91،  ص ..، املرجع السابق)..مانع( األجنف  - 3

و  و مجع بني املؤرخ و السياسي و الشاعر. لقب بأمري البالغة لفصاحة لغته العربية. ، و هو أمري لبناين من أصول درزية1869من مواليد سنة  -4

اليت كان هلا تأثريها اخلاص على الزعماء الوطنيني العرب و خاصة منهم " األمة العربية"من أشهر دعاة الوطنية اإلسالمية و صاحب جريدة . الكاتب

ثمانية و اجلامعة و من أشد أنصار الدولة الع" حممد عبده"و " مجال الدين األفغاين"كما يعترب خريج مدرسة   .زعماء احلركة الوطنية يف بالد املغرب

كتب العديد من املقاالت يف عدد .و غادر لبنان بعد الغزو الفرنسي و استقر يف سويسرا أين بدأ منها خمتلف اتصاالته مع الزعماء الوطنيني. اإلسالمية
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عميل مصاحل الدعاية "كان مستقرا يف برلني، األمر الذي دفع بالبعض أن يصنفوه يف خانة   

، 1940مع اية شهر جوان غري أن السؤال الذي ظل يشغل بال العديد من السياسيني و العسكريني 1".األملانية

أم هل كانت ضمن خمططاته اإلسرتاتيجية كما حدث مع بولونيا ؟ .هو موقف و قرار هتلر خبصوص مشال إفريقيا

. يف واقع األمر، اهلزمية الفرنسية املؤكدة جعلت هتلر يفكر يف غزو بريطانياأن هناك أطماع أكرب من مشال إفريقيا ؟ 

  2.وجهة إىل مشال إفريقيا ما دام أنه يسيطر عليها بطريقة خاصةألن أطماعه احلالية مل تكن م

النازي خالل احلرب العاملية الثانية جتاه " الرايخ الثالث"بأن الدعاية اليت استعملها  3"أجرون"كما يعرتف 

الثالث أمهلوا و حىت املؤرخني األملان الذين ختصصوا يف السياسة العربية للرايخ .املغاربة مل تنل نصيبها من الدراسة

  .هذا اجلانب من الدراسة، خصوصا املصادر الشمال إفريقية و املصادر الفرنسية

  رأشكال الدعاية األلمانية في الجزائ  -أ
  

التقرب و التودد للعامل العريب اإلسالمي بالرغم من مشاعر االحتقار  1933حاولت أملانيا النازية منذ سنة 

و حاولت الدبلوماسية األملانية إظهار دعمها  4. أعرب عنها يف عدة مناسباتاليت كان يكنها هتلر للعرب و اليت

                                                                                                                                                         
مسي لفلسطني و سوريا يف عصبة األمم، حيث و كان املمثل شبه الر . من اجلرائد خاصة يف فرتة ما بني احلربني، مث عني رئيسا لألكادميية العربية يف دمشق

أحد " حممد رضا"و كان من املقربني للشيخ .1921الفلسطينية يف جنيف و اليت تأسست يف القاهرة سنة -كان على رأس البعثة الدائمة السورية

 .أقطاب اجلامعة اإلسالمية

و أخد " احلاج عبد السالم بنونة"و أحد األعيان املغاربة " صالح شريف"ي دخل يف اتصاالت كثيفة مع الوطنيني يف بالد املغرب، منهم الشيخ التونس

و أصدقائه على " عبد احلفيظ حدادéو ساعد " احلبيب بورقيبة"وطد عالقاته يف تونس مع . التونسي حممد باش حانبة" مجعية شعوب الشرق"معه يف 

الذي كان يزوره بانتظام لدرجة أنه كان من الذين " جنيف"يف مدينة " مصايل احلاج" أما من اجلزائريني فكانت له عالقة وطيدة مع. املكوث يف أوروبا

تويف سنة . كما قام بتقريب الرؤى بني العلماء و حزب الشعب اجلزائري". فيوليت-بلوم"أثروا فيه لالبتعاد عن احلزب الشيوعي الفرنسي و رفض مشروع 

  Arslan.html-http://www.les clés du moyen orient.com/Chekib: أنظر. 1946

إال أن ذلك مل يعجب بعض األطراف . شكيب أرسالن وجه من الوجوه العربية املناضلة يف سبيل قضية الوطن العريب و حترره من قيود االستعمار  -  1

 :ينظر كل من  .و نعته بالعميل اجلاسوس لفائدة أملانيا و أنه أحد عناصر دعايتها األساسيني اليت حاولت تلطيخ مسعته

- Ageron Charles Robert, L’Algérie algérienne de Napoléon .., op.cit.., p 171. Et voir aussi : Levisse-Touzé 
Christine, L’Afrique du Nord dans.., op.cit.., p 30. 

حبيث أن األحداث املتالحقة بينت سياسة هتلر يف مشال إفريقيا  اليت كان .تكن منطقة مشال إفريقيا متثل أولوية يف املشروع التوسعي ألملانيا مل  -  2

. علنة يف املنطقةو الدليل على ذلك السياسة املنتهجة مع كل من إسبانيا و إيطاليا، اليت كان يريد هتلر إبقائهما بعيدا عن األطماع امل. يريدها موحدة

من جهة أخرى مل تكن للجيوش .فكان هدفه هو عزل املنطقة، هذا ما جعله يقرتح على فرنسا شروط االستسالم مع ضمانه هلا لوحدة اإلمرباطورية

ك بالرغم من توفرها على سالح و ذل.األملانية القوة الكافية خلوض حرب جديدة طويلة املدى يف مشال إفريقيا بعد كل اجلهود اليت بذلوها يف غزو بولونيا

  :للمزيد ينظر. جوي قادر على ضرب مواقع العدو انطالقا من القواعد اإليطالية املتواجدة يف املتوسط

-  Kehrig Manfred, « Le point de vue allemand sur les armées françaises pendant la seconde guerre mondiale 
1939-1945 », in colloque international tenu à l’école supérieure des techniques avancées, du 7 au 10 mai 1985, 
actes publiés en 1986, p 111. Et voir aussi :  
- Masson Philippe, la marine française.., op.cit.., p 404. 
3- Ageron (Charles Robert), L’Algérie algérienne de Napoléon III.., op.cit.. p 165. 
4- Ageron ( Charles Robert), «  Les populations du Maghreb face à la propagande allemande » in revue               
d’histoire de la deuxième guerre mondiale, N° 13 du mois d’Avril 1979, pp 01-13. 
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، مما كقوة مناهضة للهيمنة الفرنسية الربيطانية على املستعمرات  الظهور للشعوب املستعمرة و يف نفس الوقت

و سياسته املناهضة بإعجاب الشعوب املغاربية، اليت رمبا كان يعجبها يف هتلر موقفه املعادي للسامية  حتضجعلها 

و ن العملية عملية عاطفية تلقائية و قد حاولت الصحافة النازية أن ترجع إعجاب املسلمني تلر إىل كو  1.لليهود

   2.املهم أن ذلك كان يزعج الفرنسيني القة هلا بالدعاية،ال ع

ا ما مل يتمكنوا من اعرتفوا بأن اال احليوي لديهم ضيق إذ" هتلر"ن األملان على لسان إاحلقيقة  يف

ثل هذه  استقرار من حيث التزود باملواد األولية الضرورية ملتوسيعه بإحداث حركة استعمارية تضمن للشعب األملاين

مع  2.3كلم  583.000مليون نسمة داخل مساحة ناهزت الـ 78.7خاصة إذا علمنا أن عدد السكان قدر بـ. احلاالت

  4.د بدأت يف فرنسا نفسها مبا مسي بالدعاية النشطةاإلشارة إىل أن الدعاية األملانية ق

أظهرت العديد من املصادر األرشيفية أن الدعاية األملانية اعتمدت على أساليب و وسائل متعددة، لقد 

باللغة العربية و املوجهة خصيصا لقضايا مشال إفريقيا و " إذاعة برلني"منها احلصص اإلذاعية اليت كانت تبتها  

اليت شنت محلة ضد التجنيد العسكري يف املغرب العريب و " إذاعة باريس مونديال"و  5.ه املسلمنيالدعاية جتا

  6.مشال إفريقيا

انيا يف معظم املدن اجلزائرية لدرجة بات من املؤكد وقوف اجلزائريني إىل جتسدت الدعاية األملانية ميدكما 

ي أقدم عليه اجلزائريون ترمجه موقف عدد كبري من زعماء هذا التفاعل الذ. جانب األملان يف حرم ضد الفرنسيني

لتخلص من االستعمار لاجلزائري، الذين رأوا فيه فرصة  احلركة الوطنية و خاصة منهم عناصر حزب الشعب

  7.الفرنسيني نوايا من مل تكن نواياهم أفضل الفرنسي و فتح عهد جديد مع األملان الذين يف الواقع

                                                 
1- Recham (Belkacem).., op.cit.., p 140.  
2- Bulletin du comité de l’Afrique Française-, année 1937, p 324.   
3- Bulletin du comité de l’Afrique Française, N° 2, février1939, pp 42-45. 

  :العللمزيد من املعلومات ط. هذه الدعاية محلت معها  كل مواصفات الدعاية املنظمة و اليت كانت دف إىل حتقيق ثالثة أهداف - 4

- Lévy (Claude),  « L’organisation de la propagande Allemande en France » Revue d’histoire de la 2éme guerre  
    mondiale, N° 64, octobre, 1966, pp 07-28.    
5- A.W.O, B, 2261, dossier presse, Oran républicain du 07/07/1939 : En écoutant Radio Berlin.  
6- Recham (Belkacem)...op.cit.., p 147. 

و كانت تريد من وراء ذلك حتقيق . مجاعة يف أوساط حزب الشعب اجلزائري حماولة استغالل ظروف اهلزمية الفرنسية للتقرب من األملان ظ��ت - 7

، خالل اجتماع عقد يف CARNA" لشمال إفريقياجلنة النشاط الثوري "فبادرت بتشكيل تنظيم أطلقت عليه اسم . أهداف وطنية لبلوغ االستقالل

فقد ضمت هذه اللجنة عناصر من حزب الشعب اجلزائري نذكر " محزة عمر: "و حسب شهادة املدعو .1939باريس خالل شهر فرباير من سنة 

فتوجهت عناصر من هذه . قري و عناصر أخرىفليته أمحد، مسعودي عمار، الزاوي علي ، مقيدش خلضر و حسني م: على وجه اخلصوص كل من

ربط االتصال باألملان و دول احملور األخرى للحصول على مساعدات و التدرب العسكري على حرب  و حاولت  1939اللجنة حنو أملانيا يف ربيع 

غري أن . ان مرتقبا يف اجلزائرغري أن األملان مل يكونوا عند وعدهم و مل حيضروا إىل اللقاء الذي ك..العصابات و الشوارع و صنع املتفجرات و القنابل

و أكثر من ذلك أنه مل يثق يوما يف مساعدة . ملنفرد الذي اعتربه مغامرة ال ميكن التنبؤ بنتيجتهامصايل احلاج رفض من سجن احلراش تزكية هذا العمل ا

  :ملزيد من املعلومات ينظر إىل. .هتلر أو موسوليين

- Mesbah Chafik, Idéologie politique et mouvement national en Algérie, du projet partisan au projet de 
renaissance nationale, thèse de Doctorat en Sciences Politiques, Université d’Alger, 1981, p 135. 
- Kaddache Mahfoud et Sari Djilali, L’Algérie dans l’histoire-5-, ENAL-OPU, Alger, 1989, p 79. 
- Kaddache Mahfoud, Histoire du nationalisme.., T2, op.cit.., p 622. 
- Stora Benjamin, Ils venaient d’Algérie, Fayard éditions, Paris, 1992, p 85. 
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يب الدعاية األملانية إىل درجة أنه كان يصعب على اإلدارة االستعمارية الوصول تعددت طرق و أسال لقد

للحاكم العام للجزائر حول الدعاية  ر الذي بعثت به مصاحل األمنو لعل أكرب دليل على ذلك التقري. إىل املنبع

و الذي مل يكن معروفا  ائل،ببالد القب "إيراثناألربعاء ناث "من بلدة " رجاف بلقاسم: "اليت كان يقوم ا املدعو

بالثقة  حتضو كانت املناشري توزع سريا يف األسواق و بعض احملالت التجارية اليت كانت  1.لدى مصاحل األمن

عمي "بلدية  لبعض العناصر من و كذا األمر بالنسبة 2.وهران و تلمسان اجلزائر و يف كل من مدنملة الكا

  3.تعمارية بالتجسس لفائدة األملانمصاحل األمن االس مامته نالذي" موسى

لكن يف غالب األحيان كانت تتم الدعاية شفهيا بالطريقة التقليدية اليت يفهمها عامة الشعب، مركزة  

و كانت قد أشارت إحدى املراسالت األمنية من بلدية   .على رفضها للصهيونية العاملية، و قبوهلا للمبادئ الوطنية

و بشأن اخلرباء املتعاونني،  4.على احلد األدىن من الوثائق ها اقتصرتالدعاية و لكنإىل وجود أثار هلذه " منور"

: ، خاصة أوالئك الذين كانت تصلهم اجلرائد، كالسيد"دعاة لألملان"فأقل ما ميكن القول عنهم أم كانوا مبثابة  

السفر إىل باريس للعب دور ب من اجلزائريني فئة أخرى اهتمتكما   5.، من بلدية ندرومة"قباطي أمحد ولد حممد"

بوخلوة عبد اهللا، فيكون من : املدعو أما 6).العامرية حاليا" ( لورمال"سي أمحد املنصايل، من : الوسيط، مثل

  7.املساجني الفارين من أملانيا و استعمل كجاسوس لتقصي املعلومات و القيام بدعاية مؤثرة

وجهة ضد فرنسا االستعمارية، ألا ولدت لديهم شعورا اعترب العديد من اجلزائريني أن هذه الدعاية م

فهناك، . باالنتقام من االستعمار بطرق علنية دون االهتمام بالعواقب مادام أن إميام بانتصار األملان كان األقوى

ولد و بن زيان سي أمحد  8..."حتيا هتلر: "و الذي تلفظ بكلمة" نكرمانإ" ن عبد القادر ولد أمحد من بلدية زيا

أما بوكرت بن   9..."ألم ضد اليهود...ملاذا التأسف؟ سيحضر األملان: "من عني متوشنت، الذي صرح باخلري

بن : و سار على جه السيد 10.علي، فبحكم نشاطه احلزيب و ثقافته قام بنشاط كبري نظرا لتنقالته العديدة

   11.صاري حاج العريب من تلمسان

ة األملانية على اجلزائريني و سلوكام، من خالل املناسبات اليت كانت تقام و قد ملسنا جليا تأثري الدعاي

عندما يهم جبمع " باحلاج الزعيم"من وصف هتلر " الرباح"خالل احلفالت العائلية، مثل األعراس، حيث مل يتوان 

يت كانت تقام يف كما تفنن شيوخ احللقات األسبوعية ال  12.األموال املهداة من قبل احلاضرين إىل أهل العريس

                                                                                                                                                         
- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemp.., T2.., op.cit.., pp 584-585. 
1- A.W.O, B, 4476, GGA, dir.sec.gén. N° 1/349/pol/7, Alger le 28/07/1941. 
2- A.W.O, Pref.Oran, CIE, N° 645..,  décembre 1941. 
3- A.W.O, B 4476, GGA, Dir..de la sécu..Gle.., N° 5224-J, Alger le 08/03/1941. 
4- A.W.O, B 4476, Arron..Tlem…, Commi..Pol..Nemours, N° 231/S, du 09/08/1941.  
5- A.W.O, B, 4480, état d’esprit des populations musulmanes, S/P de Tlemcen, 25/03/1939.   
6- A.W.O, B, 4476, GGA, Alger, dossier propagande Allemande, 1940. 
7- A.W.O, B, 4476, GGA, Alger, 15/05/1941.  
8- A.W.O, B, 4480, rapport du procureur général, Alger, le 15/05/1941. 
9- A.W.O, B, 4480, GGA, Alger, le 10/07/1940. 
10- A.W.O, B, 4480, depart. Oran, S/Pref. de mostaganem, N° 239 du 26/12/1940. 
11- A.W.O,B , 4480, Préf d’Oran, CIE N° 558 du 21/07/1940. 
12- A.W.O, B, 4476, Police spéciale, Oran, N° 2601 du 20/07/1943. 
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األسواق الشعبية مبدح خصال هتلر عرب ترديدهم لقصائد الشعر امللحون و كانت أماهلم فيه كبرية لتخليصهم من 

  1.االستعمار

الواقع أن هذا التجاوب مل يقتصر فقط على القطاع الوهراين بل كان ملموسا يف كل مناطق البالد حيث 

و على  1941.2منذ سنة  يد على أثار الدعاية األملانية يف األوساط اجلزائريةقام خمربي اإلدارة االستعمارية بالتشد

ر يف خطورة املناشري اليت كانت تلقيها الطائرات األملانية على جبهات القتال و يف بالد املغرب، و اليت كانت تظه

إشراكهن يف الدعاية  سواء اندين أو املدنيني، و حىت النساء مل يسلمن من شكل صور، معاناة اجلزائريني

، األسبانأما . و كانت مناطق أخرى ترتقب زوال اإلدارة االستعمارية الفرنسية من اجلزائر على يد األملان 3.األملانية

و هذا ما يكون . ، فقد نسب هلم مشروع تنظيم استفتاء شعيب من أجل ضم القطاع الوهراين إىل إسبانيااألسبان

  . و كأننا عدنا إىل القرنني السابع عشر و الثامن عشر 1941.4س أكتوبر اإلسباين يف اخلام" القنصل"قد صرح به 

بالرغم من تنوع مصادر دعايتها و تعدد مواقفها املساملة،فإن أملانيا كانت تثري دائما خماوف احللفاء، و  

روط اهلدنة أما بالنسبة ملوقفها من فرنسا فنكتفي ذه اجلملة اليت جاءت ضمن ش 5.حىت أصدقائها داخل احملور

األملانية  -باإلضافة إىل تنصيب جلان اهلدنة. " حبق الدولة األملانية فسخ شروط اهلدنة يف أي حلظة"و القاضية 

املخطط كان جاهزا  من هنا يبدوا واضحا أن 6.اليت أوكلت هلا مهمة اإلشراف على تنفيذ اتفاقية اهلدنة - اإليطالية

  .متنع ذلكأن " يفيش"حكومة  جاهزا للتنفيذ، و لن يكون مبقدور

إىل جانب نشاطهم الدعائي يف املغرب، فقد ركز األملان اهتمامهم يف اجلزائر على مناجم احلديد يف 

يف  ةو قد لقيت الدعاية األملاني 7.من أجل تغطية احتياجات صناعتهم احلربية يف هذا الظرف بالذات" الونزة"

أو .ب اجلزائريصة تلك اليت كانت تنشط داخل حزب الشعاجلزائر أصداء اجيابية عند بعض األوساط الوطنية، خا

  .ون و املعتقالت األملانيةيف أوساط السجناء العائدين من السج

مجعية جبهة العمل "تدعى " منظمة نازية"باجلزائر،  1934، أن األملان أسسوا يف سنة عض املصادرب تذكر 

، 1939و مع مطلع سنة .مدعمة من طرف القنصل األملاين L’Association du front du travail Allemand" األملانية

و .زاد اهتمام األملان بالوضعية االقتصادية و السياسية للجزائر و شرعوا يف إحصاء رعاياهم املوجودين بداخلها

                                                 
1- A.W.O, Préf. D’Oran,  CIE, N° 225.., Septembre 1942.  
2- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp… t2, op.cit, p 555. 
3- Recham (Belkacem),…, op.cit, p 146. 
4- A.W.O, Pref.Oran, CIE N° 533, octobre 1941. Et CIE N° 645, décembre 1941.Voir aussi Ageron, c.h.., 
op.cit.., p 555.            

        مصاحل بالده يف حوض البحر الذي رأى يف التقارب الفرنسي األملاين اجلديد خطرا على " موسوليين"عندما متت اهلدنة بني فرنسا و أملانيا، أقلق ذلك الزعيم الفاشي  - 5

  :أنظر.املتوسط األبيض

- Reinhard Marcel…, op.cit, p 480. 
6- Duroselle (Jean Baptiste) Histoire des relations internationales.., op.cit.., p 281.  
7- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord en.., op.cit.., p 106. 
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خبصوص بعض الفرنسيني أعضاء يف احلزب الشعيب الفرنسي، فكانوا مدعمني لفكرة التعاون مع أملانيا و تبنوا 

    1.ر اجلديدة اليت طرحتها الثورة الوطنية حلكومة فيشياألفكا

 Radio" راديو برلني"كما ينبغي اإلشارة إىل الدور الفعال الذي لعبته خمتلف قنوات الدعاية األملانية، من 

Berlin  باريس العاملي"إىل حمطة "Paris Mondial  اليت أصبحت حتت الرقابة األملانية، حيث كان من ضمن طاقمها

يونس "قام التونسي و قد 2.احملطة ، كمنشطني باللغة األمازيغية يف هذه"اخيربوشن"و " راجف بلقاسم: "جلزائريانا

، و أحد املنشطني يف احملطة نفسها، بعمل دعائي جبار لصاحل اجلزائريني عندما كان خياطبهم و يقول هلم "البحري

فهل هذا كله كان كافيا  3"...شكيب أرسالن"عد أن خالصكم على األبواب، و أن هتلر قد أعطى كلمته و و 

  لتخليص اجلزائريني من معانام ؟
  

  المغرب فيالدعاية األلمانية  -ب
  

، Ribbentrop" ريبنرتوب"الذي تأثر خبطاب " بالفرج"من بني الزعماء املغاربة الذين تقربوا من أملانيا جند  

كما أطلقت إذاعة برلني . العرب عرب أرجاء العامل ، و الذي تأسف من خالله على وضعية1939جوان  21يف 

Radio-Berlin ( Zeesen)،حصصا باللغة العربية جتاه سكان مشال إفريقيا أظهرت من خالهلا موقفها املناهض لفرنسا .

: ، و اليت التقطتها املصاحل العامة لإلعالم يف اجلزائر، مايلي1939ماي  5و جاء يف إحدى احلصص اليت أذيعت يف 

لقد أرادت أن تبني للمسلمني املشاعر اليت .ليس ألملانيا ما تطلب السماح عليه، عكس الفرنسيني و الربيطانيني "

ألن عطف أملانيا لإلسالم دائم الوجود، عكس فرنسا و بريطانيا اللذين فتحا يف مستعمراما طريق .تكنها هلم

  4".السلب و العبودية

إذاعة برلني حصة خاصة مبناسبة ذكرى  ،خصصت 1939ي سنة و يف اليوم الثاين عشر من شهر ما

   1930.5للسادس عشر ماي " الظهري الرببري"

                                                 
1- ANOM, série K, 1K76, note du préfet du 14 janvier 1939 au GGA. DAF----Orts gruppe Algier, patronné par 
le consul général 
2 - Ageron (Charles Robert), « Contribution à l’étude de la propagande allemande au Maghreb pendant la            
deuxième guerre mondiale », in revue d’histoire maghrébine, N° 7 et 8 du mois de janvier 1977, Tunis,  p23. 
3 -  Ibid., p 24. 
4- ANOM, série H, 1H38, affaires indigènes et musulmanes, sous-dossier propagande Allemande 1938-1944/ Et 
voir aussi :  
- A.W.A, Préfecture d’Alger, CIE N° 765, Alger, du 25 mai 1939. 

مما أثار حفيظة الشبيبة الوطنية املغربية اليت رأت فيه مرحلة . راج القبائل الرببرية من نطاق الشرع اإلسالميمثل هذا املرسوم خطوة خطرية جتاه إخ  - 5

و استغل هذا املرسوم يف البلدان العربية للتنديد . جديدة من السياسة االندماجية  التفريقية اليت تنتهجها اإلدارة االستعمارية يف بالد مشال إفريقيا

صحفي عراقي و الذي مكث يف " يونس البحري"و قد فتحت هذه اإلذاعة مكتب عريب حتت قيادة . فرنسية املنتهجة يف مشال إفريقيا بالسياسة ال

و  .مشال إفريقيا على تطور الفكر السياسي لدى مسلميو قد وزعت أيضا مناشري، مما جعل هذا النوع من الدعاية يؤثر حتما .املغرب خالل الثالثينات

املغرب ف السياسة القبائلية املطبقة يف اجلزائر، فإن السياسة الرببرية يف املغرب كانت إحدى اجلوانب املعلن عنها للمهمة الفرنسية يف بالد على خال

  :ملزيد من املعلومات ينظر".مبفتاح سيطرتنا يف املغرب"لدرجة وصفها عند البعض . العريب
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. ال تزال قيد الدراسة اجتاه املغاربة أثناء احلرب العاملية الثانية "الرايخ الثالث"دعاية اليت طورها ال كما أن

الثالث قد أمهلوها بطريقة العربية اليت انتهجها الرايخ املؤرخني األملان الذين اهتموا بدراسة السياسة  ألن البعض من

أعماهلم املخصصة للعالقات اليت كانت تربط حكومة الرايخ الثالث بالوطنية العربية يف املشرق  حبيث أن.غريبة

عية العريب مل تعتمد املصادر احلقيقية، سواء كانت فرنسية أم مشال إفريقية، الوحيدة الكفيلة بإعطاء معلومات واق

  1.قد تساعد على تقدير االنعكاسات اليت خلفتها الدعاية النازية يف األوساط املغاربية

غري أن الدعاية األملانية يف البالد املغاربية عموما و بالد املغرب على وجه اخلصوص، قد خضعت 

، 1936كتوبر من سنة أ 24 يف" شيانو"الكونت  مع ملعطيات عديدة منها ما ارتبط بإيطاليا، إذ اتضح من لقاء هتلر

بأن أملانيا سوف لن يكون هلا أي أطماع يف حوض البحر املتوسط، و أا سوف ترتك أمور املنطقة حللفائها و 

  1940.2أوت  20، و قد أعادة وزارة اخلارجية األملانية نفس املوقف يف بالتحديد إيطاليا
  

   تونس في الدعاية األلمانية – ج
  

عية تونس مع بداية احلرب العاملية الثانية حيث بدأت األحداث ااورة تستقر ا تغريت وض آليةبطريقة   

و لعل األحداث املناهضة لليهود اليت حدثت يف منطقة .شيئا فشيئا إىل أن واصلت حركة املد الداخلي تقدمها

  3.يف تونس هي البداية للحملة الدعائية األملانية ،1941يف ماي " قابس"و يف  1940يف أوت " الكاف"

أخذت الدعاية األملانية طريقها إىل بعض العناصر الدستورية من احلركة الوطنية بسبب إقدام السلطات   

و آخرون حنو السجون " املنجي سليم"و " بورقيبة"االستعمارية على توقيف و نفي الزعماء الكبار من أمثال 

التونسية يف العمل السري حماولة استغالل الظرف  فدخلت املقاومة.1938العسكرية بعد أحداث التاسع من أفريل 

الذي كان " السياسي اخلامس نبالديوا"فتشكل ما يعرق .اجلديد الذي فرضته اهلزمية الفرنسية أمام اجليوش األملانية

 4.هدفه تنشيط الدعاية الوطنية

                                                                                                                                                         
- ANOM, série H, S.serie 11H51, affair..indig..et musulm.., bulletin d’information N°7 du 18 septembre 1939.Et 
voir aussi : Sous-série, 32H6 rapports politiques et périodiques de presse, situation politique et économique du 
Maroc. Et GGA, série, 9H32, rapport hebdomadaire du 23 septembre 1939 de la direction de la S/G du GGA. 
- Ageron Charles Robert, Politiques coloniales au Maghreb.., op.cit.., p109. 
1- Ageron (Charles Robert), L’Algérie algérienne de Napoléon III à de Gaulle…, op.cit, p 

رب البحر املتوسط حبر إيطايل، و أي تغيري مستقبلي يف موازين القوى يف املتوسط يعت:"جاءت كلمات هتلر واضحة و معربة يف هذا اللقاء حيث قال - 2

 .."حرية التصرف حنو الشرق و حنو مناطق البلطيق، فلن حيدث أي صدام بني املصاحل األملانية و اإليطالية ألملانياو إذا كان . لن يتم إال لفائدة إيطاليا

  :أنظر..". علينا أن نرتك إليطاليا احلرية املطلقة يف إعادة بناء و توجيه املنطقة العربية:"فقد جاء فيه 1940أوت  20أما يف تصريح 
- Ageron Charles Robert, L’Algérie algérienne de Napoléon III.., op.cit.., p173. 
3- Le Tourneau (Roger), Evolution politique de.., op.cit.., p 95. 

فجندت العناصر الدستورية اليت . 1938أفريل  9دواوين من هذه النوع يف أعقاب توقيف زعماء احلركة الوطنية بعد أحداث يف الواقع ظهرت عدة  - 4

 1939األدغم باهي و خفشة اهلادي و السعيدي اهلادي، كل طاقاا و حاولت توظيفها منذ أواخر سنة : ، من أمثالمل تشملها بعد موجة االعتقال

السرية حتث فيها الشعب التونسي على القيام بأعمال ختريبية و الضغط على السلطات االستعمارية حىت تفرج عن املعتقلني يف إصدار املناشري 

  :للمزيد من التوضيحات ينظر إىل كل من. السياسيني

  )ص 512.(1991، الوطن و الصمود، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، )حممد احلبيب(املوهلي  -
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لجنة املقاومة اليت سخرت أملانيا وسائلها الدعائية لفائدة الوطنيني التونسيني من ذلك أا مسحت ل 

األملانية إلرسال عدة بالغات و " هنا برلني"شكلها أعضاء الديوان السياسي اخلامس من استعمال أمواج إذاعة 

  1.نداءات للشعب التونسي و املغاريب لكسر احلصار الذي فرضته السلطات االستعمارية على التونسيني

املراحل األوىل من احلرب، كان منتشيا بانتصار دول  إن اإلحساس العام الذي انتشر يف بالد املغرب يف  

ر و أملانيا على فرنسا، األمر ذاته وجد يف تونس الذي رأى بأن األوضاع ال ختتلف كثري حبلول األملان عما  احملو 

احلبيب "لذلك حذر أصدقائه ضد الدعاية األملانية و كتب يف هذا الشأن رسالة إىل صديقه . كانت عليه من قبل

منذ اهلزمية الفرنسية و توقيع اهلدنة مع األملان، و أنا أستقبل العديد من أبناء بلدي من كل :"جاء فيها" ثامر

و من خالل احلديث معهم تيقنت بأن غالبيتهم يؤمنون ..منهم الطلبة و التجار و احملامني. األوساط و املستويات

سا عقوبة إهلية و أن سيطرا يف البالد قد انتهت و أن إن االعتقاد السائد هو أن هزمية فرن..بانتصار دول احملور

 2.."خالص األمة العربية لن يأيت إال من األملان

، يف قمة 1942أظهرت غالبية الفئات الشعبية التونسية مشاعر مساندة لألملان منذ النصف الثاين من سنة   

يها السلطة االستعمارية الفرنسية كانت تشري اإليطايل للبالد، و كل الشهادات اليت حتصلت عل-االحتالل األملاين

  3.حبيث أصبح التوجه يف األوساط الشعبية مساند لألملان.إىل ذلك

كما أن األملان من باب إلظهار حسن نواياهم جتاه التونسيني، مسحوا ألعضاء الدستور اجلديد من إعادة   

و على مستوى عال أقدم الوزير . لبلديةتنظيم حزم و تويل بعض الشؤون التونسية على مستوى اإلدارات ا

على مستوى دار احلسني، من تنصيب جلان متثل خمتلف شرائح اتمع التونسي تكون  Rahn، "راهن"األملاين 

و كلف بعض " الشعب"و " إفريقيا الفتاة: "كما مسح بظهور اجلرائد الدستورية مثل.مهمتها املراقبة و التوجيه

اليت بدأت تبث براجمها من تونس بداية Radio-Patrie " إذاعة الوطن"ملاين من تسيري حمطة املناضلني ذوي التوجه األ

 1943.4جانفي  5من 

، بدأت القوات األملانية ترتاجع عن األراضي الليبية بفعل تقدم القوات اإلجنليزية، غري 1941مع اية سنة  

صدقاء العرب و طالب بدعم الدعاية األملانية يف واصل يف التذكري بأن األملان هم أ" ريبنرتوب"أن اجلنرال 

                                                                                                                                                         
- Benslimane M, Souvenirs politiques, productions Cérès, Tunis, 1989. 
- Driss Rachid, Reflet d’un combat, institut supérieur d histoire du mouvement national, Tunis, 1996. 
1- Driss (Rachid), Reflet d’un combat.., op.cit.(323p). 
2- Ageron (Charles Robert), L’Algérie algérienne de Napoléon…, op.cit.., p197. 

يف إحدى االت التونسية " مصطفى كرامي"نقله املؤرخ التونسي حىت شرحية من الطبقة البورجوازية التونسية قد أظهرت نفس املشاعر حبسب ما -  3

بعض العناصر الدستورية اليت أظهرت ميوال جتاه املدعم من  املضاد لألملان مع غالبية السكان التونسيني" بورقيبة"عندما كتب حماوال مقارنة موقف 

  :أنظر كل من..متيقنة يف أن األملان هم أصدقاء العرب و أم سوف مينحوم احلرية بعد انتصارهم على احللفاء. األملان
- Kraiem Mustapha, In revue tunisienne des sciences sociales, Tunis, avril 1975, p 286. 
- Ageron Charles Robert, L’Algérie algérienne de Napoléon…, op.cit.., p198. 
4- Ageron (Charles Robert), L’Algérie algérienne de Napoléon…, op.cit.., p198. 
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يضع التونسيني يف ألن ذلك س. هم االستقالل عند اية احلربحة مبنحير و ذلك بتقدمي وعود ص األوساط التونسية

  1.ستجعل منهم حماربني و عمال لتغذية اآللة احلربية األملانية نفسية جيدة وضعية

  ونسالدعاية اإليطالية في المغرب و ت -د
  

دورا بارزا يف تفعيل العملية الدعائية اليت دعت إليها دولتهم  2اجلالية اإليطالية املقيمة يف املغرب أدت

و كانت . ، كانوا قد أنشئوها هلذا الغرضL’Italie Nouvelle" إيطاليا اجلديدة"بواسطة جريدة أسبوعية، تدعى 

عدد ممكن من السكان املغاربة، حيث بدأت تنتقد تعرض باللغتني الفرنسية و اإليطالية حىت تستقطب أكرب 

  .بشدة السياسة الفرنسية يف البالد

: بالدار البيضاء، و اليت كانت حتمل عنوان" الدار اإليطالية"كما طبعت املناشري اليت كانت تنشرها يف 

و قد وجدت .اجلرمانية، لتمجيد احلضارة الالتينية على حساب احلضارة "اإلحتاد من أجل الدفاع عن اإلمرباطورية"

هذا الوضع أدى باملصاحل الفرنسية  . موزعة يف كل أرجاء مشال إفريقيا" طنجة"بعض املناشري املكتوبة يف مدينة 

املضادة للجوسسة بوضع حد لنشاط مجاعة مغربية متكونة من سبعة أفراد مت تقدميهم أمام احملكمة العسكرية 

  1941.3بالدار البيضاء يف جويلية 

أن الدعاية اإليطالية بدأت تتالشى يف املغرب بعد دخول البعثة األملانية مما أدى إىل تصادم يف غري 

فعادت إيطاليا إىل مربعها املتمثل يف تونس، أين حاولت بسط نفوذها فيه .املصاحل و األهداف بني الدولتني

  .ن كسب تعاطف سكان مشال إفريقيامستغلة العدد الكبري ملواطنيها الذين كانوا يعيشون يف تونس حىت تتمكن م

، مبحاولة حتسني صورة إيطاليا لدى التونسيني متهمة يف نفس الوقت Radio Bari" إذاعة باري"فقامت 

أما عن اجلالية األوروبية اليت كانت موجودة يف  4.فرنسا مبحاولتها جتويع التونسيني و حتطيم البالد خدمة ملصاحلها

و اليت " باملطالب الفاشية"وجودها حتت ضغط متنامي بسبب ما اصطلح عليهتونس، فاألمور اختلفت بفعل 

الذي خلف عدد من الضحايا، ما أدى إىل  1940زادا انتشارا القصف اجلوي اإليطايل على تونس يف جوان 

 5.تعفن األجواء بني الفرنسيني و اإليطاليني خاصة

تعقد  1942و بدأت منذ سنة . و املادية يف تونس جندت الدعاية الفاشية اإليطالية كل طاقاا البشرية

فبدأت تصرفام . بانتظام لقاءات دورية بني مواطنيها و حتثهم على التظاهر أمام القنصلية اإليطالية يف تونس

                                                 
1- Ibid.., p 198. 

بيضاء و الرباط و فاس و مكناس، و كان الدار ال: مواطن إيطايل منتشرين يف املغرب و متمركزين يف مدن 16760لقد قدر قوام هذه اجلالية بـ  - 2

  :ينظر يف هذا الباب إىل . %92غالبيتها منتمون إىل احلزب الفاشي اإليطايل، 
- ANOM, GGA, série, 9H43, La politique italienne en zone française du Maroc en 1938.Et voir aussi : 
- Levisse-Touzé Christine, L’Afrique du Nord dans.., op.cit.., p 110. 
3- Archives du MAE, 2e guerre mondiale 1939-1945, Vichy-Maroc., volume 35 ? Sur la propagande étrangère au 
Maroc, 9 juillet 1941.(Cite par Levisse-Touze.., dans :L’Afrique du Nord dans.., op.cit..,p 110. 
4- Archives du MAE, 2e guerre mondiale 1939-1945, Vichy-Tunisie., volume 26, rapports franco-italien de 
l’Amiral Esteva du 7 décembre 1940.(Ibid.) 
5- Rey-Goldzeiguer (Annie), L’occupation Germano-italienne de la Tunisie, un tournant dans la vie politique 
tunisienne, in les chemins de la décolonisation de l’empire français 1936-1956,IHTP, octobre 1984, pp 325-340. 
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تزداد تطاوال على السلطات اإلدارية الفرنسية األمر الذي أثار خماوف التونسيني الذين مل يكونوا على استعداد 

  1.."املستعمر اجلديد..اإليطايل"بفكرة بقبول 

موال لبعض املخربين حىت جيمعوا هلا املعلومات الضرورية عن احلالة األكانت اللجنة اإليطالية تقوم بدفع 

و ركزت يف ذلك كل جهودها على احلزب التونسي اجلديد، إال أن نتائج ذلك كانت غري . العامة للتونسيني

  .اصة و أن تصرفام يف ليبيا هي اليت زادت يف احتقار التونسيني هلممرضية بالنسبة لإليطاليني، خ

أصبحت صورة إيطاليا، الدولة االستعمارية الكربى يف ليبيا، على لسان كل تونسي خاصة بفضل 

 عرب الالجئني النازحني من طرابلس الغرب الذين كانوا مبثابة القناة الواصلة بني ما كان جيري يف ليبيا و العامل العريب

و بذلك  2.بوابة تونس، من جرائم بشعة ضد السكان العزل و ما اقرتفه اإليطاليون من ب ممتلكات السكان

  . أصبحت الدعاية اإليطالية يف مشال إفريقيا دون تأثري

جتاه " هتلر"لعل أكرب مشكل واجه األطماع اإليطالية يف تونس هو ذلك املوقف األملاين الذي أوضحه 

حىت تتنازل له عن كل " فيشي"الذي كان ميين النفس بأن تدعم أملانيا مطلبه من حكومة " ليينموسو "أطماع 

الذي كان يعترب بأن العملية مستحيلة، على األقل " هتلر"األمر الذي رفضه .القواعد املوجودة على الرتاب التونسي

تعود هلا هذه القواعد عند اية احلرب  يف الوقت الراهن، و رمبا أن أملانيا كذلك، كانت تطمح هي األخرى يف أن

   3.و انتصارها على احللفاء

  

  

 
  

   ا�
����� �ا
د"��
�4ر  ا�3را��� ا
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، مل يكن ذلك مبحض "املخزية"و أمضت على اهلدنة ، 1940 عندما سقطت فرنسا أمام أملانيا يف جوان

فرهن بذلك النظام  4.مله و ألسطورة فرنسا اليت ال تقهربأك إرادا، و إمنا ايار لنظام اجلمهورية الثالثة

فال حكومة فيشي و ال حكومة املنفى و ال حىت احللفاء فيما بعد . االستعماري مستقبل كل اإلمرباطورية الفرنسية

  .اختلفوا يف طريقة التعامل مع األوضاع الراهنة ما دام أن األهداف كانت واحدة أمام عدو مشرتك

على كافة تراب على ضرورة احلفاظ على وحدة الصف للدفاع عن اإلمرباطورية " شيفي"ركز نظام 

جهوده جتاه اجلزائريني مستعمال شىت الوسائل، من حمطات إذاعية خمتلفة،  ركز خباصة كل والشمال اإلفريقي 

رة و لكل ستصبح اجلزائر عاصمة فرنسا احل 1940بداية من :"خاصة منها إذاعة اجلزائر، و صدق من قال أنه

                                                 
1- Rey-Goldzeiguer (Annie), L’occupation Germano-italienne de la Tunisie.., op.cit.., p 326. 
2- Archives du MAE, 2e guerre mondiale.., rapport de l’Amiral Esteva, n° T810, daté du 17 novembre 
1940.(op.cit.) 
3- Ageron (Charles Robert), L’Algérie algérienne de Napoléon…, op.cit.., pp 181-182. 
4- Rey-Goldzeiguer (Annie), Aux origines de la guerre d’Algérie 1940-1945,de Mers el Kébir aux massacres du 
nord Constantinois, casbah éditions, Alger, 2002, p 23. 
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كما قامت أجهزة املخابرات مبراقبة النشاط السياسي للوطنيني و غريهم من املوالني    1."اإلمرباطورية الفرنسية

  .و قامت بدورها على أكمل وجه 2."فيشي"لسياسة 
  

  ا
�زا�ر ��ور ا
���� ا
د"���� 
�����ء -أ
  

هدفها إطالع  توزع على كل املناطق،نت نشرة إعالمية يومية كا يف إصدار اإلدارة االستعمارية بدأت

، فكانوا ينتظرون شروط أما الفرنسيني 3".الدليل"السكان املسلمني على كل األحداث اليومية، و محلت عنوان 

اهلدنة على أحر من اجلمر، فتنفسوا الصعداء عندما علموا بسالمة األراضي االستعمارية لإلمرباطورية، فانضموا يف 

بأن ضمن هلم استمرارية مصاحلهم و " فيشي"فكانت دعاية الكولون لنظام  4".بيتان"ارشال معظمهم إىل نظام امل

  5. أمنهم

اإلصالحات "ميدان  ، حيث مشلت "فيشي"الفرنسية حىت مع بداية عهد  كومةاحلقد استمرت دعاية ل 

و إعطاء اإلشهار الالزم و طالبت من خالل مراسلة موجهة إىل والة العماالت الثالث، بتكثيف الدعاية " الومهية

لإلجراءات اهلامة اليت اختذا احلكومة لفائدة السكان اجلزائريني؟ من أجل إظهار النوايا احلسنة لفرنسا، من جهة، 

  6.و وضع حد للدعاية الكاذبة اليت حتاول أن تقلل من شأن فرنسا يف اجلزائر

و بدأت تبث من "ديغول"اجلنرال  بقيادة يالحظ أن دعاية حكومة  املنفى، سارتيف نفس السجل، 

على اهلدنة، و استمرت بنداءاا حنو شعوب املستعمرات " بيتان"، حىت قبل أن توقع حكومة "لندن"إذاعة 

عرب  1940جوان  18يوم Charles de Gaulle 7"ديغولشارل "و قد جاء يف خطاب . الفرنسية و خاصة منها اجلزائر

                                                 
1- Kharchi…, op.cit, p 327.   
2- A.W.O, 201 (BP), Bulletin N° 127 du mois d’Avril 1941. 
3- A.W.O, Boite, 4473, Affaires musulmanes, N° 14339/2s, Alger le 03/12/1940.  
4- Stora (Benjamin),   Ils venaient d’Algérie.., op.cit, p 91. 
5- A.W.O, Boite, 4476, commune mixte de Telagh, N° 582/C, du 01/09/1942   
6- A.W.O, Boite, 4476, GGA, direction des affaires musulmanes, CIE N° 551, Alger le 12/04/1941.  

احلرب العاملية  بدأ مسريته العسكرية أثناء .حمافظةمن عائلة بورجوازية .1890سنة  نوفمرب 2يف  "ليل"جنرال و رجل دولة فرنسي، ولد يف مدينة  - 7

له عدة كتابات حول الفكر و السياسية و اإلسرتاتيجية . .1940إىل أن أصبح جنراال سنة  1912سنة  يف اجليش األوىل عندما خترج برتبة مالزم أول

من الذين رفضوا . يف جوان من نفس السنة"رينود"مة و مساعد أمني دولة يف حكو  1940قائد لواء خالل معركة فرنسا يف ماي )1(.العسكرية

واصل مقاومته  .1940جوان  18س يف .ب.و منها أعلن مواصلة املقاومة السياسية و العسكرية عرب أمواج إذاعة ب" لندن"االستسالم، فتوجه حنو 

اللجنة "توجه إىل اجلزائر و شكل  1943مع مطلع جوان  و. لفرنسا احلرة احلقيقيبالرغم من كل العراقيل اليت كان يواجهها إىل أن أصبح القائد 

و يف جانفي . 1944اليت سوف تنبثق عنها احلكومة املؤقتة للجمهورية الفرنسية اليت استقرت بباريس سنة  CFLN" الفرنسية للتحرير الوطين

" مذكرات احلرب"ياة السياسية ليتفرغ لكتابة بعدها انسحب من احل. 1953إىل  1947من " جتمع الشعب الفرنسي"قدم استقالته ليؤسس  1946

متكن من . 1958ليستدعى مرة أخرى يف أعز األزمة احلربية و السياسية مع جبهة التحرير الوطين اجلزائرية يف ماي . 1959إىل  1954الشهرية من 

مث تفرغ لقضية . 1959يصبح رئيسا للجمهورية يف و بذلك . إقرار دستور جديد قائم على النظام الرئاسي و الذي أسس لقيام اجلمهورية اخلامسة

و بداية .عن طريق االنتخاب العام، قابل للتجديد بعد ذلك قام بتدعيم السلطة الرئاسية. 1962-1959الثورة اجلزائرية اليت شهدت ايتها يف عهده 

 28انسحب ائيا من احلياة السياسية الفرنسية يف . وطينبدأ يف تطبيق سياسة خارجية قائمة على اهليبة و النفوذ و االستقالل ال 1965من سنة 

  .1970نوفمرب  9تويف يف . بعد فشله يف االقرتاع حول النظام اجلهوي و إصالح جملس الشيوخ 1969أفريل 
- Petit Larousse illustre.., op.cit.., p 1347. 
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أقول لكم أن األمل ..  ، إنين أحتدث إليكم من باب معرفة الوقائعا ثقتكم يبضعو : "جاء فيه" لندن"ج إذاعة أموا 

و مل خنسر شيئا ما دام ..و من نفس اإلمكانيات اليت هزمتنا، ميكن أن يأيت النصر..ال زال قائما بالنسبة لفرنسا

يف يوم ما ستتمكن هذه و .. و يف هذا العامل احلر، هناك قوى عظمى مل تدخل املعركة بعد..أن هذه احلرب عاملية

عندها، ميكنها استعادة حريتها و ..القوى من حتطيم العدو، يومها على فرنسا أن تكون حاضرة للنصر

يف " ديغول"مقاال مطوال لنداء اجلنرال  "صدى وهران"و قد أوردت جريدة 1..."هذا هو هديف الوحيد..عظمتها

   2.أحد أعدادها

إىل االعرتاف باجلنرال ديغول كزعيم حلكومة املقاومة الفرنسية يف هذا املوقف هو الذي دفع بربيطانيا 

هلذا األمر، ألنه كان ميثل إحدى اخلطوات الرئيسية لوقف التقدم األملاين نفسه ب" تشرشل"اهتم  قد و  3.املنفى

   .حنو بالده

املنطقة الغربية  اصةاجلزائر و خ منذ البداية التقليل من شأن الدعاية األملانية يف" فيشي"حاولت حكومة  

و اشتد نشاط مصاحل األمن . للبالد، من خالل عملية حتليل هلذه الدعاية عرب كل بلديات الغرب اجلزائري

عندما كثفت من نشراا و مراسالا مع السلطات املركزية من أجل تفادي أي  1941،4االستعمارية يف صائفة 

العائدين من فرنسا أو من  إىل مدن غرب البالد اجلزائريونيصل  و خباصة عندما كان. مشاكل يف القطاع الوهراين

  5.أملانيا

فاحدث ذلك ختوفا من أن تفتح  1942،6كما نشطت الدعاية الديغولية يف القطاع الوهراين خالل صائفة 

صرة جيوش إىل ن 1942اجلزائريني يف ديسمرب " دارالن"و قد دعا األمريال  7.جبهة قتال جديدة يف إفريقيا الشمالية

   1..."إن فرنسا لن تتخلى عن واجباا جتاه املسلمني: "احللفاء و حكومة فرنسا احلرة، وكما قال

                                                                                                                                                         
  :نذكر" شارل ديغول"من أهم ما ألف ) 1(

- Le fil de l épée 1931- Vers l’armée de métier 1934- La France et son armée 1938- Mémoires de guerre en 4 
tomes 1954-1956. 
1- Reinhard…, op.cit, p 478.  
2- A.W.O, dossier presse, L’Echo d’Oran, du 18/06/1940. 
3- New-York Times, « British government recognizes General. Charles de Gaulle as leader of group to maintain  
 French resistance », June 28, 1940, p 01. Cité par: Chronology Of International Events, March 1938 To       
December 1941, Issued by the Department of State, December 18, 1941. (Department of State, bulletin,      
December 27, 1941, p 590.) 

اكم العام للعمالة ، جمموعة كبرية من مناذج هلذه املراسالت اليت كانت تصل مقر احل4476أرشيف مصلحة والية وهران، علبة : هذا الباب أنظر يف -  4

  .املنطقة الغربية من كل بلديات
5- A.W.O, voir la boite 4476, et spécialement : 
- Arrondissement de Mascara, C.M, N° 4821, du 05/08/1941. 
- C.M, de Zemmora, N° j1 342, du 31/07/1941. 
- S/P de S.B.A, N° 2206 C, du 04/08/1941. 
- Oran Pol état..,N° 315/S, du 31/07/1941. 
-Arrondis..Most, C.M Renault, N° 5727 du 11/08/1941. 
- Dép..Oran, C.M, Frenda, N° 2728 du 06/08/1941. 
- Arrondis.. Tlemcen, C.M de Montagnac, N° 4896, du 25/08/1943. 
- Commune de Most.., N° 5141, du 05/08/1943.  
6- A.W.O, ( BP), P/O, 201, CIE  N° 470.., Août 1942.  
7- A.W.O, ( BP), P/O, 201, CIE  N° 582..,  novembre 1942. 
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تواصلت الدعاية الفرنسية  حيثحىت بعد انتصار القوات املتحالفة يف مشال إفريقيا،بقيت األوضاع هكذا،

د بإجراء اإلصالحات الضرورية اليت ينتظرها الديغولية مركزة على ضرورة جتنيد اجلزائريني يف مقابل تقدمي الوعو 

، حيثهم 1943تعليمة إىل رؤساء العماالت الثالث، يف جوان " ديغول"و يف هذا اإلطار بعث اجلنرال . اجلزائريني

فيها على الرتكيز و العمل على تغيري عقلية اجلزائريني جتاه حكومة فرنسا احلرة، كما جرهم إىل حماربة دول احملور 

  2". فيشي"كانت عليه األمور يف عهد حكومة   عكس ما

و متاشيا مع األوضاع، اجنذبت دعاية الدول املتحالفة هي األخرى حنو استعمال وسائل متنوعة جللب 

اجلزائريني حنوها نذكر منها؛ االهتمام باندين اجلزائريني القدامى و اجلدد، و التوزيع ااين للمواد الغذائية، و زيارة 

: سكري بوهران و تلمسان، و االتصال بعدة شخصيات جزائرية مسلمة مبنطقة الغرب اجلزائري نذكر منهمدار الع

أخ املستشار العام بسيدي " اللوت"من سيق، و " ابن ديدونة حممد"نائب مايل سابق، و " ابن حليمة حممد"

  3.مستشار عام" بالعريبابن خدة "بلعباس، و أخريا، 

النتصارات للتقرب أكثر فأكثر من شخصيات جزائرية أخرى، حىت و لو كان ذلك اغتنم احللفاء وترية ا 

، حيث كان بعض اليهود يقومون "التازي إدريس"مستشار عام، و " باشتارزي بن عودة"بطرق غري مباشرة، منهم 

نود األمريكيني، و تشري إحدى تقارير الشرطة إىل أن أحد اجل. بدور الوساطة بني األمريكيني و اجلزائريني املسلمني

إن األمريكيني يهتمون بالعرب مثلما : "جزائريني يف ضواحي عني متوشنتو هو من أصل عريب، يكون قد صرح لل

 ..."يهتم اإلجنليز باإلسرائيليني

، و قاموا بعرض الصور و توزيع املناشري و عرب مدن عديدةواصل احللفاء دعايتهم بفتح مراكز وثائقية 

و بيعت جمالت بأمثان . لعربية و الفرنسية تتعلق مبجهودهم احلريب يف سبيل القضاء على النازيةالدوريات باللغة ا

، اليت أصبحت تباع يف مدينة وهران منذ "النصر"، إىل جانب الة األمريكية "املستمع العريب"رمزية، منها جملة 

برعاية القنصل العام اإلجنليزي يف " سبوعأخبار األ"أمهها جريدة  كانت تصل جرائد من املغربكما  .1943نوفمرب 

عرب إذاعة لندن، و  ، اليت أذيع حمتواها"وثيقة األطلسي"ت من و كلها عمدت إىل نشر مقتطفا". طنجة"مدينة 

  . إذاعة موسكو، و إذاعة واشنطن األمر الذي مل تتجاهله األوساط اجلزائرية الكيسة

حاولت " فيشي"دافها من معسكر ألخر، فحكومة هكذا نرى بأن الدعاية االستعمارية اختلفت أه

دعائية مدعمة حفظ ماء الوجه لكربياء فرنسا املكسور بعد اهلزمية و التوقيع على اهلدنة املذلة، بإتباعها سياسة 

و " اللجنة الفرنسية للتحرير الوطين"حاول إنقاذ شرف فرنسا املفقود بتشكيله ف" ديغول" بالوسائل القمعية،  أما

بفضل  تمث بعدها الواليات املتحدة األمريكية، اليت متكن .ه على حليف فرنسا التقليدي، و هو بريطانيااعتماد

إمكانياا العسكرية كسب تعاطف اجلزائريني الذين كانوا يأملون يف أن تتحسن ظروفهم عما كانت عليه من قبل، 

                                                                                                                                                         
1- Nouschi( André), La naissance du nationalisme.., op.cit, p 132. 
2- A.W.O, Boite, 4480, rapport du commissariat à la coordination des aff.musul, N° 2, Alger le 21 juin 1943. 
3- A.W.O, Boite, 4477, rapport du CIE Oran, N° 280 du 20 mars 1943.  
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 ناف نشاطها السياسي و مطالبة القواتو خاصة الطبقة السياسية و املثقفة، اليت رأت يف ذلك فرصة الستئ

 .املتحالفة حبقوق الشعب اجلزائري
  

   &# ا
�7رب و �و�س ��ا�����ز أ��
�ب ا
د"��� ا��ر���4 و -ب
  

خاصة بعد .نشطت الدعاية اإلجنليزية يف مشال إفريقيا مع دخول التمثيل الدبلوماسي األمريكي يف املنطقة

و نشطت يف تونس، خاصة، بوضعها شبكات . مدن مشال إفريقيافتح عدد من القنصليات األمريكية يف

استعالمية استطالعية تقوم برصد حتركات كل السفن العابرة للبحر األبيض املتوسط، و تقوم بإرساهلا إىل جزيرة 

مكان  مل تكن قادرة على إجياد" فرنسا احلرة"كما أن عناصر . مالطة، أين يوجد املركز االستعالمي اإلجنليزي العام

هلا يف مشال إفريقيا،لدا جلأت إىل بعض احملاوالت الفاشلة يف اجلنوب اجلزائري مل تكن كافية لتمكنهم من التوغل 

   1.يف األوساط السكانية

من الواضح أن مشال إفريقيا يف هذه املرحلة كانت حتت تأثري التيار الفيشيسيت املناهض للتيار الديغويل، 

هنري "و هي فرع حلركة  ،Combat" الكفاح"صار فرنسا احلرة باستثناء جريدة حبيث مل نلحظ أي نشاط ألن

و عليه، مل يتمكن أنصار ديغول  2.،و اليت حافظت على تعداد جد حمدود" روين كابيتان"، التابعة يل " فريناي

  .لفاء يف مشال إفريقيا، تاريخ نزول قوات احل1942إىل غاية  1940من التأصل يف مشال إفريقيا يف املرحلة املمتدة من 

 إال أنه لوحظت حماوالت مترد، هنا و هناك،" ديغول"بالرغم من هذا احلصار املفروض على أنصار 

قد حتصل على تأشرية خروج  Odic" أوديك"أن اجلنرال  3بعناصر ديغول، حيث تذكر بعض املصادر، قلاللتحا

كما لوحظت حماوالت مجاعية قام ا . اضي األرجنتينيةمن املغرب اإلسباين يف حماولة له اللحاق بكندا عرب األر 

 .1941بعض الطيارين الذين غادروا مدينة وهران متجهني إىل منطقة جبل طارق يف أكتوبر 

واصل اجلنرال ديغول جهوده يف إقناع اجلنرال ويقان االلتحاق به و مواصلة الكفاح، فبعث له برسالة يف 

ن يكون إىل جانبه و يدعم قوات احللفاء اليت تعتزم حتضري عملية كبرية يف مشال يطلب منه رمسيا أ 1941فرباير  24

  .إال أن ويقان مل جيب على الرسالة بسبب ما تضمنته من كلمات جارحة. إفريقيا

أما الصحافة احمللية فهي تنتهج جا معاديا للدغوليني، حبيث مل تشر إىل أدىن حركة التحاق بصفوف 

عكس من ذلك فقد أسهبت يف اإلشهار إىل اهلجوم اإلجنليزي على دكار و إىل معركة سوريا، و بال. أنصار ديغول

                                                 
و إجياد منفذ هلا هناك ميكنها من فتح  1941ية للتيار الديغويل التوغل يف اجلنوب اجلزائري، بداية من شهر مارس حاولت بعض العناصر املوال  -  1

  :ينظر يف املوضوع إىل. جبهة جديدة متكنها من بعثرة أوراق حكومة فيشي و دول احملور

- SHD, MDN, 1P33,, note d’information n° 106, du secrétariat d’Etat aux colonies, datée du 24 mars 1941. 
2- Danan (Yves Maxime),La vie politique a Alger de 1940 a 1944,LGDJ, Paris, 1963, p 27.  
3- Archives des MAE, guerre 1939-1945, Vichy-Tunisie..., vol. 42, note de Bergeret à l’amiral Darlan datée du 
28 novembre 1941, indiquant que le général Odic, ancien commandant en chef des forces de l’air en AFN, atteint 
par la limite d’âge en aout 1940, a demandé un visa de sortie pour se rendre en Argentine ou son beau-frère était 
vice-consul. Darlan exige des sanctions contre le responsable de la délivrance du visa.(Cité  par Levisse -Touze.., 
in L’Afrique du Nord en guerre..).. 
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" الكفاح"دورا بارزا يف املسألة بفضل جريدة " كابيتان"و أدت حركة .مما غذى  بشدة الدعاية املناهضة للحلفاء

 .اليت كان هلا تأثريا واضحا على أهايل مشال إفريقيا
  

  � إ
! ا���ظ�ر&ر��� �ن ا
�ز��: را���
  

إن التسويات اليت متت بعد احلرب العاملية األوىل مل تأيت باحللول األنسب للمشاكل الدولية باعتبار أن 

من هنا حتققت أطماع فريق على . النهاية شهدت تطبيق إرادة الغالب و شروطه على ضعف املغلوب و قهره

لذي ظهر يف أوروبا، على وجه اخلصوص، و الذي حساب األخر و كان ذلك تعبريا عن ميزان القوى اجلديد ا

أما األملان، فكانت بالنسبة هلم . أفرز النفوذ الكبري الذي متتعت به كال من اإلمرباطوريتني الربيطانية و الفرنسية

فأبرموا معاهدة فرساي . هذه املقررات مبثابة املساس بكرامتهم و إذالهلم و تركت لديهم شعورا باإلهانة و النقمة

لفرنسا و  تدفع كتعويضات حرب  - العقابية اليت جردم من أراض و سكان و فرضت عليهم عقوبات مالية

   1.فيهم شعور االنتقام حلني تتوفر الظروف امفتن. و عسكرية، و منعتهم حىت من الدفاع عن حقوقهم - بريطانيا

اجلبهة الشعبية، األمر الذي جعلها  كما تأثرت السياسة الفرنسية قبيل احلرب العاملية الثانية بفشل مشاريع

فتوترت عالقاا مع األنظمة الدكتاتورية، يف أوروبا، و تعقدت أمورها . عرضة ملشاكل اقتصادية و اجتماعية شىت

اليت مل تتحمل ما أمسته " هدالديي"يف مستعمرة اجلزائر، اليت بقيت إىل أخر حلظة تأمل يف التفاتة من حكومة 

  2".لتجنيدباملساومة مقابل ا"

جمموعة حلقات متصلة مع  ت األحداث الدولية يف ظرف زمين قصري جدا لتتبلور يف شاكلةتسارع

و إذا . فاحلدث العاملي ما إن ينتهي حىت يبدأ األخر، و بالتايل فهو يتأثر مبا سبقه من أحداث. بعضها البعض

أحداث سبقتها بفرتة زمنية معتربة قد تصل طبقنا ذلك على موضوع دراستنا، لوجدنا التأثر الواضح هلذه احلرب ب

أما . هذه األحداث بدورها جتتمع كعوامل لتشكل األسباب البعيدة، أو الغري مباشرة للحرب 3.إىل عشرون عاما

 . األسباب القريبة، أو املباشرة، فهي بالنسبة للحدث الدويل أقرب من النقطة اليت أفاضت الكأس

تقل أمهية، جعلت األحداث تسري خبطى ثابتة حنو تأزم األوضاع  الواقع أن هناك أسباب أخرى ال 

باإلضافة إىل قضايا التعويضات  4الدولية، منها التناقض يف املسائل األوروبية الذي ظهر جليا بني فرنسا و بريطانيا

كما أن اخلطر   .و نزع السالح اليت أدت إىل تعزيز مواقف الدول املطالبة بإعادة النظر يف مضمون اتفاقيات الصلح

                                                 
يف هذه         و ".فرساي"مبوجب اتفاقية  1919جوان  28و بث يف مصريها يوم .لقد متحورت مقررات مؤمتر الصلح على القوة املركزية، أي أملانيا، اليت حضيت حبصة األسد  - 1

استعمل              و من أجل متديد أشغاهلم و تطبيق بنود االتفاقية . لوثيقة املكثفة و املعقدة نالحظ؛ مسائل احلدود، و مشكلة الضمانات املختلفة اليت انتزعت من األملانا

  :احللفاء ما يلي

               -بريطانيا- فرنسا: و ضمت كل من البلدان Cambon Jules" كاممبونجول  :"لقاءات دورية للمجلس األعلى للحلفاء، و مؤمتر السفراء برئاسة الفرنسي -    

  :للمزيد من التوضيحات أنظر. و جلان التعويضات) مراقبة نزع التسلح و املالحة( كما نصبت عدة جلان للمراقبة . بلجيكا اليابان و - ايطاليا

- Duroselle Jean Baptiste, Histoire des relations internationales.., op.cit.., pp 3- 16. 
2- Stora (Benjamin), Algérie histoire contemporaine…, op.cit, p 96. 

  ..380 ص ،مرجع سابقات الدولية يف القرن العشرين، العالق )رياض( الصمد  - 3
  .383، ص .. نفسهاملرجع  - 4
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الشيوعي الذي داهم دول أوروبا الغربية هو أيضا من األسباب البعيدة للحرب باعتبار أن الدميقراطيات الغربية 

  1.وجدت فيه سببا جلعل الدول الفاشية تم باخلطر الذي كانت متثله على أنظمتها

األمن و السالم العامليني و عدم قدرا على محاية " عصبة األمم"يضاف إىل كل هذه األسباب ضعف 

اللذين نتجا عن األوضاع اهلشة لفرتة ما بعد احلرب العاملية األوىل، فهكذا اتضحت أكثر أسباب تدهور األوضاع 

اليت مل ختدم يف " سياسة األمن اجلماعي"و بفشل العصبة فشلت . الدولية و انزالق العامل السريع إىل أتون احلرب

 2.م أن املبادئ اليت قامت عليها و الكامنة يف إجياد احللول للقضايا الدولية مل تنجحالنهاية سوى واضعيها ما دا

 Sudètes 3"السوديت"أما خبصوص قضية ضم النمسا إىل أملانيا، فقد وجد هتلر أا تستحق األولوية على قضية 

  ".الرايخ الثالث"بالرغم من أن كليهما حيوي يف إسرتاتيجية 

و تدخل قضية النمسا ضمن املساعي . كانت هلا األولوية  Anschluss 4"ساألنشلو "غري أن مسألة

. التوسعية ألملانيا من وراء حتريكها القوميات األملانية اليت سلبت منها بعد التسويات اليت متت يف مؤمتر الصلح

فرض محايته على فكان هتلر حيرك القوميات األملانية داخل الدول اليت كان يريد احتالهلا مث يتدخل عسكريا لي

   ...هذه األقليات رافعا شعار التوسع يف أوروبا ضمان للمجال احليوي األملاين
  

 إ&ر�.�� -��ل  � و �و(ف ا
�����رات ���� &#ا
�ز��� ا
��4ر� - 1
 

وجود مستعمرات مشال  اختلفت ظروف احلرب العاملية الثانية عن احلرب العاملية األوىل يف عدة نقاط أمهها   

و إذا مل تكن هناك ديدات صرحية على إفريقيا الشمالية خالل احلرب الكربى، . عنية ا إىل درجة كبريةإفريقيا م

باعتبار أا دارت بعيدا عن القارة، فإن احلرب الثانية كانت أكثر حضورا بسبب اخلطر الذي كان ميثله التحالف 

األمر الذي تطلب .الليبية -ية على احلدود التونسية، و احتمال فتحه جلبهة حرب. اإليطايل على املنطقة- األملاين

  5.من فرنسا االحتفاظ جبيش قوي فوق األراضي التونسية إىل جانب وحدات قتالية بالقرب من املغرب اإلسباين

من األخطاء احلربية اليت ارتكبتها فرنسا مع بداية احلرب العاملية الثانية أا بنت كل إسرتاتيجيتها على 

األمر الذي جعل قيادة أركان . للدفاع عن نفسها" خط ماجينو"ة ثابتة من وراء اعتمادها الكلي على جبهة دفاعي

                                                 
  .383، ص ..نفسه  - 1
حتول          التايل تكون وسيلة أن تكون جهاز إنقاذ للعامل من ويالت احلروب و ب املية األوىل، حيث أرادها مؤسسوهاجيابية للحرب العإحدى النتائج اال" عصبة األمم"كانت  - 2

انطالقا من املبدأ       وب لى احلر أن تكون حربا ع" ولسن"و قد أرادها الرئيس األمريكي .و يتم من خالل العصبة صيانة السالم العاملي.أي حروب إقليمية كانت أم دولية دون قيام

بعض أعضائها من  سيادة وفعجزت عن محاية استقالل .بريطانيا و فرنسا: لكن العصبة بقيت جهاز أورويب تسيطر عليه القوى التقليدية مثل. السالم وحدة ال تتجزأ القائل بأن

  .البعض األخر
كان      منحته لدولة تشيكوسلوفاكيا اجلديدة، و  1919غري أن قرارات مؤمتر الصلح لسنة .اية احلرب العاملية األوىلالسوديت إقليم كان خاضع للسيادة النمساوية إىل غاية  - 3

كانت هذه املسألة   و . وبالذلك اهتم هتلر ذا اجلزء من تشيكوسلوفاكيا كخطوة أوىل للم مشل األملان عرب كافة أحناء أور . يضم أكثرية أملانية كونه يقع على احلدود املتامخة ألملانيا

رئيس " بينس"ورفضت أملانيا حضور ".هتلر"و " مشربالن"و " دالدييه"و " موسوليين"حبضور كل من  1938سبتمرب  29من األسباب الرئيسية اليت أدت إىل عقد مؤمتر ميونيخ يف 

  .دولة تشيكوسلوفاكيا
 ،1937نوفمرب  5يف  منذ أن قرر هتلر، خالل اجتماعه السري مع مستشاريه و البعض من ضباطه الكبار" خ الثالثالراي"فكانت تعين ضم النمسا إىل " األنشلوس"أما مسألة  - 4

  :للمزيد من الشروحات أنظر".النمسا"و " تشيكوسلوفاكيا"اإلفصاح عن خمططاته السرية لضم كل األملان املوجودين داخل 

- Duroselle Jean Baptiste, Histoire des relations internationales…, op.cit, pp 202- 224. 
5- Martin (Claude), Histoire de l’Algérie française 1830-1962, éditions Aymon Fils, Paris, 1963..,p 289. 
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" اجلنرال بيوت"و " العقيد ديغول"جيشها ال تستخلص الدروس من اهلزمية البولونية، و ال تكثرت لتحذيرات 

Billotte.1   كما أن استدعاء ثالثة فرقDivisions اخلطوط احلربية للمرتوبول يف ربيع من  من مشال إفريقيا لتدعيم

و ما زاد يف هذه الشكوك . ، جعل الشكوك حتوم حول قدرة فرنسا العسكرية للتصدي للزحف األملاين1940سنة 

حينها طالب القادة العسكريني . La bataille des Flandre" الفالندر"للقوات الفرنسية أثناء معركة " الرتاجع الكبري"

ألن  .سراع يف إبرام هدنة مع األملان، قبل أن تتحول األمور إىل استسالم خمز و مهني لفرنسامن حكومتهم اإل

  2.تارخيها أكرب اهلزائم العسكرية يف جيوشها تسري حنو اهلاوية، و قد تتكبد
 

  ا
�ز��� ا
��4ر�� -أ
  

و  1940شر ماي هجومه الكبري يف الغرب على كل من؛ هولندا و بلجيكا و فرنسا؛ يف العا" هتلر"أطلق 

هلذا  ية و قد خططت قيادة األركان األملان ,. أاه يف العاشر من شهر جوان باحتالله األجزاء الكربى من فرنسا

مرت هذه . Le Plan jaune 3"األصفر املخطط"أطلقت عليه اسم  و قد.1938شهر أوت من سنة  اهلجوم منذ

  4.ةاحلملة مبراحل متميزة جعلت اهلزمية الفرنسية مؤكد

 المرحلة األولى -
و فيها متكن األملان من حتقيق ". غاملني"ماي، ميكن أن يطلق عليها مرحلة  19إىل  10امتدت من  

ماي عندما متكنت  16ماي، و الثاين يف  15الذين استسلموا يف " اهلولنديني"األول على : انتصارين حامسني

بعدما ظن احللفاء أن الدبابات األملانية  Ardennes" األرديني"ة املدرعات األملانية من خرق اجلبهة الفرنسية يف منطق

هذا االنتصار دفع باجلنرال .بسبب تضاريس املنطقة الوعرة" األرديني"غري قادرة على اخرتاق منطقة 

، ظنا منه أن Le Quai d’Orsayإىل حرق جزء كبري من األرشيف املوجود يف مقر وزارة اخلارجية " غاملني"الفرنسي

غري أن األملان غريوا من خطتهم و اجتهوا غربا حنو مدينة .قوات األملانية ستسري باجتاه باريس يف نفس اليومال

.1940من شهر ماي  19اليت وصلوها يف  Abbeville، "أبفيل"
5  

و هنا ينبغي اإلشارة إىل أن السرعة اخلاطفة اليت مت ا هذا اهلجوم األملاين تعود أساسا إىل املذهب 

 ألن يف النهاية، .باستعمال مكثف و مستقل للدبابات مع دعم جوي متواصل:  6رتاتيجي األملاين القائلاإلس

. الفرنسية عندما حاولت القيام بعمليات اإلنزال" الفرق البحرية"الطريان األملاين هو الذي قضى على معظم 

، للقيام بتعديالت وزارية داخل "غاملني"هذه األزمات و معارضته الشديدة للجنرال " بول رينود"فاغتنم 

                                                 
1 - Reinhard (Marcel).., op.cit, p 474. 
2- Martin (Claude), Histoire de l’Algérie française..,  op.cit.., pp 289-290. 
3- Deborine (G), La deuxième guerre mondiale, étude politique et militaire, éditions en langues étrangères, 
Moscou, s.d vers (1960 à 1963), p 74. 
4 - Duroselle (Jean Baptiste).., Histoire des relations.., op.cit, p 267. 
5 - Ibid..,  p 267. 
6 - Id.., p 267. 
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من الدفاع الوطين إىل الشؤون اخلارجية،أما " دالدييه"كقائد عام للجيوش الفرنسة، و نقل " ويقان" فعني.حكومته

  1.فقد عني كوزير دولة و استفاد من منصب نائب رئيس الس " بيتان"املارشال 

" ديغول"داخل حكومته اجلديدة، هي تعيينه للجنرال " بول رينود"من بني االسرتاتيجيات اليت أقدم عليها 

" رينود"فإن ذلك انطلق من قناعة  2نفسه،" ديغول"و حسب .يف منصب مساعد أمني عام لوزارة الدفاع الفرنسية

و احلكومة الربيطانية إذا اضطرت فرنسا إىل " تشرشل"بوزن الرجل و احتمال استعماله يف املفاوضات املقبلة مع 

  .مع األملانعقد هدنة 

    المرحلة الثانية -

إعادة ربط " ويقان"ماي إىل غاية بداية شهر جوان، فقد حاول من خالهلا  19هذه املرحلة من  دامت 

غري أن العملية فشلت بسبب املوقف املرتدد لإلجنليز للعملية .االتصال بني جيوش الشمال و جيوش الوسط

، من جهة ثانية، و استسالم اجليوش البلجيكية "بيوت"تها اجلنرال املرتقبة، من جهة، و احلادثة اليت راح ضحي

األمر الذي دفع الفرنسيني إىل إجالء القوات املرابطة يف الشمال عرب . ماي، من جهة ثالثة 28دون شروط يف 

جوان من سنة  3و انتهت العملية يف . بعدما ختلت جيوشها عن كل عتادها احلريب Dunkerque" دنكرك"منطقة 

1940.3 

  المرحلة الثالثة  -
عندما حاول تنظيم خط دفاعي " ويقان"ميزا احملاولة اليائسة اليت قام ا القائد العام للقوات املسلحة   

" اإليسن"و  Somme" السوم"فرنسي جديد يف احلدود الشمالية مع بلجيكا و اللكسمبورغ، حماذيا ملنطقيت 

L’Aisne فرقة بوضعه خلمسني Divisions  . ،إال أن هذه الفرق كانت تعاين نقصا فادحا يف األسلحة و العدد

و الظاهر أن األمل الفرنسي الوحيد كان يكمن يف . حبيث كان عليها التصدي حلوايل مائة و مخسون فرقة أملانية

وان، و ج 6يف " السوم"غري أن املعركة مل تتوقف، فاقتحم األملان جبهة .توقف اهلجوم األملاين، و لو لفرتة

 1940جوان، و مل يبقى للحكومة الفرنسية إال مغادرة العاصمة باريس يف العاشر من شهر جوان  7يف " اإليسن"

طعنة اخلنجر "فاعترب الفرنسيون ذلك. دخوهلا احلرب إىل جانب أملانيا و تدعيمها للمحور" إيطاليا"بعدما أعلنت 

 4".يف الظهر

                                                 
1 - Id... , p 268. 

و كل تعيني خضع ملعطيات خاصة ختدم .،أي ما بني اخلامس و السادس منه1940حصل هذا التغيري احلكومي يف األيام األوىل من شهر جوان  -  2

غري أن . فعال يف هذه احلكومة كعنصر" بيتان"بوجود " رينود"، عندما استقبل من طرف "ديغول"و قد اندهش . املصلحة العليا لفرنسا يف ذلك الوقت

و كان يرمي إىل أنه يستحسن احلفاظ .." األفضل لنا أن يكون يف الداخل و ليس يف اخلارج:" حيث قال. اعتربت ذلك يف صاحل فرنسا" رينود"تربيرات 

  :للمزيد من التوضيحات ينظر إىل. داخل احلكومة على أن يكون خارجها، و قد يشكل خطرا عليها" بيتان"على 
- De Gaulle Charles (General), Mémoires de guerre, L’appel 1940-1942.., op.cit.., p 57. 
3 - Duroselle Jean Baptiste., Histoire des relations.., op.cit.., p 268. 

سومر "        كان قد صرح لنائب الوزير األمريكي للخارجية السيد " انوشي"بالرغم من كل املؤشرات اليت كانت توحي بدخول إيطاليا احلرب، إال أن وزير خارجيتها الكونت  - 4

للكونت      Poncet François" فرانسوا بونسي"إال أن هذه املقولة قاهلا .أن إيطاليا لن تدخل احلرب ما دام هو على رأس الوزارة اخلارجية  Summer Welles" ويلز

  :طالع كل من. نفسه" شيانو"
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: ى أرض امليدان، عكف الدبلوماسيون على املناورة على جبهتنيو باملوازاة مع التطورات العسكرية عل

دعم التعداد و الطريان اإلجنليزي، و حماولة التأثري على إيطاليا إلجبارها على العدول عن موقفها العدائي ضد 

  1.فرنسا و دخوهلا احلرب

بإرسال  Churchill" شلونسنت تشر "فالوضعية األوىل، أفرزت رغبة بريطانية يف مساعدة فرنسا عندما وعد 

لكنه تراجع عن الفكرة عندما علم من اجلنرال الفرنسي . Escadrilles" سرية"إمدادات إضافية قوامها عشرة 

و قد جتلت عزمية بريطانيا يف مواصلة احلرب  2.نفسه، أن فرنسا ال متلك أي احتياط مهما كان نوعه" غاملني"

 3:م الربملان يف خطابه الشهري املقولة اليت بقيت عالقة يف األذهانأما" تشرشل"جوان عندما صرح  4 بأي مثن يف

من هنا مل يتمكن اإلجنليز من تلبية الرغبات الفرنسية يف الدعم املطلوب ألن أمن بريطانيا كان  ".لن نستسلم أبدا"

  .يتطلب بقاء كل قواا جاهزة على أراضيها

، و الذي شهد مغادرة 1940جوان  5لذي مت يف لإلشارة فقط، نذكر بالتعديل احلكومي الفرنسي ا 

 ، أما اللواءPaul Baudouin" بول بودوين"نفسه مبساعدة " لرينود"للحكومة، و عادت الشؤون اخلارجية " دالدييه"

  4.فأصبح نائب أمني الدولة للدفاع الوطين، و كلف باالتصال مع احلكومة الربيطانية" شارل ديغول" عميدال

أا كانت منتظرة بالنظر لكل املعطيات و املؤشرات  عنها ة الثانية، فأقل ما ميكن القولالوضعي فيما خيص

ماي  13يف دفرته اليومي بتاريخ  Comte Ciano" الكونت شيانو"و قد ذكر  1940.5مارس  8اليت كانت متوفرة منذ 

  .قد صارحه أنه سيعلن احلرب قبل اية الشهر" موسوليين"أن 

لقد قرر التصرف و ".يالدوش"اليوم و ألول مرة مل أجيب، و عليه ال ميكنين إقناع : " ائالق" شيانو"و أضاف 

و وحده، تطور األحداث العسكرية، .سوف يتصرف، إنه يؤمن بانتصار األملان و بالسرعة اليت حققوا ا ذلك

و حىت  6..."فال يوجد أي أمل غري أنه، و بالنظر للوضع احلرج للحلفاء،. بإمكانه أن جيربه على الرتاجع عن قراره

و مل يبقى أمام فرنسا و بريطانيا سوى  7".موسوليين"اقرتاحها عليه تونس مقابل احلياد مل يكن ليغري من قرار 

  .مع أملانيا" مشرفة"التفكري يف طريقة للتوصل إىل إبرام هدنة 
  

  �و(�ـ> ا
�د�ـ�  ���ـ;م و�ا - ب
  

                                                                                                                                                         
- Duroselle Jean Baptiste.., Histoire des relations..,  op.cit.., pp 269-271. 
- Reinhardt Marcel.., op.cit.., p 476.  
1 - Duroselle Jean Baptiste., Histoire des relations.., op.cit, p 268. 
2  Churchill (Winston), Mémoires de guerre.., La drôle de guerre.., op.cit.., pp 67-70. 
3 - Duroselle Jean Baptiste …, Histoire des relations.., op.cit.., , p 269. 
4 - Ibid.., p 269. 
5 - Id...,  p 269. 
6 - Id.. , p 269. 
7 - Ferhat (Abbas), Guerre et révolution d’Algérie, la nuit coloniale, T1, éditions Julliard, Paris, 1962, p 138. 
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اليت مل  Tours  "تور"، باجتاه مدينة 1940سنة  س يف العاشر من جوانالعاصمة باري احلكومة الفرنسيةغادرت 

هذا الرتاجع جرف معه . Bordeaux" بوردو"باجتاه مدينة  1رمت امتكث ا طويال أمام التهديدات األملانية اليت 

ت معها كل سيول من املدنيني الذين تدفقوا يف الطرقات هروبا من احلرب، أخذين معهم عائالت بأكملها، محل

جوان و دخلتها اجليوش األملانية بعد  14باريس يف  فسقطت 2.إنه النزوح بكل مأساته. ما متلكه من أشياء مثينة

فتأكدت حتمية اهلزمية الفرنسية  Dentz 3" دنتز"االستسالم املخزي جليشها و الذي تفاوض بشأنه اجلنرال األملاين 

ما هي الطريقة األقل ضررا املتاحة أمام احلكومة الفرنسية الفرنسية و من هنا كيف سيكون رد الفعل الفرنسي؟ و 

  للتقليل من صدمة اهلزمية الوشيكة و االستسالم ؟

ونداءات اإلغاثة جتاه احلكومة  و املداوالت املشرتكة مع احلكومة الربيطانية، 4تعاقبت االجتماعات احمللية، 

فلم جتد  احلكومة الفرنسية أمامها من . دون جدوىجوان، و لكن  16للنظر يف املسألة إىل غاية  5األمريكية،

إنه الغموض داخل احلكومة الفرنسية اليت اشتد فيها الصراع بني . خيارات، سوى مواصلة الكفاح أو االستسالم

 6 .من يريدون مواصلة الكفاح يف مشال إفريقيا و بني من يريدون البقاء يف املرتوبول

. لفرنسية، مل جتد السلطات حال أخر سوى اإلفصاح عن نيتها يف االستسالمأمام االجتياح األملاين لألراضي ا

أظن أنه : عن الكلمة السحرية بقوله" بالنشار"عندما أعلن اجلنرال الفرنسي  1940ماي  25و حدث ذلك يوم 

هذه اجلملة جسدت حجم الكارثة اليت أصابت  7.."يتوجب علينا االستعداد من اآلن إىل فكرة االستسالم

عندما صرحا أمام " رينود"و رئيس احلكومة " ويقان"و قد تدعمت بفكرة أخرى أطلقها كل من اجلنرال . رنساف

إا كلمة أكثر داللة من األوىل . حاليا" اهلدنة"أعضاء اللجنة احلربية الفرنسية بأنه ليس من املؤكد أن متنحنا أملانيا 

  8.رجال احلكومة الفرنسية و اليت أظهرت احلالة اليت كان عليها عدد كبري من

                                                 
". بيوم االحتضار"، و شبه اليوم العاشر من جوان La capitulation" االستسالم"أنه مل يكن أمام احلكومة الفرنسية أي حل غري " ديغول"اعترب  - 1

الواقع اجلديد  و بدا للجميع أن االيار التام هو. ألن إيطاليا هي األخرى قد أعلنت احلرب على فرنسا و بريطانيا و اجلبهة احلربية قد اارت متاما

  :ملزيد من الشروحات ينظر إىل. املفروض على فرنسا
- De Gaulle Charles (General), Mémoires de guerre, L’appel 1940-1942.., op.cit..,p 65. 
2 - Reinhardt (Marcel).., op.cit.., p 476. 
3 - Ibid.., p 476. 

: جتماعات يف كل منو قد توالت اال. ألا مل تقرر بعد احلل الذي ستختاره يف النهاية.رية من أمرهامنذ مغادرا باريس و احلكومة الفرنسية يف ح - 4

و كان حيضر هذه االجتماعات . و كانت مشتدة بني أنصار االستسالم و أنصار مواصلة الكفاح  Briare, Tours et Cangeكانج، بريار، تور و  

  .يف أا كانت متعلقة مبصري األسطول البحري الفرنسي الذي كان مرابطا يف البحر األبيض املتوسطو تكمن أمهيتها ".تشرشل"يف بعض األحيان 
ضمن للفرنسيني وصول العتاد و املؤن، و لكن فيما " روزفلت"غري أن . ليطلب منه التدخل" روزفلت"االتصال بالرئيس األمريكي " رينود"لقد حاول  - 5

فيما يتعلق بالنقاط الثالثة . الوحيد املؤهل الختاذ القرارات يف هذا الشأن" الكونغرس األمريكي"د، كما قال، إىل فاألمر يعو  يتعلق باجلانب العسكري

  :األخرية أنظر
- Duroselle..,  Histoire des relations .., op.cit, pp 268-276. Et aussi. : Reinhardt Marcel…, op.cit, pp 476-477. 
6 - Reinhardt (Marcel),.., op.cit, p 477. 
7- Gallo (Max), Une histoire de la 2eme guerre mondiale, 1940, de l’Abime a l’espérance, XO éditions, Paris, 
2010, p 134. 
8- Ibid.., p 134. 
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بول "أمريكية، مما أجرب - مساعدة بريطانيةجوان حامسا بالنسبة للفرنسيني الذين فقدوا األمل يف  16كان يوم   

لتشكيل حكومته بقائمة من املوالني لسياسة " بيتان"إىل تقدمي استقالته، ففتح ذلك اال أمام املارشال " رينود

 Pierre 2"الفالبيار "و بقي مرتددا يف قضية منح وزارة اخلارجية بني  1.العاشرة ليال اهلدنة يف نفس اليوم و على

Laval  شارل رو"و" ويقان"فاختار الثاين بعد استشارة كل من". بودوين"و "Roux Charles . من " بودوين"و كان

فاستدعى . حدة األمريكيةأنصار اإلبقاء على التحالف الربيطاين الفرنسي، و على الصداقة مع الواليات املت

و طلب منه نقل برقية للحكومة " دي لوكرييكا"بودوين، يف الساعة األوىل من اليوم املوايل، السفري اإلسباين 

   3.األملانية، األمر الذي مت على الساعة الثالثة صباحا

إنين أهب :"...ء فيهخبطاب، عرب اإلذاعة، إىل الفرنسيني جا" بيتان"و يف صبيحة نفس اليوم توجه املارشال 

لقد توجهت هذه الليلة إىل اخلصم حىت أطلب منه البحث معا عن سبل  4...نفسي لفرنسا للتخفيف من أالمها

 Rethondes" روتوند"يف  1940من شهر جوان  21و يف  5..."و عن وسائل كفيلة بوضع حد هلذه احلرب...للسالم

Rethondes مت السماع لشروط اهلدنة األملانية  1918،6نوفمرب  11نة هد و يف نفس العربة اليت وقعت فيها أملانيا على

  :األملانية اليت محلت مسؤولية احلرب لفرنسا، و جاء فيها

  .و إلغاء التعبئة نودتسريح اجل - 

  .يف األراضي احملتلةاملوجود السالح  كل  تسليم - 

  .وضع مراكز األسلحة حتت السلطة األملانية و اإليطالية معا - 

 .األلغام تسليم التحصينات و كسح - 

  .تعهد فرنسا بعدم احملاولة الستئناف احلرب - 

  7.إجياد ظروف جديدة لسالم عاملي من خالل االعرتاف بالظلم الذي تعرضت له أملانيا - 

  .السلكية و الالسلكية قالع إال بإذن، و ال باالتصاالتعدم السماح للبواخر مبغادرة املوانئ، و للطائرات باإل - 

8.جندي 100000يش الفرنسي بـأن حيدد تعداد اجل - 
 

                                                 
1 - Duroselle (Jean Baptiste), Histoire des relations.., op.cit, p 276. 

األوىل من سنة : ، تقلد منصب رئاسة احلكومة يف مناسبتنيChateldon" شاتلدون"يف  1883سنة  دمواليلة فرنسي، من رجل دو " بيار الفال" -  2

اجلوار مع إيطاليا، و طبق سياسة نقدية مبنية على امتصاص  ناتفاقيات حسحاول إبرام . 1936إىل  1935و الثانية من  1932إىل  1931

مث أصبح وزير أول للمارشال بيتان سنة . 1940اليت قامت يف جويلية " لفيشي"يس احلكومة يف أول حكومة أصبح وزير دولة و نائب رئ. التضخم

  :أنظر.1945و يعترب من الذين قدوا سياسة تعاونية مع األملان لذلك مت إعدامه سنة . 1942
- Petit Larousse illustre.., op.cit.., p 1458. 
3 - Duroselle (Jean Baptiste), Histoire des relations.., op.cit..  p 277. 
4 - Reinhardt (Marcel)…, op.cit, p 477. 
5 - L’Echo d’Oran du 18 juin 1940. 
6 - L’Echo d’Oran du 23 juin 1940. Et voir aussi : Reinhard Marcel…, op.cit, p 477. 
7 - L’Echo d’Oran du 23 juin 1940. 
8 - Reinhard (Marcel)…, op.cit, p 477. 
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و تواصلت حمادثات  1.كما تضمنت هذه الشروط بنود متعلقة باجلانب السياسي و باألسطول البحري

اجلانب  من" ريغهنتز "بني اجلنرال  1940جوان  22 اهلدنة يف اليوم املوايل انتهت بالتوقيع على االتفاقية الشهرية يف

و مل تتضمن االتفاقية أية شروط تتضمن تقليص النفوذ  2.انب األملايناجل من" كليتال"الفرنسي، و اجلنرال 

  .الفرنسي على أراضيه فيما وراء البحار

فتم له ذلك بعدما وقع . اشرتط على فرنسا أن تربم معاهدة مع إيطاليا حىت تكون االتفاقية مكتملة" هتلر"غري أن 

اليوم املوايل دخلت اتفاقية اهلدنة حيز التطبيق على الساعة و يف  3.جوان بروما 24الطرفان على اتفاقية اهلدنة يف 

  4.منتصف الليل و مخس و ثالثون دقيقة

غري .بفضل إبرامها للهدنة مع أملانيا، بقيت مناطق اإلمرباطورية يف أمان، خاصة منها مناطق مشال إفريقيا

بإمكام الدفاع عن هذا اجلزء من جندي فقط  30000أن األملان يف كل ذلك، اشرتطوا حتديد جيوش إفريقيا بـ

، من "فيسبادن"، رئيس البعثة الفرنسية يف "هنتزيغر"و يف النهاية متكن اجلنرال . اإلمرباطورية من أي خطر خارجي

جندي من السلطات األملانية، مع احلق يف استعمال جزء من األسلحة اليت منعها األملان يف  115000انتزاع عدد 

  .فرنسا

و " فيشي"هلدنة، حتولت اإلمرباطورية االستعمارية الفرنسية إىل ميدان صراع بني قوات بعد توقيع ا

، حيث اعترب هذا األخري أن اإلمرباطورية اليت كانت رمزا لعظمة املرتوبول ال بد أن تعود هي السبيل "ديغول"

ا، ألا هي األخرى حمل على اإلمرباطورية أن تنقذ فرنسا أو وي معه: "و كما قال. السرتجاع هذه العظمة

الئحة من الشروط األملانية إىل اللجنة الفرنسية املكلفة باهلدنة " هتلر"قدم  1940جويلية  15يف و  5."أطماع األملان

  :باهلدنة جاء فيها على وجه اخلصوص

  .مطارات يف املغرب 8وضع حتت تصرف القوات اجلوية األملانية  - 

  .حق مراقبة الدخول إىل املوانئ - 

  .الدار البيضاء-اجلزائر- تعمال خط السكة احلديدية تونسحق اس - 

، أو ما عرف "باريس"على قبول هذه املطالب بتوقيعها التفاقيات " فيشي"سوف تقدم حكومة 

و زيادة على ذلك، حتصل األملان على حرية استعمال القاعدة البحرية يف ". 1941جويلية  28بربوتوكوالت "

  6.إىل جانب تسهيالت أخرى ”قابس - بنزرت“ل خط السكة احلديدية باإلضافة إىل استغال" بنزرت"

                                                 
1 - Duroselle (Jean Baptiste)…, op.cit, p 280. 
2 - L’Echo d’Oran du 8 juillet 1940. 
3 - Reinhard (Marcel)…, op.cit, p 477. 
4 - Ibid.., p 477. 
5 - Hadhri (Mohamed), L’URSS et le Maghreb de la révolution d’Octobre à l’indépendance de l’Algérie. 1917-
1962 édition l’Harmattan, Paris, 1985, p 76. 
6- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’économie marocaine pendant la seconde guerre mondiale 1939-1945, 
Thèse de doctorat nouveau régime, Nice, octobre 1994, sous la direction d’André Nouschi, p 44. 
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مل يعد هناك جمال للشك بأن هزمية فرنسا أمام أملانيا قد قضت على أسطورة القوة الفرنسية اليت ال تقهر، 

و يف نفس الوقت أوجدت عند املسلمني يف مشال إفريقيا مواقف وطنية، و لكنها مل تكن عدائية حىت ال ختدش 

و احلقيقة أن األوروبيني قد وجدوا أنفسهم يف وضعية غريبة نوعا ما .عر األوروبيني جراء هذه الوضعية املأسويةمشا

  ..باعتبار أم مل يعرفوا معىن احتالل دولة من طرف قوة عظمى، و خضوع شعب لشعب أخر

و وة أملانيا العسكرية،ق: و يرجع املؤرخون أسباب هذا السقوط السريع للقوات الفرنسية لعدة عوامل منها

تقل  %25الرتكيبة الشابة املتنامية للجيش األملاين حبيث أن أكثر من  استعمال الدبابات و الطائرات إىل جانب

أعمارهم عن سن اخلامسة و العشرون، و املعنويات العالية للجند األملان، باإلضافة إىل تأخر املساعدات 

  1.ت السلكية من اجلانب الفرنسياألمريكية و صعوبة االتصاال- الربيطانية

فاارت أسطورة القوة . يف حينها ضربة موجعة للعامل االستعماري يف اجلزائر 1940أصبحت هزمية جوان 

تبقى سوى قوافل يفلم .الفرنسية أمام الضربات املتتالية للجيوش األملانية و اار معها نظام اجلمهورية الثالثة

مهزوما مقهورا و يف  1918فأصبح املنتصر يف . نابل و انتاب املرتوبول اهللع األكربالالجئني الفارين من صوت الق

 2.وضع ال حيسد عليه
  

    �وا(ف ������� &# ا
�زا�ر -ج
  

حصصها املتضاربة حول املواقف اليت جيب تبنيها يف مثل هذه  محلت احلرب العاملية الثانية يف طياا

حزاب السياسية أو الشخصيات الرمسية أو السكان املسلمني يف كل منطقة الظروف املعقدة سواء تعلق األمر باأل

و إذا كان سكان املدن على اطالع باألحداث اليت كانت تدور يف أوروبا، ما دام أم كانوا يف .مشال إفريقيا

احلرب  احتكاك مستمر باألوروبيني، فاألمر كان خيتلف بالنسبة لسكان الريف الذين ما لبثوا أن مستهم محى

   . مبجرد بداية عملية التجنيد، فكانوا جيهلون الكثري عن ما كان يدور حوهلم من أحداث

إذا كانت الدعاية الفرنسية الرمسية قد أشادت باستجابة اجلزائريني لنداء الوطن اة اخلطر النازي، فإن 

شعور خبطر أكرب من اخلطر الذي كان ذلك يبقى تقديرا نسبيا ما دام أن ذلك مل يتم وفق إرادة عفوية أو عن ال

أن التأييد   3"سعد اهللا"و قد ذكر املؤرخ .يعاين منه اجلزائريني و هم حتت رصاصة القوانني االستعمارية التعسفية

اجلزائري جاء من أكرب األسر و رجال الدين الرمسيني و القياد، من الباشاوات و شيوخ العرب و أصحاب األومسة 

غري أن ذلك مل يكن من أسرار الدولة، و بإمكان املرء أن يؤلف كتب يف هذا ..اء احملاربني اخلو الشهادات و قدم

   4.املوضوع

                                                 
1- Martin (Claude), L’Algérie française.., op.cit.., p 290. 
2- Rey-Goldzeiguer (Annie), Aux origines de la guerre d’Algérie.., op.cit..,  p23. 

 :أنظر. شيوخ الزوايا و املرابطنييف هذا اال لعبت الصحافة االستعمارية دورا بارزا يف الدعاية لعملية التجنيد، خاصة  - 3

  .169، مرجع سابق، ص 2ج،..احلركة الوطنية اجلزائرية، لقاسمسعد اهللا أبو ا -    

- L’Echo d’Oran du 2 septembre 1939.., op.cit..,In musé Zabana, Oran. 
  .215-214، ص ص 1939إفريقيا الفرنسية، سنة : أنظر تصريح مجعية شيوخ الزوايا يف جملة - 4
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و لكن األمر الذي كان معربا فعال، هو السرعة و اخلفة اليت اخنرط ا النواب أمثال الدكتور بن جلول و 

فاألول طلب أن جيند   2.وسطة فيما بعدالذين انضمت إليهم النخبة املثقفة و الطبقات املت 1فرحات عباس،

و قدم .كمحارب و ليس كطبيب، األمر الذي يطرح عدة تساؤالت حول اهلدف من وراء هذه املبادرة الغريبة

و على إخالصهم و والئهم و تطوعهم نزال عند  .3انيه الشخصية للجزائريني الذين لبوا النداء لنصرة فرنسا

  4.تخبني لإلدارة الفرنسيةالوعود اليت قطعها النواب املن

استعداده التام لالخنراط يف اجليش طول  فقد أظهر 5"كصيديل مساعد"الذي جند أما فرحات عباس، 

لو تنهار :" و صرح قائال. و قد أوقف كل النشاط السياسي للتفرغ النقاد األمة اليت يتعلق ا مصرينا.مدة احلرب

غري أن الرتبة اليت حاز عليها يف اجليش مل تناسب الوظيفة  6."احلرية فرنسا الدميقراطية، فستضيع معها أمالنا يف

   7.مل تكن تعرب عن امتنان فرنسا و ال جيشها ملساندة النواب املسلمني اجلزائريني هلاإذ اليت أسندت له 

 من دائرة" عدة شنتوف:"أمثال منأييد لإلدارة االستعمارية الذين أرسلوا برقيات ت نوابالمن  هناك و

و قد بعث نواب مدينة تلمسان بعريضة مساندة إىل احلاكم العام  9.من دائرة سيدي بلعباس" اللوت"و  8معسكر

اهتمت الصحافة مع بداية احلرب، باحلركة املؤيدة لفرنسا، عندما لقد  10.العام يعربون فيها عن استعدادهم للحرب

صدى "و . L’Echo d’Oran 11"صدى وهران" ائدأعمدة جرائدها و خاصة منها جر  راحت تنشر برقيات النواب عرب

    .La dépêche de Constantine"برقية قسنطينة"و L’écho d’Alger" اجلزائر

كما جاءت تصرحيات شيوخ الزوايا و املرابطني مؤيدة هي األخرى لفرنسا من خالل موقف مجعيتهم 

و كان  12.رنسية و أيدوها طوال فرتة احلربحيث وجهوا عددا معتربا من برقيات املساندة و التأييد إىل اإلدارة الف

 1937،13يهدف موقفهم هذا إىل توحيد صفوفهم يف حماولة لوضع حد للخالفات اليت كانت قد نشبت منذ ماي 

و من بني التصرحيات اليت جلبت إليها األنظار جند التصريح  1938.14و ظهرت للعيان مع النصف الثاين من سنة 

 أبنائنا؛ أدوا واجبكم جتاه فرنسا بكل صفاء و تفان، كما أدى أجدادكم واجبهم يف إىل:" التايل لقادة الزوايا

                                                 
1 - Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme.., T2, op.cit, p 603. 
2 - A.W.O, Boite, 2261, dossier presse, L’Entente du mois de janvier 1940. 
3 - Ageron (Charles Robert),  Histoire de l’Algérie contemp.., T2, op.cit, p 548. 
4 - Bulletin d’information du gouvernement général, du 14 septembre 1939. 

  :للمزيد من الشروح أنظر.. موقفه هذا بانتماءه لفرنسا و للحرية" فرحات عباس"لقد فسر  -  5
- Martin Claude, Histoire de l’Algérie française.., op.cit..,p 291. 
6 - A.W.O, Boite, 2261, dossier presse, L’Entente du 4 septembre 1939. 

  :أنظر. 1939أكتوبر  18عباس يعمل يف املستشفى العسكري قسنطينة كصيديل مساعد منذ  كان فرحات -  7

   -A.W.O, Boite, 2261, C.I.E Oran N° 519 des mois d’octobre et novembre 1939. 
8 - A.W.O, L’Echo d’Oran du 6 septembre 1939. 
9 - A.W.O, Boite, 2261, C.I.E Oran, N° 01 de décembre 1939. 
10 - A.W.O, Boite, 2261, dossier presse, La voix de l’indigène, N° 497 du 8 février 1940. 

 إىل 1939أوت  30د اليت صدرت منذ طالع اجلرائ. مل ختلوا صفحات هذه اجلريدة من املقاالت الداعمة لفرنسا و حلرا ضد النازية حىت قبل اندالع الصراع العاملي اجلديد - 11

  .1940جانفي  2ية غا
12 - A.W.O, L’Echo d’Oran, du 2 septembre 1939. 
13- A.W.O, Boite, 2260, Sûreté dép..Alger, N° 3591, du 20/05/1937. 
14- A.W.O, Boite, 2260, CGG, CIE Alger, du 09/09/1938. 
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أفضل لكم و ألوالدكم، و و هكذا ستسامهون يف ضمان مستقبل ...1914، و أبائكم و إخوانكم يف 1870

يف  محاية شرف و مسعة فرنسا، وبذلك يكون لكم شرف املسامهة يف انتصار السلم و احلرية و الدميقراطية

  1"...العامل

و . الشيخ ابن األحول من الزاوية القادرية: كما كانت مواقف مشاة لعدد من قادة الزوايا نذكر منهم 

و طلب األئمة يف املساجد من املسلمني أن يصلوا و يدعوا إلخوام و  2.سي بوعزيز بن قانة، شيخ العرب

  3.لفرنسا بالنصر

للجمعية  افرع وابشكل ملفت لالنتباه، بعدما نصب همنشاطايا و قد بدأ شيوخ الطرق الدينية و الزو 

حيث جاء يف رسالة وجهوها إىل رئيس دائرة  4بلمكي،: لمدعول هترئاس بغرب البالد أسندوا الوطنية للزوايا

يشرفنا أن نطلعكم بالسري احلسن لألوضاع على مستوانا، و إننا نصلي كل يوم من أجل :" مستغامن مايلي

ن هنا تربز األسباب اليت جعلت هذه الفئة تعرب عن والئها التام لفرنسا، فهي تكسب مصاحل و بالتايل م 5."النصر

بالتايل عليها أن تدافع عليها بشىت الطرق، حىت و لو تطلب منها ذلك التضحية بشباب األمة يف سبيل التجنيد 

  .لفرنسا

الذي انفصل عن العلماء " العقيب الطيب"أما الشخصية األكثر تناقضا يف عملية التأييد هذه، فهو الشيخ

بسبب ما  عرف خبالفاته حول عملية  1938سبتمرب  25-23و استقال من جملس اإلدارة للجمعية بعد دورا يف 

و أعاد بعث  6"الشبيبة"مبدرسة   و تأييد فرنسا، فواصل نشاطه يف نادي الرتقي و اهتم باجلمعية اخلريية

يقة أن العقيب، كباقي النواب، كان ينتظر التفاته من السلطات الفرنسية و احلق. من جديد 7"اإلصالح"جريدته

حبرية التعليم " بيتان"كما كان يطمح يف أن تسمح دولة املارشال  8.مقابل ما قدمه اجلزائريون يف بداية احلرب

                                                 
1 - Zenati (Rabah)..,In Revue de l’Afrique Française, 1939, pp 214-215. 
2 - Revue de l’Afrique Française, 1939, p 83. 
3 - Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme Algérien…, T2, op.cit, p 603. 
4 -A.W.O, Boite, 2260, CGG, Note du CIE, Alger le 16/02/1940. 
5 - A.W.O, Boite, C.I.E Oran, N° 478 du mois de mai 1940. 

       و ما صرحت به . هذا الغموض و ما جلوءه إىل العمل اخلريي إال دليل أخر على. يف هذه املرحلة بالذات" العقيب"موض كبري يكتنف املوقف الغريب للشيخ ال زال غ - 6

      فرنك و فرن  12000استفادت من قد " العقيب"فرنك، و أن اجلمعية اخلريية اليت يشرف عليها  50000قد استفادت من " الشبيبة"من أن مدرسة " الوفاق" جريدة

  :أنظر.كهربائي، من شأنه أن يزيد يف املالبسات

- A.W.O, Boite, 2261, dossier presse, El Ouifak, N° 27 du 31/12/1939. 
و تاله  .1927سبتمرب من سنة  8ل منها يف األو  جريدة إصالحية أنشأها الشيخ الطيب العقيب مبدينة بسكرة، و كانت تصدر بصفة غري منتظمة حبيث صدر العدد: اإلصالح - 7

 28الظهور بداية من  احلرب العاملية الثانية عادت إىلو مع بداية . عددا 14توقفت عن الصدور بعدما صدر منها  1930سبتمرب من سنة  25و يف . العدد الثاين سنتني بعد ذلك

 و قد تغري مقر..." دينية قبل كل شيء جريدة إسالمية حرة يف مباحثها و هي : "ت أسفل اجلريدة العبارات التاليةو قد كتب.، حمتفظة بنفس العنوان األصلي1939ديسمرب من سنة 

يف شكل جريدة   1947ماي  10من جديد يف  و بعثت. 1942فرباير  22توقفت يف صدورها من بسكرة إىل اجلزائر العاصمة، و استمرت يف الصدور مرتني يف الشهر، مث 

 :طالع .عددا 73أن اجلريدة أصدرت حوايل و تذكر املصادر . 1948مارس  3إىل غاية توقفها بصفة ائية يف أسبوعية 

  .198-190، ص ص 1980ت، اجلزائر، .ن.و.، ش1939إىل  1847ناصر حممد، الصحف العربية اجلزائرية من   -
8 - A.W.O, Boite, 4473, C.I.E Oran , N°84, du 12/2/1940.Et journal  El Islah, N° 16, du 11/01/1940. 
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متنح نفس و قد نشر مقاال يف جريدته اجلديدة يطالب فرنسا بأن  1.اإلسالمي كما فعلت مع التعليم املسيحي

  2.احلقوق للجميع سواء كانوا مسلمني أو مسيحيني أو يهود

إذا كانت احلرب ال تعين اجلزائريني يف شيء فمعىن ذلك أن فكرة الرفض تأيت تلقائيا دون البحث هلا عن   

ض و و هروب أعداد كبرية من اجلزائريني من عملية التجنيد هو يف حد ذاته تعبري عن هذا الرف. أسباب أو مربرات

  .دليل واضح عن احلالة النفسية اليت كان عليها اجلزائريون قبل و أثناء احلرب

أوضحت معارضة  ، فقدحزب الشعب اجلزائري مصايل احلاج و من وراءه فاملواقف الوطنية اليت تزعمها  

رية تقليدية و ألا يف األصل اعتربت حرب بني قوى استعما.شديدة لدخول اجلزائريني هذه احلرب إدراكا ألبعادها

: " و من هنا انتهاج املبدأ القائل.فهو تنافس من أجل اهليمنة و االستغالل ال غري. أخرى حتاول أن تصبح كذلك

  3."ال تفضيل لنا إلمربيالية عن أخرى

عند خروجه من السجن عشية اندالع احلرب، أعرب مصايل احلاج عن موقف متشدد و معاد جتاه فرنسا   

ال يربط مشال إفريقيا بفرنسا أي شعور، اللهم إال الكراهية اليت أوجدا يف قلوبنا مائة عام :"رحاالستعمارية حني ص

و إذا كان العيش كرجال أحرار معناه أن نكون مناهضني لفرنسا فإننا كذلك و سنظل إىل ..من االستعمار

  4.."األبد

أن املسلمون يف مشال "كان موقف احلزب واضحا حىت قبل اندالع احلرب عندما أوضحت صحافته  

ال ميكن لفرنسا أن : "و كتبت أيضا 5".إفريقيا ال يرغبون يف أن يكونوا مرتزقة حرب، و إمنا للدفاع عن احلرية

و ظل املوقف  6."تطمع يف مساعدة الشعوب اإلسالمية يف بالد املغرب ما مل حتقق هلم طموحام الدميقراطية

إال أن هذا مل مينع   7.يف محل السالح ضد فرنسا لتحقيق االستقالل متصلب لدرجة أن املناضلني فكروا جيدا

خالل  8"مصايل احلاج"حزب الشعب من استعمال خطاب سياسي مرن جتاه اإلدارة االستعمارية عندما صرح 

  ..مل أفكر يوما يف املساس بالسيادة الفرنسية: "قائال 1941حماكمته الشهرية يف مارس 

                                                 
1 - Ageron (Charles Robert),  Histoire de l’Algérie contemp.., T2, op.cit, p 549. 
2 - A.W.O, B 2261, analyse de la presse indigène, El Islah, N° 21 du 5 avril 1940. 
3 - Harbi (Mohamed), FLN ; Mirage et réalité, E.N.A.L- NAQD, Alger, 1993, p 23. 

األمر الذي عرض مصايل احلاج و زعماء احلزب ، مرة أخرى، لعملية اعتقال .، لسان حال حزب الشعب اجلزائري"األمة"ورد هذا املقال يف جريدة  - 4

  :أنظر .غيبتهم عن الساحة السياسية ملدة معتربة
- Bénezet Henry, L’Afrique française en danger, pp 36-42.( Cité par Martin Claude, Histoire de l’Algérie.., 
op.cit.., p 291.) 
5 - A.W.O, Dossier presse,  El Ouma du 25 octobre 1938. 
6 - A.W.O, Dossier presse,  Le parlement Algérien, du 18 mai 1939.   
7 - Recham (Belkacem)…, op.cit, p 121. 

و كان من بني . حيث مارس ا عدة حرف 1923هاجر إىل فرنسا ستة .مبدينة تلمسان من عائلة فالحيه  فقرية 1898 مصايل احلاج  يف ولد - 8

املناهض لالستعمار سنة " بروكسل"و التحم امسه مع نشاط احلزب الشيوعي الفرنسي منذ مؤمتر . 1926مؤسسي جنم مشال إفريقيا يف فرنسا سنة 

و اجته حنو بلورة أفكاره حول الوطنية اجلزائرية منذ املؤمتر  1933ية غادر احلزب الشيوعي الفرنسي منذ سنة غري أنه و ألسباب جوهر . 1928

سنة  16و قد عاش قرابة . عاش القمع و االضطهاد بسبب مواقفه الداعية إىل استقالل اجلزائر 1929و منذ . 1936اإلسالمي املنعقد باجلزائر سنة 

و رغم كل هذه املتاعب و الصعاب إال أنه بقي وفيا ملبادئه من .مما جعله أبرز شخصية وطنية للحركة السياسية يف اجلزائر.نفىمن حياته بني السجن و امل
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ضع فرنسا حدا لقانون األهايل و تسمح للشعب بتسيري شؤونه بنفسه، و إن حلم حزب الشعب أن ت 

هذا الشعب و لغته و و تقاليد على فرنسا أن حترتم عادات  كما كان.يتعاون معها على أساس املساواة ال غري

و إذا حتقق ..، و إن حلمنا أن نتحرر على طريقة املستعمرات الربيطانية1830دينه طبقا ملا ورد يف اتفاقية جويلية 

و من هنا أصبح التوجه الثوري حلزب  1.." لنا ذلك فسنقدم مساندتنا املطلقة لفرنسا يف حرا ضد القوى النازية

2.الشعب واضحا
     

إىل جانب حزب الشعب، هناك التيار اإلصالحي الذي رفض تأييد فرنسا يف حرا ضد أملانيا معربا عن   

و ألن اجلمعية كانت يف حالة  3.عرفية و حرمان اجلزائريني من أي نشاطاستياءه من خضوع البالد لألحكام ال

لذلك  5.فإا اعتربت هذه احلرب أوروبية و ال تعين اجلمعية يف أي شيء 1938،4حرب ضد فرنسا منذ مارس 

  .فقد متسكت مبوقفها الذي اعتربه الكثريون موقفا حياديا

عن موقفه الرافض لتأييد فرنسا يف هذه احلرب " هيمياإلبرا"يف ظل هذا اجلو املكهرب، أعرب الشيخ   

و بقيت احلركة اإلصالحية على موقفها هذا . 1938يف سبتمرب " بنادي السعادة"خالل اجتماع انعقد يف تلمسان 

لضغوطات من قبل اإلدارة االستعمارية اليت بعثت إليه بالقاضي " اإلبراهيمي"مما عرض . حىت بعد اندالع احلرب

إذاعة "تطلب منه أن حيدد موقفه من الصراع العاملي عرب  1940و بداية  1939إىل تلمسان يف أواخر " ةابن هور "

 6.بتلمسان إىل قرار الغلق و التوقف عن النشاط" دار احلديث"غري أنه بقي على موقفه مما عرض مدرسة " اجلزائر

  8".جنني بورزق"و زج م أيضا يف معتقل  و مت اعتقال عدد من إطارات اجلمعية 7.و طرد الطلبة املقيمني ا

هذه الوضعية زادت من خماوف اإلدارة االستعمارية حيال عملية التجنيد اليت كانت تنتظر منها اإلدارة 

و هي صورة العجز التام  !أما صورة فرنسا يف املرتوبول فقد شبهت بالفريسة بال روح. االستعمارية يف اجلزائر الكثري

األمر الذي جعلها تنهار . تاب فرنسا أمام املواقف املتصلبة لألنظمة النازية و الفاشية يف أوروباو الضعف الذي ان

  .1940متاما مع بداية احلرب و تستسلم للقوات األملانية يف منتصف 

                                                                                                                                                         
و ..و حنارب من أجل حرية اجلزائر..حنن هنا يف بلدنا"و .." سنرد على القوة بالقوة: "خالل بعض املواقف و العبارات اليت كان هلا وزا آنذاك مثل

  :ينظر يف املوضوع إىل كل من.." اإن مت شنقنا فسنعيش أحرار كما عاش أجدادنا أحرار  حىت و

  .181ص  ،..، مرجع سابق..لثورة اجلزائرية سنوات املخاضحريب حممد، ا -

  .25،ص 2011، ،األملعية للنشر، قسنطينة1954-1939بلوفة اجلياليل عبد القادر، حركة االنتصار للحريات الدميقراطية يف عمالة وهران  -
-  ANOM, , GGA, fonds Oran, série 81F-782. 
1 - A.W.O, C.I.E Oran, N° 127 du mois d’avril 1941. 
2 - Julien (Charles André), L’Afrique du nord en marche.., op.cit.., p 132. 

  .212، مرجع سابق، ص ..التعليم القومي ،) تركي رابح (عمامرة    - 3
4 - Ageron (Charles Robert),  Histoire de l’Algérie contemp.., T2, op.cit, p 579. 

 :أنظر ". أجرون"يضا املؤرخ و قد أورده أ".أكس"هذا املوقف مسجل يف مركز أرشيف ما وراء البحار يف مدينة  -  5

- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit, p 579. 
6 - Ibrahimi (Ahmed Taleb), Mémoires d’un Algérien, Rêves et épreuves 1932-1965, T1, casbah éditions, Alger  

     2006,p 30. 
7 - A.W.O, B 2261, CIE N° 259 du mois de mars 1940. 
8 - A.W.O, B 2262, carnet B. 
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مل جتد فرنسا يف هذه الظروف احلالكة سوى املتطوعني من خدامها املعتادين الذين، حبكم وظائفهم، 

و هذه كانت صورة طبق األصل ملا كان حيدث من  1.عوا يف صفوف اجليش الفرنسي حملاربة النازيةأيدوها و تطو 

غري أن استسالمها للنازية قد كشف عن الكثري من . كلما واجهت فرنسا أزمة أو حربا أوروبية أو عاملية, قبل

اجلزائريون يدركون  و". اليت ال تقهرفرنسا "احلقائق و زال ذلك الشبح املخيف الذي كان يوهم اجلزائريني بأسطورة 

فهم يف كل مرة يدفعون الثمن و ال . جيدا معىن احلرب ألم ذاقوا مرارا و مدى قسوا و نتائجها غري املؤمنة

  2.ألن التاريخ علمهم بأن الشعوب الضعيفة هي اليت تدفع الثمن يف النهاية. يستفيدون من شيء

إصالحات تغري من أوضاعهم : على ما طمحوا إليه بكل قواهم أمام كل هذا مل حيصل اجلزائريون 

فكان هلم ما أرادوا من خالل قيامهم . ألن الكولون قرروا ذلك. السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية

 . ديدام وصلت باريس نفسها لشل كل احلركة يف اجلزائر. حبمالت شرسة، و ديدات مجاعية ملنتخبيهم

 

هذا جعل رجال القانون اخلاضعني للكولون يتحججون لوضع حد ألية حماولة حكومية اجتاه فكرة  كل

  3.و منه اعتبار أن مسألة احلقوق السياسية ملسلمي اجلزائر قد وضع هلا حدا ائيا. اإلصالحات يف اجلزائر

ريق السرية من أجل احلفاظ هذا املوقف االستعماري مل يثين من عزمية الوطنيني اجلزائريني الذين سلكوا ط

و أبدت كل التيارات السياسية، مبختلف توجهاا، تذمرها من القمع االستعماري املتواصل مما . على حركتهم

يف تاريخ احلياة السياسية  1939و مثلت سنة  4.جعلها تؤمن بضرورة توحيد اجلهود ملواجهة القوى االستعمارية

أمل رؤية فرنسا تستجيب ملطالب اجلزائريني و متنحهم حرية التصرف   اجلزائرية اية حقبة حساسة، جاا

  .  كمسلمني، و لو داخل اإلطار الفرنسي

إن احلدث البارز يف احلياة السياسية : "  جاء فيه "األمة"هذا الواقع جسده مقال صدر يف جريدة 

و من العار ...و إمنا وسيلة و حيلة ألن اإلصالح مل يكن  عقيدة.اجلزائرية هو الفشل الذريع للحركة اإلصالحية

قد حانت ساعة حتديد لسياستهم، إم أخطئوا التقدير،  لقد فشلت..على هؤالء القادة أن يتشبثوا بالسراب

  5..."مسؤوليات هذا الفشل، عليهم أن خيتاروا إما اخلضوع و إما االستقالة

ر ذلك يف نفسيتهم نوع من القلق إزاء أثامبا كان حيدث لفرنسا من إهانة و انكسار و  اهتم اجلزائريون،

فايار فرنسا السريع أمام اجليوش األملانية أدهش غالبية اجلزائريني، و يكون ذلك قد أقلقهم أكثر . األوضاع الراهنة

                                                 
  :أنظر كل من. تها لعملية التجنيد حىت توهم اجلزائريني أا تسعى إلنقاذهم من اخلطر النازيكعادا وجدت فرنسا العناصر اليت تعتمد عليها يف دعاي   -  1

- Aron  Robert et…, Les origines de la guerre d’Algérie …, op.cit, p 78. 

- Yacono Xavier, Histoire de l’Algérie de la fin de la régence …, op.cit, p 334. 
- Ageron Charles- Robert, Histoire de l’Algérie contemp. …, T2, op.cit, p 547. 
2- ANOM, Série H, 1H32, affair..indig..et musulm.., rapport sur la situation des indigènes en 1939. 
3- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme.., T2, op.cit, p 572. Et voir également : 
 - A.W.O, B 4473, dossier presse, Oran Matin du 9/2/1938 : Les maires d’Algérie réunis à Alger se                     
prononcent à l’unanimité contre le projet Blum Violette. 
4- Kharchi (Djamel), Colonisation et politique d’assimilation.., op.cit..,  p 349. 

  :أنظر. 1939لسان حال حزب الشعب اجلزائري، لشهري جويلية و أوت من سنة " األمة"ورد هذا املقال يف جريدة  -  5

- Kaddache Mahfoud, T2, op.cit, p 599. 
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و الواقع أنه كان مفاجأة كربى بالنسبة للجزائريني، ألن ذلك مل يكن يتناسب مع العظمة و اجلربوت 1 .مما أفرحهم

   .ين أظهرما فرنسا مع اجلزائريني طيلة املدة اليت قضتها يف اجلزائراللذ

أصبح حقيقة، ومل يبقى أمام االستعمار الفرنسي إال  و املستحيل! فأصبح الغري متوقع يشكل احلدث

ألن . لكن ذلك مل يفصح عن مظاهر فرح أو حزن لدى اجلزائريني، حىت و إن كان املوقف مدهش 2!االحنناء

، من غنم و إبل، أو كيف هاألرض العميقة كانت له اهتمامات أخرى مثل التفكري يف صحة حيواناتجزائري 

ليؤثر ذلك فيه أو جيره إىل التفكري، و لو للحظة، بأن فرنسا ازمت فعال و  3سيكون حمصوله الزراعي هلذه السنة،

هل سيحل مستعمر جديد على  .ألنه ببساطة كان ينتظر عواقب هذه اهلزمية.سيصبح حرا كما كان من قبل

أرضه؟ أم على العكس من ذلك، ستتمكن فرنسا مرة أخرى من جتاوز ضعفها و انكسارها و مواصلة احتالهلا 

  للجزائر؟

خبصوص هذا التخوف فإنه مرتبط أساسا بعودة اآلالف من اجلزائريني من فرنسا بعد تسرحيهم من اجليش 

 م، باعتبارهبالتفصيل نوا ميثلون املصدر احلي الذي نقل أخبار هزمية فرنسافأما اجلنود املسرحني فكا.أو من املصانع

العاملة اجلزائرية اليت نقلت إىل فرنسا بعد محالت التعبئة و التجنيد،  العمال، فمثلوا القوة فيما خيص 4.شهود عيان

و يف املقابل ترجح . ألملاينفبحكم احتكاكهم املباشر مع األملان، وقفوا على واقع فرنسا و هي خاضعة لالحتالل ا

املصادر أن يكون األملان قد تعاملوا مع اجلزائريني معاملة حسنة حىت يكونوا هلم أحسن وسيلة للقيام بالدعاية يف 

  5.اجلزائر و كافة الشمال اإلفريقي

ضي اجلزائرية الستقبال اجليوش األملانية، اليت تسربت بشأا أخبار مفادها أا ستدخل األرا يأ اجلزائريون

هذه احلالة دفعت  6.و ستقوم بتحرير سكاا من االستعمار الفرنسي، و ستعيد األراضي إىل أصحاا الشرعيني

بالسلطات االستعمارية إىل إرسال تعليمات للحكام اإلداريني حتثهم فيها على توخي احلذر من احلالة النفسية 

أو يف إظهار إعجام العلين بقوة و عظمة أملانيا، و احتقارهم اجلديدة اليت أصبح عليها اجلزائريون، الذين بد

  .االستعمارية اإلدارةللكولون و لفرنسا، وبلغ احلد إىل مترد البعض منهم على سلطة 

أوردت التقارير األمنية عرب خمتلف دوائر عمالة وهران، أمساء ألشخاص فقد من األمثلة احلية هلذه احلالة، 

و يف هذا الصدد . كانت تقوم بتصرفات معادية لفرنسا ألا مل تعد تلك الدولة املخيفة  و حىت عائالت بأكملها

                                                 
1 - Ageron (Charles Robert),  Histoire de l’Algérie contemp.., T2, op.cit, p 549. 
2- Yousfi (M’Hamed), L’Algérie en marche, T1, Almarifa éditions, Paris, 1983, p 17. 
3- Paillât (Claude), L’échiquier d’Alger, T1 : Avantage à vichy, juin 1940-novembre 1942, éditions Robert        
Laffont, Paris, 1966, p 107.Et voir aussi : 
- Rey -Goldzeiguer Annie, Aux origines de la.., Op.cit.., p 53. 
4 - A.W.O, CIE, N° 596 du mois de juin 1940. 

   :من      أنظر كل  .نت على األبوابكان األملان يتتبعون التطورات اليت كانت حتدث داخل احلركات الوطنية يف املشرق و يف مشال إفريقيا باهتمام بالغ حتسبا للحرب اليت كا  -5

  - Aron Robert et…, op.cit,  pp 154-155. 
  - A.W.O, CIE, N° 688 du mois de juillet 1940. 
  - A.W.O, BP 201, CIE, N° 379 de juillet 1941. Et N° 42 de janvier 1942. Et N° 112 de février 1942. 
6 - A.W.O, BP 201, CIE, N° 688 du mois de juillet 1940. 
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و كذا األمر ببلدية فرندة، يف ضواحي دائرة  1940،1جويلية  25نذكر ما حدث يف بلدية عني متوشنت بتاريخ 

و حىت  1940.3أوت  1يخ و ببلدية السوقر، يف نواحي دائرة تيارت دائما بتار 2  1940سبتمرب  13تيارت بتاريخ 

النساء اجلزائريات كان هلن نصيبهن يف احتقار فرنسا، و هذا ما أشار إليه تقرير أمين مرسل إىل احلاكم العام من 

 4.طرف مصاحل الشرطة يف دائرة معسكر يشري إىل أن امرأة قد شتمت و سبت الفرنسيني علنا

أن اجلزائريني بدأو يتخلصون من عقدة اخلوف،  و من هنا، بات من الواضح أن هيبة فرنسا قد تالشت و

و راحوا يواجهون الكولون و اإلدارة دون أي مركب نقص، و أصبح الرأي العام اجلزائري مشدود إىل الوقائع احلية 

 .اليت كانت متجد عظمة و قوة أملانيا يف مقابل اإلشادة بضعف فرنسا و تراجع هيبتها و فقداا ملكانتها العاملية

، حيثهم فيه 1940جوان  20خبطاب إىل اجلزائريني يف " لوبو"هذه الظروف احلالكة توجه احلاكم العام  و يف

قد  5.، و علينا مجيعا أن نواصل اجلهود يف الدفاع عن الوطن"بيتان"على وضع الثقة الكاملة يف شخص املارشال 

تخباراتية  و اإلدارية اليت انضمت بدون متكن النظام  االستعماري من حتقيق تواصل فعلي جلميع أجهزته  االس

متكن من جتنيد األهايل الذين لعبوا دورا ال يستهان به  P.P.Fو حىت احلزب الشعيب الفرنسي . عناء للنظام اجلديد

  6.يف الدعاية لفائدة النازية

لة وهران،  أما الصحافة االستعمارية فقد نوهت بالدور الذي قام به املسلمون يف خمتلف مدن عما

كما ذكرت تقارير اإلدارة 7.أين صلوا و دعوا بالنصر لفرنسا... كتلمسان و معسكر و وهران و مازونة

، أي اليوم 1940جوان  25الذي نظمه الفرنسيون يف " يوم احلداد الوطين"االستعمارية أن اجلزائريني قد شاركوا يف 

و أضافت نفس املصادر أن اإلدارة االستعمارية 8 .حيز التطبيق الذي دخلت فيه اتفاقية اهلدنة مع أملانيا، املنتصرة،

  9...االستعمارية كانت متخوفة من ميول األهايل اجلزائريني إىل األفكار اهلدامة
  

 �و(ف ا
��7ر�� �ن �و(ف ا
��ط�ن -د
   

، استجاب الشعب املغريب لنداء ملكه و 1939عندما اندلعت احلرب العاملية الثانية يف الثالث سبتمرب 

و تعهد اآلالف .فبعد قرار التجنيد العام، بدأت قوائم املتطوعني تتضاعف يف كل أرجاء اململكة.الوطنيني زعماءه

فالبعض منهم قاموا بذلك عن قناعة، و البعض األخر استجابة لنداء .من املغاربة بالدفاع عن احلرية و الدميقراطية

                                                 
1 - A.W.O, B 4480, rapport de police N° 3726 du 28 juillet 1940. 
2 - A.W.O, B 4480, rapport du procureur général d’Alger à Mr le préfet d’Oran, N° 17026, du 25/09/1940. 
3 - A.W.O, B 4480, rapport du procureur général d’Alger à Mr le préfet d’Oran, N° 18666, du 19/10/1940. 
4 - A.W.O, B 4480, rapport du procureur général d’Alger à Mr le préfet d’Oran, en date du 02/11/1940. 
5 - L’Echo d’Oran du 20 juin 1940. 
6- Rey-Goldzeiguer (Annie), Aux origines de la guerre d’Algérie.., op.cit.., p 54. 
7 - L’Echo d’Oran, des 8, 24 et 29 juin 1940. 
8 - A.W.O, CIE, N° 596 du mois de juin 1940. 
9 - A.W.O, B 1439, voir circulaire N° 460. 
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الشيوخ بتقدمي يد املساعدة للعائالت اليت ستسمح و التزم القياد و . امللك، و أخريا هناك من رضخ للضغوطات

  1.بتجنيد أبنائها وتتعهد حبل مشاكلها العالقة

استسلم الرأي العام يف املغرب، كما كان الشأن بالنسبة للجزائر، إىل أمر الواقع بسبب اهلدوء الذي عرفته 

توقيف و نفي الزعماء الوطنيني خالل األوضاع السياسية عشية اندالع احلرب العاملية الثانية و ذلك بعدما مت 

  .،و تضييق اخلناق على الصحافة املغربية بشكل عام و الوطنية بشكل خاص1938- 1937سنوات 

لقد قام بقية العناصر يف احلركة الوطنية املغربية، الذين كانوا ال يزالون طلقاء، بالتعبري عن والئهم و 

غري أنه مع حتمية اندالع احلرب، اضطر . ك عن مطالبهمدعمهم املادي و املعنوي لفرنسا، متغاضني بذل

يشرفنا أن خنربكم :" إىل املقيم العام باسم احلركة الوطنية و الشعب املغريب، حيث كتبوا إىل توجيه رسالة 2الوطنيون

سرتنا ( ث و التغريات اليت ميكن أن حتد بأن الوطنيني يف املغرب يتابعون بكل اهتمام تطور الظروف الدولية احلالية

إن املصلحة العليا تفرض على املغرب و فرنسا االحتاد من أجل احملافظة على هذا البلد املهدد ).اهللا مجيعا من ذلك

... من أجل ذلك، ارتأينا، يف ساعات العسر هذه، إىل التصريح برغبتنا اخلاصة يف التعاون...جراء هذه األحداث

مغربية و تقدمي شروحا إىل  - ويف املغرب من أجل تدعيم اجلبهة الفر نكيف جو من الثقة املتبادلة مع ممثل فرنسا 

خمتلف طبقات اتمع حول األخطار النامجة عن هذه الوضعية، و ضرورة التوحد يف أوقات الشدة و األخطار، 

 3."حىت يتسىن لنا الوقوف أمام كل االحتماالت اليت من شأا أن دد وجود املغرب و مصاحل فرنسا

الغرض هنا أن ندقق يف األحداث العسكرية اليت دارت يف أوروبا و يف أماكن أخرى، و لكن  ليس

لقد فعل ذلك .تربط مصريها مع مصري فرنسا غرب و بقية أجزاء اإلمرباطوريةلنستعرض الظروف اليت جعلت امل

اخلطر الناجم عن هذه  أما البالط امللكي فقد فهم. مبحض إرادته، و حىت الوطنيني قد أبدو رأيهم يف القضية

الوضعية، فالتزم شخصيا مبساعدة فرنسا حني طلب من الشعب املغريب تقدمي املساعدة اإلنسانية و املادية 

كنا مع فرنسا يف وقت الرخاء و :"و يف هذا الشأن بعث برسالة قرأت يف كافة مساجد اململكة جاء فيها. املمكنة

  4."و حنن واثقون من أا ستخرج منها منتصرة، ممجدة و عظيمة. نةعلينا أن نقف معها يف هذه احمل...اهلدوء

أما بالنسبة للفالح يف البادية، و العامل يف املدينة، و الوطين الذي أصبح ينشط يف السرية،فإن فرنسا ال 

تها زالت حاضرة من خالل ضابط شؤون األهايل، و املراقب املدين أو الشرطي،بل أكثر من ذلك، فإن اهلزمية دفع

 تمحلت هذه األوضاع معها سلوكياكما   .إىل توخي احلذر من جانب األهايل و إحكام قبضتها على كافة البالد

و قد أدىل بعض األوربيني بشهادات مفادها أن املغاربة أصبحوا يتصرفون .جديدة أظهرها سكان املغرب جتاه فرنسا

                                                 
1- Voir également : Hadj-Saddok M, « La guerre de 1939-1940 selon un soldat poète algérien », in Revue de 
l’Occident Musulman et de la .Méditerranée, N* 15/16, pp 21-34.( Déjà cité). 

  :أنظر. حممد غازي و أمحد الشرقاوي و أبوبكر قادري ذه الرسالة: تقدم وفد بقيادة كل من -  2

- Echaoui Mohamed, Evolution de l’économie marocaine.., op.cit.., p 
3- Texte présenté au résident général le 28 aout 1939,In  B.A.F, aout 1939, Rezette, op.cit, p 383. 
4- Echaoui(Mohamed), Evolution de .., op.cit, p 39. 
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ة يف الطوابري اليت يقيموا يف السوق، حيث مل لقد أصبحوا وقحني خاص." و احتقار)عجرفة و غطرسة(بكربياء

 1."أماكنهم للفرنسيني) ملنح(تعد لديهم تلك الرغبة إلعطاء

فيما خيص الصناعيني و التجار، فقد انساقوا وراء التوجه اجلديد للحكومة للحفاظ على مصاحلهم، ما 

ة عندما بدأت احلكومة ترتاجع عن كما كانت فرحتهم كبري .دام أشركوا يف تسيري اقتصاد احلرب منذ البداية

ما حتصل عليه  جتماعية، و التشريع املهين، ال سيمااحلماية اال: التنازالت اليت قدمت من قبل خاصة يف جماالت

مرة أخرى، مل جيد العمال من طريق للحفاظ على تنظيمام النقابية، سوى  .1937-1936العمال يف سنوات 

 2.."ألم كانوا يف وضع حرج أمام انتصار األفكار اليت حاربوها من قبل" الرضوخ للشروط املفروضة عليهم،

كما اتبع املغاربة التوصيات الصادرة من السلطان و بعض الوطنيني، و اليت حتثهم على مساندة فرنسا و 

ان املسلمني  غريت الكثري من املعطيات، ألن ال أحد من السك 1940حلفائها، غري أن اهلزمية أمام األملان يف جوان 

  .كما أن هذه اهلزمية مل تغري شيئا يف األوضاع الداخلية للمغرب. كان ينتظر اهلزمية و االستسالم ذه السهولة

و قد أدىل بعض األوربيني .جديدة أظهرها سكان املغرب جتاه فرنسا تياسلوكمحلت هذه األوضاع معها 

لقد أصبحوا وقحني خاصة ." و احتقار)عجرفة و غطرسة(بشهادات مفادها أن املغاربة أصبحوا يتصرفون بكربياء

لم يعد ف 3."أماكنهم للفرنسيني) ملنح(يف الطوابري اليت يقيموا يف السوق، حيث مل تعد لديهم تلك الرغبة إلعطاء

هناك جمال للشك بأن هزمية فرنسا أمام أملانيا قد قضت على أسطورة القوة الفرنسية اليت ال تقهر، و يف نفس 

قت أوجدت عند املغاربة مواقف وطنية، و لكنها مل تكن عدائية حىت ال ختدش مشاعر األوروبيني جراء هذه الو 

و احلقيقة أن األوروبيني قد وجدوا أنفسهم يف وضعية غريبة نوعا ما باعتبار أم مل يعرفوا معىن .الوضعية املأسوية

  ..احتالل دولة من طرف قوة عظمى، و خضوع شعب لشعب أخر

و هنا لعب اخلوف دور  املغرب،رت للعيان العنصرية و معاداة السامية اليت كانت خمفية عند أوروبيي ظه

إن : "فالبعض من األوروبيني اعتربوا ذلك إهانة، و صدموا بتصرفات املغاربة، و راح البعض األخر يردد. احملرك

  4.."أي شيء منهمو لن نقدر على طلب .. تركناهم على هذه احلالة فسوف يتغلبون علينا

حكومة فيشي، واضعة كل ثقتها يف التوجهات اجلديدة للحكومة  بقيت اجلالية األوروبية وفية لإلقامة و

أما الكولون فقد ارتاحوا لعودة  األمور إىل جماريها و إىل . الفرنسية اليت وعدت بنظام سياسي و عسكري قوي

  .ألرض، و هنا نقصد ا العودة إىل العمل و األسرة و الوطناإلشادة بالقيم األخالقية اجلديدة و العودة إىل ا

، "نوقس"، و بينما كان رفقة اجلنرال 1940، يف أفريل ""القرويني"مع مراسيم وضع احلجر األساس ملكتبة 

ليكن يف علمكم سيدي املقيم العام، أنه عندما اندلعت هذه : "تقدم ملك املغرب ذه الكلمة إىل ممثل املرتوبول

                                                 
1- Knibiehler (Y) etAl, Des Français au Maroc, la présence et la mémoire 1912-1956, Denoël collection, Paris, 
1992, p 55.  (412 P) 
2- Gallissot (René), Le patronat européen au Maroc 1931-1942, Editions techniques nord africaine, Rabat, 1964,  
     pp 211-215. (283 P) 
3- Knibiehler (Y) et Al, Des Français au Maroc.., op.cit.., p 55.     
4- Ades (Lucien), L’Aventure algérienne, témoignages rapportés 1940-1944, éditions Belfond, Paris, 1979, p 
209. (252 P) 
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ضطرابات، وضع املغرب كل إمكاناته و موارده و رجاالته و منتجاته السطحية و الباطنية، يف خدمة فرنسا و اال

و تكون . و سيأيت يوم تكلل فيه كل حمهوداتنا بالنصر. لن يرتك شيئا حىت يتحقق النصر للحلفاء... حلفائها

... ة املشرتكة، حيث تكون مصاحلنا موحدةبذلك الصداقة الفرنسية املغربية مرتبطة لألبد فوق قداسة التضحي

 1."سوف نشيد بناءا على أسس ماضينا و العمل اجلاد، مستقبل احلضارات اإلنسانية

جمند جاءوا من كل أرجاء  400000اعتمدت قيادة أركان اجليش الفرنسي على وحدات عسكرية قدرت بـ 

، قدر عدد 1940و يف أفريل . فة الفرنسيني اندينعامل خلال 300000إىل  200اإلمرباطورية، يضاف إليهم ما بني 

و من أجل تنسيق كل هذه اجلهود، 2.مشال إفريقي 340000إفريقي و  110000جنود اجليش يف فرنسا و املغرب بـ

عن امتنانه ملوقف " نوقس"و قد أعرب .قائدا عاما للقوات الفرنسية يف إفريقيا الشمالية" نوقس"عني اجلنرال 

لقد تأثرت كثريا باندفاع املغاربة لنصرة بالدنا عندما أعطى جاللة امللك :"يف احلرب حيث صرح  سكان املغرب

 3".فليتقبل منا كل الشكر و فائق االحرتام.األمر لذلك

، غري أن رائحة اهلزمية بدأت تلوح يف 1940استمر أمل سكان املغرب يف انتصار فرنسا إىل غاية ماي 

" بيتان" للتفتح اال للمارشا" بول رينود"فجاءت استقالة حكومة .أوساط السكان األفق خملفة دهشة كبرية يف

هذا الوضع اجلديد أنعش أمال السكان يف املغرب، .حكومته اجلديدة كي تواصل الكفاح ضد القوات األملانيةو 

  4. 1940ن من سنة جوا 22إىل توقيع اتفاقية االستسالم يف " بيتان"غري أنه مل يدم طويال حيث اضطرت حكومة 

أن يعرتف زمية بالده و وجه " ديغول"احتدم الصراع بني مؤيدي و معارضي الفكرة، حيث رفض اجلنرال 

: فكانت عباراته الشهرية.جوان حيث فيه اجلنود و القادة العسكريني و السياسيني إىل عدم تقبل اهلزمية 18نداءا يف 

فحاول إقناع من اجلنراالت من ميكنه لعب دور هام يف استعادة " .فرنسا خسرت معركة و لكنها مل ختسر احلرب"

  .زمام األمور

، املقيم العام يف الرباط و قائد مسرح العمليات "نوقس"على اجلنرال " ديغول"فوقع اختيار اجلنرال 

ية،فوصل به األمر العسكرية يف مشال إفريقيا، الذي كان له تأثري كبري على خمتلف املسؤولني الرئيسيني يف اإلمرباطور 

 5.إىل درجة أنه عرض عليه أن يكون حتت إمرته يف حال ما قبل مبواصلة احلرب

من أجل مواصلة احلرب يف مشال إفريقيا، غري أنه اختار يف " نوقس"ضغط سكان املغرب على اجلنرال 

ة، توجه به لألوروبيني حيث بيانا يف اجلرائد املغربي 1940جوان  21فاصدر يف ". بيتان"النهاية أن يتبع املارشال 

و ابقوا وراء قادتكم الذين تبقى رغبتهم كبرية يف الدفاع عن مستقبل و شرف فرنسا و ...وحدوا صفوفكم:"قال

                                                 
1- Discours du Sultan Sidi Mohamed en avril 1940, cité par Delanoë : Lyautey, juin, Mohamed V ; Fin d’un        
protectorat, tome 1, éditions l’Harmattan, Paris, 1988, p 156. (223 p) 
2- De La Gorce (Paul. Marie), L’Empire écartelé 1936-1946, l’aventure coloniale de la France, Denoël collection 
Paris, 1988, p 46 et +. (511 P) 
3 - Discours du résident général Noguès devant les sections marocaine et française du conseil du Gouvernement  
    le 27 décembre 1939, in B.A.F, N° 1420 du 12 janvier 1940, p 94. 
4- AWO, dossier presse, L’Echo d’Oran, du 08 juillet 1940. 
5 - Echaoui (Mohamed), Evolution de .., op.cit, p 43. 
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قد احنرف عن الوطنية لفائدة االستسالم مستعمال فكرة " نوقس"عن ذلك، أن " سوستيل"فقال ." إمرباطوريتها

      1.الوحدة لتحقيق ذلك
  

  �ن ا
�ز��� ا
�ر���� �و����نا
 �و(ف - ه
  

مع فراغ شبه كلي للحركية السياسية داخل تونس جراء إقدام  1940يف جوان  تزامنت اهلزمية الفرنسية  

ترب "سجن إىل  من سجن تونس السلطات االستعمارية على سجن غالبية أفراد احلزب الدستوري اجلديد و نقلهم

للنظر يف " مرسيليا"و بعدها حولوا إىل املقاطعة العسكرية ملدينة .1939مع اية شهر نوفمرب  Teboursouk" قسو 

 2.حماكمتهم غري أن تلك احملاكمات مل تتم أبدا

مبوقفه املعتدل طيلة املدة اليت كان ميين النفس فيها  قد التزم" بورقيبة"و بالرجوع قليال إىل الوراء، جند أن  

و قد مد يده للجميع مبا . ات اليت وعدت ا التونسينيسوف تنتهج سياسة اإلصالح" بلوم"على أن حكومة

 3.فيهم اليهود من أجل بناء شراكة حقيقية ختدم مصاحل اجلميع و بدرجة أكثر املصاحل التونسية

أصبح موقف املناضلني الدستوريني حمل خماوف اإلدارة الفرنسية اليت كانت ترى بأن أمن البالد مهدد  

و لعل خوفهم من استبدال االستعمار الفرنسي . أي محاسة جتاه اهلزمية الفرنسيةبالرغم من أم مل يظهروا 

خاصة إذا رجعنا إىل ظروف احلرب العاملية األوىل و املوقف اإليطايل املتذبذب، 4.بقي قائما باالستعمار اإليطايل

و .حىت قبل اندالع احلرب لكن هذه املرة األمر خيتلف متاما باعتبار أن إيطاليا قد كشفت عن نواياها احلقيقية

تتجاوز بالدهم و قد دد مستقبل احلركة الوطنية " موسوليين"عليه، فأن التونسيني يعلمون جيدا بأن طموحات 

من التظاهر و تقدمي الدعم للجيوش األملانية و قيامهم ببعض " جربه"لكن هذا مل مينع بعض سكان جزيرة .برمتها

و اليت قام ا بعض جنود االحتياط و " القريوان"يف مدينة  املشاداتبعض أضف إىل ذلك  .األعمال التخريبية

 5.لكن دون أي أضرار تذكر

على أن األمور بقيت هادئة يف تونس غداة اهلزمية أمام األملان، على قد أمجعت املصادر الفرنسية  إال أن 

و اليت نتجت عن عملية التقنني اليت  إال أن األمور أخذت تتأزم بفعل ظروف احلرب املرتدية.األقل يف البداية

 6. طالت املواد الغذائية و ارتفاع األسعار إىل جانب الدعاية النشطة اليت كانت تقوم ا أملانيا و إيطاليا

احلبيب "دفعت هذه اهلزمية ببعض العناصر الوطنية من الدستور اجلديد إىل االحنياز ألملانيا، رغم أن  

يف عددها الصادر يف شهر أكتوبر اليهود " العامل العريب"و امت جملة .لككان قد حذر من ذ" بورقيبة

                                                 
1 - Soustelle (Jacques), Envers et contre tous, de Londres à Alger 1940-1942, T1, éditions Berger-Levraut,         
Paris, 1950, p 57. 
2- Le Tourneau (Roger), Evolution politique de l’Afrique.., op.cit.., p 89. 
3- Garas (Félix), Bourguiba et la naissance d une nation, éditions, Paris, 1956, p 115. Et voir aussi : Valette 
Jacques, La France et l’Afrique.., op.cit.. , p 93. 
4- Valette (Jacques), La France et l’Afrique.., op.cit..,p 99.(501 p) 
5- Le Tourneau (Roger), Evolution politique de l’Afrique.., op.cit.., p 93.(503 p) 
6- Levisse Touze (Christine), L Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit..,p145. 
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اليهود بداية من  مجعت التونسيني و باحتكارهم املواد الغذائية، مما أدى إىل حدوث عدة اضطرابات و حوادث

و استمرت هذه احلوادث طيلة شهر أوت، خاصة بعدما مت تسريح اندين العائدين من .1940شهر أوت 

 1.و كانت مدن؛ الكاف و القصور و سليانة مسرحا هلذه احلوادث.اجلزائر

الزعماء الذين كانوا طلقاء و منهم  بقية األوضاع مرتبكة داخل الدستور اجلديد و الغموض يكتنف  

ليتوسط هلم لدى " منصف أمحد"التقرب من الباي  1940جويلية  12الذي حاول منذ " احلبيب ثامر"الدكتور

دعايته احلزبية حماوال " ثامر"و واصل .الستعمارية حىت تطلق سراح الزعماء املعتقلني يف السجون الفرنسيةاإلدارة ا

  2.توزيع بعض املناشري تصب كلها يف خانة إطالق سراح املساجني السياسيني التونسيني
  

  أ$داء ا
�ز��� ا
�ر���� &# -��ل إ&ر�.�� -2
 

بدت  و اهلدنة اليت استقبلها أغلبية الفرنسيني بارتياح كبري،. هكذا انتهت احلرب زمية تامة لفرنسا  

و مبوجب شروط اهلدنة احتلت أملانيا  3.ارتكب يف حق فرنسا للبعض األخر كأا خطأ فادح إن مل نقل ذنب

ثلثي الشمال من األراضي الفرنسية و شريطا على طول احمليط األطلسي غريب فرنسا، و ظل جنوب فرنسا حتت 

، و "هنري بيتان"و ترأس املارشال . عاصمة األراضي الفرنسية الغري احملتلة" فيشي"و أصبحت . ة الفرنسيةاإلدار 

و   4.اليت  تعاونت إىل حد كبري مع األملان هو أحد أبطال فرنسا خالل احلرب الكربى،الدولة الفرنسية اجلديدة

تعمرات، و حتدد موقفها من عالقاا كان على حكومته أن تصارع على عدة جبهات، داخل فرنسا، يف املس

القدمية مع كل من بريطانيا و الواليات املتحدة األمريكية ألن ذلك كان يزعج األملان الذين مل يضعوا الثقة الكاملة 

  .، و هذا ما ستظهره  تصرفام  فيما بعد"فيشي"يف حكومة 

زاب السياسية، و يف األوساط أحدث االحتالل األملاين لألراضي الفرنسية انشقاقات داخل األح  

الذي  5".اخلط الفاصل أو احلدودي"االجتماعية و النقابية، و داخل فرنسا نفسها اليت كانت خمرتقة مبا عرف بـ

إذا ثارت فرنسا . يف فم احلصان) أو جلام( أنه كماشة "  Von Stulpnagel" فون ستولبناغل"قال عنه اجلنرال األملاين 

   6".و سنخفف من شدا كلما كانت فرنسا طائعة. فسنشدد على القالدة

إن هذا الكالم وحده كاف إلعطائنا صورة واضحة عن األوضاع احلقيقية اليت كانت تعيشها فرنسا يف 

أن ترمسها لنفسها و  فرتاضية اليت حاولت احلكومة املهزومة املرتوبول، و اليت كانت بعيدة كل البعد عن الصورة اال

نطقة تتمتع بنوع من احلرية يف التصرف يف الشؤون و م كليا  سا أصبحت مقسمة بني منطقة حمتلةألن فرن.ملواطنيها

 Croix" بصليبه املعقوف"الوجود املكثف للقوات األملانية و علمها املشهور  غري أا حتت،اليومية لسكاا

                                                 
1- Levisse-Touze (Christine), L Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit..,p145. 
2- Le Tourneau (Roger), Evolution politique de l’Afrique.., op.cit.., p 95. 
3 - Reinhardt (Marcel)…, op.cit, p 477. 

  :أنظر. ، موقع على شبكة اإلنرتنيت4املوسوعة العربية العاملية، مراقب سياسي  - 4

- http:// www.mawsoah.net/gae/theme 4/rights-logo.gif 
5 - Reinhard (Marcel).., op.cit.., p 478. 
6 - Reinhard (Marcel), Ibid, p 479. 
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Gammée ا مما أدى إىل تراجع نفوذ حو شعبية الرئيس " فيشي"كومة و بقيت اإلدارة الفرنسية حذرة يف تصرفا

حبيث أصبحت خمتلف  ،Doriot" دوريو"و  Déat" ديات"الفرنسية إال صحافة   و مل يبقى من الصحافة".بيتان"

  1.حكومة رجعية" فيشي"احلركات أقرب إىل النزعة االشرتاكية حبكم أا كانت تعترب 

، حول مصري "شارل ديغول"و اجلنرال املوالية لألملان، " فيشي"أما عن الصراع القائم بني حكومة 

موالية حلكومة فيشي،   ةفمن جهة، بقيت مناطق هامة من اإلمرباطوري.اإلمرباطورية فقد تواصل طيلة فرتة احلرب

نذكر على وجه اخلصوص مناطق مشال إفريقيا و إفريقيا الغربية الفرنسية، و هذا بالرغم من احملاوالت املتكررة 

، و حماولتهم احتالل 1940جويلية  03يف  او ميناءه" مرسى الكبري"لذين قاموا بقصف مدينة لديغول و اإلجنليز، ا

بينما البعض األخر من املستعمرات بقي وفيا حلكومة فرنسا احلرة اليت أقامها   1940.2سبتمرب  20يف " دكار"

  .ديغول يف املنفى بلندن مباشرة بعد استيالء األملان على باريس

التونسيني فقد تركنا املوضوع للعنصر املوايل حىت خنوض فيه بإسهاب ما دام أن وضعية  فيما خيص موقف

تونس بأكملها كانت م كل األطراف املتنازعة يف منطقة مشال إفريقيا و يف احلوض الغريب للبحر األبيض 

 .املتوسط
  

  و���� �و�س �.�ق ا
����ء: <����
  

، باجتاه القارة املشكلة يف معظمها من اإلجنليز،تحالفة ، تقدمت القوات امل1941يف نوفمرب من سنة 

،إال أن ذلك مل يدم طويال مما دفع باحللفاء إىل اللجوء إىل مصر "طربق"اإلفريقية لفرض حصارها عرب منطقة 

" خط الدفاع بالعلميني" إليقاف زحف القوات األملانية و مراقبة قناة السويس عند النقطة اليت كانت تعرف بـ 

   3.هذه الظروف جعلت األوضاع تستقر مؤقتا يف مشال إفريقيا. ى بعد حوايل مائة كيلومرت من اإلسكندريةعل

غري أن ما كان حيوم حول تونس من أطماع، حىت قبل بداية احلرب، هو الذي جعلها متر مبرحلة فتور 

" فيشي"مناهضة لألملان و حكومة مل تتمكن أي قوة .1938خمادع، منذ األحداث القمعية اليت شهدا البالد سنة 

حيث بقي غالبية الفرنسيني .1940من تبوء مكانة قوية يف تونس مع اهلزمية اليت حلقت بفرنسا مع مطلع شهر جوان 

   1942.4حىت بعد نزول قوات احللفاء يف نوفمرب " على والئهم حلكومة املارشال بيتان

                                                 
1 - Reinhardt (Marcel).., op.cit..,  p 478. 

فقامت بتأليف الكتب و إجناز . الفرنسي حىت يتعرف على إمرباطوريته قامت حكومة فيشي خبلق فضاء كبري للشبابم و االستسالبعد اهلزمية  -  2

األمر الذي من شأنه دفع الشباب الفرنسي  التطلع إىل هذه األجزاء من . األفالم و وضع الالفتات اإلشهارية، حىت تربز احلياة يف مناطق ما وراء البحار

  :من أجل التوسع أكثر أنظر. كما نظمت تظاهرات رمسية من أجل الدعاية. اإلمرباطورية
- Colloque international sur l’Empire Français, organisé à Paris entre le 20 et 22 janvier 1993. Voir          
notamment : Le chapitre réservé à « L’enjeu impérial » 1940-1944, pp 185-218.  

  .40-39،ص ص 1979ية الثانية، دار نشر وكالة نوفوسيت، موسكو، ،  دروس احلرب العامل)أوليغ( رجيثيفسكي  -  3
4- Seghaier (Amira Aleya), La droite française en Tunisie entre 1934 et 1946, publication d’ISHMN, Tunis, 
2004, p 188. 
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ا على استعداد لاللتحاق باملقاومة غداة سقوط فرنسا غري أن هناك من املستوطنني الفرنسيني الذين كانو 

 1.تراجعت مع مرور الوقت إذ مل يبق يؤمن بفكرة املقاومة إال العدد القليل يف يد األملان، إال أن عزميتهم

تشدد املراقبة على اجلالية اإليطالية املوجودة يف تونس " نوقس"بدأت السلطات الفرنسية بقيادة اجلنرال 

و بات واضحا أن هذه اجلالية  2.باعتبار أن عددها كان يفوق عدد اجلالية الفرنسية هناك 1938سنة منذ اية 

  .أصبحت متثل خطرا حقيقيا على أمن و مصاحل فرنسا يف تونس

كما راجت بعض األخبار يف احمليط الفرنسي بتونس تشري إىل حتركات كثيفة لبعض العناصر اإليطالية، 

ا عناصر من ضباط االحتياط اإليطاليني، الذين تلقوا تعليمات من حكومتهم لالستحواذ اليت تبني فيما بعد أ

على أهم املواقع اإلسرتاتيجية و حتطيم املنشآت اهلامة من أجل إعاقة أي عملية جتنيد تقدم عليها السلطات 

راقبة يف املدن اليت لذلك شددت السلطات الفرنسية امل. الفرنسية و هذا يف حالة نشوب احلرب مع الفرنسيني

 3.تونس و بنزرت و الكاف: توجد ا جالية إيطالية هامة على غرار مدن

" شيانو"، بعد اللقاء الذي مجع الكونت 1939من سبتمرب  5غري أنه بالرغم من رفع هذه اإلجراءات يف 

ع يف التحضري حلملة مل يكن مطمئنا للجانب اإليطايل، لذلك شر " نوقس"إال أن اجلنرال " فرانسوا بونسي"مع 

أصبحت تونس حمل كل النقاشات و احلوارات داخل احلكومة الفرنسية و  4.عسكرية كبرية جتاه الرتاب اللييب

و من . حيث سعت فرنسا لفعل املستحيل حىت متنع إيطاليا من دخول احلرب إىل جانب دول احملور. خارجها

من الشمال القسنطيين إلمتام مشروع التنازالت لفائدة  أجل ذلك كانت مستعدة للتنازل عن تونس و أجزاء هامة

 5".موسوليين"
                                                 
1- Seghaier (Amira Aleya), La droite française en Tunisie entre 1934 et 1946.., op.cit..,   p 171. 

ينظر إىل  . يف املغرب 16760يف اجلزائر و  21630يف تونس و  100000قرابة : ذكرت املصادر األرشيفية أن عدد اجلالية اإليطالية يف مشال إفريقيا كان على النحو التايل -  2

 :كل من

- ANOM, série IH38, SGI- Algérie, extrait de la feuille d informations quotidiennes n 252 Alger, datée du 
14 mai 1940. 
- ANOM, GGA, 9H43, DSP, la politique italienne en zone française du Maroc, octobre 1938. 
3- Levisse -Touzé (Christine), L Afrique du Nord et la défense nationale française.., op.cit.., pp 265-266.  

و حىت ختفيف . 1938سنة " ميونيخ"ملوقف الفرنسي فرضته ظروف التحالفات اليت عقدت يف فرتة حساسة أعقبت مباشرة انعقاد مؤمتر هذا ا -  4

  :ينظر إىل . ، مل يكن كافيا1939اجلانب اإليطايل من اإلجراءات يف ليبيا، يف أكتوبر 

- ANOM, Sous-série 29H34, rapports franco-italiens en Afrique du nord 1935-1945, note N- 939 du 18 
septembre 1939, établie par la direction de la sureté générale du GGA sur activité italienne. 
- Galeazzo Ciano –Comte-, Journal politique 1939-1943, T1, éditions de la baconniere, Neuchâtel, Suisse, 1949, 
p 147. 

" جيانيين"، عن اجلانب الفرنسي، و "فرانسوا بونسي"و مل يقتصر األمر على ذلك بل تعداه ليشمل اجلانب االقتصادي أيضا، حيث اتفق كل من   -  5

طائرة للطرف  500عن اجلانب اإليطايل، و الذي كان يشغل منصب مدير الشؤون التجارية يف وزارة اخلارجية اإليطالية، على بيع إيطاليا حوايل 

 24بتوقيفها يف " موسوليين"و فعال مت الشروع يف تنفيذ بنود االتفاق إىل أن أمر . 1940مارس  6و مت اإلمضاء على هذه االتفاقية يف . لفرنسيا

 ما دام أنه كان يطمع يف" هتلر"مل يرد إغضاب " موسوليين"و لعل . 1940و ذلك بسبب التقدم األملاين داخل األراضي الفرنسية يف ماي . ماي

كما أنه كان ينتظر الوقت املناسب إلعالن . من أي غنيمة قد تستويل عليها أملانيا يف أوروبا و خارجها" حصة األسد"التحالف معه للحصول على 

 ألنه يف األخري، كان يريد احلرب مهما وصل.و ما عدا ذلك، فكل شيء كان مبين على مناورات لتضليل الطرف الفرنسي فقط. احلرب على فرنسا

  :لشروحات أكثر ينظر إىل كل من. مستوى التنازالت الفرنسية
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من الضغط على بريطانيا حىت توافق على فكرة " بول رينود"حاولت فرنسا بقيادة رئيس حكومتها 

يف " لندن"التنازالت لصاحل إيطاليا تفاديا لدخوهلا احلرب إىل جانب األملان، و ذلك خالل السفرية اليت قادته إىل 

، حيث حاول إقناعه بأمهية املبادرة، غري أن املوقف "ونسنت تشرشل"ماي أين التقى بالوزير األول الربيطاين  26

  1.الربيطاين بقي متشددا

مل تتمكن املبادرة الفرنسية من حتقيق اإلمجاع يف األوساط السياسية الفرنسية، خاصة عند بعض الربملانيني 

و . س يعد خطأ كبريا ألن ذلك سوف يضر باألمهية اإلسرتاتيجية لإلمرباطوريةالذين اعتربوا أن التنازل عن تون

إذا كنت أعلم أن التنازل عن : "إىل حد القول Ybarnegaray، "إيبارنوقراي"اليمني، و هو  يذهب أحد برملاني

  2.."و لكن لسلمت باألمر..تونس كاف لوحده من منع إيطاليا دخول احلرب لبكيت

بالتوسط لدى " روزفلت"ملنع إيطاليا من دخول احلرب،حيث قام الرئيس األمريكي توالت احملاوالت 

و جاء الرد اإليطايل . و أخربه بأن الواليات املتحدة ستقدم دعمها الكامل حللفائها بريطانيا و فرنسا" موسوليين"

و أكثر 3. و الفرنسية معابالرفض اإليطايل للمقرتحات األمريكية " روزفلت"الذي أبلغ " شيانو"عن طريق الكونت 

حىت و ، و ذلك 1940ماي  8كان قد اختذ قراره لدخول احلرب إىل جانب أملانيا يف " موسوليين"فإن من ذلك، 

 4.إن تنازلت فرنسا عن كل مشال إفريقيا لفائدة إيطاليا

ون مستقبلي من هنا بدأت وزاريت اخلارجية و إفريقيا اإليطالية، يف إطار جلان خاصة، التحضري لسن قان

و بات التعديل الوزاري الذي أقدمت عليه حكومة .لتونس اإليطالية موسعة لتشمل مقاطعة القسنطيين اجلزائرية

  .يرمز للضعف و اهلزمية السياسية اليت حلقت بفرنسا" رينود"

إن التحركات العسكرية اإليطالية قد زادت من حدة التوتر يف املنطقة بشكل عام، و يف تونس بشكل 

" املكتب الثاين الفرنسي"و حسب مصادر . اص، إذ كثفت من وجودها فوق األراضي الليبية بشكل ملحوظخ

، حني شرعت احلكومة اإليطالية يف عملية إحصاء، يف كل من 1940فقد يأ اإليطاليون للحرب منذ شهر مارس 

                                                                                                                                                         
- Fondation Nationale des Sciences politique, papiers Daladier 3DA, dossier 3, la question de l’entrée en guerre 
de  l’Italie, in rapport sur la nuit du 27 au 28 mai 1940.Cite par : 
- Levisse-Touzé Christine, L Afrique du Nord dans.., op.cit.., p 18. 
- Galeazzo Ciano , Journal politique 1939-1943.., op.cit.., p 150. 
 

خاصة إذا علمنا أن بريطانيا مهتمة مباشرة لشؤون املستعمرات اليت  . حاولت بريطانيا منع أي تقارب فرنسي إيطايل قد يهدد مصاحلها يف إفريقيا  -  1

األمر الذي جيعلها حتما حريصة على تأمني طرق مواصالت إمرباطوريتها يف البحر األبيض . مصر و السودان: انت حتت وصايتها و نعين ا ك

  :أنظر. اور هلااالسودان الربيطاين املصري  هنا دو املقصو .املتوسط

- Levisse –Touzé Christine, L Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 19. 
2- Du Réaux (Elisabeth), Edouard Daladier et le problème de la sécurité de la France de 1933 a 1940, thèse de 
doctorat d Etat, Université de Paris 1, 1987, p 4. 
3- Duroselle (Jean Baptiste), L Abime 1939-1945.., op.cit.., p 152. 
4- Bessis (Juliette), La méditerranée fasciste, L’Italie mussolinienne.., op.cit.., pp 266-269. 
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ميكن حتويلها إىل مستشفيات يف حالة ليبيا و تونس، لألفراد القادرين على محل السالح و كذا عدد املدارس اليت 

  1.الضرورة

شكلت احلرب العاملية الثانية منعطفا حامسا يف دعم احلركة الوطنية التونسية باعتبارها اقرتنت باهلزمية   

األمر الذي ساعد على توفر املناخ السياسي و العسكري .1940العسكرية الفرنسية أمام اجليوش األملانية يف جوان 

ساهم يف هذا التحول الذي طرأ على مسار كما   .تصفية الوجود االستعماري من منطقة مشال إفريقيا لدفع حركية

، حيث 1940احلركة الوطنية التونسية، االرتباك الكبري الذي أحاط بالسلطة االستعمارية يف البالد بعد هزمية جوان 

و " بيتان"ور عن طريق دعمه للمارشال تشجع الوطنيون التونسيون و انقسموا إىل مؤيد للتعاون مع دول احمل

كل ذلك وسط الضعف الذي ". ديغول"، و بني أنصار فكرة املقاومة اليت نادى ا اجلنرال "فيشي"حكومة 

  2.أصاب هيبة فرنسا االستعمارية

يف حتفيز الوطنيني  Guerre des Ondesبني األطراف املتنازعة " حمطات اإلرسال اإلذاعية"كما سامهت حرب 

  .لتونسيني ضد الوجود االستعماري الفرنسيا
  

 �طور ا
�����ت ا
��4ر�� إ
! ا
�رب ا
-����: ��د��
  

، باعتبار أا جندت الرجال و اإلمكانيات حرب اجلماهري يف بدايتها، أصبحت احلرب العاملية الثانية  

  3:ضحه اجلدول التايلاملادية، لدرجة أن أعداد اجليوش املتناحرة فاقت املاليني من الرجال، كما يو 

  

  1945  1944  1943  1942  1941  1940  البلدان

  ـــــ  9100000  9500000  8600000  7200000  5600000  ألمانيا

  7193200  5365000  3808200  2829400  2411400  1723000  اليابان

  4653000  4500000  4300000  3784000  3278000  2212000  بريطانيا

  11858000  11240000  8918000  3844000  1795000  458000  أ.م.و

  10800000  12400000  10000000  9000000  4027000  2500000  س.إتحاد

  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  5000000  فرنسا

  

                                                 
و اعتربت هجوما . ماي، أحست القيادة العسكرية العليا يف فرنسا خبطر ما 30إىل  15الفاشية يف الفرتة املمتدة من  تعندما أقدمت احلكومة اإليطالية على جتنيد امليلشيا -  1

  :أنظر إىل. و مدعم بعملية إنزال على اجلهة الغربية يف مدينة بنزرت" خلط ماريت"ا على مصر و تونس وارد جدا من املنطقة احملصنة إيطاليا مزدوج

- SHD, EMA, série 7N3434, note sur la situation internationale, le problème stratégique et la conduite de la 
guerre.(Cite par Levisse Touze Christine, In, L Afrique du Nord.., op.cit.., p19). 

  .114، ص ..، مرجع سابق..، تونس عرب التاريخ)خليفة( الشاطر   - 2
3- Masson (Jean Philippe), Une guerre totale 1939-1945, Tallandier éditions, Paris, 1993, p 426. 
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اليت بفضلها ".حبرب احملركات"إىل جانب هذا الكم اهلائل من الرجال، حتولت احلرب أيضا،إىل ما مسي   

فكانت احلاجة  .اليت مكنتهم من تعزيز قدرام القتالية من حيث احلمولة و املدى اكتسب الرجال القوة و السرعة

  1.كبرية هلذه القوة اجلديدة اليت مكنت من ابتكار والسائل الربية و اجلوية الفتاكة
  

  األساطيل البحريةاستعمال  -1
  

احل الشمال كان لألساطيل البحرية دورا فعاال يف نشر و توسيع العمليات العسكرية على طول سو 

يابسة القارة  فذ اهلام حنواملنالرابط االسرتاتيجي بني األطلسي و البحر املتوسط و كذا اإلفريقي مبا أا كانت 

عندما أبرمت اهلدنة  و  .اإلفريقية بأكملها،كما شكلت الطرق البحرية اهلامة إحدى األهداف الرئيسية للحرب

أما يف مرسى ". اإلسكندرية"و " دكار"و يف " بريطانيا"و " طولون"كان األسطول الفرنسي مشتت بني موانئ 

 4وحدة قتالية مبا فيها  15الكبري، بوهران، فقد كانت مرابطة قوة الغارات األوىل و الثانية و املتكونة يف جمملها من 

 2.غواصات

نئ الغرب يف اجلهة املقابلة، أقدمت بريطانيا على نفس العمل ضد األسطول الفرنسي املرابط يف موا

ول األطلسي و الذي كان يأوي جزء هام من أسط3 1940جويلية  3يف يوم "مرسى الكبري"اجلزائري يف ضواحي 

بعد مالحظتها للموقف املتذبذب للسلطات  1940.4البحر املتوسط منذ اية شهر أفريل  الذي انتقل إىل واجهة

ة النازية األمر الذي جعل كل القوات الفرنسية حتت تصرف الفرنسية اليت أقدمت على إبرام اتفاقية اهلدنة مع القياد

  .القيادة األملانية، مما أخاف كثريا بريطانيا من ردة فعل أملانية قد تشكل الضربة القاضية هلا

يف الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تتأهب للهجوم على األسطول الفرنسي، كانت جل سفنه مرابطة يف 

كما أن القيادة .عطيلها عمال باتفاقية اهلدنة اليت أبرمت مع األطراف األملانية و اإليطاليةمشال إفريقيا استعدادا لت

من السلطات الفرنسية  Von Stulpnagen" فون شتونبناقل"البحرية األملانية كانت قد طلبت على لسان اجلنرال 

وانئ الفرنسية األمر الذي مل تستجب له باستعادة كل السفن احلربية املوجودة يف بريطانية و إدخاهلا إىل خمتلف امل

 5.و ضمتها إىل أسطوهلا السلطات الربيطانية اليت كانت قد استولت على هذه السفن

                                                 
1- Durand (Yves), Histoire de la deuxième guerre mondiale, complexe éditions, Paris, 1997, p 195. 
2- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord en.., op.cit.., p 127. 

تنتشل  و بقيت السلطات الفرنسية. تطرقت الصحافة اجلزائرية بإسهاب إىل هذا العدوان اإلجنليزي لدرجة أا نادت بقطع العالقات بني البلدين -  3

إىل العدوان " فبجي املغربية"كما تطرقت جرائد صدى وهران و صدى اجلزائر و الربقية اجلزائرية، من اجلزائر، و .اجلثث من مياه البحر أيام بعد العدوان

  :طالع يف املوضوع كل من. بالصور و حىت بتقدمي أمساء الضحايا

  .1940صدى وهران، جويلية  -

  1940ية جويل 6-5- 4صدى اجلزائر  -

- Vigie Marocaine 

- Maroc Matin 
4- Varillon (Pierre), Mers-El-Kébir II, in  Revue des deux mondes, numéro du 15 Mai 1949, p 270. 
5- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord en.., op.cit.., p 127. 




 ا	ول ـا���-             ��� ا���اع ��� ���� ا���� ا	��� ا����ا��ھ"#"ت ا� ��ى   

 

143 
 

، اليت كانت دف إىل السيطرة على األسطول Catapult" كتابولت"لقد بادر اإلجنليز العملية حتت اسم 

و بعد عدة إعذارات وجهت  1.لفرنسية املكونة لألسطولالفرنسي بأكمله أو تعطيله ائيا أو تدمري كل السفن ا

" سومرفيل"لالمتثال لطلبات اإلجنليز،أمر األمريال  ،Gensoul" قنسول"للطرف الفرنسي، املمثل من طرف اجلنرال 

Somerville  2.جويلية خملفا خسائر جسيمة 3د من يوم 54س17باهلجوم على ميناء مرسى الكبري على الساعة  

جوم الربيطاين ركز على السفن اليت كانت راسية يف امليناء ملحقا أضرارا كبرية ببعض السفن كما أن اهل

فكانت ردة فعل السلطات الفرنسية أن . معطوب 150قتيل و  1000فكانت احلصيلة األولية هلذا اهلجوم . احلربية

لذي مل يعجب األملان الذين كانوا أمرت طائراا احلربية باالستعداد لشن هجوم على القوات الربيطانية األمر ا

جويلية ضد الطائرات املائية  5هذه املعركة اجلوية شنت بداية من . يراهنون على مجود القوات العسكرية الفرنسية

جويلية على ثالثة مراحل  6إال أن القوات الربيطانية شنت هجوما أخر بداية من  228.3الربيطانية للكتيبة رقم 

  4.جريح 351قتيل و  1297خالهلا إحلاق أضرارا بالغة للسفن احلربية الفرنسية خملفة  متتالية استطاعت من

" نوقس"أما يف إفريقيا الشمالية فانتشر الذعر و اخلوف و نقم أهلها على الربيطانيني فعلتهم، و صرح 

األملان .. حد اإلجنليز، إنين مشمئز منهم، ألنين ساندم يف حرم إىل أقصى ا عنال أحدثكم هن:" قائال

انتشرت يف وهران مشاعر الكراهية و احلقد لكل ما هو  5.."أنفسهم مل يكونوا ليقدموا على هذا النوع من اخليانة

و حىت .بريطاين، يف أوساط البحارين و العساكر و املدنيني،من جراء الضحايا الذي خلفهم القصف على املدينة

حيث سيطرد كل عمال القنصليات الربيطانية من . ال إفريقيااألعراض سوف تكون عميقة يف خمتلف مناطق مش

إال أن القنصل الربيطاين السابق يف مراكش السيد . و التحاقهم مبدينة طنجة 1940جويلية  8املغرب بداية من 

إال أن هذه . لقد أحدثت العملية البحرية على مرسى الكبري مشاعر حزينة لدى السكان:" صرح  Parr" بار"

و بالرغم من أن العملية لن تنس بسهولة، إال أن القلق سيتناقص كلما أدرك ..بقيت مكبوتة و وقورة املشاعر

   6.."الفرنسيون أن عزميتنا لن ترتاجع حىت القضاء على العدو

مل تؤثر هذه العملية على العالقات الفرنسية الربيطانية فقط، و إمنا أثرت كذلك على اجلو العام داخل 

نسبة كبرية من املساندين على خمتلف املستويات و مل يتمكن من " ديغول"ية، حيث فقد اجلنرال السلطة الفرنس

يف " بيتان"و حىت من الرجال السياسيني الذين كانوا ضد سياسة .1940من األتباع سنة  2000مجع إال حوايل 

                                                 
1- Churchill (Winston), La deuxième guerre mondiale, La chute de la France.., op.cit..,p 247. 
2- Churchill (Winston), La chute de la France.., op.cit..,p 250. 
3- D’Abzac (Claude), L’armée de l’air de Vichy 1940-1944, thèse nouveau régime, Paris Panthéon Sorbonne, 
1996 pp 110-112.(Cite par Levisse Touze Christine dans, L’Afrique du Nord dans.., op.cit.., p 128). 
4- Dahms (Hellmuth Günter), La deuxième guerre mondiale.., op.cit.., p 94. Et voir aussi : 
-  Levisse-Touzé Christine, L’Afrique du Nord en.., op.cit.., p 128. 
5- Archives des MAE, guerre 1939-1945, Vichy-Maroc, vol.28-30, lettre manuscrite du général Noguès adressée 
au ministre des affaires étrangères en date du 6 juillet 1940.(Cite par Levisse Touze Christine dans, L’Afrique du 
Nord dans.., op.cit.., p 129). 
6- Archives de Paris, Papiers Noguès, in, traduction d’une lettre adressée par Parr, ancien consul général 
britannique à Marrakech, à Lord Halifax.(cite par Levisse Touze, l’Afrique du Nord dans..., op.cit.., : p 128) 
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امية يف الدولة الفرنسية و يف كل اإلطارات الس" بيتان"و بقي مع املارشال . البداية أصبحوا بعيدين عن حركته

   1).و هو أسود البشرة".( التشاد"مستعمراا، باستثناء حاكم مستعمرة 

أما ديغول، فقد أعرب عن حزنه الشديد لعدد الضحايا جراء القصف، و من جهة أخرى برر ذلك بأنه 

ال إفريقيا، اضطر إىل إرسال و أمام األخبار املقلقة من مش. عمل اسرتاتيجي ال بد منه الستعادة اإلمرباطورية

بعثتني، األوىل إىل املغرب و الثانية إىل اجلزائر لإلطالع على احلالة النفسية اليت كان عليها السكان، الذين أبدو  

 2.غري أنه مت القبض على الرسولني مبجرد وصوهلما إىل مشال إفريقيا. كرههم العلين حىت للدغوليني
  

  و تدميرالسالح الجوي مصدر تخويف  -2
  

تستهلك احلرب اجلوية أعداد كبرية من الطائرات و تودي حبياة العديد من األطقم مما جيعل هذا السالح   

قوة املتنافسني على  حيث يتبني من تطويره املكثف. ذو أمهية بالغة يف عملية تقوية القدرة احلربية للدول اليت متتلكه

حىت ترفع من حجم خسائر العدو املرتبطة بأي عملية " انتحارية طائرات"استغالله يف الرب و البحر و استعمال 

يف املقابل، حتتاج كل الدول املتنازعة هود حريب يف هذه الصناعة من أجل ضمان التوسع و تسهيل أي  .جوية

باإلضافة إىل أطقم كفئة و مدربة تدريبا كافيا . عملية تساعد على تغيري األسطول اجلوي يف أي حلظة كانت

مبقدور دول احملور املواصلة فيه،  هذا ما حتقق للحلفاء و مل يكن.تحقيق النصر و إحلاق األضرار الالزمة للعدول

  .يف السماء..حيث مت القضاء على قوم اجلوية يف ميادين املعارك

ختيار با العمليات اجلوية اليت كانت موزعة أوهلما: متيز تدخل السالح اجلوي يف احلرب، مبيزتني خاصيتني  

داية احلرب إىل ايتها مع ضربات جوية على أراضي و مدن العدو و اتسمت بالضربات توقيت مناسب من ب

،فهي نقيض لألوىل حيث تندرج ضمن املعارك الربية بعد ما يتم تطهري احمليط بالضربات أما الثانية .اإلسرتاتيجية

  3.منوذجا لذلك" اإجنلرت "و متثل معركة .اجلوية احملددة زمنيا و حسب املكان

كما يشكل السالح اجلوي إحدى اآلليات احلربية القوية اليت ساعدت بشكل كبري يف ميل كفة االنتصار   

فبعد أن دخل األملان هذه احلرب بقوة و أصبحوا جاهزين الكتساح األراضي الربيطانية، . إىل معسكر احللفاء

مما " هاواي"األمريكية يف جزر " بريل هاربر"على قاعدة  اباينانقلبت موازين القوى لصاحل احللفاء بفعل اهلجوم الي

   4.أجرب الواليات املتحدة األمريكية إىل كسر حيادها و دخول احلرب بكل ترسانتها إىل جانب احللفاء

و على هذا .يندرج العنف االستعماري يف أول وهلة ضمن الرتسانة احلربية املسخرة خلدمة احلروب  

اليت السالح اجلوي الفرنسي، ألول مرة، خالل حرب الريف، شأنه يف ذلك استعمال الدبابات األساس متت جتربة 

و أكثر من ذلك، فقد  5.و كل هذا ضمن خمطط جتريب العتاد احلريب.هي األخرى يف نفس الفرتة الزمنيةجربت 

                                                 
1- Dahms (Hellmut Günter), La deuxième guerre mondiale.., op.cit.., pp  94-95. 
2- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord en.., op.cit.., p 128.  
3- Durand (Yves), Histoire de la deuxième guerre mondiale.., op.cit.., p 184. 
4- Campbell (John), La seconde guerre.., op.cit.., p 94.  
5- Rivet (Daniel), Le Maroc de Lyautey.., op.cit.., p 72. 
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مقاتلة يف   من وحدةو سيطرة أكرب نظام تغطية"اعترب القادة العسكريني الفرنسيني بأن السالح اجلوي ميثل 

" ليوطي"و الدليل قدمه املارشال  1.و قد أصبح السالح الطائر للجيش يستعمل يف كل ظروف احلرب، "األرض

كما أن املارشال   1925.2يف جوان " فاس"الذي اعرتف بنفسه بأن السالح اجلوي الفرنسي هو الذي أنقذ مدينة 

  3.اح ضحيتها مئات املسلمني األبرياء يف دقائق معدودةبدوره وافق على ضرب األسواق و اليت ر " بيتان"

 37مع اية احلرب العاملية األوىل، بدأ السالح اجلوي الفرنسي يأخذ طابعا تنظيميا بتأسيس الفيلق   

شخص  1580ثر من مشكل من عشر وحدات حتتوي كل واحدة على مثان طائرات جندت هلا فرنسا أك للطريان

أن املغرب ميثل  Fayolle،5" فايول"قيامه جبولة تفقدية يف مشال إفريقيا، أدرك املارشال  و بعد4.األرض يف اجلو و

أحسن مدرسة للطريان يف الوقت احلايل، و علينا أن نوجه إليها أكرب عدد ممكن من ضباطنا الشباب املتخرجني 

أما فرتة 6.يتحلى ا كل طيار من املدارس احلربية أو حىت الضباط القدامى الذين ختلوا عن الروح اليت جيب أن

احلرب العاملية الثانية فقد عرفت هي األخرى تطورا هاما يف السالح اجلوي، حيث مكنت يف مرحلة بدايتها بتفوق 

 لوال تراجع األملان عندول احملور اليت كانت قاب قوسني من بسط سيطرا املطلقة على كافة القارة األوروبية 

  7.داخل الرتاب الربيطاين ش الربيطانيةعلى اجليو  مواصلة اهلجوم

جوان بقصف مركز على السفن احلربية املتواجدة يف  22 إىل 12فيما بني  قام الطريان اإليطايل كما أن

و مل تقتصر أحداث شهر جوان على عملية القصف فقط، . جريح 15قتيل و  15خملفا " بنزرت"سواحل مدينة  

و خالصة .عة من األعمال دون الفصل يف قوة و تفوق إيطاليا العسكريبل امتدت طيلة األسبوع و مشلت جممو 

القول، أن إيطاليا أصبحت تشكل منافسا قويا يف عملية احلرب و حليف بإمكانه دعم التدخل األملاين يف أي 

  8.ايف مواصلة املعركة يف مشال إفريقي" بعد إسرتاتيجي"وقت و يف أي مكان، األمر الذي جعل هذه الفرضية ذات 

  8.اإفريقي

، غري أن إىل هذه العملية بإسهاب كبري يف فرتا الرمسيني تعرضت أقالم املؤرخني و يف سياق ذلك،

نب عديدة من املسألة اليت بقيت طي أوضح جوا" كلود هوان"و " كوتو بقاري"املؤلف األخري الذي صدر عن 

و يف اخلامس من نفس 9.احلرب سامهت يف حدوث القطيعة بني اإلجنليز و الفرنسيني مع بداية األدراج حيث

                                                 
1 - Les opérations de l’aviation au cours de la campagne 1925-1926 au Maroc, rapport du colonel Armengaud, 
MDN E 29, p 39. (Cité  par Rivet Daniel, in Le Maroc de Lyautey.., op.cit.., p73). 
2-  Rivet (Daniel), Le Maroc de Lyautey.., op.cit.., p 72. 
3- Les opérations de l’aviation au cours de la campagne 1925-1926 au Maroc.., op.cit.., pp 71-72. 
4- Ibid.., pp 72.73. 

 La" السوم" منطقة اشتهر خالل احلرب العاملية األوىل مبولقفه البطولية يف. 1852سنة  Puy" يب"، مارشال فرنسي ولد يف منطقة Emile Fayolle" أمييل فايول"هو  - 5

Somme  أنظر. 1928تويف سنة .1918و تقلد قيادة جمموعة جيوش أثناء املعركة الفاصلة سنة . 1917و  1916و يف إيطاليا خالل سنوات:  

- Petit Larousse illustre.., op.cit.., p 1318. 
6- Rivet (Daniel), Le Maroc de Lyautey.., op.cit.., pp 72-73. 
7- Reibell (Charles), La vérité sur les origines du débarquement allie en A.F.N, 22 pages, Paris,1946,p 6. 
8- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p22. 
9- Bégarie-Coutau (Hervé) et Huan (Claude), Darlan.., Op.cit.., p. Et voir aussi des mêmes auteurs : Mers el 
Kébir 1940, la rupture franco-britannique, Economica, Paris, 1995. 
- Azéma Jean Pierre, De Munich à la libération, éditions Le Seuil, Paris, 1979, p 141. 
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األمر الذي . الشهر أقدمت الطائرات الفرنسية على إلقاء قنابل على جبل طارق كرد فعل على اهلجوم السابق

كما منحت   1.أخاف بريطانيا نوعا ما، خاصة من تقارب أملاين فرنسي حمتمل قد يهدد بريطانيا و احللفاء معا

   2.اون مع القوات الفرنسية ضد السفن احلربية الربيطانيةإيطاليا قاعدة جوية يف اجلزائر للتع

" نوقس"أما يف إفريقيا الشمالية فانتشر الذعر و اخلوف و نقم أهلها على الربيطانيني فعلتهم، و صرح 

األملان .. اإلجنليز، إنين مشمئز منهم، ألنين ساندم يف حرم إىل أقصى حد ا عنال أحدثكم هن:" قائال

  3.."كونوا ليقدموا على هذا النوع من اخليانةأنفسهم مل ي

د لكل ما هو بريطاين، يف أوساط البحارين و العساكر و قانتشرت يف وهران مشاعر الكراهية و احل

و حىت األعراض سوف تكون عميقة يف خمتلف .املدنيني،من جراء الضحايا الذي خلفهم القصف على املدينة

و  1940جويلية  8ب بداية من عمال القنصليات الربيطانية من املغر حيث سيطرد كل . مناطق مشال إفريقيا

لقد أحدثت :" صرح  Parr" بار"إال أن القنصل الربيطاين السابق يف مراكش السيد . مبدينة طنجة التحاقهم

و ..إال أن هذه املشاعر بقيت مكبوتة و وقورة. العملية البحرية على مرسى الكبري مشاعر حزينة لدى السكان

الرغم من أن العملية لن تنس بسهولة، إال أن القلق سيتناقص كلما أدرك الفرنسيون أن عزميتنا لن ترتاجع حىت ب

  4.."القضاء على العدو
 

  تكنولوجيا جديدة في الحرب" الرادار"استعمال -3
 

و " ونارالس"و " الرادار"اليت اشتهرت ا احلرب العاملية الثانية، هناك  يف سجل األسلحة اجلديدة 

غري أن . و أخريا القنبلة الذرية V1 et V2و الطائرة النفاثة و الصواريخ ) مادة كيميائية سريعة االشتعال"(النابامل"

  5.جل هذه األسلحة ظهر فبل بداية احلرب، و إمنا شرع يف جتربتها يف حقول الصراع العاملي الثاين

و مثل قيمة حقيقية مساعدة لكل الدول . الثانيةمثل الرادار أبرز تطور تكنولوجي للحرب العاملية    

املشاركة يف احلرب العاملية الثانية، و على وجه اخلصوص بريطانيا، حبيث أدى دورا دفاعيا، أوال، مث هجوميا يف 

حبيث أنه .انتصار احللفاءالرئيسية اليت أدت إىل  اآللياتيعترب إحدى و . مرحلة الحقة، يف احلرب اجلوية و البحرية

ليال، و مسح يف نفس الوقت للطائرات القاذفة  Avions Chasseursفع من فاعلية استغالل الطائرات املطاردة ر 

 دون أن ننسى .ذات احلقل الواسع بتحديد أهدافها و توجيه ضرباا بكل دقة  Avions Bombardiersللقنابل 

  .ت و مالحقتهاالدور الفعال الذي كان يؤديه يف البحار من أجل الكشف عن الغواصا

                                                 
1- Dahms (Hellmuth Günter), La deuxième guerre mondiale.., op.cit.., p 95. 
2- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord en.., op.cit.., p 128. 
3- Archives des MAE, guerre1939-1945, Vichy-Maroc, vol.28-30, lettre manuscrite du général Noguès adressée 
au ministre des affaires étrangères en date du 6 juillet 1940(Voir Levisse Touze..,p 126.) 
4- Papiers Noguès, in Archives de Paris, traduction d’une lettre adressée par Parr, ancien consul général 
britannique à Marrakech, à Lord Halifax.( Cite par : Levisse Touze, l’Afrique du Nord dans la..., op.cit.., : p 128) 
5- Durand (Yves), Histoire de la deuxième guerre mondiale.., op.cit.., p 212. 
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بدأت بعض الدول كأملانيا و بريطانيا و الواليات املتحدة األمريكية أحباثها يف هذا اال حىت قبل اندالع 

و ركزت على الذبذبات و األمواج اإليذاعية خللق حقل كهرومغناطيسي متصل وائي، ما جيعل املوجات .احلرب

و تسميته عند الربيطانيني تعطينا فكرة عن  1.إىل املنبع Echoاليت تعود كالصدى  تنعكس بفعل األجسام الصلبة

  2.أي جهاز كشف Radar Air Detection And Rangingهذا التعريف حبيث يكون 

فاألملان طوروا نظام .أصبحت بريطانيا و أملانيا من الدول املتقدمة يف هذا اال 1939بداية من سنة   

" وورسبورغ" جهاز و واصلوا اكتشافام مع.األهداف على األرض الذي يسمح باكتشاف Le Freya" الفريا"

Wurzburg  كلم  32، و هو جهاز قادر على ترصد طائرات على بعد مسافة 1940الذي استعمل سنة .   

 Robert 3"روبري واتسن وات"من طرف  1935أما بالنسبة للرادار الربيطاين، فقد مت تطويره منذ سنة 

Watson-Watt  ،مت جتهيز السواحل الربيطانية مبحطات رادار على األرض معروفة حتت  1938سنة  تصفو مع من

متكنت بريطانيا يف نفس السنة من وضع جهاز جوي من أجل .حلماية حدودها البحرية Station Chain Homeاسم 

 . AI" أي"عرف باسم ) اعرتاض(صد الطائرات  وضع نظام 1939و يف . الكشف عن السفن على السطح

 RAFبشكل كبري يف حسم املعركة اجلوية لصاحل القوات اجلوية امللكية  AIو  CHسامهت احملطات من نوع   

أصبحت هذه احملطات أكثر فاعلية ف". اجنلرتا"خالل معركة  Luftwaffe" لوفواف"على حساب القوات األملانية 

. Identification des Amis ou des ennemis. "الكشف عن األصدقاء و األعداء" IFFبظهور جتهيزات جديدة مثل 

رادار الفرق  أصبح هذا النظام قادر على التعرف على أي طائرة أو سفينة تابعة للحلفاء عرب جهاز حبيث

و ساعد بريطانيا  1945- 1939خالل سنوات "معركة األطلسي"أدى الرادار دوره كما ينبغي يف كما   4.املستعملة

 .ررة للقوات األملانية مع بداية احلربعلى الصمود أمام الطلعات املتك

أما بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، فكانت متأخرة يف جمال تكنولوجيا الرادار عن كل من بريطانيا و  

غري أنه بفضل اإلمكانيات املادية اليت سخرا و بفعل املساعدة التقنية الربيطانية، . 1939أملانيا مع مطلع سنة 

أما الرادار الياباين، الذي كان عموما من صنع أملاين، فكان أقل .من التقدم يف هذا اال 1940 متكنت منذ سنة

  5.جودة من كل ما كان موجود آنذاك
 

                                                 
1- Campbell (John), La seconde guerre mondiale.., op.cit.., p120. 
2- Durand (Yves), Histoire de la deuxième guerre mondiale.., op.cit.., p 212. 

 1892ولد سنة . اسكتلنديةعامل فيزيائي من أصول  ،Sir Robert Alexander Watson-Watt" السري روبري ألكسندر واتسن وات"هو  -  3

" اهلرتزية"يعترب مكتشف و مصمم نظام الكشف و القياس ملسافة احلاجز بواسطة املوجات . Brechin (Angus)" أوغيس"ببلدة بريشني يف مقاطعة 

Ondes Hertzienne 1973تويف سنة .أو الرادار.     
4- Campbell (John), La seconde guerre mondiale.., op.cit.., p120. 
5- Ibid.., p120. 
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من العمليات اجلريئة اليت أقدمت عليها القوات املتحالفة  مشال إفريقيا تعترب عملية اإلنزال اليت متت يف

نزول القوات املتحالفة الربيطانية و هي تعين أي الشعلة، " عملية تورش"اسم  و قد محلت. 1942مع اية سنة 

 هلذه العملية منذ و قد مت التحضري. 1942سنة  نوفمرب من األمريكية على السواحل املغربية و اجلزائرية يف الثامن

إىل أن حتولت بعدها إىل التسمية املعروفة ا و اليت أطلق عليها يف  Gymnast"1: "بدايتها حتت االسم السري

، خاصة يف جبهته العاملية الثانية ميثل هذا اإلنزال منعرجا حامسا يف احلرب و ."تورش"ة النهاية اسم عملي

، مما اضطر اجليوش "مونقومري"بقيادة اجلنرال "  العلمني"الغربية، باملوازاة مع االنتصارات الربيطانية يف معركة 

أما اجلبهة الشرقية فعرفت وقوف . الليبية إىل االنسحاب و الرتاجع حنو األراضي" رومل"األملانية بقيادة اجلنرال 

من بريطانيا و أمريكا " ستالني"حيث طلب  "ستالينغراد"ملانية يف معركة القوات السوفيتية يف وجه اجليوش األ

  2. غط املفروض على بالدهأن تفتحا جبهة جديدة للتخفيف من الض

على قاعدة  دويل، بعد اهلجوم الياباينانضمام الواليات املتحدة األمريكية إىل الصراع الكما يعترب 

يف اتساع رقعة احلرب اليت مشلت احمليطني اهلادئ و األطلسي، و بذلك  من األسباب اليت أثرت ،"بريل هاربر"

حتولت إىل حرب حبرية مكنت احللفاء من إظهار مزايا تنظيمية كثرية و قوة حبرية بفضل الواليات املتحدة 

و قد ظهرت نوايا احللفاء يف التخطيط لعملية إنزال  . الصناعية يف خدمة احلرب األمريكية اليت وضعت قوا

   3.كبرية يف حوض املتوسط الغريب، لكن ذلك مل يتم دون خلق صعوبات مادية و بشرية

مل يكن من السهل على احللفاء تنظيم إنزال حبري ذا احلجم دون أن يلقوا معارضة عسكرية حبرية 

ملانية، خاصة تلك اليت كانت هلا قوة نارية و قادرة على إحلاق أضرار كبرية بالسفن احلربية شديدة من السفن األ

اليت قامت لوحدها، فيما بني ) 9(حول السفن األملانية التسعة " دافيد وودوار"و لعل ما تضمنه كتاب .للحلفاء

 850000حمايدة، حبمولة تعدت  باخرة جتارية للقوات املتحالفة أو دول 130، بإغراق 1943إىل  1940سنوات 

و املطالع للكتاب يتمعن بشوق كبري يف إحدى احللقات اهلامة من احلرب العاملية الثانية فيما خيص حرب . طن

 4.البحار

اليت كانت ختصهم من ذه التطورات  ، بدرجة أكرب، و التونسيون،و املغاربةاهتم اجلزائريون لقد 

عن كثب، ما دام أنه سيكون لبالدهم دورا سياسيا و اسرتاتيجيا كبريا يف  كانوا يتابعون األخبار  قريب حيث

إعادة بعث فرنسا من جديد، و ذلك بتحريرها من االحتالل األملاين، و إعادة اهليبة للدولة الفرنسية يف 

                                                 
و اختذت عدة قرارات هامة فيما عرف .األوضاع اليت ألت إليها ألقارة األوروبية جراء الزحف األملاين" روزفلت"يدرس مع " واشنطن"قرابة مخسة أسابيع يف " تشرشل"أمضى  - 1

" تشرشل"ألن ما جاء من أجله .تقل أمهية، هي اعتبار القارة األوروبية جزء من مسرح املعارك و ليس كل املسرحو من القرارات األخرى، و اليت ال .Arcadia" أركاديا"مبؤمتر 

قدرات  إنتاجية و ألا تتمتع بقوة. بأن أملانيا تشكل أكرب و أخطر ديد ، ليس يف أوروبا فقط، و إمنا يف العامل أمجع" روزفلت"إىل الواليات املتحدة األمريكية، هو إعالم 

   :ملزيد من املعلومات ينظر إىل.و إذا تركناها على هذه احلالة فسوف تصبح قوة خارقة. علمية و يد عاملة مؤهلة

- Dahms Hellmut Gunther, La deuxième guerre mondiale.., op.cit.., p 198.  
2- Durand (Yves), La vie quotidienne des prisonniers de guerre. dans les Stalags, les Oflags et les 
Kommandos 1939-1945, hachette éditions, Paris, 1966, p 121. 
3- Miquel (Pierre), La seconde guerre mondiale 1939-1945, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1986, pp 483-
485.   
4- Woodward (David), Les embusques du large, Flammarion Editeur, Paris, 1957, pp 9-21. 
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العامة اليت   و قبل الشروع يف تفاصيل عملية اإلنزال، ال بد من معرفة احلالة. الظروف الصعبة اليت كانت متر ا

كانت عليها حكومة فيشي و الكولون، من جهة، و األملان، من جهة أخرى، و الوطنيني، من جهة ثالثة، من 

، و أخريا الظروف اليت جراء األعمال الدعائية اليت استمرت من بداية احلرب إىل غاية مرحلة متقدمة من احلرب

  .ائرية املغربيةمت فيها التحضري لعمليات اإلنزال على السواحل اجلز 

فال  و متحيص كل جوانب عمليات اإلنزال اليت متت على سواحل مشال إفريقياإال أنه إذا أردنا فهم 

، و 1940بعد اهلزمية الفرنسية يف جوان  ،و يف املرتوبول بلداا ليال إىل األوضاع اليت سادتبد لنا من الرجوع ق

ه من ألن". فيشي" الفرنسية املنهزمة و اليت مثلتها مجاعة كومةاحل إىل السياسة اليت فرضتها أملانيا املنتصرة على

أوجه  السياسات القمعية اليت مارستها احلكومة اجلديدة يف مشال إفريقيا و خمتلف الضروري التعرف على

ري مما كان جي الصراع الفرنسي الداخلي و اخلارجي، و موقف خمتلف التيارات السياسية الوطنية يف مشال إفريقيا

الصراع األملاين  اصة منهالصراع األورويب و خ من حوهلا من تغريات و تناقضات أدت ا يف النهاية إىل مواكبة

  .الفرنسي الذي كانت انعكاساته واضحة على شعوب املنطقة
  

 1942- 1940ا������ - 	��ل إ�ر���� ��ت ا���م ا��زدوج ا�
�	���� :أوال
   

ات األملانية، عوض أن يساهم يف تغيري معامل السياسة الفرنسية يف إن سقوط فرنسا السريع أمام القو 

مستعمراا بشمال إفريقيا، زادها تعنتا يف استغالل شعوب هذه املستعمرات و توظيف سكاا خلدمة حرا 

 الت االستثنائية و إخضاعالتعبئة العامة و التجنيد، و إعالن احلاكوسائل  ضد دول احملور و استعمال شىت ال

 لوطنية و تعطيل صحافتها، و حاولتأقدمت على حل األحزاب اف .السكان املسلمني للمحاكمات اجلماعية

جر الشخصيات الوطنية إىل االعرتاف بضرورة مساندة فرنسا يف نكستها، و يف بعض األحيان جلأت إىل 

 1.الكذب و تزوير املواقف احلقيقية هلذه الشخصيات

حلرب يف البداية بأزمة سلطة داخل احلكومة الفرنسية مث انتقلت إىل فتميزت الوضعية الناجتة عن ا

فاتضحت اخلالفات بني السياسيني، زادها تعفنا عدم االستقرار . ضياع اهليبة بسبب اخلسارة أمام األملان

فاستهلكت اجلزائر يف خالل مخس  2.جعل فرنسا تصغر يف أعني مسلمي مشال إفريقياالسياسي، الذي 

   3.عة أنظمة سياسية خمتلفة و ستة حكومات متتاليةسنوات؛ أرب

إىل احلكم مل يبقى أمام فرنسا سوى ختفيف األضرار يف حماولة منها " بيتان"بعد اهلزمية و جميء 

مع األملان و اليت جاءت بطلب  Collaborationniste "تعاونية"للحفاظ على إمرباطوريتها، فلجأت إىل سياسة 

                                                 
      مبساومة حزب الشعب اجلزائري،  Shoen" شون"، عندما كلف الضابط 1940جوان  21بسجن احلراش يف " مصايل احلاج"أول اتصال قامت به فرنسا كان مع  - 1

و لكن دون " بومنجل"بواسطة حمامي زعماء حزب الشعب السيد  1940سمرب و تكرر االتصال ثانية  يف دي.الذي حتجج بضرورة أخد فرنسا بعني االعتبار ملطالب اجلزائريني

إن مجعية العلماء مع فرنسا اليت تدافع على احلرية و :"الذي يكون قد صرح" اإلبراهيمي"الشخصية الوطنية الثانية اليت ساومتها السلطات االستعمارية فكان الشيخ  أما . جدوى

  اليت تدافع على احلرية و القانون و هي خاضعة كليا للنفوذ األملاين؟؟؟" هذه"من هي فرنسا  غري أننا نتساءل هنا عن". القانون
2- Aron (Robert), et…, Les origines de la guerre d’Algérie…, op.cit, p 152. 
3- Ibid.., p 152. 
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و حىت هتلر رفض يف البداية املطلب الفرنسي . ن األملان مل يظهروا أية نية يف التعاونمن الفرنسيني أنفسهم، أل

ما دام كان يريد دولة فرنسية مطيعة و توفر له قاعدة صلبة يعتمد عليها لشن حربه ضد إجنلرتا إىل جانب 

  1.املوارد الغنية اليت توجد بأوروبا الغربية احملتلة

غري . على حماوالت عديدة حنو االنفتاح جتاه األملان من أجل عمل مشرتك" بيتان"أقدم نظام املارشال 

و كان تعامله مع الفرنسيني من منطلق أنه . أنه اصطدم تلر مل يكن مهتم بالقدر الكايف باملطلب الفرنسي

  2.ودةحيتاج لدعمهم يف الظروف الراهنة ليبسطوا نفوذهم يف البحر املتوسط، لذلك رفض اليد الفرنسية املمد

املربمة مع األملان قد وضعت اإلمرباطورية و معها مشال إفريقيا يف مأمن من األطماع " اهلدنة"كما أن 

ألن أملانيا بالرغم من أا أكدت على جتريد اجليش الفرنسي و حتديد عدد جنوده . اإليطالية و اإلسبانية

 كان يبديها الطرفان اإليطايل و اإلسباين على جندي فقط، إال أا يف املقابل مل ترتاح لألطماع اليت 30000ب،

أن تعمل على استعادة األجماد الضائعة، ألنه " فيشي"فكان على حكومة . املمتلكات الفرنسية يف مشال إفريقيا

   3.السبيل الوحيد الذي بقي أمامها لنصرة فرنسا أو الزوال معه أمام القوة األملانية املتنامية

، هي اليت دفعت باجلنرال 1940يف جويلية " مرسى الكبري"اين على ميناء إن قضية اهلجوم الربيط

إىل اقرتاح توسيع اهلدنة املربمة بني فرنسا و أملانيا إىل أبعد احلدود، ألا يف الوقت الراهن  Huntziger" هنتزجر"

و . ف احلاليةتوجد يف الرواق الذي يفصل بني احلرب و السلم، لذلك فهي إجراء عادي غري كاف يف الظرو 

  4.ال بد من تدعيمها باتصاالت معمقة بني شخصيات كبرية من البلدين و لكن ال تنتمي إىل جلان اهلدنة

ليتقرب من " مرسى الكبري"غري أن الطرف األملاين مل يستغل الوضعية اجلديدة اليت فرضتها أحداث 

يد، الذي بالرغم من هزميته، إال أنه فرنسا و بالتايل يضمها إىل معسكره و يستغلها كحليف إسرتاتيجي جد

غري .بقواعد عسكرية جديدة يف مشال إفريقيا" هتلر"فعوض ذلك، طالب . ال يستهان ا" قوم مشاركة"يبقى

وقد اعتربه . قد اندهش هلذا املطلب األملاين" بيتان"أن الرد الفرنسي جاء رافضا للفكرة، باعتبار أن املارشال 

و راسل هتلر على  5.للوضع املنبثق عن توقيع اهلدنة" فيشي"حلكومة  مقاومة"أول "بة من املؤرخني مبثا العديد

  6.أساس إعادة املفاوضات حول أمور عديدة تتعلق مبصري العالقات بني الدولتني

 633888توفر على األسطول البحري للبحرية احلربية الفرنسية كان يبالعودة قليال إىل الوراء، جند أن 

و بعد املساءالت اليت . طن لألسطول األملاين331504طن لألسطول اإليطايل و  538572مقابل  ،طن قوة محولة

من طرف نواب الربملان الفرنسي حول الدفاع الوطين، تقرر برنامج " قاسين ديبارك"خضع هلا وزير البحرية 

                                                 
1- Paxton (O.Robert), La France de Vichy 1940-1944, traduit de l’anglais par Bertrand Claude, éditions du 
Seuil, Paris, 1997, p 95. 
2- Ibid.., p 96.  
3- Hadhri (Mohamed), L’URSS et le Maghreb, op.cit, p 61. 
4- Paxton (O.Robert).., op.cit.., p 106. 
5- Paxton (O.Robert),.., op.cit.., p 106. 
6- SHD, DFCAA.V, pp 463-469. La réponse-lettre du Marechal Pétain a été cité aussi dans l’ouvrage de : 
- Bouthillier Yves, Le drame de Vichy, T1, Face à l’ennemi face à l’allié, Plon éditions, Paris, 1950, p 291. 
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غري أن وزير املالية  1943.1طن مع حلول سنة 740000إضايف على مدى ثالثة سنوات لرفع محولة األسطول إىل 

رفض فكرة املشروع لنقص السيولة املالية، إال أنه تراجع يف األخري و قبل باملشروع شريطة أن يتم على مراحل 

  . وفق اإلمكانيات املالية املتوفرةسنوية  هلا نفقات ختصص

عوبات إال أن مشكل فرنسا كان يكمن يف السري البطيء الذي شهدته الصناعة البحرية بسبب الص

املالية، عكس ما كان جيري يف البلدان الفاشية، اليت كانت وترية التصنيع فيها تفوق مبرتني تلك اليت كانت 

، مل يتوقف اجلنرال 1937حيث منذ توليه قيادة األركان العامة للبحرية الفرنسية يف الفاتح جانفي . تعرفها فرنسا

احلرب و عن التباين الكبري يف القدرات من مجيع  من حتذير سلطات بالده عن وشاكة اندالع" دارالن"

  2.النواحي

ألن هزمية .طرابلس الغرب على إيطاليا يف من أشد املناصرين هلجوم خاطف و فوري" دارالن"اعترب 

إيطالية ستقود حتما إىل فقدام كل مستعمرام يف إفريقيا، مما سيفتح اال أمام فرنسا و بريطانيا الستعمال 

البحر املتوسط، و  غري أنه يشرتط التعاون الربيطاين كأساس لضمان املواصالت عرب. لبحرية املتوسطيةالطرق ا

و يعترب أي عمل عسكري قبل االستحواذ على املتوسط .. ال بد من هزم إيطاليا و القضاء عليها بالنسبة إليه،

كلم من سواحل   30000مة ألنه يستوجب على البحرية الفرنسية احلفاظ على سال 3.."حماولة فاشلة

و ما دام .اإلمرباطورية، و ضمان نقل اجلنود، و محاية الشواطئ و ضمان تغطية جيدة للمالحة التجارية

  .األوضاع مستقرة مع اجلانب اإليطايل، فإن نقل اجلنود سوف يتم عن طريق البحر املتوسط

ي أعلنت فيه إيطاليا عن صنعها ، يف الوقت الذ1938ليطرح املسألة من جديد يف سنة " دارالن"عاد 

ماي  2فرخصت احلكومة الفرنسية عن طريق مرسوم قانون . طن 35000لقطعتني حبريتني تصل محولتها إىل 

طن على مدى مخس  100000، بالشروع يف إجناز مشاريع صناعية كانت قد رفضت من قبل، و مبعدل 1938

و باإلضافة للمسألة املالية،  4.يف مصانع السفنطن جاهزة لالستعمال  12140أصبحت  1939و يف . سنوات

 .فإن الربنامج البحري الفرنسي اعرتضه مشكل التأقلم مع نوع و خصوصيات الصناعة البحرية

من الوجهة العملية تبدوا القوات الفرنسية يف تونس غري كافية مقارنة مع القوات اإليطالية املرابطة يف 

هذه الوضعية مل ختفى على رئيس جملس الوزراء .ق على القوات اجلويةطرابلس الغرب و نفس املالحظة تنطب

ألن إيطاليا قادرة أن تقود هجمات على السواحل .الفرنسي ال من حيث العدد و ال من حيث قوة الطائرات

كان أكثر تفاؤال " غاملني"غري أن اجلنرال . La Sardaigne" سردينيا"و من  La Sicile" صقلية"التونسية  من 

                                                 
1- Levisse Touzé (Christine), L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 42.  

برلني، طرحت مسألة اإلمكانيات -و اليت فتحت الباب أمام حمور روما 1936أكتوبر  24اليت أبرمت بني إيطاليا و أملانيا يف  االتفاقية ��� -  2

ناء، يف حتليله للوضعية إىل إمكانية بسط إيطاليا نفوذها على كل منطقة البحر املتوسط دون ع" دارالن"حيث توصل . احلربية بشدة عند الفرنسيني

  :أنظر إىل .العديد من املوارد و خاصة متوينها بالبرتول اسيمنع على فرنسمما 

- Levisse-Touzé Christine, L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 38.  
3- Levisse -Touzé (Christine), L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., pp 41-42. 
4- Coutau-Bégarie (Hervé) et Huan (Claude), Darlan.., op.cit.., pp 135-137. 
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إال أنه ال . جندي 150000إن األعداد اليت ميكن لإليطاليني أن جيلبوها يف ليبيا لن يتعدى :" ندما صرحع

جندي يف مشال إفريقيا و هذا العدد قابل  441000حاليا، نستطيع أن جنند . ميكننا حتديد إمكانياتنا يف إفريقيا

   1).."الزيادة( لالرتفاع 

لشعب املغريب، الذي حسبه كان يريد مواصلة احلرب يف مشال أن يكسب ود ا" نوقس"حاول اجلنرال 

و بصفته قائد العمليات يف مشال إفريقيا، بدأت تصله من ". فيشي"إفريقيا ، و استماله إىل صف حكومة 

ن خمتلف اهليئات الرمسية يف اجلزائر حول بعض األحداث اليت  عاجلزائر تقارير و رسائل و نشرات إخبارية 

البالد، منها ما هو متعلق باليهود و ما هو متعلق بتجنيد الفرنسيني الشباب و باحلالة كانت حتدث يف 

  2). األصنام سابقا" (أورليونفيل"النفسية اليت كان عليها الشباب املسلم يف 

بيانا يف اجلرائد املغربية يطلب من األوروبيني أن يبقوا متحدين وراء  1940جوان  21غري أنه نشر يوم 

مل " نوقس"عن ذلك بأن " جاك سوستيل"و قد عرب . لذين يبقى مههم الوحيد هم احلفاظ على فرنساقادم ا

ملغرب إىل االجتاه يكن يبحث سوى عن مصلحته باعتبار أنه حول النربة الوطنية اليت اتسم ا سكان ا

  3..االستسالمي

  

  

 
 
 
 
  

  
  

  �� ������ ا����ور�� ا�����  �  1940�و� �
  

إلبالغ  Cangé" كاجني"إىل قصر " ويقان"، تقدم اجلنرال 1940جوان من سنة  12اء يف يوم األربع  

فرنسا  وزير، بأن 23كانت تتشكل من   اليت، Paul Reynaud 4"بول رينود"و حكومة "لوبران" الرئيس الفرنسي

القطيعة ا إ. لذلك، ال مفر من عقد اهلدنة. واجه وضعية عسكرية ميئوس منها أمام زحف اجليوش األملانيةت

                                                 
1- SHD, CPDN, 2N25, voir le procès-verbal de la séance de travail du 24 février 1939. 
2 ANOM, GGA, 1K 250.Voir annexe N°3. 
3- Soustelle (Jacques), Envers et contre tout …, op.cit.,  p 57. 

تقلد عدة مناصب وزارية يف عهد اجلمهورية  ،Barcelonnette" ناتبرسلو "بقرية  1878د سنة رجل سياسي فرنسي من موالي" بول رينود" -  4

. جوان  16و عندما مل يستطع جتنب اهلزمية أمام األملان، قدم استقالته يف . على رأس احلكومة الفرنسية" دالدييه"خلف  1940يف مارس . الثالثة

  :أنظر. 1966تويف سنة . 1945إىل  1942جويلية ألقي عليه القبض و نقل إىل أملانيا أين مكث فيها من سنة و يف 
- Petit Larousse illustre.., op.cit.., p 1641. 
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و مع دخوهلا  احلرب أجربتنا .بني كل خطوطنا الدفاعية بسبب قوة املدرعات األملانية و اخرتاقها عمق قواتنا

" ويقان"و ألول مرة مل يكتف . لقد خسرنا معركة فرنسا. إيطاليا على اإلبقاء أمامها ما تبقى لنا من فيالق

أن تستخلص العواقب ملا أمساه بأكرب نكبة تصيب جيوش بسرد الوضعية احلالية، و إمنا طلب من احلكومة ب

جندي، ماتت بطريقة بطولية من أجل إنقاذ  100000إذ أنه منذ العاشر من ماي خسرت ما يقارب .بالدنا

 1.أما األن، فإن اهلدنة ال مفر منها. شرف فرنسا

فإن جملس الثالث عشر  إذا كان جملس وزراء الثاين عشر جوان قد شكل بالنسبة للغالبية دهشة كبرية،

املشبوهة اليت سادت يف  من جوان قد سجل بداية األزمة الوزارية و التصدعات اليت طالت الوحدة

انطلقت أشغال الس الثاين متأخرة بساعة كاملة بسبب احملادثات اليت مجعت رئيس احلكومة  حيث.الوزارة

فاتفق الوزيران على . الم حمتمل لفرنساو دارت حول املوقف اإلجنليزي من استس".ونسنت تشرشل"مع 

   2".روزفلت"االستنجاد بالرئيس األمريكي 

، كان واضحا حبيث أنه مل "بول رينود"للطرف الفرنسي، ممثال يف شخص " تشرشل"إال أن جواب 

 و لن حنمل فرنسا"..هتلر"يف كل األحوال لن ترتاجع إجنلرتا حىت تقضي على :"يرتك جماال للصدفة عندما قال

ألن قضية فرنسا مها بالدرجة األوىل و لن تتوان يف إعادة أجماد فرنسا ..أي مسؤولية يف حال ساءت األوضاع

إا كلمات معربة فعال غري أا مل حتمل معها اجلواب الذي كان ينتظره احلكومة الفرنسية و .." من جديد

  3.، بأن اهلدنة ال مفر منهامما أعطى االنطباع، مرة أخرى. وزراءها فيما خيص مسألة اهلدنة

بأن أربعة عشر من الوزراء سوف يقفون ضد اهلدنة، غري أنه استصغر قدرات " رينود"كان يظن 

لألمر الواقع،و مل يكن يتوقع هذه السرعة يف " لوبران"و خضوع الرئيس " ويقان"و اجلنرال  "بيتان"املارشال 

قائمة بأمساء " بيتان"البيت الفرنسي و قدم له  حيث تسارعت األحداث يف. التآمر على مستقبل فرنسا

على رأس " ويقان"نائب رئيس، و " شوطان"فاشتملت على  .أعضاء احلكومة اجلدد اليت ينوي العمل معهم

و أضاف لطاقم حكومته عنصرين من احلكومة الشعبية، . قائدا للبحرية"  دارالن"وزارة الدفاع، و األمريال 

 4".بلوم ليون"بعدما متت استشارة 

                                                 
1- Aron (Robert), Histoire de Vichy 1940-1944, librairie Arthème Fayard, Paris, 1954, pp 11-12. 
2- Ibid.. , p 19.  

قضية اهلدنة من طرف العديد من الوزراء الذين كانوا ختوفني من سرعة تقدم اجليوش األملانية، لذلك كانت مت مناقشة خالل هذا االجتماع،  -3

أن أي  هو األخر و أعرب عن أسفه لألوضاع اليت ألت إليها فرنسا حيث اعترب" بيتان"فتخل املارشال .املالمح كلها توحي بقرب اهلزمية العسكرية

و احلكومة احلالية ال ميكنها املقاومة إال إذا هاجرت و ختلت عن الرتاب ..مقاومة يف الظروف احلالية لن تتم إال بتخل اجليوش اإلجنليزية

ا اليوم، و إذا حاولنا أن نبرت فرنسا من مدافعيها، يف مرحلة حرجة كاليت متر .غري أن واجب احلكومة هو البقاء يف البالد مهما حدث.الفرنسي

مث ختم كلمته بالقول إنه فيما خيصين، أصرح بأنين لن ..إننا نقتل بذلك روح فرنسا و مننع بذلك أي حماولة لنهضة مستقبلية. فإننا نسلمها للعدو

ملزيد من .." رنسايف رأيي إن اهلدنة هي الشرط الضروري للحفاظ على مستقبل ف.. أغادر املرتوبول و سأبقى مع الشعب ألشاطره أحزانه و أالمه

  :املعلومات ينظر
- Aron Robert, Histoire de Vichy 1940-1944.., op.cit.., pp 20-21. 
4- Gallo (Max), Une histoire de la 2eme guerre mondiale, 1940, De l’abime a.., op.cit.., p 196. 
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و البابا، كي يتوسطا لدى " لوكرييكا"باالتصال بالسفري اإلسباين " بودوين"كلف وزير اخلارجية 

األملان و اإليطاليني و يطلعامها على نية فرنسا التعرف على شروط اهلدنة اليت كان هتلر قد أمر، مسبقا، من 

و هنا اختلطت . يف وجه القوة األملانيةجنراالته بتحضريها علما منه بأن فرنسا لن تستطيع الصمود طويال

و اعتربها غدر يف " بيتان"الذي عرب عن سخطه من هذه اخلطوة اليت أقدم عليها " ديغول"األمور على اجلنرال 

 . حق فرنسا و الفرنسيني

 ،معه االستمرار و عرف حينها أن بقاءه يف فرنسا خطر على حياته و باقي أصدقاءه الذين قرروا

لتبدأ  Courcel" كورسال"و املالزم األول  Spears" سبريس"، صحبة اجلنرال جوان 17يف " لندن"فتوجه إىل 

  1.جديدة ملقاومة االحتالل األملاينفرنسية معركة 

بالثورة "يف إطار ما عرف  تفكر يف إدخال بعض اإلصالحاتيف مقابل ذلك،بدأت احلكومة اجلديدة 

فحسب الصحافة اجلزائرية اليت مل . ىل التعلق، مرة أخرى، ذه الوعوداألمر الذي دفع باجلزائريني إ" الوطنية

و  . كان ذلك مبثابة الفرصة اليت ستسمح بتغيري أوضاع اجلزائريني 2متنعها السلطات االستعمارية من الصدور

أكثر ثقة و ميوال إىل هذه الوعود اليت حسبها سوف تقضي  La voix indigène" صوت األهايل"كانت جريدة

  3.على النظام القدمي

 
 

  4..."إن هيبة فرنسا على حاهلا": "ربيع زنايت"و قد كتب صاحب اجلريدة 

على فرنسا أن تعامل اجلزائريني الذين منحوها كل شيء يف األوقات الصعبة كباقي : " أيضاأضاف و 

  5..."الفرنسيني

ية حباجة إىل دم جديد، و رجال كيف سيكون مستقبل اإلمرباطورية؟ إن اإلمرباطور : "قائال أضاف مث   

فبدأت الطبقة السياسية تتحرك من جديد من أجل بعث نشاطها حتت شعار  6..."جدد، و مبادئ جديدة

                                                 
1- De Gaulle (Charles), Mémoires de guerre.., op.cit.., t1.., p 86. Et voir aussi : 
- Gallo Max, Une histoire de la 2eme guerre.., 1940, De l’abime à .., op.cit.., p 196. 

          ، إىل جانب صحافة L’entente، و النتانت، La voix de l’indigèneصوت األهايل، : من الصحف اجلزائرية اليت بقيت تصدر خالل احلرب نذكر - 2

        ، و كذا جريدة تصدر كل ثالثة El Balagh Djazairi، البالغ اجلزائري، Er Rachad، الرشاد، El Ouifakالوفاق، : الدينية التقليدية مثل األوساط  

  :أنظر .  En-Nadjahأسابيع بعنوان النجاح،

- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemp.., T2, op.cit,  p 548. 
     يف صحيفته " ربيع زنايت"و كتب .، وجد ذلك صدى لدى الصحافة اجلزائرية اليت كانت موالية لفرنسا"بيتان"من طرف حكومة " الثورة الشعبية"دما مت اإلعالن عن عن - 3

  :أنظر".بيتان"بأن اجلزائريني يف غالبيتهم مع حكومة " صدى األهايل"

- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemp… T2, op.cit,  p 549. 
         بدليل أنه كان يطمح يف أن يسارع بيتان إىل اإلعالن عن املساواة يف اجلزائر، خاصة عندما علم أن " بيتان"يف شخص املارشال  ثقة كبرية" لربيع زنايت"لقد كانت  - 4

 :أنظر.نح من جديد يف فرنساالكاثوليكي ستم حرية التعليم

- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., p 549. 
5- A.W.O, B 2261, La voix indigène du 29/8/1940, analyse de la presse indigène, extrait. 
6- A.W.O, BP 197, La voix indigène du 9/8/1940, analyse de la presse indigène, extrait. 
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هذا التجديد الذي كانت تنتظر منه الكثري، خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار مسألة احلقوق السياسية 

  1939.1للمسلمني اجلزائريني اليت أمهلت إىل غاية مطلع سنة 

يف أعقاب اهلدنة املربمة، بدا لكثري من الفرنسيني الذين مل يتقبلوا اهلزمية أمام األملان، بأن مشال إفريقيا 

و بقيت جيوش .ية اليت ستنطلق منها املقاومةهي امللجأ املتبقي حلفظ ماء الوجه و ستمثل القاعدة اإلسرتاتيج

  ".جوان"أو اجلنرال " قانوي"سواء يف عهد " بيتان"إفريقيا وفية للمارشال 

إال أن النقطة اليت لقيت إمجاعا عند غالبية القيادة الفرنسية هي عدم التسرع يف اختاذ أي قرارات من 

مث القيام  1940شأا أن تضر مبصلحة فرنسا، و العمل على إعادة بناء اجليش الذي ضعف بعد هزمية جوان 

لنا اتفاقية اهلدنة و حتضريهم ليوم املعركة عندما يكون احللفاء  مبحاولة تسليح سرية ملا تبقى من قوات تركتها

إذا جاء األمريكان بفيلق :" معربة يف هذا اال عندما صرح قائال" ويقان"و كانت عبارات .جاهزين لتدعيمنا

  2.."واحد فسوف أرمي م يف البحر، و إذا جاءوا بعشرين فيلقا فسوف أكون أول من يسلم عليهم

فيه نوع من الغموض يف موقف املارشال  اهذا املوقف الرمسي إمجاعا عند البعض الذين رأو مل يلقى 

الذي بعدما كان من أشد املتشددين للهدنة، اليت ختدم حسبه مصاحل فرنسا، أصبح اليوم يعمل على " بيتان"

حضري فظهرت البوادر األوىل لالنشقاق و شرع بعض رجاالت فرنسا يف الت. جتهيز جيش االنتقام

أثارا عاملية حبكم أن غالبية الدول قد  كان له  األملاين على اجلمهورية الثالثة الفرنسية ألن االنتصار.لالنقالب

  3.أعادت النظر يف تقييم الوضعية بشكل خمتلف عن بعضها البعض

ها بينما سارعت كل من حكومات اإلحتاد السوفييت و إيطاليا و الربتغال و الربازيل من تقدمي اني

هلتلر، ظهر نقاش حاد يف األوساط األمريكية، غلب عليه طابع الصراع الفكري و السياسي، أدى إىل انقسام 

فقد طالبوا بانتهاج " احملايدون"أما .الرأي العام األمريكي إىل معارض و مؤيد و حمايد لفكرة دخول هذه احلرب

بينما سارع بعض . America First Committee" اللجنة األمريكية األوىل"سياسة حيادية تامة و أسسوا 

و كان هدفهم  التأثري  Stop Hitler Now" أوقفوا هتلر اآلن"السياسيني إىل إنشاء منظمة للدعاية شعارها األول 

   4.يف مساعدة بريطانيا" روزفلت"على الرأي العام يف أمريكا من أجل تدعيم مساعي الرئيس 

يطانيا املساعدة الكافية للصمود أمام الغزو األملاين يف القارة كبرية يف مد بر "روزفلت "كانت رغبة 

ألنه كان يدرك بأن انتصار هتلر العسكري سوف يشجع . و رغبته تعدت لتشمل حىت الصني. األوروبية

    5.اليابانيون على بسط نفوذهم على كل منطقة الشرق األقصى
  

2-  �  "	���"ا$طدام �	�ط ا�وط���ن �� 	��ل إ�ر���� !��و�
                                                 
1- Viard (Paul Emile), « Deux retouches au statut de l’indigène algérien », In Questions Nord-africaines, N°   
   13, Jan.. 1939, pp 3-10.Et voir aussi : N° 15.. Juin.., 1939, pp 127-156. 
2- Aron (Robert), Histoire de Vichy 1940-1944.., op.cit.., p 539 
3- Dahms (Hellmuth Günter), La deuxième guerre mondiale.., op.cit..,p 10. 
4- Dahms (Hellmuth Günter), La deuxième guerre mondiale..,  p 90. 
5- Ibid..., p 90. 
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ليس باألمر اهلني، " فيشي"نظام  وجود ظل مشال إفريقيا، يف يف حقيقي إن احلديث عن نشاط وطين

مبختلف توجهاا، ألن الواقع الذي كانت تعيشه احلركة غاربية شمل كل الطبقة السياسية املحىت و إن كان ي

ألي نشاط من شأنه  ةني املنع و املراقبالوطنية يف هذه املرحلة بالذات، كان عبارة عن حالة استثنائية، مجعت ب

السمة الغالبة يف معظم  فكان مفهوم الوحدة هو. فرنسي و بعظمة اإلمرباطوريةاملساس بوحدة الرتاب ال

الرجل الرمز  الذي يعترب "بيتان"اخلطابات الرمسية لإلدارة االستعمارية، مع الرتكيز أكثر على شخص املارشال 

اليت أبانت عليها خمتلف التيارات السياسية  واقفاملساءل عن من هنا نت. فرنسا الذي حاول الدفاع عن وحدة

اليت  من فك قيود املنع و املراقبة يف ظل الظروف اجلديدة ةالوطني اتالتيار  ت؟ و كيف متكنهذا التغيري  جتاه

  ؟ فرضتها اهلزمية الفرنسية

و بدت . بة وحدا يف مشال إفريقياتساءلت فرنسا عن صالاليت سبقت احلرب، ظروف العسرية اليف 

قلقة من تنامي نشاط احلركات الوطنية بداية من الثالثينات، خاصة مع تعايش جنسيات خمتلفة فوق أراضي 

  .مستعمراا، لذلك بدأت تويل أمهية بالغة لعمل االستعالمات من أجل معرفة حجم هذا النشاط

فمعىن ذلك أن فكرة الرفض تأيت تلقائيا  ،يف شيء قياذا كانت احلرب ال تعين املسلمني يف مشال إفريإ

من عملية و املغاربة و التونسيني  و هروب أعداد كبرية من اجلزائريني. دون البحث هلا عن أسباب أو مربرات

قبل  لنفسية اليت كان عليها املسلمونالتجنيد هو يف حد ذاته تعبري عن هذا الرفض و دليل واضح عن احلالة ا

  .حلربو أثناء ا
  

�  ا�وط� - أ���� � "��	�"�ون ا��زا&ر�ون �� �وا��
 

ملا الحت بوادر احلرب يف األفق، وجدت فرنسا الفرصة ساحنة للقضاء على نشاط الوطنيني اجلزائريني   

و  1.و بذلك قيدت النشاط السياسي لألحزاب. من وراء تعطيل كل أعماهلم حتت ستار املصلحة العليا للبالد

كما انتابت األحزاب السياسية املعتدلة مظاهر امللل .واء السياسية ثقيلة عشية اندالع احلربعموما كانت األج

و كانت فرنسا االستعمارية كعادا تستغل كل اهلفوات اليت توقع األحزاب اجلزائرية يف فخ  2.و الفشل

حىت مصادرة أمالك للزج مبسئوليها يف السجون أو توقيف جرائدها عن الصدور و " اخلارجني عن القانون"

  .هذه األحزاب

عند اندالع احلرب العاملية الثانية، أقدمت السلطات االستعمارية الفرنسية يف اجلزائر بفتح مركز العمالة 

اهلدف منه هو التأثري على الرأي العام اجلزائري يف العماالت اجلزائرية الثالث و مجع املعلومات  CDI،3لإلعالم 

خاصة إذا أخدنا بعني االعتبار النشاطات .سكان املسلمني تطبيقا ألوامر السلطة املركزيةالالزمة و املتعلقة بال

                                                 
  .175، ص ...، مرجع سابق2ج ،..احلركة الوطنية،...)سمأبو القا( سعد اهللا  - 1

2 - Kaddache (Mahfoud)…, Histoire du nationalisme.., T2, op.cit, p 599. 
3- A.W.O, Boite 4473- dossier 15, Affaires musulmanes,  politique indigène, note du CDIE-Oran du 6 
septembre 1939. 
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املكثفة هنا و هناك عرب البالد و رد الفعل اجلزائري ضد عملية التجنيد، خاصة جتنيد اليهود، كما حدث يف 

ت كاملة الصالحيات، و العناصر ، و املنح العائلية املتفاوتة ما بني البلديات املختلطة و البلديا"مغنية"بلدية 

  1.املؤثرة يف املواطنني خاصة يف بسكرة و مركز أوالد جالل بتقرت

تعرض تاريخ اجلزائر احلديث و املعاصر، منذ االستقالل، إىل عدة كتابات نظرية على شاكلة كما 

التاريخ االستعماري  األطروحات الكبرية املقدمة من طرف جمموعة كبرية من املؤرخني الفرنسيني البارزين يف

من االستعمار الفرنسي يف اجلزائر و إعادة " ختليص التاريخ"و قد بدا توجه هذه األطروحات حنو  2.اجلزائري

و قد بقي هذا الطرح مدرج يف التاريخ ". تطور السكان اجلزائريني  املسلمني"توجيهه حنو مفهوم جديد هو 

جنده بشكل ملحوظ يف احلركات املناهضة لالستعمار و احلركة هذا التوجه . ملدة طويلة الرمسي االستعماري

   3.الوطنية، و هناك عدد من الباحثني خصص عدة دراسات حول احلركة الوطنية اجلزائرية و تيارها الراديكايل

إن الرغبة يف إعادة هذا التوازن قد تؤدي إىل اختالله مرة أخرى على حساب سياسة فرنسا يف 

خاصة يف " الغزو و انتصار االستعمار الفرنسي"املؤرخون الفرنسيون قد أعادوا تقييم مرحلة و إذا كان .اجلزائر

و بوضوح من إعادة النظر يف تقهقره و " منهجيا"، فباملقابل، مل يتمكنوا 1930و  1919و  1830سنوات 

ري فرنسيني، هم الذين و من املفارقات الغريبة، و بتمعن بعض العناوين املعربة، فإن كتاب و مؤرخني غ. سقوطه

  4.اهتموا بسياستها يف اجلزائر خالل السنوات العصيبة

هذه الوضعية يفسرها املؤرخون الفرنسيون باخلوف من العودة إىل التوجه الوسطي للتاريخ االستعماري 

تاريخ باإلضافة إىل التدقيق املنهجي جتاه ال. خاصة" حرب اجلزائر"الفرنسي، الذي ال زال يسيطر على مرحلة 

معهد التاريخ للوقت "غري أن هذه الوضعية بدأت تتغري بدليل ما حدث يف امللتقى الذي نظمه . املعاصر

و قد طرحت  5"بدايات ختليص تاريخ اإلمرباطورية االستعمارية الفرنسية" حول 1984يف أكتوبر " احلاضر

                                                 
1- Voir à ce sujet : 
- ANOM, GGA, 1K 250, directions des affaires indigènes et des territ...Du sud, bull.inf. N°38 du 24 
oct.1939, concernant les communes de : Marnia, Djidjeli, Akbou, Tebessa. 
- Ibid.., sous-direction des territoires du sud, annexe de Biskra et le poste d’Ouled Djellal. 
- Id.., Cabinet du GGA, N° 619 C.S, du 28 octobre 1939.Voir liste in annexe N°4. 

  :من هؤالء الباحثني الفرنسيني يف التاريخ نذكر كل من -  2

- Julien Charles André, Histoire de l’Algérie contemporaine, t1, PUF, Paris, 1964. 
- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemporaine, t2, PUF, Paris, 1979. 
- Ageron Charles Robert, Les Algériens musulmans et la France, 2tome, PUF, Paris, 1968. 
- Rey-Goldzeiguer Annie, Le royaume arabe, SNED, Alger, 1977. 
- Meynier Gilbert, L’Algérie révélée, Genève Droz, 1981.  

الذي عاصر الثورة و خصت أوالئك  الذين كانوا طرفا يف ذكرت املصادر الفرنسية خنبة من املؤرخني و الباحثني اجلزائريني من اجليل األول  - 3

  ..أبو القاسم سعد اهللا، و أمحد حمساس، و حمفوظ قداش، و حممد حريب و مراد علي :أحداث هامة من تاريخ اجلزائر من أمثال
  :ريخ اجلزائر ، و نذكر منهماملصادر تناولت خنبة من املؤرخني األمريكيني و اإلجنليز و األملان و غريهم ممن اهتموا بتا نفس - 4

- William G.Andrew,et S.G.Tucker, et Wolfgang Ohneck, et  Hartmut Elsenhans, 
5- Voir: les chemins de la décolonisation de l’empire français 1936-1956, éditions du CNRS, Paris, 1986.  
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تاريخ "عة أخرى من امللتقيات تناولت باإلضافة إىل جممو . السياسة الفرنسية للجزائر يف أشغال هذا امللتقى

 ."السياسة الفرنسية

إننا ال نشك يف أن فرنسا مل تستحدث سياسات جديدة مبجرد دخوهلا احلرب و إمنا طورت يف 

أمام اجلزائريني و  ك الباب مفتوحأساليب تلك السياسات و أضفت عليها أكثر، الطابع الردعي حىت ال ترت 

   1.س بسالمة و استقرار الرتاب الفرنسيحركتهم السياسية، ألن ذلك مي

 1933" منشور ميشال"هذا معناه أن القرارات اليت اختذا اإلدارة االستعمارية من قبل؛ و خنص بالذكر

Circulaire Michel 1935" ريينمرسوم " كما أن  2تصب يف مصلحة الكولون بالدرجة األوىلDécret Régnier،3 

سياق التحوالت اليت كانت تعرفها احلركة الوطنية قبيل اندالع احلرب العاملية يف  هو األخر، قد تقرر تطبيقه

  . الثانية

 
 

أما على الصعيد الداخلي، فقد امتدت السياسة املقاومة للسامية، املنتهجة من طرف حكومة 

" كرمييو"نون الذي ألغى قا 4،"بريوتون"،املعروف بقانون 1940أكتوبر  7، لتشمل اجلزائر مبقتضى قانون "فيشي"

  .الذي منح مجيع اليهود املولودين يف اجلزائر، تلقائيا اجلنسية الفرنسية 1870أكتوبر  24الشهري يف 

باختاذ عدة إجراءات فيما خيص اجلزائر، كون ذلك   اإلدارة االستعمارية و على هذا األساس قامت

رأي العام اجلزائري كان يتتبع باهتمام كان يشكل خطرا على مستقبلها كإمرباطورية عاملية، من جهة، و أن ال

و حسب رأيهم فإن مست هذه احلرب فرنسا فستطال  . بالغ كل  األحداث، خاصة من جانب السياسيني

و من مث سيجد اجلزائريون أنفسهم مقحمني يف احلرب مما يعين خضوعهم . كل مستعمراا مبا فيها اجلزائر

   .لعملية التعبئة و التجنيد

                                                 
1 - Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, Août 1939. 
2- Pesle (O), « Pour une politique de contact entre la France et les indigènes..», in revue Q.N.A, N° 4 du 25    
   novembre 1935, pp 45-68. 

مهمة          و كان برناجمه يتمحور حول .ع على األوضاع فيهاإىل اجلزائر لإلطالالفرنسي بزيارة عمل ، وزير الداخلية "ريين"السيد قام  1935يف الرابع من شهر مارس  - 3

" تامزايل"         مفوض املنتخبني املسلمني، مث إىل " شكيكن:"فاستمع إىل كل من.واحدة و هي مجع املعلومات من خالل اجلوالت اليت قادته إىل كل مناطق اجلزائر الشمالية

العامة يف           الذين رمسوا له لوحة عن األوضاع . باسم فيدرالية املنتخبني املسلمني" فرحات عباس"مستشار عام، و أخريا " أوكلي السعدي"باسم املندوبني املاليني، و 

مبوجبه أية            مينع 1935أفريل  5فكان رد فعله يف النهاية أن أصدر مرسوما يف .تداعيات األزمة االقتصادية العامليةاجلزائر و تدين الظروف املعيشية للجزائريني جراء 

 نم زيدمل          . طالبون بأكثر حرية و استقالليةأن هذا املرسوم جاء الضطهاد الوطنيني اجلزائريني الذين بدءوا ي و احلقيقة...تظاهرة ضد السيادة الفرنسية يف اجلزائر

  :املعلومات، أنظر

- Questions Nord-africaines, 1ér année, du 25 juin 1935, pp 95-112. 
و كان يشغل حينها منصب أمني دولة يف وزارة الداخلية حلكومة ". بيتان"الذي اقرتحه على املارشال " هنري بريوتون"سن هذا القانون باسم  - 4

  :أنظر. فيشي
- Kollewljn R.D, « Le mouvement nationaliste et la situation de L’Algérie de 1940 à aujourd’hui », in Revue 
Oriente Moderno, numéro du mois de novembre 1954, traduit par : W.Keuchentus et M.J. Heitzler. Voir : 
GGA/Service d’information et de Documentation/Articles de presse française ou étrangère concernant 
l’Algérie n°14 du 1er janvier 1955, pp 3-11. 
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مل يبقى من املؤمتر  حيث .نفسها ضعيفة و مقسمة اجلزائرية ركة املطلبية السياسيةوجدت احل لقد

أما الوحدة الشعبية اجلزائرية اليت . اإلسالمي إال االسم، و تبخرت أمال فيدرالية املنتخبني املسلمني اجلزائريني

سنة  الثانية يف سبتمرب من العاملية طويال و اندثرت مع بداية احلرب فلم تعمر 1938أسسها فرحات عباس سنة 

و فيما خيص التجمع الفرنسي اإلسالمي الذي أسسه الدكتور بن جلول فكان عدد مناضليه يكاد ال . 1939

أما احلزب الشيوعي اجلزائري .يعد بسبب انعدام النشاط داخل هذا التيار إىل جانب ضعف تعداده البشري

ات احللف اجلرماين السوفيايت للثالث و العشرين أوت فقد عرف هو األخر إجراءات استثنائية بسبب تداعي

  1939.1، حيث أقبل زعيمه بن علي بوخورت إىل تقدمي استقالته مع اية سنة 1939

فاملواقف الوطنية اليت تزعمها حزب الشعب اجلزائري أوضحت معارضة شديدة لدخول اجلزائريني هذه 

رب بني قوى استعمارية تقليدية و أخرى حتاول أن تصبح  ألا يف األصل اعتربت ح.احلرب إدراكا ألبعادها

انتهاج املبدأ  كان ال بد على الوطنيني  من هنا.أجل اهليمنة و االستغالل ال غريفهو تنافس من . كذلك

  2."ال تفضيل لنا إلمربيالية عن أخرى: " القائل

يف مشال  سلمنيأن امل"ب عندما أوضحت صحافتهكان موقف احلزب واضحا حىت قبل اندالع احلر ف

ال ميكن لفرنسا أن : "و كتبت أيضا 3".إفريقيا ال يرغبون يف أن يكونوا مرتزقة حرب، و إمنا للدفاع عن احلرية

و ظل املوقف  4."تطمع يف مساعدة الشعوب اإلسالمية يف بالد املغرب ما مل حتقق هلم طموحام الدميقراطية

  5.ل السالح ضد فرنسا لتحقيق االستقاللمتصلب لدرجة أن املناضلني فكروا جيدا يف مح

، 1940جوان  17املخزية يف " االستسالم"ظهرت األوضاع داخل اجلزائر غداة توقيع فرنسا على اتفاقية 

و كأا هادئة بسبب عدم وجود أية معارضة حقيقية ما دام أن الزعماء الوطنيني حلزب الشعب و احلزب 

رية يف السجون و الصحافة الوطنية معطلة بفعل القرارات الرمسية اليت الشيوعي قد زجت م اإلدارة االستعما

إىل احلكم و الذي كان يرى فيه الكولون الرجل الذي سوف يبقي " بيتان"منعت ظهورها إضافة إىل جميء 

  6.على املستعمرات الفرنسية بيد فرنسا و الكولون

رن جتاه اإلدارة االستعمارية عندما إال أن هذا مل مينع حزب الشعب من استعمال خطاب سياسي م 

مل أفكر يوما يف املساس بالسيادة : "قائال 1941صرح مصايل احلاج خالل حماكمته الشهرية يف مارس 

إن حلم حزب الشعب أن تضع فرنسا حدا لقانون األهايل و تسمح للشعب بتسيري شؤونه بنفسه، .. الفرنسية

على فرنسا أن حترتم عادات هذا الشعب و لغته و دينه طبقا ملا  .و يتعاون معها على أساس املساواة ال غري

و إذا حتقق لنا ذلك ..، و إن حلمنا أن نتحرر على طريقة املستعمرات الربيطانية1830ورد يف اتفاقية جويلية 

                                                 
1- Levisse -Touzé (Christine), L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 31. 
2 - Harbi (Mohamed), FLN ; Mirage et réalité, des origines a la prise du pouvoir 1945-1962, NAQD-ENAL, 
Alger, 1993, p 23. 
3 - A.W.O, Dossier presse, El Ouma du 25 octobre 1938. 
4 - A.W.O, Dossier presse,  Le parlement Algérien, du 18 mai 1939. 
5 - Recham (Belkacem), Les musulmans Algériens dans.., op.cit.., p 121. 
6- Kollewljn (R.D), « Le mouvement nationaliste et la situation de L’Algérie..», op.cit.., p 3. 
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و من هنا أصبح التوجه الثوري حلزب  1.."  فسنقدم مساندتنا املطلقة لفرنسا يف حرا ضد القوى النازية

    2.شعب واضحاال

بالنسبة لزعماء حزب الشعب اجلزائري، فقد زجت م اإلدارة االستعمارية يف السجون و عطلت 

، و يأت احلكومة العامة يف اجلزائر إىل عملية التعبئة حبذر شديد جراء 1939جويلية  26صحفهم بداية من 

شجع عدد من زعماء حزب الشعب  على  هذا ما 3.القرارات االستثنائية املتخذة ضد الوطنيني اجلزائريني

، اليت  "ملني دباغني"و " رفض الفكرة من أساسها و دعم مجاعة أمحد بودة" مصايل احلاج" العصيان، غري أن

و عند خروجه من السجن أبدى موقفا مناهضا للحرب و لسياسة فرنسا االستعمارية . كانت مناهضة ألملانيا

 4هذه املواقف عرضته لالعتقال مرة أخرى يف ". األمة"كانت تنشرها جريدة يف اجلزائر من خالل املقاالت اليت  

  4.هو و مجاعته الذين حبسوا يف معتقالت باجلنوب اجلزائري 1939أكتوبر 

  

احلزب  دا من الوطنيني و على رأسهم زعيماحملاكمات السياسية اليت مست عد لقد متت

إال أن  5.أحكام قاسية ت عنها اجنر  فية و استثنائيةيف ظروف تعس،1941يف مارس  "مصايل احلاج"الثوري

 حاولت و .ا قد يؤثر يف عالقتها مع اجلزائرينيسياسيا طابعحاولت بكل الطرق أن ال تعطيها " فيشي"حكومة 

و قد .جعلها جمرد مناوشات و اضطرابات حملية ال بد من ردعها بالقوة حىت يستتب األمن و يعود االستقرار

بأن عامل ما : وزير الشؤون اخلارجية"بودوين"و لعل ما صرح به  6.لقوانني ذات الطابع النازيشبهها البعض با

قد دفن ائيا،ألكرب دليل على أن قوة هذه احلكومة تعتمد أساسا على سلطة القوانني االستثنائية  1940قبل 

  7.اليت سلطت على كل املعارضني

تجابة من الشباب اند و ذلك لعدة اعتبارات نداءات حزب الشعب مل تلقى اسن إ ،احلقيقة يف

منها؛ أن نسبة األمية كانت مرتفعة عند اجلنود املتواجدين يف الفيالق اخلاضعة لسيطرة الضباط الفرنسيني 

و حىت نكون عمليني، فإن ظروف احلزب يف . الكبار مما صعب من مهمة التغلغل و القيام بالدعاية للحزب

اللهم إال إذا استثنينا العمل . ح بالقيام بأي عمل من شأنه املساس باستقرار فرنساهذه املرحلة مل تكن تسم

                                                 
1 - A.W.O, C.I.E Oran, N° 127 du mois d’avril 1941. 
2 - Julien (Charles André), L’Afrique du nord en marche.., op.cit.., p 132. 
3- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., p 548. 
4- Stora (Benjamin), Messali Hadj 1898-1974, pionnier du nationalisme algérien, collection Histoire et 
perspectives méditerranéennes, éditions l’Harmattan, Paris, 1986, pp 184-185. 

باألشغال الشاقة  سنة سجنا 16بـ 1941مارس  17على أمن فرنسا يف اجلزائر، لدى حكم عليه يف  بالتآمر املرحلةام مصايل احلاج يف هذه  -  5

، أين وضع حتت اإلقامة اجلربية يف بلدية "جريو"بقرار من اجلنرال  1943أفريل من سنة  24أطلق سراحه يف . ع من اإلقامةسنة ممنو  20و 

يف " برازافيل"مث نقل إىل ". بوغار"أو " قصر البخاري"كلم  من اجلنوب الغريب ملدينة   110اليت تقع على بعد ) قصر الشاللة حاليا" ( ريبل"

  :أنظر. 1946بعد األحداث اليت نشبت يف قصر الشاللة، و مل يطلق سراحه إال يف أكتوبر من سنة  1945ريل أف 30الكونغو يف 

- Kollewljn R.D, « Le mouvement nationaliste et la situation de L’Algérie.. », op.cit..,p 3. 
6- Rey-Goldzeiguer (Annie), Aux origines.., op.cit,  p 30. 
7- Ibid.., p 31. 
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الذي قامت به جلنة العمل الثوري لشمال إفريقيا اليت حاولت استغالل ظروف احلرب و لو بالتعامل مع النازية 

 1.و احملور

بشؤون املسلمني اجلزائريني، و  اهتمت املصاحل اإلدارية و األمنية االستعمارية، يف هذه الفرتة بالذات،

فكان الوضع يف . بدأت تعد النشرات اليومية و األسبوعية و الشهرية ترصد من خالهلا كل صغرية و كبرية

عمالة قسنطينة مقلق سياسيا و اقتصاديا بفعل صعوبات التموين و عدم اهتمام السكان املسلمني بتداعيات 

على الشارع القسنطيين و ال اجلزائري، و ال حىت تعيني " بريوتون"و مل تؤثر استقالة احلاكم العام .احلرب

  2.املندوبني املسلمني يف الس الوطين الفرنسي مرت مر الكرام

لقد فجرت احلرب العاملية الثانية التناقضات القدمية و سامهت يف إيقاظ شعوب القارتني األسيوية و 

من موازين  اإلمرباطوريات االستعمارية الكبرية و معه غريت اإلفريقية يف نفس الوقت الذي قامت فيه بزعزعة

فأصبحت كل الشعوب املستعمرة تطالب حبرياا و تبحث . القوى معلنة عن ميالد نظام عاملي جديد متوازن

  3.عن طريقة للتحرر من نري االستعمار

وحد جهوده  على ضرورة احلفاظ على وحدة الصف للدفاع عن اإلمرباطورية و "فيشي"نظام  أكد

جتاه اجلزائريني مستعمال شىت الوسائل، من حمطات إذاعية خمتلفة، خاصة منها إذاعة اجلزائر، و صدق من قال 

كما قامت    4."لكل اإلمرباطورية الفرنسية منها ستصبح اجلزائر عاصمة فرنسا احلرة و 1940بداية من :"أنه

كل األنشطة السياسية للوطنيني و غريهم املوالني لسياسة   األجهزة االستخباراتية، اليت احنصر دورها يف مراقبة

  .، بعملها على أكمل وجه5".فيشي"

شرعت يف وضع القيود على زعماء احلركة الوطنية، فاستبدلت احلاكم العام " فيشي"غري أن حكومة 

فوضيات املالية، كما عطلت االس العامة و امل. و أوقفت جل النشاطات السياسية" أبريال"باألمريال " لوبو"

أحد أبرز ممثلي " فرحات عباس"، و اليت كان 1940ديسمرب  12يف " اللجنة املالية"و استحدثت مكاا 

  6.اجلزائريني فيها

لبالد، من خالل عملية امنذ البداية التقليل من شأن الدعاية األملانية يف " فيشي"حاولت حكومة  

اشتد نشاط مصاحل  ، و خاصة يف املنطقة الغربية منه، أيناجلزائري هلذه الدعاية عرب كل بلديات القطرحتليل 

عندما كثفت من نشراا و مراسالا مع السلطات املركزية من أجل  1941.7األمن االستعمارية يف صائفة 

                                                 
1 - Kaddache (Mahfoud). et Sari (Djilali),  L’Algérie dans l’histoire.., op.cit, p 79. 
2-ANOM, GGA, 5cab/66, CIE N° 220 du 02 avril 1941, activités indigène dans le département de 
Constantine durant le mois de mars 1941.(rapport de 15p). 
3- Ferhat (Abbas), De la colonie vers la Province, Le Jeune Algérien.., op.cit.., p 19. 
4- Kharchi (Djamel).., op.cit, p 327. 
5- A.W.O, 201 (BP), Bulletin N° 127 du mois d’Avril 1941. 
6- Stora (Benjamin) et Daoud (Zakia), Ferhat Abbas, une autre Algérie.., op.cit..,  p 107. 

، جمموعة كبرية من مناذج هلذه املراسالت اليت كانت تصل مقر احلاكم العام 4476أرشيف مصلحة والية وهران، علبة : يف هذا الباب أنظر - 7

   .للعمالة من كل بلديات املنطقة الغربية
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اجلزائريني  إليها عندما كان يصل مدن غرب البالديف  و خباصة فادي أي مشاكل يف املدن و القرى اجلزائرية،ت

   1.العائدين من فرنسا أو من أملانيا

أصدرت اإلدارة االستعمارية نشرة إعالمية يومية كانت توزع على كل البلديات املختلطة هدفها 

أما أوروبيي اجلزائر،  Eddalil.2" الدليل"إطالع السكان املسلمني على كل األحداث اليومية، و محلت عنوان 

ن اجلمر، فتنفسوا الصعداء عندما علموا بسالمة األراضي االستعمارية فكانوا ينتظرون شروط اهلدنة على أحر م

بأن " فيشي"فكانت دعاية الكولون لنظام  3".بيتان"لإلمرباطورية، فانضموا يف معظمهم إىل نظام املارشال 

   4.ضمن هلم استمرارية مصاحلهم و أمنهم

و طالبت من خالل " الومهيةاإلصالحات "حىت ميدان  لتشمل" فيشي"لقد استمرت دعاية حكومة  

مراسلة موجهة إىل والة العماالت الثالث، بتكثيف الدعاية و إعطاء اإلشهار الالزم لإلجراءات اهلامة اليت 

اختذا احلكومة لفائدة السكان اجلزائريني؟ من أجل إظهار النوايا احلسنة لفرنسا، من جهة، و وضع حد 

   5.من جهة أخرى شأن فرنسا يف اجلزائر للدعاية الكاذبة اليت حتاول أن تقلل من

سندا قويا ملواصلة بسط هيمنتها على سكان " فيشي"وجدت الدعاية األملانية يف موقف حكومة كما 

، و أمضت على اهلدنة 1940مشال إفريقيا و التأثري فيهم، خاصة عندما سقطت فرنسا أمام أملانيا يف جوان 

و إمنا حتمية اليار األسطورة الفرنسية اليت ال تقهر و لنظام فلم يكن ذلك من باب الصدف ". املهينة"

فال حكومة . فرهن بذلك النظام االستعماري مستقبل كل اإلمرباطورية الفرنسية 6.اجلمهورية الثالثة بأكمله

م أن فيشي و ال حكومة املنفى و ال حىت احللفاء فيما بعد اختلفوا يف طريقة التعامل مع األوضاع الراهنة ما دا

  .األهداف كانت واحدة أمام عدو مشرتك

؟ .يف بداية مشواره على رأس الدولة الفرنسية" بيتان"حتقيقه  اهلدف الذي كان يريد هنا نتساءل عن

 لو قد وصفه األمريا. فاألحداث متر عليه دون أن تؤثر فيه ! الثبات: فاإلجابة ال تكون إال بكلمة واحدة

غري أنه كان ميثل  7".فاقد لإلرادة"املتحدة األمريكية يف فرنسا، بأنه رجل  ، سفري الواليات Leahy" ليهي"

                                                 
1- A.W.O, voir la boite 4476, et spécialement : 
- Arrondissement de Mascara, C.M, N° 4821, du 05/08/1941. 
- Commune. Mixte, de Zemmora, N° j1 342, du 31/07/1941. 
- Sous-préfecture de S.B.A, N° 2206 C, du 04/08/1941. 
- Oran Pol état..,N° 315/S, du 31/07/1941. 
-Arrondis..Mosta, C.M Renault, N° 5727 du 11/08/1941. 
- Dépt..Oran, C.M, Frenda, N° 2728 du 06/08/1941. 
- Arrondis.. Tlemcen, C.M de Montagnac, N° 4896, du 25/08/1943. 
- Commune de Mosta.., N° 5141, du 05/08/1943. 
2- A.W.O, B, 4473, Affaires musulmanes, N° 14339/2s, Alger le 03/12/1940. 
3- Stora (Benjamin), Messali Hadj pionnier du.., op.cit, p 91. 
4- A.W.O, B, 4476, commune mixte de Telagh, N° 582/C, du 01/09/1942   
5- A.W.O, B, 4476, GGA, direction des Affaires musulmanes, CIE N° 551, Alger le 12/04/1941.  
6- Rey-Goldzeiguer (Annie), Aux origines de..,  op.cit, p 23. 

ألنه ببساطة  . من الضباط األمريكيني الذين قدموا شهادات حية عن أحداث هامة دارت خالل فرتة احلرب العاملية الثانية" ليهي"ريال يعترب األم -  7

  :ألكثر توضيح أنظر.1945إىل غاية  1941كان يف قلب احلدث من 
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بالنسبة لعدد كبري من الفرنسيني الرجل الوحيد الذي كان بإمكانه إنقاذ فرنسا و إخراجها من املأزق الذي  

  .كانت فيه

جعل منهما  يث، حالديين اجلانب يف على اجليش و حاول االستثمار ركز بيتان اهتمامه منذ البداية

فاملكافآت اليت حتصل عليها جنراالت فرنسا بعد اهلزمية أمام أملانيا، . العمودين الرئيسيني لسياسة البناء اجلديدة

و أكثر من ذلك فإن األمرياالت، الذين خرجوا من احلرب . مل يتحصل عليها حىت جنراالت الدول املنتصرة

ئد بدون منازع، هو القا" دارالن"و كان األمريال . رؤساء مصاحلقادة شرطة، و  وبأقل األضرار، عينوا سفراء،

فهو شخصية غامضة، و كان يرى نفسه على أبواب حتقيق طموحاته . السياسية و العسكرية اآللةهلذه 

الذي كان مينع التعليم على اجلمعيات  1904حيث مت إلغاء قانون  Clérical،1" إكلريوسي"فالنظام . الكربى

و . ، املدرسة الالئيكية، آنذاكوزير التعليم العام ،Chevalier Jacques" جاك شوفايل"و هاجم . يحيةالدينية املس

، حيث مت طردهم من الوظيف 1940شرع يف عملية إحصاء للماسونيني على مجيع األصعدة، بداية من خريف 

 2.من األملان زمية بإيعاالعمومي، و طبق نفس اإلجراء على اليهود، الذين مت إبعادهم من الوظائف العمو 

عندما " املرسى الكبري"أول أزمة يف اجلزائر مع مطلع شهر جويلية ، فيما عرف بأزمة " بيتان"واجه 

لبحرية الربيطانية اليت قامت بتدمري األسطول احلريب الفرنسي الذي كان تعرض امليناء اجلزائري إىل هجوم ا

. األمر الذي أحدث خلال يف عملية التجنيد 4.حبار 1400حوايل و راح ضحية هذا اهلجوم  3.مرابطا يف اجلزائر

فرتاجع الرأي العام اجلزائري عن فكرة التجنيد لنصرة فرنسا، و بدأ يطرح على نفسه عدة تساؤالت حول 

  .لفائدة من؟ فرنسا أو حلفائها أو باختصار، ضرورة القتال لصاحل

ين و الفرنسي، فإن ميدان املعركة كانت أرض اجلزائر، و مهما كانت مربرات الطرفني املتنازعني، الربيطا

و املتضرر األول هم اجلزائريون، و مل يكن مبقدور فرنسا أن تقوم بأي عمل من شأنه أن يرهن عالقاا مع 

  .حليفها التقليدي خاصة إذا وضعنا وزن الواليات املتحدة األمريكية يف املعادلة

فأظهرت حسن نواياها بتضخيمها .  إجناح عملية التجنيدسعت احلكومة اجلديدة يف اجلزائر، إىل

اخلدمات االجتماعية للجيش، و بدأت تتكفل مبعطويب احلرب و إعانة عائالت اندين، و رفع املنح 

                                                                                                                                                    
- Leahy William Daniel (Amiral), J’étais la, traduit par: Jouan René, Plon éditions, Paris, 1951, pp 56-63. 

  .و هو املصطلح املرتبط باحلياة الدينية القسيسية الكهنوتية - 1
2- Reinhard(Marcel),Histoire de France.., op.cit.., p 481. 

  ..)السالح اجلوي مصدر ختويف و تدمري: راجع.(تطرقنا بإسهاب يف املوضوع مع اية الفصل األول  -  3
و  1400و 1300 و1200 رقاموم كانت متفاوتة بني األاملقدمة من طرف عدد من املؤرخني فيما خيص عدد الضحايا هلذا اهلجإن األرقام  - 4

  :منكل   يف هذا الباب أنظر. قتيل 1000و حىت  1297
- Duroselle Jean Baptiste.., Histoire des relations internationales.., T1, op.cit, p 286. 
-Tiab Mohamed, La chronologie Algérienne 1830-1962, TI, Alger, 1999, p 240. 
-Reinhard Marcel, Histoire de France…, op.cit, p 480. 
- Dahms Hellmuth Günter, La deuxième guerre.., op.cit.., p 94. 
- Levisse Touze Christine, L’Afrique du Nord dans.., op.cit.., p 128. 
- Delanoe Guy, Lyautey, Juin et Mohamed V fin d’un protectorat, T1, L’Harmattan éditions, Paris, 1988, p 
232. 
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بفعل أن عدد ال بأس به ة التجنيد فارتفعت وتري  1.يف القطاع الوهراين %50العسكرية للجزائريني اندين حبوايل 

كما   2.اجلزائري قد لىب دعوة التجنيد يف بداية احلرب و ذلك رغم صعوبة النقل و االتصالمن الشباب 

غري أن . شعبية لدى اجلزائريني ، من إكساب نظامها"كرمييو"من وراء إلغاءها ملرسوم ،"فيشي"حكومة  حاولت

ق اليت انتزعت من ، من سجنه، يف هذه القضية كان واضحا لدرجة أنه اعترب أن احلقو "مصايل احلاج"جواب 

  3.اليهود مل تفد اجلزائريني يف شيء و مل تعطيهم أية حقوق جديدة

 خلفا للحاكمحاكما عاما للجزائر ، Abrial" أبريال"، مت تعيني األمريال 1940جويلية  18 مع حلول

قيقة ظهرت حف 4.فرنسية اجلديدة احلكومة ال ، و ذلك يف جو ميزنه الصعوبات اليت واجهت"لوبو"السابق 

هذا النظام يف انتهاجه سياسة قمعية يف مراقبة اجلزائريني و حماولة القضاء على كل مؤشرات النضال و املقاومة 

  .عند الوطنيني، معتمدا على طريقة االعتقاالت و ملء السجون من جهة، و الدعاية اإلجيابية من جهة أخرى

احملاكمات يف   بسرعة فائقة و انتشرتأن هذه القضايا تعاظمت يف حجمها  نفسه حبيث الواقع فرض

بالسجن بتهمة ديد " بن زرجب"على اإلخوة كل مناطق البالد، و خاصة يف املنطقة الغربية، حني حكم

مرسي "من بلدية " اري امليلود"كما قضت حمكمة سيدي بلعباس باحلكم على املدعو    5.األمن الداخلي

زوغار "و نفس التهمة و احلكم واجهها املدعو  6.ف فرنسابستة أشهر سجنا بتهمة املساس بشر " الكومب

  .و تواصل اخلناق املفروض على الوطنيني يف أشكال خمتلفة7 .من نفس احملكمة" غامل

إن الظروف اليت فرضت على اجليش الفرنسي، بعد توقيعه على اهلدنة، مل تسمح بتحديد العدد 

بـ  1940يف جوان " االستشارية للخسائر و التعويض اللجنة"احلقيقي للمساجني، و لو أن العدد قدرته 

و بقي أكثر من  1942.8يف السجون عند اية شهر أوت كانوا ال يزالون   1.350.000منهم حوايل  1.800.000

   1944.9عامل فرنسي مدين داخل الرتاب األملاين حىت جويلية  760.000

 األسابيع األوىل اليت تلت اهلدنة،هم، خاصة يف ندين من مشال إفريقيا الذين مت تسرحياأوضاع أما 

متكن عدد كبري من اندين اجلزائريني الذين مل يسقطوا أسرى يف يد  عندما يف ظروف اهلزمية الكربى، فقد متت

األملان من اللجوء إىل فرنسا أو العودة مباشرة إىل قراهم، و ذلك دون املرور بالقنوات الرمسية للتبليغ عن 

و قد ذكرت مصادر فرنسية، استنادا إىل شهادات بعض الرمسيني، عن الدور اإلجيايب و شجاعة . عودم

                                                 
1- A.W.O, BP 201, Pref. Oran, Bull..,Nov.., 1941. 
2- A.W.O, B 4477, CIE du 28/11/1942. 
3- Stora (Benjamin) et Daoud (Zakia), Ferhat Abbas une autre.., op.cit..,p 106. 

           الذي كان يشغل منصب مفوض عام للحكومة الفرنسية يف املستعمرات الفرنسية بإفريقيا و قائد " ويغان"طويال، حبيث خلفه احلاكم العام " أبريال"مل تدم عهدة  - 4

         غيري السريع دليل على عدم استقرار السلطة االستعمارية يف تلك الفرتة و و هذا الت.أين أصبح احلاكم العام اجلديد للجزائر 1940سبتمرب  7جيوش إفريقيا إىل غاية 

  .الظروف
5- A.W.O, B 4480, Etat d’esprit des populations musulmanes, Tlemcen. 
6- A.W.O, B 4480, Etat d’esprit des populations musulmanes, Sidi bel Abbés. 
7- A.W.O, B 4480, Ibid.. 
8- Revue d’histoire de la 2éme Guerre mondiale, N° 57, Janv... 1965, numéro spécial, PUF, Paris.  
9- Ibid. 
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غري أن بعض املصادر قدرت عدد القوات الفرنسية يف مشال إفريقيا عند  1.اجلنود اجلزائريني يف جبهات القتال

  2.من صف الضباط و اجلنود املسلمني 206000، منهم 373045توقيع اهلدنة حبوايل 

من املالحظ أن عملية التسريح هذه قد خلقت مشكال عويصا متمثل يف قضية إدماج هؤالء  

فاإلطارات و الفائض من املتطوعني كان هلم االختيار بني جمموعة من احللول املتاحة إليهم؛ منها . املسرحني

ختفيض الرتبة، و أخريا  مغادرة اجليش، أو االلتحاق يئة مدنية، أو التطوع يف احلرس اجلمهوري املتنقل مع

أكتوبر  26غري أن قانون . يف بالد الشرق 1940االلتحاق باجليش الذي كان يف طور التشكل بداية من نوفمرب 

هو الذي أوضح اإلجراءات القانونية اليت تسمح باالستفادة من حقوق التقاعد بالنسبة للمجندين من  1940

  3.جليشمشال إفريقيا الذين كانوا حتت العقود مع ا

مع األسابيع األوىل الندالع احلرب،  اجلزائريني من جبهات القتال عملية تسريح اندين لقد بدأت

و . ألسباب خمتلفة، منها األمراض املزمنة و اهلروب من املعتقالت النازية و السجون  1939سبتمرب  25أي منذ 

اجلزائرية، ما دام أن ذلك فتح مواضيع إذا كانت عودم قد بعثت باالرتياح لدى ذويهم و يف األوساط 

بالنسبة لإلدارة  اللمناقشة لتقصي حقيقة ما كان جيري يف جبهات القتال، فإنه يف املقابل شكل كابوس

االستعمارية ما دام أا عكفت على فرض مراقبة شديدة على املسرحني العائدين من ميادين املعارك حىت 

و مل تستثن من ذلك حىت الشباب  4.ن مواقفهم و انتمائهم السياسيتستطيع أن ترسم لديها فكرة واضحة ع

  .الشباب اند للخدمة العسكرية الذي كان متمركزا يف ثكنات عمالة وهران

خبصوص اندين من املنطقة الغربية فقد ذكرت مصادر فرنسية عديدة عن عودة معتربة للجنود و  أما

اإلفراج عنهم من طرف األملان أو بعد هروم من املعتقالت  إما بعد 5مرحل، 613املدنيني معا، قدرت حبوايل 

غري أم مل يسلموا من املضايقات املستمرة ملصاحل األمن الفرنسية على مستوى كل بلديات املنطقة . األملانية

  6.الغربية خاصة بعد التعليمة الشديدة اللهجة اليت وجهها احلاكم العام للعمالة إىل خمتلف املسؤولني

و مرسالن إىل  8و مستغامن 7أوضح تقريران صادران عن املراقبني اإلداريني لبلديات عني متوشنت كما

و مل ".طريةاخل"يف خانة امليول السياسية و االنتماء احلزيب لبعض العناصر املصنفة  ،إىل احلاكم العام بالعمالة

ام القانونية و الرمسية حبيث بقيت ينجوا من عملية املراقبة أيضا، اندون و اجلنود، يف أوقات قضاء إجاز 

األشخاص  من هم السلطات االستعمارية، من وراء تقارير الشرطة، يف تتبع اتصاالم و حتديد تنقالم و

 9.الذين يقومون بااللتقاء م  و حىت مكان قضاء عطلهم

                                                 
1- A.W.O, B 2261, Dossier presse, El Ouifak, N° 33, du 19/04/1940.( Reproduit selon :J.O, du 5/3/1940.) 
2- Recham (Belkacem)..., op.cit, p 189. 
3- Ibid.., p 190. 
4- A.W.O, B 4476, GGA/Sécu..Gle.., N° 5005.G3, Alger le 06/03/1941. 
5- A.W.O, B 4476, Pol..état..Oran, N° 110/C, Oran le 19/01/1942. 
6- A.W.O, B 4476, GGA/Aff..Mus.., CIE N° 822, circulaire N° 4215 du 13/04/1942. 
7- A.W.O, B 4475, commune d’Ain Temouchent, Rapport CP du 11/09/1939. 
8- A.W.O, B 4475, sous-préfecture de Mostaganem, rapport N° 48 du 12/09/1939. 
9- A.W.O, B 4480, Etat d’esprit des populations musulmanes, Police spécial, Oran 
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احلرب الشمال  حول مساجني 1941،1جانفي  5إىل  2عقدت يف اجلزائر ندوة، يف الفرتة املمتدة من 

احلاكم   Châtel Yves 2" إيف شاتل"من خالهلا  قدما احملافظة  العامة للجزائر، الشمال إفريقيني و اليت نظمته

عدد املساجني اجلزائريني يف املعتقالت املنتشرة على كافة املناطق احملتلة من طرف  حصيلة عن العام للجزائر

  3.معتقل جزائري 60000بـ Front stalags" ستاالغفرونت"القوات األملانية و اليت أطلق عليها اسم 

قد حاولت السلطة االستعمارية من جهة أخرى، إظهار الوجه األخر لسياستها عندما أعطت ل 

تعليمات ملسؤوليها عرب خمتلف مناطق البالد من أجل حماولة معرفة درجة تأثري الدعاية األملانية يف املسرحني و 

حثتهم على  مالحظة أي خلل يف تصرفام، من جهة، و طالبتهم  قالت واملساجني العائدين من املعت

باستقباهلم مباشرة عند وصوهلم و منحهم بعض االمتيازات، منها كيلوغرام من السميد و بضعة أمتار من 

برصد قوائم لعدد من املسرحني وضعوا حتت املراقبة  ةكما قامت السلطات االستعماري4 .القماش و منحة مالية

  :ستمرة بداعي أم كانوا يروجون للدعاية األملانية منهماملراقبة امل

، و هو من بلدية عمي موسى، بدائرة 1941جويلية  26الطييب العسكري، سجني عائد من فرنسا بتاريخ  - 

  5.مستغامن

 بفرنسا، و الذي يفرتض أن Onnesse-Laharie "أونس هلاري"أمحد عباس ولد ال، الذي هرب من معتقل  - 

  .ه دروسا للدعاية األملانيةتلقى في

هذا و قد كان لعودة هؤالء املسرحني إىل ديارهم بعض األثار السلبية اليت اكتسبوها يف معاقل 

أو عدم تقبيل رأس الشيخ املقيم بالزاوية أو كما ) لغة املستعمر( األوروبيني، كالتحدث بكلمات فرنسية 

إال أن الواقع املر، هو الذي كان . اعتربوه نوعا من الالمباالةفأثار ذلك استغراب اجلزائريني و ". املرابط"يدعى

قد فرض نفسه عليهم باعتبار أم عايشوا بيئة خمتلفة عن بيئتهم األصلية متاما، و يف ظروف وصفوها بالقاسية 

لوا إظهاره مما يعين أن هذه العينة ترشدنا إىل اعتبار أن األملان، بالرغم من كل ما حاو . حىت من األملان أنفسهم

و من هؤالء املساجني الذين عادوا . للجزائريني إال أم يف النهاية مل خيتلفوا عن االستعمار الفرنسي يف شيء

مدين مت تسرحيهم من طرف  39جندي هارب و  40إىل ديارهم يف البلدية املختلطة ملغنية، بدائرة تلمسان، 

   6.القوات األملانية
                                                 
1- S.H.D, Délégation générale du gouvernement en Afrique française(DGGAF), du (général Weygand) 
ensuite Commandement des forces armées sous l’autorité du général Juin, Série 1P 133. Voir aussi les deux 
ouvrages : 
- Recham Belkacem.., op.cit…, p 211. 
- Levisse -Touzé Christine, L’Afrique du Nord dans.., op.cit.., p   

شغل منصب أمني . سنة 70عن عمر يناهز  1944و تويف سنة  1865ولد سنة  Ives Charles Châtel" إبف شارل شاتل"امسه الكامل  - 2

جانفي  20إىل  1941نوفمرب  20 املمتدة من، مث عني حاكما عاما يف اجلزائر من الفرتة 1935عام للحكومة العامة يف اهلند الصينية سنة 

 Weygand". ويقان"رال خلفا للجن1943
3- Recham (Belkacem).., op.cit, p 211. 
4- A.W.O, B 4476, Affaires musulmanes, Avril 1942. 
5- A.W.O, B 4476, CIE N° 81, de la commune mixte d’Ammi Moussa, du 28/07/1941. 
6- A.W.O, B 4476, commune mixte de Maghnia, CIE N° 76 du 07/04/1941. 
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فرنسية يف املرتوبول، بدأت اليد العاملة اجلزائرية يف املغادرة و قد مشلت مع دخول األملان األراضي ال

أيضا عمالة قسنطينة، عندما عادت جمموعة من العمال من فرنسا، أين كانوا يعملون لدى الشركة الوطنية 

و ذكرت املصادر أم تركوا عملهم بسبب دخول اجليوش . Vierzon" فريزون"للسكك احلديدية يف منطقة 

 1.أيام 6أيام، و عملوا ا ملدة  9ملدة " تولوز"و عند عودم توقفوا يف مدينة . األملانية األراضي الفرنسية

كما ذكرت مصادر أخرى يف مدينة اجلزائر أن عدد من العمال املسلمني العائدين من املرتوبول قد 

و هناك من . م أصبحوا أسياد فرنساشوهدوا يف شوارع مدينة اجلزائر يتحدثون عن األملان و عن قوم، و أ

، و أن هذا األخري قد "هتلر"وفد من العمال اجلزائريني قد استقبل من طرف  ذهب إىل حد التصريح بأن

  2.مراقبة من طرف األملان Chanzy" شانزي"و حىت الباخرة الفرنسية . وعدهم بتحسني أوضاعهم

ي من العناصر اجلزائرية العائدة إىل أرض الوطن من من هنا نالحظ أن اإلدارة االستعمارية مل تستثن أ

املتابعة و املراقبة و ذلك باستعماهلا خمتلف أساليب القمع و االضطهاد منذ اندالع احلرب العاملية الثانية، من 

ا مم. خالل احملاكمات الفردية و اجلماعية و تزوير الوثائق مبمارسة دعاية رمسية تظهر والء األوساط الشعبية هلا

غري أن أحوال العائدين من جبهات . يوحي بأا كانت فعال قلقة حيال وجود هذه الشرحية على أرض الوطن

من هنا نتساءل عن األساليب اليت سيعتمدها . القتال مل تزداد إال سوءا يف ااالت االقتصادية و االجتماعية

  ؟ ومة املتغطرسة و سياستها القمعيةاجلزائريون ملواجهة هذه احلك

، و اليت خلصت كل النشاط الوطين الرمسي يف "فرحات عباس"اإلجابة جاءت من املبادرة اليت قام ا 

، "بيتان"هذه املرحلة اليت كانت فيها احلركة الوطنية يف سبات مفروض، عندما أرسل تقريرا مفصال إىل املارشال 

ظنا منه بأن الوقت و  3،على شكل نداء ، باسم الشباب اجلزائري و الفالحني و العمال،1941أفريل  10يف 

، الرجل الذي ظل بعيدا عن تأثريات "بيتان"على يد املارشال " الكولونيايل"الظروف مواتية لتغيري النظام 

. اعرتاضالدوائر السرية اليت طاملا أعاقت كل املبادرات اإلصالحية يف اجتاه اجلزائريني، و دون أن يلقى أي 

مل يكن وحده، بل كان مدعما من النازيني و " بيتان"لك سنوات بعد االستقالل، ألن لكنه أخطأ، كما أورد ذ

                                                 
بوليلة  –حفيف علي بن ناصر  –ابن العيد حممد الشريف : عضوا هم على التوايل 11ضم الوفد اجلزائري من العمال من عمالة قسنطينة  - 1

ابن  -العمدي عاشور بن دايل -شرقي عبد ايد -بوستة طاهر -ابن دعاس حممد -العلوي أمحد بن األخضر –حممد شريف حممود  –حممد 

  :أنظر إىل.بوخنوفة عمار -اهرمرابط حممد ط
- ANOM, GGA, 3cab/3, retour des travailleurs volontaires de la métropole, juillet 1940. 
2- ANOM.., 3cab/3, cabinet du G.G, CIE, Alger du 6/7/1940. 

عرضا عن الوضعية املزرية اليت كان عليها الشعب " تانبي"للمارشال املوجهة هذه املذكرة من خالل للوطنية اجلزائرية " الرجل اجلديد"قدم  -  3

 6.5حساب حيث ذكر له سيطرة فئة من الكولون اإلقطاعيني على األمالك العقارية و ذلك على . اجلزائري جراء اندالع احلرب العاملية الثانية

غري أن ما أدهش من خالل هذه . يادين يف اجلزائرالشروع يف تطبيق إصالحات تشمل مجيع امل" فيشي"مليون مسلم جزائري و طالب من حكومة 

إلغاء النظام العسكري يف مناطق اجلنوب، إعادة توزيع امللكيات العقارية و األراضي الزراعية، : املذكرة هو الطابع املعتدل هلذه املطالب اليت تضمنت

  :أنظر. سوى جيش واحد و جندي واحداملساواة يف اخلدمة العسكرية بني اجلزائريني و الفرنسيني، حيث مل يعد هناك 

- Kollewljn R.D, « Le mouvement nationaliste et la situation de L’Algérie.. », op.cit..,p 3. 
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و يف األخري جاء رده عن طريق  1.االستعماري االحتكاري Trust"ستالرتو "دة اجليش و قادة البحرية و من قا

  غري وقته واملشروع املطليب يف بأن شكرين و لكنه اعترب ذلك ،1941أوت  4يف  أحد اجلنراالت الفرنسيني

 2.سابق ألوانه
  

  �� ا��)رب" ��	�"�����  -ب
  

، 1937،وضعت السلطات الفرنسية حدا لنشاط احلزب الوطين مع اية سنة "نوقس"بقرار من اجلنرال 

، Khemisset" اخلميسات"و  Fès" فاس"و  Zemmour 3"زمور"بعد األحداث اليت شهدا البالد يف منطقة 

لصاحل للشرب كافة الذي كان يغذي باملاء ا" وادي بوفكران"على حتويل جمرى  فرنسيةبسبب إقدام السلطات ال

هي اليت عجلت بغلق كل املنافذ أمام الزعماء الوطنيني يف املغرب، إذ  ةهذه القضي 4.أطراف مدينة مكناس

ركة الوطنية املغربية إىل تضييق اخلناق و تشديد الرقابة بعدما ترك نوع من احلرية أمام احل" نوقس"أقدم اجلنرال 

  5.لتنشر أفكارها جتاه الشعب املغريب

 
  

                                                 
1- Ferhat (Abbas), Le jeune Algérien, de la colonie vers la.., op.cit.., p 137. 

فهو مل يطالب ال مبجلس منتخب و ال . مل يطلب الكثري من حكومة فيشي" عباس فرحات"من منطلق أن " بيتان"رمبا كان شكر املارشال  - 2

من خالل " عباس"و مل يظهر . يةحبكومة جزائرية، و إمنا اكتفى باملطالبة مبكتب للشؤون اإلسالمية يف التنظيم السياسي اجلديد للحكومة الفرنس

 .و بقي بفكره االندماجي و املعتدل إىل غاية فرتة متقدمة من نضاله السياسي .موقف وطين من املسألة يبني عن موقف متصلب املطالب أي هذه

   :كل من   أنظر

- Julien Charles André, L’Afrique du Nord en marche.., op.cit.., p 280. 
- Kollewljn R.D, « Le mouvement nationaliste et la situation de L’Algérie.. », op.cit..,p 3. 

  .الرباط و مكناس: هي منطقة تقع ما بني مدينيت  و -  3
الذي كان  "وادي بوفكران"حتويل جمرى  وقعت هذه األحداث يف ظروف صعبة كانت متر ا املغرب، حيث أقدمت السلطات الفرنسية على -  4

. ة الذين اعتربوا ذلك ظلما و إجحافا يف حقهمفثارت ثائرة املغارب. ميد مدينة مكناس باملاء الصاحل للشرب، حنو أربع مزارع كلها ملك للكولون

فاصطدموا، كالعادة، برد فعل عنيف من البوليس الفرنسي الذي أطلق النار على ". و ال قطرة ماء للكولون"فنظموا مظاهرات رفعوا فيها شعارات 

العمل "غربية على التنديد ذا العمل و نشرت صحيفة فأقدمت احلركة الوطنية امل. املتظاهرين مما أوقع قتلى و جرحى يف صفوف املواطنني املغاربة

فحدثت عدة مواجهات يف عدد من املدن املغربية، خاصة . نداء حتريضي يدعوا إىل الثورة ضد اإلدارة االستعمارية Action Populaire" الشعيب

" القديسة ترييز دافيال"ناسبة كانت تقام يف كنيسة عندما أقبل عدد من املتظاهرين على املصلحة املدنية يف أعقاب م "اخلميسات"يف مدينة 

Sainte-Therese d Avila، يف هذه الظروف املشحونة، أقدمت السلطات .مما أدى إىل وقوع عدد من القتلى و اجلرحى من اجلانبني

" قصر السوق"زجت م يف سجن  و ؟،)عمر(أو  عبد اجلليل قاسم بن ؟ مكوار وأمحد و " عالل الفاسي"االستعمارية على إلقاء القبض على 

  :ملزيد من املعلومات ينظر إىل. أين التقوا بصديقهم حممد اليازدي
- Delanoe Guy, Lyautey, Juin, Mohammed V fin d’un protectorat.., op.cit.., pp 40-41. 

سية إلطالعهم على قضية حتويل مياه وادي بوفكران اليت القدمية عريضة إىل السلطان املغريب و إىل السلطات الفرن" مكناس"أرسل سكان مدينة  -  5

اللجنة املفوضة من طرف مصاحل األشغال العمومية اليت أقدمت  و الذي صدر على إثر موافقة 1937أفريل  12املؤرخ يف  1268أثارها الظهري رقم 

  .5رقم  قفي الملحساكن  2000طالع العريضة املمضية من طرف . على توزيع مياه  وادي بوفكران
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، ألقت قوات األمن الفرنسية القبض على عالل 1937أكتوبر من سنة  26و  25الليلة ما بني  يف

إىل قرية يف  1"عالل الفاسي"الزعيم املغريب  قامت بنفي نوفمرب 3 الفاسي و عمر عبد اجلليل، و يف

 يف كما فرضت اإلقامة اجلربية 1946.2إال يف سنة حيث مل يطلق سراحه  عة سنوات،أين مكث تس،"الغابون"

فقد بقي يف منفاه يف " بالفرج"أما  ين، مكوار، اليازدي،اجلنوب املغريب، على كل من، حسن الوزا سجون

 1943.3باريس إىل غاية سنة 

أن األوضاع بقيت هادئة خالل  رغم النشاط الذي بذله الوطنيون يف املنطقة اخلاضعة إلسبانيا، إال

بالتنديد باألوضاع القائمة و بالنظام " الناصري"و " عبد اخلالق الطوريز"و قام كل من .1939- 1938سنوات 

و عصبة األمم و " موسوليين"و " فرانكو"،وراسلوا يف هذا الشأن كل من "نوقس"الذي فرضه املقيم العام 

و طالبوا احلكومة الفرنسية مبشروع إصالحات يف . إلسالمي يف جنيفاللجنة السورية الفلسطينية و املؤمتر ا

بين "و كان نشاطهم واضحا داخل قبيلة .املنطقة الفرنسية حىت يتمكنوا من حتقيق وحدة و استقالل املغرب

  4.احلدودية مع اجلزائر" سناسن

غري أن اهلزائم . بقائما عند املسلمني يف املغرب يف خروج فرنسا منتصرة من هذه احلر بقي األمل 

" بيتان"و استبداهلا حبكومة " بول رينود"فتسارعت األحداث باستقالة حكومة . األوىل استقبلت بدهشة كبرية

هذه املعطيات أومهت اجلميع بأن هذه احلكومة . اليت كانت يف معظمها مكونة من ضباط اجليش الفرنسي

جوان و وقف اجلميع  17ان ما تبخر األمل يف لكن سرع. سوف تواصل املعركة ضد األملان و سوف تنتصر

  5.إىل إبداء استعدادها للهدنة" بيتان"أمام احلقيقة املرة اليت قادت حكومة 

و قد .أخذ اجلدال السياسي منحى خطري بني أنصار مواصلة احلرب ضد النازيني و بني أنصار اهلدنة

، و 1940جوان  18س الربيطانية يوم .ب.اج إذاعة بعرب أمو " ديغول"زاد الطني بله، النداء الذي بعثه اجلنرال 

فحاول إقناع . الذي حث فيه اجلنود و املسؤولني العسكريني و السياسيني إىل رفض اهلزمية و مواصلة احلرب

 ،و من بني هؤالء. بعض اجلنراالت الذين كان يرى فيهم الرجال القادرين على إعادة بعث فرنسا من جديد

قيم العام يف املغرب و قائد قطاع العمليات يف إفريقيا، الذي كان حيظى باحرتام غالبية ، امل"نوقس"اجلنرال 

                                                 
و هو شخصية بارزة يف احلياة السياسية املغربية و يف تاريخ حركتها . مبدينة فاس املغربية 1910جانفي  10حممد عالل الفاسي، ولد يف  -  1

يف احلياة  و يعترب من الذين أثروا. 1960الذي أصبح زعيما له يف سنة " حبزب االستقالل"اقرتن امسه بالتيار االستقاليل املغريب و . الوطنية

: أنظر .عندما كان يف مهمة رمسية 1974ماي  19برومانيا يف " بوخارست"تويف يف . السياسية و االجتماعية للمغرب طيلة فرتة نشاطه السياسي

:-www.universalis.fr/encyclopedie/Mohamed-allal-el-fassi  

2- Echaoui (Mohamed), L’Evolution de l’économie marocaine.., op.cit..,  p 37. 
مارية، خاصة و وجد معظم الوطنيني املغاربة يف املناطق اخلاضعة ملراقبة اإلدارة االستع.الزعيم الوطين للجنة العمل املغربية" حسن الوزاين"كان   -  3

  :إىل ينظر.قصر السوق، و بودنيب، يف منطقة تافياللت، و يف الغري العايل يف سجن

- Julien Charles André, Le Maroc face aux impérialismes.., op.cit.., pp 187-188. 
4- Levisse -Touzé (Christine), L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 32. 
5- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’économie Marocaine.., op.cit.., p 42. 
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و كان له تأثري فعلي يف األوساط العسكرية الفرنسية حبكم عالقاته اجليدة مع اجلميع، مبا  حكام املستعمرات

 1.فيهم السكان املسلمني يف املغرب

إال أنه خضع لألمر . واصلة احلرب يف مشال إفريقيامب" نوقس"طالب السكان يف املغرب من اجلنرال 

بيانا يف الصحف  1940جوان  21و نشر يف ". بيتان"الواقع، و بعد تردد طويل قرر الدخول يف صف املارشال 

وراء قادتكم الذين .. عليكم بالبقاء متحدين:" املغربية توجه من خالله إىل السكان األوروبيني ذه الكلمات

 2.."إمرباطوريتهامهم سوى الدفاع عن مستقبل و شرف فرنسا و مل يبقى أما

إن اهلزمية الفرنسية مل تغري الكثري يف الوضعية الداخلية للمغرب، ألن الفالح يف البادية و العامل يف 

و بالنسبة هلم فرنسا حاضرة يف كل . املدينة و الوطين الذي ميارس السياسة، كانوا قد دخلوا يف العمل السري

و قد دفعت اهلزمية بالسلطات . فوجودها جيسده ضابط الشؤون اإلسالمية و املراقب املدين أو الشرطي. نمكا

  3.االستعمارية إىل مضاعفة جهود اليقظة و مراقبة البالد

أن توسع عملية تطبيق القوانني املناهضة " فيشي"بعد اهلزمية الفرنسية أمام األملان، حاولت حكومة 

تمادها يف فرنسا و اجلزائر لتشمل الرتاب املغريب، غري أن السلطان رفض ذلك بشدة معتربا بأن لليهود اليت مت اع

و إذا ما حاولت .، و بالتايل فهم رعايا مغاربة بالدرجة األوىليهود املغرب هم جزء ال يتجزأ من سكان املغرب

  4.ب و سيادتهتطبيق ذلك، فسيكون مبثابة سابقة خطرية قد دد وحدة املغر " فيشي"سلطات 

كما مت التشديد على العناصر اليهودية النشطة اليت كانت تعمل لفائدة حكومة املنفى و اجلنرال 

عاش اليهود يف املغرب و باقي و  .يف حقهم" فيشي"، خاصة بعد القرارات اليت أصدرا حكومة "ديغول"

و ذلك بالرغم من أن  .1943إىل ربيع سنة  1940أجزاء مشال إفريقيا فرتة عصيبة خالل الفرتة املمتدة من أكتوبر 

الذي مينع كل أشكال  ،"مارشوندو"مرسوم ، 1939مارس  21كانت قد اعتمدت منذ " دالدييه"حكومة 

  .التمييز العنصري

                                                 
1- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’économie Marocaine.., p 42. 

غري متوفرة " قاعدة لوجستية"ألنه كان يدرك جيدا بأن مواصلة املعركة ضد دول احملور يتطلب . األمور كانت واضحة" نوقس"بالنسبة للجنرال   - 2

 إعطاءه و لكن دون" نوقس"جنرال لل إىل إرسال تشجيعاته" تشرشل"دفع ما . حاليا يف مشال إفريقيا، و اإلجنليز أنفسهم غري قادرين على توفريها

بالرغم من كل املساعي احلثيثة اليت :"..إىل قادته يف العبارات التالية" نوقس"و قد أوردت مصادر أخرى نص الرسالة اليت بعث ا  .أي ضمانات

فكان موقفه واضحا من أجل إبرام " الندار "أما األمريال ". ويقان"إال أنين مل أمتكن من احلصول حىت على موافقة ضمنية من اجلنرال ..قمت ا

وراء البحار، مانات اليت قدمتها احلكومة ملستعمراا فيما و يف هذه الظروف اليت يستحال فيها مواصلة املعركة بدون دعم البحرية،و أمام الض.اهلدنة

  :ملزيد من التوضيحات أنظر كل من.." اركللمعو حىت ال أتسبب يف تقسيم فرنسا إىل قسمني، فإنين جمرب، حزينا و متأسفا، عل وضع حد 
- Télégramme envoyé au Général Mittelhauser, commandant supérieur au Moyen-Orient, qui avait décidé de 
calquer sa position sur celle de Noguès. (Cité dans: Nous étions alors capitaines de l’armée d’Afrique du 
Général Daillier). 
- Pujo Bernard, Juin Marechal de France, éditions Albin Michel, Paris, 1988, p 91.et p 372. 
- Echaoui Mohamed, Evolution de l’économie Marocaine.., op.cit.., p 42. 
3- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’économie Marocaine.., op.cit.. , p 45. 
4- Lugan (Bernard), Histoire du Maroc des origines à nos jours.., op.cit.., p 261. 
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ألشهر األوىل اليت غري أن معاداة السامية بدأت جتد طريقها يف فرنسا و باقي مناطق اإلمرباطورية، يف ا

فاعترب ذلك ."كرمييو"و معه مرسوم  بإلغاء هذا املرسوم" بيتان"عندما أقدم املارشال صا تلت االستسالم خصو 

كبرية من اجلالية   ت شرحيةو من هنا بدأ. أول خطوة مناهضة لليهود تتخذ من طرف احلكومة اجلديدة

 1.اليهود مظهرة بذلك عداءها هلم األوروبية يف املغرب تتصرف بكراهية كبرية جتاه

و الصراع مع رابطات اليمني املتطرف يف فرنسا و  1934فاع يف املشاعر كان موجود منذ سنة هذا االند

كزافيي "، بدأ 1936االشرتاكية احلكم يف فرنسا سنة  Léon Blum" ليون بلوم"و مع تول حكومة . املغرب

هذه األمة الفالحية ...الروماين القدمي- هذا البلد الغايل: " ، يتحسر على وضع فرنساXavier Vallat" فاالت

داخل األرض الفرنسية، و إمنا حتت حكم أحد أتباع  من جذورهم مل تعد حتت حكم من تنحدر... لقدميةا

  2..."التلمود

، أصدرت حكومة فيشي قانون حيدد وضعية اليهود، و قد احتوى 1940يف الثالث أكتوبر من عام 

ط كبري يف وضع معامل السياسة العنصرية جتاه و يعترب هذا القانون هو من ساهم بقس 3.على عشرة مواد

اليهود، حيث منعوا من تقلد مناصب عديدة و هامة يف املستعمرات و املرتوبول، منها رئاسة الشركات 

غري أن من اليهود الذين كان حبوزم البطاقات . العمومية أو تلك اليت كانت حتصل على إعانات الدولة

أو  1940- 1939، أو يف بداية احلرب العاملية الثانية 1918- 1914رب الكربى العسكرية، وبطاقة مقاوم يف احل

  .الوسام العسكري كانوا غري معنيني باإلجراءات السابقة

املعدل، تأسيس حمافظة  1450قررت حكومة فيشي مبقتضى القانون رقم  1941مارس  29إال أنه يف 

فقام بتنصيب . ، برئاسة كزافيي فاالتCommissariat Général aux questions Juivesعامة للمسائل اليهودية 

فروع يف البلدان الثالثة بشمال إفريقيا و شرع يف تطبيق القوانني العنصرية دون أن يأخذ بعني االعتبار الروابط 

كما اتسعت رقعة تطبيق هذا القانون إىل . القانونية و السياسية اليت تربط خاصة كل من تونس و املغرب

                                                 
1- Echaoui (Mohamed), Evolution de .., op.cit, p 59. 
2- Kenbib (Mohamed), Juifs et Musulmans au Maroc 1859-1948, Université Mohamed V, Rabat, 1994, p 
175. 

 أما . كل شخص ينحدر من ساللة ثالثة أجداد أو ساللتني فقط إذا كان زوجه يهودي هو األخر:صفة اليهودي على أنهألوىل تبني املادة ا  - 3

 أعضاء احلكومة، أعضاء الس الوطين، أعضاء : ملادة الثانية فتضع قائمة للمهام و الوظائف اليت أصبحت ممنوعة على اليهود و هي على التوايلا

  كما منعوا أيضا من تقلد مناصب ). خاصة منهم الضباط( أعضاء يف خمتلف الوزارات، وظائف القضاء، التعليم و اجليش اللفيف األجنيب،     

  .يف املستعمرات، أو حاكم أو مفتش أو أمناء يف املستعمرات" مقيم عام"       
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أكتوبر من نفس السنة حيث تضمن نفس  31يف  Dahir 1"ظهري"على " نوقس"دما وقع اجلنرال املغرب عن

  2.الشروط اليت متنع اليهود من ممارسة املهن احملظورة عليهم

، جاء ليوسع جمال 1940أكتوبر  03،حل حمل قانون 1941جوان  02غري أن قانونا جديدا صدر يف  

داخل اململكة  1941جوان  02و شرع يف تطبيق قانون . ته العامل الديينالتطبيق العنصري يف حق اليهود بإضاف

، و الذي مبوجبه 1941أوت  05املغربية و يف املناطق اخلاضعة للسلطة الفرنسية مبقتضى الظهري الذي صدر يف 

  1940.3أكتوبر من سنة  31مت إلغاء قانون 

حيث جلأت إىل  احلرب العاملية الثانية، ندالعبدأت خماوف اإلدارة الفرنسية جتاه دول احملور مع ا

" االستسالم"و إمضائها على وثيقة  1940التقرب من املغاربة، غري أن هزميتها أمام القوات األملانية يف ماي 

  4.جعلها تفقد هيبتها يف أعني املغاربة الذين رأوا يف ذلك ضعف و ختاذل لفرنسا

و موقف السلطان نفسه جتاهها إىل جانب جتميد أنقذ فرنسا مع بداية هذه احلرب ه غري أن الذي

، و مل يبدي يف أي حلظة ميوال لألملان أو "بيتان"و بقي السلطان وفيا للمارشال . الوطنيني حلركتهم املطلبية

، تنفيذا لبنود اتفاقية اهلدنة املربمة "سبته"و " طنجة"اإليطاليني، بالرغم من وجود قنصليتني يف كل من مدن 

و دول احملور، و اليت نصت على تنصيب جلان مراقبة مهمتها التأكد من أن فرنسا حترتم بنود بني فرنسا 

  5.االتفاق

رسالة من منفاه إىل الزعماء ب "عالل الفاسي"يف ظروف احلرب و اهلزمية الفرنسية، بعث الزعيم املغريب 

بني الشعب املغريب و إدارة نظام  لقد أصبح من الواضح أن القطيعة قد حدثت: "الوطنيني يف املغرب جاء فيها

ال ميكننا إنكار اآلثار اليت تركتها بداية احلرب، و لكن ال بد من االعرتاف بأن القوة احلقيقية اليت ..احلماية

                                                 
. اململكة املغربية يف املناطق اخلاضعة للسلطة الفرنسية و اخلاص بقانون اليهود، داخل 1940أكتوبر  03هذا الظهري متعلق بتطبيق قانون  -  1

  :أنظر

- Bulletin Officiel, N°1463, du 08 Novembre 1940, pp 1054-1056. 
ف إدارام اليهود املنتدبني من اإلدارات الفرنسية، اجلزائرية أو التونسية حتت تصر  املوظفني وضع على 1940أكتوبر  03تنص املادة الثامنة من قانون  -  2

  .يف غضون الشهرين اللذين يليان دخول هذه اإلجراءات حيز التطبيق
و تضيف نقطة مهمة متعلقة بذوي . الرابعة من ذات القانون حتدد أن عملية املنع لن متس سجناء احلرب إال عند انتهاء مدة حجزهم املادة -  3

  ..عون لنفس الشروط شهرين بعد إطالق سراحهمأو األبناء، حيث أم سيخض) ة(حقوقهم و هم اآلباء و الزوج 
4- Delanoë (Guy), Lyautey, Juin, Mohammed V fin d’un protectorat.., op.cit.., p 41. 

 11و يف نفس العربة اليت وقعت فيها أملانيا على هدنة  Rethondes" روتوندس"يف  1940جوان  21األملانية يوم –مت توقيع اهلدنة الفرنسية  -  5

على اجلانب الفرنسي، و اجلنرال  Huntziger" هنتزجر"جوان من طرف اجلنرال  22و مل يتم التوقيع على هذه االتفاقية إال يف  .1918نوفمرب 

سا و عدم ترك اال لفرن بة للتدقيق يف تطبيق شروط اهلدنةو قد تضمنت عدة نقاط منها وضع جلان مراق .على اجلانب األملاين Klittel" كليتال"

  :ألكثر تفاصيل راجع كل من. كما تضمنت هذه الشروط بنود تتعلق بالشق السياسي و باألسطول البحري. يف إعادة بناء جيشها و تسلحها

- L’Echo d’Oran des 18 et 23 juin 1940.Et du 8 juillet 1940. 
- Lugan Bernard, Histoire du Maroc.., op.cit.., pp 261-262. 
- Reinhard Marcel, Histoire de France.., op.cit.., p 477. 
-  Duroselle Jean Baptiste, Histoire des relations internationales.., op.cit.., pp 277-280. 
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مع العلم أن هناك سياسة .دفعتنا يف ذالك االجتاه هي الواقع املر املعاش و التجارب املتتالية للحركة الوطنية

  1.."االستقالل قبل كل شيء..املعامل كانت موجودة منذ البدايةاستقاللية واضحة 

ذه الرسالة أن يوضح الطريق الصحيح الذي على رجال احلركة الوطنية املغربية " عالل الفاسي"أراد 

و ذلك بالرغم من .انتهاجه، ألن رغبة الشعب املغريب كانت كبرية يف حتقيق االستقالل يف أقرب فرصة ممكنة

و  2.لقمعية اليت واصلت عليها فرنسا يف خطوة للقضاء على أي بصيص من األمل يف نفوس املغاربةالسياسة ا

اليت زارت املغرب يف أعقاب خسارة اجليوش الفرنسية أمام " جلنة اهلدنة"إال فكيف نفسر الصمت الذي ألتزمته 

  3.تيالء األسبان على مدينة طنجةبل تطور األمر إىل اس.األملان، و دون أن تويل احلركة املغربية أي اهتمام

وحدات مغربية يف ثوب  متكنت فرنسا من متويه عدة 1942إىل  1940غري أنه يف الفرتة املمتدة من 

، و بذلك استطاعت أن ختزن كميات هائلة من األسلحة و الذخرية عرب مناطق عديدة من شرطة مساعدة

وحدات مغربية من القناصة و القومية  و االستفادة من تحضريالكما متكنت فرنسا ذا اإلجراء من . اململكة

، سوف يكون هلا دور كبري يف احلملة على تونس و تكون من الفرق األوىل اليت ستخرتق و الصباحيية

 .يف إيطاليا Cassino" كاسينو"الدفاعات األملانية عرب منطقة 
 

  

 ا����+*�ت ا������� �� �و�س -ج

  
حلياة السياسية التونسية بفعل التغريات اليت طرأت ية، معطيات جديدة يف اأفرزت احلرب العاملية الثان 

السلطة و األساليب اليت اتبعها رجال " بيتان"على الرتكيبة البشرية للحكومة الفرنسية بعد اعتالء املارشال 

ا خالل هذه املرحلة يف إدارة شؤون البالد و تعاملهم مع زعماء احلركة الوطنية التونسية، الذين نشطو " املارشال"

  4.لدرجة جعلت هذا النشاط يغري حركتهم كما و كيفا و يزيد من حدة النضال

ية يف تونس حىت قبل اندالع احلرب، بسبب ما عرف باألطماع ظهرت هذه التناقضات السياس  

فال اتفاقية . فكانت خماوف الفرنسيني متجهة دائما حنو ردة الفعل اإليطالية.اإليطالية جتاه األرض التونسية

و بالتايل دفعت م إىل  أرضت املطامح اإليطالية1935اليت أبرمت يف السابع من جانفي  ،"موسوليين- لفال"

  5.ديسمرب من نفس السنة 17إلغاءها يف 

                                                 
1- Delanoë (Guy), Lyautey, Juin, Mohammed V fin d’un protectorat.., op.cit.., p 41. 

ع بكثافة و إسهاب لتوضيح نظرته و منها نظرة الشعب املغريب و حركته الوطنية يف مسألة ردود األفعال يف املوضو " عالل الفاسي"يستطرد  -  2

  :أنظر. املغربية جتاه السياسة املطبقة من طرف فرنسا

  .267، ص ..، مصدر سابق..الفاسي عالل، احلركات االستقاللية يف املغرب العريب -
  .العنصر اخلامس من اجلزء األول يف الفصل األوللقد تعرضنا بإسهاب إىل القضية يف   -  3

4- Rey -Goldzeiguer (Annie), «  L’Occupation Germano-italienne de la Tunisie, un tournant dans la vie 
politique Tunisienne »,  in Les chemins de la décolonisation de l’empire français 1936-1956, CNRS, Paris, 
1986, p327. 
5- Julien (Charles André), L’Afrique du Nord en marche.., op.cit.., p115. 
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، بعد األحداث الدامية اليت شهدا البالد،مل يتغري الشيء 1938يف تونس سنة " املقيم العام"بتغيري   

أن حيرز تقدما يف جمال تطبيق اإلصالحات خاصة " أرمون قيون"، الذي خلف "يريك البونإ"فحاول . الكثري

  1.فيما يتعلق مبسألة حتسني أوضاع الفالحني و النهوض بالصناعة التقليدية

يف هذه الظروف الصعبة اليت كانت متر ا احلياة السياسية يف تونس، طفت على السطح الظروف   

تل الواجهة ملا هلا من تأثري يف احلياة اليومية للتونسيني، خاصة و أن بوادر صراع االقتصادية اليت أصبحت حت

2.عاملي جديد كان يغذي النقاشات و يتصدر عناوين بعض الصحف
 

" بيتان"مع اتضاح معامل تونس اجلديدة غداة اهلزمية الفرنسية أمام أملانيا و اعتالء حكومة املارشال  

دليل صارح على  احلركة الوطنية و خاصة الدستوريني منهم، بأن اهلزمية العسكريةالسلطة، بدا واضحا لزعماء 

كانت تصل تونس خاصة يف ظل الدعاية األملانية املتواصلة و اليت  .عجز فرنسا السيطرة على تونس ملدة طويلة

عور الذي حاول جاهدا حتريك الش" شكيب أرسالن"عرب خمتلف القنوات، منها على وجه اخلصوص مساعي 

3.و حثهم على التمرد ضد سلطة فرنسا و بالتايل كل بلدان مشال إفريقيا تونس الديين عند مسلمي
 

باحلديث عن التناقضات السياسية اليت حصلت يف تونس مباشرة بعد اهلزمية الفرنسية، فنجدها تنطلق  

إذ أن اهلزمية هي اليت وفرت  .من الواقع اجلديد الذي فرضته احلرب نفسها على مسار احلركة الوطنية التونسية

اليت تزامنت مع  La décolonisation" حركة تصفية االستعمار"أجواء سياسية و عسكرية جديدة ختدم فكرة 

و استغل كل من احللفاء و دول احملور اجلوانب العديدة .1941أوت  12يف " ميثاق األطلسي" مؤمتر انعقاد

، زيادة على ما  عية لرتسيخ فكرة االستقالل لدى الشعوب املستعمرةللدعاية الصوتية عرب حمطات اإلرسال اإلذا

  4.كانت تلقيه أسراب الطائرات من مناشري يف هذا الغرض

اجلناح  تناقضات يتعلق باملوقف الذي أبدته طبقة من النخبة املنحازة لفرنسا ومن ال اجلانب األول أما 

الفرنسي و لكن يف نفس الوقت أظهروا إعجام التقليدي من الدستوريني عندما أفرحهم سقوط النظام 

                                                 
1- Julien (Charles André), L’Afrique du Nord en marche, op.cit..,  p 114. 

اصة أن ذلك تزامن مع اعتالء سياسة انفتاحية مكنته من كسب ثقة التونسيني، خ" أرمون قيون"، 1936العام الذي عني سنة  املقيمانتهج  - 2

حيث مت العفو عن الطلبة .شاملة إلصالحاتاألمر الذي فتح أفاقا و أمال الوطنيني التونسيني يف مباشرة فرنسا .احلكومة االشرتاكية احلكم يف فرنسا

زب الدستوري اجلديد نشاطه و كثف ، و أطلق سراح قادة احلزب الدستوري و استأنف احل1936جويلية  23الزيتونيني الذين شاركوا يف مظاهرة 

غري .1937سنة  منخرط 100000و عدد املنخرطني ما يزيد عن  فرع 400من دعايته و وسع قاعدته االجتماعية حيث بلغ عدد فروع حزبه 

اليت منحت للتونسيني، فضغطوا على إدارم ملراجعة هذه التسهيالت " قيون"أن الكولون مل يهضموا فكرة هذه السياسة التحررية اليت انتهجها 

الذي حد من حرية الصحافة و اجلمعيات و التنظيمات السياسية و علق املظاهرات و التجمعات الشعبية و  1938فصدر مرسوم الفاتح جويلية 

على التونسيني يف الذي تربعت به السلطات االستعمارية " للفتات"لقد وضع هذا املرسوم حدا  أخرى، بعبارة. االجتماعات يف األماكن العمومية

مل تظهر النوايا احلقيقية لإلدارة االستعمارية بالرغم من  1939مع مطلع شهر جانفي سنة " دالدييه"و حىت الزيارة اليت قام ا .1936بداية سنة 

  :ألكثر توضيح ينظر إىل كل من.مظاهر احلماس و الوالء اليت فضلت الوجود الفرنسي على اإليطايل

  .107، ص ..، مرجع سابق..ونس عرب التاريخالشاطر خليفة، ت -
- Julien Charles André, L’Afrique du Nord en marche.., op.cit.., p115-116. 
3- Ibid..,p 117. 
4- De Latour (Pierre Boyer), Vérités sur l’Afrique du Nord, éditions Plon, Paris, 1956. 
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أنه  "الثعاليب"على لسان  و جاء. االذي علقت عليه شرحية من التونسيني أماهل" بيتان"بشخص املارشال 

1.."للقادة تفضيلهاإلسالم حيب القوة و العدل، و قد أظهر :"قال
 

أعضاء  جديد احلرب وترتقب  مشل األغلبية من الشعب اليت كانتقد ف اجلانب الثاين، فيما خيص 

احلزب الدستوري اجلديد فكانت هلم نظرة أخرى، حيث التفوا حول الباي أمحد، رغم كل املعاناة اليت 

واجهتهم منه، غري أم حاولوا تنبيهه إىل ما كان حياك ضد الشعب التونسي و أن فرنسا مل تعد تلك الدولة 

فتظاهروا مرات عديدة طيلة . للمطالبة بإطالق سراح املسجوننيفكانت هلم وقفة جديدة .العظمى اليت ال تقهر

إذ أقدمت السلطات االستعمارية على بكل ما لذلك من أخطار على مستقبل احلزب و الوطنيني،  1941سنة 

فكان .، و مها يتأهبان الجتياز احلدود الليبية"الطيب سليم"و " احلبيب ثامر"إلقاء القبض على الدكتور 

  2.الوقع الشديد على اتمع التونسي بأكملهالعتقاهلما 

يل ملمثلي السلطة ، حيث كان ميمنذ البداية "أمحد بايال"ياسة ساجلانب الثالث فجسدته أما  

، بسبب ما تركة الدستوريون من فراغ ملا مل يستغلوا وجود حكومة اجلبهة الشعبية للمضي قدما يف الفرنسية

لكن دون أن جيسد مطاحمه باعتبار أن وجوده على  غتنمها الباي أمحدو ملا مرت ساعة هؤالء، ا. مطالبهم

و كل ما كان . رأس السلطة التونسية قد تزامن مع ظروف قاهرة جعلت عالقاته مع فرنسا متر يف املقام الثاين

ه يف و حىت وفات.مسموح له أن يتعامل مع املقيمني العامني الذين تعينهم السلطة الفرنسية ليمثلوها يف تونس

مل ترتك أثارا و مل بكون مأسوف عليها، ألنه شخص مل يعرف كيف يتعامل مع مطالب شعبه  1942جوان  19

  3.و زعماء احلركة الوطنية لبالده

ثانية اليت استمرت أثناء املرحلة األوىل للحرب العاملية ال الذي بادر به الوطنيون التونسيون أما النشاط  

يف مشال إفريقيا، فقد انطلق من االحتفاالت مبناسبة التاسع أفريل، أين وضع نزول قوات احللفاء  إىل غاية

احلزب الدستوري اجلديد خطة جديدة متمثلة يف التكثيف من اجلمعيات املوازية أو املزيفة اليت تقوم بضبط 

  4.نشاط مجيع الشرائح املنتمية جلامع الزيتونة

يف مارس " سإدريرشيد "و " سعيد البسيس"ة برئاس" الشباب املسلمني"و هكذا، تأسست مجعية   

الذي اعتمد على . "اليد السوداء"حتت اسم  ملقاومة االستعمار ، و حتولت بعد ذلك إىل تنظيم ثوري1941

متوجهة حنو مقر " حلفاوين"، انطلقت من 1941ماي  18أسلوب املظاهرات، إذ نظم احلزب مظاهرات يف 

                                                 
1- Julien (Charles André), L’Afrique du Nord en marche.., op.cit.., p 117. 

ا حاولت بعض األقالم الفرنسية حصر ردود األفعال التونسية جراء اعتقال احلبيب ثامر و الطيب سليم يف طبقة البورجوازية اليت ينتمي إليه -  2

  :أنظر كل من. متأثرا من عملية اعتقال الزعيمني، غري أن احلقيقة اليت أوردا أقالم تونسية تفيد بأن الشعب التونسي كله بدا "ثامر"الدكتور

  ).ص 556(، 2001مذكرات، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، :إدريس الرشيد، يف طريق اجلمهورية -

  .1977،ش و ن ت، اجلزائر، 1954- 1925الثاين قي اجلزائر،  القسممذكرات ،  ،1954-1925، حياة كفاح )أمحد توفيق(املدين  -

- Julien Charles André, L’Afrique du Nord en marche.., op.cit..,p 118. 
3- Ibid.., p 118.Et voir aussi : 
-  Le Tourneau Roger, Evolution politique de l’Afrique.., op.cit.., p 91. 
4- Rey -Goldzeiguer (Annie), «  L’Occupation Germano-italienne de la Tunisie »..,  op.cit.., p327. 
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، فانتشرت املناشري. طالب فيه بإطالق سراح زعماء احلركة الوطنية املنفينياإلقامة العامة من أجل تقدمي بيان ت

إىل انضمت كما . باإلضافة إىل الكتابات احلائطية 1..اليت تطالب فرنسا باخلروج من البالد و تركها ألهلها

2.هبعض اجلرائد التونسية اليت مل يكن هلا خط ثوري للسري يف نفس االجتاهذه احلركة االحتجاجية، 
 

 صل إىل حدأصبح نشاط التونسيني قريب جدا من العمل الثوري، حيث تضاعف عند الشباب و  

إتالف السكك احلديدية و قطع األعمدة الكهربائية و إضرام احلرائق و استعمال املتفجرات، األمر ب القيام

كان جتاوب ف.الذي يوحي بأن الشعب على فوهة بركان، خصوصا مع سجن معظم زعماء احلركة الوطنية

3.التونسيني كبريا من األرياف مما أضفى عليه طابع الراديكالية يف العديد من أساليبه احلربية
 

و . زاد اهتمام التونسيني باملسألة الدولية لدرجة أن االنتصارات األملانية باتت حديث العام و اخلاص 

أحد " و عبد الرمحان ياسني" النشكيب أرس"من أمثال تدعمت بوجود شخصيات عربية إسالمية هلا وزا 

اللذان حاوال إضعاف فرنسا بعدما أصبح غالبية التونسيني  و ،املناضلني يف صفوف احلزب الدستوري القدمي

  .األملانية ةحتت تأثري القو 

مل يكن متحمسا ألي عمل ضد فرنسا،و أرسل حتذيرات شديدة ألنصاره و " احلبيب بورقيبة"غري أن   

كما بعث بربقية إىل   4.طنية التونسية يناشدهم فيها بعدم إتباع أصداء الدعاية األملانية املغرضةزعماء احلركة الو 

يطلب منه نسيان املسائل اليت كانت تفرق بينهما دائما و أن يقوم بدوره ألجل الوقوف ضد الدعاية " بدرة"

 .األملانية يف تونس

و تفادي أي  ،"ياسنيعبد الرمحان "دعو جنب املا احلزب يف باريس لتكما أعطى األمر إىل أعضاء خالي 

، مهما كانت صفته، الكلمة عرب إذاعة أملانية و "سوري"يقبل بأن يأخذ شخص  مل" بورقيبة" ألن .اتصال به

  5يتحدث باسم التونسيني

 قدراتحبيث أا بدأت تشك يف . شيءأما طبقة البورجوازية التونسية، فتحركت خوفا من ضياع كل   

، إال أا 1940و بالرغم من أا مل تبدي أي موقف من اهلزمية الفرنسية يف جوان . احلفاظ على تونس يففرنسا 

أصبحت تتبع باهتمام تدهور احلياة السياسية للبالد، و خباصة من أصحاا و حلفاءها االشرتاكيني و 

على دراية بكل املعطيات " زيةالنخبة البورجوا"و كانت هذه . و حىت املاسونيني الشيوعيني والراديكاليني

                                                 
1-Archives Nationales Tunisienne,  archives du Gouvernement Tunisien, archives du Parti Destourien, année 
1941. Voir le Tract du 28 mars 1941. 
2- Rey- Goldzeiguer (Annie), «  L’Occupation Germano-italienne de la Tunisie »..,  op.cit..,  p327. 
3- Ibid.., p 327. 
4- Archives Nationales Tunisienne,  archives du Gouvernement Tunisien, rapports mensuels de sécurité 1940-
1941. Message de Habib Bourguiba, à partir du fort St Nicholas, transmis par Abderrahmane Chadly Dziri, 
étudiant en pharmacie. 
5- Archives Nationales Tunisienne,  archives du Gouvernement Tunisien, état d’esprit des indigènes, 1940-
1945, rapport de police sur les déclarations de Bourguiba concernant les agissements d’un certain 
Abderrahmane Yassine établi à Berlin..ou il est fait mention de la déclaration suivante : « je ne permettrai pas 
qu’un Syrien se permette de prendre la parole a la radio allemande au nom des Tunisiens.. » Fait a Tunis le 
27/09/1941. 
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املصادر اإلعالمية ما جعلها تتبع خطوة خبطوة تطور  و كان هلا من. اإلسرتاتيجية اليت كانت حتوم على العامل

األحداث بني فرنسا و احملور و تدرك بذلك أن مستقبل فرنسا مرهون، و هي على استعداد ألن تسري وفق ما 

1 .تشتهيه السفن
 

ه الفرتة من ظروف احلرب العصيبة و من املشكلة الدولية اليت أرهقت كثريا عانت تونس يف هذ 

جوان  19يف " املنصف باي"و يف هذه الظروف ظهر . املتنازعني، و عاشت املشاكل السياسية بكل جوارحها

  2.، ليغري بذلك حياة تونس بأكملها و يفتح اال لعهد سياسي جديد1942

الذي فقد بريقه و " د بايأمح"ارثية حبكم من سبقه يف احلكم و هو وضعية ك" منصف  بايال" ورث   

مل يكن حمبوبا من التونسيني، فعمل على استعادة أجماد األسرة امللكية احلاكمة بارتكازه على إجنازات والده 

 لقب و حمرر املطالب الثمانية عشر املستمدة من مطالب الدستور، حىت 1922العقل املدبر لثورة " الناصر باي"

3".بباي الدستور"
يف القصر امللكي، من تقبيل اليد إىل عصرنة احملمية و دمقرطة السلطة  شيءفغري كل  

القدمية و فتح أبواب القصر امللكي أمام عموم الشعب من التونسيني و األوروبيني و حىت أفراد من اجلالية 

نشغاالت اجلميع مما أكسبه ثقة الشعب يف مستقبلهم يف تونس، و بدأ يستمع ال اليهودية الذين طمأم على

  4.، حيث رأى فيه الشعب التونسي صورة والده الذي ترك بصماته خالل فرتة حكمه لتونس  مدة قياسية
  

����� ا.�زال �� 	��ل إ�ر���� ا���*�ر ا����ف �,� ��ت: 
  
معركة  أصبحت احلرب شاملة، حيث اشتعلت اجلبهة الشرقية من خالل 1942مطلع سنة  مع 

حينها أدرك جل رؤساء .ستالينغراد الشهرية، و اجلبهة الغربية يف احلصار الذي حاولت أملانيا فرضه على اإلجنليز

. و زعماء الدول املهزومة من طرف أملانيا النازية بأن السلم لن يتحقق إال باستسالم أملانيا التام و الالمشروط

بفعل متكن اجليوش السوفيتية من التصدي له و  ملانية يف الشرقو ظهرت البوادر األوىل مع تراجع اجليوش األ

  5.التقدم حنو األراضي األملانية

بنداء حيا فيه االنتصار الروسي على اجليوش األملانية " لندن"عرب أمواج إذاعة " ديغول"تقدم اجلنرال   

لك إجنازا ضخما باملقارنة مع ، معتربا ذ1941يف اهلجوم املضاد الذي شنه اجليش األمحر يف ديسمرب من سنة 

  6.الضخمة اليت سخرا أملانيا هلذه اجلبهة تاإلمكانيا

جويلية  23يف " لندن"و قد بدأت باللقاء الثالثي الذي مت يف . أحيطت عملية اإلنزال بسرية تامة

تقبة يف مشال للعملية املر " تورش"أين مت اختيار اسم  7بني قيادات احللفاء و حكومة املنفى الفرنسية، 1942

                                                 
1- Rey -Goldzeiguer (Annie), «  L’Occupation Germano-italienne de la Tunisie »..,  op.cit.., pp 327-328. 
2- Ibid.., p 328. 
3- Id.., p 329. 
4- Id.., p 329. 
5- Gallo (Max), Une histoire de la 2éme  guerre mondiale, 1942 : le jour se lève, XO éditions, Paris, 2011, pp 
22-23. 
6- Gallo (Max), Une histoire de la 2eme guerre.., le jour se lève.., op.cit.., p 24. 
7- Lacouture (Jean), Charles De Gaulle le rebelle, éditions du seuil, Paris, 1984, p 597. 




 ا�����ت ا�����ة ا������� �� ���ل إ�����                         -� ـ
 ا����ـ��ا� �!  

  

 181 

 20و اليت جاءت تنفيذا التفاقيات سرية متت يف السواحل اجلزائرية، بشرشال، يف الفرتة املمتدة من  1إفريقيا،

هذا التنسيق الكبري بني  3.حضره عدد من  زعماء الدول املتحالفةهذا االجتماع  1942.2أكتوبر  24إىل 

و الذي مسح هلا بإجناح  4ى اليت قدمت للقوات األمريكيةمن اخلدمات الكرب " ديغول"احللفاء و فرنسا، اعتربه 

  .األمر الذي فتح الباب أمام احللفاء لتحقيق انتصارات أمام تراجع دول احملور. اإلنزال يف اجلزائر

قام احللفاء بثالث عمليات إنزال على سواحل مشال إفريقيا، اليت كانت ال تزال حتت املسؤولية 

حيث كان اهلدف . ة اليت استعملها احللفاء هلزم دول احملور يف البحر األبيض املتوسطالفرنسية، لتطويق الكماش

و . مث االجتاه شرقا لتطويق قوات احملور يف حركة كماشة تقليدية" الدار البيضاء"هو إنزال قوات بالقرب من 

ال فرنسا، إال أن رغم معارضة األمريكيني للفكرة، ما دام أم كانوا يلحون على فتح جبهة ثانية يف مش

 .يف بطنه" التمساح"و كانت فكرته أن يضرب . عرف كيف يقنعهم على مشروع مشال إفريقيا" تشرشل"

نيتهم يف تنظيم إنزال على شواطئ مشال إفريقيا منذ شهر ديسمرب  يونمن جهتهم، أبدى األمريك

ال ممثلني عن مخسة و عشرون من استقب 1942منذ الفاتح من جانفي " روزفلت"و شرع الرئيس . 1941لسنة 

حيث تعهدت كلها بتسخري كل مواردها العسكرية و ".ميثاق األطلسي"دولة اخنرطت كلها ملبادئ و أهداف 

و ذكر روزفلت بأن هذا امليثاق مت إجنازه و املصادقة عليه من طرف الواليات  .االقتصادية حملاربة دول احملور

  1941.5وت من سنة أ 14املتحدة األمريكية و بريطانيا يف 

خالله كل  مؤمتر قيادات األركان، تدخل من" واشنطن"بالعاصمة  1942جانفي  11حيث نظم يف  

هو خبري يف االستعالمات اخلاصة بإفريقيا الفرنسية، و عقيد االحتياط ، و "سولبارغ"من العقيد األمريكي 

   6.اإلنزال للذان قدما املعلومات الكافية إلجناح عمليةا" أمريان"الفرنسي 
  

1 -  �� �/"�  / 1 �وا�ل 	��ل إ�ر����" أ�ر���-ا��� و"و ��ظ�م ا.�زال " ا�	, 
  

                                                 
1- The Times, May 8, 1945,L  London, « The long road of victory » A historical narrative and chronological  
         register of the events of the War in Europe and Africa- 1939-1945, with a leading article, pp 4-5. 

و .1942أكتوبر  24إىل  20 خالل تصفحنا لعدة مراجع، و عدد من املواقع اإللكرتونية املتخصصة يف املوضوع، صادفتنا عدة تواريخ تنحصر كلها يف الفرتة املمتدة من - 2

الصحيح  بر، كما أوردته مراجع حديثة كون كان أمامها متسع من الوقت للتنقيب عن األرشيف، و بالتايل إعطاء التاريخ أكتو  23أن يكون تاريخ االجتماع هو  األرجح

 .لالجتماع
         ال انب األمريكي، و اجلنر عن اجل" كالرك"، قنصل الواليات املتحدة األمريكية يف اجلزائر،و اجلنرال Robert Murphy" روبرت موريف: "حضر اللقاء كل من - 3

  :كل من  ملزيد من املعلومات أنظر.أما بريطانيا فمثلها جمموعة من ضباط الصاعقة.عن اجلانب الفرنسي    Mast"ماست"

- Noushi André,  Naissance du nationalisme algérien.., op.cit.., p 131.  
- Duroselle Jean Baptiste, Histoire des relations..,  op.cit, p 384. 
4- De Gaulle (Charles ), Mémoires de guerre- Le Salut 1944-1946, t3, éditions Plon, Paris, 1959, p 494. 

أوف  برنس"حيث كان تشرشل على منت البارجة اإلجنليزية " باألرض اجلديدة"مت هذا اللقاء بني روزفلت و تشرشل يف أعماق احمليط األطلسي  -  5

على احرتام مبدأ املساواة بني الشعوب، و  و اتفق الطرفان. Augusta" أوغيستا"و روزفلت على منت الباخرة  Prince of Wales" والز

  :أنظر إىل. و توفري العيش الكرمي لكل سكان العاملإقرار السلم، بعد القضاء على الدكتاتورية النازية،
- Gallo Max,  Une histoire de la 2eme guerre mondiale, 1942.., op.cit.., p 24. 
6- Aron (Robert), Histoire de Vichy 1940-1944.., op.cit.., p 540. 
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تعين نزول القوات املتحالفة  Opération Torch" عملية تورش"إن عملية اإلنزال اليت أطلق عليها اسم   

قد مت دراسة هذه العملية يف و  1942.1الربيطانية األمريكية يف املغرب و اجلزائر يف الثامن من نوفمرب سنة 

الرايخ "أصر الرئيس األمريكي احلصول على قرار سريع للبث يف قضية حيث  Gymnast."2: "بدايتها حتت اسم

بالقيام بإنزال يف أوروبا حتت  Bolero" بولريو"، فأمر بتدعيم عدد القوات املسلحة املنتشرة يف بريطانيا "الثالث

، أو عملية يف مشال Sledgehammerأو  Roundup" راوند أوب" أوالفرنسية  على السواحل" سليدقيهامر" اسم

  Operation Gymnast.3" عملية جيمناست"إفريقيا حتت اسم 

، و أقدم روزفلت و تشرشل "أركاديا"كما تقرر استحداث بعض اهليئات و قيادات أركان يف لقاء   

و مل يكن يف احلقيقة سوى حتالف حقري بسبب . 1942على إعالن حتالفهما الكبري يف الفاتح جانفي من سنة 

 ". األمم املتحدة"ضخامة املصاحل املتفق عليها، و هي هيئة 

 Harry" هوبكينس.ل.هاري"يديره " مكتب للتسليح"غري أن املهمة األوىل كانت هي تأسيس 

L.Hopkins  العاملة و إمكانيات اإلنتاج و أجل االستغالل املزدوج للموارد الغذائية و املواد األولية، و اليد من

   4.النقل املتاحة للبلدان األجنلو سكسونية

إىل جانب التحركات اإلجنليزية جتاه األمريكيني، ظهرت املطالب الروسية بشكل ملح يف هذه املرحلة   

-من العاصمات األجنلو" ستالني"فطالب . بالذات، كون اهلجوم األملاين على األراضي الروسية وصل ذروته

فأرسل . للتخفيف عن اجليش األمحر الذي بات على وشك االيار" جبهة ثانية"سكسونية باإلسراع إىل فتح 

                                                 
1- Levisse -Touzé (Christine), L’Afrique du nord dans la guerre..,  op.cit.., p 

 .فاء أرادوا إخراج سكان املنطقة من الظالم إىل النور و اإلضاءة و احلياةو نفهم من ذلك أن احلل.أو اإلضاءة" النور"يف احلقيقة لو قمنا برتمجة الكلمة لوجدناها تعين  -  
2- Dahms (H.G), La deuxième guerre mondiale.., op.cit.., pp 198-208.  

 لذلك. خبصوص العمليات العسكرية على دول احملور شيءهو الشهر الذي تقرر فيه كل  1942أن شهر جويلية " تشرشل ونسنت" اعترب - 3

و كانت أوىل أهدافه منع الطرف األمريكي من . اضطر إىل الضغط على الواليات املتحدة األمريكية من أجل ضمان انتصارات للسنتني املقبلتني

فكانت كل هذه . و بالعكس من ذلك إرغامه على التفكري و التحضري لعملية على مشال إفريقيا. 1942سنة " ر املانش"التفكري يف عبور 

، خاصة يف اال العسكري، منها العمليات اليت ذكرت و اإلسرتاتيجيةات و التشاورات و اليت متخضت عنها جمموعة من القرارات السرية و اللقاء

  :حتمل الدالالت التاليةNoms de Code " أمساء رموز" اليت كانت كلها عبارة عن

  .التوسع يف األراضي الليبية أي عملية Acrobat" أكروبات" -

  .Overlord" دأوفر لور "قاعدة :  مباس الحقا تعرف. زال الكبري على األراضي الفرنسيةالتحضري لإلنو هي عملية  Bolero" بولريو" -

  .فيما بعد" تورش"عملية اإلنزال يف الغرب من مشال إفريقيا، و اليت أعيد تسميتها  Gymnast" جيمناست" -

  .سكرية يف األجزاء الشمالية من النرويجو هي عبارة عن عمليات ع Jupiter" جوبيرت" -

  ".دأوفر لور : "باسم  الحقاتعرف . اهلجوم على املناطق األوروبية الواقعة حتت السيطرة األملانية Round-Up" واوند أوب" -

ملزيد من  .1942يف  Cherbourg" شربور"أم  Brestبراست : و هي عملية مهامجة إحدى املدينتني Sledgehammer" سليدغيهامر" -

  التوضيحات ينظر إىل كل من
- Churchill Winston.S.L, Mémoires sur la deuxième guerre mondiale, T4, Le tournant du destin, L’Afrique 
sauvée 4 juillet 1942-5 Juin 1943, librairie Plon, Paris, 1951, p 23. Et voir aussi : 

- Dahms Hellmut Gunter.., op.cit.., p 198. 
4- Dahms (Hellmut Gunter).., op.cit..., p 198. 
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، الذي مل يلبث Maksim L.et Litvinov, et Ivan M.Maisky" م.إيفان"و " لتفينوف"، و "ل.ماكسيم"السفراء 

  Molotov.1" مولوتوف"أن تبعه 

 السوفييتألن روزفلت كان خيشى ايار كلي لإلحتاد .ن روسياحينها، بدأت الصحافة الغربية تدافع ع  

بأن الواليات املتحدة األمريكية سوف تقدم " ملولوتوف"لذلك أكد .و معه كل إمكانيات التغلب على األملان

؟ أم " الشعلة"و لكن السؤال كان أي عملية ؟ هل هي عملية . 1942على عملية كبرية ضد أملانيا خالل سنة 

فراسل تشرشل على جناح السرعة ليطلعه بتاريخ تنفيذ عملية اإلنزال على السواحل  ؟"سليدقيهامر"عملية 

  .الفرنسية و الذي حدده بأقصى حد إىل شهر أوت

اندهش الطرف الربيطاين من القرار األمريكي، األمر الذي استدعى تنقل تشرشل و بروك إىل أمريكا   

" سليدقيهامر"فاقرتحا علية تأخري . كان روزفلت بصدد حتضريها  ليتللتشاور مع روزفلت حول قضية العملية ا

و افرتقا الطرفان دون أن حيدث أي اتفاق رمسي بشأن ".جيمناست"و استبداهلا بعملية  1943إىل غاية سنة 

كان يوشك حبدوث كارثة   La Volga" الفولقا"إال أن االكتساح الواسع للجيوش األملانية حنو . مسألة اإلنزال

و حىت تشرشل نفسه بدا . أملانية جديدة لبسط سيطرا املطلقة على أجزاء هامة من القارة األوروبية" توسعية"

 La" املانش"اليت قد تفتح " غواصاا"قلقا من الوضع بسبب االنتصارات الكبرية للبحرية األملانية بفضل 

Manche 2.على مصرعيها أمام اجليوش األملانية  

إىل موسكو ليعرب عن تضامنه مع الروس و ليخرب ستالني  1942نتصف شهر أوت توجه تشرشل يف م  

مسألة "غري أن ستالني شدد على هذا املطلب و اعتربه .بأن ال ينتظر فتح اجلبهة الثانية يف أوروبا ليت طالب ا

ستالني وألن روزفلت كان قد وعد بذلك،مما جعل تشرشل يوافق على مطلب  بالنسبة للروس" حياة أو موت

 3.مكان الرئيس روزفلت

تكن سهلة على  مل دخل الطرفان يف نقاش حاد و مثري إىل حد االندفاع بسبب ظروف احلرب اليت 

و عندما اسرتسل تشرشل يف احلديث عن عملية اإلنزال املرتقبة على سواحل مشال إفريقيا، ظهر  .الرجلني

، سوف يهدد 1942حللفاء على مشال إفريقيا مع اية سنة ستالني مهتما باملسألة ألنه كان يعلم بأن استيالء ا

و دعم تشرشل هذه النظرية .املصاحل األملانية يف أوروبا و يساهم يف مواصلة الزحف لضرب هتلر يف البطن

                                                 
1- Ibid.., p 199. 

و بعث .انتحارية إىل أبعد حد" سليدقيهامر"كان املوقف الربيطاين واضح كل الوضوح خالل هذه املرحلة، و أكثر من ذلك، فأنه اعترب عملية - 2

أنه ال يوجد أي جنرال و ال أمريال و ال مارشال يف اجليش اجلوي الربيطاين يراهن على يصارحه ب" روزفلت"الرئيس األمريكي  إىلبربقية " تشرشل"

جويلية من سنة  8و أرسلت الربقية يف . و تبع ذلك شرح بسبع نقاط..ألن الظروف غري متوفرة إلجناح العملية.1942العملية املذكورة يف 

 :كل من  طالع بأكثر تفاصيل. 1942
- Churchill Winston., Mémoires sur la deuxième guerre mondiale, T4.., op.cit.., pp 25-26. Et voir aussi :       

- Dahms Hellmut Gunter.., op.cit..,pp 199-200. 
3- Gallo (Max), Une histoire de la 2eme guerre mondiale, 1942.., op.cit.., p 293-294. 
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و  و شرح له الفكرة بأن يضرب احللفاء يف وقت واحد البطن الفارغ Crocodile" متساح"عندما رسم لستالني 

  1.للجيش األملاين اخلرطوم الصلب

ميثل هذا اإلنزال منعرجا حامسا يف احلرب، خاصة يف جبهته الغربية، باملوازاة مع االنتصارات الربيطانية 

إروين "، مما اضطر اجليوش األملانية بقيادة اجلنرال " مونقومري"بقيادة اجلنرال   El Alamein" العلمني"يف معركة 

2"رومل
 Erwin Rommel  أما اجلبهة الشرقية فعرفت تصدي . و الرتاجع حنو األراضي الليبيةإىل االنسحاب

، لزحف اجليوش Joseph Staline 3"ستالنيجوزيف "، بقيادة Stalingrad" ستالينغراد"يف معركة  السوفيتيةالقوات 

ض و طالب هذا األخري من بريطانيا و أمريكا أن تفتحا جبهة جديدة للتخفيف عن الضغط املفرو . األملانية

  4.عليه من قبل اجليوش األملانية

على قاعدة  كان النضمام الواليات املتحدة األمريكية إىل الصراع الدويل، بعد اهلجوم الياباينلقد  

، أثاره يف اتساع رقعة احلرب اليت مشلت احمليطني اهلادئ و األطلسي، و بذلك Pearl Harbour" بريل هاربر"

من إظهار مزايا تنظيمية كثرية و قوة حبرية بفضل الواليات املتحدة حتولت إىل حرب حبرية مكنت احللفاء 

و قد ظهرت نوايا احللفاء يف التخطيط لعملية إنزال  . األمريكية اليت وضعت قوا الصناعية يف خدمة احلرب

 5.يتم دون خلق صعوبات مادية و بشرية  حوض املتوسط الغريب، لكن ذلك لنكبرية يف

، 1942ر احللفاء أن يقطعوا حبر املانش بالتعداد العسكري الذي كان متوفرا يف كما أنه مل يكن مبقدو 

فاضطروا إىل تغيري خططهم حنو حتضري عملية . ألنه تعداد غري كاف و غري مستعد ملثل حجم هذه العمليات

و " يمناستج"فاختريت العملية اليت كانت تعرف بعملية .إنزال جديدة تكون هذه املرة فوق األراضي اإلفريقية
                                                 

� ا������ ا��� ����� ھ��ك ا����� �	 ا��ر�
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-.Churchill Winston .., Mémoires sur la deuxième guerre mondiale, T4.., op.cit.., pp 74-75. 
-  Dahms H.G.., op.cit.., pp 199.200 
-  Gallo Max, Une histoire de la 2eme guerre mondiale, 1942.., op.cit.., p 296-297. 
- Levisse -Touzé Christine, L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit. 

أصبح قائد لألركان  .Württemberg" ورمثربق"مبقاطعة  Heidenheim" هيديم"يف قرية  1891مارشال أملاين، ولد سنة " رومل اروين" -  2

 1942سنة " العلمني"ازم يف معركة . و يف ليبيا و مصر 1940اشتهر بانتصاراته على فرنسا سنة . 1939نة العامة جليوش هتلر بداية من س

لليلة  املتآمرينغري أن تعاطفه مع . 1944سنة " النورموندي"غاية جبهة  إىلمث تراجع مع قواته ".مونقومري"أمام اجليوش الربيطانية بقيادة اجلنرال 

  :أنظر. 1944عجل بوفاته بأمر من هتلر  سنة  Gestapo فه من طرف البوليس السرية هلتلرجويلية أدى إىل توقي 20
- Le Petit Larousse Illustre.., op.cit.., p 1652. 

. 1879سنة  Gori en Géorgieجبورجيا " قوري"رجل دولة سوفيييت ولد يف  ،..Joseph Iossif Staline.." إيوسيف جوزيف ستالني" - 3

حترير  رئيسشغل منصب . حيث تعرض للنفي عدة مرات 1898شاطه السياسي منذ الصغر حيث اشرتك يف العمل الثوري منذ سنة اشتهر بن

و عالقاته جبميع . معروف عنه نظرته املركزية يف إدارة شؤون البالد.و حمافظ جنسيات الشعوب 1917منذ سنة  Pravda" الربافدا"جريدة 

بال منازع أصبح  الزعيم األول  1924سنة " لينني"و بعد وفاة  1922أمينا عاما للحزب الشيوعي السوفيييت سنة  أصبح.اجلمهوريات السوفييتية 

و أصبح حيكم اإلحتاد السوفيييت بيد ..تروتسكي و كمينيف و بوخارين: حيث أقدم على إعدام كل معارضيه البارزين من أمثال السوفيتيةللشيوعية 

و كانت وفاته سنة . 1945إىل  1941اجلرماين مع هتلر، قد املعركة الفاصلة ضد اجليوش األملانية من -السوفييت االتفاقمن صناع . من حديد

  :أنظر. اجلدد على العامل اخلارجي السوفيتمبثابة االنفتاح اجلزئي للمسريين  1953
- Le Petit Larousse Illustre.., op.cit.., p 1652. 
4- Durand (Yves)…, op.cit, p 121. 
5- Miquel (Pierre), La seconde guerre mondiale.., op.cit.., pp 483-485.  
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1942جويلية  24يف 
1

أو الشعلة، و تقرر تنفيذها مع اية شهر أكتوبر " عملية تورش"مت اعتمادها على أساس  

، وكانت تتمثل يف إنزال قوات أمريكية و بريطانية على السواحل املغربية و اجلزائرية اليت كان يعتقد أا 1942

يف " رومل"ا على الربيطانيني أن يهامجوا الفرق األملانية للجنرال و قبلها، كان لزام. غري حمروسة بالشكل الكايف

  2.حىت يتمكنوا من السيطرة على مواقع يف جنوب البحر املتوسط" العاملني"

باهتمام اجلزائريني الذين كانوا يتابعون األخبار عن كثب، ما دام أنه  حتضهذه التطورات كانت 

ا كبريا يف إعادة بعث فرنسا من جديد، و ذلك بتحريرها من سيكون لبالدهم دورا سياسيا و اسرتاتيجي

و قبل الشروع يف . االحتالل األملاين، و إعادة اهليبة للدولة الفرنسية يف الظروف الصعبة اليت كانت متر ا

تفاصيل عملية اإلنزال، ال بد من معرفة احلالة العامة اليت كانت عليها حكومة فيشي و الكولون، من جهة، و 

ب ألملان، من جهة أخرى، و الوطنيني، من جهة ثالثة، من جراء األعمال الدعائية اليت استمرت من بداية احلر ا

  .إىل غاية مرحلة متقدمة منها

ارة ، حيث كان قد شغل منصب موظف سامي سابق يف السف1940اجلزائر يف ديسمرب " موريف"وصل 

احنصرت مهمته األولية يف مجع ف .1930منذ سنوات و كان يعيش يف فرنسا ،"فيشي"األمريكية لدى حكومة 

املعلومات السياسية و العسكرية حول األوضاع يف مشال إفريقيا مث يبعث ا إىل السلطات األمريكية يف 

بداية من و مع  1941.3الذي مت يف " ويقان"وراء االتفاق الشهري بينه و بني اجلنرال " موريف"و كان ".واشنطن"

لدراسة األوضاع " تشرشل"و الوزير األول الربيطاين " روزفلت"، اجتمع الرئيس األمريكي 1941شهر ديسمرب 

ليت أطلق املزرية للحرب و قررا الدفع جبيوشهما يف املعركة من خالل عملية عسكرية كبرية مت التحضري هلا، و ا

 . 4"عملية الشعلة"عليها اسم 

                                                 
بني قيادات احللفاء و احلكومة  1942جويلية  23يف  و قد بدأت باللقاء الثالثي الذي انعقد يف لندن. أخيطت عملية اإلنزال بسرية تامة - 1

عملية املرتقبة يف مشال إفريقيا، و اليت جاءت تنفيذا لالتفاق السري الذي مت يف مدينة شرشال لل" تورش" الفرنسية يف املنفى، أين مت اختيار اسم 

القنصل األمريكي يف اجلزائر و اجلنرال " روبري موريف"و كان قد حضر اللقاء كل من . 1942أكتوبر  24و  20الساحلية يف الفرتة املمتدة ما بني 

" ديغول"و قد اعترب . أما بريطانيا فمثلها جمموعة من ضباط الصاعقة. عن اجلانب الفرنسي" ماست"ل و اجلنرا. عن اجلانب األمريكي" كالرك"

األمر . زائرهذا التنسيق الكبري الذي مت بينه و بني احللفاء من اخلدمات الكبرية اليت قدمت للقوات األمريكية و اليت مسحت بإجناح اإلنزال يف اجل

  :ملزيد من املعلومات طالع كل من. لتحقيق انتصارات أخرى يف الشمال اإلفريقيالذي فتح الباب أمام احللفاء 

- Lacouture Jean, Charles de Gaulle le rebelle.., op.cit..,, p 597. 
- Nouschi André, Naissance du nationalisme.., op.cit.., p 131. 
- De Gaulle Charles, Mémoires de guerre..T3.., Le Salut 1944-1946, Plon éditions, Paris, 1959, p 494. 
- Duroselle Jean Baptiste, Histoire des relations.., op.cit.., p 384. 
2- Dahms (Hellmut.Gunter), La deuxième guerre mondiale.., op.cit.., p 200. 

فريقيا الشمالية مبساعدات أمريكية يف فرتة كانت قد دخلت فيها أمريكا كان موريف من بني الذين دعموا مشروعا اقتصاديا يقضي بتموين إ -  3

  :أنظر إىل.احلرب

- Rey -Goldzeiguer Annie, Aux origines de la guerre.., op.cit.., p 113. 
  :أنظر. Gymnast" جيمناس"ذكرت بعض املصادر أن هذه العملية قد مت دراستها يف البداية حتت اسم  -  4

- Dahms Hellmut.Gunter, La deuxième guerre mondiale.., op.cit.., pp 198-208 
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ة يف التحضريات اليت سبقت العملية، األمر الذي و حكومة فرنسا احلر  1غري أما مل يشركا ديغول

  2.خطئا فادحا من األمريكيني Catroux" كاترو"اعتربه اجلنرال 
  

  �����ن �, �+�ط() !�'&� �%�$الا��#��ء   -2
 

كانت الرغبة كبرية عند احللفاء لدفع شعوب إفريقيا الشمالية تنتفض ضد دول احملور منذ أن التقى  

خاصة بعدما قام اليابان بإعالن . 1941ديسمرب من سنة  22يف واشنطن يوم " تشرشل"و " روزفلت"كل من 

فدار بينهما احلديث حول  3".شنغهاي"احلرب على الواليات املتحدة األمريكية و بريطانيا و رفضه لتسوية 

ية يف مشال إفريقيا، جبهة ثانإمكانية حتقيق عملية إنزال يف مشال إفريقيا، بقيادة أمريكية حمضة و بالتايل فتح 

و كان  1942.4يف السابع من نوفمرب من سنة " فراكلني روزفلت"اإلعالن عنها من قبل الرئيس األمريكي  تمف

 اليت هلا  القدرة على  توحيد القوات  الفرنسية  لشمال  إفريقياهي السلطة  الفرنسية الفعلية  عليهما حتديد من

  .و قيادم ضد األملان

من ، فإن عودته 1941مع اية سنة   إقامة تشرشل يف الواليات املتحدة األمريكيةإىل بالرجوعو 

الرئيس األمريكي  أسفرت على اختاذه مبعيةبعد مخسة أسابيع من الغياب،  1942جانفي  17واشنطن يف 

أهم قرار  و كان.Arcadia" أركاديا" ع بينهما فيما عرف بلقاءقرارات هامة خالل اللقاء الذي مج روزفلت  عدة

اختذ فيه هو اعتبار القارة األوروبية كمسرح أساسي للعمليات احلربية، بالرغم من تقدم اجليوش اليابانية يف 

ألن تشرشل و جمموعة من املستشارين قد بنوا هذا الطرح على اعتبارات إسرتاتيجية، و حاولوا . الشرق األقصى

اجية و قدراا العلمية، و ألن لديها يد عاملة مؤهلة، متثل إبالغ روزفلت بأن أملانيا بفضل إمكانياا اإلنت

و إذا تركت حرية التصرف هلتلر فسوف يستويل على كل موارد القارة و حينها . خصما أخطر من اليابان

  5.سيصبح قوة ال تقهر

يف نظر اإلجنليز مل يكن هناك جمال للشك يف أن الضربة اليت سوف تقضي على األملان هي اليت  

ألن .لذلك ركزوا كل جهودهم مع روزفلت إلقناعه بضرورة القيام بالعملية. تأيت من اهلجوم على مشال إفريقياس

، غري أنه بدأ يلني إىل فكرة تشرشل "سليدغهامر"هذا األخري كان ال يزال مقتنعا بفحوى القيام بعملية 

 كما أنه كان. أن ذلك هو الصواب بعينهو كان عليه إقناع جنراالت قيادة أركانه ب. للضرب يف مشال إفريقيا

                                                 
اليت أمر  Saint pierre et Miquelon مكيلونسان بيار و "عن خمطط اإلنزال بسبب ما عرف حبادثة جزر " ديغول"مل يتم الفحص للجنرال   - 1

  :أنظر إىل. Cordell Hull" كوردل هيل"خاصة مستشار الدولة  األمريكينيمر الذي أثار حفيظة األ. بيتان"بالرغم من أا بقيت موالية للمارشال  اجلنرال باحتالهلا

- Dahms Hellmut.Gunter, La deuxième guerre mondiale.., op.cit.., p 201. 
2 - Catroux (Georges), Dans la bataille de la Méditerranée, l’Egypte, Levant, Afrique du Nord 1940-1944,      
      éditions Julliard, Paris, 1949, pp 299-301. (446 p). 
3- New-York Times, December 8, 1941, p 8.  
  - New-York Times, December 9, 1941, p 14 and p 28. 
4- Washington, November 7, 1942, White House news release, President Franklin D. Roosevelt announcing   
    the opening of a second front in French North and west Africa, In HTLM Document.  
5- Dahms (Hellmut Günter), La seconde guerre mondiale.., op.cit.., p 198. 
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موقف القوات االستعمارية الفرنسية اليت أثبتت  من و يوش األملانية و حلفاءها،من ردة فعل اجل ، أيضا،متخوفا

  1.مارشال بيتانوالءها لل

فمن جليد احمليط املتجمد الشمايل إىل حرارة برتول . أصبحت رائحة املوت منتشرة يف ربوع القارات

يط اهلادئ و احمليط اهلندي، ظلت الغواصات األملانية تغرق السفن احململة باملواد الغذائية اليت كانت تنطلق احمل

يف حني أن اجليوش اليابانية كانت تغرق البارجات الربيطانية مما .من موانئ بريطانيا حنو موانئ اإلحتاد السوفيييت

و ديد ما تبقى من مناطق جماورة اليت ظلت  اإلندونيسيةسهل على اجليوش الربية دخول املدن الفيليبينية و 

  2.تعيش على وقع وفيات اآلالف من املدنيني الذين كان يتم حرقهم يف القرى من أجل ختويف البقية

كان على احللفاء تفادي األخطاء اليت ارتكبت يف سوريا و مدغشقر و اليت راح ضحيتها عدد    لقد

 إبعاد" روزفلت"قرر ف. عمليات عسكرية دامية الشعلة أن ال تتحول إىل عمليةللذلك أريد . كبري من املدنيني

لإلجنليز بعد اهلجوم على  و اجلزائريون عن العملية بسبب الكراهية اليت أبداها الفرنسيون" ديغول"اجلنرال 

يريد أن يتم ختليص و كان ينوي حىت أن يلبس اجلنود الربيطانيني البزة األمريكية ألنه كان .قاعدة مرسى الكبري

  3.سكان بالد املغرب من طرف اجلنود األمريكيني

مث أصبح  4".بيتان"الذي رفض حبكم والءه للمارشال " ويغان"فوقع االختيار يف البداية على اجلنرال 

 Saint-Pierre Et" ميكلونسان بيار و "أنه بسبب حادثة جزراألقرب إىل احللفاء، غري " ديغول"اجلنرال 

Miquelon  و متت  1942جويلية  2يف " روزفلت"عن خمطط اإلنزال الذي مت حتضريه بأمر من  مل يتم الفحص له

بإيعاز من األمريكيني، الذين   Giraud"جريو"أما اخليار الثالث فمتله اجلنرال . سبتمرب 5املصادقة عليه ائيا يف 

غري أن . بأملانيا  Koenigstein" قستنيكوني"وجدوا فيه الرجل البطويل بعدما متكن من اهلروب من معتقل 

   5.مل يصل إىل اجلزائر إال يف اليوم املوايل لعملية اإلنزال" جريو"

 1942ديسمرب  24يف " دارالن"و مل ينته الصراع على السلطة يف مشال إفريقيا إال بعد اغتيال األمريال 

" جريو"و " ديغول"دة بني العسكريني ، األمر الذي حصر املنافسة على منصب القيا"ديغويل"على يد شاب 

الدار "باملغرب، و بعد مناقشات ماراطونية، تعدت تاريخ لقاء " الدار البيضاء"انتهى باحللفاء إىل االجتماع يف 

 C.F.L.N.6" اللجنة الفرنسية للتحرير الوطين" ، اتفق اجلميع على إنشاء "البيضاء
  

  ا�,� ��ت ا�,��ر�� و �زول +وات ا�� 
�ء -3
  

                                                 
1- Churchill (Winston)., Mémoires sur la deuxième guerre mondiale, T4.., op.cit.., pp 34-35. 
2- Gallo (Max), Une histoire de la 2eme guerre mondiale, 1942.., op.cit.., p22. 
3-.Churchill (Winston), Mémoires sur la deuxième guerre mondiale, T4.., op.cit.., p 201. 
4- Duroselle (Jean Baptiste)..,  Histoire des relations.., op.cit.., p 382. 
5- The New-York Times, November 9, 1942 “General Henri Honoré Giraud Appeal to French forces in          
   North Africa” (Heard over Algiers radio; point of origin unknown).Et voir aussi: Dahms H.G.., La seconde 
guerre mondiale.., op.cit.., p 201. 
6- Duroselle (Jean Baptiste)..,  Histoire des relations.. op.cit..,  p 387. 
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اعترب املخطط النهائي لعملية اإلنزال مبثابة اهلدف الطموح الذي سيمكن من نقل قوات اجلنرال 

جندي أمريكي، عرب موانئ الواليات  65000 و املقدرة بـ Dwight.D.Eisenhauer 1"إيزاوردوايت  دافيد"

ال إفريقيا يف كل من الدار البيضاء املتحدة األمريكية و موانئ إجنلرتا و من مث مهامجة املمتلكات الفرنسية يف مش

حتقق هذا التحرك اهلائل للحلفاء يف مشال إفريقيا بفعل عوامل عديدة مهدت حيث  2.و اجلزائر و وهران

  :، مستغلني انشغال زعماء احملور جببهات سياسية و عسكرية، نذكر منها"لعملية الشعلة"

" ستالينغراد"معركة  علىفيات و تركيز جل اهتمامهم السو  انشغال األملان باجلبهة الشرقية يف حرم ضد - 

  ."الفولقا"و "القوقاز"منطقة  بعدما وصلوا إىل

" مونقومريبرنار "اشتداد املعارك يف مصر بفعل اهلجوم الذي قادته القوات الربيطانية بقيادة اجلنرال  - 
3

Bernard Montgomery  ا، " العاملني" فكانت معركة. "رومل"على اجليوش األملانية بقيادةالشهرية، بكل مميزا

  .حاملة النتصار باهر للحلفاء

  . و أخريا تراجع اجليوش األملانية حنو ليبيا بعد هزميتها يف مصر - 

مل تتمكن املخابرات األملانية و اإليطالية من حتديد طبيعة التحركات املكثفة، مع مطلع شهر نوفمرب 

فاعترب األملان ذلك جمرد حترك . بواخر جتارية تابعة للدول املتحالفةل Gibraltarجبل طارق، "عرب مضيق  1942

 أما اإليطاليون فلم يكونوا".مالطا"عادي لقوافل حبرية جديدة للتموين العام من أجل تقدمي الدعم جلبهة 

طلع على ا" رومل"بدليل أن اجلنرال  الطرف األملاين على ما حيدث  يتفطنومل ".واثقني من أن العملية روتينية 

أمريكية متعددة -و علم بنزول قوات عسكرية أجنلو.عملية الشعلة و هو يف سيارة عسكرية جمهزة جبهاز راديو

  4.املهام على سواحل اجلزائر و املغرب

                                                 
يعترب . 1890سنة  Denison (Texas)" دينسون بوالية الكساس" ، ولد يف David Dwight Eisenhower" دوايت دافيد إيزاور"هو  - 1

و كان .1944مث نورمنديا بفرنسا سنة  1943، و إيطاليا سنة 1942مهندس و قائد عمليات اإلنزال األمريكية على مشال إفريقيا يف نوفمرب 

بعدها انتخب رئيسا للواليات . 1950عني على رأس قوات احللف األطلسي يف أوربا سنة . 1945قائدا للقوات اليت هزمت اجليش األملاين سنة 

و استقبل الرئيس السوفيييت  1953ب كوريا سنة وضع حدا حلر . 1960إىل غاية سنة  1953املتحدة األمريكية عن احلزب اجلمهوري سنة 

  :أنظر.1969تويف سنة . التطبيع آلياتالذي بدأ معه يف وضع " خروتشيف"اجلديد 
- Le Petit Larousse Illustre.., op.cit.., p 1298. 

  .6امللحق رقم  فيمشال إفريقيا  شواطئأنظر خريطة تنقل القوات املتحالفة حنو  -  2
مارشال بريطاين .1887يف لندن سنة  Montgomery Bernard Law, vicomte" مونقومري العلمني"امللقب بـ" الو فيكونت برنار"ولد  -  3

بعدها أسندت له مهمة قيادة  جمموعة جيوش يف بلجيكا و شارك يف احلملة على . 1942يف معركة العلمني سنة " رومل"استطاع أن يهزم 

شغل منصب مساعد قائد أعلى لقوات األطلسي يف . 1945و  1944ضي األملانية فيما تبقى من جيوشها بني و منها توجه إىل األرا" نورمنديا"

  :أنظر.1976تويف سنة ". إيزاور"، إىل جانب اجلنرال 1958إىل  1951أوروبا بني 
- Le Petit Larousse Illustre.., op.cit.., p 1534. 
4- Dahms (Hellmut Günter.)., La seconde guerre mondiale.., op.cit.., p 204. 
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، ليعرب عن الدهشة و احلرية اليت Galeazzo Ciano 1"شيانوقاليازو "جاء تصريح وزير خارجية إيطاليا 

من صباح الثامن  د30 و 5يف حدود الساعة :" هذا التحرك الكثيف، حيث قال انتابت دول احملور جراء

 Von" فون ريبنرتوب"مكاملة من  Ulrich Joachim" ألريشجواكيم "، تلقى وزير اخلارجية األملاين 1942نوفمرب 

Ribbentrop قا جدا إزاء خيربه فيها عن نزول قوات أمريكية يف كل من اجلزائر و املوانئ املغربية، و كان قل

فأجابه الوزير بأنه غري قادر على إعطاءه .الوضع، فسألين عن ماهية اإلجراءات اليت سوف تتخذ ذا الشأن

  ."إجابة مقنعة

على مستوى غرف العمليات للقوات املتحالفة، بالرتكيز على الضباط  2،"عملية الشعلة"بدأت 

ال، و كانت أمال احللفاء معلقة عليهم كي حيكموا قبضتهم الفرنسيني املنشقني، الذين أبدو تأييدا لعملية اإلنز 

ألن األملان مل يكن لديهم ثقة كبرية يف حكومة فيشي  3.غري أن هذه التوقعات مل تكن يف حملها.على احلكم

فاحتفظت قوات فيشي . منذ البداية، األمر الذي دفعهم إىل منعها من تطوير قواا العسكرية يف مشال إفريقيا

  .حريب قدمي ال يصلح ملواجهة القوة العسكرية للحلفاءبعتاد 

فنزلت ثالثة فرق أمريكية كاملة . متت عمليات اإلنزال يف وقت متقارب على سواحل املغرب و اجلزائر

و كانت قادمة مباشرة من الواليات  Patton" باتون.س.جورج"بقيادة اجلنرال " الدار البيضاء"على مدينة 

نة من فرقة و املتكو   Fredenhall" فريدال.ر.لويد"املوازاة مع حماوالت نزول قوات اجلنرال املتحدة األمريكية، ب

على " أندرسن"أمريكية، بقيادة اجلنرال الربيطاين -، بينما حطت قوات إجنليزية"وهران"نصف على سواحل 

  4.سواحل مدينة اجلزائر

من القوات املتحالفة متشكلة من اجلنود عند بداية عمليات اإلنزال األوىل، كانت النسبة الكبرية 

غري . فرنسا املرابطة يف إفريقيا  األمريكيني، و كان األمل كبري يف أن ال تالقي هذه القوات مقاومة من جيوش
                                                 

، تقلد منصب 1903سنة " ليفورن"، ولد يف مدينة Galeazzo Ciano comte de Cortellazzo" كونت كورتيالزو" شيانوقاليازو " -  1

له عالقة القرابة اليت  و مل تشفع .كان من أنصار توقيف احلرب . 1943سنة " الفاتيكان"مث سفريا لدى  1936وزير للخارجية اإليطالية سنة 

  :أنظر.1944و كان ذلك يف سنة . بأمر من قيادة احلزب الفاشي"فريونا"موسوليين  من أن يعدم يف مدينة "كانت له مع للزعيم 
- Le Petit Larousse Illustre.., op.cit.., p 1236. 

 و يف.و حلت بسواحل الدار البيضاء George.S.Patton" اتونب.س.جورج"انطلقت ثالثة فرق مباشرة من الرتاب األمريكي بقيادة اجلنرال  -  2

االستيالء على وهران، بينما حط اجلنرال الربيطاين  Lloyd.R.Fredenhall" لفريد ا. ر.لويد" األمريكي نفس الوقت حاولت فرقة اجلنرال 

القائد األعلى هلذه " إيزاور"و كان . ية و أمريكيةبالقرب من اجلزائر على رأس قوات خمتلطة إجنليز  Kenneth Anderson" أندرسن ثكيني"

فكان يشرف على عملية النقل احلريب  Sir Andrew.B, Cunningham "كوينغان. ب.السري أندرو"أما األمريال . القوات يف جبل طارق

باإلضافة إىل . السري احلسن للعملية كما وضعت عرب كل نقاط اإلنزال قوة حبرية تراقب.بارجة حربية 200عملية نقل و  110حيث قاد قرابة 

لتحويل األنظار، مث عودته حنو "صقلية"و البوارج احلربية حنو منطقة  عملية التمويه اليت قام ا أسطول احللفاء املتكون من ناقالت الطائرات

  :أنظر إىل. السواحل اجلزائرية ليؤمن الغطاء لعملية الشعلة

- Dahms Hellmut Gunter.., op.cit.., p 204. 
. 1941، و يف سوريا سنة 1940صمدت قوات فيشي العسكرية، مرة أخرى، يف وجه القوات املتحالفة كما كان احلال من قبل يف دكار سنة   -  3

  .1942نوفمرب  13و تونس يف  1942نوفمرب  11و يف املقابل مل حترك هذه القوات ساكنا عندما تعلق األمر بدخول القوات األملانية باريس يف 
4- Dahms (Hellmut Gunter).., op.cit.., p 204. 
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أن حقيقة امليدان أثبتت العكس عندما واجهت القوات األمريكية مقاومة شرسة وفق معطيات خمتلفة يف كل 

 1.و املغرب األقصى ياجلزائر  الغرب من سواحل

حيث أصبحت اجلزائر يف يد األمريكيني . 1942كانت املفاجئة كبرية و شاملة يف الثامن من نوفمرب  

 عملية اإلنزال مقاومةما وهران و املغرب، فقد تواصلت أ. بعد حصول اتفاق على هدنة حمدودة يف اجلزائر

ية دموية أسفرت عن سقوط عدد معترب من شهدت مدينة الدار البيضاء معارك جوية و حبر  كما .فيهما

ألمور بيد األمريال و تدعم هذا املوقف عندما أصبحت ا".فيشي"الضحايا بسبب االنسياق إىل أوامر حكومة 

و مل يتم توقيف املعارك إال يف العاشر من نوفمرب بعد مفاوضات عسرية ".بيتان"املارشال  بإيعاز من" دارالن"

  2.ألمريكيةبني األطراف الفرنسية و ا
  

�����  ��ر ھ�دئ ��3زال �� /���� ا��زا&ر :
  

للمقاومة الفرنسية،  اليت حتسب املواقف إحدى 1942أحداث اجلزائر العاصمة للثامن نوفمرب  مثلت

و اإلنزال " تورش"خاصة مع مراعاة الظروف اليت متت فيها العملية و بنتائجها اليت سامهت يف إجناح عملية 

يف عمالة  يف التغلب على قوات فيشي العسكرية هنا نتساءل، ماذا لو مل تنجح املقاومة و. لقوات احللفاء

نه من الصعب اإلجابة على هذا السؤال العتبارات عديدة منها، الزمن، و احلالة النفسية للقوات أل اجلزائر ؟

ال احللفاء يف مشال إنز و لكن يفرتض أن تكون حظوظ جناح عملية  و حىت دور اليهود يف املعادلة؟ الفرنسية،

ألن اجليوش األملانية عوض أن تتدخل يف تونس كان بإمكاا التوجه إىل املغرب ملساعدة جيوش إفريقيا كبرية،

  .غري أا مل تفعللتايل احتالل كل الشمال اإلفريقي، و با" فيشي"حكومة 

من الوقت لينقلب يف صفوف  ، فكان أمامه متسع"ديغول"أما بالنسبة جليش إفريقيا املوايل للجنرال  

   .و ذلك حسب ما تقتضيه املصلحة اآلنية للحرب. دول احملور

و الرائد " بوفر"،وصل إىل اجلزائر أول فريق سري متكون من نقيب قائد األركان 1941مع مطلع سنة 

ني املساعدة و طلبوا منه تأم". موريف"و ربطوا أوىل اتصاالم مع القنصل األمريكي " جوس"و املقدم " فاي"

األمريكية للشروع يف عملية تسليح قد متكن الفرنسيني من الوقوف ضد أي حماولة من دول احملور قد تؤدي إىل 

مث أطلق " بوفر"غري أن هذه املهمة األوىل للمنشقني، باءت بالفشل حيث مث توقيف . خرق اتفاقية اهلدنة

 3.ي كان مكلفا باستجوابهالذ" أشياري"للمفتش " فريوس املتآمر"سراحه بعدما بث 

                                                 
العسكري  الزىحىت و إن كانت جل القوات املتحالفة مشكلة من األمريكيني إال أن ذلك مل مينع من تواجد قوات بريطانية كبرية كانت ترتدي   -  1

عند سكان مشال إفريقيا خاصة  و يوقظ مشاعر الكراهية تألن من شأن ذلك أن يؤجج احلساسيا. األمريكي حىت ال يظهر بأا قوات إجنليزية

  :أنظر . 1940بعد القصف الربيطاين على سواحل بالد املغرب مع بداية احلرب سنة 

- Dahms Hellmut.Gunter.., La seconde guerre.., op.cit.., p 201. 
2- Pujo (Bernard), Juin maréchal, op.cit…, p 117. 
3- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., pp 218-219. 
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وىل، حيث سيكون هلا تأثري املؤامرة الثانية فكانت من نوع أخر و أكرب بكثري من املهمة األ-أما املهمة

  .يف حتضري عملية اإلنزال اليت سوف تقوم ا القوات األمريكية الحقا بالغ
  

�ا����و� - 1 �   / 1 ا��زا&ر ا.�زال ��*ر �,� �� ا�
ر���
  

حيث ساد نظام ".فيشي"، كانت اجلزائر، عاصمة إفريقيا حلكومة 1942ن من نوفمرب قبل الثام

زيادة على ذلك، قامت حكومة فيشي . أرجاء اإلمرباطورية الفرنسية كامل  استبدادي، تعسفي و ازامي

ا السري و د اتسمت بطابعهأما املقاومة الفرنسية فق. األملانية املرابطة يف ليبيا - بتموين القوات اإليطالية

ملا بدأت تلوح بوادر العملية البحرية الكربى لقوات احللفاء على مشال إفريقيا، ظهرت جمموعة من و . اهري

  .لية اليت قادت إىل نزول قوات متحالفة على اجلزائرسامهت بطريقتها يف إجناح العمالفرنسيني 
  

  ا����8رون ا���7� ��7ر ا��را���� .���ح ا.�زال - أ
  

نطالقة كانت املهمة عبارة عن عملية خماطرة قام ا جمموعة من الفرنسيني مل يكن هلم أي يف اال  

، بل كان حيذوهم حلم طرد "ديغول"أو " بيتان"تفويض رمسي من السلطات الفرنسية و ال أي ارتباطات مع 

  .احل املشرتكةفقاموا مبفاوضة احلكومة األمريكية للتحالف معها على أساس املص. األملان خارج فرنسا

ذو النفوذ الكبري و الذي كان Lemaigre-Dubreuil" ديربوي- لومقر"كان أول املتآمرين رجل األعمال   

  1.دائما يتمتع بالرغبة الكبرية يف متويل أكرب املشاريع السياسية اخلارجة عن النطاق الرمسي و نطاق األحزاب

استطاع أن يؤثر يف  رجل مستقيم و هادئ Jean Rigault" جون ريقولت"أما املتآمر الثاين، فكان   

على " رجال الظل"أو  Eminences Grises" املوجه اخلفي"، و كان يفضل أن يؤدي دور "ديربوي- لومقر"عمل 

  .أن يؤدي األدوار األوىل حيث كان دائما رافضا ألي مسؤولية رمسية

الذي أدخله على " أشياري"ش مع املفت" ديربوي- لومقر"، التقى 1941من نوفمرب لسنة  25يف يوم   

حيث أطلعه هذا األخري على أنه بالرغم من تذمره و " جوس"أحد الناجني من املؤامرة األوىل، و هو املقدم 

". بوفر"تأسفه على األوضاع احلالية، إال أنه مستعد إلعادة بعث مشروع التسليح الذي درسه و قدمه من قبل 

.." كل شيء و كل شيء ممكن سيعاد النظر يف" ديسمرب اعترب أنه  20باجلزائر يف " ريقولت"و عندما التحق 

. إننا ال منلك شيئا، و ال منثل أحدا:"واضحة املعامل حيث جاء فيها" موريف"و بعث بربقية للقنصل األمريكي 

إىل حد هنا لن نطلب شيئا، سوى تعهد منكم بأن . سوف نعمل على جتميع قواتنا و سوف نعمل جاهدين

  2.."نا عندما يكون كل شيء جاهزتساعدون

                                                 
حيث حاول مساس الفرنسيني يف إحدى النقاط "منشط لرابطة املسامهني"العاملية الثانية منصب  يشغل قبل اندالع احلرب" ديربوي-لومقر"كان  -1

  :ينظر إىل. ري املؤسسات أو العاداتغري أنه مل يتمكن من تغي" احلافظة املالية"احلساسة أال و هي 
- Aron Robert, Histoire de Vichy 1940-1944.., op.cit.., p 539 
2- Aron (Robert), Histoire de Vichy 1940-1944.., op.cit.., p 540. 
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  :و هو" ريقولت"و " لوميقر"فاتضح منذ هذه اللحظة الربنامج الذي سوف يسري عليه الثنائي   

  .حتضري إفريقيا للدخول يف احلرب بواسطة عملية فرنسية حمضة - 

  .انتظار مساعدات احللفاء و إمدادام يوم املعركة الكربى - 

  .أملانيا من األراضي الفرنسية مهما كانت أفكاره السياسية العمل مع كل من يريد إخراج - 

  ".فيشي"، لن يتخذ أي إقصاء ضد "ديغول"عكس اجلنرال  - 

  .املوقف الذي سوف يتخذ ضد احلكومة تبينه ردة فعلها ضد اعتداء أملاين حمتمل أو جناح عملية املتآمرين - 

هود املبذولة من طرف املتآمرين و لكن موافقته على ا" موريف"من جهته أبدى القنصل األمريكي   

  .على العمل لتجسيد املشروع" ريقولت"و  "لوميقر"فعكف كل من .دون أن يلتزم هلم بأي شيء

جمموعة "تأسست اللجنة املديرة للمؤامرة، فتشكلت  ،1942سنة  Pâques" أعياد الفصح"مع حلول   

  .Jousse" جوس"يساعدها يف مهامها املستشار العسكري  1".اخلمسة

حىت يتم التحضري اجليد لعملية حترير البالد، قرر األعضاء اخلمسة العمل بالتدريج و خططوا لثالثة   

  :مراحل متتالية

  .للهياكل العسكرية و اإلدارية) دقيقة( تعتمد على االستعالمات، حيث تتم خالهلا دراسة مفصلة  األولى - 

  .السكان األفارقة يتم فيها جتنيد أكرب عدد ممكن من الثانية - 

، و هي أكرب و أهم مرحلة على اإلطالق و تتمثل يف خوض غمار احلرب عن طريق تنسيق الثالثة - 

  .العمليات العسكرية

متكن فريق اخلمسة ،يف أقل من عشرة أشهر، من كسب تعاطف  شخصيات فعالة استطاعت بفضل   

قائد فرقة  Bethouard، "بثوار"ريل كل من اجلنرال فالتحق يف شهر أف. مساعدا أن تعطي وزنا إضافيا للعملية

و يف شهر أوت التحق بصف املتآمرين اجلنرال ". بونه"قائد فيلق Lorber" لوربار"، و العقيد "الدار البيضاء"

. و بذلك ميكنه أن يقدم خدمات كبرية إلجناح العملية. الذي عني بعدها قائدا على فرقة اجلزائر Mast"ماست"

                                                 
و  .أمور احلرب و القضايا العسكريةضمت جمموعة اخلمسة شخصيات مغمورة و مل يكن هلا شعبية و ال دراية بأمور السياسة الدولية و ال ب  -1

الذي كان  ،Jacques Tarbé de Saint-Hardouin "جاك طاريب دي سان هردوين"املتكونة من؛ لوميقر و ريقولت و الدبلوماسي كانت 

ورشات "قائد  الذي كان يعرف جيدا الطاقم اإلداري لشمال إفريقيا، مث" ويقان"يشغل منصب أمني مساعد يف الشؤون اخلارجية يف مفوضية 

و أخريا الشخصية اخلامسة اليت كانت أكثر . ، الذي كان يعمل على مجع املعلومات و التجنيدVan Heck" فان هك" "الشبيبة الشمال إفريقية

، الذي كان مسيحيا كاثوليكيا مطبقا Henri d’Astier de la Vigerie" هنري داستيي دي الفيجري"الشخصيات مثرية لإلعجاب، و هو 

و كان يعترب صاحب املهمات .عاليم دينه يف أوقات الصالة، و مغامرا، باملعىن النبيل للكلمة، يف أوقات العمل اجلاد و املتعلق باحلرب ضد األملانلت

أول و كانت .1944احلامسة، و قد متكن من تأسيس  سرية من املقاتلني يف منطقة وهران، و متكن ا من الدخول إىل شواطئ جنوب فرنسا سنة 

  :ينظر إىل. فرقة رمسية من هذا النوع تتأسس يف اجلزائر
- Aron Robert, Histoire de Vichy 1940-1944.., op.cit.., pp 540-541. 
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ك كتيبة اخلمسة من بسط شبكة تواطىء هامة على كافة أرجاء مشال إفريقيا و اليت سوف تلقى فتمكنت بذل

  .استحسانا من طرف األمريكيني فيما بعد

إال أن اإلشكال الكبري الذي بقي مطروحا كان يكمن يف اسم الشخصية اليت سوف تقود املتآمرين ؟ 

و مل ينس حرب " بيتان"ش ال زال وفيا للمارشال ؟يستحال ذلك يف تلك الظروف ألن اجلي" ديغول"هل هو 

؟ كانت تلقى إمجاعا كبريا يف األوساط العسكرية و كان ميثل االختيار " ويقان"هل هي شخصية ".سوريا"

على رفع لواء التمرد منذ ديسمرب " لتشرش"أمل يشجعه . للتعامل معه و حىت اإلجنليز كانوا مستعدين.األمثل

    1.بقي غري مقتنع باحلجج املقدمة من طرف األمريكيني و املتآمرين" ويقان"؟ غري أن اجلنرال 1940
  

  ����دة ا����8ر�ن" ��رو"ا���رال ا���7ر  -ب 
  

، و الذي مل خيفي 1942منذ ماي  Henri Giraud 2"جريو هنري"على اجلنرال  أما اخليار الثالث فوقع 

. يرتك املرتوبولمل تناسبه ما دام أا ستجعله " اخلمسة" خطة غري أن. رغبته الكبرية يف طرد األملان من بالده

كما اعترب .باإلضافة إىل أنه كان ضد فكرة تدخل األمريكيني يف مشال إفريقيا، ما دام أن األملان مل يستقروا ا

و اعترب أن خالص فرنسا ال بد . أن دور األمريكيني هو دعم و مساعدة اجليش الفرنسي على إعادة تسليحه

أما الدعم اخلارجي املنتظر، فكان ميكن أن يقوم به، على أقصى . و بقواا اخلاصة)املرتوبول( دأ من فرنسا يب

   3".أمريكي- أجنلو"تقدير، فيلق إنزال 

باالتصال به " ديغول"على مسرح األحداث يف هذه الفرتة احلساسة أنصار " جريو"لقد شجع ظهور 

خاصة إذا أخذنا . ضمه إىل صفوف املقاومة فيما بعد خطوة أوىل، مثرغبة منهم يف إنشاء تعاون بينهما ، ك

 1942.4بعني االعتبار التطورات اليت حدثت يف اجلزائر مع اية سنة 

إن التحاق جريو باملقاومة و قبوله فكرة قيادة اجليوش الفرنسية احلرة،شجع األمريكيني على التفاوض 

إىل " سولبارغ "مبعوثه اخلاص، العقيد " روزفلت"فأرسل .1942بداية من شهر جوان " اخلمسة"مع جمموعة 

                                                 
، "روزفلت"، الذي سلمه رسالة شخصية من الرئيس األمريكي "ماك آرثر"مث بعده املكلف بالسفارة األمريكية " ديربوي- لومقر"حاول كل من  - 1

رفض بشدة قاطعا يف ذلك حيث اعترب نفسه متقدما يف السن و " ويقان"غري أن . إىل التعاون مع احللفاء من أجل حترير فرنسا" ويقان" جيلباأن 

  :ملزيد من املعلومات ينظر . غري مستعد ليصبح متمردا
- Aron Robert, Histoire de Vichy 1940-1944.., op.cit.., pp 542. 

متكن من اهلروب من السجن بعد ما أسر . 1940، و أصبح قائدا للجيش السابع الفرنسي سنة 1879يف باريس سنة " وهنري جري "ولد  -  2

مع اجلنرال  CFLNو بعد نزول قوات احللفاء يف مشال إفريقيا، أصبح يتقاسم رئاسة جلنة فرنسا للتحرير الوطين . 1942من طرف األملان سنة 

  .1949تويف سنة . لينعزل عن الساحة السياسية 1943هلذا األخري سنة غري أنه فسح اال ". ديغول"
3- Aron (Robert), Histoire de Vichy 1940-1944.., op.cit.., pp 542. 

اإلنسانية  ، كلية العلوم..رسالة دكتوراه من الظهور إىل املواجهة مع احلركة الوطنية،،1945-1940احلركة الديغولية يف اجلزائر ، )لزهر(بديدة  - 4

  .156،ص 2010..و االجتماعية، جامعة اجلزائر
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اجلزائر ليؤكد للمتمردين أن الواليات املتحدة األمريكية على استعداد للتحرك و تعرتف باموعة على أا 

  1.الوحيدة املخولة للتفاوض معها حول كل املسائل املرتبطة بعملية تدخل أمريكي يف مشال إفريقيا

كان مغايرا متاما حيث أثبتت عدة أحداث أن األمريكيني، رغم موقفهم املتشدد ضد   لكن الواقع

األملان و بعض الزعماء الفرنسيني، و رغم ميوهلم للجماعة املتمردة، إال أم كانوا متخوفني من تسرب 

  2.معلومات حساسة لذلك مل مينحوا كل الثقة هلذه اجلماعة و اكتفوا بفرتة  جس النبض

على القيام بعملية إنزال يف مشال إفريقيا  1942من روزفلت و تشرشل يف جويلية من سنة اتفق كل 

من جهة 3.، غري أن املعلومة مل تتسرب للطرف الفرنسي إال بعد مضي ثالثة أشهر"تورش"حتت تسمية عملية 

ه ضمانات قبل روزفلت بأن تكون العملية مشرتكة بني القوات األمريكية و الربيطانية رغم منح ،أخرى

  .للمتمردين الفرنسيني يف اجلزائر بأن تقتصر على القوات األمريكية فقط

قائدا عاما  ،Eisenhower" إيزاور"قرار أخر مل يعجب الفرنسيني ذلك املتعلق بتعيني اجلنرال األمريكي 

ألساسية قد طلب باملنصب و جعله أحد شروطه ا" جريو"للقوات املقاتلة يف مشال إفريقيا، بعدما كان 

غري أنه مل يكن يدرك قوة اجليوش األمريكية و الربيطانية املتواجدة حينها، و كان .لاللتحاق بصفوف املتمردين

له مهمة قيادة و يف النهاية أسندت  من إقناعه،" إيزاور"فتمكن . لزاما أن يكون معه لقاء لتوضيح الوضع

  4."إيزاور"مريكية بقيادة القوات الفرنسية اليت وضعت حتت القيادة العامة األ

تواصل املوقف األمريكي جتاه جمموعة اخلمسة إىل غاية شهر سبتمرب مليئا بالتخوف حيث مل يطلع 

و مل تصل األسلحة اليت وعد ا األمريكيون . اليت بقيت جمهولة اهلوية لديهم" تورش"الفرنسيون على عملية 

  Astier de la Vigerie.5" يجريأسيت دي الف"إىل اموعات احلرة اليت أسسها 

على التعليمات النهائية و السرية اليت جيب عليه  Murphy" موريف"، اطلع 1942سبتمرب من سنة  22يف 

و . انتهاجها مع جمموعة اخلمسة، األمر الذي دفع الفرنسيني إىل توخي احلذر جتاه شريك ال يثق فيهم كثريا

كي ملوريف كانت واضحة، حيث كان عليه أن يضع مجاعة اخلمسة أكثر من ذلك فإن تعليمات الرئيس األمري

حبيث خيربهم بأن العملية مسؤولية أمريكية حمضة،و لن تضمن للفرنسيني سوى سيادم و . أمام أمر الواقع

و يف املقابل سوف تقبل بكل دعم من . و سوف يتم القضاء على أي دعم عسكري خارجي.إدارم املدنية

كما أكدت . و ستقدم الواليات املتحدة األمريكية الدعم املايل الضروري إلجناح العملية. يةاملقاومة الفرنس

                                                 
1- Aron (Robert), Histoire de Vichy.., op.cit.., pp 542. 

و أن الضغط كان كبريا و .سرد حي للقلق الذي انتاب السلطات األمريكية  ليلة اإلنزال و األيام اليت تلت العملية" إيزاور"جاء يف مذكرات  - 2

  :ألكثر معلومات أنظر. ممكن شيءملية بالنسبة ملستقبل العامل احلر جعلت كل لكن أمهية الع
- Dahms Hellmut.Gunter.., La seconde guerre mondiale.., op.cit.., pp 207-209. 
3- Ibid..  p 543.  
4-.Churchill (Winston), mémoires sur la deuxième guerre mondiale, le tournant du destin.., op.cit.., pp 208-
209. Et voir aussi : Aron  Robert, Histoire de Vichy.., op.cit.., p 543. 
5- Aron (Robert), Histoire de Vichy.., op.cit.., p 543.Et voir aussi: 
- Salinas Alfred, Les Américains en Algérie 1942-1945.., p 13. 
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و سيتم إبالغ ".ديغول"التعليمات على أن احلملة ستقودها القوات األمريكية دون مشاركة لقوات اجلنرال 

  1.باملهمة" موريف"و تكفل . ساعة قبل حدوثها 24الفرنسيني بأماكن اإلنزال 

الطرف الفرنسي املمثل يف شخص " موريف"، أطلع 1942يف شهر أكتوبر " واشنطن"دته من بعد عو 

و هي على األبواب ، و حىت يؤكد على أمهيتها أعطى أرقاما  بأن عملية اإلنزال قد فصل فيها" ديربوي- لومقر"

  2.قدمها الفرنسيونو مل يشر إىل النقاط الواردة يف التعليمات و اليت ختتلف عن تلك اليت . معظمها خاطئة
    

  ا�
ر��� �� 	ر	�ل –ا��ر���  أ!,�د ا� ��ء -ج
  

منذ السابع عشر من أكتوبر ،"جمموعة اخلمسة"مت التخطيط للقاء سري جيمع الطرف األمريكي مع 

يف مشال إفريقيا و قنصلها يف " روزفلت"، املندوب الشخصي للرئيس األمريكي "موريف روبري"عندما اتصل 

، و طلب منه االلتحاق به يف Ridgway Knight" ردواي كنايت"ئب القنصل األمريكي يف وهران اجلزائر، بنا

رمز املقاومة " جمموعة اخلمسة"اجلزائر لرتتيب لقاء سري بني الطرف األمريكي و عناصر املقاومة الفرنسية أو 

  3.الفرنسية يف مشال إفريقيا

ى شواطئ مدينة حدى السكنات الفخمة علبإ لاللتقاء أكتوبر 22تاريخ فوقع االتفاق على  

اليت وقع االختيار عليها، مبساعدة أحد احملامني من اجلزائر، ألا كانت بعيدة عن األنظار  اجلزائرية" شرشال"

   4.فكان ذلك املكان املفضل اهلادئ. و تطل مباشرة على الشاطئ

 فرنسيني  ، و عسكرينيبريطانية صةحبضور قادة عسكريني أمريكيني وصلوا على منت غوا مت هذا اللقاء

 Mark "وليام مارك كالرك"اجلنرال : فحضر من اجلانب األمريكي كل من. ضرورة العمليةكلهم مقتنعني ب

Clark  اور"مبعوث  الرئيسو قائد الغواصة " هوملس"و العقيد " ملنيتزر"رئيس البعثة، و اجلنرال  و" إيز

  5".موريف"و كان معهم مدين هو . اجلوي و ضابطني من البحرية و السالح" رايت"

، "جوس"، و العقيد وفدرئيس ال" ماستشارل  "أما من اجلانب الفرنسي فقد حضر كل من اجلنرال 

و قد مت اللقاء يف ".ريقولت"و أحد املدنيني " بارجو"، و نقيب يف البحرية الفرنسية "دارتوى"و القائد الطيار 

  6.إنذارات بالغارات ظروف شبه دراماتيكية ختللتها عدة

حيث أنه بالرغم من ". مجاعة اخلمسة"يطرح هذا اللقاء عدة تساؤالت حول املوقف األمريكي جتاه 

و قد تكون هناك . جتاه اموعة، إال أن الطرف األمريكي مل حيرتم قواعد اللعبة" موريف"التعاطف الذي أبداه 

ألن احلق يقال، مل نظن أبدا أن الواليات . الطريقة عدة مربرات معقولة  جعلت األمريكيني يتصرفون ذه

                                                 
1- Aron (Robert), Histoire de Vichy.., op.cit.., p 543. 
2- Ibid.., p 543. 
3- Salinas (Alfred), Les Américains en Algérie 1942-1945, casbah éditions, Alger, 2014, p 13. 
4-  Salinas (Alfred), Les Américains en Algérie 1942-1945.. , op.cit..,  p 13. 
5- Dahms (Helmutt.Gunter).., La seconde guerre.., op.cit.., p 203. 
6- Ibid.., p 203.  
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املتحدة مبمثلني رمسيني حلكومة قائمة قد تضع ثقة عمياء يف جمموعة ال تتمتع بأي صفة رمسية، بل أكثر من 

  .ذلك، يف فريق متمرد على دولته و حكومته و معرض للخطر يف أي وقت من األوقات

ن باخلطأ حول حقيقة القوات اليت سوف تدخل ا الواليات كما أن الفرنسيني وجدوا أنفسهم جمروري

أما حول تاريخ بداية العملية فلم تتسرب أي معلومات دقيقة، بل اكتفى  1.املتحدة األمريكية عملية اإلنزال

و احلقيقة أنه مباشرة بعد اية لقاء شرشال، .من شهر نوفمرب 25أو  20األمريكيون بتقدمي تواريخ مبهمة مثل 

، غادرت السفن احلربية األمريكية أراضيها متجهة إىل سواحل مشال إفريقيا 1942أكتوبر من سنة  24يف أي 

  2.اليت سوف تصلها يف ليلة الثامن نوفمرب، يف أكرب محلة أمريكية خارج أراضيها على اإلطالق

نوفمرب، عشرة أيام اطلعت جمموعة اخلمسة على تاريخ اإلنزال، املقرر يف الليلة من السابع إىل الثامن 

و اعتربوا أن . بعد انعقاد لقاء شرشال مما جعلهم ميتعضون من هذا التصرف األمريكي و من عدم ثقتهم فيهم

  3.الوقت املمنوح هلم لتجهيز عملية إضعاف القوات الفرنسية الرمسية و اإلدارة غري كافية

العسكرية لكل القوات يف مشال سخطه، و هو الذي كان ميين نفسه بقيادة العمليات " جريو"واصل 

، سواء من اجلانب الفرنسي فقط  قيادة العملية" جريو"بالرغم من كل هذه التحفظات فقد قبل  .إفريقيا

  . اقتصرت على مشال إفريقيا أم مشلت املرتوبول، كما كان يتمىن ذلك

يف العملية، إال " تونس" و" بونه"بالرجوع إىل عملية اإلنزال، فرغم إحلاح الفرنسيني على إشراك موانئ 

أن األمريكيني اعتربوا ذلك مغامرة خطرية ما دام أن األملان قد جلبوا وحدام املدرعة مباشرة بعد عملية 

كما أكدوا على رفضهم منح اجلنرال جريو مسؤولية قيادة القوات . اإلنزال اليت متت يف الثامن من نوفمرب

    4.إفريقيا األمريكية و الفرنسية املرابطة يف مشال

 ات املتحالفة يف مشال إفريقيا، هو الذي حتمقيادة القو " جريو"إن اإلشكال الذي طرحته قضية تويل 

الذي   "شرشال"، فكان لقاء مجيع األطراف اإلسراع إىل إجياد حلول مناسبة ختدم مصاحل احللفاء املشرتكة على

و قد . القضايا املطروحة و يصادق عليهالينظر يف" جريو"بإرسال ثالثة رسائل إىل " موريف"كلف فيه 

خصصت الرسالة األوىل لقضية تسليح القوات الفرنسية، أما الرسالة الثالثة فقد أقصت تلقائيا القوات احلرة 

أما الرسالة الثانية ذات الطابع السياسي، فكانت أكثر أمهية بالنسبة للفرنسيني حيث .الفرنسية من العملية

إنين على استعداد بأن أضمن لكم أن :"حني قال" موريف"كي على لسان سفريه ألمريتضمنت التزام الطرف ا

                                                 
غري أن احلقيقة كانت مغايرة لذلك حبيث أنه يف اليوم السابع من عملية اإلنزال مل . جندي 500000يف احلقيقة لقد وعد األمريكيون جبلب  - 1

  :ينظر. جندي 110000يكون هناك سوى 
- Aron Robert, Histoire de Vichy 1940-1944.., op.cit.., pp 544. 
2- Dahms (Hellmut Gunter).., op.cit.., p 544. 
3- Ibid.., p 543. 
4-   Dahms (Hellmut Gunter).., op.cit.., p 544. 
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اهلدف الرئيسي حلرب احللفاء هو إعادة أجماد اإلمرباطورية الفرنسية كما كانت على سابق عهدها يف أوروبا و 

  1.."ما وراء البحار

ت قيادا ما دام مل يتحقق و بذلك تصيح فرنسا حليفا للواليات املتحدة األمريكية،و لكن دائما حت

الذي غادر " جريو"بنقل هذه الرسائل إىل " لومقر ديربوي"فتخصص السيد .األمن الشامل يف مشال إفريقيا

أنه مل يلتحق باجلزائر إال يف غري . فرنسا يف اخلامس من نوفمرب ليلتحق جببل طارق يف السابع من نفس الشهر

  .التاسع من نوفمرب
  

� ���: �� ا����� ا����دةا����و�� ا�
ر -د���  
  

إحدى أكرب املواقف للمقاومة الفرنسية، خاصة  1942أحداث اجلزائر العاصمة للثامن نوفمرب  مثلت

و اإلنزال لقوات " تورش"مع مراعاة الظروف اليت متت فيها العملية و بنتائجها اليت سامهت يف إجناح عملية 

  ملقاومة يف إفشال القوات العسكرية لفيشي يف العاصمة؟ و هنا نتساءل، ماذا لو مل تنجح ا. احللفاء

إنه من الصعب اإلجابة على هذا السؤال العتبارات عديدة منها، الزمن، و احلالة النفسية للقوات 

و لكن يفرتض أن تكون حظوظ جناح عملية إنزال احللفاء يف  2الفرنسية، و حىت دور اليهود يف املعادلة؟؟؟

ألن اجليوش األملانية عوض أن تتدخل يف تونس كان بإمكاا التوجه إىل املغرب ملساعدة  .مشال إفريقيا قليلة

جيش إفريقيا املوايل للجنرال  صوصخب أما . الشمال اإلفريقي و بالتايل احتالل كل" فيشي"جيوش حكومة 

املصلحة  و ذلك حسب ما تقتضيه. ، فكان أمامه متسع من الوقت لينقلب يف صفوف دول احملور"ديغول"

  . اآلنية للحرب

، و بالتحديد يف منتصف الليل و ثالثني 1942مع الدقائق األوىل من صبيحة يوم الثامن من نوفمرب 

الشاب : من بقيادة مجاعية متكونة) اهرية( عضو من هذه املقاومة السرية  400د، متكن 30سا و 00دقيقة 

" هنري داسيت دي الفيجري"و باستشارة من Jousse" جوس"و العقيد  ، José Aboulker" جوزي أبو الكري"

Henri d’Astier de la Vigerie و قد لعب ضباط االحتياط . من السيطرة على معظم النقاط احلساسة يف اجلزائر

ألفونس "اجلنرال : دورا كبريا يف هذه العملية، حيث قاموا بإلقاء القبض على أكرب اجلنراالت الفرنسيني و مها

القائد األعلى للقوات الفرنسية، و الذي " دارالن"قائد جيوش مشال إفريقيا و األمريال  Alphonse Juin" جوان

  3.قي عليه القبض عن طريق الصدفةأل

                                                 
1- Duroselle (Jean Baptiste), Histoire des relations internationales.., op.cit.., p 384. 

  :أنظر. كانوا من اليهود  2/3مقاوم فرنسي الذين تصدوا لقوات فيشي يف اجلزائر العاصمة عشية اإلنزال، هناك حوايل  400تذكر بعض املراجع أن من بني حوايل  - 2

-  Levisse-Touzé Christine, L’Afrique du nord dans la guerre…, op.cit.  
، من اعتقال هذين الضابطني Pauphilet" بوفيلي"امسه بقيادة ضابط احتياط برتبة مرشح، " ابن عكنون"متكنت جمموعة من طلبة ثانوية   -  3

  .يف اجلزائر
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على سواحل " سرية مدفعية"من تعطيل  Baril" باريل"تزامنا مع نفس العملية، متكن العقيد الوطين 

الصعبة اليت عاشتها كل من وهران و الدار البيضاء و  و هكذا، مل تعش العاصمة األجواء". سيدي فرج"

  1.مع الساعات األوىل لإلنزال.. فضالة و الصايف و ميناء ليوثي

متت عملية نزول قوات احللفاء بسالم على سواحل مدينة اجلزائر دون أن تلقى أية معارضة، بفضل 

لقوات  XIXاليت متكنت من حماصرة الفيلق بعض الواقف اجلريئة للمقاومة الفرنسية املوجودة يف اجلزائر، و 

  2".لسيدي فرج"ساعة و تعطيل سرية املدفعية الساحلية  15مدة " فيشي"

، قام هذا األخري باالستنجاد بالطريان األملاين للقضاء على "دارالن"و " جوان"بعد إطالق سراح 

ا بعدما كان احللفاء قد وضعوا قدما إال أن ذلك جاء متأخر . قوات احللفاء يف عرض البحر بالقرب من اجلزائر

يف  فنشروا طوقا على اجلزائر مما دفع بقوات فيشي باالستسالم للحلفاء. يف اجلزائر دون أن يعرتضهم أحد

  3.حدود الساعة اخلامسة مساء

من وهران و املغرب بسبب اجلزائر، فإنه مغاير متاما يف كل إذا كان األمر قد مت بسهولة نسبية يف 

و استمرت املعارك ملدة ثالثة أيام . إعطاء األوامر لوقف إطالق النار هناك "دارالن"و  "جوان"ن رفض كل م

" كالرك"أمريال - و مل تتوقف املعارك إال بعد أن ضغط اجلنرال. بشرية و مادية من كال اجلانبنيخملفة خسائر 

Clarke  اور"، مساعدإيز "Eisenhower هكذا متكنت . قواته بوقف القتالعلى دارالن، الذي أعطى األمر ل

   4.ات احللفاء على سواحل اجلزائراملقاومة الفرنسية من لعب دور هام يف إجناح عملية نزول قو 

، حاصرت جمموعة من 1942و بينما كانت العملية يف طريق التنفيذ مع فجر يوم الثامن من نوفمرب 

و اجلنرال " دارالن"ن متواجد فيه كل من اجلنرال املنزل الذي كا" فيشي"الشباب الفرنسي، املعادية لنظام 

، غري أنه مت تفريقها بعدما Kenneth Pendar" كينيث بندار"و نائبه " موريف"و القنصل األمريكي " جوان"

أرسلت فرقة من البوليس الفرنسي اليت قامت هي األخرى باحتجاز الشخصيات األربعة، غري أا طلبت من 

يف مشال  كان هو القائد األعلى للقوات الفرنسية" دارالن"مات حول الوضعية، ما دام أن تعلي" دارالن"اجلنرال 

  5.آنذاكإفريقيا 

                                                 
1- Les cahiers Français « La part de la résistance française dans les évènements d’Afrique du Nord », 
(Rapports des chefs de groupes volontaires qui se sont emparés d’Alger pendant la nuit du 7 au 8 novembre 
1942), Numéro spécial, commissariat à l’information du comité national Français, Londres, aout 1943. 
2- Aboulker (Jose) et Levisse-Touzé (Christine), « 8 novembre 1942 : Les armées Américaines et Anglaises 
prennent Alger en quinze heures », In revue Espoir, n° 113, année 2002, p 26. 
3- Danan (Yves Maxime), « La vie politique à Alger de 1940 à 1944 », in L.G.D.J, Paris, 1943, p. 
4- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit. 

بالتوجه إىل مقر " بندار"لنائب القنصل األمريكي " دارالن"ن و موريف و بندار، مسح اجلنرال عندما حوصر املنزل الذي كان جيتمع فيه جوا -  5

و .وهران القيادة العامة للبحرية يف اجلزائر ليسلم لقائدها رسالة تطلعه عن قرب وشيك لنزول قوات أمريكية و بريطانية على سواحل مدن اجلزائر و

متجهني حنو مقر قيادة األركان يف اجلزائر، تاركني ورائهم القنصل األمريكي " جوان"و " دارالن"من  مع طلوع فجر الثامن من نوفمرب، خرج كل

: د كالتايل30و  7احلالة على الساعة :"الربقية التالية للمارشال بيتان" دارالن"د أرسل  40و  7قيد احلبس، و من هناك و على السعة " موريف"

 اهلجماتلقد مت التصدي هلذه . يكية و سفن بريطانية على عدة نقاط من سواحل مدينة اجلزائر و حميطهامتت عمليات إنزال مكثفة لقوات أمر 
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  / 1 �د��� ا��زا&را.�زال  /� �� �و+ف ا��زا&ر��ن �ن-2
  

 عن على أا مضحكة و ال تعرب إال عن الظروف السائدة يف اجلزائر 1كتب أحد املؤرخني الفرنسيني

 و أن القصص، Saint Georges et Aletti 2"األلييت"و " جورج اخلامس"لونات و يف فنادق صاما حيدث يف ال

احلقيقية هي اليت خترج من أعماق األحياء الشعبية مثل حي باب الوادي أين يعترب املسلمون بأن احلرب يف 

   ..إفريقيا تشبه إىل حد بعيد مقابلة كرة قدم

فخرجت  .ا و بالتايل احلفاظ على ثقة املسلمني اجلزائرينيتتمكن فرنسا من احملافظة على هيبته مل

بالتايل شكل املنهزم  و برزمبجرد دخول القوات األمريكية إىل مشال إفريقيا،  ة من احلرب و فاقدة هليبتهامنهك

  3.املغرب املسلمني لبالد سكانالالذي أضاع صورته التقليدية عند 

زمية فرنسا بقدر ما كان يتوجب ذلك، ألن خماوفهم كانت  غري أن املسلمني يف اجلزائر،مل يفرحوا هل

و كان دخول قوات أجنبية، .كبرية جتاه اجليوش املتحالفة، حيث مل يروى سوى عملية استبدال استعمار بأخر

حيث بقيت وجوه املسلمني متأملة لنزول القوات .من جديد ةغري فرنسية، ألرض اجلزائر مبثابة ايار األسطور 

يف مدينة اجلزائر، و مل يعرب ذلك سوى على قلقهم من مستقبل غامض ينتظرهم و يهدد  األمريكية

  4.مستقبلهم

اجلزائريني جتاه عملية اإلنزال على مدينتهم، فاحلق السكان املسلمني إذا حاولنا احلديث عن ردة فعل 

عدوا فيها قوات احللفاء ملا  يقال أن األعمال اليت قدموها تكاد تكون منعدمة، باستثناء بعض املواقف اليت سا

غري أن املوقف احلقيقي جسده العمل السياسي لنخبة من . كانت سفنهم تقرتب من السواحل اجلزائرية

5.استغالل الظرف ملطالبة احللفاء بالنظر يف وضعية اجلزائريني و املسألة اجلزائرية ككل االوطنيني الذين حاولو 
 

                                                                                                                                                    
الوضعية تتأزم و لن نستطيع الصمود طويال، و . عند نقاط امليناء و البحرية، غري أننا مل نتمكن صدها يف نقاط أخرى ألا متت بطريقة خاطفة

  :أنظر إىل". ثلة يف املستقبل القريبأخرى مماالتقارير تشري إىل عمليات 
-  Churchill Winston, Mémoires sur la deuxième guerre mondiale, T4.., op.cit.., 211. 
1- Ades (Lucien), L’aventure algérienne 1940-1945.., op.cit.., pp 78-79.  

و " اجلزائر: "و الثاين يف وسط العاصمة، األول حيمل اليوم اسم) املرادية حاليا (" الغولف"تقع هذه الفنادق يف اجلزائر العاصمة، األول يف حي  -  2

  ".السفري"الثاين حيمل اسم 
3- Berque (Jacques), Mémoires des deux rives, éditions du seuil, Paris, 1989, p 101. 
4- Berque (Jacques), Mémoires des deux rives, op.cit, p 102. 

قد " فرحات عباس"و كان .مؤيدين لألمريكيني و بالتايل مع فكرة التوجه إليهمأن غالبية الزعماء الوطنيني كانوا " خدهبن يوسف بن " يقول - 5

  :ملزيد من الشروحات أنظر كل من. فهم ذلك و اعترب أن الوقت قد حان لنقدم للحلفاء األهم يف مطالبنا

- Beghoul Youcef, Le manifeste du peuple algérien, sa contribution au mouvement national, Dahlab éditions, 
Alger, 2007, p 201. 
 - Kaddache Mahfoud, Histoire du nationalisme algérien.., t2.., op.cit.., p 589. 
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حيث أن فرنسا . يف معطيات املسألة حتول كبري ، أيضا،زائرصاحب عملية نزول قوات احللفاء يف اجل

حينها أن الواليات املتحدة األمريكية هي اليت ستكون " فرحات عباس"و قد اعترب . مل تعد وحدها يف امليدان

1.يف حتديد مستقبل اجلزائرأنه، و عليه سوف ننظر معها سيدة العامل و سوف تقرر بش
 

ملا كانت  التفاؤلهض لالستعمار يف البداية عند اجلزائريني مرحلة من أحدث املوقف األمريكي املنا

و لعل التصرحيات اليت أدىل ا القادة األمريكيني هي اليت . حتمله السياسة األمريكية جتاه الفكر االستعماري

حوض خصوصا إذا سلمنا بأن األمريكيني كانوا متيقنني بأن  .أدت إىل هبوب رياح األمل يف املستعمرات

  2.البحر األبيض املتوسط هو ميدان املعارك القادمة، و عليه ال بد من جلب عطف النخبة املغاربية
  

  ا*طرا!�ت و �وا���ت / 1 ا��وا�ل ا�)ر!�� ا��زا&ر��: را!,�
  

دون أن يلقى أية معارضة،  إذا كان نزول القوات املتحالفة قد مت بسالم يف سواحل اجلزائر العاصمة

 15لقوات فيشي مدة  XIXمتكنت من حماصرة الفيلق  اليت حتلت ا املقاومة الفرنسية حيثاجلرأة بفضل  

، أين املغرب فإن األمر اختلف بالنسبة لكل من وهران 3احلية لسيدي فرج،ساعة و تعطيل سرية املدفعية الس

أوامر من األمريال صدور  بعد 4،نوفمرب 10استمرت املعارك على أشدها ألزيد من ثالثة أيام و مل تنتهي إال يف 

، اللذان وقعا أسريين لدى املقاومة الفرنسية يف العاصمة Juin Alphonse" ألفونس جوان"و اجلنرال " دارالن"

نائب الرئيس األمريكي،  Mark Clark" كالرك مارك"و حتت ضغط مارسه عليهما اجلنرال . ليلة عملية اإلنزال

 .القتال أمرا قواما يف وهران و املغرب بوقف

إىل  بريطانيا و محلها من ، اليت مت تدريبهاTask-Force" قوة تاسك"نفذ األمريكيون اهلجوم بواسطة 

بداية من الساعة الواحدة 1942يف الثامن نوفمرب  وغاية موانئ وهران أين أجنزت العملية بالقرب من شواطئ أرزي

و احلقيقة أن األمريكيني كانوا يدركون . املدينة و قد صاحب هذا اإلنزال عمليتني متتاليتني يف غرب. صباحا

جيدا بأن املعارضة سوف تكون شديدة باملقارنة مع ما حصل يف مدينة اجلزائر بسبب السوابق اليت شهدا 

  1940.5املنطقة مع مطلع سنة 

 ، بأن الدعاية الديغولية قد نشطت يف القطاع الوهراين منذ صائفةكنا قد ذكرنا يف الفصل األول

و لكن حبكم النزاعات اليت . للتغيري عند الفرنسيني و فئة من اجلزائريني ، مما أدى إىل وجود تيار قابل1942

يف العملية، مل يتمكن هذا " ديغول"نشبت داخل معسكر احللفاء بني السياسيني و العسكريني حول مكانة 

  .عملية اإلنزال األخري من تشديد قبضته على هذا اجلزء من اجلزائر إال بعد مدة من

                                                 
1- Stora (Benjamin) et Daoud (Zakya), Ferhat Abbas, une autre Algérie.., op.cit.., p114. 
2- Ibid..,  p114. 
3- Aboulker (Jose) et Levisse Touze (Christine), « 8 novembre 1942.., op.cit.., p 26. 
4- Nouschi  (André), Naissance du nationalisme.., op.cit.., p 131. 
5-  Churchill (Winston), Mémoires sur la deuxième guerre mondiale, T4.., op.cit.., pp 212-213. 
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دخلت اجلزائر مرحلة جديدة  ،1942مع نزول احللفاء أراضي الشمال اإلفريقي يف الثامن من نوفمرب و 

أمريكية يف -الذي تعرضت له فرنسا من قبل القوات األجنلو" بالغزو اجلديد"ميزها احلذر الشديد حنو ما عرف 

ل  طاقات  و  موارد  إىل استغال"  وات فرنسا احلرةلق"مستعمراا بشمال إفريقيا، و توجه النظام اجلديد 

   1".ديغول"خدمة  للمجهود احلريب للحلفاء و جيوش اجلنرال اجلزائر من جديد ، 
  

1- � ���و�� ا��$دي �,� �� ا.�زال / 1 ا��وا�ل ا�)ر!�� ا��زا&ر�
 

كسون،  األب قد واجهت احللفاء، يف عمالة وهران، مقاومة شديدة تزعمها كل من؛ روجي كر ل  

هذا احلدث سيؤدي إىل صعوبة مهمة . تيريي، و العقيد توسطان؛ الذي سقط أسريا يف يد القوات املتحالفة

احللفاء يف القطاع الوهراين، مما سيجربهم إىل الدخول يف معارك ضارية مع القوات الفرنسية بقيادة األمريال 

زال إال أنه رفض االنسياق لألوامر، ما جعل املعارك متتد الذي بالرغم من أنه أخرب ذا اإلن ،Rioult" ريولت"

  2.على مدى ثالثة أيام خملفة خسائر مادية و بشرية هامة

متكنت القوات املتحالفة يف ليلة السابع إىل الثامن من نوفمرب من حتقيق عملية اإلنزال على السواحل  

من  باملضلنيدي من املشاة و املدفعية مدعمني جن 39000و بفضل " فرندال"الغربية للجزائر بقيادة اجلنرال 

 –شرقا " وأرزي"كلم، تقريبا على سواحل القطاع الوهراين، من   100و متت العملية على طول . القوات اجلوية

، مرورا بكل من املقطع، و ميناء وهران، -كلم على وهران  50 - غربا" بوزجار"إىل شاطئ  -كلم على وهران  40

 550قوامها " سبخة وهران"كما مت إنزال قوات برية على .بوزجار ساحل وصوال إىلو خليج األندلس، و 

و " السانية"مضلي مت نقلها من القواعد الربيطانية، و كان اهلدف منها إحكام السيطرة على مطارات 

  3.مث التوجه إىل مدينة وهران" طافراوي"

املستعمل يف العملية،حيث كان معدل محولة   سارت عملية اإلنزال ببطء كبري نظرا للعتاد احلريب الكبري

و . أعاق كثريا تنقل اجلنود خاصة يف املناطق ذات التضاريس الصعبة كلغ، الشيء الذي  45كل جندي يعادل 

رغم كل االحتياطات و التدابري املتخذة من طرف احللفاء، من أجل تنظيم مقاومة حملية ضد السلطة الفرنسية 

إلنزال لقي مقاومة شديدة يف عدة نقاط من الشريط الساحلي للعمالة قامت ا قوات إال أن ا" بيتان"حلكومة 

  4:نذكر منها.ضد احللفاء" فيشي"نظام 

؛ )بئر اجلري حاليا(  لو أركو ) قديل حاليا(  دحيث شهدت مناطق؛ سان كلو : المنطقة الشرقية - 

أما يف . جندي 12500 كان تعدادها حوايل مشادات عنيفة أدت إىل عرقلة مسرية قوات املدرعة األمريكية اليت

                                                 
  .57، مرجع سابق، ص ..، رسالة ماجستري)اجلياليل( بلوفة  - 1

2- Mast (Charles), Histoire d’une rébellion, 8 novembre 1942, le cercle du nouveau livre d’histoire, Paris, 
1969. 
3- Mast (Charles) et Liddell (Basil Hart), « Le point de vue français », in Historia magasine, N°4, Paris, 
septembre 1968, p 1213. 
4- Ibid.., p 1214. 
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" فيشي"فقد تصدت فرقة من املدرعات التابعة للقوات الفرنسية حلكومة ) زهانة حاليا( ضواحي سان لوسيان 

و يف منطقة . 1942نوفمرب  9و كان ذلك يف .جاءت من مدينة سيدي بلعباس، لفيلق من املشاة األمريكية

، جاءت من مدينة تيارت، من إيقاف زحف قوات "فيشي"، التابعة لقوات املقطع، فشلت فرقة من القناصني

  .و أرجع ذلك إىل تأخر يف وصول اإلمدادات. احللفاء

 Team" 26فريق مقاتل "أين قامت فرقة من القوات األمريكية يطلق عليها اسم : المنطقة الغربية - 

Combat 26من هزم فرقة للمشاة "مسرغني"و " بوسفر"يت ، مدعمة بفرق من املدفعية اليت كانت مرابطة مبنطق ،

  .و يف داخل مدينة وهران، استمرت املقاومة بشكل أعنف بفعل عملية التجنيد السريعة املتواصلة. األهلية

كان موقف األمريكيني واضحا جتاه رد فعل سكان مدينة وهران على عملية اإلنزال، حيث كانوا 

و خاصة اخلسائر  طارئلذلك اختذوا كل االحتياطات لتفادي أي .ينتظرون أن يواجهوا كل تلك الصعوبات

  .البشرية، اليت قد تؤثر على جمرى العملية برمتها

املعارضة الشديدة اليت واجهت احللفاء يف البداية، إال أم متكنوا من دخول مدينة وهران  من رغمبال 

و ككل عملية حربية، . الواحدة و نصف زواالنوفمرب أين مت اإلعالن عن وقف القتال يف حدود الساعة  10يف 

فقد أسفرت عملية اإلنزال هذه على خسائر مادية كبرية،نظرا للعتاد احلريب الذي مت استعماله من طائرات و 

  .سفن حربية و مدرعات، و اخلسائر البشرية اليت راح ضحيتها عدد من املدنيني، األوروبيني و اجلزائريني

لوهراين يف دوامة احلرب العاملية الثانية، و أصبحوا يعيشون حالة من اخلوف هكذا وقع سكان القطاع ا

و بالرغم من كل الضمانات، فقد شد . و الرتقب، ينتظرون رد الفعل األملاين على هذا اهلجوم الواسع للحلفاء

ن، سيدي بلعباس، سكان مدينة وهران أمتعتهم و بدءوا يغادروا باجتاه املدن الداخلية خاصة؛ احملمدية، غليزا

طيلة شهر نوفمرب، عندما راجت أخبار مفادها أن الطريان األملاين سوف يقوم 1و عني متوشنت و تلمسان، 

لكنهم عادوا إليها مبجرد ما قامت السلطات الفرنسية اجلديدة من  2.بقصف املناطق احلساسة يف املدينة

   .تكذيب ذلك
  

� ا.�زال -2� �/ ���
  ا�$داء ا��� 7 
  

بينت عملية اإلنزال للجزائريني يف عمالة وهران، واقع حقيقي متمثل يف القوة العسكرية   

و انطالقا من هذا الواقع اجلديد،  . للجيوش األمريكية، قوة و عتادا، و ضعف اجليوش الفرنسية االستعمارية

أم إننا سنشهد كيف ستكون معاملتهم للحدث؟ و هل هذه القوى الدخيلة ختتلف عن االستعمار الفرنسي؟ 

من الوصاية األملانية إىل الوصاية األمريكية؟ مع العلم أن ذلك كان من أخر " فيشي"إىل عملية انتقال حكومة 

. اهتمامات اجلزائريني ما دام أم كانوا ميرون بظروف مزرية على مجيع األصعدة، خاصة منها الظروف املعيشية

                                                 
1- A.W.O, B, 4477, rapport du CIE Oran, N° 593 du 16 novembre 1942. 
2- A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE N° 677 du mois de décembre 1942. 
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هذا الوجود . يف ظل ظهور قوى جديدة على أرضهمالدهم و لكن ذلك مل مينعهم من التساؤل عن مصري ب

 .سيكون له حتما تأثريات و انعكاسات على اجلزائريني
  

 �� أو��ط ا��زا&ر��ن -أ
 

هذه . ، تلكم كانت إحدى األفكار القوية للسياسة األمريكية جتاه االستعمار"مناهضة االستعمار"

اليت " روزفلت"يف املستعمرات، و من أمهها تصرحيات التصرحيات للزعماء األمريكيني أحيت بعض اآلمال 

 Cordell Hull 1"كوردل هيل"و أما عن التصرحيات اليت أدىل ا وزير اخلارجية . لقيت ترحابا يف مشال إفريقيا

السياسي و التعريف بالقضية اجلزائرية لدى احللفاء و  حلركة الوطنية فرصة لتجديد نشاطهافوجدت فيها ا

  .كثر من أي وقت مضى، بإصالحات لفائدة الشعب اجلزائري املقهوراملطالبة، أ

أفرزت خملفات عديدة جتلت مظاهرها يف طبيعة احلياة اليومية قد عملية اإلنزال  من املنطقي أن

الذين وقفوا على عجز اإلدارة االستعمارية أمام القوات  ونو اجلرأة اليت حتلى ا السياسيللجزائريني، من جهة، 

هذا الواقع اجلديد فرضته حقيقة جديدة مفادها أن فرنسا مل تعد تلك الدولة العظمى اليت ال .أمريكية-لواألجن

  2.تقهر و إمنا أصبحت دولة خاضعة ملنطق األمريكيني

من األخبار السارة اليت أفرحت الشعب و انتشرت كالربق يف األوساط الشعبية، يف مدينة تلمسان 

احتمال إطالق سراح املساجني السياسيني بفضل تدخل احلكومة األمريكية لدى مثال، هي تناقل أنباء عن 

كما قام عدد من أنصار حزب الشعب بتقدمي عريضة مجاعية إىل احلاكم العام   3.احلكومة الفرنسية اجلديدة

  4.بالعمالة الغربية يطلبون فيها اإلفراج عن املعتقلني السياسيني و على رأسهم مصايل احلاج

مبدينة  1943يف مطلع سنة " باللجنة الفرنسية اإلسالمية للتعاون مع احللفاء"تنصيب ما عرف  مت كما

تلمسان، مببادرة من شخصيات جزائرية و فرنسية من خمتلف االجتاهات، و كانت أهدافها التنسيق مع احللفاء 

موضوعية، فخضعت ألمر غري أن هذه اللجنة مل تعمر طويال ألسباب  5. لتحقيق نوع من املكاسب املشرتكة

أمام تصاعد النفوذ األمريكي يف اجلزائر بفعل توغل جيوشه حنو املدن الداخلية  عن الوجود الواقع، و توارت

، و اختذوا من مدرسة دار احلديث اإلصالحية مقرا لقيادة 1942فدخلوا تلمسان مع اية ديسمرب . للعمالة

6. أركان جيشهم
 

                                                 
1- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme.., t2.., op.cit.., p629.  
2- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp.., t2.., op.cit.., p 558. 
3- A.W.O, boite  4477, dossier partis politiques, du 7 avril 1943. 

: سانية و على رأسها كل منمن األوساط التلموطنية هناك شخصيات وطنية تقدمت ذه العريضة مطالبة فيها باإلفراج عن الشخصيات ال  -  4

  :أنظر إىل. مصايل احلاج و ممشاوي حممد، و معروف بومدين و سيسبان أمحد

- A.W.O, BP 209,  Préfecture d’Oran, CIE, n°261 du mois de mars 1943. 
5-A.W.O, Boite  4063, GGA, direction de la sécurité générale, n* 186, Alger le 8 mars 1943.  
6- A.W.O, BP 209,  Préfecture d’Oran, CIE, n°610 du mois de décembre 1942. 
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يار هذا املكان الطاهر من طرف األمريكيني، و ما هي غايتهم من هنا نتساءل عن حقيقة اخت من

وراء ذلك؟  أمل تكن هناك بنايات تروق الذوق املفرط للجنود األمريكيني حىت خيتاروا فقط دار احلديث؟ إا 

أسئلة تستوجب اخلوض يف هذا الباب للدراسة املعمقة بفتح مجيع األرشيف املرتبط ذه احلقبة الزمنية 

 .ساسة من تاريخ الوجود األمريكي يف اجلزائراحل

مل يقتصر النفوذ األمريكي على اجلانب العسكري فحسب، و إمنا تعدى ذلك إىل استعمال الدعاية 

و املناشري و الرسومات الكاريكاتورية اليت تظهر  1.اإلغرائية كوسيلة، خاصة منها األفالم و األشرطة الوثائقية

2.قوة احللفاء
اليت بيع عدد منها يف  Victory" النصر"ىل اجلرائد و االت، خاصة الة األسبوعية باإلضافة إ 

   3.بعض مدن العمالة الغربية

غري  ، حبيث أا كانتاملواقف اجلزائرية حيال الوسائل الدعائية األمريكية مل تثين هذه األعمال من

ما دام أن املوقف  ،ة و االستعمار معاالنازي فهناك من املتحمسني من وجدوا فيها طريقة للتخلص من. ثابتة

و هناك من رأى  4.مييل نوعا ما إىل معارضة السياسة املنتهجة من طرف فرنسا جتاه اجلزائريني األمريكي كان

فيها أسلوبا من أساليب الدعاية املغرضة جتاه الشعوب املستعمرة حىت ال تثور أو حتدث فوضى قد تفسد فرحة 

 .و اعتربوها انتقادات موجهة للسياسة الفرنسية احمللية فقط. ازيةاالنتصار على الن

غري أن شهر العسل هذا، عكر صفوه السلوك املتهور للجنود األمريكيني يف مناطق عدة من العمالة، 

ب و مما أدى إىل حدوث اعتداءات ضد اجلزائريني و ممتلكام يف كل من مستغامن، أين سجلت عمليات 

 أن مت االعتداء على مرابطيف ضواحي وهران ، مسرغنيببلدية  كما حدث  5،ا جنود أمريكينيسرقة تسبب فيه

ىل استياء كبري من طرف و هو شيخ فوق الستني عاما، األمر الذي أدى إ" سيدي احلسين" الصاحل الويل

يف وقوع مشادات ز تسبب اجلنود اإلجنلي دفق ،، دائما مبدينة وهران"العنصر"يف بلدية  أما 6.السكان املسلمني

  7.مع السكان املسلمني

مل تكن هذه األحداث منعزلة و ال غري مقصودة، بل بالعكس من ذلك، فقد مشلت عددا كبريا من 

الشيء الذي مل . املدن و القرى و جنمت يف معظمها عن اامات وجهها احللفاء إىل اجلزائريني بوالئهم ألملانيا

 .يستند ألي دالئل أو حقائق موثقة
  

� ا.�زال �نا��و�ون �و+ف  -ب� �/  
    

                                                 
1- A.W.O, BP 209,  Préfecture d’Oran, CIE, n ° 610 du mois de décembre 1942. 
2-  A.W.O, Boite n- 4476, ville de Sidi Bel Abbes, CC N- 72560 daté du 12 juillet 1943. 
3- A.W.O, Boite n- 4476, police sécurité, Oran, N° 5594 date du 23 novembre 1943. 
4- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme.., t2.., op.cit.., p 629.  
5- A.W.O, Boite n- 4476, sous-préfecture de Mostaganem, n- 12484/F, daté du 13 octobre 1943. 
6- A.W.O, Boite n- 4476, CC n- 1684.C, Oran daté du 5 aout1943. 
7- A.W.O, Boite n- 4476, GGA, affaires musulmanes, N’ 1141, daté du 14 février 1944. 
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من املعروف أن املعمرين مل يكرتثوا كثريا ملا كان حيدث يف املرتوبول و ذلك مند أن أحكموا قبضتهم   

هذا املوقف مل يكن ليتغري إال يف املناسبات . على زمام األمور يف اجلزائر اليت كانوا يعتربوا أرضهم الشرعية

خاصة من ( أو يف األوضاع اليت تكون فيها مصاحل الكولون مهددة ) ت الرئاسية مثالكاالنتخابا( الرمسية 

خوفا   1فقد حاولوا التمرد ضد احلكومة اجلديدة يف باريس ،و عليه). الوطنيني و بعض املسؤولني الفرنسيني

  .على مصاحلهم ال غري

م باإلسراع إىل تغيري سلوكهم الذي دفعه كما زادت ختوفام من وجودهم يف املعسكر اخلاسر، األمر

فرضته  اجلذري يف مواقف الكولون،هذا التحول .اجلديد الفرنسي للنظام لألمريكيني و و إىل إعالن والئهم

وهذا .بشعبية دائمة لدى أغلبية كولون اجلزائر" فيشي"الظروف اجلديدة للدولة الفرنسية اليت متتع فيها نظام 

النظام كما حيبذونه، " بيتان"لقد جلب هلم املارشال :"عندما صرح قائال Catroux" كاترو"الواقع خلصه اجلنرال 

من أجل تأمني ممتلكام و احلفاظ على امتيازات .مبعىن خضوع األهايل إىل سلطة الدولة الفرنسية. ضروريا

ملاليني من و يبدوا أن الكولون شعروا باخلوف أكثر عندما بدأت الدعاية األملانية تشذ إليها ا 2."األقلية

  3.الكولون" مارشالية"اجلزائريني، حينها زادت 

بفضل صحافتهم أيضا متكنوا من التأثري على الرأي العام الداخلي يف اجلزائر، حيث لعبت صحف    

 La Dépêche، و الربقية اجلزائرية، L’Echo d’Oranو صدى وهران،  ،L’Echo d’Algerصدى اجلزائر، : من حجم

d’Alger قسنطينة، ، و برقيةLa Dépêche de Constantine  ،و صوت الكولون،La voix du colon.4  دور كبري يف

  .يف الدعاية ملصاحلهم الكربى يف اجلزائر

-1936منحتهم حق االنتقام من احلكومة االشرتاكية لسنوات " الثورة الوطنية"بدا للكولون أن هذه  

رنسية و استبدلوها بشعارات الدولة الفرنسية اجلديدة، و كما أم قاموا بإخفاء رموز اجلمهورية الف   1939.5

و شهدت مساكنهم و مستثمرام الكربى و خمتلف  6.يف البلديات و اإلدارات" بيتان"علقوا صور املارشال 

فنادقهم يف املدن الكربى، احتفاالت على شرف األملان و اإليطاليني الذين كانوا يشكلون جلان اهلدنة، و 

7.م جناحا متواصالعرفت نشاطا 

الشهري، يف السابع أكتوبر من سنة  Crémieux" كرمييو"إلغاء قرار " فيشي"عندما قررت حكومة  

ليهود اجلزائر، فإن الكولون مل يتمالكوا فرحتهم ذا اإلجراء ،ألم  سالتجني، و الذي كان قد منح حق 1940

و الظاهر أن هلذه الفرحة أبعاد .الفرنسية السابقةاعتربوه نصرا على كل السياسات اليت طبقتها احلكومات 

                                                 
  :أنظر. شأن ال يعنيهم، أن الكولون رفضوا الدفاع عن بالدهم فرنسا، و اعتربوا ذلك 1940لشهر جويلية " صوت الكولون"لقد جاء يف جريدة  -  1

- Ferhat Abbas, Guerre et révolution d’Algérie la nuit colonial.., op.cit, p 133.  
2 - Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., p 556. 
3 - Ibid.., p 557. 
4 - Nouschi (André)…, Naissance du..,  op.cit, p 127. 
5 - Ageron (Charles Robert), Histoire de.., op.cit, p 556. 
6 - Nouschi (André), Naissance du.., op.cit, pp 127-128. 
7 - Ferhat (Abbas), Guerre et révolution d’Algérie…, op.cit, p 133. 




 ا�����ت ا�����ة ا������� �� ���ل إ�����                         -� ـ
 ا����ـ��ا� �!  

  

 206 

و من هؤالء الذين . اقتصادية حمضة، ما دام أن هذا القرار سيقضي على منافسني شرسني يف ااالت احليوية

  1.نائب شيخ بلدية قسنطينة الذي كان من أشد الكولون املعادين للسامية Morinaud" مورينو"سرم العملية، 

فهي اليت . خدمت مصاحل الكولون إىل أبعد حد" فيشي"اهلدنة و سياسة حكومة عموما، فإن  

الكولون،  ، و هي اليت تركت اجلزائر يف قبضةوضعت حدا للحرب، و هي اليت انتهجت سياسة موالية ألملانيا

ذي و هي اليت ستوفر هلم اليد العاملة  بعد عودة اجلزائريني من ساحات القتال بسبب اهلدنة، األمر ال

سيمنحهم كل التسهيالت الستغالل األراضي اجلزائرية أبشع استغالل لتلبية حاجيات الفرنسيني يف املرتوبول، 

  ...و أخريا هي اليت ستفتح للجزائريني أفاق املستقبل
   

  / 1 �وا�ل  وھران .���ء ا����و�� و د�وي ���ف+$ف -3
   

لية السياحية، ألا واجهت جمموعة من املقاومني مل تكن عملية إنزال احللفاء بالسواحل الغربية بالعم

و كانت هذه اموعات حتت تصرف . دراية باألمور التقنية للحروب هلم أقدميةالفرنسيني ذوي خربة و 

غري أن . Toustain" توسطان"و العقيد  Le Père Théry" ياألب تيري "و  Roger Carcassonne" روجي كاركاسون"

  .بفعل إلقاء القبض على العقيد توسطان ااير مغ ااألمور أخذت مسار 

على عملية اإلنزال هذه، األمر الذي  وا بشدةاعرتض من الذين L’Amiral Rioult" ريول"كان األمريال 

جعل املعارك دامية تستمر ملدة ثالث أيام، فوضعت القوات الفرنسية يف مواجهة اآللة احلربية األمريكية مما أدى 

بني قتيل و معطوب، باإلضافة إىل إتالف جزء من دبابات اللواء  750ة قدرت بـإىل وقوع خسائر بشري

 .امليكانيكي و عدد من السفن احلربية

 8أوردت املصادر األرشيفية قوائم ضحايا القصف الذي طال سواحل املنطقة الغربية خالل أيام  كما

بدائرة سيدي " التسالة"ت جبال ، و قد وصلت تأثرياته إىل غاية مرتفعا1942نوفمرب  11و  10و  9و 

  :و من الضحايا و املعطوبني اجلزائريني نذكر كل من.بلعباس

  ).متوفاة.( سنة، من الدوار املغريب بعني الرتك 25بن حلو ميمونة،  - 

  ).متوفاة.( سنوات، من نفس الدوار 08أوكيلي ميينه،  - 

  ).متوفاة.( سنة، من نفس الدوار 22بنت عبد اهللا فاطمة،  - 

  ).معطوب.( سنة، دار فساس بعني الرتك 25بن صاحل حممد،  - 

  ).معطوب.( سنة، بنفس احلي 45بن محو ميمون،  - 

  :كما شهد القصف أيضا، سقوط عدد من األوروبيني بني ضحايا و معطوبني، نذكر منهم

  ).متوىف.( شارع املسبك وهران 28سنة، 34السيد رويز باسكال،  - 

  ).متوفاة.( شارع جوفر وهران 54سنة،  41ن، السيدة برييز إينكرناسيو  - 

                                                 
1 - Nouschi (André), Naissance du..,  op.cit, pp 128-129. 
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  ).متوىف.( شارع سافراين وهران 13سنة،  36السيد سانشيز إيزودور، - 

  ).متوىف.( شارع إيشبيلية وهران 19سنة،  02الطفل إميبار أالن،  - 

  ).معطوبة.( شارع زيكوين بيار وهران 6سنة،  12البنت أونتون إيزابيل،  - 

  ).معطوب.( النادي العسكري وهران 14سنة،  55السيد هنري الندر،  - 
 

  �وا�ل ا��)رب ��ت �$�ر ا�� 
�ء: ����7
    

، حطت جحافل من اجليوش األمريكية و الربيطانية 1942يف ليلة السابع إىل الثامن نوفمرب من سنة   

 1.اإلحبارجندي أمريكي على السواحل املغربية بعد أسبوعني من  90000حيث نزل . على سواحل مشال إفريقيا

و كانت احملطات الكربى .جندي 210000أما اإلجنليز فقد حطوا الرحال على الشواطئ اجلزائرية بتعداد قوامه 

، فضالة و الصايف، ءلنزول قوات احللفاء على سواحل مشال إفريقيا يف كل من حصن ليوثي، الدار البيضا

 . بالنسبة للمغرب، و اجلزائر و وهران بالنسبة للجزائر

  

الدار البيضاء و الصايف و  ،نقاط هي الربيطاين يف املغرب عرب ثالثة- د مت اإلنزال األمريكيلق

هي أن يواصل الدفاع عن ممتلكات فرنسا " بيتان"من " نوقس"و كانت األوامر اليت وصلت اجلنرال 2.القنيطرة

هنا .سائر بشرية و مادية كبريةمما جعل املعارك تدوم ثالثة أيام يف اجلو و الرب و البحر خملفة خ. ضد أي غزو

لقد نزفت دماء : " إىل القصر امللكي أين استقبله امللك حممد اخلامس و خاطبه قائال" نوقس"استدعي اجلنرال 

لقد وصلين أن الرئيس روزفلت و اجلنرال إيزاور . فرنسية و مغربية كثرية، و مل ترحم ال اجلنود و ال املدنيني

إنكم تعلمون أحسن مين، أننا لن نتمكن من هزم هذه القوات . شعوب املنطقة أعلنا عن نية صادقة جتاه

  3".جنبها معانات أخرىأن أ هلذه األمةكسلطان   واجيبو . لذلك علينا توقيف القتال. العظيمة

للمملكة املغربية مبجرد نزول قوات احللفاء على السواحل املغربية و اجلزائرية " فيشي"انتهت فرتة حكم 

و قد أظهرت هذه العملية العسكرية األمهية اإلسرتاتيجية اليت كانت حتتلها مشال إفريقيا .1942امن نوفمرب يف الث

خاصة منها القوات املتحالفة اليت كانت تنظر يف احتالل اجلزائر و املغرب .يف خمططات مجيع األطراف املتنازعة

و ديدا للمصاحل األمريكية و  Gibraltar" جبل طارق"من طرف األملان، خطر على األمن يف مضيق 

   .إفريقيا و أوروبا الغربية الربيطانية، و أكثر من ذلك، فإن هذا الوضع كان من شأنه قطع كل اتصال بني مشال

                                                 
1 - Hewitt (Amiral), « The landing in Morocco, November 1942 », United States Naval Institute Proceeding,  
     N°11, volume 78, November, 1952, pp 1243-1246. Voir aussi: 
- Echaoui Mohamed, L’Evolution de l’Economie marocaine.., op.cit. 
- Robinchon (J), Jour J en Afrique “ce jour là”, éditions Laffont, Paris, 1964, p 10. (389P). 

  :أنظر". لوقان برينار"إال عند " القنيطرة"مل ترد حمطة  -  2
- Lugan Bernard, Histoire du Maroc.., op.cit.., p 263. 
3- Lugan (Bernard), Histoire du Maroc.., op.cit.., p 263. Et voit aussi : Hassan II, Le défi.., Paris.., 1976.(Cite 
par Lugan.., Histoire du Maroc.., p 263). 
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جديدة  تفتح أفاقا لى سواحل املغرب جعل األوضاعإن الظرف الدويل الذي أحاط بعملية اإلنزال ع  

الذين مل خيطئوا يف ذلك، و اعتربوا أن وجود قوات  وقف عليه الوطنيونهذا ما .للمغرب يف التاريخ السياسي

كما أدى وجود احللفاء إىل حدث بارز و .أجنبية، غري الفرنسية، من شأنه أن ميثل مرحلة جديدة يف كفاحهم

، و الذي مجع الرئيس األمريكي مع رئيس وزراء 1943يف جانفي  ءبالدار البيضا" أنفا"هو عقد مؤمتر 

و " ديغول"اهلدف منه إعطاء بعد جديد للحرب ضد األملان و كذلك، تنظيم لقاء بني اجلنرالني  كانانيا،بريط

كان حيكم قبضته على السلطة العسكرية و " جريو"، لوضع حد للنزاع القائم بينهما، خاصة و أن "جريو"

 .السياسية يف اجلزائر و كان دائما يف مواجهة قائد فرنسا احلرة

، عشية 1943قة بني الرجلني متوترة منذ اللقاء الذي مجع بينهما يف اجلزائر يف ماي كانت العال 

أن هذه اللجنة ستشغل وظيفة " ديغول"، عندما صرح "اللجنة الفرنسية للتحرير الوطين"اإلعالن عن ميالد 

ل العسكريني و بأمت معىن الكلمة، و أن السلطة العسكرية ستكون فيها لديغول، و أن يتم تنحية ك" حكومة"

  1942.1الذين أمروا بإطالق النار على قوات احللفاء يف نوفمرب " فيشي"املدنيني من حكومة 

  
  

شل و العاهل جانفي، و مجع كل من روزفلت و تشر  22جرى يوم فكان لقاء الدار البيضاء الذي   

بضالله على التقلبات اليت   لقي، لي"نوقس"و يف غياب املقيم العام يف املغرب اجلنرال  "سيدي حممد"املغريب 

كانت متر ا السياسة الفرنسية يف تلك الفرتة و اليت سيطر عليها الصراع حول السلطة بني خمتلف األطراف 

  2.املتنازعة

مبساعدة املغرب سياسيا و اقتصاديا،بعد اية احلرب  ، خالل هذا االجتماع،تعهد الرئيس األمريكي

، أحد الوجوه البارزة يف احلركة الوطنية "أبو بكر القادري"هذا ما حتدث عنه . حىت يسمح له بتحقيق استقالله

األفكار اليت جيب طرحها يف هذا املؤمتر و  :"املغربية، عندما أشار إىل اجتماع السلطان بالوطنيني املغاربة حول

قد صرح للجنرال  و يقال بعد ذلك، أن السلطان املغريب يكون 3.."كيفية استغالل هذه الفرصة التارخيية

                                                 
1- De la Gorce (Paul-Marie), Charles de Gaulle 1890-1945, T1, éditions nouveau monde, Paris,2013, p560.  

    عندها، هربت حكومة بأكملها إىل . 1940ان من سنة اهتز عرش فرنسا منذ بداية احلرب عندما أقدم األملان على احتالل باريس يف جو  -  2

          هذه . اليت أدت إىل قيام حكومة فيشي" االستسالم"بريطانيا لتواصل الكفاح من هناك، بينما استغل الباقية هذه الظروف إلبرام اتفاقية  

     غري أن األمور تغريت بعد نزول قوات .الفرنسية السابقة على  والئها لألملان، و حماربتها لكل السياسةعملت طول فرتة حكمها  ةاحلكوم

    الحتدام التنافس على السلطة بني خمتلف جنراالت فرنسا،و قد تكون حادثة  هاحللفاء على شواطئ مشال إفريقيا، مما فتح الباب على مصراعي

  :أنظر. ة هلذا الصراع، إحدى احملطات الدموي1942يف اجلزائر يف ديسمرب " دارالن"اغتيال اجلنرال 
  :أنظر. املغربية التابعة حلزب االستقالل املغريب" الرأي"ورد هذا الكالم يف جريدة  -  3

- Interview de Kadiri Abou Bekr, In Opinion, quotidien d’information du Parti Istiqlal, du 11 janvier 1991. 
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حقيقة، رئيسكم رجل عظيم، و صديق محيم يل و لشعيب، فشخصيته متميزة عن : "Patton" باتون"

  1.."اآلخرين

إن هذا الوضع اجلديد، أعطى للسلطان املغريب القوة و القدرة على التحدث مع الدول األجنبية باسم 

الكثري عن هذا اللقاء، و الكل ذهب بتأويالته  لقد كتب 2.على احملك 1912شعبه، األمر الذي وضع اتفاقية 

يوجز ذلك يف " برنار"و انتقاداته و دعمه للكالم الذي قيل أو الوعود اليت أعطيت للمغاربة، غري أن 

،الكلمات التارخيية، حقيقية كانت أم مزيفة، اليت ترسم لنا "أنفا"نستخلص من لقاء : "...الكلمات التالية

إن األمل الذي وضعته البلدان املستعمرة يف الواليات املتحدة األمريكية و . ة ماطابع أو تلخص لنا وضعي

  3."رئيسها، بعد اية احلرب، يعترب حدث تارخيي

، أصبح Le salut par l’empire" اخلالص يأيت من اإلمرباطورية"أما بالنسبة للفرنسيني، فإن شعار 

و كان نداء  4.و توقيع االستسالم 1940زمية املرة يف جوان حقيقة سياسية و عسكرية و أخالقية، خاصة بعد اهل

واضح يف هذا الشأن عندما اعترب أن املستعمرات و بصفة خاصة مستعمرات مشال إفريقيا وحدها " ديغول"

أن بقاء األوضاع على " فيشي"و يف املقابل كانت ترى حكومة . قادرة على ختليص املرتوبول من سيطرة األملان

 . بأن يعطيها الشرعية إلحكام قبضتها على املستعمرات و التفاوض مع القوى األجنبية حاهلا كفيل

 31زورق إنزال من بني  Thomas Jefferson 16" توماس جيفرسون"بدورها فقدت الناقلة احلربية * 

  .مع العلم أا كانت حتمل الدفعة األوىل من اجلنود. يف حالة عطب 3زورق الذي كانت حتمله، و 

زورق من  18فقد مرت بتجربة مريرة حبيث فقدت، يف الدفعة األوىل،  Carroll" كارول"أما الناقلة * 

زوارق، و مل يتبقى هلا سوى باخرتني من أجل نقل اجلنود و العتاد إىل  5زورق، و يف الدفعة الثانية،  25جمموع 

  )جبهة املعارك.(مقدمة اجلسر

هناك مقاومة من القوات الفرنسية إال بالقرب من و من حسن حظ القوات األمريكية، مل تكن 

  .كما يذكر ذلك التاريخ الرمسي".مهدية"

                                                 
1- Patton (Georges Smith), Les Carnets secrets du General Patton 1885-1945, Plon editions, Paris, 1975, p 
128.  

العاهل املغريب، على نقطة هامة جتعل " موالي حفيظ"،بني الفرنسيني و 1912مارس من سنة  30تضمنت اتفاقية الوصاية اليت أبرمت يف  -  2

  :أنظر.وات األجنبيةاملقيم العام الفرنسي يف املغرب، الوسيط الوحيد بني امللك و الق من

  .، مصدر سابق..الستقاللية يفالفاسي عالل، احلركات ا -

- Belkhodja Amar, Barbarie coloniale en Afrique, anep éditions, Alger, 2002, p 21. 
3- Bernard (Stéphane), Le conflit Franco-Marocain 1943-1956, étude de cas des conflits internationaux, 
centre européen de la dotation Carnegie, éditions de l’institut de sociologie de l’Université de Bruxelles, 
Bruges, 1963, t2, p 48. 

و من .لكن الواقع و احلقيقة هي غري ذلك. على أي كلمة أخرى ،Armistice" اهلدنة"الفرنسيني يف جل كتابام يستعملون عبارة  إن -  4

و نذكر . ، كما كانوا يفعلونه هم مع املستضعفني من الرجال و الزعماء يف مستعمرامCapitulation" استسالم"إلنصاف أن يستعملوا كلمة ا

أي خضوع . و اليت وضعتها فرنسا يف خانة االستسالم" المورسيار"األمري عبد القادر للجنرال " استسالم"هنا الكتابات الكثرية اليت حتدثت عن 

  .هذا بالفعل ما حصل بني األملان و الفرنسيني يف بداية احلرب العاملية الثانية. لضعيف لشروط القويا
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� و �وا�ل ��دي ا�$��� و �$ن ��و�� و�� ا�دار ا�!�*�ء ا.�زال  -1��*�  
  

عند حماولتهم النزول " نوقس"املدافع من طرف القوات الربية للجنرال على وقع طلقات  استقبل احللفاء

مل يكن متدربا تدريبا حربيا كامال، " إيزاور"و يرجع ذلك إىل أن جيش .اء و سيدي الصايفيف الدار البيض

األمر الذي سهل على حمرتيف جيش إفريقيا بإحلاق خسائر كبرية جبيوش احللفاء طيلة ثالثة أيام من املعارك، و  

  .كل هذا كان لفائدة  املصاحل األملانية

جلان اهلدنة مع احملور على الفرار إىل مناطق من املغرب  أعضاء من" نوقس"قد ساعد اجلنرال ل 

بينما قدم للمحاكمة ) احملسوبة على اجلنرال ديغول.( ةاإلسباين، و قام حبملة قمعية ضد األوساط الديغولي

  .أين حكم على غالبيتهم باإلعدام" الرباط"العسكرية املتسببني يف انقالب 

التوجه " حممد اخلامس"على السلطان " نوقس"حل، اقرتح اجلنرال السوا يفأمام استحالة التفوق البحري 

و للمرة . حنو املناطق الداخلية لتحضري مقاومة على شكل حرب العصابات ضد قوات احللفاء) الرتاجع(معه 

  ".نوقس"األوىل رفض السلطان نصائح 

الة و الصايف، خملفة خسائر  دامت املعارك الدامية، مدة ثالثة أيام كاملة يف كل من الدار البيضاء و فض

و يف األخري، فقد وصل عدد ضحايا املعارك يف وهران و املغرب، خالل ثالثة أيام، إىل . كبرية من اجلانبني

و قد .جريح يف صفوف قوات احللفاء 720قتيل و  479جريح يف صفوف الفرنسيني، و إىل  1997قتيل و  1346

جندي مدعمة ببارجات حربية و  35000قوامها  ءالبيضا من إنزال قوات على الدار نمتكن األمريكيو 

  1.غواصات

الفرنسية و  القوات اتبع األمريكيون منذ دخوهلم الدار البيضاء خطة واضحة تتمثل يف القضاء على

الذي صرح يف " نوقس"غري أن الواقع  أظهر استمالة كبرية من اجلنرال . إجهاض أي مقاومة مهما كان نوعها

فاشتدت املعارك بني جيوش احللفاء . لى أن املغرب سيقف يف وجه أية حماولة إنزال على ترابهعدة مناسبات ع

  2.و اجليش الفرنسي ملدة ثالثة أيام خملفة خسائر كربى من الضحايا و العتاد خاصة يف الدار البيضاء

و قد .ع حدا للقتالاالتفاق مع األمريكيني الذي وض" دارالن"مل تتوقف املعارك إال بعد توقيع األمريال 

بوقف إهدار دم اجلنود " نوقس"من املقيم العام الفرنسي اجلنرال " سيدي حممد"طلب السلطان املغريب 

و اجلنرال " روزفلت"لقد أكد الرئيس األمريكي : " الفرنسيني و املغاربة و املواطنني املدنيني عندما قال

و عليه . و تعلمون أكثر مين أن هذه القوات ال تقهر .على أن قوات احللفاء جاءت كقوات صديقة" إيزاور"

 3."و بصفيت عاهل األمة املغربية، فواجيب هو حقن الدماء. ال بد من وضع حد للقتال

                                                 
1- Dahms (Hellmut Gunter).., op.cit.., p 205. 

  .485ص  19أناكس : أنظر.هذه املعارك خسائر مادية كبرية لألسطول التجاري املغريب و كذا بعض املباين اهلامة خلفت -  2
3- Sehimi (Mustapha) et Amrani (Mohamed-Raja), De Gaulle et le Maroc, Ouvrage collectif, éditions 
Publisud / sochepress, Paris , 1990, p 18. 
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نفهم من هذا اخلطاب ما حدث عشية نزول قوات احللفاء، عندما بعثت احلكومتان الربيطانية و 

ن األوروبيني يف مشال إفريقيا، تطمئنهم فيها بالنوايا احلسنة األمريكية، بربقية إىل السلطات الفرنسية و السكا

ستأيت جيوشنا إىل أراضي مشال إفريقيا كصديقة و ستغادرها فور يزول اخلطر اإليطايل :"جليوشهما مصرحة

  ."و تبقى سيادة فرنسا على املناطق الفرنسية كاملة. األملاين

رسالة إىل السلطان املغريب يبني فيها عن ارتياحه  1942نوفمرب  22يف " روزفلت"وجه الرئيس األمريكي 

إنين مرتاح و مسرور للعالقات :" للعالقات الطيبة بني اجلنود األمريكيني و السكان املغاربة حيث أضاف 

إن انتصارنا على "...جورج واشنطن"األخوية بني الواليات املتحدة األمريكية و املغرب، و اليت تعود إىل عهد 

اإليطاليني سيشهد انطالقة جديدة لعهد من السلم و االزدهار للشعب املغريب بأكمله، و لكل األملان و 

    1."الفرنسيني يف مشال إفريقيا

إىل تفطن قوات فيشي مما جعلهم " بيثوارد"يف املغرب، فقد أدى فشل عملية  مواصلة لعملية اإلنزال

اليت أطلقتها الطائرات املتحالفة على الرتاب املغريب  2اتو مل تشفع البيان. ينتظرون القوات املتحالفة حبزم كبري

يف منع جيش إفريقيا التابع حلكومة فيشي من الصمود أما القوات املتحالفة طيلة األيام اليت سبقت وقف 

باألسطول البحري إىل مواجهة السفن احلربية للقوات  Michelier" ميشولييه"و قد بعث األمريال . إطالق النار

فتبطأ يف . مستعمال املعلومات اخلاطئة اليت قدمها له املكتب الثاين للبحرية 3.لفة يف عرض مياه البحراملتحا

  .إخراج سفنه من امليناء مما جعلها خترج يف تشكيلة جمتمعة كانت لقمة سهلة ألسطول احللفاء

م و هلكوا يف و مل يتمكن ضباط البحرية يف حكومة فيشي من احملافظة على السفن اليت كانت حبوز  

 تتمكن القوات الفرنسية، على السواحل املغربية، من وضع خطة حمكمة للوقوف أمام خمتلف مل.هذه املعارك

عملت فعلتها و نابت عن القوات الفرنسية " أمواج األطلسي"غري أن . نعمليات اإلنزال اليت قام ا األمريكيو 

خسائر  " فضالة"و قد شهدت سواحل . ها األمريكيةو أحلقت خسائر كربى باجليوش املتحالفة، خاصة من

سفينة حبرية  Leonard Wood 21" وود دليونار "كبرية يف صفوف األمريكيني، حيث خسرت الناقلة احلربية 

  .ارتطمت كلها باألمواج مما خلف عدد كبري من الضحايا

                                                 
1 - Roosevelt (F.D) et Churchill (Winston), Textes et discours sur la France, 1938-1944, pp 68-74.(95 P)         
( Cité  par Echaoui (Mohamed), Evolution de l’Economie .., op.cit.., p 71) 

و قد كتنب باللغتني العربية و الفرنسية، و . الطائرات األمريكية على كل أراضي مشال إفريقيا اليت تقرر فيها اإلنزال هذه البيانات قامت برميها -  2

شكل بيان وجهه الرئيس  و جاء النداء على. ا من سيطرة األملان و فيشيمفادها أن جيوش احللفاء جاءت لتنقذ شعوب مشال إفريقي

  .7أنظر الملحق رقم  .لسكان مشال إفريقيا عشية اهلجوم على سواحل اجلزائر و وهران و املغرب"روزفلت"

لسفن احلربية لقوات احللفاء و ذلك حىت قد بعث باألسطول البحري عمدا إىل اهلالك ملالقاة ا" ميشولييه"أن األمريال " يقي دو بريف لي"يعترب  -3

و ما زاد يف هذا الطرح هو أن األمريال قد بقي يف اليابسة و مل يكن مع األسطول .جينب احللفاء خسائر كبرية قد تؤثر كلية على عملية اإلنزال

  .البحري
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� �� ا��)رب -2
   .���ء ا���رد ا	�!���ت /��

، بعد معارك ضارية و ، أوامر بإيقاف القتال1942عاشر من نوفمرب من سنة ،يف ال"نوقس"تلقى اجلنرال 

كما عملت عملية اإلنزال فعلتها يف املغرب و كشفت عن الصورة .اشتباكات عنيفة بني األطراف املتنازعة

كان لقد  :" هذا ما فهمه الوطنيون املغاربة و شرحه أحد املؤرخني املغاربة حني كتب يقول. احلقيقية لفرنسا

هلذه اهلزمية الثانية، بعد تلك اليت تكبدا فرنسا مع بداية احلرب ضد األملان، وقع كبري على املغاربة الذين 

بأن فرنسا مل تعد تلعب سوى دور املنفذ  رأواو .حلماية القوى املتحالفة ا حاميهم يتعرض هو األخرفيه ارأو 

هذا ما مسح للملك و .. كيني و ينفذوا حتت رقابتهمحيث كانوا يتلقون األوامر من األمري.ألوامر احللفاء

فكانت أوىل اللقاءات بني .وزراءه و أعوانه من توسيع دائرة نشاطهم مبساعدة أمريكية على مجيع األصعدة

    1.."الطرف األمريكي و املغريب

ادة اجلنرال من الواضح أن األمور اختلطت يف املغرب قبل وقف إطالق النار بني القوات الفرنسية، بقي

و Bethouard" بثوار"بسبب اخلالف الذي مجع اجلنرال .من جهة، و قوات احللفاء من جهة أخرى" نوقس"

و ".نوقس"املوايل للجنرال  Michelier "هميشوليي"عقداء الوحدات املوجودين حتت إمرته، و مساعد األمريال 

يف وقتها، خاصة من القادة الذين كانوا على  قد يعود السبب إىل كون األوامر املنتظرة من اجلزائر مل تصل

و نذكر على وجه التحديد الرجل القوي اجلديد، اجلنرال .دراية بعملية اإلنزال على سواحل مشال إفريقيا

  2.الذي استوىل على السلطة يف الليلة نفسها" جريو"

مة من القوات الفرنسية تعترب هذه الوضعية من األسباب اليت جعلت عملية اإلنزال تشهد كل هذه املقاو 

مما أدى إىل زهق كل  ،"فيشي"مبثابة انقالب على حكومة " نوقس"و اليت اعتربها اجلنرال املرابطة يف املغرب،

" دارالن"االتفاق مع األمريال  مت هذه األرواح الربيئة من مدنيني و عسكريني، و مل تتوقف املعارك إال بعدما

للتصدي لقوات " هميشوليي"و " نوقس"التصرف الذي أبداه كل من  عن" قوس"لكن هنا نفتح .يف اجلزائر

" نوقس"لكل من " دوايت"و الرسائل اليت قدمها القنصل األمريكي " روزفلت"احللفاء رغم نداءات الرئيس 

 3.و السلطان املغريب

حاولت أصبحت مسألة املعارك يف وهران و يف املغرب مبثابة أزمة بالنسبة للقوات األمريكية، اليت 

معتربة أنه دين عليها، ما دام أنه كان من الذين قبلوا فكرة احللفاء حول اإلنزال " جريو"التفاوض أيضا مع 

                                                 
  :يف هذا املوضوع أنظر كل من -  1

- Benmansour Abdelwahab, Hassan II Roi du Maroc, Rabat, 1969.(Cite par Lugan Bernard.., Histoire du 
Maroc.., op.cit.., 264) 
2- Levisse Touze (Christine), L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 245. 
3- Ibid.., p 247. 
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بقيت األوضاع متأرجحة بني اختاذ القرار القاضي بوقف العمليات العسكرية و .حىت قبل بدء العملية بأشهر

حتالل املنطقة احلرة يف فرنسا و دخول تونس، إذا و بني الرتدد خوفا من ردود أفعال األملان الذين هددوا با

  .خضعت السلطات الفرنسية للحلفاء و أوقفت القتال

  

، مدير "روشا"و " بيتان"و املارشال " الفال يبار"و " دارالن"فكانت الربقيات متناقضة ما بني اجلنرال 

ا ما أورده بإسهاب عدد من و هذ.الشؤون السياسية الذي كان يعترب هو أيضا من أنصار مواصلة املعارك

  1.الباحثني و املشاركني يف أطوار القضية

إذ كانت القوات املتحالفة موجودة بكثافة . كلفت عملية اإلنزال خسائر كبرية على الصعيد العسكري

على طول السواحل املغربية يف سيدي الصايف وميناء ليوثي، ملحقة أضرار بالقوات البحرية و اجلوية 

ما الدار البيضاء فتم اهلجوم عليها بالدبابات، بينما مت تطويق مدينة وهران يف اجلزائر و مت قطع أ. الفرنسية

 2.خطوط املواصالت و املاء على سكاا إىل حني دخول القوات األمريكية و االستيالء عليها

لدعم حول موضوع ا" فيشي"كل هذه الفوضى و التضارب احلاصل بني القيادات املختلفة يف حكومة 

نوفمرب بعد  12من عدمه لقوات احللفاء يف املغرب، مل يوقف النزيف الذي تعرض له سكان املغرب إال يف 

بعدم جدوى مواصلة املعارك أمام املخاوف املرتقبة من " نوقس"و اقتناع اجلنرال " جوان"تدخل اجلنرال 

نوفمرب و طلب منه  11ملعارك يف و أعلن وقف ا" فضالة"يف " باتون"مع اجلنرال " نوقس"فاجتمع .السكان

ائي للعمليات العسكرية باعتباره املمثل الرمسي للدولة حد نوفمرب لوضع  12احلضور إىل اجلزائر يوم 

  3.الذي عينه كممثل شرعي و وحيد يف مشال إفريقيا" بيتان"الفرنسية يف غياب املارشال 

  ردود ا��,�ل ا�
ر���� �ول /� �� ا.�زال-3
  

                                                 
1- Voir a se sujet : 
- Michel Henry, Pétain. Laval. Darlan Trois politiques ?, Éditions Flammarion, Paris, collection questions 
d’histoire, 1972, pp 63-64 et p 302. 
- Mark Clark(General), Les Allies jouent et gagnent, éditions Berger-Levraut, Nancy, 1952, pp 77- 98-100. 
- Moreau Jacques, Les derniers jours de Darlan, Pygmalion éditions, Paris,  p 171. 
- Coutau-Bégarie et Huan Claude, Darlan.., op.cit.., pp  603-605 
- Bethouard Antoine (General), Cinq années d’Esperance, mémoires de guerre 1939-1945, éditions Plon, 
Paris, 1968, pp 148-160. 
2- Levisse Touze Christine, L’Afrique du Nord.., op.cit.., p 251. 

و مل ينفرد بأي قرار قد تنجم عنه توترات إضافية بني  بقي وفيا للمارشال" نوقس"ليحل حماه، إال أن اجلنرال " بيتان"رغم أنه عني من طرف  - 3

ا يف يد احللفاء،باإلضافة إىل أسري " دارالن"القادة الفرنسيني، خاصة و أن األخبار كانت تتحدث عن احتالل أملانيا للمناطق احلرة و لتونس و وقوع 

  ".نوقس"منصبا كقائد عام للقوات الفرنسية من طرف احللفاء، األمر الذي حد من نفوذ  هكان يعترب نفس" جريو"أن اجلنرال 
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، أصبحت بالد مشال إفريقيا من النظرة 1942قوات احللفاء يف الثامن من شهر نوفمرب مع نزول 

أي خاضعة لسيطرة و حكم احللفاء، ما دام أم هم الذين قاموا بتخليص منطقة " حلفائية"القانونية مستعمرة 

األراضي الفرنسية يف مشال إفريقيا من شبح النظام املتعاون مع األملان، و ذلك منذ أن وطأت أقدام األملان 

   .الفرنسية إىل األملان" الفال"و قد مت هذا اإلنزال بالرغم من كل التنازالت اليت قدمتها حكومة .1940جوان 

من االستمرار يف التمتع حبرية حكومتها ما دام أا كانت تتوفر على " فيشي"غري أن ذلك مل مينع 

إضافة إىل حيازا على ورقتني راحبتني هامتني، باعرتاف كل . و أراضي متحررة شخاصيتني أساسيتني مها، اجلي

مما مكنها من ربط عالقات دبلوماسية مع معظم البلدان . األطراف املتنازعة، و مها اإلمرباطورية و األسطول

، مل 1942نوفمرب من سنة  27و بداية من .احملايدة أو املتنازعة، سواء كانت يف معسكر احللفاء أو معادية له

فدخلت كل أجزاء اإلمرباطورية يف وضعية . بقى هناك منطقة حرة، فأصبح اجليش منحل، و األسطول حمطمت

  1.و حدث كل هذا يف ظرف ثالث أسابيع.االنفصال

أما عن رد الفعل الفرنسي جتاه عملية اإلنزال، فيمكن القول بأن ذلك كان مفاجئا هلم، و كانت 

وضع أمام األمر " ديغول"و حكومة " فيشي"و كال من حكومة .اطوريةخماوفهم يف فقدان هذا اجلزء من اإلمرب 

، زعيم فرنسا "ديغول"أما .و األمريكيني" دارالن"صادق على االتفاق املربم بني " بيتان"فاملارشال . الواقع

يف احلرب، احلرة، فبالرغم من عدم إشراكه أصال يف العملية، إال أنه وجد الفرصة الكبرية يف إشراك مشال إفريقيا 

مغتنما األوضاع املزرية من أجل االستيالء على السلطة بعدما قضى على السلطات احمللية املوالية حلكومة 

  ".تشرشل"و ' روزفلت"غري أنه مل يطمئن أبدا للنوايا احلقيقية لكل من ". فيشي"

إفريقيا ذه  يف مشال؟؟؟  السكان األوروبينيإىل " ديغول"غري أنه ملا حان يوم اإلنزال، توجه 

اضوا  أيها القادة الفرنسيني،أيها اجلنود، البحارة،الطيارين، املوظفني و املستوطنني الفرنسيني، :"العبارات

ء هو خالص أهم شي.ال تموا لألمساء و ال للعبارات... ساعدوا حلفاءنا انضموا إليهم دون هوادة

ون إقناعكم بأن احللفاء سوف يستولون على صوات اخلونة الذين يريدأل وامعال تس...اإلمرباطورية

  2."إمرباطوريتنا

لقد أفرزت عملية اإلنزال و معها تنصيب األمريكان و اإلجنليز أنفسهم أسياد مشال إفريقيا، حالة من 

و أصبحت العقد حتل و تربط يف أيام و ليايل اجلزائر، طيلة الفرتة اليت امتدت من .الغموض عند الفرنسيني

و بقيت خيارات احللفاء تنتقل من شخصية فرنسية ألخرى، دون إعارة أي .1943إىل جوان  1942نوفمرب 

                                                 
1- Aron (Robert), Histoire de Vichy.., op.cit.., p 538. 

لدرجة أنه كان يعترب ذلك مساس بالسيادة " لشارل ديغول"كل قلقا كبريا بالنسبة إن الوجود األمريكي و اإلجنليزي على أراضي مشال إفريقيا ش -  2

، أيضا، إىل هذا يف  "كاترو"و قد أشار . كما أن عدم إشراكه يف حتضري العملية يف حد ذاته يعترب مساسا ذه السيادة. الفرنسية يف املنطقة

  :أنظر كل من .كتابه

- De Charbonnières (Girard), Le duel Giraud- De Gaulle, Plon éditions, Paris, 1984, p 29. (251p) 
- Catroux, Op.cit, p 301. 
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الذي سوف يتحول إىل املمثل الشرعي و الوحيد للمقاومة الفرنسية اليت سامهت " ديغول"اهتمام للجنرال 

ائر و أسسوا ما على أنصاره الذين وجدوا يف اجلز " ديغول"و قد اعتمد . بشكل فعال يف إجناح عملية اإلنزال

 3عرف باللجنة الوطنية للمقاومة، اليت نصبته على رأس اللجنة الوطنية للتحرير الوطين، اتمعة يف اجلزائر يوم 

  1943.1جوان 
  

� ا�� 
�ء / 1 �و�س .���م ا��!*� / 1 	��ل إ�ر��� :��!,� ��� 1943- 1942  
  

 ، دخلت منطقة مشال إفريقيا1942نوفمرب مع نزول احللفاء أراضي الشمال اإلفريقي يف الثامن من 

الذي تعرضت له فرنسا من قبل القوات " بالغزو اجلديد"ما عرف  حلة جديدة ميزها احلذر الشديد جتاهمر 

طاقات و موارد   استغاللإىل "  لقوات فرنسا احلرة"و توجه النظام اجلديد .كية يف مستعمرااأمري-األجنلو

   2."ديغول"هود احلريب للحلفاء و جيوش اجلنرال ة خلفية حيوية يف خدمة امشال إفريقيا من جديد، كقاعد

متكنت القوات األمريكية الربيطانية من السيطرة على أهم النقاط و املناطق يف املغرب و اجلزائر، منها 

لذلك  و ختوفت أمريكا من حدوث حتالف إسباين أملاين. و تبسة" فيليبفيل"و " بونة"و قسنطينة و " بوجي"

لذلك تعطلت عملية التقدم حنو تونس . على فيلق بالقرب من حدود املغرب اإلسباين" إيزاور" أبقى اجلنرال

،قد أعاقه كثريا تقلب الطقس حيث أصبحت "أندرسن"باعتبار أن اجليش الربيطاين األول، بقيادة اجلنرال 

  3.املناطق املخصصة للطريان عبارة عن أوحال

لى تونس الفرصة األوىل للقوات الفرنسية احلرة و جيش إفريقيا للمحاربة جنبا شكلت احلملة علقد 

لقد أثبتوا عزميتهم من خالل قدرة جيش املشاة على حتمل املصاعب و . إىل جنب دون تداخل يف املهام

ا كم. طابور و صباحيية و قومية و قناصة، من طرف احللفاء: و مت تقدير شجاعة و إخالص اجلميع. املشقات

    4.مل تكلل دائما بالنتائج املنتظرة ما جعل هناك دائما نوع من القلق السياسي" االحتياطيني"أن عملية جتنيد 

بدت املسألة التونسية يف هذه املرحلة بالذات و كأا غري مضمونة النتيجة بالنسبة لألمريكيني و 

. حنو احلوض الشرقي للبحر املتوسط حساس و مركز إسرتاتيجيةو حتتل تونس مكانة . احللفاء على وجه العموم

لذلك كان من الضروري التحكم فيها قبل أن تسقط يف يد قوات احملور اليت سوف تلجأ إىل مجيع السبل 

 5.إلبقاء تونس بعيدة عن أطماع احللفاء

                                                 
1- Durand (Yves), Histoire de la deuxième guerre mondiale.., op.cit.., p 123. 
2- Levisse Touze (Christine), L’AFN recours ou secours?.., thèse d’état.., op.cit.., p 938. 
3- Dahms (Hellmut Gunter)., op.cit.., p 206. 
4- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord dans.., op.cit.., p337. 
5- Pujo (Bernard), Juin Marechal de France.., op.cit.., p 131. 
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ألن القوات الفرنسية اليت  . بالعودة إىل ظروف اهلدنة، جندها قد قيدت كل أشكال الدفاع عن تونس

جندي غري جمهزين متاما يفتقدون لدعم جوي و بدون دعم من  13000انت يف عني املكان مل تتعدى ك

 1.القوات املتحالفة، مبعىن، قوات قد خسرت خطوطها الدفاعية يف اجلنوب التونسي

  
  

1-  �  �7د�� ا��رب 	��ل إ�ر���� �� �� ����د�وا$ 
  

التخفيف من حدة احلرب على الفرنسيني، كما فعلوا ساهم احملاربون من شىت املستعمرات الفرنسية يف   

و عموما للضرورة أحكام، فقد جلأت فرنسا من جديد ألهايل . ذلك من قبل خالل احلرب العاملية األوىل

جندي  20000، حوايل "جيش إفريقيا"مستعمراا كي يقفوا جبانبها يف هذه احملنة العصيبة و شكلوا ما عرف بـ

غري أن النسبة الكبرية يف هذا اجليش . جندي من إفريقيا السوداء 68000و " د الصينيةاهلن"و " مدغشقر"من 

2.جندي 340000شكلها أهايل املغرب العريب حبوايل 
 

 Spahis3 انضم هؤالء اندين إىل خمتلف الوحدات العسكرية اليت كانت موجودة منها؛ فرق الصباحيية

-Tabors- Zouaves et Tirailleurs 7و صيادي إفريقيا، 6ور،و الترياي 5و الطابور و الزواف 4و القوم

Chasseurs d’Afrique-Goums  و كانت هذه التجربة فرصة بالنسبة هلم الكتشاف أشياء جديدة مل يكونوا

                                                 
1- Le général Barre dispose en tout et pour tout de 3 groupes d’artillerie de 75, de 6 batteries de DCA, de 15 
automitrailleuses et de 15 chars de type ancien. Voir : 
-  Pujo Bernard, Juin maréchal de France.., op.cit.., p 376. 
2- Bournier (Isabelle) et Pottier (Marc), Atlas de la seconde guerre mondiale, éditions Casterman, Paris, 2006. 

و نفس املالحظة تنطبق . ، و ذلك بعد ضم كتيبة أتراك مستغامن1836تأسست أول فرقة الصباحيية مبقاطعة وهران يف شهر أوت من سنة  -  3

  :أنظر. مبدينة قسنطينة 1837يف سنة , 1833أول فرقة تركية سنة " يوسف"على صباحيية مدينة عنابة، أين أسس اجلنرال 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف التاريخ احلديث و 1947 -1866اجلزائريون و اإلدارة احمللية االستعمارية يف عمالة وهران ، ولد النبيه كرمي -

  .340، ص 2006-2005عة سيدي بلعباس،املعاصر، جام
و ميكنهم أن حيصلوا . فاع عن العلم الفرنسيفرقة القومية، و هم املتطوعون العرب الذين ينخرطون فرسانا حتت قيادة األغوات أو القياد للد  -  4

  :أنظر. على رتب عسكرية و لكنها غري رمسية، بل شرفية فقط

- ANOM, série H, 3H12, voir instruction de l’année 1910. 
و  . 1830ذلك يف الفاتح أكتوبر  و كان" فرقة الزواف"فرقة مشاة متكونة من بعض اجلزائريني املرتزقة أطلق عليها اسم " كلوزيل"أنشأ اجلنرال  -  5

مارس صدر مرسوما ملكيا يأمر بضرورة تكوين فيالق  31و يف . كان يطمح إىل تكوين فرق أخرى، حيث أنشأ فرق حملية عند دخوله مدينة املدية

يف مدينة : ق مشال إفريقياكما أنشأ االستعمار الفرنسي مثل هذه الفرق يف كل مناط.ضابط 30جندي و  900من الزواف يف اجلزائر تتكون من 

  :أنظر إىل. صفاقص بتونس و مدينة مكناس باملغرب األقصى

 .339ص  ،..، مرجع سابق..اإلدارة احمللية االستعماريةكرمي، اجلزائريون و   النبيهولد  -
ناحية الغربية، و مدينة باتنة يف الشرق، و كتائب القناصني، و قد أنشأت كتيبة يف مدينة تلمسان اليت كان ا املقر الرمسي لفرقة قناصة الأو  -  6

  .مدينة املدية يف الوسط
" بوبر"مث أسس اجلنرال . ، استقرت يف نواحي مدينة اجلزائر"صيادي إفريقيا"نشأت كتيبتني من الفرسان حتمل اسم  1831نوفمرب  17يف يوم  -  7

Boyerعلما أن احلامية الرتكية للداي ". صيادي نوميديا"يبة ثالثة حتمل اسم ، مع ما تبقى من احلامية الرتكية للباي حسني بضواحي وهران كت

  .حسني مت تسرحيها و حلت مبجرد دخول الفرنسيني مدينة اجلزائر
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األمر الذي سيؤدي م إىل اخلروج من قوقعة احمليط االجتماعي و املسامهة يف حتسني . حيلموا ا حىت

  1.ذويهم املاديةأوضاعهم و أوضاع 

، تأهبا للمعارك 1942ديسمرب  11مع اية عملية اإلنزال، شرعت فرنسا يف محلة جتنيد ثانية بداية من 

، مما جعل البعض يعرتف بأن املوقف هذا يعيده إقبال اجلزائرينيغري أن العملية مل تشهد، كعادا، .املنتظرة

زائريني طوال فرتة الوجود االستعماري، خاصة عملية جتنيد التاريخ فيما خيص عمليات التجنيد اليت طالت اجل

عندما رفض اندون  1915احلرب العاملية األوىل حيث ظهرت أوىل مالمح االستياء لدى اجلزائريني منذ سنة 

    2.االلتحاق بصفوف اجليش الفرنسي

، خاصة يف البلديات كانت مليئة بالنقاط السلبية  1942كما يرى البعض من املؤرخني بأن اية سنة 

-Fort" األربعاء ناث إيراثن"فمثال جند أن االستجابة للتجنيد مل تتعد يف .طة املعروفة بذهنية املطيع لفرنسااملختل

National ،129  ميشلي"أما يف  .239جمند من بني "Michelet و .مستدعى 248جمند من أصل  150، فوصلت إىل

مل يبقى أمام السلطات العسكرية الفرنسية إال جتنيد أرباب األسر العديدة و السجناء الذين مت إطالق سراحهم 

تيزي "و اعترب حاكم دائرة . أما غري املتزوجني من جنود سالح املشاة، فمكثوا يف بيوم. من السجون الفرنسية

كان القبائل الذين اعتادوا على ذهنية املساواة بني أن طريقة االستدعاء قد أغضبت نوعا ما الس" وزو

و اعتربوا كذلك أن ظروف تلبية االستدعاء قصرية و ميكن فقط أن يكون الفرد غائبا يوم تلقيه .السكان

  .االستدعاء ليهرب من التجنيد

 ازدادت خماوف السكان من العودة إىل عملية جتنيد جديدة، مبجرد أن وطأت أقدام احللفاء أراضي

يضاف إىل ذلك الدعاية األملانية املؤثرة اليت مورست على السجناء الذين مت تسرحيهم مقابل أن .مشال إفريقيا

من جهة أخرى، كان يرى البعض أن هذه املعارضة لعملية التجنيد  3.يقوموا بالدعاية لألملان يف مدم و قراهم

ابعة من قناعات اجلزائريني بأن املساواة التجنيد مل تكن صادرة من توجيهات احلركة الوطنية بقدر ما كانت ن

و طرح فرحات عباس املسألة على هذا .أمام ضريبة الدم ال بد أن تكون متبوعة باملساواة يف احلقوق السياسية

 4.."يريد املسلمون أن يشركوا يف املصري املشرتك دون دفع نفس الضرائب:" النحو

                                                 
1- Bournier (Isabelle) et Pottier (Marc), Atlas de la seconde guerre mondiale.., op.cit.., p 32. 

، لدرجة ظهور )األولياء و اندين( اليت سبقت احلرب الكربى و أثناءها، بتمرد كبري عند اجلزائريني  متيزت عملية التجنيد خالل السنوات -2

شاب  10000جزائرية، وصلت إىل حد تراجع السلطات الفرنسية االستعمارية عن جتنيد حوايل  اشتباكات و بؤر توتر عرب مدن و قرى و مداشر

  :يف املوضوع ينظر كل من. جزائري
- Ageron Charles Robert.., Histoire contemporaine de L’Algérie.., op.cit.., pp 
- Kaddache Mahfoud, Histoire du nationalisme Algérien… 
- Levisse-Touzé Christine, l’Afrique du Nord.., op.cit.., p 344. 
3- ANOM, Aix-en-Provence, Série H, 9H43, rapport du sous-préfet de Tizi-Ouzou au Préfet d’Alger daté du 
12 décembre 1942. 
4- Koerner (Francis), « Le mouvement nationaliste algérien novembre 1942-mai 1945 », in Revue d’Histoire 
de la Deuxième Guerre Mondiale, n° 93, année 1974, pp 45-64. Et voir aussi : Ageron Charles Robert, 
Histoire de l’Algérie contemporaine.., op.cit.., p 558. 
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مهت السلطات االستعمارية بإعادة استدعاء عندما  1943نفس الصعوبات لوحظت يف شهر جويلية 

جندي متمرد عن  11129، حيث مت إحصاء يف عمالة اجلزائر لوحدها حوايل 1936و  1935دفعات سنوات 

 يف دائرة 674من بني  581يف مدينة اجلزائر، و  1518من بني  980منهم . مسجل 56545اخلدمة من بني 

  1.البليدة

واضحا يف رفض التجنيد و على التصرفات اليت جترأ اجلزائريون على  كان تأثري حزب الشعب اجلزائري

مواجهة السلطات االستعمارية ا، األمر الذي جعل السلطات االستعمارية تقدم على توقيف العشرات من 

غري أن ذلك مل .مناضلي احلزب يف اجلزائر و البليدة حبجة أم قاموا بالرتويج لفكرة العصيان ضد التجنيد

ب املصاليون الذين هددوا بالضغط على السلطات االستعمارية ألم ببساطة مل يهضموا وجود زعماؤهم يعج

  .يف السجن بينما كان الشيوعيون يتمتعون باحلرية خارج أصوار السجون

رغم االعتقاالت اليت طالت حزب الشعب، متكن أعضاءه من إعادة تشكيل اللجنة املركزية بقيادة 

مشرتك  500، حيث وصل عدد املشرتكني يف احلزب إىل 1942بداية من خريف " دباغني األمني"الدكتور 

  .قاملة و موندويف و بونه و تلمسان و شرشال و خاصة البليدة: موزعني عرب مراكز حساسة يف كل من

الذي أصبح هو األخر يشدد على السلطات الفرنسية من " فرحات عباس"هذا الواقع حرك مشاعر 

و إذا مل نتوصل إىل اتفاق .. لن يتم جتنيد الشعب اجلزائري إذا مل يعرف ملاذا حيارب:"ه املتتالية خالل خطابات

   2.."مع احلكومة فسوف أنزل إىل الشارع

هذه املعارضة وجدت جذورها يف التوزيع غري العادل للمنح بني األوروبيني و املسلمني، حيث مقابل 

من هنا يبدأ تذمر املسلمني . فرنك لعائلة جزائرية مسلمة 7920طى فرنك لعائلة أوروبية متوسطة، تع 15300

اجلزائريني ألم ال يفهمون هذا الرتاجع للسلطات االستعمارية اليت كانت قد وعدم مبساواة، كانوا قد 

  3.استحقوها بعد االنتصارات احملققة يف ميادين املعركة خالل احلملة على تونس

فلم تعطي النتائج املرجوة حيث شهدت املرحلة األوىل من عملية  التونسينيأما عملية جتنيد املسلمني 

غري أن اجلنود . Peltier" بلييت"التجنيد اخنراط حوايل مائة تونسي مت جتميعهم يف كتيبة خمتلطة بقيادة النقيب 

قدمة، األمر الذي املسلمني كانت هلم املهام القذرة حيث أجربوا على تأدية أعمال شاقة يف جبهات القتال املت

جعلهم يفقدون الرغبة يف مواصلة املعركة حتت السلطة الفرنسية مما دفعهم باللجوء إىل اجليش األملاين و 

   4.أملاين" مالزم"بقيادة " الفيلق اجلزائري" فتم جتميعهم يف . االخنراط يف صفوفه
  

  المسألة التونسية لتصعيدمتضاربة الدعاية استمرار ال -2

                                                 
1- AN, F60-811, région d’Alger, subdivision de Blida, rapport de l’officier des affaires musulmanes du 12 
juin 1943.(Cite par: Levisse Touze.., L’Afrique du nord.., op.cit.., p.) 
2- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord.., op.cit.., p 345. 
3- AN, F60-812, bulletins mensuels d’information et de documentation sur la situation politique établis par la 
sécurité générale du gouvernement général, datés du mois de juillet 1943.( Cite par Levisse Touze.., p.) 
4- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., p 202. 
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لية الدعائية بعد نزول قوات احللفاء يف مشال إفريقيا يف االجتاهني املتعاكسني،بني احللفاء تواصلت العم  

و دول احملور، و ذلك لغرض تغطية النقائص اليت كان من املمكن أن تؤثر يف جمريات العمليات العسكرية 

  .خاصة مع نقص األخبار و تضارا عرب القنوات املختلفة اليت سخرت هلذا الغرض

-، أن الدعاية األملانية قد ازدادت انتشارا بعد اإلنزال األجنلواملفارقات العجيبة عند دول احملور من

أمريكي،فكثفت اإلذاعات األملانية من نشاطها و هامجت اخلائنني و طالبت من اجلنود الفرنسيني و اجلزائريني 

و أقدم على إقالة " جريو"صرفات اجلنرال ت رالذي أنك" بيتان"البقاء أوفياء لقائدهم الشرعي و هو املارشال 

  ".دارالن"اجلنرال 

إذاعة "و " إذاعة شتوتغارت"و بقيت برامج ".ساكسون - الغزاة األجنلو"فقاموا بتحريضهم على حماربة 

، "املعادي"، عن طريق املروج لدعايتها "إذاعة باريس"كما قامت . تستقطب إليها املستمعني املسلمني" باري

كما طالبتهم بعدم تسليم أسلحتهم لألمريكيني و االستعداد . للعصيان و اهلروب من اجليش بإطالق محلة

  .للحرب االستقاللية القادمة

الكفاح : "عندما مت تأسيس قناتني جديدتني و مها 1943تطورت هذه الدعاية مع مطلع سنة 

ت و املناشري  الصحافة تلعب دورها فأصبحت اإلذاعا. Libération" التحرير"، و La lutte sociale" االجتماعي

خلق نوع من الفوضى بإعالنه عن قصف " يونس البحري"و حاول . الدعائي يف الرتويج إىل أخبار خاطئة

أما املساجني األملان و اإليطاليني الفارين من املعتقالت .جوي أملاين حمتمل كل ما دعت الضرورة إىل ذلك

  1.ساط السكان اجلزائريني يف القطاع القسنطيينفكانوا جيدون املساعدة الالزمة يف أو 

أن املسلمني اجلزائريني يرغبون يف انتصار " املكتب الثاين"أما يف منطقة قاملة، فقد أوردت مصاحل 

  2.األملان ألن ذلك سوف ميكنهم من استعادة أراضيهم من الكولون الفرنسيني

اء لتغطية ضعفها، فامت أعضاء من مل يبق أمام اإلدارة االستعمارية سوى البحث عن كبش فد

غري أن الواقع  . حزب الشعب اجلزائري بضلوعهم يف الدعاية األملانية و الرتويج هلا يف األوساط اجلزائرية املسلمة

  .من سجنه قد منع على أعضاء احلزب التقرب إىل دول احملور" مصايل"كان غري ذلك باعتبار أن 

ة مواضيعها املفضلة كمحاربة السامية و خيانة اجلنراالت نشطت الدعاية من كل جوانبها، مطور 

و ما زاد األمور أكثر حدة، هو انتشار املظليني من املعسكر العدو يف اجلزائر األمر الذي اعتربه .الفرنسيني

و أصبحت تطلق إشارات مضيئة جتاه طائرات قوات احملور ".للطابور اخلامس"البعض على أنه انتشار 

                                                 
1- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie.., op.cit.., pp 203-204. Et voir aussi : Jauffret Jean Charles.., 
op.cit.., T1, 
2- Archives du SHD, série 1H2811, 2e bureau, état-major de la division de Constantine, bulletin de 
renseignements n° 48, daté du 15 mars 1943. Cité aussi par : Jauffret Jean Charles.., op.cit.., p 39. 
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بدأ سكان  1943و يف شهر ماي  1.اكن املسكونة من طرف اإليطاليني حىت يتم جتنيبهم القصفباألمإلعالمها 

  2.منطقة القبائل يتفاءلون بنصر أملاين على قوات احللفاء

دورا هاما يف دعم  3كما لعبت الصحف و االت، و اخلرباء املتعاونني، و املساجني الفارين،

و نذكر . و كان تأثريها كبريا يف عمالة وهران. معظمها يطبع يف برلنيأما الصحف فكان . السياسة األملانية

4.اليت لقيت رواجا بني األوساط املساندة للمحور  Le Signal" اإلشارة"منها جملة 
العامل "عن جملة  أما  

منها يف  ، فقد حجزت املصاحل األمنية الفرنسية عددا"لشبونة"اليت كانت تطبع يف العاصمة الربتغالية " العريب

  5.مبدينة وهران 1943جويلية 

عمدت أملانيا إىل توزيع املناشري اليت كانت تكتب باللغة العربية و توزع على اجلزائريني، كما حدث  

أيها :"، حيث عثر على منشور بعنوان1943بدائرة مستغامن خالل شهر مارس " سيدي علي"ذلك يف بلدية 

ملن  Laisser passer" رخصة للمرور"و اعترب مبثابة . بقوات احملور حيث اجلزائريني على االلتحاق" اجلنود

أما يف دائرة معسكر، فقد عثر على منشور حيمل نفس مواصفات املنشور األول، و يف نفس الفرتة   6.حيمله

، و الذي محل انتقادات الذعة للحلفاء، و حث اجلزائريني على "نداء إىل املغاربة: "الزمنية، حيمل عنوان

7.النضمام إىل صفوف احملورا
 

 ؟ سكانالهل تفاعل معها : و من هنا نتساءل جلزائرنيا يف معظم مدن اجتسدت الدعاية األملانية ميدا

، من خالل مسلوكياملسنا جليا تأثري الدعاية األملانية على اجلزائريني و  يف الواقع، لقدي درجة؟ و إىل أ

من وصف هتلر " الرباح"العائلية، مثل األعراس، حيث مل يتوان  املناسبات اليت كانت تقام خالل احلفالت

كما تفنن شيوخ   8.عندما يهم جبمع األموال املهداة من قبل احلاضرين إىل أهل العريس" باحلاج الزعيم"

احللقات األسبوعية اليت كانت تقام يف األسواق الشعبية مبدح خصال هتلر عرب ترديدهم لقصائد الشعر 

  9.نت أماهلم فيه كبرية لتخليصهم من االستعمارامللحون و كا

كل أماهلم يف موقف مؤيد لسكان مشال إفريقيا يف عملية مواصلة   يف املقابل، كان احللفاء يضعون

كما كان للموقف الفرنسي أثاره يف حتديد ج .املعارك و القضاء على القوة األملانية، على وجه اخلصوص

  ".ديغول"تبنته حكومة املنفى بقيادة اجلنرال الدعاية الفرنسية اجلديد الذي 

                                                 
1- Faligot (Roger) et Kauffer (Rémi), Le croissant et la croix gammée, les secrets de l’alliance entre l’islam et 
le nazisme, d’Hitler à nos jours, éditions Albin Michel, Paris, 1990, p 118. 
2- AN, F60-811, 19e région subdivision d’Alger, et de Tizi-Ouzou, rapport  mensuel du15 mai au 15 juin. 
3- A.W.O, Pref. Oran, CIE Oran, N° 379, juillet 1941. Et aussi: CIE Oran, N° 127, avril 1941. 
4- A.W.O, B, 4477, dossier presse indigène, Pref. Oran, CIE, N° 623, décembre 1942. 
5- A.W.O, B, 4476, Police spéciale, Oran, N° 2279 du 14/07/1943.  
6- A.W.O, B, 4477, rapport du CIE Oran, N° 280 du 23 mars 1943. 
7- A.W.O, B, 4477, rapport du CIE Oran, N° 279 du 23 mars 1943. 
8- A.W.O, B, 4476, Police spéciale, Oran, N° 2601 du 20/07/1943. 
9- A.W.O, Préf. D’Oran,  CIE, N° 225.., Septembre 1942. 
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، حىت قبل أن "لندن"و بدأت تبث من إذاعة "ديغول"سارت دعاية حكومة املنفى بقيادة اجلنرال 

. على اهلدنة، و استمرت بنداءاا حنو شعوب املستعمرات الفرنسية و خاصة منها اجلزائر" بيتان"توقع حكومة 

 ضعوا ثقتكم" 1:جاء فيه" لندن"عرب أمواج إذاعة  1940جوان  18يوم " لديغو "و قد جاء يف خطاب ألقاه 

و من ..أقول لكم أن األمل ال زال قائما بالنسبة لفرنسا..  ، إنين أحتدث إليكم من باب معرفة الوقائعفينا

يف هذا  و..و مل خنسر شيئا ما دام أن هذه احلرب عاملية..نفس اإلمكانيات اليت هزمتنا، ميكن أن يأيت النصر

و يف يوم ما ستتمكن هذه القوى من حتطيم العدو، .. العامل احلر، هناك قوى عظمى مل تدخل املعركة بعد

هذا هو هديف ..عندها، ميكنها استعادة حريتها و عظمتها..يومها على فرنسا أن تكون حاضرة للنصر

2"صدى وهران"و قد أوردت جريدة ..."الوحيد
هذا . يف أحد أعدادها" ديغول"مقاال مطوال لنداء اجلنرال  

و   3.دفع بربيطانيا إىل االعرتاف باجلنرال ديغول كزعيم حلكومة املقاومة الفرنسية يف املنفى املوقف هو الذي

اهتم هلذا األمر، ألنه كان ميثل إحدى اخلطوات الرئيسية لوقف التقدم األملاين حنو قد نفسه " تشرشل"كان 

  .بالده

ذلك ختوفا من أن  فأحدث 1942،4غولية يف القطاع الوهراين خالل صائفة كما نشطت الدعاية الدي

اجلزائريني يف ديسمرب  Darlan" دارالن"و قد دعا األمريال  5.تفتح جبهة قتال جديدة يف إفريقيا الشمالية

 إن فرنسا لن تتخلى عن واجباا جتاه: "إىل نصرة جيوش احللفاء و حكومة فرنسا احلرة، وكما قال 1942

  .غري أنه مل يعش طويال و مت اغتياله يف نفس الشهر 6..."املسلمني

و حىت بعد انتصار القوات املتحالفة يف مشال إفريقيا، تواصلت الدعاية الفرنسية الديغولية مركزة على 

يف هذا و . ضرورة جتنيد اجلزائريني يف مقابل تقدمي الوعود بإجراء اإلصالحات الضرورية اليت ينتظرها اجلزائريني

، حيثهم فيها على الرتكيز و 1943تعليمة إىل رؤساء العماالت الثالث، يف جوان " ديغول"اإلطار بعث اجلنرال 

 العمل على تغيري عقلية اجلزائريني جتاه حكومة فرنسا احلرة، كما جرهم إىل حماربة دول احملور عكس ما كانت

   7".فيشي"عليه األمور يف عهد حكومة 

وضاع، اجنذبت دعاية الدول املتحالفة هي األخرى حنو استعمال وسائل متنوعة جللب و متاشيا مع األ

اجلزائريني حنوها نذكر منها؛ االهتمام باندين اجلزائريني القدامى و اجلدد، و التوزيع ااين للمواد الغذائية، و 

مة مبنطقة الغرب اجلزائري زيارة دار العسكري بوهران و تلمسان، و االتصال بعدة شخصيات جزائرية مسل

                                                 
1- Reinhardt (Marcel).., op.cit, p 478.  
2- A.W.O, dossier presse, L’Echo d’Oran, du 18/06/1940. 
3- New-York Times, « British government recognizes Gen.Charles de Gaulle as leader of group to maintain   
    French resistance », June 28, 1940, p 01. Cité par: Chronology Of International Events, March 1938 To      
    December 1941, Issued By The Department Of State, December 18, 1941. ( Department of State, bulletin,  
    December 27, 1941, p 590.) 
4- A.W.O, ( BP), P/O, 201, CIE  N° 470.., Août 1942. 
5- A.W.O, ( BP), P/O, 201, CIE  N° 582..,  novembre 1942. 
6- Nouschi (André)  , La naissance du nationalisme, op.cit, p 132. 
7- A.W.O, B, 4480, rapport du commissariat à la coordination des aff.musul, N° 2, Alger le 21 juin 1943. 
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أخ املستشار " اللوت"من سيق، و " ابن ديدونة حممد"نائب مايل سابق، و " ابن حليمة حممد: "نذكر منهم

  1.مستشار عام" ابن خدة بلعريب"العام بسيدي بلعباس، و أخريا، 

و لو كان اغتنم احللفاء وترية االنتصارات للتقرب أكثر فأكثر من شخصيات جزائرية أخرى، حىت  

، حيث كان بعض "التازي إدريس"مستشار عام، و " باشتارزي بن عودة"ذلك بطرق غري مباشرة، منهم 

و تشري إحدى تقارير الشرطة إىل أن أحد  2.اليهود يقومون بدور الوساطة بني األمريكيني و اجلزائريني املسلمني

إن : " ني يف ضواحي عني متوشنتاجلنود األمريكيني، و هو من أصل عريب، يكون قد صرح للجزائري

3..."األمريكيني يهتمون بالعرب مثلما يهتم اإلجنليز باإلسرائيليني
 

واصل احللفاء دعايتهم بفتح مراكز وثائقية عرب مدن عديدة من العمالة الغربية، و قاموا بعرض الصور 

و . حلريب يف سبيل القضاء على النازيةو توزيع املناشري و الدوريات باللغة العربية و الفرنسية تتعلق مبجهودهم ا

، إىل جانب الة األمريكية  L’Auditeur arabe" املستمع العريب"بيعت جمالت بأمثان رمزية، منها جملة 

كما كانت تصل جرائد من .1943، اليت أصبحت تباع يف مدينة وهران منذ نوفمرب La victoire" النصر"

برعاية القنصل العام اإلجنليزي   Nouvelles de la semaine" األسبوعأخبار "املغرب الشقيق أمهها جريدة 

، La charte de l’atlantique" وثيقة األطلسي"و كلها عمدت إىل نشر مقتطفات من  4".طنجة"يف مدينة 

األمر الذي مل تتجاهله األوساط   5.اليت أذيعت حمتوياا عرب إذاعة لندن، و إذاعة موسكو، و إذاعة واشنطن

   6.اجلزائرية الكيسة

حاولت " فيشي"هكذا نرى بأن الدعاية االستعمارية اختلفت أهدافها من معسكر ألخر، فحكومة 

حفظ ماء الوجه لكربياء فرنسا املكسور بعد اهلزمية و التوقيع على اهلدنة املذلة، بإتباعها سياسة دعائية مدعمة 

" اللجنة الفرنسية للتحرير الوطين"نسا املفقود بتشكيله حاول إنقاذ شرف فر " ديغول"بالوسائل القمعية، و أن 

بريطانيا، مث بعدها الواليات املتحدة األمريكية، اليت متكنت بفضل : و اعتماده على حليف فرنسا التقليدي

إمكانياا العسكرية كسب تعاطف اجلزائريني الذين كانوا يأملون يف أن تتحسن ظروفهم عما كانت عليه من 

صة الطبقة السياسية و املثقفة، اليت رأت يف ذلك فرصة الستئناف نشاطها السياسي و مطالبة قبل، و خا

  .القوات املتحالفة حبقوق الشعب اجلزائري
  

 ا�رھ�ن ا�,��ري ا�
ر��� �� ا���د ��وش إ�ر���� -3
  

                                                 
1- A.W.O, B, 4477, rapport du CIE Oran, N° 280 du 20 mars 1943. 
2- A.W.O, B, 4477, rapport du CIE Oran, N° 280 du 20 mars 1943. 
3- A.W.O, B, 4477, rapport de police N° 1237, du 22 avril 1943. 
4- Voir avec les bulletins CIE Oran, N° : 663, Septembre 1943/ N° 696,Octobre 1943/ N° 729, Novembre       
     1943/ N° 86, de Février 1944. 
5- Mekhaled (Boucif), Chronique d’un massacre, 8 mai 1945 : Sétif, Guelma, Kherrata,  édit. 
Syros,.Paris,1995,p 26. 
6- A.W.O, P/O, CIE Oran, N° 107 de janvier 1943. 
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بط اليت أعدت للحملة على تونس، و يف حماولة لر  1بإلقائنا نظرة خاطفة على اخلريطة العسكرية

فرنسا، قد شاركت يف هذه احلملة، إىل  إىل أحداثها، نتوصل إىل حقيقة مفادها أن هناك ثالث جيوش تنتمي

جيش إفريقيا املساند للحلفاء و أخريا الكتائب  القوات الفرنسية احلرة، و و هي؛. جانب القوات املتحالفة

وغرافيا املستفيضة حول املعارك اليت دارت يف كما أن البيبلي.اإلفريقية اليت كانت حتارب يف صفوف قوات احملور

تونس ال تتطلب منا دراسة وافية يف موضوع دراستنا، ما دام أن املراد هنا هو توضيح العالقة اليت ربطت يف 

مرحلة حساسة بني القطرين اجلزائري و التونسي عرب أحداث و مواقف كان هلا التأثري البالغ على وجود تواصل 

  .حقيقي

هذا الصراع السياسي بني الرجلني  2.بل، جند من الضروري توضيح خطوط القوة هلذا الرهانيف املقا

يف تونس، اجلنرال " املقيم العام"قد أمهل الوجود الفعلي و التأثري املباشر لشخصية مثل تلك اليت كان يتمتع ا 

أكيد الفعلي هلذا التهميش، أقبل و مع تطور العمليات العسكرية و اشتداد املعارك، و للت. Esteva" إيستيفا"

التونسية  Kef " الكاف"، نائب رئيس عام يف منطقة Jurion" جوريون"على تعيني اجلنرال " جريو"اجلنرال 

حىت يبني له بأنه أصبح أداة بني أيدي  األملان يف " إيستيفا"اخلاضعة لسيطرة قوات احللفاء، خلفا للجنرال 

  .تونس، و أنه مل يعد ميثل فرنسا

  )  Les forces françaises libres(القوات الفرنسية الحرة  - 

هذا الفرع من القوات الفرنسية كان مغيبا عن مسرح األحداث يف مشال إفريقيا منذ أن استسلمت 

و مل ينشط على هذا .، و إبرامها للهدنة مع القوات األملان1940فرنسا للجيوش األملانية بعد هزميتها يف جوان 

، و حتديدا عند انطالق 1942بعد نزول قوات احللفاء يف مشال إفريقيا يف الثامن من شهر نوفمرب  احملور إال

  .1943و مطلع سنة  1942التحضريات اليت سبقت احلملة على تونس مع اية سنة 

فمع . بدأت القوات الفرنسية احلرة تتوافد على مشال إفريقيا يف دفعات متتالية لكل منها تأثريها اخلاص

، تنشط يف حمور خط SAS، أصبحت أربعة فرق من املظليني، املنتمية إىل 1943مطلع شهر جانفي من سنة 

" كتيبة مشاة البحرية"و يف شهر فرباير التحقت كل من ". سفاقس و قابس"السكة احلديدية الرابط بني 

                                                 
  . 8ينظر للخريطة العسكرية يف امللحق رقم  -  1
فرنسية يف مواجهة جيوش احللفاء عرب بوابة احلملة العسكرية لقوات يف هذا الباب هناك العديد من الكتابات اليت أبرزت دور خمتلف اجليوش ال - 2

  :غزيرة نوجزها يف املصادر و املراجع التالية" بيبليوغرافيا"هذا الدور قيمته .1943احللفاء اليت شنتها على األراضي التونسية بداية من سنة 

- Lesouef Pierre, « La campagne de Tunisie », In Dictionnaire de la seconde guerre mondiale, T2, pp 1821-
1827. 
- Martel André, « Les forces françaises pendant la campagne de Tunisie novembre 1942-mai 1943, rôle et 
signification », in actes du colloque international sur ; L’Histoire de la campagne de Tunisie, Paris, 1982, pp 
221-237. 
- Martel André et autres, Histoire militaire de la France de 1940 à nos jours, T4, Paris, pp 190-194. 
- Clayton Anthony, Histoire de l’armée française en Afrique 1830-1962, éditions Albin Michel, Paris, 1995. 
- Vincent Jean-Noël, « Les armées françaises pendant la seconde guerre mondiale 1939-1945 », In colloque 
international de l’Institut des Conflits Contemporains, Paris, du 7 au 10 mai 1985. 
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ة احلرة، بأقصى اجلنوب التونسي  و للفرقة الفرنسي" الكولون امليكانيكية األوىل"املتواجدة يف احمليط اهلادئ، و 

" ططوين"مارس املرابطة مبنطقة  12يف  Leclerc" لوكالر"، للجنرال Force L" بالقوة ل"منه التحقت 

Tataouine.  

اليت كانت تسيطر عليها القوات " فزان"ضعف قوات احملور، تقدم حنو واحات " لوكالر"ملا أدرك 

و بعدها التحق جبنود أملهري الفرنسيني  ،"مونتغومري"باجلنرال الربيطاين  اإليطالية و سيطر عليها و التقى هناك

  .بعدما كان مندمج يف صفوف اجليش الربيطاين الثامن Delay 1"دوالي"التابعني للجنرال 

قصر "يف منطقة ' ل'بقي االتصال قائما بني خمتلف القوات على أرض املعركة، حيث اشتهرت القوة 

كلل بنجاح   هذا العمل. طية اجليش الربيطاين الثامن من جهة الغرب إىل غاية شهر مايو قامت بتغ" الرحيان

  .'قابس'باجتاه منطقة ' جبل امللعب'باهر يف منطقة 

أين " مدنني"متوجها حنو  1943أفريل من سنة  18، طربق يف 1er DFLغادر اجلزء األكرب من قوات 

امتنانه " جريو"و قدم اجلنرال ".تكرونا"أين شارك يف معارك  Enfidavilleجتمع فيها قبل أن يواصل طريقه حنو 

شكرا صديقي : " مدينة طرابلس حيث صرح" لوكالر"إىل القوات الفرنسية احلرة مبجرد دخول قوات اجلنرال 

ممضاة من طرف ..." إليك امتناين.، حتية خالصة إىل رجالكBadhouالعزيز، إن طرابلس تذكرين مبدينة 

بااللتحاق " جريو"كبرية يف إقناع " لوكالر"أفريل، و كانت أمال  2لقاء الرجلني يف قابس يوم فكان 2".جريو"

لكنه مل يفلح يف ذلك بالرغم من صداقة الرجلني القدمية اليت تعود إىل أيام كانا يف " ديغول"بصفوف اجلنرال 

  .املغرب معا

القوات املرابطة يف : ليت مجعت بنيهكذا، اجتمعت املقومات األساسية للقوات الفرنسية احلرة و ا

التشاد، و القوات اآلتية من بريطانيا و احمليط اهلادئ، و امللتحقون من سوريا، الذين كان يقودهم كل من 

  ".بئر حكيم"بطل معركة  Koenig" كونيغ"الذي كان يساعده  Larminat" الرمينات"و " لوكالر"اجلنرال 

أظهر جليا الشرخ الكبري  3ماي، 20يف " ألكسندر"رفقة " جريو"ه غري أن االستعراض العسكري الذي نظم

الذي ال زال يالزم فرنسا احلرة و الطريق الطويل الذي ال بد من قطعه حىت يتسن إعادة تنظيم اجليش الفرنسي 

  .و ذلك بالرغم من األصداء اإلجيابية ملعظم صحافة مشال إفريقيا. من جديد

ضع اجلديد، مطالبة عدد كبري من املدنيني و وحدات عسكرية أما يف تونس، فقد أدى هذا الو 

ما زاد يف عمق  4.اجلزائريني، باملطالبة باالنضمام إىل قوات فرنسا احلرة للصباحيةبأكملها، خاصة الفيلق الرابع 

                                                 
1- Archives du SHD, 5P2, journal de marche du général Giraud, prise de contact avec la colonne Leclerc le 
14 janvier ; le général Delay rencontre le général Leclerc le 2 février. Voir le : Fonds Leclerc. 
2- Martel (André) et Autres, Histoire militaire de la France de 1940.., op.cit.., p 195. Et voir aussi :  
- Journal : La Vigie Marocaine.., du mois de Janvier1943. 

غري أن . يف هذا االستعراض قامت كل قوة من القوات الفرنسية احملاربة باالستعراض لوحدها يف حماولة منها إظهار قوا و تفوقها العسكري  -  3

  :ذر إىل كل منين. الشيء اإلجيايب هو جلوس كل القادة العسكريني الفرنسيني جنبا إىل جنب يف املنصفة الشرفية اليت شيدت هلذا الغرض

- A.W.A, Dossier presse, La Dépêche Algérienne, du 20 mai 1943. 
4 De Gaulle (Charles), Mémoires de guerre.., L’appel.., T1.., op.cit.., p 469. 
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عرف كيف يبطئ هذه احلركة اليت أخرت " كاترو"إال أن اجلنرال ".ديغول"و " جريو"االختالف السياسي بني 

  1.الحتاد السياسي بني الرجلنيا

  )L’Armée d’Afrique(. جيش إفريقيا -

جندي  100000قرابة  général Juin" جوان"جندت القوات الفرنسية جليش إفريقيا حتت قيادة اجلنرال 

  :الذي كان يضم كل من Le 19éme corps d’armée،19انضوت حتت لواء الفيلق 

 La division de marche de Constantine. فرقة مشاة مدينة قسنطينة - 

  La division de marche d’Alger. فرقة مشاة مدينة اجلزائر - 

  La division de marche d’Oran. فرقة مشاة مدينة وهران - 

  La brigade légère mécanique. اللواء امليكانيكي اخلفيف - 

  Le groupement des Aurès. مجهرة منطقة األوراس - 

  La 1ère division de marche du Maroc. وىل ملشاة املغربالفرقة األ - 

بطلب من  1942نوفمرب  25يضاف إىل كل هذه الوحدات العسكرية، وحدة جديدة استحدثت يف 

 Monsabert ".رمون صاب"، اليت أوكلت قيادا للجنرال "وحدة املتطوعني إلفريقيا"، و هي "جريو"اجلنرال 

خليط من كل األجناس اليت تقطن مشال إفريقيا و ضمت عدد كبري من شباب  و كانت هذه الوحدة عبارة عن

نوفمرب، و عدد من األهايل و اليهود و األسبان و اجلمهوريني و قدماء األلوية العاملية  8املقاومة الذي ظهر يف 

حتت قيادة  Tobroukرجل متركزت إىل الشمال من طربقة  2000و وصل عددها إىل . و بعض األجانب

 2.الربيطانيني، مث حتولت حتت القيادة األمريكية عندما بدأت املعركة حنو بنزرت

انقسمت القيادة العليا للقوات املرابطة يف تونس إىل مجهرتني مث إىل مخسة، كلها منبثقة من تونس و 

ا يف بعدها، انضمت إىل لواء الفيلق التاسع عشر، مث أعيد تنظيمه.قسنطينة مجعت حوايل عشرة أالف رجل

و بذلك أصبح حتت تصرف اجلنرال .Bataillonsأفواج  6إىل وحدات مشاة مشكلة من  1943فرباير من سنة  18

، و Koeltz" كولتز"،و لواء الفيلق التاسع عشر للجنرال Barré" باري"كل من، قوات تونس للجنرال " جوان"

  ".دوالي"مجهرة لقوات الصحراء للجنرال 

حتدد األهداف  نوفمرب، 30 و 21و  13 مؤرخة يف "جريو"ن اجلنرال كما وجهت ثالثة تعليمات م

املشاركة يف احلملة على تونس و وضع إسرتاتيجية لتكوين جيش فرنسي : ، و هي"باري"املنوطة للجنرال 

من أجل حترير  بدور حاسم ئرة يف أوروبا و قادر على أن يقومعصري قادر على تأدية مهامه يف احلرب الدا

                                                 
جيوش إفريقيا اليت يصل  ل من مضاهاة أعداد.ف.و العشرة أالف من قوات د' ل'من حيث العدد، ال ميكن للثالثة أالف رجل من قوات   -  1

وسعت عددها إىل مثانني ألف رجل شاركت يف احلملة على تونس، مما يوضح جليا اهلوة اليت تفصل بني قوات فرنسا احلرة و جيوش إفريقيا و اليت ت

  :ينظر يف هذا الباب إىل .أكثر بفعل هذه اإلغراءات املتواصلة بني الطرفني
- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord dans.., op.cit.., p 334. 
2- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord dans.., op.cit ., p 334.  
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قائمة على تعطيل تقدم القوات األملانية إىل غاية  كانت  مهمة القوات الفرنسية يف تونسا أن كم  .فرنسا

  1.متكني القوات الصديقة من إجياد منفذ هلا و احملافظة على بنزرت

القوات الفرنسية اجم : وضعت املعامل الكربى للحرب على دول احملور يف تونس على النحو التايل

أما القوات املرابطة يف .باجة-ت املتحالفة من الشمال على طول خط سوق األربعاءمن اجلنوب، و القوا

" جماز الباب"نوفمرب يف مقاطعة  19فقد بدأت معركتها ضد اجليوش األملانية منذ " باري"تونس، بقيادة اجلنرال 

Medjez el-Bab من أجل تغطية تقدم القوات الربيطانية و األمريكية و الفرنسية معا.  

أما . ن هدف احللفاء واضحا من وراء هذه املعركة يف تونس، أال وهو طرد قوات احملور من تونسكا

فكانت مهمته حشد عدد كبري من القوات الفرنسية يف املعركة حىت يؤثر على األمريكيني الذين  " جوان"اجلنرال 

وصلت املسامهة الفرنسية يف ربيع  و قد. كانوا قد وعدو بإعادة التوازن للقوات الراغبة يف القتال ضد األملان

   2.حمارب 80000إىل حدود  1943
  

 ) La Phalange africaine (. الكتيبة اإلفريقية -
 

ظهرت يف اجلهة املقابلة قوات موازية، يف تونس، كانت مهمتها استعادة أجزاء اإلمرباطورية و القتال 

حيث أبقى اجلنرال .لشديد داخل القوات الفرنسيةإىل جانب قوات احملور، األمر الذي أثبت جليا االنقسام ا

  ".بيتان"حتت السلطة األملانية و أظهر الطاعة الكاملة للمارشال " فيشي"على نظام " إيستيفا"

، مما جعله Rahn" راهن"حتت مراقبة الوزير املفوض املطلق الصالحية " إيستيفا"وضعت قوات اجلنرال 

 Serviceري أن احلزب الشعيب الفرنسي و مصاحل تنظيم جنود الفيلق غ.يتبع طريق التعاون مع قوات احملور

d’ordre légionnaire الفال"، قاموا بإنشاء خاليا حقيقية داخل تونس و عزموا على تطبيق سياسة "Laval 

  .احبذافريه

، إنشاء قوة مشرتكة تكون SOL، قائد Joseph Darnan" جوزيف دارنان"، قرر "تورش"غداة عملية 

" جاك بونوا مشني"يف احلقيقة، صاحب الفكرة كان ". فيشي"ة يف نفس الوقت لألملان و حلكومة خاضع

Jacques Benoit-Méchin بالتشاور مع األملان، سوف ميكن فرنسا من " كتيبة إفريقية"، الذي اعترب أن إنشاء

 3.استعادة إفريقيا

                                                 
1- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord dans .., pp 334-335. 
2- Ibid.., p 335. 
3- Faligot (Roger) et Kauffer (Rémi), Le croissant et la croix gammée.., op.cit.., pp 118-119. 
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ب الشعيب الفرنسي، بدور احملرك ، عضو نشط يف احلز Georges Guilbaud" جورج قيلبو"قام كما  

، وزير االتصال Paul Marion" بول ماريون"عندما أرسل إىل تونس يف شهر ديسمرب و كلف باملهمة من طرف 

  1".الفال"يف حكومة 

، بعد فشل 1942مع بداية سنة   Légion Tricolore"فوج ثالثي األلوان"أما يف فرنسا، فقد مت إنشاء 

، برفع فيلق Platon" بالتون"حيث قام اجلنرال .Bolchévisme" البلشفية"ل حماربة ، و ذلك من أجLVFمهمة 

و قد أرسل البعض  2".عبد الرمحان ياسني"متطوع حتت مسؤولية الزعيم التونسي  3000إمرباطوري متكون من 

". القوقاز"منطقة  من هؤالء إىل اجلبهة الروسية لكنهم وجهوا حنو مدن إيطالية و تونس بعد الرتاجع األملاين يف

  3".الكتيبة اإلفريقية"املنضوي حتت لواء " فيلق العرب"و انضم التونسيون إىل 

موافقة على مثل هذه املبادرة، إال أا وافقت على إرسال جلنة عسكرية متكونة من  L’OKWمل تكن 

قائد الكتيبة اإلفريقية ، الذي سيصبح Cristofini" كريستوفيين"نقيبني و مالزمني أولني حتت قيادة العقيد 

  .و حثت فرنسيي تونس على االنضمام إىل القوات األملانية و حماربة احللفاء.مستقبال

أن تصرفات املسلمني  4ما ميكن مالحظته أن هذه الظاهرة مل تنتشر يف املغرب، حيث يرى البعض

فمثال يف . لفة و تبعا للمناطقيف مشال إفريقيا مل تكن موحدة و ال متشاة خالل العمليات العسكرية املخت

الشمال التونسي نالحظ وجود جيوش منتظمة، بينما اجلنوب التونسي كان مسرحا ملعارك اجلنود اإلضافيني و 

  Méharistes et Goumistes. املشكلني من  املهاريني و القومية

  

  

  

  
  

                                                 
، للقيام مبهمة مراقبة "بيار الفال"إىل اجلزائر، بإيعاز من  1942من املتعودين على مثل هذه املهمات حيث أرسل يف سنة " جورج قيلبو"يعترب  -  1

جلنة الوحدة "مث قام بإنشاء ". جريدة تونس"و " ونسإذاعة ت"عرب قنوات " دوريو"و كلف يف تونس مبهمة الرتويج للدعاية ألنصار . نشاط احللفاء

و نظرا ".أوروبا اجلديدة"، الذي مجع بني أطيافه أنصار Comité d’unité et d’action révolutionnaire ( CUAR)" للعمل الثوري

بكات املوالية للحلفاء مع مطلع سنة لقدراته اإلعالمية، عني على رأس فرقة أمن خاصة للمراقبة و اليت قامت بتفكيك جمموعة كبرية من الش

ينظر يف . كما طلب، و حتصل، من األملان و اإليطاليني على إرسال سجناء احلرب الفرنسيني إىل املرتوبول. و تسبب يف حل قوات بنزرت1943

  :هذا الباب كل من

- Pellegrin (René), La Phalange LVF en Tunisie 1942-1943, éditions Pellegrin, Paris. 
- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord dans.., op.cit.., p335. 

و هو من الذين رفضوا التحالف األجنلو . من النشطاء التونسيني الذين قاموا بدعاية كبرية لصاحل دول احملور" عبد الرمحان ياسني"يعترب  - 2

  :ينظر يف هذا الباب إىل. سكسوين على بالد مشال إفريقيا

- Rousso (Henry), La collaboration, les noms, les thèmes, les lieux, éditions MA, Paris, 1987, p 117 et pp 
144-145. 
3- AN, F60-819, note n°89/5 du commissaire à l’information, service de l’action en France, datée du 3 
novembre 1943 adressée à monsieur le commissaire à la coordination musulmane.(Cite par : Levisse Touze.., 
L’Afrique du Nord.., op.cit.., p 335.). 
4- Martel (André), Les forces françaises pendant.., op.cit.., p 235. 
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  ا��� � ا�,��ر�� =��,�دة �و�س -4
  

، هي جزء من سلسلة معارك ميزت "معركة تونس"باسم إن احلملة على تونس اليت عرفت أيضا 

و .1943ماي  13إىل غاية  1942نوفمرب  17احلرب العاملية الثانية و اليت وقعت يف تونس يف الفرتة املمتدة من 

وضعت وجها لوجه القوات النازية األملانية و الفاشية اإليطالية مع قوات احللفاء املشكلة أساسا من القوات 

و قد ذكرت بعض املصادر أن قوام هذه .مشال إفريقيا من مستعمراتة و الربيطانية و اجليوش الفرنسية األمريكي

جندي، و  110000جندي، و اجليش اإليطايل  80000اجليش األملاين :على النحو التايلمتكونا اجليوش كان 

بني جيوش إفريقيا و جندي فرنسي ما  75000جندي أمريكي، و حوايل  95000جندي بريطاين، و  130000

  1.فرنسا احلرة
 

 ا�و*< ا�,��ري +!ل !دا�� ا��� � / 1 �و�س - أ
 

وقعت معظم املعارك اليت دارت يف مشال إفريقيا يف الشرق من القواعد العسكرية و مراكز ختزين  

بقى على لذلك كانت عملية متوين اجليوش املتناحرة بطيئة جدا، ما جعل األوضاع ت.األسلحة التابعة لإليطاليني

أين بدأت اجليوش الربيطانية تتحرك بواسطة حبريتها حيث متكنت من تضييق  1942حاهلا إىل غاية مطلع سنة 

  2.اخلناق على األسطول اإليطايل يف البحر املتوسط، مما مسح للسفن الربيطانية العبور بكل حرية

إىل األراضي التونسية يف صباح لقد شهدت البداية العسكرية تفوقا لألملان الذين متكنوا من الوصول 

بالضغط على  ،"رودولف كاهن"بواسطة السفري األملاين  ،نوفمرب، أي مباشرة بعد عملية اإلنزال، و قاموا 9يوم 

يف مقاومة أي غزو خارجي " بيتان"تعليمات املارشال ل حىت خيضع ،"إيستيفا"اجلنرال املقيم العام يف تونس،

ددي و يف العتاد احلريب كان للحلفاء الذين متكنوا من إحداث الفارق و غري أن التفوق الع 3.على تونس

" أفريكا كوربس"جندي أملاين معظمهم من جيش  275000التفوق على اجليش األملاين حيث أسروا ما يقارب 

Afrika-Korps إىل جانب عدد معترب من اجلنود اإليطاليني.  

جلوية امللكية الربيطانية إىل منع اإليطاليني من التزود بالقوات ا" مالطا"كما أدت السيطرة على جزيرة 

الثانية باألراضي املصرية أمام اجليوش الربيطانية بقيادة اجلنرال " العاملني"و مع ازام األملان يف معركة .باألسلحة

لذي مسح األمر ا.، تراجت قوات احملور إىل ما وراء خطوط الدفاع األوىل1942يف نوفمرب من سنة " مونقومري"

  .للقوات الربيطانية إىل التقدم حنو األراضي الليبية

ساعدت هذه العملية باستعادة توازن اجليوش الربيطانية اليت أصبحت تتلقى التموين بشكل منتظم 

يف وصول إمدادات إضافية للحلفاء يف اجلزء " تورش"بينما سامهت عملية .حىت ال تعاين من نقص يف األسلحة

                                                 
1- «  La campagne de Tunisie 1er décembre 1942-13 mai 1943 », In collection Mémoires et Citoyenneté, N-
34, éditions Ministère de la Défense, Paris, s.d. 
2-.Churchill  (Winston)., Mémoires sur la deuxième guerre mondiale..,t4.., op.cit.., pp 223-224. 
3- Dahms (Hellmut Günter),  La seconde guerre mondiale..,  op.cit.., p 206. 
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إفريقيا متكنت على إثرها من تطويق قوات احملور اليت وجدت نفسها بني نريان القوات املتحالفة الغريب من مشال 

  .فوق األراضي الليبية

دفاعية يف تونس كون غالبية أراضيها توجد  إمكانياتأما خبصوص قوات احملور، فقد كانت هلم عدة 

يف . زائر فهي جزء من سالسل جبال األطلسبينما احلدود الغربية مع اجل".سريت"ضمن االمتداد الغريب خلليج 

تبقى املنطقة .حني أن السواحل الشمالية لتونس بقيت مفتوحة و بالتايل مكشوفة أمام أي نشاط حبري

اليت ال ميكن " مرتفعات مطماطة"اجلنوبية، فتوجد ا سلسلة من التالل موازية للشريط الساحلي تعرف باسم 

  .ساحلية ضيقة تتجه حنو البحر التوغل عربها إال عن طريق سهول

خط "للدفاع عن تونس، كان أشهرها عسكرية  منشآتهنا متكن الفرنسيون من بناء جمموعة 

كلم، حيث كانت وظيفته الوقوف أمام أي هجوم إيطايل حمتمل   20كلم و عرضه   30الذي بلغ طوله  1"ماريث

  .يأيت من األراضي الليبية

فهناك .جيدة نظرا للسهولة اليت متنحها للجيوش املدافعة عموما، تتمتع تونس بقاعدة عمليات

خط "، بينما "تورش"اخلطوط الدفاعية يف الشمال اليت قد تقف أمام زحف اجليوش املتحالفة يف صورة عملية 

  .و بني املنطقتني توجد بعض املمرات السهلة عرب جبال األطلس. يقوم بتأمني املنطقة اجلنوبية" ماريث

ذات املياه العميقة، أبرزها ميناء تونس و ميناء بنزرت اللذان يوجدان  موانئيضا، على تتوفر تونس، أ

، األمر الذي سيسهل على اإليطاليني "صقلية"يطالية املوجودة يف كلم من القواعد العسكرية اإل 200على بعد 

يف . وية الربيطانيةنقل األسلحة بسرعة كبرية قد ال تتعدى ليلة واحدة، و ذلك لتجنب دوريات القوات اجل

يرى " هتلر"و حىت .يعطل عملية التموين قد حني أن املسافة بني إيطاليا و ليبيا تدوم يوما كامال األمر الذي

لذلك تنازلت قوات احملور عن بنغازي و .بأن تونس قادرة على الصمود لشهور أمام أي حماوالت غزو للحلفاء

تلتها قوات احملور و بقيت فيها إىل غاية املعركة الفاصلة اليت مجعت ليبيا و كثفت كل قواا على تونس اليت اح

  1943.2بني املعسكرين مع منتصف سنة 
  

  "�ورش"و �رد / 1 /� ��  دول ا���ور �ؤ�ن �!����-ب
  

 Le corps expéditionnaire Orientalأو  Eastern Task Force" خططت القوات املتحالفة املعروفة باسم  

غري أن هذه املخططات تعطلت بسبب متاطل . يف تونس بواسطة املضليني و قوات حممولة جوالعملية إنزال 

و بقي . يف اختاذ قرار ائي بشأن موقفهم من االنضمام إىل احللفاء من عدمه يف تونس،" فيشي"سلطات 

ألن . ني و احللفاءنوفمرب الذي حدث فيه االتفاق بني الفرنسي 22الرتدد يسود الطرف الفرنسي إىل غاية تاريخ 

                                                 
حيث كان اخلط الفصل بني مرتفعات  1939إىل غاية  1934طقة تونسية أعطي امسها للحصن الذي شيده الفرنسيون فيما بني من -  1

  :أنظر إىل. و البحر" مطماطة"
- Petit Larousse Illustré…, op.cit.., p 1502. 
2- Gallo (Max), Une histoire de la 2eme guerre.., 1942.., op.cit.., p 352. 
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من حتديد تاريخ واضح  امل يتمكنو  و حىت احللفاء أنفسهم.أمام كل االحتماالت بقيت املسألة مفتوحةقبلها،

  .للهجوم على تونس ما أدى إىل استحالة حتقيق األهداف

، شرع الطريان اإليطايل يف التحليق يف مساء تونس بأسطول جوي 1942مع حلول العاشر من نوفمرب   

سامهت يف بناء جسر جوي يف ظرف قياسي، سامهت من خالله  Bombardiersقاذفة قنابل  28ون من متك

قطعة مدفعية  131دبابة و  175طن من العتاد، بينما قامت السفن حبمل  581جندي و  15000بإنزال أكثر من 

  .طن من خمتلف العتاد 13000مركبة و  1152و 

مرب، لتنقل ثالثة فرق عسكرية أملانية، أمهها الفرقة العاشرة مث عادت هذه السفن مع اية شهر نوف  

 والثر"و يف نفس اليوم مت تعيني اجلنرال . و فرقتني تابعتني للجيش اإليطايل ،Panzer Division" بنزر"للمشاة 

  XC.1لقيادة الفيلق   "Walter Nehringرينغ

الذي " رينغ"ك املتعلقة باجلنرال التنظيمية، خاصة تل عان األملان أنفسهم من بعض املشاكل  

أصبحت مسعته متأثرة بالنتائج السلبية و اهلزائم اليت حلقت بالقوات األملانية يف عهده، و بانتقاداته الصرحية 

بطريقة  األمر الذي دفع بالقيادة األملانية العليا إىل استبداله. للسياسة اليت كان ينتهجها الرايخ الثالث

  ..5e Panzer Division" الفيلق اخلامس"ضم القوات اليت كان يرتأسها إىل قوات  متبعدما  دبلوماسية،

فون "تابعة لفيلق  ثقيلةمشاة من تشكيل جيش كبري يضم عدة وحدات  دول احملور متكنتو بذلك   

ىل إ ملنطقة الوسط 10e Panzer Divisionالفيلق العاشر  ، و من"بنزرت"املرابط مبنطقة  Von Broich" برويش

إىل غاية  1942يف الفرتة املمتدة من منتصف شهر نوفمرب  و متكنت Superiga" سوبريقا"جانب الفيلق اإليطايل 

طن من العتاد و التجهيزات إىل تونس مما جعل  101000جندي و  112000، من نقل 1943شهر جانفي 

  2.من هذه العملية يستاءوناحللفاء 

، "ماريث"على حتضري خمططات للرتاجع حنو خط " رومل"جلنرال شعر األملان خبطورة الوضع، فأقدم ا  

طبيعيني و رئيسيني مؤديني إىل تونس من ناحية  مدخلنيالذي سوف يسمح لقوات احللفاء بالسيطرة على 

، و بينما كان 1943جانفي  23و يف . نهاالدفاع عو بني املدخلني مرتفعات جبلية يسهل . الشمال و اجلنوب

  3.يشه حنو الغرب، متكن اجليش الثامن الربيطاين من دخول طرابلسيتجه جب" رومل"
 

 / 1 �و�س ا�� 
�ء و !دا�� ا�ز�ف- ج
  

احملاوالت اهلادفة إىل بسط السيطرة على مسرح أحداث تونس، طرأ حتول عند السلطات  مع اشتداد  

فاحنازت إىل .انيات املتاحةمن الغرب باإلمك اآلتيةاليت رأت بأنه ال ميكن مواجهة القوة " لفيشي"الفرنسية 

                                                 
1- Dahms (Hellmut. Günter).., La seconde guerre.., op.cit.., p 207. 
2-.Churchill (Winston), Mémoires de la.., t4.., op.cit.., p 225. 
3- Durand (Yves), Histoire de la deuxième guerre.., op.cit.., p 120. 
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يف نفس الوقت شرعت دول  الذين كانوا متواجدين يف الثكناتمعسكر احللفاء و شرعت يف إرسال اجلنود 

  1.احملور يف تشكيل فيلق كبري ساهم يف تفوق القوات األملانية على قوات احللفاء على مجيع األصعدة

و صادف ذلك وصول " اجلبل األبيض"قرب من نوفمرب بال 17التقت جيوش املعسكرين ألول مرة يف   

  .الذي أمر بالرتاجع خوفا من تكبد خسائر قد تكون عواقبها وخيمة" رينغ"اجلنرال 

" سيدي النصري"الربيطانية مسريا حنو تونس و وصلت منطقة " Eastern Task Force"واصلت قوات   

 23 يف" العروسة"نوفمرب مث اقرتبت من منطقة  20إىل  19يف ليلة " جماز الباب"، مث منطقة نوفمرب 18يف 

من نوفمرب، و كان يهدف خمطط احللفاء إىل اخرتاق  25غري أن اهلجوم احلقيقي األول انطلق يف .نوفمرب

  2.خطوط احملور مث االنقسام إىل كتلتني لالستيالء على تونس و بنزرت

باهلجوم على قوات احللفاء، غري " رينغ"نوفمرب حني أمر اجلنرال  25بدأت املواجهات العسكرية يف   

و فسح اال للطريان األملاين لقصف جيوش احللفاء  ،Medjez el Bab" جماز الباب"أنه تراجع ليال إىل غاية 

  .ما دام أنه كان ميلك التفوق اجلوي.الربية املتجهة غربا ملحقا ا أضرارا بليغة

العسكرية و املطارات الستقبال الطائرات اليت بدأت  يف نفس الوقت شرع احللفاء يف يئة القواعد  

من الوصول إىل  M3 Grantو يف ظل هذه الظروف الصعبة متكنت فرقة دبابات صغرية من نوع . حتط يف اجلزائر

و قامت بإتالف عدد هام من الطائرات اليت كانت موجودة يف القاعدة قبل أن " باجلديدة"القاعدة اجلوية 

  3.اء خطوط احللفاءترتاجع إىل ما ور 

من نقل الوحدات األمريكية املتبقية يف املغرب و اجلزائر حنو الرتاب " إيزاور"يف هذه الظروف متكن   

يف الشمال توجد قوة : و أعد احللفاء خمطط تقسيم جديد للوحدات العسكرية على النحو التايل. التونسي

"Eastern Task Force  5و اليت حتولت إىل اجليش الربيطاين األول املتشكل من  "أندرسن ثكيني"بقيادة اجلنرال 

للمشاة الربيطانيني الذي  38فيالق إضافية التحقت بالفيلق الربيطاين السادس للدبابات، و الفيلق  3فيالق منها 

  4.كان مرابطا يف تونس من قبل

                                                 
1- Dahms (Hellmut Günter).., La seconde guerre.., op.cit.., p 207.  
2- Ibid..., p 207.  

ر يف احلقيقة قد تطول عملية حصر األعمال العسكرية اليت قام ا الطرفان، و اليت ليست غرضنا األول من هذه الدراسة، و لكن لتوضيح الدو  -  3

حيث حلت قوات .تحالفة للتقدم حنو الداخلالذي لعبه السالح اجلوي يف التحضري للحملة على تونس، و الذي مهد الطريق أمام اجليوش الربية امل

خط دفاعي  نتاليت تبعد بثالثني كلم عن مدينة تونس، أين دش" اجلديدة"حمل قوات احملور اليت تراجعت إىل غاية منطقة " فورس طاسك أيسرتن"

غري أنه مل يفلح يف ذلك و خسر " نغري"هجوما على قوات " فيفيان إيفالك"للجنرال  78، شن الفيلق 1942نوفمرب  28بعدها، و يف . جديد

دبابات مل تتمكن من تفادي قوة القنابل املضادة للدبابات اليت نشرا قوات احملور  5مث حاول مرة ثانية، و لكنه خسر . أسري 86جندي و  28

  :ملزيد من الشروحات أنظر كل من. على حدود املدينة

-.Churchill Winston, Mémoires de la.., t4.., op.cit.., pp 260-296. 
- Dahms Hellmut .Günter.., La seconde guerre.., op.cit.., pp 198-225. 
- Charles de Gaulle, Mémoires de guerre.., L’unité.., T2.., op.cit.., (Lire le tome complet). 
- Gallo Max, Une histoire de la 2eme guerre mondiale..,T4.., 1943 le souffle de la victoire. 
4- Dahms (Hellmut Günter).., La seconde guerre.., op.cit.., p 207. 
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ط جند اجليش األمريكي فيما توجهنا حنو الوس.بينما يف اجلنوب، جند اجليش احلريب الذي يضم فيلقني  

 2و  1للمشاة و الفيلق  34و  9و  3و  1الفيلق : الثاين الذي يضم غالبية عناصر الفيالق الست التالية

  .للدبابات

هام يف كل من اجلزائر و تونس اهلدف منه توفري قاعدة " لوجسيت"بتجهيز مركب  ناألمريكيو كما قام   

و هي منطقة إسرتاتيجية متكن . قرب جبال األطلس "ناسيملكا"لوجستية هامة و متقدمة إىل غاية مدينة 

  .القادمة من اجلنوب" رومل"القوات األمريكية من وقف زحف قوات اجلنرال 

، شنت قوات احملور هجوم مضاد على جل مراكز احللفاء 1942بداية من الفاتح من ديسمرب من سنة  

إال أن قوات احللفاء متكنت من .ء إىل غاية نقطة البدايةدام أربعة أيام، متكنوا من خالله إبعاد قوات احللفا

 1000بالرغم من اخلسائر اليت تكبدا و اليت وصلت إىل " جماز الباب"الصمود يف اخلط الدفاعي شرق منطقة 

  .قطعة مدفعية 70إىل جانب فقداا لـ متلفة عسكرية مركبة 432دبابة حمطمة و  73جندي مفقود و 

باحللفاء إىل التفكري يف رد االعتبار و إاء معاناة الشعوب جراء هذه احلرب  هذه اخلسائر دفعت  

فتواصلت .1943و مطلع سنة  1942املدمرة،فشرعوا حيضرون لعملية كبرية تكون جاهزة مع اية شهر ديسمرب 

جندي  11800جندي بريطاين و  20000عملية التخطيط و التحضري إىل غاية بلوغ تعداد القوات املتحالفة إىل 

و كانت معلومات قد تسربت مفادها أن قوات .جندي فرنسي من القوات الفرنسية احلرة 7000أمريكي و 

 مشكلة من مجيع األسلحة 10000جندي إىل جانب  25000احملور تتشكل أساسا من اجلنود األملان بلغ قوامها 

  1.خرىاأل

ىل الفيلق األول للمشاة األمريكية بتوغل يف ، قامت فرقة تنتمي إمن ديسمرب 17إىل  16يف الليلة من   

غري أن . جندي إيطايل 21كلم جنوب مدينة تونس، حيث متكنت من أسر   250الواقعة " املكناسي"مدينة 

ديسمرب يف ظروف مناخية صعبة متيزت بسقوط أمطار غزيرة أعاقت سري  22املعركة احلقيقية انطلقت يف يوم 

  2.رؤية مما عطل نوعا ما نشاط الطائرات احلربيةاملركبات العسكرية و انعدام ال

خاصة بريطانية لفيلق األول األمريكي و فرقة العسكرية لقوات احللفاء التابعة لوحدات ال مل مينع هذا   

 Longstop"تالل  أسفلإىل  األوىل لقوات احملور و الوصول ، من اخرتاق اخلطوط"Cold stream Guards"تسمى 

Hill"  و منها يكون الطريق مفتوح إىل "جمردة"و اليت تطل على سهول " تبوربا"و " جماز الباب"الواقعة بني ،

  3.غاية تونس

من ديسمرب، جهز اجليش األملاين محلة مضادة متكن من خالهلا من  26لكن يومني بعد ذلك، يف   

خسائر   بل، متكبدةت قد احتلتها من قوقف زحف قوات احللفاء و أرغمها على التخلي عن املواقع اليت كان

                                                                                                                                                    
 
1- « Sur le front de Tunisie », In revue les actualités françaises, du 31 décembre 1942. Et voir aussi : 
- « Mouvement de guerre en Tunisie », In revue actualités françaises, du 19 mars 1943. 
2- « Sur le front de Tunisie »,.., op.cit.., du 31 décembre 1942.  
3- « Guerre en Tunisie, La ligne Mareth », In revue Militaria, numéro 28, hors-série, du 5 mars 1998, p 161. 
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و بذلك توقفت احملاولة األوىل للحلفاء لالستيالء . جندي من قوات احللفاء 534كبرية يف املعركة قدرت مبقتل 

  1.على تونس

وصلت األوضاع إىل طريق مسدود بفعل ظهور عدة عوائق كان هلا تأثري بالغ يف حتديد جمرى   

قد من حرارا، ظهر االنشقاق داخل احلكومة الفرنسية من فبينما كانت املعارك تف. األحداث و املعارك معا

حيث مت اغتيال األمريال .جديد فاحتا اال أمام أخطر مستقبل واجهته فرنسا االستعمارية يف مشال إفريقيا

من " جريو"بسبب سياسة التعاون اليت انتهجها مع األملان،و اختري اجلنرال  1942ديسمرب  24يف " دارالن"

و هكذا بدأ عهد جديد من الصراعات بني الفرنسيني من جهة، و بينهم و بني .لس امللكي خلالفتهطرف ا 

أفضى إىل انتصار اجلنرال  احللفاء، بينهم و بني يف األخري ، ومن جهة أخرى الزعماء الوطنيني يف مشال إفريقيا

  2.يف اية املطافعلى كل منافسيه " ديغول"
  

  ء ا��� �  / 1 �و�س ا��ر� � ا������ .��� -د
  

، بني مد و جزر، ميزه تارة 1943شهدت احلملة على تونس مرحلة جديدة يف تطورها مع مطلع سنة   

منها و  .تقدم اجليوش األملانية و تارة أخرى توغل بعض الوحدات من اجليوش املتحالفة على األراضي التونسية

التونسي من خالل مرتفعات األطلس اجلزائري، مما عناصر للقوات األمريكية اليت متكنت من دخول الرتاب 

" أفريكا كوربس"و قد ساعدهم ذلك على تقسيم جيش .مسح هلا السيطرة على حيز ضيق منحصر بني اجلبال

  .إىل قسمني متجهني حنو الشمال Von Arnim" فون أرنيم"األملاين بقيادة اجلنرال 

 3"ألكسندر جورج"رحلة احلساسة للجنرال أسندت مهمة قيادة جيوش جبهات القتال يف هذه امل  

Georges Alexander  بداية من األسبوع األخري من شهر فرباير، كما كان متفقا عليه منذ لقاء الدار البيضاء،أما

، مع احتفاظ اجلنرال Tedder Arthur 4"تيدرأرثور "قيادة القوات اجلوية املتحالفة فقد عادت للمارشال 

هذا الوضع مل يكن ليسمح  .و كانت حينها احلرب قد وصلت ذروا يف تونس.لعامةبالقيادة ا" إيزاور"

كلم من   600و هو يف مقر قيادته العامة باجلزائر، و على بعد العسكرية أن يقود العمليات " إيزاور"للجنرال 

                                                 
1- « 7 mai 1943 libération de Tunis », In revue actualités françaises, de l’année 1944. Et voir aussi : 
- «  Défilé de la victoire a Tunis le 20 mai 1943 », Ibid.., 1944. 

  .سوف نتطرق بإسهاب إىل هذه املسألة يف العنصر الثالث من الفصل الثالث -  2
، 1891، مارشال إجنليزي، ولد يف لندن سنة Alexander of Tunis" ألكسندر تونس"أول كونت ملقب بـ" جورج هارولد ألكسندر"هو  -  3

إىل  1944، مث قائدا يف منطقة البحر املتوسط من 1944إىل  1943تقلد مناصب عسكرية عديدة منها، قائد القوات املتحالفة بإيطاليا من 

 Petit: أنظر.1969تويف سنة . 1954إىل  1952، مث وزيرا للدفاع من 1952إىل  1946من " كندا"، مث تقلد منصب حاكم 1945

dictionnaire Larousse.., op.cit.., p 1102. 
، عني قائدا للقوات اجلوية 1890سنة  Ecosse" اسكتلندا"مبقاطعة  Glenguin" كلنقني"مارشال بريطاين ولد يف " أرثور تيدر"هو   - 4

يف قيادة القوات املتحالفة اليت قضت على األملان  "إيزاور"ا للجنرال مث أصبح مساعد. 1943املتحالفة يف احلملة على تونس و على إيطاليا سنة 

   .Petit dictionnaire Larousse.., op.cit.., p 1723: أنظر. 1967تويف سنة . 1945إىل  1944من 
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ود يف عني املكان له املتشنج كان ال بد هلا من قائد موج العمليات ذات الطابع املعقد وهذه . ميادين املعارك

  1.سلطة تقدير األحداث، و قادر على اختاذ قرارات قد ترهن مستقبل كل العمليات

الذي قام مبهامجة القوات " رومل"أدى ختوف األملان من أن يفقد اجليش قوته إىل االستنجاد باجلنرال   

  2.حا لألملاناألمريكية قبل أن تستقر على األراضي التونسية و تشكل بالتايل ديدا صار 

تواصل اهلجوم األملاين على املواقع األمريكية بالرغم من تراجعها حنو السهول الداخلية و استقرارها   

إال أن . يف األسبوع األول من شهر فرباير" سبيطلة"، حيث حاولوا االستيالء على مدينة "سبيطلة"مبنطقة 

دينة يف ليلة السادس عشر من فرباير و مت إخالء القوات األمريكية صمدت ملدة يومني مث اارت دفاعات امل

األملان من تسيد كل السهول الداخلية  هذه الوضعيةمكنت . املدينة يف صباح يوم السابع عشر من فرباير

  3".القصرين"و " سبيبة"للبالد التونسية، بينما تراجعت قوات احللفاء املتبقية إىل غاية مرتفعات 

فيما سيعرف مبعركة  1943فرباير  19يف " القصرين"حنو اهلجوم على منطقة الدفع بقواته " رومل"قرر   

جندي أمريكي و حطم ثلثي الدبابات  6000، حيث متكن خالل يومني من القضاء على "القصرين"

فرباير من التقدم ملساعدة  21و يف ظل هذه الفوضى النارية، قامت جيوش بريطانية يف ليلة . األمريكية

يف انتظار وصول أربعة فرق من املدفعية األمريكية سامهت يف إعادة توازن  ى الدفاع عن مواقعهماألمريكيني عل

اصطدم األملان، يف هذه األثناء، بدفاع األمريكيني الثابت عن مواقعهم و علموا أن عناصر   4.األوضاع
                                                 

وجد صعوبات كبرية يف ضبط " رألكسند"بالرغم من أنه حتصل على كامل الصالحيات يف قيادة القوات املتحالفة يف تونس، إال أن اجلنرال  -  1

فيما خيص األوضاع احلقيقية اليت قال " تشرشل"و كان له أن يصارح . اخلطة العامة للعمل وفق تعليمات القيادة العامة و زعماء القوات املتحالفة

: فقسمها إىل ثالث جيوش.العسكريني بداية من توزيع املهام و اجليوش على القادة شيءعنها أا لن تكون سهلة، و أن عليه أن يعيد ترتيب كل 

ملزيد "... مونقومري"و اجليش الثامن الربيطاين بقيادة " فريدال"، كل اجليوش األمريكية بقيادة "أندرسن"الربيطانية و الفرنسية حتت قيادة اجلنرال 

  :من الشروحات أنظر
-.Churchill Winston, Mémoires de la.., t4.., op.cit.., pp 365-366.. 
 

 21eاألملاين  21، لتصل إىل مواجهة القوات األملانية لبعض العناصر الفرنسية، حني اصطدم الفيلق 1943تواصلت املعارك مع اية جانفي   - 2

Panzer Division  ذه العناصر بالقرب من منطقة"و قضت  ،اليت تعترب املمر الرئيسي بني السفوح اجلبلية الشرقية و السهول الساحلية" فايد

 فحاولت قوات الفيلق األول األمريكي للدبابات و قوات فرنسية من. مث قامت بعملية تطويق للمنطقة اليت كان يوجد ا فرقتني أمريكيتني. عليهم

ن هذه املواقع و أيام من معارك ضارية، تنازل األمريكيون ع 3و بعد . جندما، لكنهما مل يتمكنا من ذلك أمام القوة النارية للجيوش األملانية

  :أنظر كل من, الصغرية" سبيطلة"تراجعوا إىل السهول الداخلية أين أقاموا خط دفاعي جديد بالقرب من مدينة 
- « Sur le front de Tunisie », In revue les actualités françaises, du 31 décembre 1942.., op.cit. 
- « Mouvement de guerre en Tunisie », In revue actualités françaises, du 19 mars 1943.., op.cit. 
- Dahms Hellmut .Günter.., La seconde guerre.., op.cit.., p 207. 
--.Churchill Winston, Mémoires de la.., t4.., op.cit.., pp 260-296. 

ب اختاذها ما دام أن تونس بأكملها أصبحت بيد قوات احملور، و مل دار احلديث يف املعسكر األملاين عن اإلجراءات اليت جي*� ھ�ه ا�+�وف، -  3

غري أنه فجأة توقف اهلجوم األملاين، يف ظروف كانت فيها اجليوش األمريكية تنسحب . يبقى الكثري حىت يتم القضاء على اجليش الثامن الربيطاين

ستيالء على السالح األمريكي املوجود فوق الرتاب اجلزائري مما سيعيق أن اهلدف الرئيسي من اهلجوم هو اال" رومل"و هنا قرر . يف فوضى عارمة

  :من الشروحات أنظر ملزيد . أي عملية عسكرية أمريكية قادمة من الغرب

- Pujo Bernard, Juin Marechal de France.., op.cit.., pp 140-144. 
4-.Churchill Winston, Mémoires de la.., t4.., op.cit.., pp 260-296.Et voir aussi: 
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الذي  " ماريث"ب من خط الواقعة يف الغر " مدنني"متقدمة من اجليش الربيطاين الثامن قد وصلت إىل منطقة 

 22التوقف عن اهلجوم و الرتاجع حنو هذا اخلط يف ليلة " رومل"فقرر . كان ال يزال حتت السيطرة األملانية

يف صفوف احللفاء مما سيصعب عليهم القيام بأي  فرباير، ممنيا النفس بأن يكون اهلجوم قد خلف خسائر

   1.عملية عسكرية يف املستقبل آتية من الشمال

حدة املعارك، فاحتة اال  القوى قليال و تراجعت  خضم هذه العاصفة النارية اهلوجاء، تالشتيف  

و . متيزت بإعداد حصيلة لكل املعارك اليت سبقت و مبراجعة احلسابات من كال الطرفني" راحة احملارب"لفرتة 

و هنا  . كبريا للقوات األمريكيةبأن اخلطر سوف يأيت من بريطانيا لذلك مل يعي اهتماما  " رومل"ظن اجلنرال 

 2.كان اخلطأ الذي ارتكبه األملان و انتظره احللفاء

متكن اجليش األمريكي الثاين من جتاوز املرتفعات التونسية و حاصر الفيلق العاشر األملاين و دارت  

لكن ذلك . كبريةتكبدت خالهلا اجليوش األملانية خسائر   1943مارس  23يف  ElGuettar" القطار"بينهما معركة 

، فكان عليهم االنتظار لوقت طويل للقضاء "قابس"مل يكن كافيا ليسمح لألمريكيني من بالتقدم حنو مدينة 

على وحدات املشاة اإليطاليني، و وقت أكثر لوصول دعم اجليش الثاين الربيطاين، الذي بفضله متكنت قوات 

و " قابس"من مغادرة مدينة " أفريكا كوربس"ع جبيش احللفاء من اخرتاق اخلطوط األملانية، األمر الذي دف

  3.و على هذا املستوى أصبحت املعركة عبارة عن حرب استنزاف. الرتاجع إىل املناطق الشمالية

، دخلت اجليوش الربيطانية تونس، و جيش املشاة األمريكي بنزرت، و 1943يف السابع من ماي   

بيد قوات احملور اليت حاولت بشىت الطرق احلفاظ " انزغو "و أجزاء من جبال " طقرونة"بقيت مناطق 

                                                                                                                                                    
- Dahms Hellmut .Günter.., La seconde guerre.., op.cit.., p 207. 
 

حيث . فرباير 17بينما كان الربيطانيون متموقعني يف أقصى الشرق منه منذ " ماريث"إىل أقصى الغرب من خط " رومل"وصلت قوات اجلنرال  - 1

فيالق ) 3(و مع حلول السادس من مارس، جهز األملان قوات كبرية متكونة من ثالثة .فرباير 26باجتاه الغرب بداية من  إمداداتشرع يف إرسال 

 Operation" بعملية كابري""فيالق مشاة إيطالية، و شرعوا يف التحضري ملا عرف بـ 3للمدرعات و فيلقني عاديني من املشاة، يضاف إليهم 

Capri غري أن رد فعل املدفعية الربيطانية جاء قويا حيث . ين توجد املواقع اإلسرتاتيجية الربيطانيةأ" مدنني"الزحف حنو اجلنوب باجتاه منطقة  و

  :من الشروحات أنظر للمزيد.دبابة 150من دباباا اليت وصل عددها إىل  55متكنت من صد اهلجوم األملاين و حتطيم 
-.Churchill Winston, Mémoires de la.., t4.., op.cit.., pp 368-369.  

و خرجوا باستنتاجات هامة جعلتهم يعتمدون أوال، على كل التقارير . يف احلقيقة ، لقد قام األمريكيون بتحليل كل شيء من املعارك السابقة - 2

 إىل اجلنرال مث قاموا حبركة تغيري واسعة يف صفوف الضباط السامون و أسندت قيادة اجليش األمريكي الثاين. اليت كانت تصدر من القيادة العسكرية

و من هنا أصبحت األمور واضحة بالنسبة لألمريكيني فيما . Omar Bradley" عمر براديل"مبساعدة اجلنرال  Georges Patton" جورج باتون"

ع حيث قرروا اإلبقاء على أكرب عدد من الوحدات العسكرية يف ساحات املعارك عوض تشتيتهم، كما كان احلال يف السابق م. يتعلق بتونس

هذه اإلسرتاتيجية احلربية سوف تساعد على تصحيح النقائص احلربية بتطوير قوة املدفعية األمريكية لتغطية . Fredendall" فريدندال"اجلنرال 

  :أنظر إىل كل من. ضعف الدعم اجلوي
-.Churchill Winston, Mémoires de la.., t4.., op.cit.., pp 368-369.  
- Dahms Hellmut .Günter.., La seconde guerre.., op.cit.., p 207. 
3-.Churchill (Winston), Mémoires de la.., t4.., op.cit.., pp 370-371.  
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غري أنه مع حلول السادس عشر من ماي،فشلت كل حماوالت احملور يف وجه القوة املتصاعدة للحلفاء، .عليها

، غالبيتهم من اجلنود اجلدد "أندرسن"جندي، حسب اجلنرال  168000حيث متكنت قواا من أسر أكثر من 

  .1م من صقلية جيءلذين على ساحات القتال و ا

أظهر االلتزام التام للقوات الفرنسية يف تونس، جتاه احللفاء، مدى احلزم الذي راود القيادة الفرنسية و 

هذا .حيث قدم جيش إفريقيا بأكمله دعما أساسيا يف هذه املعركة.جنودها يف حماربة األملان و اإليطاليني

الربيطانيني يعرتفون للفرنسيني بأحقيتهم يف تقلد مسؤولية قطاع  املوقف الفرنسي الشجاع، جعل األمريكان و

يستحق " الطابور الرابع املغريب"، أن ما قام به Patton" باتون"و اعترب اجلنرال ". لواء فيلق"ما على مستوى 

بأن يكون ضمن اجليش الذي سوف يقود العمليات على الرتاب " جريو"لذلك طلب من اجلنرال .الثناء

  2".صقلية"يل و بالتحديد يف اإليطا

كما تركت اية احلملة على تونس أثارا بالغة على سلوكيات و تصرفات اجلميع، من عسكريني و 

و كانت .سياسيني و مغلوبني و منتصرين، لدرجة أن األمر حتول إىل عملية تطهري و تصفية لوجود األخر

مقيما عاما بالنيابة يف " جوان"ة النطاق، بتعيني اجلنرال البداية باإلدارة التونسية اليت شهدت عملية تطهري واسع

حيث صدرت ،1944، اليت انطلقت يف مارس "كتيبة إفريقيا"و شهدت حماكمة ضباط .انتظار تنحية الباي

يف سياق حماكمة املارشال  3.حكم باإلعدام" كريستوفيين"صدر يف حق  أحكام قاسية على أفرادها، إذ

اب التصرف بتعقل، مسح لغري املنتمني للحزب الشعيب الفرنسي و ال ملصاحل تنظيم غري أنه من ب 4".بيتان"

  5.يف صفوف القوات الفرنسية احلرة، و ذلك بعد حترير تونس طالفيلق، باالخنرا

بالعمل " الرمينات"لتهدئة األوضاع و طالب بسحب تعليمة تدين " جوان"تدخل اجلنرال  لقد

و كانت قضية اجلنرال . يف تونس بشأن تنحية كل الضباط الذين حكم عليهما اإلرهايب، غري أنه مل يفعل شيئ

  .هي اليت أسالت الكثري من احلرب" باري"

أقدم لكم اعرتاف شعب :" حني قال" روزفلت"جيش إفريقيا إشادة كبرية من الرئيس األمريكي  ىتلق

إن .اليت توجت أمس بتحرير تونس و بنزرتأمريكا الذي حييي املسامهة الكبرية للقوات الفرنسية، بقيادتكم، و 

                                                 
و . ، بأن املعركة احلامسة سوف يشرع يف تنفيذها بداية من هذا األسبوع1943أفريل  6يف " ستالني"إىل " تشرشل"جاء يف برقية بعث ا  -  1

و أن العدو بدأ يرتاجع إىل خطوطه املتأخرة، حيث شرع . الق الربيطانية األوىل و الثامنة إىل جانب القوات األمريكية و الفرنسيةستشارك فيها الفي

سوف امجه ". صفاقص"يف عملية حتطيم للمواقع اليت كان يسيطر عليها باإلضافة إىل أنه بدا يف نزع بطارياته املضادة للطريان على سواحل مدينة 

، مما سيقلص أملنا يف فتح البحر املتوسط أمام النقل البحريبعدما نتمكن من االستيالء على تونس و بنزرت سوف يكون ..كل اجلهاتمن  

  :أنظر.. املسافة من أجل الوصول إىل مصر و اخلليج الفارسي
-.Churchill  Winston, Mémoires de la.., t4.., op.cit.., pp 359-360. 
2- Le Goyet (Pierre) colonel, La campagne d’Italie 1943-1945, une victoire quasi inutile, N.E.L, Paris, 1985, 
p 47. 
3- AN, 72 AJ 615, procès de la collaboration. (Cité par : Levisse-Touzé (Christine), L’AFN dans.., p337. 
4 - Isorni (Jacques), Il y’a dix ans le procès du Maréchal Pétain, In Historia magazine, n° 104, juil.1955, pp 
83-91. 
5- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord dans.., op.cit.., p337. 
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هذه السابقة املتوجة بنصر كبري سوف تدفع باألمم . اجلنود الفرنسيني أثبتوا قوم يف حماربة العدو النازي اجلائر

 1.."املتحدة ضد الظلم بأن تعمل جاهدة إلرجاع فرنسا إىل شعبها

نقص األسلحة ذلك يرجع إىل  كانت احلملة على تونس صعبة و اخلسائر جسيمة، و السبب يف

ة و القوية إال بأسلحة قدمية، اليت الفرنسيني مل يواجهوا الدبابات األملانية احلديث املضادة للدبابات، حبيث أن

 ،يف البداية جندي، 13000املرابطة يف تونس و اليت كان قوامها  اجليوش الفرنسية جتد لمف .احللفاء سلمها هلم

  2.سباب اليت ذكرناها سابقاة و ذلك لألسوى أسلحة قليلة و حمدد

احلملة على تونس كانت أفضل مدرسة مترنت فيها القوات الفرنسية  أما وجهة نظر احللفاء، فتقول إن

  3.و ذلك بالعودة إىل مدا، و ميدان معاركها و خماطرها

تعاد احرتام و تقدير بالرغم من الوسائل شبه املنعدمة اليت كان يتوفر عليها، إال أن اجليش الفرنسي اس

إا بداية املشاركة . فأصبح جيش مشاا، القوي و املنظم، مفخرة قواا و مطلوب من قوات احللفاء.احللفاء

فأصبح حتقيق الوحدة السياسية . يف نفس معركة جيش إفريقيا و القوات الفرنسية احلرة، دون صدام و ال حقد

 .يف نفس مطلب حتقيق وحدة اجليش الفرنسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  4: فاتورة الدعم الفرنسي املقدم للحلفاء و األرقام اليت سوف نقدمها تظهر جليا 

  

                                                 
1- SHAT, 5P1, télégramme du Président Roosevelt au général Giraud.(Cite par Levisse.., L’AFN dans..p338. 

دبابة من الطراز  15رشاش حممول و  15أفواج مضادة للطريان و  6، و  75أفواج مدفعية  3سوى Barre" باري"لدى اجلنرال مل يكن  - 2

  :أنظر. القدمي
- Pujo (Bernard),Juin Marechal de France.., op.cit.., p 376. 
3-.Churchill (Winston), Mémoires de la.., t4.., op.cit.., pp 202-227 

غري أن هناك مصادر األرشيف العسكري .من توضيحات يف هذا الغرض" لفيس توزي"وضع  هذا اجلدول بعد قيامنا بعملية إحصاء ملا قدمته   -  4

: الربيطانيون. جريح 9000قتيل و  2175: األمريكيون: ونس على النحو التايلالفرنسي قد أحصت خسائر احللفاء خالل احلملة على ت

  :كل من  أنظر ألكثر تفاصيل.جريح 10276قتيل و  2156: الفرنسيون. جريح 12500قتيل و  4439

- Levisse Touzé Christine, L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., p 338. 
- Pujo Bernard, Juin Marechal de France.., op.cit.., p 377. 
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  المعطوبين  الوفيات  القوات المتطوعة  الدول

  9000  2700  90000  أ.م.و

  12500  4439  120000  بريطانيا

  ــ  ــ  ـــ  ــ  ــ  ــ    ــ    ــ  ــ  فرنسا

  10276  2156  80000  جيش إفريقيا

  69  38  3500  الحرة ةوات الفرنسيالق

  31845  9333  293500  المجموع

  

� ا.�زال �� 	��ل إ�ر����: ��!,� � �,� �  ا�!,�د ا������
  

الشهادات اليت غريت من فحوى الكتابات العديدة اليت أملت بظروف عملية اإلنزال و ما  إن من  

ي تلك اليت جاءت يف التقرير الذي رفعه صاحبها من تطورات عسكرية كانت أبرزها احلملة على تونس، ه

، بعد احملاكمات، أو تصفية احلسابات، اليت طالت 1946وزير الداخلية الفرنسي السابق سنة " شارل ريبل"

و  .خاسرة تعترب العديد من السياسيني و ضباط اجليش الفرنسي الذين اموا باخليانة لقضية كانت يف وقتها

اإلنزال، فهي تعترب حدثا هاما، شكل املنعرج احلاسم للحرب العاملية الثانية و  مهما قيل عن عملية:"كما يقول

 1.االنطالقة احلقيقية لعملية حترير فرنسا

و علينا أن نضع أنفسنا يف أجواء األحداث .1942نوفمرب  13إىل  8كل شيء يف عملية اإلنزال دام من  

األمريكي " الغزو"دة فعل السلطات الفرنسية أمام حيث ال ميكننا أن نتوقع ر . اليت دارت يف تلك الفرتة

ألراضيهم ما دام أم مل يكونوا على دراية مبا كان جيري و ال حبجم العملية، ألن احللفاء مل يطلعوهم على 

و ميكن اعتبار ذلك من األخطاء اليت ارتكبها احللفاء يف حق . حيثيات العملية إال و هي يف طريق التنفيذ

زاد من توتر  و حىت انقطاع االتصاالت بني احللفاء و الفرنسيني 2".تورش"حجبوا عنهم عملية  الفرنسيني ملا

  3.األوضاع، األمر الذي جعل احللفاء يتوقعون ما حدث هلم

كان للصراع الفرنسي الداخلي أثارا بليغة ترتبت عنها اية عملية اإلنزال، حني دخلت قوات   

مما جعل املعارك .يف كل من وهران و املغرب و حىت تونسالربيطانية  - كيةيف صراع مع القوات األمري" فيشي"

كما أن تردد القادة العسكريني يف حكومة فيشي املتمثلة يف .و معها يزيد عدد الضحايا من كال اجلانبني تطول

و " إيستيفا"و املقيم العام يف تونس ،يف املغرب "نوقس"و  يف اجلزائر" بثوار"و  "دارالن"و " جريو"شخصيات؛ 

                                                 
1- Reibell (Charles), La vérité sur les origines du débarquement allie en Afrique du Nord, p 5. 
2- Pujo (Bernard), Juin Marechal de France.., op.cit.., p 117. 
3- Ibid.., p 117. 
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، هو الذي أعطى احللفاء الفرصة للتقرب من "بيتان"اليت أبقت على والءها للمارشال  قيادته العسكرية، 

  1.األمريكية،حني اتضح مصري الصراع يف مشال إفريقيا-الذي كان وراء إمضاء اهلدنة الفرنسية" جوان"اجلنرال 

ذلك اخلطأ الذي ارتكبه األملان مع بداية  من بني املواقف اليت جعلت عملية اإلنزال ممكنة، هو  

حيث مل يستغلوا كما كان جيب، ذلك التفوق العسكري ليوظفوه . سيطرم على أوروبا و هزمه لفرنسا

اليت ظهرت يف مشال إفريقيا و املرتوبول بفعل انسحاب الفيالق " املناهضة لربيطانيا"سياسيا،خاصة مع املوجه 

إذا  . رك و تراجع طرياا و ختمتها بقضية اهلجوم على ميناء املرسى الكبري يف اجلزائرالربيطانية من ميادين املعا

كان عليها هنا، أن تسارع إىل إبرام اتفاق إسرتاتيجي مع فرنسا لتصبح حليفتها يف إعادة بناء أوروبا على 

 2".هتلر"النمط الذي كان يراه 

، وضع 1940حبيث أنه منذ جوان . شرة يف فرنساأمريكية تأثريات مبا- كانت لعملية اإلنزال األجنلو 

و جهز .األملان خمططات للسيطرة على املنطقة اليت بقيت يف يد الفرنسيني بعد التوقيع على اتفاقية اهلدنة

نفسه، الذي " هتلر"بإيعاز من  Attila" أطيال"لوجستية ضخمة أطلقوا عليها اسم عسكرية و األملان عملية 

  3.طارئسمرب من نفس السنة، اهلدف منها االستعداد ألي دي 10أصدر تعليمة يف 

خالل سنوات  حنو األراضي الربيطانية Manche" املانش"إن األملان، بفشلهم الذريع يف اجتياز حبر   

، قد أتاحوا للفرنسيني فرصة مناقشة بنود اهلدنة املربمة من منطلق عجزهم يف فرض منطقهم 1942و  1941

دون أن يلقى منذ " ويقان"الذي كان يتمتع به اجلنرال " جمال املناورة"فكيف نفسر  و إال. العسكري آنذاك

جمال حرية واسع مل تستغله أحسن " فيشي"ة أي اعرتاض حاسم من طرف األملان، الذين تركوا حلكومة البداي

  .استغالل قبل عملية اإلنزال

                                                 
الذي  شخصيا إىل اجلزائر لتثبيت االتفاق املربم بني الطرفني الفرنسي و األمريكي، األمر" إيزاور"استدعى هذا الوضع حضور الرئيس األمريكي  - 1

ملزيد . يف إسكات صوت البنادق ضد احللفاء املتمثلةيبدي ارتياحه و يعترب أنه جنح يف املهمة اليت كانت ملقاة على عاتقه و " جوان"جعل اجلنرال 

  :من الشروحات أنظر
- Pujo Bernard, Juin Marechal de France.., op.cit.., pp 126-129. 
 

كخطوة أولية قد تشجعنا على قبول كل املقرتحات األملانية " األلزاس و اللورين"ى أملانيا أن تعيد لفرنسا مناطق بأنه كان عل" شارل ريبل"يقول  - 2

ر اإلجيابية اليت حدثت ما دام  شجعها على جتنب من األمو  فأل خري على فرنسا و و رمبا كان ذلك. من ذلك مل حيدث شيءفيما بعد، غري أن 

  :ملزيد من الشروحات أنظر...الكثري يف املستقبل حتالف مع أملانيا قد يكلفها
- Reibell  Charles, La vérité sur les origines du débarquement allie.., op.cit.., pp 5-6. 

  .احلرب و رمبا العكس من وجهة نظر أخرى، خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار القوة العسكرية اليت كان يتمتع ا األملان يف فرتات حساسة من 
و كلما تأثرت العالقات الفرنسية األملانية . الذي مل يقتنع بفكرة اهلدنة" ويقان"إن اهلدف األول الذي كان يشغل بال األملان هو موقف اجلنرال  - 3

طول الفرنسي املرابط يف اليت كانت دف إىل االستيالء على كل الوحدات الرئيسية لألس "أنيال"زة من اهلزات، سارعت أملانيا إىل جتهيز عملية 

، ألنه كان يعلم بأن عملية من حجم احتالل فرنسا حاول احلصول على مشاركة حكومة فيشي ملخططاته" هتلر"إال أن . الفرنسي" طولون"ميناء 

كانوا يرغبون هم  " إيزاور"دة حللفاء بقيادون أن ننسى أن ا.بالكامل قد تكلف أملانيا جمهودات و إمكانيات جبارة مل تتوفر عليها أملانيا يف حينها

  :ملزيد من الشروحات أنظر كل من .لقطع الطريق على األملان كذلك لالستيالء على األسطول الفرنسي

-.Churchill Winston, Mémoires de la.., t4.., op.cit.., p 226. 
- Dahms Hellmut .Günter.., La seconde guerre mondiale.., op.cit.., p 206. 
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قد ارتكب خطأ كبريا جبره فرنسا إىل " رهتل"إىل اعتبار أن " تشرشل"هذا ما دفع باإلجنليز على لسان   

. و قد أنقذتنا اهلدنة..، مل يعد اإلجنليز ميتلكون أسلحة بعد معركة الشمال1940مع اية جوان :"ألنه اهلدنة

. خطأ مبنحها لفرنسا، و كان عليه االستيالء على مشال إفريقيا أوال، مث التوجه حنو مصر" هتلر"لقد ارتكب 

 1.."تكون معقدة حينها، كانت مهمتنا

تبقى يف النهاية قضية ذات أمهية بالغة و املتمثلة يف سيطرة الواليات املتحدة األمريكية على كافة  

األول، كون اإلجنليز بالرغم : و كان عليهم حتمل كل النتائج املرتتبة عن العملية لسببني .تفاصيل عملية اإلنزال

جدوا فيها حيلة جتنبهم مقاومة شرسة من سكان مناطق مشال من عدم تقبلهم الفكرة من األساس إال أم و 

كان سالح   و الثاين، عدم إشراك السلطات الفرنسية يف تفاصيل العملية، و خاصة الديغوليني منهم،. إفريقيا

ايار عسكري سوف  بل اجلميع،ألن الفشل يف هذه احلاالت قد يكلف، ليس األمريكيني فقط، . ذو حدين

 2.وخيمة على أوروبا و العاملتكون له عواقب 

، إىل الرتويج لفكرة، أن أمريكا سوف تنقذ 1943كما عمل عمالء الدعاية األمريكية، منذ ربيع  

و ما دام أن عالقة هؤالء  .احلقيقة أن ذلك الشعار من صنع العرب أنفسهم..  العرب و تعيد هلم حريتهم

  .ةر العمالء كانت جيدة معهم، فلم يبقى سوى مترير الفك

فعندما دخلوا اجلزائر . مطابقة لثقافتهم السياسية Grille de lecture" شبكة قراءة"كانت لألمريكيني   

ألول مرة، ظهرت هلم الفوارق االجتماعية و اإلثنية الشاسعة، و صور البؤس و قذارة الطرقات و انتشار 

خارج أسوار اجلنود أنه يف حلظة إجازة غري  .األمراض، إىل جانب خبايا الصراع الفرنسي الداخلي على السلطة

فظهرت هلم جزائر مجال الطبيعة و  .ثكنام، اكتشفوا جزائر مغايرة متاما عن تلك اليت تعرفوا عليها يف البداية

مقاهي شرفات  اجللوس يف و" تبازة"االستجمام بشواطئ  حالوة و" الشريعة"غروب الشمس من أعايل جبال 

 3.بوهران" اإلغريقي"زائر و األكالت الدافئة يف مطعم مبدينة اجل" األلييت"نزل 

لقد . بوجود القوات املتحالفة على أراضيها، أصبحت اجلزائر الفرنسية عرضة لالنتقادات اخلارجية 

حلكامها و على نظرم  و النزعة الطاغية ضعفها و على العقلية الباهتة مشاكلها و فتحت األبواب على 

  4.متدنيةمن سكاا يف  أحوال  عبارة، عن وجود نسبة كبريةب. ةالضيقة للدميقراطي

يف ترجيح كفة  املركب الصناعي العسكري الضخم الذي أقامته الواليات املتحدة األمريكية ساهم  

و . سوى السيطرة على البالد و العباد حيث مل يبقى أمام الواليات املتحدة األمريكية، احلرب لفائدة احللفاء

إفريقيا و كأا شكل مربع لبسط هيمنتها اإلمربيالية، و كأا ميدان جتارب للسياسة املهيمنة بدت هلا مشال 

                                                 
1- Reibell (Charles), La vérité sur les origines du débarquement allie.., op.cit.., p-6.Et voir aussi : 
- Procès du Marechal Pétain, In Journal Officiel, p 167. 
2- Reibell (Charles), La vérité sur les origines du débarquement allie.., op.cit.., p 15. 
3- Salinas (Alfred), Les Américains en Algérie.., op.cit.., pp 10-11. 
4- Salinas (Alfred), Les Américains en Algérie.., op.cit..,  p 11. 
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و ظهرت بذلك الرهانات احلقيقية لعملية اإلنزال اليت مهدت هلا الواليات ".روزفلت"اليت كان يريد تطبيقها 

 1.ة فاقت كل التوقعاتاملتحدة األمريكية و جهزت هلا ترسانة عسكرية و حربية و صناعية و اقتصادي

بعد حترير اجلزء األكرب من مشال إفريقيا، و نقصد به اجلزائر و املغرب، كان على احللفاء مواصلة  

 2.الطريق حنو تونس إلمتام املهمة اليت جاءوا من أجلها،أي حترير الشعوب و الدميقراطية من غطرسة الفاشية

و حىت و إن أعطى األمريكان و . مع النازية مل يعد مفهوماغري أن تعاملهم مع بقايا الفيشيسيني املتواطئني

و أنصار املقاومة، من " بيتان"اإلجنليز االنطباع بأما لن يتدخال يف الشؤون الفرنسية الداخلية، بني أنصار 

جهة، و الوطنيني من جهة أخرى، فإم يف الواقع ال يرغبون يف وجود حكومة مناهضة للفاشية، قد تشكل 

  3.كبريا أمام األطماع املستقبلية للحلفاء  عائقا

   

                                                 
1- Ibid..., p 10. 
2- Alleg (Henri), Mémoire algérienne, Casbah éditions, Alger, 2006, p 82. 
3- Ibid.., p 83. 
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، أصبحت بالد مشال إفريقيا من النظرة القانونية 1942مع نزول قوات احللفاء يف الثامن من شهر نوفمرب 
ليص منطقة مشال ، ما دام أم هم الذين قاموا بتخ ةاألجنلو أمريكيأي خاضعة للسيطرة " يةحلفائ"مستعمرة 

إفريقيا من شبح النظام املتعاون مع األملان، و ذلك منذ أن وطأت أقدام األملان األراضي الفرنسية يف جوان 
  .الفرنسية إىل األملان" الفال"و قد مت هذا اإلنزال بالرغم من كل التنازالت اليت قدمتها حكومة .1940

متع حبرية حكومتها ما دام أا كانت تتوفر على من االستمرار يف الت "فيشي"غري أن ذلك مل مينع 
إضافة إىل حيازا على ورقتني راحبتني هامتني، باعرتاف كل  .و أراضي متحررة ش، اجليخاصيتني أساسيتني مها

مما مكنها من ربط عالقات دبلوماسية مع معظم البلدان . األطراف املتنازعة، و مها اإلمرباطورية و األسطول
، مل تبقى 1942نوفمرب من سنة  27و بداية من .املتنازعة، سواء كانت يف معسكر احللفاء أو معادية له احملايدة أو

فدخلت كل أجزاء اإلمرباطورية يف وضعية . هناك منطقة حرة، فأصبح اجليش منحل، و األسطول حمطم
  1.أسابيع ثالثو حدث كل هذا يف ظرف .االنفصال

، 1942ال إفريقيا ورقة هامة يف يد حكومة فيشي إىل غاية نوفمرب بقيت منطقة مشإذن، من هذا املنطلق 
أن فرنسا قد حافظت على سيادا يف املنطقة بالرغم من الضغوطات و املساومات الكبرية اليت تعرضت هلا  ما دام

عتمد عليها من هنا أصبحت املنطقة مبثابة الوسيلة اإلسرتاتيجية و القاعدة اليت سوف ت.من قبل احلكومة األملانية
  .احلكومة الفرنسية لتحرير كل أراضي اإلمرباطورية

لقد أدى نزول قوات احللفاء يف مشال إفريقيا إىل حتقيق نوع من احلرية بالنسبة للحركات الوطنية و ذلك 
 فاستغلت شعوب املغرب العريب 2.بعدما مت إطالق سراح املعتقلني السياسيني و عودة نشاطهم تدرجييا إىل الواجهة

املناسب للمطالبة حبقوقها السياسية ما دام أا سامهت بقسط كبري يف نصرة احللفاء األمر الذي دفع  هذا الظرف
  .إىل مطالبة فرنسا بتطبيق وعودها و احرتامها ملطالب الشعب اجلزائري" بفرحات عباس"

حالفني مع الفكرة ، ضعف الطرف الفرنسي من الكولون املت"فيشي"و مع هزمية احملور و تراجع حكومة 
يف وقت سامهت  3، فتشجع اجلزائريون إلعادة النشاط السياسي حلركتهم،"بيتان"الوطنية اليت جاءت ا حكومة 

فيه إجراءات التهدئة و االنفراج، اليت انتهجتها حكومة فرنسا احلرة إىل استمالت اجلزائريني لصفوفها من خالل 
  4.لقضاء على دول احملورمبادرات التعبئة و التجنيد املتواصلة ل

  
  

                                                 
1- Aron (Robert), Histoire de Vichy 1940-1944.., op.cit.. p 538. 
2- Abid (Ahmed), Syndicalisme et luttes sociales en Oranie 1942-1951, Thèse de doctorat de 3ème cycle, 
Université de Paris, 1986, p 31. 

  .5،  ص 1982ماي  1، بتاريخ 5271صاحب املقال، العنوان، جريدة اجلمهورية، عدد  - 3
4- Abid (Ahmed).., op.cit.., p 32.     



              افي مواجهة الواقع الجديد في شمال إفريقي الوطنيون                  -        ثـل الثالـالفص

 

246 
 

���ل إ�ر���� ا��ر���ون �و��ون ����� ا����ء – أو� ��  
    

احلرب العاملية الثانية كانت الواليات املتحدة األمريكية بعيدة، جغرافيا، عن ميادين املعارك،  مع اندالع 
و االقتصادية بفرنسا حىت بعد  لكنها كانت حاضرة يرتقبها لألوضاع ما دام أا أبقت على عالقتها الدبلوماسية

اليت متكنت من  و خباصة اجلزائر،،يه اهتمامها صوب منطقة مشال إفريقياهذا مل مينعها من توج. هزميتها أمام األملان
حيث ربط يف البداية اتصاالت .على رأس قنصليتها Robert Murphy 1"روبري موريف"االستقرار ا بعدما مت تعيني 

ف األطياف املتواجدة باجلزائر، سواء كانت سلطة فرنسية رمسية أم معارضة للسلطة أو من شبه رمسية مع خمتل
  .اجلزائريني الذين كانوا يف صف فرنسا و حلفاءها

و بالعودة إىل السياسة األمريكية يف مثل هذه الظروف، فإن موقفها جيرنا دائما إىل املواقف السابقة اليت  
، الذي عرفت فرتة حكمه تدخالت عسكرية يف "ولسن"لك منذ عهد الرئيس كانت هلا مع خمتلف احملميات و ذ

 25ما قيمته " ولسن"، و اليت دفع فيها 1914على باناما سنة " روزفلت" يك، على مرتني، و الثورة اليت قادهااملكس

و مل .ة األمريكيةمن أجل ختفيف األضرار اليت تسببت فيها الواليات املتحد" كولومبيا"مليون دوالر أمريكي لدولة 
  1921.2يتم التوقيع على هذا االتفاق إال يف سنة 

لقد سبقت أحداث احلرب العاملية الثانية أوضاع شائكة يف الواليات املتحدة األمريكية دامت منذ عهد 
و Calvin Coolidge" كالفني كوليدج"و  Warren G. Harding" وارن هاردينغ"مرورا باجلمهوريني " ولسن" يالدميقراط

، و ميزها إمهال كبري لعصبة األمم يف الشق املرتبط بالسياسة Herbert Clark Hoover "كالرك هربرت هوفر"
و حىت . و أخذ النشاط اإلمربيايل ينموا و يتطور يف كل االجتاهات دفاعا عن املصاحل التجارية األمريكية. اخلارجية

كما ارتفعت حقوق الواردات يف مناسبتني . م تسديد ديوماحللفاء الذين تدينوا من الواليات املتحدة طلب منه
 3.فيما يتعلق باملواد املصنعة

مرة أخرى على رأس الدولة األمريكية، تعهد بأن تتخذ الواليات  1936سنة " روزفلت"ملا أعيد انتخاب 
و كان .على مبدأ احليادعلى القوانني اليت تشدد " روزفلت"فصوت الربملان و أمضى . املتحدة مبدأ احلياد بافتخار

                                                 
ا و زار العديد من بدأ حياته الدبلوماسية مبكر . بالواليات املتحدة األمريكية، متحصل على شهادة يف احلقوق 1897روبري موريف، من مواليد  -  1

أبرم اتفاقية مع . 1941إىل  1940يف الفرتة املمتدة ما بني " فيشي"عني قنصل ألمريكا لدى نظام . الدول عرب العامل، خاصة يف القارة األوروبية
مهمة التحضري لعملية نزول يف مشال إفريقيا حيث أسندت له " روزفلت"أصبح املمثل الشخصي للرئيس  1941و يف اية . الفرنسي" ويقان"اجلنرال 

 :أنظر.1978اسية إىل أن تويف سنة و توىل بعد ذلك عدة مهام دبلوم. 1944غادر اجلزائر سنة . قوات احللفاء على سواحل مشال إفريقيا

 . 109، ص ..، مرجع سابق..،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه..بديده لزهر، احلركة الديغولية يف اجلزائر -
 Big" العصا الكبري"باستعماله سياسة " باناما"من جتريدها من " روزفلت"فهي مل ضم الطريقة اليت متكن ا " كولومبيا"تاريخ  بالعودة إىل - 2

Stick أمام " مضيق باناما"عند أعيد فتح " ولسن"، لذلك عملت جاهدة على احلصول على تعويضات مالية حتصلت عليها من الرئيس األمريكي
و عندما متت .غري أن هذه التعويضات املالية مل تتمكن من تضميد اجلراح ال يف كولومبيا و ال يف أي دولة يف أمريكا الالتينية. جمددا املالحة الدولية

  :ملزيد من الشروحات ينظر.1921املصادقة على االتفاق، اعرتفت كولومبيا باستقالل باناما سنة 
- Julien Claude, L’Empire Américain, éditions Bernard Grasset, Paris, 1968, p 124 et p 185. 
3- Beard (Charles A.) et (Marie R.), Histoire des Etats-Unis, p 374.( Cité par Julien Claude.., pp 241-242). 
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و بذلك أصبحت مشاكل العامل يف اجلهة املقابلة عبارة عن ال  America First". أمريكا أوال"شعار الدولة هو 
فتشجع األملان جراء هذا املوقف األمريكي و جهزوا محلة كبرية على الدول األوروبية لإلطاحة . حدث

بفضل فرضنا احلضر على األسلحة، :"ارة بعد اية احلربلعبو قد كانت لروزفلت هذه ا. بالدميقراطيات فيها
  1..سامهنا يف تقوية دول احملور

ت بريطانيا جبهة و يف نفس الوقت فتح. السيطرة املطلقة للقوات األملانية يف أوروبا 1941جسدت سنة 
اجليوش األملانية على جوان زحفت  22و بداية من . تنظم صفوفها استعدادا لغزو أملاين حمتملاملقاومة و شرعت 

كان ذلك سبب  ". هاواي"يف جزر " بريل هاربر"ديسمرب هاجم الطريان الياباين القاعدة األمريكية  7روسيا، و يف 
  2.دخول الواليات املتحدة احلرب، و بذلك اشتعل العامل حتت نريان القوات املتصارعةل كاف

الذي رأى فيه تطورا جديدا يف السياسة  "لديغو "هذا النشاط األمريكي مل يكن ليمر على اجلنرال   
كما أحس أن . و املغرب اجلزائر ي مشال إفريقيا و باخلصوص حنوضاو مطامعها حنو أر  األمريكية اخلارجية

حماوالت إبعاده عن الساحة السياسية الفرنسية هو إجراء وقائي للتحكم أكثر يف مصري البالد أمام الضعف 
 ".بيتان"قيادة املارشال املتكرر للسلطات الفرنسية ب

لتضعها ضمن إسرتاتيجيتها الشاملة هامة تبدو الرغبة األمريكية جاحمة يف احلصول على مناطق نفوذ  
فكان وضع القدم األوىل يف مشال إفريقيا أن فتح هلا أبواب العديد من االمتيازات اليت .عقب دخوهلا احلرب
ت املتحدة األمريكية هي اليت اختارت بأن يكون مقر قنصليتها مع اإلشارة إىل أن الواليا تتماشى مع مصاحلها
  3.الدبلوماسية يف اجلزائر

  

� ا��زا'را�وط ��ن  &��ز$��ء$#"��م و  ا��ر����ن  ��ط -1� 
 

مع بداية  يف اجلزائرRobert Murphy 4"موريفروبري  " كانت االنطالقة منذ أن مت تعيني القنصل األمريكي
عالقات مع خمتلف احلساسيات املتواجدة يف اجلزائر، سواء تلك اليت كانت مساندة  ، إذ حاول ربط1940سنة 

العناصر القادرة " موريف"للسلطة الفرنسية أو املعارضة هلذه السلطة، أو حىت من اجلزائريني الذين كان يرى فيهم 

                                                 
1- Julien (Claude), L’Empire Américain.., op.cit..,  p 259. 
2- Gallo (Max), Une histoire de la 2eme guerre mondiale, 1941, le monde prend feu..2011. 

  :يف املوضوع أنظر إىل أكثر توسعلل -  3

- Dunais Geneviève, (Sous le  Pseudonyme de Chamine),  La conjuration d’Alger, T1, édifions Albin Michel, 
Paris, 1946, p11 et p 34. 

بدأ حياته السياسية مبكرا حيث زار العديد من البلدان يف القارتني . ، حاصل على شهادة يف احلقوق1908، من مواليد  سنة "روبرت موريف"   -  4
بعدها أصبح املمثل الشخصي للرئيس األمريكي . 1941إىل  1940من " فيشي"مت تعيينه يف اجلزائر قنصال لدى حكومة . األوروبية و األمريكية

، مث توىل العديد من 1944غادر اجلزائر سنة . تحضري عملية إنزال للقوات املتحالفة على سواحل مشال إفريقيايف مشال إفريقيا، حيث كلفه ب" روزفلت"
  :أنظر إىل. 1978تويف سنة . املناصب يف السلك الدبلوماسي األمريكي عرب العديد من مناطق العامل

- Dunais Geneviève, (Sous le  Pseudonyme de Chamine),  La conjuration.., op.cit.., p 88. 
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ة األمريكية، أثناء احلرب العاملية إسرتاتيجي- مث ظهرت اجلزائر، يف اخلريطة اجليو 1.على مساعدة احللفاء يف املستقبل
ألن املصاحل األمريكية تقتضي البحث عن مناطق نفوذ قد تقوي شوكتها و متكنها .بالغةذات أمهية و كأا  الثانية،

  2.من وضع أقدامها فيها بعدما حتدد فيها مجلة من االمتيازات و املصاحل
نسية، ظهرت شجاعة جمموعة من الزعماء يف ظروف اخلالف الذي تواصل بني خمتلف احلساسيات الفر 

يود امللجمة، و ربطت أوىل اتصاالا مع األمريكيني و رغبة منها يف كسر الق ، على غرار فرحات عباس،الوطنيني
 هاعلي داخل البيت الفرنسي، و كان يف ظل هذه الفوضى السائدة ، ظنا منها أا قادرة على قول كلمتهااإلجنليز

  3.هذه احلربصام يف ظل اخل ن هذاصارح محتديد موقف 
فيوليت الشهري و - هذه اجلرأة اجلزائرية جتاه فرنسا االستعمارية، قد بدأت تظهر منذ فشل مشروع بلوم

أمام القوات األملانية، مما دفع باجلزائريني إىل طرح عدة تساؤالت حول املصري  1940يف ماي  تبعها االيار الفرنسي
يف البداية، عرب صفحات جريدة " فرحات عباس"فظهرت شخصية .املتبقية مع فرنساالذي ينتظرهم و العالقة 

،أين حاول تفسري مواقفه املختلفة اليت وضعته يف قفص االام على أساس أنه حاول L’Entente 4"لونتونت"
 .التقرب من فرنسا

يف اخلروج من دائرة هذا " فرحات عباس"عربت احلرب العاملية الثانية عن الرغبة الكبرية اليت كانت حتدو 
فكان التقرير .حبقوق املسلمني اجلزائريني االام، فعكف على استعمال كل الطرق للحصول على اعرتاف فرنسا

  1941.5يف سنة " بيتان"الشهري الذي بعث به إىل املارشال 

                                                 
، و اختارت أن تكون اجلزائر مقرا للبعثة 1940يف خريف " فيشي"أقامت الواليات املتحدة األمريكية عالقات دبلوماسية رمسية مع حكومة  - 1

  :أنظر كل منملزيد من الشروحات .. قنصال فيها" روبري موريف"عندما عني  1941األمريكية فيها، و هو ما حتقق فعال مع مطلع سنة 
- Chamine (Pseudonyme).., op.cit.., p 34. 
- Rey -Goldzeiguer Annie, Aux origines de la guerre d’Algérie.., op.cit.., pp 134-135. 

مريكية، اليت أرسلت فيها الولسونية مل تكن لتحدد موقفا صرحيا من مسألة احلياد األمريكي، على األقل ليس قي القارة األ" املثالية"احلقيقة إن ��  - 2
و العتبارات اقتصادية سوف متر الواليات املتحدة إىل مرحلة جديدة حنو طريق ..قوات إىل املكسيك و هاييت و كوبا و بنما و اهلوندوراس و قواتيماال

و .سوى األحرف" مونرو"زلة الذي جاء به الرئيس و لن يبقى من مبدأ الع. مما سيفتح هلا أفاق واسعة باجتاه مناطق عديدة يف العامل.تأسيس اإلمرباطورية
  :أنظر إىل..."ميالد أمريكا من تدبري العناية اإلهلية، خلقت من أجل إنارة الطريق لباقي البشرية"، فإن John Adams" جون أدامس"على حد تعبري 

- Julien Claude, L’Empire Américain.., op.cit.., p 209. Et voir aussi: 
- Chamine (Pseudonyme), La conjuration d’Alger.., op.cit.., p 11. 
3- Le Tourneau (Roger), Evolution politique de L’Afrique du Nord.., op.cit.., p 338. 

إىل  1935، و امتد ظهورها من سنة L’Entente  franco- musulmane" مسلمان-لونتونت فرانكو"كانت هذه اجلريدة يف األصل تسمى بـ - 4
يكتب فيها " فرحات عباس"و بدأ .و كانت لسان حال فدرالية املنتخبني لعمالة قسنطينة بالدرجة األوىل ".لونتونت"مث أصبح يطلق عليها ،1942سنة 

األول، هو اية : ، اليت امتازت حبدثني هامني يف املسرية السياسية للرجل1938، إىل غاية سنة "بن جلول"بشجاعة كبرية مدعما من طرف الدكتور 
أا كانت ، غري UPA" اإلحتاد الشعيب اجلزائري"و الثانية حماولته األوىل إلنشاء حزب سياسي أمساه ". فيوليت"اآلمال اليت كانت معلقة على مشروع 

  :أنظر .حماولة فاشلة
- Benammar Leila Benmansour, Ferhat Abbas, L’Injustice, Alger-Livres-Editions, Alger, 2010, p 28. 
5- ANOM, GGA, 4cab/17, rapport de 42 pages présenté par Ferhat Abbes au Marechal Pétain. « L’Algérie de 
demain ».Voir quelques pages in annexe N° 9. 
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ديسمرب  19 إىل 16من  أتعقدت، اليت Delegations Financières" املفوضيات املالية"كانت اجتماعات 
فرحات " أخذف. ، املكان اخلصب الذي منت فيه الطموحات الوطنية و الفرصة اليت مسحت هلم بالتحرك1942
و كان ". السلطات املسؤولة"إىل " املمثلني اجلزائريني املسلمني"ديسمرب و بعث برسالة من  20املبادرة يف  "عباس

، الذي حاول إعطاء صبغة دولية للمسألة اجلزائرية ب اجلزائريباديا من الرسالة أن األمور أصبحت جادة من اجلان
 1.يف اجلزائر" الرمسية و املسؤولة"ما دام أن القوات األمريكية و الربيطانية كانت هلا صفة 

بأن يعاد كتابة الرسالة و  من اجلزائريني غري أن السلطات الفرنسية أبدت امتعاضها من املوضوع و طالبت
عندما بعث فرحات عباس برسالة  ديسمرب 22يف  ذلك حصل فعالو . ىل السلطات الفرنسيةإمباشرة توجيهها 

  2.كثريا عن الرسالة األوىل إال يف بعض العبارات  حمتواها ثانية، مل خيتلف
اعترب الطرف الفرنسي أن هذه الرسائل مل تأيت يف وقتها، بل أكثر من ذلك، فقد اعتربها نوع من االبتزاز 

إال أنه من الواضح أن طرح مسألة قانون جديد خاص . ته يف ظروف و أوقات غري مالئمةميارس ضد سلط
  .باجلزائر و اجلزائريني بات من األمور اليت ال ميكن أن تتنكر هلا فرنسا

كان ،  "روزفلت"القنصل األمريكي و املمثل الشخصي للرئيس األمريكي " موريف"ن فإ ذلك، باإلضافة إىل
الوعود  و أنصاره، و قد يكون متخض عن تلك اللقاءات بعض" فرحات عباس"يدة مع قد ربط  اتصاالت عد

  3.مبستقبل مملوء باآلمالهذا ما أومههم . ، باسم الرئيس األمريكي، لنصرة اجلزائريني"موريف"اليت قطعها 

                                                 
1- Le Tourneau (Roger), Evolution politique de L’Afrique du Nord.., op.cit.., p 338. 

، قد 1942إن ممثلي املسلمني اجلزائريني، و أمام األحداث اخلطرية اليت متر ا بالدهم منذ الثامن ماي : "يف نص الرسالة األوىل احملتوى التايلجاء  -  2
  .إرسال هذه الرسالة إىل السلطات املسؤولة اارتأو 

و إذا كانت هذه احلرب، كما يقول الرئيس .صلت اليوم إىل اجلزائرإن احلرب اليت أصابت كل القارات و جرحت فرنسا، منارة احلضارة و الثقافة، قد و 
قدمي األمريكي، حرب حترير الشعوب و األفراد، دون متييز بني األجناس و الديانات، فإننا، حنن املسلمون نكون أول من سيساهم و بكل قوة يف ت

  . نفس الوقت حترير املرتوبولو هكذا، سوف نضمن حتريرنا السياسي و يف. التضحيات يف سبيل حتقيق النصر
رنسا اليت غري أنه جيب التذكري هنا، بأن السكان املسلمني حمرومني من حقوقهم و حريام األساسية بالرغم من كل التضحيات اجلسام اليت قدموها لف

  .يف املقابل، يتمتع السكان األوروبيني ذه احلريات و احلقوق. قدمت هلم الوعود و لكن دون جدوى
يف أي جمهود حريب، نطلب استدعاء اهليئات املنتخبة و ممثلي خمتلف املنظمات املسلمة يف لقاء جيمع كل األطراف  عليه، و قبل مشاركة املسلمني و

  .اجلزائريني للبحث يف احلقوق السياسية و االقتصادية و االجتماعية للمسلمني
  .عل املسلمني مستعدين لتأدية واجبام جتاه بلدهمو وحده نظام قائم على العدالة االجتماعية، كفيل بأن جي

  :ديسمرب، فقد تضمنت بعض التعديالت الطفيفة نذكر منها على وجه اخلصوص العبارات 22أما الرسالة الثانية الصادرة يف 
   .."و كل هذا يف إطار السيادة الفرنسية الداخلية"
هو يطلب إشراكه يف املصري الذي ينتظر فرنسا بطريقة غري تلك اليت تقوم على التضحيات إن الرأي العام املسلم قلق جراء األوضاع الراهنة، و "

و انتهى النص الثاين ..و ينبغي من اآلن أن نظهر له بالفعل امللموس اإلرادة الكبرية اليت حتذو فرنسا يف املضي قدما يف طريق اإلصالحات...فقط
 :ملزيد من الشروحات طالع كل من ..".اللقاء حنن املمضون أسفله، نطلب استدعاء هذا: بعبارة

- La documentation Française, NDE, N- 333, p 5. 
- Le Tourneau Roger, Evolution politique de L’Afrique du Nord.., op.cit.., p 338. 
3- Julien (Charles André), L’Afrique du Nord en marche.., op.cit.., pp 279-281. 
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ات ذا املوقف األمريكي و راح يفكر يف طريقة جتعل فرنسا تقبل بسماع مقرتح" فرحات عباس"تشجع 
فرباير الشهري، و الذي 10املسلمني اجلزائريني بشأن ظروفهم السياسية و االقتصادية و االجتماعية، فكان بيان 

أرادت مجاعة املنتخبني اجلزائريني أن تركب املوجة  1.، ليضع اجلميع أمام مسؤوليام التارخييةأسال الكثري من احلرب
توى الربامج اليت كانت تبثها إذاعات لندن و واشنطن لتطور من فاغتنمت حم. و حتاول التحسيس بأمهية البيان

حقوق الشعوب يف "ثقافتها للسياسة العاملية اجلديدة اليت ترسم معاملها يف كل أرجاء العامل مستغلة انتشار مفهوم 
فع عنه، األمر الذي د قو بدأت تصل أصداء عن لقاء األطلسي و امليثاق الذي انبث".بنفسها اتقرير مصريه

  2.باألمم املتحدة التنديد بالنظام االستعماري
فرض الوجود األمريكي يف اجلزائر نفسه باهليبة اليت ميزت جنوده و طبيعة ترسانته العسكرية املتكونة من 

جلنرال األسلحة املختلفة، و بردة فعل اجلزائريني الذين اعتربوا ذلك انتصارا أمريكيا عل اجليوش الفرنسية، رغم أن ا
إال أن الفرق كان واضحا بني اجليشني مما جعل اجلنرال . دافع بشرف من أجل فرنساكان قد صرح بأنه " قانوي"
و  لقد كان االنطباع السائد بعد نزول القوات املتحالفة، أن حلت حمل فرنسا قوة أكرب:"ميرر هذه العبارة" جوان"

أوال، مث  دته وحداا العسكرية فوق ميدان املعاركفظهرت القوة األمريكية من خالل الدور الذي أ 3.."منها أقوى
 .مواصلة العمل الدعائي يف األوساط املسلمة يف مشال إفريقيا

  

2-  �ط�ن و ا�وط ��ن �� ا��(رب ا�د$م ا��ر����  
  

ألا .أصبحت األجواء ثقيلة و متغرية يف املغرب مباشرة بعد نزول قوات احللفاء، خاصة األمريكية منها
املقيم العام للمحمية، و رفض مرافقته إىل ، "نوقس"اجلنرال  ول مرة للسلطان املغريب بالوقوف يف وجهمسحت أل

اللجوء إليها يف حال دخلت القوات األمريكية بالقوة إىل األراضي " نوقس"اليت كان ينوي " مكناس"مدينة 
ألنه حىت و لو مل تكن . اهليمنة الفرنسية و كانت احلادثة األوىل يف طريق كسر.املغربية، و بقي يف قصره بالرباط

احلادثة خطرية، إال أن قيمتها كانت تدل على أن السلطان املغريب قد أحس باقرتاب ساعة الفرج و التطور بدولته 
بعيدا عن الرعاية الفرنسية اليت مل ختدم يف األصل سوى املصاحل الفرنسية و الكولون و بعض األعيان الكبار يف 

و اجلنراالت، " تشرشل"و الوزير " روزفلت"الذي مجع الرئيس ، 4"أنفا"د تدعم هذا الطرح خالل مؤمتر و ق.املغرب

                                                 
   :للتعمق أكثر يف املوضوع طالع كل من -  1

- Benammar Leila Benmansour, Ferhat Abbas, L’Injustice.., op.cit.., p 28. 
2- Beghoul (Youcef), Le manifeste du peuple Algérien, les A.M.L contribution au mouvement national, Dahlab 
éditions, 2007, Alger, pp 42-43. 

مني، بهر السكان املسلمني يف اجلزائر وهران و عنابة، بالقوة األمريكية اجلديدة اليت راحت توزع حصص من املواد الغذائية على السكان املسلان -  3
ا و السجائر احلقيقية، لدرجة أن ذلك مثل بالنسبة هلم حلظات من الفرح و سعادة نسو  شباب من الشوكوالتة و اخلبز األبيضحيث استفاد بعض ال

  :ملزيد من الشروحات طالع كل من. طعمها
- Juin Alphonse (Marechal), Le Maghreb en feu, Plon éditions, Paris, 1957, p 45. 
- Rey -Goldzeiguer- Annie, Aux origines de la guerre.., op.cit.., p163. 

  .راجع عنصرنا يف املوضوع الحقا -  4
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، عندما بدا واضحا الشقاق بني الفرنسيني الذين فقدوا، للحظة، سيطرم على ممتلكام يف "جريو"و " ديغول"
املتحدة األمريكية كونه يعترب بوابة بني  ميثل املغرب حليفا اسرتاتيجيا بالنسبة للوالياتكما  1.مشال إفريقيا

 هذا املوقف اعترب مساسا بالسيادة الفرنسية كحامية للمغرب مبوجب. األطلسي و البحر األبيض املتوسط
  .االتفاقيات املربمة بني الطرفني

مثمرا لدرجة أنه "تشرشل"، حبضور 1943جانفي  22كان لقاء  روزفلت مع السلطان حممد بن يوسف، يف 
مما ترك االنطباع أن الواليات املتحدة األمريكية تعرتف ضمنيا باملغرب  . بدون حضور أي ممثل عن فرنسا مت

هذا يبني عن رغبة  الواليات املتحدة . و احلقيقة أن العالقات كانت دائما ثابتة و مستمرة بني البلدين.كدولة
خاصة و أن الرئيس األمريكي . دعم تطور املغرب األمريكية يف تطوير عالقاا التجارية مع اململكة الشريفية و

  2.قد أظهر موقفا صرحيا من مسألة االستعمار من خالل العديد من تصرحياته" فرانكلني روزفلت"
، حول الدعم االقتصادي الذي ميكن للواليات املتحدة األمريكية أن "إيليوت"دار فحوى اللقاء، حسب 

هذا الوضع اجلديد، مل يعجب الطرف اإلجنليزي الذي اعترب أن .إليهتقدمه للمغرب، اليت كانت حباجة ماسة 
 3.املناسبة غري مواتية للتحدث يف مثل هذه املواضيع ألن األهم هو القضاء على اخلطر النازي ائيا

هي البارومرت  1943وفق األحداث اليت ميزت حياة املغرب السياسية، بعد نزول قوات احللفاء، فإن سنة 
من الفرنسيني، الذين وجدوا أنفسهم قد جتاوزم تلك األحداث يف وسطهم " احملمية"بداية انفالت الذي حدد 

اعرتف أحد  و قد.، أنه لو كان مغربيا لكان وطنيا1947يف سنة " جوان"و قد اعرتف اجلنرال .السياسي العصري
غريب قد انتصر ملا فرض علينا خيار امل املدارس الوطنية لإلدارة، أن حزب االستقالل الفرنسيني املثقفني خريج

  4..امليدان الذي سوف تدور فيه املعركة النهائية و أخطأنا عندما خضعنا هلذه اجلدلية
، خلفا للجنرال 1943شؤون اإلقامة العامة يف املغرب سنة  Gabriel Puaux" قابريال بويو"عندما تسلم 

نية، وجد بلدا مغايرا متاما عن كل البلدان اليت أقام فيها الذي قدم استقالته و توجه إىل اململكة اإلسبا" نوقس"
مث أنه واجه الفرنسيني من أنصار عملية التطهري يف حق املتعاونني مع . سواء كانت يف الشرق أو يف مشال إفريقيا

                                                 
و هو جنرال يف الفيلق األول للمشاة و ابن أحد الرؤساء القدامى يف الواليات املتحدة األمريكية،  ،Roosevelt Elliott" إيليوت روزفلت"كتب  -  1

يبدي فيه انطباع السلطان املغريب الذي وجد نفسه ألول مرة 1947مع السلطان املغريب قي كتاب ألفه سنة " فرانكلني روزفلت"عن اللقاء الذي مجع 
رية و بدون حضور املقيم العام الفرنسي يف املغرب الذي كان دائم احلضور ألي مناسبة جتمع شخصيات أجنبية بالسلطات صحبة شخصية عاملية كب

  :أنظر. الشريفية يف املغرب
- Roosevelt Elliott, Mon père ma dit.., Paris.., 1947, pp 138-142.Voir : 
- Salinas Alfred, Les américains en Algérie.., op.cit.., p 178. 
- Le Tourneau Roger, Evolution politique de.., op.cit.., p 206. 
- Levisse Touze Christine, L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit. 

األمريكية اليت كانت تقدم هلم الدعم  بالرغم من تعلقهم بفرنسا، على األقل خالل فرتة احلرب العاملية الثانية، مل خيفي املغاربة امتنام للسلطات  -  2
  :أنظر. الغذائي الضروري ملثل هذه الظروف

- Reibell Charles, La vérité sur les origines du débarquement allié.., op.cit.., p 10. 
3- Le Tourneau (Roger), Evolution politique de.., op.cit.., p 206. 
4- Rivet (Daniel), Le Maroc de Lyautey a.., op.cit.., pp 357-358. 
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. نهمطبق سياسة متناقضة مع حقوقهم، و اليت كانوا يرون أا لفائدة املغاربة أكثر م" نوقس"النازية، و ألن 
  1.فوصلوا إىل منع املسلمني املغاربة الذين كانوا مدعوين لالستشارة يف جملس احلكومة عندما عاد إىل نشاطه

و  لكن الوضع العام كان قد تغري بوجود عدد كبري من األمريكيني يف املغرب مما عرقل التأثري الفرنسي
ار يف أيديولوجيتها، لكنها يف نفس الوقت جعله يرتاجع، بفعل أن القوات األمريكية كانت مناهضة لالستعم

إال أن ما حز يف نفسية اجلنود األمريكيني هو احلالة اليت وجدوا عليها السكان املسلمني يف . جاهلة لتاريخ املغرب
و حىت القنوات شبه الرمسية األمريكية مارست . املغرب، و اليت كانت شبيهة حبالة التخلف العلمي و االقتصادي

  2.طات على اإلدارة الفرنسية حلثها على حتسني صورة املغاربة و ظروفهم املعيشيةبعض الضغو 
إنعاش " اتضح التأثري األمريكي يف املغرب ملا جاء وقت إعادة تنظيم االقتصاد املغريب يف إطار سياسة

ىل ضرورة احرتام غري أن الشرط األمريكي املربم مع الطرف الفرنسي أشار بوضوح إ".االقتصاد األورويب و الفرنسي
كما أدت عملية اإلنزال إىل دخول اجليوش .فرنسا حلرية التبادل التجاري يف املرتوبول و خباصة يف مستعمراا

األمريكية األراضي املغربية من أبواا الواسعة، األمر الذي جعل السكان املغاربة يقفون على حقيقة قوا العسكرية 
مساعدة على ظهور سوق موازية تطورت من خالهلا  ألمريكية تتدفق على البالد،نتجات افبدأت امل. و االقتصادية

  . السوق السوداء
كانت التوجيهات املوجهة للجنود األمريكيني من طرف حكومتهم واضحة فيما خيص عالقام مع 

وضاع اجلديدة، و يف هذا الصدد سلم هلم كتيب صغري يشرح هلم كيفية التصرف و التعامل مع األ.السكان املغاربة
أي عدم التقرب من املصابني بأمراض خطرية كالتيفوس، أو اجلذري أو السيفيليس، و عدم استهالك األكل 

عدم دخول البيوت العربية دون . املوجود يف األسواق أو دخول احلمامات العمومية أو دخول األحياء الساخنة
فاء كل مظهر خارجي يبني على أم أغنياء، مثل؛ كما طلب منهم إخ. إذن أصحاا، عدم التكلم إىل النساء

  .احللي و الساعات و حىت النقود

، اليت كان يتحدث يف املغرب يف حقيقة األمر، إن العالقات الطيبة، بني اجلنود األمريكيني و السكان: مالحظة 
 .ر الشديدسوى عالقات مشبوهة و مليئة باحلذ  ،مل تكن يف الواقع"روزفلت"عنها الرئيس األمريكي 

يتعاطون إىل التجارة غري املشروعة فيما يتعلق بالسبائك الذهبية، و السجائر و  بدأ اجلنود األمريكيني
و . املشروبات الكحولية، األمر الذي أدى إىل نزوح ريفي كبري حنو املدن الساحلية نظرا للطلب املتزايد لليد العاملة

، دخل يف منافسة املشروبات الغازية Coca-Cola" كوكا كوال" ظهر يف السوق احمللية مشروب غازي جديد امسه
و حملاربة رواجها الكبري اهتدت السلطات إىل حيلة مفادها أن هذا املشروب حيتوي على الكحول األمر . احمللية

  .الذي جعلها تطلب مساعدة اهليئات الدينية من أجل منعها

                                                 
1- Le Tourneau (Roger), Histoire du Maroc moderne, publications de l’université de Provence, 1992, p 217. 
2- Ibid.., p 217. 
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و تدفقتا  blue-jeans" البلو جينس"و " كوكا كوال"الـ غري أن هذه احملاولة مل جتدي نفعا، حبيث انتشرت 
كوكا  "و لكن التاريخ سوف حيتفظ بأن اجلزائر، مث املغرب، مها اللتان مكنتا . بشكل سريع يف كافة أحناء املعمورة

   1.من غزو األسواق األوروبية" كوال
  

  �1943و ��� &+د  ���� ا���� ا����ء و ا��*�� ا�-3
 

غري أن تسارع األحداث بعد .بأن تتحول تونس إىل ساحة معركة حامسة للحرب حيال شيء كان يو  
، و مسح لقوات احملور بالدخول إىل األراضي التونسية هو الذي جعل األمر ممكنا ،1942يف  عملية نزول احللفاء

 تونس أرق إن دخول القوات األملانية إىل .عرب املطارات و املوانئ و بذلك فتحت جبهة تونس على مصرعيها
هل كان على .السلطات الفرنسية لدرجة أا، منذ البداية، و هي عاجزة على اختاذ موقف صريح جتاه املسألة

اتفاقيات  و خترق حترتم بنود اتفاقيات اهلدنة اليت أبرمتها مع أملانيا و إيطاليا ؟ أم تفعل كما فعل األملان فرنسا أن
  1940.2سنة 

، قائد الفيلق الفرنسي يف تونس، بأن يلتزم "باري"الوضع و طلب من اجلنرال  "إيستيفا"استغل األمريال   
" جوان"حيث طلب اجلنرال .و كان ملزما أن يدافع على املواقع الفرنسية يف نفس الوقت.احلياد ريثما تتضح األمور

ك حتولت تونس إىل أرض و بذل.، بأن مينع األملان من السيطرة على طرق املواصالت املؤدية إىل اجلزائر"باري"من 
طيلة الفرتة املمتدة من ديسمرب  اإلسرتاتيجية يف جبهة املتوسط بني احللفاء و القوات األملانية و اإليطالية للمعارك

  1943.3إىل غاية ماي  1942
، جتاه اللجنة الفرنسية للتحرير الوطين، خبصوص Edden Anthony" إيدن أنطوين"كان للنداء الذي أطلقة   
ميثاق األطلسي الذي يهتم بالشعوب املستعمرة، أن طالب بإشراك الدول العربية ما دام أن ذلك يلقى فحوى 

، و صراعهما على السلطة "جريو"و " ديغول"إال أن تعنت كل من اجلنرالني . صدا كبريا يف األوساط التونسية
على سلطة فرنسا االستعمارية،  ، الذي مترد"املنصف باي"اجلديدة، قد جعل احلماية تتواصل و تقصي امللك 

و لو رجع . لكنه رغب يف أن يبقى مع فرنسا و كان دائما يصرح بأنه حيرتم معاهدة احلماية و يبدي تعلقه بفرنسا
لكانوا تيقنوا بأن مصلحة فرنسا يف تونس الذي اعترب أن عهد اهليمنة قد وىل،" كاترو"هؤالء إىل موقف اجلنرال 
  4.الهلا الحقاتقضي مبنحه احلرية الستغ

                                                 
1- Ades (Lucien), L’Aventure algérienne.., op.cit.., p 72. 
2- Martin (Jean François), Histoire de la Tunisie contemporaine de Ferry a Bourguiba, histoire et perspectives 
méditerranéennes, éditions  L’Harmattan, Paris, 1993, pp 139-140. 
3- Le Tourneau (Roger), Evolution politique de.., op.cit.., p 99. 

ن جتاهلت فرنسا كل احلركية التحررية اجلديدة اليت ختيم على العامل و على مناطق ليست ببعيدة عن قد تكون من املفارقات االستعمارية الفرنسية أ -  4
اليت ميكن لفرنسا أن  ةالتونسيو الكالم عن استغالل تونس الحقا مفاده االستثمارات و فرص السوق ..لذلك بدأت ختسر كل شيء.مستعمراا

  :إىل أنظر ..تستغلها بعد ما حتقق تونس استقالهلا
- Julien Charles André, L’Afrique du Nord en marche.., op.cit.., pp 195-201. 
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أصبحت تونس حرة من حتركات قوات احملور، لكنها غري مستقرة بفعل إقدام  ،1943يف الثامن ماي   
لفرتة اليت كان حيكم فيها البالد، بداعي تواطئه مع دول احملور طيلة ا" منصف"السلطات الفرنسية على عزل الباي 

يتحرك احللفاء يف تونس بفعل املشاركة الفرنسية الفعلية يف و مل . و بالتايل فإن الدور األمريكي يكاد يكون منعدم
 1.املعارك، عكس ما حدث خالل عملية اإلنزال على السواحل اجلزائرية و املغربية

بعد اية احلرب العاملية الثانية، حتركت الشخصيات التونسية لتطالب باالستقالل الكامل للبالد، غري أن  
احلكم يف جانفي " ديغول"بفعل ميالد اجلمهورية الفرنسية الرابعة و مغادرة اجلنرال  الظرف السياسي مل يكن مواتيا

ري دستور ما جعل انشغاالت السلطات الفرنسية تتجه حنو قضايا سوريا و لبنان و الفيتنام و حتض.1946
ملتحدة و اجتاه الواليات إىل االلتفات حنو منظمة األمم ا" احلبيب بورقيبة"هذا الوضع دفع بالزعيم التونسي .للجزائر

 2.املتحدة األمريكية لكن دون جدوى

جتندت الطاقات التونسية لتأسس املركزية النقابية ذات التوجه الوطين و اليت  عندما وضعت احلرب أوزارها 
و كان مؤمتر .انصهرت فيها، و ألول مرة، كل التنظيمات العمالية اليت كانت تنشط يف تونس حتت رايات خمتلفة

أحد أبرز الوجوه " فرحات حشاد"بقيادة " لإلحتاد العام التونسي للشغل"هو الذي أعطى النور  1946جانفي  20
  3.النقابية و العمالية املناضلة من أجل التضحية يف سبيل القضية اليت كان يؤمن ا

و خارج أصوار تونس للبحت عن الدعم الكاف لتحريك عجلة التقدم حن"بورقيبة"حتولت أنظار   
االستقالل، فحاول التقرب من الواليات املتحدة األمريكية اليت أفصحت عن نيتها يف دعم احلركة الوطنية 

                                                 
مصلحة أثارت قضية عزل الباي منصف باشا ردود أفعال كثرية، إذ اعتربها الكثريون بأا مل تكن عادلة يف حق سلطان عيبه الوحيد أنه دافع على  -  1

و يرى هؤالء أن .غري موجودة قانونا بفعل سقوط بالد تونس حتت السلطة األملانية" االستعمارية احلامية"نسا بالده و مواطنيه يف مرحلة كانت فيها فر 
إلظهار " جوان"و " جريو"عزل الباي مل يأيت عن طريق الصدفة أو بسبب تعاونه املزعوم مع احملور، و إمنا هو موقف فرنسي،اختذه كل من اجلنرالني 

و حىت املارشال .من الباي الذي تنصل من السلطة الفرنسية خالل هذه الفرتة اليت دام فيها االحتالل األملاين للبالد" االنتقام"سلطة فرنسا على تونس و 

و ما عزله إال ألنه قاوم املقيمون  .."بل كان دائما وفي لفرنسا..بأنه أخطأ في حق سلطان لم يقترف أي خطأ جسيم"يعرتف يف مذكراته " جوان"
لذين تداولوا على حكم تونس، و ألنه شكل حكومة تونسية مببادرة فردية و دون استشارة السلطات الفرنسية، و ألنه أراد تغيري العديد من العامون ا

تونسي من املسلمني و منهم عدد كبري من  10000و مس هذا اإلجراء حوايل .األعراف السائدة يف تونس منذ حوايل ستون سنة من احلماية مضت
للتوسع أكثر يف املوضوع . 1943من شهر ماي من سنة  15يف " الباي األمني"و عينت السلطات الفرنسية مكانه . ألسرة احلسينية احلاكمةأفراد ا

  :طالع كل من
- Juin Alphonse, Le Maghreb en feu.., op.cit.., pp 44-45. 
- Juin Alphonse (Marechal), Mémoires.., t1.., op.cit.., p 188. 
- Martin Jean François, Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., pp 150-151. 
- Le Tourneau Roger, Evolution politique de.., op.cit.., pp 104-105. 
2- Le Tourneau (Roger), Evolution politique de.., op.cit.., p 111. 

  :طالع يف املوضوع كل من -  3
  .135-134، ص ص ..، مرجع سابق..خليفة، تونس عرب التاريخ الشاطر -

- Martin Jean François, Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., pp 156-157. 
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نقال عن القادة التونسيني املوجودين  1"نيويورك تاميز"و قد نقل أحد الصحفيني األمريكيني يف جريدة . التونسية
ام السلطات التونسية على توقيف غالبية الزعماء بعد يف املنفى بالقاهرة، بأن تونس تعيش حصارا كبريا بفعل إقد

  2.أوت يف تونس 23املؤمتر االستقاليل الذي عقد يف 
و حتدثت بعض املصادر عن الوضعية املقلقة اليت مرت ا تونس يف اآلونة األخرية، بالرغم من تصرحيات  
ذي يتناف مع عمليات التوقيف الذي أبان عن مشروع إصالحات هام يف تونس، و ال Mast" ماست"اجلنرال 

لذلك بقيت احلالة الفكرية بدون تغيري و أكثر من ذلك، أصبحت .اليت تعرضت هلا جمموعة من العناصر الوطنية
 3.الثقة منعدمة بني الطرفني التونسي و الفرنسي

وطنية، يف احلركة ال ة بفعل احلرب لدرجة أن بعض العناصرو هكذا عرفت املسألة التونسية تطورات هام 
األخر حاولوا استغالل الظرف من أجل دفع عجلة القضية إىل األمام و بشكل أسرع، بينما حاول البعض 

نتاج  "مقابل"الشباب، ألم كانوا يدركون جيدا مدى خطورة الفشل يف احلصول على  امتصاص هذه العفوية عند
ي غري مقتنع بالوعود اليت كانت تقطعها على بقي اتمع التونس و مع ذلك.  جانب فرنسا و احللفاءموقفهم إىل

 4.نفسها السلطات االستعمارية، فكان يرى بأنه حان الوقت الغتنام فرصة ايار فرنسا للمطالبة باالستقالل

، ألنه كان يدرك احللفاءيف مصر الفضاء الذي سوف ميكنه من ربط اتصاالت مع " بورقيبة"لقد وجد  
و كان . ثقة كبرية" بورقيبة"خاصة اإلجنليز الذين وضع فيهم . ذلك الدعم لديهممنذ الوهلة األوىل أنه سيجد 

و عندما أفرجت عنه السلطات املصرية، توجه إىل .إحساسه أن الواليات املتحدة األمريكية لن تتخلى عن تونس
جنليزية و األمريكية ، الذي ضمن له املساعدة اإلDoolittle" دوليتل" الشخصية األمريكية أين التقى" اإلسكندرية"

  5.يف القضية التونسية
اليت كانت بني الرجلني، و حتدثت عدة تقارير على  باالتصاالتكانت السلطات الفرنسية على دراية   

و بالرغم .متواصلة بينهما، غري أا كانت تأمل يف أن تبقى الواليات املتحدة ملتزمة احلياد يف القضيةلقاءات شبه 
استفسار احلكومة األمريكية حول املوضوع إال أن الرد األمريكي جاء معاكسا لشكوك من أن فرنسا حاولت 

                                                 
1- Clifton (Daniel), «Tunisian Nationalists Charge Suppression Of Their Movement by French Military »,New 
York Times, September 3, 1946.Voir l’article en annexe N*10. 

حيث . ،كانت تبحث عن أشياء كثرية من كوا جمتمعة لتأسيس نقابة عمالية1946يبدو واضحا أن املعارضة التونسية اتمعة يف تونس يف أوت   - 2
 فرقت اجلمع و ألقت القبض على شخصيات و زعماء من احلركة طالب املؤمترون باستقالل بالدهم عن فرنسا، ما اضطر تدخل السلطات الفرنسية اليت

  :أنظر إىل.الوطنية التونسية
- Martin Jean François, Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., p 156 
3- ANOM, GGA, 8Cab/48, DGSN/ DRG, section AFN, Malaise Tunisien, du 17/10/1946. Sur la politique 
américaine voir : 
- MAE, Direction Afrique-Levant, N* 238, Paris le 22 nov. 1946. 
4- Martin (Jean François), Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., pp 151-152. 
5-  El Mechat (Samya), Tunisie les chemins vers l’indépendance 1945-1956, Histoire et perspectives 
méditerranéennes, l’Harmattan éditions, Paris, 1992, p 19. 
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جد تصرفات خطرية يف و غري مؤسسة و بالتايل ال ت" دوليتل"الفرنسيني حيث اعترب أن اإلدعاءات الفرنسية جتاه 
  1.موقف الرجل

لي عن مشاريعها و سياستها على التخ اجيرب فرنس سكسوين- كان يبحث عن دعم أجنلو" بورقيبة"إال أن  
خاصة أنه كان يدرك التخوف الفرنسي اجلديد من املد .يف مشال إفريقيا عامة، و تونس على وجه اخلصوص

فحاول استغالل هذا الظرف العاملي الذي سوف يفتح أمام . الشيوعي، و الذي مل تعرفه منذ أيام اجلبهة الشعبية
لقضاء على الفقر و البؤس و احلرمان و حياة الذل و االحنطاط اليت فرضتها الوطنيني املغاربة أفاقا واسعة من أجل ا
 2.فرنسا االستعمارية على شعوب املنطقة

فتحركوا بدبلوماسية تامة حنو احللفاء، . هم التونسيون قيمة الدعم اخلارجيعلى الصعيد اإلسرتاتيجي، ف 
تحمسا منذ البداية للمسألة الوطنية التونسية، حيث  الذي بدا م" لدوليت"فكان هلم أن أثروا على شخصية القنصل 

املعطيات األساسية اليت تضمنها امللف التونسي كي يضغط " إيزاور"كان الوساطة اليت سلمت الرئيس األمريكي 
  3.على الفرنسيني

  

  يكثفون من نشاطهم في الجزائر اإلنجليز - 4
  

، فإن اإلجنليز امتازوا كعادم مشال إفريقيا عكس الصخب الذي ميز النشاط األمريكي يف كامل أرجاء  
، لذلك كان من الصعب حتديد حدود هذا النشاط و األهداف اليت كانت تسعى "الغواصات"باهلدوء و بعمل 

ألن هذا النشاط كان أقل إثارة ألنه مل يعتمد ال على الكتيبات و ال الصور، و لكنه  .بريطانيا لتحقيقها يف اجلزائر
 4.اقا من الدعاية املطبقة من طرف األمريكينيكان أكثر اخرت 

 علومات الضرورية اليت سوف تساعدهايف مجع امل ، صعبةمن الوهلة األوىلتبدو مهمة املصاحل الفرنسية،  
سألة القومية على حتديد نوعية النشاط الذي يقوم به الربيطانيون يف الوسط اجلزائري املسلم، و ما هي عالقتهم مب

أن بريطانيا تتبع سياسة جتاه املسلمني على املدى البعيد، و هي ال تبحث  ن هذه املصاحل األمنية،و تظ. العربية
غري أن بعض األحداث تعارض هذه الفرضية و ختفي رغبة بريطانية يف املكوث أطول . اآلن على امتيازات خاصة

  5.مدة ممكنة يف اجلزائر
اإلجنليز من خالل بعض العبارات اليت أطلقت يف املصاحل الفرنسية حتركات بعض الضباط  تكما رصد  

و تستشهد مبا قام به ضابطني إجنليزيني كانا .األوساط املسلمة و اليت عربت عن اهتمام كبري لقضايا املسلمني
 و معهما استمارة أسئلة عن" لفيليب في"، عندما توجها إىل مدينة Bone" بونة"مرابطان مع وحدما يف مدينة 

                                                 
1- Ibid.., p 20. 
2- Id.., p 23. 
3- Rey –Goldzeiguer (Annie), « L’occupation Germano-italienne de la Tunisie :un tournant dans la vie politique 
Tunisienne »,In les chemins de la décolonisation.., op.cit.., pp 325-340. Voir p 339. 
4- ANOM, GGA, ,Note sur les activités Britannique en Algérie, rapport de Dix (10) pages, p 1. 
5- ANOM,  8cab/106.., Note sur les activités Britannique en Algérie, rapport de Dix (10) pages, p 2. 
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عي اجلزائري من حيث التعداد و املكانة السياسية يف األوساط اجلزائرية، و كذا البحث يف خصائص احلزب الشيو 
، و أخريا معرفة احلالة النفسية 1939حاليا و حىت قبل سنة " فيليب فيل"أهم حزب املعارضة املوجود يف منطقة 

  1.للمسلمني عامة
. الزوايا أو حىت من مجعية العلماء املسلمني استهدف اإلجنليز يف بعض األحيان رجال الدين من شيوخ  

، من "القامسي مصطفى"بأحد أقارب الشيخ  1944نوفمرب  24يف ،Haynes" هاينز"حيث التقى العقيد اإلجنليزي 
يف حدود الساعة العاشرة ليال، و أجرى معه حمادثات دامت " طرانس أطلنطيك"ببوسعادة، يف نزل " اهلامل"زاوية 

الذي استقبله يف  عامل معروف" عبد العزيز اهلامشي"يف اليوم املوايل التقى يف مدينة بسكرة بالشيخ  و. قرابة الساعة
  2.بيته مع جمموعة من املسلمني املثقفني

و . من املخابرات املركزية باجلزائر الذي كان قادما من القاهرة Brun" برون"يف نفس اليوم التقى بالنقيب   
" منوبوليي"الفرنسية و درس يف مدينة " مرسيليا"ولد يف مدينة  ليزي، الذييبدو أن هذا الضابط اإلجن

Montpellier،  ااسكتلند"ة اإلجنليزية و ميلك نزال يف كان ضابطا يف اخليال "Ecosse و حيمل يف بعض األحيان اسم ،
نوفمرب من نقس  26، يف يف بوسعادة" القامسي"و قد اتقى هو األخر بأحد أقارب الشيخ .De Guise" دي غيس"

ال يأيت من فرنسا، إنه قمح اجلزائر الذي قمنا مبصادرته أيام احلرب و  إن القمح الذي يصلكم:"و قال له السنة،
  3.."قمنا بتخزينه يف اجلزائر ألغراض سياسية

واصل هذا الضابط جولته يف اجلنوب القسنطيين و بالتحديد يف مدينة بسكرة أين تواصل مع جمموعة من   
و كان قد علم بأن بعض اجلنود اإلجنليز قد تصرفوا تصرف غري الئق . مني و سأهلم عن رأيهم يف األمريكاناملسل

و قد تعهد بأن يعاقب هؤالء اجلنود ألم مل حيرتموا تعليمات قيادم و ال األفكار احلرة اليت تدافع . مع اجلزائريني
و دول أخرى يف املشرق العريب اليت تسري حنو " مصر"لة و قد ملح إىل دو . عنها بريطانيا من أجل حرية الشعوب

  4.االستقالل بفضل املساعدات الربيطانية
بصفة  كان على اإلجنليز أن ال يقعوا يف األخطاء اليت ارتكبها األمريكيون جتاه املسلمني اجلزائريني 

و قد كانت . اطف السكانالذين بسبب تصرفام القاسية مع املسلمني اجلزائريني مل حيصلوا على تع.عامة
التعليمات اليت أعطيت للجنود الربيطانيني واضحة يف هذا اال، حيث كان عليهم معاملة املسلمني معاملة 

بعض ورشات اجليش الربيطاين، أين كان يعمل عدد من املسلمني، الذين يف األصل  هذا ما حصل يف. الئقة
 5عوملوا معاملة سجناء؟؟؟

                                                 
1-  ANOM, GGA, Note sur les activités Britannique.., pp 2-3. 
2- ANOM, GGA, 8cab/106..,EM, 5ème  bureau.., Alger le 18 juin 1945, rapport de 3 pgs, p3.  
3- ANOM, , 8cab/106.., E.M, 5eme bureau..,op.cit.., p3.  
4-Ibid.., E.M.., 18 juin.., p 3.. 

، الذين كانت أن هؤالء العمال املسلمني وجدوا من اإلجنليز معاملة تتشابه مع تلك اليت كان جيدها السجناء اإليطاليني ذكرت املصادر الفرنسية - 5
أين هي املعاملة الالئقة إذا كانت معاملة العمال اجلزائريني تشبه املساجني : فنطرح السؤال.توزع عليهم بعض األلبسة القدمية و بعض املواد الغذائية

  :أنظر.و قد اعترب الفرنسيني هذه املواقف الربيطانية نوع من أنواع الدعاية اليت ختدم مصلحة املسلمني اجلزائريني؟لينياإليطا
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صرفات شجاعة جتاه اجلزائريني، خاصة يف اليوم الذي نشبت فيه أحداث يف ساحة كما كان لإلجنليز ت 
مبدينة اجلزائر بني اجلنود الفرنسيني و املسلمني املدنيني، حيث قام بعض الضباط اإلجنليز  Place Bresson" بريسون"

يدخل ضمن  و لعل ذلك أيضا 1.من توزيع بعض النقود على املسلمني من أجل التخفيف من حدة غضبهم
  .هذا ما مل يشر إليه التقرير. املخططات الدعائية لإلجنليز

  خيدم مصاحلهم يف مشال إفريقيا، ألمهذا الوجه اجلديد للدعاية الربيطانية، اعتربه الفرنسيون سليب و ال  
عريب موجود و تسهر الدعم ال وليدة احلرب العاملية الثانية و إمنايعلمون أن االتصاالت بني املشرق و املغرب ليست 

و  "نداء من اللجنة العليا للدفاع عن اجلزائر"عليه دولة مصر العربية، اليت قامت بإرسال مناشري إىل اجلزائر باسم 
و هذا املنشور حيمل إلمضاء ".فيدرالية الدول العربية احلرة"اليت تطالب باستقالل اجلزائر و اخنراطها ضمن 

، الذي طالب بدوره باستقالل اجلزائر و تشكيل "فضيل الورثالين"و الشيخ " ختاراألمري امل"شخصيتني بارزتني مها 
  2.و انضمامه إىل الوحدة العربية املعسكر املغاريب

تسربت أخبار من املصاحل األمنية الفرنسية عن اتصاالت املصاحل االستخباراتية اإلجنليزية بالشخصيات   
فرحات عباس و الشيخ اإلبراهيمي، و لكن دون أن حتدد بدقة حمتوى الوطنية اجلزائرية أمثال، مصايل احلاج و 

لعل ما لفت االنتباه أكثر يف املوقف الربيطاين، هو و  3.هذه االتصاالت اليت قد تربط اإلجنليز بالوطنيني اجلزائريني
ل عريب من إشراكه لعناصر عربية يف عملية الرتويج ألفكاره، حيث وجدنا ضمن وحداته العسكرية جنود من أص

   .العراق و سوريا و حىت لبنان ينشطون و يروجون لفكرة استقالل اجلزائر
ناصر البعثة الربيطانية اليت تأسست يف مدن عبقي اهلدف املسطر من طرف اإلجنليز يف اجلزائر خيضع ل  

املساعدة و عرضت خدماا يف جماالت التعليم و  .1945عديدة داخل مشال إفريقيا، بداية من شهر فرباير 
، "تطوان"و " طنجة"و قد أنشأت مراكز نشاط يف املغرب اإلسباين يف مدن  .يف بيوت العائالت حىت االجتماعية

هذا ما يعين أن احلكومة اإلجنليزية تكثف من نشاطاا داخل أراضي مشال إفريقيا و باألخص .و يف مدن جزائرية
 4.نخب املسلمةيف اجلزائر، حماولة التأثري على الفكر السياسي لل

                                                                                                                                                         
- ANOM, GGA, Note sur les activités Britanniques.. Op.cit.., pp 3-4. 
1- Ibid.., p 4.  
2- ANOM, GGA, , Note sur les activités Britanniques.. Op.cit.., pp 3-4. 

و قد يربر ذلك بالدور اإلجنليزي يف العملية ما دام أم يسيطرون على . لقد وجدت املناشري بكثرة يف عمالة قسنطينة و بالقرب من مدينة بسكرة -  3
ياطات ملنع املوظفني و حىت يف بعض األحيان جند أن اإلجنليز يأخذون كل االحت. مطار بسكرة الذي هو بعيد كل البعد عن االختصاص الفرنسي

حىت أن .مما يعين أن هناك احتمال كبري لوجود عمالء و خمربين مصريني و جزائريني يستعملون اخلطوط اجلوية الربيطانية/ الفرنسيني من دخول املطار
لقنصلية الربيطانية على صاحب مكتبة مصرية مبدينة اجلزائر قد حتصل من ا ،Zrehen Nessim" زريهن نسيم"يدعى " جمهول اهلوية"هناك شخص 

يف اجلزائر، بعد حصوله على رخصة " املدارس احلرة"وعود بأن جيد كل التسهيالت لدخول األراضي املصرية للحصول على كتب مدرسية مصرية لفائدة 
  :أنظر إىل.من السلطات االستعمارية الفرنسية

- ANOM.., Note sur les activités Britanniques .., op.cit.., pp 4-5. 
4- ANOM.., Note sur les activités Britanniques .., p 6. 
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كما ذكرت مصادر فرنسية أخرى، عن حركة غري عادية لشاحنات مغطاة تابعة للقوات الربيطانية يقدها  
و هي جتوب طرقات عمالة . شخص واحد يف األمام و الثاين موجود يف مؤخرة الشاحنة يراقب كل صغرية و كبرية

و " برج بوعريريج"ة و إىل الدواوير، خاصة بني مدينيت قسنطينة ليال و ارا، حىت و صلت إىل بعض القبائل النائي
و قامت إحدى السيارات التابعة للمصاحل الفرنسية بتتبع إحدى ".قسنطينة"و " سطيف"، و ما بني "سطيف"

، مث احنرفت يف طريق Château dun du Rhumel" شاتودون دي رميال"الشاحنات يف الطريق الرابط بني سطيف و 
  .مما يدل على أا كانت متجهة حنو هدف حمددEl Kseur.1" القصر"ىل مدينة غري معبد مؤدي إ

و تشري العديد من املصادر إىل أن بريطانيا كانت هلا نية كبرية يف البقاء يف اجلزائر حىت بعد اية احلرب،   
حتت الراية " ىبالشرق األقص" ممتلكااحيث كانت تنوي إقامة قاعدة مدنية جتعل منها حمطة حبرية يف طريق 

و هلذا طرحت طلبات يف سوق العمل النتقاء فرنسيني يتكلمون اللغة اإلجنليزية بطالقة من أجل العمل .الربيطانية
 2.يف املنظمة اإلجنليزية اليت سوف تشرف على العملية

ا، حيث كما اهتم اإلجنليز مبنشأم العسكرية يف اجلزائر، خاصة يف املطارات اليت كانوا يسيطرون عليه 
زار ضابط سام يف اجليش اإلجنليزي اجلزائر و تقدم بطلب حلماية هذه املنشآت بعد األحداث اليت عرفتها اجلزائر 

 3.غري أن الرد الفرنسي جاء مطمئنا من اجلانب الفرنسي.1945بعد الثامن ماي 

خمتلف القنوات اليت  حاولت السلطات الفرنسية تشديد الرقابة على نشاط احللفاء يف اجلزائر باستغالل  
كانت متاحة أمامها، منها اليد العاملة الفرنسية اليت كانت تعمل يف املؤسسات و اهليئات املختلفة لقوات 

فتحدثت إحدى هذه املصادر، و هي زوجة ضابط فرنسي مرتجم يف املقر العام للقوات الربيطانية يف . احللفاء
. ش.س"بعد الكالم الذي مسعه زوجها من الضابط " اجلزائرشعبية يف  ةانتفاض"اجلزائر، عن احتمال حدوث 

، الذي كان متوجها إلجنلرتا لقضاء عطلته، فقال إنه سوف يعود إىل اجلزائر مع اية شهر رمضان Ch.Pike" بيك
:" غري أنه واصل مازحا. ألم يتوقعون حدوث انتفاضة عامة من األحزاب الوطنية اجلزائرية اليت تكون قد تسلحت

  4.."وف نرفع الرايات البيضاء ألننا طرف حياديس
 Daily" هارالد ديلي"من جريدة  ،War Correspondent" مراسل حرب" و أضاف نفس املصدر أن هناك  

Herald  كاسو ل"و املدعو السيد "Lucas، قام باستجواب بعض الضباط اإلجنليز حول األحداث اليت كانت عمالة
و إىل غاية .ن الصحافة الربيطانية عموما ال تعرف الشيء الكثري عن هذه األحداثو يبدوا أ. قسنطينة مسرحا هلا

  5إىل مدينة سطيف ليقوم بتحرياته اخلاصة" كاسو ل"العاشر من أوت مل يتوجه السيد 

                                                 
1- ANOM.., 19ème région, bureau de documentation, N°3034/I/B.DOC., du 27 juin 1945. 
2- ANOM, GGA, 8cab/106.., dép.. Alger, P.M, 1ere brigade, activités Britanniques en A.F.N, du 27 juin 1945. 
3- Ibid.., compte rendu signe par le Général Pierre Weiss.  
4- ANOM, compte rendu signe par le Général Pierre Weiss. Op.cit., Source Mme X.., Très sure...Du 9 aout 1945.  
5- Ibid. 
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و مهما يكن من أمر، فإن النشاط الذي قام به احللفاء يف مشال إفريقيا و يف اجلزائر خالل فرتات خمتلفة   
أصبح  ككل،  باملنطقةباملسلمني و  ظروف احلرب العاملية الثانية، إمنا هو دليل على أن اهتمام احللفاء قد جتاوزت

يف الشأن الداخلي  أمريكي-حقيقة، بدليل أن الفرنسيني أنفسهم قد اعرتفوا يف مناسبات عديدة بالتدخل األجنلو
لفرنسية من حيث العتاد و األشخاص و ت او أرجع ذلك عموما، إىل الضعف الذي كانت عليه املخابرا1.لفرنسا

 .اإلمكانيات
  

���ل إ�ر����و د$����م ��  ا����ء أط��ع – ,� ��  
    

 ، و بطلب من وزارة اخلارجية الفرنسية،"شاتينيو"تقدم الوزير الفرنسي، احلاكم العام للجزائر، السيد   
يف كل من اجلزائر و املغرب و  مريكيني،، و خصوصا منهم األبإجراء حتريات حول نشاط خمتلف عمالء احللفاء

و باعرتاف احلاكم العام متيزت البداية بصعوبة .تونس، حتضريا لالجتماع الذي سوف تعقده جلنة إفريقيا الشمالية
املهمة نظرا لعدم حتديد طابع و حجم هذا النشاط املتواصل للحلفاء يف اجلزائر حىت بعد مغادرة القسم الكبري 

غري أن هذا النشاط بقي متسرتا لدرجة أن احملققني الفرنسيني وجدوا صعوبة يف مجع .ال إفريقياجليوشهم منطقة مش
  2.املعلومات
أن التقرير املرفوع و املدعم بوثائق ملحقة عن التعداد العسكري و مراكز التوثيق، قد " شاتينيو"و اعترب   

هلم أطماع حمددة يف املناطق اليت ينشطون فيها، و  أفضى يف اية املطاف إىل أن الربيطانيني و األمريكيني ليست
غري أن .أن هدفهم الوحيد هو مواصلة دعاية متنوعة يف أشكاهلا و إمكانياا و مدعمة بشبكة استعالمات قوية

الشيء امللفت لالنتباه هو النشاط الربيطاين الذي قد تكون له انعكاسات عميقة بسبب متكنه من السيطرة على 
، و كذا للتسهيالت اليت يتمتع ا اإلجنليز يف اجلزائر لدعم دعاية وطنية قادمة من "بسكرة"هما مطار مطارين أمه

تقريره باحلديث عن توغل احللفاء االقتصادي يف اجلزائر، و الذي يعتربه غري مثمر " شاتينيو"فيما اختتم  3.املشرق
  .حلد اآلن

فاء إذ لوحظ نشاط للبعثات الدينية اإلجنليزية و مل يسلم اجلانب الديين أيضا من حتركات احللكما 
املسماة " الكنيسة اإلجنليكانية" مجعيات أما البعثات اإلجنليزية، فقد كانت ممثلة من طرف. األمريكية يف اجلزائر

ه هذ. Societe Biblique Britannique" الشركة التوراثية الربيطانية"و  North Africa Mission" نورث أفريكا ميشن"

                                                 
يدة املنبثقة عن ميثاق األطلسي، و اليت حتارب اجلوع و البؤس و الفقر، استغل احللفاء الوضع العام ملسلمي مشال إفريقيا ليقوموا برتويج األفكار اجلد -  1

و كانت اآلمال كبرية يف حتقيق املسلمني الوحدة . و أكثر من ذلك، تفتح هلم أفاق احلرية وفق البند الذي يتحدث عن حق الشعوب يف تقرير مضريها
  :أنظر إىل.بيةمع الشعوب العربية األخرى يف نطاق فدرايل عاملي للشعوب العر 

- ANOM, E.M, 5ème B, Ingerence étrangère dans le sud Constantinois, Alger le 18 juin 1945. 
2- ANOM, 8cab/106.., Cabinet politique et diplomatique, A/S des activités alliées en Algérie. 
3- ANOM, GGA..Cabinet politique et diplomatique, A/S des activités alliées en Algérie, Rapport de deux (2) 
pgs.., Alger le 9 avril 1945. 



              افي مواجهة الواقع الجديد في شمال إفريقي الوطنيون                  -        ثـل الثالـالفص

 

261 
 

و عادة ما  .اجلمعيات هلا مقرات يف أكرب مدن العماالت الثالث و كذا مندوبية يف املناطق العسكرية باجلنوب
 . كانت تتشكل البعثات الدينية من القسيس و زوجته، و مل تكن تصرفاما جتاه القوانني الفرنسية تثري الشكوك

للجيوش األملانية، حيث بدأت  1940يف ماي غري أنه لوحظ تغري يف تصرفاما عقب استسالم الفرنسيني 
بعض عناصر هذه البعثات تزود املخابرات السرية اإلجنليزية  باملعلومات املختلفة، خاصة تلك املتعلقة باحلالة 

و يقوم أعضاء البعثات اإلجنليزية بزيارات عادية إىل بريطانيا و تربطهم عالقة وطيدة . للسكان املسلمني النفسية
هناك مراقبة  1.، أصبحوا يستقبلون الضباط اإلجنليز بصفة عادية1942و منذ نوفمرب .القنصلية يف اجلزائرباملصاحل 

يف مدينة تيزي وزو بسبب عالقته  Arthur Sydney" القسيس أرثور سيدين"ذكية فرضت من املصاحل الفرنسية على 
 .مع الفرع احمللي للكشافة اإلسالمية

ية األمريكية تطورا ملحوظا بفعل النشاط املمارس من طرف اجلنود بينما يف املغرب شهدت العمل
و كان من نتائجها املباشرة أن حطت برتسانة قوية األمر . 1942منذ عملية اإلنزال يف الثمن نوفمرب  األمريكيني

. لفرنسييش ااجل مع سوى و مل يتعايشوا من قبل. كرية ذا احلجمالذي أر املغاربة الذين مل يعرفوا قوة عس
ق كل القوى اليت شاهدوها، عندما  املغاربة بأن القوة األمريكية فو  االنطباع لدى فالصدمة كانت كبرية حيث زاد

إىل " نوقس"باصطحاب اجلنرال " باتون"، حيث قام اجلنرال 1943كانت مناسبة عيد األضحى يف شهر ديسمرب 
قا جبيش من العساكر على طول الطريق املؤدية إىل القصر و هو مرف القصر امللكي لتقدمي التهاين للسلطان املغريب

  2.امللكي و اليت كانت تراقب املوكب
و اجلنرال " باتون"هذه القوة العسكرية كانت مصحوبة بالقوة االقتصادية، حيث قامت فيالق اجلنرال 

و يف بضعة أيام ازدهرت .يااكان املغاربة قد فقدوا طعمها و ذكر   بإنزال كميات كبرية من املواد الغذائية" كالرك"
و كل ما كان قد اختفى مع بداية احلرب .. السوق املغربية باألواين و علب الكربيت و املواد الصيدالنية و العطور

محلت اجليوش األمريكية معها عدد من املوظفني املدنيني من تقنيني و دعائيني و كما   3.عاد مع ايتها
االستياء و إنعاش وب كل الرتاب املغريب جلمع املعلومات و التخفيف من حدة اقتصاديني،كانت مهمتهم  أن جت

  .اآلمال
أما الطرف األمريكي فقد جند بعثاته يف اجلزائر خلدمة الكنيسة املسيحية ما دام أن اهلدف املسطر هو  

ب اإلجنليز و إىل جان. و ما عدا ذلك فسلوك البعثة مل يدعوا إىل القلق. تنصري الشباب اجلزائري املسلم
  4.األمريكان، كان هناك نشاط أورويب حمدود من اجلانب اإلسباين و اإليطايل بواسطة البعثات الدينية كذلك

  

  ا��زا'ر��ن ���ه ا�� ود ا��ر����ن �وك -1
  

                                                 
1- ANOM, 8cab/106, LB/EN,.., rapport de cinq (5) pgs.., p 2. 
2- ANOM, 8cab/106.., sur les activités américaines au Maroc.., rapport de 8 pgs.., p1. 
3- Ibid.., p 2. 
4- ANOM, GGA.., LB/EN..., op.cit.., pp2-3.  



              افي مواجهة الواقع الجديد في شمال إفريقي الوطنيون                  -        ثـل الثالـالفص

 

262 
 

ملا عاد الفيلق األول للمشاة األمريكي إىل قواعده بوهران، بعد انتهاء احلملة على تونس، مل يكن أحدا 
خاصة .أن هذه العودة سوف تتزامن مع األعمال البشعة و التصرفات القذرة اليت صدرت عن هؤالء اجلنوديدرك 

دون ام كما يصط، و يصطادو Western" الويسرتن"ملا شرعوا يف تقتيل األبرياء من اجلزائريني ، على طريقة أفالم 
  1.صرفوا مثل الالشيءو لكن لألسف أم جتاوزوا حدود كل البشر ليت. كل شيء إال البشر

يف إحدى صفحاا مفاده أن القيادة اجلهوية األمريكية 2" صدى وهران"فجاء اخلرب الذي نشرته جريدة 
قد أصدرت أوامر للنقابة احمللية لبائعي املشروبات مبختلف أنواعها، بعدم بيع املشروبات الكحولية للجنود 

تقدم القيادة األمريكية اجلهوية على مثل هذا اإلجراء فإا تعلن و إذ .قبل الساعة احلادية عشر صباحا األمريكيني
لكن ما هو حمري يف األمر أن كل التقارير   GI’s .س.إ.ج جندي من 15000صراحة عدم قدرا على التحكم يف 

ن داث اليت اعتربا ممل حتتوي و ال مرة، على هذه األحو ال حىت املذكرات اليت كتبها أصحاا  األمريكية
  3.احلوادث العابرة اليت مل تصل إىل حد إعطاءها كل هذا االهتمام

ثقيلة، حطت جحافل من القوات املتحالفة رحاها على أراضي مشال إفريقيا، و باألخص يف اجلزائر و  يف أجواء
ع استعادة املغرب، يف عملية إنزال متت بدقة كبرية و بوقوف احلظ إىل جانب احللفاء، يف انتظار حتقيق الثالثية م

غري أن االنطباع العام الذي كان عند السكان هو سهولة ازام .1943تونس إىل عرش فرنسا مع منتصف سنة 
القوات الفرنسية أمام الرتسانة احلربية األمريكية و اإلجنليزية، لدرجة أن بعض الوحدات العسكرية من اجليش 

بحت تتصرف حبرية مطلقة بعيدا عن األوامر و التعليمات األمريكي أفلتت من الرقابة االنضباطية العسكرية و أص
العسكرية لدرجة أن القيادة العليا األمريكية قررت إعادة بعض الوحدات إىل أمريكا خوفا من استفحال العدوى 

 4.قد تؤدي إىل حدوث الكارثة

،و أنه مل يعد اعترب جنود الفيلق األول للمشاة أم أهينوا  بالكالم الذي يقال عنهم هنا و هناك 
و ما زاد من .االعتماد عنهم بدليل أم لن يشاركوا يف أية عملية، خاصة و أن احلرب مع النازية مل تنتهي بعد

حىت يتمكنوا ،Patton" باتون"الرمسية لفصل الربيع، بأمر من اجلنرال " البذلة"حسرة هؤالء اجلنود هو عدم إعطاءهم 
صقلية"م على أبواب االستعداد للحملة على من النزول إىل مدينة وهران، حبجة أ "Sicile .  

                                                 
حيث ضم الفيلق فرق من النخبة العسكرية .كان جنود هذا الفيلق من بني أحسن ما جلبت الواليات املتحدة األمريكية معها إىل مشال إفريقيا -  1

صرفوا تصرفات ال تشرفهم و تركوا وراءهم صور فعوض الدفاع عن املهمة اليت جاءوا من أجلها، إال أم ت. األمريكية، إال أم خدعوا الشرف العسكري
و يف القطار الذي كان راجعا . و هم يف طريق العودة إىل اجلزائر، بدأو ينهبون و يسكرون و يتصرفون مجية جتاه السكان املسلمني. سوداء أينما حلوا

و كانت احلصيلة  .العزل، الذين كان ذنبهم الوحيد أن وجدوا يف القطار م إىل قواعدهم مبدينة وهران شرعوا يف ممارسة هواية الرمي على املواطنني العرب
  :ألكثر تفاصيل أنظر..كبرية

- Atkinson Rick, The day of battle.., p 85. (Cite par Salinas.., Les américains en Algérie.., op.cit.., p 171). 
2- Voir L’Echo d’Oran du 14 mai 1943. In muse Zabana. Et voir aussi : Salinas.., op.cit.., p 171. 
3- Salinas (Alfred), Les américains en Algérie.., op.cit.., p 171. 
4-  Salinas (Alfred), Les américains en Algérie.., op.cit.., pp 171-172. 
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أمام كل هذه اإلجراءات التعسفية، مل يبقى على الفيلق األول للمشاة سوى التفكري يف طريقة لرد   
فاصطدموا بالشرطة العسكرية و بوحدات .االعتبار لكتيبتهم فقرروا  التوجه إىل مدينة وهران لتحريرها مرة ثانية

 .أمريكية أخرى

مما جعل األمر و كأنه عملية تصفية حسابات بالنظر للخسائر الكبرية اليت أحلقها جنود الفيلق األول  
  1.انتهت جبرمية قتل ارتكبت على شخص عريف يف الشرطة العسكرية كان يقوم مبراقبة أفراد من الفيلق األول

بوجهني  يف املدن رتبطا ، إال أنهحللفاء يف األرياف كان ضعيفان التأثري املباشر لنزول ابالرغم من أ
ساير عملية توزيع احللوى و السجائر من طرف اجلنود األمريكيني على السكان األهايل، مما أنه أوهلما : خمتلفني

لكن ذلك مل يدم طويال، . جلب هلم تعاطف هؤالء األهايل ظنا منهم أم جاءوا لتخليصهم من اهليمنة الفرنسية
وش احللفاء داخل معسكراا حممية بسياج من األسالك الشائكة، كاشفة عن بذخ مفرط إذ سرعان ما انعزلت جي

2.جائعة و حائرة أمام أعني ايف طبائعها الغذائية و سلوكيا 

أما الوجه الثاين، فكان مغايرا متاما ملا كان منتظر من طرف القوات األمريكية، اليت شرع جنودها يف 
  رصدنا منها هذه العينات عرب مناطق خمتلفة من البالد، ب السكان األهايلارتكاب جتاوزات خطرية على حسا

بني اجلنود األمريكيني السود و األهايل " حي السود"يف  حوادثمن عمالة وهران أين نشبت  اليت كانت بدايتها
 3.اجلزائريني

املدعو " شريف الوزاين"فكانت البداية من االعتداء الذي ارتكبه اجلنود األمريكان على أحد أفراد أسرة 
و قد تعرض هلا يف مدينة  4".سيدي احلسين"الذي هو يف األصل أحد أحفاد الويل الصاحل " سيدي عالل"
، و هو عضو يف املندوبية اخلاصة Mahdad" حمداد"و جاءت متضمنة يف الرسالة اليت بعث ا السيد " مسرغني"

  1943.5أوت  7، األمني العام لعمالة وهران، يف Lebissonnais" ليبسوين"ملدينة وهران، إىل السيد 

غري الالئق حفيظة اجلزائريني الذين استنكروا هلذا العمل الدينء مما دفع بالسلطات  هذا العمل أثار
و  7و آخر إىل السلطات املركزية باجلزائر العاصمة، 6االستعمارية إىل رفع تقرير داخلي على مستوى عمالة وهران،

 .خاصة، و عمالة وهران عامة، باخلطرية" مسرغني"وضاع مبنطقة و الذي يصف األ

                                                 
ون و سهر، لذلك وجدوا يف هذه احلملة على مشال إفريقيا فرصة أخرى كان معروف على اجلنود األمريكيني اجنرافهم إىل كل امللذات من مخور و جم -  1

و األخطر من ذلك أن هذه التصرفات قد أظهرت الصراعات اخلفية . إلظهار غطرستهم على السكان األبرياء و حىت على النساء و السلطات الفرنسية
  :أنظر..قائد الفيلق األول" ثريي أالن"و اجلنرال " ديلعمر برا"يني على غرار اجلنرال اليت كانت بني الضباط الكبار األمريك

- Salinas Alfred, Les américains en Algérie.., op.cit.., pp 172-177. 
2- Rey-Goldzeiguer (Annie),  Aux origines de la guerre.., op.cit,  pp 164-165. 
3- A.W.O, B 4476, Police d’état Oran..CC, N° 2769, Oran le 02/12/1942. 
4- A.W.O, B 4476, Dépt..Oran, division Affaires musulmanes.., Oran.. S.N…S.D. 
5- A.W.O, B 4476, Mairie d’Oran, affaires musulmanes, Oran le 7 Août 1943. 
6- A.W.O, B 4476, Comm..cent.., N° 1684/C, Oran le 05/08/1943. 
7- A.W.O, B 4476, Dépt..Oran, N° 7.975, du 20 octobre 1943.  
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مل تقتصر هذه االعتداءات على مدينة مسرغني فقط، بل تعدا إىل مدن أخرى داخل العمالة، منها  
، عندما 1943خالل شهر جوان  اليت عرفت هي األخرى جتاوزات عنيفة للعساكر األمريكيني 1مدينة مستغامن

اهلندام الغري الئق للجنود األمريكيني يف األحياء  بسبب، الشعيب Tigditt  " تبجديت"ي يف ح مشاداتوقعت 
طوال فرتة شهر كما تواصلت مظاهر االعتداء على املسلمني اجلزائريني   2.العربية املسلمة مما أثر غضب اجلزائريني

السكان األهايل، حيث قام سبتمرب على حساب السكان األهايل نذكر منها؛ االعتداء و السرقة على حساب 
فرنك  2000سبتمرب، مث سرقة  17يف " أبوقري"فرنك من أربعة أهايل يف طريق  1560بسرقة ما قيمته  اجلنود األمريكيني

 19يف " مزغران"من دائرة " بومسات بن سامل ولد حممد"و " بورحلة اجلياليل ولد احلاج"فرنك لكل من  135و 

و " الشريف حممد ولد الشريف"طو جمددا، عندما قاموا باالعتداء على كل من سبتمرب، و تواصلت عمليات الس
  .فرنك 3100فرنك و  5317و سرقوا منهم " تونني"يف طريق " بلعريب بن عالل ولد خملوف"قريبه 

رتديها بعض اليت كان ي" جالبة الوبر"تعدت هذه االعتداءات إىل سرقة حىت مالبس اجلزائريني، خاصة 
و 3".لزرق حممد ولد سعيد: "بشأن املدعو" قايد دوار بلهاصل"هذا ما تضمنه التقرير الذي بعث به  ، واملسلمني

. فرنك و وثائق خمتلفة 6500، لسرقة مبلغ "حممد ولد مسعود شمحادو : "و يف مدينة غليزان تعرض املدعو3".سعيد
  4.كينيإىل عملية ختريب من طرف اجلنود األمري Le Grand Café" املقهى الكبري"كما تعرض . خمتلفة

إذ  .السكان األهايل و الفرنسيني معا ، استنكر هلااألعمال التخريبية نفس 5و شهدت مدينة معسكر
 18 ،  بوسط املدينة يفLe Continental"القاري"للفندق الكبري يني على تكسري الواجهة األمامية أقدم اجلنود األمريك

شيخ مسن يف الستني من عمره و سرقوا منه " وعزة حممدب: "و قاموا باالعتداء على املدعو. 1943أكتوبر من سنة 
كما قاموا ". باب علي"ضد األهايل اجلزائريني يف حي " اهلراوة"باستعمال  آخرون، بينما قام جنود "برنوسا"

 .يف قلب مدينة معسكر  Bottini" بوتيين"بتهديد صاحب مقهى 

 الذين كانوا يقومون بنزع األلبسة أشارت مصادر أخرى عن تصرفات مشينة للجنود األمريكيني كما
وزم للمسلمني اجلزائريني و يرتكوم نصف عراة يف الطرقات على حواف البوادي، خاصة عندما كانوا جيدون حب

ا مل لصوص أو قطاع طرق و لكنه أبدهم، تصرف فكان تصرف 6.مالبس مستعملة و كانوا يظنون أا مسروقة
لتصل إىل هذا  نصرة للدميقراطية، لكيلومرتات عرب البحار و احمليطاتتصرف جيوش قطعت اآلالف من ا يكن

  .املستوى
هذه األعمال الشنيعة اليت قام ا العساكر األمريكيون، ال تشرفهم و ال يوجد هلا أي مربر قد خيفف من 

إلدارة االستعمارية حىت على اعلى قيادة األركان األمريكية و ال حدة وطأا على نفسية السكان اجلزائريني، و ال 

                                                 
1- A.W.O, B 4476, S/Préf..de Mostaganem, Rapport N° 11334/ AD, du 17 septembre 1943. 
2- ANOM, GGA.., CIE, N* 492 du 17 juin 1943. 
3- A.W.O, B 4476, S/Préf.… de Mosta.., N° 12484/F, Mostaganem le 13 octobre 1943.  
4- A.W.O, B 4476, Ibid. 
5- A.W.O, B 4476, PRG de Mascara, N° 106, Mascara le 22/10/1943. 
6- ANOM,GGA., 8cab/106…. note sur les activités Britannique.., p 4. 
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اليت بقيت مكتوفة األيدي و مل تقم سوى برفع بعض التقارير الشكلية حىت توهم اجلزائريني بأا تتابع األحداث 
لدى ميكننا القول أن فرنسا هزمت فعال خالل هذه املرحلة و مل تعد تلك الدولة االستعمارية القوية . عن كثب

 .اليت كانت ختيف اجلزائريني
 

 الجنود اإلنجليز في الجزائر تصرفات -2
 

غري أم مل يتمكنوا . الوجود اإلجنليزي يثري خماوف الفرنسيني الذين شددوا الرقابة على كل حتركام أصبح  
ناسبات عندما مت العثور على حطام و كانت إحدى هذه امل.من حتديد طبيعة هذه التحركات إال يف مناسبات قليلة

  1.على السواحل الغربية للجزائر Vedette" فودات"ع بريطانية من نو  سفينة حربية
، عندما مت العثور بقايا هذه السفينة يف و حسب عرض األحداث، فإن القضية تعود إىل الفاتح من أفريل  

" مسرغني"لبلدية  مصاحل الدرك ، حيث مت إبالغ"بوتليليس"يف بلدية  Cap Blanc" كاب بلون"املكان املعروف بـ
 .ملية تفتيش انتهت بالعثور على بعض اللوازم اليت ميكن أن م املصاحل األمنية ملراقبة البالدالذين قاموا بع

 
 
 
 
 
 
 
  
إىل تأكيد اخلرب، بعدما مت العثور على " مسرغني"قد أفض التحقيق الذي قامت به مصاحل الدرك ببلدية ل   

ذلك أا كانت يف مهمة حمددة يف عرض مياه معدات داخل املركبة تدل كلها على أن السفينة إجنليزية و أكثر من 
  2.البحر األبيض املتوسط

                                                 
1- ANOM.., GGA, DST, bordereau d’envoi N°2059/2..du 23 avril 1946. 

أمتار،  7بطول  Life Boat" اليف بوث"، The Air Borne" ذي أر بورن"فينة من احلجم الصغري إن ما تبقى من احلطام يدل على أا س - 2
أما  هيكل السفينة فهو باللون األصفر و الرمادي األزرق،و حيمل الكتابات . British Motor Boat M.G C* Ltd"جمهزة مبحركني من نوع 

    :ر داخل السفينة على املعدات التاليةعث ، و قدOne Quarter Pull" وان كارتر بول: "التالية
  .Air Publication 2761-Air Ministary-Ist edition December 1943كتيب صغري بعنوان   -
+ علبة من املاء العذب 11+ علبة من القاذفات 18+ مسدس قذف سهام نارية+ بوصلة+جهاز استقبال + .Scott" سكوت"جهاز إشارات   -

 :رية اإلجنليزية خمتصة يف خرائط للبح 5+ تلفة علبة من مصنوعات خم 11

أخر   -خريطة لبحر الشمال+  Biscay" بيسكاي"خليج . +  ، خاص لالستعمال للسفن فقط، و ال يستعمل للمالحة العامة"جبل طارق"جزيرة  -
أخر مراقبة للبحرية من خريطة تابعة للحكومة الفرنسية  خريطة لقناة إجنلرتا و الفروع الغربية هلا مع حتديد". + اهليدروغرافية"كتاب لإلعالم من قسم 

  .حتذر من الصيد و املرور يف املنطقة ألن ذلك يشكل خطرا كبريا" الرتويج"خريطة لبالد . + 1936تعود إىل سنة 
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كشفت بيانات استعالماتية من املصاحل األمنية بقسنطينة عن تصرفات بعض الضباط اإلجنليز يف   بينما  
، أيام قبل أحداث الثامن ماي، عندما صرحوا لبعض املسلمني اجلزائريني عن قرب استقالل "جيجل"مدينة 
، خمتص يف بيع لوازم Morris" موريس"ما تدعم الوجود اإلجنليزي يف ذات املدينة بأحد التجار، املدعو ك.بالدهم

و هو الذي قام بتوزيع أعالم " جيجل"و يؤدي هذا التاجر دور عميل القنصلية الربيطانية يف مدينة . السيارات
 1.رجل من املخابرات اخلاصة الربيطانيةو اعترب ال. 1945احللفاء على املسلمني املتظاهرين يف الثامن ماي 

بالقرب " مجيلة" ليزية قامت بعدة زيارات إىل قريةنفس املصادر حتدثت عن حتركات مشبوهة لشاحنة إجن 
، Sedjal Ammar" سجال عمار"الست أشهر املاضية، أين قام ركاا بتسليم  املدعو خالل ، "سطيف"من مدينة 

من دوار " انمحعبد الر  ةكرا لف"إىل املدعو بدوره الذي سلمها " محاين عالوة"هذا األخري سلمها إىل  أسلحة،
  Takitount 2".تاكيتونت"يف البلدية املختلطة  "ماوية"

يف اجلنوب القسنطيين هي القبلة املفضلة لإلجنليز، حيث كثف اجليش اإلجنليزي " بسكرة"كانت مدينة  
املدينة الذي قامت القوات األمريكية بتسخريه لظروف احلرب  يف من نشاطه هناك، ما دام أنه يسيطر على مطار 

استغلته القوات اجلوية  1943جوان  2و بداية من . إىل غاية مارس من نفس السنة 1942الفاتح من ديسمرب 
التسخري  و يبدوا أن إرجاعه للقوات الفرنسية غري وارد يف الظروف احلالية، ألن أمر إاء. الربيطانية ملدة غري حمددة

  3.لن تصدره إال القوات الربيطانية
 سرية، اإلجنليزية من دخول اجلزائر بطريقة " االستخبارات عمالء" من حيث املوقع، فإن املطار يساعد  

و تتخذ السلطات العسكرية .حمملني بالتعليمات للوحدات املتمركزة يف اجلزائر، أو ألغراض القيام بتحريات خمتلفة
من ذلك، أن نزول الطائرات لن يتم إال ليال و . الشديد عند وصول شخصيات هامة إىل اجلزائر الربيطانية احلذر

مينع الدخول إىل مراكز املطار يف بعض األحيان، حىت على اجلنود اإلجنليز أنفسهم،مث يتم نقل األشخاص عرب 
العمال غري املرغوب فيهم تلك  أين يتم تسريح كل ،Transatlantique"  طرونس أطلنطيك"ميدانية إىل نزل  سيارة
  4.األيام

أما عن النشاط يف حد ذاته، فهو مبين على دعاية نفوذ قائمة على توزيع احلصص من املواد الغذائية على   
املسلمني الذين يعملون لفائدة القوات اإلجنليزية، و قيام اجلنود اإلجنليز بتوزيع احللوى و الشكوالطة و بعض املواد 

                                                                                                                                                         
فينة و تسليمها إلى قامت المصالح البحرية الفرنسية بإبالغ القنصل اإلنجليزي في وهران، الذي بدوره طلب بإرجاع حطام الس :مالحظة

" مسرغين"إلى درك بلدية  Ralph Lesley" رالف لسلي"فتقدم النقيب .بسواحل وهران" األندلس"الوحدات اإلنجليزية المرابطة في منطقة 

رنسية الستالم كل األغراض التي عثر عليها داخل السفينة، غير أن طلبه قوبل بالرفض إلى غاية إحضاره لرخصة من المصالح البحرية الف

لم يعثر بداخلها على خريطة للبحر األبيض  لماذاو هنا نتساءل عن أسباب وجود هذه السفينة في مياه الجزائر و ... تسمح له بذلك

  ؟.المتوسط
1- ANOM.., 8cab/106..,19eme corps d’Armée.., Constantine N°1064/B.DOC.C du 5 juillet 1945. 
2- ANOM.., Constantine, Etat-major du 2eme bureau, N° 555/AN, du 10 juillet 1945. 
3- ANOM.., Alger le 18 juin 1945, Etat-major du 5eme B.., p 1.  
4- ANOM.., Alger le 18 juin 1945, Etat-major du 5eme Bureau.., p2. 
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و قيام الضباط اإلجنليز باستفسار املسلمني عن أحواهلم . اجلنب و السردين على املسلمني يف املدينة املصربة مثل،
شيخ العرب بن "كما قام اإلجنليز بتقدمي مساعدات إىل . املادية و املعنوية و عن فرنسا و عن الزعماء الوطنيني

 1.جنوب بسكرة يف" وادي العثمانية"على شكل شاحنات لينقل ا حبوبه من " قانة

كما أن األمر الذي مل يكن مفهوما عند اجلزائريني هو أن تلك املنح األوروبية كانت تعطى حىت ألعضاء 
و مل دأ األمور، نسبيا، إال بعد . اجلالية اليهودية مما أثار حفيظة اجلزائريني الذين اعتربوا ذلك إجحافا يف حقهم

أوت  3ت على تصحيح األوضاع برفع منح املسلمني اجلزائريني بداية من اليت عكف" اللجنة الفرنسية احلرة"تنصيب 
1943.  

    

 مشروع إقامة دولة يهودية في الجزائر األمريكان و و اإلنجليز-3
  

كانت البداية من الربقية اليت بعثت ا مصاحل األمن ملراقبة البالد إىل السيد الوزير احلاكم العام للجزائر   
بينما شهد الغرب اجلزائري نفس  2.ذات طابع دعائي يف مدينة اجلزائر" سكسونية- أجنلو"ت تطلعه فيها عن حتركا

و هكذا حتت . و شدة الغرف املدنية قسوةاحلركة الدعائية اليت طالت هي األخرى بعض األوساط اجلزائرية ضد 
نسية الربيطانية، ألن ذلك املواطنني اجلزائريني بالتقدم بطلبات للحصول على اجل سكسونية-هذه الدعاية األجنلو

و أضاف املصدر أن هذه الدعاية وجدت يف مدينة .سوف ميكنهم من تفادي احملاكمات و مصادرة األمالك
مراقبة   كملدا نطلب من مصاحل.و نفس األمر حيدث يف مدينة اجلزائر.عند شخص جتهل هويته" سيدي بلعباس"

 3.التعرف على مصدر هذه الدعايةمما قد ميكننا من  بالتجنيسكل الطلبات املتعلقة 

عن أخبار مفادها أن  ،1945جويلية  18،صادرة يف مث أفادت بعض املصادر من املصاحل اخلاصة 
الربيطانيني حياولون حتويل اهلجرة اليهودية حنو الشمال القسنطيين يف اجلزائر، و ذلك بسبب رفض عرب املشرق 

البيان  1945أكتوبر  25يف  Le Populaire" الشعيب"تبت جريدة و قد ك. فكرة الوطن اليهودي على أرض فلسطني
و . اليت تنوي بريطانيا حتويلها" فيليبفيل"يهودي على اللجوء يف معسكرات  50000سوف يتحصل حوايل :" التايل

 4..".مبساعدم L’U.N.R.R.A سوف تم

تراجعت عن فكرة تدعيم اليهود يف بعدما انتشر خرب مفاده أن بريطانيا قد  حتولت خماوف اإلسرائيليني 
و خماوفهم ناجتة من العمل املتواصل للوطنيني .1945ماي  8اجلزائر، خاصة بعد األحداث اليت شهدا البالد يف 

بينما هناك البعض من اليهود، منهم شخصيات و أعيان من .اجلزائريني الذي سوف جيعلهم يدفعون الثمن غاليا

                                                 
بالتنقل عرب كل عمالة قسنطينة، و ينتقل إىل غاية تونس، " أهراسسوق "، و الذي يقطن مدينة Sergent" رقيب"يقوم أحد اجلنود اإلجنليز برتيبة  -  1

  :أنظر. متنكرا يف زي عريب، و يعترب من عناصر املخابرات اخلاصة
- ANOM.., Alger le 18 juin 1945, Etat-major du 5eme B.., p 2. 
2- ANOM.., 8cab/106, GGA, DST, N*342.., Alger le 21 janv.., 1946.Voir annexe N°11.. (Photo 7145) 
3- Ibid.., GGA,DST, service de la surv.. du territoire, N°37.A.40, Oran le 11 janv..,1946. Voir annexe N°12. 
4- ANOM.., Ibid.., Cabinet du G.G. d’Algerie, note pour Monsieur ALDUY. Voir annexe N° 13.. 
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بإنشاء وطن لليهود على أرض فلسطني  الواليات املتحدة األمريكية قد تعهدتبأن  مدينة قسنطينة، من يرى
يف حني أن عرب املشرق يرفضون . ألف مهاجر يهودي من أوروبا الوسطى 120و  100وذلك باستقطاب ما بني 

املربم مع يسعى الربيطانيون، الذين هم وراء العقد  بينما .هذا املشروع و هم على استعداد حلمل السالح إلبطاله
أن بينما يف الشق األخر، عليهم . العرب يف الشرق األوسط، إىل دئة األوضاع دون اللجوء إىل استعمال القوة

  1.الضغط األمريكي و حىت يف بريطانيا لبعض الدوائر الصهيونية النافذة يضعوا يف حسبام
و بالد أخرى، تكون حسب و عليه، فقد مت االتفاق، مرة أخرى، على حتويل اهلجرة اليهودية حن  

و نشري يف هذا .خاصة إذا علمنا أنه توجد مبدينة قسنطينة جالية يهودية كبرية.مصادرنا، منطقة الشرق اجلزائري
، حماولني إقناعهم بفكرة أم "أحباب البيان"الصدد أن بعض كبار املالك اليهود لشرق البالد حاولوا التقرب من 

  2.و يضيف املصدر أن اليهود قاموا يف اآلونة األخرية بشراء أراضي كثرية."بربري"ينحدرون كذلك من أصل 
عرضوا على املالك الفرنسيني الصغار يف الشمال القسنطيين  كما ذكرت املصادر أيضا، أن الربيطانيني قد  

أا جديرة  و بعد حتققنا من األحداث و مقارنتها نرى.يف اجلزائر مقابل أمالكهم Canada" كندا"أراضي يف دولة 
، قد مت التحضري هلا بشكل تؤدي إىل 1945و حسب بعض املخربين، فإن انتفاضة ماي .باالهتمام و املتابعة

 3.سكسونية تكون يف فائدة اليهود- تدخل القوات األجنلو

و مهما كانت حقيقة هذه األخبار فإا بقيت راسخة يف األذهان، و إن حتققت املعلومة، فذلك يشرح  
صراع برتويل يف  خاصة تلك املتعلقة بالشرق القسنطيين الذي سيتحول إىل منطقة.من النقاطالعديد 
أما األمريكيون فوجدا ،عن طريق بعثة . لذلك حتصل اإلجنليز منذ مدة على حق اختيار قطع األراضي.املستقبل

ض الشخصيات السياسية ، املكان مملوءا، فبحثوا عن بعLa mission Rockefeller-Madeira" ماديرا- روكفيلر"
و ما وجود بعض أعضاء جملس الشيوخ األمريكي يف اجلزائر إال دليل .ملساعدم يف اختيار ما تبقى من األراضي

 4.على دعم أمريكا للمسألة اليهودية

                                                 
1- ANOM, GGA, note de renseignement sous le sceaux confidentiel. Un rapport de 2 pgs, courrier N° 5515 date 
du  20/07/1945, p1. 
2- Ibid.., note de renseignement .., p1. 
3-Id.., note de renseignement.., p1. 

  :يت سوف تقوم بزيارة إىل اجلزائر و هي على التوايلبعثت مصاحل املكتب اخلامس لالستخبارات ببطاقة استعالمات حول الشخصيات األمريكية ال - 4
  .Montana" املونتانا"من احلزب الدميقراطي ممثل عن  K Burton Wheclerويكلر. ك. بريتون"السادة  -  

 Arizona" األريزونا"، دميقراطي ممثل عن  Ernest W. Mac Sarlandإرنست ماك سارلون   -

 New Jersey" النيو جرزي"ن احلزب اجلمهوري ممثل عن م Albert W Rawlesراولس .ألبري و -

  :أنظر إىل. .Indiana" اإلينديانا"من احلزب اجلمهوري ممثال عن  Poker.E.Copehart  كوارت. و. بوكر -
 - ANOM, GGA, 8cab/106, 5eme bureau, ingérence étrangère en AFN. 
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عن اهتمام الروس باملسألة، خاصة بعد الزيارة األوىل اليت قام ا القنصل الروسي  تدثاملصادر حتنفس   
و حتدثت نفس .de Laveran" ديالفرين" مئويةجويلية مبناسبة  8و  7أيام  إىل قسنطينة Smirnov" فنو مسري "

  1.يف مسألة الشرق األوسط السوفيتالشخصيات اليهودية عن قرب تدخل 
مل يتوقف نشاط اإلجنليز عند حدود النشاط العسكري و االستخبارايت، بل تواصل ليشمل امليدان   

حتت غطاء شركات فرنسية تنشط يف جمال التأمني، منها  ةعندما مت رصد نشاطات بريطاني، االقتصادي أيضا
  .S.N.A.R" شركة مشال إفريقيا إلعادة التأمينات"، و S.A.R" عادة التأميناتالشركة األطلسية إل"

اليت قدر  باملغرب، و" طنجة"يف مدينة " الشركة األطلسية إلعادة التأمينات"تضمن التقرير األمين إنشاء   
و هذه الشركة تعمل .مليون فرنك مكتتبة يف غالبيتها من طرف مسامهني من مشال إفريقيا 100رأس ماهلا حبوايل 

" كالفري"و اليت يعترب مديرها السيد  بالشراكة مع شركة مشال إفريقيا إلعادة التأمينات، اليت يوجد مقرها باجلزائر
Claverie .ميس"ني يف تأسيس الشركة األطلسية مبساعدة املدعو و يعترب هذا األخري من املسامه "Mise عميل ،

  2.الشركة و ممثلها لدى شركات التأمني اإلجنليزية الكربى يف باريس
غل يف عامل التأمينات، فإن السيد تو حسب بعض املعلومات اليت مت احلصول عليها من مصادر تش

، و Intelligence Service" باملخابرات الذكية"طانية و املعروفة هو أحد العناصر الفعالة يف املخابرات الربي" ميس"
  3.قد يكون املوضوع حقيقة ما دام أنه من أصل إجنليزي

و أشارت كل املصادر .و نسب للطرف اإلجنليزي رغبته يف فتح مركز ثاين لليهود يف منطقة البحر املتوسط 
س الوقت، أن تكون تبحث عن حل للمشكل اليهودي، يف نفغري أا نفت، . إىل املنطقة القسنطينية من اجلزائر

البرتولية، حيث قامت برتتيب أمور شراء بعض األراضي  اآلبارو ال حىت ملدينة بسكرة و إمنا كانت تبحث عن 
  4.اهلامة يف املنطقة

يف العمل على طرق كيفية تدعيم  1945منذ التاسع جوان من سنة  شرعأما الطرف األمريكي، فقد   
فأرسلت قيادة القوات .ضية اليهودية عرب خمتلف القنوات و يف شىت مناطق البالد العربية، على وجه اخلصوصالق

تطلب فيها إمكانية منحها أراضي للكراء يف مدينة بسكرة " بسكرة"اجلوية األمريكية بربقية إىل رئيس بلدية مدينة 
ة، فإن مدة عقد الكراء ال بد أن تكون على املدى و حسب الربقي.وفق اخلريطة اليت أعدا القيادة األمريكية

غري الرمسية للحصول على هذه األراضي  كما استفسرت القيادة األمريكية على إمكانية وجود طرق أخرى. الطويل

                                                 
  :ملزيد من الشروحات طالع -  1

- ANOM, GGA, 8cab/106, 5eme bureau, ingérence étrangère en AFN, p2. 
2- ANOM, GGA, 8cab/106, A/S : activité anglaise, Claverie et Mise.., EX..7 n*°2. 
3- Ibid.., Alger le 11 avril 1946. 
4- ANOM, cab/106., LB/EN, N°1504/CDP.., p 5. 
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عندما تكون عقود  James.A.Young" يونغ. جامس أ"و على رئيس البلدية إخبار املالزم األول . و إبالغها بذلك
 1.ةالكراء جاهز 

  

  تطور الحركة الصهيونية في الجزائر-4
  

إن األمهية اإلسرتاتيجية للبالد العربية بشكل عام، جعلت اإلجنليز يهتمون ا منذ العهد العثماين الذي   
و لعل العالقة اليت مجعتهم بروسيا و فرنسا كانت أكثر فائدة هلم إذ مكنتهم من .يعود إىل القرن التاسع عشر

و قد يعود اهتمام اإلجنليز بالبحر .عهم إىل مناطق كانت تسيطر عليها الدولة العثمانية منذ قرونتوسيع دائرة مطام
طن ، فتف1840إىل  1830عندما بدأت سيطرته على السلطان حممود الثاين فيما بني " حممد علي"املتوسط إىل عهد 

لدولة العثمانية حىت ال يكون لفرنسا جمال اإلجنليز إىل اخلطر الفرنسي يف البحر املتوسط و الشرق و حتالفوا مع ا
  2 .املناورة لوحدها يف املنطقة

و املقام هنا ال يسع للحديث عن أصول القضية اليهودية و ال اية الدولة العثمانية و ال حىت تناقضات   
يعرفون عن األمريكي يف دعم اليهود على إجياد أرض ال -القضية الفلسطينية، و إمنا إلظهار الدور اإلجنليزي

فجاءت الفكرة من مشال 3.القليل أو ال شيء على اإلطالق الشيءموقعها اجلغرايف أو عن شكلها املادي إال 
إفريقيا اليت كانت متر مبرحلة صعبة جراء دخول قوات احللفاء إليها، فتنامت األطماع و لو بشكل متباين بني 

دمة مصاحلهم أوال، مث إرضاء عناصر من ذوي النفوذ، حىت القوى املتحالفة، فكان الدور اإلجنليزي أكثر وجودا خل
 ".باحلركة الصهيونية العاملية"و لو كانوا ميثلون ما عرف 

  
 Elie" غوزلن أيلي"، أحد أذنابه يف اجلزائر ممثال يف شخص "نيويورك"راسل املؤمتر اليهودي العاملي من   

Gozlan،ميى مقال نشر يف الصحافة األمريكية يتحدث عن تقديستفسرون عل 4، رئيس الكونسيستوار اإلسرائيلي 
رسالة إىل السلطات االستعمارية الفرنسية يطلبون فيها إلغاء قانون  " جلول بن"مجعية العلماء اجلزائريني و الدكتور 

و محلت .و حاول أعضاء املؤمتر اليهودي االستفسار عن مجعية العلماء و عن شخص الدكتور بن جلول. كرمييو
  5.لة إحلاح املنظمة اليهودية على تلقي ردا سريعا يف القضيةالرسا

                                                 
1- Ibid.., télégramme American, A AY/RW, by the ARMY AIR FORCE, detachment/82, APO 497 US ARMY, 9 
June 1945.note traduite. Voir les deux (2) notes en annexe N°14. 

  .550- 547، ص ص 1980،دراسات يف تاريخ العرب احلديث و املعاصر،دار النهضة العربية للنشر و التوزيع، بريوت، )عبد العزيز عمر(عمر  -  2
  .573، ص ..نفسه املرجع  -  3
و الكلمة  . ، ذلك امع الديين،أو جممع الظرفاء، أي العقول النرية أو املدبرة لقضية ما أو ألمور جاليات معينةييقصد بالكونسيستوار اإلسرائيل -  4

   :ظر كل منأن..لدراسة قضايا هامة برئاسة البابا يف الكنيسة املسيحية Les Cardinaux" الكرادلة"كانت تطلق على اجتماع 
  .292ص  ،2005سهيل إدريس، دار اآلداب، بريوت، : القاموس الفرنسي العريب، للدكتور -

- Petit Larousse illustre.., op.cit.., p 238. 
5- ANOM, GGA, 8cab/106,P. Alger, CIE  N° 1899,du 16/09/1945.A/S, d’une lettre du congres juif mondial. 
Extrait en anglais et traduite. Voir en annexe N°15. 
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الشبيبة "يهوديا لالجتماع الذي نظمته  20كانت البداية من قسنطينة عندما حضر حوايل عشرون   
الذي  ،Phitoussi Andre" فيتوسي أندري"برئاسة السيد  1945يف ديسمرب  ،Les Jeunesses Sioniste" الصهيونية

و من . اية أن اهلدف الذي تسعى إىل حتقيقه الصهيونية هو إقامة دولة يهودية على أرض فلسطنيأوضح منذ البد
باإلضافة إىل تقدمي . ، عن طريق تعليمهم اللغة العربية"علينا أن نعلم اليهود العقلية اليهودية"أجل حتقيق ذلك، 

إىل فلسطني و اليت قال عنها أن حرية  هلجرةكما عرج على فكرة ا.املساعدات املادية و املعنوية لليهود احملتاجني
 1.االختيار فيها يعود لليهود وحدهم

، عضو يف احلركة الصهيونية Ichai Moise" إيشاي موسى"كان من بني احلضور يف االجتماع املدعو  
مث . هيونيةالتونسية، الذي أخذ الكلمة و قدم عرضا عن تاريخ احلركة الص"سوسة "ملدينة  Révisionnisteاملراجعة 

 ةاجلديدجهاز احلركة الصهيونية و هو ، Tel-Hai" هاي-خزينة تل"أكد على أن األموال اليت يتم مجعها من طرف 
، و تسليح الكتائب La Self defense des Juifsللجزائر، إمنا هي من أجل تنظيم دفاع اليهود على أنفسهم، 

 .اليهودية سوف حتل قريبا من طرف القوى الثالثة الكربىمث صرح بأن املسألة .اليهودية، و شراء بواخر حربية
 La Hatikva.2" حاتيكفا"إىل نشيد اليهود  عباالستما وانتهى االجتماع 

 
 
 
 
  

شخصا يف  50تواصلت النشاطات املتعلقة باليهودية، يف النطاق اجلهوي يف اجلزائر، عندما اشرتك حوايل   
مبدينة قسنطينة، أطلق عليه املنظمون  1946جانفي  24يوم  N.O.S.A3" أ.س.و.ن"تنظيم اجتماع حتت راية منظمة 

إذا كان اليهود :"، ليقولTouitou" تويتو"،تدخل من خالله املدعو "املسألة اليهودية بأعني غري يهودية:"عنوان
سامية  معاداة الاملشتتون يف األرض مل يتمكنوا من التعايش مع خمتلف الشعوب اليت عاشوا بني ظهورها، فألن 

و إن هذا الوضع هو الذي جعل اندماج اليهود ..ألنه مل يغفر لليهود أبدا قتلهم للمسيح..كانت دائما حاضرة
 4.."مستحيال و أدى إىل قناعة أكثر أنه بات ضروريا تأسيس دولة يهودية على أرض فلسطني

                                                 
1- ANOM, GGA, 8cab/106..op.cit.., document date du 6 décembre 1945 de Constantine. 
2- Ibid. 

، تأسست يف مدينة قسنطينة و حضر حوايل Nouvelle Organisation Sioniste d’Algerie" املنظمة الصهيونية اجلديدة للجزائر"هي و   - 3
 Rabin" ربني حليمي" و كان من ضمن احلضور الراهب الكبري ".زرديب"خص االجتماع املنعقد بقصر العدالة القدمي و الذي ترأسه ش 100

Halimi  عطلي جوزيف"و "Attali Joseph  لعلوم"و "Laloumلومه ليهود بلدية " زرديب"و قد وجه . ، أعضاء الكونسيستوار اإلسرائيلي
فقد قدم شرحا مفصال عن التكوين و األهداف اليت تسعى إىل  ،Shemack" مشاخ"أما املدعو  .احلركة الصهيونيةحق  ينة على تقصريهم يفقسنط

  :أنظر. ا و معنوياحتقيقها املنظمة على الصعيدين العام و احمللي، و هي إقامة دولة يهودية على ضفيت ر األردن، و مساعدة أفراد اجلالية اليهودية مادي
- ANOM, GGA, 8cab/106, Constantine, activité de la NOSA (Nouvelle organisation sioniste d’Algérie). 
4- ANOM, GGA, 8cab/106, Activités politiques d’inspiration régionaliste. 
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رة فقد اعتربت أن فك ،Zerdib Robert" زرديب روبري"و  ،Rene Cohen" روين كوهني"أما شخصيات مثل  
، و ما العبارات املنددة باليهود و املوجودة على جدران مدينة معاداة السامية ال تزال موجودة و منتشرة عرب العامل

  .أنه من حق اليهود التواجد يف منظمة األمم املتحدة يرى و.إال دليل على ذلك" باريس"
املتدخل بأن هذا املوضوع سوف يناقش يف  فقد أجابأما فيما يتعلق مبوقف اليهود من املسألة العربية، 

رصدت  و قد .ملتقى قادم، غري أنه صرح بأن فلسطني سوف تكون مسرحا لصراع يهودي عريب يف املستقبل
أجهزة االستعالمات الفرنسية حتركات العناصر اليهودية يف خمتلف مناطق البالد يف شكل لقاءات و اجتماعات 

كريين كيمث "فلسطني، منها مجعية  شطة يف موضوع قضيةمورة لكنها نمنظمة من طرف مجعيات مغ
تنظيم اجلاليات اليهودية يف  شراء األراضي، و اليت تعمل على مجع األموال و،Keren Kaymeth Leisrael"إلسرائيل
 1.طني، فهو تنظيم يهتم بتمويل املؤسسات اليهودية يف فلسKeren Haigod" كريين هايغت"أما منظمة . فلسطني

لتطال مدينة اجلزائر، أين " كريين كيمت إلسرائيل"استمرت االجتماعات و اللقاءات اليت نظمتها مجعية 
فلسطني و " مسالة  ملناقشة ،1946جانفي  27، يوم Le Splendid" السبلونديد" السينمااجتماع بقاعة عقد مت 

، رئيسا، و األستاذ "دافيد زاغا"اص،و ذلك حبضور شخصيات يهودية كبرية ممثلة يف أشخ،"الشرق األوسط
أمام  "ليلةبنطو "و " شوراقي"إىل  باإلضافةمدير التحالف اإلسرائيلي،  "كونفينو"و " يايف"و " مورايل"، و "بقاش"

  2.يف اجلزائر" البولندية"شخص، أغلبهم من اليهود، و عدد من اجلالية  400حوايل 
على أنه مهندس العمل املقدم لفائدة أبناء " زاغا" ، الذي قدم السيد"بقاش" األستاذترأس اجللسة 

كل   و قدم هذا األخري، بدوره،حملة عن بعض املسائل املهمة و اليت عمل عليها اليهود منذ القدم ليربروا. إسرائيل
هودية املسائل اليهودية الفرنسية و اليهودية العربية و أخريا املسألة الي تطرق إىلف .عمال اليت سوف تأيت الحقاألا

  3.اإلجنليزية
عند حتدثه عن النقطة األوىل، حيث اعترب أن ذلك يشكل "اإلسرائيلينيإدماج "بشدة فكرة " زاغا"انتقد 

نقس الوقت، اعترب أن يف لكنه . ؟؟؟ ما يكفيه"الذكاء"خطرا على اجلنس اليهودي، الذي له من الصفات، منها 
 ، تلك األعداد من األوروبيني اليت فرتمثاال على ذلك قدم  و. ألم وجدوا فيها امللجأ.فرنسا هي أرض اليهود

  4.اضطهاد النازيني من
بدأت حركة اجلمعيات اليهودية يف اجلزائر تثري انتباه سلطات اإلدارة االستعمارية منذ اية احلرب العاملية 

ارجية الفرنسية، أن السيد حيث جاء يف تقرير رفعه السيد احلاكم العام للجزائر لوزراء الداخلية و اخل.الثانية
 أيلي"و السيد  "العقيبالطيب "قد اجتمع مع الشيخ  ،La justice" العدالة"مدير سابق جلريدة  ،Benhoura" بنهورة"

                                                 
1- ANOM,GGA, 8cab/106, Réunion de la nouvelle organisation sioniste d’Algerie, sous la présidence de Dokhan 
Gilbert.(2Pgs). 
2- ANOM, GGA, 8cab/106, Conférence organise par le Karen Kaymeth Leisrael..,.(3Pgs) 
3- ANOM, 8cab/106, Conférence organise par le Karen Kaymeth Leisrael..,.(3Pgs) , PRG, district Alger, N° 444. 
4- Ibid.., PRG, district Alger, N° 444. 
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حول املسألة  ا مفصالتقرير يلية ملدينة اجلزائر، ورفع لنا ، إحدى الشخصيات النافذة يف األوساط اإلسرائ"غزالن
  .اليهودية 

لتقرير  بالنشاط املكثف الذي تقوم به العناصر الصهيونية منذ مدة يف اجلزائر، و اليت تعمل  يتعلق هذا ا
و هذه . املشؤوم" بلفور"فيما يتعلق بوعد  "املغرضة"لتمرير الدعاية " الكاذبة"كعادا على استعمال الدعاية 

ملسطر من وراء هذه الدعاية هو لفت و يبدو أن اهلدف ا.الدعاية قد تولد لدى املسلمني ردة فعل قد تكون عنيفة
و حماولة توقيف تأثريات  Home Juif. يف فلسطني" ديار اليهود"لضرورة توسيع فكرة  أنظار السلطات العمومية

  1.صورة املسلمنيعات، كلما دعت الضرورة إىل ذلك يف حماولة لتشويه اإلشهار بتوزيع املناشري و تنظيم االجتما
احملافظني الرافضني لفكرة اهلجرة اليهودية إىل  يعترب من اإلسرائيليني" غزالن"أن السيد  إذا سلمناو 

ألن ذلك مل يثن  فلسطني، فإن السؤال الذي يبقى مطروحا هو هل هلذا املوقف عالقة مبا تقوم به بريطانيا اليوم ؟
" الشبيبة الصهيونية"وف باسم من عزمية زعماء املنظمة الصهيونية يف مدينة اجلزائر و التنظيم امللحق م و املعر 

Les jeunesses Sionistes  تواصل نشاطها بتوزيع املناشري املكتوبة باللغتني الفرنسية و اإلجنليزية و اليت تنادي صراحة
  2.بإنشاء وطن لليهود على أرض فلسطني

يف كنفها، فهي  أما موقف املسلمني من املسألة اليت أثارا هذه املنظمة الصهيونية و اجلمعيات النشطة
واضحة عند مجعية العلماء املسلمني و التيار الوطين اللذين كانا ضد فكرة الوطن اليهودي يف فلسطني من 

  3.حذر من القضية الطبقة املثقفة و بعض التجار الكبار فكان هلم موقف يف حني. األصل
يهود و العرب و على أم مث عرج على املسألة اليهودية العربية حيث ذكر باملاضي املشرتك بني ال

اجلالية اليهودية قد طورت  ، أن"زاغا"و يرى .ينحدرون من جنس واحد و أن بينهم عالقات قرابة تقرب بينهم
 4 .العرب؟؟؟ و سامهت يف حتسني ظروفهم االجتماعية

منذ سنة ، شرح املتحدث اخلطوط العريضة للسياسة اإلجنليزية يف حديثه عن املسألة اليهودية اإلجنليزية  
و هي الوثيقة املمضاة من . ، اليت اعرتفت بوجد دولة يهوديةLord Balfour" وعد بلفور"، بداية من إعالن 1914

الربيطاين الذي ألغى وعد بلفور، و أخريا السياسة احلالية للوزير " الكتاب األبيض"مث . دولة؟؟؟حسبه 22طرف 
 و يرى .Trustreeschi" تروست ريشي"فلسطني يف نظام الذي يريد إدخال  Bevin" بيفني"األول الربيطاين 

                                                 
1- ANOM, GGA, 8cab/106, Conférence organise par le Karen Kaymeth Leisrael. 
2- Ibid. 
3- ANOM, GGA, 8cab/106, Conférence organise par le Karen Kaymeth Leisrael. 

إذ حىت الفرنسيني انتقدوا بشدة . االستعمار الفرنسي هذا، ركز كثريا على مسائل ال عالقة هلا بوضع اليهود و ال العرب يف معادلة" زاغا"يبدو أن  - 4
شخص التطور الذي حصل لليهود من " زاغا"غري أن .هذه األفكار و اعتربوها من املؤججات للكراهية و احملركة لكل الصعوبات املوجودة بني الشعبني

وهكذا تنحى . و مع كل شهر يتم تأسيس جاليات يهودية. العظمةباب أم ختلوا عن فكرهم املادي لصاحل فكر أكثر واقعية مفعم باأليديولوجية و 
  :أنظر. الفكر املتورع اليهودي األورويب لتحل حمله ثقة كبرية يف النفس

- ANOM, GGA, 8cab/106, Conférence organise par le Karen Kaymeth Leisrael sur le sujet « La Palestine et le 
Proche-Orient », Alger le 27/01/1946.(3Pgs) 
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أن هذا التناقض الربيطاين إمنا هو ناجم عن مصاحل بريطانية جتاه املسلمني،ألنه يعترب أن " زاغا"اليهودي 
و " الرتوست"و كذلك يف احلفاظ على املصاحل الدولية مثل .اإلقطاعيني املسلمني يستغلون اليد العاملة اجلاهلة

 1..برتولطريق ال

تدخله بتمجيد العمل الذي قام به اليهود يف فلسطني و متىن أن يلتحق بأرض إسرائيل  " زاغا"و اختتم  
" القدس"متفقة مع صهاينة  مدينة " التحالف اإلسرائيلي"فقد ذكر أن شركة " كونفينو"أما .كل يهود مشال إفريقيا

أول مدرسة فالحية يتخرج " حيفاء"أسست يف مدينة  فبدأت باجلانب االجتماعي، أين. على إقامة دولة يهودية
 كما قامت اجلمعية بفتح.ماليني فرنك سنويا 5مهندس حيث تتطلب مصاريف تقارب  60منها سنويا حوايل 

واجب للقضية الصهيونية  املؤسسة الصهيونية، ألن انضمامها بأموال" للصم و البكم"مدارس صناعية و أخرى 
 2.غري مشروط

 

 
  

  

���ل إ�ر���� و ا����ء - ,��,� �  ا������ ا��ر ��� �
 

القنصل " روبري موريف"بدأت العالقات األمريكية مع السلطات الفرنسية يف مشال إفريقيا عندما التقى  
للتباحث حول سبل و طرق تقدمي مساعدات  1940ديسمرب  21يوم " ويقان"األمريكي يف اجلزائر مع اجلنرال 

إىل إبرام اتفاق التزم فيه الطرف األمريكي  ادثات طويلة و شاقة، توصل الطرفانو بعد حم .غذائية يف مشال إفريقيا
  3.تواجه حصار إجنليزي شديد بتسهيل عملية متوين مشال إفريقيا اليت كانت حينها

 إىل تغيري جذري يف السياسة األمريكية يف منطقة مشال 1940أمام األملان يف ماي  لقد أدت اهلزمية الفرنسية
حتول إىل مسائل سياسية  و 4،"سياسيا- جيو"سرعان ما اختذ بعدا  "إسرتاتيجي"و كان اهلدف يف البداية .إفريقيا

بفعل وجود بالد مشال إفريقيا يف معاناة مستمرة مع االستعمار الفرنسي الذي لقي مقاومة كبرية من قبل العناصر 
  . وجه االستعمار الفرنسيالوطنية يف خمتلف احلركات الوطنية اليت ظهرت للوقوف يف

فوجدت الواليات املتحدة األمريكية نفسها حمصورة بني مبادئ احلرية اليت تقوم عليها اجلمهورية األمريكية   
و دخلت األمور يف نوع من الدعاية يف فائدة احللفاء .و حتالفها مع فرنسا realpolitik" السياسة احلقيقية"و إلزامية 

ماسرت "ا يف امليدان عن طريق عمالئهم أو نشطاء، مثل ما قام به ضابط إجنليزي يدعى الذين أصبحوا أكثر حضور 

                                                 
1 - ANOM, GGA, 8cab/106, Conférence organise par le Karen Kaymeth Leisrael…,  
2-  Ibid. 
3- Bérard (René), Historique des événements de 1940 a 1942, in revue Algerianiste, N°60, du mois de décembre 
1992, p 7. 
4- Bessis (Juliette), « L’Opposition France-Etat-Unis au Maghreb, de la deuxième guerre mondiale jusqu’à 
l’indépendance des Protectorats 1941-1956 », In les chemins de la décolonisation.., op.cit.., p 341. 
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، الذي قام جبولة إىل وهران و التقى جمموعة من املسلمني اجلزائريني املثقفني و حاول جس Master Rait" رايت
اول فهم املشاكل اليت اليت قال عنها أا إذاعة عربية و حت" س.ب.ب"نبضهم من خالل استفسارهم حول إذاعة 

يوجد عليها املسلمون اجلزائريون، ألن الفرنسيني حسبه ال يفهمون الواقع اجلزائري و إمنا يعتربون اجلزائري رجل من 
  1.الدرجة الثانية

و أضاف أن أمور كثرية سوف تتغري بعد اية احلرب و اعترب أن ختلي احللفاء عن سكان مشال إفريقيا يف   
كما سأل هذا الضابط عن موقف املسلمني اجلزائريني من .يعترب خيانة كبرية لقضية احللفاء هذه الظروف سوف

  2.مغادرة القوات األمريكية اإلجنليزية لبالدهم و ما هو االنطباع الذي تركه وجودهم يف اجلزائر
باجلزائريني كما تواصلت مواقف احللفاء اليت تثري شكوك و خماوف الفرنسيني يف أعز األزمة اليت حلقت   

، حيث قام اجلنود اإلجنليز من مركز التوثيق للحلفاء باجلزائر من توزيع 1945جراء األحداث اليت ميزت الثامن ماي 
لعجايل حممد السعيد، الذي اغتالته أيادي ارمني "مناشري تدعو املواطنني اجلزائريني إىل احلضور لتشييع جنازة 

  3.ماي باجلزائر 18الفرنسيني يف 
 
  

1- �  �ط� 0#ف &�ن ا����ء ا�1راع ا��ر �� ا�دا0
  

اشتد الصراع الفرنسي الداخلي على السلطة بشكل واضح مع اقرتاب اهلزمية الفرنسية أمام القوات   
و لعل ما قاله الوزير الفرنسي .و ترسم مع ظروف االستسالم، أو كما يسميها الفرنسيون بعقد اهلدنة ،األملانية

، يلخص لوحده مسألة التناقضات "احلقيقة عن عملية اإلنزال"حول  1946التقرير الذي رفعه سنة يف " شارل ريبل"
 4.اليت طالت فرنسا يف حلظة ضعفها

و كانت .اعتربت اهلزمية أمام األملان من أبشع اهلزائم اليت حلقت بفرنسا االستعمارية، و يف عقر دارها 
رئيس احلكومة الفرنسية عشية سقوط حكومته، أن قال له بشأن " ودبول رين"مع " ديغول"العبارات اليت تبادهلا 

                                                 
1- ANOM, GGA, 8cab/97.., CIE N°231.., A/S propagande anglaise. 
2-, ANOM, GGA, 8cab/97…, Op. cit..,  
3- ANOM, 8cab/97.., note de renseignement sur les activités étrangères datée du 23 mai 1945. 

يف اجلزائر، أطلعته على " روزفلت"ديسمرب، و كان حينها ميثل الرئيس  15بالقنصلية العامة يف اجلزائر يوم " موريف"ملا التقيت بالقنصل األمريكي "..  -  4
ن مل نقل خمططي الرامي إىل حتضري عملية إنزال على مشال إفريقيا  و املزايا اليت يقدمها للحلفاء و لفرنسا،أجابين أن حظوظ جناحه ضئيلة جدا، إ

" موريف"قاءات مع و بعد عدة ل..عملية إنزال يف إفريقيا الفرنسيةو عليه ال يفكر بتاتا يف " بيتان"مل يكن على استعداد ليحرج " روزفلت"ألن . منعدمة
، جاء جواب الطرف األمريكي على املقرتح الذي قدمته على حنو، أنه ال ميكن التفكري يف عملية إنزال على األراضي Cole" كول"و مع نائبه السيد 

حتقيق املشروع فالسؤال املطروح  و إذا كان ذلك بداية حمتشمة حنو. اإلفريقية إال يف حال انتفاضة اجليوش الفرنسية و طلبها النجدة من قوات احللفاء
و قمت بزيارة للمغرب للبحث عن الرجل املناسب ..أين جند القائد العسكري القادر على توحيد اجليش الفرنسي و قيادة عملية من هذا احلجم ؟: هو

غالبية الضباط الفرنسيني هو حبهم  و إذا كان اإلحساس العام عند.General Martin" مارتن"و لكن مل ألتقي سوى ضباط شرفاء، منهم اجلنرال 
و اجلنرال " ويقان"و بقي االختيار منحصرا بني اجلنرال ..أي قائد هلذه املهمة: للوطن و كرههم لكل ما هو أملاين، بقي السؤال نفسه يراوح مكانه

  :أنظر..". لكن دون أن يفصل الطرف األمريكي يف األمر"..جورج"و اجلنرال " جريو"
- Reibell Charles, La vérité sur les origines du débarquement Allié.., op.cit.., pp 9-11. 
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يف تلميحه إىل أفضلية وجود .." املهم أن يكون يف الداخل و ليس يف اخلارج:"يف حكومته" بيتان"وجود املارشال 
ن تغري أخشى أ:" بربودة " ديغول"فأجاب . املارشال معنا يف احلكومة على أن يكون معارضا أو بعيدا سهل املنال

و ما عدى ..رأيك، خاصة و أن األحداث ستسري سرعة الربق و أن احلالة االزامية ستجر كل شيء يف طريقها
 1.."معجزة حقيقية لن ننتصر أبدا يف املرتوبول و ال حىت املكوث فيها

عب و إىل الصمود أمام كل املصا" ديغول"فكانت بداية االنشقاقات الفرنسية اليت سوف تدفع باجلنرال  
الذي سيجد أمامه اال مفتوحا ملمارسة سياسة التخاذل و " بيتان"التوجه إىل لندن أين سيواجه فريق املارشال 

ألن الكلمة سوف تكون هلا داللة خاصة يف نظر كل األقطاب  .Patrie. التنازل للمصلحة العليا لفرنسا و الوطن
  .الفرنسية املتنازعة

يت اآلمال معلقة على الطرف الربيطاين ليقدم الدعم الكايف للجيوش يف خضم اهلزمية الفرنسية، بق  
. بنفسه هو الذي طلب من الفرنسيني بعدم االستسالم و مواصلة الكفاح بكل قوة" تشرشل"الفرنسية، ما دام أن 

يث ح.، هي اليت فصلت يف كل األمور1940جوان  9إىل لندن يف " ديغول"و لعل الزيارة اخلاطفة اليت قام ا 
  2.و تيقن حينها أن بريطانيا لن تساوم على حريتها مهما كلفها ذلك" تشرشل"ذهب ملالقاة 

يف ثوب املنهزم و الذي ال ينتظر سوى دق طبول اهلدنة إذ كان من أشد " ويقان"جند من جهة اجلنرال   
ة فرنسا حىت حتافظ القادة للحل الذي كان يتمناه غالبية القادة العسكريني الفرنسيني و هو وضع حد ملعرك

لعل قضية هروبه أو اختفاءه من الساحة يف أشد مراحل األزمة هو يف   و.احلكومة الفرنسية على أراضيها ساملة
ه املعركة من مستعمراا من وراء البحار و يتوج بعد ذلك حاولت فرنسا 3.حد ذاته نقطة استفهام يف سلوك الرجل
 4.بالنسبة هلا أهم ما متلك يف الظرف احلايلخاصة من مشال إفريقيا اليت كانت متثل 

عن اللقاء الذي مجعه باجلنرال " رينود"قد أعد تقريرا مفصال لرئيس احلكومة " ديغول"كان اجلنرال  
فلم يكن ذلك ممكنا . ، و أصر على رينود أن يقوم بعزله من القيادة العامة للجيش، ألنه سائر حنو اهلزمية"ويقان"

الذي حسبه قادر " هنتزيغر"إىل اجلنرال " ديغول"فأشار . ث و عدم وجود رجل حيل حملهبسبب تسارع األحدا
ن ما دام أن عجلة اهلزمية كانت قد غري أن االقرتاح بقي طي النسيا.على تويل املهمة بإتباع إسرتاتيجية حربية عاملية

إىل إجنلرتا أين تعهد بإقامة حكومة سوى االستسالم إىل أمر الواقع و اهلجرة " ديغول"انطلقت، و مل يبقى أمام 
  5.معارضة للمتخاذلني من السياسيني و العساكر الفرنسيني، و جبهة مقاومة لالحتالل األملاين لألراضي الفرنسية

فرنسا "عن ميالد  BBC" س.ب.ب"جوان ليعلن عرب أمواج إذاعة  18انتظار يوم " ديغول"كان على   
و مل .سيني و أشعل فتيل املقاومة اليت كان عليها االنتظار حىت حيني وقتها، بعد خطاب أحيا ضمائر الفرن"احلرة

                                                 
1- De Gaulle  (Charles), Mémoires de guerre, L’Appel 1940-1942, Pocket éditions, Paris, 2010, p57. 
2- Ibid.., L’Appel, pp 60-61. 
3- ANOM, GGA, 5cab/1, dossier relatif au General Weygand. 
4- de Gaulle (Charles),.., L’Appel.., op.cit ..,pp 59-60. 
5- Ibid.., p 60. 
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بيار منداس "و من ضمنهم سياسيني من أمثال،  إىل إجنلرتا يصلون نيكن عليه انتظار طويال، حيث بدأ الفرنسيو 
 Rene" ين كاسنرو "و أستاذ احلقوق  Andre Philip" أندري فيليب" االشرتاكي، و Pierre Mendes France" فرانس

Cassin،  1.باملقاومة اليت ينوي ديغول إقامتها يف لندن االلتحاقفرصة " ديغول"الذين مثل هلم نداء  
فكان قرار . جبهات عديدة أمام احلكام الفرنسينيفتحت نزول قوات احللفاء أراضي مشال إفريقيا، ب  
ن وقف املعارك يف املغرب و مع احللفاء بشأ ليتحاور" نوقس"أن منح كل الصالحيات للجنرال " بيتان"املارشال 

اعترب نفسه هو املمثل الشرعي للحكومة الفرنسية للتفاوض مع احللفاء، بينما " دارالن"غري أن األمريال  وهران،
هو أحق بالسلطة قياسا مبا " ديغول"نفسه، أن اجلنرال " تشرشل"رأت املعارضة، بدعم من السلطات اإلجنليزية و 

و كان لكل واحد من هؤالء سبب منطقي جعله يقف هذا املوقف من قضية كادت . يات لفرنساقدمه من تضح
فهناك من كان يكره اإلجنليز، و منهم من كان حيبهم، و منهم من حتصل على . أن تتسبب يف ايار فرنسا

  2.حكومتهمعطف تعاطف األمريكيني دون 
 

عترب نفسه وريث احلكم بسبب ما قام به يف فرتة فا 3،"دارالن"، الذي مل خيفي صراعه مع "جريو"أما 
فأصبحت هذه .يف اجلزائر عشية اإلنزال" جوان"و " دارالن"عندما تزعم املعارضة اليت شلت حتركات  ،1942نوفمرب 

املسرحية املعقدة، تثري امشئزاز اإلجنليز و األمريكان لدرجة جعلت تصرفام يف مشال إفريقيا فردية و غري مبالية 
يف  4و قد يكون للخالف أمر يف اغتيال دارالن  سلطات الفرنسية اليت كانت عاجزة على تسوية أمورهابال

 Bonnier de la Chapelle 5."بونيي دي الشابال"من طرف الشاب  1942ديسمرب من سنة 

لية ملا بعد من بني املؤمترات اليت كان هلا التأثري الكبري على مستقبل العالقات الدو  6"أنفا"يعترب لقاء  
و خصصت جلسات عمل حتت . حيث طرحت خالل هذا اللقاء مسألة التسلح بالنسبة للقوات الفرنسية.احلرب

رئاسة مشرتكة و موسعة مشلت عدد معترب من الشخصيات العسكرية نذكر منهم اجلنراالت؛ مارشال و أرلوند و  

                                                 
1- Ripert (Pierre), Charles De Gaulle, Maxi-Livres, Paris, 2004, p 43. 
2- Melton (E. Georges), Darlan, amiral et homme d’état français 1881-1942, édit.. Pygmalion, Paris, 2002, p 13. 
3- ANOM,.., 6cab/3, voir dossier sur Darlan-Giraud. 
4-ANOM.., 6cab/4, voir dossier important sur l’affaire de l’assassinat de l’amiral Darlan. 

ؤلفات قد ال تتسع لكل هذه إن الكالم على هذا اخلالف الفرنسي الداخلي و انعكاسه على عالقتهم باحللفاء قد جيعلنا ال ننتهي منه عرب م -  5
لذلك كانت العديد من الشخصيات قد حتدثت عنه بإسهاب من خالل مذكراا الفردية أو من خالل مراسالت رمسية و سرية أو من طرف . الضوضاء

  :للمزيد من التوضيحات طالع كل من. بعض الذين عايشوا هذه املرحلة العصيبة من تاريخ فرنسا
- Churchill Winston.., Mémoires de guerre.. 
- Charles de Gaulle, Mémoires de guerre.. 
- Alphonse Juin, Le Maghreb en feu.. 
- Dahms Hellmut .Günter, La deuxième guerre mondiale.. 
- Max Gallo, Une histoire de la 2eme guerre mondiale.. 

للقاء الذي مجع بني احللفاء لدراسة ملفات حامسة يف مرحلة حساسة، شهدت تراجع قوات احملور من مت اختيار األراضي املغربية الحتضان هذا ا  - 6
و فيه وضعت األسس اإلسرتاتيجية إلعادة التسليح بالنسبة للقوات .1943جانفي  24إىل  13و امتد اللقاء من . مراكز هامة يف مشال إفريقيا

  .الفرنسية، بالدرجة األوىل
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من " روزفلت"و " تشرشل"قاء حماوالت كل من الل و شهد 1..:كينغ و ديل و أالن بروك و األمريال دوديل بوند
تفادي ، اللذان مل يقدران "جريو"و " ديغول"تقريب وجهات نظر األطراف الفرنسية املتنازعة خاصة بني أجل 

  2.خالفهما أمام اجلميع
ألنه منذ نزول قوات احللفاء و . هذا التدخل األمريكي كشف عن نقاط ضعف عديدة للجانب الفرنسي

مسحت  حبيث Prêts-bails،3" سلفة اإلجيار"دعمتها سياسة و اليت  ية مفتوحة أمام التجارة الدوليةغرباألسواق امل
مشال إفريقيا باملواد الغذائية و العتاد العسكري الذي كان يدخل  جيوش لألمريكيني من متويل اجليوش الفرنسية و

ة األمريكية فقد أرت أما القوة االقتصادي. ياعرب املغرب اليت كانت تعترب منطقة جتارية هامة يف مشال إفريق
  4.املغاربة

  
مطلبا عاديا، بل بالعكس، حاول تعزيز و تقوية القوات الفرنسية عندما " جريو"مل يكن مطلب اجلنرال 

طائرة منها  1000، و )ممكننة( فرق متحركة  9فرق مدرعات من طراز أمريكي، و  3فرقة، منها  12طالب بإنشاء 
مقنبل من الطراز اخلفيف و البقية من الطائرات الناقلة الضرورية لتأمني التنقالت اإلسرتاتيجية  100ة، و حربي 250

، قائد األركان العام و قائد القوات اجلوية، بإعادة بناء اجليش اجلوي  Bouscat" بوسكات"كما قام اجلنرال .الطويلة
  5.ات العسكرية الفرنسية احلرةانطالقا من الوحدات املوجودة يف إفريقيا و كذا القو 

حتركت املمثليات األمريكية يف مشال إفريقيا بشكل عام وفق املبادئ املتضمنة يف ميثاق األطلسي، حيث 
و كانت عملية اإلنزال على الشمال اإلفريقي . سخرت كل طاقاا لتعرب للعامل عن متسكها الشديد ذا املفهوم

مثل جملة  ،اعتبار أا جعلتها تستغل جمال السينما و اإلذاعة و النشرياتمن بني العمليات األكثر تأثريا ب
 تفوق و معها يف كل مشال إفريقيا و و الكتب املصورة لتتبوأ لنفسها مكانة خاصة يف اجلزائر ،Victory" فيكتوري"

 6.اليت حتوز عليها بريطانيا القوة تلك حىت

بالده يف تطوير عالقته مع املسلمني مل خيفي نيته و نية  ،M.Lawton" لوتون"من مث أن القنصل األمريكي 
و قد رصدت املصاحل االستخبارتية الفرنسية . مبواصلة زياراته امليدانية إىل املناطق اجلنوبية من اجلزائر اجلزائريني،

لقيام جبولة فهو بصدد ا اآلن،منذ أشهر، مث "توقرت"سلسلة من حتركاته كان قد بدأها بزيارة استجمام إىل منطقة 
، اليت "غرداية"وصوال إىل مدينة " األغواط"مرورا مبدينة " بسكرة"و " بوسعادة"طويلة سوف تقوده إىل كل من 

                                                 
1- Levisse-Touzé Christine, L’Afrique du Nord.., op.cit.., p 341. 
2- Le Tourneau (Roger), Histoire du Maroc moderne, PUP, 1992, p 216. 

و ترك احلرية يف التعامالت "اإلجيار-السلفة"، مباشرة بعد اية احلرب العاملية الثانية، حدا لنظام Harry Truman" هنري ترومان"وضع الرئيس  - 3
  :أنظر إىل. ملالية و االقتصادية إىل عدد من املؤسسات األمريكيةا

- De la Gorce Paul-Marie, Charles de Gaulle, T1,1890-1945,Nouveau monde éditions, Paris, 2013, p 
4- Ibid. Et voir aussi : Echaoui Mohamed, Evolution de l’Economie marocaine.., op.cit.., p. 
5- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord.., op.cit.., pp 341-342. 
6- ANOM.., 8cab/106..,note sur les activités américaines.., p1. 
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و جاءت هذه الزيارة بطلب .املدينة" أغا"التقى فيها بالسكان و قادة القبائل احملليني، كما كان له لقاء خاص مع 
صدى كبريا يف األوساط  مناطق اجلنوب اجلزائري اليت تلقى كبرية عنمن احلكومة األمريكية ملعرفة كل صغرية و  

 1.األمريكية

القنصل األمريكي إىل مناطق اجلنوب مع تلك الزيارة اليت قادت املالزم  القد تزامنت اجلولة اليت قام 
ة للحدود اجلزائرية املتامخ" الوادي"و غرداية و األغواط و منطقة " القولية"مناطق إىل ، Schmitt" مشيث"األول 

و يبدوا أن هذا .التونسية و اليت تشتهر بتهريب األسلحة و ممارسة التهريب بشكل عام مع تونس و املشرق
اليت  Intelligence Agency Nord-Africa" وكالة املخابرات األمريكية يف مشال إفريقيا"الضابط عنصر نشط يف 

  Byron R.Switzer.2" بريون سويتزر"يرتأسها العقيد 
عتبار الكولون املوجودين يف اجلزائر، على ا ت فيها احلرب كانت كفيلة بأن تتعب كاهلإن الفرتة اليت امتد

ثورا "و " فيشي"فوجدوا أنفسهم أمام حكومة .لتأقلم مع ظروف احلرب كان كبريالأن اهود الذي طلب منهم 
ما قبلوا بفكرة ك هلم اخليار بعد نزول قوات احللفاء، عند، مث مل يرت "ويقان"، مث عرجوا على دعم اجلنرال "الوطنية
حينها مل يتغري الشيء الكثري باستثناء التحالفات اليت حيكت هنا و هناك . ألمور الدولة "دارالن"اجلنرال تويل 

و  طقةيف مشال إفريقيا و فرضه كخيار أنسب ملواجهة أطماع احللفاء يف املن" الديغويل"ألجل ترجيح مصلحة التيار 
  3.تصفية حساباته بعملية تطهري واسعة 

، و حىت "روزفلت"و " ديغول"و انطالقا من معظم الكتابات اليت تناولت موضوع اخلالف املزعوم بني 
فالبعض منها .تلك املتعلقة مبذكرات الشخصيات حمل الدراسة، فإننا مل جند سببا وجيها و أساسيا لتلك اخلالفات

 احىت بعد اإلنزال و البعض األخر يرجعه" فيشي"اليت كانت للواليات املتحدة مع حكومة اجليدة للعالقة  هايرجع
 معارضا على ذلك مماديغول ، فكان لرغبة األمريكيني يف التوسع على حساب ممتلكات فرنسا فيما وراء البحار

ليت متت على من عملية اإلنزال ا" فرنسا احلرة"جلب له سخط روزفلت، الذي أسقط من حساباته عناصر 
   4.سواحل بالد مشال إفريقيا

هناك من يذهب إىل اعتبار ديغول رجل متغطرس و صاحب سلطة مطلقة ال تتناسب مع األفكار  بينما
يكون قد تنفس الصعداء، بعد اية عملية اإلنزال، " تشرشل"و ميكن القول أن حىت . و املفاهيم العاملية احلديثة

 5.بسبب ما وصف بعدم عقالنية الرجل ث بدأت مشاعره متيل إىل كرهه، حييهبتخلصه من رجل كان حمسوبا عل
و رمبا يرجع 6. و هذا الكره مل يقتصر على تشرشل وحده، بل غالبية سكان مشال إفريقيا كانوا على ذلك 5.الرجل

                                                 
1- Ibid.., p 2. 
2- ANOM.., 8cab/106..,note sur les activités américaines.. , p 3. 
3- Rey -Goldzeiguer (Annie), Aux origines de la guerre d’Algérie.., op.cit.., p 162.Et voir aussi: 

  .120-109، ص ص ..، مرجع سابق.."احلركة الديغولية يف اجلزائر:"سومةيف أطروحته للدكتوراه و املو " بديدة لزهر"الدراسة اهلامة اليت قدمها  - 
4- Duroselle (Jean Baptiste), Histoire diplomatique de 1919 a nos jours, Dalloz éditions, Paris, 1981, p 379. Et 
cité aussi par : Bessis (Juliette), « L’Opposition France-Etat-Unis au Maghreb.. » op.cit.., p 343. 
5 Salinas (Alfred), Les Américains à Alger.., op.cit.., p 132. 
6- Rey-Goldzeiguer (Annie), Aux origines de la guerre.., op.cit..,p 132. 
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مل و  وهران و اجلزائر موانئيرجع ذلك إىل بداية احلرب عندما أغارت بريطانيا على األسطول الفرنسي املرابط يف 
 1.يبدي حينها ديغول تأسفه و مل يندد بالعملية

 

   الشمال إفريقي -موقف الحلفاء من الصراع الفرنسي-2
  

يف حقيقة األمر ال ميكننا حتديد بدقة هذا املوقف للحلفاء من الصراع الذي تواصل بني الوطنيني   
القوات املتحالفة األمريكية و املسلمني يف مشال  إفريقيا و السلطات االستعمارية الفرنسية يف ظل وجود 

ألن األمر ليس متعلقا مبواقف ثابتة لسياسة ثابتة و إمنا هو ناتج عن تغري يف الرؤى عند احللفاء مما أتاح .اإلجنليزية
خاصة كما . هلم فرصة التعرف أكثر على مسلمي مشال إفريقيا و اإلطالع أكثر على السياسة اليت تنتهجها فرنسا

املواقف و السياسة اليت أبان عنها و انتهجها احللفاء، هي يف الواقع نتاج لألفكار و القرارات  ذكرنا من قبل، أن
  .اليت خرج ا ميثاق األطلسي، الذي فتح األبواب أما حركة حتررية واسعة النطاق بعد اية احلرب العاملية الثانية

فاء يف بلدان مشال إفريقيا باستقرائنا و سنحاول رصد هذه املواقف من خالل السياسة اليت اتبعها احلل  
  2.للمصادر األرشيفية الفرنسية نفسها اليت أطلعتنا على ذلك

البداية كانت من مراكز التوثيق ما بني احللفاء اليت سامهت الواليات املتحدة يف تأسيسها بتوفري العتاد   
و ".كراء- سلفة"إطار القانون الشهري  الضروري لتسريها و كذا الورق و السيارات و املال لرتشيد النفقات يف

، صحفي سابق كان ميثل جريدة Sedley Peck" ببك سديل" ، حتت رئاسةL’O.W.I"عملت هذه املراكز حتت اسم 
و قد انتشرت عشر مراكز يف اجلزائر .La Fayette" الفيات"أمريكية يف باريس و طيار سابق أيضا، يف سرب 

  3.وحدها
احللفاء بتسهيل املهام على عمالئهم يف االستقرار يف احملمية حتت غطاء  ، فتميز موقفأما يف تونس  

مما صعب على املصاحل األمنية الفرنسية مراقبة حركة .وكالء مكلفني مبهمة االستعالمات السياسية و االقتصادية
أنه مل يكن الدخول و اخلروج لألجانب الذين كانوا يصلون تونس على منت الطائرات العسكرية للحلفاء، حىت 

سهل تثبيت هؤالء  األمر الذي.عرب الرتاب التونسي مبقدور املصاحل الفرنسية من حتديد نشاط هؤالء الوكالء
  4.الوكالء يف املكاتب العسكرية اليت كانت متثل احللفاء

قد اهتمت بشدة بالسياسة األهلية  يف تونسذكرت املصادر األرشيفية الفرنسية أن القنصلية األمريكية   
إال أن النشاط األمريكي قد تراجع يف .األخرية عإىل غاية األسابي 1943اليت كانت تطبقها فرنسا بداية من جوان 

                                                 
  .راجع العنصر األخري من الفصل األول عندما تطرقنا إىل العملية -  1
يقوم به  تتمثل هذه املصادر يف جمموعة مدونات أمريكية و إجنليزية و بعض التقارير اليت رفعت إىل املصاحل املعنية لتوضيح العمل و النشاط اليت  -  2

  .احللفاء يف مشال إفريقيا
3- ANOM.., 8cab/106..,note sur les activités américaines.., p2.. 
4- ANOM.., 8cab/106..,Présidente du gouvernement, C.AF.N, A/S activités  américaines en Tunisie, rapport de 
deux (2) pgs. 
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يف " موريف"، الذي يوجد حاليا رفقة Utter" أوتر"اآلونة األخرية بسبب مغادرة القنصل األمريكي و مساعده السيد 
إال .قد للتجربة و غري قادر حاليا على القيام بعمليات مهمةمما يعين أن الطاقم األمريكي يف القنصلية يفت.باريس

  1.أم ال زالوا يشعون األهايل املسلمني على االبتعاد عنا
، Pittman Springs" بيتمان سربينغ"و أضافت هذه املصادر أن هناك شخصية أمريكية معروفة باسم   

م اللغة الفرنسية بطالقة و ذكية و أكثر و هي تتكل. ، متارس نشاط أكثر أمهية"قنصل مساعد"تشغل منصب 
 تربطها بالعديد من سياسية و االقتصادية، باعتبار أامحيمية و مرحة، و يبدوا أا شخصية تابعة للمخابرات ال

و قد ظهر لنا ذلك من خالل نوعية األسئلة اليت يطرحها عليهم و اليت غالبا ما تكون .الفرنسيني عالقات صداقة
  2.ذات اهتمام بالغ بالنسبة لألمريكينيحمرجة، لكنها 

من زوجته، اليت كانت يف فرتة احلرب ضمن املواطنات اإلجنليزيات  لقي هذا الضابط املساعدة الالزمة  
هذا ما .اللوايت مت نفيهن إىل أملانيا، فهي تساعده يف املهام املرتبطة جبمع املعلومات ذات املصلحة العامة يف تونس

من الوكالء األمريكيني الذين ينشطون يف تونس حتت أغطية متنوعة،إال أن هذه األنباء تفتقد يعين أن هناك عدد 
للمصداقية و غري مؤسسة باعتبار أن الدستوريني التونسيني هم الذين يروجون هلذه األفكار حىت يومهوا اجلماهري 

  3.مبساعدة األمريكية
و مل خيرج عن نطاق احرتام  يف تونس عادي ،Bruman" برومن"كان السلوك العام للقنصل الربيطاين   

و كان موقفه حذرا جتاه املسلمني التونسيني . و هو رجل ذكي و ملم بأمور الدين اإلسالمي.األعراف الدبلوماسية
منذ البداية، حيث كان يطلع السلطات الفرنسية يف تونس على كل حماولة التقرب من السلطات الربيطانية اليت  

و بالتايل فإن املوقف الربيطاين مل يقلق يف شيء .احلركة الوطنية التونسية يف هذه املرحلة احلساسةكانت تقوم ا 
" فورين أوفيس"و ذلك حسب التعليمات اليت كان يتلقاها من  السياسة الفرنسية يف املرحلة األوىل من حترير تونس

Foreign Office.4  
نع يف شيء العمل الذي كانت تقوم به املخابرات الربيطانية إال أن هذا املوقف من القنصل الربيطاين مل مي  
يف تونس و اليت مل تظهر شيئا منه للسلطات الفرنسية باعتبار أن عملها يفوق حتريات  Intelligence Serviceاخلاصة 

راضي ، هو األخر داخل األOffice Colonial" الديوان االستعماري"إىل ذلك، نشط . املصاحل األمنية الفرنسية
  5.التونسي بالرغم من أن كل أجهزنه كانت موجودة يف ليبيا

كثفت الواليات املتحدة من وجودها الفعلي على أرض امليدان يف اجلزائر بانتهاجها لسياسة دعائية   
 5نسخة بثمن  100000اليت كان يوزع منها شهريا حوايل " فيكتوري"خاصة فيما تعلق بتوزيع جملة .واسعة النطاق

                                                 
1- Ibid.., 8cab/106. 
2- Id.., 8cab/106. 
3- ANOM , 8cab/106.., A/S activités  américaines en Tunisie ..,S.D.  
4- ANOM.., 8cab/106..,Présidente du gouvernement .. 
5- ANOM.., 8cab/106.., op.cit.., A/S activités  américaines en Tunisie.  
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كما أقدمت مراكز االستعالمات للحلفاء .مرات الثمن املعروض للبيع 4، مع العلم أن مثنها احلقيقي يفوق فرنكات
ذكرت  كما  1.فرنك 1ببيع عشرات اآلالف من نشريات خمتصرة عما  ميكن معرفته عن ميثاق األطلسي بقيمة 

ط أمريكيني مسلمني إىل اجلزائر للعمل أن هناك حضور مرتقب لضبا ، يف برقية مستعجلة،املصاحل األمنية الفرنسية
  2.القبائلبالتحديد يف منطقة 

من كل املصادر الفرنسية نشعر بأن فرنسا متخوفة جدا من هذا الوجود املتحالف يف مشال إفريقيا، لدرجة   
أن حىت و إن كانت متين نفسها ب.أا مل تتمكن من حتديد األهداف اليت كانت تسعى وراءها الواليات املتحدة

يكون األمر له عالقة باألوضاع االقتصادية أو حىت باجلانب السياحي ما دام أن الرمسيني األمريكيني يف اجلزائر 
  .جابو املناطق الصحراوية للجزائر و اعتربوها منطقة عذراء مل ختضع بعد لعملية تنقيب واسعة

على املطارات و القوة اجلوية  نصبن أشرنا إليه،كان كل اهتمامه مأما الطرف اإلجنليزي، فكما سبق و أ  
  .اليت متكنه من احلفاظ على أمن و سالمة طرقه التجارية

على تطوير و تثبيت نفوذهم باملغرب، بواسطة  هي اليت ساعدت األمريكيني يف املغرب إن ظروف اإلنزال  
خاصة إذا .رية خارقةاإلمكانات الضخمة اليت سخرا و الدقة اليت متت ا العملية، حيث أبانت عن قوة عسك

، يف التأثري على Western Task Force" وسرتن طاسك فورس"أخذنا بعني االعتبار العمل الذي قام به ضباط 
هل فعال . فرنسا عن النوايا احلقيقية من كل هذا االستعراض األمريكي تساءلتو قد .عقول املغاربة بالدرجة األوىل

عابرة و غري مهمة يف إسرتاتيجيتهم ؟قد جتيبنا هنا القوة العسكرية و  مل يعترب األمريكيون املغرب سوى مرحلة
  3.االقتصادية األمريكية اليت مل ترتك شيئا لفرنسا، على األقل يف بداية الوجود األمريكي مع عملية اإلنزال

دنية للجيش، و إن من املالحظات اليت تثري االنتباه، تلك املتعلقة بإسناد الوظائف اهلامة لفروع املصاحل امل  
فريدريك  "حيث أن املدعو .للشخص" املدنية"اليت كان يعني على رأسها شخصيات هادئة ال تبني على الصفة 

و .1943، من هذا الصنف املتميز باستقامة عالية إىل غاية رحيله عن تونس يف جويلية Frederic Culbert" كولرب
صل و القنصلية، ألا تعلم جيدا أن الظرف مناسب هذه املصاحل الفرعية عادة ما تعمل مستقلة عن القن

  4.لالستفادة من كل شيء
، و من جانب أخر، بقيت القنصلية األمريكية القدمية يف الدار البيضاء تشتغل على املسائل اإلدارية  

عامة اهتمت احلكومة األمريكية بإنشاء قنصلية جديدة يف الرباط لتكون قريبة من القصر و من مركز اإلقامة ال
، الذي قدم Felix Cole" فليكس كول"الفرنسية، حبيث أسندت إدارا إىل شخصية أمريكية، متمثلة يف شخص 

  5.خدمة كبرية يف عملية اإلنزال اليت متت على اجلزائر

                                                 
1- Ibid.., 8cab/106. 
2- ANOM, 8cab/106.., renseignement, Alger le 26 juillet 1945. 
3- ANOM.., 8cab/106, Afrique-Levant.., A/S activités  américaines au Maroc, rapport de huit (8) pgs. 
4- Ibid.., 8cab/106, Afrique -Levant. 
5- Id.., 8cab/106, Afrique -Levant. 
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إال أن النقطة السوداء هنا أيضا، تكمن يف الوضع الذي ختلفه عملية من حجم عملية اإلنزال، و اليت    
فكانت عملية مصادرة . عسكرية بشرية و مادية حتتاج إىل أكثر من وسيلة لتكون يف راحة تامةكشفت عن قوة 

النزالء الكربى و املساكن الفخمة، و لكن ذلك مل يتم دون أن تلحق هذه القوات ذه املنشآت األضرار 
ت تتصرف بكل حرية مفرطة، اجلسيمة للسكان املدنيني و باملناطق اليت كانت متمركزة فيها هذه القوات، اليت راح

و قد حدثت  .فيهدين اإلسالمي و اتمع املوجوديألن غالبية اجلنود األمريكيني مل تكن هلم صورة حقيقية عن ال
فحدثت بعض األعمال و األحياء العربية بطريقة وحشية، مناوشات بسبب دخول اجلنود األمريكيني إىل املساجد 

  1.املغاربة املواطنني و القتل الذي تعرض له بعضاملنافية لألخالق منها االغتصاب 
، بقي الوضع على حاله، ألن املغرب بقي املنفذ البحري و "كالرك"و حىت مع مغادرة جيوش اجلنرال   

و قد مت حتويل مصاحل القاعدة البحرية من وهران إىل الدار البيضاء، . اجلوي للقوات األمريكية يف إفريقيا الفرنسية
حىت أن  ".الدار البيضاء"و " مراكش"، و Port-Lyautey" بالقنيطرة"د حركية معتربة يف القواعد اجلوية مما مسح بوجو 

األشغال اليت قام ا احللفاء يف املغرب بعد جناح عملية اإلنزال مل تكن توحي بقرب مغادرم البالد، بل كان 
  2.االنطباع أن بقاءهم سوف يطول

ف األمريكية يف املغرب، كانت كلها من منطلق التمتع حبرية مطلقة، غري مهما يكن من أمر، فإن املواق  
مبالية باملواقف الفرنسية، إال يف حاالت األعراف الدبلوماسية اليت كانت تفرض على القادة األمريكيني االلتزام 

أية صفة، و   ألنه كثريا ما كانت هناك شخصيات أمريكية داخل اجليش األمريكي ال يعرف هلا.بنوع من التحفظ
  3.كانت حرة يف تصرفاا و تنقالا عرب كل مناطق املغرب دون أن تلقى أي اعرتاض من اإلدارة الفرنسية

، اليت كانت تتابع ، فبقي مرتبطا بالتأثري على األوساط املغربية املثقفةيف املغرب أما املوقف اإلجنليزي  
ناطقة باللغة العربية و اليت كانت تذيع برامج خاصة و ، الBBC" س.ب.ب"باهتمام كبري الربامج اإلذاعية يف 

األمر الذي لفت انتباه املستمعني .أخبار عن القمة العربية يف القاهرة اليت سوف تنبثق عنها احتاد فدرايل عريب
  4.املغاربة و ولد لديهم شعور جديد و أمال كربى يف التحاق منطقة مشال إفريقيا ذه الوحدة العربية

اليت كانت تسمح ملختلف اللجان املنتشرة هنا و هناك، " اجلوازات"لعمل و املوقف الربيطاين من أصبح ا  
اليت " جلنة الدفاع على مشال إفريقيا"بالتعبري عن آراءها و أفكارها و إبداء مقرتحاا للسلطات الفرنسية، من ذلك 

أن اللجنة تطالب السلطات : جاء فيه" ولديغ" لللجنراو بعثت مبقرتح 1945فرباير  15اجتمعت يف باريس يوم 
و عليها أن متنح املسلمني نفس احلقوق اليت يتمتع ا .الفرنسية مبراجعة سياستها يف بلدان مشال إفريقيا الثالث

  5.و أخريا، أن يكون للمسلمني متثيل نيايب يعادل التمثيل الفرنسي يف االس املنتخبة. الفرنسيون

                                                 
1- Id., 8cab/106, Afrique-Levant.., 
2- ANOM.., 8cab/106, Afrique-Levant.., A/S activités….op.cit.   
3- Ibid.., 8cab/106, Afrique-Levant.., Maroc. 
4- ANOM, 8cab/106.., propagande anglaise..op.cit.., p1. 
5- Ibid., propagande anglaise.., p2. 
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ال :"، فقد راسلت املندوبني العرب يف القاهرة ذه الكلمات املعربة"مصاحل املغربجلنة الدفاع عن "أما   
و هلذه األسباب نطالب اللجنة اليت تعكف على . وجهتهم بد أن يشمل اإلحتاد العريب كل العرب، مهما كانت

 1.ا الوحدة العربيةحتضري هذه الندوة إىل إرسال دعوة للسلطان املغريب حلضور االجتماعات اليت سوف تنبثق عنه

كيف ميكننا تصنيف موقف احللفاء جتاه السياسة الفرنسية يف مشال إفريقيا ؟ و هل هناك موقف فعال ؟  
اإلجنليزي مل تظهر يف النهاية سوى اهتمام احللفاء مبصاحلهم و –ألن األحداث اليت سايرت الوجود األمريكي 

أما بالنسبة . كيني و كأا اجلوهرة اليت تربط عنق اإلمرباطوريةبكيفية تثبيت هذه املصاحل يف منطقة ظهرت لألمري
لإلجنليز، فرمبا ذكريات املاضي هي اليت دفعتهم إىل حماولة تعكري األجواء على الفرنسيني الذين حرموهم يف وقت 

، الذي الصديق- لذلك كان موقفهم مييل أكثر إىل اخلداع و نصرة العدو. سابق من اجلزائر و نافسوهم على مصر
  .هو من جلدم و من دمهم

      

  من اإلصالحات إلى االستقالل الحركات الوطنية في بلدان شمال إفريقيا :را&+�
  

بقيت صورة فرنسا يف مشال إفريقيا على حاهلا منذ اهلزمية و االستسالم أمام القوات األملانية يف جوان 
مل تؤثر عليها كثريا  1940ن اهلزمية اليت أحلقت ا يف سنة خاصة إذا اعتربنا أ.1942إىل غاية نوفمرب من سنة  1940

  2.قياسا حبجم أثار اهلزمية
، اليت "جلنة املراقبة األملانية يف إفريقيا"تواصلت الدعاية األملانية اليت قامت ا جلان اهلدنة، خاصة منها 

نزول قوات احللفاء يف الثامن من نوفمرب غري أن األمور تغريت مع .أحلقت ضررا بالسيادة الفرنسية يف مشال إفريقيا
مشال  إىل منطقة قتها وجود قوات أجنبية دخلت بأهداف متباينةبفعل أن هذه الوضعية اجلديدة خل 1942،3
مع حجم املعارك و عجز السلطات الفرنسية على اختاذ موقف واضح من احلرب و من  تواصل وجودهاو .إفريقيا
على أم املنقذون، و بدأ السكان املغاربة و اجلزائريني يتعاطفون معهم واضعني حيث ظهر األمريكيون  4.احللفاء

                                                 
1- Id., p2. 
2- Berque (Jacques), Mémoires des deux rives, éditions le Seuil, Paris, 1989, p 101. 

و اليت متت  ،Opération Torch" الشعلة"اقع فرضته عملية نزول القوات املتحالفة على أراضي مشال إفريقيا فيما اصطلح عليه بعملية هذا الو   -  3
  :ينظر يف هذا الباب إىل كل من. على السواحل اجلزائرية، يف كل من العاصمة و وهران، و السواحل املغربية

- Berque Jacques, Mémoires des deux rives.., op.cit.., p 101. 
-Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., p 558.  
- Mekhaled Boucif, 8 mai 1945.., op.cit.., p 37. 

صعبة اليت مرت ا القوات إن االنقسام الذي حصل داخل القيادات الفرنسية املختلفة بشأن االنضمام إىل احللفاء أم ال، تعكسه الوضعية ال  -  4
، تساعدها ةو بالتايل ألملانيا، و القوات املتحالف" لفيشي"الفرنسية يف وهران و املغرب، أين شهدت هاتني املنطقتني معارك ضارية بني القوات املوالية 

للجيش االستعماري الفرنسي  ةا أول و أكرب هزميإ:" على هذه الوضعية الفرنسية بقوله" مصايل احلج"و عقب .بعض العناصر املوالية للجنرال ديغول
  :ينظر يف هذا الباب كل من .." 1830منذ 

- Benjamin Stora, Messali Hadj, Pionnier du nationalisme Algérien (1898-1974), L’Harmattan collection, 
histoire et perspectives méditerranéennes, Paris, 1986, p 187. 
- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemporaine.., op.cit.., p 558. 
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عقب اية احلرب  1919يف مؤمتر الصلح لسنة " ولسن"نصب أعينهم املواقف اليت تشجع ا الرئيس األمريكي 
  .العاملية األوىل

هز كربيائها، و جاء ذلك  ، فرنسا يف صميمها و1942ضرب اإلنزال األجنلو أمريكي للثامن من نوفمرب 
و ما زاد الوضع صعوبة .و أحداث بالد سوريا الدامية اليت أعقبت هذه اهلزمية 1940بعد اهلزمية يف جوان 

  .االنقسامات اليت كانت داخل هرم الدولة و اليت أثرت بشكل كبري على وضع فرنسا يف هذه املرحلة
ي كان قامسا مشرتكا بني اجلميع، و لكنه بتعبري خمتلف يف كل من هنا، يبدأ نشاط الوطنيني يف مشال إفريقيا، الذ

من اجلزائر و املغرب و خاصة تونس، اليت حولتها ظروف احلرب إىل مسرح األحداث بعد احتالهلا من طرف 
  .، لتقطع بذلك الطريق أمام زحف القوات املتحالفة1942نوفمرب  9القوات األملانية بداية من 

  ة للحركة الوطنية الجزائريةاالختيارات الجديد -1
  

شهدت اجلزائر يف هذه املرحلة عودة النشاط السياسي من جديد يف األوساط الوطنية، و عادت مطالب 
الذي كان وقعه   ، واملناهض لالستعمار "روزفلت"الرئيس األمريكي  خطابوطنيني إىل الواجهة، مرتكزة على ال

داخل خاليا حزب الشعب اجلزائري و دار النقاش السياسي  فبدأت تنعقد االجتماعات. كبري على الوطنيني
حمتوى  و أصبح. ال إفريقياحول السياسة اخلارجية املنتهجة من طرف احللفاء و دول احملور جتاه قضية شعوب مش

 1.حمور حديث الوطنيني بنود ميثاق األطلسي هو

على حقوق مجيع الشعوب  أماال كبرية عند شعوب مشال إفريقيا لتأكيده" ميثاق األطلسي"خلق 
فأسهبت اجلرائد و االت يف اجلزائر على شرحه و إعادة نشره باللغة العربية، . املستعمرة على حقها يف التحرر

املنتشرة يف مشال إفريقيا، و اليت قام الربيطانيون بنشر مقال للرئيس  L’auditeur arabe" املستمع العريب"خاصة جملة 
 1941، تضمن رسالته املوجهة يف لقاء األطلسي بتاريخ الفاتح جانفي "احلريات األربع"نوان بع" روزفلت"األمريكي 

حرية التعبري و حرية عبادة اهللا كما نريد، و التحرر من احلاجة و : و اليت أرست القواعد األساسية للميثاق و هي
  2.التحرر من اخلوف

العنصرية للسلطات االستعمارية ذروا، و  بلغت درجة استياء اجلزائريني و تذمرهم من املمارسات
أصبحت مطالب الوطنيني أكثر واقعية و تأثري، مرتكزة على حركة مطلبية قوية، تزعمتها جمموعة من الشخصيات 

رسالة املمثلني اجلزائريني إىل السلطات "جزائرية ملا عرف بـ ةالوطنية و األحزاب، توجت بإصدار أثىن عشر شخصي

                                                 
على منت سفينة يف عرض مياه  1941أوت  14يف " تشرشل"و " روزفلت"، الذي مجع بني الزعيمني األمريكي و الربيطاين "ميثاق األطلسي"ميثل  - 1

  )يراجع اهلامش.( ملا كان له من تأثري مستقبلي على األحداثاحمليط األطلسي ، أحد أهم أحداث احلرب العاملية الثانية 
2- ANOM, Aix-en-Provence, 29H35, note du directeur des affaires musulmanes et des territoires du sud, adressée 
au directeur de service de presse et d’information d’Alger le 23 octobre 1943. Et voir aussi : l’interview des 
notables musulmans de Tlemcen reproduite par le journal « L’Echo d’Oran » des 14 et 18 octobre 1941. 
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و يشرتطون مشاركتهم يف ". ميثاق األطلسي"بون فيها بوضع دستور جديد مستوحى من حمتوى يطال 1"املسؤولة
  ".التحرر السياسي"اهود احلريب بوضع اتفاق سياسي و اقتصادي جديد قائم على العدالة االجتماعية و حيقق 

لوطنيني واصلوا غري أن ا. هذا املطلب يف حينه لظروف احلرب كما زعمت السلطات االستعمارية مت رفض
مسعاهم و أرسلوا نص ثان معدل لألول و مرسل، هذه املرة، إىل السلطات االستعمارية الفرنسية يطالبون فيها 

على : "يف هذا الصدد" فرحات عباس"و أضاف .داخل نطاق فرنسي حمض" التحرر السياسي"بأن يتم هذا 
 2.."ت ملموسة و فورية و تظهر إرادا اإلصالحيةفرنسا أن تظهر حسن نواياها جتاه السكان املسلمني بإجنازا

جلنة مكلفة بتحضري و تقدمي مشروع "وعدا للمنتخبني اجلزائريني بتنصيب " دارالن"قدم اجلنرال 
إال أن تعنت السلطات االستعمارية الفرنسية دفع بفرحات  3.إصالحات ترفع به املخاوف عن السكان املسلمني

  .سلطات األمريكية و ذلك بإصدار البيان اجلزائري املشهورعباس و رفاقه إىل التوجه لل
ميارسون دعاية رزينة و فعالة على السكان من خالل اتصاالت متكررة مع  نأصبح األمريكيو 

األمر الذي جعل املسلمون يكتشفون عادات و تقاليد خمتلفة عن تلك اليت كان االستعمار الفرنسي .املسلمني
الثروة األمريكية اليت كانت ظاهرة للعيان بالكم اهلائل للمؤن اليت كانت حبوزة اجلنود  يلقنها هلم، باإلضافة إىل

و حىت من املسلمني الذين كانوا يعملون يف املصاحل األمريكية الحظوا ذلك االختالف بواسطة املنح .األمريكيني
 متوين مشال إفريقيا باملواد الغذائية و و هنا،ظهرت قوة الواليات املتحدة األمريكية يف.اليت كانت تدفع هلم بالدوالر

 .اجلزائريني املالبس أخذة مكان فرنسا اليت أصبحت صورا متدنية يف أعني السكان املسلمني
  

   1943فبراير  10 جرأة الجزائريين من خالل بيان -أ
  

الذي   4ملء الفراغجزائريني، متيزت مبحاولة سياسية أفرزت عملية اإلنزال مرحلة سياسية جديدة بالنسبة لل  
كانت تعاين منه الساحة الوطنية بفعل وجود أغلب قادة األحزاب الوطنية يف السجن، و انصراف النواب إىل 

حرموا  أما الشيوعيني فقد استعادوا احلرية اليت 1942.5شؤوم بعدما قدموا استقاالم من اللجنة املالية يف صيف 

                                                 
  .يةو هي القوات املتحالفة و على رأسها القوات األمريك. كان يقصد ا تلك اليت كانت حتكم اجلزائر آنذاك" السلطات املسؤولة"يف حقيقة األمر  - 1

2- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord.., op.cit.., p 346. 
باعتبار أن دارالن مل تكن له مطلق الصالحيات للبث " نصف رمسيا"كان يف احلقيقة مشروعا " دارالن"هذا املشروع الذي كان ينوي تفعيله اجلنرال  - 3

إال أن املشروع يف حد ذاته لقي استحسان العديد من املؤرخني الذين اعتربوه ضروري . ه فرنسايف مثل هذه القضايا خاصة يف الظرف الذي كانت متر ب
  :ينظر يف هذا املوضوع إىل كل من. بالنسبة للسكان املسلمني

- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemporaine.., op.cit.., p 558. 
- Koerner Francis, « Le mouvement nationaliste.., op.cit.., p 47. 
- Benjamin Stora, Messali Hadj pionnier.., op.cit.., p 188. 
- Coutau-Bégarie Hervé et Huan Claude.., op.cit.., pp 660-661. 
- Jauffret Jean-Charles.., op.cit.., p 28. 

  .189سابق، ص  ، مرجع...،3، ج..، احلركة الوطنية)لقاسمأبو ا( سعد اهللا  - 4
5- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp.., t2, op.cit, p 552. 



              افي مواجهة الواقع الجديد في شمال إفريقي الوطنيون                  -        ثـل الثالـالفص

 

287 
 

هم أكثر كثافة، و لكن دون أن يغريوا شيئا يف طرحهم للمسألة و أصبح نشاط" فيشي"منها يف بداية عهد 
  .الوطنية

هذا الواقع جيرنا إىل القول بأن الساحة السياسية الوطنية افتقرت إىل قيادة صارمة و موحدة، رغم كل 
من خالل نسج النوايا احلسنة اليت أظهرها البعض يف إعادة طرح املطالب اجلزائرية على احللفاء و جلنة فرنسا احلرة، 

مطالب مجاعية و موحدة وجهت إىل السلطة االستعمارية اليت ربت منها كعادا متحججة بظروف احلرب الغري 
و مهما يكن من أمر، فإن نزول احللفاء و مشاكل فرنسا اليت متيزت باخلالفات .مواتية لطرح مثل هذه االنشغاالت

زائريني بربط االتصاالت السرية و العلنية فيما بينهم، مدفوعني السياسية داخل هرم السلطة، قد مسح للوطنيني اجل
بآمال كربى يف أن جتسد مصداقية فرنسا االستعمارية ميدانيا، و يف احللفاء من وراء ما تضمنه ميثاق األطلسي من 

   1. مبادئ احلرية و تقرير مصري الشعوب
اريخ النضال اجلزائري ملا احتوت عليه من تعترب هذه املرحلة من أصعب فرتات العمل السياسي يف تكما 

لقاءات سرية و علنية بني خمتلف شرائح اتمع الفعال، سواء الذي كان مسموح له بالعمل و التحرك أو ذلك 
باإلضافة إىل ما تناقلته املصادر األرشيفية حول اللقاء الذي يكون قد مجع   .ذي مل يزل قيد احلبس و األغاللال
، و الذي متكن "لوتون"يف اجلزائر، بوساطة من القنصل األمريكي " روزفلت"رئيس األمريكي بال" فرحات عباس"

من تسليم مذكرة حول السياسة املسلمة املنتهجة من طرف فرنسا و اليت ينتظر اجلزائريون " فرحات"من خالله 
  2.منها الكثري

طالب اإلصالحية، اليت كانت ال تزال مت استغالل نزول احللفاء على أرض اجلزائر، حملاولة مترير امل كما
و قبل التطرق إىل حمتوى هذه املطالب و املواقف، ال بد أن نتوقف عند نقطة هامة أثارت . تؤمن ا طبقة النواب

  3".البيان"و هي قضية  انتباهي يف هذه النقطة من الرسالة

                                                 
لبيان، لقد قيل الكثري عن مبادئ احلرية و االختيار اليت جاء ا ميثاق األطلسي، و كذلك عن الدور الذي لعبه الطرف األمريكي يف جتسيد هذا ا - 1

ال تعرب سوى عن توافق الرؤى بني خمتلف التيارات الوطنية اليت  لكتابات اليت نشرت و نسبت ألشخاص أو ألصحاا لكن هناك حقيقة مفادها أن ا
و كان ال بد من جس نبض الشارع الكولونيايل باعتبار أن الكولون طرف هام يف املعادلة، و لو من جانب التأثري على .كانت تنشط يف الساحة وقتها

إال إذا استثنينا ما تضمنه مطالب .( ال ننسى أن البيان، هو الوثيقة األوىل، اليت مكنت اجلزائريني من القيام بعمل من هذا احلجمو .إدارته االستعمارية
ريني إذ جاءت مبادرة البيان لتحمل فرنسا مسؤولية حتديد موقفها من اجلزائر و اجلزائ).املؤمتر اإلسالمي و لكن ليس ذه القوة يف الرتكيز على املطلب

  :أنظر إىل كل من.حىت يتمكنوا هم كذلك من حتديد أنفسهم قياسا ا
- Julien Charles André, L’Afrique du Nord en marche.., op.cit, pp 244-246. 
- Beghoul Youcef, Le Manifeste du.., op.cit.., p 36. 
- Ageron Charles Robert, Genèse de l’Algérie.., op.cit.., p 263. 
2- ANOM.., 8cab/106.., note sur les activités américaines.., p 3.  

، ليس البيان يف هو الذي لفت االنتبا.بغض النظر عن نتائجه اآلنية أو البعيدة، إال أنه شغل حيزا هاما من الكتابات اجلزائرية و الفرنسية و العاملية -  3
يف التأقلم مع األوضاع و اختباره التوقيت املناسب إلظهار هذه اجلرأة اليت مسحت له باالنتقال إىل صف  حد ذاته و إمنا الرجل الذي أظهر نضجا كبريا

اجلزائرية،  ةيف األوساط اجلماهريي 1936إن الوطن اجلزائري الذي مل أجد له أثر يف سنة :"و ببساطة، فقد تكلم بكلمات مفهومة عندما صرح.الوطنيني
، عندما 1940ن البعض يرى بأن هذا التحول الذي حصل يف املسرية السياسية لفرحات عباس، إمنا بدأت بوادره سنة غري أ.."قد اكتشفته اليوم
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، كوا فتحت أفاقا ملرحلة 1943ارتفعت وترية النشاط السياسي داخل احلركة الوطنية مع مطلع سنة لقد 
و جديدة أكثر فاعلية من املراحل السابقة باعتبارها ساعدت اجلزائريني، ألول مرة، على تقدمي مطالب مجاعية 

و يبدوا أن الواليات املتحدة األمريكية كانت متحمسة لتنفيذ الربنامج . موحدة إىل السلطات االستعمارية الفرنسية
  1.اس من خالل البيان املشهورالذي تقدم به فرحات عب

من االنتقال إىل املعسكر الوطين 2فكرة اإلدماج،  كن فرحات عباس، الذي كان من أشد املدافعني عنمت
فكسب ثقة الوطنيني من أنصار حزب الشعب الذي ظل ينشط يف اخلفاء، و  3.بعدما شهد فكره تطورا كبريا

كما استطاع أن . اج الذي كان يقبع يف السجن منذ مدةطالب السلطات االستعمارية اإلفراج عن مصايل احل
جيلب إليه عدد من أنصار و زعماء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، نذكر منهم كل من؛ العريب التبسي، و خري 

أما مجاعة النواب املسلمني، فكانت منذ البداية مع  4.الدين، و توفيق املدين، و ذلك تبعا لشهادة عباس نفسه
  .رف عباس اجلديدط

هذا التحرك السياسي اجلماعي الواسع لعدد من الشخصيات اجلزائرية البارزة على الساحة الوطنية، محل 
و جاء نتيجة . معه بلورة جمموعة من املطالب املشرتكة اليت وقع عليها إمجاع يف صفوف خمتلف التيارات اجلزائرية

كل هذا .العاملية معا، خاصة منذ نزول قوات احللفاء بالد اجلزائر التحوالت اليت كانت تعرفها الساحة الفرنسية و
قدمت مجاعة من الوطنيني بقيادة فرحات عباس، وثيقة .1943العمل أمثر بصياغة البيان اجلزائري للعاشر من فرباير 

و هي عبارة ،"ئريالبيان اجلزا"لح عليها باسم ، قائد قوات احللفاء يف مشال إفريقيا، اصط'إيزاور'هامة للجنرال 
  .الذين مل يعودوا يثقون يف الوعود الكاذبة للسلطات االستعمارية نيعن برنامج إصالحات ختص اجلزائري

                                                                                                                                                         
و دار بينهما نقاش حاد حول القوانني اليت أصدرا اإلدارة االستعمارية يف حق تعطيل االس املنتخبة العامة بعد صدور " أبريال"استقبله احلاكم العام 

، لتحل حمل املفوضيات املالية 1940ديسمرب  12، مث ضد قضية تعيني أعضاء اللجان االقتصادية اجلزائرية مبقتضى قانون 1940توبر أك 12قانون 
و  .لشعبفهو مل يكن ضد القوانني اجلائرة، و إمنا يف طبيعة تطبيق هذه القوانني و الطريقة اليت متت ا عملية اختيار األشخاص الذين ميثلون ا.املنتخبة

 :أنظر كل من . كان غالبيتهم من األميني لعامل السياسة
- Ageron Charles Robert, Genèse de l’Algérie algérienne.., op.cit.., pp 259-261. 

ستعالمات و هذه األخبار نقلها أحد ضباط املخابرات اإلجنليزية عندما كان عائدا من تونس، حيث التقى أحد املخربين الفرنسيني يف مركز اال - 1
و يبدوا أن االهتمام .الدراسة، و أطلعه على ما جيري يف تونس، و عن لقاءه مع القنصل األمريكي يف تونس و أطلعه  بنوايا الواليات املتحدة األمريكية

فرحات "و " مصايل احلاج"دة اليت تربط و بالعالقة اجلدي" أحباب البيان و احلرية"مبا جيري يف اجلزائر قد شد إليه انتباه اإلجنليز الذين يهتمون بنشاط 
  :أنظر إىل". عباس

- ANOM, GGA,8cab/106..,Préfecture de Constantine, CIE N° 816, du 16 avril 1945. 
بثقافتها و و أما عباس فرحات فهو يف احلقيقة شخصية ممتازة :" يلي ما.. احلركات االستقاللية: كتب عنه عالل الفاسي هذه العبارات يف كتابه - 2

ريس سنة ذكائها، و لكنه يف الوقت نفسه كان من أنصار االكتفاء باملطالبة باملساواة مع الفرنسيني يف احلقوق، و قد سبق يل أن اجتمعت به يف با
، و أن استقالل األمة و ناقشته يف فكرته، و الذي فهمته من حديثه أن املطالبة باحلقوق الفرنسية ليست إال مرحلة جيب أن جتتازها اجلزائر 1933

  :أنظر.."اجلزائرية جيب أن يكون الغاية البعيدة اليت نعمل هلا
  .20، ص  ..، مصدر سابق..الفاسي عالل، حلركات االستقاللية

3- Rey-Goldzeiguer (Annie), Aux origines…..op.cit, p 188.  
4- Ferhat (Abbas), La nuit coloniale…, op.cit, p 140. 
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. غري أن بالنسبة هلؤالء املسؤولني فإن أوضاع احلرب ال تسمح مبباشرة أية إصالحات يف الوقت الراهن
أنه سوف نتحدث عن  Marcel Peyrouton" ونمرسال بريوت"و  Yves Châtel" إيف شاتل" حيث أوضح كل من 

، من املسلمني اجلزائريني إىل العودة إىل العمل من أجل استعادة "بريوتون"و طلب .السياسة عندما تنتهي احلرب
و أن مسألة اإلصالحات املتعلقة باملسلمني اجلزائريني قد أرجعت إىل . فرنسا دها حىت نعود شعب كبري و قوي

الظرف للحرب و ليس غري :" عندما شدد على أن" جريو"كما صرح بذلك اجلنرال .لنصرما بعد حتقيق ا
  1.و الس األعلى للجزائر" الوفود املالية"غري أن بريوتون ملح إىل إعادة تفعيل .." احلرب

و ذلك بعد استشارته لعدد " مسودة البيان"قام فرحات عباس بتحضري أما عن قضية صياغة البيان، فقد 
حيث اجتمع املنتخبون يف اجلزائر عند السيد .لشخصيات اجلزائرية من خمتلف التيارات احلزبية و اإلداريةمن ا

 عسله"و " ملني دباغني"الدكتور : مستشار بلدي سابق، حبضور ممثلني عن حزب الشعب و هم" بومنجل"
حممد "، و "العريب التبسي الشيخ"و " الشيخ خري الدين"و " توفيق املدين: "، و عن العلماء كل من "حسني

رئيس مجعية الطلبة املسلمني، إىل جانب جمموعة من املنتخبني و املستشارين العامني و املفوضني " اهلادي مجان
  2.الدكتور بن جلول، الدكتور سعدان و الدكتور متزايل و غرسي أمحد و قاضي عبد القادر: املاليني نذكر منهم 

، و هو مستوحى من الرسالة اليت بعث "لشعب اجلزائرياببيان "ي أمساه رحات عباس البيان الذصاغ فمث 
شخصية وطنية اليت  43من بني و ".جزائر الغد"و املعنونة بـ 1941يف العاشر من أفريل " بيتان"ا إىل املارشال 

عامني  ،مستشارين"متزايل"و الدكتور " سايح عبد القادر"صادقت على البيان و قامت بإمضائه نذكر كل من 
و " إيزاور"، يف شكله األويل، إىل اجلنرال 1943قدم البيان يف العاشر من فرباير مث . ر، الفرع العريبلعمالة اجلزائ

  3.نسخة أخرى إىل احلاكم العام يف اجلزائر
و " برك أوغسطني"لدرجة أن احلزب الشيوعي ام صغريا يف األوساط الفرنسية " زلزاال"أحدث البيان 

األمر الذي كذبه دائما فرحات عباس  4.على أما كانا وراء صياغة البيان يف مكاتب احلاكم العام" موريفروبري "
  5.و اعترب أن الفرنسيني مل يتقبلوا فكرة التوجه مباشرة إىل األمريكيني

قوات  نزول، تاريخ 1942كتمهيد، ذكر البيان باألوضاع اليت تعيشها اجلزائر منذ تاريخ الثامن من نوفمرب 
أيضا الصراع  و اليت جعلتها خاضعة لسيطرة القوات الربيطانية األمريكية موضحا احللفاء على أراضي مشال إفريقيا،

يتقدم اليوم ممثلي هذه :" و يضيف الشرح. السياسي و العسكري الكبري بني خمتلف القوى الفرنسية يف اجلزائر

                                                 
1- SHAT, 2P52, Discours de Marcel Peyrouton, prononcé à la radio d’Alger le 22 février 1943. 
2- Ferhat (Abbas), Autopsie d’une guerre, éditions Garnier, Paris, 1980. 
3- Jauffret (Jean-Charles), T1.., op.cit..,  p 29.  

 ،Michel Rouzé" ميشال روزي"و كان .و اإلبقاء على سلطة الشيوعيني يف املسألة اجلزائريةكانت هذه التهمة موجهة لضرب مطالب الوطنيني    - 4
  :ينظر إىل كل من. ، هو وراء هذه التهمةAlger républicain" اجلزائر اجلمهوري"رئيس حترير جريدة 

- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemporaine.., op.cit.., p 559. 
- Mekhaled Boucif, 8 mai 1945.., op.cit.., p 76. 
5- Ferhat (Abbes), Autopsie d’une guerre,.., op.cit.., p 140. 
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و  1.."ملتمثل يف طرح قضية مستقبلهم أما كل األمم املتحدةاجلزائر، باسم شعبهم، ألداء واجبهم اإلجباري و ا
استعملت مخس مرات مع اإلشارة الفعلية و االمسية " األمم املتحدة"املالحظ على هذه الوثيقة األوىل، أن كلمة 

 .للسلطات الفرنسية بطريقة غري مباشرة

و وضع حوصلة جلزائري املسلم،عن طموحات الشعب ا حبق وثيقة تارخيية و تعبريا صادقا البيان يعترب
كما طالب   .أن الصراع العاملي هو صراع من أجل حترير الشعوب صادقة و موضوعية لقرن من االستعمار، معتربا

كما فضح البيان النظام االستعماري و طالب .أن تدرج حقوق اإلنسان يف مؤمترات ما بعد احلربب واضعي البيان
و . ا استنكر سياسة اإلدماج، اليت حولت اتمع املسلم إىل العبودية املطلقةكم.حبق الشعب اجلزائري إىل احلياة

يتهم البيان أيضا، السلطات اإلدارية االستعمارية بعدم االهتمام مبصري العنصر العريب رغم أم يفوقون العنصر 
دا على الفوارق اليت كما شخص البيان أهم مراحل الوجود االستعماري الفرنسي يف اجلزائر مشد.عددا األورويب

و البيان يف ختامه تنديد بسياسة إدماج مستحيل تطبيقها يف اجلزائر، مبعىن أنه دق .عان منها الشعب اجلزائري
  2.ناقوس الفشل

كما ندد البيان بالتمييز الكبري املالحظ على املصاحل العامة و اجليش و اإلدارة و التجارة و الصناعة و 
. و ندد أيضا بضعف التمثيل النيايب للمسلمني يف االس  املنتخبة. للمالك املسلمنيالبنوك، و الضعف العددي 

يشري البيان  و كدليل على ذلك، لن يرضون بإصالحات آتية من باريسحممال املسؤولية للكولون الفرنسيني الذين 
  3.مل تستغلها فرنسا يف وقتها" حمطة"الذي اعتربه " مشروع فيوليت"إىل 

ن الفكرة املروجة من طرف الكولون و اليت مفادها جعل من املسلمني اجلزائريني عناصر موالية رفض البيا
لقد مضى وقت املطالبة بشيء أخر غري أن :" و كانت نقطة حتول البيان من خالل تضمنه للفكرة التالية.لألملان

واطنة أكرب احللول الواضحة و ، أصبحت اجلنسية و امل"مرسوم كرمييو"ألنه منذ إلغاء .نكون جزائريني مسلمني
  ..ل مسألة رقيه و تطورهاملناسبة حل

حاولت بعض األطراف أن تنسب البيان إىل شخصيات فرنسية و غري فرنسية معروفة، كان تأثريها واضح 
ي أوهلما أنه جاء يف سياق التقرير الذ: لكن ذلك ال ميكنه أن يكون لسببني4أثناء مرحلة احلرب العاملية الثانية، 

و ثانيهما، أن املزاعم اليت ". جزائر الغد"و املتضمن ملشروع " بيتان"إىل املارشال  1941يف أفريل " عباس"بعثه 

                                                 
1- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord en.., op.cit.., p 349.  
2- Beghoul (Youcef), Le Manifeste du peuple.., op.cit.., p 28. 

و لكن العيش من أجل ..ليس العيش من أجل األكل. من منظور أصحابه، اية األوهام االندماجية و املطالبة باحلق يف العيش" البيان"يعترب  - 3
صادق عن وجهات نظر جديدة بأفكار جديدة من شخصيات وطنية تأثرت باألحداث الداخلية و اخلارجية  تعبري" البيان"و ..الكرامة و األمن و احلرية

" الظاهرة اإلمربيالية"ألنه حيمل يف طياته ..مما دفعها دفعة واحدة إىل التنديد باالستعمار و اعتباره السبب األساسي للمسألة اجلزائرية. ى و الصغرىالكرب 
ذذ السيطرة، ال ميكنه الذي يتل" التسلطي"و الكولون يف فكره . فهي ال تقبل القسمة على جمتمعني..اليت ال ميكنها العيش إال بالتضحية بالطرف األخر

  :ملزيد من الشروحات طالع..بعبارة أن يصبح هو السيد..ةأن يعيش بعيدا عن نغمة السيطرة اليومي
- Beghoul Youcef, Le manifeste du people Algérien.., op.cit.., pp 27-29. 
4- Voir a ce sujet : Julien Charles André, L’Afrique du Nord en marche.., op.cit.., p 246. 
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روجت للفكرة تناست أن عباس من مثقفي اجلزائر و أحد أقطاب احلركة املطلبية و عليه، مل يكن عليه انتظار 
قد التقى به يف إطار اجلوالت التشاورية اليت كان " موريف"العون من أطراف هو يف مواجهتها يوميا، حىت و إن كان 

  1.جيريها الطرف األمريكي يف إطار شرح حمتوى ميثاق األطلسي
علماء و مرابطني : إن نص البيان طويل و قد أحصى مطالب كل التجمعات و التوجهات املسلمة، من

   :2لى الشكل التايلفأصبحت املطالب موضحة ع.. و شيوعيني و رجال حزب الشعب اجلزائري
كما حاول نص البيان أن .أما النسخة األصلية فلم تتطرق بشكل واضح لقضية تشكيل حكومة جزائرية

" كاترو"مارس إىل اجلنرال  31أرسل البيان يف يوم  مث".ديغول"و أنصار " جريو"يبحث عن توافق بني أنصار 
  ."ديغول"مدعما برسالة، طلب منه أن يبعث ا إىل اجلنرال 

من الذين كان ، الذي كان يعترب "ديغول"عباس، كان هلا مغزاها جتاه شخص فرحات هذه احملاولة من 
، "المبيز"ايل احلاج، الذي كان مسجونا يف سجن صأما م). سوريا و لبنان( بالد الشام  هلم نصيب يف استقالل

وضع حتت اإلقامة اجلربية  ،1943أفريل  26و ملا أطلق سراحه يف . فقد رفض اإلمضاء على البيان ما دام أنه سجينا
و أثناء عودته من منفاه توقف يف مدينة سطيف، و هي ). قصر البخاري حاليا يف والية املدية" ( بوغار"يف مدينة 

ليقوم بزيارته و يهنئه مبناسبة اإلفراج عنه و يقدم له دعمه الكامل على مواقفه " فرحات عباس"الزيارة اليت اغتنمها 

                                                 
1- Beghoul (Youcef), Le manifeste du people Algérien.., op.cit.., pp 36-37.. 
 

و اليت تعترب أكثر قوة و تأثريا من  " كارل ماركس"أن فرحات عباس استلهم تسمية البيان من احلركة العمالية الشيوعية اليت قادها " قداش"يعترب  - 2
عض الكلمات و العبارات اليت تضمنها النص األول للبيان اعتربت بعيدة عن األعراف الدبلوماسية، مما استدعى تغيريها يف ، بدليل أن ب"ميثاق"كلمة 

  :ينظر يف هذا الباب إىل.. امللحق الذي عدل بعد ذلك
- Kaddache Mahfoud, Histoire du Nationalisme.., T2.., 1939-1951.., pp 598-599. 

  :تناولت ما يلي" مشال إفريقيا يف احلرب"خمتصرة يف كتاا " لفيس توزي كريستني"نقاط هامة أوردا كما أن النص تضمن 
Les revendications sont exposées en conclusion comme suit : 
A- La condamnation et l’abolition de la colonisation, c’est-à-dire de l’annexion et de l’exploitation d’un peuple 
par un autre peuple. 
B- L’application par tous les pays, petits et grands, du droit des peuples à disposer d’eux –mêmes. 
C- La dotation de l’Algérie d’une constitution propre garantissant : 
- La liberté et l’égalité absolue de tous ses habitants, sans distinction de race ou de religion. 
- La suppression de la propriété féodale par une grande réforme agraire et le droit au bien-être de l’immense 
prolétariat agricole. 
- La reconnaissance de la langue arabe comme langue officielle au même titre que la langue française. 
- La liberté de la presse et du droit d’association. 
- L’instruction gratuite et obligatoire pour les enfants des deux sexes. 
- La liberté du culte pour tous les habitants et l’application à toutes les religions du principe de la séparation de 
l’église et de l’état. 
D- La participation immédiate et effective des musulmans algériens au gouvernement de leur pays, ainsi que cela 
a été faite par le gouvernement de sa majesté britannique et le général Catroux en Syrie et par le gouvernement 
du maréchal Pétain et les Allemands en Tunisie. Ce gouvernement pourra seul réaliser, dans un climat d’unité 
morale parfaite, la participation du peuple Algérien à la lutte commune. 
E- La libération de tous les condamnés et internés politiques à quelque parti qu’ils appartiennent. 
La garantie et la réalisation de ces cinq points assurera l’entière et sincère adhésion de l’Algérie musulmane à la 
lutte pour le triomphe du droit et de la liberté.Pour plus d’information sur le manifeste qui est reproduit dans son 
intégralité, Voir : 
- Jauffret Jean Charles, op.cit.., pp 31-33. 
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" مورينود"صدر عن رئيس بلدية جيجل " بيان مضاد"يف هذه األثناء ظهر على الساحة الوطنية .ضة لإلدماجاملناه
Morinaudو هو نداء صريح للفرنسيني القاطنني يف اجلزائر ألن يتحدوا من ". من أجل الدفاع الفرنسي" ، معنون بـ

  1..أجل حقهم املشروع يف الدفاع عن أنفسهم
ية البيان بالسهولة اليت يظنها البعض، و ذلك العتبارات عديدة مفادها تضارب األراء يف الواقع مل متر قض

حول الشرعية اليت اكتسبها فرحات عباس من حتريره للبيان، علما أن هناك أطراف جزائرية نفت أن يكون البيان 
احلركة الوطنية و و نسبته لشخصية وطنية معروفة على ساحة النضال السياسي داخل " فرحات عباس"من صنع 

  2".األمني دباغني"املتمثل يف شخص 
ماذا ميكننا أن نفهم من كل ذلك؟ احلقيقة تبقى نسبية من كل هذا الكالم إال إذا وجد ما يثبت هذه 

و إذا قارنا هذا . احلقيقة جزء من األقوال، و هي الوثيقة التارخيية و األرشيف الذي يبقى السبيل الوحيد ملعرفة
قيل من طرف زعماء يف احلركة الوطنية و ممن عايشوا األحداث لوجدنا أنه ال زالت أمور كثرية  ما أخرالكالم مع 

                                                 
1- Stora (Benjamin), op.cit.., pp 188-189. 

، استنادا إلى تصريح أحد "األمين دباغين"هناك مسألة جديدة طفت على السطح مؤخرا مفادها أن صاحب البيان الحقيقي يكون  -  2

و .، الذي جزم بذلك"الحواس بوقادوم"ضابط سام في جيش التحرير الوطني و صهر المجاهد " ة محمدبوسالم: "المجاهدين و هو السيد

كنت أتردد على زيارته في بيته في حي القبة بالجزائر و كانت تربطني صداقة : "الجزائرية، حيث صرح قائال" المحقق"أوردت الخبر أسبوعية 

و ذات يوم، و بالضبط ستة أشهر قبل أن توافيه .جاهد الكبير الحواس بوقادوم و هو صهريمتينة بالدكتور لمين دباغين بحكم عالقته بالم

تحدث الدكتور دباغين في جلسة خاصة بعيدا عن األضواء، و هو أحد أهم أقطاب الحركة الوطنية و العناصر البارزة عن ) رحمه اهللا( المنية 

لمسؤول األول عن التنظيم بعد سجن الزعيم الحاج مصالي و تكلم عن دوره حزب الشعب الجزائري و كيف وجد نفسه دون سابق تحضير ا

، سعيت للعمل في مستشفى مصطفى باشا، و بينما أنا متوجه إلى 1942لما تخرجت من كلية الطب في سنة : "فقال" البيان"في تحرير 

بالحديث عن الحزب بالقول أن حزب الشعب في  ففاجأني) و ليس الشهيد رشيد عمارة( مكتب مدير المستشفى التقيت برشيد أوعمارة 

و قال لي .مأساة حقيقية و أن قادته و هم مصالي و الحسين لحول و مفدي زكريا و كلهم في سجن الحراش، و أن الحزب في حالة فراغ تام

االتصال من جديد  هكذا بدأت أفكر في"...أوعمارة أن المناضلين يعتمدون علي من أجل إعادة هيكلة الحزب و مواصلة النضال

و طلبت ...و هما من المناضلين األوفياء في حزب الشعب و يتعلق األمر بمسعود بوقادوم و موسى بولكروة...فصادفت شابين...بالمناضلين

.. فأصبحنا أربعة...فاتصلت أيضا بمناضل كنت أعرفه و هو شوقي مصطفاي...و إعادة تنظيم الحزب في غياب مصالي...منهما مساعدتي

و قدرنا أنه .و فكرنا في إطالعهم بواسطة بيان يعرفهم بالشعب الجزائري و رغباته، و أنه شعب يريد الحرية...كان الحلفاء قد دخلوا الجزائرو 

لقد رفض فرحات ...و فعال أتصلنا به و شرحنا له الموقف و ضرورة إرسال بيان للحلفاء.للقيام بهذه المهمة ال بد من االتصال بفرحات عباس

عندها قررنا االعتماد على "...غير مستعد ليغير كتف البندقية"كان وقتها حديث التخرج من الكلية العسكرية الفرنسية، و قال إنه . لبناط

و عندما علم "...البيان"و اتصلنا بالقاعدة و أخبرناهم بالفكرة الجديدة و طلبنا منهم أن يوقع كل فرد من الشعب الجزائري على ...أنفسنا

و كان هو من حرر .رفعنا له مرة أخرى الفكرة و طلبنا منه المشاركة في تحرير البيان، فوافق و قام مجهودات جبارة معنا...بنشاطنا عباس

لكن عندما وصلنا إلى النقطة الحساسة و هي النقاط التي تتعلق بحق تقرير مصير الشعب الجزائري، قمت شخصيا بتحريرها و هي أوال .البيان

أنظر  2..." ادة الشعب و أن تكون مشاركة الجزائريين إلى جانب الحلفاء للدفاع عن وطنهم و ليس كأجراء حرب و نقاط أخرىاسترجاع سي

  :إلى
  .24، ص 2006سبتمرب  16إىل  10، من 26السلسلة الثانية ، العدد  ، جملة احملقق،"دباغني هو صاحب فكرة البيان"بوسالمة حممد  -
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و يف هذا . يكشف عنها النقاب و املتعلقة ذه الفرتة احلساسة من تاريخ احلركة الوطنية و بعض رجاالامل 
  "1954جذور أول نوفمرب " :من خالل كتابة" بن يوسف بن خدة"الصدد نرجع إىل ما تضمنته مذكرات 

هو الذي عرض على " دباغني"بأن : "عندما كتب قائال" بن خدة بن يوسف"حيث أن الفكرة اليت تداوهلا 
قد كتب املسودة " دباغني"و يضيف أن "...إىل القوة احملتلة مهما كانت: "فكرة تدوين وثيقة حتت اسم" عباس"

 ".عباس"لذي سلمه فيما بعد إىل املتطرف، ا...متعمدا استعمال األسلوب العنيف

و كان يعلم مسبقا أن هذا األخري سيدخل عليه تعديالت، من أجل التخفيف من حدته، تتماشى مع طبيعة و 

فرحات "و لكن ما هو حقيقي أن  2".الوثيقة"مل يعثر على أي أثر هلذه " التاريخ"غري أن  1...نظرة عباس لألمور
دون التلميح ..االنتقال من معسكر اإلدماجيني إىل معسكر الوطنيني كان يتهيأ ألمر جديد، و هو" عباس

  3".االستقالل"ملصطلح 

إن هذه الوثيقة املقرتحة من طرف إدارة حزب الشعب اجلزائري، و اليت أدخل عليها فرحات عباس بعض 
ع دابر من أرادوا و من هنا يقط. التعديالت، هي اليت ستكون يف النهاية نقطة األساس لبلورة البيان املشهور

املهم يف كل هذا هو أن هناك طبقة مثقفة سخرت كل و 4".روبري موريف"أو " بأوغسطني بريك"إلصاق فكرة البيان 
فاستغل . جمهوداا للظفر مبوقف مبدئي من السلطات االستعمارية من أجل النظر يف ظروف الشعب اجلزائري

، و القاضي بتجنيد عدد  1942ديسمرب  11يف " جريو"و " ندارال"النواب نداء التجنيد الذي نادى به كل من 
   5.جندي، و ذلك دون التعرض ملستقبل املستعمرة 300000كبري من املسلمني يف اجلزائر قد يصل إىل 

املعارضة اإلسالمية تريد أن تكون شريكة يف حتديد : "هذا الوضع دفع بفرحات عباس إىل التصريح بأن
فكان ذلك حافزا من أجل التحرك من جديد  6..."ن ملزمة بتقدمي تضحيات إضافيةمصري بالدها بدون أن تكو 

فجاءت املذكرة  .يف حينهارنسا و مل تفي ا و تفعيل احلركة املطلبية على أسس اإلصالحات اليت وعدت ا ف
احلريب املعلن  هودافشروط مشاركة اجلزائريني  Lato Sensu" معناها الواسع"حتمل يف  1942ديسمرب  20األوىل لـ

و رفعت من اثين عشرة شخصية وطنية ممثلة للمسلمني إىل 7 .1942ديسمرب  12يف " دارالن"عليه من قبل 
  .السلطات املسؤولة

                                                 
1- Benkhedda (Benyoucef), Les origines du 1er Novembre.., op.cit.., p 90. 
2- Stora (Benjamin) et Daoud (Zakya),Ferhat Abbas une autre Algérie.., op.cit, p 114. 
3- Rey-Goldzeiguer (Annie).., Aux origines……, op.cit, p 188. 
4- Ibid.., p 189. 
5- Stora (Benjamin) et Daoud (Zakya), Ferhat Abbas une autre Algérie..,   op.cit, p 113. 
6-  Ibid..., p 113. Voir aussi :  
- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemp..., op.cit, p 558. 
7- A.W.O, B, 4476, Pref.d’Oran, CIE N° 677 du mois de décembre 1942. 
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و من بني ما تضمنته املذكرة، إجناز قانون سياسي و اقتصادي و اجتماعي جديد للمسلمني، مبين على 
كل من النواب و  كما أصر على استدعاء مؤمترا جيمع. السياسي العدالة االجتماعية، و يضمن هلم التحرر
  1.املمثلني الكفء لكل التنظيمات اإلسالمية

و ( لكن السلطات رفضت استقبال املذكرة اجلزائرية حبجة أن اجلزائريني قد أشركوا فيها أطرافا غري فرنسية
غري أن . أا قضية داخلية ختص فرنسا لوحدها ، هاته الدول بدورها رفضتها حبجة)خنص م اإلجنليز و األمريكان

و النواب، فواصلوا إصرارهم على توصيل مطالبهم لفرنسا، فقاموا بإرسال مذكرة " عباس"ذلك مل يثين من عزمية 
و أوضحوا أن التحرر السياسي  2.ديسمرب من نفس السنة، بعدما أدخلوا عليها بعض التعديالت 22ثانية يف 

إال أن ذلك مل يشفع هلم، مرة أخرى، أمام السلطات  ! األوىل لن يكون إال يف اإلطار الفرنسي؟ املذكور يف املذكرة
كان " بريك"و ال " بريوتون"و ال احلاكم العام " جريو"فال اجلنرال .الفرنسية اليت جتاهلت متاما املطالب اجلزائرية

3.يهمهم أمر اجلزائريني، ألم كانوا منشغلني باحلرب على النازية
 

هذا املوقف احف للسلطات االستعمارية ساهم بقسط كبري يف بلورت األفكار اجلديدة اليت سيتضمنها 
، "بريك"و الذي تعرض النتقادات عديدة، خاصة من لدن الشيوعيني الذين نسبوه تارة إىل  4املشهور،" البيان"

غري أن فرحات عباس نفى كل ذلك، .  اجلزائراملمثل األمريكي يف" موريف"مدير الشؤون األهلية، و تارة أخرى إىل 
". بيان الشعب اجلزائري: اجلزائر أمام الصراع العاملي: "و شدد على أنه هو صاحب البيان، الذي أطلق عليه اسم

،  ألنه كما قال "كارل ماركس"نسبة لبيان  ،"عريضة"بدل كلمة " البيان"و هو الذي أحل على استعمال كلمة 
   5.أكثر إثارة من غريها" يانالب"مدلول  كلمة 

مخسة أقسام، تعرض القسم األول منه إىل إعطاء صورة إمجالية حول الوضع  1943فرباير  10تضمن بيان 
و تناول القسم الثاين أمهية احلربني العامليتني كظاهرة تارخيية قامت من أجل حترير . العام باجلزائر منذ دخول احللفاء
و يف القسم الثالث مت استعراض أصول . ات اليت قدمها اجلزائريون مدعمة باألرقامالشعوب املضطهدة مع التضحي

  .العالقة الفرنسية اجلزائرية منذ عهد االحتالل، و ما صاحبها من استغالل على مجيع األصعدة
و تعرض القسم الرابع إىل سياسات اإلصالح اليت باشرا خمتلف احلكومات الفرنسية و فشلها بسبب تعنت 

فكانت رؤيتهم حمدودة عند . لكولون الذين وقفوا حصنا منيعا ضد أي تغيريات من شأا املساس مبصاحلهما

                                                 
1- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp..., op.cit, p 558.. Voir aussi : 
-  Kaddache Mahfoud, Histoire du nationalisme.., T2, op.cit, p 680. 
2- Julien (Charles André), L’Afrique du nord en marche…, op.cit, p 245. 
3- Ibid…, p 245. 

          ، اتفق اإلخوان، عباس و بن جلول، على عقد اجتماع سياسي يضم النخبة الوطنية 1943يف شهر جانفي من سنة ":"...ينأمحد توفيق املد"يف هذا الصدد يقول  - 4

" موريف" دحىت يقول كلمته صراحة يف شأن مستقبله، و كنت مدعوا حلضور ذلك االجتماع، و قد مت إشعار السي...الصاحلة من رجال الشعب اجلزائري لكي تضع أسس ملطالبه
  :أنظر..."بذلك االجتماع اتقاء لشر فرنسا

  .367ص ، ....، مصدر سابق ..... وفيق، مذكرات حياة كفاحاملدين أمحد ت -
5- Stora (Benjamin) et Daoud (Zakya).., op.cit, p 118. Voir aussi : 
-  Kaddache Mahfoud.., Histoire du nationalisme..,  op.cit, t2, p 642. 
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ما  و كما تطرق إىل نزول احللفاء يف الشمال اإلفريقي، و اجلزائر على وجه اخلصوص،". السيد و العبد"مستوى 
و اليت  1.ب اجلزائريني الرئيسيةمث أخريا، القسم اخلامس و الذي احتوى على مطال. صاحب ذلك من أمال

متحورت حول ضرورة تطبيق حق الشعوب يف تقرير مصريها، و حتقيق املساواة، و حرية املعتقد و العبادة و 
الصحافة، كما طالبت حبق تأسيس اجلمعيات، و االعرتاف باللغة العربية كلغة رمسية يف البالد، و جمانية التعليم 

، و مشاركة املسلمني اجلزائريني يف إدارة شؤون بالدهم و إطالق سراح مجيع املساجني و لكافة اجلزائريني دون متييز
  .املعتقلني السياسيني باختالف توجهام احلزبية

إن االستجابة هلذه املطالب من طرف السلطات االستعمارية يعترب شرطا أساسيا لضمان مساندة 
ملتحالفة، اليت كانت تتهيأ خلوض املعركة الفاصلة ضد جيوش اجلزائريني اجلديدة يف االلتحاق بصفوف اجليوش ا

ألن اجلزائريني سئموا من كل الوعود اليت كانت تقدمها فرنسا هلم، و ذلك منذ . احملور، من أجل الدفاع عن احلرية
و ذكرت بعض املصادر األمنية أن البيان وضع بعد  2.، و اليت راحت ضحيتها شعوبا كثرية1918- 1914حرب 

  3.ورات بني خمتلف مناضلي العماالت الثالثةمشا
 1943إن البيان متت املصادقة عليه باإلمجاع يف فرباير : "هذا ما جسدته مقولة عباس عندما صرح قائال

و ملا الحظت بأن ذلك غري كاف، . من طرف ممثلي حزب الشعب اجلزائري الذين كانوا موجودين بالعاصمة
من هنا  4."ه على مسؤويل حزب الشعب من أجل احلصول على موافقتهم عليهقمت جبولة عرب أرجاء الوطن لعرض

كيف جتاوب املناضلون و عامة الشعب مع هذا البيان؟ و ماذا كان .نتساءل عن ردود األفعال يف العمالة الغربية
  ميثل بالنسبة هلم؟  

نقطة كانت مبثابة دئة  18غري أن الصيغة األصلية هلذا البيان قد مت تعديلها فيما بعد، يف حوايل 
 31يف " بريوتون"خاصة بعد الضغوطات اليت مارستها اإلدارة االستعمارية، سلمت للحاكم العام  5لألوضاع،

من طرف مخسة نواب، الذين قاموا بتوزيع البيان فيما بعد على ممثلي احللفاء يف اجلزائر، و أرسلوا  1943مارس 
و قد متت املوافقة عليه من طرف  6.مبحتواه  كذلك أطلعوا الدولة املصرية  يف لندن، و" ديغول"نسخة إىل اجلنرال 

غري أن هناك من رفض اإلمضاء على البيان و نذكر . أنصار حزب الشعب اجلزائري و مجعية العلماء و النواب
   7".بن شيحة"على وجه اخلصوص الباشا أغا 

                                                 
  .205-204، مرجع سابق، ص ص ...،3، ج...، احلركة الوطنية اجلزائرية)أبو القاسم( سعد اهللا  - 1

2- Collot (Claude) et Henry (Jean Robert), Le mouvement national Algérien, textes 1912-1954, 2e édition,       
OPU, Alger, 1981, pp 155-165.Voir texte intégral du manifeste du peuple Algérien. 
3- A.W.O, (BP),  Préf..Oran, 201,  CIE N° 305,  mars 1943. 
4- Ferhat (Abbas), La nuit coloniale.., op.cit, pp 142-143. 
5- Ageron (Charles Robert),  Histoire de l’Algérie .contemp..., op.cit.., p 560.  
6- A.W.O, (BP), P/O,  201, CIE  N° 377..,  avril 1943.  

 إىل عائلة كبرية يف منطقة عني متوشنت، و هو من أكرب أعيان عمالة وهران، وقد تقلد عدد من أفراد عائلته مناصب القايد يف منطقة عني " بن شيحة"ينتسب الباشا أغا  - 7

  .رية حبوزة هذه العائلةلدى ميكن فهم نردده و عدم إمضاءه لوثيقة كانت ستقضي على امتيازات كث.متوشنت     
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ورات هامة جتسدن على أرض الواقع بقيام ، تط1943عرفت احلركة املطلبية اجلزائرية يف منتصف سنة 
يرى فيها الدعم الكامل  كانفرحات عباس بزيارات خاطفة و سرية إىل العديد من مناطق و مدن البالد اليت  

و " بن كريتلي"ببعض الشخصيات و األعيان، منهم الدكتور  جه إىل مدينة مستغامن أين يكون قد التقىو للبيان، فت
من زاوية أوالد شافع و ذلك حبضور " سي عبد القادر بن تكوك"كما التقى بالشيخ ". عدة بن تونس"الشيخ 
1.، حيث كانت نقس املشاعر اليت وجدها يف تلمسان أيضا"عباسة"السيد 

 

برسالة بعث ا " اللجنة الفرنسية احلرة"مل تؤثر اإلقامة اجلربية على مصايل احلاج، الذي راسل هو األخر 
 8، يشرح فيها الوضع الذي أل إليه )بوالية املدية حاليا" (بوغار"، من مقر إقامته يف 1943أكتوبر من سنة  11يف 

ماليني من اجلزائريني الذين رغم صرخام املتكررة لكل احلكومات اليت توافدت على اجلزائر إال أن وضعهم بقي 
  2.و ماذا فعلت احلكومات؟ ال شيء.على حاله

و أمال الشعب اجلزائري يف أن يعيش يف كنف احلرية و الدميقراطية و أن يف رسالته رغبة " مصايل"و رصد 
و ليس بالزج بشباب الوسط الطاليب إىل السجون ستقضي فرنسا على .يتمتع كباقي شعوب العامل حبقه املشروع

ر حسن حيث كان على حكومة ديغول اجلديدة، غداة حترير فرنسا من السيطرة األملانية، بأن تقوم بإظها.طموحاته
و هي اليوم تقوم بسجن حىت ممثلي .النوايا جتاه اجلزائريني، لكن عوض ذلك متادت يف سياستها االستعمارية

، ألم ببساطة عربوا عن "سايح عبد القادر"و " عباس فرحات"الشعب املنتخبني على غرار سجنها لإلخوة 
  3.أفكارهم بكل حرية و دميقراطية

  

  �ر�� �� ����د ا���روع ا�وط �ا�ط�و��ت أ�&�ب ا�&��ن و  - ب
  

لقد كانت خيبة آمال النواب، أنصار فرحات عباس على األقل، و حزب الشعب اجلزائري، الذي ظل   
يعمل يف السرية، و أنصار مجعية العلماء كبرية، أمام اإلسرار الفرنسي على جتاهل واقع الشعب اجلزائري و حقه يف 

أحباب البيان و "جبهة موحدة ملواجهة تداعيات هذا القرار، فأنشئوا حركة احلرية، األمر الذي دفعهم إىل تشكيل 
و رفض احلزب الشيوعي االنضمام إىل  4.مهمتها الفورية هي الدفاع عن البيان 1944مارس  14يف  A.M.L" احلرية

ملؤيد ا A.D.L" أصدقاء الدميقراطية و احلرية"إىل هذه احلركة حبجة تشكيله لتنظيم خاص به أطلق عليه اسم 

                                                 
1- ANOM, Fonds Oran, CIE N° 492 du 17 juin 1943. 
2- SHD, Série 1H Algérie, 1H2811.., du 11/10/1943. 
3- SHD, Série 1H Algérie, 1H2811.., du 11/10/1943, lettre de Messali au Pds et Mbrs du CFLN, in SHD, château 
de Vincennes. Cite aussi par : 
- Simon Jacques, Messali Hadj par les textes, EDIF 2000, Alger, 2010, pp 45-46 
4- Ferhat (Abbas), La nuit coloniale.., op.cit, p 150. 

النهاية على تقدمي كل  مارس، أين أقر املؤمترون يف 5و  3غري أن املصادر األرشيفية الفرنسية قد حددت تاريخ انعقاد مؤمتر أحباب البيان ما بني  - 
  :أنظر. و هذا ما يكون قد مت فعال. قرارات املؤمتر يف شكل مذكرة إىل السلطات األمريكية

- ANOM.., 8cab/106.., note sur les activités.., p 3. 
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1.لسياسة اإلدماج
فماذا ميثل هذا التنظيم اجلديد يف مسار احلركة الوطنية و مطالب الشعب اجلزائري؟ و كيف  

  تعاملت معه اإلدارة االستعمارية؟
و . ميثل ميالد هذه احلركة موقفا من أهم املواقف املناهضة للسياسة الفرنسية االستعمارية يف اجلزائر

جتاه وضعية املسلمني اجلزائريني بعيدا عن  1944عل عميق ملا تضمنه قرار السابع مارس جاءت هذه املبادرة كرد ف
و املثري يف ذلك أنه مل يأخذ مقرتحات أقطاب احلركة الوطنية اجلزائرية بعني . أمال و طموحات الشعب اجلزائري

فإنه كان موجها  ر من ذلك،لكن أخط. االعتبار، و كأنه ضرب املطالب املقدمة يف البيان و ملحقه عرض احلائط
  2.لطبقة متميزة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع اإلدارة االستعمارية، و مل يغري من السياسة الفرنسية املتبعة يف اجلزائر

، مبجموعة من األحداث بينت ضرورة التشاور بني القوى الوطنية 1944و مطلع  1943متيزت اية سنة 
سي السليب من البيان اجلزائري و ملحقه، األمر الذي دفع فرحات عباس للقيام بعمل موحد ضد املوقف الفرن

بنسخة " ديغول"و راسل أيضا اجلنرال . الذي رفض استقباله" كاترو"ببعث رسالة شديدة اللهجة إىل احلاكم العام 
3.ائرمن نفس الرسالة مصحوبة برسالة أخرى يطلعه فيها بالتصرفات السلبية لإلدارة االستعمارية يف اجلز 

و أمام  
و كانت أول خطوة يتخذوا هي . هذه اإلجراءات التعسفية، قرر النواب عدم التعاون مع اإلدارة الفرنسية

هذا املوقف اعتربته اإلدارة االستعمارية متردا على سلطتها،  4".املفوضيات املالية"االمتناع عن حضور جلسات 
فرحات "سبتمرب، و قام باعتقال  23سلمني باملفوضيات املالية يف حبل فرع األهايل امل" كاترو"فأقدم احلاكم العام 

  .بتهمة التحريض و اإلخالل بالنظام العام يف ظروف احلرب االستثنائية" السايح عبد القادر"و " عباس
و إذا كان هذا التصرف السخيف من اإلدارة االستعمارية قد أثار غضب الشعب و استياءه، نظرا ألنه 

ال كبرية على البيان، فنظم مظاهرات شعبية كبرية عرب خمتلف مدن الرتاب الوطين و ذلك بتحريض كان يعلق أما
 15فإنه يف املقابل كشف القناع عن حقيقة بعض النواب الذين تراجعوا عن مواقفهم املبدئية يف  5من الوطنيني؛

طالب عبد "و " شنتوف عدة" :نائبا من بينهم نائبان من عمالة وهران مها 12و كان عددهم  1943أكتوبر 
  6".السالم

                                                 
1- Ibid.., p 151. 
2- Voir le texte intégral de l’ordonnance du 07 mars 1944, dans : Kaddache Mahfoud, Histoire du                         
nationalisme Algérien, T2, Annexe 31.., op.cit.., pp 953-955. 

مع        ، و عرضها على النواب للمصادقة عليها، و احتوت على ديدات النواب بعدم التعاون 1943أوت  24يف " ديغول"كتب فرحات عباس الرسالة املوجهة للجنرال  - 3
  :يف هذه النقطة طالع كل من.الفرنسية ما مل تتحقق املطالب املقدمة هلا دارة إلا

- Kaddache Mahfoud, Histoire du nationalisme Algérien.., T2, op.cit, p 649. 
- A.W.O, (BP), P/O, 201, CIE, N° 663.., septembre 1943. 

  :كما نشر النص الكامل هلذه الرسالة يف املرجع التايل
- Beghoul Youcef, Les amis du manifeste et de la liberté..,  op.cit.., pp 315-316. 

            و كانت إحدى املؤسسات االستعمارية اليت .1947و وضع حدا لنشاطها سنة  1898سنة  Délégations financièresلقد أنشأت املفوضيات املالية  - 4

 .لعبت دور اجلمعية، و كانت مكونة من فروع أهلية، و مهمتها احنصرت يف التصويت على ميزانية اجلزائرو .اعتمدت عليها فرنسا يف اجلزائر
5- Beghoul (Youcef).., op.cit, pp 72-76. 
6- A.W.O, (BP), P/O, 201, CIE N° 696.., octobre 1943. 
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استقبلت مدن عمالة وهران، خرب اعتقال عباس و السايح، باستنكار شديد، و مل يعجب ذلك ال 
و قد أشارت تقارير أمنية إىل أن عملية االعتقال هذه كانت  1.مناضلي حزب الشعب اجلزائري العلماء و ال

أن اتمع اجلزائري يف عمالة وهران و الزعماء الوطنيني يؤيدون  مفاجئة لألوساط اإلسالمية يف مدينة وهران، و
2.تصرف النواب الذي جاء نتيجة عدم تلبية اإلدارة االستعمارية للمطالب الوطنية اليت تضمنها البيان

 

، ظهرت عدة  1943سبتمرب  27إىل  26و استمر الغضب الشعيب على أشده يف مدن عمالة وهران، ففي ليلة 
.. ى جدران املدن و املؤسسات العمومية يف كل من، تلمسان و مستغامن و سيدي بلعباس و غريهاكتابات عل

3".السايح عبد القادر"و " فرحات عباس"حتمل شعارات حزب الشعب اجلزائري، و تطالب كلها بإطالق سراح 
 

عن النواب، عباس و حاول الوطنيون استغالل كل الفضاءات اليت كانت متوفرة لديهم للمطالبة باإلفراج    
التجمع الذي كان ينظمه الشيوعيني ملطالبتهم بتحديد موقفهم من هذه " مجعية الفالح"السايح، فاستغل وفد من 

نفس العملية قامت ا مجاعة من  4.قد رفض ذلك Pourtalet" بور تايل"القضية، غري أن النائب الشيوعي 
مبدينة  1943سبتمرب  26طعة التجمع الشيوعي الذي نظم يف الوطنيني يف مدينة تلمسان عندما أقدمت على مقا

  5.تلمسان
كما كثفت أجهزة األمن االستعمارية من مراقبتها للوطنيني و للمساجد، بعدما توصلت إىل مجع 

 1سبتمرب أو  30معلومات تفيد بأن املسلمني اجلزائريني خيططون للقيام مبظاهرات صاخبة بعد صالة يوم العيد، 
و " عباس"و إطالق سراح " كاترو"، سيطالبون فيها السلطات الفرنسية بإقالة احلاكم العام 1943أكتوبر 

شهدت مدينة معسكر مظاهرات كبرية يف الفاتح من أكتوبر، شارك فيها األهايل املسلمني، حيث  6".السايح"
سارت املظاهرة عرب شوارع  و. نددوا فيها حبل املفوضيات املالية و اعتقال فرحات عباس و السايح عبد القادر

  7.املدينة إىل غاية النصب التذكاري وسط املدينة
بلحلفاوي حممد ولد : و قد أشارت التقارير األمنية إىل أمساء املنظمني هلذه املظاهرات، فذكرت كل من

ئري بلقاسم، معلم مدرسة ابتدائية، و إسطنبويل مصطفى ولد بن عمر، طالب و أمني سابق حلزب الشعب اجلزا
و كان هلذه التظاهرة صدى كبري يف  8 .مبدينة معسكر، و قايد حسني ولد الطاهر، رئيس اجلمعية الكشفية مبعسكر

و قد جرت أخبار حول حدوث اضطرابات يف خمتلف أحناء البالد، سارع احلاكم . يف كل أرجاء عمالة وهران
1943.9أكتوبر  8 العام إىل تكذيبها عن طريق إصداره لبالغ نشر يف الصحف الصادرة يف

 

                                                 
1- A.W.O, (BP), P/O, 201, CIE, N° 663..,  septembre 1943. 
2- A.W.O, B 4477, Rapport N° 4364, du 25 septembre 1943. 
3- A.W.O, B 4477, Rapport du S/Préfet de Mosta.., N° 389, du 08/10/1943. 
4- A.W.O, B 4477, Rapport N° 383/S, du 29 septembre 1943. 
5- A.W.O, B 4477, Rapport N° 288/S, du 27 septembre 1943. 
6- A.W.O, B 4477, Rapport de police, N° 4449, du 29 septembre 1943. 
7- A.W.O, B 4477, Rapport de police N° 7964, du 1er octobre 1943. 
8- A.W.O, B 4477, Rapport de la gendarmerie, section de Mascara, du 2 octobre 1943. 
9- A.W.O, (BP), P/O,  201, CIE N° 696..,  octobre 1943. 
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، و املظاهرات الشعبية املتواصلة، و حترك الوطنيني و ضغطهم على اإلدارة  و أمام احلركات االحتجاجية
بعدها، حترك عباس يف ". السايح عبد القادر"و " فرحات عباس"إىل اإلفراج عن " كاترو"االستعمارية، اضطر 

نة سطيف، مطالبا كل زعماء احلركة الوطنية مبده يد اجتاه تشكيل حركة سياسية جديدة من مسقط رأسه مبدي
 العون و املساندة من أجل جتسيد املطالب الشعبية، فاشرتطت عليه قيادة حزب الشعب أن

و فعال انضمت . كشرط لالنضمام" أحباب البيان و احلرية"إىل " أحباب البيان اجلزائري"يستبدل التسمية من 
تيارات و التنظيمات السياسية و تشرتك فيما بينها يف جوانب عديدة لوضع شخصيات وطنية تنتمي إىل خمتلف ال
1.حد للمشكل االستعماري يف اجلزائر

 

و من هذا املنطلق جتمعت احلركة الوطنية داخل هذا الفضاء مشكلة جبهة ضد االستعمار، هدفها 
نسي، و ذلك عن طريق استعمال حرب القلم التعريف بالبيان اجلزائري و الدفاع عنه أمام الرأي العام اجلزائري و الفر 

فوضعت قانوا . و قوة الكلمة و الوقوف ضد كل أشكال االستعمار الوحشية من أجل بلوغ هذه األهداف
الذي انطلق من القاعدة إىل القمة بتشكيل جلان حملية و  2األساسي املتكون من مثان مواد كأرضية لبداية العمل،

فكانت حركة . 1944سبتمرب  15الصادرة منذ  L’Egalité" املساواة"سان حاهلا جريدة و كان ل. إقليمية و مركزية
   3.أحباب البيان و احلرية حبق جتمع وطين

يف ظرف قياسي مل يتجاوز بضعة أشهر، كان نتيجة لتضافر جهود " أحباب البيان و احلرية"إن تأسيس 
عباس احلصول على هذا الدعم إال بعدما اقتنع هو و مل يكن من السهل على فرحات . ممثلي التيارات الوطنية

أيضا، أنه ال ميكن أن ينتظر الكثري من فرنسا، ألن السياسة اإلصالحية اليت تنوي تطبيقها ليست إال لعبة من 
كخطوة أولية حنو هذا املسعى الوطين، قام فرحات عباس بالتخطيط لزيارة   و .أالعيبها القدمية من أجل ربح الوقت

جاءت مباشرة بعد اإلعالن  1944،4مارس  20إىل  16إىل عمالة وهران، امتدت قرابة اخلمسة أيام، من  ميدانية
عن ميالد حركة أحباب البيان و احلرية، كللت باتصاالت مثمرة يف العمالة الغربية سامهت إىل حد بعيد يف 

5.حصول التقارب الوطين حول املسألة اجلزائرية
 

مرة أخرى " أحباب البيان و احلرية"، جتند 1945لالنتفاضة الشعبية للثامن ماي مع ظهور البوادر األوىل 
شخصا، بفضل النشاط املكثف  50عملية اخنراط واسعة النطاق مست  ،Azeffoun" أزفون"حيث شهدت مدينة 

ساعدة و مب" أرحاب عمار"حممد، املعروف باخنراطه يف حزب الشعب، رفقة السيد  صدوق" املرابط"الذي قام به 
  6.كرواين"و املرتجم القضائي " ماروش"املساعد الطيب 

  

                                                 
1- A.W.O, dossier presse, L’Egalité, du 24/12/1944. 
2- Voir le texte intégral de l’association des A.M.L, in Collot Claude et Henry Jean Robert, op.cit, pp 186-          
187.  
3- Mahsas (Ahmed), Le mouvement révolutionnaire en Algérie, de la 1ere guerre mondiale à 1954, éditions       
Barkat, Alger, 1990, p 171. 
4- A.W.O, (BP), P/O, 201, CIE N° 116..,  mars 1944. 
5- A.W.O, B 4477, GGA/PRG, N° 2132, Oran le 20/03/1944. 
6- ANOM, GGA, 8cab/97, télégramme sur la situation politique 
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  د�(ول"ا��زا'ر�ون �ر�*ون إ1#��ت  -ج
  

بانتكاسة كبرية ملا قطعت احلكومة الفرنسية  واأصيب زعماء احلركة الوطنية قدن فإ، ما سيأيت الحقاك
و حزب الشعب  - فرحات عباس - ، األمر الذي جعل جناح منهم 1944مارس  7الطريق أمامهم بإصدارها لقرار 

اجلزائري الذي كان ال يزال ينشط يف السرية، و أنصار مجعية العلماء املسلمني يقدمون على إنشاء حركة أحباب 
و يف املقابل، وجدت تيارات أخرى اجنذبت وراء اخليارات الديغولية ألا كانت ختدم . البيان و احلرية ملواجهته

أما الشعب اجلزائري فقد بات معلقا بفكرة  .متيازات اليت كانت تتمتع امصاحلها و حتافظ على بعض اال
االستقالل، و ملتفا حول زعماء احلركة الوطنية، لذلك مل تزده املواقف االستعمارية إال عزما و إصرارا على مواصلة 

وضع حدا حللمه يف ألن ذلك " ديغول"و قد عارض ما جاء يف خطاب . نضاله ألنه مل يقبل بفكرة إحلاقه بفرنسا
  1..إقامة الدولة اجلزائرية، و أخطر من ذلك أنه متادى يف فكرته بإحلاق اجلزائر بفرنسا

أوىل اإلجراءات املتخذة ضد هذا القرار يف توزيع مناشري عرب مناطق عديدة من الوطن حتمل  لتمتث
ات يف الدائرة االنتخابية حتث على مقاطعة االنتخاب" عبد القادر سائح"و " فرحات عباس"بصمات كل من 

و يف السياق  .الفرنسية، و عدم التسجيل يف القوائم االنتخابية الفرنسية، و إذا مت تسجيلهم تلقائيا أن ال يصوتوا
1944.2مارس  20إىل  16نفسه، قام فرحات عباس بزيارة إىل الغرب اجلزائري يف الفرتة املمتدة من 

زار خالهلا كل  
" الشيخ اإلبراهيمي"ان، وهران، عني متوشنت، سيدي بلعباس و مستغامن، و كان برفقة من مدن؛ غليزان، تلمس

 .يف غالب األحيان، مما أعطى أكثر من داللة هلذه اجلولة

فالبصمة السياسية واضحة و مستقبل البالد مرسوم على ضرورة تكثيف اجلهود الوطنية لتحقيق التكامل 
 مبصايل"اإلدارة االستعمارية قد تفطنت خلطورة الثنائي يف حماولة االتصال  بني مجيع القوى الوطنية، لذلك جند أن

يف دائرة تيارت، األمر الذي دفعها إىل اختاذ إجراءات تعسفية ضد " بقصر الشاللة"بإقامته اجلربية " احلاج
3.تنقل ذه احلريةالذي طلبت منه العودة إىل تلمسان حبجة أن الرخصة اليت حبوزته ال تسمح له بال" اإلبراهيمي"

 

شدد على حمدودية " عباس"و باإلضافة إىل اتصاله بعدد من الشخصيات البارزة يف الغرب اجلزائري، فإن 
و من . للشعب اجلزائري و اعتربها ال تليب مطامح الشعب و ال احلركة الوطنية" ديغول"اإلصالحات اليت تقدم ا 

  4.حركة أحباب البيان و احلرية"اسم مث كانت مبادرته إلنشاء التنظيم الذي عرف ب
 13صدر أول عدد منها يف  L’Egalité" املساواة"بإنشاء جريدة أطلق عليها اسم " عباس"كما قام 

و كان هلذه .، كانت تقوم بانتقاد سياسة اإلصالحات اهلزيلة اليت أقدمت عليها فرنسا االستعمارية1944سبتمرب 
ية، عكسه العدد اهلائل للنسخ اليت كانت تصدر، إذ قدرها العقيد اجلريدة صدا كبريا يف األوساط الشعب

فقد قدرها  P.E. Sarasin"بول إميل سارازان"أما .بثالثني ألف نسخة استنادا إىل مصادر رمسية Shoen"شون"
                                                 
1- Nouschi (André), L’Algérie amère..,  op.cit.., p 139. 
2- A.W.O, CIE Oran, bulletin N° 116 du mois de Mars 1944. 
3- A.W.O, CIE Oran, Ibid. 

  .، ص"البيان اجلزائري أو خيبة اآلمال السياسية:راجع عنصر أحباب البيان و احلرية يف الفصل الثاين يف العنصر - 4
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فقد اعتمد على مصادر حركة أحباب البيان ليحدد عدد " جوليان"أما  1 .نسخة دون ذكر مصادره 130000بـ
و ما تضمنه قرار " ديغول"ما جاء يف خطاب  هم أيضا، كلا أما العلماء، فقد عارضو  2.نسخة 500000بـالنسخ 

و كانوا قبلها قد . فاعتربوا كل من يقدم على تسجيل نفسه يف القوائم الفرنسية مرتدا عن دينه. السابع من مارس
ادية، يطالبون فيها بإدراج إصالحات تتعلق بعثوا مبذكرة إىل جلنة اإلصالحات السياسية و االجتماعية و االقتص

و أكدوا . بالقضاء اإلسالمي و التعليم العريب و تسيري املساجد من طرف املسلمني و اختيار موظفي األوقاف
3.على ضرورة تطبيق إصالحات سياسية واسعة تضمنها البيان اجلزائري

 

حباب البيان و احلرية، إال أنه عارض أما عن موقف حزب الشعب اجلزائري، فإن كان مبدئيا مع حركة أ
و قادة  4.بشدة فكرة الدولة اجلزائرية داخل االحتاد الفيدرايل مع فرنسا ألن ذلك يتناىف مع مبادئ احلزب و برناجمه

احلزب، أكثر من غريهم، كانوا يعلمون بالنوايا احلقيقية لإلدارة االستعمارية، بأا سرتفض كل مطالب اجلزائريني 
و بالرغم من ذلك فقد سعت قيادة حزب الشعب أن ال تكون .  تتماشى مع تصورهم ملستقبل اجلزائرألا ال

سببا يف عرقلة مسرية أحباب البيان و احلرية، ففضلت أن يكون دورها إجيابيا و فعاال من خالل دورها املميز يف 
عرفت القرى هي األخرى  كما مسان،تأسيس اخلاليا عرب املدن الكربى للغرب اجلزائري، كوهران و معسكر و تل

5..عملية انتشار هلذه اخلاليا، فنذكر على سبيل املثال كل من؛ زمورة، رأس املاء،حاسني،السوقر، تيغنيف
 

لقد مثلت حركة أحباب البيان و احلرية، وسيلة بالنسبة حلزب الشعب للتوغل و االنتشار،  بالتايل التسرت 
سويح "و " سعد دحلب"لف شرائح اتمع اجلزائري، و قد لعب كل من وراء غطاء قانوين للوصول إىل خمت

إىل   6، و هم على التوايل أمناء اخلاليا يف قصر الشاللة و وهران، دورا بارزا يف تقلد مناصب مسؤولية،"اهلواري
من عناصر  %80جانب منخرطني أخرين يف كل من؛ مدن معسكر و تلمسان، و الذين كانوا ميثلون قرابة 

  7.يف كل من البيض و املشرية، و عني الصفراء  %100و قد وصلت نسبتهم إىل . حباب البيان و احلريةأ
ناخب، حىت يتمكنوا من شطب  150، مدة مثانية أيام، ألكثر من "سعدان"و من جهته، أمهل الدكتور

موعة املعروفة بوالئها انساقت وراء القرار اكما .أمسائهم من القوائم اليت مت تسجيلهم فيها مبقتضى القرار
لالستعمار دون خجل و ال حياء، معتربة ذلك يف فائدة الشعب اجلزائري، و هي طبقة أصحاب األلقاب و 

شخص، يتوزعون  7500و قد قدر عددهم يف عمالة وهران بـ 8.األومسة و اجلاه و املال، خاصة يف املدن الكربى
9- 3500-لة الصالحياتو البلديات كام -4000- على البلديات املختلطة

عن طبيعة النقاش الذي كان  أما  

                                                 
1- Aron (Robert) et al.., Les origines de la guerre.., op.cit.., p 98. 
2- Julien (Charles André), L’Afrique du nord en marche…, op.cit, p 299.  
3- Collot (Claude) et Henry (Jean Robert), op.cit.., pp 177-183. 
4- Ferhat (Abbas), La nuit coloniale.., op.cit, p 150. 
 - Voir aussi : A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE N° 31 du mois de janvier 1944. 
5- A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE N° 167 du mois de Mai 1945.  
6- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme.., T2, op.cit, p 677. 
7- Ainad Tabet (Redouane), Le 8 mai 1945.., op.cit,  p 23. 
8- A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE N° 187 du mois de Mai 1944. 
9- A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE N° 582 du mois de Novembre 1944. 
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يدور داخل هذه األوساط املوالية، فهو مل خيرج عن دائرة كيفية تصنيف و تعيني الفئات املؤهلة للحصول على 
إىل التصريح بأن " كاترو"لدرجة أن ذلك دفع باجلنرال ..، و نظام املنح و العالوات العسكرية"املواطنة"حق هذه 

1.من سكان العمالة الغربية قد قبلوا باملشروع اإلصالحي 95%
 

رفض التيار الشيوعي جمارات األحداث إىل جانب الوطنيني، و بالتايل االنضمام إىل حركة أحباب البيان 
ان من الطبيعي و عليه ك 2.كان يشكل خطوة كبرية إىل األمام  1944مارس  7و احلرية، ألنه ببساطة اعترب أن قرار 

إال أن ذلك مل جيد أي صدى .دعايتهم لفائدة اإلصالحات الواردة يف هذا القرار ونصل الشيوعيالطبيعي أن يوا
و هذا الفشل الذريع للشيوعيني عرب عنه .يف األوساط الشعبية اجلزائرية اليت كانت قد اختارت منذ زمن معسكرها

ينا أن نعرتف بفشلنا يف جلب عل:"األمني العام للحزب الشيوعي اجلزائري عندما صرح قائال" عمار أوزقان"
 و 3.."املسلمني إىل جانبنا، و عدم قدرتنا على أجياد السبل يف حتديد منهج اجتاه حركة أحباب البيان و احلرية

بات من الواضح أن اهلوة قد اتسعت بشكل كبري بني الوطنيني و الشعب، من جهة، و االستعمار و أذنابه، من 
 .أي فرصة أمام الذين خذلتهم وعود فرنسا الكاذبةجهة أخرى، األمر الذي مل يرتك 

  

  ا�� +رج ا����م �� ��ر�6 ا��زا'ر �1945�ي  -د
 

 

و يف نفس الوقت ضمن اازر الكربى "التحوالت العميقة"هناك من األحداث ما ميكننا تصنيفه يف خانة 
وحيد أنه خرج لالحتفال بعيد نصر اليت لطخت سلسلة اجلرائم اجلماعية اليت ارتكبتها فرنسا يف حق شعب ذنبه ال

ن حياة الشعوب اليت تناضل م أعقاب البحث عن يفو  4.العامل احلر ضد الرببرية النازية، كما مساها األوروبيون
تصب يف هذه اخلانة كوا مثلت منعطفا هاما يف تاريخ  1945فإن أحداث الثامن ماي  ،أجل حريتها و استقالهلا
تهاج ت فيها ذريعة لتحويل كفاح الشعب اجلزائري من مسار املطالب السياسية إىل اناحلركة الوطنية اليت وجد

  .و هو املطالبة باالستقالل الكامل مع فرضية محل السالحأسلوب جديد 
، حبيث أا مسحت بتجنيد كل 1944مارس  7تسارعت األحداث عقب الفرتة اليت تلت صدور قرار 

ماجي، و يف نفس الوقت قرعت نواقيس اخلطر من طرف الكولون الذين رأوا القوى الوطنية ضد هذا املشروع اإلد
أما عن السلطات االستعمارية، فإا كانت على دراية  .فيه ديدا كبريا على مصاحلهم و مستقبلهم يف اجلزائر

الطوارئ، بتدهور األوضاع الداخلية، األمر الذي دفعها إىل التشديد على حاالت القمع و حاالت احلضر و حىت 

                                                 
1- A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE N° 582 du mois de novembre 1944. 
2- Sivan  (Emmanuel), Communisme et nationalisme en Algérie, Presses de la fondation nationale des Sciences 
Politiques, Paris, 1976, p 131. 
3- Ibid., p 132. 

 ص     م، اجلزائر،.و.م  ، منشورات1995، العدد الثاين،جملة الذاكرة،  » ذكرى تضحيات جسيمة و عربة كفاح مرير 1945ماي  8أحداث  « ،)نصر الدين( سعيدوين  - 4
 .30- 9ص 
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و التقارير العسكرية و األمنية كشفت فعال عن وجود حاالت إثارة، بني .لتفادي كل أشكال اإلنزالقات احملتملة
   1.اعتداءات و مشاجرات و مظاهرات، كان اندين املسلمني طرفا فيها

القيادة على رأس  1945مع اية أفريل من سنة   Henry Martin" هنري مارتني"عني اجلنرال  عندما
وضع خطة لربنامج عمل قمعي و ردعي يف : "العسكرية الفرنسية املرابطة باجلزائر، كان ذلك لغرض واحد، و هو

و قد مت بالفعل تقدمي تقرير مفصل للحكومة الفرنسية يشري إىل  2.."وجه أي حركة انتفاضة أو مترد يف مشال إفريقيا
ماكن أشار التقرير إىل مدن وهران و جبال تلمسان يف الغرب املناطق احملتملة كبؤر توتر، و من ضمن هذه األ

  3.اجلزائري
ضد كل ما هو  4"العصيان"عند الفرنسيني، حكومة و كولون، عندما بدأت تظهر مالمح  و تنام شعور

إىل كل حكام العماالت و  Yves Châtaignau" شاتنيوإيف "فرنسي، زادها ثقال مراسلة احلاكم العام 
عند  اجلزائريني و األوروبيني، و ذلك ذر فيها من احتمال وقوع اضطرابات كبرية و خطرية بنياملقاطعات، حي

و التخوف كان أشد أمام نقص تعداد القوات الفرنسية املرابطة باجلزائر يف   5.التوقيع على اهلدنة و اية احلرب
  6.تلك الفرتة مما جعل املخاوف تزداد

، جمموعة من األحداث أظهرت تذمر و استياء اجلزائريني 1945ة شهدت املنطقة الغربية، مع مطلع سن
فكان رد فعل الوطنيني قوي و واسع التأثري على األوساط الشعبية لدرجة رفضه . من املواقف االستعمارية املختلفة

 L’Action" العمل اجلزائري"و يف هذا الشأن لعبت جريدة . لإلصالحات السطحية املقدمة من طرف االستعمار

Algérienne 7.دورا بارزا يف عدة مدن من العمالة
و تواصلت عملية توزيع املناشري السرية ذات املطلب  

خمتار "، حاملة إمضاء كل من 1945االستقاليل و وزع عدد منها يف مدينة تلمسان يف غضون شهر فرباير 
سراح املعتقلني السياسيني، و كانت  ، و طالبت باالستقالل التام للجزائر و إطالق"فضيل الورثالين"و "اجلزائري

  8.دعوى صرحية لتشييد صرح الوحدة املغاربية
اشتد غضب اجلزائريني و تذمرهم من احلكومة االستعمارية، فرتمجته إىل واقع معاش ضمن تنوع  كما

ة العادية و حىت األحداث الرياضي. املواجهات بني الشباب اجلزائري و األورويب يف أي مناسبة تتيح الفرصة لذلك
فكثريا ما كانت مباريات يف كرة القدم تنتهي باصطدامات عنيفة بني اجلزائريني و . مل تنجوا من هذا اجلو املكهرب

                                                 
1- Recham (Belkacem), Les Algériens musulmans dans.., op.cit..,, pp 130-131.  
2- Simon (Jacques), Messali Hadj par les textes.., op.cit.., p 118.  
3- Kaddache (Mahfoud).., T2, op.cit, p 698. 
4- Aron (Robert) et al..., op.cit, p 105.  
5- Noushi (André), L’Algérie amère.., op.cit,  p 173. 
6- Paillât (Claude), Vingt ans qui déchirèrent la France, le guêpier, éditions Robert Laffont, Paris, T1, 1969, p 52. 

7- A.W.O, (BP), P/O, 201, CIE N° 122..,  mars 1945. 
8- A.W.O, (BP), P/O, 201, CIE  N° 89.., Février 1945. 
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مارس،  4فرباير، و مستغامن، يف  18بسبب نتيجتها ، و هنا نذكر منها ما وقع يف مدن وهران، يف  الفرنسيني
  1.ة يف كرة القدمعندما عمت الفوضى يف املدينة عند اية مبارا

أعرب الكثري من اجلزائريني عن نضجهم السياسي عندما استقبلت زيارة احلاكم العام إىل مدن  حيث
املنطقة الغربية بربودة تامة، بل بالعكس من ذلك، فقد نظمت مظاهرات معادية للوجود الفرنسي يف اجلزائر يف كل 

امتنعت الشخصيات املعروفة بوالئها لالستعمار عن ، و 1945مارس من سنة  7و 6من وهران و تلمسان أيام 
و قد ذكرت املصادر الفرنسية حادثة امتناع . حضور مراسيم االستقبال و حىت احلفالت اليت كانت مربجمة لذلك

" شاتنيو"واصل  2.فرقة العيساوية عن عزف النشيد الفرنسي يف مراسيم زيارة احلاكم العام إىل منطقة تلمسان
مارس، مث توجه بعد ذلك إىل  8دن املنطقة الغربية، فزار كل من ندرومة و الغزوات و بين صاف يف زيارته عرب م

الومهية اليت كان قد   مارس، حيث وقف على حقيقة اإلصالحات 9مدينة سيدي بلعباس و بلدية رأس املاء يف 
ن ملواجهة عسكرية مع فوجد اجلزائريني غري مستعدين لتنازالت جديدة بل أكثر من ذلك جاهزي. باشرها

3.الفرنسيني، و منه أخد البعض يف اقتناء األسلحة
 

و سياسته العنصرية، و قد جسدا املناوشات اجلسدية  تواصلت موجة الغضب الشعبية ضد االستعمار 
اليت كانت جتمع بني اجلزائريني و الفرنسيني يف الكثري من األحيان، منها ما حدث يف وهران و تلمسان خالل 

فكانت هذه األحداث تعبريا واضحا عن مواقف سياسية شجاعة، و برهنت عن حالة  1945.4هر مارس ش
االضطراب و القلق الذي انتاب فرنسا االستعمارية، من إدارة و كولون، و هي على أبواب االحتفال بالنصر على 

   .النازية و التخلص من الشبح األملاين
شاللة حاليا، فكانت أكثر تأثريا على اإلدارة االستعمارية من قصر ال Reibell،5" ريبيل"أما أحداث 

حزب الشعب  من زعماءعبية اليت رفضت عملية توقيف حيث أا جعلت فرنسا تفقد هبتها أمام اجلماهري الش
ذكر البعض  .تلك التجمعات و االحتجاجاتيلهم أمام عجز الشرطة يف منع اجلزائري، فأقدمت على إخالء سب

أما البعض  6 أن هذه القضية افتعلتها السلطات الفرنسية للقضاء على حركة أحباب البيان و احلرية،من املؤرخني

                                                 
1- A.W.O, (BP), P/O, 201, CIE N° 122..,  mars 1945. 
2- A.W.O, (BP), P/O, 201, CIE N° 122,  mars 1945. 
3- A.W.O, (BP),  P/O, 201, CIE N° 42, janvier 1945. 

  :أنظر.هذه األحداث اليت عربت بصدق عن رفض اجلزائريني فكرة الوجود االستعماري على أرض اجلزائر" رشام"و " قداش"لقد ذكر كل من  -  4

- Recham Belkacem.., op.cit.., pp 130-131. 
- Kaddache Mahfoud..., T2.., op.cit.., p 697. 

   :أنظر. يف هذه البلدة من دائرة تيارت، تأثريا كبريا على سكاا، الذين جتمعت لديهم طاقات هائلة يف نصرة القضية الوطنية" مصايل احلاج"لقد كان لوجود  - 5
-  Rey Goldzeiguer Annie.., Aux origines de la guerre op.cit.., pp 244-247.  
-  Kaddache Mahfoud..,  Histoire du nationalisme  T2.., op.cit.., p 696. 

  :أنظر.يقضي حبل حركة أحباب البيان و احلرية" جاك بريك"طلبا من " شاتنيو"قبل سفره إىل فرنسا تلقى  - 6
- ANOM, série H, 9H44, Note secrète de Berque jointe à la demande de dissolution des AML, du 26 avril 1945.. 
(Cité  aussi par : Rey Goldzeiguer Annie, Aux origines de la guerre.., op.cit, pp 244-245). 
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دل على النفوذ الواسع الذي بات الوطنيون يتمتعون به يف األوساط  1األخر فوجد فيها حدث سياسي هام
 .إال دليل على ذلك" مؤامرة شرشال"الشعبية اجلزائرية، و ما قضية 

يف اجلزائر كانت كلها توحي بأن شيئا ما  حيضر  1945املتوترة اليت صاحبت مطلع شهر ماي  إن األجواء
و مل تكن االحتفاالت املنظمة على شرف احللفاء مبناسبة انتصارهم . له يف اخلفاء و هو على وشك االنفجار

زائر خاصة، حتت جناحه ، و اجلاملستعمرات عامةعلى النازية سوى حلقة من املخطط االستعماري لإلبقاء على 
بالرغم من عدم مساح السلطات االستعمارية للوطنيني باملشاركة يف هذا االحتفال .ملواصلة استغالهلا أكثر فأكثر

الذي كان يفرتض أن يكون عيد االنتصار على قوى الظلم و الطغيان، إال أن حركة أحباب البيان  تشجعت 
مظاهرات سلمية كربى عرب كامل الرتاب الوطين يوم الثامن من ماي بتفعيل من حزب الشعب اجلزائري، يف تنظيم 

شهدت املنطقة الغربية، كباقي املدن اجلزائرية األخرى، تنظيم مظاهرات تسعى إىل حتقيق نفس  كما  .1945
غري أن السلطات االستعمارية واجهتها . األهداف الوطنية اليت مجلتها احلركة الوطنية طوال ربع قرن من الزمن

  2.ةاجلزائري دناملبأبشع و أعنف طرق تشهد عليها اازر الدامية اليت عرفتها 
كانت املناسبة مواتية للوطنيني من أجل تنظيم مظاهرات للتعبري عن متسكهم باملطالب السياسية املتمثلة 

لطات الفرنسية فكانت احتفاالت عيد الشغل منربا هاما إليصال هذه املطالب إىل الس. يف رغبتهم يف االستقالل
يصف احلالة اليت باتت " أيها اإلخوة اجلزائريون"و احللفاء معا، و قد مت توزيع منشور إىل الشعب حيمل عنوان 

   3..و هي بذلك على وشك الزوال قريبا..اليت أصبحت حتفر قربها بنفسها..عليها فرنسا اإلمربيالية
ة وهران أين مت تنظيم جتمعني أحدمها يف فخرجت املسريات السلمية إلحياء الذكرى، خاصة يف مدين

. و هو أحد األعضاء القدماء يف صفوف حزب الشعب" معمر عبد اهللا"حبي احلمري نشطه " ساحة الصحراء"
أما التجمع الثاين، فكان مبثابة حماضرة نظمت يف مقر حركة أحباب البيان و احلرية الكائن باملدينة اجلديدة، أين 

صلة حول تاريخ احلركة الوطنية اجلزائرية من ظهور جنم مشال إفريقيا إىل غاية تأسيس فروع استمع احلاضرون إىل حو 
من طرف الوطنيني بالتنظيم و التنسيق بني التجمعني حىت يتسن " محو بوتليليس"كلف . أحباب البيان و احلرية

                                                 
1- Kaddache Mahfoud, Histoire du nationalisme.., T2, op.cit, p 696. 

 ستعمارية قد أشارت منذ مدة إىل حتضري الوطنيني اجلزائريني ملسرية كبرية مبناسبة اإلعالن عن اية احلرب العاملية الثانية من برلنيكانت املصادر اال -  2
و  . ينيلذلك اتفق كل من أحباب البيان و العلماء و املصاليون على السري جنبا جلنب يف ذات اليوم للمطالبة حبقوق اجلزائر . 1945يف يوم الثامن ماي 

دردور مجال و بن زكري سعيد و حاج سعيد شريف و أمحد حيي حسني و درويش عبد احلميد، و كان : كان من بني املنظمني هلذه املسرية كل من
دورها أطلعته على اتصل باللجنة املركزية باجلزائر اليت ب" دردور مجال"غري أن ".بسيدي عبد الرمحان"االتفاق على أن تكون االنطالقة من املكان املعروف 

" دردور"و فعال، قام . قرار توقيف هذه املسرية، و عليه قبل كل ذلك، أن يقدم طلبا رمسيا للمشاركة يف هذه االحتفاالت للحاكم العام الفرنسي
. و احلرية يف هذه املسريات باالتصال هاتفيا؟؟؟ من منزله  مبركز االستعالمات و الدراسات يوم الثامن ماي ليطلب رخصة للمشاركة مع أحباب البيان

و أكثر من ذلك، هدده باستعمال القوة يف حال . غري أن طلبه قوبل بالرفض من طرف حاكم عمالة قسنطينة، الذي حذره من اإلقدام على ذلك
  :أنظر. نشوب أية حوادث

- ANOM, GGA, 8cab/97, Projet de manifestation nationaliste à l’occasion de la proclamation de la fin des 
hostilités, Constantine le 8 mai 1945. 
3- A.W.O, B 1413, Rapport de police N° 192/S du 1er mai 1945. 
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جلزائريني إىل املدينة اجلديدة من ا 1اآلالفو فعال عند انتهاء التجمع األول، توجه . للجميع حضور التظاهرتني
و أيضا بأن ..حاملني الفتات كتبت عليها شعارات وطنية واضحة تطالب بإطالق سراح مصايل احلاج و املعتقلني

غري أن هذه املسريات اصطدمت باحلواجز األمنية اليت كانت قد نصبتها الشرطة االستعمارية اة ..اجلزائر حرة
ا صارمة يف حق الوطنيني من حزب الشعب و أحباب البيان، أن ال يرتك هلم جمال أي طارئ، و كانت تعليما

فأطلقت الشرطة النار على املتظاهرين مما  2.للتعبري عن شعارات انفصالية أو املساس بوحدة اإلمرباطورية الفرنسية
نت قد أصدرا فانصرف اجلمع دون الرد وفقا للتعليمات اليت كا.أدى إىل مقتل شخص و مخسة عشر جرحيا

  3.قيادة احلزب

غري أن تقارير الشرطة االستعمارية نفت ذلك و أيدت أطروحة مفادها أن املتظاهرين واصلوا جمهم 
حمملة بذلك املسؤولية حلركة أحباب البيان و احلرية و إىل  4.على الشرطة منادين بشعارات موالية ألملانيا و هتلر

مدينة وهران بعيدة عن تظاهرات الثامن ماي خوفا من وقوع اصطدامات  بقيت  كما  5".فرحات عباس"زعيمها 
كتلك اليت عرفتها املدينة يف الفاتح من ماي، خاصة و أن املتظاهرين اجلزائريني ال زالوا على وقع التحرشات 

6.العنصرية للشرطة االستعمارية
   

امرأة،  600متظاهر، منهم  4000رابة للمدينة تظم ق Quartier arabeانطلقت مسرية حاشدة من احلي العريب 
أطلقوا سراح "و " اجلزائر حرة: "و كانوا يف متام االنضباط و التنظيم، رافعني الفتات كتبت عليها شعارات مثل

و انطلقت زغاريد النسوة مدوية مساء املدينة حبماسة قل ما شهد هلا  7"..املساواة للجميع يف احلقوق"و " مصايل
 .من حني ألخر حلن ألناشيد وطنية تف باستقالل اجلزائرو كان يسمع . نظري

                                                 
اختلفت األرقام بني املصادر و املراجع حول عدد اجلزائريني الذين ساروا من حي احلمري إىل املدينة اجلديدة حلضور التجمع  - 1

شخص، و  10000فهناك من ذكر عدد  مبناسبة ذكرى عيد العمال و انتصار احللفاء حزب الشعب اجلزائري الثاين الذي نظمه 
 :أنظر كل من.شخص فقط 800هناك من حتدث عن عدد 

- A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE N° 190 du mois de mai 1945. 
- Ainad Tabet Rédouane, Le 8 mai 1945 en Algérie, op.cit.., pp 264-266. 
2- Rey Goldzeiguer (Annie), Aux origines.., op.cit.., p 252. 

                    مرجع رسالة ماجستري،، بلوفة جيال يل:أنظر.( 1986أكتوبر  23عضو بارز يف حزب الشعب، يف يوم " سويح اهلواري"هذه املعلومات أدىل ا السيد  - 3

  ).132سابق،ص
و .كل ما من شأنه جير إىل مطالب الوطنيني" باملناوئ للسلطة الفرنسية"عهودا من مصاحل الشرطة االستعمارية اليت كانت تنعت هذا املوقف كان م - 4

 و احلقيقة أن هذا.اهلدف من كل هذا هو حماولة الربط بني النازية و زعماء احلركة الوطنية حىت يبدوا للجميع أن الوطنيني يعملون لصاحل أملانيا النازية
  :أنظر.العاملية الثانية قبل أن تندلع احلرب التصرف مل يكن جديدا بل ظهر حىت

- A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE N° 190 du mois de mai 1945. 
5- Kaddache.(Mahfoud),Histoire du nationalisme.., T2, op.cit, p 701. 

 :علومات أنظرملزيد من امل.مصطفاي شوقي:هذه الشهادة أدىل ا السيد - 6

- Kiouane Abderrahmane, Moments du mouvement.., op.cit, p 116. 
  :يف هذا الباب أنظر كل من - 7

- Ainad Tabet Rédouane, Histoire d’Algérie.., op.cit, pp 231-232. 
- A.W.O, (BP) P/O, 201, CIE N° 190.., mai 1945. 
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 2000كما نظمت مظاهرة مماثلة يف مدينة تلمسان حتت راية أحباب البيان و احلرية، حيث جاب قرابة 

  1.متظاهر خمتلف شوارع املدينة مرددين األناشيد الوطنية و رافعني سبابة اليد اليمىن إىل السماء
سب املصادر الفرنسية املنشورة، خاصة منها نشريات مركز الدراسات و شهدت مدينة مستغامن، ح 

االستعالم، مظاهرات مماثلة، رفع فيها املتظاهرون اجلزائريون الفتات مكتوبة باللغتني العربية و الفرنسية، محلت 
ة  كتب عليها و أخرى كانت ترمز ملنظمي املسري " العفو الشامل"و " تسقط الفاشية و االمربيالية: "شعارات مثل

و توجه املتظاهرون إىل وسط املدينة أين قاموا بوضع إكليل من الزهور فوق قرب اجلندي ". أحباب البيان و احلرية"
  2.و تفرق اجلمع بدون نشوب أي حوادث.اهول

و قد اختلف األمر بالنسبة ملدينة تيارت، أين أثارت أجواء التظاهرة حفيظة األوروبيني، مما أدى إىل 
حد  اجلزائريني و وضعلكن سرعان ما تدخلت الشرطة االستعمارية لتفرقة مجوع .شوب مناوشات بني الطرفنين

غري أن الذي مل يكن يف منطق العقل هو إقدام السلطات االستعمارية يف نفس اليوم على توزيع . للمظاهرة
  3.األسلحة و الذخرية على األوروبيني يف مقر البلدية

فيما خيص القطاع الوهراين فقد كانت األوامر واضحة مند البداية حبيث ال تدع : " "حممد قنانش"يقول 
جماال للشك و ال للتأويل، لقد كانت أوامر املسؤولني الوطنيني تصب يف تنظيم مظاهرات كبرية و سلمية و تفادي  

واجهت ا السلطات  غري أنه أمام الوحشية اليت 4.."كل االستفزازات مهما كان مصدرها، و هذا ما مت فعال
املركزية من اجلزائريني، ارتأت اإلدارة  اآلالفاالستعمارية مظاهرات الثامن ماي بشرق البالد و اليت أودت حبياة 

حلزب الشعب اجلزائري، يف جلسة سرية و مغلقة حتت رئاسة دباغني األمني، و حبضور كل من، طالب حممد و 
أرسلت قيادة احلزب إىل املنطقة كما    5.ج، ضرورة توسيع االنتفاضةمزغنة أمحد و عبدون حممد و شرشايل احلا 

   6.حاملني معهم قرار االنتفاضة" حمفوظي"و " فياليل عبد اهللا"الغربية كل من
، فإن هذا القرار "صاحلرمضان أو "ن عايشوا احلدث، و منهم و دائما حسب شهادات البعض من الذي

 7.ل العمليات العسكرية اليت صدرت عن نفس القيادةتبعه قرارا مضادا يلزم اجلميع توقيف ك

لكن ما مل يكن يف احلسبان، هو عدم وصول األمر املضاد إىل مناضلي مدينة سعيدة الذين اكتفوا فقط 
بالبيان األول الذي يطالبهم بإحداث اضطرابات عارمة يف املدينة، و القيام بعمليات اغتيال ضد املسؤولني 

  .جتسدت العملية الثورية يف موعدها احملدد و فعال 1الفرنسيني؟؟؟
                                                 

 هذه         أحد الذين شاركوا يف " قنانش"و يعترب .، و كانت تردد األناشيد الوطنيةتالصدد بأن مجاهري كبرية شاركت يف هذه املظاهرا يف هذا" حممد قنانش"لقد ذكر السيد  -  1

  :لإلطالع على املوضوع أنظر كل من. املظاهرات
- Ainad Tabet Rédouane, Le 8 mai 1945 en Algérie, OPU, Alger, 1985, p 197. 
- A.W.O, CIE N° 190.., op.cit. 
2- A.W.O,  CIE N° 190.., op.cit. 
3- Ainad Tabet (Rédouane), Le 8 mai 1945.., op.cit, p 223. 
4- Ibid.., p 197. 

  .2000ماي  8، اجلزائر، 12224جريدة الشعب، العدد  »  و حقوق اإلنسان 1945ماي  8 «،)حممد( عياد  - 5
6- Kaddache.( Mahfoud),Histoire du nationalisme.., T2, op.cit, p 711. 
7- Kiouane (Mohamed), Moments du mouvement.., op.cit, p 192. 
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و حددت األهداف و وزعت املهام على األفواج " ميموين حلسن"اجتمعت خلية احلزب احمللية برئاسة 
ماي على الساعة احلادية عشرة ليال، يقودهم فوج املدعو  18األربعة اليت جهزت للعملية، و انطلق اجلميع يف 

همته مكتب شيخ البلدية، فتم إضرام النار فيه و يف قاعة االجتماعات، بعد مجع ، الذي كانت م"أمحد إبراهيم"
جمموعة من الوثائق و اآلالت الراقنة، بينما اهتم فوج ثاين بقطع األسالك الكهربائية لتفادي أي اتصال من و إىل 

فقد أوكلت إليها مهمة ختريب  أما اموعة الثالثة. املدينة، األمر الذي جعلها مدينة معزولة عن العامل اخلارجي
  2.و اموعة الرابعة جنحت يف حرق مستودع للخشب كليا. السكة احلديدية، ولكن دون نتيجة

إن االستنتاج الذي ميكن أن خنلص إليه، بغض النظر عن نتائج أحداث سعيدة، هو اخللل الذي أصاب 
ركة الوطنية، أدى إىل عدم القدرة على تقدير املراكز القيادية حلزب الشعب يف مرحلة جد حساسة من تاريخ احل

األمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول األوامر اليت أصدرا قيادة حزب . الظروف و بالتايل اإلخفاق يف التنسيق
و مهما يكن من أمر، فإن هذه األحداث قد تركت 3 هل هي تعميم االنتفاضة؟ أم إلغاءها؟. الشعب إىل القاعدة

األوساط اجلزائرية، و يف املقابل  أحدثت هلعا كبريا يف أوساط الكولون و كان هلا وقع سيء على  صدى إجيابيا يف
  .اإلدارة االستعمارية، اليت راحت تكثف من عمليات املراقبة و البحث عن املتسببني فيها

لى و متكنت مصاحل األمن االستعمارية من العثور على بعض الوثائق حلزب الشعب اجلزائري حتوي ع
و مسح التحقيق  4.مناضال 75، و قدر عددهم بـ1945قوائم املنخرطني الذين مت اعتقاهلم مع مطلع شهر جوان 

 جوان، من التوصل إىل معلومات ذات أمهية بالغة تتعلق حبزب الشعب 6الذي انطلق يف مدينة سعيدة منذ 
امل تراب العمالة الغربية، و اليت استمرت إىل غاية مما دفع باإلدارة االستعمارية إىل تعميم حترياا إىل كاجلزائري، 

و قد بلغ عدد املعتقلني من صفوف حزب الشعب اجلزائري عرب كل مدن الغرب اجلزائري 1945.5اية جويلية 
  6.معتقال قدموا كلهم إىل قاضي التحقيق باحملكمة العسكرية بوهران 569حوايل 

، الوجه احلقيقي 1945ي، من خالل أحداث ماي أظهرت صور القمع املمارس ضد الشعب اجلزائر 
لالستعمار الفرنسي الرافض ألي نوع من أشكال التعبري السياسي اليت كانت دف من وراءها احلركة الوطنية إىل 

و ألسباب خمتلفة، اتفقت كل األطراف االستعمارية، من إدارة و كولون و  7.استعادة أرض األجداد و معها احلرية

                                                                                                                                                         
  :أنظر. 1945أكتوبر  8هذه الشائعات ترددت يف العديد من الكتابات الفرنسية و اجلزائرية و اليت نقلتها عن تقرير قدمته أمانة احلاكم العام يف  - 1

- Ainad Tabet Rédouane, Le 8 mai 1945, op.cit.., pp 64-66. 
  :يف هذا املوضوع طالع كل من - 2

- Ainad Tabet Rédouane, Le 8 mai 1945.., op.cit, pp 66-67. 
- Aron Robert, et a.., Les origines de la guerre d’Algérie.., op.cit, pp 157-158. 
3- ANOM, 8cab/97, Constantine le 18 mai 1945. 
4- Ainad Tabet (Rédouane), Le 8 mai 1945.., op.cit, pp 67-68.  
5- A.W.O, (BP), P/O, 201 CIE N° 237..  juillet 1945.  
6- Ibid.  
7- Kaddache (Mahfoud) et Sari (Djilali), L’Algérie dans l’Histoire- 5- OPU- ENAL, Alger, 1989, p 89. 
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لذلك فقد أيدت هذا األسلوب . ملقاومة، على مبدأ السيادة الفرنسية على أراضي إمرباطوريتهاحىت حكومة ا
1.القمعي البشع، و يف نفس الوقت محلت احلركة الوطنية اجلزائرية مسؤولية ما حدث يف ماي

 

وساط ، حبملة تفتيش واسعة على األ1945الثامن ماي  انتفاضةلقد قامت املصاحل األمنية الفرنسية عقب 
و " كولت"لى مسدسني ع" جيجل"و هكذا فقد عثرت يف مدينة . الوطنية املنتمية حلزب الشعب اجلزائري

 3خرطوشة و  1500خرطوشة، باإلضافة إىل بندقية حرب بـ 2500مع " برونينغ"و رشاشني " ستون"رشاشتني 
سدسات األوتوماتيكية و الرشاشات ، فقد عثر على أسلحة متنوعة منها امل"جباية"بينما يف مدينة  .قنابل يدوية

و بعد استجواب العناصر اليت ألقي عليها القبض، اعرتفت بقرب وصول كمية معتربة من . و جهاز نظار" ستون"
  2.فرنك 100000األسلحة بقيمة 

و يف املقابل حاولت السلطة االستعمارية التخفيف من حدة تأثريات هذه األحداث، و راحت تبحث 
األوضاع يف خطوة حنو خلق أجواء الثقة من جديد بينها و بني الشعب اجلزائري و احتواء  عن سبل لتهدئة

 7فيوليت و قرار -غري أن سياسة فرنسا مل خترج عن املعهود، يف إشارة إىل مشاريع بلوم. مطالب احلركة الوطنية
ضمان بقائها يف اجلزائر، و فاستمرت يف خططها الومهية و انشغلت بوضع قوانني و مشاريع كفيلة ب. 1944مارس 

، قدمته لالستفتاء يف اجلزائر يف "اإلحتاد الفرنسي"عملت على وضع مشروع لكافة مستعمراا أطلقت عليه اسم 
3.%62،4، مل يلق جتاوبا من اجلزائريني الذين رفضوه من األساس و كان تعبريهم عن ذلك بنسبة 1946أكتوبر 

 

ان يريد اإلبقاء على كون النوايا احلقيقية لالستعمار الفرنسي الذي كمن هذا املنطلق، بدأ الوطنيون يدر 
و كانت خالصة ذلك أن املساواة اليت . فرنسية و يربط مصريها مبصري الشعب الفرنسي إىل األبد اجلزائر أرض

تغنت ا فرنسا مل تكن يف األصل سوى خديعة جديدة تضاف إىل سجلها الثري، فتيقن اجلميع أن العمل 
سياسي السلمي، وحده، لن يؤدي إىل االستقالل، و اعترب حزب الشعب اجلزائري أنه من واجبه التخلي عن ال

العمل السري و اخلروج علنا إىل املمارسة السياسة، حىت يتسن له التحضري  للكفاح املسلح الذي يبقى اهلدف 
  4.النهائي للحزب

فبقدر أمهيتها يف تاريخ احلركة الوطنية . اربيةمبحطات هامة يف تاريخ الشعوب املغ 1945متيزت سنة 
" احلبيب بورقيبة"حيث وصلها .اجلزائرية، كانت كذلك بالنسبة للمسار العام للحركة الوحدوية املغاربية من القاهرة

                                                 
سيني عن التناقض الذي حصل يف وجهة النظر الفرنسية الرمسية هلذه األحداث، و هل أن مقتل مائة أورويب يؤسس لكل يتساءل أحد املؤرخني الفرن - 1

قتيل  500إىل  400املسلمني الذين قتلوا يف هذه اازر؟؟ حىت أنه يقارن منط القتلى مبا حدث يف باريس أثناء قيام الثورة الفرنسية، إذ كان معدل 
  :للمزيد من املعلومات طالع كتاب. األمر جمزرة يومية حقيقيةيوميا، مما جعل 

- Planché Jean-Louis, Sétif 1945, histoire d’un massacre annonce, chihab éditions, Alger, 2006.  
2- ANOM, GGA, 8cab/106, LB/EN, N* 1504/CDP, Alger le 31 juillet 1945, p 4.(rapport de 5 pages). 
3- Hauchecorne (François), « L’Union Française, espoir d’hier, déception d’aujourd’hui, réalité de demain »,      
In Consciences Algériennes, Fév.-Mars 1951, pp 09-17. 
4- Kaddache (Mahfoud) et Sari (Djilali).., L’Algérie dans l’histoire..,  op.cit.., p 89. 
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ونسي و وفد جمموعة من الشباب الت 1946من اجلزائر، مث حلق م مع مطلع سنة " الشاذيل املكي"من تونس و 
 الشمل و بدأ التفكري يف مشاريع تقرب الرؤى بني الزعماء الوطنيني  حم فالت.املغربمن مشال 

الالئق  املغريب باملظهريف كل من تونس و اجلزائر و املغرب من أجل توحيد املكاتب يف اخلارج و إظهار التضامن 
  1.فكان ذلك بادرة لعقد مؤمتر املغرب العريب.التحرريةبه خدمة للقضية 

 

7 ا��(�ر&�" أ ��"��ت ���ء ا +�� -2$  
  

هذا ما وقف عليه الوطنيني الذين مل .فتحت عملية اإلنزال أفاقا جديدة يف التاريخ السياسي للمغرب
كما .خيطئوا يف ذلك، و اعتربوا أن وجود قوات أجنبية، غري الفرنسية، من شأنه أن ميثل مرحلة جديدة يف كفاحهم

، و الذي مجع الرئيس 1943يف جانفي  ءبالدار البيضا" أنفا"و عقد مؤمتر أدى وجود احللفاء إىل حدث بارز و ه
األمريكي مع رئيس وزراء بريطانيا، اهلدف منه إعطاء بعد جديد للحرب ضد األملان و كذلك، تنظيم لقاء بني 

لى السلطة كان حيكم قبضته ع" جريو"، لوضع حد للنزاع القائم بينهما، خاصة و أن "جريو"و " ديغول"اجلنرالني 
  .العسكرية و السياسية يف اجلزائر و كان دائما يف مواجهة قائد فرنسا احلرة

 22يوم  أن امللك املغريب خص بلقاءين مع روزفلت ، و كان الثاين الذي مجع بينهما يف 2"جوليان"يرى 
هذا ".نوقس"رال تشرشل و يف غياب املقيم العام يف املغرب اجلن حبضور رئيس الوزراء الربيطاين جانفي، و 

االجتماع ألقى بضالله على التقلبات اليت كانت متر ا السياسة الفرنسية يف تلك الفرتة و اليت سيطر عليها 
حىت و إن كان املقيم العام الفرنسي يف املغرب، اجلنرال   الصراع حول السلطة بني خمتلف األطراف املتنازعة

  3.يكيةال ميثل شيئا يف نظر السلطات األمر " نوقس"
كما تعهد الرئيس األمريكي مبساعدة املغرب سياسيا و اقتصاديا،بعد اية احلرب حىت يسمح له بتحقيق 

، أحد الوجوه البارزة يف احلركة الوطنية املغربية، عندما أشار إىل "أبو بكر القادري"هذا ما حتدث عنه . استقالله
يت جيب طرحها يف هذا املؤمتر و كيفية استغالل هذه الفرصة األفكار ال:"اجتماع السلطان بالوطنيني املغاربة حول

حقيقة، رئيسكم : "Patton" باتون"و يقال بعد ذلك، أن السلطان املغريب يكون قد صرح للجنرال  4.."التارخيية
  1.."رجل عظيم، و صديق محيم يل و لشعيب، فشخصيته متميزة عن اآلخرين

                                                 
  .375، ص ..، مصدر سابق..، احلركات االستقاللية يف)عالل( لفاسي ا - 1

2- Julien (Charles André), Le Maroc face aux impérialismes.., op.cit.., p 189. 
     ا إىل عندها، هربت حكومة بأكمله. 1940اهتز عرش فرنسا منذ بداية احلرب عندما أقدم األملان على احتالل باريس يف جوان من سنة  - 3

          هذه . اليت أدت إىل قيام حكومة فيشي" االستسالم"بريطانيا لتواصل الكفاح من هناك، بينما استغل الباقية هذه الظروف إلبرام اتفاقية 

احللفاء      نزول قوات  غري أن األمور تغريت بعد.لألملان، و حماربتها لكل السياسة الفرنسية السابقة على والئهاعملت طول فرتة حكمها  ةاحلكوم
اغتيال اجلنرال     الحتدام التنافس على السلطة بني خمتلف جنراالت فرنسا،و قد تكون حادثة  هعلى شواطئ مشال إفريقيا، مما فتح الباب على مصراعي

 :أنظر. هذا الصراع، إحدى احملطات اهلامة يف 1942يسمرب يف اجلزائر يف د" دارالن"

- Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, L’Unité 1942-1944, Plon éditions, Paris, 1956, pp 80- 84. 
  :أنظر. املغربية التابعة حلزب االستقالل املغريب" الرأي"ورد هذا الكالم يف جريدة  -  4
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إذ .يطرح أكثر من سؤال.." تاريخ احلركة الوطنية باملغرب":يف كتابه" غالب"غري أن ما كتبه 

أوصى امللك باحملافظة على " روزفيلت"الروايات عن هذه املقابلة حىت إن بعضها تزعم أن الرئيس  تعددت:"..يقول
دية و إن املغرب جيب أن يطور إمكانياته االقتصا. البالد، و أال يسمح لألجانب أن ميتصوا ثروا املعدنية خاصة

و كان ..ملنفعته اخلاصة،و إن حكومة ذات سيادة جيب أن يكون هلا إشراف كبري على موارد الثروة يف بالدها
 2.."امللك مسرورا من هذه املقابلة

روزفلت ينظر إىل املستقبل و إىل ما بعد اية احلرب، و أن املغرب كان جزء من "و حىت و إن كان 
إال أن احلقيقية اليت ال بد أن تقال هنا، تكمن يف املوقف املتحدة األمريكية،  اإلسرتاتيجية املستقبلية للواليات

إذ بالرغم من عدم حضور اجلنرال . حىت يف أحلك الظروف اليت كانت متر ا فرنسا الذي أبداه السلطان املغريب
حل بالده خاصة يف ظل إىل جانب امللك، فذلك مل يدفع بالسلطان إىل استغالل املوقف لصا ،"أنفا"لقاء " نوقس"

  3.االنشقاقات الكثرية اليت ميزت احلياة السياسة الفرنسية
إن هذا الوضع اجلديد، أعطى للسلطان املغريب القوة و القدرة على التحدث مع الدول األجنبية باسم 

ويالته و لقد كتب الكثري عن هذا اللقاء، و الكل ذهب بتأ 4.على احملك 1912شعبه، األمر الذي وضع اتفاقية 
يوجز ذلك يف الكلمات " برنار"انتقاداته و دعمه للكالم الذي قيل أو الوعود اليت أعطيت للمغاربة، غري أن 

،الكلمات التارخيية، حقيقية كانت أم مزيفة، اليت ترسم لنا طابع أو تلخص "أنفا"نستخلص من لقاء : "...التالية

                                                                                                                                                         
- Interview de Kadiri Abou Bekr, In « Opinion », quotidien d’informa.. du Parti Istiqlal, N°, du 11 janvier 1991. 
1- Patton (Georges), Les Carnets secrets.., op.cit.., p 128.  

بل بالعكس، فإا كلها تتقاطع يف نفس الفكرة، خاصة إذا سلمنا . ال يتعارض مع أي كتابة من الكتابات اليت حتدثت يف املوضوع" غالب"كتبه ��  - 2
أنظر  . و حىت فرحه من املقابلة قد جعله ينتقل إىل املمارسة السياسية احلقيقية مع وجود شخصيات مماثلة. بأن السلطان املغريب كان لوحده مع روزفلت

  :كل من
  .248 ص ،2000الدار البيضاء،  ،1حىت اسرتجاع الصحراء، ج..غالب عبد الكرمي، تاريخ احلركة الوطنية باملغرب من اية احلرب الريفية -

 - Le Tourneau Roger, Histoire du Maroc moderne.., op.cit.., pp 216-217. 
3- Le Tourneau (Roger), Histoire du Maroc moderne.., op.cit.., p216. 

 العاهل املغريب، على نقطة هامة جتعل من" موالي حفيظ"،بني الفرنسيني و 1912مارس من سنة  30تضمنت اتفاقية الوصاية اليت أبرمت يف  -  4

  :أنظر.الفرنسي يف املغرب، الوسيط الوحيد بني امللك و القوات األجنبيةاملقيم العام 
- Belkhodja  Amar, Barbarie coloniale en Afrique, anep éditions, Alger, 2002, p 21. 
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ستعمرة يف الواليات املتحدة األمريكية و رئيسها، بعد اية إن األمل الذي وضعته البلدان امل. لنا وضعية ما
 1."اتارخيي احدثيف حد ذاته احلرب، يعترب 

 
 
 
 

،  عادت احليوية و النشاط للحركة الوطنية املغربية، ألا كانت بداية انتصار احللفاء 1943مع مطلع سنة 
كما عكفت حكومة فرنسا احلرة يف هذه . ألخريةعلى جيوش احملور، و اتضح جليا أن اهلزمية ستكون حليفة هذه ا

و قد كانت هذه السنة أيضا، فرصة لعودة الوطنيني الذين مت نفيهم أو عزهلم ". برازافيل"املرحلة على حتضري مؤمتر 
 2.و نشره لبيانه املشهور" حزب االستقالل"، و فرصة لتشكيل 1937منذ سنة 

  

  ب ا��(ر&��أ��س ا��ط��" &��ن ا��ر�� و ا����#ل"-3
    

، و تونس تقريبا عاشت احلركة الوطنية يف املغرب نفس األطوار اليت عاشتها احلركة الوطنية يف اجلزائر
، جتمد النشاط السياسي 1942غاية اية سنة  إىل جميء حكومة فيشي إىل السلطة و1940باعتبار أنه من جوان 

ي عند اجلزائريني بسبب ظروف احلرب القاهرة اليت النشاط السياس تعطل فيهاللوطنيني لنفس األسباب اليت 
ألن . ألمن و االستقرار املزعوممن شأنه زعزعت ا يشي الفرنسية منع أي نشاط للمسلمنيفرضت على حكومة ف

حزب االستقالل الوطين كان حينها شبه حمطم بسبب وجود أبرز زعماءه خارج اللعبة السياسية اليت كان يديرها 
  3.صاحل حكومة فيشيل" نوقس"اجلنرال 

، بدأت تتضح معامل عودة النضال السياسي ءبالدار البيضا" أنفا"غري أنه بعد نزول قوات احللفاء و لقاء  
و قد أوكلت ".االستقالل"محل اسم  1943يف األوساط الوطنية املغاربية بداية بتأسيس حزب سياسي جديد سنة 

" احلزب الوطين"العائد من املنفى، مبعية جمموعة من أعضاء ، "أمحد بالفرج"مهمة اإلشراف على احلزب للسيد 
  .1937الذي أقدمت السلطات الفرنسية على حله سنة 

هؤالء الوطنيني شكلوا النواة األوىل للعمل الوطين، فأصدروا نصا قرروا من خالله ميالد احلزب، فجاء فيه 
 تقالله، ألن بلد ال يتمتع بكل مقومات وسا إن الشرط األساسي لنهضة املغرب يكمن يف: "اخلصوص على وجه

                                                 
1- Bernard (Stéphane), Le conflit Franco-Marocain 1943-1956, étude de cas des conflits internationaux, centre 
européen de la dotation Carnegie, éditions de l’institut de sociologie de l’Université de Bruxelles, Bruges, 1963, 
T2, p 48. 
2- Le Tourneau (Roger), Histoire du Maroc moderne.., op.cit.., p217. 

يني يف مشال إفريقيا، فهي مل تقم سوى بتجسيد استمرارية العقد االستعماري قد منعت أي نشاط سياسي على الوطن" فيشي"إذا كانت حكومة  -  3
و حىت املغاربة مل يقوموا سوى بتحركات حمتشمة، تصب كلها يف خانة الوالء لفرنسا،و اليت دعمها السلطان بالبيان .املتواصل على شعوب هذه البلدان

  :ملزيد مت الشرح أنظر. الذي دعم به فرنسا يف حرا
- Julien Charles André, Le Maroc face aux impérialismes.., op.cit.., pp188-189. 
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 جبعل الرجال قادرون على استعادة إن احلرية، وحدها، كفيلة.....معرض للبقاء إىل األبد بلدا مملوكارموز السيادة، 
  1."أي االنتظار حىت يتمكنوا من احلصول عليها: هذا الطرح هو أكثر ضمانا من الطرح املضاد. احلرية

، و مها على 1944ات كل من ساهم يف األحداث السياسية جلانفي و فرباير كما توجد لدينا شهاد
فاألول يروي كيفية التحضري لبيان االستقالل، اليت تعود حسبه . 3"حممد ديوري"و  2"عبد الرحيم بوعبيد: "التوايل

يف . ال يزالون طلقاء، عندما بدأت أوىل املشاورات بني السلطان و بعض الوطنيني الذين كانوا 1942إىل بداية سنة 
. الواقع، كانت هناك اتصاالت دائمة بني السلطان و زعماء احلركة الوطنية طوال السنني الصعبة اليت مر ا املغرب

، أن الوطنيني مبطالبتهم "بوعبيد"و يضيف . و كانت هذه اللقاءات تعقد يف القصر امللكي و يف سرية تامة
   4.املغرب" جزأرة"دون جتنيب القضاء على نظام الوصاية، كانوا يري

حوارات ساخنة بني الوطنيني، القدامى منهم و الشباب من " االستقالل"قضية تأسيس حزب  عاشت
و قد عادت إىل األذهان االختالفات األيديولوجية .اجليل اجلديد، حول نقاط خمتلفة مبا فيها قضية تسمية احلزب

  . 1937احلركة الوطنية و اليت أدت إىل القطيعة املعروفة سنة و الشخصية اليت حدثت بني خمتلف الناشطني يف 
اليت قابلتها الفئة الشبانية اليت كان يتزعمها " حزب االستقالل"تسمية " بالفرج"و قد اقرتح السيد 

، و اليت ستتمكن "جبهة وطنية من أجل االستقالل"باقرتاح تأسيس  6"عبد الرحيم بوعبيد"و  5"مهدي بن بركة"
، إميانا منها بأن هذه النقاط سوف تطفوا على السطح هات الوطنية من التعبري عن أفكارهاا كل التوجمن خالهل

 .عندما حيني الوقت ملناقشة قوانني هذا احلزب

إن احلرمان، مبختلف أشكاله، الذي عان منه الشعب املغريب خالل سنوات احلرب قد أدى يف النهاية إىل 
و البوادي ااورة، حيث مل يبقى النشاط السياسي حكرا على مدن مثل؛ فاس حدوث تغريات جذرية يف املدن 

أو الرباط، و إمنا انتقل إىل حواضر أخرى  نذكر منها؛ مكناس و مراكش و ساال، اليت دعمت  ءأو الدار البيضا
تعترب مدن بربرية  احلركة الوطنية مبناضلني كبار، دون أن ننسى املراكز احلضرية الصغرى كأزرو و مخيسات، و اليت

  7.بامتياز، قد شاركت هي األخرى يف احلركات املطلبية للحركة الوطنية يف املغرب

                                                 
1- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’Economie marocaine.., op.cit.., pp 75-76.  
2- Delanoe (Guy), Lyautey-Juin.., op.cit.., p 180.  
3- Interview de Diouri M’hamed, in « L’Opinion » du 9 janvier 1991.  

      من  رفض املغاربة أن يكون مصري بالدهم شبيها مبصري اجلزائر، خاصة فيما يتعلق بسياسة االستيطان اهلامة و املتواصلة اليت جعلتهم متخوفني -  4

  .راء البحارأو عمالة يف ما و " مستعمرة"مستقبل غامض، خاصة يف ظل ظروف احلرب، و خوفا من أن يتحول املغرب إىل   
  ..ياتمهدي بن بركة، من زعماء احلركة الوطنية املعروفني بنضاهلم املتواصل ضد اإلدارة االستعمارية و ضد البالط امللكي، كان أستاذا للرياض -  5
  .تعلم النضال السياسي يف السرية التامة خالل احلرب العاملية الثانية. ، حمامي املهنة بوعبيد عبد الرحيم -  6
. أن حزب االستقالل فد مجع بني كل األفكار و املبادئ اليت ميزت تراث احلزب الوطين و احلركات اليت سبقت" عالل الفاسي" النهاية يعترب يف -  7

ت ياكما أن الشعب املغريب وجد نفسه يف الربنامج الذي تقدم به من خالل البيان املشهور الذي قدمه للملك و السلطات الفرنسية و ممثلي الوال
  :طالع الربنامج الكامل حلزب االستقالل و مطالبه يف تملزيد من املعلوما.. املتحدة و إجنلرتا، حيث طالبوا فيه باالستقالل ال غري

  .296-287، ص ص  ..، مصدر سابق..الفاسي عالل، احلركات االستقاللية يف -
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توسعت البنية القاعدية للوطنية يف املغرب بظهور أوىل اجلمعيات السياسية و الثقافية خالل سنوات 
تمع، حيث اارت أجزاء كربى ، األثار البالغة على ا1929و كان لألزمة االقتصادية سنة . 1944و  1920-1925

من االقتصاد األمر الذي دفع بعدد هائل من الفالحني النزوح حنو املدن حبثا عن وساءل العيش اليت كانت توفرها 
  1.املدينة آنذاك

هذا النضال قد تعدى ليشمل املوظفني و الشباب املثقف، املنحدر من الطبقات املتوسطة سواء كانت 
أبو بكر "سيد واصل الحيث  .اليت التحقت بالدوائر السياسية املشكلة من القدماء حضرية أو ريفية، و

نقاش حاد حول ما إذا كان على الوطنيني التعامل مع الوضع الراهن  جرى حسبه،يف شهادته،و "القادري
هناك أي لبس إن غالبية األراء كانت تريد أن ال يكون :" ، حيث أوضح"باالستقالل"أو املطالبة علنا " بالتلميح"

  2.و قد لقي الرأي الثاين إمجاعا، بعدما دعمه العاهل املغريب حممد اخلامس.يف املطالب
 11فقد اختار السلطان املغريب حممد اخلامس تاريخ  ،"بوعبيد"السيد أخرى أدىل ا حسب شهادة 

غربية، الذي كان يف األصل بنفسه، ألنه تزامن مع تاريخ املقابلة اليت خص ا مستشار احلكومة امل 1944جانفي 
و كانت املرة األوىل اليت يستقبل . موظف فرنسي سامي مكلف بالتواصل بني البالط و اإلقامة الفرنسية يف املغرب

أما  .كما نذكر أن الوفد الوطين قد استقبل قبل املبعوث الفرنسي لإلقامة. فيها وفد من الوطنيني يف مقابلة علنية
، فيتذكر األحداث اليت رافقت عملية تقدمي 1991سنة  منذ ،أمني مساعد يف حزب االستقالل"الديوري"السيد 

سنة، و يروي خاصة، التحضريات اليت سبقت عملية حترير الوثيقة التارخيية، و يذكر  16البيان، و كان عمره آنذاك 
عد تدخل السلطات األمريكية و ضغطها على من أوروبا ب" أمحد بالفرج"على وجه اخلصوص، عودة السيد 

  3.السلطات الفرنسية
، الذي كان قد خلف Gabriel Puaux" قابريال بويو"قدم نص البيان إىل السلطان املغريب، و املقيم العام 

، و إىل قناصل كل من بريطانيا و الواليات املتحدة األمريكية يف املغرب، و إىل 1943يف ماي " نوقس"اجلنرال 
فإن نص البيان مل يقدم إىل : "دائما" بوعبيد"و حسب . و سفارة اإلحتاد السوفيايت يف اجلزائر" ديغول"نرال اجل

السلطات االسبانية حىت يؤكد احلزب على متسكه بالوحدة الرتابية لألراضي املغربية، و يبعد عنه الشكوك اليت 
 4.."صق بالوطنيني الحقانعتته باملتواطئ مع دول احملور، و هي التهمة اليت سوف تل

                                                 
حنو املدن حبثا عن لقمة العيش، و اجنر عن ذلك حتول هذه الفئة الريفية ، شيئا إن الظروف الصعبة هي اليت زجت باآلالف من املغاربة إىل النزوح  -  1

اليت مسحت هلا باملطالبة بظروف عمل أحسن  1936فشيئا، إىل طبقة مناضلة دعمت احلركة الوطنية يف املغرب، لدرجة أا شاركت يف إضرابات جوان 
  . من تلك اليت كانت متوفرة لديهم

2- Interview de Kadiri Abou Bekr, In Opinion, quotidien d’information  du Parti El Istiqlal. 
وثيقة االستقالل اليت وضعت أساسا حلقيق اهلدف املنشود لدى املغاربة، و هو استقالل بالدهم،كانت بسيطة و واضحة يف اهلدف املرتقب، و إن  -  3

و إمنا استهدفت منطق التغري الدويل يف العالقات و الدهنيات، و خاطبت . نب عرضيةحىت أا مل تدخل يف متاهات و تفاصيل املوضوع من جوا
  :أنظر إىل .الشعب املغريب الذي يعترب هو السيد يف اختاذ القرار

 .263ص،1، ج..، مرجع سابق..رب غالب عبد الكرمي، تاريخ احلركة الوطنية باملغ  -
4- Témoignage in Delanoë : Lyautey.., op.cit.., p 180.   
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إنه ملن دواعي الفخر و االعتزاز :" نص وثيقة البيان إىل السلطان حممد اخلامس قائال" بالفرج"قدم السيد 
أن نقدم إىل جاللتكم هذه الوثيقة الصادرة عن حزب االستقالل، الذي جيمع يف طياته كل القوى الوطنية 

يأمرنا بالعودة إىل الكفاح من أجل حتقيق سيادتنا كاملة غري منقوصة،  إننا متيقنني من أن اهللا، هو الذي...للبالد
تطلعاته  عب املغريب القائد األعلى، و حتملون على عاتقكمإنكم متثلون بالنسبة للش. حتت لواء جاللتكم

اء لذلك دعا إىل لق.خالدا سوف يبقى يف تاريخ البالدو كان رد السلطان على ذلك أن اعتربه يوما ..العميقة
  ).297ص  الفاسي.(وطين جيمع علماء الدين و رؤساء املقاطعات و زعماء احلركة الوطنية

إىل و كانت أغلبها من الوسط احلضري و من الطبقة املتوسطة  1شخصية على نص البيان، 66أمضت 
  :ربو اجلدول التايل يعطينا صورة واضحة عن التمثيل اخلاص بكل مقاطعة يف املغ 2.سكان األرياف جانب

  

  عدد اإلمضاءات  المدن و الحواضر الممثلة من خالل البيان

  إمضاء 27  مدينة فاس

  إمضاء 11  مدينة الرباط

  إمضاءات 06  مدينة مكناس

  إمضاءات 06  مدينة ساال

  إمضاءات 03  مدينة مراكش

  إمضاءات 03  مدينة الخميسات

  إمضاءات 03  مدينة الصافي

  
لشخصيات اليت أمضت على البيان، فقد وجدنا صعوبة يف ذلك،  أما من حيث التوزيع حسب احلرف ل

غري أننا سعينا أن نأخذ بعني االعتبار املهن اليت كانوا . كون غالبية زعماء احلركة الوطنية قد امتهنوا عدة حرف
منهم  15عضوا يشتغلون يف قطاع العدالة،  15موظف،  13: و خلصنا إىل ما يلي. عليها وقت إمضاءهم للبيان

أعضاء ميتهنون مهنة احملاماة، مهندس فالحي، طبيب  3أعضاء صحفيني،  7أعضاء ميارسون التجارة،  6مدرسني، 
  .و رجل أعمال يف قطاع النقل

                                                 
عالل : لكل من اإلمضاءات املتبقية فكانتأما . إمضاء حقيقي ألعضاء حزب االستقالل الذين كانوا حاضرين يف اللقاء 58الواقع هناك ��  -  1

  :نص البيان كامال يف طالع .فأضيف إمضاءمها ألما يعتربان من القيادات الفعالة يف احلركة الوطنية املغربية. الفاسي و ألوزاين اللذان كانا يف السجن
- Le Tourneau Roger, Histoire du Maroc modern.., op.cit.., pp 218-221. 
2- Liste publiée in « L’Opinion »,  des 9 et 11 janvier 1991, à l’occasion du 47éme anniversaire du Manifeste de 
l’Indépendance. Les deux leaders du mouvement : Allal El Fassi, déporté au Gabon depuis 1937, et Mohamed 
Hassan El Ouzzani, exilé dans le sud du pays, n’ont pas signé le Manifeste du 11 janvier 1944. Voir  la liste en 
annexe N°16. 
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هنا جتدر اإلشارة إىل أن نسبة كبرية من زعماء احلركة الوطنية قد متكنوا من الوصول إىل الدراسات 
شخصية منهم على شهادات عليا  46و قد حتصلت . ليدية و العصرية معاتكوينا على الطريقة التق بإتباعهمالعليا،
للرباط، و  I.H.E.M" معهد الدراسات املغربية العليا"منهم خترجوا من  11بفاس، " جامعة القرويني"من  16: منهم

يف  6القاهرة، يف  6درسوا باجلزائر،  4:البعض منهم زاول دراسته العليا يف اجلامعات العربية و األوروبية؛ منهم
  ..و هناك من درس يف إجنلرتا و يف اململكة السعودية" بوردو"يف مدينة  2باريس، و 

يف الدراسات الدينية " الليسانس"شخصية حتصلت على شهادة  20فيما يتعلق بالتكوين اجلامعي، هناك 
معهد "ونية و إدارية يف منهم تابعوا دراسات قان 10. من جامعة القرويني يف فاس و جامعة األزهر بالقاهرة

يف الدراسات االقتصادية و السياسية و  2يف العلوم،  4 منهم يف اآلداب و الفلسفة، 6، "الدراسات املغربية العليا
  .أخريا شخصية وطنية خترجت من املدرسة العسكرية مبكناس

، و أن نظام ه اإلسالميطيلة تارخي بعدما ذكر زعماء احلركة الوطنية بأن املغرب كان دائما حرا و مستقال
مل يكن سوى ظرفا استثنائيا، و نظرا لدور املغرب يف احلرب العاملية الثانية إىل جانب فرنسا و قوات " الوصاية"

احللفاء، فقد طلبوا من امللك حممد اخلامس، بأن يطلب االستقالل و يدخل يف مفاوضات مباشرة مع الدول 
هذا  فإنحسب الوطنيني املغاربة،و  .االعرتاف و ضمان هذا االستقالل املعنية و هي فرنسا و اسبانيا، من أجل

االستقالل ال ميس بأي حال من األحوال مصاحل األجانب املقيمني يف املغرب،حيث يطالبون بانضمام بلدهم إىل 
يان من أما داخليا، فقد طالب أصحاب الب.ميثاق األطلسي و يتطلعون إىل عضوية يف اهليئة الدولية املستقبلية

  1.امللك إقرار نظام دميقراطي، أي ملكية دستورية على غرار ما هو معمول به يف بعض بلدان املشرق العريب
يف احلقيقة،مل ينخدع زعماء احلركة الوطنية للمواقف اليت سوف تقابل هذا البيان، سواء كانت فرنسية أم 

داث تغريات يف سياستها حول وجودها يف ألن ظروف احلرب مل تكن تسمح لفرنسا بإح 2صادرة عن احللفاء،
هذه احلركة اليت قام ا الوطنيني بأا كانت موجهة جلس نبض الرأي العام الشعيب يف 3و قد فسر البعض . املغرب

الدول األجنبية، و على وجه اخلصوص الرأي العام الفرنسي و األمريكي، و بالتايل حتضري املستقبل من هذه 
  .البوابة

                                                 
  .263،ص ..، مرجع سابق..، تاريخ احلركة الوطنية باملغرب)عبد الكرمي(غالب  -  1
تعاطفا جتاه القضية الوطنية للمغرب، خاصة و أن الرئيس األمريكي نفسه كان قد وعد السلطان سيدي حممد  لقد أظهر بعض القادة األمريكيني -  2

  :أنظر.باملساعدة السياسية و االقتصادية
- Interview de Kadiri Abou Bekr, In Opinion, quotidien d’information du Parti Istiqlal, N°, du 11 janvier 1991. 
3- Baita ( A), Essai sur l’Etat colonial au Maroc 1912-1956, thèse de doctorat d’Etat en Science Politiques, Paris  
    10éme, 1986, p 337.( 505 P)  
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و لكن هذا . 1944سنة " حزب االستقالل"مد اخلامس تأييده للحركة الوطنية منذ تأسيس كما أظهر حم
و كانت خطة حزب االستقالل هي عدم توريط امللك يف . التأييد مل يصل إىل حد االصطدام مع اإلقامة العامة

 1.ا من سياستهااملصادمات، و ترك الباب مفتوحا للتفاهم بينه و بني فرنسا، إذا أرادت أن تغري يوما م

يف كامل أرجاء املغرب ،  مع تقدمي البيان إىل الفرنسيني و احللفاء، انتشرت مظاهر الفرح و االحتفال
الرباط و فاس و ساال، األمر الذي مل يعجب الفرنسيني الذين تدخلوا بوحشية كبرية لتفريق : خاصة يف مدن

و ام الزعماء الوطنيني بتعاملهم مع العدو . و املعطوبني املتظاهرين العزل، خملفني ورائهم عدد كبري من الضحايا
و بعض الزعماء الوطنيني إىل السجون و " بالفرج"و زجت السلطات الفرنسية بالسيد . و املساس بالنظام العام
 املوجهة إليهم، و أن و قد اعرتفت السلطات الفرنسية، فيما بعد، بعدم شرعية االامات. مراكز احلبس باجلنوب

من خالل شهادته  2.توقيفهم خضع العتبارات سياسية إلجبار حزب االستقالل التخلي عن مطالبه االستقاللية
و املتظاهرين  Salé" ساال"احلوار الذي دار بني املراقب املدين الفرنسي ملدينة " بوعبيد"على األحداث، نقل 

  :املتوجهني إىل الرباط
  .."لقد تصرفتم كمتعصبني.. ىل الرباط، ألن املدينة حمتلة عسكرياال ميكنكم التوجه إ: " املراقب املدين

و ما دام أنه ليس أمامكم سوى هذه الكلمة لتربير قمعكم لنا، فتيقنوا أننا ..ال نكثرت لوصفكم لنا: " بوعبيد
  3.."متعصبون لقضية عادلة

صر و الذي كان موجها مطبوع يف م" كتيب"كما متكنت املصاحل العسكرية ملراقبة املعلومات من حجز   
املأساة :" باملغرب اإلسباين، و الذي مخل عنوان" تطوان"يف املعهد احلر مبدينة " حممد بن حممد احلداد"لألستاذ 

و . اليت يوجد مقرها بالقاهرة" رابطة الدفاع على املغرب"و يبدو أنه طبع مببادرة من . Le drame Marocain" املغربية
األول حيتوي على النص : جزأينحقيقي مناهض لالستعمار الفرنسي و مقسم إىل ميثل هذا الكتيب منشور 

، و موقع يف الرباط يف نفس اليوم الذي أرسل فيه إىل اإلقامة 1944جانفي  11مؤرخ يف " لبيان احلرية"الكامل 
متبوعا بأربع صفحات العامة و القنصلية األمريكية و القنصلية اإلجنليزية و السفارة الروسية يف اجلزائر، و كان 

  4.عبارة عن أراء و حتليل للوثيقة
، فهو عبارة عن سرد شامل بإثىن عشرة صفحة، عن أحداث "مبأساة املغرب"أما اجلزء الثاين و املعنون    

 تفاصيلاألخري يروي بدقة هذا . عن شاهد عيان استالمها، اليت متكنت الرابطة من 1944جانفي و فرباير 
يف عدد من املدن املغربية على إثر إلقاء القبض على زعماء حزب  1944ة لشهر جانفي االنتفاضات الشعبي

                                                 
  .390، ص ..، مصدر سابق..، احلركات االستقاللية يف)عالل(الفاسي  -  1
العنف و دائما العنف و ال شيء غري :رنسا، كعادا، مطالب الوطنيني بأبشع الطرق القمعية و الوحشية معربة عن متسكها بفكرةلقد واجهت ف - 2

  :أنظر إىل.، و بداية االنفراج السياسي حنو االستقالل1954إلىل غاية سنة  1944إا الدوامة اليت غرقت فيها املغرب من ..العنف
- Belkhodja Amar, Barbarie colonial en Afrique, Anep éditions, Alger, 2002, pp 39-40. 
3 - Delanoe (Guy), Lyautey.., op.cit.., p 211. 
4- ANOM, GGA, 8cab/106, Ministère de la guerre, DCMI, pour L’AFN.., du 15 juin 1945. 
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و يشدد هذا الشاهد على وحشية القمع الفرنسي على أفراد احلزب و على طريقة توقيفهم و حبسهم . االستقالل
لقد :"ما يلي 9 و قد جاء يف الصفحة رقم.من وظائفهم  يف املخزن و جتريد عدد كبري من املوظفني املغاربة

استغرب الشعب عدم رد السلطات الفرنسية على مطلب االستقالل، مما دفع بأهايل القرى النزوح إىل املدن و 
هنا نسي الفرنسيون وضعهم و وضع بالدهم احملتلة، ..توجهوا صوب القصر امللكي حتت شعار احلرية و الدميقراطية

فعاش املغرب الشهيد ..أدى إىل سقوط العشرات من الشهداء األمر الذي..فوجهوا أسلحتهم ضد الشعب املغريب
ت باملأت، و مئاعندما سكت صوت الرصاص و هدأت العاصفة، بدأ املغرب يعد موتاه .  شهرا كامال من الدماء

  1.."بسبب ما خلفته هذه األعمال القمعية، و شبيبة حرة تسري مقيدةأخرى تئن 
الفرنسية يف مستعمراا بشمال إفريقيا، حىت يتأثر املثقفون و  دف هذه الدعاية إىل احتقار السياسة 

الزعماء العرب باألعمال اإلجنليزية اليت تصب كلها يف خانة تأسيس دولة عربية يف نطاق حق الشعوب يف تقرير 
  1941.2مصريها املنبثق عن ميثاق األطلسي لسنة 

و قد تعهد السلطان على . ج االحتاد الفرنسييف املطالبة باستقالل املغرب خار  واصل الوطنيون نشاطهم
إىل لذلك يأ للسفر . مع فرنسا تقاسم السيادةالعمل يف هذا االجتاه و احلفاظ على سيادة املغرب، خوفا من 

  .فض لتحرك السلطانيف هذا الصدد بسبب موقف املقيم العام الرا احملاوالت طنجة، بعدما فشلت كل
خلطاب، بسبب األحداث اليت شهدا مدينة الدار البيضاء بني سكان كان التأثر واضحا خالل هذا ا
كما تغاض العاهل املغريب عن ذكر الفقرة النهائية اليت قدمها له املقيم   3.املدينة و جمموعة من القناصة السنغاليني

فات حنو العامل ، و اليت كان عليه أن يشجع من خالهلا املغاربة على االلتErik Labonne" إيريك البون"العام 
أنظروا إىل العامل املتحضر،خذوا إهلامكم من العلوم و : " حيث جاء فيها.العصري و تقدمي التحية للفرنسيني

الطريق الذي وضعه لكم رجال خططوا للحضارة العصرية، استعينوا بالتقنيني من البلدان الصديقة و خباصة من 
  4..البالد إىل الرقي و االزدهارالفرنسيني، املتشبعني ذه احلرية اليت أوصلت 

                                                 
1- ANOM, GGA, 8cab/106, Ministère de la guerre. 
2- Ibid.., propagande d’origine étrangère. 

، حاولت 1947و يف شهر أفريل من سنة . اليت كانت متمركزة بعديد من املدن املغربية، يف انتظار األوامر ألي طارئ مبا أن الفرق السنغالية - 3
سرعان " الساليغان" باملرصاد لكل جمات جمموعة منها، و كانت بالزى املدين، الدخول إىل أكرب حي شعيب بالدار البيضاء، فوجدت الشباب املغريب

الرجوع إىل ثكنام و يئوا يف الزى العسكري الرمسي لإلغارة على املدينة، فكانت ازرة  هذا ما دفع بالقناصة العبيد، من. ما حتولت إىل معركة دامية
و كانت وصمة عار كبرية يف جبني فرنسا و ..و األطفالمنهم النساء  116مواطن مغريب و عطب  64عنيفة و احلصيلة كبرية أسفرت عن مقتل 

 :أنظر كل من..عبيدها

  .، مصدر سابق..الفاسي عالل، احلركات االستقاللية يف  -
- Belkhodja Amar, Barbarie colonial.., op.cit.  
- Julien Charles André, Le Maroc face aux.., op.cit. 
-Le Tourneau Roger, Histoire du Maroc moderne.., op.cit. 

  :يف املوضوع أنظر كل من -  4
  .، مصدر سابق..الفاسي عالل، احلركات االستقاللية يف املغرب -
  .، مرجع سابق..العقاد صالح، املغرب العريب يف احلديث و املعاصر -
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و يف املقابل، تفاخر بانتماء املغرب إىل اتمع العريب و إىل األمة اإلسالمية، كما مدح كثريا القوة 
غري أن هذا اخلطاب مل يعجب فرنسا اليت وضعته على ظهر . العسكرية و االقتصادية للواليات املتحدة األمريكية

، الذي كلفه وزير Juin" جوان"من طرف اجلنرال  1947الذي استبدل يف  ماي  Du Labonne" دي البون"تراخي 
، بالضغط على السلطان املغريب حىت يفهم بأن فرنسا لن Georges Bidault" جورج بيدولت"اخلارجية الفرنسي 

 1.سساتيةو عرقلة اإلصالحات املؤ " األظهر"تتوان يف استعمال القوة من أجل خلعه، إذا واصل رفضه يف توقيع 

و هو . ، أول موقف إجيايب يتخذه السلطان من احلركة الوطنية1947يف أبريل " طنجة"و يعترب خطاب 
و قد دفعت . 1953لذلك يعد بداية الصراع الذي استمر بني اإلقامة العامة و القصر و انتهى بعزل السلطان سنة 

كما أن لقضية .و هو يسعى لزيارة طنجة 1946سنة فمنذ . السياسة الفرنسية السلطان دفعا إىل اختاذ هذا املوقف
يف تاريخ املغرب مكانة خاصة، باعتبار أنه من الذين سامهوا يف عزل امللك و أكثر من ذلك أن " اجلالوي"

  2.طموحه للوصول إىل العرش كلفه الكثري
رع يف تغيري و عندما عاد حممد اخلامس إىل مراكش يف ظروف أفضل بكثري من تلك اليت تركها فيها و ش

، الذي رمبا كان يعترب ثورة يف األربعينات، و "السل سان كلو"أنظمة البالد الداخلية،و يف التفكري يف إلغاء تصريح 
و هنا  .نظام  احلماية عن بالدهم عن إسقاط بديال لكنه رفض من طرف الوطنيني يف نشوة انتصارهم و مل يرضوا

                                                                                                                                                         
- Julien Charles André, Le Maroc face aux impérialismes..., op.cit, le discours de Tanger. 

بأنه ال ميكن أن يعلن : فأجاب السلطان. بدأ جوان بطلب إصدار بيان يستنكر فيه السلطان أعمال حزب االستقالل و يصف رجاله مبخالفة الدين -1
لى ما حتاسبه ع ةإذا كان حزب االستقالل قد ارتكب جرما فاحملكم:" و أضاف. استنكاره ألي حزب، ألنه بصفته ملكا فهو فوق مجيع األحزاب

أن رد عظمتكم غري مقبول، و أمامكم إما أن تدينوا حزب : "ألقى ذلك االقرتاح جانبا و وجه للسلطان هذا اإلنذار" جوان"و لكن اجلنرال .." اقرتف
ليا فيما طلبت إليكم االستقالل، أو تتنازلوا على العرش، و إال فسأعزلكم بنفسي، سأغادر البالد اآلن إىل واشنطن، و لديكم الوقت الكايف للتفكري م

  ..".تنفيذه و سنرى عند عوديت ما جيب عمله
ت و عندما عاد جوان من واشنطن، كان اجلالوي قد أعد األمور لتنفيذ خطة خلع السلطان، الذي رضخ يف النهاية بعد أن يئس من مجيع احملاوال

و هكذا اضطر السلطان . أ أن يتدخل يف األمر حبجة حياد رئيس الدولةو منها استنجاده برئيس اجلمهورية الفرنسية الذي مل يش. للتخلص من املوقف
، بعد أن حصل على ترضية بسيطة، و هي أال يذكر صراحة اسم حزب االستقالل يف 1951فرباير  25أخريا إىل توقيع االستنكار املطلوب يف 

  :أنظر كل من.تصرحيه، بل يرتك ذلك لتصريح الوزير األعظم
  .400-390، ص ص ..، مصدر سابق..كات االستقاللية يف املغرب العريبعالل الفاسي، احلر -
  .380- 374، ص ص ..، مرجع سابق..العقاد صالح، املغرب العريب احلديث -

- Julien Charles André, Le Maroc face aux impérialismes.., op.cit.., pp317-356. 
- Le Tourneau Roger, Histoire du Maroc moderne.., op.cit..m pp 231-262. 

  
أما من حيث ..إن من األخبار اليت كتبت عن هذا الرجل من طرف الفرنسيني أنفسهم، ال جتعله أهال للملة و ال للعرق و ال حىت لإلنسانية فقط -  2

  ...األخالق
هو مبثابة خسارته النهائية و أن كل " ن عرفةب"و كان يدرك أن ذهاب . عن طموحاته، فالواقع هو الذي فرض نفسه" اجلالوي"و بالعودة إىل تراجع 

، خاصة، و إطارات الدولة و اإلدارة الفرنسية إىل جانبه "جوان"ألن معارضته للملك حممد اخلامس جاءت من منطبق وقوف اجلنرال . شيء قد انتهى
  :ظر إىل كل منألكثر تفاصيل أن...يف حلظة حاولت فرنسا استغالل كل شيء ميكنها من امللك و حزب االستقالل

- Julien Charles André, Le Maroc face aux impérialismes.., op.cit.., pp462-463. 
- Barrat Robert, Justice pour le Maroc, éditions du Seuil, Paris, 1953. In collection Esprit, pp 288-290. 
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إىل العرش يساير جيش التحرير يف أهدافه ؟ أم أنه كان يكتفي هل كان امللك بعد عودته : جيدر التساؤل
كمرحلة انتقالية على األقل ؟ و سواء أصح هذا االحتمال أم ذاك، فإن جيش التحرير أعلن عن   املذكورةتفاقية إلبا

ر القص وضعتاليت  1944سنة و يذكرنا هذا خبطة حزب االستقالل منذ . استمراره يف النضال مع الوالء للملك
صفا واحدا أمام  و بذلك ظهرت البالد أكثر التحاما و شكلت.لحركة الوطنية و مبادئهال خدمةجانبها  إىلدائما 

أعلنت احلكومة الفرنسية أن نظام أين ، 1956مارس  2 ، بإعالنمسةسريعة و حا نتيجةالو ظهرت . املستعمرين
ذا قطعت مراكش املراحل بسرعة حنو و هك. احلماية يف مراكش أصبح غري متناسب مع الظروف اجلديدة

 .االستقالل السياسي على األقل

الفرنسيني أو ضعف  اجلنراالتو مهما يكن من أمر، و مها حيكت الدسائس و مهما كانت قوة 
لقي املغرب األقصى دعما عربيا و مغاربيا كبريا عرب قنوات التضامن العربية و املغاربية اليت كانت رؤسائها، فقد 

لكن ما هو .  أرجاء مصر العربية، و حىت مفهوم االستقالل قد يستغرق منا العشرات من الصفحاتمنتشرة يف
حقيقي أن هذا االستقالل جاء نتيجة جهود طبقة سياسية نشطة مدعمة مبوقف ملك، قلما نقول عنه أنه كان 

  ..ة هللا و الوطن و امللكلدى كان الوالء من احلركة الوطني. حمبوبا من شعبه و من رجال السياسة يف املغرب
  

  التونسيون و المطلب االستقاللي-4
  

 فقد .يف املشرق بكثري مما كان عليهقيا و االستعمار الفرنسي أعمق كان االحتكاك بني مشال إفري  لقد 
يف و قيام هذه النقابات بدور فعال  يف البالد املغاربية العمالية النقابية تاحلركا ميالد يف ذا االستعماره ساهم

يف احلزب الشيوعي الفرنسي  طاالخنراب يف هذا االو لقد مر العمال التونسيون بتجربة  .يف بلداا احلركة الوطنية
و أدركوا بدورهم غلبة العامل العنصري على العامل املثايل يف احلزب الشيوعي .C.G.Tو نقابته اخلاصة املعروفة بـ 

  .الفرنسي حينئذ
 
 
  ونسية عشية الحربالحركة السياسية الت-أ
  

على إثر فشل جتربة املفاوضات مع حكومة اجلبهة  1937يف نوفمرب " احلبيب بورقيبة" فكان تصريح
إن حزبنا يسعى لتحرير التونسيني مبساعدة فرنسا ضد األقلية من اإلقطاعيني الفرنسيني و الرجعيني : " الشعبية

صب مثل األخر، و لكي حنقق هذا جيب أن نوحي بالثقة فكالمها متع.التونسيني املتمسكني باخلرافات القدمية
لفرنسا و ألكرب عدد ممكن من الفرنسيني، و من جهة أخرى ميكن بفضل املقاومة عرقلة كل سياسة دف إىل 

  1.."الظلم و االستغالل و الدكتاتورية

                                                 
1 - Bourguiba (Habib), La Tunisie et la France 25 ans de lutte pour une coopération libre, Julliard éditions, Paris, 
1954, p 251. 
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ب على مشاكلها نه ذهب إىل القول بأن وضع تونس اجلغرايف حيتم عليها التعاون مع فرنسا للتغلأ حىت
تصبح احلركة النقابية التونسية جزءا من تاريخ  لكيه احلزب إىل الطبقات العاملة و كان طبيعيا أن يتج. االقتصادية

ذلك أنه كما الحظنا عند دراسة اجلزائر، تداخلت املشكلة االجتماعية تداخال تاما مع . احلزب الدستوري اجلديد
  .السيطرة بقدر ما ميثل االستغالل الرأمسايلميثل يف مشال إفريقيا  تعمار الاملشكلة السياسية ألن االس

ضواحي مدينة تونس يف أوائل سنة  ، "نفاألمحام "لعنصرية جبالء يف إضرابات و قد ظهرت الروح ا
و . يف هذه اإلضرابات للتونسينيشاركة العمال األوروبيني املستوطنني العليا م ةطبق عندما استنكرت، 1925

و هكذا أدرك العمال التونسيون ارتباط املشكلة االجتماعية . و إاء اإلضراب لتونسينينفصال عن اباال أقنعتهم
و وجدوا يف احلزب الدستوري بديال عن اهليئات النقابية اليت حرموا منها، و سيوثق هذا . باألوضاع السياسية

   1946.1سيني يف سنة اإلحتاد العام للعمال التون" فرحات حشاد"االرتباط بعد أن يكون 
عمد هذا املقيم العام إىل قمع  حيثيف تاريخ تونس،  من أحلك املراحل السوداء" بريوتون"حلقة  تعد

و مل يقتصر تعسفه على الناحية السياسية، . الوطنيني مجيع املظاهرات اليت قامت احتجاجا على اعتقال الزعماء
و . رى يف انتشار التعليم العايل بني التونسيني خطرا على احلمايةفلقد اشتهر بريوتون مبحاربته للتعليم، و كان ي

و كان للصحافة حظها من تعسف هذا املقيم . لذلك حدد عدد الذين جيوز هلم احلصول على الشهادة الثانوية
 فحاولت .الرجعي، فلم يسمح إال للذين ترضى عنهم اإلقامة العامة بالتحرير يف الصحافة العربية أو الفرنسية

  .فرنسا أن ختفف من شدة الصراع القائم بني الفرنسيني و التونسيني و الذي قد يؤدي إىل االنفجار
 لذلك مغزى انتشار نفوذ احلزب الدستوري اجلديد و ديده ملصاحل املستوطنني،" بريوتون"أدرك لقد 

مت و  1934سبتمرب  2 يف من زعماء احلزب 20ض على قب عندما ضطهادالااختص زعماءه بالقسط األكرب من 
، أالم ا النفيقد حتمل املعتقلون عالوة على هذ و على حافة الصحراء Bordj-le-Boeuf "برج القصرية"إىل  نفيهم

 رحيل و 1936عند تويل اجلبهة الشعبية احلكم سنة  إذ مل يطلق سراحهم إال. فاحلبس املنفرد حنو سنة و نص
   2.ا إىل املغربمتوجه 1936مارس  21عن تونس يف  "بريوتون"

أبدت نيتها لتغيري السياسة الفرنسية يف مشال إفريقيا عامة، فقد   ،حكومة اجلبهة الشعبية عهد و ملا كان
بنقل  Armand Guillon" أرمان غيون"كان إقصاء بريوتون عن تونس خطوة أولية إلثبات حسن النية و قد بدأ خليفته 

و التقى م هناك أثناء جولته، و أفهمهم أن احلكومة الفرنسية الزعماء الدستوريني من القصرية إىل قابس، 
  .مستعدة إلطالق سراحهم

أبدى احلبيب بورقيبة خماوفه من أن يكون إطالق سراحه مثنا للتنازل عن بعض األهداف القومية نفى 
لى تلك احلكومة ع ةكبري   االيعلقون أم ونومة الفرنسية، مما جعل الدستوريأن يكون هذا هو تفكري احلك" جيون"

                                                 
  :عن النقابات يف كتابه" احلبيب بورقيبة"أنظر مذكرات  - 1

- Bourguiba Habib, La Tunisie et la France.., op.cit.., p 76. 
2- Martin (Jean François), Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., p 132. 
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املوكل بشؤون " بيري فينو"إىل باريس ملقابلة  توجهواحىت  أصدقاءهما كاد خيلى سبيل بورقيبة و  و لذلك. اليسارية
و يف باريس أظهر الدستوريون استعدادهم لقبول مشروع اإلصالح  .Leon Blum"بلومليون "البحر املتوسط يف وزارة 

بالنسبة للسيادة  ةخطري  نقطةعلى  احتوىبعض التحفظات رغم أن املشروع لتونس، مع إبداء  "فينو"الذي وضعه 
بأنه مل ، "بلوم"و إن كان بورقيبة قد صرح فيما بعد عند سقوط حكومة  ".السيادة املزدوجة"مبدأ  يالتونسية، و ه

، فهي تنص فكرة السيادة املزدوجة من الفقرة األوىل للمشروع خطورة و تظهر. تلك الفكرة من أساسهاب يقبل
  :على أساس وجود دائرتني انتخابيتني منفصلتني يعي منتخب بواسطة االقرتاع العامعلى قيام جملس تشر 

و . و لكل منهما عدد متساوي من النواب. متثل املواطنني التونسيني: و الثانية. متثل املستوطنني الفرنسيني: األوىل
فكأن املشروع . ق احتفاظ احلكومة الفرنسية حبق املصادقة عليهاهلذا الس حق اقرتاح امليزانية و تقريرها مع ح

و وسع اختصاصات الس اجلديد الذي أصبح . 1922اجلديد قد زاد عدد األعضاء التونسيني بالنسبة لس سنة 
و . دو لكنه خطا خطوة إىل الوراء، إذ جعل للمستوطنني حقا ثابتا يف االشرتاك يف إدارة البال. شبه جملس نيايب

   1.و هذا احلق مل تكن متنحه معاهدة احلماية أو حىت اتفاقية املرسى. هو ما يقصد من عبارة السيادة املزدوجة
احنصرت يف عليها ليربر قبوله للمشروع ف عتمادان من املمكن للحبيب بورقيبة االأما نقاط املشروع األخرى اليت ك

مع  كومة العسكرية من اجلنوب التونسيإلغاء نظام احل،و لس بلدية منتخبة ذات سلطات واسعةإنشاء جماقضية 
و .و توسيع دائرة القروض اليت يستفيد منها املزارع التونسي التسوية يف األجور بني العمال التونسيني و األوروبيني

يف تونس، فإن  بعد احلرب العاملية الثانية بتطبيق مبدأ السيادة املزدوجة وإذا كان بعض املستوطنني الفرنسيني قد ناد
تصب سائلهم عادة التونسيني معهم يف حكم وطنهم األصلي، و كانت و  راكبإشما كانوا لريضوا  1936ستوطين م

   2.املشاريع اإلصالحية كل  إحباط تنفيذيف خانة 
خشي احلزب  إذ باريس الفرنسي يف ربملاناللن حيظى بتأييد " فينو"أصبح من الواضح أن مشروع 

و . أن بط مسعته لدى الرأي العام التونسي بعد أن تساهل هذا التساهل الكبري دون نتيجةالدستوري اجلديد 
و حاول الدستوريون القدامى . 1937تصادف ذلك مع السماح لعبد العزيز الثعاليب بالعودة إىل تونس يف يوليو 

بالثعاليب خالل هذه الفرتة و مل تنقطع صلتهم  .1933 م سنةإعادة تشكيل احلزب رغم قرار احلل الذي فرض عليه
  .دون أن حيتل منصبا رمسيا يف تشكيالت احلزب ،الذي ظل املرشد الروحي

لذلك عمد إىل تغيري سياسة احلزب اجلديد  .بفقدان الزعامة مهدد داخل احلزب فريق الشبان صبحو أ
  اشجعو و . بل سعوا لقيادا. ماليةفأعلنوا تأييد اإلضرابات الع. 1937تغيريا شامال يف املؤمتر الذي عقد يف نوفمرب 

  .و تأكدت زعامة بورقيبة للحزب الدستوري اجلديد. انفصال النقابات التونسية عن النقابة الشيوعية الفرنسيةعلى 
                                                 
1 - Julien (Charles André), L’Afrique du Nord en marche…, op.cit.., p 85. 

، رئيس الغرفة Veneque" فينيك"حاول هؤالء احلماة للنظام االستعماري القدمي أن يفرضوا منطقهم على اإلدارة االستعمارية عندما صرح السيد  - 2
إذا مل تتخذ إجراءات ردعية و فورية فسوف تسيل الدماء و :"جاء فيها 1937جانفي  23يف رسالة وجهها إليه يف الفرنسية للفالحة للمقيم العام 

  :أنظر ملزيد من الشروحات إىل.."ستكون مسؤوال عن ذلك
- Martin Jean François, Histoire de la Tunisie contemp.., op.cit.., p 133. 
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و يف هذه املرحلة من التنافس بني الدستوريني القدامى و اجلدد، دار اجلدل حول حتديد هوية تونس 
فهي حبكم املوقع اجلغرايف حلقة اتصال بني العامل العريب . لتونس شخصية متميزة فكان بورقيبة يرى أن. القومية

و هذا املزج بني احلضارتني يؤدي إىل نزعة تشبه أصحاب فكرة املتوسطية . اإلسالمي، و بني احلضارة األوروبية
قبل الثقافة يف مست: "يف مصر خالل نفس تلك احلقبة حني أصدر كتابه" طه حسني"اليت اشتهر ا الدكتور 

أما بالنسبة لبورقيبة، فقد ترتب على هذه الدعوة نتائج عملية و هي الرغبة يف حصر الكفاح التونسي يف ". مصر
1.و سيضطر إىل اخلروج عن هذا النطاق عندما تشتد به األزمات. إطار إقليمي

 

لف مع احلبيب باي سنة أما الدستوريون القدامى فلم تنقطع صالم بالشرق ذلك أن الثعاليب منذ اخت
، و اضطر إىل مغادرة البالد، استمر يف دعوته إىل حترير تونس بالتعاون مع خمتلف اهليئات الوطنية العربية، و 1923

و قد . خبصوص فلسطني، مذكرا بذلك بوجود تونس يف العائلة العربية 1931مثل تونس يف مؤمتر القدس سنة 
. وفيق بني أنصاره و بني احلزب الدستوري اجلديد، و لكن دون جدوىللت 1937جرت حماوالت عند عودته سنة 

  1946.2و ظل االنشقاق قائما بني الطرفني حىت عقد امليثاق الوطين سنة 
وسائله من مستفيدا  1938اليت عمت تونس سنة قيادة اإلضرابات على احلزب الدستوري اجلديد  أقدم

، هو حداثو أكثرها تأثريا يف جمرى األ و كان أشهر هذه اإلضرابات التنظيمية املتفوقة على الدستوريني القدامى
بدأ هذا اإلضراب بالتفاف الطلبة حول دار احملافظة  حيث. 1938أفريل  9مدينة تونس يف  إضراب الطلبة يف

 لتخليص أستاذ اعتقلته السلطات الفرنسية،و سرعان ما انتهى مبجزرة بشرية راح ضحيتها حسب تقدير التونسيني
 100قتيال و حنو  22مائتان من القتلى و عدة مئات من اجلرحى و إن كانت السلطات الفرنسية مل تعرتف إال بـ

  3.جريح
فبلغ عدد املقبوض  عارضني للسياسة الفرنسية،امل اجلددو كانت هذه فرصة للتخلص من الدستوريني 

و صدر مرسوم حبل احلزب و إعالن . عليهم من شباب احلزب حنو ثالثة أالف على رأسهم احلبيب بورقيبة
و . األحكام العرفية، و مل يلبث أن ضيق اخلناق على النشاط الوطين مدة طويلة بسبب وقوع احلرب العاملية الثانية

  . يف إحدى سجون تونس عندما أعلنت هذه احلرب كان بورقيبة و رفقاؤه ما زالوا ينتظرون احملاكمة
رافق هذا املد االقتصادي تغيري جذري يف و  .سجن قرب مرسيليا إىل، من باب االحتياط،فتقرر نقلهم

الرتكيبة االجتماعية للمجتمع التونسي حبيث واجه حتديات كبرية من اجلانب الدميغرايف خاصة بعد احلرب العاملية 
واهر االقتصادية و فتأثرت حركة النمو الدميغرايف بالظ. و ظل األمر على حاله ملا بعد احلرب العاملية الثانية 4.األوىل

 .االجتماعية خاصة بعد اية احلرب العاملية الثانية

                                                 
1- Bourguiba (Habib), La Tunisie et la France.., op.cit.., p 76. 
2- Ibid. 
3- Id.., p 78. 

قي اتسمت األوضاع الدميغرافية العامة يف تونس من بداية االحتالل إىل اية احلرب الكربى بالتوازن حيث اختلفت املصادر حول العدد احلقي - 4
هذا العدد مل يكن كافيا لتلبية حاجيات .مليون نسمة 1.5ن العدد ، غري أن األغلبية ترجح على أن يكو 1881للسكان مع بداية االحتالل سنة 
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  نحو االستقالل الشاقة صعوبة النضال أو المسيرة-ب
  

فكان ذلك مبثابة املنعرج  1942نوفمرب  9خضعت تونس لالحتالل املزدوج األملاين اإليطايل بداية من 
املية الثانية، حيث حتولت البالد خالل ستة أشهر، من احلقيقي الذي أدخل تونس يف حقيقة أمور  احلرب الع

إىل حقول للمعارك، و تغريت أوضاعها السياسية على وقع انقسام الطبقة السياسية  ،1943إىل ماي  1942نوفمرب 
غري أنه لفهم تطورات احلركة الوطنية التونسية يف هذه املرحلة احلساسة، ال بد من مراجعة  1.الفرنسية هناك

 .ات اليت كان يديل ا الزعماء التونسيني قبل احلربالتصرحي

اتسمت احلياة السياسية بعد اية احلرب حبركية كبرية من اجلانب التونسي الذي كان يأمل يف ظروف 
الذي كانت اآلمال " ديغول"أحسن و يف حتقيق فرنسا للوعود اليت قطعتها على نفسها، خاصة شخصية اجلنرال 

فتح املسألة أمام كل االحتماالت األمر الذي  1946انسحابه من السلطة مع اية جانفي  غري أن. معلقة عليه
، عندما تبادل أحد أعيان املدينة الكالم مع 1946يف جوان " القريوان"أدى إىل حدوث أوىل االضطرابات يف مدينة 

 2.املقيم العام فتحول ذلك إىل أزمة حقيقية

، أنه كلف أحد Eugene Pons" أوجان بونس"العام الفرنسي يف تونس  جاء يف التقرير الذي رفعه املقيم
  ، رئيس حترير يف إذاعة اجلزائر،ليقوم بتحريات حولRobert Raymond" روبري رميوند"املخربين يف شخص السيد 

فجاء رده على حنو أن ما حدث خالل األسبوعني املاضيني من .املوضوع و يطلعه على احلالة العامة لتونس
بأن  1945داث إمنا هو نتيجة موع اإلجراءات اليت اختذا احلكومة الفرنسية منذ أن رفض الربملان يف فرباير أح

و الذي أشار بوضوح ". االستقالل الداخلي"و املثقفني املسمى بـ الوطنينييدرس املشروع املقدم من طرف كتلة 

                                                                                                                                                         
ساعدت  االقتصاد االستعماري الذي كان حباجة إىل يد عاملة أكثر مما كان موفرا، فاستقطب من طرابلس و من إيطاليا، و حىت من اجلزائر،يد عاملة

جعت املستوطنني على االستقرار يف األرياف أين توجد األراضي اخلصبة، فبدأ كما أن احلكومة الفرنسية ش. على تدعيم احلركة االستيطانية الفرنسية
و أرجعت املصادر هذه الزيادة . نسمة 2.000.939إىل  1921نسمة مث ليصل سنة  1.740.000حوايل  1911عدد السكان يرتفع ليبلغ سنة 

و هي تقريبا نفس األسباب اليت ألصقت باجلزائر .بيني و املستوطنني األجانبإىل عاملني مها؛ اخنفاض معدل الوفيات و ارتفاع عدد املهاجرين من األورو 
  :ملزيد من التوضيحات ينظر كل من. يف النمو الدميغرايف املذهل الذي شهدته البالد

- Chevalier Louis, Le problème démographique nord-africain, PUF, Paris, 1948, pp. 
1- Rey-Goldzeiguer (Annie) , « L’occupation germano-italienne de la Tunisie :un tournant dans la vie politique 
Tunisienne », in actes du colloque : Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial français, tenu les 4-5 
octobre 1984, et édité par le CNRS, Paris, 1986, pp 325-340. 

تنع عن عرب الشيخ التونسي، الذي هو أحد كبار أعيان مدينة القريوان، عن أمله يف أن تعود فرنسا إىل سياسة احلماية املطبقة قبل احلرب و أن مت -  2
إلصالحات يف إطار فكان جواب املقيم العام أن األمر سوف يؤخذ يف حدود ما هو معقول و قانوين، مع مواصلة سياسة ا. تطبيق نظام اإلدارة املباشر

  :أنظر إىل..الوحدة الفرنسية
- ANOM, GGA, 8Cab/57, ALG/N°630-46, rapport sur les évènements récents survenus en Tunisie, Alger, le 03 
sept..1946. 
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ك احلني، تأزمت األوضاع بدعم من منظمة الدول العربية و منذ ذل. مع فرنسا يف هذا اإلطار إىل تعاون التونسيني
 1.اليت دعمت التونسيني

و تضمن املشروع  للبالد يف اجتاه القاهرة" ورقيبةب احلبيب"غداة مغادرة " االستقالل الذايت"قدم مشروع  
تونس دبلوماسيا و  التونسيني لشؤون بالدهم بأنفسهم مع احتفاظ فرنسا بكل حقوقها املتمثلة يف الدفاع عن إدارة

حق الشعوب "و حىت و إن بدا هذا املشروع حساس يف وقته، إال أنه بقي معتدال و مل يتعدى حدود . عسكريا
  .1941سنة . الذي أقره ميثاق األطلسي" يف تقرير مصريها

الطرف رمسية بني  ، بدأت حمادثاتبعد ذلك، و باالتفاق بني اجلامعة العربية و وزارة اخلارجية الفرنسية  
و كان املطلب التونسي . وزير فرنسا Lecuyer" ليكوي"، و السيد "بورقيبة"التونسي، ممثال يف شخص زعيمه 

كما أن هناك .اإلسرتاجتية و االقتصادية و الثقافيةاستقالل تونس مع اعرتاف التونسيني حبقوق فرنسا : واضحا
ال يلقى اإلمجاع عند " الباي األمني"باعتبار أن  اليت ال زالت حاضرة يف الشارع التونسي" الباي منصف"قضية 

و ذلك  .بعزله ألسباب ذكرناها سابقا" جريو"الذي قام اجلنرال " املنصف أمحد باشا"التونسيني، عكس سابقه 
  2.كان خطأ كبريا اقرتفته فرنسا يف حق استمرارها يف تونس، كما ستوضحه األحداث الحقا

إن نظام احلماية مل يعد يتماشى مع احلقوق الدميقراطية مثل، حق و دائما حسب تقرير هذا املخرب، ف  
التجمع و حق إنشاء اجلمعيات و األحزاب و حرية الصحافة، إىل غري ذلك من النشاطات االجتماعية اخلاضعة 

 3.لرتخيص من اإلدارة االستعمارية

أحد املثقفني " اشورفاضل بن ع"مث تسارعت األحداث، حيث شهدت تونس ميالد نقابة الشغل بقيادة 
و قد ساعده يف . التونسيني الذي كان يعي جيدا الدور الفعال للحركة العمالية النقابية يف احلقل السياسي التونسي

و قد متكنت عناصر احلزب الدستوري ". فرحات حشاد"هذه املهمة أحد أقطاب العمل النقايب التونسي و هو 
  4.قايب و جعله من اهليئات التابعة للحزباجلديد من التوغل داخل هذا التنظيم الن

، حيث متكنت عناصر تونسية ملتحمة داخل امتد نشاط احلركة التونسية إىل خارج احلدود التونسية  
من تنظيم جتمع قامت من خالله بالتنديد بالسياسة الفرنسية " اللجنة املؤقتة للدفاع عن مصاحل التونسيني"

و كان .شخص، أغلبهم من اجلزائريني الذين لبوا نداء إخوام التونسيني 3500املنتهجة يف تونس، أمام حوايل 
، مقيم عام سابق يف "أرمان قييو"و الساطور، و  حمدداقادة و  يوترانحاضرا يف القاعة كل من؛ أمحد فرانسيس و 

 5.كما حضر مجع كبري من الطلبة و أصحاب املهن احلرة هلذا التجمع. تونس

                                                 
  :أنظر. صفحات ) 6(جاء هذا التقرير يف ست  -  1

- ANOM, GGA, 8Cab/57.., rapport sur les évènements récents survenus en Tunisie, Alger, le 31 aout 1946, p 1. 
2- ANOM, GGA, Ibid..,P2. 
3- Id.., p 3. 
4- Id p 3. 
5-ANOM, GGA, Cab/57..,Office du Gouvernement General de l’Algérie, N*°11174 sp/A, Paris le 10 juillet 
1946,p 1. 
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نيويورك "بقوة الصحافة الفرنسية و األجنبية معا، منهم مراسلي الصف األول و  يفكما كانت حاضرة   
 "دي لوزان لقاسيت" و مراسل ، ,New-York Times et New-York Herald Tribune" الد تريبنيري نيويورك ه"و " تاميز

La Gazette de Lausanne. بات الشغل و السيد باإلضافة إىل حضور ممثلني عن احلزب الشيوعي الفرنسي و نقا
" فرحات عباس"و كانت اللحظة األكثر تأثريا عندما دخل . رئيس جلنة املساعدة لشمال إفريقيا" علي بوزيد"

 1.القاعة حتت تصفيقات حارة من احلضور

و يبدو . 1934سنة " بريوتون"إىل نفس الوضع الذي كانت عليه أيام  1952عادت احلالة يف تونس سنة 
على املضي يف سياسة العنف، فقد قبل جملس األمن وجهة  "دي هوت كلوك"جية ساعدت أن الظروف اخلار 

فرنسا  و يف. النظر الفرنسية بعدم اختصاصه و رفض الس يف أبريل إدراج املسألة التونسية يف جدول أعماله
، و يشتد 1954-1953سنة " جوزيف النييل"، إىل 1952سنة " أنطوان بينيه"تعاقبت حكومات ميينية، من 

و يؤيدهم دي هوت كلوك مستدرا . املستوطنون يف مطالبهم معرتضني على حتويل بعض الوظائف إىل التونسيني
عطف الرأي العام عليهم حني يصرح بأن عائالت املستوطنني كثرية العدد، و أن عدد الوظائف احملدود يف تونس 

2.ال حيل مشكلة الشباب التونسي املتعطل
 

، و منها انتشرت إىل الغرب حىت حدود "سوسة"مة املنظمة يف اجلنوب حول مدينة بدأت هذه املقاو 
و لكن مل يقدر جليش التحرير التونسي أن يبلغ نفس النضج و اتساع النفوذ الذي بلغه جيش التحرير . اجلزائر

مث أن .1954يسمرب و ذلك لقصر املدة اليت استغرقها الكفاح التونسي املسلح، من مارس إىل د.عداجلزائري فيما ب
يف منطقة أقصى اجلنوب " البورقييب" "اليوسفي"هناك مسألة داخلية شائكة يف القضية التونسية متثلت يف النزاع 

  3.اهليئات العربيةالتونسي و اليت مل جتد اية إال بتدخل 
ت ، قامت السلطامن شواهد ذلك إذ 1954ة تؤيت مثارها منذ صيف سنة حركة املقاوم إذن، بدأت

 إىل اجلمعية الوطنية" منداس فرانس"فلما تقدم . من معتقله املنعزل إىل األراضي الفرنسية "بورقيبة" نقلب الفرنسية
و معها األزمة املغربية على أساس  يطلب الثقة بوزارته، كان مما أشتمل عليه خطابه، الوعد حبل األزمة التونسية

املستوطنون حيسون بأن احلكومة الفرنسية اجلديدة ال تنوي اخلضوع هلم و بدأ .دميقراطي، متناسيا املسألة اجلزائرية
فأخذ ، كان من بني الساسة الفرنسيني القالئل الذين يدركون تغريات العصر  "منداس فرانس"مثل سابقتها، ألن 

                                                 
1-Ibid. 
2 - Julien (Charles André), L’Afrique du Nord en.., op.cit.., p 217. 

و انتشر النشاط املغاريب يف بالد املشرق . ضمن موجة استقالل املستعمرات، ظهرت فكرة مشروع وحدة املغرب العريب غداة احلرب العاملية الثانية - 3
  :للتوسع أكثر أنظر..  املغرب العريببالدرجة األوىل، حيث بدأت القاهرة يف استقطاب زعماء احلركات الوطنية االستقاللية يف

من خالل املصادر الشفوية، رسالة  1956-1952البورقييب مبنطقة أقصى اجلنوب التونسي  –، املقاومة املسلحة و اخلالف اليوسفي )حممد(ذويب  -
  ).ص 198. ( 2010-2009، تونس، ماجستري
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 ت احلكومةرمبا كانو  1.املقيم العام" فوازار"املستوطنون يضعون العراقيل يف وجهه و قاموا مبظاهرات إلقالة 
أصبح إاء القتال يف تونس أمر  حبيثثورة اجلزائر  اندالعلوال  عن وعودها للتونسيني الفرنسية مستعدة للرتاجع

لذلك اضطرت اإلقامة العامة إىل وضع شروط جديدة إلاء القتال يف تونس، و أصدرت بذلك بالغا  .ضروري
قتضى هذه الشروط مل تصبح سالمة املقاتلني التونسيني رهنا و مب 1954نوفمرب  6مشرتكا مع احلكومة التونسية يف 

عندما سلم املقاتلون ألنه  2.بوعد فرنسي فقط، بل بناءا على اتفاق بني احلكومة التونسية و اإلقامة العامة
رجال و إن كان جيب إضافة عدد مماثل تقريبا   2514ديسمرب مل يكن عددهم قد جتاوز  9التونسيون السالح يف 

كما أن مخسة عشر ألف تونسي كانوا قد سجلوا أمساءهم يف فرق املقاومة . يشتغل لتموين جيش التحريركان 
   3.دون أن ينخرطوا فيها نظرا لنقص السالح

جبميع الوسائل حىت ال  هو تفسري ذلك أن بورقيبة دعا زميله القدمي، صاحل بن يوسف، و حاول اسرتضاء
و لكن صاحلا أصر على موقفه و رفض حضور . طرية اليت متر ا البالديضعف مركز احلزب يف هذه املرحلة اخل

و مع أن املؤمتر أعلن موافقته على سياسة بورقيبة إال أن . 1955املؤمتر العام الذي دعا إليه رئيس احلزب يف أكتوبر 
م حركة سياسية و كان معىن هذا أنه سيتزع. هذا مل مينع التفاف عدد كبري من التونسيني حول صاحل بن يوسف

جديدة قبيل إجراء االنتخابات اليت كان ال بد منها الختيار مجعية تأسيسية تضع دستورا للبالد يف ظل النظام 
  4.اجلديد

                                                 
 20يف " جنيف"فما كاد ينهي مشكلة اهلند الصينية بتوقيع اتفاقية . ستوطنني خط الرجعةسريع يقطع على امل قرارو شعر منداس فرانس بضرورة اختاذ  -1

و هناك أعلن قبول حكومته ملبدأ احلكم الذايت لتونس، على أن يتم حتديد . من نفس الشهر 31، حىت قام برحلة خاطفة إىل تونس يف 1954يوليو 
رحب بورقيبة من مكان إقامته اجلربية ذه اخلطوة، و لكن هذا مل ينه حالة اعتقاله، حيث  .الطرفني العالقات بينها و بني فرنسا بواسطة املفاوضات بني

. و كان من العبث أن يبعد احلزب الدستوري، و هو أكرب منظمة سياسية يف البالد، عن هذه املفاوضات. فبقيت مشكلة اختيار املفاوض التونسي
، و هو من كبار املالك "طاهر بن عمار"و اختري هلذا املنصب . تأليف وزارة جديدة برئاسة أحد املستقلنيفاتفقت فرنسا وديا مع الدستوريني على 

، "جلويل"و " حممد املصمودي"و " املنجي سليم"و وقع االختيار على . على أن يشرتك معه ثالثة من الدستوريني ليتولوا مهمة املفاوضات. الزراعيني
  .و اشرتطت فرنسا أن تكون بقية الوزارة من احملايدين يف هذه املرحلة. ة ابن عمارليكونوا وزراء دولة يف حكوم

 Boyer De La" دي ال تور بوبيه"كان منداس يأمل من وراء هذه اإلجراءات إاء حركة املقاومة املسلحة، و فعال وجه املقيم العام اجلديد اجلنرال 

Tourم إىل السلطات الفرنسية، واعدا إياهم بعدم تعرضهم ألية مؤاخذة إال يف حالة ثبوت خمالفة للقانون ، نداءا إىل مجيع املقاتلني بتسليم أسلحته
و مل يكن جيش التحرير التونسي غرا حبيث يطمئن إىل هذا الوعد، بل لوحظ أن القتال عاد فاشتد يف شهر سبتمرب، و أراد املستوطنون أن . العام

  :كل من  أنظر إىل.م عن سياستها إزاء تونسيتخذوا من ذلك حجة كي ترتاجع حكومته
  .284، ص ..، مرجع سابق..العقاد صالح، املغرب العريب يف-

- El Mechat Samya, Tunisie les chemins vers l’indépendance.., op.cit.., p 223. 
2- El Mechat (Samya), Tunisie les chemins vers l’indépendance.., op.cit.., pp 224-225. 
3- Garas (Félix), Bourguiba et la naissance d’une nation, Julliard éditions, Paris, 1956, p 229.  

ألنه من جهة، بورقيبة كان يتمىن .وحدة احلزب لدرجة أصبح يشكل خطرا على" احلبيب بورقيبة"و " الصاحل بن يوسف "تأجج الصراع بني '  4
  :ع كل منلطا. فض هذا األخري الفكرة من أساسها معتربا أن الشعب يؤازرهانسحاب ين يوسف، و من جهة أخرى ر 

- El Mechat Samya.., op.cit.., pp 235-236. Et voir aussi: Journal Le Monde du 10 septembre 1955. 
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و معىن . يف هذه االنتخابات لو بقيت االتفاقيات مع فرنسا على حاهلا "بورقيبة"و كان من املمكن أن يسوء مركز 
و ذا املنطق استطاع بورقيبة أن يقنع  1.ما بقي من نفوذ فرنسا يف تونسانتصار صاحل بن يوسف، هو زوال 

احلكومة الفرنسية بضرورة التخلص من الشروط القاسية يف االتفاقية حىت ال يرتك اال ألنصار بن يوسف، و 
  .1956مارس  20هكذا ظفر بورقيبة بإعالن 

  

  االستقالل لتحقيق التضامن العربي المغاربياستمرار -5
  

أما عن دور مكتب املغرب العريب الذي أنشأ بعد اية احلرب العاملية الثانية، فقد كانت للحركة الوطنية 
كانت تتبناها املغاربية القدرة الفاعلة للتوفيق بني النضال الداخلي و اخلارجي و التصدي لسياسة املماطلة اليت  

فسارعت إىل التكثيف من . ليب هلا أي مطلب مشروعاإلدارة االستعمارية، مما جعلها تكتشف بأن فرنسا لن ت
نشاطها السياسي بغية فضح فرنسا أمام الرأي العام اخلارجي و الداخلي يف حماولة السرتجاع حقوق شعوا 

فبدأ العمل الوحدوي املغاريب يأخذ منحى تضامين داخل األقطار املغاربية و خارجها، خاصة يف باريس .املهضومة
  2.ستانة و القاهرةو جنيف و يف األ

فبقدر أمهيتها يف تاريخ احلركة الوطنية . مبحطات هامة يف تاريخ الشعوب املغاربية 1945متيزت سنة 
" احلبيب بورقيبة"حيث وصلها .اجلزائرية، كانت كذلك بالنسبة للمسار العام للحركة الوحدوية املغاربية من القاهرة

جمموعة من الشباب التونسي و وفد  1946 حلق م مع مطلع سنة من اجلزائر، مث" الشاذيل املكي"من تونس و 
الشمل و بدأ التفكري يف مشاريع تقرب الرؤى بني الزعماء الوطنيني يف كل من تونس و  فالتحم .من مشال املغرب

قضية الالئق به خدمة لل املغريب باملظهراجلزائر و املغرب من أجل توحيد املكاتب يف اخلارج و إظهار التضامن 
  3.فكان ذلك بادرة لعقد مؤمتر املغرب العريب.التحررية

و يعترب البعض من املؤرخني أن ظروف تكوين هذا املكتب بالقاهرة جاء كامتداد تارخيي و سياسي 
و الفضل األول يعود إىل . للمكتب الذي تأسس من قبل يف برلني األملانية و الذي كان له فرعا يف باريس

جبهة الدفاع عن مشال إفريقيا، "غري أن .حبكم تواجدهم يف أوروبا 1942التونسيني منذ سنة  املناضلني الوطنيني
، قد "حممد خضر حسني"، و ضمت مغاربة و تونسيني و جزائريني برئاسة 1946اليت تأسست يف مصر يف فرباير 

ه الدول إىل اجلامعة تعهدت بتحقيق استقالل البلدان الثالثة لشمال إفريقيا و بعدها تعمل على انضمام هذ
   4.العربية

                                                 
  .، مرجع سابق..اجلنوب التونسي مبنطقة أقصىالبورقييب  –، املقاومة املسلحة و اخلالف اليوسفي )حممد(ذويب  : للتوسع أكثر طالع - 1

 12و  11، األحزاب الوطنية املغاربية و مكتب املغرب بالقاهرة، جيش التحرير املغاريب، فعاليات ملتقى مؤسسة أمحد بوضياف، )نوال( املتزكي  - 2
  .147، اجلزائر، ص 2001ماي 

  .375، ص ..، مصدر سابق..، احلركات االستقاللية يف)عالل( الفاسي  - 3
  .148، ص 2005، 1، صفاقص، طمكتبة عالء الدين ، فصول يف تاريخ احلركة الوطنية يف تونس املعاصرة،)تركي(ة عروسي - 4
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حدد زعماء احلركة الوطنية املغاربية أهداف مكتب املغرب العريب منذ  البداية يف سياق فكرة كما 
، و عملوا على إصدار جريدة تكون لسان حال الشعوب "االستقالل و الوحدة داخل اإلطار العام لألمة العربية"

مغاربية موحدة و مستقلة تساهم يف توعية الشعوب، فتحقق " حمطة إذاعية"اء املغاربية من القاهرة، و فكروا يف إنش
تبث حنو مشال إفريقيا انطالقا من " حملطة إفريقيا"عندما بدأت أوىل الربامج  1943هلم ذلك بداية من شهر أوت 

  1.األراضي اإليطالية
رق خالهلا املؤمترون ملختلف حيث تط 1947فرباير  22إىل  15انعقدت أشغال املؤمتر املغاريب ما بني 

و يرى عالل الفاسي، أنه إلعطاء املؤمتر صبغته  .املسائل اليت م الشعوب املغاربية و اختذوا يف شأا قرارات هامة
الشرعية، كان على املؤمترين أن يكونوا ممثلني حلركة سياسية قائمة يف مشال إفريقيا حىت حيقق املؤمتر صبغته اإلمجاعية 

فكانت تونس ممثلة .ى قراراته الشرعية املرجوة اليت حتضا بتأييد كل التيارات و األحزاب القائمةوتضفي عل
إىل جانب " رابطة الدفاع عن مراكش"املوجودة يف القاهرة،أما املغرب فقد مثلها مكتب " حزب الدستور"مبكاتب

حزب الشعب اجلزائري الذي كان حيضا املتواجد لدى مكتب اجلامعة، و مثل اجلزائر أعضاء عن " الوفد املراكشي"
  2.بدعم قوي من األشقاء يف املغرب و تونس

متحورت قرارات املؤمتر حول نقاط هامة من بينها تأسيس مكتب املغرب العريب بالقاهرة، كخطوة أوىل، مث 
ملغاربية يف الكفاح من أجل استقالل تونس و اجلزائر و املغرب، و ذلك بواسطة عملية توحيد احلركات الوطنية ا

و  .و يف األخري املطالبة جبالء اجليوش الفرنسية و اإلسبانية من أراضيها. ملصاحلها املشرتكة ةجبهة واحدة مراعا
كللت هذه األشغال باتفاق ممثلي أحزاب االستقالل و الشعب و الدستور بفتح دار لتوحيد مكاتبهم يف القاهرة 

  3".مكتب املغرب العريب"طبقا لتوصيات املؤمتر و أطلقوا عليها اسم 
اليت تشري الكتابات التارخيية " جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية"املشرتك املغاريب بظهور  لتواصل العم

، شيخ األزهر، رفقة جمموعة من اجلزائريني خالل احلرب "حممد خلضر حسني"على أا تأسست على يد الشيخ 
الذي كان أمينها العام، فيحدد تأسيسها بأكثر دقة و يشري إىل تاريخ  4،"ينفضيل الورثال"أما الشيخ .العاملية الثانية

6".حممد خلضر حسني"إىل مؤسسها  5"خمتار اجلزائري"و يضيف األمري  1944فرباير  18
 

                                                 
1- Ageron (Charles Robert), « Contribution à l’étude de la propagande allemande au Maghreb pendant la 2ème 
guerre mondiale », in R.H.M, n° 7-8 du mois de janvier 1977, pp 28-29. 

  .375، ص ..، مصدر سابق..،احلركات االستقاليل)عالل( الفاسي  - 2
  .379، ص ..املصدر نفسه  - 3
 ولد بفرية أنو". البيبان"الواقعة بأعايل جبال " بين ورثالن"، نسبة إىل منطقة "الورثالين"هو الفضيل حسنني بن حممد السعيد بن فضيل، املعروف   -  4

يف تويف ".يف فضل علم التاريخ و األخبار نزهة األنظار: "صاحب" احلسني الورثالين"و ميتد نسبه إىل العالمة الرحالة الكبري . 1900جانفي  6يوم 
  .، ليدفن يف مسقط رأسه يف بين ورثالن ، والية سطيف1987و مت نقل رفاته إىل اجلزائر سنة . 1959مارس  12يف تركيا 

  .مري عبد العزيز بن األمري حسن اجلزائري، شقيق األمري عبد القادر اجلزائريهو  ابن األ - 5
  .286، ص 1963، اجلزائر الثائرة، بريوت، )فضيل( الورثالين  - 6
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مل خترج أهداف هذه اجلبهة عن أهداف التنظيمات اليت سبقتها، حيث ركزت هي األخرى على حتقيق 
ب مشال إفريقيا و ربطها مبصري األمة العربية، مستعملة يف ذلك الوسائل  السلمية  احلرية و االستقالل لشعو 

كإصدار البيانات و إلقاء احملاضرات و الندوات يف مقرات اجلمعيات املصرية، و حترير املقاالت الصحفية اليت  
اإلسالمية و  ةق و واهلدايو جملة النذير و دعوة احل" كجريد اإلخوان"كانت تنشر يف معظمها يف اجلرائد املصرية،

1.مصر الفتاة
 

جمهودات الزعماء العرب داخل  1947فرباير  22و  15لقد مثن مؤمتر املغرب العريب املنعقد بالقاهرة بني 
تنظيم اجلامعة العربية و نشادهم بعدم االعرتاف مبعاهديت احلماية الفرنسية على تونس و املغرب و احتالل 

سمحوا ألقطار مشال إفريقيا بتعيني نواب هلا للتعريف بالوضع يف املنطقة أمام املنظمات كما طالبهم بأن ي.اجلزائر
  2.الدولية

 

 المواقف الفرنسية من مطالب الوطنيين في شمال إفريقيا -0����
  

، انتزعت مجهورية التناقضات من مجهورية األوهام، السلطة 1951بعد االنتخابات التشريعية لشهر جوان 
ك فرنسا يف عهد جديد من التناقضات بسبب األحداث املرتاكمة حينها؛ من ظهور احلرب الباردة، و أدخلت بذل

اليت كانت تنذر حبرب كونية ثالثة،إىل ظهور الوعي القومي الذي ساعد الوطنيني يف نضاهلم من أجل انتزاع 
  3.حريتهم

اع عن اجلمهورية الرابعة من كما كان على فرنسا اجلديدة أن تناضل على جبهات خمتلفة، أوهلا الدف  
لقد .الطامعني يف العودة إىل احلكم من جديد أطماع الشيوعيني و إضرابام املتكررة و املتواصلة و  الديغوليني

تعايشت اجلمهورية اجلديدة مع احلطام الذي ورثته من احلرب و مع سياسة متغطرسة و فاشلة يف مستعمراا فيما 
و الفصل يف قضية 5، "بورقيبة"التعامل مع الدستوريني اجلدد يف تونس و زعيمهم  فكان عليها 4.وراء البحار

  6.، املنبوذ من طرف الشعب املغريب، مع السلطان حممد اخلامس"اجلالوي"
فكانت .احللول اليت تضمد ا جراح اجلزائريني دو يف األخري جتاوز بشاعة جرائمها يف اجلزائر و إجيا 

  7.من الزمن عمارية اليت بنتها فرنسا يف قرونليت أدت إىل ايار كل اإلمرباطورية االستسياستها بشكل عام هي ا

                                                 
  . 395-380، ص ص ..، املصدر نفسه)فضيل( الورثالين  - 1
2  -   
  151، ص ..، مرجع سابق..س ، فصول يف تاريخ احلركة الوطنية يف تون)تركي(�و��

3-Elgey (Georgette), La République des contradictions, 1951-1954, 2ème  partie, Librairie Arthème Fayard,  Paris, 
1968, édition augmentée 1993, p 13. 
4- Ibid.., p 14. 
5- Id.., pp 398-399. 
6-Id.., pp 444-446. 

تأثريا بالغ األمهية يف نفسية الوطنيني و الشعب اجلزائري لدرجة جعلتهم يفكرون مليا يف العمل الثوري  1945لقد أثرت االنتفاضة الشعبية ملاي  - 7
و كانت احلرب العاملية الثانية شاهدة على تطور الفكر الثوري و شكلت . انطلقت من بقايا األموات حقيقيةاملسلح، و مهدوا الطريق حلرب حتريرية 

  :ملزيد من املعلومات طالع كل من. 1954العمل الثوري من بوابة أول نوفمرب  ةمباشر نقطة ارتكاز نوعية يف 
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  موقفها من محتوى البيان الجزائري -1

فموقف احلاكم العام . كان رد الفعل الفرنسي على البيان سلبيا، و هذا ما كان منتظرا و متوقعا  
ه سيؤخذ بعني االعتبار، و أن فرنسا ستتخذه كقاعدة كان واضحا عندما استلم نسخة منه مصرحا أن" بريوتون"

مث وعد بتشكيل جلنة إصالحات . أساسية لوضع قانون أساسي للجزائر عندما تضع احلرب العاملية الثانية أوزارها
  1.اجتماعية و اقتصادية مهمتها السهر على وضع مشروع عاجل و فوري

لعام إلجناز مشروع اإلصالحات اليت ميكن حتقيقها تم تشكيل اللجنة اليت كان قد وعد ا احلاكم اف 
إلجناز برنامج إصالحي يف املرحلة  "جلنة دراسة املسائل االقتصادية و االجتماعية للمسلمني"فوريا، و مسيت بـ

 37و كانت هذه اللجنة تتشكل من . 1943أفريل 13الراهنة و دون انتظار اية احلرب، و ذلك مبوجب قرار 
برضا أغلبية نواب القطاع الوهراين الذين  حتضا كانت تفتقر للعناصر املصالية و الشيوعية، و مل غري أ 2.عضوا

  3.رأوا فيها ميشا لعناصر عمالة وهران، و أن تركيبتها البشرية تفتقر للعناصر املثقفة و املتطورة
مارية، يالحظ أن السياسة املتمعن يف األسلوب الذي اعتمده احلاكم العام، و من وراءه فرنسا االستع إن

بدليل احلضور الدائم ملمثل اإلدارة االستعمارية يف كل جلسات هذه . االستعمارية اجتاه اجلزائريني مل تتغري قط
عودة  خاصة إذا اعتربنا أن.، مما يدفعنا إىل التشكيك يف مصداقية قرارات هذه اللجنة"بريك: "اللجنة و هو السيد

كان من   1943،4مارس  14و الس العام و اللجان املالية إىل نشاطها مبوجب مرسوم  االس احمللية املنتخبة
  .ضمن اإلسرتاتيجية الفرنسية للتخفيف من محاس النواب

بالعودة إىل موقف احلاكم العام من البيان، خنلص إىل أن موقف اإلدارة االستعمارية كان موقفا تكتيكيا و 
قد تظاهر، مبدئيا، بقبوله للبيان و يف نفس الوقت حاول تفريغه من حمتواه  "بريوتون"بدليل أن  5دبلوماسيا،

و كأنه أراد حصر املشكل . احلقيقي عندما قام بتنصيب جلنة لدراسة اإلصالحات اليت ختص اجلزائريني املسلمني
و لعل . ة اجلزائريةاجلزائري يف اجلوانب االقتصادية و االجتماعية دون اجلانب السياسي الذي نرى فيه أصل املشكل

يف دائرة معسكر بعمالة وهران، تعبري صادق على أن املطالب اجلزائرية ليست مطالب  1943أحداث أكتوبر لسنة 
  6.أكل أو جوع أو صحة بقدر ما هي مطالب سيادة

أن هذه اللجنة كانت تضم يف صفوفها البعض من العناصر اجلزائرية املعروفة  ىلدر اإلشارة إجتما ك
هذا يعين أن   7".بريك"ها و خدمتها للمصاحل االستعمارية، و كانت جتتمع حبضور ممثل اإلدارة االستعمارية بوالئ

                                                                                                                                                         
  .33، ص ..، مرجع سابق..الدميقراطية للحرياتبلوفة اجلياليل عبد القادر، حركة االنتصار  -

- Ageron Charles Robert, La décolonisation française, collection cursus, Albin Colin éditions, Paris,1991, p 147. 
1- A.W.O, CIE Oran, N° 377, op.cit. 
2- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp.., T2,  op.cit,  p 561. 
3- A.W.O, CIE Oran, N° 377, op.cit. 

  .73، مرجع سابق ص ...، رسالة ماجستري)اجلياليل( بلوفة  - 4
5- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme..,  T2..Op.cit.., p 646. 

  .81، رسالة ماجستري، مرجع سابق، ص )...اجلياليل( بلوفة  - 6
7- Ferhat (Abbas), La nuit coloniale.., op.cit, p 145. 
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و احلقيقة أن .كل املشاريع اإلصالحية اليت ستطرح، ستتم حتت الرعاية االستعمارية داخل أطر السيادة الفرنسية
من جهة، و  1حىت يتم إجناح عملية جتنيد اجلزائريني،أراد استغالل ظروف احلرب لربح املزيد من الوقت، " بريوتون"

، باإلضافة إىل اإلجراء 1943من جهة أخرى مسح للمجالس املنتخبة باستئناف نشاطها مع مطلع شهر أفريل 
2.عندما أفرج على جمموعة هامة من املعتقلني السياسيني الوطنيني" جريو"الذي أقدم عليه اجلنرال 

 

جلنة اإلصالحات منهمكة يف دراستها للخطوط العريضة ملشاريعها  يف الوقت الذي كانت فيه
اللجنة "اإلصالحية، تغريت األوضاع داخل قمة هرم السلطة يف فرنسا و اجلزائر معا، فوقعت البالد حتت سلطة 

اجلزائر كحاكم عام على " كاترو"الذي أقدم على تعيني اجلنرال " ديغول"بقيادة اجلنرال " الفرنسية للتحرير الوطين
   4.الذي ألقي عليه القبض" لبريوتون"خلفا . 1943جوان  3يف  3و حمافظ الدولة للشؤون اإلسالمية،

هذه األوضاع من معطيات كثرية يف املشكلة، ألن القيادة اجلديدة مل تلتزم بأي تعهد أمام  غريتلقد 
إن أساس الوحدة : "عندما قال" ولديغ"اجلزائريني، و كان شغلها الشاغل هو إاء احلرب بدليل ما صرح به 

الوطنية مبين على مبدأ السيادة الفرنسية املطلقة على كل أجزاء إمرباطوريتها، و عليه، ال ميكننا التفريط يف أي جزء 
 مارس 07و حقيقة األمر، أن الرد الرمسي الفرنسي على حمتويات البيان و ملحقه، تضمنه قرار  5.."من هذا املبدأ

 .ميكننا استنتاج أن مطالب النواب انتهت بالفشل، األمر الذي كان متوقعا من طرف الوطنيني و هكذا. 1944
  

  لمطالب المغربية اإلصالحيةفرنسا أمام ا -2
  

و جاء الرد عنيفا .لسلطات الفرنسية هذه الوقفة الوطنية املغاربية متر مر الكرام بعد نشرها للبيانمل ترتك ا
لجنة الفرنسية للتحرير الوطين، اليت طلبت من القصر امللكي يف الرباط حبذف كلمة من اجلزائر، أين كان مقر ال

من القلوب و األفواه، و أن اهود كله ال بد أن ينكب على اجلهد احلريب، ألنه هو األهم يف الوقت " االستقالل"
اخلارجية الفرنسي، إىل الرباط يف ، احملافظ اجلديد للشؤون Massigli" ماسيقلي"فبعثت السلطات الفرنسية بـ .الراهن

ليقوم بتهدئة األوضاع، واعدا املسؤولني املغاربة بعزم السلطات الفرنسية اجلديدة إحداث  1944،6جانفي  28
إصالحات هامة مباشرة بعد اية احلرب، مؤكدا على نقطة هامة و هي عدم استعداد فرنسا لتغيري منط عالقتها 

  1912.7تبقى وصية على اململكة، و لن تسمح بأي خرق أحادي االجتاه التفاقية و أا س.القائمة مع املغرب
، مل تعجب 1944إن الطريقة اليت تعاملت ا السلطات الفرنسية مع أحداث جانفي و فرباير من سنة 

قد يف الواقع، ل. 1945، عندما زار باريس يف ماي "ديغول"السلطان املغريب، الذي اشتكى األمر إىل اجلنرال 

                                                 
1- Beghoul (Youcef), Le manifeste du peuple Algérien…, op.cit, p 42. 
2- Ibid.., p 47. 
3- Julien (Charles André), L’Afrique du nord en marche.., op.cit..p.. 
4- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme.. t2, op.cit.., p 648. 
5- L’Echo d’Alger, du 31 mai 1943. 
6- Le Tourneau (Roger), Histoire du Maroc moderne.., op.cit.., p 221. 
7 - Voir la conférence de Gabriel Puaux, Commissaire résident général au Maroc à la suite des évènements de 
Jan-fév.- 1944 In Echaoui Mohamed, Evolution de l’Economie marocaine.., op.cit..,p 446. 
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استقبل امللك كرجل دولة بكل ما حتمله الكلمة من معىن ألنه، حسب الفرنسيني، بقي وفيا لفرنسا حىت يف 
أمام مجع غفري من الفرنسيني و العرب، مما جعله يفكر يف " صليب التحرير"و قد قلد وسام  1.أحلك الظروف

  .التفاوض مباشرة مع زعيم فرنسا احلرة
يف إدارة شؤون البلدين و  - السلطان و الباي - ن ألمهية زعماء احملميتنيتفط" ديغول"باملناسبة، فإن 

إن السيادة يف اإلمرباطورية و يف إيالة تونس : " و تضمنت مذكراته هذا املوقف عندما صرح.عالقاما مع فرنسا
 2.."ختتلط مع ملوكهما، و أريد أن أتفاوض معهما مباشرة

، أقر السلطان حممد اخلامس بفضل نظام الوصاية "ديغول"مع  من خالل خمتلف النقاشات اليت كانت له
النظام و العدالة و قاعدة رفاهية جيدة و بداية تعليم اجلماهري و تكوين :"على املغرب حيث جلب، حسبه 

و بعده " موالي حفيظ"إنين ورثت هذا النظام منذ عهد عمي ":" ديغول"، و أضاف قائال للجنرال "النخب
و أن  ، و ميثل اليوم بالنسبة يل، مرحلة انتقالية بني مغرب املاضي و مغرب حر و عصري"وسفموالي ي"والدي 

  3.."الوقت قد حان للمرور إىل مرحلة جديدة 
أنه كان متفقا مع السلطان املغريب على اهلدف املستقبلي الذي ال بد على املغرب " ديغول"املالحظ على 

. بضرورة إدخال تعديالت يف العالقات الفرنسية املغربية حنو هذا االجتاه و قد اعرتف. أن حيققه، و هو االستقالل
ألن احلرب ال زالت قائمة، و أكثر من ذلك، أن . غري أنه مقتنع بعدم التسرع حىت ال نسبق األحداث

ية، و و أضاف، أن املغرب غري مهيأ لتسيري شؤونه باإلمكانيات احلال 4.."تدرع بالطابع املؤقت لسلطته":"ديغول"
   5.."نداء الدوالرات و مكانة ضمن أتباعه: "و بالتايل فإن وعود الرئيس األمريكي ليست يف الواقع سوى

كما طلب ديغول من السلطان املغريب أن حيذر منها، ألنه يف األصل، كان يريد إقناع السلطان بضرورة 
أو " الفيدرايل"يكون أقرب إىل النظام  العدول عن فكرة االستقالل، و لو ظرفيا، و التفكري يف منط سياسي جديد

  ".اإلحتاد الفرنسي"حتت لواء " الكونفدرايل"حىت 
كان من املفروض أن حتدث احلرب تغريات جذرية يف املواقف و العالقات بني فرنسا و إمرباطوريتها، غري 

ظمها قد وقف إىل بالرغم من أن مع.أن ذلك مل حيصل يف االجتاه الذي كانت تصبوا إليه الشعوب املستعمرة
، و تعهد بالكفاح إىل جانبها و مدها باملساعدة البشرية و املادية 1939جانب فرنسا يف بداية احلرب يف سبتمرب 

  .الالزمة يف مثل هذه الظروف
فبعد اهلزمية و االستسالم مل حتاول أية مستعمرة من استغالل الظرف الذي كانت متر به القوة االستعمارية 

مل تظهر أي حركة :" عندما قال Mitterrand" ميرتان"أجل إحداث الفوضى، و قد خلص ذلك الفرنسية من 

                                                 
1 - De Gaulle (Charles), Mémoires de guerre, T3, Le salut 1944-1946, éditions Plon, Paris, 1959, p 262.(502 P). 
2 - Ibid.., p 261. 
3- Echaoui (Mohamed), Evolution de .., op.cit, p 89. 
4- Valette (Jacques), La France et l’Afrique, l’Afrique Française du Nord 1914-1962, collection Sedès, regards 
sur l’histoire, Paris, 1993, p 101. (501 P)  
5- De Gaulle (Charles), Mémoires de guerre …, t3.., op.cit.., p 263. 



              افي مواجهة الواقع الجديد في شمال إفريقي الوطنيون                  -        ثـل الثالـالفص

 

334 
 

أن تستغل  مل تريد املرتبطة معناإن مصائبنا يف احلرب قد أوقفت مسرية الزمن، كما لو أن الشعوب ..انفصالية
  ! لألسف..لكنو كانت تنتظر من فرنسا الكثري و   1.."ضعفنا لتأخذ منا ما كانت تنتظره مبوافقتنا

اإلمرباطورية، فإن األحداث قد عززت من سلطة فرنسا يف الوقت الذي بدأت فيه  تيف حني، و خلفا لكل توقعا
  .احلركات الوطنية تطالب مبطالب غري تلك اليت كانت يف مرحلة ما بني احلربني

و كان . ية احلربتعززت سلطة فرنسا على خمتلف مستعمراا، و خاصة منها املغرب و تونس، قبل ا 
ألن هذا .وضع املغرب حمل نقاش كالمي بني حمافظ الشؤون اخلارجية و جلنة اخلالص الوطين الفرنسية يف اجلزائر

كما تضمن البند األخري من   القرارات . احملافظ كان يصدر قراراته بشأن املغرب بطريقة فيها كثري من الغموض
هذا القرار ساري املفعول على كافة املناطق اخلاضعة :"لوطين يف هذا الشأن اليت اختذا اللجنة الفرنسية للتحرير ا

و سوف تنشر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية الفرنسية مع تطبيقها  . لسلطة اللجنة الفرنسية للتحرير الوطين
 2."كقانون

ا قضية قانونية أما بالنسبة حملافظ الشؤون اخلارجية، فإن املسألة مل تكن جمرد مسألة إجراء، و إمن
 ، و أي إجراء أخر سيمثل خرقا صرحياالتشريعية ماعلى استقالليته األن كل من تونس و املغرب قد حافظ.مقدسة

هذا اإلجراء . للمواثيق اليت تربط فرنسا بالدولتني، و سيجعل ذلك منهما حمافظات و مستعمرات ما وراء البحار
 .الذي حاربه الوطنيون خالل الثالثينيات

 
 
  

 والقرارات اإلصالحية لتجسيد الفكرة اإلدماجيةفرنسية المواقف ال-3

 
، سارعت اإلدارة الفرنسية بقيادة اجلنرال 1946زمة اليت شهدا تونس مع مطلع سنة يف األوقات العسرية لأل

إىل تقدمي مشروع إصالحات شامل للحكومة الفرنسية للنظر فيه، بعدما متت استشارة كل األطراف  "ماست"
و  1945التونسية ،كما فعلت يف فرباير  اآلمالغري أن فرنسا كعادا أطفأت .الفاعلة يف احلركة الوطنية التونسية

، و مل تقدم إال القليل من اإلصالحات اليت مت التصويت عليها من طرف الس 1946و ماي  1945ديسمرب 
  3.األعلى التونسي

ت قد قدمتها للتونسيني عندما ختلت عن املشاريع التنموية اليت  قم فرنسا باحرتام الوعود اليت كانمل تكما 
البلدي ملدينة تونس على جمموعة من املدن كانت تنوي القيام ا يف تونس، منها يئة املدن و تطبيق النظام 

                                                 
1- Mitterrand (François), Aux frontières de l’Union Française ; de l’Indochine à la Tunisie, éditions Julliard, 
Paris, 1953,(220 P). (Cité  aussi par : Borella François, L’évolution politique et juridique de l’Union Française 
depuis 1946, LGDJ, Paris, 1958, p 25) 499P. 
2- Notes sur les « Statuts des Protectorats Marocain et Tunisien » adressée par la direction politique, division       
    Afrique-Asie-Océanie des affaires étrangères au comité juridique du CFLN, Alger 1944, archives du                
 Quai d’Orsay, dossier Guerre, Alger.( Cité par Levisse-Touzé.., L’Afrique du Nord dans.., op.cit.., p.)    
3- ANOM, GGA, 8Cab/57.., rapport sur les.., op.cit.., p 4. 
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 "ماست"و ما رفض حمتوى اخلطاب الذي تقدم به اجلنرال . التونسية مثل؛ بنزرت ة صفاقص ة سوسة و القريوان
إىل السكان املسلمني يف العاشر من جويلية إال دليل قاطع على أن اللجنة الوزارية لشمال إفريقيا غري مستعدة 

 1.للبث يف مسألة اإلصالحات يف الوقت الراهن

. ، استطاعت فرنسا أن تقضي على أحالمها يف تونس"ماست"برفضها ملا جاء يف حمتوى خطاب اجلنرال 
جويلية  13كي الفرنسي أصدر بيانا، مباشرة بعد انتهاء أشغال مؤمتره يف اجلزائر يف من ذلك أن احلزب االشرتا 

وقد تدعم . ، يطلب من خالله احلكومة الفرنسية أن تتخذ إجراءات عاجلة للشروع يف اإلصالحات التونسية1946
رالية العامة للشغل يف فدنو الكو ا خمتلف املنظمات الدميقراطية للمحمية  تهذا لطرح بالرسائل األخرى اليت بعث

  2. تونس
املقدمة و  و كل هذه الطلبات، و بالرغم من كل العرائض الواقعية و على الرغم من كل هذه النداءات

املربرة، من خمتلف التنظيمات الفرنسية و التونسية، إال أن حكومة باريس بقيت صامتة و رفضت االهتمام باملسألة 
ان املسلمني و زاد من تعنت الوطنيني، لدرجة أن اهلوة اتسعت بني احملمية و هذا ما أثر يف السك. التونسية

  3.بأكملها املرتوبول و ًأصبحت الوضعية تنذر مبأساة قريبة قد تعصف بتونس
على  - مثل وثيقة أساسية للنظام االستعماري، الذي وضع 1944،4مارس  7إن نص القرار املؤرخ يف 

مث وضحت مجلة من  5.على قدم واحدة و سوى بينهم يف احلقوق و الواجبات اجلزائريني و الفرنسيني -الورق
أين  1944الذي انعقد يف جانفي " برازافيل"و هو مستوحى من مبادئ لقاء . املواد و القوانني طبيعة هذه املساواة

سيمكنها  إن سياسة فرنسا قائمة على األخذ بشعوب مستعمراا حنو تطور تدرجيي": "ديغول"صرح اجلنرال 
غري من معطيات   1943ماي  30إىل اجلزائر يوم " ديغول"غري أن جميء  6...."الحقا من تسيري شؤوا بنفسها
، و وضعت اللبنة األوىل ملا سيعرف باللجنة الفرنسية للتحرير الوطين "بريوتون"كثرية اليت سامهت يف استقالة 

C.F.L.N  مبلف اجلزائر" اتروك"نفسه الذي سيكلف اجلنرال " ديغول"برئاسة.  
كما يقال، حبيث أنه ولد يف مدينة سعيدة، عمل يف اجلزائر معظم " ابن البلد"هذا األخري الذي كان 

لدرجة أنه حاول عدم إثارة " الليربايل"مراحل حياته و كان خمتصا يف الشؤون اإلسالمية و قد عرف عنه ميوله 
ن اإلصالحات الفورية اليت من شأا جعل املسلمني يف شعور أوروبيي اجلزائر، الذين كانوا ضد أي نوع م

من هنا بدا واضحا أن أمهية . مستواهم و بالتايل إحداث خلل يف التوازن القائم بني اجلزائريني و الفرنسيني
  .هي اليت ستفوز يف األخري" كاترو"و " ديغول"األوروبيني يف حسابات 

                                                 
1- Ibid.., p 4. 
2- Id.., p 4. 
3- Id.., p 5. 
4- Voir le texte intégral de l’ordonnance au Journal Officiel de la République Française du 18 Mars 1944.    

 و ال   أبدا فرنسيني، ال باجلنسية   كونوا يمرة أخرى حتاول اإلدارة االستعمارية التحايل على اجلزائريني بإصالحات مغرية، إال أا يف األصل فكرة كاذبة ما دام أن اجلزائريني مل - 5

  ...و احلقيقة أم كانوا مبثابة عبيد حتت وطأة و تصرف فرنسا االستعمارية.باملعاملة و ال حىت من جانب التصرفات اليومية للكولون و اإلدارة االستعمارية
6- Aron (Robert) et al.., op.cit, p 83. 
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جلنة الدراسات "ألقاها أمام جلنة اإلصالحات املسماة واضحا من خالل الكلمة اليت " كاترو"قد كان ل
غري . عندما حاول تأخري املوضوع اجلزائري إىل ما بعد االنتهاء من احلرب ضد النازية" االقتصادية و االجتماعية

" احللول"بدأت مجلة من  1943و خالل صائفة . أنه شدد على أن يكون ذلك ضمن إطار الوحدة الفرنسية
النور، نذكر من بينها تساوي الراتب الشهري بني العساكر اجلزائريني و الفرنسيني، و فتح مناصب الظرفية ترى 

العمومي أمام املسلمني اجلزائريني، و ختصيص منصب النائب األول للبلدية لألهايل، و أخريا إعادة النظر  فالتوظي
  .حني اجلزائرينييف نظام الشركات األهلية لالحتياط من أجل تسهيل القروض أمام الفال

من هنا يظهر للعيان أن احلكومة العامة كانت عاجزة عن إجياد أي حلول ترضي ا الطرفني، فلم يكن 
إلعادة صياغته من جديد، و لكن دائما ضمن حدود " فيوليت-بلوم"أمامها سوى إخراج ملف مشروع 

حامال معه البذور  1943ديسمرب  12نة يوم يف قسنطي" ديغول"فجاء اخلطاب الذي ألقاه ".اإلمرباطورية الفرنسية"
  1.فكلف جلنة لتحضري ملف اإلصالحات. ، بعد أن مثن دور اجلزائريني يف احلرب1944األوىل لقرار مارس 

فأجنزت جمموعة  1944،2جويلية  8إىل غاية  1943ديسمرب  21فباشرت هذه اللجنة عملها بداية من 
فكانت العملية يف . اسية ملعرفة خمتلف التوجهات للمشكل اجلزائريمعتربة من التقارير شكلت القاعدة األس

  .األصل عبارة عن جمموعة من اإلجراءات من أجل حتسني الظروف املعيشية لغالبية الشعب اجلزائري
إجياد حل لداء اجلزائر و اجلزائريني،  الوقت الذي كانت فيه جلنة اإلصالحات منكبه على نفس يف

و قد قدم وايل والية وهران مذكرة يطلب من " ديغول"عمارية يف اجلزائر التصدي ملقرتحات حاولت اإلدارة االست
3.خالهلا توخي احلذر أمام العادات االنتخابية اجلديدة يف اجلزائر

 

الذي  1944قرار السابع مارس  ليصدرإعداد مشروع اللجنة، الظروف اليت كان يتم فيها  "ديغول"اغتنم 
الحات أمهها؛ حصول اجلزائريني على نفس احلقوق و الواجبات اليت كان يتمتع ا تضمن جمموعة من اإلص

الفرنسيون، و إمكانية ممارسة الوظائف الرمسية مدنية كانت أم عسكرية، و رفع التمثيل اجلزائري يف االس املنتخبة 
، 1.500.000و العشرين، أكثر من ، كما أصبح عدد املنتخبني اجلزائريني الذين بلغوا سن الواحد 2/5إىل اخلمسني 

غري أن قانون املواطنة أو اجلنسية كان خمصصا لقرابة ستة عشر طبقة من بينهم؛ الضباط القدامى، و احلائزين على 
4..شهادات، املوظفون، املتقاعدون، أعضاء الغرف االقتصادية، باشاغا، أغا، و قياد

 

                                                 
 ،كبار      و ضمت أربعة موظفني .،و كانت مهمتها إجناز مشروع إصالحات سياسية و اقتصادية و اجتماعية لفائدة اجلزائريني1943 ديسمرب 14تأسست هذه اللجنة يف  - 1

 بن جلول،    ملاليني؛ شيخ العرب سي بوعزيز بن قانة، و املندوبني ا: ، و ستة أعضاء مسلمني هم على التوايل)ثالثة منهم من فرنسا( مثانية مواطنني فرنسيني غري مسلمني و 

" ديغول"فرنسا    فماذا ميكننا أن نستنتج من وراء هذه األمساء اجلزائرية؟ سوى أن .، و الشيخ العقيب، و قاضي عبد القادر، رئيس مجعية الفالحني اجلزائرينيتامزايل، و فضيل الورثالين
  .قد أخطأت مرة أخرى يف املراهنة على اجلواد الرابح

2- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme..., T2, op.cit, pp 652-653. 
3- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme..., T2, op.cit..,  p 653. 
4- Ibid...,  p 653. 
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قانون األهايل و معه القوانني االستثنائية، كما فتح  و قد تبعت القرار جمموعة من النصوص تضمنت إلغاء
و كان مشروع بلوم فيوليت قد حددها قبل احلرب  1.ألف جزائري للحصول على املواطنة 60أو  50الباب لـ 

أما النصوص اليت كانت تنجز تدرجييا فقد أدرجت برناجما ميتد على مدى عشرون  .ألف فقط 20العاملية الثانية بـ 
اجتماعيا و  3املواطنة، بعدما يتم ترقية املسلمني اجلزائريني أخالقيا، مكن بقية اجلزائريني من احلصول علىسي 2سنة،

4.اقتصاديا
 

من الواضح أن هذا القرار ميثل اجلواب الرمسي لإلدارة االستعمارية جتاه مطالب البيان اجلزائري، و من 
ب النواب، و هو ما كان متوقعا من طرف الوطنيني ذلك ميكننا أن نستنتج الفشل الذريع الذي أصاب مطال

بالنظر للسياسة االستعمارية و مواقفها من كل مطالب احلركة الوطنية منذ اية احلرب العاملية األوىل و إصرار 
هذا . فرنسا على انتهاج سياسة اإلدماج و االعرتاض على فكرة االستقالل حىت و لو كانت حتت الغطاء الفدرايل

  5.فيوليت بشكل أوسع-ه روح مشروع بلومما جتسد
  

  ترفض االعتراف بحقوق مسلمي شمال إفريقيا" ديغول"حكومة   -4
    

اية اجلمهورية الثالثة و قد تبعتها سنوات احلرب العاملية الثانية و فرتة حكومة  1940كارثة سنة   لقد رمست  
  6.بعد و عهد اجلمهورية الرابعة و انتصار أنصار ديغول فيما" فيشي"

فتوالت اإلصالحات الكربى كاألمواج الصاخبة ". اإلصالحات"كما اصطلح على هذه الفرتة مبفهوم 
املتدفقة على فرتات، بداية بإصالحات حكومة اجلبهة الشعبية مث املبادرات اإلصالحية اليت باشرا حكومة فيشي 

ة اخلامسة اليت ميزها الكم اهلائل بعدها جاءت إصالحات حكومة اخلالص الوطين و إعادة بناء اجلمهوري
 7.اليت أطلق هلا العنان اجلنرال ديغول يف مرحلة حامسة من تاريخ فرنسا االستعماري Ordonnancesلألمريات 

واجهت حكومة الكارتل أوىل الصعوبات يف مستعمراا املوجودة فيما وراء البحار بعدما قدمت هذه 
واد اإلسرتاتيجية خلدمة اهود احلريب الفرنسي مما جعل التضحيات و الوفاء املستعمرات احملاربني و العمال و امل

الذي صاحبها طيلة فرتة احلرب الكربى تشد إليها الرأي العام الفرنسي الذي كان يرى من واجب فرنسا أن تقوم 
  8.بتنمية الثروات الطبيعية و رفع املستوى املعيشي للسكان

                                                 
1- Julien (Charles André), L’Afrique du nord en marche…, op.cit,  258.  

 ؟ ال شيء إال استمرارية النظام االستعماري يف اجلزائر، ألنه حينها سنكون يف سنة 1944سنة؟ و حنن يف سنة  20نامج ميتد على مدى ماذا ميكننا أن نفهم من بر  - 2

  ؟؟؟ 1966
  و هل كانت تنقص املسلمني اجلزائريني األخالق؟ - 3

4- Mahsas (Ahmed), Le mouvement révolutionnaire.., op.cit, pp 171-172. 
5- Nouschi (André),  La naissance du nationalisme Algérien.., op.cit, p 138. 
6- Rémond (René), Notre siècle 1918-1995, tome 6, librairie Arthème Fayard, Paris, 1996, p9. 
7- Rémond (René), Notre siècle 1918-1995.., op.cit. ., p 13. 
8- Ibid.., p 94. 
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و مل يكن أحد من اليسار و ال . أت أوىل اهلزات داخل املستعمراتكما أنه يف عهد هذا الكارتل بد
  . فاعتمدت فرنسا على القوة من أجل قمع هذه احلركات الوطنية.اليمني مهيئا ملثل هذه الظروف

مما سبق ذكره يتضح أن فرنسا مل تكن تفكر إطالقا يف تغيري سياستها مع مستعمراا، غري أن مشكل 
جمددا و حبدة خالل ندوة برازافيل، األمر الذي دفع بسلطات فرنسا احلرة إىل اعتماد، يف  متثيل املستعمرات طرح

الشق املخصص للتنظيم السياسي لإلمرباطورية، بضرورة وجود ممثلني عن املستعمرات يف الس الفرنسي املستقبلي 
فرنسا بالتضحيات اليت قدمتها و ذلك اعرتافا من  1.الذي سوف توكل إليه مهمة وضع الدستور الفرنسي اجلديد

كان يهدف هذا الدستور إىل فتح اال أمام كل احلساسيات . املستعمرات خالل السنوات املظلمة من تارخيها
األهلية من أجل التعبري عن انشغاالا و اهتماماا، مبعىن بسيط، إنشاء برملان استعماري أو تأسيس جملس 

  .فيدرايل
 البلدان اليت كانت خاضعة للحماية الفرنسية يف مشال إفريقيا، على األقل ملدة استبعدت مسألة التحرر يف

و قد كتب األمني العام للحكومة الفرنسية . 1946- 1945ال تقل عن أثىن عشر سنة بداية من سنوات 
ونسية و ال ميكننا السماح للحركات املستقلة الت: "، ذا الصدد1946، سنة G.Bidault Chauvelشوفيل، .بيدو.ج

املغربية أن تتطلع إىل حتقيق مبتغاها املتمثل يف إعادة النظر يف نظام احلماية، ألن ذلك من شأنه أن يضعف من 
ميكننا أن نفكر يف شراكة فرنسية عربية فيما خيص إعداد ..سلطتنا و نفوذنا على الصعيدين الدويل و الداخلي

ال ننسى كذلك، أن اإلدارة السياسية لبلد ما مرتبطة .. دان إفريقياالقوانني و كذا املشاركة يف احلياة اإلدارية لبل
ارتباطا وثيقا بطاقمها اإلداري، و هنا، كما هو احلال يف الشأن السياسي، ال بد أن تبق اإلدارة حتت إشراف و 

  2."مسؤولية فرنسا
و بعض القانونيني بعدما أزحيت مسألة التحرر من النقاش السياسي، عكفت الطبقة السياسية الفرنسية 

على وضع أسس لنقاش كبري حول الوضعية القانونية للبلدان اخلاضعة للحماية الفرنسية داخل هذه اموعة 
ألن بلدان مثل املغرب و تونس و الكامرون و اهلند . كولونيالية اجلديدة اليت تسبق قيام اإلحتاد الفرنسي-الفرونكو

ن تلك اليت كانت ممنوحة للمستعمرات و احملافظات الفرنسية، و ذلك الصينية، كانت تتمتع بقوانني خمتلفة ع
  .بالرغم من أن التقليد الفرنسي لإلدماج كان قد صادر مفهوم املراقبة حلساب تسيري إداري مباشر

من  61حبيث أن املادة  3.دون استشارة شعوا" دول مشاركة"لقد أقر الدستور اجلديد هلذه املناطق قانون 
) القرار( حتاد الفرنسي تنص على أن اخنراط دول شريكة يف املستقبل سوف يكون ناجتا عن الفعلمن دستور اإل

                                                 
اليت سوف تصادق على الدستور الفرنسي يف  1946سنة  جوان من 2سوف يرى النور مع انتخاب اجلمعية التأسيسية الثانية يف هذا الدستور  -  1

و جمالس فيدرالية يف  1947سبتمرب  20متهيدا لوضع السلطات الفرنسية ملا عرف بالقانون األساسي للجزائر يف  هذا و سيكون.1946جويلية  24
  :أنظر . .ا وراء البحاراملستعمرات األخرى مل

2- Chauvel, note pour le ministre, 18 mars 1946.( Cité par Valette Jacques...op.cit, p 102.) 
  :ملزيد من املعلومات أنظر كل من . هناك عدة دراسات تطرقت إىل موضوع احلماية و اإلحتاد، خاصة فيما يتعلق باملغرب و تونس -  3

- Borella  François, L’évolution politique et juridique de l’Union..,  op.cit.., p 329. 
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غري أن البعض رجح بأن يكون هذا . الذي حتدده عالقاا مع فرنسا، دون أن يعطي توضيحات حول املسألة
رب أن اتفاقيات احلماية أما البعض األخر، فقد اعت. الفعل عبارة عن اتفاقية جديدة تربط هذه الدول بفرنسا

ما دام أن هناك فرق طفيف بني اإلحتاد و اإلمرباطورية من حيث احملتوى . األصلية تشكل يف حد ذاا فعل شراكة
فرباير  4 يف" اللجنة القانونية لإلحتاد الفرنسي"هذا احلوار القانوين مل ينتهي إال بصدور قرارات كل من .و الشكل

، اليت أقرت الشراكة اآللية مع فرنسا، لكل من تونس و املغرب، حبكم 1949ماي  12يف " جملس الدولة"و  1948
  .1912و  1881اتفاقيات احلماية اليت أبرمت سنوات 

و بدا ذلك . جاء رد فعل الوطنيني و السلطان، يف املغرب، رافضا لفكرة اإلحتاد املقرتحة من طرف فرنسا
التأسيسية، عندما عارضوا فكرة حق االنتخاب الذي منح للجمعية  1946جوان  2واضحا منذ انتخابات 

لدا مل يكن هلم احلق . يتمتعون حبقوق سياسية يف املغرب حيث مل يكن األوروبيون. يف املغربللفرنسيني املقيمني 
  .يف شغل مناصب يف االس املنتخبة احمللية و ال املشاركة يف االنتخابات الفرنسية من خالل إرسال منتخبني

ألن بالنسبة . 1950و  1945خالل زياراته لباريس يف " سيدي حممد"ذا الوضع أوضحه السلطان ه
للمغاربة، يعترب دخوهلم يف اإلحتاد مبثابة رهن سيادم لفائدة هيئة تضم منتخبني من املستعمرات مما يعزز الدور 

إىل االستقالل احلتمي، فإنه سوف  و هكذا، عوض أن يؤدي  الطابع املؤقت للحماية. السياسي ألوروبيي املغرب
  .إمربيالية على املغرب - فرانكوجيسد هيمنة 

 

  لقاء برازافيل يجسد الجمود السياسي الفرنسي -5
  

، يف الوقت الذي كانت فيه سلطات الرباط تقمع 1944جانفي  30افتتحت أشغال هذه الندوة يف 
إىل السلطات الفرنسية لتبث " للبيان من أجل احلرية"ئهم املتظاهرين األبرياء الذين عربوا عن فرحتهم بتقدمي زعما

قام أعضاء ممثلني عن اللجنة الفرنسية للتحرير الوطين، باستدعاء احلكام العامون يف كل املستعمرات حيث  .فيه
وظفون أما بلدان إفريقيا الشمالية الثالث، فقد مثلها م..الفرنسية، يف الساحل و يف إفريقيا الغربية و االستوائية

  .معينون من قبل احلاكم العام للجزائر، و املقيمني العامني لكل من تونس و املغرب
خبري كلهم  30حاكم عام و حكام املستعمرات إىل جانب  20حوايل إن نوعية التمثيل يف هذه الندوة،

و احلقيقة أن .رىمنذ البداية الفرق بني مشال إفريقيا و باقي املستعمرات الفرنسية األخ حيث أظهر 1.موظفون
اللقاء هذا كان موجه أكثر للمستعمرات اإلفريقية األخرى، إال أن توصياته السياسية كانت جائزة على كل 

و قد أوضحت اللجنة الفرنسية للتحرير الوطين أن هذه الندوة ال ميكنها بأي .األراضي االستعمارية دون استثناء

                                                                                                                                                         
- Lampué Pierre, Les territoires associés et les Etats associés suivant la constitution, Paris, 1947. 
- Quoc Dinh N, La question de l’état associé d’après la constitution, in R.J.P.U.F, 1951, p 466. 
- Flory (André), La notion du protectorat et son évolution en Afrique du Nord, in R.J.P.U.F, 1954, p 448. Et 
1955, p 53. 

  
1- De la Gorce (Paul-Marie), Charles de Gaulle, t1.., op.cit.., p 774. 
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الفرنسية، مبعىن أخر املنتخبني من طرف الشعب، عندما تسمح  شكل من األشكال أن حتل حمل السلطة التشريعية
  1.الظروف بتنظيم شؤوم

سلطة فرنسا السياسية "كما أن التنظيم السياسي لإلمرباطورية الفرنسية قد شدد منذ بداية األشغال على 
و حىت التفكري يف . سيةو قطع الطريق أمام أية حماولة انفصالية خارج اإلمرباطورية الفرن" على مجيع مستعمراا

  2.إنشاء حكومة تدير شؤوا بنفسها، يف املستعمرات، غري مقبول يف نظر فرنسا االستعمارية
حيث شدد على . ، كانت واضحةPleven.R" ر. بليفن"إن التصرحيات اليت أدىل ا حمافظ املستعمرات 

نسمع من حني ألخر، بأن هذه احلرب سوف  إننا:" فقال.الطابع الفرنسي للمستعمرات و رفض أية حماولة حتررية
هناك ..فنقول هلم بأنه يف فرنسا االستعمارية الكربى ال توجد شعوب للعتق. تنتهي باستقالل البلدان املستعمرة

غري  3.."سكان، و علينا أن نقودهم مرحلة مبرحلة، إىل امتالك الشخصية و هم ال يريدون سوى استقالل فرنسا
للمستعمرات، و اليت ستبث " الفيدرايل"ك اال مفتوحا أمام إمكانية التنقيب يف املفهوم أنه يف نفس الوقت تر 

  4.فيها حكومة منتخبة مستقبال
نفهم من كل هذه التصرحيات أن اآلمال الشرعية اليت علقها املغاربة على املقاومة الفرنسية قد تبخرت، ما 

فالرسالة كانت واضحة و موجهة .لعام لسياستها يف املستعمراتدام أن فرنسا قد حددت يف لقاء برازافيل اإلطار ا
املصاحل االستعمارية الفرنسية منذ سنة  ، و بدرجة أكثر إىل قوات املتحالفة اليت بدأت ددإىل سكان املستعمرات

" لفرنسيةجلنة اخلالص الوطين ا"، أن 1943الصادرة يف الفاتح من شهر أفريل " مذكرة اجلزائر"و قد جاء يف . 1943
CFLN 5.."احملافظة على األراضي الفرنسية ملا وراء البحار:"قد وضعت من ضمن أهدافها  

أخذت التوصيات االقتصادية و االجتماعية حصة األسد من أشغال الندوة، و جاءت متضمنة  للنتائج 
تعانيه شعوب املستعمرات و ألن زعماء فرنسا احلرة، و على رأسهم ديغول، شعروا بالفقر املزمن الذي .اخلتامية هلا

بظروف التخلف اليت تعيشها هذه املستعمرات و قلة االهتمام اليت توليها اإلدارة االستعمارية ملسائل التطور 
  .االقتصادي و االجتماعي هلذه البلدان

ركزت الندوة يف مشروعها لإلصالحات االجتماعية على النخبة التقليدية املتكونة أساسا من أعيان 
أي استغالل املؤسسات التقليدية املوجودة يف مترير هذه املشاريع . يل و املنتخبني يف االس العامة و الفرعيةاألها

هنا نطرح السؤال . اليت مل تبقى تشد اهتمام الشعوب املستعمرة و ال طبقتها السياسية املمثلة يف حركتها الوطنية
؟ ألن هذا الطرح مثل تراجع حقيقي يف طريقة إدارة  دم إىل األمامملاذا عادت فرنسا إىل الوراء عوض أن تتق: التايل

  .مشاكل املستعمرات و يف طريقة التمثيل احلقيقي للسكان

                                                 
1 - Viard ( R), La fin de l’Empire colonial français, éditions Maisonneuve-Larose, Paris, 1963, p 12.( 160P) 
2 - Michel (H) et Mirkine-Guetzévitch ( B), Les idées politiques et sociales de la résistance, collection esprit de la 
      résistance, PUF, Paris 1954, p 339.(410P) 
3 - Bourguiba (Habib), La Tunisie et la France, éditions Julliard, Paris, 1954, p 202. 
4- De la Gorce (Paul-Marie), Charles de Gaulle, t1.., op.cit.., p 775. 
5 - Busquât (René), De Gaulle-Giraud, éditions Flammarion, Paris, 1967, p 234. 
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مل تكن سوى أدوات يف يد اهليئات " النخب التقليدية"أوضحت التجربة االستعمارية القدمية بأن 
بينما الشباب املتكون تكوينا فرنسيا و املؤهل   1".ويببين وي "االستعمارية، تديرها كيف ما تشاء، فكانوا ينعتون 

  .كان ينتظر أن متنح له الفرصة يف تقلد مناصب مسؤولية كان جدير بأن حيض ا
هناك توصيات أخرى كانت تنص على فتح أبواب اإلدارة أمام املزيد من املوظفني األهايل، غري أن التأطري 

ندوة "و يف األخري، فإن . ال من طرف اإلطارات من املواطنني الفرنسينيال تسري املصاحل إ.ال بد أن يبقى فرنسيا
بتوصياا هذه، قد أقرت على نفسها فشل السياسة الفرنسية يف مجيع امليادين، السياسية و االقتصادية و " برازافيل

  .اسة التعليم، و الشغل و العدالةاالجتماعية و فشل سي
مل ترتك أي جمال للشك حول النوايا احلقيقية " برازافيل" لقاء إن النصوص اليت كانت حمور النقاش يف

محل األفارقة إىل املسؤولية التامة اليت سوف "..فهي حددت منذ البداية اللعبة يف شكل .لفرنسا جتاه مستعمراا
تظهر و جعل شخصية البلدان الفرنسية ملا وراء البحار .متكنهم من احلفاظ على عادام و مؤسسام اخلاصة

  2.داخل نظام فدرايل، يربز بوضوح الشراكة املوجودة بني املستعمر و املستعمرة
 
  

                                                 
1 - Echaoui (Mohamed), Evolution de .., op.cit, p 95. Et cité avant cela par Abou Kacem Saadallah. Voir : 

  .64، ص ……سعد اهللا أبو القاسم، احلركة الوطنية اجلزائرية - 
". فدرالية"و دول " أوطان إفريقية" بروز املستقبلية حنو، أن فرنسا تريد توجيه سياستها "برازافيل"كان واضحا من وراء النصوص املقرتحة يف ندوة  -  2

  :أنظر إىل. الربيطاين، و إمنا على الطريقة الفرنسية اليت ال تريد أن تتخلى عن مستعمراا مهما كلف ذلك" الدومنيون"لى شاكلة ليس ع
- De la Gorce Paul-Marie, Charles de Gaulle, t1.., op.cit.., pp 774-775. 
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        و االجتماعيةو االجتماعيةو االجتماعيةو االجتماعية    االقتصاديةاالقتصاديةاالقتصاديةاالقتصادية    اآلثاراآلثاراآلثاراآلثار
        

 على سكان شمال إفريقياعلى سكان شمال إفريقياعلى سكان شمال إفريقياعلى سكان شمال إفريقيا
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  دــ����
  

 م، و معانااليت كان عليها املسلمون يف مشال إفريقيا بالرغم من الصعوبات االقتصادية و االجتماعية

كيف   واعرف ماليومية جراء نقص الغداء و مشاكل التموين و ارتفاع األسعار و انتشار السوق السوداء، إال أ

يف ذلك أمل التخلص من الوجود  ممنها روحا للصمود و املقاومة، حيذوه ون هذه الظروف و جيعلونيواجه

لوطنيني، اإلعالن عن قرب موعد و دعم هذا األمل عند ا. و إىل األبد ماالستعماري الفرنسي على أرضه

سان "يف مصر، و الذي سيشهد ميالد اجلامعة العربية، و كذا انعقاد مؤمتر " هليوبوليس"انعقاد مؤمتر 

و جيسد مبادئ  و للحركة االستعمارية يف العامل الذي كان يفرتض أن يضع حدا ائيا للحرب" فرانسيسكو

   .ميثاق األطلسي على أرض الواقع

االقتصادية لبلدان مشال  البىنال خيتلف اثنان على أن الوجود الفرنسي قد حول حتويال عميقا  كما  

. مسح هذا التحديث بانطالقة دميغرافية ال سابق هلا حيث.و طبع ثقافته بقوة و غري حىت من مظهره.إفريقيا

 بتمدينمسح مما . 1880خالل الثالثني سنة األخرية ، و ثالث مرات منذ مرتني فقد تضاعف عدد السكان 

بني قوي، جامعا ما بني ربع السكان و ثلثهم يف مدن مثل؛ الدار البيضاء و اجلزائر و تونس، و اليت تعد من 

يف العام ال  %3.5و  2متواضعا إمجاال ما بني  النمو الكلي لإلنتاج يف املقابل بقي. أكرب املدن اإلفريقية

  1.رداءة النتائج و عة اجلهودمنوذج اخليارات االستعمارية، رغم س فهو. حسب البلدان و الفرتات الزمنية

بقي اقتصاد بلدان مشال إفريقيا مرتبط باالقتصاد الفرنسي خاصة من ناحية التجارة اخلارجية اليت   

مما يعطينا صورة واضحة عن طبيعة  يف العالقات بني فرنسا و مستعمراا، فرضها النظام اجلمركي املطبق

و مل يكن هذا النظام اجلمركي متشابه يف البلدان الثالثة، غري أن التفوق الفرنسي .داخل هذه البلدانالتجارة 

  2.يبدو واضحا فيه

مراكش، و بني البلد و األخر ما يقارب  و بعدها تونس مث على اجلزائر ن االستعمار الذي استوىلإ

لكن مبا . مزمنا قفرا تشهد يف غالب األحيانالزراعية يف مناطق كانت  ساليبني عاما، قد طور بالتأكيد األثالث

يف طورات يف الزراعة بطيئة أن هذه الثورة الزراعية تركزت يف أراضي االستعمار وحدها تقريبا، فقد كانت الت

   . عام حسب الفرتات املختلفةيف ال %2.5و  1تراوحت بني حيث ، العموم

ن ركود أليف اجلزائر و تونس،  تراجعا يف وترية اإلنتاج، خاصة 1930منذ عام  شهد القطاع الزراعي

. الدميغرايف وما حتت نسبة النم تراجع إىل مستوى ي الذيالزراع يف اإلنتاجعميقا الزراعة التقليدية ترك تأثريا 

، كما أو زادت قليال ،ئريف اجلزا ، كما هو احلالبقيت ثابتة يف املناطق الريفيةلزراعي مع أن نسبة اإلنتاج ا

إىل  كبرية أدت يف النهاية صعوباتعن املتوسطة  حيث تطلعنا األرقام،املغربتونس و  كل من  يف حدث

  .عند املسلمنيضي االستعمار و الزراعة بني أرا يف التوازن اختالل حدوث
                                                 
1- Samir (Amin), Le Maghreb moderne.., op.cit.., p 22. 
2- Gallissot (René), L’Economie de l’Afrique du Nord, QSJ, PUF, Paris,1964, pp 32-33. 
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يف  % 6سنويا يف اجلزائر و تونس و  %3كان تطور اإلنتاج الصناعي و البناء أسرع، فهو يرتاوح بني 

جعل االستعمار من بالد املغرب منتجا عامليا للفوسفات و احلديد . لكنه هو األخر مل يكن متناسقا. مراكش

أصبحت مناجم اجلزائر و تونس، و هي أكثر فقرا و  1930إال أنه منذ عام . و بعض املعادن غري احلديدية

بينما حلت حملها مناجم مراكش حىت اية الفرتة االستعمارية و ما . ركود أحيانا على طريق النفاذ، يف حالة

  .بعدها

و ينحط غالبا دون أن حتل حمله حقا صناعة . أما العمل احلريف التقليدي فيشهد ركودا يف كل مكان

ما يزال املغرب متأخرا جدا يف امليدان الصناعي، فلم . ال بل حيصل ذلك لصاحل االسترياد. التحويل الكربى

هنا أيضا استدرك تأخره ( ية الثانية تنشأ إال بعض الصناعات الغذائية و امليكانيكية، ال سيما بعد احلرب العامل

ن ليس مثة صناعة أساسية ، لك)1953و  1948بالنسبة للجزائر خالل مخس سنوات، و بالتحديد بني عامي 

عام  و حبلول.ما تزال غري متوفرة) مثال كالنسيج( قطاعات كاملة من الصناعة اخلفيفة  هناك بل أن واحدة،

يف تقدم الكهرباء و البناء أما .من الناتج احمللي غري الصايف %8 إىلمل تصل كانت الصناعة الكربى   1955

  .باألشغال الكربى املتعلقة بالبنية التحتية، فقد كان سريعا املرتبط األورويب منه خاصة، احلواضر

 تيف جماال و مسح ببلوغ حصة العمل احلريف إىل وجود ديناميكيةخراج املعادن و البناء است أدى

. %30إىل  %45- 40تدرجييا من  ةحصة الزراع يف املقابل تراجعت . 1955عام  %25 بنسبة بناءالصناعة و ال

يف اليت حصلت الفروق البنيوية العميقة  ة عنحضاو  صورةاملقارنة بالبلدان الصناعية املتقدمة  و تعطينا هذه

 حسب اجلدول مع فرتة خروج االستعمار من تونس و املغرب، و اندالع الثورة يف اجلزائر، القطاع الثاين

  1:املوايل

   1955 سنة من االحتالل إلى في بالد شمال إفريقيا بنية اإلنتاج الصناعي: الجدول
  )1(البلدان الصناعية المتقدمة   1955سنة   طبيعة النشاط

 %10إلى  5من  %17  اإلنتاج المنجمي

  %10إلى  5من   %19  الصناعة الصغيرة -الحرف

  %70إلى  65من   % 34  الصناعة الكبرى

  %4إلى  2من   %6  الكهرباء

  %15إلى  12من   %24  األشغال –البناء 

  %100  %100  إنتاج صناعي: المبلغ اإلجمالي

 أ و أوروبا الغربية.م.و) 1(

  

اإلنتاج املنجمي  سوى دورا ثانويا، بينما حيتل ال تؤدي الصناعة الكربى يف بلدان مشال إفريقيا إال أن

  .و البناء دورا أهم مما يف البلدان املصنعة تصنيعا عاليا

                                                 
1- Samir (Amin), Le Maghreb moderne.., op.cit.., p 25. 
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حيث .1940ظهرت املالمح األوىل للصعوبات االقتصادية مع بداية احلصار الربيطاين مع مطلع صيف 

ة إىل هذا املكان و انتزاعه من بدأت الربقيات تصل يف كل االجتاهات معلنة عن ضرورة إرسال املواد الغذائي

ذاك املكان، و احلقيقة أن املرتوبول كانت متثل أمهية بالنسبة للسلطات االستعمارية اليت راحت تراسل سلطاا 

  1).الغزوات حاليا" (منور"يف املغرب بإرسال كميات من املواد الغذائية عرب ميناء 

و ألن مشال إفريقيا مل حتضر للعيش على وقع ندرة بعض املواد الضرورية، اضطرت السلطات  

هذه املواد حىت تتمكن من مساعدة املرتوبول على حتقيق  Rationnement" تقنني"الفرنسية إىل اللجوء إىل عملية 

س، خاصة مع اشتداد األزمة فوق الرؤو " داموقلس"مبثابة سيف فكانت قضية التموين .نوع من التوازن الغذائي

عندما حطت قوات فرنسية متجهة إىل " تبسة"ما اشتكى منه سكان مدينة  يف مناطق عديدة، هذا الغذائية

 تونس رحاها يف املدينة و قامت حبجز كل املواد الغذائية اليت كانت موجودة يف املدينة لدرجة أن املواد ذات

و  . شيئا الستهالكه سكان املدينة دالوضع على حاله فلن جي اراستمر  االستهالك الواسع قد نفذت، و مع

  2.كان احلال كذلك بالنسبة لغالبية املدن يف اجلزائر و تونس و املغرب

تواصلت معاناة اجلزائريني مع هذه األوضاع اليت فرضتها احلرب، لدرجة أن حكام العماالت راسلوا 

فجاء تقرير حاكم .احلاكم العام يف مناسبات عديدة لينذروا بوضع كارثي إذا ما استمرت األمور يف هذا االجتاه

أما يف عمالة اجلزائر .واد الضرورية،  ليشدد على قرب نفاذ كل املخزون من املBoujard" بوجار"عمالة وهران 

بينما راسل حمافظ شرطة مدينة قسنطينة .اجللود ندرةفقد اشتكى حىت صناع األحذية يف مدينة اجلزائر من 

املواد الغذائية و أم يهددون  ندرةاجلهات الوصية بتقرير تضمن الشكاوي اليت تقدم ا جتار املدينة بسبب 

  3.بغلق حمالم

، وضعية اقتصادية صعبة يف مشال إفريقيا، 1940أوجد احلصار الذي فرضته بريطانيا بداية من كما 

حيث تأثرت العالقات التجارية كثريا بفعل هذا احلصار بني فرنسا و مشال إفريقيا، مما جعل عملية التموين بني 

أن تلعبه هذه  ي كان ممكنعف الدور الذأض ا خاصة يف املستعمرات، مماالضفتني ترتاجع إىل أدىن درجا

  . املستعمرات

كما استغلت الواليات املتحدة األمريكية هذه الظروف إلبرام اتفاقية متوين مع السلطات الفرنسية يف 

 4".ويغان - اتفاق موريف" و قد عرف االتفاق بـ. ، حتسبا لتحضري بلدان مشال إفريقيا للحرب1941فرباير 

Accord Murphy-Weygand. 

                                                 
1- ANOM, 3cab/3, Télégramme official Alger de Rabat, du 10 aout 1940. 
2- ANOM.., Rapport journalier du 19 septembre 1939, ville de Tébessa.(Photo 5651/C.M 1) 
3- ANOM.., Voir en annexe n° 17, les rapports et doléances des 3 départements.(Photo 5661 +) 

أمريكيني يف كل مشال إفريقيا ملعاينة " قناصل"كما نصت االتفاقية على تنصيب . ستريادكان ينص هذا االتفاق على تبادل السلع عن طريق اال -  4

غري أنه يف حقيقة األمر، كانت نوايا األمريكيني ربط عالقات مع املواطنني األوروبيني و األهايل يف مستعمرات . عملية توزيع السلع على املواطنني
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الندوة االقتصادية لشمال "، فور تنصيب نفسها على عرش فرنسا، إىل عقد "فيشي"ومة سارعت حك

، و اليت قدمت نتائجها كما يلي على شكل مقرتح "فيشي"بـ 1940 نوفمرب 16و  15و  14إفريقيا، اتمعة أيام 

فيما خيص تقديرات اللجنة  فجاءت 1. يتوجب تطبيقه ما دام يسهر على تنفيذه أمني الدولة املكلف بالتموين

قنطار  653000قنطار  بالنسبة للجزائر و  920000، بالنسبة للقمح اللني، على أساس توفر 1941- 1940محلة 

قنطار  380000(قنطار منها  2000000و املغرب Florence Aurore) أورور فلورنس(غالبيته   بالنسبة لتونس

  Florence Aurore.2" أورور  فلورنس"

قررت ختصيص كل هذه الكميات لتموين املرتوبول باستثناء اقتطاع كمية " فيشي"إدارة  غري أن

مناصفة بني تونس و املغرب و منحه للجزائر، اليت قد تدعم حبصة إضافية  "فلورنس"قنطار من قمح  300000

  3.خالل الندوة املقبلة املزمع عقدها أواخر شهر ديسمرب أو مطلع شهر جانفي" أورور"من قمح 

قنطار، بينما يالحظ  1100000أما فيما خيص القمح الصلب، فاملتوفر عند تونس و اجلزائر يعادل 

قنطار من القمح الصلب بالنسبة للمغرب الذي يعوض هذا العجز باستهالك أكرب للقمح  1310000عجز بـ 

 4.و ختصص هذه الكميات للمرتوبول على شكل قمح و دقيق.اللني و الشعري

قنطار بالنسبة لألوىل و  2100000بالشعري، فإن اجلزائر و تونس تعانيان من عجز يقدر بـ فيما يتعلق 

قنطار يضاف إليها مليون قنطار سوف يقتطع من  1250000بينما املغرب ينتظر .قنطار بالنسبة للثانية 460000

االحتياطات من الشعري ،  ال ميكن جتنيد هذه Billet" بيلي"و حسب السيد .ملسلمنياملتخفي لدى ا خزونامل

 :إال إذا توفرت الشروط التالية

  .ةميف حال تتحسن أفاق احملصول للسنة القاد- 

  .إذا توفرت كميات كافية من الوقود يف املغرب ليتمكن من جتميع و نقل احلبوب - 

  .وحدة 5000000إذا مت إجياد حلول ملشكلة األكياس اليت قدرت احتياجات املغرب منها حبوايل  - 

توزيع ما  أن يتكفل املغرب بتزويد السوق بكل ما ميلك من خمزون على أن يتم ما مت االتفاق علىك  

  :النحو التايل بلدان مشال إفريقيا و املرتوبول وفق هو متوفر من الشعري على

  .قنطار املقررة سابقا 500000مبا يف ذلك .. قنطار  800000.. اجلزائر- 

  .قنطار املقررة سابقا 150000مبا يف ذلك .. قنطار 260000.. تونس - 

                                                                                                                                                    
لظروف مناسبة تسمح بالعودة إىل احلرب ضد األملان، حىت و إن كان تزويد الكولون و األهايل مشال إفريقيا من أجل مجع املعلومات حتسبا 

  :أنظر كل من.بالقماش و الشاي و السكر و خاصة، الوقود من األسباب اليت أدت إىل إبرام هذا االتفاق االقتصادي
- Reibell Charles, La vérité sur les origines du débarquement.., op.cit.., pp 7-8. 
- Echaoui Mohamed, Evolution de .., op.cit, p 69. 
1- ANOM, GGA, 3cab/3, Etat Français, Vichy le 28 nov. 1940, conférence économique nord-africaine.  
2- Ibid.., p1. 
3- Id.., p 1. 
4- Id.., p1. Voir annexe n° 18.(Photo 5615/ C.M 1). 
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  1.قنطار املقررة سابقا 100000مبا يف ذلك .. قنطار 300000..املرتوبول - 
  

  أ��م إ�رازات ا��رب ا�����د�� و ا��������ا��زار�ون  :أو�
  

فقد أفرزت . للحربو مما ال شك فيه، أن االقتصاد اجلزائري قد تأثر إىل درجة كبرية بالظروف العامة 

من ذلك أن حالة هؤالء . احلرب العاملية الثانية واقعا مرا يربز مدى درجة هذا التأثر على حياة اجلزائريني

اجلزائريني قد زادت تعقيدا لدرجة بروز مظاهر الفقر و اجلوع و انتشار األمراض و األوبئة يف الوسط اجلزائري 

لسياسات املختلفة اليت انتهجتها اإلدارة االستعمارية للقضاء على الذي أصبح يعيش وضعية مزرية ناجتة عن ا

  .ت تنتشر عند اجلزائرينيروح املقاومة اليت بدأ

. و بقدر ما كانت مسامهة اجلزائريني يف احلرب كبرية، بقدر ما كلفتهم خسائر بشرية و مادية أكرب

عنها، بدليل التصريح الذي أدىل به األمر الذي صعب على فرنسا جتاهل هذه اخلسائر أو حىت غض الطرف 

مسامهتها  حتمل اجلزائر عبء: "قائال األمني العام للشؤون االقتصادية لدى احلاكم العام للجزائر عندما صرح

الكبرية يف حترير املرتوبول، و على فرنسا أن تبذل جهدا أكرب جتاه اجلزائر، حىت تتمكن من حتقيق مستوى 

  2..."معيشي أفضل و مناسب

حيث عاىن اجلزائريون وضعا اقتصاديا و . العاملية الثانية واضحا يف كل مناطق البالد با تأثري احلر بد

اجتماعيا صعبا جتلى بوضوح يف حيام اليومية و مشل جماالت خمتلفة، كندرة املواد الغذائية، و املواد األولية 

و اخللل الذي أصاب عملية التموين  3الضرورية لالستعمال اليومي املنزيل، خاصة منها الفحم و اخلشب،

الذي كان يتم وفق نظام البطاقات الذي فرضته اإلدارة االستعمارية على السكان،  4العائلي باملواد الغذائية،

فارتفعت الضرائب و . حىت يتمكنوا من التزود باملواد الغذائية الواسعة االستهالك و األلبسة إىل ما شابه ذلك

خاصة منها مرض تقلصت فرص العمل و انتشرت ظاهرة السوق السوداء و معها األمراض و األوبئة الفتاكة، 

  Typhus.5" احلمى الصفراء"

فانعكست هذه الظروف على اجلزائريني الذين باتوا على أبواب التمرد و العصيان من شدة حالة 

اليأس اليت انتابتهم، و قد عرب عن ذلك الوضع أحد اجلزائريني يف رسالة، جمهولة املصدر، بعث ا إىل 

أيها السادة النواب و مستشارو البلدية، أدوا : " يقول فيها 1942 فرباير املستشارين املسؤولني يف بلدية وهران يف

تلو  دأن تقتلونا دفعة واحدة، أهون لنا من أن منوت الواح.. واجبكم و اعدلوا بني الناس دون متييز عرقي

 6..."األخر على نار هامدة

                                                 
1- ANOM, GGA, 3cab/3, Etat Français, Vichy le 28/11/1940, conférence économique nord-africaine. 
2-  A.W.O, Dossier presse, L’Echo d’Oran du 24/07/1945. 
3 - A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE N° 431 du mois d’Août 1941. 
4 - A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE N° 42 du mois de janvier 1942. 
5 - A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE N° 585 du mois de novembre 1941. 
6 - A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE N° 112 du mois de février 1942. 
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ة و االقتصادية حرجة، و قد فاحلالة الغذائي. يف الواقع، إن احلكومة االستعمارية كانت قلقة جدا

وجدت جذورها بعد انتهاء احلرب الكربى، أي احلرب العاملية األوىل، أين كانت البالد تتخبط يف أزمات 

فهذه احلكومة مل يكن لديها برنامج شامل و جاد لسياسة اقتصادية، خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار  1.متتالية

و اجتماعية تقنع ا  1941،2راعة يف املنطقة الغربية يف منتصف سنة الوضعية الكارثية اليت كانت عليها الز 

لذلك، فال أوضاع احلرب و ال تلك اليت جاءت بعدها كانت  . اجلزائريني املسلمني و جتعلهم يثقون يف وعودها

  3.كفيلة بتغيري حياة اجلزائريني حنو األفضل

لعملية التسلط على الشعوب املستضعفة، من مجيع " األسلوب املطلق"ظاهرة االستعمار  تمثل كما  

و فيما يتعلق بفرتة دراسة موضوعنا، تعرضت خمتلف . جوانب احلياة االجتماعية و االقتصادية و الفكرية

و هي جريدة فقد صورت إحدى الصحف االستعمارية يف غرب البالد، . األقالم إىل وضعية اجلزائريني الصعبة

نعم إن البؤس : "، الوضع االقتصادي عشية اندالع احلرب العاملية الثانية على النحو التايل" وهران الصباح"

.. إننا نشاهد هروب مجاعي لألهايل من الدواوير حنو املدن..ينتشر يف كل جهة، و األهايل هم أول الضحايا

  4..."إا قوافل من املتسولني

بأحسن أحوال عما كانت عليه  تصادية للجزائريني بعد انتهاء احلرب العاملية األوىلمل تكن احلالة االق  

حيث بقي اجلزائريون يعانون من تبعات احلرب، و اليت زادا صعوبة، الظروف الطبيعية و األزمة .أثناءها

ساحات الزراعية و األمر الذي أدى إىل اخنفاض احملصول الزراعي و تقلصت امل.1929االقتصادية العاملية لسنة 

و كان .النشاط الزراعي و ارتفاع أعبائه ةهجر عدد من الفالحني أراضيهم بسبب ارتفاع تكاليف ممارس

للجفاف الذي أصاب العديد من مناطق البالد أثاره يف وقوع كارثة ااعة اليت أودت حبياة العديد من 

  5.ة األوىلاجلزائريني خالل العشرية اليت أتبعت اية احلرب العاملي

بفعل الظروف املناخية القاسية  1929بقي االقتصاد اجلزائري يعاين من تبعات احلرب إىل ما بعد سنة   

باإلضافة إىل التضخم الذي عمق من شدة األزمة . و تقلص املساحات املزروعة و تراجع احملصول الزراعي

االقتصادية، حيث دفع بعدد من الفالحني اجلزائريني إىل التخلي عن أراضيهم و نشاطام الفالحية ألسباب 

  6.ضعيفة و قلة البذورمرتبطة بارتفاع األعباء و بالوسائل ال

جتلى الظرف االقتصادي و الوضع االجتماعي يف فرتة ما بعد احلرب العاملية األوىل يف صور متضحة   

املعامل جسدا الوضعية الدميغرافية و مسألة بيع األراضي و انتشار ااعة و الفوضى اليت سيطرت على 

                                                 
1 - Rey-Goldzeiguer(Annie), Aux origines de la guerre..,  op.cit, p 31. 
2- A.W.O, Dossier presse, L’Echo d’Oran, « Chronique Agricole », p 02, du 27 avril 1941. 
3 - Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme..,  T2…, op.cit, p 736. 
4- A.W.O, dossier presse, Oran Matin, du 18 février 1934. 
5- A.W.O, Dossier presse, l’Echo d’Oran, « Famine dans les rues d’Oran », décembre 1920. Le journal parlait 
de 27 cadavres découvert dans les rues d’Oran. 
6- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp..,  T2.., op.cit.., p 293. 
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ت مبهمة بفعل استمرار القوانني االستثنائية اليت سنتها املنتجات، إىل جانب وضعية اجلزائري املسلم اليت بقي

فرنسا من قبل، على غرار القانون السلطاين و قانون األهايل، إىل جانب قضية اخلدمة العسكرية و دفع 

أما جمال احلريات العامة للجزائريني فكانت شبه منعدمة .الضرائب و مسألة التوظيف اليت أرقت كثريا اجلزائريني

 1.ت التجمع و الدين و الصحافة و التنقل و التعليميف جماال

غري أن البعض من رجاالت االستعمار، حاول ربط املشكل االقتصادي الذي تتخبط فيه اجلزائر 

، أمام اللجنة اإلدارية للبنك Escalier" إسكالييه"بعوامل معينة حيث جاء يف تقرير املدير العام لبنك اجلزائر 

إن األزمة ال تعود إىل قلة اإلنتاج أو رداءة نوعيته، و إمنا تتمثل : "يلي عشية احلرب ماحول الوضع االقتصادي 

و قد دخل االقتصاد  2..."، أي أن املسألة هي مسألة أسعاراملنتجاتيف كيفية إجياد الطرق لتصريف هذه 

    3.دامت إىل غاية مطلع اخلمسينات 1930الوهراين مرحلة ركود بداية من سنة 

الذين شهد عددهم يف نفس , صاحب هاتني العشريتني تدين متوسط املستوى املعيشي للسكانكما 

هلذا الركود االقتصادي  األساسي سببكل تراجع اإلنتاج الزراعي الو قد ش. %50الفرتة، ارتفاعا قدر بنسبة 

 هذه كلها عوامل سامهت. ثانيةاملتواصل، باإلضافة إىل تداعيات األزمة االقتصادية العاملية، مث احلرب العاملية ال

  4.من اإلنتاج الزراعي زائريةيف تشتيت طرق الصادرات اجل

أدى تدهور الوضع االقتصادي إىل انتشار مظاهر سلبية وسط اتمع اجلزائري وصلت إىل حد  

للمطالبة بالعمل   ووز و تيزي  سيدي بلعباس ناجلزائريني و األوروبيني يف مدمن  اآلالفحيث خرج . التظاهر

 50000مما دفع بالس العام املصادقة على تقدمي مساعدات مالية قدرت بـ. من أجل توفري الغداء لعائالم

   .أوال، مث اجلزائريني،ثانية 5فرنك لكل من األوروبيني،
  

  ا����ود ا��ر!  �رھن ا����دة ا�����د�� - 1
  

فقد أفرزت احلرب العاملية . بالظروف العامة للحرب اجلزائري قد تأثر مما ال شك فيه، أن االقتصاد

قد زادت تعقيدا  اجلزائرينيحالة من ذلك أن . اجلزائرينيالثانية واقعا مرا يربز مدى درجة هذا التأثر على حياة 

اجلزائري الذي أصبح يعيش وضعية  نتشار األمراض و األوبئة يف احمليطلدرجة بروز مظاهر الفقر و اجلوع و ا

ناجتة عن السياسات املختلفة اليت انتهجتها اإلدارة االستعمارية للقضاء على روح املقاومة اليت بدأت  مزرية

  .تنتشر عند اجلزائريني

                                                 
1- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme algérien, T1, 1919-1939, EDIF 2000... Op.cit.., pp 19-33. 
2- Fontanille (Henry), « Situation économique des départements Algériens » in Dépêche Oranaise, N° 8273,   
  année 1936.Et voir aussi du même auteur l’article : « Le nouveau statut viticole et la viticulture                     
  algérienne », In Questions Nord-africaine, Juin 1935, pp 51-63. 
3 - S.E.D.I.A, Etude du développement économique de l’ouest Algérien, Novembre 1959, pp 31-57. In           
     C.D.E.S./ Bibliothèque. 
4 - S.E.D.I.A, Ibid. 
5- Archives de la commune de Sidi Bel Abbes, Boite année 1935, Délibération du conseil municipal en           
     session ordinaire en date du 29/01/1935, sous-préfecture de Sidi Bel Abbes, N° 1958, du 15/02/1935.  
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. كلفتهم خسائر بشرية و مادية أكرب  اجلزائريني يف احلرب كبرية، فذلك يعين أا كانت مسامهة  إذا

ىت غض الطرف عنها، بدليل التصريح الذي أدىل به األمر الذي صعب على فرنسا جتاهل هذه اخلسائر أو ح

حتمل اجلزائر عبء مسامهتها : "األمني العام للشؤون االقتصادية لدى احلاكم العام للجزائر عندما صرح قائال

، حىت تتمكن من حتقيق مستوى ينيالكبرية يف حترير املرتوبول، و على فرنسا أن تبذل جهدا أكرب جتاه اجلزائر 

  1..."و مناسبمعيشي أفضل 

و لو يف بعض األحيان كان . احلرب العاملية الثانية الذي أفرزته تأثريال عاشت كل مناطق البالد هذا

اجلزائريون وضعا اقتصاديا و اجتماعيا  حيث عان .هناك تفاوت يف األزمات الغذائية بني العماالت الثالث

صعبا جتلى بوضوح يف حيام اليومية و مشل جماالت خمتلفة، كندرة املواد الغذائية، و املواد األولية الضرورية 

و اخللل الذي أصاب عملية التموين العائلي باملواد  2لالستعمال اليومي املنزيل، خاصة منها الفحم و اخلشب،

كان يتم وفق نظام البطاقات الذي فرضته اإلدارة االستعمارية على السكان، حىت يتمكنوا من   الذي 3الغذائية،

فارتفعت الضرائب و تقلصت فرص . ما شابه ذلكالتزود باملواد الغذائية الواسعة االستهالك و األلبسة إىل 

احلمى "منها مرض العمل و انتشرت ظاهرة السوق السوداء و معها األمراض و األوبئة الفتاكة، خاصة 

  Typhus.4" الصفراء

فانعكست هذه الظروف على اجلزائريني الذين باتوا على أبواب التمرد و العصيان من شدة حالة 

اليأس اليت انتابتهم، و قد عرب عن ذلك الوضع أحد اجلزائريني يف رسالة، جمهولة املصدر، بعث ا إىل 

: " يقول فيها 5و اليت حولت إىل احلاكم العام يف اجلزائر1942اير املستشارين املسؤولني يف بلدية وهران يف فرب 

أن تقتلونا دفعة .. أيها السادة النواب و مستشارو البلدية، أدوا واجبكم و اعدلوا بني الناس دون متييز عرقي

  6..."واحدة، أهون لنا من أن منوت الواحد تلو األخر على نار هامدة

فاحلالة الغذائية و االقتصادية حرجة، و قد . االستعمارية كانت قلقة جدان احلكومة إ ،الواقع يف

وجدت جذورها بعد انتهاء احلرب الكربى، أي احلرب العاملية األوىل، أين كانت البالد تتخبط يف أزمات 

عتبار فهذه احلكومة مل يكن لديها برنامج شامل و جاد لسياسة اقتصادية، خاصة إذا أخذنا بعني اال 7.متتالية

و اجتماعية  1941،8عتبار الوضعية الكارثية اليت كانت عليها الزراعة يف املنطقة الغربية يف منتصف سنة اال

لذلك، فال أوضاع احلرب و ال تلك اليت جاءت . تقنع ا اجلزائريني املسلمني و جتعلهم يثقون يف وعودها

  9.بعدها كانت كفيلة بتغيري حياة اجلزائريني حنو األفضل
                                                 
1-  A.W.O,  Dossier presse, L’Echo d’Oran du 24/07/1945. 
2 - A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE N° 431 du mois d’Août 1941. 
3 - A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE N° 42 du mois de janvier 1942. 
4 - A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE N° 585 du mois de novembre 1941. 
5- ANOM, GGA, Série H, 9H32, lettre transmise le 18 février 1942 par courrier confidentiel au GGA. 
6 - A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE N° 112 du mois de février 1942. 
7 - Rey-Goldzeiguer (Annie) Aux origines de la guerre.…, op.cit.., p 31.  
8- A.W.O, Dossier presse, L’Echo d’Oran, « Chronique Agricole », p 02, du 27 avril 1941. 
9 - Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme.., T2…, op.cit, p 736. 
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يعاين من تبعات احلرب بشكل أكثر حدة  ، الذي تسيطر عليه غالبية الكولون،ع الزراعيأصبح القطا 

بسبب نقص املواد األساسية، كالوقود و مواد التشحيم و الزيوت و قطع الغيار و األمسدة املساعدة على 

لة و تساهم يف توفري املساحات الزراعية املستغ 4/5تدعيم زراعة احلبوب و الكروم، اليت متثل مع زراعة الزيتون 

باإلضافة إىل األسالك و اجللود، الضرورية لتحريك عجلة القطاع . العيش خلمسة مسلمني من أصل سبعة

1.الزراعي ككل
 

كما عان القطاع من أزمة حادة فيما خيص اليد العاملة الزراعية بفعل عملية التجنيد اليت شهدا 

تطلبت اخنراط عدد كبري من الرجال يف صفوف اجليوش املقاتلة ، و اليت 1943و  1942اجلزائر خالل سنوات 

و زيادة على ذلك، مل جيد الفالحون ما يلبسونه من ألبسة ألن الرواتب اليت  .يف احلملة اليت شنت على تونس

أصبحت تدفع يف األرياف مل تعد تتماشى مع حجم الزيادة اليت عرفتها السعار، و كأن األمر عاد بنا إىل 

  2.ظروف احلرب العاملية األوىل
  

  ا'رض �ؤرق ا��زار��ن �#"�� - أ
  

احتل النشاط الزراعي مكانة خاصة يف االقتصاد اجلزائري و يف احلياة اليومية للجزائريني،ألنه القطاع   

مسألة  إن احلديث عن. األكثر تشغيال بالنسبة هلم، و يف املقابل، مثل أهم مصدر للثروة بالنسبة للكولون

الك و طبيعتها و األشكال املختلفة يف اجلزائر موضوع شائك، قد جيرنا إىل البحث عن جذور هذه األم األرض

كيفية تعامل الدولة، آنذاك،   موعدا معلنا العهد العثماين  و قد ضرب. عملية حتديد هذه امللكياتاليت اختذا 

مع الفالحني اجلزائريني الذين كانوا يستغلون هذه األراضي قبل جميء االستعمار الفرنسي، الذي حطم البنية 

حيث أصاا يف الصميم من الناحية املادية و االقتصادية و التجارية و حىت الناحية  االجتماعية اجلزائرية،

  .ثار ال زالت قائمة إىل يومنا هذااملعنوية، فكان هلا انعكاسات و أ

كانت تشغل " امللكية العقارية"مسألة األرض حيزا كبريا يف حياة اجلزائريني، ما دام أن قضية  احتلت

و يف نفس الوقت هي أساس املنظومة  .معا الكولون و اإلدارة االستعمارية والسكان املسلمني  بال

القانون "و قد توقفت العملية التنظيمية اليت جاء ا   3.االستعمارية اليت  جاءت ا فرنسا إىل اجلزائر

و من خالل النتائج املتوصل . عملية 142حبوايل  1919خالل فرتات احلرب،مث عادت لتستأنف سنة " السلطاين

، فقد أوضحت جليا أن الكفة بدأت متيل لصاحل املسلمني اجلزائريني ، من خالل عمليات بيع 1919إليها سنة 

حيث شرع اجلزائريون يسرتجعون بعض األراضي على حساب الكولون األمر الذي  4و شراء األراضي بالعقود،

                                                 
1- Nouschi (André), L’Algérie amère 1914-1994, éditions de la maison de la science, Paris, 1995, p 133. 
2- Ibid.., p 133. 
3- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme algérien, T1.., op.cit.., p 20 
4- A.W.O, Situation générale de l’Algérie, année 1919, pp 547-548. 
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حتديد عملية اسرتجاع املسلمني ألراضيهم و منعها كذلك على الذي جعل الس األعلى الفرنسي يقرتح 

    1.األجانب" السماسرة"

تعددت أساليب النهب و السلب ألراضي اجلزائريني من طرف اإلدارة االستعمارية، اليت حتايلت   

الرعوية و  الزراعية واالقتصادية الرأمسالية، لنزع األراضي  منها الطرق و حىت 2،غري قانونية،بطرق قانونية و 

 كما أن.و كان ذلك ضمن املخطط االستعماري الكبري الذي كان يرمي إىل إجناح سياسة االستيطان.الغابية

الشعب اجلزائري و  فقاران وراء احملاوالت العديدة إلاألسلوب االستعماري يف تطبيق هذه السياسة هو الذي ك

حىت تتمكن فرنسا من القضاء على النظام التقليدي مللكية " حمتشدات مجاعية"إخضاعه و تنظيمه داخل 

و كانت أول حماولة لتحطيم البنية  ! األرض لتحول بذلك اجلزائريني إىل عمال زراعيني عند الكولون اجلدد

مييز بني خمتلف أشكال نزع األراضي بصفة مجاعية و و هنا، ينبغي علينا الت 3.االجتماعية للشعب اجلزائري

، و بني الوسائل االجتماعية و "السماسرة"األشكال األخرى القائمة على جمرد املضاربة العقارية اليت برع فيها 

 .االقتصادية األخرى املطبقة على اجلزائريني

نزع امللكية و التنازل عن  أما الفرتة املعاصرة فقد شهدت بروز أمناطا جديدة من السلب مجعت بني

األرض و طريقة ثالثة متيزت باملعاملة العقارية، أو ما يعرف بالعقود العقارية، و التوزيع ااين لألراضي  و حىت  

 صدور سبقهاو قد . ت االستيطان و توسيعهكراء هذه األراضي من طرف اإلدارة االستعمارية من أجل تثبي

   5 ."لونقانون الكو "أو كما وصفه أحد الوكالء من مدينة تلمسان بـ  ،Warnier 4"وارين"قانون 

قدميا، خالل سنة  Saint Lucienببلدية زهانة " عني الشرفة"قد أشارت بعض املصادر إىل نزع ملكية دوار ل

مما يدل على أن نزع امللكية تواصل حىت يف   6.هكتار من أراضيه 4500عندما مت االستيالء على حوايل  ،1943

، بطلب للحاكم العام "احملاميد"قبيلة " حيي"من دوار " هدام حممد"و تقدم السيد . ظروف احلرب القاهرة

، مما "سيدي علي بن يوب"أرضه بضواحي هكتار يف  59يشتكي فيه أحد الكولون الذي يكون قد نزع منه 

  7.الطرق اإلدارية و إمنا اختذ أشكال القوة يف بعض األحيانيدل على أن النزع مل يتم فقط ب

 مناطق عديدة من الوطن بشكل ملفت لالنتباه، يف ةاجلزائري األراضيتواصلت عملية االستيالء على 

و مسح ذلك بتأسيس املستثمرات . منطقة سيدي بلعباس حىت بعد اية احلرب العاملية الثانيةنذكر منها 

                                                 
1- A.W.O, Situation générale de l’Algérie, année 1929, pp 151-152. 
2- Sari (Djilali), La dépossession des fellahs 1830-1962, SNED, Alger, 1975, p 7. 
3 -Ibid., pp 19-21. 

             ، و عني مساعد جراح يف 1810، و هو طبيب جراح املهنة، ولد سنة Warnier" فارين"أو " وارين: "رد امسه يف معظم الكتابات التارخيية على هذا النحوو  - 4

          مري عبد القادر، و بعدها عني كمدير مث أحلق بالقنصلية الفرنسية مبدينة معسكر، إبان عهد األ.حيث استقر منذ ذلك الوقت باجلزائر 1832مستشفى وهران سنة 

      و ملا أحيل على التقاعد، بدأ يكرس حياته يف .1849يف اجلزائر سنة  ةو شغل منصب مقررا لدى الس األعلى لإلدار .1848للشؤون املدنية يف مقاطعة وهران سنة 

                  اليت اعتربها الكولون ميثاقا هلم ضد  Les cahiers Algériens" الدفاتر اجلزائرية"، و هو صاحب ةتأليف الكتب اليت تدافع عن املصاحل الكولونيالي

  .    L’Algérie devant l’empereur:و اليت تضمنها كتابه.اإلمرباطورية
5- Sari (Djilali), La dépossession..,  op.cit.., p 45. 
6- A.W.O, B 4476, Préfecture d’Oran, N° 2322, commune de Saint Lucien, Le 30 mai 1943. 
7- A.W.O, B 4476, 3ém Bureau, Dir..des Affaires. Musulmanes .., Alger le 22 janvier 1942. 
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أخذت تتوجه حنو املدينة، بعدما بدأ األوروبيون يهجرون الريف بسبب الظروف  اليت 1الفالحية الكربى، 

حيث استفاد املالك الكبار األوربيني من هذه الوضعية عندما أسسوا ملكيام . اجلديدة اليت أفرزا احلرب

ارية مع فرنسا غري أم تضرروا من الركود الذي أصاب املعامالت التج. على حساب الفالحني اجلزائريني

 .خالل احلرب، إال أن األمور، سرعان ما رجعت إىل نصاا بعد اية احلرب العاملية الثانية

الستعمار لالستيالء على أراضي الفالحني اجلزائريني جاءت متنوعة، منها ما يتعلق كما أن أساليب ا

مسح للمضاربني التصرف فيها فقاموا مما " املضاربة"بالفالحني مباشرة، إذ سلبت منهم هذه األراضي بطريقة 

انتزاع األراضي الزراعية من الفالحني تعد من صميم املأساة االستعمارية، حيث عملية ف ".اإلدارة"ببيعها إىل 

فلجأت . أدت إىل فقدان ما يقارب من مليونني هكتار من أجود األراضي املوجودة يف أحسن املناطق اجلزائرية

و هنا ينبغي أن منيز بني أشكال نزع األراضي بصفة . وسائل استثنائية لالستيالء عليهاالسلطة االستعمارية إىل 

مجاعية و األشكال القائمة على واقع املضاربة العقارية، و بني الوسائل االجتماعية و االقتصادية األخرى 

  2.املستعملة ضد اجلزائريني

ملكيات معزولة دون القيام بشراء ملكيات  و حىت بعد احلرب العاملية الثانية متكن الكولون من بيع

و قد . 1947أخرى، فقد متكنوا من مجع رأس مال حقيقي أعيد استثماره يف شراء العتاد الفالحي بعد سنة 

هكتار بقيمة  70500متثلت يف بيعهم لـ 1954إىل  1948حقق الكولون صفقات مرحبة طول الفرتة املمتدة من 

و هنا أيضا نالحظ الفوائد 3 .مليون فرنك 1898هكتار بقيمة  45000ادهم لـ مليون فرنك، مقابل اسرتد 4565

  .اجلزائريني حسابباهظة اليت حققها الكولون على الفوائد ال

إىل جانب هذا ، انتهجت اإلدارة االستعمارية أسلوب جديد لتمليك الكولون و هو ما عرف  

هكتار منحت يف  275000أن قرابة " أجرون"بالتنازل ااين لألرض، خاصة منها أراضي الدومان، و يذكر 

1937.4إىل  1921ظروف غامضة ما بني 
الكولون من  متكن ذلك، إال أن سياسة التنازل ااين مل رغمو  

االستقرار يف املراكز االستيطانية اليت أنشئت من أجل ذلك، األمر الذي جعلهم يهاجرون حنو املراكز احلضارية 

و اجلدول التايل . الكربى و يبيعون املستثمرات الفالحية و األراضي إما للشركات املالية الكربى أو للفالحني

ن اجلزائريني إىل الكولون مباشرة بعد اية احلرب العاملية األوىل إىل يوضح لنا املساحات الزراعية اليت انتقلت م

  .1947غاية 
  .1947- 1919 جدول يمثل مساحات األراضي التي انتقلت إلى األوروبيين فيما بين

  المساحة بالهكتار  السنوات

1919  19089  
1920  35258  

                                                 
1- Ainad Tabet (Redouane), Histoire d’Algérie…, op.cit, 81-86. 

  .187، ص 2007معة سيدي بلعباس، ادكتوراه، ج ، أطروحة1947-1866يف عمالة وهران  االستعمارية الفرنسية، اجلزائريون و اإلدارة )كرمي( ولد النبيه  - 2
3- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., p 481. 
4- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.. , p 482. 
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1934  28932  
1935  19009  
1941  14906  
1942  7282  
1947  19600  
  .Bulletin des statistiques agricole 1947 pp 25-60: املصدر

  

هذه احلقائق تضع حدا  إلدعاءات العديد من املؤرخني الفرنسيني الذين قالوا بأن التوزيع ااين 

 "سليسنموالي "لألراضي قد توقف قبل احلرب العاملية الثانية، غري أن ذلك كذبته الوثائق األرشيفية لبلدية 

و يشرح أحد 1942.1االستعمارية يف دائرة سيدي بلعباس، اليت أثبتت بأن العملية قد استمرت إىل ما بعد سنة

و .1961لتصل سنة  1942الباحثني اجلزائريني بالتفصيل تواصل عملية سلب أراضي اجلزائريني إىل ما بعد سنة 

  2:موزعة على النحو املوضح يف اجلدول التايل %5يقدرها بنسبة 

  

  1947  1946  1945  1944  1943  1942  السنوات

المساحة 

  ه/

7282  5017  4275  6812  9339  9600  

  1957  1956  1955  1954  1953  1952  السنوات

  338  978  3808  6577  7507  5477  ه/المساحة

  

خبصوص الفرتة املتبقية، فقد تناقصت فيها عملية حتول امللكيات، بعد التعليمات اليت أصدرا أما 

  .التحرير الوطين يف حق بيع و شراء العقار من و إىل األوروبينيجبهة 

وجد االستعمار نفسه يف حرية من أمره فيما يتعلق باألراضي اليت سلبها من اجلزائريني بطريقة أو 

" ملكا"بأخرى، فكان لزاما عليه أن جيد احللول املناسبة هلذه املعضلة من أجل تسيري كل األراضي اليت مل تكن 

و اليت وضعت حتت تصرف البلديات اليت وضعتها بدورها حتت تصرف السكان اجلزائريني يف .لونللكو 

الدواوير حىت ال ميوتون جوعا، و حىت ال يشكلون ثقال بالنسبة لإلدارة االستعمارية اليت كانت عاجزة عن 

بطريقة عفوية أو دون نية  كل هذا مل يتم. متوين السكان اجلزائريني باملواد االستهالكية الضرورية و اللباس

على " لس اجلماعة"فكان اخرتاعه " الشيء دون مقابل"مبيته، ألن االستعمار الفرنسي عودنا على أن 

  3.مستوى كل دوار ملراقبة اجلزائريني و تسيري هذه األراضي

                                                 
  .191دكتوراه، مرجع سابق، ص  ، أطروحة...ريون و اإلدارة احمللية، اجلزائ)كرمي( ولد النبيه  - 1

2- Mesli (Mohamed Elyes), Les origines de la crise agricole en Algérie, Dahlab éditions, Alger, 1996, p 172. 
  .158- 154، رسالة ماجستري، مرجع سابق، ص ص ...تيطان و النظام اإلداريولد النبيه كرمي، االس: ملزيد من املعلومات يف املوضوع أنظر - 3



اآلثار االجتماعية و االقتصادية على سكان شمال إفريقـيا                  -الفصـل الرابـــع     

 

 356 

عمليات أكدت بعض التقارير الواردة من ديوان احلكومة العامة على ضرورة إجياد حلول يف شكل  

هكتارا من  31830و تؤكد هذه التقارير عن وجود إمكانية كراء .توزيع أراضي للكراء لصاحل الفالحني اجلزائريني

و حوايل ) هكتار  15240منها يف عمالة وهران بـ  ( على مستوى عماالت البالد الثالثة "الدومان"أراضي 

و جاءت هذه العملية ضمن ما 1 .لة وهرانهكتار يف عما 857منها " الغابات"هكتار من أراضي  13655

و ذكرت املصادر الفرنسية ملا وراء البحار . أمسته حكومة اجلبهة الشعبية بالربنامج اإلصالحي املوجه للجزائريني

بعض األرقام املتعلقة بكراء األراضي للجزائريني داخل خمتلف البلديات املوجودة يف العماالت الثالث اليت متت 

  :اليت ذكرت منها فيما يتعلق بعمالة وهرانو  1937سنة 

  هكتار 21680أراضي الدومان  ــــــ  - 

  هكتار 1884غابات           ــــــ  - 

  2هكتار 93965أراضي البلدية   ــــــ  - 

إال أن هناك مصادر أخرى ذكرت، باألرقام، املساحات من األراضي الزراعية اليت انتقلت إىل اجلزائريني، يف 

  :الفرتة اليت مت فيها انتقال األراضي إىل األوروبيني، و اليت يوضحها اجلدول التايلنفس 

  

  

  

  
  

  1947- 1919جدول يمثل مساحات األراضي التي انتقلت إلى الجزائريين فيما بين 

  المساحة بالهكتار  السنوات

1919  40152  
1920  30151  
1934  7583  
1935  6718  
1941  16562  
1942  15907  
1947  8757  

  Bulletin des statistiques agricoles année 1947, pp 25-60: املصدر

    

                                                 
1- ANOM,. Aix en Provence, Série H, 1H24,  rapport confidentiel du cabinet du GGA, Le paysannat situation 
politique, économique et social, p16. 
2- ANOM, Aix en Provence, Fonds du ministère d’état chargé des affaires Algériennes, série 81F 2512K  
rapport confidentiel,. 
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من جمموع السكان املسلمني كانوا  %10، أن 1940لقد أظهرت إحدى التحقيقات اليت أجريت سنة 

و . قد أدرجوا يف خانة الفقراء أو البؤساء %80إىل  75بينما حوايل . قادرين على تلبيات حاجيام الغذائية

هكتار، بينما  7600من السكان املسلمني كانوا ميلكون حوايل  531600تبني من نفس التحقيق، أن حوايل 

 10أي أقل من ( مدرجني يف خانة املالك الصغار  %60هكتار، منهم  2726من األوروبيني ميتلكون  25795

 %0.2 ، بينما البقية و املقدرة بـ)هكتار 50إىل  10أي ميلكون ما بني (سطني من املالك املتو  %40، و )هكتار

أن غالبية هذه امللكيات متواجدة يف مناطق سهلية عالية و خمصصة  يضاف إىل ذلك.تعترب من املالك الكبار

-1939ما يؤدي يف ظروف األزمة اليت عرفتها البالد جراء احلرب العاملية الثانية . لزراعة احلبوب بالدرجة األوىل

لعمال اليوميني ، إىل إدراج جزء كبري من املالك الزراعيني يف خانة البؤساء إىل جانب العمال الزراعيني و ا1945

1.عشية اندالع احلرب 1175000و اخلماسني، حيث قدر عددهم حبوايل 
  

أخطأت اإلدارة االستعمارية يف تقديراا حول دور و فاعلية هذه اهليئة بإعادة النظر فيها من خالل 

و تطبيق مثل . ا، حماولة إعادة االعتبار هل1919، و الثاين يف فرباير 1918أوت  1إصدارها لقانونني، األول يف 

هذه السياسة يتطلب االعتماد على أطراف معينة، فاعتمدت اإلدارة االستعمارية على والء األعيان يف الريف 

بالبريوقراطيني، يف تلميحه ملساعدم للحاكم اإلداري " جاك بريك"اجلزائري، و هم القياد الذين وصفهم 

  2.فرد 1268إىل  1940دد رؤساء اجلماعة وصل سنة أن ع" حمفوظ قداش"و ذكر . داخل البلدية املختلطة

هو أنه كانت صالحياا حمدودة يف اختاذ أي " اجلماعة"و لعل أهم ما ميكن اإلشارة إليه يف مسألة 

قرار، و أنه ناذرا ما كان أعضاؤها جيتمعون، و املراسلة اليت بعث ا احلاكم اإلداري لبلدية عني متوشنت إىل 

مل " صوف التل"أطلع سيادتكم على أنه يف دوار : "توضح ذلك 1938جانفي  17بتاريخ وايل عمالة وهران 

و قد حاولت السلطة االستعمارية  3.."تعقد فيه اجلماعة أي اجتماع، و إن جل سكانه من العمال الزراعيني

أن حماوالت غري . 1945إدخال إصالحات على نظام اجلماعة بعد اية احلرب العاملية الثانية، أي يف سنة 

  .التجديد اليت حاول النظام االستعماري القيام ا، قد جتاوزا الظروف و األحداث
  

  أز�� ا-,��ج ا�زرا�  و ار�*�ع أ#)�ر ا��!وب -ب
  

بشكل كبري على القدرات االقتصادية للجزائريني حيث  1920-1919لسنوات  4أثر اإلنتاج الكارثي

زاده أرقا  1.مليون قنطار من احلبوب 13ماليني قنطار إىل  10ماليني قنطار إىل  8تراوح إنتاج احلبوب من 

                                                 
1- Nouschi (André), L’Algérie amère.., op.cit..,  PP 133-134. 
2- Kaddache.(Mahfoud),.., Histoire du nationalisme.., T1, op.cit.., p 407. 
3- A.W.O, B 1616, Rapports trimestriels sur les Djemaa, de la C.M de Ain Temouchent, rapport N° 177 du    
    17/01/1938.  

ن احلبوب هو إذا كان قلة اإلنتاج احملصل عليه من طرف اجلزائريني أمرا مفروغا منه، نظرا لفقر الرتبة و حمدودية الوسائل الزراعية، فإن املردود م - 4

 5قنطار يف اهلكتار من القمح، و 4ألن معدل اإلنتاج الذي كان ميثل . ال يسمح بتكوين املخزون من الغذاء الذي كان يثري املخاوف ما دام أنه

هذا الواقع هو الذي دفع باملسلمني اجلزائريني إىل البحث عن .قنطار من الشعري يف اهلكتار الواحد كان غري كاف لسد حاجيات اجلزائريني احملرومني
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أما زراعة الكروم، اليت كانت قد .خالل هذه الفرتة) من قمح و شعري و شوفان( تراجع صادرات احلبوب 

حلت حمل األراضي املخصصة لزراعة احلبوب، فلم تنجوا هي األخرى من الرتاجع، حيث وصلت الصادرات 

و وصفها بعض  1919.2هل سنة  4.352.000هل بعدما كانت  2.729.000إىل  1920من اخلمور العادية سنة 

إن زراعة : "بقوله" لوين"املؤرخني الفرنسيني بصورة الشبح الذي يهدد مستقبل الزراعة يف اجلزائر، حيث نعتها 

الكروم قضت على زراعة احلبوب اليت قضت، بدورها، على قطعان املاشية و أصبحت دد حىت الغابات و 

و استطرد  3.."وم عملية تفريغ الشوك و الرعاع و البقايالقد مت تلويث األار، أين تق. أشجار النخيل الصغرية

يف اجلزائر، على أا مسحت لألوروبيني مة اليت تعرضت إليها الزراعة أحد الباحثني اجلزائريني يف وصف األز 

األمر الذي دفع باجلزائريني الذين هاجروا من الريف . سامهت يف نزوحهم إىل املدن بتوحيد ملكية األراضي و

  .فازداد الوضع سوءا و تدهورا لدرجة أن اجلزائر وصفت حينها مبملكة البؤس 4.وت القصديريةالبي إقامةإىل 

لقد انعكس تردي اإلنتاج الزراعي على املستوى املعيشي للسكان، حيث ارتفعت األسعار بشكل 

بعض على أنه ظاهرة على إجياد احللول املناسبة للوضع الذي اعتربه ال ةمدهش، و عجزت اإلدارة االستعماري

، و ال ميكن أن حنمل البائع مسؤولية ارتفاع أسعار املواد الضرورية املعروضة للبيع "عاملية مفروضة و مشروعة"

و يف حال اإلفالس . ما دام أنه حباجة إىل األموال اليت هي يف األخري غري مضمونة بسبب عدم ضمان الربح

                                                                                                                                                    
لقمة العيش و تكفيهم شبح املوت احملدق م؟ كما جلأ عدد كبري من اجلزائريني باملناطق الريفية إىل مجع البلوط و  طرق و سبل أخرى توفر هلم

كما ال ننسى هنا بأن نعرتف مبأساة .خلطه بكميات من الشعري حىت يتم احلصول على غذاء خيفف من العجز املالحظ على حياة اجلزائريني

امليتة مما جعل الكثري  تكان غذاءهم منحصر يف األعشاب و احلشائش خاصة يف فصل الربيع إىل جانب حلوم احليواناالعديد من اجلزائريني الذين  

كما أشارت بعض املصادر إىل أنه، أمام ضغط عدد من النواب و أمام األوضاع اخلطرية احملدقة بالشعب اجلزائري، مت التصويت . يصاب بالتسمم

قنطار  2.134.000مليون فرنك و ذلك السترياد  72مليون فرنك و الثاين بقيمة  20تثنائيني األول بقيمة على قرضني اس 1920خالل سنة 

  :يف هذا الصدد كل من عطال. قنطار من الشعري ملساعدة السكان اجلزائريني 390.762من القمح و 
- Kaddache Mahfoud et Sari (Djilali), L’Algérie dans l’histoire, OPU, Alger, 1989,  p 209. 
- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie.., T2.., op.cit.., p 294. 
- ANOM, lettre du sous Préfet de Sidi Bel Abbes au préfet d’Oran datée du 07 février 1920, contenu dans le 
registre des copies lettres 1925-1935, p 35 et plus. 
- ANOM.., Lettre du maire de Mercier Lacombe au sous préfet de Sidi Bel Abbes en date du 12 juillet 1925 
contenu  dans le registre des copies lettres 1925-1935, p 17. 

  د من املعلومات ينظر إىل كل منملزي. قداش و أجرون و ياكونو ، الذين اختلفت مصادرهم: هذه األرقام املقدمة تنوعت عند كل من - 1
- Kaddache Mahfoud, Histoire du nationalisme..,T1, op.cit.., p 22. 
- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie.., T2.., op.cit.., p 293. 
- Yacono Xavier, Histoire de l’Algérie de l’insurrection.., op.cit.., p 285. 
2- Yacono (Xavier), Histoire de l’Algérie de l’insurrection.., op.cit.., p 285. 
3- Launay (Michel), Paysans Algériens, la terre les hommes la vigne, éditions le Seuil, Paris, 1963, p 54. 

، مذكرة شهادة الدراسات املعمقة يف التاريخ 1936-1929، أزمة اخلمور باجلزائر و انعكاساا االجتماعية و السياسية )أمحد( عبيد  - 4

  .75- 47، ص ص 1977احلديث و املعاصر، جامعة وهران، 
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فاملشكل أعمق من قدرات فرنسا .ملالية العاجزة هي األخرىفإنه لن حيصل على أية قروض من املؤسسات ا

  1.و ارتفاع األسعار-قلة املواد األولية- التضخم: املالية و االقتصادية، فهو معقد و ثالثي األبعاد و يتضمن

لعملية التسلط على الشعوب املستضعفة، من مجيع " األسلوب املطلق"اعتربت ظاهرة االستعمار لقد 

خمتلف  و فيما يتعلق بفرتة دراسة موضوعنا، تعرضت. االجتماعية و االقتصادية و الفكريةجوانب احلياة 

فقد صورت إحدى الصحف االستعمارية يف غرب البالد، و هي جريدة . األقالم إىل وضعية اجلزائريني الصعبة

نعم : "ى النحو التايل، الوضع االقتصادي عشية اندالع احلرب العاملية الثانية علOran Matin" وهران الصباح"

إننا نشاهد هروب مجاعي لألهايل من الدواوير حنو ..إن البؤس ينتشر يف كل جهة، و األهايل هم أول الضحايا

  2..."إا قوافل من املتسولني.. املدن

غري أن البعض من رجاالت االستعمار، حاول ربط املشكل االقتصادي الذي تتخبط فيه اجلزائر 

، أمام اللجنة اإلدارية للبنك Escalier" إسكالييه"جاء يف تقرير املدير العام لبنك اجلزائر بعوامل معينة حيث 

إن األزمة ال تعود إىل قلة اإلنتاج أو رداءة نوعيته، و إمنا تتمثل : "يلي حول الوضع االقتصادي عشية احلرب ما

 و قد دخل االقتصاد 3..."أسعاريف كيفية إجياد الطرق لتصريف هذه املنتجات، أي أن املسألة هي مسألة 

     4.دامت إىل غاية مطلع اخلمسينات 1930مرحلة ركود بداية من سنة   الوطين

                                                 
، حيث اندلعت اإلضرابات يف خمتلف القطاعات األمر الذي أقلق السلطات زائريني يف هذه الفرتةكانت عالمات الغضب واضحة على اجل  -  1

و احلقيقة أن النقابات العمالية  . وجد الفوضى منتشرة يف كل مكان 1924ول بأنه عندما وصل اجلزائر سنة إىل الق" بفيوليت"االستعمارية و دفع 

قرار كانت تشن حينها معركة شرسة للحصول على حقوق العمال و احلفاظ على ظروفهم املعيشية و تدعيم قدرم الشرائية برفع املنح العائلية و إ

و كان للصحافة اليسارية الفرنسية جزء فيما كان حيدث باعتبار أا .كما طالبوا بتفقد أحوال البطالني. ملعيشةالتعويضات من أجل مواجهة غالء ا

  .روجت لنداءات اجلمعيات و النقابات و حذرت من أن يؤدي ارتفاع األسعار و غالء املعيشة إىل انتشار موجة االنتفاضات لدى اجلزائريني

على أا منظمة يف خدمة الشيوعية العاملية  C.G.Tة يف شكل اامات وجهتها ضد للكونفدرالية العامة للعمال جاء رد فعل اإلدارة االستعماري

ضد أمن الدولة، إال أن ذلك مل يثين من عزمية العمال الذين واصلوا لتآمر و تسعى إىل زعزعت األوضاع و نشر الفوضى و ا" البلشفية"و احلركة 

ت، اليت بعث أحد فروعها للسكك احلديدية برسالة إىل احلاكم العام يطلعه فيها مبحاولة املعمرين و التجار األوروبيني رفع إضرابام مبساعدة النقابا

  .أسعار اخلبز الذي يعترب املادة األساسية يف غذاء اجلزائريني

ثريا السلطات االستعمارية مادام أا يف نظر العديد و هكذا عاشت اجلزائر مشاكل اقتصادية خطرية كانت هلا تداعياا االجتماعية اليت أقلقت ك

هل هي مهنية أم .و كان النقاش وقتها يف الصحافة يدور حول طبيعة هذه االضطرابات". صبغة سياسية"من املنتخبني و أرباب العمل قد اكتست 

 ما دام أن االستعمار قد فشل يف النهاية يف حتديد طبيعة سياسية ؟ و هنا يظهر مدى تأثري األزمة على األوضاع السياسية لألوروبيني و اجلزائريني

  :ملزيد من التوضيحات طالع كل من. معاملته مع اجلزائريني املسلمني
- La Lutte sociale (S.F.I.C), n° 60 et 61, du 08-09 octobre 1922. 
- Kaddache Mahfoud, La vie politique à Alger.., op.cit.., pp 16- 33 35. 
- Nouschi André, L’Algérie amère 1914-1994, éditions de la maison des sciences, Paris, 1995,  p 49. 
- A.W.O, Sous série 1F, boite 1F275, rapport de police n°1022, du 20 mai 1921. 
- A.W.O, Ibid.., n° 2018 du 19 mars 1925. 
2- A.W.O, dossier presse, Oran Matin, du 18 février 1934. 
3- Fontanille (Henry), « Situation économique des départements Algériens » in Dépêche Oranaise, N° 8273,   
          année 1936.Et voir aussi du même auteur l’article : « Le nouveau statut viticole et la viticulture             
          algérienne », In Questions Nord-africaine, Juin 1935, pp 51-63. 
4 - S.E.D.I.A, Etude du développement économique de l’ouest Algérien, Novembre 1959, pp 31-57. In           
     C.D.E.S./ Bibliothèque. 
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مع حلول احلرب العاملية الثانية، طرأت مستجدات جديدة على مستوى إدارة  احلكومة 

اللذان " أبريال"ال و األمري " ويقان"نذكر منهم اجلنرال الفرنسية،سامهت يف بروز بعض رجاالت السياسة ا،

تغطية  ختاذ مجلة من اإلجراءات، حاولت من خالهلما اإلدارة االستعماريةاألمر الذي دفعها إىل ا حال باجلزائر،

التخفيف من شساعة الفوارق االقتصادية اليت  و كان اهلدف من ذلك.شؤون اجلزائريني ضعفها، يف تسيري

غري أن ذلك مل يكن من السهل تطبيقه ما دام أن   .ضد اجلزائريني سببتها سياسة التفقري اليت انتهجتها فرنسا

- كل عالقة بني املرتوبول و بقية اإلمرباطورية كانت خاضعة لرخصة تسلمها جلان اهلدنة و املراقبة األملانية

أزمة كما أدى تدهور العالقات الفرنسية اإلجنليزية، جراء   1.اإليطالية، و من جانب أخر إىل أحوال اإلجنليز

، إىل غلق كل منافذ السواحل الفرنسية من طرف األسطول الربيطاين أمام السفن التجارية "مرسى الكبري"

غري أن هذا احلضر قد تالشى شيئا فشيئا و أصبح ممكنا ضمان متوين مناطق اإلمرباطورية بني ميناء . الفرنسية

يزي بقي متشددا جتاه العالقات التجارية إال أن احلصار اإلجنل 2.و باقي موانئ بالد املغرب" مرسيليا"

ساهم تدهور األوضاع االقتصادية، بشكل مباشر، يف لقد  3.لإلمرباطورية الفرنسية مع باقي البلدان األخرى

فظهرت عدة أزمات .و اليت من نتائجها توقف اإلمدادات التجارية مع املرتوبول أمريكية، تطور الدعاية األجنلو

كما أن . السوق السوداء و غالء املعيشة، و ارتفاع سعر اللحوم، و نقص يف األدوية انتشار: و مشاكل منها

. و بقيت عملية توزيع احلبوب على الفالحني متذبذبة.القمح أصبح غري متوفر بالرغم من موسم إنتاج جيد

كما   4.زائرأما ماديت القهوة و السكر فكانتا خاضعتان لنظام احلصص و اخلبز خاضع للتقنني يف ضواحي اجل

كان للظروف الطبيعية و اإلمكانيات االستعمارية البشرية و املادية دورا هاما يف تنويع اإلنتاج الزراعي النبايت و 

  .احليواين

كالقهوة و السكر و الصابون،   :الضروريةإن عدم املساواة يف عملية توزيع احلصص املتعلقة باملواد 

املنح غري  و، فأصبحت الوضعية االقتصادية مقلقة 5.لمني اجلزائرينيباملقارنة مع األوروبيني، قد صدم املس

فأراد الوطنيون استغالل .متكافئة، و احلقوق السياسية مهضومة، األمر الذي ساعد على الغليان اجلزائري

                                                 
1- Martin (Claude), Histoire de l’Algérie française.., op.cit.., p 296. 
2- Ibid.., p 296. 

املواد بفعل هذا احلصار املزدوج، أصبحت اجلزائر حمرومة من الوقود، سواء كان فحم أم برتول، و من املواد الصيدالنية و من مادة املطاط و من  -3

و يف بلد .باإلضافة إىل اآلالت و املنتجات النسيجية.األساسية بالنسبة للمسلمنيالغذائية، و خاصة الشاي و السكر، اللذان يعتربان من املواد 

و كان لزاما التعامل مع .كانت أشبه بالسنة الشبح  1940تنعدم فيه القاعدة الصناعية، و أين يبقى كل شيء  يعتمد على االسترياد، فإن سنة 

البدائل و بذلك دخلت اجلزائر عهد جديد معروف بالبحث عن املواد البديلة جلميع فمثال نقص الوقود قد دفع إىل البحث عن . األوضاع اجلديدة

  :ملزيد من الشروحات أنظر. ااالت اإلنتاجية، و خاصة منها يف القطاع الفالحي
- Martin Claude, Histoire de l’Algérie française.., op.cit.., p 296. 
4- ANOM, GGA, 3cab/3, Communiqué à la presse, A/S restriction dans la consommation du café, n° 1280 
CC, du 16 sept.1940.  
5- ANOM, Aix-en-Provence, 12H13, commission d’études économiques et sociales musulmanes, avril-juin 
1943. 
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ظروف احلياة  أن حبيث 1.ظروف احلرب للمطالبة باالستقالل و توجهوا إىل ربط عالقات مع األمريكيني

وصول عدد من العمال اجلزائريني املهجرين و العمال الفرنسيني و العمال سامهت يف صعبة هي األخرى ال

و كان .املطرودين من املناطق احملتلة من طرف األملان، و حىت أوالئك الالجئني املسرحني من صفوف اجليش

  .1941مقيم جديد شهريا خالل سنة  700معدل وصول هؤالء إىل اجلزائر يقارب 

حيث مل يكن مبقدور خمزون الشعري من  1940فيما خيص إنتاج احلبوب فقد أصبح ضعيفا خالل سنة 

تلبية احتياجات املسلمني اجلزائريني، و هو الذي كان يعترب مادة أساسية بالنسبة هلم، حيث يستعمل يف 

 800000قدرت بـلذلك جلأت اجلزائر إىل استرياد كميات هامة من املغرب ". الكسكسى"صناعة اخلبز و 

نقص وسائل النقل، حيث كانت تنقل عن طريق السكة  بسببغري أن ظروف نقلها أصبحت صعبة  .قنطار

  .مث عن طريق البحر إىل خمتلف املوانئ الرئيسية يف اجلزائر) الغزوات حاليا" ( منور"احلديدية إىل غاية ميناء 

 
 

بوب يف متناول املستهلكني، خاصة يف وضع بطاقات خاصة باحل أقدمت اإلدارة االستعمارية على

كما أن الفالحة عرفت تراجعا بسبب تزايد عدد . املناطق اجلبلية يف بالد القبائل و الشلف و ضواحي مستغامن

  2:و ذلك حسب اجلدول التايل.السكان، من جهة، و تقلص املساحات املزروعة من جهة أخرى

  
  كمية اإلنتاج قنطار  المساحة المزروعة هكتار  عدد السكان  السنوات

  جمموع إنتاج اجلزائر

  1871سنة 

  1940سنة 

  
2400000  
8000000  

  
2450000  
3200000  

  
12900000  
17500000  

  إنتاج املسلمني اجلزائريني
1900  
1940  

  
4000000  
7000000  

  
1150000  
1100000  

  
7400000  
6000000  

  

                                                 
ال إفريقيا، كان ال بد على الوطنيني اجلزائريني من ربط اتصاالت أولية مع الدول أمام الوضعية املزرية اليت أفرزا عملية اإلنزال على بلدان مش -1

و عليه فاالتصال مع احللفاء ضرورة أملتها ظروف احلرب العاملية الثانية و غياب تام لإلدارة . املنتصرة و اليت حلت مكان فرنسا يف املنطقة

  :ينظر يف هذا الباب إىل كل من. االستعمارية الفرنسية
 - Ageron Charles Robert, « Les troubles du Nord constantinois en mai 1945, une tentative insurrectionnel », 
In revue Vingtième siècle, n° 4, octobre 1984, p 24. et voir aussi : Mekhaled Boucif.., 8 mai 1945.., op.cit.., 
qui cite Ahmed Tawfiq El Madani à la page 46 : Un militaire américain d’origine libanaise, Hadj Mohamed 
Siblani, joua un rôle déterminant dans les premiers contacts avec les nationalistes Algériens. 
2- ANOM, Aix-en-Provence, Série H, 12H13 et 12H23, note rédigée par le général Weygand vers la fin 
septembre 1941. 
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األخرى صعبة، إال أا مل تعرف نفس فيما خيص املدن الكربى، و إن كانت الظروف املعيشية هي 

حيث كان بإمكان سكان املدن احلصول على .الظروف القاسية و ااعة اليت كانت تعرفها البادية و القرى

إال أن اللحوم أصبحت تعرف ندرة يف األسواق بسبب تصدير  . اخلضر و احلوامض و السمك بكميات مقبولة

  .فكانت تلك الظروف مساعدة على انتشار السوق السوداء كمية كبرية من املاشية حنو املرتوبول،

كما أن اجلزائر تأثرت بالظروف االقتصادية الصعبة اليت كانت متر ا املرتوبول نظرا الرتباطها الكبري 

حيث مل تتمكن السلطات االستعمارية يف مرحلة ما بني احلربني تشجيع، و لو، عملية .باملواد املصنعة فيها

فال وجود لصناعة نسيجية و ال معاصر الزيوت و ال .يف اجلزائر مما انعكس سلبا على اجلزائر تصنيع صغرية

مصانع الصابون، و أصبحت احملالت تفرغ من موادها شيئا فشيئا و بذلك دخلت اجلزائر مرحلة اجلمود 

   1.االقتصادي

ي وصلت إىل حد وسط اتمع اجلزائر  ةأدى تدهور الوضع االقتصادي إىل انتشار مظاهر سلبي

حيث خرج اآلالف من اجلزائريني و األوروبيني يف مدينة سيدي بلعباس للمطالبة بالعمل  يف الشوارع، التظاهر

 50000مما دفع بالس العام املصادقة على تقدمي مساعدات مالية قدرت بـ. من أجل توفري الغداء لعائالم

  .ثانية 3أوال، مث اجلزائريني، 2فرنك لكل من األوروبيني،

الذين شهد عددهم يف , كما صاحب هاتني العشريتني تدين متوسط املستوى املعيشي للسكان 

األساسية هلذا الركود  كل تراجع اإلنتاج الزراعي املعضلةو قد ش. %50نفس الفرتة، ارتفاعا قدر بنسبة 

هذه كلها . قتصادية العاملية، مث احلرب العاملية الثانيةاالقتصادي املتواصل، باإلضافة إىل تداعيات األزمة اال

  4.من اإلنتاج الزراعي يف تشتيت طرق الصادرات اجلزائرية عوامل سامهت

حيث . ذه السنوات بشكل ملحوظالقطاع الفالحي يف اجلزائر خالل ه و إذا كان البعض يتحدث عن انتعاش

اليد العاملة كافية لتغطية معظم نشاطات القطاع، زيادة على الظروف املناخية اجليدة بفعل تساقط   اعتربت

ع عدد القطيع من الغنم و ا ارتف الزراعي، و كافية لزيادة حجم اإلنتاجكميات معتربة من األمطار كانت  

عة حادة، بكميات كبرية من القمح و األبقار، مما دفع باجلزائر إىل تزويد املرتوبول، اليت كانت تعاين أزمة جما

يف املقابل، كانت تستقبل الشعري من املغرب و زيت الفستق و . و اخلضر و اخلمور و األغنام احلمضيات

و استمر النشاط التجاري داخل العماالت اجلزائرية رغم البطء العائد  5.القهوة و الكاكاو من إفريقيا الغربية

  1.لفقدان بعض األسواق

                                                 
1- Levisse-Touzé (Christine), L’Afrique du Nord en.., op.cit.., p 138. 
2- Archives de la commune de Sidi Bel Abbes, Boite année 1935, Délibération du conseil municipal en           
     session ordinaire en date du 29/01/1935, sous-préfecture de Sidi Bel Abbes, N° 1958, du 15/02/1935.  
3- A.C/ S.B.A, Ibid. 
4 - S.E.D.I.A, op.cit…. 

 778213:يوزع على النحو التايل 1941-1940أنه قام باقتطاع كميات هامة من حمصول سنوات " ويقان"جاء يف مذكرات اجلنرال  -  5

قنطار من البطاطا و  246279قنطار من اخلضر و  1136519لقمح الصلب و قنطار من ا 1042372قنطار من القمح اللني، 
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بل ذلك، جند أن البعض األخر يرى بأن اجلزائر قد عانت من فصول شتاء قاسية خالل ففي مقا

 ، 1945و  1942و من فصلي ربيع مييالن أكثر إىل اجلفاف خالل سنوات  1942- 1941و  1940- 1939سنوات، 

و إبرام فرنسا لالتفاق الشهري مع الواليات  1941غري أن الوضعية حتسنت بعض الشيء بداية من سنة 

حيث حتصلت فرنسا مبوجبه على مساعدات هامة من " موريف- ويقان"املتحدة األمريكية و الذي عرف باتفاق 

 .أمريكا خاصة املواد األولية و املواد الغذائية اليت سامهت يف رفع معانات سكان مشال إفريقيا بشكل عام

اج اإلمجايل من احلبوب بفعل املصادرات اليت كانت تتم لفائدة املرتوبول و اليت كان ما انعكس سلبا على اإلنت

و األرقام املقدمة من طرف هؤالء تظهر بوضوح تدين .طريقه حنو دول احملور عرفي يف احلقيقة، معظمها

، إذ قدر 1939 بعدما كان مرتفعا، نوعا ما، خالل سنة 1940مستوى اإلنتاج الزراعي من احلبوب بداية من سنة 

 20مليون قنطار، مث قفز إىل  9.3، حيث وصل إىل حوايل 1940بعدها عرف تدين كبري سنة .مليون قنطار 22.7بـ

، لينزل إىل 1943مليون سنة  15.5، لريتفع إىل 1942مليون قنطار سنة  11.2، بعدها تراجع إىل 1941مليون سنة 

 2.مليون قنطار فقط 3.6حبوايل  1945ته سنة ، مث إىل أسوأ مستويا1944مليون قنطار سنة  10

هذا الطرح مدعم بأرقام أكثر دقة فيما خيص توزيع هذا اإلنتاج على خمتلف أنواع احلبوب، منها 

  3:و اجلدول التايل يبني لنا بوضوح الكميات املخصصة لكل نوع.القمح الصلب و القمح اللني و الشعري

                                                                                                                                                    
قنطار من حلم اخلروف  8195رأس من الغنم احلي، و  215186هكتوليرت من اخلمور، و  5700000قنطار من احلمضيات و  719638

" أوفان"و قد أوضح األمريال . األملان من كل هذابقي فقط التعرف على الكمية احلقيقية اليت كان يتحصل عليها . من احلرير 28839امد و 

Auphan  أنه باستثناء مادة الفوسفات اليت كان يذهب نصف كميتها لدول احملور، مقابل منتجات أخرى، فإن كل املواد القادمة من

  :أنظر إىل كل من. فقط يف املرتوبول مستعمرات ما وراء البحار كانت موجهة لالستهالك الفرنسي الداخلي
- Hoover Institute, Témoignage de l’Amiral Auphan, t1, p 342.(Cite par Martin Claude, in Histoire de 
l’Algérie française.., op.cit.., p 297.) 

نت مؤشر إجيايب خالل إن هذا االنتعاش الذي حتدثت عنه بعض املراجع الفرنسية املشار إليها يف اهلامش، مل يدم يف األصل إال فرتة معينة كا -  1

ألن كل املصادر األرشيفية، و هي فرنسية، قد أشارت إىل الصعوبة الكبرية اليت واجهت اجلزائر يف عملية التموين باملواد . فقط 1941سنة 

احلبوب اجلزائرية  و حىت حكومة فيشي مل تتمكن من توقيف نزيف.الضرورية اليت أصبحت نادرة و يف بعض األحيان مفقودة من األسواق اجلزائرية

و كل التقارير الفرنسية تشري .كما اضطرت اإلدارة االستعمارية يف اجلزائر إىل اقتطاع كميات من القمح اللني من تونس حنو اجلزائر. حنو املرتوبول

لصلب ، الذي قدر العجز ، سواء تعلق األمر بالقمح ا1941-1940إىل عجز كبري يف الكميات املتوفرة من احلبوب بداية من السنة الفالحية 

أما القمح اللني، فإن العجز فيه قدر .قنطار سوف تقتطع من اجلزائر و ترسل إىل املرتوبول 800000قنطار يضاف إليها  100000فيه بـ

 و تضيف. قنطار أرسلت من اجلزائر إىل املرتوبول 420000يضاف إليها . كان ضعيفا  1940قنطار باعتبار أن حمصول سنة  680000بـ

قنطار من  6000000قنطار من القمح الصلب، و  3900000قد تصل إىل  1941- 1940التقارير أن احتياجات اجلزائريني خالل موسم 

  :أنظر يف املوضوع كل من .قنطار لتعويض األرز 200000الشعري تضاف إليها 
- ANOM.., 3cab/3.., secrétariat d’état au ravitaillement, n° V.3186-S.E.F, vichy le 21 octobre 1940.(P 5629) 
- ANOM.., Ibid.., télégramme de Tunis 758 24 21 40 du GG/Alger. (P. 5628) 
- ANOM.., Id.., Note sur le ravitaillement de l’Algérie Durant la campagne 1940-1941, de 13pgs. Voir in 
Annexe libre. 
2- Nouschi (André), L’Algérie amère.., op.cit.., p 134. 

الذي نراه معربا إىل حد كبري للوضعية املزرية اليت كان عليها  ليف كتابه و اليت أرفقها بالتحلي" نوشي"هذا اجلدول وضع وفقا لألرقام اليت قدمها  - 3

  :أنظر إىل. اجلزائريون يف فرتة احلرب العاملية الثانية
- Nouschi André, L’Algérie amère.., op.cit.., p 134. 
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  مليون قنطار: الكمية

  مالحظة  الشعير  قمح لين  قمح صلب  السنوات
عرف إنتاج القمح اللني نفس التطور الذي لوحظ على   10.6    7.9  1939

إنتاج القمح الصلب، بينما عرف إنتاج الشعري موسم 

و وصل اإلنتاج إىل أضعف . 1943حصاد جيد خالل سنة 

و السهول  يف مناطق الشلف 1945مستوياته خالل سنة 

 العليا القسنطينية مما مسح باستغالل احلقول الزراعية كمراعي

  .للقطعان، بعدما مل يتمكن الفالحون من زرعها

1940  04      

1941  7.8      

1942  4.7      

1943  5.1    7.5  

1944  3.9      

1945  1.6      

  

إن هذه األرقام املقدمة قد ال تربز بوضوح الفوارق اليت كانت موجودة بني منطقة و أخرى، و ال حىت 

 و املثال يأتينا من بلديتني ال تفصل بينهما . بني مدينة و أخرى، و ذلك بسبب نقص املواصالت بينها

 كانت متتلك األوىل): سبجيما( سبجيماو ) لفيليب في(كيلومرت، و مها سكيكدة   30سوى مسافة 

مواد غذائية مثل اجلنب و املصربات و الشكوالته و علب الكربيت، بينما األخرى ال متلك  1941يف سنة 

  1.شيئا

كانت تنتظر " ألقبو"، بينما البلدية املختلطة "سدراته"و يف نفس الفرتة، لوحظ أن اإلنتاج كان جيدا يف مدينة 

من " عني مليلة"خر وصول حصة مدينة بينما تأ.1942- 1941وسم البذور للشروع يف عملية زرع حقول القمح مل

 2.احلبوب، حرم املدينة من اخلبز ملدة يومني

يف احلقيقة كان اإلنتاج اجلزائري من خمتلف احلبوب يتعرض للحجز و املصادرة من طرف اإلدارة 

خصت هذه و . قنطار 500000إىل  450000العسكرية الفرنسية و بكميات كبرية وصلت ما بني 

 70إىل  50و إذا عرفنا أن الثمن الذي كانت تدفعه اإلدارة العسكرية يرتاوح ما بني . املعاملة حىت تونس

إىل  150فرنك للقنطار، فإن الشعري القادم من املغرب كان يطرح يف السوق بأمثان باهظة ترتاوح ما بني 

ية اليت تأثرت تأثرا شديدا من هذه هذا ما أحدث خلال واضحا يف السوق اجلزائر .فرنك للقنطار 160

  3.األوضاع القاسية للحرب
  

  ا���وا,�� و ا�/�!��ا�.روة  ��د�د -ج
                                                 
1- Nouschi (André), L’Algérie amère.., op.cit..,  p 135. 
2- Ibid.., p 135. 

و قد اعتربت اإلدارة االستعمارية أن .1918-1914خالل حرب  اهذه الوضعية اليت كانت متر ا اجلزائر تذكرنا بنفس األوضاع اليت عايشته -  3

  :أنظر إىل التقرير األرشيفي..ل اإلمكانيات بني كل الذين يعيشون حتت الراية الفرنسيةاملسألة مرتبطة بعملية توزيع عادل لك
- ANOM.., op.cit…., Note sur le ravitaillement de l’Algérie Durant la campagne 1940-1941, de 13pgs. Pp 
12-13. Voir in Annexe libre.. 
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فكانت هي األخرى متر بظروف صعبة بسبب تقليص املساحات  الثروة احليوانيةخبصوص 

من الفئة النشطة، حيث  %85بفعل تناقص املساحات الزراعية و ارتفاع عدد العمال الزراعيني، إىل .الرعوية

و بدأ الفالح . بدأت البوادي تعرف ظروفا معيشية صعبة إذ أصبحت األجور ال تكفي و ظروف احلياة قاسية

السماسرة امليدان و شرعوا يف شراء املواد  فاقتحم. ناته من املستودعات الرمسيةيشرتي البذور لتغذية حيوا

  .باالنقراضفأصبحت بذلك الثروة احليوانية مهددة 1.مثان باهظةبأ ايبيعواملطلوبة بكثرة بأمثان زهيدة و 
 
 

كما ساعد التنوع البيئي و املناخي على تنوع الثروة احليوانية اليت كانت يف معظمها ملكا للجزائريني بنسب 

 2:و من عمالة ألخرى حسب اجلدول التايل ألخر تمتفاوتة من نوع احليوانا

  

  مالحظات  السنة  المؤويةنسبة ال  نوع الحيوانات

لكن رغم ذلك فقد تراجعت الثروة احليوانية بفعل سلب الكولون   1954  79  األغنام

و قد تراجع عدد .ألراضي املراعي و معها لنقاط املاء الضرورية

. 1954-1945رأس خالل سنوات  4500000قطعان الغنم إىل 

 Oppermann Thomas, Le Problème Algérien: أنظر

,Maspero F., edit., Paris, 1961, p 53.  

  1954  94  الماعز

  1954  82  األبقار

  1954  أالف رأس 4  الجمال

  1954  ألف رأس 84  الخيول

  

أما اخلنازير املقدر عددها بـ . رأس 156000قدرت الثروة احليوانية من احلمري و البغال بأكثر من  

إال أن هذا الواقع ال حيجب الصعوبات و النقائص اليت تعيق تربية  3.رأس فكان أغلبها بيد األوروبيني 47000

هذا . املواشي يف اجلزائر خاصة منها اجلفاف و التصحر و كذا ضعف التأطري و انعدام التكوين و قلة البياطرة

أن اجلوانب غري  4.اشروع يف إصالحات استهدفت هذا القطاع" إليف شاتينيو"ما دفع باحلكومة العامة 

                                                 
1- ANOM, Aix-en-Provence, Série H, 9H43, bulletins de renseignements du 26 octobre 1940 et du 8 aout 
1942. 
2- Service de l’agriculture du. Département d’Oran,(SADO) Bref aperçu de l’agriculture en Oranie, librairie 
Fouqué, Oran, 1958, p 12. 
3- GGA, Annuaire statistique de l’Algérie, 1954, p 103. 

و يرجع . هناك دراسة فرنسية خصت ا املنطقة الغربية من اجلزائر تسمح بعملية تقييم للقطاع الرعوي مفادها أن حرفة الرعي يف تدهور مستمر - 4

مطلع القرن و ألن اجلزائريني كانوا ميلكون مع .و اليت كانت تنبذ وجود القبائل الرحل يف حميطها.األورويب يف املنطقة نذلك إىل عملية االستيطا

كما أن تراجع تربية املواشي يف معظم .من الثروة احليوانية اجلزائر مما جعلها يف مقدمة الدول املمونة لفرنسا باللحوم 10من  9العشرين حوايل 

ننسى الظروف الطبيعية دون أن .مناطق البالد راجع إىل تواضع إمكانيات الفالحني املادية اليت جعلت اإلنتاج يتوجه فقط لتحقيق االكتفاء الذايت

  :ينظر يف املوضوع إىل كل من. اليت كانت أثارها بادية على تدهور حرفة الرعي
- Merle Paul, contribution a l’étude des grands mouvements..m op.cit.., p18 et p 26. 
- Launay Michel, Paysans Algériens, la terre.., op.cit.., p 145. 
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اليت خلفتها حالة التدهور يف تربية املواشي فقد ملسناها من تراجع إنتاج مادة الصوف طول فرتة احلرب  رضيةالع

 .و ما بعدها العاملية الثانية

 
 
 
 
 
 

فيما خيص الثروة احليوانية من األغنام اليت كانت متوفرة يف اجلزائر مع بداية احلرب العاملية الثانية فقد 

  1:مليون رأس وفق اجلدول التايل 6,5مت تقديرها حبوايل 
 

  .1939جدول يمثل توزيع عدد رؤوس األغنام على مناطق البالد مع نهاية سنة 
  مليون رأس- عدد رؤوس األغنام  مناطق تواجدها

  1.313.821  عمالة الجزائر

  1.570.820  عمالة وهران

  1.942.631  عمالة قسنطينة

  1.578.120  مناطق الجنوب

  6.405.382  المجموع

  

غري أنه خالل معظم فرتات احلرب العاملية الثانية عرفت هذه الثروة احليوانية تراجعا رهيبا بفعل 

 " األهايل"املمارسات التعسفية لإلدارة االستعمارية اليت احناز حكامها اإلداريون للكولون بإقرارهم بأن 

 
يف اجلزائر على  جانب ذلك، ركز املسؤولون الفرنسينيإىل .ا إىل العمل الفالحيأمهلوا حرفة الرعي و انصرفو 

 2.عدم السماح بعودة اجلزائريني إىل تأسيس القطيع لرتبية احليوانات من جديد

هذه املمارسات جعلت الثروة احليوانية تواجه خطر االنقراض بسبب االستهالك املفرط للحم إىل 

خملفا وراءه الواقع املر  1945إىل  1943جانب العوامل الطبيعية املتذبذبة حيث اشتد اجلفاف خاصة يف سنوات 

    3:يف عدد القطيع يبينه اجلدول التايل
  خالل مرحلة الحرب جدول يبين تراجع الثروة الحيوانية

                                                 
1- Documents Algériens, n 34, du 10-10-1947, pp 18-26. Et voir aussi ; Nouschi André, L’Algérie 
amère..Op.cit.., p 134. 
2- AWO, Boite 1381, commune mixte de Ain Temouchent, rapport de l’administrateur au préfet d’Oran, N° 
 2093 daté du 27/04/1943. 

  :أنظر". أندري نوشي"ت و األرقام أيضا عند املؤرخ الفرنسي وجدنا هذه املعلوما - 3

- Nouschi André, l’Algérie amère.., op.cit.., p 134. 
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  نسبة التراجع  1946سنة   1939سنة   نوع القطيع

  باملائة 57  رأس 2808000  رأس 6406000  األغنام

  باملائة 37  رأس 2053000  رأس 3252000  الماعز

  باملائة 23  رأس 683000  رأس 886000  البقر

 Documents Algériens N° 34 du 10/10/1947 :المصدر

اليت كان مير ا القطاع، دفعت بعدد من مريب املاشية من بالد القبائل إىل إن الوضعية القاسية 

يتم  ما و عادة. الذهاب بأنفسهم إىل املناطق اليت يتوفر فيها املنتوج القتناء احلبوب اليت ترسل إليهم فور توفرها

أسواق؛ القل و أقبو و  و قد بدأت املواشي ختتفي من.حتديد سعرها املواد مبجرد ما يتداول أمر ندرةمالحظة 

 .مبجرد مساع أن احلاكم العام قد قرر تقنني سعر اللحوم يف القصابات) كورنيل(بلزمة 

و كان ذلك مبثابة ختوف اإلدارة من هذا السلوك الذي اعتربته عمل خترييب، يف حني أن الفالحون  

  1.ملتواصليعتربونه وسيلة من الوسائل اليت تساعدهم على مواجهة ارتفاع األسعار ا

و أما مسألة الغابات اليت أولتها اإلدارة االستعمارية أمهية بالغة ملا هلا من تأثريات على الثروة احليوانية 

الزراعية، فقد متيزت هي األخرى بالصراع الطويل بني اإلدارة احمللية و الفالحني اجلزائريني األكثر حرمانا، و 

اختذت أشكاال عديدة لدرجة حتجج اإلدارة االستعمارية بالقوانني اليت سنتها رغبة منها يف محاية املوارد 

  2.عندما صدر أول منشور مينع قطع أو قلع الشجر 1833و كانت البداية منذ سنة .الغابية

لجأ األخري و شكلت امل  .مثلت الغابة، اليت كانت عبارة عن حممية، مأكل احليوانات و اإلنسان معا   

 منذ صدور  ار من األراضي الصاحلة للزراعةالذين طردهم االستعم للجزائريني املشردين

قبل الثروة الغابية إىل أن وصل إىل أروقة الربملان الفرنسي سنة و تواصل النقاش حول مست 1851.3قانون جوان 

عوض أن يقومون باستغالل فعلي للغابة، :" عندما صرح أحد النواب الفرنسيني بشأن هذه املسألة قائال 1903

  4.."فإم جيدون الفائدة يف استغالل األهايل املسلمني

توسعا يف ملكيتها لفائدة اإلدارة االستعمارية، اليت طبقت النظام الغايب من أجل  الغابة تشهد كما

األمر الذي فتح الشهية أمام عدد كبري من الكولون و املضاربني للتدفق عليها حبثا   5تقليص األراضي الزراعية،
                                                 
1- Nouschi (André), l’Algérie amère.., op.cit.., p 135. 

مينع قلع أو قطع : األوىل منه على ما يلي، حيث نصت املادة 1833أفريل  2صدر املنشور األول الذي ينظم تسيري الغابات يف اجلزائر يف  -  2

و . 1871مارس  18و مل يتم إلغاء هذا املنشور إال يف . مهما كان نوعها إال بعد احلصول على تسريح خاص من اإلدارة احمللية رة غابيةشج

  :أنظر. الظاهر أن اهلدف منه هو احلد من نشاط الفالح اجلزائري الغايب

، أطروحة دكتوراه يف التاريخ احلديث و املعاصر،كلية 1947-1866كرمي،اجلزائريون و اإلدارة احمللية االستعمارية يف عمالة وهران ولد النبيه   - 

  .349، ص 2006اآلداب و العلوم اإلنسانية، جامعة اجلياليل ليابس، سيدي بلعباس، 
      فيما يتعلق بالغابات  هذا القانون، و خاصة الفقرة الرابعة منها، أخطر ما جاء يف النصوص القانونيةو تعترب املادة الرابعة من  1851جوان  16صدر هذا القانون يف  - 3

  :أنظر.حيث نصت على أن احلظرية الوطنية تتكون من اخلشب و الغابات و عليه فإن الدولة االستعمارية هي اليت متلك احلق يف تسيري هذه الثروة اجلزائرية،  

  .349، ص ..، مرجع سابق1947-1866الة وهران رمي،اجلزائريون و اإلدارة احمللية االستعمارية يف عمولد النبيه ك -
4- Journal Officiel de la République Française, in débats parlementaires de l’année 1903. 
5- Sari (Djilali),La dépossession des fellahs.., op.cit, pp 64-65. 
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وال الفرتة اليت وجد فيها و أقبلت اإلدارة االستعمارية على سن ترسانة من القوانني و املراسيم ط. عن الرزق

. االستعمار الفرنسي يف اجلزائر، ألا كانت تنظر إليها بطمع كبري ملا متثله من ثروة ستستفيد منها فرنسا حتما

أظهرت   1نصا قانونيا، 45، عندما تعرض حلوايل Charnay J.P" شارين جون بول"و قد حتدث عنها الباحث 

أغلب هذه القوانني أعادت إىل األذهان سياسة احملتشدات  .اجلزائرينيكلها التسلط و القمع الذي فرض على 

، و الذي قام بتحديد األراضي الغابية ائيا، حىت ينظم استغالل 1863اليت جسدها القانون السلطاين لعام 

و جاءت كرد فعل استعماري على ما أمساه باحلرق املتعمد للغابات، فأكد على كيفية اختاذ  2.الغابات

3.جراءات الردعية ملنع احلرائق يف الغابات اجلزائريةاإل
مجلة غريبة جتعل من اجلزائريني   Lacroix 4"الكروا"ذكر  

غري أن الواقع 5 .."لألشجار قيقيةحإن اجلزائريني يبدون كراهية : "و العرب أعداء للشجر من بني ما جاء فيها

الغابة ليس ذلك الذي يقتات منها قوت حياته و يثبت العكس من تلك األقوال املزيفة، ألن من حيطم 

أوالده، و إمنا ذلك الذي جيهدها من خالل سلبها خرياا، فكان الكولون يقومون باستنزاف اخلريات الغابية 

بسبب ظروف احلرب و نقص متوين البالد بالوقود و البرتول و  1945إىل  1939طوال الفرتة اليت امتدت من 

أدى إىل استغالل مفرط يف  الفحم و اخلشب كمصدر للطاقة، و مها موردان أساسيان يف األمر الذي  6الغاز،

يف تلك الفرتة الزمنية ملا كان هلما من أمهية و دور يف متوين املرتوبول، من جهة، و تصديرمها إلسبانيا و كذا 

: ذا الواقع عندما قاله" أجرون"و قد خلص . جبهات القتال املختلفة خالل احلربني العامليتني، من جهة أخرى

إن ختريب الغابة هو من فعل األوروبيني وليس اجلزائريني، و هلذا على اإلدارة معاقبة املصنع الذي يقوم "

7.."و ليس اجلزائري الذي يقوم باستغالهلا من أجل العيش..باسترياد املادة األولية
 فقد ظروف احلرب، يف أما   

وجودة يف املناطق الصعبة، إىل عمليات هدم كبرية، ألنه مل تراع خضعت معظم الغابات، مبا فيها تلك امل فقد

و اإلحصائيات اليت بني أيدينا توضح بشكل دقيق هذا اجلرم املرتكب . فيها أبسط شروط االستغالل العقالين

8:يف حق الغابات اجلزائرية
 

  1946إلى  1939في الفترة الممتدة من  إنتاج الثروة الغابية: جدول
  كمية اإلنتاج  الغابية نوع الثروة

  3م 1.555.500  خشب البناء

                                                 
  :ملزيد من املعلومات أنظر.لرتسانة من القوانني جاءت لتعطي الصبغة القانونية لكل املناشري اليت أوجدها االستعمار منذ دخوله أرض اجلزائرهذه ا - 1

- Charnay Jean Paul, La vie musulmane en Algérie d’après la jurisprudence de première moitié du 20° siècle, 
   P.U.F,  Paris, 1965. 
2- Mesli (Mohamed Elyes), Les origines de la crise agri…, op.cit, pp 91-111.            

  .354-349، مرجع سابق، ص ص ..، أطروحة دكتوراه..ولد النبيه - 3
4- Lacroix (P), L’Evolution du nomadisme en Algérie, 1906, p 40. Voir aussi : 

  ..354، ص ..، مرجع سابق..رمي، أطروحة دكتوراهولد النبيه ك: ذكره أيضا - 
  : أنظر.و حضارته قبل االحتالل هذه العبارات مشهورة يف كتب املدرسة االستعمارية، كما اشتهرت عبارات أخرى ال تعرتف بالوجود اجلزائري  - 5

  .354، أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، ص ...اجلزائريون و اإلدارة"ولد النبيه كرمي -
6- Sari (Djilali), La dépossession des fellahs.., op.cit.., p 125. 
7- Ageron (Charles Robert), Les Algériens musulmans et la France…, T2, op.cit, p 780. 
8- Sari (Djilali), La dépossession des fellahs.., op.cit, p 125. 
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  )وحدة متر مكعب( ستير  11.608  القصدير

  ستير 7.031.300  )الوقود( خشب التدفئة 

  ستير  6.000.000  الفحم

  قنطار 134.400  )من شجر البلوط( قشرة الدباغ

  قنطار 1.800.000  خشب الفلين

 .Boudy : L’économie forestière nord-africaine, Paris, 1948, T1,p 229:المصدر

إذا أردنا أن نقدر حجم الكارثة اليت ضربت الثروة الغابية يف اجلزائر خالل مرحلة احلرب العاملية 

و عليه . مرات أكرب الثانية، علينا أن نقارن إنتاج هذه املرحلة مبراحل الفرتات العادية، فسنجد أن الفرق سبع

ألن العملية تواصلت بشكل مهجي خالل مرحلة حرب . فلإلتال الغابات كانت معرضة فإن

  1.التحرير الوطين
  

  ا�*��1ن ا��زار��ن�#��!ل رھن ا�4ر�3ت ا'ھ��2 �����1ط � -د
  

يف عملية التفكيك االجتماعي و االقتصادي للقبيلة و ذلك  جديدأسلوب  جتريب االستعمار حاول

و  عندما أسس الدوار بغرض حتديد مساحة اجلزائريني إىل وحدات مصغرة، و حتويل أهلها إىل عمال زراعيني

 Sociétésو من بني هذه الشركات، نذكر الشركة األهلية لالحتياط . يف مزارع الكولون 2و مخاسنيأجراء 

Indigènes de Prévoyance   تمع اجلزائري و تنظيم  من أجل تأطري 3 1893أفريل   14اليت تأسست مبوجب قانونا

العمالة، و حتما لن  حاكما اإلداري يتم تعيينه من طرف و بطبيعة احلال فإن جملسه. اجلزائري يف األرياف

مون بتعيني رئيسا على و األعضاء املعينون من طرف حاكم العمالة بدورهم، يقو . يكون إال فرنسيا من الكولون

و قد أصبح هذا األخري رئيسا رمسيا منذ صدور مرسوم .رأس الشركة، يكون يف الغالب هو احلاكم اإلداري 

الفالحني اجلزائريني من دائرة االستفادة من  مع إنشائه هلذه الشركات، أبعد االستعمار الفرنسي1938.4نوفمرب 

يف امليدان، أن اهلدف الذي   5و يعترب أحد الباحثني. القروض، اليت كانت متنح لألوروبيني يف فرنسا و اجلزائر

كان يبحث عليه االستعمار الفرنسي من وراء إنشائه هلذه الشركات هو تأطري األرياف و مراقبة إمكانياا و 

                                                 
  :ملزيد من املعلومات يف املوضوع أنظر - 1

- Sari Djilali, La dépossession des fellahs.., op.cit, pp 126-129.  
ة ميكنه احلصول على تسبيق نقدي أو عيين من أجل إعالة . شهرا حيث يقوم بتأجري األرض خبمس اإلنتاج 11و  1àاخلماس هو من يعمل عند غريه يف فرتة ترتاوح بني   - 2

و ميكن أن يتكرم . يف حالة فسخ العقد الشفهي الذي يربطه مع صاحب األرض يف حال إذا كان قد قام بأعمال احلرث و الزرع أسرته، كما ميكنه احلصول على عشر اإلنتاج

غاية اندالع إال أن اخلماس بقي يعاين من تدين األوضاع االجتماعية و املادية إىل . و يقوم باستغالهلا لفائدته" بالعزلة"عليه صاحب األرض بقطعة صغرية من ملكيته تسمى 

  :ملزيد من املعلومات أنظر. الثورة التحريرية و مل يتمكن من التحرر من الديون اليت كانت على عاتقه
- Chentouf Tayeb, L’Algérie en 1954, éditions O,P U, Alger, 2006, pp 36-37. 
3- Nouschi (André), La naissance du nationalisme Algérien…, op.cit, p 38. 
4- Henni (Ahmed), La colonisation agraire et le sous-développement en Algérie, SNED, Alger, 1981, p 111. 
5- Ibid.., p 223. 
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اجلزائريني حىت االجتماعي و مواصلة مشروع إفقار  ا من استغالل جماالت التكوين و توزيع الدخلبالتايل منعه

 ..تبق اليد العاملة الزراعية يف متناول الكولون بأمثان زهيدة

أصبح وايل العمالة يعني األعضاء اجلزائريني ملدة ثالث سنوات، و كانوا جلهم من  1943سنة  حبلول 

غري أن سلطة حاكم العمالة كانت واسعة يف تسيري هذه الشركات حيث كان حيق له . األعيان املوالني لفرنسا

املالية و و يف هذا الصدد يضيف نفس الباحث، أن مفتش . معاقبتها و جتميدها إذا رأى الضرورة يف ذلك

ا، كان هلما و هكذا فإن السلطة السياسية و الضرائبية مع..مدير الضرائب كانا مكلفان مبراقبة هذه الشركات

1.الشركات كوسيلة ملراقبة سكان األرياف ذهاحلق يف استغالل ه
 

و  كان جملس إدارة الشركات يقوم بدراسة ملفات القروض اليت كان يتقدم ا الفالحون اجلزائريون  

و متوين الشركة كان يتم يف غالب األحيان، من اشرتاكات . يسلم القائمة النهائية إىل أمني املال للتنفيذ

و عليه، فإن هذه الشركات تقوم بشراء احلبوب من . الفالحني و األرباح احملققة من وراء عمليات بيع احلبوب

و . أن هذه األموال مأخوذة من األرباح احملققةالغريب،   .الفالحني و تبيعها للفالحني، و تقرضها للفالحني

جتاهلت اجلهة اليت   إن اإلدارة االستعمارية مدحت كثريا دور هذه الشركات، و لكنها: "يقول أحد الباحثني

ألن هذه الشركات كانت يف األصل تقوم باقتطاع الضرائب اإلضافية املطبقة   2.."كانت تأيت منها األموال

  3.اليت كانت حتصل عليها الشركة ؤنمن األموال و املئريني حىت على اجلزا

وطدت اإلدارة االستعمارية عالقتها مع القياد يف الدواوير عن طريق هذه الشركات اليت كانت تتعامل 

بصفة مباشرة مع القايد، و بات هذا األخري هو الذي مينح املوافقة النهائية للفالحني اجلزائريني الذين يتقدمون 

أن الفالح املتغطرس و املتكرب ميكنه االنتظار طويال : " يف هذا الصدد" لوين"و يذكر . ضبطلب القرو 

للحصول على قروض البذور، و الفالح الذي ال يتصرف وفق أوامر و توجيهات القايد يف احلمالت 

و يكون ذلك ..االنتخابية سوف تسحب منه القروض يف حينها و ترجع إىل الشركة األهلية لالحتياط

  4.."قابهع

كانت متثل رمزا من رموز االستعمار، لذا حاولت اإلدارة   5احلقيقة أن الشركات األهلية لالحتياط

االستعمارية االستثمار فيها و حتويلها إىل وسيلة اقتصادية يف يد املستوطنني للسيطرة على الريف اجلزائري، 

                                                 
1- Ageron (Charles Robert), Les Algériens musulmans et .., T2..,  op.cit, pp 861-871. 
2- Henni (Ahmed).., La colonisation agraire et le..,  op.cit,  p 112. 

           فيما كان يتعلق  زائريني خاصةيف هذا الباب كتب العديد من الباحثني و املؤرخني حول طريقة التعامل غري العادلة اليت كانت متتاز ا اإلدارة االستعمارية جتاه اجل - 3

      ! ألف منخرطا 570كلغ من احلبوب فقط للفالح من جمموع   20و  15مت توزيع ما بني  1928و  1920 أنه ما بني" أمحد هين"الباب يذكر   يف هذا.بالضرائب

  :أنظر.مليون فرنكا منحت للفالحني األوروبيني 26حوايل ألف فرنك من جمموع  1930سنة  بينما تسلم املستوطن الواحد يف
- Ageron Charles Robert, Les Algériens musulmans et…, T2, op.cit, p 863. 
- Henni Ahmed, La colonisation agraire et le…, op.cit, p 122. 
4- Launay (Michel), Paysans Algériens, la terre, les Hommes…, op.cit, p . 

  :أنظر كل من.حمضة هناك دراسات عديدة خصت هذه الشركات األهلية لالحتياط، خاصة تلك اليت تناولتها من نظرة أحباث استعمارية - 5
- Pasquier Bronde Louis, Le paysannat en Algérie, In Questions Nord-africaine, N° 14, du 25/05/1939 pp       
 61-117. 
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فهي وسيلة إلفقار . قياد عيشة الرخاء و البذخألا يف األخري ستمكنهم من جين أرباح كبرية، و تدر على ال

 1.."حتافظ على الفقر و التغذية: "، فهي"أجرون"أو كما قال  الفالحني اجلزائريني،

كانت هذه املؤسسة الفالحية مصطنعة من طرف االستعمار و عندما اندلعت احلرب العاملية الثانية 

الذي منحها حق شراء و بيع كل أنواع احلبوب، أصبح إلزاميا على كل املنخرطني  1940،2نوفمرب  17صدر قانون 

و علينا أن نتصور األرباح الطائلة .يف الشركة بيع حمصوهلم للشركة اليت تقوم بتخزينه، خاصة يف ظروف احلرب

  .اليت ستجنيها الشركات األهلية من عملية البيع و الشراء

بفعل أن القروض املمنوحة جيب تسديدها  ة لالحتياط حمدودةأصبحت إمكانيات الشركات األهلي

و يف حال موسم إنتاج صعب، فإن اسرتدادها يصبح صعبا مما يضع هذه الشركات األهلية يف . خالل السنة

موقف حرج جتاه املؤسسات املاحنة للقروض اليت تغذي خزينتها بدفع تسبيقات على املدى املتوسط، كما 

3.ختلطة بتيارتحدث يف البلدية امل
للشركات " القرض"بات من الضروري على اهليئات املكلفة بتمويل فرع  

سنوات، مع ضمان  5إىل  3األهلية لالحتياط بأن متنح هلا فرصة االقرتاض على املدى املتوسط، أي ما بني 

الذي تطلب  1935إىل شبح أزمة سنة و إال فسوف نعود . يف السنة  التسديد بواسطة إنتاج فالحي جيد

ألنه بدون هذه اإلعانات فإن الفالح سيجد نفسه مضطرا لالقرتاض بالفوائد .تدعيم عدد كبري من الفالحني

  4.الربوية اليت ستقوده حتما حنو فقر حمدق و شامل سوف يعصف به

و يف إطار الدعاية اليت كانت تقوم ا اإلدارة االستعمارية خالل احلرب، وعدت بتعيني بعض 

و بعد انتهاء احلرب مل تقم اإلدارة  5.يني يف جملس إدارة هذه الشركات بعد أن يعاد النظر يف تنظيمهااجلزائر 

حيث باستثناء تعيني . 1946االستعمارية سوى بتطبيق مبدأ اختيار رئيس الشركة من بني أعضائها منذ سنة 

ري يف تسيري هذه الشركات و بعض رؤساء الشركات من أوساط األعيان اجلزائريني، فإنه مل حيدث أي تغي

 . حهاإصال

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
- Adam (P), La S.I.P Artisanale de Tlemcen, mémoire E.N.A 1940, In Bibliothèque Wilaya Oran, code B       
  373 (13). 
1- Ageron (Charles Robert), Les musulmans Algériens et la France.., T1, op.cit, p 385. 
2- Henni (Ahmed), La colonisation agraire et le…, op.cit, p 112. 
3- Chentouf (Tayeb), L’Algérie en 1954, OPU, Alger, 2006, pp 45-46. 
4- Ibid.., p 47. 
5- A.W.O, B 4476, surveillance des indigènes, rapports des C.M, et circulaire à messieurs les                           
    Administrateurs, N°6333, Oran le 25 Avril 1941. 



اآلثار االجتماعية و االقتصادية على سكان شمال إفريقـيا                  -الفصـل الرابـــع     

 

 372 

 
 

 1.لالحتياط فالحيةال الشركات هذه الشركات من أهلية إىل لصدر مرسوم حو  1952و يف سنة 

Societe Agricole de Prévoyance و كما قال أحد املندوبني  2.فقط أي أن التغيري الوحيد كان يف تغيري احلروف

  3..".هذا الفتات من القروض قد وزع على فتات من الفالحني:"املسلمني
  

  ��2د �ن ا'ز�� ا�/ذا���,ظ�م ا���و�ن   -ه
  

شهدت معظم فرتات احلرب العاملية الثانية تدين يف املستوى املعيشي للجزائريني الذين أصبحوا 

استعمارية متعددة مجعت بني تنظيم التموين و فرض التقنني على يعيشون أحلك أيامهم جراء أساليب 

السكان األهايل، خاصة يف األرياف اليت كانت تعيش فيها أكرب األعداد، األمر الذي أدى إىل ظهور و تفشي 

 .جمموعة من الظواهر السلبية أثرت كثريا على معيشة اجلزائريني

األوىل من جوانب عديدة، لعل أوهلا الوضع االقتصادي  كانت ظروف احلرب العاملية الثانية مغايرة عن

ومل تقتصر   .تصاديةالذي كان ال يزال متأثرا من تدهور أحوال الثالثينات بسبب تداعيات األزمة االق

االنعكاسات األوىل للحرب على امليدان السياسي فحسب، بل مشلت أيضا االني االقتصادي و االجتماعي، 

منذ اندالع  Carte de ravitaillement 4"ببطاقات التموين"االستعمارية يف العمل مبا عرف حيث شرعت اإلدارة 

كما أن عمليات التجنيد و التعبئة و التسخري أحدثت خلال يف النشاط االقتصادي انعكس سلبا . احلرب

لسكر و الزيت، على احمليط احلساس للمواد األساسية الضرورية اليت أصبحت مفقودة مثل؛ الفحم و النب و ا

  5.و على أسعارها اليت كانت يف ارتفاع مستمر

 1941،6يف مطلع سنة " ويغان"هذا الواقع كان مغايرا متاما للتصرحيات املتفائلة اليت وجهها اجلنرال 

إذا سارت األمور على ما يرام سيكون حبوزتنا القمح يف غضون الستة : عندما قدم ميزانية اجلزائر و صرح قائال

                                                 
1- ANOM, GGA, Quelques aspects des problèmes économiques et sociaux, imprimerie Bacconier frères, 
Alger, 1957, p 8. 

و كانت عبارة عن تعاونيات وجدت . 1946أفريل  18مبوجب قرار  SARشرعت اإلدارة االستعمارية يف إنشاء قطاعات التحسني الريفي  -  2

  :أنظر كل من. يف أراضي تابعة للبلديات و دف إىل حتسني الظروف املعيشية لسكان الريف مع مراعاة النمو الدميغرايف و العدالة االجتماعية
- Direction de l’agriculture du gouvernement général en Algérie,- Vers la rénovation de l’agriculture 
traditionnelle par les SAP et leurs SAR-, imprimerie Bacconier, Alger, 1954, p 30. 
- Aron Robert, Les origines de la guerre.., op.cit.., p 190. 
3- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., p 497. 

وا أوروبيني أم لقد أجنزت اإلدارة االستعمارية بطاقات خاصة بعملية التموين ملراقبة املواد االستهالكية األولية اليت حيتاج إليها السكان، سواء كان -  4

  .19:رقمالملحق  أنظر. مسلمني، و هذا النموذج من البطاقات انتشر يف كل بلدان مشال إفريقيا
5- A.W.O, B 2261, Analyse de la presse, El Ouifak, N° 28 du 07/01/1940.Extraits. 
6- A.W.O, Dossier presse, L’Echo d’Oran, « Le général Weygand s’adresse à l’Afrique Française », 1er           
    Janvier 1941, p 01.  
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و اتضح أن مشكل التموين سيزداد اتساعا مع اشتداد احلرب يف جبهات القتال، هذا ما  1.."املقبلةأشهر 

خاصة و أن فرنسا كانت   2.، عندما حتدثت عن مشكلة التموين يف اجلزائر"صدى وهران"وصلت إليه جريدة 

3.بكل مزايا التصدير اجلزائري من فواكه طازجة و خضر جاهزة حتض
 

، 1942اس قد انتقد بشدة يف املذكرة اليت أرسلها إىل وزير الداخلية يف مارس و كان فرحات عب

املمارسات غري األخالقية اليت يقوم ا بعض شيوخ البلديات و القياد يف التمييز بني األوروبيني و اجلزائريني 

ين فيما خيص و حىت بلديات عمالة اجلزائر قد عانت من صعوبات يف التمو  4.فيما يتعلق بقضية التموين

5.املواد الغذائية و البضائع من احللفاء القمح و الدقيق و أن اإلدارة االستعمارية تنتظر قدوم
 

إىل خطورة الوضع داخل البلدية باعتبار أن احلصة اليومية " بئر مراد رايس"و قد أشارت مصاحل بلدية 

أيام لن  5ما هو عليه، فخالل غ، و إذا تواصل احلال على 300غ إىل  400لكل ساكن قد تناقصت من 

كما أبقت اإلدارة على عملية تقنني املواد املستوردة ريثما تصل احلمولة اجلديدة و توجه   6.يكون هناك دقيق

  7.إىل اجلزائر و املغرب

النقيب  قأشارت تقارير رمسية إىل أن ما قام به ، فقد سألة التموين يف عمالة وهرانو فيما يتعلق مب

بعقد اتصاالت مكثفة " نيلسون"العقيد  تعليمة  من كان بقراربط أمريكي يف االستعالمات،  ، ضا "فوسرت"

دن جزائرية خاصة يف عمالة وهران، من أجل ضبط احتياجات خصيات املسلمة مبمع جمموعة من الش

  8.اجلزائريني املتزايدة من املواد االستهالكية

، و املتعلق بالوضعية العامة داخل مقاطعته و 1941دائرة تيارت يف  رئيسو يشري تقرير بعث به نائب 

إىل  1941جويلية  28خاص بتموين السكان األهايل باحلبوب، إىل انعدام املبيعات خالل األسبوع املمتد من 

فرنك  86قنطارا من القمح الصلب مبعدل  951حبيث مت شراء، . عكس الشراء الذي كان معتربا 1941أوت  2

فرنك  64قنطارا من الشعري بـ  1283فرنك للقنطار، و أخريا  56ارا من القمح اللني بـ قنط 1626للقنطار، و 

  9.للقنطار

                                                 
1- A.W.O, Dossier presse, L’Echo d’Oran, Eugelhard (M) « Si tout va bien, dans six mois nous aurons du       
   blé.. », du 02 janvier 1941.  
2- A.W.O, Dossier presse, L’Echo d’Oran, Delpeyrou (Alex), « Le problème du ravitaillement », du 14 mars  
    1941, p 01. 
3- A.W.O, Dossier presse, L’Echo d’Oran, « Le ravitaillement de la France en fruits et primeurs d’Algérie »,  
    du 16 mars 1941, p 01. 
4- Ferhat (Abbas), De la colonie Vers.., op.cit. Suivit du rapport au maréchal Pétain avril 1941. 
5- A.N.O.M, G/G.A,7cab/29, P. Alger, du 24 février 1943, difficultés en ravitaillement en blé et farine des 
communes du départ.., Alger. 
6- Ibid.  
7 -ANOM, 7cab/29, Cdt en chef français civil et milita., Sec..a la pro.., Alger le 25/02/1943. 

ابن ديدونة "مستشار عام، و " بلعريبابن خدة "مفوض مايل سابق، و " ابن حليمة حممد: "بني هذه الشخصيات الوطنية نذكر كل من��   - 8

  :أنظر. رئيس جمموعة شراء األنسجة لألهايل" إدريس التازي"من مدينة  سيدي بلعباس، و " اللوت"من مدينة سيق، و " حممد
- A.W.O, B 4477, Rapport du CIE, Oran, N° 280 du 20 mars 1943. 
9- A.W.O, B 4476, Arrondissement de Tiaret, C.M de Frenda, Rapport hebdomadaire, du 4 Août 1941.  
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هو الذي كان يعيش على أمال انتصار احللفاء لتتحقق طموحاته،  ،لجزائريل لشاغلشغل االأصبح  و

اع األسعار للمواد نظرا لتزايد معاناته من نقص الغذاء و ضعف التموين و ارتف و ذلك. فقط حياته اليومية

ال تبشر باخلري نظرا الرتفاع أسعار السكر و الزيت و  1943االستهالكية فكانت معدالا مع مطلع سنة 

غ، أما البيض فقدرت الوحدة منه لللك 8.50غ ، و الشاي وصل إىل لفرنك للك 3.00إىل  2.75القهوة ما بني 

  -شهدت أسعار املواد الغذائية األساسية، خاصة منها املواد االستهالكية قدو 1.فرنك 0.6إىل  0.4ما بني 

كما يوضحه اجلدول   %100ارتفاعا ملحوظا، تعدت نسبها يف بعض األحيان  - ..كالزيت و السكر و الدقيق

  2:التايل
  

  .كلغ/فرنك : الوحدة-1945-1936-تطور أسعار بعض المواد االستهالكيةجدول 

  اللحوم  فاصوليا  حليب  سكر  زيت  فرينة  خبز  المواد
 شعير

  كلغ100

 قمح صلب

  كلغ100

  90  45  ----  2  2.50  3  2.50  ----  1.80  1936أسعار

  150  110  ----  4  2.90  4.50  5  ----  2.25  1937أسعار

  ----  ----  15.30  ----  ----  ----  6  3.65  3.10  1939أسعار

  ----  ----  23.60  ----  ----  ----  17  3.80  3.70  1942أسعار

  ----  ----  71.50  ----  ----  ----  30  9.70  8.15  1944أسعار

  ----  ----  98.15  ----  ----  ----  36  9.30  8.55  1945أسعار

  
يصرح يف  Gouin" قوين"و رمبا كان هذا هو السبب، الذي جعل رئيس احلكومة الفرنسية املؤقتة 

ال زالت إن معركة التموين مل تنته، فهي : "مبا يلي 1946ماي  22مداخالته أمام اجلمعية الوطنية الفرنسية يف 

هذا التصريح يؤكد على عدم حتسن األحوال املعيشية للجزائريني و استمرار ندرة املواد الغذائية و   3".قائمة

هذا معناه، أن الظروف املعيشية . بقاء السوق السوداء، وذلك بالرغم من مضي سنة كاملة على اية احلرب

  .اليومية للجزائري مل تتحسن على اإلطالق

ب االقتصادية و االجتماعية على الواقع اليومي للجزائريني مدة و استمرت آثار و خملفات احلر  

طويلة، طبعتها املظاهر السلبية العديدة و املتمثلة يف ارتفاع األسعار، و ندرة املواد الواسعة االستهالك، و 

                                                 
1- A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE, N° 44 du mois de janvier 1943.Et voir aussi : CIE, N° 233, Février 1943. 

  :ل منأنظر ك.هذا اجلدول وضع انطالقا من مجعنا موعة من األرقام و املعطيات من مصادر و مراجع على حد سواء - 2

- Diemert Jean Philippe, Le syndicalisme en Algérie, et plus particulièrement dans la région oranaise de 1919 
   à 1938, mémoire de maîtrise, université de Paris, S.d, p 116. 
- Annuaire statistique de l’Algérie 1939-1947, pp 248 et 253. 
3- A.W.O, dossier presse, journal « Ain Sefra » de Mostaganem, du 23 mai 1946. 
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رة حنو السوق السوداء و تزايد يف حجم البطالة، و ارتفاع أعداد الفالحني اجلزائريني بدون أرض، و عودة اهلج

 1.املدن و إىل اخلارج

حاولت مصاحل التموين العامة للجزائر تنظيم ما ميكن تنظيمه يف عملية التموين العامة و ذلك بطرح   

املواد األولية الضرورية يف األسواق و ذلك مبوجب إجراءات اقتصادية هامة خالل األسبوع األول من شهر 

طرح كمية من حلاكم العام حلكام العماالت الثالث، ترخص هلم بو كانت التعليمة اليت أرسلها ا.1939أكتوبر 

من الزيوت الغذائية بكل  %10من املخزون املصرح به البقوليات و  %20املواد الغذائية األساسية ال تتعدى 

و شددت مصاحل .أنواعها،و املواد الدمسة النباتية و السكر و القهوة و الشاي و احلليب املعلب و الصابون

 2.وين على ضرورة التوزيع العقالين هلذه املواد يف كل عماالت اجلزائر و املناطق العسكرية باجلنوبالتم

كما وضعت ذات املصاحل،و بالتنسيق مع القائد العام للقوات العسكرية يف مشال إفريقيا، خمطط متوين  

كمية من حلم اخلنزير من املغرب و اجلزائر باللحوم الطازجة و امدة حيث يعتمد على استرياد حلوم البقر و  

  3.باإلضافة إىل تصدير كميات كبرية من اخلمور حنو املرتوبول".مدغشقر"اللحوم امدة من 

و " عني الصفراء"أما مناطق اجلنوب، فقد حددت تعليمة أرسلت إىل القيادات العسكرية ملناطق   

على أن يتم متوين هذه . اليت هي حتت سلطتهم، لتقدمي احتياجات السكان للمناطق "توقرت"و " غرداية"

  4.املناطق من طرق التجار باعة اجلملة و نصف اجلملة للمناطق املدنية

و قد متيزت احلالة العامة يف املنطقة الغربية بتفاقم األوضاع االقتصادية و االجتماعية، و تزايد معاناة 

غذائي و ارتفاع األسعار، مما خلق حالة من التذمر و اجلزائريني يف القطاع و الناجتة عن نقص يف التموين ال

االستياء لدى اجلزائريني الذين عربوا عن ذلك بطريقتهم اخلاصة، مزجت بني العصيان و التظاهر و العنف يف 

امرأة من ربات البيوت أمام مقر بلدية تيارت يف الفاتح مارس  2000و نذكر تظاهر حوايل . بعض املواقف

، بدائرة )صيادة حاليا(، Pélissier" بيليسيي"شخص لشاحنة متوين باخلبز يف بلدية  100حوايل ، و مهامجة 1945

يف  امرأة 2000السادس من مارس حوايل  كما تظاهرت يف   5.مارس من نفس السنة 4مستغامن و ذلك يف 

  6.لدى اجلزائريني" اخلبز"مدينة وهران حاملة شعارات تندد بنقص مادة 

االستعمارية الفرنسية إىل مضاعفة استغالهلا لثروات اجلزائر من أجل خدمة حرا  ملا عمدت اإلدارة

فأصبحت اجلزائر منذ ذلك التاريخ  7.، توقفت كل املشاريع االقتصادية1942ضد النازية، خاصة بعد نوفمرب 

                                                 
1- Larnaude (Marcel), L’Algérie, éditions Berger-Levrault, Paris, 1950, p103. 
2- ANOM..,3cab/3..,Circulaire du GG, n°1348/ME, du 3 octobre 1939.Et voir aussi : 
- Ibid.., Expose des mesures importantes d’ordre économique prises entre le  Ier et le 8 octobre 1939. 
3- Id.., Mise a la consommation des denrées de première nécessite.. 
4- Id.., Circularire n°10.740.In ANOM..,3cab/3. 
5- A.W.O, Préfecture d’Oran, CIE, N° 122 du mois de mars 1945. 
6- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme.., T2, op.cit, pp 696-697 
7- Yacono (Xavier), Histoire de l’Algérie de la fin de la régence.., op.cit, p 336. 
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الذين  من أجل التخفيف من أعباء فرنسا، فانعكس ذلك سلبا على اجلزائريني" رجل اإلطفاء"تلعب دور 

  .و هم بذلك غري قادرين على تلبية حاجيام املعيشية 1.معدل الفقر %80تعدت منهم نسبة 

، بفعل ندرة املواد الغذائية اليت أصبحت صعوبةية ازدادت وضعية اجلزائريني و مع ظروف احلرب القاس

و حىت األلبسة مل تنجوا من  3.و ارتفاع األسعار بسبب املضاربة و انتشار السوق السوداء 2،خاضعة للتقنني 

و " األمسال"الذين كانوا يرتدون " للعمال اليوميني"عن وضعية مزرية " نوشي"هذه الوضعية، حيث يكشف لنا 

  4.يعملون حىت شبه عراة

و اليت كانت ذات قيمة و أمهية كبرية عند معظم اجلزائريني لدرجة أن " بطاقات احلصص"فظهرت 

دالء حباالت الوفيات، من أجل أن ال تتعرض حصصها القليلة من الغذاء إىل بعض القبائل امتنعت عن اإل

 16000إىل  7000فرتاوح مثن القمح يف السوق السوداء ما بني  5.عملية تقليص، و هي يف األصل قليلة جدا

  . فرنك للقنطار 540فرنك للقنطار، يف الوقت الذي حددته اإلدارة االستعمارية بـ 

و اإلداريني، و قد ميزها الظلم و " للقياد"لبا على عمليات التوزيع اليت أسندت هذا اخللل انعكس س

اجلزائري أقل بكثري من حصة " حصة"فكانت . بني األوروبيني و اجلزائريني" احلصص"عدم التساوي يف توزيع 

سوى على غرام يوميا،  جند أن اجلزائري مل يتحصل  300ففي حني أن الفرنسي كان يستفيد من . األورويب

6.غرام 150أو  100
 

و حسب شهادة البعض ممن عايشوا هذه املرحلة يف القطاع الوهراين فإن عملية التقنني اليت مست 

متت بعد تقسيم املدينة إىل  مثال، يف دائرة تلمسان، 1942و  1941، 1940املواد الغذائية خالل سنوات 

مسك كلغ من 1 و"الفول"كلغ من   2حيث كان يتم توزيع  …Secteur، A.B.C.D.E.F.G.Hمقاطعات 

و قد أشار يل صاحب . بالتناوب مرة يف كل مخسة عشر يوماذلك و كان يتم . على كل عائلة، "السردين"

7".بطريق التوت"و اليت كانت تسمى  Gهذه الشهادة أنه و عائلته كانوا يقطنون املقاطعة 
 

                                                 
1- Nouschi (André), L’Algérie amère.., op.cit, p 133.  

  ...دارة االستعمارية على سكان مشال إفريقيا يف امللحق رقمينظر إىل بطاقة التقنني املمنوحة من طرف اإل -  2
  .لذلك خصصنا هلا جانبا يف الشق االجتماعي للموضوع. اعتربنا هذه املظاهر من اآلفات االجتماعية اليت أثرت سلبا يف اتمع -  3

4- Nouschi (André), La naissance du nationalisme Algérien.., op.cit, p 106. 
5- Rey-Goldzeiguer (Annie), Aux origines de la guerre.., op.cit, p 165. 
6- Ibid.., p 165. 

شغل منصب مدرس يف مدرسة .1953شعبة علوم سنة  مسان، حاصل على شهادة الباكالوريايتل 1933مارس  16، من مواليد هرتاف غرابلي: هذا الشاهد هو  - 7

Pierre Et Marie Curie  بعد االستقالل شغل منصب مدير ملركز التكوين املهين .ارك يف إضراب الثمانية أيام خالل مرحلة الثورة التحريريةيتلمسان، و ش   

، و لينتقل بعها إىل دائرة الرمشي من 1989إىل غاية  1974مث انتقل بعد ذلك إىل والية تلمسان ليشغل نفس املنصب من .1974بسيدي بلعباس إىل غاية سنة 

  .بعد ذلك بعد حياة مليئة بالعطاء و اجلهد يف سبيل الوطن و خرج على التقاعد. 1994ة نإىل س 1989
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من حصتها من املواد الغذائية حني أقدمت اإلدارة االستعمارية كما استفادت زوايا املنطقة الغربية 

على تقنني املواد االستهالكية الضرورية املخصصة هلا باعتبار أا كانت تستقبل الفقراء و املساكني و عابري 

  1:و ذلك حسب اجلدول التايل. السبيل

 

  
  

  خالل فترة الحرب المنتشرة في الغرب الجزائري اجدول يمثل حصص المواد الغذائية التي كانت توزع على الزواي

  زيت  شاي  قهوة  صابون  سكر  اسم الزاوية  مقر اإلقامة  الطرف المستفيد

  لرت 10  كلغ5  كلغ  5  ----  كلغ  15  القادرية  أوالد الخير  الشيخ ابن األحول

  لرت 10  كلغ  5  كلغ  5  ----  كلغ  15  درقاوة  معسكر  شنتوف عدة

  لرت 10  كلغ  5  كلغ  5  ----  كلغ  15  السنوسية  بوقيرات  بن تكوك عبد القادر

  لرت 10  كلغ  5  كلغ  5  ----  كلغ  10  الرحمانية  تاقريمارت سعيدة  إبراهيمالشيخ 

  لرت 10  كلغ  5  كلغ  2  ----  كلغ  5  الطايبية  وهران  ألوزانيالشريف 

  لرت 10  كلغ  5  كلغ  5  ----  كلغ  15  الشاذلية  تيارت  غالم اهللا
  

" سي هين حممد"، عشرة أيام بعد صدور القائمة األوىل، خصت ملحق إضايفعلى القائمة  احتوتو 

لرتات  10كلغ من الشاي، و   5كلغ من القهوة، و   5كلغ من السكر، و   10: ، الذي حتصل على"مازونة"من 

  2.من الزيت

ون يف حالة من معاناة اجلزائريني االقتصادية و االجتماعية، األمر الذي جعلهم يعيشهذه احلالة زادت 

انسداد متواصلة، زادت صعوبة مع تدهور الظروف الطبيعية اليت أصبحت ال تطاق، حيث عانت اجلزائر من 

فاخنفض إنتاج احلبوب إىل النصف و تعرضت . 1945و  1944اجلفاف بسبب ندرة األمطار خالل سنني 

    .البالد إىل ظاهرة زحف اجلراد
  

  �:طط ا���,�9 �د�م ا����ود ا��ر!  - و
  

و قد جتلت .اغتنام ظروف ما بني احلربني للشروع يف عملية تصنيع داخل اجلزائر حاولت فرنسا  

بوضوح يف مرحلة احلرب العاملية األوىل عندما بدأت يف يئة األجواء حلركة صناعية تدعم ا اجليوش الفرنسية 

3.يف حرا ضد األملان دون أن حيقق ذلك نتائج معتربة
الستخراجية توقف نسيب يف اإلنتاج فشهدت الصناعة ا 

                                                 
1- A.W.O, B 2260, Préfecture d’Oran, Le 21 mai 1941. 
2- A.W.O, B 2260, Additif à la liste précédente, Préfecture d’Oran, le 31 mai 1941. 
3- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp.., t2.., op.cit.., p 500.  
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عامل موزعني على  23000و مع اية احلرب العاملية األوىل مت إحصاء حوايل . اإلنتاج باستثناء معدن الرصاص

1.وحدة صناعية 716
    

  
 

بقي القطاع الصناعي يعاين من ختلف البنية التحتية اليت تساعد على النهوض به ألسباب خمتلفة، و 

عمال  1/3 منهم حوايل الثلث 40000باستثناء ارتفاع عدد عمال القطاع إىل  1939ذلك إىل غاية سنة 

2.جزائريني
   

دها ميكن اعتبار سياسة التصنيع اليت أقدمت عليها اإلدارة االستعمارية أثناء فرتات احلرب و ما بع  

رفية فرضتها سياسة ظتعود يف الواقع إىل امتالك اجلزائر ملقومات التصنيع الطبيعية و البشرية، من جهة، و إىل 

و قد وضعت فرنسا هذه املشاريع لتغطية العجز املالحظ على عملية .كل امليادينل ظروف احلرب الشاملة

مستقبل  تشكل خطرا على أصبحتار اإلنتاج يف بعض الصناعات اهلامة، خاصة إذا أخذنا احلرب كمعي

 .اإلمرباطورية االستعمارية الفرنسية

و من أجل ذلك وضعت . مع بداية احلرب، شعرت السلطات االستعمارية بضرورة تصنيع اجلزائر 

اليت أوكلت هلا مهمة إجياد احللول " جلنة الصناعة اجلزائرية"األطر اليت تسمح بتسيري قطاع الصناعة بإنشاء 

  3.اجلزائرية يف ظل الظروف االقتصادية اجلديدة اليت أفرزا احلربللصناعة 

مل تقتصر سياسة فرنسا على الصناعات الصغرية،  إمنا امتد طموحها إىل ما أبعد من ذلك، عندما   

 و حاولت فرنسا.و احلكومة األملانية من التنقيب عن البرتول و الفحم يف الصحراء" فيشي"بدأت حكومة 

القطن و مد خط سكك حديدية عرب الصحراء ميتد من البحر األبيض املتوسط إىل غاية سهول جتريب زراعة 

                                                 
1- Ibid..., p 500.  

خاصة إذا عرفنا أن اجلزائر . يالحظ على هذه األعداد من العمال أا غري منسجمة و مالئمة مع حركة التصنيع اليت كانت موجودة يف اجلزائر -  2

هذه اليت أصابت املسؤولني الفرنسيني " محى التصنيع"و كل .ماليني طن من معدن احلديد، مل تكن متلك صناعة حديدية 3اليت كانت تنتج حوايل 

إىل مدينة تلمسان " ليون"فيما بني احلربني مل تكن لتعكس واقع التصنيع يف اجلزائر، حيث مل تصل البالد سوى بضع آالت نسيج نقلت من مدينة 

صناع "و أضافت أن . ، أن  الصناعة النسيجية تزدهر يف تلمسان1940نقلت إحدى اجلرائد اجلزائرية مع مطلع سنة  كما.1939يف أواخر سنة 

ينظر   .Fabriquants de Souliers" صناع األحذية"قد أصبحوا من اململني الرئيسيني لإلدارة الفرنسية، شأم يف ذلك  Tisserands" النسيج

  :إىل كل من
- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie.., op.cit.., p 501. 
- A.W.O, Boite 2261, dossier presse, El Ouifak, N 29 du 19/01/1940. 

. جزائري 50000من أجل رفع وترية اإلنتاج و توفري مناصب شغل ألكثر من " فيشي"االهتمام املتزايد بالتصنيع قد خططت له حكومة  ھ�ا -  3

مليار  149.1مليون فرنك من جمموع  1014كما قدرت قيمة رؤوس األموال املستثمرة يف القطاع الصناعي من طرف فرنسا يف اجلزائر حبوايل 

و قد اعتربت هذه القيمة املالية املخصصة لالستثمارات الصناعية يف اجلزائر غري كافية و بعيدة كل البعد .مارات الفرنسية يف اجلزائرمن جمموع االستث

  :ينظر كل من..عن واقع عملية التصنيع، رغم املشاريع اليت كانت حتضر يف باريس لبناء مصانع التعدين،  اإلمسنت و الزجاج
- AWO, dossier presse, L’écho d’Oran, N.., du 18 aout 1940. 
- Ageron Charles Robert.., Histoire de l’Algérie.., op.cit.., p 501. 
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غري أن اجلانب املايل وقف عائقا أمام مثل هذه املشاريع بسبب إقدام احلكومة الفرنسية على . ر النيجر

األمر الذي خدم .ر فرنكمليا 10إىل  3توجيه تعليمات لبنك اجلزائر للرفع من العملة الورقية اليت يصدرها من 

1".فيشي"خالل فرتة حكم " أغنياء حرب"منهم  مصاحل الكولون الذين ظهر
 

غري أن املرحلة اليت متيزت بنزول قوات احللفاء يف اجلزائر، قد أظهرت للجزائريني، خاصة منهم  

ن إىل املساعدات مما جعلهم يتطلعو . املوجودين يف األرياف، قوة اجليوش األمريكية يف العتاد و األسلحة

من دعايتهم و  احللفاء يف مقابل ذلك، كثف.ةائية و األلبساألمريكية لتحسني وضعيتهم فيما يتعلق باملواد الغذ

التوزيع ااين للمواد الغذائية و القيام : و وسائل متنوعة جللب اجلزائريني إىل صفوفهم منها استخدموا طرق

2.مناطق البالد بزيارة إىل األماكن العسكرية يف خمتلف
 

، قررت السلطات االستعمارية إقامة 1944مع اقرتاب اية احلرب، و بالتحديد يف مطلع سنة  

غري أن  .مع استغالل أكرب عدد من اليد العاملة املتوفرة" إنتاج أمين"يف حماولة منها لتوفري "صناعة خفيفة"

مل يقم سوى بتقدمي  Plan Quinquennal، 1946جويلية  9الذي صدر يف " الربنامج اخلماسي للتصنيع"

  3.املساعدات املالية و الضريبية للمؤسسات اجلديدة املعتمدة، بينما كانت متثل احتياجا حقيقيا للبالد

فلم .كما أن االس املالية يف اجلزائر، رفضت تغطية قسط من هذه االستثمارات عن طريق الضرائب  

امتصاص األعداد اهلائلة من العمال اليت اضطرت إىل اهلجرة حنو  ينجح خمطط التصنيع، ألنه مل يتمكن من

فرنسا بشكل ملفت لالنتباه، خاصة بعد اية احلرب العاملية الثانية للمشاركة يف عملية إعادة بناء املرتوبول 

  4.جراء اخلسائر اليت تكبدا طيلة احلرب

فحاول . للبالد" استغالل الثروة"حركية اعتمد االستعمار الفرنسي منذ احتالله للجزائر على تفعيل 

بذلك ربط اقتصاده مبا هو موجود من ثروات يف اجلزائر، فشرع يف سن مجلة من القوانني و اختاذ التدابري 

الالزمة اليت تضمن لفرنسا مواجهة كل الصعوبات االقتصادية مما عجل باجلزائر ألن تكون األرضية املناسبة 

أدى إىل زعزعت اهليكل االقتصادي للبالد و حدوث اختالال يف توزيع الثروة  األمر الذي. هلذه التحوالت

على حساب األغلبية الساحقة املمثلة يف " الكولون"احمللية اليت استفادت منها األقلية األوروبية املمثلة يف 

   .فارضة بذلك منطق القوى الكربى" الشعب اجلزائري"

                                                 
و . عاشت اجلزائر خالل هذه الفرتة عدة مفارقات يف امليدان الصناعي منها؛ نقص القماش مع العلم أن اجلزائر كانت بلدا منتجا للصوف  -  1

أما اإلنتاج الكبري من الفوسفات، فلم يستطع توفري الكميات املناسبة من . البالد تتوفر على املادة األولية و هي احللفاء نقص الورق، يف حني أن

  :ينظر إىل. هذا ما جعل اجلزائر تدخل مرحلة حرجة زادا صعوبة انعدام شبه كلي ألي قاعدة صناعية. األمسدة لدعم القطاع الفالحي

   .175-174ص ص ..، مرجع سابق..3، ج..م، احلركة الوطنيةسعد اهللا أبو القاس  -
- Ageron Charles Robert.., Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., p 501. 
2- A.W.O, CIE, bulletin N 582 du mois de novembre 1942. Et aussi : CIE, N 233 du mois de février 1943. 
3- Ageron (Charles Robert).., Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., p 501. 
4- Ibid. 
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ال ميكن حتديد املساحات اليت استوىل عليها االستعمار طيلة أزيد من قرن من الزمن نظرا  غري أنه

كانت البداية ف.لكن ما هو ثابت، هو أا استمرت مع طول فرتة االحتالل 1.لتضارب األرقام يف هذا املوضوع

مث تواصل السلب بنزع . زائرمبصادرة أمالك البايلك حبجة تكوين ميزانية لتوطني الكولون الوافدين إىل أرض اجل

قبائل بين "أراضي القبائل اليت قاومت االحتالل عرب خمتلف أرجاء الوطن، و نذكر منها على سبيل املثال 

و مبجرد .اليت تقطن سهول سيدي بلعباس، و اليت شاركت مع األمري عبد القادر يف مقاومته لالحتالل" عامر

  1848.2نسية إىل التصرف يف أراضي القبيلة بداية من اية هذه املقاومة سارعت اإلدارة الفر 

كما تواصلت عملية السلب يف عهد اإلمرباطورية الثانية عندما حاول االستعمار إنشاء مراكز 

مركزا  21مراكز يف عمالة قسنطينة، و  9مركزا يف عمالة اجلزائر، و 12، فأنشأ Centres de colonisationاالستيطان 

  3.مراكز ختص منطقة سيدي بلعباس 10نها يف عمالة وهران، م

  إىلرسالة بCharles Louis Napoléon Bonaparte   4"الثالث بونابرت نابليونشارل لويس "و قد بعث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
          هكتار موزعة على  176168، مساحة أراضي البايلك بـ 1906سنة " جونار"، يف التقرير الذي رفعه إىل احلاكم العام Peyerimhoff" بريميهوف"حيدد   - 1

  :أنظر. هكتار يف عمالة اجلزائر 14000هكتار يف عمالة وهران، و  34156يف عمالة قسنطينة، و  هكتار 128010: الثالث على النحو التايل العماالت

- Voir rapport Peyerimhoff, in bibliothèque C.D.E.S, Oran, portant transcriptions suivantes : AG 1906-N° 51. 
  .125، ص 2004اجلزائر، ، السداسي األول 9، العدد جملة املصادر،  » لقادرمقاومة قبائل بين عامر يف عصر األمري عبد ا« ،)حممد( جماود  - 2

3 - Lacoste, Nouschi et Prenant, L’Algérie, Passé et Présent, éditions sociales, Paris, 1960, p 359. 
قضى شبابه بسويسرا و Hortense Beauharnais.هورتنس بوهارين "، و هو االبن الثالث للويس بونابرت و 1808يف باريس سنة و��   - 4

فحكم عليه بالسجن املؤبد غري أنه متكن ". لويس فيليب"اإلطاحة حبكم ) 1940و  1936(إيطاليا مث عاد إىل فرنسا أين حاول يف مناسبتني 

عاد إىل باريس بعد ثورة . 1844، اليت ألفها يف السجن سنة "انقراض الفقر:"صاحب النظرية االجتماعية. 1846من الفرار حنو إجنلرتا سنة 

أقدم على  1951ديسمرب 2و يف . 1848ديسمرب  10حيث عني ممثال يف عدة قطاعات قبل أن يتقلد منصب رئيس اجلمهورية يف  1848

الذي " 1852جانفي  14دستور "و بذلك حتولت كل السلطات  إىل اإلمرباطور اجلديد بعد صدور . حل الربملان و حول اجلمهورية إىل مملكة

و جعلت منه سجني فوق "سودان"يف معركة " بروسيا"بعدما قضت عليه قوات  1870و قد شغل املنصب إىل غاية . نصبه إمرباطور الفرنسيني

، لدرجة 1865الشهري الذي سنه يف " القانون السلطاين"يف اجلزائر و صاحب تشريع " اململكة العربية"يعترب واضع سياسة .العادة عند األملان

ليتوجه إىل إجنلرتا أين التقى زوجته هناك و يقضي  1871مارس  19أطلق سراحه من أملانيا يف ". بإمرباطور العرب"فعت بالكولون إىل تلقيبه د

  :أنظر.معها بضعة أشهر ليتوىف يف نفس السنة
- Petit Larousse Encyclopédique.., op.cit.., pp 1545-1546. 
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العمل على  منه، يطلب 1865سنة Mac-Mahon Edme Patrice 1"سادمي باتري ماهونكم"املارشال 

  2.يف مناطق اجلهة الغربيةو الكولون ختصيص مساحة معتربة لالستعمار 

ء تشريعي يتخذ يف حق بشكل جعل منه أخطر إجرا هذا القانون اجلمهورية الثالثة استغلت لقد

، 1871تكمن خطورته يف أنه سيغري وجه الريف اجلزائري تغيريا جذريا، للرد على انتفاضة  الذي اجلزائريني

و املضاربة يف حق أراضي اجلزائريني و لفائدة الكولون و اليهود  بفتحه الباب على مصراعيه أمام عمليات البيع

معا، للتحايل من أجل سلب اجلزائريني ممتلكام بطرق قانونية، أقل ما ميكن القول عنها، أا صفقات 

  3.مشبوهة

كان هذا القانون واضحا يف األهداف املنتظرة من تطبيقه منذ البداية، حيث جاء يف مادته األوىل 

و يف تقرير خاص بعملية االستيطان يف . يد على ضرورة إلغاء امللكية اجلماعية لألراضي عند اجلزائرينيتأك

حالة  82، وردت بعض احلقائق املتعلقة بدائرة سيدي بلعباس، مفادها أنه سجلت 1877عمالة وهران لسنة 

 2197و خصت يف البداية حوايل  بيع ألراضي اجلزائريني إىل الكولون، و أجنزت عقود ملكيتها بطريقة سريعة

و هناك تقارير أخرى تدل على أن عملية جتريد اجلزائريني من أراضيهم مل تتم كلها يف شفافية تامة  4.هكتار

مما يبقي امللف مفتوح لدراسات معمقة يف موضوع العقار   5،"وارين"لقانونية  الرمسية بل أجنزت حتت التغطية

   .يف اجلزائر خالل الفرتة االستعمارية

و الوثائق الضريبية  Statistiquesكما جيمع غالبية املؤرخني على ضرورة االعتماد على اإلحصائيات   

Documents fiscauxا متثل مصادر هامة لدراسة التاريخ االقتصادي و االجتماعي للجزائر و فهم الواقع ، أل

و ال بد من العودة إىل الدات السنوية لإلحصاء .الذي مر به الشعب اجلزائري خالل هذه املرحلة العصيبة

، ألا الطريقة Statistiques Générale de l’Algérieاملايل و الضرييب املوزعة عرب اإلحصائيات العامة للجزائر 

                                                 
) ماجنطا(و إيطاليا) ماالكوف(اشتهر يف حروب القرم  . 1808سنة  Sully (Saone-et-Loire)" اوون إي لوارس"مبنطقة " سويل"ولد يف   - 1

كان من معطويب . 1870إىل  1864بعها عني يف منصب حاكم عام باجلزائر من . Duc de Magenta" دوق ماجنطا"ليقلد مارشال و 

عني  .1871يف ماي " باريس"الذي قضى على انتفاضة بلدية " فرساي"بتشكيل جيش  1871و كلف يف .يف عهد نابليون الثالث" سودان"معركة 

غري أنه استقال من . و قد مت متديد حكمه إىل سبع سنني. 1873ماي  24يف  Thiers" تيار"يف منصب رئيس اجلمهورية  بعد سقوط الرئيس 

  .1893تويف سنة .حول طبيعة السلطة التنفيذية Jules Simon" جول سيمون"منصبه بعد خالفاته املتكررة مع رئيس حكومته 

- Petit Larousse Encyclopédique.., op.cit.., pp 1491. 
         ، جملة "1870-1852سياسة نابليون الثالث اجتاه اجلزائر من خالل أقواله و رسائله : "حيي بوعزيز حتت عنوان: نص الرسالة موجود و مرتجم يف دراسة قام ا - 2

  .33- 13، ص ص 1979أفريل - ، مارس50الثقافة، العدد 
3- Sari (Djilali), La dépossession.., op.cit, pp 46-48. 

  :أنظر.مبنطقة سيدي بلعباس" دوار العمارنة"هذه التقارير خصت  - 4
- Ageron (Charles Robert), Les Algériens musulmans et la France…, T1, op.cit, p 86. 

         شغاهلا، و كان ذلك يف منطقة هذه التقارير كشفت لنا على أن عقود امللكية مت توزيعها  على املستوطنني اجلدد قبل أن تنتهي اللجنة العقارية املكلفة بالتقسيم من أ - 5

  :نظرأ. مما يدل على أن عملية سلب األراضي من اجلزائريني مل تتم كلها حتت التغطية القانونية.سيدي بلعباس
- Rapport Peyerimhoff, Directeur de l’agriculture et du commerce et de la colonisation à Mr Jonnart,              
  Gouverneur général de l’Algérie, Enquête sur les résultats de la colonisation officielle en Algérie de 1871 a  
  1895, Tome 1, Alger, 1906, p 191. In CDES. 
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و هذا النوع من املصادر هو الذي ميكننا  1.يها يف دراسة التاريخ املعاصر للجزائراآلمنة و املتوفرة لإلطالع عل

من حتديد ظروف احلياة و مستوى معيشة السكان اجلزائريني املسلمني يف ظل تزايد الضغوطات الضريبية 

  .املفروضة عليهم، سواء كان ذلك أثناء أو بعد احلرب
  

  وا�9 ا�����  ��,��ض -2
  

. أصبحت مسألة اليد العاملة مهمة جدا بالنسبة لإلدارة االستعمارية اليت وفرت هلا كل شروط املتابعة

و يالحظ أن املستوطنني األوروبيني كانوا يشجعون هجرة اليد العاملة املومسية من املغرب األقصى، نظرا 

" مارل بول"و قد كتب السيد . دان الزراعيالخنفاض تكاليفها، وفق القاعدة االقتصادية العاملية املعتمدة يف املي

Merle Paul لقد سجلنا يف عمالتنا، حركة واسعة النطاق : " ، و هو مساعد إداري رئيسي يف عمالة وهران

عامل من دائرة معسكر و سيدي بلعباس  3000و  2000حيث جند يف كل سنة، ما بني . لعمال زراعيني

ألف من العمال  30ألف إىل  15و يلتحق م من . قرابة الشهرين ينتقلون حنو دائرة وهران و ميكثون ا

املتأثرة باحلالة  و لذلك فإن هذه احلركة الكبرية هلا أمهيتها يف األوضاع االجتماعية. الزراعيني من املغرب األقصى

األرياف يف و نفس الوضع عاشه سكان . االقتصادية الصعبة إذ أصبح هاجس اجلزائريني هو البحث عن اخلبز

  2.قسنطينة

كان على عدد كبري من السكان املسلمني حتمل أعباء الوضعية االقتصادية الصعبة اليت كانت متر ا 

حيث عان املسلمون من ذوي الدخل .، أي السوداء، بنسبة عالية"اجلزائر، و اليت عوضتها منافع السوق املوازية

و حىت النسوة مل جيدن ما يقتنيهن من . بس القدمية الرثةالضعيف أكثر من غريهم،و مل يكن هلم سوى املال

 3.أو اخليمة" القوريب"مالبس و أثرنا على أنفسهن اخلروج من 

 
 
 
  

  

 ا�#�)��ر  �ؤرق ھ��س ا�,�و ا�د��/را�   - أ

 

                                                 
ينظر  . هذا النوع من املصادر له أمهيته يف بعض الدراسات اليت تناولت األوضاع االقتصادية و االجتماعية خالل فرتة ما بني احلربني العامليتني -1

  :كل من
- Ageron Charles Robert, politiques coloniales au Maghreb.., op.cit.., p 231. 
- Yacono Xavier, Histoire de l’Algérie de la régence à.., op.cit..,  p 285. 
2- Nouschi (André), « Enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinoises de la conquête 
jusqu’à 1919 », In revue RASJEP, n° 21, 1974, pp. 

إذ بعث املقيم العام يف تونس بتقارير إىل حكومته تظهر نفس مواصفات األزمة اليت متر ا .  هذه املرحلةنفس الوضعية كانت تعيشها تونس يف - 3

  :أنظر إىل. اجلزائر
- Nouschi André, La naissance du nationalisme  algérien 1912-1954, éditions de minuit, Paris, 1962, p 106.   
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النمو الدميغرايف إحدى العناصر األساسية اليت أخافت اإلدارة االستعمارية و الكولون معا، ملا كان له  مثل

و  .السكان اجلزائريني املسلمني على الكولون، خاصة بعد اية احلرب العاملية  األوىل من تأثري يف تغليب

و بالتايل سقوط حلم االستيطان الذي  1. ، قد أثبتت ذلك1921عملية اإلحصاء السكاين اليت أجريت سنة 

  2.راود فرنسا منذ أن وطأت أقدامها أرض اجلزائر

مل تكن هناك برامج سياسية و اقتصادية و اجتماعية شاملة خمصصة للجزائريني و يف سياق هذا الواقع،

دارة االستعمارية هنا و طوال فرتة احلرب العاملية الثانية، باستثناء بعض احللول القليلة اليت كانت تقوم ا اإل

، فإن عدد اجلزائريني 1946و حسب تقديرات سنة . و بقيت األوضاع على حاهلا حىت بعد اية احلرب. هناك

  .معظمهم يقطنون املناطق الريفية3نسمة،  7.350.000قد بلغ حينها 

ب االعتماد على ألن العملية تتطل.إن دراسة عملية النمو الدميغرايف يف اجلزائر ليس باألمر السهل

بأن نفس األخطاء " أجرون"و هذا ما كان ينقص يف موضوع دراسة اجلزائر، إذ يعترب . إحصائيات دقيقة

  .املرتكبة يف السابق قد تكررت يف العمليات اإلحصائية اليت متت إىل غاية مطلع اخلمسينات

دراسة مفصلة يف موضوع عملية اإلحصاء عندما حدد البنية  Jean Serra" جون سريا"كما قدم 

إال أن هناك أسباب أخرى، كالصعوبات املادية و نقص التأطري البشري  4.الدميغرافية اجلزائرية يف تسع لوائح

الضروريان إلجناح عملية اإلحصاء، إىل جانب األخطاء املرتكبة من طرف السكان عند اإلدالء بتصرحيام، 

شروع مصاحل  يها استعمال احليل عند تقدمي األجوبة و التصرحيات يف فرتات احلروب و خاصة عنديضاف إل

  5.اإلدارة االستعمارية يف تقنني و توزيع املواد الغذائية

غري أن ذلك . لقد شرعت اإلدارة االستعمارية تم بالدراسات الدميغرافية احلقيقية مع مطلع اخلمسينات 

قائق املتعلقة بالفرتات السابقة اليت مل تبوح بكل أسرارها فيما يتعلق بدقة بعض األرقام مل يكشف عن بعض احل

من بعض املؤرخني الذين  ، اليت تبقى حمل انتقاد1936و  1931سنوات املقدمة، خاصة منها يف إحصائيات 

 . للحقائق يرون يف أرقامها تزييفا و تضليال

تقييم جدي ملختلف احلركات السكانية اليت متت ما بني و من مث فهم يعتربون أنه من الصعب وضع 

1954.6إىل غاية  1921
حركة النمو الدميغرايف نشاطا متزايدا مع بداية القرن العشرين، بعدما  شهدتحيث  

                                                 
1- Statistique Générale de l’Algérie, dénombrement et recensement de 1921, de 1916 à 1928, pp 15- 17. 

سا يف اجلزائر منذ البداية سياسة توسعية باعتبار أا كانت ترى يف اجلزائر ممتلكات تركية غري مستقلة، و هي بذلك أرض كانت سياسة فرن -  2

  :أنظر. استعمارية سبقتهم يف هذه األرضلالحتالل، ما دام أم خلفوا فقط، دولة      قابلة 
- Aron Robert et les autres, Les origines de la guerre d’Algérie textes et.., op.cit.., p 31. 
3- Kaddache (Mahfoud), Histoire du nationalisme.., t2.., op.cit.., p 736. 
4- Serra (Jean), Le problème démographique algérien, dans : La lutte des algériens contre la faim, ouvrage 
collectif, éditions du secrétariat social d’Alger, mai 1945, pp 155-174. 
5- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., p 469. 

، غري أا مل تتم 1962، و أخر عملية سنة 1856، خالل الفرتة االستعمارية، سنة ظهرت أول عملية إحصاء حقيقية للسكان يف اجلزائر -  6

  :أنظر كل من. ألسباب متعلقة باالستقالل
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حيث ارتفع عدد 1.انتعشت من جديد بعد النكبة اليت حلقت ا خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر

 7.6ليصل إىل  1936ماليني سنة  6مليون نسمة مع مطلع القرن العشرين مث ارتفع إىل  4.5اجلزائريني إىل 

   1948.2مليون نسمة سنة 

هذا التزايد املستمر إىل مجلة من العوامل منها، ارتفاع عدد الوالدات و  3،أرجعت بعض الدراساتكما 

، اللذان اعتربها "سريا"و " نوشي"ا كل من منها الدراسات اليت قدمه..اخنفاض عدد الوفيات و الزواج املبكر

، هذا ما دفع البعض إىل ربطها بأسباب اندالع من العوامل األساسية إىل جانب حتسن الظروف املعيشية

  4.الثورة التحريرية

غري أن النمو الدميغرايف للجزائريني أخذ يزداد و يرتفع بصفة مستمرة منذ اية احلرب العاملية األوىل 

بالرغم من األزمات االقتصادية و السنوات الصعبة اليت مرت ا اجلزائر خالل احلرب العاملية الثانية، إىل 

ستعمارية على اجلزائريني خلدمة اهود جانب تداعيات عمليات التجنيد العسكري اليت فرضتها اإلدارة اال

الدميغرايف يف اتمع  و اجلدول التايل يعطينا فكرة واضحة عن السرعة اليت كان عليها النمو.آنذاكاحلريب 

   .اجلزائري

  

  

  

5.جند أن االنطباع أقوى 1954بل أكثر من ذلك، إذا تتبعنا معدل الزيادات السنوية إىل غاية سنة 
 

  

  السنوي في زيادة السكان )الفائض(الناتج  الزمنيةالفترة 
                                                                                                                                                    

  .369، ص ..، مرجع سابق..، أطروحة دكتوراه..ولد النبيه كرمي،اجلزائريون و اإلدارة احمللية -
- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., p 469. 
 

1  -  �� 
� �!�"  �ري"و " ��اش"�� ھ�ا ا���ي ���� إ�� ا��را�� ا��� ��م ����� ��:  
- Kaddache Mahfoud et Sari Djilali, L’Algérie dans l histoire.., op.cit, pp 201-208. 
2- Nouschi (André), L’Algérie amère.., op.cit.., p 127. 

  :عكف عدد من الباحثني الفرنسيني على تقدمي مثل هذه الدراسات و خنص بالذكر هنا كل من - 3
- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., p 479. 
- Oppermann Thomas, Le problème algérien.., op.cit.., p 42. 
- Nouschi André, L’Algérie amère.., op.cit.., pp 127-130. 
- Breil Jacques, La population de l’Algérie, Rapport HCC de la population et de la famille, Paris, 1960. 

نذكر كل  .يةمن بني الباحثني و املؤرخني الذين اعتربوا أن النمو الدميغرايف عند اجلزائريني هو أحد األسباب اليت أدت إىل اندالع الثورة التحرير  - 4

  :من
- Aron Robert, La tragédie algérienne, Plon éditions, Paris, 1957, p 166. 
- Blanchard Jean, Le problème algérien, P.U.F, Paris, 1955, p 54. 

الدميغرايف للسكان املسلمني اجلزائريني التطور "أجنز هذا اجلدول انطالقا من املعطيات اليت استقيناها من الفصل األول للجزء الثالث و املتعلق بـ  - 5

  :أنظر". أجرون"من كتاب  1954إىل  1919من 
- Ageron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., p 471. 
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  نسمة 45000  1926إلى  1921من 

  نسمة 86000  1931إلى  1926من 

  نسمة 112000  1936إلى  1931من 

  نسمة 125000  1948إلى  1936من 

  نسمة 128000  1954إلى  1948من 

  

 .املهاجرين اجلزائريني املوجودين يف فرنسايف هذه العملية احلسابية مل تدرج األعداد الكبرية من *
  

ع عدد املواليد بقيت وترية النمو السكاين عند اجلزائريني نفسها بعد اية احلرب العاملية الثانية، حيث ارتف

هذا الواقع جعل نسبة الزيادة 1.مولود لدى األوروبيني 10500، مقابل 1948مولود سنة  193000اإلمجايل إىل 

اتمعني متفاوتة جدا، و مالت كفة الزيادة السكانية يف هذه املرحلة لصاحل اجلزائريني بالرغم السكانية بني 

عليه من صعوبة الظروف املعيشية و قسوا، حيث ارتفعت نسبة منوهم السنوية إىل ثالث مرات عما كانت 

 .أو أكثر مقارنة باألوروبيني

فيما يتعلق مبسألة املشكل الدميغرايف الذي طبع اتمعني األورويب و العريب املسلم يف اجلزائر يف الفرتة 

. ، فنرى أنه يف اختالل متواصل بني اموعتني املشكلة للسكان1948إىل غاية سنة  1939املمتدة من سنة 

يهود، جند بالعكس من ذلك، أن أورويب مبا فيهم ال 946000رقم  1936فبينما أعطت إحصائيات سنة 

و قد .شخص 24000أورويب، أي أن العدد تقلص حبوايل  922000قد أحصت  1948إحصائيات سنة 

و قد ذكر باألخص هجرة بعض األسر . أرجعت أسباب ذلك الرتاجع إىل حركة اهلجرة األوروبية خارج اجلزائر

 2.املية الثانيةاليهودية حنو الواليات املتحدة األمريكية عقب احلرب الع

إىل  1936نسمة سنة  6212000بينما العكس جنده عند السكان املسلمني الذين ارتفع عددهم من 

مما جيرنا إىل .نسمة 1439000، أي بنسبة ارتفاع فاقت املليون إذ قدرت بـ1948نسمة سنة  7600000

ق مل تكن تشمل كل السكان أوال، أن عمليات اإلحصاء اليت كانت تتم يف الساب: االستنتاجات التالية

إىل  1936سنة نسمة  722000باعتبار أن عدد السكان املسلمني يف املدن قد انتقل من . املسلمني، خاصة

مما أدى ذه العملية إىل امتصاص ثلث السكان املسلمني الذين شكلوا  1948سنة  نسمة 1129000

 3.الفائض

و إدا أردنا تشخيص العملية، أكثر، على العماالت اجلزائرية الثالث، فإننا نالحظ أن عدد سكان املدن 

غري أن هذا االرتفاع، ال يساوي شيئا أمام ذلك الذي عرفته الفرتة . قد ارتفع نسبيا غداة احلرب العاملية األوىل
                                                 
1- Serra (Jean), Le problème démographique algérien.., op.cit.., p 157. 
2- Nouschi (André), L’Algérie amère.., op.cit.., p 127. 
3- Nouschi (André), L’Algérie amère.., op.cit.., p 127..  
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حيث أن العدد اإلمجايل .زائر و وهران، و بشكل خاص يف عماالت اجل1948إىل سنة  1936املمتدة من سنة 

بينما شهدت عمالة اجلزائر ارتفاع يف عدد سكاا . نسمة 474000نسمة إىل  348000للسكان قد انتقل من 

، بينما ارتفع عدد سكان عمالة وهران %92أي بنسبة زيادة قدرت بـ نسمة 275000نسمة إىل  205000من 

  1.%85نسمة أي بنسبة زيادة قدرت بـ  91000نسمة إىل  49000من 

، تراجع يف عدد السكان 1948إىل  1936عكس ذلك، شهدت مدينة قسنطينة، فيما بني سنوات 

يف حني ارتفع عدد السكان املسلمني من .أورويب 37000أورويب إىل  50000األوروبيني، حيث مر العدد من 

ساكن مسلم سنة  112ساكن أورويب حوايل  100و بذلك وجدنا مقابل .77000نسمة إىل  56000

  1948.2ساكن أورويب سنة  100ساكن مسلم مقابل  208بينما ارتفع العدد إىل .1936

كما أن ما ميز النمو السكاين املرتفع للجزائريني، مقارنة مع السكان األوروبيني، هو السرعة الكبرية اليت 

مخسينية كاملة، األمر الذي دفع باإلدارة االستعمارية  حققها الفائض السنوي للوالدات على الوفيات،خالل

املتمثلة يف مصاحل احلكومة  و حسب ما أوردته املصادر الفرنسية .إىل حبث سبل توقيف و عرقلة هذه املسألة

 3. ، فإن وترية ارتفاع عدد السكان املسلمني اجلزائريني حيسب يف إطار حركية السكان العامةالعامة
 
 
 
 
 
 
 
 
  

الذي شهدته اجلزائر  ورة واضحة عن  هذا النمو السريع لدى السكان املسلمنيصاجلدول التايل  يعطينا و

  1950:4إىل غاية سنة  1900من سنة 

  

  مجموع الفوارق  الفائض  عدد الوفيات  عدد الوالدات  السنوات
1901  111000  99000  12000  16500  
1910  127000  92000  35000  44500  
1920  121500  89000  32500  40500  
1930  177500  85500  92000  100500  

                                                 
1- Ibid..., p 127. 
2- Id.., p 128.  
3- Serra (Jean), Le problème démographique algérien.., op.cit.., p 156. 
4- Serra (Jean), Le problème démographique algérien.., op.cit.. , p 157. 
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1940  253000  118000  135000  141500  
1950  307000  114000  193000  203500  
  

 1032000وترية منو سريعة مقارنة مع املدن حبيث ارتفع العدد بـ ، هو األخر،أما الريف اجلزائري فقد شهد

و لوحظ االرتفاع األكرب يف عماالت قسنطينة و .%20، أي بنسبة 1948إىل  1936نسمة فيما بني سنوات 

نسمة عما كان عليه العدد سنة  770000حبوايل  1948اجلزائر اللتان شكلتا لوحدمها فائض قدر سنة 

فأصبح بذلك الريف على مشارف االنفجار مما أدى إىل ظهور حركة نزوح و هجرة كبرية من القرى .1936

تضاعف مباشرة بعد اية  السياق الكالسيكي قد ن هذاإ .و باجتاه فرنسا ، خاصة،هرانحنو مدن اجلزائر و و 

من أرض  حبيث مل يعد يطلب من املرشح للهجرة إىل فرنسا رخصة اخلروج ،1945احلرب العاملية الثانية يف 

  1.اجلزائر
  

 دور ا��)�2م �  ���ر!� #��#� ا-د��ج  - ب
 

الثقايف على الشعب اجلزائري، إذ حاربت الدين اإلسالمي و  مارست فرنسا سياسة االضطهاد الديين و

قومات الشخصية الوطنية اجلزائرية، و مل تم بتعليم اجلزائريني إال بالقدر اللغة العربية و عملت على حمو م

و قد وقف الكولون كعادم موقفا معاديا ألي فكرة تصب يف خانة . الذي كانت تراه مناسبا خلدمة مصاحلها

إذا كانت نوايا تعميم التعليم على اجلزائريني، فماذا سيكون : "يم اجلزائريني مربرين ذلك بالعبارات التاليةتعل

فكان إمجاع األوروبيني على أا محاقة إن حاولت  2؟".مصري مزارعنا ؟ من أين سنأيت باليد العاملة الزراعية

 .اإلدارة االستعمارية تعليم اجلزائريني

ؤرخ الفرنسي و قد ذكر امل.جلزائري يف التعليم الفرنسي كان قليل مقارنة بعدد األوروبينيغري أن الوجود ا

يف التعليم الرمسي الفرنسي قد  االبتدائيةاجلزائريني الذين مت تسجيلهم يف املدارس  ، أن عدد التالميذ"أجرون"

 71منهم حوايل .1940-1939من البنات، و ذلك خالل سنوات  22000تلميذ منهم حوايل  114000بلغ 

  3.تلميذا 90قسم خاص، و كل قسم يضم قرابة  905باملائة كانوا موزعني على 

                                                 
بعدما ألغت السلطات االستعمارية رخصة اخلروج للراغبني يف اهلجرة إىل فرنسا شهدت العملية هجرة قوية خالل الفرتة املمتدة من سنة  -  1

 :و بعملية بسيطة ميكننا مالحظة هذه الفوارق من سنة ألخرى. 1937، و ذلك باملقارنة مع عدد املهاجرين سنة 1948إىل غاية سنة  1945

 80000ليصل إىل  1945سنة  65000مث قفز إىل  1946سنة  38000مهاجر تراجع إىل  45000فمثال كان العدد أكثر بقليل من 

و كانت .بينما األعداد من املهاجرين اليت عادت إىل البالد مل تكن لتغطي األعداد اهلائلة اليت سافرت خالل نفس الفرتة. 1948مهاجر سنة 

هذه الظاهرة هي مناطق بالد القبائل الكربى و الصغرى و بعض مناطق اجلهة الغربية للبالد مثل مناطق مازونة و ندرومة و املناطق املتضررة من 

  :من الشروحات أنظر إىلملزيد  .مغنية
- Nouschi(André, L’Algérie amère.., op.cit.., p 128. 
2- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., p 533. 

؟ أم كان  هنا نتساءل عن جدية السياسة التعليمية الفرنسية اليت كانت خمصصة للجزائريني، و هل يعقل تدريس تسعون تلميذا بطريقة عقالنية - 3

ها على أا بذلت كل ما األقسام فقط ؟ أم هو أسلوب جديد جربته فرنسا على األطفال اجلزائريني حىت تريح ضمري  ءمل هم اإلدارة االستعمارية
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ألة تعليم اجلزائريني مع وجود مع بداية عهد اجلمهورية الثالثة، غريت احلكومة الفرنسية من نظرا جتاه مس

حيث أصبحت سياستها اجلديدة دف إىل غزو فكر اجلزائريني .على رأس وزارة الرتبية الفرنسية" جول فريي"

  1.رغم أن الكولون عارضوا الفكرة بشدة. بواسطة التعليم و املدرسة

لذين بلغوا سن الدراسة عشية ظلت نسبة التالميذ اجلزائريني املتمدرسني ضعيفة مقارنة مع عدد األطفال ا

كانوا يف سن ألف طفل جزائري   900ألف إىل  800اندالع احلرب العاملية الثانية، حيث قدر عددهم ما بني 

  2.تسمح هلم بدخول املدرسة

إن أكرب جرمية حضارية ارتكبتها فرنسا االستعمارية يف حق اجلزائريني كانت منعهم من حقهم يف 

أن السبب  3"أجرون"التعليم الثانوي أكرب دليل على بشاعة هذه اجلرمية، حيث أورد و ما حدث يف .التعليم

 . مرتبط بامتحان شهادة االبتدائي، اليت كانت متنح حق االنتقال إىل التعليم الثانوي

غري أن الذي جيسد هذه اجلرمية ليس هو االمتحان يف حد ذاته، و إمنا الطريقة اليت كانت تتم ا عملية 

كما 4.اء اجلزائريني من بني كل التالميذ الذين كانوا يدرسون يف املدرسة و املعنيني باالمتحانات الرمسيةانتق

بينت الدراسات اليت أجريت يف تلك املرحلة، أن التعليم االبتدائي كان منقسما إىل صنفني، األول إجباري 

خاص باجلزائريني و هو غري إجباري و أما الثاين، فهو . خاص باألوروبيني و يتوفر على إمكانيات كبرية

  5.بإمكانيات ضعيفة

مل يرتفع عدد التالميذ اجلزائريني يف التعليم الثانوي خالل فرتة احلرب العاملية الثانية عما كان عليه خالل 

 غري أن عددهم ارتفع. 1940- 1939وات تلميذا يف سن 1358بلغ عددهم ، حيث )تلميذ 1187( 1936-1935سنوات 

                                                                                                                                                    
باه يف وسعها لتعليم اجلزائريني و أم، لألسف غري قادرين على ذلك؟؟ يف احلقيقة إن هذه الظاهرة خطرية على اجلزائريني، حيث استقطبت انت

إليه تعليم اجلزائريني يف الذي نبه إىل خطورة الوضع الذي وصل " موريس فيوليت"بعض السياسيني الفرنسيني، خاصة منهم اليساريني من أمثال 

و هنا ينبغي أن نشري إىل أن . و دعا إىل ضرورة رفع عدد املدارس املخصصة هلم حىت يتمكن عدد كبري منهم االلتحاق مبقاعد الدراسة. بالدهم

ظل ينادي به اليسار  ، ليس حبا يف األطفال اجلزائريني و إمنا كإحدى اخلطوات ضمن املشروع اإلدماجي الذي اهلدف من وراء هذا املوقف

  :للمزيد من املعلومات ينظر إىل. الفرنسي كي ال تضيع اجلزائر من فرنسا
- Violette Maurice, L’Algérie vivra-t-elle’, librairie Alcan Félix, Paris, 1931, p 258. 

 .48، ص ..، اهلجرة اجلزائرية و دورها يف احلركة الوطنية، )عبد احلميد(زوزو  -  1
2- Hardy (Georges), Le problème scolaire en Algérie, In bulletin du comite de l’Afrique française, N- 8 et 9 
des mois d’aout-septembre 1937, p 419. 
3- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., p 535. 
 

: د املعنيني بتلك الفرتة الزمنية، فإن املعلمني الفرنسيني كانوا يطرحون السؤال على التالميذ اجلزائريني على حنوحسب الشهادة اليت أدىل ا أح - 4

فكانت الطريق اليت كان يلقى ا السؤال هي اليت تثري الدهشة، ألا كانت بقة امتحان شهادة السنة السادسة من منكم يريد أن يشارك يف مسا

ألم أصال مل يكونوا على علم مبفهوم . ري من التالميذ اجلزائريني الذين كانوا ميتنعون عن رفع األيدي لإلجابة خوفا من اهولطريقة خميفة لعدد كب

 و هذا لوحده كاف ليجرم فرنسا على إمهاهلا حلق اجلزائريني يف. و يف املقابل، كان التالميذ الفرنسيني معفيني من السؤال. السؤال و ماذا يراد به

  .التعلم
5- Lespes (René), Pour comprendre l’Algérie,  GGA, Alger, 1937, pp 187-189. 
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العدد إىل  بعدها انتقل. تلميذ 1800حوايل  1945يف سنة  ،عندما أصبحبوضوح يف الفرتة اليت تلت اية احلرب

  1951.1تلميذ سنة  4192ليصل أخريا إىل  1949تلميذ سنة  2745

تلميذ مرشح لشهادة الباكالوريا قبل سنة  100و عليه، مل يقدم التعليم الثانوي يف املعدل السنوي، سوى 

و كان يتوهم لنا أن .لذلك ال نتعجب بوجود عدد قليل من الطلبة املسلمني اجلزائريني يف اجلامعات. 1945

ألنه مقارنة مع العدد اإلمجايل . غري أن احلقيقة كانت عكس ذلك 2عددهم يف تزايد مستمر يف جامعة اجلزائر،

أما ما تضمنته األرقام اليت .سبتهم ظلت ضعيفة حىت بعد اية احلرب العاملية الثانيةللطلبة املسجلني، فإن ن

عن توزيع عدد الطلبة اجلزائريني على كليات اآلداب و العلوم و كلية احلقوق و كلية الطب و " أجرون"قدمها 

و اليت أشار فيها إىل ، 1955إىل غاية سنة  1943، مث ارتفع العدد من سنة 1939إىل  1920من سنة الصيدلة، 

3.أن العدد يف ارتفاع، فتبقى نسبية باملقارنة مع الواقع الذي فرضته السياسة التعليمية الفرنسية على اجلزائريني
 

حماربة خمتلف السياسات الفرنسية يف اجلزائر، من استيطان " ليل االستعمار الطويل"حاول اجلزائريون منذ 

قابل ذلك، عملوا على جعل اللغة العربية لغة رمسية يف التعليم احلكومي و يف م. و إدماج و جتنيس و إشراك

و قد سامهت يف ذلك التيارات السياسية الوطنية اليت جعلت .الفرنسي حىت تأخذ مكانتها يف األوساط املسلمة

ة احلرب من املسألة التعليمية و الثقافية إحدى مطالبها األساسية يف نضاهلا السياسي الذي باشرته مع اي

العاملية األوىل إىل غاية اندالع الثورة التحريرية، لتزيل الغبار على أزيد من قرن من احلرمان و البؤس و 

  4.التعسف

سامهت كل من مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني و حزب الشعب اجلزائري يف وضع أسس التعليم 

و من املميزات اليت . احملافظة على اهلوية الوطنيةالوطين الذي ساهم طيلة فرتة األربعينات و اخلمسينات يف 

اشتهر ا التعليم العريب احلر، أنه تعليم ذو طابع ديين قائم يف األصل على القرآن و اللغة العربية و على 

فاعتمد التاريخ و . حيث كان يلم بكل ما من شأنه ربط اجلزائريني بأرضهم و بالدهم. االنتماء هلذا الوطن

  5.و العلوم و الرياضيات كمواد تعليمية أساسية يف خمتلف مناهجهاجلغرافيا 

الربامج و الكتب املدرسية و النظم التعليمية و معية من أساليب تعليمها من حيث لقد طورت اجل

اعتمدت يف براجمها التعليمية على القرآن الذي شكل احملور الرئيسي الذي تدور حوله كل نشاطات 

حاولت اإلدارة و قد .1940فقداا لزعيمها الروحي مع بداية احلرب العاملية الثانية سنة بالرغم من .اجلمعية

                                                 
1- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., p 536. 

و الذي يتحدث عن ارتفاع بنسبة  الزمنأنظر اجلدول الذي ميثل عدد الطلبة اجلزائريني مقابل عدد الطلبة األوروبيني خالل نصف قرن من  - 2

   .20  مالملحق رق أنظر يف. باملائة 13.1وصلت إىل
3- Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie contemp.., op.cit.., p 536. 

، 1975ت، اجلزائر، .ن.و.اجلزائرية، ش، دراسة تربوية للشخصية 1956-1931، التعليم القومي و الشخصية الوطنية )تركي رابح(عمامرة  - 4

  .249ص 
  .260، ص ..املرجع نفسه  -  5
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االستعمارية عرقلة نشاط اجلمعية باعتقاهلا لرئيسها اجلديد الشيخ البشري اإلبراهيمي الذي اعتقلته السلطات 

،ما مسح 1943اإلفراج عنه سنة إىل غاية " لجريي في"بالقرب من " أفلو"رية و قامت بنفيه إىل بلدية االستعما

  .بعودة النشاط التدرجيي للجمعية يف مهمتها اإلصالحية

كان لإلبراهيمي عند عودته من منفاه، زيارة إىل مدينة اجلزائر مللقاة احلاكم العام لريخص له من أجل أن 

أعمارهم عن سن تستأنف اجلمعية نشاطها التعليمي يف مدارسها، و أن يقوم هو بتدريس الشباب الذي تقل 

مث إىل بعض مدن عمالة  1943،2فقام بزيارة إىل بعض مدن عمالة وهران يف فرباير من سنة  1.السابعة عشر

  3.قسنطينة أين قام ببعث النشاط التعليمي ا و مجع التربعات من أجل فتح املزيد من املدارس التعليمية

فة تدرجيية، باشر الشيخ اإلبراهيمي يف كانت مدارس اجلمعية تستأنف نشاطها التعليمي بص  عندما

و يف .توسيع دائرة هذه املدارس إىل العديد من مدن البالد، رغم أن ذلك كان يتطلب أمواال كبرية لتسيريها

طريقه للعودة إىل مدينة تلمسان، توقف الشيخ اإلبراهيمي مبدينة وهران أين قدم قسيمات للتربع كتب عليها 

مقابل إعانة من املسلمني " يف اإلحتاد قوة"غتني العربية و الفرنسية حتمل شعارات بالل" مجعية الفالح"اسم 

و عممت العملية على مدن قسنطينة و سطيف و اجلزائر و غيليزان و . اجلزائريني قدرت بنصف فرنك

4.تلمسان
 

املدارس مل يتوقف نشاط اجلمعية عند هذا احلد بل تعدى ليشمل مدن أخرى يف سبيل فتح املزيد من 

و  1943،5ماي  22فكانت زيارة إىل مدينة سيدي بلعباس يف . الدينية للمحافظة على روح الشعب اجلزائري

1944أخرى إىل مدينة عني متوشنت يف مارس 
و كل هذا من 1944.7يف نوفمرب " أورليونفيل"و إىل مدينة  6

س و التيارات الوطنية، األمر مل يتحقق إال أجل حتقيق وحدة التعليم العريب احلر و التنسيق بني خمتلف املدار 

 .بعد اية احلرب العاملية الثانية

                                                 
1- A.W.O, Boite 4477, rapport du CIE Oran, N’ 264, du 15 mars 1943. Et voir CIE Oran, bulletin n’ 513 du 
mois de juin 1943. 

بوهران، حيث اتصل برجال اإلصالح " مجعية الفالح"بسيدي بلعباس، و " ادةنادي السع"يف مدن عمالة وهران، قام الشيخ اإلبراهيمي بزيارة   -  2

  :أنظر. هناك و قدم هو نفسه دروسا دينية
- A.W.O, Boite 4477, Bulletin CIE, N’ 233 du mois de février 1943. 
3- A.W.O, Boite 4477, Bulletin CIE, N’456, du mois de mai 1943. 
4- A.W.O, Boite 4480, rapport de police N’ 2075, du 13 mai 1943. 

و أوضح فيها أن اهلدف املنتظر من هذه الزيارة هو من " بنادي النجاح"أثناء زيارته ملدينة سيدي بلعباس، قام الشيخ اإلبراهيمي بإلقاء حماضرة  - 5

للتربع داخل املدينة، و عند الضرورة يتم توسيعها لتشمل كل و طلب من اجلميع أن يتم تنظيم محلة كبرية . أجل مشروع بناء املدرسة يف املدينة

  :أنظر إىل.مدن العمالة
- A.W.O, Boite 4477, rapport de police, N’2351, du 29 mai 1943.  

  :أنظر. هلا أستاذا" األخضر قباطي"و قام بتعيني " عني متوشنت"يف مدينة عني متوشنت، قام الشيخ البشري اإلبراهيمي بتدشني مدرسة  -  6
- A.W.O, Boite 4477, rapport du CIE Oran, du 25 avril 1944. 

  :أنظر. )حاليا الشلف" (أورليونفيل"مبدينة " اخللدونية"قام الشيخ اإلبراهيمي بتدشني مدرسة  - 7
- A.W.O, CIE Oran, Bulletin, N’ 582 du mois de novembre 1944.  
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حماربة اإلدماج عن طريق إنشاء املدارس  ب الشعب اجلزائري، فقد كانت سياسته قائمة علىحز  خبصوص

. 1947ة املنعقد سنة قراطياحلرة بعد اية احلرب العاملية الثانية، أي منذ املؤمتر األول حلركة انتصار احلريات الدمي

املطالبة باللغة العربية و قضية فصل الدين اإلسالمي عن الدولة الفرنسية، فذلك كان منذ أيام جنم مشال  أما

جلنة وطنية عليا أوكلت هلا مهمة اإلشراف على املشروع و  تعني بعدها مت.إفريقيا و حزب الشعب اجلزائري

املبادرة ملواجهة سياسة الفرنسة و التجهيل و  اختاذ التخطيط و من أجل1.التنسيق بني خمتلف مناطق البالد

 .اإلدماج اليت حاولت فرنسا فرضها على الشعب اجلزائري
 

  

 ا��زار��ن ا���,ب ا�.���  �  ���ة -ج
  

خالل العقود الثالثة اليت سبقت اندالع الثورة التحريرية بفعل  مر الشعب اجلزائري بفرتات عصيبة

الضغوطات اليت تعرض هلا من طرف االستعمار الفرنسي الذي كان يهدف القضاء على كل مقومات هويته 

و الواقع أن الوضع الثقايف ألي جمتمع يعكسه واقعه السياسي و بناءه االقتصادي و . من دين و لغة و تاريخ

 .الجتماعيةتركيبته ا

  

كما أن الوضعية الثقافية الصعبة اليت كان عليها اتمع اجلزائري، هي اليت دفعت بالوطنيني إىل 

، و التكوين، و توعية الشباب و ألن تأسيس مثل هذه املدارس يفتح اال للتثقيف. االهتمام باملدارس احلرة

نشاء مثل هذه املدارس هو وسيلة لبلوغ اهلدف و فإ. الدفاع عن ثوابت األمة، من دين و لغة و تاريخ مشرتك

  .حتقيق القفزة الثقافية و الرتبوية ألجل مستقبل اجلزائر يف ظل احلرية و االستقالل

و مما ال شك فيه أن احلياة الثقافية للجزائريني كانت سيئة للغاية حبكم أن االستعمار حارب اللغة و 

و هو يدرك . حربه على اللغة بالدرجة األوىل نظرا ملكانتها يف اتمع و قد ركز االستعمار. الثقافة العربية معا

  2.أنه مىت قضى على اللغة يقضي على ما تبقى من مقومات الثقافة األخرى

و متاشيا مع هذا األسلوب، متكن االستعمار الفرنسي من القضاء على معظم مراكز الثقافة العربية 

غري أن اجلزائريني . الزوايا، اليت كانت موجودة يف البالد فبل االحتاللاليت تتمثل يف املدارس و املساجد و 

                                                 
: مبساعدة كل من " أمحد بودة"و ترأسها . تنسيق بني كل مناطق البالد من أجل تذليل املصاعب و إزالة العراقيلكلفت هذه اللجنة الوطنية بال -  1

  .فرحات حممد و مزغنة حممد و بدوي بلقاسم و مهري عبد احلميد و بلميلي حسني، و الدحاوي حممد و العقون عبد الرمحان
و مل تقتصر  Francisation" الفرنسة"اعتمدت فرنسا على وسائل و أساليب عديدة يف عمليتها التخريبية جتاه اجلزائريني خاصة منها سياسة  -  2

" الفرنسة"كما ركز االستعمار الفرنسي يف عملية . على ميدان التعليم فقط و إمنا مشلت كل جماالت احلياة االجتماعية و الثقافية و اإلدارية للبالد

. نف الثقافة الفرنسيةو اهلدف من كل هذا هو جعل األجيال تنشأ يف ك.على قطع مجيع الروابط اليت كانت للشعب اجلزائري مع تارخيه و حضارته

  :للمزيد من املعلومات ينظر إىل كل من

 .63، ص 1963اإلبراهيمي حممد البشري، عيون البصائر، دار املعارف، بريوت،  -

  .105-104ص ص ،..مرجع سابق، ..تركي رابح عمامرة، التعليم القومي و الشخصية الوطنية -
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اليت كانت  متكنوا من استدراك هذه النقائص و راحوا يدافعون عن وجودهم بشىت الطرق و الوسائل الثقافية

  .متاحة أمامهم ليفرضوا وجودهم و حيافظوا على الذات

مدرسة موزعة عرب خمتلف  70الوطنية للمدارس بتأسيس و كلل هذا اجلهد يف النهاية برجوع الروح 

   1.أستاذ موزعني توزيعا جغرافيا حمكما 750مدن البالد و بتأطري 

ميكننا اعتبار نشاط احلركة الكشفية، من املراحل اإلجيابية يف تاريخ احلركة الوطنية بفعل ما قدمته هذه 

لى من خالل خمتلف الربامج التعليمية و النشاطات نشر الروح الوطنية و الوعي القومي جت احلركة يف سبيل

2.السياسية يف كنف النوادي و اجلمعيات التابعة ملختلف التيارات الوطنية اإلصالحية و االستقاللية
 

 
 

شهدت احلركة الكشفية اجلزائرية النور، يف أعقاب االحتفاالت الفرنسية بالذكرى املئوية لالحتالل 

و سعت وراء عملية تثقيف واسعة جتاه الشباب اجلزائري من أجل ترسيخ قيم و . 1930الفرنسي للجزائر سنة 

3.مبادئ الوطنية و اليت متحورت حول حب اهللا و الوطن و اإلنسانية مجعاء
 

شهدت احلركة الكشفية اجلزائرية نوع من الرتاجع مع بداية احلرب العاملية الثانية من حيث النشاط 

بسبب عملية  4حبركية احلرب،و كانت اإلدارة االستعمارية قد تنبأت ذا التوقف،العلين، الذي كان مرهون 

التجنيد اليت مست الشباب اجلزائري يف هذه املرحلة و الذي فاق بكثري األعداد اليت كانت حتوز عليها 

ية عرب خمتلف و يف املقابل، مل متنع احلرب ميالد عدد كبري من األفواج الكشفية اجلزائر  5.الكشافة الفرنسية

  6.مناطق البالد يف املدن و القرى و حىت البلديات الصغرى، كما توضحه خمتلف التقارير االستعمارية

                                                 
  :يف هذا الباب ينظر إىل كل من -  1

، دار األملعية للنشر و التوزيع، قسنطينة، 1954-1939يل عبد القادر، حركة االنتصار للحريات الدميقراطية يف عمالة وهران بلوفة اجليال -

  .238، ص 2011، 1اجلزائر،ط
- Ouagouag Abdelkader, Les grands procès, organisation secrète, éditions Dahlab, Alger, 1992, p 32. 
- Mesbah Chafik, Idéologie politique et mouvement national en Algérie, des projets partisans au projet de 
renaissance nationale, in thèse de doctorat en sciences politiques, Alger, 1981, p 197. 

، منشورات املتحف 1945- 1931كات اجلزائرية األخرى ، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني و عالقتها باحلر )عبد الكرمي(أبو الصفصاف  - 2

   .136، ص 1996الوطين للمجاهد، اجلزائر، 
3- AWO, AP 138, Bulletin Scouts Musulmans Algériens, N’ 21 de l’année 1948-1949. 
4- AWO, Préfecture d’Oran, CIE N’559, du 21 aout 1943. 

االستعمارية كثريا للطريقة اليت كان يتم ا جتنيد املنخرطني يف صفوف الكشافة اجلزائرية و السرعة اليت كان يتم يف احلقيقة اندهشت السلطات  - 5

عضوا على أكثر تقدير، يف حني جند أن  40ألا وجدت بأن فروع الكشافة الفرنسية اليت تأسست منذ سنتني أو أكثر، مل تضم سوى .ا ذلك

و هذا بالرغم من أن . وم السبت، سوف يضم مع اية األسبوع ضعف العدد الفرنسي الذي مت مجعه خالل سنتنيفوجا كشفيا جزائريا تأسس ي

  :أنظر. السلطات االستعمارية كانت دائما تقدم الدعم الكامل ألفواج الكشافة الفرنسية و تقوم بإقصاء اجلزائريني
- AWO, Boite 4063, département d’Oran, PS N’ 4839 du 16 octobre 1943. 

داد أوضحت العديد من التقارير الفرنسية بأن انتشار األفواج الكشفية يف اجلزائر مل يتوقف حبجة احلرب أو عملية التجنيد، بل تضاعف إىل أع - 6

  :أنظر بعض هذه املصادر األرشيفية. مل يسبق هلا مثيل من قبل
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كما أدت النوادي و اجلمعيات اليت مت إنشاءها بكثافة منذ مطلع الثالثينات، تزامنا مع االحتفاالت 

اجلزائريني و توعيتهم خلطورة األوضاع اليت كانت  االستعمارية مبرور مائة عام على االحتالل، دورا هاما يف تعبئة

و كانت يف الواقع غطاء واقي لنشاطات الوطنيني اجلزائريني لاللتقاء يف مقراا حيث ال تثري . متر ا البالد

و كانت مجعية العلماء املسلمني و حزب الشعب، وراء انتشار أوىل  1.شكوك و انتباه السلطات االستعمارية

  2.جنبا إىل جنب مع فتح و تدشني املدارس و املساجد ثقافية عرب املدن اجلزائريةالنوادي ال

خاصة ملا كان . أدت الفرق الرياضية، هي األخرى، دورها يف التعبري عن مواقفها و توعية الشباب

ال شعبيا  ما جعلها تلقى إقبا.يتزامن تأسيسها يف غالب األوقات مع األعياد الدينية و يتم يف األحياء الشعبية

و أصبحت هذه الفرق فضاء إلظهار االنتماء .و جاء البعض منها كرد فعل ملواجهة الفرق األوروبية.كبريا

السياسي و حب الوطن، و كره كل ما هو ليس جزائري و غالبا ما كانت تتحول املنافسات الرياضية العادية 

3.اجلزائريني و األوروبينياملناصرين إىل شجار بني 
 

فقد أدت الفرق و اجلمعيات الرياضية دورا بارزا يف التوعية الوطنية، حيث محلت معها و عموما، 

و ما .أمال و طموحات خمتلف التيارات الوطنية، ألا كانت يف األصل تعبريا عن الفوز و االنتصار على العدو

لعربية املسلمة، األمر ميز هذه الفرق هو محلها لرموز وطنية، كاأللوان من خالل البدالت الرياضية للفرق ا

  .الذي جعل اجلزائريني إىل االلتفاف حوهلا و نصرا يف خمتلف املناسبات الرياضية
  

   ا���ھرة ا�ظروف ا����� �وا��� -د 
  

باملتدهورة،  احلرب العاملية الثانية عالظروف الصحية للجزائريني يف الفرتة اليت سبقت اندال وصفت  

خاصة ملا أجرب اجلزائريون على اخلضوع حلمالت تلقيح إجبارية فرضتها عليهم اإلدارة االستعمارية، نتيجة 

  .األوبئة اخلطرية اليت انتشرت يف البالد بعد احلرب الكربى

                                                                                                                                                    
- ANOM, série H, S.S, 9H40, commissariat de police, commune de Jemmapes, sous-préfecture de 
Philippeville, CIE N’ 305 du 1er octobre 1943. 
- ANOM, série H, 9H40, Rapport de l’administrateur détaché a Milla, date du 22 mars 1944. 
- AWO, Boite 4063, Rapport du chef de la brigade de surveillance du territoire, Tlemcen, N’1741 du 1er 
novembre 1941. 
- AWO, Boite 4063, Préfecture d’Oran, N’584, du 18 mai 1942. 
1- Carlier (Omar), Socialisation et sociabilité ; les lieux du politique en Algérie 1895-1954, URASC, Oran, 
1992, p 174.  

  .27،ص 1963عيون البصائر، دار املعارف، بريوت، لبنان، ، )حممد البشري(اإلبراهيمي  -  2
حيث أرهقت هذه الصراعات كاهل الشرطة و الرابطة اجلهوية للغرب اجلزائري، اللذان وجدا .هذه الوضعية أثرت على لعبة كرة القدم خاصة -  3

  :أنظر إىل. نفسهما أمام مشقة حترير احملاضر غري الرياضية
- A.N.O.M, département d’Oran, série continue, rapport N’2955 sur les incidents ayant émaillés le match de 
football du 4 octobre 1942 entre le club musulman de Sidi Bel Abbes (USMBA) et l’équipe de Mostaganem, 
demande d’exclusion formulée le 30 octobre 1942 par les autorités administratives auprès de la ligue 
d’Oranie de football association (LOFA). 
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لقد دلت خمتلف التقارير الصحية على خطورة الوضع يف البالد خاصة ملا انتشرت األمراض املعدية؛    

كاجلذري و مرض السل و احلمى الصفراء يف خمتلف مناطق البالد خملفة عدد من الضحايا، بالرغم من أن 

و ميكننا مضاعفة هذه األرقام، دون . هذه التقارير كانت تفتقد للدقة ملا تعلق األمر بالسكان اجلزائريني

ميدانية حقيقية و متخصصة خوف، إىل مستويات عالية و ذلك يف غياب إحصائيات دقيقة و متابعة صحية 

1.وسط السكان، خاصة يف القرى و املداشر
 

و هناك جدول صادر عن املصاحل الطبية يعطينا صورة وافية عن الوفيات الناجتة عن األمراض املعدية  

 :1935و املسجلة يف خمتلف العماالت اجلزائرية مع منتصف سنة 

  

  عند األوروبيين  عند الجزائريين  العمالة

  164  1963  وهران

  158  2741  الجزائر

  218  3672  قسنطينة

 .Bulletin Sanitaire, Année 1935, p 651: املصدر

 
 

 

حيث قل الغذاء و . أصبحت الوضعية الصحية خطرية مع حلول احلرب العاملية الثانية و طيلة أطوارها 

من اجلزائريني، و تصاعد عدد  باآلالفانعدم يف بعض األحيان، و انتشرت األمراض املعدية، اليت فتكت 

و اجلدول املوايل أكرب دليل على بشاعة اجلرمية .الوفيات عند املواليد اجلدد الذين مل يبلغوا سنة من أعمارهم

  2:خالل فرتة احلرب العاملية الثانية

  

  عدد الوفيات  السنة
1939  16788  
1940  17316  
1941  20040  
1942  20040  
1943  22450  
1944  23881  
  األطفال خالل فترة الحرب العالمية الثانية الوفيات عند جدول يمثل عدد

  

                                                 
1- Bulletin sanitaire- 476, du mois de septembre 1936, pp 676-713. 
2 - Chevalier (Louis), Le problème démographique Nord-Africain, éditions PUF, Paris, 1947, p 30. 
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كما سجلت حاالت وفيات كثرية يف السهول العليا من جراء الربد، خاصة لدى األطفال الصغار   

و فحم المع اإلشارة إىل ندرة املواد املستعملة يف التدفئة كاحلطب و  1".عراة"الذين كانوا يرتكون يف الطبيعة 

نسمة  111580بقي تعداد اجلزائريني مرتفعا نسبيا، حيث قفز من  اخلشب اليت مل يؤثر يف وضعية اجلزائريني إذ

أي السنة اليت انتهت فيها احلرب العاملية الثانية، خملفة ضحايا يف  1945،2سنة  235225إىل  1939سنة 

يف مأساة الشعب  1945ن ماي و سامهت جمازر الثام. جبهات القتال و معطوبني و أسرى و مساجني

املخلفات النفسية العميقة عند الشعب اجلزائري جعلته يصرف النظر عن الوعود اليت قطعتها فظهرت . اجلزائري

أن بدأ الناس يأكلون األعشاب و شرب  الغذائيةكان من نتائج فقدان املواد و  .اإلدارة االستعمارية على نفسها

 Typhus "التيفيس"األمر الذي أدى إىل انتشار األمراض و األوبئة خاصة منها مرض ، ةاملتعفن اآلباراملياه من 

أصبحت هذه الوضعية املزرية تشغل بال اجلزائريني يف عهد حيث . الذي قضى على املئات من اجلزائريني

  1942.3إىل غاية  1940خالل الفرتة املمتدة من سنة "فيشي"حكومة 

دية األمر الذي خلق هلم من ضغط النمو الدميغرايف و العزلة االقتصاأصبح السكان املسلمني يعانون   

و  1943و  1942و قد تزايد هذا العناء خالل سنوات احلرب، أي يف .هشة و غري ثابتة ظروف معيشية

و كان "2الوباء رقم  - املرض"و قد حتدثت تقارير حكام البلديات املختلطة حينها، باحتشام، عن .1945

  4".التيفيس"مرض  يقصد به حينها

تشاا كبريا مع تلك اليت حدثت  1942-1941حدث و أن كان هلذه األوبئة املنتشرة خالل سنوات   

حيث بقيت األدوية مفقودة أو يف غري 1868.5و  1867أثناء ااعة اليت اجتاحت البالد خالل سنوات 

هذا . سيما يف فصول الشتاء القاسيةمتناول اجلزائريني، و أصبحت األلبسة من نصيب احملظوظني فقط، ال 

ب و إىل مراحل متقدمة ملا الذي أدى إىل ارتفاع عدد الوفيات عند اجلزائريني، دون األوروبيني، طول فرتة احلر 

6:و اجلدول التايل يوضح ذلك. خاصة عند األطفال الذين تعرضوا ألمراض معدية .بعدها
 

  

  األوروبيون  الجزائريون  العمالة

                                                 
1- A.W.O, CIE Oran, bulletin N- 585, du mois de novembre 1941. 
2- Nouschi (André), La naissance du nationalisme.., op.cit.., p 99. 

حالة مرض يف  5701، خاصة عند اجلزائريني إذ سجلت حوايل 1942انتشر هذا املرض خالل احلرب العاملية الثانية، و بلغ ذروته سنة   -  3

: كما ظهرت أمراض أخرى يف األوساط اجلزائرية مثل.1947و استمر هذا املرض حىت سنة . حالة عند األوروبيني 405شهر مارس مقابل 

  :للمزيد من الشروح أنظر إىل . اجلذري و محى التيفوئيد
- Annuaire statistique de l’Algérie,, 1939-1947, p 84. 

سوق أهراس يف : و قد تناقلت تقارير بعض البلديات املختلطة، منها بلدية". التيفيس"كانت التسمية يف بعض املناطق تطلق هكذا على مرض  -  4

  :أنظر إىل. عن عدم وجود قماش األكفان لدفن املوتى 1941نوفمرب  15يف  La Calle" القل"و بلدية  1941نوفمرب  24
- Nouschi André, L’Algérie amère.., op.cit.., p 128. 
5- Rey-Goldzeiguer (Annie), Aux origines de la guerre..,  pp70-71.  
6- Bulletin sanitaire, année 1948, p 711. 
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  132  2851  وهران

  118  3647  الجزائر

  241  4395  قسنطينة

 جدول يمثل ارتفاع عدد وفيات األطفال الجزائريين مقارنة مع األوروبيين                          

 

 1.تواصلت مظاهر البؤس و الفقر يف األوساط الريفية حىت أتت على البنية العامة للمجتمع اجلزائري 

إال أن ذلك مل مينحهم . 1947مع العلم أن عدد السكان اجلزائريني كان قد وصل إىل عشرة ماليني نسمة سنة 

و من بني كل هذا العدد املذكور من .طبيب أسنان 351صيديل و  611مولدة و  660طبيب و  1851سوى 

 أما املدن.1145قسنطينة، قد وصل إىل  األطباء، فإن العدد املتمركز يف املدن الثالثة الكربى، اجلزائر و وهران و

طبيب فكانوا  350طبيبا، و البقية أي حوايل  50السبعة األكثر كثافة سكانية يف اجلزائر، قلم ينتشر ا سوى 

  2.نسمة 100000أطباء لكل  6إىل  4موزعني داخل جمموعات تضم من 
  

  42)ب ا��/ر! � وا������  ا�وا�9 ا�����دي: .�,��
   

املغرب مع بداية مرحلة احلماية الفرنسية، ال يزال خاضع القتصاد معاشي يعتمد على حرفة كان 

األوىل؛خضوعه للتقلبات  3:و كان هذا النوع من االقتصاد يتميز بثالث مسات أساسية.الرعي و تربية املواشي

عرض السكان لسنني  ه الصحراوية للجنوب، األمر الذياملناخية و هجمات اجلراد الزاحف من املناطق شب

  .1882و  1879القحط و ااعة كما كان احلال خالل سنوات 

الثانية؛ فهي املرتبطة مبسألة اجلفاف بسبب طول انتظار أمطار اخلريف و أحيانا بكمياا ب فيما يتعلق

 صولقبل نضج احمل" الشرقي"املتواضعة، من جهة، و بوب الرياح الصحراوية اجلافة أو اليت يطلق عليها 

ثل املعيار احلقيقي للفصل ملتعلقة بنسبة تساقط األمطار اليت متا ي؛ فهأما الثالثة.الزراعي ما بعرضها لإلتالف

  .من سيئة إىل متوسطة مث جيدة و املتميزة بني مواسم احلصاد

كما تزامنت هذه احلماية مع اندالع احلرب العاملية األوىل، اليت اعتربت مرحلة ارتفاع األسعار 

الذي " املغرب اجلديد"فامتازت النظرة االستعمارية خبلق وهم . الفالحية و يف نفس الوقت مرحلة انتعاش عاملية

. بإمكانه أن حيتضن اجلميع، الفالح املغريب و الكولون الفرنسي، شريطة أن يتأقلم األول مع طموحات الثاين

أن توسيع مساحات النظام الفالحي القدمي،   ، فهي تتمخض عن االعتقاد يفأما النظرة األهلية هلذا الوهم

                                                 
1- Rey-Goldzeiguer (Annie), Aux origines de la guerre .., op.cit.., p71.   

بعض املناطق مل تتوفر سوى على طبيب واحد لكل  و هناك.ساكن 100000طبيب لكل  78ا،كان يوجد يف مدينة اجلزائر، وحده - 2

  :ملزيد من الشروحات ينظر إىل. خاصة يف املناطق اجلنوبية.ساكن يف بعض األحيان 30000أو حىت  10000

  .221، ص ..، مرجع سابق..، أطروحة دكتوراه..ولد النبيه كرمي، اجلزائريون و اإلدارة -
3- Rivet (Daniel), Le Maroc de Lyautey a.., op.cit.., p 158. 
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كفيلة باحلفاظ على النمو الزراعي الذي شرع فيه منذ اية القرن التاسع عشر، دون اللجوء إىل أساليب 

  1.متطورة قادرة على تطوير البنية الفالحية و أساليب االستصالح الزراعي

اقتصادية صعبة يف مشال إفريقيا، حيث تأثرت ، وضعية 1940أوجد احلصار الذي فرضته بريطانيا بداية من 

العالقات التجارية كثريا بفعل هذا احلصار بني فرنسا و مشال إفريقيا، مما جعل عملية التموين بني الضفتني 

األمر الذي أضعف الدور الذي كان ممكن أن تلعبه هذه .ترتاجع إىل أدىن درجات خاصة يف املستعمرات

واليات املتحدة األمريكية هذه الظروف إلبرام اتفاقية متوين مع السلطات كما استغلت ال. املستعمرات

 - اتفاق موريف" و قد عرف االتفاق بـ. ، حتسبا لتحضري بلدان مشال إفريقيا للحرب1941الفرنسية يف فرباير 

  .Accord Murphy-Weygand 2".ويغان

 
 
 

  

  ا�ظروف ا��)!� �����1د ا��/ر! -1
  

االقتصادي بعد فرض احلماية الفرنسية عليه بأحسن أحواله، بدليل كل االتفاقيات مل يكن وضع املغرب 

اليت كانت قد أبرمت قبل و بعد احلماية، بني فرنسا و الدول األوروبية الكربى اليت كانت تطمع يف احلصول 

    . و أملانياكل من بريطانيا و إسبانيا   منها على مزايا خاصة باملغرب، خاصة منها الدول الكربى و نذكر

عاما على  30أما بريطانيا فكانت باعرتاف االتفاق الودي تستمتع حبرية التجارة و مبدأ املساواة ملدة     

و لكن حسب هذا االتفاق نفسه ميكن تغيري هذا الوضع إذا تغري نظام االمتيازات . األقل بعد وضع احلماية

، اليت ألغت االمتيازات بالنسبة ملصر Montreuil" مونرتوي"و بالتايل فقد ترتب على عقد معاهدة . يف مصر

    3.، أن طالبت بإاء احلقوق الربيطانية يف مراكش1937سنة 

كما مل يكن سحب االمتيازات اإلجنليزية هو األمر الذي يهم فرنسا كثريا، ألن بريطانيا كفت عمليا     

االقتصادي نشاط الو على العكس، أخذ . عن إظهار أي نشاط اقتصادي يف مراكش منذ وضع احلماية عليها

                                                 
1- Ibid.., p 187. 

أمريكيني يف كل مشال إفريقيا ملعاينة " قناصل"كما نصت االتفاقية على تنصيب . كان ينص هذا االتفاق على تبادل السلع عن طريق االسترياد -  2

عالقات مع املواطنني األوروبيني و األهايل يف مستعمرات غري أنه يف حقيقة األمر، كانت نوايا األمريكيني ربط . عملية توزيع السلع على املواطنني

  :أنظر.مشال إفريقيا من أجل مجع املعلومات حتسبا لظروف مناسبة تسمح بالعودة إىل احلرب ضد األملان
- Echaoui Mohamed, Evolution de L’Economie..., op.cit, p 69. 

   .278، ص ..، مرجع سابق)صالح(العقاد  -3
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و كان رجال األعمال األمريكيون يرتكزون  .لواليات املتحدة األمريكية يتزايد خاصة بعد احلرب العاملية الثانيةل

   1906.1دائما على مبدأ املساواة االقتصادية الذي أقره ميثاق اجلزيرة لسنة 

فأملانيا اليت كانت تعترب أخطر منافس اقتصادي لفرنسا، إذ بلغ جمموع قيمة مبادالا التجارية مع 

، اضطرت للتنازل عن امتيازاا بعد هزميتها يف احلرب العاملية األوىل، و ذلك 1913مليون فرنك سنة  37مراكش 

و كانت فرنسا قد ألغت من جانبها اتفاقياا مع أملانيا بشأن مراكش منذ إعالن . 1919يف صلح فرساي سنة 

نيا أمام احلرب و أبعدت الرعايا األملان من البالد، و حكمت على بعضهم باإلعدام حىت تسقط هيبة أملا

    2.املراكشيني، فال يستمعوا ملبعوثيها السياسيني الذين انتشروا سرا يف البالد

اعتمد املغرب على حجم كبري من القروض صنفت إىل ثالثة جمموعات، األوىل خاصة  لقد

و . سيباإلصدارات املالية املتعلقة بالدولة، أي أا مقدمة من طرف مصاحل احلماية و مؤشر عليها بقانون فرن

و هي مرتبطة مباشرة بامليزانية و مشاريع التنمية . جند فيهما ضمانات مزدوجة للطرفني الفرنسي و املغريب معا

أما اموعة الثانية فهي ختص اإلصدارات اليت تقوم ا الشركات اخلاصة و الوكالء يف املصاحل . املغربية

و أخريا اموعة الثالثة و اليت ختص فقط . ملزدوجةالعمومية لفائدة املخزن، و هي ال تتمتع بالضمانات ا

القروض اليت تطلبها اجلماعات احمللية و البلديات اخلاضعة للحماية الفرنسية يف اجلزء اجلنويب من املغرب حىت 

  3.يتم تفرقتها عن اجلزء الشمايل اخلاضع إلسبانيا

إىل . بطء عملية استغالل األراضي الفالحية يف املغربأ، احلدث اهلام الذي 1929شكلت أزمة 

القطيعة يف  ، و اليت مثلت1945- 1944و  1938-1937جانب عودة الكوارث الطبيعية خاصة خالل سنوات 

اجلنة "اليت أبانت للخرباء بأن املغرب ليس هي  عملية النزوح الريفي اتمع الرعوي، األمر الذي ساهم يف

  Malthus".مالتوس"حيلم ا اجلميع، و لكن هي األرض اإلفريقية العادية اخلاضعة لقانون  اليت كان" الفالحية

املأساة االجتماعية و ب التنبيهفبدأت تظهر املالحظات و اآلراء السياسية املتضاربة من أجل 

إجهاد  يف االقتصادية اليت تداهم طبقة الفالحني املغربية و اليت مل نشعر حبجمها اإليكولوجي و املتمثل

األراضي الصاحلة للزراعة بعملية رعي واسعة النطاق، و التكثيف من أعداد القطعان باملوازاة مع قدرات املراعي 

  4.املتوفرة، إىل جانب محالت قطع األشجار املتواصلة

                                                 
مسي بعقد اجلزيرة، " اتفاق دويل"و انبثق منه .دولة 15حبضور ممثلي  1906جوان من سنة  16يناير إىل  15مؤمتر اجلزيرة اخلضراء  من انعقد  -1

غري أن احلكومة الفرنسية تعدت كل األعراف الدولية و استعملت القوة لبسط نفوذها على أراضي املغرب . الذي يضمن استقالل و وحدة املغرب

  :ينظر إىل.و قد استعملت يف هذه املهمة القذرة فيالق من جيوشها املكونة من التونسيني لضرب إخوام املسلمني املغاربة. به هليمنتهاخمضعة شع
- Collot Claude et Henry Jean Robert, Le mouvement national Algérien textes 1912-1954,2ème éditions, OPU, 
Alger, p 27. 

   .278-277، ص ص ..، مرجع سابق)الحص(العقاد  -2
3- Allain (Jean Claude), « Les emprunts d’Etat Marocains avant 1939 »,in les chemins de la décolonisation de 
l’empire Français 1936-1956 , éditions du CRNS, Paris, 1986, pp 131-145. 
4- Rivet (Daniel), Le Maroc de Lyautey a.., op.cit.., p 187. 
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و قد أرادت مصادر اإلدارة الفرنسية من داخل احملمية أن ترسم صورة مثالية للتطور االقتصادي الذي  

ن، حسبها، حيدث يف املغرب قبل اندالع احلرب العاملية الثانية، إال أن حقيقة الوضعية االقتصادية اليت كان كا

يعيشها املغرب مل تكن بالصورة اليت أرادا له اإلدارة الفرنسية، بالرغم من أن الصناعة كانت قد شهدت تطورا 

و احلقيقة أن الزراعة التقليدية بقيت تتخبط يف . ملحوظا باملقارنة مع ما كان موجود يف اجلزائر و تونس

قلق االحتضار رغم حماوالت اإلدارة الفرنسية  مشاكلها البدائية، وقطاع احلرف بقي هو األخر يعاين من

 1.إلنقاذه

غري أن احلرب العاملية الثانية سامهت بشكل غري مباشر يف تعطيل عملية االندثار اليت كانت تلح يف 

غريب، األمر الذي ساعد االقتصاد االقتصادي املغريب حبيث ألغت املنافسة اخلارجية للمنتوج املأفق الوضع 

و لكن سرعان ما عادت األمور إىل سابق عهدها مبجرد انتهاء احلرب العاملية . املغريب على التنفس قليال

ئم على مزايا االستثمار األول عصري قا: و الواقع أن املغرب عان من وجود نوعني من االقتصاد. الثانية

 2.و الثاين تقليدي غري قادر على االندماج يف الصريورة احلديثة. اخلارجي لرؤوس األموال

بل أن . أن حقيقة هذا الواقع ال ترجع بالضرورة لعجز القطاع التقليدي املغريب على التأقلم فقط كما

دام أن كل االهتمام الفرنسي كان منصب على هناك نصيب لإلدارة الفرنسية يف ما حدث لالقتصاد املغريب ما 

إىل اإلقامة يف املغرب و دفعه إىل جلب  بكل الوسائل جلره تدعيم العنصر الفرنسي و األورويب بالدرجة األوىل،

  .املسلمني يف املغربالفالحني حىت و لو كان على حساب  االستثمار املنتظر،

الكولون، مبعرفتهم للتقنيات الزراعية  باعتبار. ألن احلقيقة اليت تفرض نفسها هنا، ال تقبل التأويل

لطريق أمام القطاع احلديثة، و باإلمكانيات العصرية املتاحة هلم، كان عليهم أن يؤذوا دورا طالئعيا لتمهيد ا

شا و مل يشرك أبدا يف عملية التطور اليت  إال أن القطاع التقليدي بفي مهم.دوره كما ينبغي التقليدي ليؤدي

بسبب عملية نزع امللكيات الفالحية اليت  كان يشهدها القطاع احلديث مما جعله يعيش حالة اندثار متقدمة

و حىت عندما .طالت غالبية املغاربة الذين كانوا غري قادرين على تقدمي عقد ملكية لألراضي اليت كانت حبوزم

  3، بقي مشكل القطاع التقليدي عالقا إىل حني1945ث الفالحي سنة أنشأت قطاعات التحدي
  

  ا�)�ر,� ر!�� !�ن ا��ط�ع ا����2دي و �����ا�زرا�� ا��/وا�9  -أ
   

األرض أساس االقتصاد املغريب حيث استحوذ األوروبيون على أجود األراضي الزراعية يف  مثلت  

و هو ما يظهر التوسع الكبري للحركة االستعمارية الفرنسية اليت سيطر عليها القطاع اخلاص بعد أزمة .البالد

ي املنتشرة يف سهول وجدة ليت قامت بإلغاء ديون كل الكولون املالك هلذه األراض، مبساعدة الدولة ا1930سنة 

                                                 
1- Le Tourneau (Roger), Evolution politique de l’Afrique.., op.cit.., p 282. 
2- Ibid.., p 282. 
3- Gallissot (René), L’Economie de l’Afrique du Nord.., op.cit.., p 41.  
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 1085000بـ 1954، و اليت قدرت مع اية سنة "الشاوية"و " الرحاب"و فاس و مكناس و أيضا يف بالد 

 1.هكتار

يف سهول  بينما شهد اجلزء اخلاضع للسيطرة اإلسبانية وجود شركتني لالستثمار االستعماري، األوىل 

بعد ما متت مصادرة األراضي  1927منذ سنة " اللوقس"، و الثانية يف سهول 1916منذ سنة " صربا"و " قاريت"

و قد قدرت . يف الريف املغريب، مما ساهم يف استقرار عدد كبري من الكولون اخلطايب عقب حرب عبد الكرمي

  2.هكتار 40000حبوايل  1950املساحة اإلمجالية لألراضي اليت سيطروا عليها إىل غاية سنة 

من خالل عرض تارخيي لعملية االستحواذ اليت طالت القطاع الزراعي ميكننا التمييز بني مرحلتني   

، و اليت ميزها إقبال بعض اخلواص 1912األوىل اليت امتدت من اية القرن التاسع عشر إىل غاية سنة : هامتني

أما املرحلة . الريف املغريب و معها بدأت مرحلة احتالل. و املغامرين إىل جانب بعض الشركات التجارية

، 1931و  1925بني سنوات  عد اية احلرب العاملية األوىل، و اشتدت بشكل واضحالثانية، فانطلقت مباشرة ب

 3.للبالد" ليوثي"و اليت تزامنت مع مغادرة املارشال 

مع بداية سنة  كانت االنطالقة الرمسية اليت شهدا عملية السيطرة على األراضي الزراعية يف املغرب  

، بتكثيف احلمالت الرتوجيية إلغراء الفرنسيني على اإلقامة يف املغرب،الذي كان ينقصه العنصر الفرنسي، 1920

بنزوح كبري لعدد  1925أمثرت هذه احلمالت مع مطلع سنة  و قد 4.آنذاك حسب تقديرات حكام احلماية

منهم سنة  400000مت إحصاء حوايل حيث هائل من املهاجرين األوروبيني وفدوا إىل املغرب من خمتلف املناطق، 

1951.5   

لقد مهدت السلطات االستعمارية الفرنسية لعملية السيطرة على األراضي الزراعية يف املغرب بشكل   

يتم التنازل عليها فيما بعد  Lots" قطع األراضي"ام من إذ وضعت حتت تصرف املرشحني اجلدد جزء ه.دقيق

اليت كانت تشرف على " يةلجنة االستعمار ال" األعباء الذي وضعته دفرتإذا كان املرشح قد استوىف كل شروط 

من تلك الشروط، أن يكون املرشح حامال للجنسية الفرنسية، غري أن العملية مشلت أيضا عناصر غري . العملية

غري أن الشروط املتعلقة  6.اليت استفادت هي األخرى من حصتها من األراضي الزراعية يف املغرب فرنسية، و

                                                 
1- Ibid.., p 41. 
2- Id.., p 41. 
3- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’économie Marocaine.., op.cit.., p 107. 
4- Knibiehler (Yvonne) et Al  (Emmery.G et Leguay.F), Des Français au Maroc. La présence et la mémoire 
1912-1956. Denoël éditions, Paris, 1992, p 46. 

و  1900مهاجر ما بني  100000: ى شكل دفعات أمهها كانتقد وفدت إىل املغرب عل 1951هذه األعداد اليت مت إحصاءها سنة إن  -  5

سنتطرق إىل هذه النقطة يف .( 1939إىل  1930مهاجر ما بني  35000، و 1929و  1920مهاجر ما بني  40000، منهم 1930

  ).اجلزء املخصص للمسألة الدميغرافية الحقا
لقة بشراء األراضي الزراعية يف املغرب، غري أن األمر الذي مل يكن مفهوما هو لقد أرضت السلطات االستعمارية عدد معترب من الطلبات املتع - 6

كما اشرتطت السلطات . بالرغم من عدم وجود نصوص قانونية متنع ذلك) من أرض وطنه(إقصاء العنصر املغريب من عملية شراء قطعة أرض 

إىل  10بقية القيمة املالية فتدفع على أقساط خالل فرتة ترتاوح ما بني  أما.االستعمارية على كل مرشح دفع مسبق لقطعة األرض بقيمة ثلث الثمن
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و قد أخذت . بدفرت األعباء مل تطبق ، ألن الظروف اليت متت فيها عملية منح األراضي يف البداية مل حترتم

العسكري، أو يكون أب  بعني االعتبار معايري جديدة منها؛ مكوث املرشح يف املغرب من قبل،أو ماضيه

 1.ألسرة كبرية

كما وضعت السلطات االستعمارية خمطط رمسي للسطو على األراضي الزراعية قائم على تقدمي  

يلقى  حيث تكون املرحلة األوىل مبثابة جرعة األكسجني للمستعمر الذي. املساعدات املادية على مراحل

على املدى املتوسط، يبدأ يف التناقص إىل حني تصبح األرض  "سلفة"أو " قروض"مساعدات على شكل 

و لكنه غري قادر على تغطية  أما املرحلة الثانية، فهي اليت يتمكن فيها املستعمر من حتقيق قوت عائلته.مرحبة

و .قد ألغيت، فإنه ينتظر القروض املخصصة حلمالت الزرع فقط" السلفة"ا أن عملية و مب. تكاليف استثماره

املرحلة الثالثة و األخرية، متكنه عائدات املستثمرة من تغطية النفقات اليت خصصت لعملية االستغالل يف 

 2.يساوي قيمة ديونه" رهن ملكية"األولية، حينها يستفيد من سند ملكية حيمل إشارة إىل 

إىل  %25من القطع الفالحية على معطويب احلرب و  %50مت تقسيم  ،1928- 1927مع بداية سنوات   

و تبوأ العنصر الفرنسي للجزائر مكانة هامة يف . سنوات 5املرشحني الذين يقطنون املغرب منذ أكثر من 

 %60، أن 1928العملية االستعمارية الرمسية، إذ أظهرت إحدى التحقيقات اليت قامت ا املصاحل الفالحية سنة 

ه الفرتة، جاءوا من اجلزائر أو ينحدرون من من جمموع املعمرين الذي استقروا باملغرب بشكل رمسي خالل هذ

 3.معمرين جزائريني

إىل  1924تواصلت عملية االستثمار الفالحي داخل مستعمرة املغرب على مدى عشرية كاملة، من  

حيث فتح رحيله . 1925للمغرب سنة " ليوثي"، بوترية سريعة و مكثفة، خاصة بعد مغادرة املارشال 1933غاية 

أبواب املغرب على مصرعيها أمام نزوح أورويب هائل ساهم يف تطوير احلركة االستعمارية الكربى اليت طالت 

أراضي املغرب،بفعل االرتفاع النسيب يف عملية توزيع األراضي الزراعية على الكولون، حيث شهدت سنوات 

                                                                                                                                                    
أما الشرط األخر . قد يكون ذلك من باب تشجيع اهلجرة الفرنسية و األوروبية بشكل عام إىل املغرب .نة مع دفع نسبة فوائد ضئيلة جداس 15

و إذا أمكن ممارسة زراعة األشجار املثمرة . ي لألرض و اإلقامة يف عني املكانفكان يتمثل يف وجود التجربة يف اال الفالحي و االستغالل الفور 

  :ملزيد من الشروحات أنظر إىل. و حرفة الرعي يف حال أن طبيعة األرض و إمكانيات السقي توفرت
- Echaoui Mohamed, Evolution de l’économie Marocaine.., op.cit.., p 108-109. 
1- Gadille (Jacques), « La colonisation officielle au Maroc », In les Cahiers d’Outre-mer, N* 32, des mois 
d’octobre et novembre 1955, pp 305-322.Cite aussi par: Echaoui Mohamed.., Evolution de.., p 109. 
2- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’économie Marocaine.., op.cit.., p 109. 

و قد . و رمبا قرب املسافة و احلدود املتامخة للبلدين هي من العوامل اليت ساعدت على ذلك. شهدت عملية االستقرار باملغرب حركية كبرية آتية من اجلزائر بشكل خاص  - 3

ماري باملوضوع و حددوا حىت النسب اليت كانت لكل عنصر من العناصر األوروبية يف عملية املغرب األقصى االستع ختناول عدد من الباحثني الذين اهتموا بكتابة أجزاء من تاري

، بينما باقي األجناس %02، يف حني اإليطاليون استثمروا يف %07، بينما األسبان سيطروا على %86االستغالل الزراعي، إذ استحوذ فرنسيو اجلزائر أو فرنسا، على 

  :ن الشروحات طالع كل منملزيد م. املتبقية %05تقامست 
- Gadille Jacques, « La colonisation officielle au Maroc ».., op.cit.., p308. 
- Knibiehler Yvonne  et (Al).., Des Français au Maroc.., op.cit.., pp 46-48. 
- P.Miche), Les Français au Maroc entre 1925-1955 face a la montée du nationalisme marocain, magister en 
histoire, Nice 1991, pp 70-74. (220 p).Cite par Echaoui Mohamed.., Evolution de.., op.cit. 
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إلىل غاية  1916قطعة وزعت يف الفرتة املمتدة من  26قطعة فالحية، مقابل  28لوحدها توزيع بـ 1926-1927

: ستحواذ الذي صنف إىل ثالثة مستثمرات فالحية استعماريةو اجلدول التايل يعطينا فكرة عن حجم اال.1925

مع الفئتني الصغرية و  غري أن نسبة املستثمرة املتوسطة تبقى كبرية باملقارنة.الصغرية و املتوسطة و الكبرية

  .الكبرية

  )بالهكتار.(1933و  1924مكتسبات السنوية الرسمية للمستثمرات الفالحية عند المعمرين ما بين ال

  المجموع  المستثمرة الكبرى  المستثمرة المتوسطة  رىالمستثمرة الصغ  السنوات
1924  1613  17768  3372  22753  
1925  251  22042  4970  27263  
1926  1222  27777  4717  33716  
1927   ---------  24850  5550  30400  

1928  77  16012  2032  18121  
1929  332  8302  3059  11693  
1930  762  16920  7098  24780  
1931  356  3637   ----------  3993  

1932  678  13283  172  14133  
1933  646  9266   -----------  9912  

  268823  42478  217820  8525  متوسط المعدل

  Echaoui Mohamed, Evolution de L’Economie Marocaine.., op.cit.., p112: المرجع

 

أخر للحصول على تلك األراضي  الزراعية يف املغرب، منط ت هذه احلركة االستعمارية لألمالككما عرف

أفريل  27حيث صدر ظهري يف .عن طريق إقدام اإلدارة االستعمارية على كراء األراضي اجلماعية للخواص

غري . سنوات 10إىل  3، يسمح للجماعات اإلقليمية املغربية بإبرام عقود كراء األراضي ملدة ترتاوح ما بني 1919

مقابل كراء األراضي،  أنه مع مرور الوقت حتولت العملية إىل دائمة و أصبحت تدفع أمثان زهيدة يف السنة

من  أجل شراء أراضي باعتبار أم ال يدفعون  ملستأجري القطع األرضية بتوفري أموال معتربة األمر الذي مكن

  1.سوى مثن الكراء السنوي

و قد أفضت دراسة .مل يكن مثن كراء هذه األراضي سوى خبسا باملقارنة مع قيمة القطعة الزراعية املتاحة

 إىل أن اإلدارة الفرنسية قد تنازلت عن قطع أراضي بأمثان خنجل من ذكرها كوا" الرحاب"خصصت ملنطقة 

 66هكتار، و أخريا  1430هكتار بـ 311فرنك، و  2100هكتار بيعت بـ 517فمثال، مساحة . قد ال تساوي شيئا

: و بعملية حسابية بسيطة، فإن ذلك يساوي يف اهلكتار الواحد و يف السنة، ما قيمته. فرنك 650هكتار بـ

  2.فرنك فرنسي 9,84و  4.16و 4.06

                                                 
1- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’Economie Marocaine.., op.cit.., p 117. 
2- Le Coz (Jean), Le Rharb, fellahs et colons, étude de géographie régionale, C.U.R.S, Rabat, 1964, pp 418-
419. 
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للمراجعة سنويا، و مل تتغري معها أمثان الكراء منذ أن أبرمت العقود يف  و مبا أن هذه األمثان مل تكن قابلة

ديسمرب  13أن تراجع األمور فأصدرت ظهريا جديدا يف  بداية العشرينات، ارتأت اإلدارة االستعمارية للمحمية

  1.ينص مستقبال على مراجعة مثن الكراء كل عشر سنوات 1941من سنة 

هكتار من األراضي اجليدة  80000قبل بداية احلرب العاملية األوىل، حوايل زراعيا، امتلك األوروبيون   

و . الرحاب و الشاوية و الدكالة و العباد و يف مناطق املغرب الشرقي: الصاحلة للزراعة، خاصة يف مناطق

غري أا مل تكن كافية .إضافية خالل مرحلة احلرب العاملية األوىل هكتار 70000استطاع الكولون أن يستغلوا 

بظهري "إضافة إىل أن معظم املغاربة كانوا يرفضون بيع أراضيهم مدعمني بذلك . إلرضاء كل الكولون اجلدد

   2.سرةاالذي حافظ على األراضي اجلماعية ضد السم 1914سنة 

مارسة املصادرة يعطي احلق للدولة مب 1919در ظهري جديد سنة غري أنه مع اية احلرب العاملية األوىل ص  

و منحت يف النهاية " مدير شؤون األهايل"و وضعت هذه األراضي حتت سلطة . باسم املصلحة العمومية

حيث ظهرت املستثمرات .1932و قد ارتفعت مساحات هذه األراضي بانتظام إىل غاية سنة . للكولون

" فاس و مكناس"هكتار لكل مستثمرة انتشرت معظمها يف سهول  170مبعدل  الفالحية األوروبية الكربى

أما املنطقة اخلاضعة إلسبانيا فكانت . هكتار 130000هكتار، و الشاوية  200000هكتار، و الرحاب  210000

   3.أقل استغالال بسبب قلة خصوبة أراضيها

 21مع صدور ظهري  1917فقد بدأت سنة أما اهتمام حكومة احملمية بشؤون القطاع الزراعي التقليدي، 

يف املغرب، على شاكلة الشركات األهلية لالحتياط  SIPماي الذي مسح بتأسيس الشركات األهلية لالحتياط 

و .حيث كان هدفها مساعدة الفالحني املغاربة و تنظيم اإلنتاج الزراعي 4.اليت كانت موجودة يف اجلزائر

  :وضعت نصب أعينها حتقيق األهداف التالية

  .تقدمي قروض دعم للمسامهني أو مدهم بالبذور و األمسدة و العتاد الفالحي، إلجناح احلملة الزراعة- 

  .اإلنتاجتعميم و تفعيل التقنيات الزراعية اجلديدة يف جمال الزرع و  - 

  .جتنيب الفالحني املسامهني من أخطار بيع األمالك العائلية و األخطار الربوية - 

، و اجلفاف و ضياع القطيع و الفيضاناتاكتتاب تأمني ضد كل األخطار الفالحية املتعلقة باحلرائق، و  - 

 5.غزو اجلراد

                                                 
  :أنظر .هناك من اعترب هذه الطريقة الستغالل األراضي و مصادرا، بالطريقة اهلجينة اليت كانت تتسرت وراء صيغة العقود القانونية املزيفة -  1

- Le Coz Jean, Le Rharb, fellahs et colons.., op.cit.., p 419. 
2- Lugan (Bernard), Histoire du Maroc.., op.cit.., p 240. Et voir aussi : 
-  Echaoui Mohamed, Evolution de l’économie Marocaine.., op.cit.., p 107. 
3- Lugan (Bernard), Histoire du Maroc..Ibid..  p241. 

و قد .و كان دورها هو تنظيم و تأطري اتمع اجلزائري يف األرياف. 1893أفريل  14مت تأسيس الشركات األهلية يف اجلزائر مبوجب قانون  -  4

  .321- 318: ذكرنا ذلك يف اجلزء املخصص للجزائر يف ص ص
5- Encyclopédie coloniale et maritime, Algérie et Sahara, Maroc et Tunisie, sous la direction d’Eugene 
Guernier, éditions encyclopédiques, numéro spécial du Maroc, Paris, 1948, pp 190-194. 
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كانت حمدودة، و ال للوضعية مل تكن هذه األهداف لتشمل الفالحني الصغار، ألن نظرا للمستقبل   

باعتبار أن القروض اخلاصة بالتجهيزات و اليت تتطلب ضمانات كبرية ال يقدر .العامة للزراعة التقليدية املغربية

ألن . عليها الفالح الصغري، كانت متنح لألعيان الذين بإمكام املسامهة يف تطوير القطاع الزراعي احلديث

هذا ما .تقدمي الضمانات الكافية اليت تغطي االحتياجات املالية هلذه الشركاتهؤالء األعيان كان مبقدورهم 

  1.عجل بظهور حتالفات مصلحية بني السلطات اإلدارية الفرنسية و كبار املالك املغاربة و الكولون

يف النهاية، مل تقدم هذه الشركات للفالح املغريب الشيء الكثري و مل حتسن من أوضاعه، كما كان   

بل بالعكس من ذلك، فقد أدت بعض املمارسات إىل تدهور أوضاع الفالحني، و ظهرت بعض . ج هلامربم

التجاوزات و التعسفات من بعض أشباه الوسطاء الذين كانوا خيتلسون جزء من القروض املوجهة للفالحني و 

عبد "جلزائري و قد قدم الباحث ا.ذلك بتسجيلهم يف السجالت املخصصة للقروض على أساس هم املدينون

  :شهادة وافية يف املوضوع إذ يقول" اللطيف بن أشنهو

كنت شاهدا شخصيا على وقائع مذهلة، حيث رأيت، خالل عملية توزيع البذور، أن بعض الفالحني كانوا "

يصرخون بصوت عال أم مل يستلموا أبدا كمية البذور اليت سجلت على حسام على القوائم اليت حتمل 

و هنا يأيت دور القياد و الشيوخ لتكميم أفواه هؤالء الفالحني و تكذيبهم مع مباركة ..و بصمامتوقيعام أ

القياد و الشيوخ و عقود : ضدهم شيءما دام أن كل  شيءالسلطات اإلدارية الفرنسية اليت ال تقدر على 

 الذين اضطروا إىل بيع عدد كبري من الفالحني تاملؤامراو راح ضحية هذه ..القرض و حىت الشهود املزيفون

 2..".من أجل تسديد ديون مل حيصلوا عليها أبدا أمالكهم

حوايل إىل ، 1938وصل عدد الشركات األهلية لالحتياط عشية اندالع احلرب العاملية الثانية يف سنة  

هذا ما دفع . املزارعني املغاربة) مخس( 1/5منخرط، أي ما يعادل  1200000شركة تضم ما يقارب  52

و كان عليها انتظار سنوات . قيق هذه الشركات ألهدافهابالسلطات الفرنسية إىل االعرتاف بفشلها يف حت

الك عائلية من أجل و حيازة الفالح على أ S.M.P" القطاعات العصرية للفالحة"، و تأسيس 1944-1945

  3.مالحظة تغيري بعض األمور تدرجييا
  

  ���4 ا��رب و ا,)�3#���� ا�دا:��2 ا'ز�� ا�*���1-ب
 

ي أدى إىل ختصيص مساحات ، األمر الذ1920عرف اإلنتاج الزراعي املغريب منوا متزايدا منذ سنوات  

من هذه املساحات فيما كان ) 9/10(و تركزت تسعة أعشار .ماليني من اهلكتارات 5زراعية هامة وصلت إىل 

                                                 
1- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’économie Marocaine.., op.cit.., p 127. 
 
2- Benachenhou (Abdellatif), Formation du sous-développement en Algérie. Essai sur les limite du 
développement du capitalisme en Algérie 1830-1962, imprimerie commerciale, Alger, 1978,p 85. 
3- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’économie Marocaine.., op.cit.., p 128. 
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الرحاب، و الدكالة، و التادلة و : ، خاصة يف مناطقLe Maroc utile" باملغرب النافع أو املفيد"يطلق عليه 

  1.اخلاضعة لالستعمار السايس و احلوز و اهلضاب الشرقية، و بعبارة موجزة، كل املناطق

القمح  االسكان، منهتعد الغذاء األساسي لغالبية  حتتل زراعة احلبوب مكانة هامة يف حياة املغاربة، إذ  

من املساحات الزراعية اإلمجالية و تغطي  %80 على و تسيطر هذه احلبوب لوحدها.الصلب و اللني و الشعري

يأيت القمح الصلب يف مقدمة احلبوب املنتشرة بكثرة  .من اإلنتاج الزراعي املغريب و األورويب معا %90حوايل 

و تقدر املساحة املخصصة لزراعة القمح الصلب . يف املغرب و اليت تعد من األساسيات الغذائية للسكان

ثالثة  1939إىل غاية سنة  1920و قد شهدت املرحلة املمتدة من . متساوية مع تلك املخصصة لزراعة الشعري

  :زراعة القمح الصلبمراحل متعلقة بتطور 

مرحلة منو سريعة يف املساحات املخصصة هلذا النوع من الزراعة، حيث ارتفعت  1925- 1920شهدت سنوات - 

  .1925هـ سنة  945000، إىل 1923هـ يف  855000، إىل 1921هـ يف  770000املساحة من 

  .خرى، فهي املرحلة اليت شهدت تذبذبات كبرية من سنة أل1930-1926أما مرحلة  - 

على  1929، تأثري األزمة االقتصادية العاملية لسنة 1939إىل غاية سنة  1931بينما ميز املرحلة املمتدة من سنة  - 

مث . 1929هكتار مقارنة مع سنة  200000قدر حبوايل  1931املساحات املزروعة اليت عرفت تراجعا كبريا منذ 

و كان علينا .هكتار، تواصل إىل غاية اندالع احلرب العاملية الثانية 1087000قدر بـ 1935تالها تراجع أخر سنة 

  .هكتار 1037000وصل إىل  1935مستوى مشابه لسنة  لنعود إىل 1942انتظار سنة 

فيما خيص اإلنتاج الزراعي من القمح الصلب، فقد تطور بشكل ملحوظ خالل مثان سنوات، أي من   

و لوحظ . مليون قنطار 7.5مليون قنطار إىل  2.3أي من .ث مراتثال مبعدل 1938إىل غاية سنة  1920سنة 

قنطار بسبب األزمة االقتصادية العاملية اليت  400000قدر حبوايل  1936إىل  1929تراجع فقط خالل سنوات 

مليون قنطار ما بني  15إىل  6بينما إنتاج الشعري تراوح ما بني . 1931ظهرت أثارها يف املغرب بداية من سنة 

،و اليت تراجع فيها اإلنتاج 1937و  1935، مع مالحظة تراجع يف كميات اإلنتاج خالل سنوات 1936إىل  1922

  2.إىل النصف باملقارنة مع السنوات املاضية

و سيطر عليها إىل جانب القمح الصلب، تطورت زراعة القمح اللني يف مرحلة ما بني احلربني،   

حيث ارتفعت املساحة املزروعة من  هلذا النوع من احلبوبكبريا ولوا اهتماما  ، الذين أ"الكولون" بالدرجة األوىل

و يعود هذا . 1933هكتار سنة  157000لتصل إىل  1930هكتار سنة  80000إىل  1920هكتار سنة  10000

و الدليل على ذلك، أن املساحات املخصصة .االهتمام إىل القيمة التجارية للقمح اللني و مردوده املرتفع

و  1935لزراعته مل تتأثر برواسب األزمة االقتصادية العاملية حيث مل تعرف إال تراجعا خفيفا خالل سنوات 

                                                 
1- Ibid.., p 129. 
2- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’Economie marocaine.., op.cit.., p 132. 
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، تغين عن أي تعليق من 1936إىل سنة  1925و لعل كمية اإلنتاج املالحظة طول الفرتة املمتدة من سنة . 1936

  1:خالل اجلدول التايل
  )الوحدة قنطار(1936-1925في المغرب بين يمثل إنتاج القمح اللين  لمغاربة و األوروبيينمفصل ل جدول

  اإلجمالياإلنتاج   األوروبيون  المغاربة  السنوات

1925  491456  303445  794901  
1926  442231  221739  663970  
1927  906787  447883  1354670  
1928  594920  522992  1117912  
1929  1309707  533785  1843490  
1930  642301  441855  1084156  
1931  1287489  871511  2150000  
1932  858250  1572180  2430430  
1933  1316800  1884800  3100000  
1934  1756556  1443430  3200000  
1935  759013  914710  1673723  
1936  400000  500000  900000  

كربى عند الفالح املغريب، إذ   أمهيةحبوب الربيع،زراعة املساحات الزراعية املخصصة لاحتلت ما ك

، كان أغلبها ملكا 1939-1938ألف هكتار، سنة  400ألف إىل  300ما بني  قدرت مساحة زراعة الذرى

قمح صلب و لني و شعري و ذرى، يتأرجح : و كان اإلنتاج العام للحبوب الرئيسية األربعة 2.للفالحني املغاربة

مليون قنطار سنويا، كان للفالحني املغاربة منها نصيب التسعة أعشار  30مليون إىل  10من سنة ألخرى ما بني 

)9/10.(3  

                                                 
1- Ibid.., p 133. 

. الشاوي حممد، من خالل رسالة دكتوراه حول تطور االقتصاد املغريب خالل احلرب العاملية الثانية: هذه األرقام مقدمة يف الدراسة اليت قام ا -  2

  :ملزيد من الشروحات أنظر إىل

- Echaoui Mohamed, Evolution de l’économie Marocaine.., op.cit.., pp 129-131. 
ج، التذبذب يف كمية اإلنتاج من سنة إىل أخرى، و املالحظ على أهم احلبوب يف املغرب، راجع إىل مجلة من العوامل املؤثرة يف عملية اإلنتا هذا  - 3

جانب  إىلمنها،الظروف املناخية املتذبذبة، و نقص اإلمكانيات املالية يف صورة رؤوس األموال، و صغر و حمدودية املستثمرات الفالحية التقليدية 

كما أن كمية اإلنتاج العام من احلبوب، بالرغم من أمهيتها، إال أا، يف الواقع، ال متثل  .طرق اإلنتاج الزراعية املتبعة و اليت مل تعد تتماشى مع العصر

ية ضئيلة جدا ال تكفي لتلبية ألن العملية هنا ستفرز لنا عن كم.حقيقة الوضعية الزراعية و الغذائية للمغرب، خاصة إذا ما قورنت بأعداد السكان

  .حاجيات السكان الغذائية

ل من نقطة أخرى لفتت انتباهنا يف املوضوع و هي تلك املتعلقة باملشروع الذي أقدمت عليه اإلدارة الفرنسية يف احملمية، و هو اهلادف إىل جع

بالنسبة هلا،هو تصدير احلبوب بأي مثن لتمويل املشروع ألن األهم . املغرب بلد مصدر للحبوب و من الفالح املغريب ممون للسوق الفرنسية

  :ملزيد من الشروحات أنظر كل من.االستعماري حىت توهم بشرعيته
- Echaoui Mohamed, Evolution de l’économie Marocaine.., op.cit.., pp 131-132. 
- Rivet Daniel, Le Maroc de Lyautey.., op.cit.., pp 202-208. 
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جتمع بني الوسطاء و املؤسسات  وفق حلقة مغلقةم السوق الداخلية لتجارة احلبوب، تنظيكان بينما   

فكانت االنطالقة تأيت من .و هكذا، خضعت عملية التصدير إىل نظام شامل لشراء البذور.العامة و اخلاصة

، جيوب األسواق اليومية Commercant-Collecteurحمصل للبذور -، الذي كان عبارة عن تاجرBergaz" الربقاز"

، و ينتظر قدوم الفالحني هوسط األماكن العمومية مصحوبا مبيزان و يتوسط لدى الفالحني و يأخذ مكانه يف

مدة " الربقاز"و قد يبقى .الصغار الذين يبيعونه حمصوهلم، الذي حىت و إن كان قليال، إال أنه يفي بالغرض

و يبقى يستفسر عن كل فالح بإمكانه بيع خمزونه . طويلة يف نفس املنطقة لشراء أكرب كمية ممكنة من احلبوب

  1.من احلبوب

مث يأيت بعده التاجر الرمسي، أي الذي ميلك رخصة من السلطات العمومية تسمح له باملتاجرة يف 

 و جيمع منهم احملصول الذي مت مجعه و يوجهه بدوره إىل" برقاز"احلبوب، فيقوم بدوره بربط االتصال بكل 

ىل التعاونيات الفالحية أو إىل كبار ، الذي يرسل احملصول مباشرة إCommercant-Preposeاملندوب - التاجر

  2.املتخصصني يف جتارة احلبوب"  الفاسيني"التجار 

إال أن مساوئ هذا التنظيم بدأت تظهر مع بروز عدد كبري من الوسطاء، ما أدى إىل ارتفاع مذهل 

دفع الذي  املستهلكاألمر الذي انعكس سلبا على .اليت أدت بدورها إىل ارتفاع سعر اخلبز" الدقيق"يف أسعار 

املندوب أو إىل  -يف حني أن حمصول الكولون كان يوجه مباشرة إىل التاجر.مثن هذا الغالء الفاحش للحبوب

Les Docks-Silos .التابعة ملؤسسات اإلدارة الفرنسية يف احملمية مطامر- مستودعات
3

  

  

  الحرب في مواجهة صعوبات الزراعي المغربي اإلنتاج -ج
  

بدأت تلوح يف األفق بوادر األزمة األوروبية، اليت سوف تتحول إىل أزمة عاملية،  1938مع حلول سنة   

و كان على املغرب تقدمي .ما اضطر املغرب إىل جتنيد كل طاقاته البشرية و املادية تأهبا للصراع العاملي الوشيك

يف هذا الشأن معربا عن  "نوقس"و جاء تصريح اجلنرال .املساعدة الضرورية، يف مثل هذه األوقات العصيبة

ال ميكننا االكتفاء بتقدمي حماربني :"مدى رغبة سلطات احملمية يف تقدمي كل الدعم للمرتوبول، حيث صرح

  4"..لفرنسا فقط، بل علينا أن ندعمها بكل اإلمكانيات الزراعية و الصناعية و املنجمية اليت تزخر ا أرضنا

 1941مليون قنطار سنة  41.3شهد القطاع الفالحي، عموما، ارتفاعا يف كميات اإلنتاج وصلت إىل   

 ، بدأت1942غري أنه بعد سنة .%195، أي بنسبة ارتفاع وصلت إىل 1938مليون سنة  21.1بعدما كانت 

أي . 1944سنة  18.9و  1943سنة  28.6املؤشرات تسجل اخنفاضا يف احملصول الزراعي الذي نزل إىل حدود 

املخصصة لزراعة  املساحات كما أن الرفع من.1941مقارنة مع سنة   %54.2و  %30.8بنسبة  يقدرتراجع 

                                                 
1- Le Coz (Jean), Le Rharb, fellahs et colons.., op.cit.., p 829.  
2- Ibid.., p 829.  
3- Le Coz (Jean), Le Rharb, fellahs et colons.., op.cit.., p 829. . 
4- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’économie marocaine.., op.cit.., p 164. 
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 3.8إذ ارتفعت املساحات املزروعة من .القمح هي اليت سامهت يف هذه الزيادة و ليس زيادة املنتوج يف حد ذاته

كمية   اجلدول التايل يعطيناو . 1942مليون سنة  4.7، إىل 1940مليون سنة  4.8إىل  1938مليون هكتار يف 

  1:يف اهلكتار الواحد خالل فرتة احلربالزراعي اإلنتاج 

  
  مردود اإلنتاج في الهكتار الواحد  السنوات

1938  5.49  
1939  9.01  
1940  6.45  
1941  8.62  
1942  6.99  
1943  6.13  
1944  4.63  

 
، اليت شهدت إنتاجا كبريا، مل تعطي 1941يف املغرب، أن سنة  الزراعياليت عرفها اإلنتاج من املفارقات  

مما يدعم الطرح .قنطار 9.01شهدت مردود وصل إىل  1939بينما سنة . قنطار يف اهلكتار الواحد 8.62سوى 

و .املساحات املخصصة لزراعة القمح و ليس لكثرة اإلنتاجالذي يرجع أسباب تطور اإلنتاج إىل زيادة 

املالحظة اليت جيب ذكرها، أن خمتلف هذه التغريات هلا عالقة مع املساحات املخصصة للقمح، اليت مل تتغري  

 4، مع حتقيق مليون هكتار 3.8حيث رست على معدل سنوي قدر بـ  ،1944إىل سنة  1939كثريا بني سنوات 

قنطار يف اهلكتار الواحد، حقق  9.54أما بالنسبة للمردود اجلماعي ألهم احلبوب، فرتاوح من .1941ماليني سنة 

  1944.2قنطار سنة  5.21، إىل 1939يف سنة 

على متوسط  1944و  1939مليون قنطار ما بني  5.7قدر معدل اإلنتاج السنوي من القمح الصلب بـ  

و  1939علما أن سنوات . قنطار يف اهلكتار الواحد 5.9هكتار، أي مبردود وصل إىل  960000مساحة قدرت بـ 

قنطار يف  8مليون قنطار، ما يساوي  7.9مليون و 7.2هي امليزة اخلاصة حيث أعطت منتوج جيد قدر بـ 1941

د يف تلك كارثي بكل املقاييس بسبب حالة اجلفاف اليت سادت البال  1944بينما كان إنتاج سنة .1اهلكتار

نفس املالحظة تنطبق على القمح اللني الذي  .قنطار يف اهلكتار الواحد 3ما جعل احملصول ال يتعدى . السنة

الكمية ( مليون قنطار  5.1عرف إنتاجه نفس مستوى تطور القمح الصلب، مبعدالت إنتاج وصلت إىل 

 13.7، مع مستويات إنتاج ترتاوح من 1944مليون قنطار فقط سنة  1.7، بينما قدرت بـ )1939يف سنة  القصوى

  .1اهلكتارقنطار يف  8.3قنطار إىل 

                                                 
، و اليت رأينا فيها جهد الطالب يف تعامله مع بعض األرشيف املغريب خاصة "حممد الشاوي"هذا اجلدول وضع حسب األرقام اليت استقيناها من رسالة دكتوراه لصاحبها  -1

  :أنظر. Bulletin Officiel du Protectorat" النشريات الرمسية للمحمية"منها 
- Echaoui Mohamed, Evolution de l’économie Marocaine.., op.cit.., pp 176-177. 
2- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’économie Marocaine.., op.cit.., p 177. 
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و  1939أي يف .بينما شهد إنتاج الشعري مستويات مرتفعة يف نفس السنوات اليت عرفها القمح بنوعيه  

ين هذه السنوات تلتها السنني العجاف اليت عرفت تد. مليون قنطار 21.7و  21.8بكميات إنتاج قدرت بـ 1941

الوضع الذي أعطانا مردود يف اهلكتار .1944مليون قنطار فقط سنة  9.6مستويات اإلنتاج الذي وصل إىل 

و فيما يلي جدول ميثل تطور املساحات 1939.1قنطار سنة  11مقابل  1944قنطار سنة  5.3الواحد قدر بـ 

  :املخصصة لزراعة احلبوب

  .أالف الهكتارات  :الوحدة
  معدل  1944  1943  1942  1941  1940  1939  نوع الحبوب

  960  827  1025  1037  975  990  900  قمح صلب

  347  190  284  331  430  430  490  قمح لين

  2025  1791  2099  2041  2093  2093  1980  شعير

  490  494  482  492  468  468  490  ذرى

  7124  3302  3890  7904  4003  3981  3860  المجموع

  .Echaoui Mohamed, Evolution de L’Economie Marocaine.., op.cit.., p 178 :املرجع

 

احلصص املخصصة لالستثمار  إىل مراجعة فرضت أزمة الثالثينات على احلكومة الفرنسية 

و أدخلت خمتلف أنظمة مساعدة للتخفيف من  االستعماري، حيث تدخلت سلطات احملمية لفائدة الكولون

، مما أدى التصدير و منح للذين يغريون من نوع زراعتهم شكل دعم فظهرت املساعدات على.وطأة الصدمة

 500كما قامت مبسح ديون الفالحني الكولون املقدرة بـ. إىل ظهور زراعات جديدة مثل؛ احلوامض و اخلضر

 L’Office Chérifien Interprofessionnel des" لشريفي حملرتيف احلبوبالديوان أ"و استحدثت . مليون فرنك

Céréales و  1932 من أجل تنظيم السوق اليت بدأت تنهار فيها األسعار إىل النصف فيما بني سنوات 1937 سنة

1935.2  

سامهت هذه السياسة يف تطوير زراعات جديدة و تكثيف إنتاجها، خاصة منها البقوليات و   

، مكانة هامة يف هذه الزراعات ملا Lin" للكتان"فكان .الزراعات التجارية الزيتونيات اليت ساعدت على ظهور

و كانت حاجة املغرب إليه كبرية يف األزمة .و الزيوت الغذائية له من مكونات دهنية تساعد على صنع الصابون

، مث اهلجوم على ميناء مرسى الكبري 1940نيا سنة اليت كانت لفرنسا مع بريطانيا مباشرة بعد عقد اهلدنة مع أملا

شهدت كما  .و احلصار الذي فرضته بريطانيا على السلع املتوجهة حنو مشال إفريقيا.1940يف جويلية من سنة 

و .فرتة احلرب إقدام السلطات الفرنسية على استرياد كميات كبرية من الفول السوداين من دول إفريقيا الغربية

و .من أراضيهم للزراعات الزيتية %10، أرغمت الكولون على ختصيص 1941- 1940سنوات بعدها، خالل 

 :و معها ارتفع اإلنتاج كما يوضحه اجلدول التايل هكذا ارتفعت املساحات املخصصة لزراعة الكتان

                                                 
1- Ibid.., pp 177-178. 

  .18 أنظر إىل امللحق رقم 1948إىل غاية سنة  1920فيما خيص تطور أسعار احلبوب يف الفرتة املمتدة من سنة   -  2
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  النسبة المأوية  اإلنتاج بالقنطار  المساحة بالهكتار  السنوات

  ـــــــــ  56000  23000  1939
1940  50000  145000  258% 
1942  52000  264000  471% 

          .Echaoui Mohamed, Evolution de L’Economie du Maroc.., pp 179-180: المصدر

       

يف املساحات الزراعية اليت خصصت هلا حيث ارتفعت  عرفت زراعة البقوليات هي األخرى اتساعا ملحوظا

بينما قدر . 1942هكتار سنة  282000لتصل إلىل  1940هكتار سنة  240000إىل  1939هكتار سنة  190000من 

ليشهد بعد  1941قنطار سنة  1548000ليقفز إىل  1939قنطار سنة  1185000اإلنتاج يف سنني احلصاد حبوايل 

  1.قنطار 751000قدر بـ  ، أي بإنتاج1944ذلك تراجعا إىل أكثر من النصف سنة 

، فقد عرف املغرب تزايدا مستمرا يف ثروته احليوانية منذ عشرينيات القرن تاحليواناأما بالنسبة لرتبية   

من  2930000من األغنام و  9278000: موزعة على األنواع التالية 14700000بـ  1925حيث قدرت سنة .املاضي

إىل غاية  1926من سنة مث عرفت الثروة احليوانية تراجعا خالل عشرية كاملة، أي . من األبقار 1568000املاعز و 

من األغنام و  10100000، منها؛1938مليون رأس سنة  19 بعدها انتعش القطيع من جديد ليصل إىل. 1936

من األبقار و النوع اجلديد املتمثل يف ظهور تربية اخلنازير اليت وصل عددها إىل  1900000من املاعز و  5800000

ريا بسبب إقدام األوروبيني عليها بكثرة خالل مرحلة احلرب رأس، و اليت عرفت بعد ذلك تطورا كب 54000

  2.رأس 146000إىل  1943العاملية الثانية، إذ وصل عددها سنة 

حيث  3كانت من أسوأ ما عرف املغرب يف ميدان تربية احليوانات، 1944و  1943إال أن سنوات   

و ندرة األدوية و نقص يف  تعرض القطيع إىل هزات عديدة ، منها تدهور الظروف الصحية بسبب اجلفاف

، و Fièvre charbonneuse )الفحمية(اجلمرية  عدد البياطرة، ما أدى إىل انتشار عدة أوبئة حملية مثل؛احلمى

اليت أدت إىل هالك نصف  La peste porcine، و الطاعون اخلنزيري 1943سنة  La Dourine مرض احللق أي

                                                 
من املالحظ من خالل هذا الواقع للقطاع الزراعي املغريب خالل احلرب، أن السياسة املتبعة مل تأيت بثمارها و مل حتقق األهداف اليت وضعت  -  1

-1940و باستثناء احلملة األوىل اليت عرفتها املغرب يف .أجل إجناح عملية تنويع املنتجات الزراعية لتلبية احتياجات السكان يف ظروف احلرب

، فإن القطاع الزراعي بقي حبيس نزوات الكولون، الذين اشرتكوا يف خمتلف برامج توسيع و تنويع الزراعات التجارية، لغرض االستفادة من 1941

احات و بالتايل مل يكن يهمهم ال الرفع من املس.املساعدات اإلضافية كالوقود، أو اإلعانات املقدمة للفالحني لشراء أو تصليح العتاد الفالحي

  .اإلنتاجالزيادة يف الزراعية و ال 
2- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’économie Marocaine.., op.cit.., p 184. 

خالل فرتة احلرب، زيادة قدرت بالربع  تإذ يعترب أن املغرب حقق يف جمال تربية احليوانا" دانيال ريفي"غري أن هناك أرقام أخرى قدمها الباحث  - 3

و يعترب أن األبقار هي املعيار احلقيقي املعتمد من طرف الفالحني، عموما، قياسا باألرقام املقدمة يف إحصائيات سنة . 1939انت عليه سنة مما ك

  :ملزيد من التوضيح أنظر. 1939
- Rivet Daniel, Le Maroc de Lyautey a…, op.cit.., p208. 
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من هذه  بدرجة كبرية اربةاملغ ، ما اجنر عنه تضرر املربني1945و  1944الثروة احليوانية يف املغرب خالل سنوات 

 1.الوضعية، حىت و إن كان قطيع األغنام يف تزايد حسب ما توضحه املصادر الفرنسية

فذلك مكنهم من مواجهة  ،%90إىل  80ة احليوانية يف حدود و مبا أن املغاربة كانوا ميتلكون غالبية الثرو  

كانوا يبيعون حيوانام كلما دعت الضرورة إىل ذلك و فق وجود املواد   حيثظروف احلرب الصعبة، 

باعتبار أن املواد الواسعة االستهالك مثل، السكر و الشاي و األقمشة القطنية كانت .االستهالكية يف السوق

رنسية إىل وضع قانون رفض املربون املغاربة بيع ماشيتهم مما دفع بالسلطات الف 1943و بداية من سنة . مقننة

Le Troc. أو مقايضتها السلع يسمح بتبادل
2

  

 تنظيم سوق اللحم، و كان سكان املدينة هم األكثر دفعت هذه الوضعية بالسلطات الفرنسية إىل  

املعتمدين بتموين أسواق املدينة باللحم و لكن بأمثان  فكلف أصحاب القصابات.تفاعال مع هذه اإلجراءات

غري أن هذه األسعار مل حترتم . فرنك للكيلوغرام الواحد 45إىل  30متفق عليها مع اإلدارة، قد ترتاوح ما بني 

  3.فرنك للكيلوغرام 80قابة من اإلدارة، حيث وصلت يف بعض األحيان إىل حدود النعدام الر 
  

 �)و!� ا���و�ن و �".�ر ا'#)�ر-د
   

ظيم إعادة تن سن قوانني اقتصادية و اجتماعية من أجل إىلاإلدارة الفرنسية بعد اندالع احلرب،سعت 

قد يؤثر على  حماربة أي ارتفاع غري شرعي منه لمحافظة على األسعار وجمموع اإلنتاج املغريب، يف حماولة ل

غري أنه مل يكن من السهل تطبيق هذه القوانني بفعل افت الطبقة املهيمنة . القدرة الشرائية للسكان املغاربة

للمزيد من األرباح، حىت يف ظل أزمة مثل احلرب، و بفعل أيضا، نقص اإلنتاج الوطين  على السوق املغربية

طلب على املواد ذات االستهالك الواسع، مثال الدقيق و الزيت و السكر و الشاي و الذي زاد من حدة ال

  .األمر الذي وضع اتمع املغريب يف وضعية ال حيسد عليها. األلبسة

كما اختفت من رفوف احملالت املتخصصة و من واجهاا عدة مواد أخرى كان معظمها من نصيب 

 4.ملنسوجة و املالبس النسوية الداخلية،و أصبح معظمها فارغااألوروبيني، مثل األحذية و املالبس ا

                                                 
1- Bulletin économique et social du Maroc, n* 24, du mois d’avril 1945. 

و ساد هذا النظام يف أزمنة خمتلفة، ليس بسبب نقص . نظام جتاري قدمي يعين باستبدال سلع مع سلع أخرى و هو. و يعرف بنظام املقايضة - 2

 .السيولة النقدية أو نقص يف الذهب و الفضة، و إمنا لضرورة ظرفية فرضتها األوضاع السائدة حينها

ألف قنطار  300ألف قنطار من القمح و  400ا النظام املصاحل اإلدارية املكلفة بالتموين من حتصيل مليون قنطار من الشعري و كما مكن هذ

هذه العملية .. طن من القماش 1500مرت من القطن، أي ما يساوي  9700000من الذرى، خارج طرق الشراء التقليدية، و كل ذلك مقابل 

طن من السكر حلساب سنة  69000طن من القماش و  5300لى مواصلة تقدمي طلباا للحلفاء مقابل شجعت اإلدارة الفرنسية ع

  :أنظر إىل.1944
- Echaoui Mohamed, Evolution de l’économie Marocaine.., op.cit.., p 190. 
3- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’économie Marocaine.., op.cit.., p 185. 
4- Guyot (Jean-Clair), « La Vie au Maroc en 1942 », In revue L’Illustration, n°5168, du 28 mars 1942, p 211. 
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سهلت هذه الوضعية يف انتشار حاالت الغش و التهريب و ظهور سوق سوداء موازية تعمل على 

ال إ.فارتفعت األسعار بشكل كبري متفوقة على األسعار الرمسية بعشرات املرات. حتطيم االقتصاد و السكان معا

املعيشي  االجتماعية للمستوىحلقيقة االقتصادية و ا يكون معيارا حىت نقيس عليهأن ذلك ال ميكن أن 

  1.للسكان

فرباير، ينص  24األول يف . 1940كانت القاعدة األساسية هلذا التنظيم، هي صدور ظهريين يف سنة 

جويلية،حول الوقاية و قمع كل  11على إعادة تفعيل القانون املتعلق مبراقبة و تنظيم األسعار، و الثاين يف 

تنظيم األجهزة املسؤولة و املراقبة  وضعت آليات جديدة هدفها مت 2.أشكال الغش و ارتفاع أسعار البضائع

فظهرت .لألسعار بشكل دفع إىل إشراك عدد كبري من الشركاء يف العملية حىت تتم املراقبة على نطاق واسع

و كلفت كل هيئة بإدارة شؤوا ".اللجان اجلهوية"و أخريا " لمراقبةاللجنة املركزية ل"و  "اللجان اخلاصة"

بالتشاور مع هيئات مستحدثة للسهر على السري احلسن للعملية اليت أصبحت ذات أمهية بالغة نظرا لظروف 

 و من أجل احلد من عمليات املضاربة على املواد ذات االستهالك 3.احلرب و األوضاع املزرية للسكان املغاربة

الواسع،فقد فرضت اإلدارة الفرنسية على املنتجني و التجار ضرورة التصريح باملخزون املوجود لديهم لدى 

                                                 
لذلك عكفت على وضع هيئات منظمة و .من األولويات اليت سطرا إدارة احلماية منذ األشهر األوىل للحرب ركانت عملية مراقبة األسعا -  1

ن ميكانيزمات لتحديد األسعار و تسقيفها و اللجوء إىل عقوبات إدارية و جنائية ضد أي جهة مسؤولة على ارتفاع األسعار أو الغش أو التخزي

  .الالشرعي للبضائع
أنظر كل . القوانني أمهية يف التقليل من الغش و أشكال ختزين البضائع من طرف املضاربني، غري أا مل تكن كافية لعدة اعتباراتكانت هلذه  - 2

  :من الظهريين
- B.O(P), n° 1427, du 04 mars 1940, pp 241-245. 
- B.O(P), n°1447, du 19 juillet 1940, pp 719-723. 

ظيم شؤوا، حيث أنشأت ثالثة جلان مركزية خمتصة بتحديد األسعار، و كل واحدة منها تضم مخسة أعضاء،موظف  قامت اللجان اخلاصة بتن - 3

و ممثل عن املصاحل املالية، و ممثلني عن الغرف التجارية و الصناعية و " املخزن"من اإلدارة املركزية، تعينه األمانة العامة للحماية،، و ممثل عن 

  .هام هذه اللجان خصيصا يف حتديد أسعار البضائع املستوردة أو املصنعة حملياو تنحصر م. الفالحية

كما تقوم أيضا بتنسيق أعمال اللجان . أما اللجنة املركزية للمراقبة، فقد احنصر دورها يف جتهيز قوائم السلع و املواد اخلاضعة للمراقبة يف األسعار

و تتكون من ممثلني عن املديريات اإلدارية اليت تضم كل من . سعار املتداولة يف األسواق احملليةاجلهوية اليت عليها أن تطلعها يف كل شهر على األ

و املخزن  املالية و الشؤون االقتصادية و الشؤون السياسية و شؤون املخزن، و ممثلني عن الغرف التجارية و الفالحية و ممثلني عن الطابور الثالث

  .املركزي

و تتكون من . اليت توجد مقراا على مستوى كل منطقة أو إقليم، فهي حتت رئاسة املراقب املدين أو ضابط الشؤون األهلية بينما اللجان اجلهوية،

اختيارهم  الباشا و مسؤول املصاحل البلدية، و من اثنني إىل أربعة ممثلني عن الغرف التجارية و الفالحية، و ممثلني أو أربعة من املستهلكني يتم

و أخريا يتم تعيني . كما تعني مصاحل اجلمارك ممثل عنها يف املوانئ و احلدود الربية حلضور اجتماعات اللجان.  الفرنسيني و املغاربةمناصفة بني

  .مراقب جهوي لألسعار من طرف األجهزة املركزية ملرافقة اللجان اجلهوية يف نشاطها و له احلق يف إبداء رأيه يف أي قرار يتخذ

يعمل على ضبط األسعار و املسامهة يف "صندوق تعويض األسعار"هيئة جديدة متمثلة يف " 1941فرباير  25ظهري "وجب كما استحدثت مب

  :ملزيد من التوضيحات طالع كل من.للبالد عملية متوين البالد بالبضائع الضرورية املستوردة و تسهيل عمليات التصدير املنتجة
- B.O(P), n°1480, du 07 mars 1941.p 241. 
- Echaoui Mohamed, Evolution de l’Economie marocaine.., op.cit.., pp 224-227. 
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و قد خيضع هؤالء .السلطات احمللية أو اجلهوية للمراقبة أو حىت للجان اجلهوية املختصة يف مراقبة األسعار

  1.ناسبةاملنتجني و التجار إىل عملية تفتيش يف أي حلظة تراها اإلدارة م

بتقدمي يلح للسلطات الفرنسية يف " نوقس" عان املغرب من ندرة يف مادة السكر، مما جعل باجلنرال

طن، تنطلق من حمطات مدينة وهران حنو 1000و كانت الكمية مقدرة حبوايل .اجلزائر بتزويد املغرب ذه املادة

تطورت األسعار مع بداية احلرب و عرف السكان غالء يف املعيشة ألسباب قد يراها البعض  مث 2.املدن املغربية

و لكن بالعودة إىل الواقع، فقد  .منطقية، غري أن غالبية السكان، املغاربة خاصة، هم املتضررين بالدرجة األوىل

امهة املغرب يف إرسال كميات  كانت للمشاركة املغربية يف دفع األموال مقابل خمتلف برامج التموين و كذا مس

  3.اآلثار السلبية على السكان ،كبرية من املواد الزراعية و املنجمية حنو املرتوبول و احللفاء

من األسباب األخرى، ما هو مرتبط بتكاليف النقل، و مبشكل التموين لبعض املناطق املتضررة، و 

املواد الزراعية بسبب عزوف املنتجني املغاربة على بيع منتوجهم خوفا من أن ال جيدوا املواد الضرورية  بندرة

  .لالستهالك
  

    ��و�ت ا�����9 ا��/ر!  -2
  

غري أنه يف املغرب اصطدمت  .مها اإلحصاء و التعداد السكاين لعاملني هامنيالدراسة االجتماعية ختضع 

ألا جاءت ناقصة و غري .جناعة اإلحصائيات، خاصة خالل فرتة احلرب الدراسة الدميغرافية مبسألة

ألربع عمليات  خالل هذه املرحلة خضع املغربكما   .متجانسة،و تنقصها الدقة العلمية يف معظم الفرتات

   1931.4و  1926املرحلة األوىل جرت قبل احلرب و خصت سنوات . إحصاء ميكننا تقسيمها إىل مرحلتني

هي ف ،املرحلة الثانية أما.1936غرب عملية إحصاء قبل اندالع احلرب العاملية الثانية يف سنة كما شهد امل

إال .1952-1951سنوات خالل  العاملية الثانية، أي اليت تلت اية احلرب فرتةالاليت كانت أكثر دقة و متت يف 

أن تنظيم العملية اإلحصائية، و اإلمكانيات املسخرة إلجناحها مل حتقق كل أهدافها بسبب عدد من النقائص 
                                                 

سواء كانوا أوروبيني أو مغاربة، قد متكنوا من " نصف اجلملة"أو " اجلملة"رغم كل هذه اإلجراءات، إال أن عدد كبري من التجار يف جمال   -  1

ن هام من املواد و البضائع ذات االستهالك الواسع، خاصة السكر و الشاي و القماش،ليتم بيعها حتقيق أرباح طائلة بسبب متكنهم من إخفاء خمزو 

  :أنظر إىل. هذا ما يعاقب عليه القانون باحلبس النافد أو بدفع غرامات مالية معتربة.بأمثان باهظة فيما بعد
- Echaoui Mohamed, Evolution de l’Economie marocaine.., op.cit.., pp 228-229. 
2-  ANOM, 7cab/29, GGA, direction des T.P, n* 555 TP/, Alger le 20 février 1943. 

  .21رقم  الملحقرجى مراجعة ملعرفة التطور الذي شهدته األسعار املواد الزراعية ي -  3
األمر الذي أعاق العملية اإلحصائية و مل يتم .كليامتت عملية إحصاء السكان يف املغرب يف هذه املرحلة، يف ظروف مل تكن املغرب مستعمرة   -  4

فكانت االنطالقة ألول عملية  1936أما سنة .و بقيت املناطق اجلبلية و مناطق اجلنوب غري معنية بذلك. التحقق من تعداد السكان إال يف املدن

 فقد مشلت األوروبيني و اإلسرائيليني 1951ت يف سنة عمليات اإلحصاء اليت مت بينما. إحصاء باملعىن الصحيح، ألا مشلت كل مناطق البالد

و ميكن اعتبارها من العمليات اليت أثبتت فعاليتها، غري أا مل ختلوا من بعض . فكانت خاصة باملغاربة 1952أما الثانية اليت متت يف سنة . معا

اعات املروجة هنا و هناك، و اليت مفادها أن إعادة بعث بطاقة ألن البعض اعترب إقدام املغاربة على هذه العملية مفاده بعض اإلش. تاالنتقادا

  .املستهلك و تقنني مادة السكر أو حىت إعادة تفعيل اخلدمات االجتماعية
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اليت عانت منها، خاصة يف اجلانب البشري املسخر للعملية، إذ بقي عدد كبري من املناطق خارج تغطية 

املنتشرة يف أعايل األطلس " الدواوير" حيث مل تتمكن مصاحل اإلدارة الفرنسية من الوصول إىل سكان. العملية

   .البدو الرحل كذلك عند   واملغريب، 
  

  ا��/رب �".�ر ا�وا�9 ا�د��/را�  و ا���  �2? أو<�ع-أ       
    

و نعين . املشكلة تمعه" اإلثنية"إن الوضعية العامة للسكان يف املغرب مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعناصر   

و حسب عمليات اإلحصاء اليت متت يف .الفرنسي و اليهودي و األورويب بشكل عاما العنصر العريب و 

، و املتعلقة 1952أفريل -، و اخلاصة باجلاليات األوروبية و اليهودية، و يف شهور مارس1951شهر أفريل 

 4998858بعدما كان . نسمة 8003985باملغاربة املسلمني، فإن التعداد اإلمجايل للسكان يف املغرب وصل إىل 

  1. 1936سنة  نسمة 6243229 ليقفز بعدها إىلنسمة،  5362000حوايل إىل  1931سنة ، ليصل 1926نسمة سنة 

، أي مبعدل منو 1931مقارنة بسنة  %49، فإن نسبة النمو السكاين قدرت حبوايل 1952و قياسا بسنة   

عوامل صحية بسبب تراجع  على أساسهذه الزيادة يف النمو السكاين يف املغرب، فسرت . %1.5سنوي قدر بـ

  . عدد من األمراض، إال أن ذلك مل يشمل سوى شرحية قليلة من اتمع

بالنسبة للسكان املغاربة، فقد شهدت جل املناطق منوا سريعا حيث تركز السكان يف املناطق الكربى   

بينما مدن مثل فاس و مراكش، فقد شهدت هجرة سكانية .  مثل الدار البيضاء و مكناس و الرباط و وجدة

و اجلدول التايل يعطينا فكرة عن هذا التمركز السكاين للمغاربة يف خمتلف مدن .معتربة حنو املدن الساحلية

  1936.2مقارنة مع سنة  1952و النسبة املأوية سنة  1952و  1936احملمية بني سنوات 

  
  1952الفارق سنة %  1952سنة   1936سنة   المناطق

  58.9+   2216347  1394146  الدار البيضاء

  67.5+   1030342  615069  الرباط

  6.4+   731734  718736  مكناس

  53.6+   340271  221397  وجدة

  23+   696700  566417  أغادير

  0.1-  1001340  1004208  فاس

  13.3-  1987251  2289703  مراكش

    

                                                 
1- Echaoui(Mohamed), Evolution de l’Economie marocaine.., op.cit.., p 322. 
2- Annuaire Statistique du Maroc, volume II, année 1952, pp 14-25. In ANOM. 



اآلثار االجتماعية و االقتصادية على سكان شمال إفريقـيا                  -الفصـل الرابـــع     

 

 415 

 %94.51مث ارتفعت النسبة إىل . 1926من جمموع السكان سنة  %93.65شكل املغاربة املسلمني نسبة   

 1952إال أا شهدت تراجعا ملحوظا  بعد إحصاء سنة . 1936سنة  %94.19، لتستقر يف حدود 1931سنة 

 %3.24و هذا قياسا بتزايد عدد األوروبيني يف نفس الفرتة إذ ارتفعت نسبتهم من .%92.97لترتاجع إىل حدود 

  1952.1- 1951سنوات   %4.53إىل  1936سنة 

، 1951أما السكان من غري املسلمني، فقد أظهرت األرقام اليت أفرزت عليها عملية اإلحصاء يف أفريل   

 104712و أخريا  1931نسمة سنة  172481و  1936نسمة سنة  202594نسمة، مقابل  362418عن عدد قدر بـ

و بذلك ارتفعت نسبة عدد السكان من غري املغاربة خالل عمليات اإلحصاء السابقة، . 1926نسمة سنة 

و هي النسب املرتفعة اليت مل يشهدها املغرب . %346، لتصل إىل %210مث إىل  ،%179، بـ1951باملقارنة مع سنة 

 هو، و 1926ة نسمة مند سن 258102و املالحظة، هي ارتفاع عدد السكان األوروبيني إىل .على اإلطالق

أما نسبة تطور السكان األوروبيني من جمموع السكان،فكانت يف .نسمة سنويا 10000معدل يصل إىل حبوايل 

  2.تزايد مستمر، حىت و لو بأعداد قليلة إال أا موجودة

بينما اجلاليات األجنبية األخرى املوجودة يف املغرب، فقد متركز معظمها يف املدن الكربى مثل؛ الدار   

نسمة، و مكناس،  27000نسمة، و وجدة، حوايل  40800نسمة، و الرباط، حوايل  135000، حوايل البيضاء

" األسبان"و يأيت يف مقدمة هذه اجلاليات .بينما كان عددها ضئيل يف املدن الداخلية. نسمة 21000حوايل 

أما بالنسبة لإليطاليني، فهم . 1952نسمة سنة  26100الذين ميثلون أهم جمموعة بعد الفرنسيني بعدد قدر بـ 

نسمة سنة  13550إىل  1936نسمة سنة  15521الوحيدين الذين عرفوا تراجعا يف عدد السكان حيث انتقل من 

احلرب إىل جانب أملانيا يف  من بالد املغرب بعد دخول بالدهم و يرجع هذا الرتاجع إىل هجرة اإليطاليني.1952

إىل  1926ت األخرى فقد مت إحصاء األعداد التالية يف فرتات متفرقة من سنة أما عن بقية اجلاليا 1940.3جوان 

  :، و ذلك وفق اجلدول املرفق1951غاية سنة 

  
  مالحظة  1951  1936  1931  1926  الجاليات

من اليونان و  كما وجدت جاليات أخرى  26100  23330  22684  15141  األسبان

هذه األخرية أوجدت . أ.م.روسيا، و من و

املهندسني و التقنيني بعد  عدد كبري من

نزول قوات احللفاء، حيث كان عددهم 

  13550  15521  12602  10300  اإليطاليون

  5200  3752  2867  861  البرتغاليون

  1900  1783  1421  907  البريطانيون

                                                 
1- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’Economie marocaine.., op.cit.., p 331. 

سنة  %3.24، و إىل 1931سنة  %3.21، مث انتقلت إىل %2.09بـ 1926كانت هذه النسبة  يف تزايد مستمر حيث قدرت سنة  - 2

  :أنظر إىل.1952سنة  %4.53، لتصل إىل 1936
- Annuaire Statistique du Maroc.., op.cit..,  année 1952, pp 14-25.  
3- Ibid. 
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و ارتفع العدد بعد . أمريكيي 1060حوايل   1750  1568  1188  552  نالسويسريو 

، جاؤوا لتشييد القواعد اجلوية 2.ع.اية ح

) حصن ليوثي(مراكش و القنيطرة :يف مدن

  :إىل أنظر.و الدار البيضاء
Annuaire Statistique du Maroc.., 

op.cit.., pp 14-24.            

 

  940  632  519  245  نالبلجيكيو 

  ـــ  254  190  35  التشيكيين

  ـــ  241  153  85  األلمان

  9374  3429  2675  2024  جاليات أخرى

          المجموع

 ألف نسمة: الوحدة

   

أجنيب إىل  100000الدميغرافية فتمثلت يف كون أن اإلحصائيات قدمت لنا توافد حوايل  اإلشكاليةأما   

املغرب من فرص عمل و استثمار و تطور يف اال ، بفعل ما كان يوفره املغرب يف فرتة ما بني احلربني العامليتني

  .االقتصادي و التوسع التنظيمي الذي عرفته اإلدارة االستعمارية

مث اشتد اخلناق على املغرب خالل فرتة احلرب بسبب االنعكاسات اليت خلفتها يف املرتوبول، أوال، مث   

حيث توافد عدد .ملا وراء البحار، خاصة اجلزائريف البلدان األوروبية ااورة، و أخريا يف مستعمرات فرنسا 

اليت شهدت  1940، و خباصة سنوات 1944و  1940نسمة ما بني سنوات  68000معترب على املغرب قدر حبوايل 

إمضاء االستسالم الفرنسي أمام األملان،مما أدى إىل هجرة عدد كبري من الفرنسيني حنو املغرب بعد احتالل 

  .ة يف املرتوبولاألملان للمناطق احلر 

كما عرفت اية احلرب هي .اليت عرفت نزول قوات احللفاء على مشال إفريقيا 1942و أيضا سنة  

و  1945شخص إىل املغرب فيما بني  85000األخرى، تواصل اهلجرة األوروبية حنو املغرب حيث وصل حوايل 

خاصة إذا سلمنا .مما يشكل عدد إضايف بساهم يف التأثري على احلياة االقتصادية و االجتماعية للمغرب .1951

بأن العملية يف االجتاه املعاكس مل تعرف نفس احليوية باعتبار أن عدد ضئيل غادر املغرب، سنوات بعد اية 

   1.احلرب، العتبارات سياسية و اقتصادية خاصة

ظروف معيشية صعبة بفعل حاالت احلرمان املتزايدة و تقنني املواد الغذائية الضرورية لقد أفرزت احلرب 

ألن عدد كبري من األطباء و .خاصة يف األرياف تدهورا، احلالة الصحية للسكان ، فازدادتعلى السكان

 150من عدد األطباء اإلمجايل املوجود يف املغرب و املقدر بـ %40املمرضني مستهم عملية التجنيد اليت طالت 

                                                 
 مل يشهد املغرب هجرة مجاعية خارج أراضيه، خاصة من األوروبيني، إال لضرورة إعادة بناء املرتوبول يف اجلانب االقتصادي، و اخلوف الذي -  1

راجع الفصل .( 1944الوطنية املغربية و حزب االستقالل، الذي قدم البيان الشهري يف سنة  انتاب البعض جراء احلراك السياسي الذي باشرته احلركة

  ).الثالث من رسالتنا
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و ازدادت الوضعية سوءا بسبب الرتاجع الكبري 1.حيث انتشروا يف خمتلف جبهات القتال يف أوروبا.طبيب

  .للمحصول الزراعي بسبب سنني اجلفاف اليت اجتاحت البالد

تداعيات اجلفاف، إذ نشرت مراكز حاولت السلطات داخل احملمية من معاجلة الوضع الناتج عن 

أين نقل أحد األطباء وجود حاالت عديدة حلاالت " ورزازات"إغاثة عرب مناطق اجلنوب، خاصة يف منطقة 

إضايف بني  شخص 300000و انتشرت ااعة اليت أدت إىل وفاة .الفيزيولوجي و الوذمات ذات القصور البؤس

  1946.2-1945الوفيات خالل فرتة  السكان املسلمني مما أدى إىل ارتفاع نسبة

و هكذا . أوبئة كانت قد اختفت مند مدة، و ظهور أخرى جديدة سامهت هذه الوضعية يف ظهور

أمراض ذات "حالة مرض موضوعة يف خانة  93268، حوايل 1945أحصت مصاحل النظافة للبلديات، سنة 

 منها، مرض السل و التيفيس و احلمى الراجعة،و .Maladies a declaration obligatoire" التصريح اإلجباري

Fièvre récurrente3.، و مرض اجلدري و مرض احلصبة و مرض اإلسهال  

حالة مرض يف األرياف مقابل  70000تأثر سكان األرياف كثريا من هذه األمراض، حيث مت إحصاء 

الراجعة،  احلمىحالة، و  52000و كانت أكثر األمراض انتشارا هي؛ اإلسهال، حوايل . حالة يف املدن 20000

، و 1928- 1927و قد عرف هذا األخري حاالت متكررة خالل سنوات .حالة 8168حالة، و التيفيس  26300

. و هي كلها سنوات جفاف حيث قل فيها احملصول الزراعي. 1943-1942و أخريا خالل سنوات  1937-1938

و اجلدول التايل يبني لنا حاالت انتشار مرض 1936.4يف تزايد مستمر منذ سنة  حاالت التيفيس  و بقيت

  :1946إىل سنة  1938التيفيس من سنة 

  
  عدد الحاالت  السنوات

1938  7437  
1939  1110  
1941  1161  
1942  28302  
1943  11191  
1944  3061  
1945  8168  
1946  3775  

 ..Ayache Albert, Le Maroc bilan d’une colonisation..,1Vol..,1956, p 298: المصدر
  

                                                 
1- Rivet (Daniel), « La recrudescence des épidémies au Maroc durant la seconde guerre mondiale, essai de 
mesure et d’interprétation », In revue Hesperis.., volume 30, fascicule I, Paris, 1992, pp 93-109. 
2- Noin (Daniel), La population rurale au Maroc, P.U.F, T2, Paris, 1970, p 108. 
3- Annuaire Statistique du Maroc.., op.cit.., p 68. Voir les détails sur les maladies a déclaration obligatoire 
dans annexe  n° 22. 
4 Encyclopédie coloniale et maritime du Maroc..,1948.., op.cit.., p 214. 
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أين توجد " الرحاب"بشكل كبري يف املغرب، و خاصة يف منطقة  Paludisme" املالريا"كما انتشرت 

 %38بـ 1934حيث قدرت نسبة االستشارات الطبية، سنة .1ا مستنقعات كثرية سامهت يف انتشار هذا املرض

حبوايل  1939، سنة Fièvre Palustre" الربداء"كما قدرت نسبة مرضى .من جمموع األمراض املنتشرة حينها

حالة طيلة  150000، انتشار واسع للمرض وصل إىل حد 1940و شهدت بداية احلرب، أي مع سنة .18%

بسبب اجلفاف الذي عرفه املغرب مما أدى إىل  1945-1944فرتات احلرب العاملية الثانية، باستثناء سنوات 

 2.جفاف املستنقعات و بالتايل تراجع نسبة مرض املالريا يف املغرب

 
 
  

 و إ�? ا��/رب  �نھ�رة ا��د ا�)���2 -ب     
   
معامل اهلجرة الداخلية املغربية اليت مست  قبل الشروع يف احلديث عن هذه النقطة، ال بد من توضيح  

و تعود هذه اهلجرة أو النزوح إىل عدة .شخص هاجروا من الريف بداية من الثالثينات 700000سنويا ما يقارب 

أسباب؛ منها ما هو مرتبط بالتطور االقتصادي الذي كانت تعرفه مناطق الشمال الغريب اليت تنتشر ا املدن 

  .و وجدة) القنيطرة(البيضاء و الرباط و حصن ليوثي مثل؛ الدار  الكربى

فاحتاجت خمتلف الصناعات و النشاطات التجارية و اخلدمات إىل يد عاملة، كان الريف وحده    

كما تطلب استغالل خمتلف احلقول املنجمية و الفحمية و الفوسفاتية استقدام اليد العاملة من .كفيال بتوفريها

يف املناطق هجرة عائالت بأكملها من قراها  1945و  1940حيث لوحظ ما بني .الريف و من مناطق اجلنوب

  .دون أن ترتك وراءها شيئاشبة الصحراوية، 

، و هي اليت 1942األوىل سنة . عرفت هذه اهلجرة مرحلتني كبريتني خالل مرحلة احلرب العاملية الثانية  

أما .تزامنت مع نزول قوات احللفاء يف املغرب يف الثامن من نوفمرب، مما تطلب حاجتها ليد عاملة حملية كبرية

، و تزامنت هي األخرى مع سنني القحط اليت انتشرت يف املغرب و عان منها 1945الثانية، فكانت يف سنة 

و خلص .أيضا بسبب زحف اجلرادول الزراعي و سكان األرياف بكثرة بسبب اجلفاف الذي أثر على احملص

إنه اجلفاف األكثر كارثي الذي عرفه املغرب منذ بداية :"صورا أحد الباحثني الفرنسيني عندما كتب يف الوضع

  3.."القرن العشرين، كان ميكن أن يصنف ضمن أكرب الكوارث الطبيعية

ليت كانت موجهة للغرب اجلزائري هلا أمهيتها فيما يتعلق باهلجرة اخلارجية من املغرب، فنرى أن تلك ا  

، فرضت يف اجلزائر وجد الكولون أنفسهم أمام مشكلة اليد العاملة ملاحيث . يف توطيد العالقات بني الشعبني

                                                 
1- Le Coz (Jean), Le Rharb, fellahs et colons.. t 1.., op.cit.., p 513. 
2- Charbonneau (Pierre) et Kocher (G),, « La médecine préventive au Maroc », in Bull.Econ.et Soc. Du Mar, 
volume 19, n° 67, année 1955, pp 301-333. 
3- Noin (Daniel),La population rurale au Maroc.., op.cit.., p 234. 
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وقع االختيار على اليد لك اليت ال تتطلب إنفاقات كربى، فمسألة االستنجاد باليد العاملة األجنبية خاصة ت

و كانت اهلجرة املغربية ذات طابع ريفي عمايل . اليت كانت يف معظمها يدا عاملة مومسية العاملة املغربية

و هي تشمل الساحل الوهراين، بالدرجة األوىل، مث . ارتبطت بالتطور االستعماري الفالحي للجزائر 1.مؤكدة

  .تأيت بعدها مناطق التل األخرى و اهلضاب العليا

اجلماعة يف غالب األحيان، كون أغلبهم من منطقة واحدة أو حىت  و متيزت حيام يف اجلزائر حبياة

و كان يقع أن يستقر عدد منهم بصفة ائية يف اجلزائر، و هذا بعد أن يتمكنوا من عقد . من نفس القبيلة

 126حوايل  1929و  1919و قد أحصت املصاحل املختصة لعمالة وهران فيما بني . قران الزواج مع جزائريات

" تافياللت: "و أغلب هؤالء املغاربة كانوا ينتمون إىل قبائل. حالة استقرار دائم 505واج يف املنطقة، و حالة ز 

  2".بين سناسن"و " الطوال"و "الربانيس"و "أكنول"و 

كان عمل املغاربة عند جميئهم إىل اجلزائر، يقتصر على موسم احلصاد عند املالك اجلزائريني الصغار، 

أما . فرنكا يف الثالثينات 17إىل  15م لليوم مقابل توفري الغذاء و أجرة ترتاوح ما بني الذين كانوا يوظفو 

 و تقوم ا عدة -La tache - أعمال احلصاد يف املستثمرات الكربى فكانت تتم بطريقة العمل املتواصل

يكون األجر على  األوىل، أن: جمموعات، عادة ما تكون من نفس القبيلة، مقابل أجور يتم دفعها بطريقتني

و . فرنك هلكتار الشعري 140-135فرنك هلكتار القمح و ما بني  125و هنا يرتاوح ما بني . اهلكتار الواحد

أو  14فرنكا لـ  35إىل  30موع املستثمرة ترتاوح ما بني  -Forfaitaire - الثانية، تكون عبارة عن أسعار جزافية

كثر تنظيما هي اليت تقوم بضمان موسم الّدرس و أيضا بتوفري و كانت اموعة األ 3.ساعة من العمل 16

و عند رجوعهم كان غالبيتهم يستغلون مواسم جين  ،La Batteuse et La Meule" الرحى"و " الّدراسة"عمال 

و قد بقيت اليد  4.العنب، خاصة يف املناطق اليت كان يرتكز فيها الكولون، يف حماولة لكسب املزيد من املال

ملة املغربية رهينة ظروف احلرب العاملية الثانية، حيث استغلها الكولون إىل درجة جعلت منهم أعداء العا

هذا . للعمال الزراعيني اجلزائريني، خاصة فيما تعلق بقضية األجور اليت كانت زهيدة جدا عند العمال املغاربة

  .جهتهم الستعمار مشرتكالوضع سينعكس سلبا على العالقات بني اإلخوة األشقاء يف حمنة موا

بعد احلرب العاملية الثانية، تغريت األوضاع حبيث منعت اإلدارة االستعمارية هجرة اليد العاملة  

إىل إصدار أمر جلميع احلكام   Cuttoli" كتويل"األمر الذي دفع بوايل عمالة وهران، السيد . الزراعية من املغرب

إن هذا األمر مينع عن أصحاب األمالك الزراعية توظيف يد عاملة أجنبية من املغرب ما : "اإلداريني جاء فيه

                                                 
مغريب كانوا ينحدرون من املغرب  35000و مشلت حوايل . اعتربت هذه اهلجرة ظرفية، ألا كانت تأيت فقط يف مواسم اجلين و احلصاد - 1

  :ملزيد من الشروحات طالع. اإلسباين
- Rivet Daniel, Le Maroc de Lyautey a.., op.cit.., p 246. 
2- Merle (Paul), Contribution à l’étude des.., op.cit, 1939. 
3- Benallègue (Nora), Algérie. Mouvement ouvrier et question nationale 1919-1954, O.P.U, Alger, 2005, p 
52.  
4- Ibid., p 53. 
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و ستقوم مصاحل الدرك مبنع توظيف العمال ...عدا الذين يشتغلون بصفة مؤقتة يف موسم حصاد القمح

و على احلاكم اإلداري إرسال تقارير حول أي كان خيالف هذا  .الزراعيني األجانب، باستثناء موسم احلصاد

  1..."األمر داخل بلديته

عرف الوضع داخل العمالة تطورا خطريا بسبب مزامحة اليد العاملة املغربية للجزائريني، األمر الذي 

ة و االجتماعية دفع باإلدارة االستعمارية التخوف من ردود أفعاهلم، يف ظل استمرار تدهور احلالة االقتصادي

فبعث وايل العمالة بتعليمة أخرى إىل كافة حكام الدوائر يطلعهم فيها عن االمتناع ائيا عن توظيف اليد 

مينع توظيف حىت العمال املؤقتني نظرا : "حيث جاء فيها. العاملة الزراعية األجنبية حىت يف موسم احلصاد

ستعمال عقد عمل فردي لكل عامل زراعي مصحوب للتجاوزات الكبرية اليت حدثت، و على هذا يشرتط ا

  2..."مبلف يثبت حمل إقامته العائلية

الريف، الذي كان ميثل إن منع توظيف اليد العاملة الزراعية املغربية كانت بسبب انتشار البطالة يف 

و األميني  هذا ما دفع بأعداد من اجلزائريني إىل التمركز فيه، فاجتمعت شرائح من  .أحسن منوذج استعماري

و انعدمت الرعاية و التكفل، فتضاعفت األزمة، حيث أصبحت اإلدارة االستعمارية عاجزة . الفقراء و البطالني

  .عن إجياد احللول املناسبة هلذه الوضعية

و قد أثارت هذه احلركة االجتماعية فضول الباحثني من اجلزائريني و غري اجلزائريني الذين مل يقتنعوا 

السطحي الذي قدمته اإلدارة االستعمارية يف شأن اهلجرة و القائل بأا، أي اهلجرة، تكون دائما  ذا التفسري

ألن هجرة اليد العاملة الزراعية داخل منطقة وهران تعد ظاهرة مؤقتة ما دام أا . من بلد فقري إىل بلد غين

فريل و بداية شهر ماي إىل غاية مرتبطة مبوسم جين العنب و حصاد احلبوب يف أشهر تبدأ مع اية شهر أ

  .منتصف سبتمرب أو أكتوبر

هناك هجرة أخرى ال تقل أمهية عن سابقاا، غري أنه كان خمطط هلا بدقة، إذ خصت اجلالية اليهودية 

املنتشرة يف املغرب، حيث تفيد املصادر األرشيفية الفرنسية يف املغرب عن هجرة يهودية هامة حنو أرض 

و قد مشلت .، و على رأسها األشخاص الذين كانوا يقومون بالدعاية للهجرة1947سنة فلسطني بداية من 

القائمة عدة أفراد و عائالت من خمتلف املدن املغربية مثل؛ الدار البيضاء و أغادير و الصايف و مكناس و 

  3.العيون و الرباط و سالة

، الجئني فرنسيني أغلبهم 1940بينما يف االجتاه املعاكس، فقد استقبل املغرب بداية من منتصف سنة 

و قد .من حمافظات األلزاس و اللورين، اخلاضعتني لالحتالل األملاين بعد اهلزمية و االستسالم يف نفس السنة

                                                 
1- Emploi irrégulier de la main d’œuvre étrangère Oran, Arrêté, N° 6881, du 29 juillet 1949. 
2- A.W.O, Section local de l’office départementale de main d’œuvre de la C.M de Ain Temouchent, lettre du 
4 mai 1950. 
3- A.N.O.M, GGA, 8Cab/97, Résidence générale de la R.F au Maroc, CC/Je, secrétariat politique, N°2017, 
Rabat le 23 juin 1947. 
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يلهم حنو مناطق مشال بوضعيتهم و شرعت يف البحث عن السبل الكفيلة برتح" فيشي"اهتمت سلطات 

و قد .إفريقيا، و راسلت سلطات الرباط يف هذا الشأن و قدمت طلبات للحصول على قطع أراضي يف املغرب

  1.مشلت الطلبات أيضا، املتقاعدين العسكريني و الشباب املسرح من صفوف اجليش الذي مل جيد عمال

يني على العمل الزراعي و األفاق اليت كان لتحفيز الفرنس "بيتان"كما أن النداء الذي أطلقه املارشال 

غري أن سلطات احلماية يف املغرب، و على لسان .يوفرها القطاع، أدت إىل تسجيل إقبال كبري يف هذا االجتاه

،بقيت متحفظة للعملية و اعتربت أنه ال يوجد أي مشروع أو برنامج لبيع "نوقس"املقيم العام، اجلنرال 

 2.رب حاليااألراضي الفالحية يف املغ

، "ويقان"تواصل بشدة حيث راسل املندوب العام حلكومتها اجلنرال " فيشي"غري أن إحلاح سلطات 

و دراسة مسألة الالجئني " فيشي"طالبا منه إعادة النظر يف مقرتح حكومة " نوقس"،اجلنرال 1941فرباير  4يف 

هذا اإلحلاح جاء بثماره حيث رضخت سلطات احلماية .الفرنسيني من اجلوانب السياسية و االجتماعية

و ".الرحاب"هول عائلة من األلزاس و اللورين قطع أراضي يف س 20الفرنسية يف املغرب ألمر الواقع، فتم منح 

، مت منح مئات األراضي للكولون اجلدد الذين أصبحوا بذلك مستأجرين عند 1942يف شهر أوت من سنة 

 3.الدولة

حيث ".احلوز"مل تتوقف العملية عند هذا احلد، بل تواصلت حىت بعد اية احلرب، خاصة يف منطقة 

ت عدة، على توزيع قطع أراضي على بعض ية اليت أقدمت يف حماوالاطلت عدة طلبات على سلطات احلما

الظروف اليت كانت عليها املرتوبول جراء  قسوة ر هلم العمل، باعتبار أا فرت منالعناصر من املرتوبول لتوف

كما كان على السلطات معاجلة بعض القضايا املتعلقة ببعض الفالحني بسبب . االيار التام للبنية التحتية

  4.اء احلرب األمر الذي جعل حيام صعبة يف املرتوبولتعاوم مع األملان أثن
  

  ا��و,#�ون و إ��دة !,�ء ا����دة ا�����د��: .��.ـ�
  

ارتكزت الوضعية االقتصادية يف تونس على الزراعة بدرجة كبرية باعتبار أن البنية اجليولوجية و 

 امهت يفاملناخية هي األخرى سكما أن الظروف .التضاريس بشكل عام، كانت مساعدة على تطور القطاع

                                                 
1- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’économie Marocaine.., op.cit.., p 181. 
2- Archives des MAE, seconde guerre mondiale, Vichy-Maroc 1939-1945, dossier N* 55, colonisation, 
carton N°14, folios de 2 a 4.Voir : 
- Echaoui Mohamed, Evolution de l’Economie marocaine.., op.cit.., p 181-182. 
- Levisse Touze Christine, L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., pp. 
3- Archives des MAE, seconde guerre mondiale, Vichy-Maroc 1939-1945, dossier N* 55, colonisation, 
carton N°14, folios de 76 et 77.Voir : 
- Echaoui Mohamed, Evolution de l’Economie marocaine.., op.cit.., p 182. 
- Levisse Touze Christine, L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit.., pp. 
4- Rapport des Renseignements généraux, année 1949.( Cite par Echaoui.., Evolution de l’Economie.., 
op.cit.., p 184. 
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و  1.الرتكيز على الزراعة بالرغم من وجود حواجز جبلية على إحدى الواجهتني البحرية اليت تطل عليهما تونس

من خالل استحضار أسس السياسة االقتصادية الفرنسية يف تونس، نلحظ بأا كانت زراعية بالدرجة األوىل 

عة و منظمة، مث ظهور نوع جديد من الفالحة مبين على تطور قطاع مبنية أساسا على حركة استيطانية واس

ساهم يف انتشاره الغموض الذي كان يلقي بظالله على طبيعة امللكيات العقارية، .متوازي قائم على املضاربة

    2.خاصة الريفية منها، اليت كانت خاضعة جلملة من القواعد و القوانني العشائرية

االقتصادية اليت سادت تونس عقب االحتالل الفرنسي للبالد، جند أا تشات بالعودة إىل األوضاع   

إىل حد بعيد مع ما طبقته فرنسا يف اجلزائر خبصوص األساليب املتبعة لسلب أراضي التونسيني اليت كانت ملكا 

كن ذلك نابعا إال و مل ي 3.استثنائيا للبايلك،و مواصلة نزع امللكية الزراعية و وضع حدود لألراضي التقليدية

من سياسة واضحة املعامل و هي إبعاد كل القوى األوروبية األخرى املنافسة على تونس حىت تتمكن فرنسا من 

 4.اإلنفراد باال االقتصادي التونسي

و ملا ننظر إىل اإلسرتاتيجية االستعمارية املتبعة من طرف فرنسا يف اال االقتصادي فنجد أا اجتهت  

ري حنو رعاية مصاحلها الرأمسالية بتشجيع حركة االستيطان لذلك تركز النشاط االقتصادي على بشكل كب

اإلنتاج الزراعي و استغالل املوارد الطبيعية و من مث ربط تونس باقتصاد املرتوبول حىت تتسع دائرة التعامالت 

نظر يف عملية توزيع العقار ختدم أكثر الرأمسالية إىل قطاعات حساسة كالتجارة و الصناعة و املالية،مع إعادة ال

  5.مصاحل األقلية األجنبية املتواجدة يف تونس، األمر الذي سيقضي حتما على االقتصاد احمللي

حىت  6املنتشرة حول مدينة صفاقص Salines" املاحلة"كان على اإلدارة الفرنسية حتديد طبيعة األراضي   

و أيضا  .حىت يتسن هلا إصدار قرارات عدم الغرس أو البيع هلذه األراضي ما دام أا خاضعة للنظام اجلماعي

                                                 
1- Poncet (Jean), La colonisation et l’agriculture européenne en Tunisie depuis 1881, éditions Mouton & Co, 
Paris, 1961, p 181. 
2- Vibert (Jean), « Tableau de l’économie Tunisienne », In bulletin économique et social de la Tunisie, n° 6, 
4ème trimestre, année 1955, pp 54-67. 

فرنك فرنسي   1000فرنكات باعتبار أن قيمتها احلقيقية فاقت  10قامت مديرية الفالحة الفرنسية برفض التنازل عن أراضي زراعية مقابل   -  3

إىل إنشاء جلنة مشرتكة مهمتها حتديد حدود األراضي التقليدية  1895جانفي  2كما أقدمت أيضا مبوجب .1892ها مرسوم سنة كما حدد

خاصة يف حىت تتمكن من معرفة املساحات احلقيقية املتبقية للتنازل عنها دون إحلاق األضرار باليد العاملة و الغداء و القطيع احمللي املتواجد 

  :ملزيد من املعلومات ينظر". صفاقص"ضواحي مدينة 
- Poncet Jean, La colonisation et l’agriculture européennes.., op.cit.., p 182. 
4- Amin (Samir), L’Economie du Maghreb.., op.cit.., p 23. 
5- Ibid.., pp 23-43. 

لواقعة حول مدينة صفاقص حيث سلمت إىل عدد من كبار املستثمرين ا" السيالية"اختذت السلطات الفرنسية عدة إجراءات بشأن األراضي  - 6

هكتار من  150000و ذه الطريقة متكنت الدولة من أن تفوت يف أكثر من .فرنكات للهكتار الواحد 10الفرنسيني بأمثان رمزية قدرت بـ

يف مقابل ذلك، مت توسيع القاعدة . ان املسلمنيللسك 45000قفصة و حوايل -هكتار لشركة صفاقص 28000األراضي السيالية، منها حوايل 

هكتار من أمالك الدولة فيما بني سنوات  140000حيث متكن املزارعون الفرنسيون من احلصول على . العقارية للمعمرين يف بقية املناطق

 130000يضاف إليهم هكتار  560000و هكذا أصبح جمموع األراضي اخلاضع للسيطرة الفرنسية املباشرة يغطي . 1914و  1892

  :ملزيد من التوضيحات ينظر كل من.هكتار كانت ملكا لألوروبيني غري الفرنسيني
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كون هذه األراضي منحت للقبائل الرحل على أساس التمتع ا، مثل ما جاء يف قرارات التمتع اليت منحت 

جمرى الشماترة، أراضي  ات،نراضي العويأ: لبعض القبائل الرحل اليت كانت حتمل كتابات و أمساء لقبائل منها

كل هذا من أجل حث السكان على االنتقال من ..القبائل اخلمسة، أراضي أوالد أمحد، أراضي الرحابات

  1.حالة الرتحال إىل حالة اإلقامة

لى أسس كزعيم لالجتاه اجلديد الذي يريد بناء الوطن التونسي ع" احلبيب بورقيبة"و برزت شخصية 

كانت تعاجل موضوعات   ، اليت كان يكتب فيها،"العمل"نالحظ أن جريدة و  .سياسية حديثة اجتماعية و

من ذلك مثال الدعوة إىل تشجيع الصناعة القومية و . اجتماعية و اقتصادية مل يهتم هلا احملافظون القدامى

يني و الفرنسيني يف ني التونسو كذلك التفرقة بني املوظف. التنديد بفتح تونس للبضائع األجنبية دون قيد

، و إرهاق امليزانية التونسية الضئيلة من أجل أحد عشر ألف من املوظفني الفرنسيني الذين يتمتعون األجرة

و املطالبة بفتح . و قد اهتمت اجلريدة بصفة خاصة مبوضوع حترير املرأة من تقاليد املاضي. بامتيازات عظيمة

ما أثار الشبان يف صحيفتهم احتجاجات قوية على نظام اخلماسة ك   2.مجيع ميادين العمل و التعليم أمامها

يعطيه احلق إال يف مخس احملصول الذي ينتجه بينما يستويل مالك األرض  الذي حيرم الفالح من مثرة عمله، فال

     .على األربعة أمخاس املتبقية
  

 �����د ا��و,#  �ن ا�,ظ�م ا���ر3  إ�? ا����رة ا�:�ر���ا -1
 

الرئيسية اليت تنطبق على االقتصاد التونسي، هو أنه اقتصاد متخلف، من حيث العالقة اليت تربطه إن امليزة 

 ترب نفسه مدعما لوزير التجارة يف اجتماعاتأن يع ألنه كان على الوزير الفرنسي للمستعمرات.مع فرنسا

دين، يف ظل البحث عن وضع اليت كان عليها أن تدعم التبادل التجاري بني البل السلطات العمومية الفرنسية

 3 .أسس لنظام مجركي بينهما

على   %8ألن النظام اجلمركي الذي كان سائدا قبل فرض احلماية متثل يف تطبيق التعريفة التقليدية املعروفة بـ

كما أن قلة احلقوق املفروضة على الواردات قد تؤدي إىل 4.بية اليت تدخل املنطقة التونسيةكل املواد األجن

الصادرات حىت  كارثية على اقتصاد األيالة التونسية، األمر الذي دفع باحلكومة إىل فرض ضرائب علىنتائج  

  5.تضمن بعض املوارد

                                                                                                                                                    
- Poncet Jean, La colonisation et l’agriculture européennes.., op.cit.., p 183-185. 

 .50-49، ص ص ..، مرجع سابق..الشاطر خليفة، تونس عرب التاريخ  - 
1 Desbois (Jean), pp 414-415. (Cité par Poncet Jean, in La colonisation et l’agriculture.., op.cit.., p 182). 

  .330ص  ،..، مرجع سابق)صالح(العقاد  -  2
3- Martin (Jean François), Histoire de la Tunisie contemporaine de Ferry a Bourguiba 1881-1956, 
L’Harmattan éditions, histoire et perspectives méditerranéennes, Paris, 1993, p 117. 
4- Gallissot (René), L’économie de l’Afrique du Nord, Q.S.J.., op.cit..,  p 33. 
5-  Martin (Jean François), Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., p 118. 



اآلثار االجتماعية و االقتصادية على سكان شمال إفريقـيا                  -الفصـل الرابـــع     

 

 424 

 1875سنة و مع إجنلرتا سنة  28ملدة  1868اليت أبرمتها تونس مع إيطاليا سنة كما أن االتفاقيات التجارية 

، إال أن 1881و ما كان على فرنسا، بعد اتفاقية باردو لسنة .ملدة غري حمدودة، قد فرضت منطق الدول القوية

" باي"تتقبل ذلك اإلرث الكبري، و أصبحت هي الدولة الضامنة للتطبيق اجليد هلذه االتفاقيات اليت متت بني 

   1 .تونس و الدول األجنبية

حيث مل يكن من املمكن تفضيل املواد الفرنسية على مواد الدول كانت تبدوا الوضعية معقدة نوعا، 

و يف . ألن أي مزايا تتحصل عليها فرنسا يف تونس تنعكس إجيابا على باقي الدول األخرى. األخرى يف تونس

ليقر  1890جويلية  19و جاء قانون .املواد التونسية األفضلية يف فرنسا ل، مل تكن هناك دوافع متنع منحاملقاب

احلبوب و الزيوت و الدواجن، و بأمثان : داخل املرتوبول للمنتجات التونسية التالية اإلعفاء الجمركي

علما أن هناك إجراءات قد اختذت لضمان  .و الكل يف حدود الكمية السنوية املتفق عليها. منخفضة، اخلمور

ية املسؤولة على عمليات شحن البضائع عدم دخول املواد اإليطالية إىل الرتاب الفرنسي، منها أن السفن الفرنس

من املوانئ التونسية إىل املوانئ الفرنسية جمربة على عدم التوقف إىل غاية وصوهلا إىل الرتاب الفرنسي أين كان 

  .طرف مصاحل املراقبة املدنية و مؤشر عليها من طرف إدارة اجلماركعليها أن تقدم شهادة أصلية  مسلمة من 

كانت املراسيم املنظمة لعملية التبادل التجاري بني البلدين تتغري يف كل سنة، خاصة خالل العشرية األوىل 

لفرض نظام احلماية على تونس، عندما مسحت اإلجراءات اجلديدة بتطوير الصادرات التونسية حنو فرنسا و 

 البياسرت"لة مما مسح باستبدال عم.من املبيعات اإلمجالية اخلارجية % 50إىل قرابة  %20اليت قفزت من 

،Piastreبافرنك Franc  النظام املرتي"إدخال و  1890بداية من سنة "Système Metrique  تونس  موانئو حتديث

   2.و بنزرت

غري أن احلاجز الوحيد الذي أعاق تطور مشروع الوحدة اجلمركية التونسي الفرنسي، هو قرب املسافة بني 

إيطاليا، األمر الذي جعل أمثان مواد البناء تشهد اخنفاضات كبرية قد تغلق السوق التونسية  موانئتونس و 

فاستغلت .الذي ميثله السعر احلايل % 15إىل  10ائيا أمام املنتجات الفرنسية ألا لن تستطيع حتصيل فارق 

احلكومة الفرنسية قرب انتهاء صالحيات االتفاقيات بني تونس و الدول األجنبية األخرى، خاصة منها 

، لتحاول الدبلوماسية الفرنسية من افتكاك تونس من خمالب تلك 1868االتفاقيات اإليطالية التونسية لسنة 

   3..وقة يف تبادالا مع تونسلتتبوأ مكانة مرم االتفاقيات احفة

                                                 
1- Ibid..., p 118. 

من بالرغم من هذا النشاط التجاري املتواصل بني فرنسا و تونس، إال أن ذلك مل يرضي األوساط االقتصادية الفرنسية اليت كانت تريد املزيد   - 2

اجلزائر و ، على غرار ما كان موجود بني Union Douaniere" الوحدة اجلمركية"االمتيازات و عملت كل ما يف وسعها ألجل الوصول إىل حتقيق 

لذلك اهتم الكولون و املستوردين الفرنسيني .التبادل التجاري بني البلدين¾ اليت سامهت يف حتقيق  1867و  1851فرنسا منذ صدور قوانني 

  :أنظر. بالقضية نظرا لألفاق اليت كانت توفرها عملية مماثلة مع تونس
- Martin Jean François, Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., p 118. 
3- Martin (Jean François), Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., p 118. 
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تأرجح النظام اجلمركي التونسي بني القوانني و املراسيم الصادرة عن الباي، لتتمكن فرنسا بذلك من 

احلصول على معاملة مميزة حيث أصبح جزء من بضاعتها معفى من احلقوق اجلمركية، بينما اجلزء األخر 

" نظام احلصص"ألغى  بفعل قانون 1904اية من سنة غري أنه طرأت تغريات بد. خاضع لدفع حقوق زهيدة

Contingentement  على دخول احلبوب التونسية لفرنسا، مما ساهم يف تطوير زراعة النباتات املومسية العصرية يف

- 1914مث توسعت قائمة املواد املعفاة من الضرائب لتشمل الفواكه و الزرايب خالل سنوات . مشال تونس

1915.1  

العديد من الغرف التجارية يف تونس، على غرار غرفة تونس و بنزرت و سوسة ، و يف فرنسا  حاولت 

 ةو بعد نقاشات عسرية، اضطرت السلطات الفرنسي.كغرفة مرسيليا و ليون، بأن تسعى لتحقيق نفس اهلدف 

رفضوا الفكرة من غري أن ممثلي الكروم يف املرتوبول  1928.2إىل قبول مبدأ الوحدة اجلمركية احملدودة سنة 

هو الذي " املعاملة باملثل"و اعتربوا أن مبدأ . أساسها، ألا متس حسبهم مبسألة اإلعفاء اجلمركي للخمور

   3.جيب أن يسود املبادالت التجارية الفرنسية التونسية

 لقد طورت تونس خالل احلرب العاملية من مستوى بعض املنتجات الزراعية يف إطار ما عرف بضمان أمن

، مما جعل احلكومة تقوم بتأمني البضائع يف إطار الوحدة اجلمركية، غري أن عددها  التموين خبصوص السكان

و قد أدى ذلك إىل مضاعفة .لإلعفاء خاضعة كانت  فقط منها 250بضاعة يف حني أن  8000كان يقارب 

  4:حصة فرنسا يف التجارة اخلارجية التونسية بشكل تدرجيي متت على النحو التايل

  
  1938- 1928خالل سنوات   1913- 1904خالل سنوات   صادرات و واردات

 %56  %47  صادرات تونسية نحو فرنسا

  %65  %55  واردات تونسية من فرنسا

  
أما عن بنية التجارة اخلارجية التونسية، فكانت تشري إىل أن العالقات التجارية بني تونس و فرنسا قد 

حيث كان جتار مرسيليا يشرتون املواد األولية الفالحية الضرورية . الفرنسيةوجدت حىت قبل فرض احلماية 

                                                 
1- Martin (Jean François), Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., p 119. 

  :أنظر. 1928مارس  30صدر قانون الوحدة اجلمركية يف  -  2
- Martin Jean François, Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., p 119. 

إن الوحدة اجلمركية الشاملة كانت تؤدي بتونس إىل تكبد خسارة كبرية تتمثل أساسا يف فقداا حلريتها يف التعامل مع الدول أألخرى، و   - 3

البضائع الفرنسية كلها ختضع لنظام اإلعفاء اجلمركي، وبالتايل تصبح كل البضائع األجنبية ألنه يف هذه احلالة كانت . بالتايل التأثري على اقتصادها

  :ملزيد من التوضيحات أنظر. خاضعة للتعريفة اجلمركية الفرنسية
- Martin Jean François, Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., p 119. 
4-Martin (Jean François), Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., pp 119.120. 
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و يف االجتاه األخر، كانت البضائع األوروبية املصنعة تباع بسهولة  .لتطوير صناعتهم، بواسطة مساسرة إسرائيليني

   1 .كبرية يف تونس

لقد مكنت كثافة املبادالت التجارية بني البلدين من خلق طرق جتارية حبرية منتظمة ما بني موانئ مرسيليا 

، لوحده  يضمن La Goulette" القوالت"و أصبح ميناء . و جنوه و بالريمو من جهة، و تونس من جهة أخرى

و  أما موانئ، سوسة و املونستري. الدمن الصادرات و بالتايل فهو احلبل السري للب  %44من الواردات و  % 90

 2.مهدية، فكانت متخصصة يف تصدير الزيوت اليت كانت متثل أهم املبيعات حنو اخلارج

هكذا أصبحت املبادالت الثنائية الفرنسية التونسية تسيطر على التجارة اخلارجية التونسية يف الفرتة اليت 

و .حني ارتفعت حصة فرنسا 1954إىل غاية سنة  1904امتدت من ظهور أول قانون حول جتارة احلبوب يف 

املناسبة، بقيت التجارة اخلارجية تعاين عجزا واضحا،نظرا الرتفاع الواردات اليت مل  باستثناء بعض السنوات

فائض يف  1920إىل  1882إذ الحظنا خالل الفرتة األوىل من . 2/3تكن متثل منها الصادرات سوى الثلثني 

إال أن اإلحصائيات املقدمة خالل الفرتة املمتدة  .حوايل سبع سنوات أي مبعدل سنة جيدة كل ست سنوات

و قد أرجعها البعض إىل حالة احلرب . 1942و  1941قد أظهرت سنتني متميزتني مها  1955إىل غاية  1920من 

اعية، من جهة، و تشجيع الصادرات اليت تقلصت فيها الواردات بسبب ندرة البضائع يف البلدان الصن

  3.باستعمال متواصل لبعض املواد اليت كانت مهملة يف وقت سابق

نتج العجز الكبري بسبب البنية اليت كانت عليها التجارة اخلارجية التونسية، حيث كانت تونس تستورد 

أن االستعمار الفرنسي سيطر على هذا الواقع جيرنا إىل القول ب. البضائع بأمثان باهظة مث تبيعها بأمثان زهيدة

التجارة اخلارجية التونسية حبكم العالقة التارخيية اليت كانت تربطه بتونس ما جعلها تنضوي حتت مظلته، 

  : فاستفادت بذلك من عدة مزايا حققت ا أهدافا هامة منها

  .تبوء التجارة الفرنسية مكانة مرموقة بتونس و تفوقها على الدول املنافسة هلا- 

العمل على دعم مصاحل املستوطنني الفرنسيني، خاصة، و األوروبيني عامة، حيث استحوذ كبار املزارعني  - 

  .على أكرب حصص يف إنتاج املواد األولية الفالحية مث بيعها يف السوق الفرنسية بأمثان مرتفعة

معمول به يف األسواق اخلارجية غزو املواد الفرنسية املصنعة للسوق التونسية و بأمثان مرتفعة عما هو  - 

  4.األخرى

أما فيما يتعلق بقضية األلبسة، فأصبحت الوضعية مقلقة جدا بالنسبة لكل منطقة مشال إفريقيا، نظرا 

 باإلضافة إىل تقليص الواردات من النسيج من املرتوبول. لوجود معظم املصانع النسيجية حتت السيطرة األملانية

أما يف القرى و يف ظروف التوزيع ااين .لبعد عن إمكانات السكان املسلمنيحيث أصبح مثنها بعيد كل ا
                                                 
1- Ibid.., p 120. 
2- Martin (Jean François), Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit..,  p 120. 
3- Ibid..., p 121. 

  .58-57، ص ص ، تونس عرب التاريخ، مرجع سابق)خليفة(شاطر ال -  4
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إىل هذه " إيستيفا"و قد وصل األمريال .يتحصل على األلبسة 25على الفقراء، كان شخص واحد من بني 

يف إن النساء و األطفال يف القرى ميرون بظروف كارثية نظرا لنقص األلبسة، فهم عراة :"احلقيقة عندما صرح

  1.."و يلزمنا أالف األطنان من القطن و ليس املائة أو املائتني اليت تصلنا من أمريكا أو من فرنسا. غالبيتهم

حيث أصبحت تنتج .حىت متكن املصانع من اإلبقاء على جزء من نشاطها للمناجم يف مستوياا بينما بقيت

غري أن مناجم الفوسفات و .ألغالاليت عوضت جزء من الفحم املستورد من بالد  Lignite 2"اللينيت"مادة 

احلديد وجدت نفسها جمربة على تسريح كل أو نسبة من عماهلا، و ذلك بسبب نقص الوقود باستثناء شركة 

كاء مشال إفريقيا، و كان عليهم إجياد شر  حلريب كان ضخما بالنسبة لكل بلدان منطقةإذن اهود ا".قفصه"

و  1941 مت ذلك فيما بني سنوات  قد إحياء النشاطات التجارية ما بني املستعمرات و واجتاريني جدد حىت يعيد

 1942.  
  

  ا��روض ����� ا'رض و وا�9 ا�زرا�  !�ن ا-,��ج -2
  

برتسانة  هميتدعلتقوم ب .1892منذ  مارست فرنسا النهب العقاري على األراضي و األمالك التونسية

حيث شهدت البالد إقباال كبريا . من القوانني مهدت لرتسيم السياسة االستعمارية الفرنسية العقارية يف تونس

األمر الذي ساهم يف ظهور . خليةللمزارعني الفرنسيني، على غرار ما مت يف اجلزائر، لالستقرار يف املناطق الدا

-اجليو"بية باالقتصاد التونسي يف حماولة لفصل تونس عن حميطها زراعة املضاربة بفعل التقاء الرأمسالية األورو 

  3.الطبيعي و إدماجها يف بوتقة االقتصاد الغريب" سياسي

بدأت عملية امتالك املستثمرات الكربى من طرف األوروبيني قبل فرض احلماية الفرنسية على تونس،  

و .اليت كان ميتلكها كبار اإلقطاعيني التونسينيملا شرع بعض السماسرة يف شراء بعض احلقوق على األراضي 

اليت أسالت الكثري من احلرب، هي من األسباب اليت أدت إىل فرض  Enfida 4"األنفدى"لعل قضية مستثمرة 

على  مبين، منذ احلرب، كان  يظهر لنا من كل هذا أن اقتصاد االستعمار الرمسي.احلماية الفرنسية على تونس

" الدومني"للمستعمرة الريفية و لكن حتت إشراف  Créancierلدولة أول دائن حبيث أصبحت ا.القروض

                                                 
1-  En échange des vivres livrés à la Libye, la Tunisie obtint des tissus italiens mais la qualité étant décevante, 
il n’y eut pas d’autres achats. Voir : Levisse Touze Christine, L’Afrique du Nord dans la guerre.., op.cit..,  p 
139. 

   .عمل كوقود يف االستعماالت اليومية للمنازل و البيوتهي مادة متكونة من اخلشب املتفحم و تست - 2
  .50-49، ص ص ..، مرجع سابق)..خليفة( الشاطر  - 3

على " الباي"و قد متت مصادرا من طرف .منذ الفرتة العثمانية" البايلك"من امللكيات الكبرية اليت تعود إىل أمالك " األنفدى"تعترب ملكية  - 4

أنظر  . Societe Marseillaise" للشركة الفرنسية املرسيلية"الذي بدوره قام ببيعه " خريالدين"مث قدمه للوزير . الثائرة" أوالد سعيد"حساب قبيلة 

 :كل من

- Poncet Jean, La colonisation et l’agriculture européennes.., op.cit.., pp 316-317. 
- Martin Jean François, Histoire de la Tunisie contemporaine .., op.cit.., p 68. 
- Gallissot René, L’économie de l’Afrique du Nord.., op.cit.., p 40. 
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Domaine  ف املستثمرات الفالحية إىل جانب و خمتل" صندوق القرض للتعاضدية الفالحية"أو حتت غطاء

   .البنوك اجلزائرية و التونسية بعض

، أعلى مستوياا سنة 1936إىل  1932عرفت األزمة الزراعية الكربى اليت مست تونس خالل سنوات   

و ميكن اعتبارها كإحدى النتائج للتحوالت اليت طرأت يف فرتة ما بني احلربني، فضال عن التوجه . 1934

 ربت نقطة بداية لسن مجلة من التشريعاتكما اعت .االقتصادي الذي انتهجته الزراعة األوروبية يف تونس

  1.هي  بتغري عميق حلركية القطاع الفالحي يف تونستالقانونية و اإلدارية و املالية، اليت سوف تن

ها الزراعة التونسية تشبه إىل حد بعيد تلك األزمة اليت حلقت باجلزائر خالل نفس تهذه األزمة اليت عرف  

  1937.2الفرتة و اليت امتدت إىل غاية سنة 

رفته الزراعة بفضل وجود املكننة، قبل احلرب العاملية الثانية، راجع إىل تطور إن التطور السريع الذي ع  

و مت ذلك بفضل . أساليب العمل الزراعي و اتساع املساحات املزروعة مما ساهم يف إجياد مردود كبري لإلنتاج

جلدول التايل تظهر جليا و األرقام املبينة يف ا.1935القروض الكثرية اليت قدمتها الدولة الفرنسية بداية من سنة 

 3.القروض هي اليت سامهت يف تثبيت االستعمار منذ بداية احلرب" بأن

  
  مالحظة  المقدمة قيمة القروض  المساحة اإلجمالية  المساحة بالهكتار  عدد الملكيات

    فرنك 9956800  هكتار 1249  هـ 50إلى  1من   ملكية 60

    فرنك 66052300  هكتار 29315  هـ 250إلى  50من   ملكية 200

    فرنك 25740600  هكتار 22500  هـ500إلى  250من   ملكية 67

    فرنك 42146400  هكتار 45594  هـ 500أكثر من   ملكية 42

    فرنك 143896300  هكتار 98658  -----------   المجموع

                                                 
1- Poncet (Jean), La colonisation et l’agriculture européennes.., op.cit.., p 317. 

2  - 
زائر حيث أدرك االستعمار خطورة الوضع بعدما ظهرت عدة بؤر للتوتر يف خمتلف املنعرج الرئيسي لألزمة الريفية يف اجل 1937ت سنة �$

سفيزف " مرسي الكومب"حيث شهدت منطقة سيدي بلعباس إضراب العمال الزراعيني يف بلدية . مناطق البالد، عامة، و يف عمالة وهران خاصة

يف احلقيقة، إن طبيعة األزمة الريفية .الواقع عانت منه مدينة عني متوشنتو نفس . 1937حاليا،مرتني متتاليتني يف أشهر مارس و جويلية من سنة 

و بذلك حرموا من أدىن احلقوق اليت كان .تتمثل يف الواقع املر للجزائريني الذين وضعوا حتت سلطة احلاكم اإلداري و القياد يف البلديات املختلطة

تعماري جائر حطم تركيبتهم االجتماعية و حيام الثقافية و حىت قاعدم االقتصادية اليت و اصطدم اجلزائريون بنظام اس.يتمتع ا غالبية الكولون

و هكذا وصل االستعمار إىل قمة إجنازاته فجعل من األوروبيني أسيادا يف بالد غريبة عنهم، . كانت قائمة على خدمة األرض و ممارسة حرفة الرعي

  :ينظر إىلملزيد من املعلومات .فالحون بدون أرض بينما سخر أهلها عبيدا عندهم، فأصبحوا بذلك

 13-12، امللتقى الوطين حول تاريخ منطقة سيدي بلعباس، "صورة من صور مقاومة أهل سيدي بلعباس لالستعمار الفرنسي"عبيد أمحد،  -

  .140- 135، جامعة اجلياليل ليابس، ص ص 2001نوفمرب 

، نداء للحاكم العام 1937مارس  4اليت نشرت يوم اخلميس  La Gazette de Ain-Temouchentجاء يف الصفحات األوىل جلريدة  -

  .يطلب من اجلزائريني دئة األوضاع و وضع حد ملختلف االضطرابات" جورج لوبو"للجزائر 
  :أنظر.  تونسيف كتابه حول االستعمار و الزراعة األوروبية يف" جون بونسي"وضع هذا اجلدول انطالقا من األرقام اليت قدمها  -  3

-Poncet Jean, La colonisation et l’agriculture.., op.cit.., pp293-294. 
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، عرفت مناطق 1941بقي اإلنتاج من احلبوب مقبوال عموما يف كافة البالد، غري أنه خالل سنة 

الوسط و اجلنوب مراحل جفاف هامة بسب الظروف املناخية القاهرة اليت أدت إىل إتالف كميات كبرية من 

Phylloxéra" الفيلوكسريا"كما أصاب زراعة العنب مرض .منتوج احلبوب و الزيتون
حيث تدهور اإلنتاج إىل  1

  .1940النصف عما كان عليه سنة 

و كان على الفالحني الرفع من كميات . مما صعب تغذية األبقار احللوبةكمياته   أما العلف فرتاجعت

ألنه مل  ا عان السكان من ندرة اللحوم،كم.إنتاج احلليب نظرا لتقليص الواردات من هذه املادة اإلسرتاتيجية

طات و نظرا لنقص إمكانيات النقل، اضطرت السل. يكن مسموح ببيعها إال خالل ثالثة أيام يف األسبوع فقط

  2.االستعمارية إىل توقيف نقل مادة الفوسفات حنو املناطق اليت كانت تعاين نقصا فادحا يف إنتاج احلبوب

فتواصلت عملية التنازل عن . بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل، تطورت حركة استثمار املستعمرات

أما . ر الزيتون يف املناطق السهبيةاألراضي لفائدة زراعة احلبوب يف الشمال الغريب من تونس، و غرس أشجا

و قامت السلطات االستعمارية الفرنسية برتسيم حدود . 1933هكتار سنة  50000أراضي الكروم فقد فاقت 

بالرغم من األضرار اليت خلفتها محلة  تواصلت حركة االستثمار االستعماري. 1935األراضي اجلماعية مع سنة 

و عموما فقد تواصلت احلركة االستعمارية االستثمارية . 1943إىل  1942ى تونس خالل سنوات احللفاء عل

  3 :لتونس على املراحل التالية

 هكتار 550000.................1913سنة  - 

 هكتار 750000................1939سنة  - 

 .هكتار 800000............... 1950سنة  - 

مواجهة شىت األخطار الناجتة عن الوضعية اليت أفرزا احلرب على الصعيد  كان على التونسيني

بداية احلرب سنة  و األزمة اليت عرفتها تونس من املواد الغذائية بدأت مع. و الغذائي على حد سواء العسكري

بفعل الصعوبات اليت واجهت العالقات التجارية الدولية بشكل عام، و  1940مطلع سنة  و اشتدت مع 1939

  .الفرنسية مع مستعمراا بشكل خاص

و قد أصدرت اإلدارة االستعمارية يف مشال إفريقيا مراسيم و تعليمات خاصة بالتعاون املشرتك يف 

لفرنسية يف املغرب من جهة، و بني اال االقتصادي، و اليت مسحت بالتبادل التجاري بني اجلزائر و املنطقة ا

كان يهدف اإلجراء إىل ضمان تنسيق كبري و منح تسهيالت لكل التيارات   و,اجلزائر و تونس من جهة أخرى

                                                 
   .مرض يصيب العنب و يؤدي إىل إتالف كميان كبرية من اإلنتاج أو مت أشجاره" الفيلوكسريا"  - 1

2- Archives des MAE, seconde guerre mondiale, 1939-1945, Vichy-Tunisie, Vol.12, n° 6720, correspondance 
du général Esteva au général Weygand du 5 octobre 1941, concernant la Tunisie. 500 wagons à marchandises 
sur le réseau à voie normale ; 1500 wagons sur la voie étroite. (Cite par : Levisse Touze.., L’Afrique du nord 
dans la guerre.., op.cit..,  p 139). 
3- Gallissot (René), L’économie de l’Afrique du Nord.., op.cit.., p 41. 
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، و املواد اليت تضمنتها تاحليوانابعض  و قد استثنت هذه القرارات،.التجارية املسامهة يف االقتصاد احلريب

  1.وش و السكان املدنينيات اجليياجتلبية ححبجة توفريها ل

مما .هذه الوضعية املفروضة على فرنسا االستعمارية، دفعت بإدارا إىل احلد من استهالك بعض املواد

ينظم عملية التوزيع و يستحدث بطاقة االستهالك للمواد الغذائية  ،1940سبتمرب  26أجربها إىل إصدار قرار يف 

مواد واسعة االستهالك مثل؛ السكر و الشاي و القهوة و الزيت و  "تقنني"و اليت مبوجبها متت عملية 

  .كما أضيفت عدة مواد بديلة يف بعض املنتجات الزراعية، خاصة الشعري يف مادة القهوة.الصابون

، حيث تواصلت عملية ب و استنزاف خريات البالد من 1942ازدادت الوضعية سوءا بعد نوفمرب 

هذا ما دفع بالسلطات الفرنسية . ص للسكان ترتاجع و ترتفع معها املواد املقننةطرف املستعمر، ما جعل احلص

" جنرال مقازين"و " مونوبري"، و حىت بعض احملالت التجارية الكربى، على غرار "بطاقة اخلبز"إىل ترسيم 

Monoprix et Magasin general ذه األزمة الغذائي.ملتعد تفتح سوى ثالثة أيام يف األسبوع ة ارتفعت األسعار و

و اجلدول . باستمرار و توسعت معها السوق املوازية أو السوداء بظهور املضاربني و السماسرة و االنتهازيني

  :التايل يعطينا بعض األمثلة الواضحة عن ذلك
  شهريةالحصة ال  في السوق السوداء  الثمن الرسمي  المواد

  غ 250  فرنك 50إلى  35من   كلغ/ فرنك 5.20  الخبز

  ــــــــ  فرنك 200-125  كلغ/ فرنك 85- 77  اللحوم

  غ 300  فرنك 50إلى  40  كلغ/ فرنك 9  السكر

  غ 200  فرنك 120- 90  كلغ/ فرنك 19.80  القهوة

  لتر شهريا½   فرنك 80إلى  70من   فرنك 33إلى  28  الزيت

  غ 20  فرنك 1500-1200  فرنك 85  السكر

 Martin Jean Francois, Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., p 141: املرجع
  

3-��#��  ا��و,#�ون و ا����� ا�������� ا�
  

شهدت الرتكيبة السكانية و التنظيم االجتماعي تغريات كربى داخل تونس بفعل احلركة االستيطانية 

أين حاولت تشجيع التونسية، إىل جانب الوجود اإليطايل، ا منذ احتالهلا لألراضيالواسعة اليت مارستها فرنس

بفضل االمتيازات اليت منحتها للكولون الستغالل املوارد الطبيعية، و بالتايل ربط االقتصاد  واسعة إعمارحركة 

                                                 
للحفاظ على  1939تضمن عرض مقدم من مصاحل التموين الفرنسية حول اإلجراءات اهلامة املتخذة ما بني العاشر و السادس عشر سبتمرب   - 1

كما طلبت السلطات االستعمارية من املغرب بتخصيص .متوين اجلزائر و تونس و املغرب و املرتوبولالسري العادي للحياة االقتصادية، و عملية 

من  1.500رأس من األبقار و  3.500و فعال استعد املغرب لتلبية هذه الطلبات بإرساله . حصة معتربة من خمتلف احليوانات إلرساهلا إىل اجلزائر

  :ر إىلأنظ. رؤوس اخلنازير إىل اجلزائر كل شهر
- ANOM, GGA, 3cab/3.., Arrêtés des 11 et 13 septembre 1939. 
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 1.املاليةالتونسي باقتصاد املرتوبول و منه توسيع دائرة املبادالت على مجيع النشاطات التجارية و الصناعية و 

أصبحت ظروف تونس هي األخرى صعبة بفعل اهلجرة املتزايدة إليها من املرتوبول، حيث وصلت إىل حيث 

 .اإليطاليةالتونسية و كما انتشرت البطالة خباصة يف األوساط   1941.2مهاجر شهريا خالل سنة  1000

زادت من متاعبه األزمة أصبحت تونس مع بداية الثالثينات، تعيش عهدا جديدا من النمو السكاين 

و لوحظت هذه احليوية الدميغرافية يف فرتة .االقتصادية العاملية، اليت زادت من متاعب التونسيني، بالدرجة األوىل

ما بني احلربني العامليتني عندما قدمت إحصائيات رمسية تظهر بوضوح السلم التصاعدي حلركة النمو السكاين 

خالل سنة  %15.7، و ارتفعت إىل 1923إىل  1919بني سنوات  %6.8 حوايل يف تونس إذ بلغت نسبة هذا النمو

  3. 1945إىل سنة  1944واحدة فقط، أي من سنة 
  

 �)ط��ت أ#�#�� �ن ا�,�و ا�د��/را�   - أ
 

شهدت تونس حركة منو سكاين كبرية حتت سلطة احلماية، حيث قفز عدد السكان املسلمني من  

عملية تنظيم اإلحصاء السكاين يف غري أن  1956.4نسمة سنة  3.400.000إىل  1881نسمة سنة  1.400.000

و سارت بانتظام على مراحل كل مخس سنوات باستثناء عندما توقفت  ،1921بداية من سنة انطلقت تونس 

و بالرغم من التطور امللحوظ على هذه العمليات، إال أن النتائج اليت أفضت . لظروف احلرب العاملية الثانية

يها مل تكن يف مستوى تطلعات مصاحل اإلدارة االستعمارية الذين وجدوا فيها اختالال بسبب قلة اإلمكانيات إل

املادية و البشرية املسخرة هلا، بفعل تصرفات السكان املسلمني الذين مل يعريوا اهتماما للعملية، خاصة يف 

   5.املناطق النائية من البالد التونسية

بإمكاا أن تكشف لنا عن حقيقة األرقام املقدمة خالل فرتة  املصادر اليت حبكم قلة املعلومات و

ارتأينا تقدمي هذه الصورة عن الوضع الدميغرايف لتونس، انطالقا من مقارنته مع ما حدث يف  الدراسة ملوضوعنا،

املالحظات املدونة األمر الذي جعل ، آنذاكمدينة جزائرية  30اجلزائر عندما قدمت دراسة بإحصائيات مست 

  6.تؤخذ جبدية و تعمم على الوضعية يف تونس

                                                 
  .45، ص ..، مرجع سابق..، تونس عرب التاريخ)خليفة(الشاطر  -  1
" رتيكسيي فينيان كو "و  ،Edgar Faure" إيدقار فور: "من بني هؤالء املهاجرين هناك شخصيات من العامل السياسي و الثقايف من أمثال  - 2

Texier-Vignancour أندري جيد"، و "André Gide .نظر إىل ي:  
- Bessis Juliette, La Méditerrané fasciste et l’Italie mussolinienne.., op.cit.., p 291. 

  .45، ص ..، مرجع سابق..، تونس عرب التاريخ)خليفة(الشاطر  -  3
4- Martin (Jean François), Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., p 103. 
5- Lepidi (Jules), L’Economie Tunisienne depuis la fin de la guerre, imprimerie officielle de la Tunisie, 
Tunis, 1955, p 17.In A.N.T. 

 .96ص  ،..مرجع سابق، ..الشاطر خليفةا - 5
6- Lepidi (Jules), L’Economie Tunisienne depuis la fin de la guerre.., op.cit.., p 19. 
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هو من الكتابات اليت  1"للمسألة الدميغرافية يف مشال إفريقيا"املخصص " لويس شوفايل"و لعل كتاب 

خصصت حيزا هاما للدراسات الدميغرافية يف مشال إفريقيا،باعتبار أنه كان من األوائل الذين اهتموا باملوضوع، 

اول إعطاء صورة عن املعطيات األساسية للمشكلة من زاوية كثافة النمو الدميغرايف و انعكاساته على حيث ح

األوضاع االقتصادية، غري أن كل األرقام املتعلقة بتونس، تعود إىل فرتة ما قبل احلرب العاملية الثانية، و هي 

  2.مؤسسة على أساس املعلومات اجلزئية أو تقديرات تقريبية بذلك

ارتفاع عدد الوالدات و اخنفاض يف عدد الوفيات، و : ظهر أمهية النمو الدميغرايف يف اخلصائص التاليةت

و بذلك فقد شكل هذا النمو الدميغرايف أهم حدث يف التطور الذي حصل .فائض هام و افرتاضات هائلة

ت خالل هذه السنوات تعطينا و لعل األرقام املأخوذة من عمليات اإلحصاء اليت مت.للمحمية يف املدة األخرية

  :فكرة واضحة عن تطور السكان يف تونس خالل كل هذه املراحل

  العدد بالنسمة

 مارس 6  الجنسيات
 1921  

أفريل  20

1926  

مارس  22

1933  

مارس  12

1936  

نوفمبر  1

1946  

تقديرات سنة 

1954  

  270000  239549  213205  195293  173281   156115  األوروبيون

  193000  143977  108068  91427  71020   54476  الفرنسيون 

  3280000  2832978  2265750  2086762  1864908  1826545   التونسيون

  70000  71543  56248  56248  54243    48436  اليهود

  60000  86882  69873  72389  67276    62843  أجناس خليط

  3680000  2230952  2608313  2410692  2159708  2.093.939  المجموع

 .Lepidi Jules ,L’Economie Tunisienne depuis la fin de la guerre.. , p 26: المصدر

  

نظهر لنا هذه األرقام اإلحصائية أن النمو الدميغرايف يف تزايد مستمر من عقد إىل أخر، و قد مت على 

  :النحو التايل

  .%8بنسبة  1921إىل  1911من تزايد عدد السكان التونسيني - 

  .%14بنسبة  1931ىل 1921من تزايد عدد السكان التونسيني  - 

  3.%25بنسبة  1946إىل 1936من تزايد عدد السكان التونسيني  - 

يف تونس،كان له اآلثار يف عدم القدرة على " احلالة املدنية"تسيري مصاحل  املالحظ على نقصإن ال

إال أنه لوحظ على التونسيني التصرف ببعض املسؤولية يف . حتديد حاالت الوالدات و الوفيات بدقة كبرية

                                                 
1- A ce sujet, voir l’ouvrage de Louis Chevalier, Le problème démographique Nord-Africain..,op.cit. 
2- Lepidi (Jules), L’Economie Tunisienne depuis la fin de la guerre.., op.cit.., p 17. 
3- Ibid.., p 26. 
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هلا من اإلعالن عن الوالدات، خاصة، و الوفيات يف الظروف اليت أحاطت باحلرب العاملية الثانية، ملا كان 

فائدة على السكان بفعل عملية تقنني املساعدات الغذائية اليت كانت تقدم هلم، و اليت استمرت إىل غاية سنة 

غري أنه بداية من هذا التاريخ و بعد ما زالت املصلحة املادية،مل تعد هناك احلاجة لتقدمي تصرحيات . 1948

يون مل يكونوا مهيئني بعد، ملثل هذه املمارسات، فقد دقيقة عن احلالة االجتماعية لعائالم، و ألن التونس

، اليت تتضمن أيضا عملية 1947و  1945اعتمدت اإلدارة االستعمارية على النتائج املقدمة خالل سنوات 

1946اإلحصاء السكاين اليت متت سنة 
.1  

و الوفيات، بأن  لقد بينت الفرتة اليت اعتمدا اإلدارة االستعمارية كمرجعية لتحديد نسب الوالدات

بينما يف بعض .ساكن بالنسبة موع مناطق البالد 10000نسمة لكل  410معدل الوالدات قد وصل إىل 

 490املناطق األخرى، خاصة منها املناطق الريفية لوسط و جنوب البالد،فإن املعدالت مرتفعة و قد تصل إىل 

و بعض األقاليم احلضرية و  ي على العاصمة تونسو يف املقابل، جند أن املناطق الشمالية اليت حنو . نسمة

 390ليستقر يف األخري يف حدود . نسمة 300املستثمرات الفالحية الكربى، فإن املعدل فيها يتقلص إىل حدود 

بينما جند هذه املعدالت يف اتمع األورويب قليلة و ضعيفة بسبب قلة عدد السكان .بالنسبة للسكان املسلمني

  2بالتونسينياألوروبيني 

التونسيات و  الوالدات عند النساء اخلصوبة و نسبة و لعل اجلدول التايل يعطينا فكرة عن حجم

  3:سنة 49إىل  15حدد سنهن ما بني  اللوايت األوروبيات

  

  عند األوروبيين  عند التونسيين  فترة الدراسة

  103  ........................  1938إلى  1934من 

  91  170  1947إلى  1945من 

 
تبني لنا هذه األرقام بأن النساء التونسيات هلن نسبة والدة عالية جدا، بينما للنساء األوروبيات فهي 

  .مرتفعة باملقارنة ملا نالحظه عند بعض الدول األوروبية

أيضا  فقط للنسبة املرتفعة للوالدات، بلكما أن مسألة النمو الدميغرايف يف اتمع التونسي، ال تعود 

،اليت قلت بسبب عوامل صحية و اقتصادية سامهت يف مكافحة معظم األمراض و لرتاجع نسبة الوفيات

. القضاء عليها، على غرار أمراض؛ التيفويد و احلمى الصفراء، و مرض اجلذري و الكولريا و مرض الطاعون

                                                 
1-  Lepidi (Jules), L’Economie Tunisienne depuis la fin de la guerre.., op.cit.. , p 19.   
2-  Ibid...,  p 19. 
3- Id.., p 20. 
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السيفيليس، املنتشر بكثرة عند إىل جانب تراجع بعض األمراض اليت كانت متفشية يف األوساط االجتماعية، ك

  1.الصحية دور بارز يف تراجع نسبة الوفيات كما كان لتطور الوسائل.مراض العنيالرجال،و مرض السل، و أ

إذن، فتحسني الظروف الصحية و الطبية سامهت بدورها يف هذه النتائج اليت مسحت مبحاربة 

من عدم وجود قطاع الصحة العمومية، باإلضافة إىل  األمراض اليت كانت منتشرة يف األوساط الشعبية، بالرغم

   2.قلة اإلمكانيات اليت كانت متوفرة آنذاك

 160إن االستنتاج الذي نستخلصه من هذا النمو الدميغرايف املتزايد، هو تراجع نسبة الوفيات مبعدل 

سبة الوالدات تساوي بينما ن.1910ساكن، أي ما يعادل نسبة الوفيات يف فرنسا خالل سنة  10000نسمة لكل 

ألن بالرغم من أن تونس قد . ذلك هو أساس املشكلة.تقريبا ما حدث يف املرتوبول خالل القرن الثامن عشر

استفادت من اإلمكانيات الصحية و الطبية و االجتماعية اليت سامهت يف مضاعفة عدد السكان، إال أا يف 

بالتايل احلصول على منو مماثل ميكنها من استثمار اجلهد  املقابل، مل تقم بتطوير اإلمكانيات االقتصادية و

  3.البشري لتطوير آلة االقتصاد التونسي

بالرغم من قلة العدد اإلمجايل للسكان، إال أن تونس عانت اكتظاظا سكانيا كبريا بسبب عدم 

كانت تعاين يف السابق من تناسب الكثافة السكانية مع املوارد االقتصادية، مما أثر يف رفع عدد البطالني بعدما  

هذا الواقع أثر يف منط احلياة احلضرية، بعد احلرب العاملية الثانية،حيث أصبحت نسبة . أزمة يف اليد العاملة

                                                 
تبقى نسبية و متفاوتة بني السكان التونسيني املسلمني و األوروبيني و عند اليهود من التونسيني، خاصة يف شرحية األطفال  النسبغري أن هذه  - 1

و اإلحصائيات املقدمة يف هذا الشأن تعطينا فكرة واضحة عن هذا التفاوت، حبيث أن .املولودين يف نفس السنة و الذين مل يبلغوا السنة من العمر

  :طفل قد بلغت 1000ات يف عدد نسبة الوفي

  .1947إىل  1945فيما بني  209و تراجعت إىل . 1944إىل  1940وفاة عند املسلمني يف الفرتة املمتدة من سنة  238 -

  .1947إىل  1945فيما بني  88و تراجعت إىل . 1944إىل  1940عند األوروبيني يف الفرتة املمتدة من  وفاة 100 -

  :أنظر إىل. 1947إ��  1945�'!� �'�  0105/ �*.ت إ�� . 1944إ��  ��1940 ا��&,+''� �� ا�*��ة ا�!!��ة ��  و��ة )� ا�'&د 100  - 
- Lepidi Jules,  L’Economie Tunisienne depuis la fin de la guerre.., op.cit.., p 21. 

دينية (إىل جانب بعض املؤسسات اخلاصة . تتحدث بعض املراجع عن وجود عدد قليل من األطباء يف تونس، مع بداية فرض احلماية الفرنسية -  2

ألنه معروف عن الكنيسة املسيحية األساليب امللتوية للقيام بعمليات التبشري الديين يف . على وجه اخلصوص، مع كل ما حتمله الكلمة من معاين

. يف مدينة تونس L’Abbe Fourcade" داألب فور كا"الذي أسسه  Saint Louis " سان لويس"مثل مستشفى .) ساط املسلمة املستعمرةاألو 

  :ملزيد من الشروحات طالع. و بقي القطاع الصحي ملدة طويلة حكرا يف يد املبادرات اخلاصة
- Martin Jean François, Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., p 103. 

النمو االقتصادي، و ذلك راجع لقابلية  صريورةيف هذا املقام، حاولت اإلدارة االستعمارية أن تلصق باملسلمني التونسيني كل األسباب اليت تعيق  - 3

و تعترب اإلدارة االستعمارية أن الرفع من املستوى املادي و الثقايف للمسلمني، كفيل بأن يؤدي .هؤالء املسلمني للتكاثر دون االهتمام بعواقب ذلك

كبرية يف طريقة تعامل املسلمني التونسيني مع مسألة   ألن التصنيع و التمدن و تعميم التعليم سوف يدخلون تغيريات.إىل التقليص من عدد الوالدات

أنظر  .نسمة 173أين وصل إىل  1954إىل غاية  1948و قد لوحظ نوع من الرتاجع يف عدد الوالدات خالل الفرتة املمتدة من .النمو الدميغرايف

  :إىل
- Lepidi Jules, L’Economie Tunisienne depuis la fin de la guerre.., op.cit.., p 21. 
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الشباب تفوق بكثري نسبة الكهول األمر الذي فرض على اإلدارة االستعمارية البحث عن وسائل استثمارات 

 1.نية التحتية ملواجهة حتديات التزايد السكاين الكبريجديدة يف ااالت الصحية و تقوية الب

كما كان لظاهرة النمو الدميغرايف انعكاساا من اجلانب االقتصادي بدليل ارتفاع عدد السكان 

فتجلت التأثريات االجتماعية األوىل .1936مليون نسمة سنة  2.6إىل  1921مليون نسمة سنة  1.9التونسيني من 

فتفشت ظاهرة التسول و انتشرت . بطالة مع ارتفاع عدد النازحني من القرى حنو العاصمةيف انتشار ظاهرة ال

 "اجلبل األمحر"و  "املالسني"ااعة و بدأت األحياء القصديرية يف الربوز بضواحي العاصمة بالقرب من منطقة 

زوح متواصلة أكثر من أي حركات ن 1936ويه املنظر العام للمدينة، اليت شهدت بداية من سنة مما أدى إىل تش

نسمة  750000مث إىل  1946نسمة سنة  600000، إىل 1936نسمة سنة  330000و ارتفع العدد من . منطقة أخرى

و األخطر من ذلك، أن هذا الواقع اجلديد أدى إىل  . عدد السكان اإلمجايل 1/5، أي ما يعادل 1956سنة 

  2.اختالل التوازن بني املوارد و عدد السكان الذي كان يف تزايد مستمر

بدأت عملية النمو السريع و املتواصل للسكان املسلمني تثري خماوف السلطات االستعمارية باعتبار 

مشكلة الطلب املتزايد على االستهالك و األمر الذي خلق .أن نصف التعداد كان يقل عن العشرين سنة

اخلدمات، مما يعين أنه كان على هذه اإلدارة االستعمارية أن جتد احللول ملسألة الشغل اليت مل تكن مدرجة يف 

  3.اهتماماا و أولوياا ألن ببساطة االقتصاد التونسي مل يكن مهيأ ملثل هذه األعباء اإلضافية

من أجود  %20حاضرا يف األرياف، ألن الكولون الذين استحوذوا على كما أصبح الضغط الدميغرايف 

فالح تونسي دائم بسبب إدخال أساليب املكننة على  40000األراضي الزراعية، مل يقوموا بتشغيل سوى 

. أما يف باقي األراضي الفالحية اليت تعتمد على التقنيات البدائية، فإن عدد الفالحني كان مرتفعا. مستثمرام

من سكان األرياف إىل اهلجرة حنو املدن حيذوه األمل يف  األمر الذي دفع بالعديد. األريافهلذا قلت األفاق يف

  4.ثور على عملالع
  

 و ,�4ط�م  ا�#�3ن و �وز�)�م�ر�3  �,ظ�م ا�����9 ا��و,#  !�ن-ب
 

إال أن هناك حركية يف املدن تنبأ بتطور .كانت تونس و ال تزال بلد ذو اقتصاد زراعي بالدرجة األوىل

من جمموع السكان، بعدما كانت متثل  %37مستقبلي كبري يف هذه احلواضر اليت يقارب عدد سكاا نسبة 

و قد تعود أسباب ذلك إىل جاذبية املدن و االستقرار يف مناصب الشغل و األجور . %21سوى  1921سنة 

                                                 
 :و انظر أيضا. 46، ص ..، مرجع سابق..، تونس عرب التاريخ)خليفة(الشاطر  -  1

- Lepidi Jules, L’Economie Tunisienne depuis la fin de la guerre.., op.cit.., pp 21-22. 
 

  :راجع يف املوضوع كل من - 2
  .96ص  ،..مرجع سابق، ..الشاطر خليفةا - 

- Martin Jean François, Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., p 104.  
3- Martin (Jean François), Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., p 104.  
4- Ibid.., p 104. 
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كما كان لنتائج احلرب العاملية . املرتفعة مقارنة بالقرى و املناطق الداخلية أو النائية و إىل سعة سوق العمل

  2.وخيمة على مسألة تنظيم اتمع التونسي ، عواقب1"التكنولوجية البطالة"الثانية و اجلفاف و 

أما احلركة يف الوسط احلضري، فقد وجدت أرضيتها االقتصادية يف حركة التصنيع املتنامية اليت مست 

خالل اخلمس سنوات اليت  %70بقدرت  املدن بفعل استثمارات القطاع اخلاص املخصصة للصناعة و اليت

يضاف إليها حتسني التبادالت اخلارجية اليت مست على وجه اخلصوص املوانئ .تلت اية احلرب العاملية الثانية

مدينة تونس و حميطها، اليت حتض مبكانة  و خنص بالذكر هنا .تونس و بنزرت و سوسة و صفاقص:األربعة

و .سنة 15نسمة ما يعين أن العدد قد تضاعف خالل  600000حبوايل  1946مميزة حيث قدر عدد سكاا سنة 

 1956.3مليون نسمة مع مطلع سنة  حظريةاالجتاه فسيؤدي إىل إذا استمر هذا 

و  1936لقد قامت املصاحل التونسية لإلحصاء بعملية فرز لعمليات اإلحصاء اليت متت يف سنوات 

و . ، و أفضت إىل التمييز بني مناطق الشمال، من جهة، و مناطق الوسط و اجلنوب، من جهة أخرى1946

  :التايل كان على النحوإذا اعتمدنا السكان املسلمني كعينة فنجد أن تطورهم  

  .1946نسمة سنة  1.416.000إىل  1936نسمة سنة  970000من تطور عددهم يف الشمال، - 

 1946.4سنة  1.417.000إىل  1936نسمة سنة  1.296.000من تطور عددهم يف اجلنوب، - 

سلمني ما ميكن استنتاجه من متحيص لإلحصائيات الدميغرافية، هو إعادة التوزيع اجلغرايف للسكان امل 

منذ عشرين سنة، بفعل أن نتائج اإلحصائيات املقدمة تظهر لنا بأن مناطق الوسط و اجلنوب قد فقدت عدد 

عكس مناطق الشمال اليت رحبت يف العملية بفعل أعداد السكان اليت .كة اهلجرة املالحظةمن سكاا بفعل حر 

  .هاجرت إليها

صة بالسكان املسلمني، حبيث حولت البنية كما أن اهلجرة الداخلية هي األخرى، من امليزات اخلا  

، و 1946و  1936نوات و إذا قارنا بني عدد السكان املسجل يف احلالة املدنية خالل س.اجلغرافية للسكان

حاولنا تقريب الفروق املتحصل عليها ذه الطريقة بني فائض الوالدات على الوفيات طيلة العشر سنوات، 

                                                 
اليت أدت إىل تسريح عدد معترب من اليد العاملة الريفية، و يف ورد هذا املصطلح بعدما اعترب صاحب املقال بأن مكننة القطاع الفالحي هي  -  1

و قد نتجت هذه التغريات بفعل ظاهرة تكتل .بعض املناطق إىل  التغريات اليت أحدثت يف طبيعة النصوص القانونية للتسيري اإلقطاعي لألرض

 :أنظر إىل. مثال" جمردة"األراضي الزراعية، كما حدث يف سهول 
- Lepidi  Jules, L’Economie Tunisienne depuis la fin de la guerre.., op.cit.., p22. 

تاج من اقرتنت احلركة االستعمارية الفرنسية يف تونس بإحداث تغريات اقتصادية نوعية، كان أبرزها توسع رقعة الزراعة الرأمسالية و تكثيف اإلن -  2

إال أن . ت االجتماعية داخل اتمع التونسي و ظهرت الفوارق يف بنية اتمع و مكوناتهمما أدى إىل تغري يف الطبقا. أجل ضمان متوين األسواق

ديد البنية اجلوانب االقتصادية مل تكن العامل الوحيد احملدد لتطور اتمع، باعتبار أن السياق االستعماري شكل دافعا إضافيا إلعادة تصنيف أو جت

  :أكثر أنظر إىل تلشروحا. االجتماعية وفق معايري جديدة

  .46، ص ..، مرجع سابق..، تونس عرب التاريخ..الشاطر خليفة و -
3- Lepidi (Jules), L’Economie Tunisienne depuis la fin de la guerre.., op.cit.., p22.Et voir aussi: 
- Martin Jean François, Histoire de la Tunisie contemporaine.., op.cit.., p 104.  
4- Lepidi (Jules).., L’Economie Tunisienne.., op.cit.., p 23. 
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 180000و بذلك ميكننا التعرف على مصدر حصة .فإننا سنوضح فوارق اهلجرة اإلجيابية و السلبية لكل مقاطعة

  1.رات اخلارجيةنسمة إضافية داخل النسيج احمللي عوض اعتبارها من بني اهلج

و هذا التعريف املميز . التوزيع اجلغرايف للسكان البنية الشابة للسكان التونسيني توضح لنا عملية  

عادة ينطبق على كل شرائح اتمع التونسي املوجود يف تطور هائل، و الذي نشاطه مرهون بنسبة الكبار و إ

و من أجل توضيح االنطباع العام املستخلص من هرم األعمار فقد قلصنا السكان .تكوين السكان النشطاء

 :إىل ثالثة جمموعات عمرية كربى كما يبينها اجلدول التايل

  

  ساكن 1000النسبة لمجموع 

  اإلتحاد السوفيتي  ألمانيا  اليابان  فرنسا  تونس  فئات األعمار

  450  319  465  302  495  س19إلى  0من 

  484  557  460  551  436  س59إلى  20من 

  66  124  75  147  69  +سنة  60

  1000  1000  1000  1000  1000  المجموع

 p 24. Lepidi Jules, L’Economie Tunisienne depuis la fin de la guerre ,..:المصدر

 
ساكن من  50 هناك أنالظاهر أن النسبة الكبرية من سكان تونس هم من فئة الشباب، حيث جند  

  .سنة 20ساكن أعمارهم أقل من  100بني 

، الفئة النشطة من السكان Colin Clark" كولني كالرك"، على غرار االقتصادينيلقد قسم العديد من   

  :إىل ثالثة طبقات

  .الفئة األوىل املستغلة يف امليادين الزراعية و الصيد البحري- 

  .املناجم و البناء و توليد الطاقةالفئة الثانية اليت تشتغل يف  - 

أما الفئة الثالثة، و اليت تعترب نتاج بني الفئة األوىل و الثانية، فهي اليت تم مبيادين التجارة و احلرف و  - 

  2.اإلدارة

و بالرغم من النقص املالحظ على دقة املعطيات املقدمة فيما خيص هذه الشرحية، فإن الدراسات اليت   

الذي يشرح لنا " بقانون اإلحصاءات العامة"هناك ما يصطلح عليه  خمتلفة من العامل، توحي بأنمتت يف بلدان 

أما يف األوقات العادية اليت .منو الفئة الثانية و الثالثة على حساب الفئة األوىل: عملية هذا التقسيم على حنو

عتاد و الذي يبدأ من الفئة األوىل مث تتزامن مع أوقات السلم و التنمية، فإن السكان يتطورون على النحو امل

                                                 
  .23الملحق رقم يف  1946إىل  1936ن أنظر حركة السكان املسلمني التونسيني م -  1

2- Lepidi (Jules).., L’Economie Tunisienne.., op.cit.., p 25. 
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عندما ينتشر : و هذا التطور الذي تفرضه حكمة التطور التكنولوجي بفعل طريق النمو، فتقول.الثانية مث الثالثة

 1.التطور علينا أن جند أكثر فأكثر الفئة الثالثة و أقل من الفئة األوىل

غري أن ذلك ال يعين أننا وصلنا إىل توزيع عادل بني . القاعدة على كل بلدان مشال إفريقيا هذهتنطبق  

و ال ميكننا اعتبار املرور من .تعتمد بالدرجة األوىل على قطاع الفالحة الفئات الثالثة، باعتبار البلدان الثالثة

ي، و إمنا راجع حلركة اهلجرة الريفية اليت نشاط الفئة األوىل إىل نشاط الفئة الثانية، من صنع التطور االقتصاد

و لعل اجلدول التايل يعطينا فكرة  2.املرتبطة باملوارد الفالحية املتوفرة تولدت بفعل الكثافات الريفية القوية

  .1946إىل  1931واضحة عن الفئات املهنية النشيطة يف تونس خالل الفرتة املمتدة من 
  توزيع الفئات النشيطة في تونس

  1946سنة   1931سنة   الفئات المهنية

  452.000  478.000  الفالحون

  55.000  52.000  التجار

  106.000  56.000  الصناعيون

  3 58.000  15.000  المقاولون و أعوان النقل

  23.000  13.600  الموظفون

  13.000  10.700  ممثلي المهن الحرة

  5.000  39.000  فئات سكانية غير مرتبة

  712.000  664.000  المجموع

  3.231.000  2.411.000  إجمالي السكان

 .Lepidi Jules, L’Economie Tunisienne.., op.cit.., p 25 : المصدر

 

قد جند نسبة كبرية من السكان تشتغل يف القطاع الفالحي بصفة مؤقتة، ألن العمل الدائم بعيد املنال 

عدم وجود مناصب  هو يف تونس إال أن املالحظ.األخرىيف هذا القطاع كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات 

و قد أظهرت عملية . الفئات النشيطة أن يتحولوا إىلالسكان القادرين  دائمة أو عدم استغالل أعداد كبرية من

كما أن عملية .الفئة النشطة ال توجد هلا أي مهنةمن  %20، بأن 1946اإلحصاء األخرية اليت متت يف 

األمر الذي دفع بوزارة العمل .شخص يشغلون مناصب مؤقتة 280000اإلحصاء الفالحي قد بينت أن هناك 

  4.إىل ضبط قوائم البطالني، بشكل ائي أو جزئي، بعد عملية حتقيق أجريت مع القياد

 
  

  ا�د�م ا�����دي ا'�ر�3  ���4ل إ�ر���� :را!)ـ�
  

                                                 
1- Lepidi (Jules).., L’Economie Tunisienne.., op.cit. .., p 25. 
2- Ibid.., p 25. 

�� ذ�9 �8�ع ا����ء و ا345�ل ا�1!&�'�  - 3 �!�.   
4- Lepidi (Jules).., L’Economie Tunisienne.., op.cit.., p 25. 
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أمريكية على سواحل  -عملية إنزال لقوات بريطانية ،1942متت يف الثامن من شهر نوفمرب من سنة 

و كان سكاا ميرون حبالة نقص األغذية و املالبس يف .مشال إفريقيا، اليت كانت تعاين أزمة اقتصادية كبرية

فكان قرار الرئيس .يهمظروف الشتاء القاسية القادمة على بالدهم و ظروف اشتداد املعارك على أراض

أ، و بذلك أدرجت ضمن املناطق املستفيدة من .م.حيوية ألمن و ةاألمريكي أن جيعل من مشال إفريقيا منطق

  ".كراء-سلفة"قانون 

و كذلك من حتويل )  4/5(استفادت مشال إفريقيا يف البداية، من متوين بريطاين يف حدود أربعة أمخاس 

راجت األفكار األمريكية  ،1943و مع حلول سنة . متجهة إىل جزيرة مالطةمحولة يف البحر املتوسط كانت 

بشدة يف األوساط السكانية يف مشال إفريقيا لدرجة أنه أصبح كل ما هو صاحل لألكل أو ما يلبس مصدره، 

 1.حتما، الواليات املتحدة األمريكية

األمريكي على املنطقة لدرجة أنه أصبح يشكل ديدا على الوجود الفرنسي،و هي  و تزايد الدعم

النقطة اليت طرحت حبده و اعتربت من العوامل اليت أثرت يف اخلالف القائم بني الواليات املتحدة و 

ة إياها كما أن السلطات األمريكية ما انفكت توجه انتقادات الذعة للسلطان الفرنسية يف الرباط متهم.فرنسا

و املرتوبول حن ،1942قبل سنة  مبحاولة جتويع الشعب املغريب، مبصادرة كثيفة للمحصول الزراعي الذي كان يوجه

غري أن رد الفعل الفرنسي جاء سريعا و ام األمريكان مبحاولة  2.و أملانيا، مث بعدها حنو اجلزائر و تونس

املغاربة، مما جعل السكان املسلمني ينقمون على عالية للعمال " رواتب"إشعال فتيل األوضاع مبنحهم 

   3.املستوطنني

بريطانية قادرة على جتميع املعلومات اخلاصة - اهتم الرئيس األمريكي بوضع جلنة مشرتكة أمريكية

باحتياجات أهايل مشال إفريقيا من املواد الغذائية و األقمشة و األلبسة و كل اللوازم الضرورية ليتم توزيعها على 

الفوضى يف املدن و احملافظة على استمرار النشاطات  و كان الغرض من ذلك هو تفادي. سكان الحقاال

االقتصادية الضرورية إلجناح العمليات العسكرية،خاصة تقدم اجليوش األمريكية حنو اجلبهة الشرقية يف اجتاه 

 4.تونس

                                                 
1- Stettinius (Ed.R),  Le prêt- Bail, arme de victoire, éditions de la maison française de New York, 1944,p 
280..(417p). Cite par Echaoui.., p 282.. 
2- Lacroix-Riz (André), Les protectorats d’Afrique du Nord entre la France et Washington, du débarquement 
à l’indépendance. Maroc et Tunisie 1942-1956, histoire et perspectives méditerranéennes, L’Harmattan 
éditions, Paris, 1988, pp 12-17. 
3- Léon (Pierre), Histoire économique et sociale du Monde, guerres et crises 1914-1947, Tome V, Armand 
Colin éditions, Paris, 1977, p 555.  
4- Stettinius (Ed.R),  Le prêt- Bail, arme de victoire..., op.cit.., p 152. Cite par Echaoui.., p 282.. 
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البليغة على السياسيني و األوساط االقتصادية للمحمية و كان  اآلثارلوجود احللفاء يف املغرب  كان

و ظهرت بذلك مسألة العالقات 1.تغطية االحتياجات الفورية للسكان ذلك مبثابة جرعة األكسجني من أجل

مما فتح الباب على مصراعيه .اليت تربط بني املغرب و القيادة العسكرية للحلفاء، مبختلف منظماا االقتصادية

ألنه بعد نزول قوات .النوايا األمريكية احلقيقية جتاه مشال إفريقيا بشكل عام و املغرب بشكل خاصحول 

احللفاء، تغريت النظرة األمريكية للمنطقة، األمر الذي أثار خماوف السلطات االستعمارية الفرنسية اليت كانت 

  2.ختشى فقداا إلمرباطوريتها

ت ، حبكم أن مشال إفريقيا كانالعاملية الثانية  احلرب طرحت مسألة التموين بشدة منذ اندالع

و بالرغم من أن إنتاجها الفالحي قادر على تغطية احتياجات . تستنزف أخر طاقاا من املخزون الغذائي

السكر و الشاي و القهوة : سكاا دون اللجوء إىل االسترياد، فإا كانت تستورد مواد ضرورية من اخلارج مثل

و قد جلأت السلطات االستعمارية  3.القطنية، و كلها مواد ضرورية يف االستهالك اليومي للسكان و األقمشة

حينها إىل عقد ندوة حوا التموين يف مشال إفريقيا جبميع املواد اليت حيتاجها السكان من زيوت و مواد دمسة و 

  4.قوات احللفاء خاصة يف الفرتة اليت أعقبت نزول مواد غذائية ضرورية لالستهالك اليومي

كان عاجزا على تلبية طلبات سكان مشال إفريقيا رغم خمطط التقسيم   كما أن اإلنتاج الفرنسي

و انتظر سكان مشال إفريقيا دخول اتفاقيات التموين املربمة مع  5.املعتمد من طرف السلطات االستعمارية

  .لالستفادة من خمتلف املنتجات و الوقود السائل، 1941الواليات املتحدة األمريكية حيز التنفيذ، مع جوان 

                                                 
قوات إال أن اخلطأ املرتكب من طرف سلطات الرباط، كان أن رفعت كل اإلدارة املغربية يف احملمية براجمها التموينية إىل السلطات العسكرية ل -  1

اليت ارتأت أن تنظم لقاء يف .احللفاء، و دون املرور على السلطة الرمسية للبالد املمثلة يف احلكومة املؤقتة للمجلس الفرنسي للتحرير الوطين يف اجلزائر

، حمافظ فرنسا للتموين، الذي شرح ملمثلني البلدان الثالث، أنه عليهم تفادي Giacobi" جياكويب"،برئاسة السيد 1943ماي  4اجلزائر، يف 

لفاء حول كل الشؤون اليت ، اليت عليها أن تتفاوض مع احلCFLNمديرية الشؤون االقتصادية للـ"ألا مهمة .االتصال الفردي مع قوات احللفاء

  .ختص املنطقة

- األجنلو"، برسالة سرية إىل حكام الدول الثالث حيذرهم فيها من اخلطر 1945، بعدما أصبح وزيرا للمستعمرات يف سنة "جياكويب"و قد بعث 

ة مريضة و هم بصفتهم أطباء، قد يكون إن اإلمرباطوري:"و جاء فيما كتب.الذي حيدق بإفريقيا عامة، و باإلمرباطورية على وجه اخلصوص" أمريكي

  :أنظر". الفضول أكرب لدفعهم إىل االهتمام باإلمرباطورية
- Marseille Jacques, Empire colonial et capitalisme français.., op.cit.., pp 348-350. 
2- Echaoui (Mohamed), Evolution de l’Economie Marocaine.., op.cit.., p 285. 

و .على االقتصاد الشمال اإلفريقي يشكل عام. يكن يف مقدور فرنسا أن تستغين عن مستعمراا يف مشال إفريقيا يف عملية متوين املرتوبول، لذلك لوحظ كل هذا العجزمل - 3

و حىت ملسنا يف .من االيار" املرتوبول"فريقيا هي اليت أنقذت و سلطاا فيما وراء البحار إىل أن مشال إ" فيشي"تشري كل التقارير األرشيفية و الوثائق اليت كانت متبادلة بني 

لذلك، من الطبيعي أن يبدوا للحلفاء، عندما . ، اليت أرسلت من مجيع أرجاء اجلزائر، على وجه اخلصوص، و بالد مشال إفريقيا بوجه عامDons" اهلبة"بعض التقارير عملية 

  :طالع يف املوضوع.م، للحالة اليت كانت تسود البالد املغاربية بشكل عامدخلوا بالد مشال إفريقيا، تذمرهم أو انزعاجه
- ANOM, GGA, 4cab/17, Résidence générale de la république française au Maroc, 1939-1940-1941. 
- ANOM, GGA, 5cab/2, Rapports des Préfets sur la situation générale des départements. 
- ANOM, GGA, 5cab/6, Conférence nord-africaine sur le ravitaillement. 
4- ANOM, GGA, 5cab/6, Conférence nord-africaine sur le ravitaillement. 
5-Archives du SHAT, Fonds privé Weygand, n° 1K130, résumé de l’activité du service des relations 
commerciales inter coloniales à la délégation générale du gouvernement en Afrique française jusqu’en 
novembre 1941.Voir aussi : ANOM, GGA, 5cab/1, dossier relatif au General Weygand. 
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من  األمينحيث أصبح املخزون 1ه يف مشال إفريقيا، أصبح واقع التقنني للمواد الغذائية يفرض نفس

 750أشهر، مما دفع باإلدارة االستعمارية إىل حتديد سقف احلصة الشهرية إىل  6السكر ال يليب سوى احتياج 

؟ففكرت السلطات الفرنسية يف تطوير .و كيلوغرام واحد بالنسبة للسكان املسلمني غرام بالنسبة لألوروبيني؟

غري أنه .زراعة قصب السكر يف حميط منطقة مكناس و ذلك بإنشاء مصنع و استرياد احلبوب من مشال فرنسا

إىل إبداء  "نوقس"هذا الوضع دفع باجلنرال ). أشهر 6ملدة ( و القهوة و األرز ) ملدة سنة( مت ختزين الشاي 

برسالة يشرح له فيها األوضاع الصعبة للسكان الذين يعيشون على وقع هذه القيود " دارالن"خماوفه للجنرال 

  2.االقتصادية

كانت أوىل اهتمامات احللفاء يف مشال إفريقيا هي متوين السكان مبادة احلليب الضرورية، خاصة 

،دعم كاف للمصاحل Lait évaporéاألمريكي " ملبخراحلليب ا"و شكل . شهرا 18لألطفال الرضع األقل من 

و ساهم الصليب األمحر األمريكي يف العملية، خاصة يف اجلزائر، عندما أقدم على توزيع . الفرنسية املختصة

  3.يف املدن الكربى، على السكان الشباب حصة من احلليب يوميا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

لغذائية املستوردة، أن كميات هامة منتظرة يف يف برقية من القيادة العسكرية و املدنية الفرنسية يف اجلزائر، حول عملية مواصلة تقنني املواد ا;�ء  -  1

غري أن ما .و هي مادتني ختضعان لعملية تقنني صارمة. و الصابون و حتتوي على مواد السكر. األسابيع القادمة يف كل من املغرب و اجلزائر

حللفاء، ال خيص بالدرجة األوىل سوى اهتمامات تضمنته الرسالة، هو بصريح العبارة أن ما تقدمت به القيادة العسكرية من طلبات للتموين لدى ا

  :طالع. مواصلة عملية التقنني حىت يف ظروف االنفراج ةلذلك تضمنت الرسال. و لن يليب طلبات املدنيني بشكل كاف. اجليش
- ANOM.., 7cab/29, Secrétariat a la production, N° 358/p2, du 25/02/1943. Voir Annexe n*24. 
2- Archives des MAE, seconde guerre mondiale 1939-1940, Vichy-Maroc, vol.14, note de Noguès à Darlan, 
mars 1941.( Cité par : Levisse –Touzé Christine.., L’Afrique dans la guerre.., op.cit.., p). 

حول مسألة متوين اجلزائر باحلليب،ألن هناك شرحية  " إيزاور"ريكي حاول سفري فرنسا و احلاكم العام للجزائر من استقطاب اهتمام الرئيس األم -  3

و أن اإلمكانيات احمللية ال ميكنها أن توفر احلليب لألطفال الرضع و ال الصغار و ال الشيوخ و ال النساء . كبرية من اتمع ال يصلها احلليب كفاية

، هو األخر، بشرح هذه الوضعية على أساس أنه قدم احتياجات اجلزائر "جريو"نرال و قد قام اجل.احلوامل و ال لألمهات اللوايت يرضعن أوالدهن

  :الشهرية  من احلليب على النحو التايل

  .طن شهريا 320: األطفال الرضع -

يقدر مما يعطينا جمموع احتياجات اجلزائر الشهري من احلليب . طن 240..: سنوات و املرضى و الشيوخ 4شهر إىل  18األطفال من  -

  :أنظر. طن 560حبوايل
- ANOM, 7cab/41, note verbale, A/S du ravitaillement du lait. 
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قد  Somaryndick" سومارينديك"يف ميدان القماش، تفيد املصادر الفرنسية أن ضابط أمريكي يدعى 

قام جبولة يف مدينة قسنطينة أين مت االستفسار عن وضعية جتارة القماش، و عن القماش األمريكي الذي وجه 

ظات قاسية جتاه اإلدارة و أبدى مالح 1.األمريكي الشهري Prêt-Bail" سلفة- كراء"للجزائر يف إطار قانون

 قسنطينةو بالنسبة لعمالة .الفرنسية اليت اعتربها مسؤولة عن سوء تنظيم سوق القماش يف العماالت الثالث

يف نقاط هامة جتمع بني التعرف على السلعة يف امليناء و ضبط األسعار و حرية جتار  فقد خلص مالحظاته

ضاعة و عدم تركها يف امليناء مدة طويلة، ألن ذلك قد يدفع األقمشة حضور االجتماعات و على علم بنوع الب

و يعترب أن ما يقوم به العامل األمريكي من تضحيات من ..باملضاربني إىل رفع األسعار وفق احتياجات السوق

شأنه يف ذلك، رجل البحرية األمريكية .ال جيب أن يذهب سدىأجل الشعوب املتضررة جراء هذه احلرب،

لذلك فهو ميتعض ملا يرى أن كل هذا ال يفيد .ات األطلسي و حياته كلها حمفوفة باملخاطرالذي يقطع مساف

 2.إال مجاعات املضاربني من التجار

مل تقتصر املواد األمريكية على البضائع الضرورية و املواد ذات االستهالك الواسع لدى سكان مشال 

، اليت اعتربها خمرب التحاليل  Haricots Exotiques"الفاصوليا"إفريقيا، و إمنا أيضا على بعض احلبوب من نوع 

، قد "الغلوكوسيد"أو " السكريد"باجلزائر غري قابلة لالستهالك املفرط نظرا الحتوائها على نسبة عالية من مادة 

، يف فرنسا، 1918-1914و ضرب مثال مبا حدث يف حرب . تؤثر على اجلسم إدا كان هناك إفراط يف تناوهلا

  3.، بكميات كبريةHaricots de Java" فاصوليا جافا"عندما أصيب عدد من الفرنسيني بشلل بعد تناوهلم 

نظرا للكم اهلائل من الوثائق األرشيفية اليت تطرقت للدعم االقتصادي للحلفاء جتاه مشال إفريقيا، فقد 

حيث .1944في و فرباير من سنة و شهري جان 1943لسنة  حلاالت يف األشهر الثالثةا بعض ارتأينا أن خنتصر

و هنا .تكدست البضائع، يف بعض األحيان، يف املوانئ اجلزائرية دون أن تلقى دعما من السلطات الفرنسية

                                                 
 لقد اهتمت الواليات املتحدة األمريكية منذ بداية احلرب بالصراع الدائر يف أوروبا لدرجة أا استدعت الكونغرس يف جلسة خاصة ملناقشة - 1

أ .م.للدول املعنية باحلرب بشراء كل املعدات من و Cash and Carry" كاش و كاري"يف إطار إجراء فتم السماح . مشروع مراجعة قوانني احلياد

 و بعد جلسات ساخنة يف الكونغرس، استبدل هذا اإلجراء مبشروع جديد يهتم. و دفع مثنها فورا و القيام بشحنها بنفسها و على منت سفنها

متكن من التأثري على الرأي العام يف بالده حىت يقف إىل جانب " فرانكلني روزفلت"بالدول اليت كانت حتارب أملانيا، لدرجة أن الرئيس األمريكي 

ل األمريكي على قانون يسمح هلا ببيع و حتويل و تبديل أي أجهزة دفاع لك" الكونغرس"لذلك متكن من افتكاك التصويت من . بريطانيا خاصة

و قد يكون هذا الدعم األمريكي مادي، بكل أشكاله، أو أي امتيازات مباشرة أو غري مباشرة ختدم .دولة قد يكون أمنها مهدد و معه أمن أمريكا

جانفي  10اليت قدمت للكونغرس يف " Lend Lease" أ بـ.م.أو كما يطلق عليها يف و" سلفة-كراء"و بذلك نشأت فكرة . أ.م.مصلحة و

و سريت على شكل مؤسسة كبرية مهمتها تقدمي كل املساعدات األمريكية للدول .مارس من نفس السنة 11التصويت عليها يوم  و مت 1941

  :أنظر يف املوضوع إىل كل من. املتضررة
- Julien Claude, L’Empire Américain.., op.cit.., pp 261-262. 
- Allan Nevins and Co.., Pocket History of the United States.., op.cit.., pp 430-433. 
- Stettinius Ed.R,  Le prêt- Bail, arme de victoire.., op.cit.., pp 94-95. (417p). Cité par Echaoui.op.cit.., p 280. 
2- ANOM, 7cab/41, A/S Tissus américain, Constantine, D.E.S, n° 4153 du 24 juin 1943. 
3 - ANOM, GGA, 7cab/29, Cdt en chef Français civil et militaire, section technique de la santé.., du 1er mars 
1943. 
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نشري إىل أن السلطات الفرنسية وجدت نفسها جمربة على التفريق بني املشرتيات العسكرية املوجهة لتدعيم 

و ذلك بإحلاح من القيادات العسكرية األمريكية اليت   ملوجهة لالستهالكالقدرات احلربية و املشرتيات املدنية ا

 1.كانت تريد أن تصل هذه املساعدات إىل سكان مشال إفريقيا

سامهت هذه احليوية يف التبادالت التجارية األمريكية إىل الرفع من حجم محولة البحرية التجارية لقد 

و  1942ماليني طن ما بني سنوات  9ماليني إىل  3إىل ثالثة أضعاف خالل سنة واحدة، حيث ارتفعت من 

  2.و بفضل احلرب اسرتجعت أمريكا حيويتها.1943

  

    

  

  

  

 
  

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  
                                                 

  .25لإلطالع أكثر على البضائع املوجهة لكل منطقة من مناطق مشال إفريقيا اخلاضعة لالستعمار الفرنسي أنظر امللحق رقم  -  1
2- Julien (Claude) L’Empire Américain.., op.cit.., pp 265-266. 
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اليت روج هلا من خالل املؤمترات الكربى يف فرتة احلرب مل تكن لتعين  إن ديمقراطية العالم الحر

ألن احللفاء .ال حىت املستعمرات الفرنسية ملا وراء البحار ، أكثر من غريهم من شعوب مشال إفريقيا واجلزائريني
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الفرنسية، و كان هدفهم الرئيسي هو القضاء على اعتربوا قضية اجلزائر و اجلزائريني أمرا داخليا يف الشؤون 

و مل تكن حاجتهم سوى إىل الرتسانة البشرية املتكونة من اجلزائريني، . العدو النازي و وضع حد هلذه احلرب

  .خاصة، و سكان مشال إفريقيا عامة

روجوا هلا  ميثاق األطلسي اليتلهم يبتعدون كل البعد عن مبادئ جع الذي أبداه احللفاء هذا املوقف 

هذا املوقف السليب من احللفاء هو . فكانت أول هفوة حتسب عليهم.يف القارة األوروبية دون املناطق األخرى

 شعوب مشال إفريقيا، عامة و الذي شجع دميقراطية فرنسا احلرة على التمادي يف غطرستها و جربوا اجتاه

حترر األشقاء يف تونس و املغرب و دفع مثن  يشكل خاص، ما دام أنه هو الذي دفع مثن الشعب اجلزائري

  .الفرنسي يف اإلبقاء على اجلزائر فرنسية" احللم"

حتمية تارخيية مفادها  كما مثلت احلرب العاملية الثانية إحدى احلالقات اهلامة يف السياسة العاملية و

و املغلوب فيها  ساة الدمارقد جيين الغالب منها مأ. تفصح عن هوية الغالب و املغلوب أن تكون هلا اية،

   . سوى األنني

إا النهاية املتناقضة جلل احلروب الكونية اليت خاضتها الشعوب و احلكومات، و مهما حاولنا 

أما املستعمرات، اليت . التخفيف من حدا إال أن أثارها بالغة و واضحة امتدت عواقبها إىل األجيال املستقبلية

فروض عليها، فقد عانت من تداعيات احلرب العاملية الثانية لدرجة جعلت منها امل" اللوجسيت"لعبت الدور 

فاستقرت ا التحالفات، و عقدت ا املواثيق، و سامهت بكل إمكانياا يف حتديد .حلقة أساسية يف اللعبة

  .فعمدت إىل فرض وجودها حىت و إن كلفها ذلك الكثري. نتيجتها

يف ميادين شىت، بفعل مسامهتها البشرية و  ى منطقة مشال إفريقيامن هنا يظهر تأثري هذه احلرب عل

عامال أساسيا زاد من حدة هذا التأثري  تصادي املتني بني فرنسا و مشال إفريقيا يعدكما أن االرتباط االق.املادية

احلربية  عنوة أو للضرورة كان يصدر إىل فرنسا  الكبرية مما كان ينتج يف األقطار الثالثة لدرجة أن النسبة

عندما خلصت حالة اجلزائر على  1946و قد عربت عن ذلك إحدى اجلرائد اجلزائرية يف مطلع سنة ...أحكام

  .شؤون األهايل أنه أصاا إعصار، و أن اإلدارة الفرنسية عاجزة عن تسيري

 املنطقة  ، وو املغرب و تونس يف اجلزائر و من خالل تتبعنا ألهم أحداث احلرب العاملية الثانية

دليل أن وقع احلرب على املسلمني يف مشال إفريقيا خلصنا إىل حقيقة مفادها أن هذه الفرتة كانت جد مميزة، ب

ميكننا القول  عليه   و.كان واضحا  السياسية االستعمارية الوطنية، و األوساطالسياسية التيارات و باألخص 

فمظامل . يف عدة جوانب، و إجيابا يف جوانب أخرىا ثرت سلبا على سكان مشال إفريقيبأن هذه احلرب قد أ

االستعمار و جمريات احلرب و انعكاساا، هي اليت جعلتهم يشعرون حبقيقة مشكلتهم مع املستعمر و ضرورة 

  .التأهب ملواجهته عاجال أم أجال
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املتوسط اليت صاحبت إشكالية املوضوع، فنبدأها من حمطة البحر األبيض  إذا رجعنا إىل الفرضياتف 

اليت شهدت تباين من حيث االهتمامات يف املرحلة األوىل، سرعان ما انقلبت إىل البحث عن تأمني اال 

احليوي، حبكم أن املنطقة باتت مهمة يف الصراع األورويب بدخول فرنسا طرف فيها منذ إعالا احلرب على 

ل سببا مباشرا هلذا التحول  لوال  االهتمام لكن ذلك مل يكن ليشك. 1939أملانيا يف الثالث سبتمرب من سنة 

اإليطايل، على وجه اخلصوص، ذا اجلزء من العامل مرده إىل الذاكرة احلضارية الرومانية اليت حاولت إيطاليا 

  .بعثها من جديد، مستغلة دخوهلا احلرب إىل جانب أملانيا اليت كانت احلصان الرابح حينها

إىل خيار إسرتاتيجي لسببني هامني نرامها كفيلني جبعل هذا  وسطاملت ضحتولت منطقة البحر األبي

للمراحل الالحقة " يإسرتاتيج- اجليو"اجلزء لضفتني إحدامها يف أوروبا و األخرى يف إفريقيا ، ضمن املخطط 

  . عسكري اليت سوف تفصل يف هوية املنتصرين يف احلرب، أوهلما اقتصادي و الثاين

بني أجزاء القارة األوروبية و القارة اإلفريقية، من جهة، مبا فيها اجلزر املوصولة  فتأمني طرق املواصالت

و بني القارة األوربية و القارة األسيوية من جهة أخرى، كقيل بأن يضمن استمرارية . بالطرق التجارية البحرية

فرنسا اليت عملت كل ما خاصة بالنسبة ل.تدفق البضائع و السلع ذات االستهالك الواسع يف مجيع االجتاهات

يف وسعها للحفاظ على وحدة إمرباطوريتها يف مشال إفريقيا، ألا كانت تدرك، أمام االختالل الواضح يف 

  .موازين القوى، بأن املنطقة سوف تتحول مع تطور األحداث إىل منطقة قد تتغري بسببها أمور كثرية

دة يف األطراف املتنازعة قوية عسكريا و سي فلن يتأتى إال إذا كانت أما السيطرة على هذه الطرق

فرنسا اليت فقدت بريقها مبجرد استسالمها أمام القوات األملانية يف جوان  هذا ما مل نلمسه عند. موقفها

من هنا اتضحت أمهية البحر املتوسط بدخوله دائرة اهتمامات إيطاليا اليت كان دائما يراودها حلم .1940

  .استعادة أجماد املاضي

ملا نشدد على إيطاليا بالذات؟ فاجلواب وجدناه يف إحدى النشريات للجنة إفريقيا  د يقول البعضق

 Elisabeth" مونرو ثإليزابي"و اليت ذكرت مقال لباحثة أمريكية امسها  ،1939الفرنسية اخلاصة باجلزائر لسنة 

Monroe اشهرا ، فخلصت إىل استنتاج مفاده  15جاءت يف مهمة حبث علمي ملدةمل أجد الكثري من " :أ

عندها تيقنت أن املوضوع .الكتب اليت تتحدث عن السياسة املتوسطية، باستثناء واحدا و هو لكاتب إيطايل

إال ..فالبحر املتوسط كان دائما وسيلة دون أن يكون اية.. شاسع و ليس له حدود و يصعب التحكم فيه

اإليطالية يف حد ذاا و إمنا السياسة اإليطالية بأكملها و  و املقصود هنا ليس السيطرة.."بالنسبة إليطاليا

و قد مسح  .الذي كان يراود الساسة اإليطاليني منذ سنيني mare nostrum  "املار نوسرتوم"املبنية على حلم 

يف إسبانيا، إىل دق ناقوس اخلطر على كل القوى اليت هلا مصاحل " فرانكو"و دعمهم اجلنرال " احلبشة"احتالل 

و كان على . كان ال بد من التأقلم معها" مشكلة سياسية"يف املتوسط، و بدت هلم و كأا أصبحت 

  .بريطانيا و فرنسا أن حتدد معامل سياستها يف هذا اجلزء من القارة اإلفريقية
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علينا الدفاع عن مصاحلنا يف :"حيث كانت تصرحيات رؤساء هذه الدول تصب كلها يف خانة واحدة

إذن فاملسألة قضية رهانات سياسية يف املتوسط هي اليت تضع قواعد اللعبة االقتصادية و ..".سطالبحر املتو 

لكن بدخول أملانيا مث إسبانيا و روسيا، اليت كانت . العسكرية حىت تبقى كل دولة حمافظة على مصاحلها

ى مناطق النفوذ،تغريت تركيا، حلبة الصراع عل حنو البحر األبيض،و بعدهاتبحث عن منفذ من البحر األسود 

هو الذي سيحدد بنسبة كبرية القواعد اجلديدة " قناة السويس -جبل طارق"املعطيات و ظهر جليا أن الطريق 

 ".يسياس- اجليو"ملوقف خمتلف الدول من املفهوم 

اع خاصة مبنطقة مل تكن هناك أوض،""فيشي"السياسة الفرنسية املطبقة من طرف حكومة على صعيد 

خاصة خالل أطوار احلرب األوىل و ما صاحبها من تقلبات سياسية و عسكرية أدت إىل  ،إال ناذراعن أخرى 

الشهرية مع األملان، و ما ترتب عنها من تغيري " هدنتها"تغلب معسكر على أخر ما استدعى بفرنسا إىل إبرام 

مل تكن  يف مشال إفريقيا كة الوطنيةفاحلر  و باملعىن الدقيق. اجلديدة" فيشي"يف السياسة الربيطانية جتاه حكومة 

كانوا يف أغلب مراحل احلقيقيني  ألن الوطنيني . موحدة ملواجهة ضعف االستعمار الفرنسي مع بداية احلرب

فهناك من زج م يف السجون، و آخرون . احلرب مغيبني بسبب رفضهم مساندة فرنسا يف حرا ضد النازية

، حمليا، كما حدث ذلك يف بتعزيز التقارب بني خمتلف التيارات الوطنية اقتيدوا إىل املنفى، األمر الذي عجل

،و يف املغرب بني الزعماء الوطنيني و السلطان و عناصر حزب الشعب و مجعية العلماء اجلزائريني اجلزائر بني

  . و الدستوريني بشقيهما"الشباب املسلمني"بداية حبركة يف تونس 

احلركة الوطنية باستعمال طرق و أساليب جديدة للحصول على احلقوق فقد قامت  ،بالنسبة للجزائر

املهضومة، فاستعملت األسلوب السياسي و اعتمدت عليه كخيار إسرتاتيجي و علقت عليه أماال كبرية حىت 

غري أن هناك مجاعة من حزب  .تصل إىل مرحلة االنفتاح السياسي اليت سوف تغري الكثري من أوضاعها

مهت إىل االتصال باألملان فتشكلت اللجنة اجلزائرية الثورية لشمال  دة شخصيات من املشرق،الشعب و مبساع

اليت راحت تعمل يف االجتاه املعاكس بالرغم من حتذيرات مصايل احلاج من سجنه هلذا  CARNAإفريقيا 

كانت مطالبه الذي   تيار النواب، بزعامة فرحات عباس،ومل يبق ينشط على الساحة السياسية سوى .املوقف

و كانت . ة االستقالل و االنفصال عن فرنسا يف تلك الظروف على األقلإصالحية بعيدة كل البعد عن فكر 

خبصوص النهج املتبع من طرف فرحات عباس، و اليت تطرقنا  الشهادة اليت أدىل ا عالل الفاسي يف مذكراته

فكانت مساعيه ال  .ائل الوطنية و مبستقبل بالدهإليها يف الفصل الثالث، خري دليل على اهتمام الرجل باملس

تتعدى حماوالت إقناع النظام اجلديد بتخفيف األعباء على اجلزائريني و ذلك بالقيام ببعض اإلصالحات اليت مل 

  .تر النور أبدا

أما يف املغرب، فاألمر اختلف نوعا ما باعتبار أن املغرب كان يتمتع بنفوذ داخلي ممثل يف شخص 

ركة الوطنية الذين أبدوا تضامنهم الذي أبدى والءه منذ البداية لفرنسا، فسار على خطاه زعماء احل السلطان



اآلثار االجتماعية و االقتصادية على سكان شمال إفريقـيا                  -الفصـل الرابـــع     

 

 448 

مع فرنسا من خالل النشريات الدعائية اليت كان يوزعها أعضاء حزب االستقالل الذين كانوا ال يزالون 

  .اجلزائرينيألن غالبية القيادة كانت موجودة يف السجن على طريقة ما حدث للزعماء .طلقاء

يتمنون انتصار األملان مما سيحررهم من الوصاية الفرنسية، إال أن الوطنيني مل  املغاربةو إذا كان غالبية 

و كاد حيدث للمغاربة نفس الذي حصل للجزائريني عندما حاول .يكن هلم أدىن شك عن النوايا احلقيقية هلتلر

عبد اخلالق "اإلطالع على النوايا احلقيقية للسلطات األملانية، سائرا يف نفس الطريق الذي سار عليه  "بالفرج"

و بقيت فرنسا، حىت .الذي أبقى على والءه لفرنسا "الناصري"يف اجلزء اإلسباين من املغرب، و معهما  "ريزطو 

وقس و باشرتاك السلطان إىل أخر أيام بعد تويل فيشي السلطة حاضرة يف املغرب بفضل السياسة اليت طبقها ن

  .1942فيشي بعد االستسالم عند دخول قوات احللفاء بالد املغرب يف الثامن من نوفمرب من سنة 

يف مارس " الشباب املسلمني"تشكيل مجعية  فيما خيص التونسيني، فقد بدأت حركتهم املطلبية منذ

باليد "و اليت حتولت إىل منظمة ثورية ملكافحة االستعمار تسمى " البسيس"و " سرشيد إدري"بقيادة  1941

نظمت هذه املنظمة املظاهرات و التجمعات و دعت إىل املسرية الشهرية اليت . La main noire" السوداء

حنو مقر اإلقامة العامة يف تونس لتقدم هي األخرى بيان تطالب فيه اإلدارة الفرنسية " حلفاوين"انطلقت من 

و قد وصل األمر إىل حد اهتمام جمموعة  . الق سراح زعماء احلركة الوطنية املسجونني و املعتقلني يف املنفىبإط

كبرية من الصحف بالقضية و راحوا يشددون اللهجة مما دفع بالدستوريني إىل كتابة شعارات قاسية تطلب من 

 .االستعمار الفرنسي، ال أقل و ال أكثر سوى مغادرة البالد

عندما حتطمت  1940فرغم حالة االيار اليت أصابته يف منتصف سنة  ،ستعمار الفرنسياال أما

فاجلزائريون . مل يطرأ عليها أي تغيري ة، إال أن سياسته جتاه بلدان مشال إفريقياأسطورته على يد اجليوش األملاني

وف احلرب اخلاصة، و اليت يزالون يعيشون حتت ثقل القوانني االستثنائية، اليت اشتدت حدا بسبب ظر ال 

فشهدت بداية احلرب حركة قمعية واسعة . مسحت لفرنسا بتشديد قبضتها على خمتلف جماالت احلياة اجلزائرية

النطاق مارستها اإلدارة االستعمارية ضد قادة و مناضلي حزب الشعب، أوال، مث انتقلت لتشمل خمتلف 

و ازدادت تلك احلركة القمعية حدة مع تغيري النظام يف .مناضلي و شخصيات القوى السياسية الوطنية األخرى

انقلبت األوضاع لدرجة أن أصبح  حتالف فرنسا مع القوى، اليت كانت " فيشي"فرنسا، و مع جميء حكومة 

و هذا املوقف جسدته مواقف جريدتني من أكرب اجلرائد الفرنسية يف باريس، و .تنعتها بالفاشية، أمرا حتميا

، اللتان سخرتا أعمدة جرائدها خلدمة السلطة اجلديدة  Le Temps et Le Figaro" الفيغارو" و" الوقت: "مها

  .يف فرنسا و حلفائها يف برلني و روما

باستعمال األساليب التقليدية املعروفة للدفاع عن ممتلكات " فيشي"هذا الواقع مسح حلكومة 

، أن اندالع احلرب العاملية الثانية "أمحد حمساس"أمثال لذا يرى البعض من .اإلمرباطورية الفرنسية يف كل مكان

و هذا يف حد . فيوليت-مل حيدث تأثريا مباشرا يف صاحل احلركة الوطنية اليت كانت متأثرة بفشل مشروع بلوم
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ذاته يعترب إحدى انعكاسات احلرب السلبية، ألنه مل يؤد إىل نتيجة ملموسة ختدم مصلحة احلركة الوطنية 

  .سياسيا

مهشت العناصر النشيطة من النواب، اليت كانت تدافع " فيشي"مهما يكن من أمر، فإن حكومة و 

و سيكون هلذا اإلقصاء و التهميش و رفض ". فرحات عباس"عن مصاحل اجلزائريني، و خيبت أماهلم، و منهم 

مما جيعل التوجه . ا لفرنسااملطالب، أثره البالغ يف تغيري نظرته حيال املسألة اجلزائرية، و اختاذه موقفا معارض

  .االستقاليل ينمو لديه بعد فشل كل احملاوالت حلمل فرنسا على قبول مبدأ تغيري أوضاع اجلزائريني

أي أن . سكان مشال إفريقيا على نية قد أثرت بعمقهكذا نستنتج مما تقدم أن احلرب العاملية الثا

امل االستعمار و مظاهر احلرب و انعكاساا؛ هي اليت ألن مظ القرى و املداشر و الدواوير، التأثري وصل إىل

به  واتحولبأن ي و املغاريب املشرتك مسح هلم دفعتهم إىل الشعور مبشاكلهم و تكوين نوع من التضامن الوطين

السياسية و  مشال إفريقيا شعوبهنا جندت كل طاقات من . حنو العمل املنظم داخل احلركة الوطنية الشاملة

و بالتايل االلتفاف حول زعماء هذه  فرنسيإىل إدراك طبيعة االستعمار ال او دفعته و االجتماعيةقتصادية اال

  .املتمثلة يف حتقيق االستقالل" الفكرة الوطنية"احلركة لتجسيد

حيث  هذا التأثري تواصل ليشمل ااالت االقتصادية و االجتماعية اليت عان منها سكان مشال إفريقيا

تقلصت احملاصيل الزراعية ألسباب شىت و قلت البضائع و املواد الغذائية يف األسواق و عند التجار مما ساعد 

فظهرت سياسة تقنني املواد الغذائية . على ظهور سوق موازية استثمرت كثريا يف بؤس و غنب أهايل مشال إفريقيا

ت حتمي خمزوا احلريب على حساب املواطنني املسلمني و بطاقات التموين و غطرسة اإلدارة العسكرية اليت كان

، إذ مل ترتك لإلدارة االستعمارية املدنية أي فرصة يف تنظيم السوق الداخلية اليت بدأت ترتاجع شيئا فشيئا إىل 

حد الوصول إىل األزمة الغذائية اليت كادت تفتك باإلمرباطورية االستعمارية لوال عملية اإلنزال و تدخل 

  .يات املتحدة األمريكية اليت أنقذت فرنسا من الضياع مبسامهاا االقتصادية اهلامةالوال

ما شد انتباهنا من هذا الكم اهلائل من الوثائق األرشيفية املتعلقة باألمور االقتصادية أن هناك  أن إال

إذ وجدنا اختالفات  .تناقضات كبرية و عديدة بني خمتلف املصادر األرشيفية الفرنسية اليت تناولت املوضوع

إذ ال يعقل أن .كثرية يف األرقام املقدمة من خمتلف املصادر و املصاحل اليت كانت هلا عالقة بالشأن االقتصادي

، بسبب سوء الظروف املناخية، 1941و  1940و  1939تسوء األوضاع الزراعية مع بداية احلرب، خاصة سنوات 

ك األمر يتطلب مراجعة دقيقة لكل هذا األرشيف املبين على لذل.و تتحدث املصادر عن زيادة يف اإلنتاج

 .اإلحصائيات املقدمة و اليت تبقى مرهونة بطبيعة املصدر و األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها

تغريت األمور بعدما انقلبت موازين القوى يف الصراع العاملي، مبجرد دخول الواليات املتحدة  

و ما رافقها من  ،1942ية اإلنزال للقوات املتحالفة يف الثامن من نوفمرب فكان لعمل. األمريكية هذه احلرب

 ، أثارها يف شد انتباه الزعماء الوطنيني، ومن كل األطراف املتنازعة محالت دعائية جتاه شعوب مشال إفريقيا
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تغالل خاصة السياسيني منهم، الذين كانوا يتابعون عن كثب، تطورات األحداث و تسارعها ، فحاولوا اس

الظرف للعودة بقوة إىل نشاطهم السياسي و إىل حركتهم املطلبية اليت ظنوا أن احللفاء و فرنسا احلرة ستليب 

  . جزءا منها مبجرد أم وقفوا إىل جانبهم ضد األملان

فجاء . فتوسعت دائرة مطالبهم، ومنت جرأم لدرجة االتصال باحللفاء مباشرة دون املرور بالفرنسيني

و اعتالء العرش ،1944و بيان االستقالل املغريب يف احلادي عشر من جانفي  1943اجلزائري للعاشر فرباير البيان 

لتغري من نظرة مسلمي مشال إفريقيا للمشكلة االستعمارية اليت ، 1942جوان  19يف " منصف باي"من طرف 

التارخيية، اليت تضمنتها بنود و نصوص ميثاق  ماجلميع  أمام مسؤوليا يتخبطون فيها منذ عقود و لتضع

يف  فمطالب البيان جتسدت كأرضية لربنامج وطين . هاصري حرير الشعوب و منحها حق تقرير ماألطلسي، لت

أما يف تونس .كل من اجلزائر و املغرب، حيث لقيت تأييد كل أطياف احلركة الوطنية و معها السلطان املغريب

  .املنبوذ" أمحد باي"تتجلى يف التعامل مع اإلرث الذي تركه له " الباي منصف"فكانت مهمة 

اجلديد، و إخراجه إىل واجهة الزعامة كرمز "فرحات عباس"كما سامهت احلرب العاملية الثانية يف صنع 

فكانت جل مبادراته تتم بالتشاور مع الزعماء الوطنيني يف حزب الشعب و مجعية العلماء، . من رموز الوطنية

إىل املنطقة الغربية يف داخل و خارج البالد، خاصة يها الصبغة الوطنية، كما كانت له زيارات ميدانية حىت يعط

و  1944من أجل حتقيق اإلمجاع حول البيان اجلزائري، و يف مارس  1943يف مارس : مناسبات عديدة و حساسة

و احلرية، كرد فعل على بعدها يف جويلية من نفس السنة للمسامهة يف تشكيل خاليا أحباب البيان 

كما توجه إىل تونس و فرنسا ".برازافيل"و قرارات لقاء  1944مارس  7اإلصالحات الومهية اليت تضمنها قرار 

 الزعيم املغريب عالل الفاسيبزعماء احلركة الوطنية هناك و التقى  و"احلبيب بورقيبة"أين كانت له لفاءات مع 

  .يف باريس ما جعله يكسب عالقات ودية و أخوية معهم

، أشارت إليها 1947و أعقبت ذلك، زيارات ميدانية أخرى إىل الغرب اجلزائري بعد اية احلرب يف 

 ،1946و ذلك للتعرض لنتائج االنتخابات اليت متت يف نوفمرب  L’égalité، "املساواة"بعض الصحف منها صحيفة 

، و "للبيان اجلزائري اإلحتاد الدميقراطي"الكربى للحزب السياسي الذي أنشأه و مساه و أيضا لشرح اخلطوط 

و ميكننا اعتبار هذا . الذي أراده عباس استمرارية للصريورة اليت كانت عليها حركة أحباب البيان و احلرية

تقبل احلركة الوطنية  من النتائج اإلجيابية للحرب يف جانبها السياسي على مس" فرحات عباس"التحول يف فكر 

   .ككل

أما عن دور حزب الشعب اجلزائري، فقد أظهرت عناصره حنكة يف النضال و جتربة يف طريقة تعبئة 

الشعب، ألا كانت متتلك أسلوب اإلقناع و الشعور بالقوة املعنوية أكثر من ذي قبل، فتجسدت مشاعرها 

حزب الشعب الذي تبىن املطلب الشعيب  اليت لوحظ على تنظيمها بصمة 1945ماي  8هذه يف أحداث 

  .املتمثل يف رغبة اجلزائريني احلصول على استقالهلم
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يف  البالد االت اليت عرفتها، ميزا محلة االعتققوال و األرقامحداث، اليت تضاربت حوهلا األهذه األ

كل من تيارت و عني املنطقة الشرقية بسطيف و قاملة و خراطة و عنابة و قسنطينة و املنطقة الغربية يف  

و جاءت يف . 1945، خالل صائفة و معسكر و املرسى الكبريوهران  سعيدة متوشنت و سيدي بلعباس و

سياق األحداث اليت عرفتها مدينة سعيدة يف املنطقة الغربية خالل شهر ماي، و ما نتج عنها من ردود أفعال 

تقلت من الشرق إىل الغرب أظهرت تغلغل األفكار و هذه العدوى اليت ان. اجيابية داخل مدن الغرب اجلزائري

  .الوطنية، و أيضا صالبة هياكل حزب الشعب يف املنطقة الغربية

، اليت "فرنسا احلرة"العائد بقوة و احلامل ألسطورة " الديغويل"و مل ينته األمر إال بعد جناح التيار 

و كان حلم اللجنة .أيدي األملان ، عندما سقطت فرنسا يف1940جوان  18عادت بالفرنسيني إىل نداء 

و  ،أم مغربية أم تونسية جزائرية ، سواء كانتالفرنسية للتحرير الوطين هو القضاء على كل حماوالت االنفصال

، أن 1944جانفي  28يف " ديغول"اليت قال عنها " برازافيل"جتلى ذلك بوضوح يف سري أعمال و نتائج مؤمتر 

احتياجات السكان يف  و عادات و نية على قرارات الدولة الفرنسيةفرنسا لن تقوم سوى بإصالحات مب

  .املستعمرات

لتحضري إصالحات من شأا أن ترضي اجلزائريني دون أن " احللول العاجلة"إدخال و حاولت فرنسا 

، و ال 1944غري أن تلك احملاوالت جاءت متأخرة، فال قرارات مارس ...ختدش مشاعر الكولون و مصاحلهم

، و ال 1946، و ال انتخابات 1945هاد و القمع املمارس على الشعب يف أعقاب أحداث الثامن ماي االضط

  ..، كان بإمكام توقيف عجلة التاريخ يف طريقها لرفض االستعمار و حتقيق االستقالل1947حىت قانون 

و مل خيسر . فقد أصبح غالبية الشعب غري قادر على تلبية حاجاته املعيشية ،أما يف اال االقتصادي

الفالح اجلزائري أجود أراضيه فقط، و إمنا اضطر إىل تركها و النزوح عنها حنو مناطق أقل بكثري من مستوى 

تقلصت هذا الوضع راجع إىل اخنفاض إنتاج احلبوب خالل مواسم عديدة و متتابعة و . تلك اليت كان ميلكها

باإلضافة إىل صعوبة الظروف الطبيعية املتمثلة يف قلة . الثروة احليوانية، من غنم و ماعز خاصة، بشكل خميف

أما الوضع االقتصادي . األمطار و توسع نطاق دائرة اجلفاف، لدرجة جعل من أرض اجلزائر قبلة لزحف اجلراد

على عتبة محلة جري واسعة النطاق، على  يف املدن فقد عكس تدهور الظروف العامة للبالد اليت باتت

  .الصعيدين الداخلي و اخلارجي

و احلقيقة أن هذا اجلانب أثر على اجلزائريني يف حيام اليومية منذ بداية احلرب، حبيث أنه أدى إىل 

لتساهم به يف جمهودها احلريب، و قد أصبحت لباريس و " فيشي"انعدام الغذاء الذي استحوذت عليه حكومة 

و أصبحت حياة .جبهات القتال املختلفة، األولوية يف كل الدعم املادي و البشري األيت من أرض اجلزائر

اجلزائريني اليومية صعبة، حيث عانوا من ندرة املواد الغذائية و ارتفاع أسعارها، و تراجع األجور عند خمتلف 

انتشار السوق السوداء، خالل و بعد  الفئات العاملة، و انتشار ظاهرة البطالة بشكل ملفت لالنتباه، و
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احلرب، األمر الذي حاولت اإلدارة االستعمارية تداركه من خالل مشاريع سطحية مل تكن يف األصل سوى 

  اع خوفا من أي مناورة استعمارية جديدة لتهدئة األوض

 مناسبات إال أن اجلوع و الظروف االقتصادية الصعبة، كانت هينة على اجلزائريني الذين برهنوا يف

عربت عن رغبة يف التحرر و  1945عديدة على قدرم على حتمل ذلك، بدليل أن أحداث الثامن ماي 

  .التخلص من قيد االستعمار، و مل تكن أبدا انتفاضة جوع كما أراد الفرنسيون أن يصوروها لنا

. و صعبا يف نفس الوقت فإن تأثري احلرب العاملية الثانية على اتمع اجلزائري بدا واضحا اجتماعيا،

ستعمال املنزيل، و من من ندرة املواد الغذائية، و املواد الضرورية لال الذين عانوا فاأليام تشات على اجلزائريني

التموين، بسبب فرض بطاقات التقنني على اجلزائريني حىت يتم تزويدهم باملواد الغذائية و  متاطل عمليات

  .األلبسة الضرورية

فتحت أبواب املضاربة و االنتهازية أمام السماسرة، الذين روجوا النتشار السوق السوداء هذه احلالة 

كما زاد استغالل ثروات اجلزائر خلدمة مصاحل االستعمار الفرنسي و هذا إلعادة .اليت أرهقت كثريا اجلزائريني

منهم عتبة الفقر، كما %80 إعمار و بناء ما خربته هذه احلرب، فانعكس ذلك سلبا على اجلزائريني الذين وصل

، و اعترب أن احلرب العاملية الثانية قد زادت يف وترية التطور ملختلف األزمات اليت "نوشي"أشار إىل ذلك املؤرخ 

  .عرفتها اجلزائر

تواصلت معاناة اجلزائريني يف املنطقة الغربية و اختذت أشكاال متنوعة جتسدت يف انتشار األمراض  و

فأصبحوا يشكلون . عدد البطالني بسبب عجز مكاتب التشغيل توفري أي مناصب عمل هلمو اجلوع و ارتفاع 

  .قوة هادئة أضيفت إىل األعداد اهلائلة من البطالني

، خالل فرتة  احلرب، نذكر مسألة النمو أما القضايا التي كان لها وزنها في المجال االجتماعي

ة االستعمارية و الكولون بعدما تضاعف عدد اجلزائريني فيما الدميغرايف، بشكل عام، اليت أقلقت كثريا اإلدار 

و حتول هذا القلق إىل ختوف عندما بدأ عدد اجلزائريني يتزايد بشكل خميف يف املدن . 1948إىل  1931بني 

فبدأ املستقبل و كأنه يبدو مظلما بالنسبة . لدرجة أنه أصبح يشكل خطرا على الوجود الفرنسي ذاته

  .للفرنسيني

النقطة كانت من اإلجيابيات اهلامة للحرب العاملية الثانية يف اجلانب االجتماعي، ألا رجحت   هذه

كفة العدد لصاحل اجلزائريني يف معظم مدن املنطقة الغربية باستثناء مدينة وهران اليت بقي العنصر األورويب 

حالة من الذعر و اخلوف،  و أكثر من ذلك، فإن األوروبيني يف األرياف أصبحوا يعيشون. يسيطر فيها

  .سامهت بقسط كبري يف هجرم حنو املدن

الوطين للحركة ، أيضا، دورا بارزا يف إعطاء البعد و التونسية و قد لعبت الطبقة الشغيلة اجلزائرية

، من خالل فرض وجودها و تأثريها املتواصل على السلطات االستعمارية للحصول على السياسية يف البلدين
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ن االعرتافات بشأن تنظيمها النقايب، و الذي أصبح يشكل يف احلقيقة دائرة من دوائر التكوين املزيد م

رابات اليت خصيصا بعد اإلض  أوساط الطبقة العاملة السياسي، ساعدت على نشر الوعي و ثقافة التنظيم يف

  .1956و ماي  1946عرفتها البالد التونسية و اجلزائرية يف أوت 

، فقد أدت ظروف احلرب العاملية الثانية إىل تالحم قوي و ملفت بني السلطان ربالمغب ما يتعلقفي

األمر الذي قوى املغاربة يف مواجهة . و شعبه، من جهة، و السلطان و باقي زعماء احلركة الوطنية املغربية

تتحكم فيها االستعمار الفرنسي، حىت و لو ملسنا يف العديد من احملطات غياب اللمسة الشرعية اليت بقيت 

  .فرنسا إىل أبعد حد

إىل خمتلف التقارير اليت  ممن الذين يهتمون بالتطور السياسي و اإليديولوجي لسكان املغرب، نرشده

قامت بإعدادها خمتلف املصاحل األمنية الفرنسية حول احلالة العامة للمسلمني، و شهادام املختلفة، و أيضا 

قد نضع هذا يف نفس خانة دراسة احلصص األملانية اليت . شهادة الوطنيني الذين انضموا إىل صفوف أملانيا

إن دراسة متقصية جتاه خمتلف االجتاهات صعبة نوعا .كتابات الدعائيةتبث عرب اإلذاعات أو خمتلف أشكال ال

لذلك فاألعمال ال ميكن .ما نظرا لوجود كم هائل من األرشيف الفرنسي للحقبة املدروسة حتت طائل املمنوع

 .أن تكون سوى مؤقتة

، و 1942إىل  1940أما إنتاج احلبوب، فقد لىب احتياجات السكان املغاربة خالل الفرتة املمتدة من 

يف املقابل أصبحت الوضعية صعبة بالنسبة للوقود و . ساهم حىت يف دعم الطلبات امللحة من اجلزائر و تونس

أشهر من االحتياجات إىل  3و أصبح املخزون ال يكفي سوى .الذي يستعمل بكثرة يف النقل عرب الطرقات

كما مت تنظيم التنقل بالنسبة للخواص و .ثالفلجأ السكان إىل مواد مشاة كالكحول م. 1940غاية سبتمرب 

  )يف اخلامتة(  .ة لسكان املغربالنقل الربي و االحتياجات الفالحية و الصناعية و التجاري

فظهرت بوادر القطيعة بني اجلزائريني و الفرنسيني،و أصبحت واضحة بالنظر للواقع املعاش خالل فرتة 

احلرب العاملية الثانية، حيث كان الشعور السائد هو فقدان األمل نتيجة اندثار الطموحات السياسية، و ايار 

حلول للتغيري، مما جعله يراهن على األحالم بسبب املوقف االستعماري السليب الذي كان عاجزا عن إجياد 

املشهور،معامل واضحة عن  Tubert" توبري"و قد محل تقرير . اجلوانب االقتصادية و االجتماعية لقهر اجلزائريني

هذه القطيعة اليت جتسدت يف تنافر اتمعني، و أكد يف نفس الوقت على حالة الغليان اليت كان فيها الشعب 

 .اجلزائري

اد من كراهية اجلزائريني جتاه األوروبيني يف خمتلف مدن و أرياف املنطقة الغربية، و كان هذا املوقف ز 

ذلك واضحا يف الشوارع و داخل األحياء، و يف املقاهي و حىت املدارس و األندية مل تنجوا من تلك 

فاشتدت .ية و الكولونفارتفعت معنويات اجلزائريني،و أصبحوا أكثر قوة و جرأة أمام اإلدارة االستعمار .املشاعر

هذا الواقع دفعهم إىل توطيد التضامن املشرتك و  .املواجهة بينهم و بني املستعمر إىل حد بلوغ درجة التحدي
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إحداث التحول داخل احلركة الوطنية اليت جندت كل طاقات الشعب السياسية و االقتصادية و االجتماعية و 

  .نسيحىت الثقافية ملواجهة طبيعة االستعمار الفر 

و تتضح أمهية هذا التخاذل الفرنسي أكثر، عندما نتعرف على ما حدث داخل اجلزائر، ملا هم حوايل 

من األوروبيني إىل االنقالب إىل مساندين للنظام النازي و بذلك أصبحوا من األنصار املتشددين لنظام  80%

 حلفاء للقوات األمريكية و هذا مل مينعهم مرة أخرى من االنقالب على أعقام و التحول إىل. فيشي

   .االجنليزية اجلديدة، يف ظل صراع طويل على السلطة
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اليت روج هلا من خالل املؤمترات الكربى يف فرتة احلرب مل تكن لتعين  إن ديمقراطية العالم الحر

ألن احللفاء .ال حىت املستعمرات الفرنسية ملا وراء البحار ، أكثر من غريهم من شعوب مشال إفريقيا واجلزائريني

داخليا يف الشؤون الفرنسية، و كان هدفهم الرئيسي هو القضاء على اعتربوا قضية اجلزائر و اجلزائريني أمرا 

و مل تكن حاجتهم سوى إىل الرتسانة البشرية املتكونة من اجلزائريني، . العدو النازي و وضع حد هلذه احلرب

  .خاصة، و سكان مشال إفريقيا عامة

ميثاق األطلسي اليت روجوا هلا لهم يبتعدون كل البعد عن مبادئ جع الذي أبداه احللفاء هذا املوقف 

هذا املوقف السليب من احللفاء هو . فكانت أول هفوة حتسب عليهم.يف القارة األوروبية دون املناطق األخرى

 شعوب مشال إفريقيا، عامة و الذي شجع دميقراطية فرنسا احلرة على التمادي يف غطرستها و جربوا اجتاه

نه هو الذي دفع مثن حترر األشقاء يف تونس و املغرب و دفع مثن يشكل خاص، ما دام أ الشعب اجلزائري

  .الفرنسي يف اإلبقاء على اجلزائر فرنسية" احللم"

حتمية تارخيية مفادها  كما مثلت احلرب العاملية الثانية إحدى احلالقات اهلامة يف السياسة العاملية و

و املغلوب فيها  ين الغالب منها مأساة الدمارقد جي. تفصح عن هوية الغالب و املغلوب أن تكون هلا اية،

   . سوى األنني

إا النهاية املتناقضة جلل احلروب الكونية اليت خاضتها الشعوب و احلكومات، و مهما حاولنا 

أما املستعمرات، اليت . التخفيف من حدا إال أن أثارها بالغة و واضحة امتدت عواقبها إىل األجيال املستقبلية

املفروض عليها، فقد عانت من تداعيات احلرب العاملية الثانية لدرجة جعلت منها " اللوجسيت"دور لعبت ال

فاستقرت ا التحالفات، و عقدت ا املواثيق، و سامهت بكل إمكانياا يف حتديد .حلقة أساسية يف اللعبة

  .فعمدت إىل فرض وجودها حىت و إن كلفها ذلك الكثري. نتيجتها

يف ميادين شىت، بفعل مسامهتها البشرية و  تأثري هذه احلرب على منطقة مشال إفريقيامن هنا يظهر 

عامال أساسيا زاد من حدة هذا التأثري  تصادي املتني بني فرنسا و مشال إفريقيا يعدكما أن االرتباط االق.املادية

عنوة أو للضرورة احلربية  ساكان يصدر إىل فرن  الكبرية مما كان ينتج يف األقطار الثالثة لدرجة أن النسبة

عندما خلصت حالة اجلزائر على  1946و قد عربت عن ذلك إحدى اجلرائد اجلزائرية يف مطلع سنة ...أحكام

  .شؤون املسلمني أنه أصاا إعصار، و أن اإلدارة الفرنسية عاجزة عن تسيري

 املنطقة  ، وغرب و تونسو امل يف اجلزائر و من خالل تتبعنا ألهم أحداث احلرب العاملية الثانية

دليل أن وقع احلرب على املسلمني يف مشال إفريقيا خلصنا إىل حقيقة مفادها أن هذه الفرتة كانت جد مميزة، ب

ميكننا القول  عليه   و.كان واضحا  السياسية االستعمارية الوطنية، و األوساطالسياسية التيارات و باألخص 
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فمظامل . يف عدة جوانب، و إجيابا يف جوانب أخرىان مشال إفريقيا ثرت سلبا على سكبأن هذه احلرب قد أ

االستعمار و جمريات احلرب و انعكاساا، هي اليت جعلتهم يشعرون حبقيقة مشكلتهم مع املستعمر و ضرورة 

  .التأهب ملواجهته عاجال أم أجال

اليت صاحبت إشكالية املوضوع، فنبدأها من حمطة البحر األبيض  فإذا رجعنا إلى الفرضيات 

املتوسط اليت شهدت تباين من حيث االهتمامات يف املرحلة األوىل، سرعان ما انقلبت إىل البحث عن تأمني 

بدخول فرنسا طرف فيها منذ إعالا احلرب ، اال احليوي، حبكم أن املنطقة باتت مهمة يف الصراع األورويب

لكن ذلك مل  .1942و العاملي بعد نزول قوات احللفاء يف نوفمرب .1939ى أملانيا يف الثالث سبتمرب من سنة عل

يكن ليشكل سببا مباشرا هلذا التحول  لوال  االهتمام اإليطايل، على وجه اخلصوص، ذا اجلزء من العامل مرده 

من جديد، مستغلة دخوهلا احلرب إىل جانب أملانيا إىل الذاكرة احلضارية الرومانية اليت حاولت إيطاليا بعثها 

  .اليت كانت احلصان الرابح حينها

إىل خيار إسرتاتيجي لسببني هامني نرامها كفيلني جبعل هذا  املتوسط ضتحولت منطقة البحر األبي

لالحقة للمراحل ا" يإسرتاتيج- اجليو"اجلزء لضفتني إحدامها يف أوروبا و األخرى يف إفريقيا ، ضمن املخطط 

  . عسكري اليت سوف تفصل يف هوية املنتصرين يف احلرب، أوهلما اقتصادي و الثاين

بني أجزاء القارة األوروبية و القارة اإلفريقية، من جهة، مبا فيها اجلزر املوصولة  فتأمني طرق املواصالت

و بني القارة األوربية و القارة األسيوية من جهة أخرى، كقيل بأن يضمن استمرارية . بالطرق التجارية البحرية

فرنسا اليت عملت كل ما خاصة بالنسبة ل.تدفق البضائع و السلع ذات االستهالك الواسع يف مجيع االجتاهات

يف وسعها للحفاظ على وحدة إمرباطوريتها يف مشال إفريقيا، ألا كانت تدرك، أمام االختالل الواضح يف 

  .موازين القوى، بأن املنطقة سوف تتحول مع تطور األحداث إىل منطقة قد تتغري بسببها أمور كثرية

األطراف املتنازعة قوية عسكريا و سيدة يف  فلن يتأتى إال إذا كانت أما السيطرة على هذه الطرق

هذا ما مل نلمسه عند فرنسا اليت فقدت بريقها مبجرد استسالمها أمام القوات األملانية يف جوان . موقفها

من هنا اتضحت أمهية البحر املتوسط بدخوله دائرة اهتمامات إيطاليا اليت كان دائما يراودها حلم .1940

  .استعادة أجماد املاضي

ملا نشدد على إيطاليا بالذات؟ فاجلواب وجدناه يف إحدى النشريات للجنة إفريقيا  د يقول البعضق

 Elisabeth" مونرو ثإليزابي"و اليت ذكرت مقال لباحثة أمريكية امسها  ،1939الفرنسية اخلاصة باجلزائر لسنة 

Monroe ا 15جاءت يف مهمة حبث علمي ملدةمل أجد الكثري من : "شهرا ، فخلصت إىل استنتاج مفاده أ

عندها تيقنت أن املوضوع .الكتب اليت تتحدث عن السياسة املتوسطية، باستثناء واحدا و هو لكاتب إيطايل

إال ..فالبحر املتوسط كان دائما وسيلة دون أن يكون اية.. شاسع و ليس له حدود و يصعب التحكم فيه

و املقصود هنا ليس السيطرة اإليطالية يف حد ذاا و إمنا السياسة اإليطالية بأكملها و .."اليابالنسبة إليط
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و قد مسح  .الذي كان يراود الساسة اإليطاليني منذ سنيني mare nostrum  "املار نوسرتوم"املبنية على حلم 

طر على كل القوى اليت هلا مصاحل يف إسبانيا، إىل دق ناقوس اخل" فرانكو"و دعمهم اجلنرال " احلبشة"احتالل 

و كان على . كان ال بد من التأقلم معها" مشكلة سياسية"يف املتوسط، و بدت هلم و كأا أصبحت 

  .بريطانيا و فرنسا أن حتدد معامل سياستها يف هذا اجلزء من القارة اإلفريقية

الدفاع عن مصاحلنا يف علينا :"حيث كانت تصرحيات رؤساء هذه الدول تصب كلها يف خانة واحدة

إذن فاملسألة قضية رهانات سياسية يف املتوسط هي اليت تضع قواعد اللعبة االقتصادية و ..".البحر املتوسط

لكن بدخول أملانيا مث إسبانيا و روسيا، اليت كانت . العسكرية حىت تبقى كل دولة حمافظة على مصاحلها

يض،و بعدها تركيا، حلبة الصراع على مناطق النفوذ،تغريت تبحث عن منفذ من البحر األسود حنو البحر األب

هو الذي سيحدد بنسبة كبرية القواعد اجلديدة " قناة السويس -جبل طارق"املعطيات و ظهر جليا أن الطريق 

  ".يسياس- اجليو"ملوقف خمتلف الدول من املفهوم 

عندما حتطمت  1940سنة فرغم حالة االيار اليت أصابته يف منتصف  ،أما االستعمار الفرنسي

فاجلزائريون . مل يطرأ عليها أي تغيري ة، إال أن سياسته جتاه بلدان مشال إفريقياأسطورته على يد اجليوش األملاني

يزالون يعيشون حتت ثقل القوانني االستثنائية، اليت اشتدت حدا بسبب ظروف احلرب اخلاصة، و اليت ال 

فشهدت بداية احلرب حركة قمعية واسعة . لف جماالت احلياة اجلزائريةمسحت لفرنسا بتشديد قبضتها على خمت

النطاق مارستها اإلدارة االستعمارية ضد قادة و مناضلي حزب الشعب، أوال، مث انتقلت لتشمل خمتلف 

و ازدادت تلك احلركة القمعية حدة مع تغيري النظام يف .مناضلي و شخصيات القوى السياسية الوطنية األخرى

انقلبت األوضاع لدرجة أن أصبح  حتالف فرنسا مع القوى، اليت كانت " فيشي"، و مع جميء حكومة فرنسا

و هذا املوقف جسدته مواقف جريدتني من أكرب اجلرائد الفرنسية يف باريس، و .تنعتها بالفاشية، أمرا حتميا

، اللتان سخرتا أعمدة جرائدها خلدمة السلطة اجلديدة  Le Temps et Le Figaro" الفيغارو"و " الوقت: "مها

  .يف فرنسا و حلفائها يف برلني و روما

عليها اإلدارة االستعمارية إىل حل نشاط كل األحزاب السياسية يف  اليت أقدمتتواصلت السياسة 

اليت كانت تتعامل و مل تبقي إال على القنوات الرمسية .املغرب و تونس حبجة احلفاظ على األمن و االستقرار

و اشتد األمر مع تويل حكومة فيشي السلطة، لدرجة أنه بات على املغاربة التعامل مع مشروع .معها من قبل

  ".بيتان"الذي جاء به املارشال " الثورة الوطنية"

باستعمال األساليب التقليدية املعروفة للدفاع عن ممتلكات " فيشي"هذا الواقع مسح حلكومة 

خاصة  ،اع خاصة مبنطقة عن أخرى إال ناذرامل تكن هناك أوضحيث  .الفرنسية يف كل مكان اإلمرباطورية

خالل أطوار احلرب األوىل و ما صاحبها من تقلبات سياسية و عسكرية أدت إىل تغلب معسكر على أخر ما 

اسة الربيطانية جتاه الشهرية مع األملان، و ما ترتب عنها من تغيري يف السي" هدنتها"استدعى بفرنسا إىل إبرام 
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مل تكن موحدة ملواجهة ضعف  يف مشال إفريقيا فاحلركة الوطنية و باملعىن الدقيق. اجلديدة" فيشي"حكومة 

كانوا يف أغلب مراحل احلرب مغيبني بسبب احلقيقيني  ألن الوطنيني . االستعمار الفرنسي مع بداية احلرب

من زج م يف السجون، و آخرون اقتيدوا إىل املنفى، األمر  فهناك. رفضهم مساندة فرنسا يف حرا ضد النازية

عناصر حزب  ، حمليا، كما حدث ذلك يف اجلزائر بنيالذي عجل بتعزيز التقارب بني خمتلف التيارات الوطنية

،و يف املغرب بني الزعماء الوطنيني و السلطان و يف تونس بداية حبركة الشعب و مجعية العلماء اجلزائريني

  . و الدستوريني بشقيهما"ب املسلمنيالشبا"

، فقد قامت احلركة الوطنية باستعمال طرق و أساليب جديدة للحصول على احلقوق بالنسبة للجزائر

املهضومة، فاستعملت األسلوب السياسي و اعتمدت عليه كخيار إسرتاتيجي و علقت عليه أماال كبرية حىت 

غري أن هناك مجاعة من حزب  .تغري الكثري من أوضاعهاتصل إىل مرحلة االنفتاح السياسي اليت سوف 

مهت إىل االتصال باألملان فتشكلت اللجنة اجلزائرية الثورية لشمال  الشعب و مبساعدة شخصيات من املشرق،

اليت راحت تعمل يف االجتاه املعاكس بالرغم من حتذيرات مصايل احلاج من سجنه هلذا  CARNAإفريقيا 

الذي كانت مطالبه  تيار النواب، بزعامة فرحات عباس،على الساحة السياسية سوى  ومل يبق ينشط.املوقف

و كانت . ة االستقالل و االنفصال عن فرنسا يف تلك الظروف على األقلإصالحية بعيدة كل البعد عن فكر 

تطرقنا  الشهادة اليت أدىل ا عالل الفاسي يف مذكراته خبصوص النهج املتبع من طرف فرحات عباس، و اليت

فكانت مساعيه ال  .إليها يف الفصل الثالث، خري دليل على اهتمام الرجل باملسائل الوطنية و مبستقبل بالده

تتعدى حماوالت إقناع النظام اجلديد بتخفيف األعباء على اجلزائريني و ذلك بالقيام ببعض اإلصالحات اليت مل 

  .تر النور أبدا

مهشت العناصر النشيطة من النواب، اليت كانت تدافع " يفيش"و مهما يكن من أمر، فإن حكومة 

و سيكون هلذا اإلقصاء و التهميش و رفض ". فرحات عباس"عن مصاحل اجلزائريني، و خيبت أماهلم، و منهم 

مما جيعل التوجه . املطالب، أثره البالغ يف تغيري نظرته حيال املسألة اجلزائرية، و اختاذه موقفا معارضا لفرنسا

  .قاليل ينمو لديه بعد فشل كل احملاوالت حلمل فرنسا على قبول مبدأ تغيري أوضاع اجلزائرينياالست

، فاألمر اختلف نوعا ما باعتبار أن املغرب كان يتمتع بنفوذ داخلي ممثل يف شخص أما في المغرب

ين أبدوا تضامنهم السلطان الذي أبدى والءه منذ البداية لفرنسا، فسار على خطاه زعماء احلركة الوطنية الذ

مع فرنسا من خالل النشريات الدعائية اليت كان يوزعها أعضاء حزب االستقالل الذين كانوا ال يزالون 

  .ألن غالبية القيادة كانت موجودة يف السجن على طريقة ما حدث للزعماء اجلزائريني.طلقاء

الوصاية الفرنسية، إال أن الوطنيني مل و إذا كان غالبية املغاربة يتمنون انتصار األملان مما سيحررهم من 

و كاد حيدث للمغاربة نفس الذي حصل للجزائريني عندما حاول .يكن هلم أدىن شك عن النوايا احلقيقية هلتلر

عبد اخلالق "اإلطالع على النوايا احلقيقية للسلطات األملانية، سائرا يف نفس الطريق الذي سار عليه " بالفرج"
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و بقيت فرنسا، حىت .الذي أبقى على والءه لفرنسا" الناصري"سباين من املغرب، و معهما يف اجلزء اإل" طوريز

بعد تويل فيشي السلطة حاضرة يف املغرب بفضل السياسة اليت طبقها نوقس و باشرتاك السلطان إىل أخر أيام 

  .1942 فيشي بعد االستسالم عند دخول قوات احللفاء بالد املغرب يف الثامن من نوفمرب من سنة

يف مارس " الشباب املسلمني"تشكيل مجعية  ، فقد بدأت حركتهم املطلبية منذفيما يخص التونسيين

باليد "و اليت حتولت إىل منظمة ثورية ملكافحة االستعمار تسمى " البسيس"و " سرشيد إدري"بقيادة  1941

إىل املسرية الشهرية اليت  نظمت هذه املنظمة املظاهرات و التجمعات و دعت. La main noire" السوداء

حنو مقر اإلقامة العامة يف تونس لتقدم هي األخرى بيان تطالب فيه اإلدارة الفرنسية " حلفاوين"انطلقت من 

و قد وصل األمر إىل حد اهتمام جمموعة  . بإطالق سراح زعماء احلركة الوطنية املسجونني و املعتقلني يف املنفى

ا يشددون اللهجة مما دفع بالدستوريني إىل كتابة شعارات قاسية تطلب من كبرية من الصحف بالقضية و راحو 

  .االستعمار الفرنسي، ال أقل و ال أكثر سوى مغادرة البالد

تغريت األمور بعدما انقلبت موازين القوى يف الصراع العاملي، مبجرد دخول الواليات املتحدة األمريكية 

محالت دعائية و ما رافقها من  ،1942فكان لعملية اإلنزال للقوات املتحالفة يف الثامن من نوفمرب . هذه احلرب

خاصة السياسيني  شد انتباه الزعماء الوطنيني، و، أثارها يف من كل األطراف املتنازعة جتاه شعوب مشال إفريقيا

منهم، الذين كانوا يتابعون عن كثب، تطورات األحداث و تسارعها ، فحاولوا استغالل الظرف للعودة بقوة 

إىل نشاطهم السياسي و إىل حركتهم املطلبية اليت ظنوا أن احللفاء و فرنسا احلرة ستليب جزءا منها مبجرد أم 

  .بهم ضد األملانوقفوا إىل جان

و قد أشارت مصادر حملية عديدة على أن النوايا األوىل لألمريكيني كانت تصب يف خانة منح 

سلطات أكرب للوطنيني يف اجلزائر حبيث متكنهم من تشكيل حكومة خاصة م على أن يكون نفس االقرتاح 

لطرفني إىل حني تضع احلرب أوزارها و لألوروبيني، على أن تسهر جلنة اتصال يف تسوية املسائل العالقة بني ا

. جترى انتخابات عامة سوف حتدد مستقبل الس املشرتك الذي ستوكل إليه مهمة تأليف حكومة موحدة

املعادلة، ما دفع باألمريكيني إىل " دارالن"لكن سرعان ما انقلبت األمور رأسا عن عقب عندما دخل األمريال 

مل يكونوا مستعدين يف هذه الظروف على التخلي عن حليف ساعدهم يف  الرتيث ريثما تنتهي احلرب، ألم

  .اسرتجاع السيطرة على مشال إفريقيا

فراد ا ملا وجدوه من مناظر ساحرة العمل على االنهدف األمريكيني هو أما بالنسبة للمغرب فكان 

هذا االهتمام . فاقو إمكانيات هائلة خاصة و أنه يشرف على واجهة أطلسية قد تفتح الكثري من األ

تونس فكل  أا جوهرة اإلمرباطورية، أماقال عنها  األمريكي، دفع بأحد الفرنسيني التعبري عن املغرب حيث

  ".منصف"شيء كان متوقف على سياسة الباي 
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، اليت "فرنسا احلرة"العائد بقوة و احلامل ألسطورة  "الديغولي"لم ينته األمر إال بعد نجاح التيار 

و كان حلم اللجنة .، عندما سقطت فرنسا يف أيدي األملان1940جوان  18عادت بالفرنسيني إىل نداء 

و  ،أم مغربية أم تونسية جزائرية ، سواء كانتالفرنسية للتحرير الوطين هو القضاء على كل حماوالت االنفصال

، أن 1944جانفي  28يف " ديغول"اليت قال عنها " برازافيل"سري أعمال و نتائج مؤمتر  جتلى ذلك بوضوح يف

و سوف تأخذ بعني االعتبار عادات و  فرنسا لن تقوم سوى بإصالحات مبنية على قرارات الدولة الفرنسية

  ..احتياجات السكان يف املستعمرات

لتحضري  "لربك"ل ملشروع الذي أسند ، من خال"احللول العاجلة"إدخال " ديغول"و حاولت فرنسا 

غري أن تلك ...إصالحات من شأا أن ترضي اجلزائريني دون أن ختدش مشاعر الكولون و مصاحلهم

فال . و مل حتمل معها أي جديد بالنسبة لسكان مشال إفريقيا و ال حلركتهم السياسةاحملاوالت جاءت متأخرة، 

، و 1945املمارس على الشعب يف أعقاب أحداث الثامن ماي  ، و ال االضطهاد و القمع1944قرارات مارس 

، كان بإمكام توقيف عجلة التاريخ يف طريقها لرفض االستعمار 1947، و ال حىت قانون 1946ال انتخابات 

  ..و حتقيق االستقالل

، ومنت جرأم لدرجة االتصال باحللفاء مباشرة دون املرور فتوسعت دائرة مطالب الوطنيني

و بيان االستقالل املغريب يف احلادي عشر من جانفي  1943اجلزائري للعاشر فرباير فجاء البيان . بالفرنسيني

، لتغري من نظرة مسلمي مشال إفريقيا 1942جوان  19يف " منصف باي"،و اعتالء العرش من طرف 1944

التارخيية، اليت تضمنتها  ماجلميع  أمام مسؤوليا عمارية اليت يتخبطون فيها منذ عقود و لتضعللمشكلة االست

فمطالب البيان جتسدت  . هاصري حرير الشعوب و منحها حق تقرير مبنود و نصوص ميثاق األطلسي، لت

طنية و معها يف كل من اجلزائر و املغرب، حيث لقيت تأييد كل أطياف احلركة الو كأرضية لربنامج وطين 

أمحد "تتجلى يف التعامل مع اإلرث الذي تركه له " الباي منصف"أما يف تونس فكانت مهمة .السلطان املغريب

  .املنبوذ" باي

 زعماء وطنيني يف شىت أرجاء بالد مشال إفريقيا، فظهر كما سامهت احلرب العاملية الثانية يف صنع

فكانت جل مبادراته تتم . اجلزائرية كرمز من رموز الوطنية  إىل واجهة الزعامة خرجاجلديد، و "فرحات عباس"

بالتشاور مع الزعماء الوطنيني يف حزب الشعب و مجعية العلماء، حىت يعطيها الصبغة الوطنية، كما كانت له 

يف مارس : إىل املنطقة الغربية يف مناسبات عديدة و حساسةداخل و خارج البالد، خاصة زيارات ميدانية 

و بعدها يف جويلية من نفس السنة  1944من أجل حتقيق اإلمجاع حول البيان اجلزائري، و يف مارس  1943

 7للمسامهة يف تشكيل خاليا أحباب البيان و احلرية، كرد فعل على اإلصالحات الومهية اليت تضمنها قرار 

 و"احلبيب بورقيبة"ه لفاءات مع كما توجه إىل تونس و فرنسا أين كانت ل".برازافيل"و قرارات لقاء  1944مارس 
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يف باريس ما جعله يكسب عالقات ودية و  الزعيم املغريب عالل الفاسيبزعماء احلركة الوطنية هناك و التقى 

  .أخوية معهم

كأقطاب للحركة املطلبية التونسية، و بعد خلع " املنصف باي"و " احلبيب بورقيبة"و ظهر 

، مل يبقى سوى زعماء الدستور اجلديد الذين حاولوا، رغم كل 1943ماي  7، بعد حترير تونس يف "املنصف"

حماوالت االنشقاق اليت طالت احلزب، نقل صوم إىل احللفاء و الواليات املتحدة األمريكية للحصول على 

  .لكن مل يتحقق هلم ذلك ما دام أن للحلفاء اهتمامات أخرى. حقوق الشعب التونسي

ظروف احلرب العاملية الثانية إىل تالحم قوي و ملفت بني السلطان و  ، فقد أدتفيما يتعلق باملغرب

األمر الذي قوى املغاربة يف مواجهة . شعبه، من جهة، و السلطان و باقي زعماء احلركة الوطنية املغربية

االستعمار الفرنسي، حىت و لو ملسنا يف العديد من احملطات غياب اللمسة الشرعية اليت بقيت تتحكم فيها 

  .فرنسا إىل أبعد حد

أما عن دور حزب الشعب اجلزائري، فقد أظهرت عناصره حنكة يف النضال و جتربة يف طريقة تعبئة 

الشعب، ألا كانت متتلك أسلوب اإلقناع و الشعور بالقوة املعنوية أكثر من ذي قبل، فتجسدت مشاعرها 

شعب الذي تبىن املطلب الشعيب اليت لوحظ على تنظيمها بصمة حزب ال 1945ماي  8هذه يف أحداث 

  .املتمثل يف رغبة اجلزائريني احلصول على استقالهلم

يف  البالد االت اليت عرفتها، ميزا محلة االعتققوال و األرقامحداث، اليت تضاربت حوهلا األهذه األ

تيارت و عني كل من املنطقة الشرقية بسطيف و قاملة و خراطة و عنابة و قسنطينة و املنطقة الغربية يف  

و جاءت يف . 1945، خالل صائفة و معسكر و املرسى الكبريوهران  سعيدة متوشنت و سيدي بلعباس و

سياق األحداث اليت عرفتها مدينة سعيدة يف املنطقة الغربية خالل شهر ماي، و ما نتج عنها من ردود أفعال 

ن الشرق إىل الغرب أظهرت تغلغل األفكار و هذه العدوى اليت انتقلت م. اجيابية داخل مدن الغرب اجلزائري

 Tubert" توبري"و قد محل تقرير  .خمتلف مدن البالدكل حزب الشعب يف الوطنية، و أيضا صالبة هيا 

املشهور،معامل واضحة عن هذه القطيعة اليت جتسدت يف تنافر اتمعني، و أكد يف نفس الوقت على حالة 

  .يالغليان اليت كان فيها الشعب اجلزائر 

منذ بداية احلرب،  للسكان املسلمني اليومية كثريا يف احلياةأثر   االقتصاديالجانب  الحقيقة أنو 

لتساهم به يف جمهودها احلريب، و " فيشي"أدى إىل انعدام الغذاء الذي استحوذت عليه حكومة األمر الذي 

ادي و البشري األيت من أرض املغاربة قد أصبحت لباريس و جبهات القتال املختلفة، األولوية يف كل الدعم امل

الة بشكل ظاهرة البط تر و انتش األجور عند خمتلف الفئات العاملة، ت، و تراجعاملسلمني و ارتفعت األسعار

السوق السوداء، خالل و بعد احلرب، األمر الذي حاولت اإلدارة االستعمارية  ملفت لالنتباه، و انتشرت
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اع خوفا من تكن يف األصل سوى مناورة استعمارية جديدة لتهدئة األوض تداركه من خالل مشاريع سطحية مل

  .طارئأي 

الذين برهنوا يف  صعبة، كانت هينة على السكان املسلمنيإال أن اجلوع و الظروف االقتصادية ال

عربت عن رغبة يف التحرر  1945مناسبات عديدة على قدرم على حتمل ذلك، بدليل أن أحداث الثامن ماي 

نفس .ا لنالتخلص من قيد االستعمار، و مل تكن أبدا انتفاضة جوع كما أراد الفرنسيون أن يصورو و ا

،و مظاهرات الثامن ماي يف تونس 1947و أحداث الدار البيضاء يف  1944املالحظة تنطبق على أحداث فاس 

  .1947أوت  4مبناسبة انتصار احللفاء و إضراب العمال يف 

سكان مشال إفريقيا حيث تقلصت احملاصيل الزراعية ألسباب  بالرغم من معاناةهذا التأثري تواصل 

شىت و قلت البضائع و املواد الغذائية يف األسواق و عند التجار مما ساعد على ظهور سوق موازية استثمرت  

و غطرسة  فظهرت سياسة تقنني املواد الغذائية و بطاقات التموين. كثريا يف بؤس و غنب أهايل مشال إفريقيا

اإلدارة العسكرية اليت كانت حتمي خمزوا احلريب على حساب املواطنني املسلمني ، إذ مل ترتك لإلدارة 

االستعمارية املدنية أي فرصة يف تنظيم السوق الداخلية اليت بدأت ترتاجع شيئا فشيئا إىل حد الوصول إىل 

رية لوال عملية اإلنزال و تدخل الواليات املتحدة األزمة الغذائية اليت كادت تفتك باإلمرباطورية االستعما

  .األمريكية اليت أنقذت فرنسا من الضياع مبسامهاا االقتصادية اهلامة

إال أن ما شد انتباهنا من هذا الكم اهلائل من الوثائق األرشيفية املتعلقة باألمور االقتصادية أن هناك 

إذ وجدنا اختالفات  .شيفية الفرنسية اليت تناولت املوضوعتناقضات كبرية و عديدة بني خمتلف املصادر األر 

إذ ال يعقل أن .كثرية يف األرقام املقدمة من خمتلف املصادر و املصاحل اليت كانت هلا عالقة بالشأن االقتصادي

، بسبب سوء الظروف املناخية، 1941و  1940و  1939تسوء األوضاع الزراعية مع بداية احلرب، خاصة سنوات 

لذلك األمر يتطلب مراجعة دقيقة لكل هذا األرشيف املبين على .دث املصادر عن زيادة يف اإلنتاجو تتح

  .اإلحصائيات املقدمة و اليت تبقى مرهونة بطبيعة املصدر و األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها

بدا واضحا و صعبا  ية الثانية على اتمعات املغاربية يف مشال إفريقيافإن تأثري احلرب العامل اجتماعيا،

من ندرة املواد الغذائية، و املواد الضرورية  الذين عانوا فاأليام تشات على السكان املسلمني. تيف نفس الوق

حىت يتم تزويدهم  رض بطاقات التقنني عليهمالتموين، بسبب ف ستعمال املنزيل، و من متاطل عملياتلال

الة فتحت أبواب املضاربة و االنتهازية أمام السماسرة، الذين روجوا هذه احل.باملواد الغذائية و األلبسة الضرورية

اهود احلريب و  خلدمة كما زاد استغالل ثروات بلدام.وداء اليت أرهقت كثريا السكانالنتشار السوق الس

  .تبقى حمفوظةمصاحل االستعمار الفرنسي  تدعيما للمرتوبول، ما جعل
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و اختذت أشكاال متنوعة جتسدت  العديد من املدن و القرىيف  قياتواصلت معاناة سكان مشال إفري و

. يف انتشار األمراض و اجلوع و ارتفاع عدد البطالني بسبب عجز مكاتب التشغيل توفري أي مناصب عمل هلم

  .فأصبحوا يشكلون قوة هادئة أضيفت إىل األعداد اهلائلة من البطالني

، خالل فرتة  احلرب، نذكر مسألة النمو  اال االجتماعيالقضايا اليت كان هلا وزا يف و هناك من

الدميغرايف، بشكل عام، اليت أقلقت كثريا اإلدارة االستعمارية و الكولون بعدما تضاعف عدد اجلزائريني فيما 

و حتول هذا القلق إىل ختوف عندما بدأ عدد اجلزائريني يتزايد بشكل خميف يف املدن . 1948إىل  1931بني 

فبدأ املستقبل و كأنه يبدو مظلما بالنسبة . ة أنه أصبح يشكل خطرا على الوجود الفرنسي ذاتهلدرج

  .للفرنسيني

رجحت   هذه النقطة كانت من اإلجيابيات اهلامة للحرب العاملية الثانية يف اجلانب االجتماعي، ألا

وجود يف بعض األحيان  من بالرغممشال إفريقيا، و هذا يف معظم مدن  لصاحل السكان املسلمني "العدد"كفة 

اليت بقي العنصر األورويب يسيطر  ، مثال،مدينة وهران احلال يف السكان لصاحل األوروبيني، كما كان فائض يف

ت و أكثر من ذلك، فإن األوروبيني يف األرياف أصبحوا يعيشون حالة من الذعر و اخلوف، سامه. فيها

ية، كما هو احلال يف املغرب، و يف بعض احلاالت اضطروا ملغادرة بقسط كبري يف هجرم حنو املدن الداخل

  .البالد حنو املرتوبول

الوطين للحركة ، أيضا، دورا بارزا يف إعطاء البعد و التونسية و قد لعبت الطبقة الشغيلة اجلزائرية

ة للحصول على ، من خالل فرض وجودها و تأثريها املتواصل على السلطات االستعماريالسياسية يف البلدين

املزيد من االعرتافات بشأن تنظيمها النقايب، و الذي أصبح يشكل يف احلقيقة دائرة من دوائر التكوين 

رابات اليت خصيصا بعد اإلض  أوساط الطبقة العاملة السياسي، ساعدت على نشر الوعي و ثقافة التنظيم يف

  .1956و ماي  1946عرفتها البالد التونسية و اجلزائرية يف أوت 

و يف األخري ميكننا القول بأن احلركة الوطنية يف بالد املغرب العريب قد استفادت من عملية نزول قوات 

ألن وجود قوات كبرية .احللفاء على أراضيها و لو أا دفعت الثمن غاليا يف اجلوانب املعيشية اليت ظلت قاسية

لعدم التعرض " األمان"عطت الوطنيني نوع من حبجم تلك اليت كانت موجودة فوق أراضي مشال إفريقيا،قد أ

ملخاطر من اجلانب الفرنسي، حىت ولو أن يف بعض األحيان كانت املواقف األمريكية غامضة و بعيدة عن 

و ما ميكن لألرشيف أن يكشفه من بشاعة اجلرائم .القيم و املبادئ اليت تغنت ا جراء لقاء األطلسي الشهري

من طرف اجلنود األمريكيني ال ميكن للواليات املتحدة أن تعوضه و لو افتدت بأعز املرتكبة يف حق املسلمني 

و قد يكون للموضوع أمهية يف املستقبل إذا ما فتحت  .ألن احلياة البشرية مهما كانت ال تقدر بثمن. ما متلك

  ..كل أرشيف هذه املرحلة أمام الباحثني
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ع احلرب العاملية الثانية مل حيدث تأثريا مباشرا يف ، أن اندال"أمحد حمساس"يرى البعض من أمثال كما 

و هذا يف حد ذاته . فيوليت-صاحل احلركة الوطنية اجلزائرية، بالتحديد اليت كانت متأثرة بفشل مشروع بلوم

يعترب إحدى انعكاسات احلرب السلبية، ألنه مل يؤد إىل نتيجة ملموسة ختدم مصلحة احلركة الوطنية سياسيا 

  . املراحل األوىل من احلربعلى األقل يف

أي أن . هكذا نستنتج مما تقدم أن احلرب العاملية الثانية قد أثرت بعمق على سكان مشال إفريقيا

التأثري وصل إىل القرى و املداشر و الدواوير، ألن مظامل االستعمار و مظاهر احلرب و انعكاساا؛ هي اليت 

من التضامن الوطين و املغاريب املشرتك مسح هلم بأن يتحولوا به دفعتهم إىل الشعور مبشاكلهم و تكوين نوع 

من هنا جندت كل طاقات شعوب مشال إفريقيا السياسية و . حنو العمل املنظم داخل احلركة الوطنية الشاملة

االقتصادية و االجتماعية و دفعتها إىل إدراك طبيعة االستعمار الفرنسي و بالتايل االلتفاف حول زعماء هذه 

  .املتمثلة يف حتقيق االستقالل" الفكرة الوطنية"احلركات لتجسيد 

إىل  منرشدهف، سياسي و اإليديولوجي لسكان مشال إفريقياالذين يهتمون بالتطور ال أما من الباحثني

حول احلالة العامة  و غري الفرنسية، خمتلف التقارير اليت قامت بإعدادها خمتلف املصاحل األمنية الفرنسية

قد نضع هذا يف . مني، و شهادام املختلفة، و أيضا شهادة الوطنيني الذين انضموا إىل صفوف أملانياللمسل

إن دراسة .نفس خانة دراسة احلصص األملانية اليت تبث عرب اإلذاعات أو خمتلف أشكال الكتابات الدعائية

يف الفرنسي للحقبة املدروسة متقصية جتاه خمتلف االجتاهات صعبة نوعا ما نظرا لوجود كم هائل من األرش

 .لذلك فاألعمال ال ميكن أن تكون سوى مؤقتة.حتت طائل املمنوع
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  �ـــــ�در ار�	
	ـــــ��ا�: أو�
  
  
  

  رــ� ا��زا�ــ� �ـــق ار�	
	ــــا�و��� .1
  

 رانـــة وهــح واليــف مصالــأرشي -  أ
 

1- Séries  I : Affaires Musulmanes 1837-1961 : 
 
 

� Boite N° 197, relative à l’analyse de la presse indigène d’Algérie. 1939-1942. 
� Boite N° 201, contenant les bulletins mensuels du centre d’information et  d’étude département d’Oran 

1939-1945. 
� Boite N° 1413, manifestations du PPA à Oran, Mai 1945 et 1946. 
� Boite N° 1439, contenant des documents divers sur la défense nationale 1931- Et la  guerre de 1939 : 

mobilisation agricole- mesures de police- états de  défense 1942-1943 
� Boite N° 2260. I1 : Les Réformes. Centre d’information et d’étude, ainsi que les  notes  sur l’Oranie 

1937. 
� Boite N° 2261. I 21, Presses Nationaliste Musulmanes 1935-1961. 
� Boite N° 2262, contenant les folios du carnet B relatif aux victimes civiles des 8- 9  et 10 et 11 

novembre 1942. 
� Boite N° 4063. I 14, ayant trait aux Scouts musulmans 1941-1944, et l’étoile sportive musulmane 1940, 

ainsi que la jeunesse musulmane 1936-1946. 
� Boite N° 4473, I 5. Politique Indigènes 1918-1942- Partis politiques musulmans 1938-1943 et Presses 

indigènes (journaux interdits 1933-1942). 
� Boite N° 4476. I 4 : Surveillance des Indigènes 1939-1945.Contenant des rapports sur les communes 

mixtes et sur le cheikh El Ibrahimi, ainsi que le retour des prisonniers de guerre. 
� Boite N° 4477, I 10. sur la surveillance des indigènes 1936-1944, la dissolutions des délégations 

financières 1943, partis politiques et le manifeste du peuple Algérien, confréries religieuses 1942-1944. 

ا���ــــ�در:ا���ـــــــم اول   
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� Boite 4479, I 15. Affaires des communes mixtes. 
� Boite N° 4480, I 11. Affaires divers et états d’esprit des populations  musulmanes 1937-1944, à Oran-

Tiaret-Mascara- Tlemcen- Sidi Bel Abbes et  Mostaganem. 
� Boite N° 4481, I 20, Partis politiques musulmans 1938-1944 et PPA, ainsi que Djemia El Falah 

Oranaise 1939-1942. 
� Boite N° 6987. I 2 : Nationalisme Algérien, comprenant : Les Oulémas réformistes. 
 

2- Sous Séries 1 F : Sûreté Générale 1832-1957. 
                 
� 1F 273 : Mouvements Sociaux 1894-1949. 
� 1F 291 : Mouvements Sociaux 1894-1949. 

  

  رــة الجزائـــح واليـــف مصالــأرشي - ب
 
� A.W.A, Préfecture d’Alger, CIE N° 765, Alger, du 25 mai 1939. 

  
  �ــ� �ر��ــ� �ــــار�	
	 قــــا�و���  .2

  
 ANOM)أيكس(األرشيف الوطني لما وراء البحار  -  أ

 
� ANOM, GGA, Aix en Provence, 2Cab/12, commissions propagande “anti-françaises”. 
� ANOM, GGA, 3Cab/3, Arrêtés des 11 et 13 septembre 1939. 
� ANOM, GGA, 3Cab/3, Circulaire du GG N°1348/ME, du 03 octobre 1939. 
� ANOM, GGA, 3Cab/3, Exposé des mesures importantes d’ordre économique prises entre le 1er et le 

08 octobre 1939. 
� ANOM, GGA, 3Cab/3, Circulaire N° 10740. 
� ANOM, GGA, 3Cab/3 travailleurs indigènes volontaires pour la métropole décembre 1939- juillet 

1940- Démobilisation- Ecoute des postes étrangers. 
� ANOM, GGA, 3Cab/3, Télégramme officiel, Alger-Rabat, 10 aout 1940. 
� ANOM, GGA, 3Cab/3, Secrétariat d’état au ravitaillement, N° V3186-SEF, Vichy le 21 octobre 

1940. 
� ANOM, GGA, 3Cab/3, Télégramme de Tunis 758242140 du GG/Alger. 
� ANOM, GGA, 3Cab/3, Note sur le ravitaillement de l’Algérie durant la campagne 1940-1941 de 13 

pages 
� ANOM, GGA, 3Cab/3, Etat français, Vichy le 28 novembre 1940, conférence économique nord-

africaine. 
� ANOM, GGA, 3Cab/3, Communiqué à la presse, A/s restriction dans la consommation du café, 

N°1280 CC, du 6 septembre 1940. 
� ANOM, GGA, 3Cab/4, Document adressé au Général Noguès, juillet 1940. 
� ANOM, GGA, 3Cab/4 Rapports de police et de renseignement : attaque anglaise de Mers-el Kébir. 
� ANOM, GGA, 3Cab/29 Influence Italienne et propagande, rapport sur la politique italienne 1931-

1937, au Maroc et en Algérie. 
� ANOM, GGA, 4Cab/1, Ravitaillements en Blé et en soude- récoltes en Algérie.. 
� ANOM, GGA, 4Cab/2, Bulletin hebdomadaire et politique économique 1939-1940. 
� ANOM, GGA, 4Cab/3, Etat d’esprit des indigènes 1939-1940. 
� ANOM, GGA, 4Cab/17, Rapport dactylographié de 42 pages   -« L’Algérie de demain » - de Ferhat 

Abbas du 10 avril 1941 présenté au maréchal Pétain. 
� ANOM, GGA, 4Cab/17, Résidence générale de la République française au Maroc, 1939-1940-1941. 
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� ANOM, GGA, 5Cab/1 Dossier relatif au général Weygand. 
� ANOM, GGA, 5Cab/2 Rapports des préfets, situation générale, bulletin mensuel. 
� ANOM, GGA, 5Cab/6 Conférence nord-africaine sur le ravitaillement, 1942-1943. 
� ANOM, GGA, 5Cab/66 Activités indigènes dans le département de Constantine. 
� ANOM, GGA, 6Cab/3, Dossier relatif aux rapports Darlan-Giraud. 
� ANOM, GGA, 6Cab/4 Dossier relatif a l’Amiral Darlan. 
� ANOM, GGA, 7Cab/29,  Ravitaillement 1941-1943. 
� A.N.O.M, GG.A, 7cab/29, Préfecture d’Alger, du 24 février 1943, difficultés en ravitaillement en 

blé et farine des communes du département. 
� ANOM, GGA, 7cab/29, Commandement en chef français civil et militaire,  Alger le 25/02/1943. 
� ANOM, GGA, 7cab/29, Secrétariat à la production N° 358/p2, du 25/02/1943. 
� ANOM, GGA, 7cab/29,  Direction des T.P, Alger le 20 février 1943. 
� ANOM, GGA, 7cab/29, , Commandement en chef français civil et militaire, section de la santé du 

1er mars 1943. 
� ANOM, GGA, 7cab/41, A/S Tissus américain, Constantine, D.E.S, du 24 juin 1943. 

� ANOM, GGA, 7cab/41, note verbale, A/S du ravitaillement du lait. 
� ANOM, GGA, 7Cab/41 Ravitaillement  marchandises fournies par les alliés, statistiques 1943-1944. 
� ANOM, GGA, 7Cab/48 Affaires musulmanes- Activités des forces alliées. 
� ANOM, GGA, 8Cab/48, DGSN/ DRG, section AFN, Malaise Tunisien, du 17/10/1946. Sur la 

politique américaine. 
� ANOM, GGA, 8Cab/57, ALG, rapport sur les évènements récents survenus en Tunisie, Alger, le 03 

septembre 1946. 
� ANOM, GGA, 8Cab/57, rapport sur les évènements récents survenus en Tunisie, Alger, le 31 aout 

1946. 
� ANOM, GGA, 8Cab/57, Office du Gouvernement Général de l’Algérie, Paris le 10 juillet 1946. 
� ANOM, GGA, 8cab/97, Préfecture Oran,  du 21/07/1945, A/S propagande anglaise. 
� A.N.O.M, GGA, 8Cab/97, Résidence générale de la R.F au Maroc, CC/Je, secrétariat politique, 

Rabat, le 23 juin 1947. 
� ANOM, GGA, 8cab/106, E.M, 5ème  bureau.., Alger le 18 juin 1945, rapport de 3 pages. 
� ANOM, 8cab/106, E.M, 5ème bureau, Ingérence étrangère dans le sud Constantinois, Alger le 18 juin 

1945. 
� ANOM, GGA, 8Cab/106 Activités alliées en Algérie et Italienne et Espagnole – Dossier Sionisme. 
� ANOM, GGA, 8cab/106, Préfecture d’Alger, du 16/09/1945, A/S, d’une lettre du congrès juif 

mondial. 
� ANOM, GGA, 8cab/106, document daté du 6 décembre 1945 de Constantine. 
� ANOM, GGA, 8cab/106, Constantine, activité de la NOSA (Nouvelle organisation sioniste 

d’Algérie). 
� ANOM, GGA, 8cab/106, Police des Renseignements Généraux, district Alger, N°444. 
� ANOM, GGA 8cab/106, 19ème  corps d’Armée, Constantine  du 5 juillet 1945. 
� ANOM, GGA, 8cab/106, Préfecture de Constantine, CIE N°816, du 16 avril 1945. 
� ANOM, GGA, 8cab/106, Ministère de la guerre, DCMI, pour L’AFN.., du 15 juin 1945. 
� ANOM, GGA, 8cab/106, LB/EN, N°1504/CDP, Alger le 31 juillet 1945. 
� ANOM, GGA, 8cab/106.., département  Alger, P.M, 1ère  brigade, activités Britanniques en A.F.N, 

du 27 juin 1945. 
� ANOM, GGA, 8cab/106, département  Alger, compte rendu signé du General Pierre Weiss. 
� ANOM GGA, 8cab/106, Source Mme X.., Très sûre...Du 9 aout 1945. 
� ANOM, GGA, 8cab/106, Note sur les activités Britannique en Algérie, rapport de Dix (10) pages. 
� ANOM, GGA., 8cab/106, DST, N°342, Alger le 21 janvier 1946. 
� ANOM, GGA, 8cab/106, Conférence organisée par le Karen Kaymeth Leisrael sur le sujet « La 

Palestine et le Proche-Orient », Alger le 27/01/1946. (3pages). 
� ANOM, GGA, 8cab/106, 5ème  bureau, ingérence étrangère en AFN. 
� ANOM, GGA, 8cab/106, Activités politiques d’inspiration régionaliste. 
� ANOM, GGA, 8cab/106, Réunion de la nouvelle organisation sioniste d’Algérie, sous la présidence 

de Dokhan Gilbert. (2pages). 
� ANOM, GGA, 8cab/106, A/S activité anglaise, Claverie et Mise.., EX.7 n° 2. 
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� ANOM, GGA, 8cab/106, Alger le 11 avril 1946. 
� ANOM, GGA, 8cab/106, Télégramme American, A AY/RW, by the ARMY AIR FORCE, 

detachment/82, APO 497 US ARMY, 9 June 1945, note traduite. 
� ANOM, GGA, 8Cab/125 Dossier relatif à la Tunisie et au Maroc et à « L’empire ». 
� ANOM, GGA, série 81F 2512 K Fonds du ministère d’état chargé des affaires Algériennes,  rapport 

confidentiel. 
� ANOM, GGA, Série H, 1H24,  rapport confidentiel du cabinet du GGA, Le paysannat situation 

politique, économique et sociale. 
� ANOM, GGA, Série H, 1H32, affaires indigènes et musulmans, rapport sur la situation des 

indigènes en 1939. 
� ANOM, GGA, série H, 1H38, SGI- Algérie, extrait de la feuille d’informations quotidiennes Alger, 

datée du 14 mai 1940. 
� ANOM, GGA, Série H, 1H38, sources du 2ème bureau qui attestent du loyalisme de la population 

indigène. 
� ANOM, GGA, série H, 1H38, affaires indigènes et musulmanes, sous-dossier propagande 

Allemande 1938-1944. 
� ANOM, GGA, Série H, 9H32, rapport hebdomadaire du 7 octobre 1939, faisant état de l’arrestation 

par le Préfet d’Oran de 16 refugiés espagnols pour propagande révolutionnaire. 
� ANOM, GGA, série H, 9H32, Rapports hebdomadaires de la direction de la sureté générale, 

septembre 1939. 
� ANOM, GGA, série H, 9H32, Lettre transmise le 18 février 1942 par courrier confidentiel au GGA. 
� ANOM,  GGA, série H, 9H40, commissariat de police, commune de Jemmapes, sous-préfecture de 

Philippeville, du 1er  octobre 1943. 
� ANOM, GGA, série H, 9H40, Rapport de l’administrateur détaché à Mila, date du 22 mars 1944. 
� ANOM, GGA, série H, 9H43, DSP, la politique italienne en zone française du Maroc, octobre 1938. 
� ANOM, GGA, Série H, 9H43, rapport du sous-préfet de Tizi-Ouzou au Préfet d’Alger daté du 12 

décembre 1942. 
� ANOM, GGA, Série H, 9H43, bulletins de renseignements du 26 octobre 1940 et du 8 aout 1942. 
� ANOM, GGA, série H, 9H44, Note secrète de Berque jointe à la demande de dissolution des AML, 

du 26 avril 1945. 
� ANOM, GGA, série H, 11H51, affaires indigènes et musulmanes, bulletin d’information N°7. 
� ANOM, GGA, série H, 11H51, affaires indigènes et musulmanes, bulletin d’information quotidien 

établi par les services du Gouvernement général. 
� ANOM, GGA, Série H,  12H13, commission d’études économiques et sociales musulmanes, avril-

juin 1943. 
� ANOM, GGA, Série H, 12H13 et 12H23, note rédigée par le général Weygand vers la fin septembre 

1941. 
� ANOM, GGA, série H, 29H34, rapports franco-italiens en Afrique du nord 1935-1945, du 18 

septembre 1939, établie par la direction de la sureté générale du GGA sur activité italienne. 
� ANOM, GGA, Série H,  29H35, note du directeur des affaires musulmanes et des territoires du sud, 

adressée au directeur de service de presse et d’information d’Alger le 23 octobre 1943.  
� ANOM, GGA, Série H, 32H6, Situation politique et économique du Maroc, septembre 1939. 
� ANOM, GGA, fonds Oran, série 81F-782. 
� ANOM, GGA, Série H, 32H6 rapports politiques et périodiques de presse, situation politique et 

économique du Maroc. 
� ANOM, GGA, série K, 1K76, note du préfet du 14 janvier 1939. DAF----Orts gruppe Algier, 

patronné par le consul général. 
� ANOM, GGA, 1K 250,  sous-direction des territoires du sud, annexe de Biskra et le poste d’Ouled 

Djellal. 
� ANOM, GGA, série K, 1K 250, directions des affaires indigènes et des territoires du sud, Cabinet du 

GGA. 
� ANOM, GGA, série K, 1K 250, directions des affaires indigènes et des territoires du sud, bulletin 

d’information  du 24 oct.1939, concernant les communes de : Marnia, Djidjeli, Akbou, Tebessa. 
� ANOM, GGA/Service d’information et de Documentation/Articles de presse française ou étrangère 

concernant l’Algérie. 
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� ANOM, GGA, T.O.M, Gendarmerie nationale, légion du Maroc, compagnie de Fès, section 
d’Oujda, N° 217/4. 

� ANOM, GGA, T.O.M, Rapport sur la contrebande et l’action nationaliste au Maroc français et sur 
les évènements de la zone espagnole.  

�  ANOM, GGA, T.O.M, En réponse au rapport suscité, le Préfet d’Oran a envoyé une réponse 
rassurant le gouverneur général d’Alger.  

� ANOM, GGA, Annuaire statistique de l’Algérie, 1954. 
� ANOM, GGA, Lettre du sous Préfet de Sidi Bel Abbes au préfet d’Oran datée du 07 février 1920, 

contenu dans le registre des copies-lettres 1925-1935. 
� ANOM, GGA, Lettre du maire de Mercier Lacombe au sous préfet de Sidi Bel Abbes en date du 12 

juillet 1925 contenu  dans le registre des copies lettres 1925-1935. 
� A.NOM, GGA, Fonds d’Oran, série continue, rapport sur les incidents ayant émaillé le match de 

football du 4 octobre 1942 entre le club musulman de Sidi Bel Abbes (USMBA) et l’équipe de 
Mostaganem,  

� ANOM, GGA.., LB/EN, N°1504/CDP, rapport de cinq (5) pages.., ingérence étrangère en Algérie, 
Alger du 31 juillet 1945. 

� ANOM, GGA, Cabinet politique et diplomatique, A/S des activités alliées en Algérie. 
� ANOM, GGA, Rapport de deux (2) pages.., Alger le 9 avril 1945 (A/S des activités politiques et 

diplomatiques.) 
� ANOM.., GGA, DST, bordereau d’envoi N°2059/2..du 23 avril 1946. 
� ANOM, GGA, DST, service de la surveillance du territoire, N°37.A.40, Oran le 11 janvier, 1946. 
� ANOM, GGA, Cabinet du G.G. d’Algérie, note pour Monsieur ALDUY. 
� ANOM, GGA, Constantine, Etat-major du 2ème  bureau, N°555/AN, du 10 juillet 1945. 
� ANOM, GGA, Alger le 18 juin 1945, Etat-major du 5ème  Bureau. 
� ANOM, GGA, note de renseignement sous le sceaux confidentiel. Un rapport de 2 pages, courrier 

N° 5515 date du  20/07/1945. 
� ANOM, GGA, Quelques aspects des problèmes économiques et sociaux, imprimerie Bacconier 

frères, Alger, 1957. 

 

  SHD)ســباري( اعــي للدفــف التاريخــاألرشي - ب

 
� SHD, série 2B100, Service Historique de l’Armée de l’Air, , dossier collaboration franco-

britannique outre mer. 
� SHD, série F60/819, secrétariat général de la présidence du conseil, questions communes à 

l’ensemble de l’AFN, questions politiques, bulletin d’information N°3, situation du 1er au 8 
septembre 1939.  

� SHD, série 3H159, Maroc, Cabinet militaire de la résidence générale, , bulletin de renseignements 
politiques et économiques du 23 au  29 juin 1940.. 

� SHD,  série  3H159, Maroc bulletin de renseignements politiques et économiques du 9 au 15 juin 
1940. 

� SHD série 1N 37, état-major du général Georges, daté du 1er novembre 1938. 
� SHD, série 2N 22 , séance du CPDN du 8 décembre 1937. 
� SHD, série 2N24, séance du CPDN, du mois de décembre 1937. 
� SHD, série 2N 25, séance du  CPDN du 24 février 1939. Les évaluations sont données à l’état-major 

par le consul de France à Tripoli. 
� SHD, série 2N65, CSDN, section K, note du 23 janvier 1937, possibilités de ravitaillement en 

armements des troupes opérant en Afrique du Nord. 
� SHD, série 2N 66, lettre du 18 décembre 1936. 
� SHD, série 5N 583, Cabinet du ministre  de la défense nationale. 
� SHD, série 7N 2756, FAM, Fonds attaché militaire - Espagne-, lettre du 23 avril 1940 du MAE 

signée par le sous-directeur de la section Europe, Hoppenot au général Noguès se fondant sur la 
lettre du 19 avril de Pétain. 

� SHD, série 7N 2756, FAM- Espagne, télégramme chiffré N° 102, envoyé de Madrid par l’attaché 
militaire au ministère de la guerre, le 15 juin  à 13 h 14, reçu le 18 juin à 2 h 15, diffusé le 18 à 7 h. 
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� SHD, TOAFN, série 5N579, dossier 2, cabinet du ministre coopération militaire franco-britannique. 
� SHD, TOAFN, série 27N 222, renseignement bureau politique, « Notice sur les mouvements 

politiques indigènes », classé « Secret ». 
� SHD, TOAFN, série 23N 226, note N° 31  134 du général Noguès, datée du 23 avril 1940. 
� SHD, TOAFN, série 27N194, dossier N°2, note du général Noguès N°18, cabinet au président du 

conseil, Ministre des affaires étrangères, note faisant suite à une communication du maréchal Pétain 
du 28 février 1940. 

� SHD, TOAFN, série  27N 194, journal de marche du général Noguès, septembre 1939-juin 1940. 
� SHD, TOAFN, série 27N 194, télégramme officiel N° 59, du général Noguès. 
� SHD, TOAFN, série 27N194, télégrammes N° 47- 48 du général Noguès du 14 juin 1940 destiné au 

MAE. 
� SHD, TOAFN, série 27N 197,  Le déficit est de 692 wagons-citernes. 
� SHD, TOAFN, série 27N 200 et série 27N 222, du 16 juin 1940, note pour le secrétariat de la 

défense nationale en Tunisie.  
� SHD, TOAFN, série 27N217, lettre du ministère des affaires étrangères au général Jamet, secrétaire 

général du CSDN. 
� SHD, TOAFN, série  27N218, dossier N°1, bulletin d’information du 2éme bureau, B.R N° 39 du 14 

février 1940, émanant du service général de l’information en Algérie.  
� SHD, TOAFN, série 27N 218, bulletin d’information du CQG, septembre-décembre 1939. 
� SHD, TOAFN, série 27N 224, Théâtre d’opérations d’Afrique du Nord, note 17 755 /3 du 19 

décembre 1939, du général Noguès au général Gamelin.  
� SHD, TOAFN, série  27N 224,  journal de marche du général Noguès déclarant qu’il y a eu 2 morts 

et 9 blessés à la date du 26 septembre 1939. 
� SHD, TOAFN, 27N 226, note du 19 mai 1940 du général Noguès au général commandant en chef 

les forces terrestres. 
� SHD, série 7N3434, Etat-major, section d’Afrique, Note d’ensemble du 31 mars 1939 de l’Etat 

Major d’Afrique sur la situation internationale. 
� SHD, état-major de l’Afrique du Nord, carton N° 7, note sur l’importance de l’ensemble : Espagne, 

Maroc espagnol. 
� SHD, série 1P33, ministère de la défense nationale,(General Weygand puis amiral Darlan), 

secrétariat de coordination ; rapport adressé au Conseil supérieur de la France d’outre-mer le 9 
février 1939. 

�  SHD, série 2N67, section K du CSDN, la 12e direction est chargée de la fabrication des armements.  
�  SHD, série 7N4133, Etat-major section d’Afrique,. 
� SHD, série 2N210, CSDN, 3e section, article 8. 
� SHD, CMDN, article 29 de la Loi du 11 juillet 1938. 
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  ســ� �و�ـــ� �ـــق ار�	
	ـا�و��� .3
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  ـ�تـاطرو,ــ:أو�

  
  األطروحـــــات باللغـــــة العربيــــة .1

  

  رسائــــــل الدكتـــــوراه - أ
  

من الظهور إىل املواجهة مع احلركة الوطنية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه،   1945- 1940، احلركة الديغولية يف اجلزائر )لزهر ( بديدة .1

 .2010- 2009لعاصمة، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية، اجلزائر ا

، 1954-1919، احلياة السياسية مبنطقة سيدي بلعباس من اية احلرب العاملية األوىل إىل اندالع الثورة التحريرية )علي( بن حويدقة .2

 .2009-2008بلعباس،  رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة سيدي

 .، رسالة دكتوراه1939-1912غرب ، تنظيم احلماية الفرنسية يف امل)حممد(  خير فارس .3

، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة 1947-1866، اجلزائريون و اإلدارة احمللية االستعمارية يف عمالة وهران ) كرمي( ولد النبيه .4

 .2006بلعباس،  سيدي

  

  رسائــــــل الماجستيـــــــر  - ب
  

يف احلديث و املعاصر، كلية اآلداب و الفنون و   سالة ماجسترير اندون املغاربة أثناء احلرب العاملية األوىل، ، ) مانع(األجنف  .1

 ).ص 323.( 2007- 2006اإلنسانيات، فسم التاريخ، جامعة منوبة، تونس، 

يف تاريخ العامل املتوسطي و حضارته، جامعة  رسالة ماجستري، 1946- 1943، حمتشدا قفصة و القطار )حممد الطاهر(الرحوي  .2

 ).ص 250.( 2012-2011وبة، تونس، من

رسالة لنيل ،  1951-1939يف عمالة وهران  الدميقراطيةحركة انتصار احلريات –نشاط حزب الشعب اجلزائري ، )اجلياليل(  بلوفة .3

 ).ص 320(، 2001، جامعة وهران، شهادة املاجستري

من خالل املصادر  1956- 1952البورقييب مبنطقة أقصى اجلنوب التونسي  -، املقاومة املسلحة و اخلالف اليوسفي) حممد( ذويب .4

 ).ص 198. (2010-2009، جامعة منوبة، تونس، رسالة ماجستريالشفوية، 

يف التاريخ  رسالة املاجسترياالستيطان و النظام اإلداري احمللي يف اجلزائر، منوذج بلدية عني متوشنت املختلطة، ، )كرمي( ولد النبيه .5

 ).ص 278(، 2001، جامعة وهران احلديث و املعاصر 

  

  مذكــــرات الدراســـات العليــــا -ت
  

اطرو,ـ�ت و :ا���ــم ا����ـث
 ا�����ت   
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يف التاريخ احلديث  شهادة الدراسات املعمقة، أزمة اخلمور باجلزائر و انعكاساا االجتماعية و السياسية، مذكرة )أمحد(عبيد  .1
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 ).ص 217. ( 2005-2004، تونس،  يف التاريخ املعاصر، جامعة منوبة الدراسات املعمقة

  

  األجنبيـة األطروحـــــات باللغـــــة.2
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1. P. (Michel). Les Français au Maroc entre 1925-1955 face à la montée du nationalisme marocain. 

Thèse Magister en histoire, Nice 1991 
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  - 38: براجني

  41:بيشون ستيفان

  

- ت -  

- 84- 83- 82- 81:تشرشل ونسطن

115-121-122 -142 -185-

187-194-251 -276 -277-

278-280-311  
  290: متزايل 

  .206- 202:توستان

  

  - ث -

  - 139- 111-53: ثامر احلبيب

-ج -  

  43-41:جاويش

  77- 66): اجلنرال(جورج 

  70: جوردان

  311-302:جوليان

  -201- 199):جنرال(جوان ألفونس 

215-238-239 -241 - 250-

251  
  .199- 197- 193-192: جوس

- 194- 189- 188):جنرال(جريو

195-198-209 -214 -221-

225-226-227 -235 -238-

241-251-253 -278 -279-

290-292-294 -295 -311-

326-333  

  

-ح -  

  - 43- 4:حانبة حممد

  44- 43- 42:حانبة علي

  

  - 45- 44: املاطري

  -110-46: املنجي سليم

  - ب -

  318- 315-314-313-109: بالفراج

  311-262-261 -238-210-191):جنرال(باتون 

  12: دبوانكاري ريدمون

  .405:بن أشنهو عبد اللطيف

  267): شيخ العرب(بن قانة 

  26-19: بن كحول

  21:بن امي

  290- 271- 127-92-26- 21:بن جلول

  329-328-86): تونس(بن يوسف صالح 

-251- 211-209- 94- 35): امللك(بن يوسف حممد 

315-317-320 -331 -  

  21:بلحاج

  -138-52-25: بلوم ليون

  - 108-93: بوخرت بن علي

  - 125- 124-123: بودوين بول

  .346: بوجار

  290: بومنجل

  .27: بورد بول

-254-138-110-56-55-46-45: بورفيبة احلبيب

255-256-310 - 321-322-323 -324-326-

327-328-329 -331 -425.  

  20:بوكوشة

  -141-103- 65: بونسي فرانسوا

  278: بونيي دي الشابال

- 125- 121-114-83-73-72-71): املارشال(بيتان 

129-134-137 -139 -140-143-146-147-

188-191-192 -194 -203-206--215 -216 -

221-222-228 -230 -238-241-243-247-

248-276-277 - 290-291-422.  

  294-290: بريك أغسطني

  - 357-333-332: بريك جاك

-327- 322- 296- 295-290-289- 69- 48:بريوتون

332-333-337 -  

  70: بيغبيدر

  - أ -

  360: أبريال

  -199: أبو الكري جوزي

  20: أبو شعيب الدكايل 

  .390-389-384- 369: روبري. أجرون ش

  -109-105- 43- 34: أرسالن شكيب

  .199- 196: أسيت دي الفيجري

  75): اجلنرال(أسنسيون 

  .193-192: أشياري

  27: أغسطني برنارد

  43:أغايف أمحد

  190:ألريش جواكيم

  191:أندرسن

  81: أيرونسايد

  27 :إيثيان أوجان

- 197- 196-195-189 :إيزاور دوايت

200-209-211 -217 -233-236-

256-290  

 -241-230- 228- 225 ):جنرال(إيستيفا 

253- 428  

  .206- 202: األب تريي

  40: األفغاين مجال الدين

  56-18-15:األمري خالد

  301- 258-391-131: اإلبراهيمي البشري

  56-18: ابن باديس

  43:الباروين

  .290- 289: التبسي العريب

  331: اجلالوي

-49 - 38- 37- 34: اخلطايب عبد الكرمي

51 -52 -56 -401.  

  40: السنوسي حممد

  51: الشاذيل خري الدين

  -44-43-42-41: الثعاليب

  330-54:الفاسي عالل

  16:الفياليل عبد اهللا

  273- 129- 19: العقيب

  304-258-330-20: الورثالين فضيل

  290-289-23: املدين توفيق
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  -ق-
  24- 23:قاسطون دومرغ

  - 27:ليونقمبيتا 

  - 213- 79: الموريسيار

  - 182: ليون

  -94: لورمال
 

  -ك-
  62): أمريال(كاستكس راؤول 

  23: كامبون جول

-298- 292- 187):حاكم عام(كاترو

299-303-333 -337 -  

  .207-202: كاركاسون روجي

  41: كرمييو

  .439-283 - 261: كالرك كولني

  .202-200-197: كالرك ويليام مارك

  .421: كيتويل

  -ل-
  96: بون إيريكال

-228- 215- 124-65: الفال بيار

245-  

  19: الفيجري

  369: الكروا

  88): رئيس(لوبران ألربت 

  -134 - 89- 86: لوبو جورج

-196- 193- 192: لومقر ديربوي

198.  

  .371-368: لوين

-147- 37- 32- 31- 30- 28: ليوثي

401-403  

  35: لوسيان سان
  

  -م -
  .383: مارل بول

  295:ماركس كارل

  - 336-255 - 194): جنرال(ماست 

  .382: ماك ماهون

  270- 48- 47: حممد علي

  270: حمود الثاين

  -330 - 304):األمري(خمتار اجلزائري 

-52-51-25-16: مصايل احلاج

129-130-205 -221 -258-

289-292-296 -297 -301  

  56: مكوار أمحد

 -س -

  185:ستالني

  - 127- 13: سعد اهللا

  302-290): الرائد(سعدان 

  -138: سوستيل جلك

  .385-384: سريا جون

  301-299- 298-297-290:سايح عبد القادر
  

-ش -  
  289: شاتل إيف

  305- 304: شاتنيو إيف

  .368: شارين جون بول

  .434: شوفايل لويس

  -11:شوطان كاميل

  190-142-141-123- 110- 65): الكونت(شيانو 
  

-ص -  
  41:صفر البشري

  -36: شنغهاي

  -141: الشلف

  -155: شنتوف

-ط -  
  71: طوريس عبد اخلالق

  

  -ع -

  - 29- 28: عبد احلفيظ

  40: عبده حممد

  290: عسلة حسني
  

  -غ -
  

  122- 121-70-68: غاملني موريس 

  67: غيوم الثاين

  

  -ف -
  86: فافل أرشيبالد

  -75-74-73- 72-- 71-67-65): اجلنرال(فرانكو 

- 248- 245-220-201-127- 92- 26:سفرحات عبا

249-258-286 -287 -288-289-290-291-

292-293-294 -295 -296-297-298-299-

300-301-307 -327 -374  

  - 144- 139: فون شتولبناغل

  .389: فريي جول

  25:فيوليت موريس

  
  - 255: فرحاتحشاد 

  24: محو حاج

  330: حسني حممد األخضر

 

-خ-  
  10: خوجة محدان

-د -  
- 77- 67- 66- 63): أمريال(دارالن فرانسوا 

79 -80 -82 -116-189-199 -200-

201-214-215 -216 -221-223-

235-241- 277 -278 – 279- 

287-294-443.  

  - 293-290 - 220:دباغني ليامني

  - 24: ديبارمي

-114-85-84-83 ):اجلنرال(ديغول شارل 

115-116-117 -118 -120-121-

123-126-137 -140 -143-145-

146-187-188 -192 -193-194-

195-196-199 -202 -209-211-

216-217-222 -223 -226-227-

235- -247 -251-253-254 -276-

277-278-280 -284 -292-296-

298-301-302 -311 -315-333-

335-336-337 -338 -339-342-  

-88- 87- 78- 77- 66- 63: دالدييه إدوار

100-119-121 -123 -  

  27: دلكاسي ثيوفيل

  

  -ر -
  - 109-107: مراجف بالقاس

  28: ريقنو

  .193-192: ريقولت

- 123- 121- 86- 78- 73: رينود بول

124-137-142 -276 -277  

-185- 142- 86): الرئيس(روزفلت فرانكلني 

187-188-195 -196 -204-209-

234-239-246 -249 -251-252-

278-280-286 -288 -311-312  

- 232- 190-189-185:رومل إروين

234-236-237 -  

  190- 111- 109: ريبنرتوب

  

  71: مكي الناصري
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-196-193- 192- 186:موريف روبري

197-198-246 -247 -249-250-

275-281-291 -292 -294-295  

-82-76-66-65-64-60:موسوليين

112-123-138 -  

141-142-  

  - 31: موالي حفيظ

  - 29: موالي يوسف

  - 230- 226- 189-185:مونقومري

  11:ميشالن

  - 328- 327- 277:منداس فرانس بيار

  254- 253- 139): الباي(منصف أمحد 
 

  -ن-
  10 -9:نابليون الثالث

  .381- 30: نابليون بونابرت

-71-69-67-63-60):اجلنرال(نوقس 

72 -73 -74 -75 -76 -78 -81 -84 -

85 -95 -96 -135-137-138 -141-

145-148-209 -210 -211-214-

241- 250 -252 - 261 -277 - 311-

312-313-315 --409-414 -423-

443.  

  -هـ-
  27: هانوتو قابريال

-85- 74- 73- 67-61-60: هتلر أدولف

102-105-106 -107 -108-109-

110-112-120 -125 -185-188-

222 --231 -241-242―307.  

  .354: هدام حممد

  

  -و-           
  285- 246-44-14-4):  الرئيس(ولسن 

- 122-121-118-91: ويغان ماكسيم

124-194-242 -250 -360-373-

423.- 275 -277-279  
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