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العثماين خالل القرن السادس عشر ،ما عدا مراكش اليت ظلت حتت حكم السعديني مث العلويني.
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تضامنت شعوب هذه الدول يف عدة مواقف ،ومن مظاهر هذا التضامن املشاركة جنبًا إىل جنب يف الكفاح املسلح ضد االستعمار
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Abstract
The Arabian Maghreb countries underwent Ottoman's rule during the sixteenth century,
with the exception of Marrakesh, which has been under the rule of Saadian and Alawites.
Within the colonial wave, which swept the continent of Africa, Algeria signed in the French’s
colonialism fist 1830, and then followed by Tunisia, 1881, with the beginning of the twentieth
century, both Libya and Marrakech had been for the same fate, and this, the First World War
broke out ,the Arabian Maghreb was entire under European control, and patriots fought a bitter
struggle rejecting this control .
During this conflict emerged several appearances indicating the extent of the solidarity of
the peoples of the Arab countries against European colonialism, including joint meetings in
international forums and trends unified in the media as in the newspaper (Tunisia) and
magazine (Morocco), in addition to fight the battles along, such as sharing the Libyans in the
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independence through political work yet to be proven the futility of armed conflict before the
modern European machine that is driven by the interests of Europe in the world, and thus
1
العدد التاسع – ديسمرب 2015م

جامعة بنغازي
جملة العلوم والدراسات اإلنسانية – املرج
جملة علمية إلكرتونية حمكمة
رقم اإليداع بدار الكتب الوطنية 2014 / 284

ISSN: 2312 - 4962

املغرب العربي ما بني احلربني العامليتني  1939 – 1919م
علجية بشري العريف

(أستاذ مشارك بقسم التاريخ – كلية اآلداب – جامعة بنغازي – ليبيا)
ملخص:

خضعت دول املغرب العريب للحكم العثماين خالل القرن السادس عشر ،ما عدا مراكش اليت ظلت حتت حكم السعديني مث العلويني.
ضمن املوجه االستعمارية اليت عصفت بقارة إفريقيا ،وقعت اجلزائر يف قبضة االستعمار الفرنسي 1830م ،مث تلتها تونس 1881م،
ومع مطلع القرن العشرين تعرضت كل من ليبيا ومراكش لنفس املصري ،وهكذا ما إن نشبت احلرب العاملية األوىل حىت كان املغرب
اعا مر ًيرا رافضني هذه السيطرة .خالل هذا الصراع برزت عدة مظاهر تشري
العريب أبكمله حتت السيطرة األوربية ،وخاض الوطنيون صر ً
إىل مدى تضامن شعوب البلدان العربية ضد االستعمار األوريب منها اللقاءات املشرتكة يف احملافل الدولية واالجتاهات املوحدة يف وسائل
اإلعالم كما يف صحيفة (التونسي) وجملة (املغرب) إضافة إىل خوض املعارك جنبًا إىل جنب ،كمشاركة الليبيون يف ثورة خليفة بن
عسكر ضد احلكم الفرنسي .وكانت الفرتة ما بني احلربني العامليتني من أهم فرتات اتريخ هذه البلدان ،ففيها تبلورت فكرة االستقالل
عن طريق العمل السياسي بعد أن ثبت عبثية الصراع املسلح أمام اآللة األوربية احلديثة اليت حتركها مصاحل أوراب يف العامل ،وبذلك
أتسست خالل هذه الفرتة اهليئات واألحزاب السياسية خاصة يف تونس واجلزائر وابتت تطالب ابملساواة مث االستقالل الذي بدأ يتحقق
مع مطلع النصف الثاين من القرن العشرين حيث استقلت ليبيا يف ديسمرب 1951م ،وتلتها كل من املغرب وتونس يف مارس ،1956
مث اجلزائر يف يوليو 1962م .من خالل البحث تبني أن مقاومة بلدان املغرب العريب لالستعمار انبع من وحدهتا العرقية والدينية ولذلك
تضامنت شعوب هذه الدول يف عدة مواقف ،ومن مظاهر هذا التضامن املشاركة جنبًا إىل جنب يف الكفاح املسلح ضد االستعمار
الفرنسي يف اجلنوب التونسي ،وإصدار الدورايت اليت تعكس أماين دول املغرب العريب يف االستقالل ،إضافة إىل عقد املؤمترات وأتسيس
اهليئات املشرتكة
Abstract
The Arabian Maghreb countries underwent Ottoman's rule during the sixteenth century,
with the exception of Marrakesh, which has been under the rule of Saadian and Alawites.
Within the colonial wave, which swept the continent of Africa, Algeria signed in the French’s
colonialism fist 1830, and then followed by Tunisia, 1881, with the beginning of the twentieth
century, both Libya and Marrakech had been for the same fate, and this, the First World War
broke out ,the Arabian Maghreb was entire under European control, and patriots fought a bitter
struggle rejecting this control .
During this conflict emerged several appearances indicating the extent of the solidarity of
the peoples of the Arab countries against European colonialism, including joint meetings in
international forums and trends unified in the media as in the newspaper (Tunisia) and
magazine (Morocco), in addition to fight the battles along, such as sharing the Libyans in the
revolution of Khalifa bin Askar against French rule. During the period the two world wars of
the most important periods of the history of this country, wherein crystallized the idea of
independence through political work yet to be proven the futility of armed conflict before the
modern European machine that is driven by the interests of Europe in the world, and thus
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founded during this period bodies, political parties, especially in Tunisia, Algeria and now
demands equality and independence is achieved, which began with the beginning of the second
half of the twentieth century when Libya became independent in December 1951, followed by
Morocco and Tunisia in March 1956, and Algeria in July 1962.

قبل البحث يف اتريخ املغرب العريب ما بني احلربني جتدر اإلشارة إىل أن البلدان اليت يشملها مصطلح املغرب العريب هي البلدان املطلة
على الساحل اجلنويب للبحر املتوسط واليت تشمل الرقعة اجلغرافية املمتدة ما بني احلدود الليبية املصرية السودانية شرقًا إىل الساحل
جنواب فتحدها موريتانيا – مايل – تشاد – النيجر .واختلفت هذه البلدان يف الظروف التارخيية
الشمايل الغريب للمحيط األطلسي ،أما ً
فيما بينها كما أهنا اختلفت مع أقطار املشرق العريب؛ فمن حيث اختالفها فيما بينها ،فإن أقطار املغرب العريب خضعت للحكم
العثماين ما عدا املغرب األقصى الذي ظل حتت سيطرة السعديني مث العلويني .إضافة إىل ذلك فإنه مع بدء اهلجمة االستعمارية على
مبكرا إذا ما قورنت بغريها من بلدان املغرب العريب حيث خضعت هلذا االستعمار
الوطن العريب فإن اجلزائر ابتليت ابالستعمار الفرنسي ً
منذ  1830وتلتها تونس .1880
مستقال حتت حكم
أما ليبيا فظلت والية عثمانية حىت  1912حيث ابتليت ابالستعمار اإليطايل .وظل املغرب العريب (مراكش)
ً
السعديني حىت  1912حيث فرضت عليه احلماية الفرنسية واإلسبانية ،ومل يُتبع يف هذه األقطار نظام حكم استعماري واحد ففي
اجلزائر طبق نظام يقضي ابعتبار اجلزائر إحدى احملافظات الفرنسية ،وابلتايل فهي ختضع للقوانني الفرنسية .أما تونس واملغرب فقد فرض
عليهما نظام احلماية يف حني طبق االستعمار اإليطايل نظام االستيطان يف ليبيا.
هذا من انحية اختالف أقطار املغرب فيما بينها أما اختالفها وأقطار املشرق العريب ،فإن اخللفية التارخيية لكل من شقي الوطن العريب
ختتلف إىل حد ما عن بعضها ففي الوقت الذي قوي فيها التيار السلفي يف املغرب العريب شهد املشرق العريب تيارات علمانية مصدرها
أورواب نتيجة لتواجد األقليات املسيحية يف بالد الشام ،وابإلضافة إىل ذلك فبالرغم من أن كل من أقطار املغرب العريب واملشرق العريب
كثريا عن تلك اليت اتبعتها الدولة العثمانية عندما أرادت بسط سيادهتا
خضعت للنفوذ العثماين إال أن طبيعة هذا اخلضوع اختلفت ً
ونفوذها على األقاليم األخرى سواء يف بالد الشام أو مصر أو املغرب وغريها من البلدان العربية وغري العربية.
فالعثمانيون عندما اجتهوا إىل املغرب العريب كان دافعهم محاية املسلمني الفارين من األندلس بعد سقوط غرانطة  .1492وقد استخدم
متاما يف املغرب العريب عن أساليبهم السابقة واملتمثلة يف الزحف ابجليوش الربية حيث اكتفى السلطان العثماين
أسلواب خيتلف ً
العثمانيون ً
سليم األول يف عام  1518إبرسال قوة متواضعة مل تتجاوز ألفي انكشاري وإصدار مرسوم يبيح لرعااي الدولة العثمانية التطوع يف جيش
املغرب ،وكانت هذه املساعدة ضئيلة إذا ما قورنت إبمكانيات الدولة العثمانية آنذاك اليت عُ ّدت يف أوائل القرن السادس عشر أعظم
قوة يف الشرق األدىن ويف احلوض الشرقي للبحر املتوسط ،وهي املمثل للقوة اإلسالمية بعد أن استولت على أمالك الدولة اململوكية يف
الشام ومصر واحلجاز واليمن ،وكانت هذه املساعدات رغم ضآلتها بداية العالقات الرمسية بني اجلزائر والدولة العثمانية .وقد استلم هذه
اإلمدادات كل من عروج وخري الدين برابروسا قادة األسطول اإلسالمي الذين تصدوا للهجمة الصليبية اليت قادهتا إسبانيا والربتغال ضد
مسلمي األندلس ،وكانت جزيرة جربة على السواحل اجلزائرية نقطة انطالق لتلك املقاومة( .)1اليت مكنت الدولة العثمانية من التواجد
بشكل رمسي يف املغرب العريب .وكان هذا التواجد فاحتة للسيطرة على طرابلس  1551تلك السيطرة اليت مهدت السبيل لتحالف
( )1أمحد طربني ( ،)1970التاريخ واملؤرخون العرب يف العصر احلديث ،د ،ن ،دمشق ،ص.170
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حاكمي اجلزائر وطرابلس إلهناء الدولة احلفصية يف تونس  1574مبساندة قوات من القريوان واإلستانة ،وبذلك خضعت أقطار املغرب
العريب للسيطرة العثمانية ابستثناء املغرب األقصى إال أن هذه السيطرة مل تكن قوية كما كانت يف بلدان املشرق العريب وازدادت ضع ًفا يف
القرن السابع عشر حني انشغلت الدولة العثمانية ابلدفاع عن نفسها ومل يبق هلا يف املغرب العريب إال السيادة اإلمسية فقط .فمنذ عام
 1671أصبحت مقاليد األمور يف اجلزائر يف يد الوايل الذي كان يعني عن طريق االنتخاب لكن األمر تغري بعد ذلك ليصبح يف أيدي
رؤساء القراصنة وأصحاب القوة من ِ
الفَرق العسكرية ،إضافة إىل ذلك فإن اجلزائر مل تكن يف جمملها خاضعة لسلطان الداي ،حيث
كانت القبائل الرببرية يف اجلبال والصحراء شبه مستقلة حتت إمرة رؤسائها ،ويف هذا الوقت حتول اجلهاد البحري إىل قرصنة وصار الداي
يفرض على القراصنة نسبة معينة مما حيصلون عليه ،وابلتايل مل تعد هناك رقابة كافية على تصرفات البحارة وصارت مسألة اعرتاض
السفن يف البحر املتوسط سواء من املسلمني أو غريهم من البحارة األوروبيني مثار نقاش يف مؤمتر فيينا  1815وما تاله من مؤمترات
()2
إيذاان ببدء هجمة أوربية مسيحية جديدة على منطقة
أوروبية مثل مؤمتر لندن  1816ومؤمتر أكس الشابيل  . 1818وكان ذلك ً
الشمال اإلفريقي .ويف تلك األثناء كانت فرنسا متر أبزمات داخلية وخارجية ( )3ولذا قررت إرسال محلة لغزو اجلزائر  1830ونزلت
قواهتا يف ميناء سيدي فرج الواقع غريب مدينة اجلزائر حبوايل 25كم وذلك يف  14يونيو من نفس العام ،ويف  5يوليو اضطر الداي إىل
قبول شروط فرنسا ،وغادر اجلزائر إىل انبلي مث اإلسكندرية اليت بقي هبا حىت وفاته  1838ونزعت عن جلزائر مظاهر التبعية للحكم
العثماين .ورغم ما حدث يف فرنسا من تغيريات وما تعاقب عليها من حكومات إال أن سياستها الرامية إىل االحتفا ابجلزائر ضمن
احلضرية الفرنسية مل تتغري(.)4
وقد أاتحت القالقل اليت سادت تونس يف أواخر القرن التاسع عشر الفرصة أمام الدول األوروبية للتدخل يف شؤون تونس .فالدولة
العثمانية ركزت على ضرورة تبعية تونس للباب العايل ،أما بريطانيا فإن سياستها التقليدية كانت حتتم عليها احلفا على أمالك الدولة
العثمانية ،ولذا فقد كانت حريصة على اإلبقاء على تونس ضمن الدائرة العثمانية يف حني رغبت فرنسا يف إضعاف السيطرة العثمانية
على تونس اجملاورة للتواجد الفرنسي يف اجلزائر حىت تتمكن من التدخل بسهولة وحتقق أطماعها ،وجنحت مساعيها يف احلصول على
عدة امتيازات أمهها مد خط احلديد بني تونس واجلزائر .ويف هذا الوقت كانت إيطاليا تسعى إلبعاد فرنسا عن تونس املنفذ الطبيعي
لنشاط اإليطاليني الرامي إلحياء اإلمرباطورية الرومانية القدمية .وكانت الظروف يف صاحل فرنسا أكثر من غريها حبكم جوار مستعمرهتا
(اجلزائر) لتونس .ولذا تذرعت ابملشاكل اليت أاثرهتا القبائل على احلدود التونسية  24إبريل  1881يف الوقت الذي أحبرت فيه قوات
فرنسية من ميناء طولون إىل بنزرت وفرضت على الباي معاهدة (ابردو) اليت وقعت يف  12مايو  1881وتال ذلك توقيع معاهدة
املرسى يف يونيه  1883اليت أكدت سيطرة فرنسا على تونس(.)5
وقد أدى احتالل اجلزائر وتونس إىل زايدة احتكاك فرنسا ابملغرب ،وأصبحت هلا مصاحل يف منطقة املغرب األقصى إضافة إىل أن هذه
املنطقة كانت مصدر خطر على مصاحل فرنسا يف اجلزائر خاصة بعد أن ساند املغاربة األمري عبد القادر اجلزائري يف كفاحه ضد فرنسا،
( )2شوقي اجلمل ،)1997( ،املغرب العريب الكبري ،ط ،2املكتب املصري ،القاهرة ،ص.258
( )3خبصوص ذلك راجع ؛ عبد احلميد البطريق )1974( ،التيارات السياسية املعاصرة  ،1960 – 1815دار النهضة العربية ،بريوت.
( )4شوقي اجلمل ،املرجع السابق ،ص.260
( )5املرجع نفسه ،ص.207 – 206
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وبذلك فقد سعت فرنسا الحتالل املغرب األقصى ومهدت لذلك بعقد عدة اتفاقيات مع الدول األوروبية اليت كانت هلا أطماع يف
املغرب األقصى .وأهم هذه االتفاقيات اتفاقها مع إيطاليا  1902ومت مبوجبه إطالق فرنسا يد إيطاليا يف طرابلس مقابل أن ترتك لفرنسا
حرية التصرف يف املغرب واالتفاق الودي مع إجنلرتا يف إبريل  1904الذي مت مبوجبه االتفاق على عدم مضايقة فرنسا لربيطانيا يف
مصر مقابل إطالق يد فرنسا يف املغرب .ويف أكتوبر من نفس العام عقدت فرنسا اتفاقًا مع إسبانيا لتحديد وضع إسبانيا يف املغرب.
ومبوجب هذا االتفاق ُحددت منطقة النفوذ اإلسباين يف مشال وجنوب املغرب وأطلقت فرنسا يد إسبانيا للعمل حبرية يف هاتني املنطقتني
ويف  14يناير  1906عُقد مؤمتر اجلزيرة الذي دعت إليه احلكومة املغربية منتهزه فرصة مساندة أملانيا هلا .وقد حققت فرنسا من خالل
املؤمتر مكاسب ،حيث حظيت ابمتياز إشرافها على البوليس املغريب يف املوانئ اهلامة على احمليط األطلسي .ومتكنت بذلك من تقوية
نفوذها حىت أهنا احتلت الدار البيضاء يف  6أغسطس مث فاس ومكناس والرابط ،ويف الوقت نفسه حتركت اجليوش اإلسبانية فاحتلت
العرائش والقصر الكبري  ،)6(1911وعندما حتركت أملانيا يف يوليو  1911حلماية مصاحلها يف املغرب عمدت فرنسا إىل إجراء
مفاوضات معها انتهت بتوقيع اتفاق يف  4نوفمرب  1911مفاده تنازل فرنسا عن جزء من مستعمراهتا يف الكونغو مقابل تعهد أملانيا
بعدم عرقلة مشروع احلماية الفرنسية على املغرب ومساواة كل من فرنسا وأملانيا يف االمتيازات االقتصادية يف املغرب ،ورغم عد إقرار
الدول األوروبية األخرى ما جاء يف االتفاق إال أن الربملان الفرنسي وافق على ما جاء فيها ،وبذلك ختطت فرنسا أكرب عقبة يف طريق
إعالن محايتها على املغرب وفرض على السلطان عبد احلفيظ التصديق على املعاهدة يف  30مارس  1912واضطر للتنازل عن العرش
يف  2أغسطس  1912وغادر الرابط إىل فرنسا اليت بقي فيها حىت تويف  1938وخلفه على عرش املغرب املوىل يوسف يف ظروف
فقدت فيها املغرب كل مميزات وحقوق الدولة املستقلة .وقد شجع االتفاق األملاين الفرنسي الذي عقد يف  4نوفمرب  1911فرنسا
على الوصول التفاق مع إسبانيا بشأن حتديد وضع كل من الدولتني يف املغرب واتفقتا يف مدريد  27نوفمرب  1912على اعرتاف
فرنسا مبنطقة نفوذ إسبانية يف مشال املغرب عرفت (ابملنطقة اخلليفية) ختضع دينيًا ومدنيًا لسلطان املغرب وينوب عنه اخلليفة املتمتع
جبميع امتيازات السلطان ،ويرأس حكومة على غرار حكومة السلطان مجيع وزرائها مغاربة أما وزارة اخلارجية فهي من اختصاص
املندوب السامي اإلسباين ،وبذلك ضمت منطقة النفوذ اإلسباين يف املغرب األقصى إىل جانب سبتة ومليلة جزءًا آخر مشل املنطقة
اخلليفية ،وبذلك فهي تشغل ما يقرب من 22ألف كم 2ووف ًقا هلذا التقسيم فإن املغرب األقصى قُسم إىل منطقة احلماية الفرنسية
ومنطقة احلماية اإلسبانية ومنطقة طنجة الدولية .وقد أاثر ازدايد النفوذ الفرنسي يف مشال إفريقيا خماوف الدولة العثمانية اليت الزالت
حتتفظ بطرابلس الغرب ضمن والايهتا ولذا ابدرت إبرسال 10آالف جندي لتعزيز حاميتها املوجودة هناك إال أهنا سرعان ما عادت
وسحبت هذه التعزيزات وأخلت القالع واحلصون تقريبًا من األسلحة واجلنود للقضاء على ثورة اليمن .وبذلك ازدادت القوة الدفاعية
يف ليبيا ضع ًفا ومل تعد قادرة على مواجهة أي هجوم متوقع وعندما هامجت إيطاليا السواحل الليبية يف أكتوبر  1911وجدت احلاميات
العثمانية شبه خالية من املعدات واألسلحة واجلنود .بل إن ما بقي من قوات عثمانية ُسحبت للمشاركة يف احلرب البلقانية وبقي
الليبيون وبعض الضبط األتراك يواجهون املوقف مث تنازلت الدولة العثمانية عن ليبيا إليطاليا مبوجب معاهدة أوشي لوزان اليت عقدت يف
أكتوبر .)7(1912
( )6املرجع نفسه ،ص.324 ،315 ،311
( )7املرجع نفسه ،ص.359 – 336 ،358 ،325
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وبذلك وقع املغرب العريب أبكمله حتت السيادة األوروبية وبطبيعة احلال رفض الوطنيون االحتالل بكافة أشكاله حيث رأوا أنه يهدف
داي وثقافيًا وإحالل اهلوية األجنبية حملها.
إىل استالهبم اقتصا ً
ويتناول هذا البحث اتريخ بلدان املغرب العريب من هناية احلرب العاملية األوىل حىت احلرب العاملية الثانية .حيث سيتم تسليط الضوء على
هذه الفرتة اليت تعترب من أهم فرتات اتريخ املغرب العريب املعاصر ملا شهدته املنطقة من تطورات أدت إىل استقالل بلداهنا.
ويرجع اختيار موضوع البحث إىل عدة أسباب أمهها حدوث تغري يف منط الكفاح خالل هذه الفرتة ،حيث ثبت أنه من العبث
االستمرار يف الكفاح املسلح أمام تطورات األسلحة واخلطط األوروبية ،لذا شهدت هذه الفرتة بداية مرحلة الكفاح السياسي يف تونس
أوال مث املغرب وليبيا بعد القضاء على املقاومة مع مطلع الثالثينيات.
واجلزائر ً
وابلتايل فإن اهلدف من هذا البحث يكمن يف تسليط الضوء على أهم تلك التطورات ومدى جدواها ملعركة االستقالل .وخالل طرح
املوضوع سيتم اتباع املنهج التحليلي القائم على حتليل الوقائع التارخيية املستقاة من املصادر واملراجع للوصول إىل صورة أقرب للحقيقة
التارخيية.
ووف ًقا للواقع التارخيي واجلغرايف هلذه البلدان فسيتم تناول تطورات كل دولة على حدة ووف ًقا ألولوية وقوعها يف قبضة االستعمار األورويب،
أخريا املغرب.
حيث سيتم تناول اجلزائر مث تونس وليبيا و ً
اجلزائر:

منذ احتالل اجلزائر سنة  1830صدرت القوانني الفرنسية بضمها إىل فرنسا وفرنسة اجلزائريني عن طريق إصدار قانون اجلنسية ،عندما
أصدر انبليون الثالث قرار املعروف (بسناتو كونسولت) سنة  1865والذي نص على أن اجلزائريني رعااي فرنسيون إال أهنم خيضعون
ألحكام الشرع اإلسالمي .ومبوجب هذا القانون أصبح من حق اجلزائريني احلصول على اجلنسية الفرنسية بشرط اخلضوع للقانون
الفرنسي ،وهكذا انقسم اجلزائريون إىل فرنسيني ورعااي فرنسيني واستمر العمل هبذا القانون حىت  1946مع بعض التعديالت اليت
أجريت ضمن إصالحات عام  ،1919ونتيجة هلذه القوانني ظلت البالد اثئرة تلجأ إىل استخدام السالح كلما سنحت هلا الفرصة
إضافة إىل املعارضة السياسية واهلجرات اجلماعية وتقدمي العرائض املطالبة حبقوق اجلزائريني .وقد ازداد هذا الغليان مع مطلع القرن
العشرين نتيجة لظهور النخبة ومناداة العلماء التقدميني ابإلصالح وظهور الصحافة الوطنية وأتثري التيار القومي وامتداد النزاع األورويب
إىل إفريقيا الشمالية قبيل احلرب العاملية األوىل ،حيث عمدت فرنسا إىل إصدار قانون التجنيد اإلجباري وفر الكثري من الشباب اجلزائري
إىل اجلبال ،وطالب ذويهم إبلغاء هذا القانون ،إال أن احلكومة الفرنسية ردت على ذلك بتدعيمها إلجراءات احملاكم الرادعة وأتكيد
قانون األهايل ،وأصدرت قوانني الطوارئ والرقابة .كما سعت الستقطاب بعض العناصر للتأثري على الرأي العام اجلزائري فدعت األمري
ئيسا للشرطة يف طنجة وكالمها جزائراين من عائلة األمري عبد القادر .ويف الوقت ذاته
عمر ابشا إىل ابريس ،وعينت األمري عبد امللك ر ً
ضاعفت من بذل األموال للمهاجرين يف الشرق األوسط كي تزاحم الدولة العثمانية املدعومة آنذاك من أملانيا(.)8
وقد شارك اجلزائريون اجملندون يف احلرب مشاركة فعلية كما أن بعضهم أُرسل للعمل يف املصانع الفرنسية واملناجم وارتقى بعض اجملندين
من النخبة إىل رتبة كولونيل وأبرز هؤالء األمري خالد حفيد األمري عبد القادر( ،)9وابلرغم من أن كثري من املصادر تشري إىل جتنيد فرنسا
( )8أبو القاسم سعد هللا )1969( ،احلركة الوطنية اجلزائرية ،دار اآلداب ،بريوت ،ص.224 – 222 ،96 – 95 ،13
( )9عبد الرحيم عبد الرمحن )1990( ،اتريخ العرب احلديث واملعاصر ،ط ،5دار الكتاب اجلامعي ،ص.373
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إىل ما يربو على أربعمائة 400ألف جزائري يف احلرب العاملية األوىل ،إال أن الكثري من اجملندين كانوا يفرون كلما سنحت هلم الفرصة
ففي اجلزائر ويف اجلبهة األوروبية ويف الشرق األدىن فر كثري من اجملندين اجلزائريني والتحقوا مبواطنيهم الثائرين يف اجلزائر الذين اختذوا من
حرب العصاابت وسيلة للتعبري عن رفضهم لالحتالل .أما البعض اآلخر فقد ظل خارج البالد وشكلوا ابلتعاون مع بعض الوطنيني
جلاان وطنية يف جنيف وبرلني وإسطنبول للمطالبة ابستقالل بلدان املغرب العريب وبثوا دعايتهم ضد فرنسا
املهاجرين من تونس ومراكش ً
منادين ابحلرية على املستوى العاملي(.)10
وبذلك سامهت احلرب يف نقل القضية الوطنية اجلزائرية من املسرح احمللي إىل املسرح العاملي .كما أثبتت أن اجلزائر غري خاضعة
لالستعمار الفرنسي وهي مرغمة على ما متر به من هدوء نسيب ولذلك فإنه وبنهاية احلرب أرغم اجلزائريون فرنسا على إدخال بعض
اإلصالحات تضمنها قانون  1919ومن بني هذه اإلصالحات سن قانون "النظام السياسي لألهايل" ويقصد هبم اجلزائريون املسلمون
الذين ليسوا مواطنني فرنسيني فهؤالء سيمثلهم يف كل اجملالس االستشارية يف اجلزائر أعضاء منتخبني إضافة إىل أن املستشارين اجلزائريني
يف البلدايت سيكون هلم احلق يف املشاركة يف انتخاب رؤساء اجملالس البلدية ومساعديهم ،وبذلك ُمنح الرعااي اجلزائريون الذين مل
يتجنسوا ابجلنسية الفرنسية حق تقلد بعض الوظائف حتت شروط حمددة( )11وابلرغم من أن هذه اإلصالحات وجدت معارضة سواء
من الربملان الفرنسي أو من اجلزائريني أنفسهم الذين رأوا أهنا إصالحات ضئيلة إذا ما قورنت مبطالبهم يف املساواة ابلفرنسيني ،رغم ذلك
مؤشرا على تغيري فرنسا لسياستها جتاه اجلزائر ،وعلى التغريات اليت حدثت يف اجملتمع اجلزائري نتيجة للحرب ،خاصة وأن
فإهنا تعترب ً
اشرتاك اجلزائريني يف احلرب جعلهم يدركون مدى اختالف أوضاعهم داخل بالدهم عن األوضاع يف البلدان األخرى ،وقد كانت مبادئ
ولسن اليت أعلنها أثناء احلرب واليت كان يرمي من ورائها إىل كسب ود الشعوب قد أعطت اجلزائريني حقهم كشعب يف املطالبة حبريته
أمال يف الوصول إىل هذه احلرية.
ً
صدم اجلزائريون بنقض فرنسا وحلفائها لوعودهم مما زادهم إصر ًارا على مطالبهم .ونتيجة لكل ذلك أخذت
وعندما انتهت احلرب ُ
وجهات النظر تتبلور يف شكل مجاعات ملتابعة الكفاح ومن بني هذه اجلماعات:
مجاعة النخبة :اليت كانت ترى أن السبيل لعالج األوضاع يف اجلزائر هو األخذ ابألساليب الفرنسية يف مجيع نواحي احلياة السياسية
واالجتماعية واالقتصادية واملساواة بني املستوطنني الفرنسيني واجلزائريني ولو على مراحل ،وطالبت النخبة بفتح ابب اهلجرة للعمال
اجلزائريني لفرنسا حىت يسهل عليهم االندماج يف اجملتمع الفرنسي ،واألخذ بعاداته ومقوماته(.)12
ونتيجة الختالف وجهات النظر حول جدوى إصالحات  1919انقسمت النخبة إىل شقني وكانت القضية اليت أدت إىل هذا
كامال وتزعمه [الدكتور ابن
ضما ً
االنسجام هي اخلالف يف مسألة وضع اجلزائر وعالقتها بفرنسا فشق يطالب بضم اجلزائر إىل فرنسا ً
اثمي] وأطلق عليه احلزب (الليربايل) وشق اندى ابملساواة مع الفرنسيني ولكن يف إطار األحوال الشخصية للجزائريني .وقد تزعم هذا
احلزب األمري خالد حفيد األمري عبد القادر ،وقد استمد هذا احلزب الذي أطلق عليه (حزب اإلصالح أو احلزب الوطين) قوته من

( )10أبو القاسم سعد هللا ،املرجع السابق ،ص.222
( )11املرجع نفسه ،ص.313
( )12شوقي اجلمل ،املرجع السابق ،ص.389
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عراقة أسرة زعيمه حيث انضم إليه قياديون إقطاعيون جزائريون وأعضاء الطبقة الوسطى املثقفة واألطباء واحملامني وبعض موظفي اإلدارة
الفرنسية .ومتكن هذا احلزب من هزمية احلزب الليربايل يف االنتخاابت اليت أجريت يف اجلزائر العاصمة ويف قسنطينة(.)13
وابلتايل فإنه وخالل الفرتة  1925 – 1919كان األمري خالد أبرز دعاة املساواة مع فرنسا وقد استغل فرصة عقد مؤمتر الصلح
 1919وطالب حبق اجلزائريني يف تقرير مصريهم .كما أسس يف نفس الوقت هيئة (احتاد النواب املسلمني) املعربة عن أهداف اجلزائريني
الوطنية ،وأصدر صحيفة اإلقدام ابللغتني العربية والفرنسية اليت كانت تنتقد السياسة الفرنسية بشدة مما دعا الفرنسيون إىل نفي األمري
حضر لعدة ملتقيات مشلت إىل جانب اجلزائريني عمال
خالد من اجلزائر يف أغسطس  .1923وواصل كفاحه خارج بالده ،حيث ّ
املغرب العريب والوطنيني من أبناء املستعمرات الذين مت نفيهم من بلداهنم وقد بقي األمري خالد يف منفاه بسوراي حىت تويف .)14(1936
وجتدر اإلشارة إىل أن حزب اإلصالح مل يكن حزًاب انفصاليًا صرفًا أو إسالميًا صرفًا ألن أنصاره وإن رفضوا االندماج الكامل ومتسكوا
بقوانني األحوال الشخصية اخلاصة ابملسلمني فإهنم اندوا ابملساواة مع الفرنسيني أمام القانون ويف األلقاب والرتقيات والوظائف كما
طالبوا بتجنس اجلزائريني ابجلنسية الفرنسية دون شرط وحتقيق التمثيل النيايب للجزائريني غري اجملنسني ،وبذلك فإن هذا احلزب رغم
مطالبته ابملساواة إال أنه متسك ابلدين اإلسالمي يف الوقت الذي كانت األصوات املنادية بدعم اإلسالم عالية يف البالد اإلسالمية متر
بظروف تدعم اإلسالم ولذا فقد حظي ابلنجاح يف حني خسر احلزب الليربايل بسبب وجهة نظره املتعلقة بقضية الدين(.)15
ويف مقابل النخبة املتشبعة ابلثقافة الفرنسية برز فريق يطالب بضرورة احملافظة على الثقافة العربية والعمل على أتكيد عروبة اجلزائر وتوثيق
صالهتا ابلبلدان العربية يف املشرق واملغرب ،وترجع أصول اجلماعة إىل ما بني عامي  1914 – 1900حيث ازداد أتثري تعاليم ابن
تيمية وحممد عبده ورشيد رضا وتبناه يف اجلزائر كل من الشيخ الونيسي واجملاوي وابن مسايه .وقد حاولت الدولة العثمانية كسب أنصار
هذا االجتاه وإاثرة مسلمي اجلزائر عن طريقه ضد فرنسا وحلفائها يف احلرب العاملية األوىل(.)16
وابلرغم من وجود هذا االجتاه إال أنه مل يبدأ العمل بصورة منظمة إال يف مايو  1931حيث نظم جمهوداته يف (مجعية العلماء املسلمني)
اليت رأسها الشيخ عبد احلميد بن ابديس الذي أصدر جريديت الشهاب والبصائر ،وكان اإلسالم هو األسلوب الذي اختذه أنصار هذا
االجتاه للوصول ابجلزائر إىل االستقالل ،ولذلك رفضوا التفاهم مع األحزاب الفرنسية ،وقد برز البشري اإلبراهيمي كعضو نشط يف هذه
اجلمعية وعمل منذ عام  1932على نشر نفوذها يف غرب اجلزائر ،وساهم بعد عودته من احلجاز يف إنشاء املدارس احلرة اليت فاقت يف
إعدادا ملناصب اإلمامة والقضاء من مدارس احلكومة ،وقد هدد نشاط هذه اجلمعية
انتشارها املدارس احلكومية .كما أهنا كانت أفضل ً
الطرق الصوفية اليت اعتمد عليها الفرنسيون للتأثري على الرأي العام اجلزائري .كما عمل العلماء املسلمون على التقريب بني السنة
والشيعة والعرب والرببر عن طريق احملاضرات ونشر الكتب اليت تتحدث عن اتريخ وأجماد بلدهم وشرع ابن ابديس يف تدريس الفلسفة
وأصول الدين والقانون يف مدرسته بقسنطينة ،ووصل نفوذ هذه اجلمعية إىل فرنسا حيث انتشر بني العمال اجلزائريني وضاقت السلطات
أسلواب إلدانة أعضاء اجلمعية الذين ازدادوا متس ًكا هبا وإصرارأ على مبادئها
الفرنسية بنفوذ هذه اجلمعية واختذت من شراء ذمم البعض ً
( )13أبو القاسم سعد هللا ،املرجع السابق ،ص.332 – 328
( )14بشري بالح )2006( ،اتريخ اجلزائر املعاصر  ،1989 – 1830اجلزء األول ،دار املعرفة ،اجلزائر ،ص.363
( )15أبو القاسم سعد هللا ،املرجع السابق.
( )16شوقي اجلمل ،املرجع السابق ،ص.389
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اليت أكدت على القومية اجلزائرية املرتكزة على اإلسالم والعروبة .وأصدر ابن ابديس فتوى مفادها أن من ختلى عن قانون األحوال
الشخصية اإلسالمي هبدف احلصول على اجلنسية الفرنسية هو ُمرتد عن اإلسالم ال يُصلى عليه وال يُدفن يف مقابر املسلمني .وكانت
إيذاان إبعادة اجلزائر إىل أصوهلا اإلسالمية وأظهرت املسلمني بصفاهتم املتميزة عن غريهم(.)17
هذه الفتوى ً
وبذلك فإن مجعية العلماء املسلمني عملت على تطوير الوطنية العربية وخرجت من ذلك اإلطار الذي فرضته فرنسا على اجلزائر اليت
أعيدت إىل طابعها العريب اإلسالمي.
وإضافة إىل النخبة ومجعية العلماء كانت هناك مجاعة أخرى ضمت رؤساء األسر الكبرية واحملاربني القدماء وبعض املرابطني وبعض
اإلقطاعيني الذين اختارهتم فرنسا للعمل يف بعض املراكز كمساعدين يف اإلدارة الفرنسية أو ممثلني نيابيني يف اجملالس احمللية أو مستشارين
مسي أفراد هذه اجلماعة بـ (الوي وي) أي اجمليبني بنعم كلما أرادت فرنسا ذلك ،وكانت
للجان الفرنسية املهتمة ابملسائل اجلزائرية وقد ّ
كامال وانعكس هذا الوالء بطبيعة احلال على األهايل حيث كانت تستخدمهم لرتجيح كفتها يف
هذه اجلماعة موالية لفرنسا والء ً
االنتخاابت(.)18
وبذلك فإنه من غري املنطقي أن يطلق على مثل هذه الفئة مصطلح حزب أو مجاعة سياسية ألهنا افتقرت إىل الربانمج املنظم واملبدأ
اخلاص.
هذا ما يتعلق ابلوضع يف اجلزائر أما خارجها فقد أسس جمموعة من العمال الذين عملوا يف املناجم الفرنسية واجلنود املسرحني من اجليش
فرصا للعمل أسس هؤالء حزب أطلق عليه (جنم أفريقيا الشمالية) وذلك يف 20مارس  ،1926وكانت دوافع
الفرنسي ومل جيدوا ً
أعماال
أتسيس هذا احلزب هو شعور هؤالء بفرق املعاملة بينهم وبني العمال الفرنسيني فيما يتعلق ابملرتبات خاصة وأهنم كانوا يؤدون ً
متاما عن دين وقومية الفرنسيني ،ورأوا أن
أصعب من تلك اليت يقوم هبا الفرنسيون ،ولذا ربطوا بني املعاملة وبني قوميتهم ودينهم املختلفة ً
هذه املعاملة نتيجة لتعصب الفرنسيني لعرقهم وكان مصايل احلاج هو زعيم هذا احلزب الذي انضم إليه العمال من تونس ومراكش إضافة
إىل العمالة اجلزائريني(.)19
وضم هذا احلزب أعضاء من تونس ومراكش وكانت هتدف إىل:
استقالل ووحدة املغرب العريب (تونس واجلزائر واملغرب).
الدفاع عن مصاحل العمال املغاربة يف فرنسا.
إال أنه ومبرور الوقت فقد هذا احلزب أعضاءه التونسيني واملغاربة وواصل األعضاء اجلزائريون العمل مطالبني ابملساواة مع فرنسا وجالء
اجليوش الفرنسية عن تراب اجلزائر(.)20
وبلغ عدد أعضاء احلزب 4آالف عضو ،واستخدم املنشورات واحملاضرات والصحف لنشر مبادئه وتعميم نشاطه وعندما اتسع نطاقه
أصدرت السلطات الفرنسية قر ًارا حبله عام  1929ملطالبته ابلثورة ضد فرنسا والعمل على استقالل مشال أفريقيا ،وواصلت اجلمعية
( )17جالل حيىي )1981( ،املغرب الكبري ،ج ،2دار النهضة العربية ،بريوت ،ص.220
( )18أبو القاسم سعد هللا ،املرجع السابق ،ص.333
( )19جالل حيىي ،املرجع السابق ،ص.221
( )20بشري بالح ،املرجع السابق ،ص.366
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سرا حىت عادت إىل العمل العلين  1934ابسم "االحتاد الوطين للمسلمني املغاربة" .ومنذ عام  1934أخذ نشاط هذا احلزب
عملها ً
ينتشر يف اجلزائر وصدرت عدة صحف مؤيدة له مثل :األمة ،الشعب والربملان اجلزائري .ويف عام  1936أفرجت احلكومة الفرنسية عن
املعتقلني السياسيني وعاد مصايل احلاج إىل اجلزائر ليواصل عمله الوطين مطالبًا ابستقالل مشال أفريقيا .وقد أغضب هذا العمل رجال
الطرق الصوفية املتعاونني مع فرنسا مقابل االحتفا ابمتيازاهتم كما اختذت منهم اجلبهة الشعبية يف فرنسا موق ًفا عدائيًا واهتموا أعضاء
خطرا
احلزب ابلتحالف مع املستوطنني الفاشيني .لذا طُردوا من مؤمتر اجلزائر اإلسالمي وأصدرت األوامر حبل هذه اجلمعية اليت متثل ً
على فرنسا ويف نفس الوقت رأى فيها النواب اجلزائريون وأعضاء املؤمتر اإلسالمي أهنا حركة هتدد مصاحلهم املرتبطة بفرنسا كما رأى
الشيوعيون أهنا حركة قومية انفصالية .ويف عام  1937قام مصايل احلاج بتغيري جنم مشال أفريقيا إىل (حزب الشعب اجلزائري) وبذلك
بدال من عمله من أجل أفريقيا الشمالية ،وعندما قام احلزب مبظاهرات 14يوليو ُ 1937رفعت
صار احلزب يعمل من أجل اجلزائر ً
األعالم اجلزائرية إال أنه اهتم ابلعمل ضد فرنسا وقبض على رئيسه وحكم عليه ابلسجن سنتني مع حرمانه من احلقوق املدنية والسياسية،
ومع ذلك شارك احلزب يف انتخاابت بلدية اجلزائر  1938وفاز مرشحه أبو منجل .وعندما أهنى مصايل احلاج مدة سجنه أبقته
خطرا على فرنسا خاصة وأن احلرب العاملية الثانية ابتت وشيكة ،بل وأن
السلطات الفرنسية يف السجن ومل تفرج عنه حبجة أنه ميثل ً
السلطات الفرنسية ألغت احلزب هنائيًا وعطلت صحيفة األمة الناطقة بلسانه(.)21
نوعا من التقارب بني حزب جنم مشال أفريقيا واحلزب الشيوعي الفرنسي الذي انضم إليه بعض اجلزائريني نتيجة
وجتدر اإلشارة إىل أن ً
لشدة وطأة احلكم الفرنسي كما حدث تقارب بني حزب جنم أفريقيا وحزب اإلصالح( .)22إال أن مثل هذا التقارب مل حيدث مع مجعية
العلماء املسلمني رغم أن مصايل احلاج حاول االتفاق مع الشيخ عبد احلميد بن ابديس يف قسنطينة إال أن األخري مل يرد على رسائله،
كما أنه مل يلق استجابة من اإلبراهيمي ،ومن املرجح أن عدم جتاوب مجاعة علماء املسلمني مع النجم مرجعه إىل أن مبادئ هذا احلزب
غامضة – وهي جتمع بني الشيوعية املاركسية والوطنية اجلزائرية والتمسك بفكرة التضامن اإلسالمي( .)23وبذلك فإن الوضع السياسي
يف اجلزائر ما بني احلربني كان يتسم أبن ميزان القوى مييل لصاحل احلركة الوطنية وظهرت مجاعات وإن اختلفت يف أساليبها إال أهنا كانت
تسعى إلثبات الشخصية اجلزائرية وقد أدى هذا النشاط بفرنسا إىل التلويح بعدة مشاريع إصالحية مثل مشروع فيوليت الذي ظل مثار
نقاش حىت  1938حيث رفضه الربملان الفرنسي كما رفضته اهليئات اجلزائرية والفرنسيون املستوطنون ابجلزائر ألنه سيجعل من اجلزائريني
أغلبية يف اجملالس احمللية(.)24
ويدل هذا الرفض من جانب اجلزائريني على أن اجملتمع اجلزائري تكونت لديه ردة فعل جتاه حماولة االستالب اليت تقوم هبا فرنسا حيث
تعليما غربيًا بدأوا يتساءلون عن قيمة العادات والتقاليد اإلسالمية والقيم
صار حمافظًا يشكك يف كل ما له عالقة بفرنسا فالذين تلقوا ً
بدال من تطويرها واحملافظة عليها مما جعلهم يتمسكون أكثر من ذي قبل برتاثهم
القدمية وشعورهم أبن هناك ثقافة ستحل حمل ثقافتهم ً
الثقايف .وقد دفعهم ذلك إىل حماولة ارتباط ابلبلدان العربية خاصة بلدان املغرب العريب.
( )21جالل حيىي ،املرجع السابق ،ص.225 – 223
( )22عبد الرمحن عبد الرحيم ،املرجع السابق ،ص.377 – 375
( )23أبو القاسم سعد هللا ،املرجع السابق ،ص.335
( )24خبصوص ذلك راجع ،أبو القاسم سعد هللا( ،د.ت) ،احلركة الوطنية اجلزائرية  ،1945 – 1930ج ،3معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،ص.17 – 15
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وبعد احلرب العاملية الثانية استمر نشاط احلركة الوطنية اجلزائرية ،إال أن العنف الذي وُوجهت به جعلها تنتهج أسلوب العمل السري،
حيث ظهرت عدة تنظيمات سرية هدفت مجيعها إىل التخلص من االستعمار الفرنسي وإن اختلفت آلية كل تنظيم لتحقيق اهلدف وهو
االستقالل.
ففي الوقت الذي طالبت جمموعة من مصايل احلاج ابالستقالل التام رأت جمموعة فرحات عباس أنه ال غضاضة يف املطالبة ابالستقالل
الذايت كمرحلة أوىل ،وعندما قامت ثورة 23يوليو يف مصر  1952ظهرت جمموعة اللجنة الثورية للوحدة والعمل اليت متخضت عنها
جبهة التحرير الوطنية اليت قادت الثورة اجلزائرية حىت احلصول على االستقالل يف 3يوليو .)25(1962
تونس:

ويف تونس كان للحرب العاملية األوىل أتثريها على البالد خاصة عندما أعلن احللفاء عن حق الشعوب يف تقرير مصريها ،حيث أعلنت
فرنسا األحكام العرفية العسكرية يف تونس مع اندالع احلرب العاملية األوىل ،وأغلقت النوادي ومنعت االجتماعات وأوقفت كل نشاط
سياسي ،إضافة إىل ذلك جندت فرنسا ما يقرب من ( )82اثنني ومثانني ألف تونسي يف احلرب ،انهيك عن آخرين أسندت إليهم
احلكومة الفرنسية بعض األعمال الزراعية يف فرنسا كي ال يتضرر االقتصاد الفرنسي( .)26وملا كانت احلرب على أشدها قامت ثورة
بزعامة خليفة بن عسكر الذي كان قد هاجر من انلوت بليبيا حتت الضغط اإليطايل يف اجلنوب التونسي  1915وانضم إليه بعض
احملاربني من طرابلس ،وقد متكن الثوار من حتقيق عدة انتصارات يف عدة مواقع على القوات الفرنسية ابجلنوب التونسي ومل تنته هذه
الثورة إال بعد هناية احلرب العاملية األوىل ،حيث تفرغت فرنسا لقمعها( .)27وأمام الضغط الفرنسي على الوطنيني يف تونس ومصادرة
أمالكهم هاجر عدد كبري من القادة أمثال :حممد اخلضر حسني وحممد ابش حابنه ،حيث استقر حممد ابش حابنه يف جنيف وأصدر
جملة (املغرب) ابللغة الفرنسية لتواصل مسرية جريدة التونسي اليت أغلقتها السلطات الفرنسية .وقد عكست هذه اجمللة أهداف بلدان
املغرب العريب من طرابلس إىل املغرب األقصى وخالل نفس العام عقد مبدينة لوزان املؤمتر الثالث للقوميات وحضره حممد ابش حابنه
لينقل رغبات الشعبني التونسي واجلزائري يف االستقالل .ويف عام  1918أتلفت (اللجنة اجلزائرية التونسية لتحرير املغرب العريب) اليت
بعثت مبطالبها إىل مؤمتر الصلح يف فرنسا  1919وإىل الرئيس ولسن ُمذكرة إايه مببادئه اليت أعلن عنها( .)28أما على ابش حابنه وعبد
مقرا هلما وتبنيا مبادئ اجلامعة اإلسالمية ،واتصال خالل احلرب العاملية األوىل بكثري من الشخصيات
العزيز الثعاليب فقد اختارا األستانة ً
العربية مؤلفني يف األستانة هيئة حترير مشال أفريقيا ،كما أهنم تعاونوا مع حركة املقاومة يف ليبيا واتصلوا بعدد من رجال الطوارق يف فزان
وجنوب تونس واجلزائر ،وبذلك وصلت دعايتهم إىل قلب الصحراء الكربى بل إهنم حاولوا جتميع قوات من أبناء املغرب العريب
املوجودين يف أورواب وإرساهلم إىل مشال أفريقيا للمشاركة يف الثورة ضد فرنسا( )29وقد ظل الثعاليب وزمالؤه متمسكني مببادئهم املتمثلة يف
ضرورة حصول البالد على االستقالل وهو ما كان ينادي به حزب تونس الفتاة قبيل احلرب العاملية األوىل ،إال أن تطور األوضاع الدولية
( )25ظاهر جاسم حممد ،التاريخ املعاصر للدول األفريقية ،دار مشوع الثقافة ،الزاوية ،ليبيا ،ص.289 – 287
( )26الشريف بن احلاج عثمان( ،د.ت) ،حملات على اتريخ تونس احلديث  ،1924 – 1818ط ،1دار السالم ،تونس ،ص.173 ،172
( )27حممد سعيد القشاط ،)1978( ،خليفة بن عسكر ،الصفحة األوىل ،دار النهضة ،بريوت ،ص ،60وما بعدها.
( )28الشريف بن احلاج عثمان ،املرجع السابق ،ص.176
( )29احلبيب اتمر ،)1986( ،هذه تونس ،ط ،1دار املغرب اإلسالمي ،بريوت ،ص.372 – 370
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وظهور النخبة اليت ترعرعت يف املدارس الفرنسية وتشبعت بثقافتها أدى ابلثعاليب إىل املوافقة على مطالب النخبة اليت كانت تناضل من
أجل حتديد العالقة بني تونس وفرنسا وتطالب بدستور حيدد هذه العالقة وقد متكن هؤالء من إنشاء احلزب الدستوري كمرحلة أوىل حنو
حتقيق االستقالل( )30ويف عام  1919رفع احلزب مذكرة إىل امللك حممد الناصر مطالبًا إبصدار الدستور واقتصر الربانمج اإلصالحي
هلذا احلزب على السعي إلعادة السلطات إىل التونسيني وقد ساند األمري حممد املنصف النجل األكرب للملك املبادئ الوطنية هلذا
احلزب .إال أن السلطات الفرنسية قبضت على عبد العزيز الثعاليب الذي أطلق سراحه نتيجة للمظاهرات اليت قام هبا الشعب مطالبًا
ابإلصالحات مما دعا فرنسا إىل استبدال املقيم العام الفرنسي يف تونس يف يونيو  1921وتال ذلك إطالق احلرايت ورفع األحكام
العرفية فنشطت احلركة الوطنية وكثرت االجتماعات العامة وصدرت الصحف الوطنية كصحيفة (صوت التونسي) ومل تكن هذه السياسة
سوى ستار خيفي وراءه خمطط فرنسا اجلديد الرامي إىل فتح أبواب اهلجرة ألعداد كبرية من الفرنسيني وإقطاعهم األراضي بغرض توطينهم
وعدا إبجراء
وأدى ذلك إىل توتر العالقة بني تونس وفرنسا وهدد امللك ابلتخلي عن العرش مما جعل املقيم العام يرضخ للواقع ويعطي ً
اإلصالحات بعد الزايرة املرتقبة لرئيس اجلمهورية الفرنسية (اتلريان) لتونس .ويف يوليو  1922تويف امللك حممد الناصر دون أي تغيري
على الوضع الراهن يف تونس ،وأصيبت احلركة الوطنية بنكسة خاصة وأن حممد احلبيب ابي الذي ارتقى عرش تونس كان مواليًا
لفرنسا( )31وكان هلذه النكسة وزايدة االضطهاد أثره على احلركة الوطنية حيث عمدت فرنسا إىل إصدار أوامرها إببقاء الوضع يف تونس
على ما هو عليه ،وفتحت ابب التجنس ابجلنسية الفرنسية أمام التونسيني وشجعت اهلجرة إىل تونس دون أن توافق على منح الدستور،
وقد أدت السياسة الفرنسية إىل حدوث انشقاق يف احلزب الدستوري وكان من نتيجة هذا االنشقاق بروز حزب اإلصالح الذي وافق
على االشرتاك يف االنتخاابت ويف اجملالس األربعة* اليت نص عليها املرسوم الذي أصدرته فرنسا يف  13يوليو  1922وطالبت التونسيني
بدراسته .وقد اعتمدت فرنسا على حزب اإلصالح يف تدعيم نفوذها يف السنوات الباقية من العشرينيات .إال أن وطأة هذا النفوذ دفع
بعناصر جديدة ذات ثقافة غربية إىل الظهور على مسرح األحداث وشرعت هذه العناصر يف مناقشة املسائل اليت متس جوهر احلياة يف
فبدال من الرتكيز على احلياة الدستورية واألمور السياسية أخذت تعاجل املشاكل
تونس وهو أمر متيزت به عن أعضاء احلزب الدستوري ً
منربا لتشجيع الصناعة الوطنية وضرورة للحد من إدخال
االجتماعية واالقتصادية وكانت صحيفة العمل اليت أصدرهتا العناصر اجلديدة ً
البضائع األجنبية إىل تونس كما هامجت مسألة التفرقة بني املوظفني التونسيني والفرنسيني واهتمت بقضااي حترير املرأة وحتسني أحوال
العمال الزراعيني الذين أصبحوا يف مرتبة أقرب إىل الرق حيث إهنم يتقاضون مخس احملصول لقاء فالحتهم األرض وزراعتها(.)32
وقد انضمت هيئة حترير جريدة العمل إىل اهليئة التنفيذية للحزب الدستوري حيث رأى أعضاء احلزب أن ذلك يدعم احلزب ويقويه أمام
السياسة اليت تتبعها فرنسا ضد العناصر الوطنية يف تونس .ويف الوقت نفسه رأت العناصر اجلديدة اليت انضمت إىل احلزب أن وصوهلا
إىل اهليئة التنفيذية جعلها يف وضع يسمح هلا ابلرتكيز على مطالبها املتمثلة يف فصل السلطات واالهتمام بنشر التعليم ونشر الدعاية بني
إيذاان حبدوث انشقاق يف احلزب الدستوري حيث رفض
اجلماهري دون أن تكون مقتصرة على العناصر التقليدية وكانت هذه املطالب ً
( )30جالل حيىي ،املرجع السابق ،ص.2445
( )31علي العلوان ،تونس الثائرة ،جلنة حترير املغرب العريب (د،ت ،)1989 ،ص.44 – 43
* هذه اجملالس هي :اجمللس الكبري – جلنيت املالية واألشغال – اجملالس اإلقليمية ومجيع هذه اجملالس مشرتكة أي من الفرنسيني والتونسيني.
( )32جالل حيىي ،املرجع السابق ،ص.248 – 247
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التقليديون السياسة اليت انتهجتها العناصر الشابة وأصروا على سياستهم السابقة وكان لفرنسا يد هذا الشقاق وقد كان مؤمتر قصر بين
هالل الذي عقد يف ابريس يف مارس ملناقشة مسألة اخلالف بني قادة احلزب القدمي ومجاعة العمل التونسي عام  1934نقطة حتول يف
اتريخ األحزاب يف تونس حيث رفض أعضاء احلزب الدستوري االشرتاك يف املؤمتر مما أعطى العناصر اجلديدة احلق يف تعيني احلبيب
عاما للحزب الذي اختذ منذ ذلك احلني اسم احلزب الدستوري اجلديد وأنشأ جلنة تنفيذية مسيت ابلديوان السياسي .ويف
بورقيبة أمينًا ً
الوقت نفسه استمر أعضاء احلزب الدستوري التونسي القدمي ألهنم مل يعرتفوا ابالنتخاابت اليت أجريت يف املؤمتر السابق(.)33
وعندما أدركت السلطات الفرنسية خطر التيار اجلديد ألقت القبض على قادته يف 3سبتمرب  1934واعتقلتهم يف صحراء اجلنوب
التونسي ،وبدأت مرحلة اضطراابت استمرت ملدة عامني متواليني ،مث عمدت فرنسا إىل تغيري سياستها لتصبح أكثر لينًا حتت ضغط
هيئة احلزب املدعومة من أحزاب اليسار الفرنسية اليت تقلدت احلكم يف فرنسا .وكانت تناصر مطالب الشعوب الواقعة حتت االستعمار
مندواب عنه  1936ليقنع احلكومة اجلديدة بضرورة
الفرنسي .وقد استغل احلزب الدستوري اجلديد هذا الوضع وبعث احلبيب بورقيبة
ً
إرضاء رغبات الشعب املتمثلة يف اإلصالحات املستعجلة كمرحلة أوىل حنو االستقالل وكانت سياسة احلبيب بورقيبة تقوم على اتباع
سياسة املراحل أي حيصل التونسيون على ما يطالبون به من حقوق مث ينتقلون إىل مرحلة أخرى حىت يتمكنوا من احلصول على كافة
أصَّر عليها واستغل صداقته لبعض الشخصيات الفرنسية
حقوقهم وكانت هذه السياسة حمل نقد من العناصر التقليدية إال أن بورقيبة َ
للحصول على وعد بتحقيق هدفه .ومتكن ابلفعل من احلصول على وعد من بعض رجال السياسة والصحافة الفرنسية بزايرة تونس
وحبث األوضاع فيها .وابلفعل وضع مشروع إلصالح اإلدارة الفرنسية يف تونس كما وضع مشروع آخر يدعو لتسوية أوضاع العمال
التونسيني وحبث مسألة حتسني أجورهم واملساواة بينهم وبني املستوطنني .وقد رأى الوطنيون يف هذا املشروع بعض اإلجيابيات يف حني
عارضه املستوطنون الذين كانوا يرون أهنم أكثر تفوقًا على التونسيني من الناحية العرقية وابلتايل ال جيب مساواهتم هبم(.)34
وإزاء تطور األحداث السياسية يف تونس قام العمال التونسيون إبضراابت عامة كاملطالبة حبقوقهم النقابية ،وتصدت السلطات الفرنسية
هلذه اإلضراابت بعنف ما دعا احلزب إىل عقد مؤمتر يف شهر نوفمرب  1937اختذ قر ًارا مبواجهة العنف .ويف الوقت نفسه كانت فرنسا
قد اختذت قر ًارا مبواجهة العنف يف املغرب العريب أبكمله وبدأت عملياهتا يف مراكش واجلزائر ،لذا أعلن احلزب اإلضراب يف نوفمرب
 ،1937ومع مطلع عام  1938تسلم قيادة إضراابت العمال والطالب مما أدى إىل وقوع صدام بينهم وبني السلطات الفرنسية اليت
أصدرت قرارها حبل احلزب واعتقال أعضائه(.)35
وانتظمت احلركة الوطنية يف تشكيل سري بزعامة احلبيب اتمر واختذ هذا التشكيل من املنشورات وسيلة لنشر آراء احلزب ونظم مظاهرة
يف أواخر  1938شاركت فيها النساء إىل جانب الرجال ،وأمام شدة املقاومة أرسلت احلكومة الفرنسية جلنة حتقيق إىل تونس طالبها
التونسيون بضرورة إطالق املعتقلني واالستجابة إىل مطالب الشعب .وابلفعل مسح املقيم الفرنسي إبصدار بعض الصحف مثل تونس
الفتاة ،ويف هذه األثناء كانت احلرب العاملية الثانية وشيكة الوقوع وبدأت إيطاليا تتطلع إىل تونس مما دعا فرنسا إىل الظهور مبظهر
املتعاطف مع تونس وأعلن (داالدي) رئيس احلكومة الفرنسية الذي زار تونس يناير  1939متسك بالده بتونس ،وابندالع احلرب
( )33هذه تونس ،املرجع السابق ،ص.151 – 150
( )34شوقي اجلمل ،املرجع السابق ،ص.419 – 416
( )35جالل حيىي ،املرجع السابق ،ص.253 – 252
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عمت موجة من العصيان خاصة بني اجملندين التونسيني الذين جندوا ابلقوة ،ونتج عن ذلك أن امتألت السجون واملعتقالت يف تونس
واجلزائر آبالف الوطنيني التونسيني(.)36
ميداان للصراع وكانت حكومة فيشي قد استلمت احلكم يف فرنسا فعزلت الباي حممد
وخالل احلرب أصبحت األراضي التونسية ً
مسارا آخر يف األمم املتحدة حيث الحت
املنصف يف 12مايو  1943وحل حمله حممد األمني .وبعد احلرب أخذت القضية التونسية ً
حكما ذاتيًا وجرت مفاوضات بني تونس اليت مثّلها احلبيب بورقيبة وفرنسا يف 2يونيو  1955نتج
بوادر موافقة فرنسا على منح تونس ً
عنها منح تونس االستقالل الذايت مع احتفا فرنسا مبا يتعلق ابلسياسة اخلارجية واألمن والدفاع وكان ذلك أوىل مراحل االستقالل
التام الذي حتقق بزعامة بورقيبة يف 20مارس .)37(1956
املغرب:

ويف املغرب طلبت السلطات الفرنسية من اجلنرال ليويت سحب القوات الفرنسية املتواجدة داخل املغرب إىل فرنسا ،ووضع الرعااي
الفرنسيني يف املدن الساحلية ،إال أن ليويت رفض انسحاب الرعااي إىل الساحل واقنع حكومة فرنسا بضرورة إبقائهم للمحافظة على
مناطق النفوذ الفرنسية أما ما يتعلق ابلقوات فأرسل نصفها إىل فرنسا وعوضها ابملتطوعني والدرك ،واتبع ليويت سياسة جتاهل أحداث
احلرب خاصة وأن أحداثها مل جتر على األراضي املراكشية ،وكان يهدف من وراء هذا التجاهل تغيري وجهة اهتمام الرأي العام اليت قد
يثريها والءها الروحي للدولة العثمانية بل أن ليوين خالل احلرب عمد إىل إقامة املعارض يف الدار البيضاء وفاس خالل عامي 1915
و ،1916ومع كل ذلك جنح بعض رجال اجلامعة اإلسالمية مع بعض العناصر األملانية يف االتصال بقادة املغرب كاملوىل عبد العزيز
مجيعا على خالف مع املوىل
سلطان املغرب السابق واملوىل عبد احلفيظ ،كما اتصلوا ابلريسويل وهببة هللا بن ماء العينني وكان هؤالء ً
خطرا عليه(.)38
يوسف سلطان املغرب ويشكلون ً
وقد متكنت جمموعات مسلحة يقودها األمري عبد امللك ابن أخ األمري عبد القادر خالل عام  1915من القيام بعمليات مسلحة ضد
الفرنسيني الذين متكنوا يف 27يناير  1916من االستيالء على معسكره ومع ذلك استمرت حركة اجلهاد خالل السنوات – 1917
 1918حىت اضطرت السلطات الفرنسية إىل استخدام سالح الطريان واملدافع الرشاشة للقضاء على املقاومة اليت استمرت حىت أكتوبر
.)39(1918
وعلى الصعيد اخلارجي شن العمال املراكشيون املهاجرون يف فرنسا محلة واسعة لتأييد النضال يف مراكش كما توجهت بعض
الشخصيات الوطنية حنو األستانة لعرض القضية املراكشية على املؤمتر اإلسالمي مما أدى حبكومة االحتاديني إىل إصدار قرار بوجوب
استقالل مراكش وخروج اإلسبان والفرنسيني منها ،ومل يقتصر األمر على الرفض الشعيب فقط بل أن املوىل يوسف ساءه تصرف
وعرب عن امتعاضه ورفضه هلذه السياسة .وعندما انتهت احلرب لصاحل احللفاء مت تصفية النفوذ األملاين
املسؤولني الفرنسيني ضد القبائل ّ
( )36احلبيب اتمر ،املرجع السابق ،ص.160 – 157
( )37خبصوص ذلك راجع؛ أمحد القصاب ( )1986اتريخ تونس املعاصرة  ،1956 – 1881ت .محادي الساحلي ،الطبعة األوىل ،الشركة التونسية للتوزيع ،تونس ،ص647
– .657
( )38جالل حيىي ،املرجع السابق ،ص.119 – 116
( )39إمساعيل نوري الربيعي ،)1999( ،بعض مالمح احلركة الوطنية يف املغرب العريب "البحوث التارخيية" ،العدد ( ،)1مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية ،طرابلس ،ص.78
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يف املغرب لصاحل فرنسا سواء كان هذا النفوذ يف منطقة احلماية اإلسبانية أو الفرنسية ،وأخذت السلطات اإلسبانية تتوغل داخل منطقة
محايتها مما أدى إىل اصطدامها ابألمري عبد الكرمي اخلطايب يف منطقة الريف والذي كان يطمح إىل تكوين مجهورية يف إقليمه ذو املوارد
االقتصادية اهلامة ،وكان األمري اخلطايب على استعداد للتعاون مع إسبانيا لقرهبا من إقليمه ولتوافق عادات وأخالق أهلها مع عادات
أبسا يف اقتباس العلوم الغربية بشكل ال يؤثر على شخصية بالده .إال أنه فوجئ إبسبانيا تعلن محايتها
أهايل الريف .وكان ً
أيضا ال يرى ً
على مشال املغرب فكان ذلك خيبة أمل له فرفض تقدمي فروض الطاعة والوالء للمندوب السامي اإلسباين وأعلن القطيعة بينه وبينها
وصمم على ضرورة املقاومة إلخراج اإلسبانيني من البالد ويف ذلك احلني مل تكن إسبانيا حتتل سوى بعض املراكز الساحلية وكانت
ضعيفة بشكل ال يسمح هلا بتوسيع منطقة نفوذها ومده حنو الداخل ومع ذلك فإهنا ،ومع شعورها ابخلطر الذي ينتظرها يف الريف
بدأت يف مد سلطتها الفعلية منذ عام  1920وعندما قام اخلطايب إبعداد قوات ملعاجلة القوات اإلسبانية تويف أثناء الزحف وخلفه ابنه
األكرب (عبد الكرمي) .وكانت القوات اإلسبانية يف إقليم مشال املغرب تنقسم إىل ثالث قيادات األوىل يف مليلة يف الشرق والثانية يف سبتة
أمام املضايق والثالثة يف العرائش على احمليط األطلسي جنوب طنجة وكل من هذه القيادات كانت ترجع مباشرة إىل وزير احلربية
عاما للقوات اإلسبانية يف مشال إفريقيا منذ أول سبتمرب  1920وكان
اإلسبانية يف مدريد ،ابلرغم من أن إسبانيا كانت قد عينت ً
قائدا ً
ها الوضع ابإلضافة إىل أحوال إسبانيا نفسها املتمثلة يف سيطرة الضباط على احلياة العامة يف إسبانيا ونقلهم هذه السيطرة إىل مشال
إفريقيا وفشلهم يف فهم معىن احلماية على أهنا تعاون ودي بني الطرفني من أجل املنفعة املشرتكة حيث فهموا أدركوا احلماية حكم إسباين
يفرض على األهايل ليحقق مصلحة إسبانيا وحدها إضافة إىل أن اجلنود اإلسبان كانوا يفتقرون إىل التدريب اجليد ابلرغم من األسلحة
احلديثة اليت كانوا ميتلكوهنا .ولذا فقد هزموا أمام قوات الريف اليت يقودها عبد الكرمي اخلطايب طوال ثالثة أشهر متتالية وكانت األسلحة
اليت يستخدمها الثوار من أبناء الريف منتزعة من أيدي اجلنود اإلسبان وألول مرة يف اتريخ املغرب تتوحد قبائل مشال املغرب حتت
حكومة واحدة حيث متكن اخلطايب من بسط سيطرته على كل بالد الريف ووحد قبائلها واختذ من (أجدير) عاصمة لدولته(.)40
ويف 18مارس  1922صدر قرار من احلكومة اإلسبانية مبحاصرة سواحل الريف إال أن قوات الثوار متكنت من إغراق السفن اإلسبانية
عندما كانت تفرغ محولتها من الذخائر يف ميناء احلسيمة مما دفع إسبانيا إىل التفاوض مع األمري اخلطايب يف يناير  1923هبدف
إطالق سراح األسرى اإلسبان مقابل مبلغ مايل وإخالء سبيل املغاربة السجناء يف سجون مليلة وسبتة وتطوان ومع كل ذلك شدد
األمري هجومه على اخلطوط اإلسبانية طوال صيف  1923مما أجرب السكرتري العام للمنطقة اإلسبانية على عرض االستقالل الذايت
لألمري عبد الكرمي حتت احلماية اإلسبانية ،واستمر أبناء الريف يف املقاومة وكان على إسبانيا أن تواجه هجماهتم يف الوقت الذي تعاين
فيه من املشكالت الداخلية .وكان من املتوقع أن تعقد هدنة بني مجهورية الريف وإسبانيا يف مايو  1925إال أن النزاع الذي نشأ بني
فرنسا والريف أدى إىل دخول إسبانيا طرفًا يف هذا النزاع خاصة وأن األمر يتعلق مبا حققته ثورة الريف يف منطقة احلماية اإلسبانية حيث
رأت فرنسا أن هذه االنتصارات تتعارض مع املصاحلة الفرنسية ،خاصة وأن إسبانيا فشلت يف قمع الثورة ،بل أن فرنسا طلبت من
إسبانيا سحب قواهتا من الداخل إىل الساحل كي ال تكون يف مواجهة القوات الفرنسية اليت متكنت من احتالل هنر الورعة يف مايو
 1924وعملت على إجراء تنظيمات إدارية هبا يف حماولة الحتالل كل املنطقة اخلاضعة لنفوذها وفق احلدود املرسومة بني املنطقتني
( )40جالل حيىي ،املرجع السابق ،ص.142 – 140 ،132 – 130
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الشمالية واجلنوبية وقد تعارض هذا األمر مع ما كان يسعى إليه اخلطايب من توحيد الوطنيني يف كلتا املنطقتني ولذا فقد قرر حترير هذه
املناطق بقوة السالح خاصة وأن املساعي الدبلوماسية اليت بذهلا األمري اخلطايب فشلت ،حيث أن فرنسا مل تعرتف جبمهورية الريف ألن
ذلك يتعارض مع اعرتافها بسلطة سلطان املغرب وحقوقه اإلقليمية إضافة إىل أن اعرتافها ابجلمهورية يؤثر على عالقتها إبسبانيا وابلرغم
من ذلك حدثت مباحثات غري رمسية بني فرنسا واألمري عبد الكرمي أدى عدم االتفاق فيها إىل حدوث صدام بني الطرفني يف إبريل
 1925ومتكن األمري عبد الكرمي من الوصول إىل منطقة األطلس اليت مل تكن القوات الفرنسية قد وصلتها وقطعت قوات اخلطايب
السكة احلديدية يف املنطقة الواقعة بني جتازا وجرسني وكان هلذا االنتصار أثره يف املغرب والعامل العريب واإلسالمي حيث أاثرت احلماس
يف أرجاء الوطن العريب واإلسالمي ،ويف املقابل أاثرت غضب فرنسا اليت صممت على وضع كل إمكانياهتا ضد ثورة الريف ولذلك
مشروعا لتعاوهنا مع إسبانيا لقمع هذه الثورة كي تتمكن من القضاء على حركة املقاومة يف مجيع أحناء املغرب .وشرعت
وضعت
ً
الدولتان يف التعاون لتحقيق ذلك العرض يف يوليو  .)41(1925وكانت أوىل اخلطوات هي منع وصول اإلمدادات واملؤن إىل دولة
اخلطايب ومراقبة التهريب من منطقة طنجة الدولية كما تعهد الطرفان بعدم عقد صلح منفرد معها( .)42وقد أدى هذا االتفاق إىل تضييق
اخلناق على األمري عبد الكرمي اخلطايب حيث حاصرته القوات الفرنسية املندفعة من اجلنوب واإلسبان املندفعني من الشمال واحتلت
القوات الفرنسية املرتفعات املطلة على (اثرجيست) مقر قيادة األمري اخلطايب بعد سقوط أجدير ووجد األمري أنه ال مفر من االستالم
وأن االستمرار يف القتال هو عملية انتحارية ولذا طلب احلماية من شريف قرية (إسنادا) الذي نصحه ابالستسالم ومت ذلك يف 27يونيو
 .)43(1926ويف الفرتة ما بني 14يونيو و 10عقد مؤمتر يف ابريس بني الفرنسيني واإلسبانيني لتسوية املشكالت السياسية الناجتة عن
استسالم األمري عبد الكرمي ومت التوقيع على اتفاقية خاصة بتحديد خط احلدود بني املنطقتني الفرنسية واإلسبانية على أساس اتفاقية
17نوفمرب  ،1912ويف ذات الوقت متكنت احلمالت الفرنسية من التوغل يف األراضي اليت الزالت خاضعة للثوار مع بداية 1928
وشرعت يف إجراء بعض التنظيمات اإلدارية ..وظلت منطقة احلدود املغربية اجلزائرية قرب (اثفياللت) ال ختضع لسلطات احلماية يف
املغرب وتقاوم توغل قوات احلماية الفرنسية املوحدة يف اجلزائر ولذلك أنشأت فرنسا قيادة عامة خالل شهر ديسمرب  1929متكنت
خالل السنوات  1934 – 1930من احتالل كافة مناطق املغرب األقصى وابلتايل خضعت كافة األقاليم حلكومة املخزن اليت تعتمد
على الفرنسيني أكثر من اعتمادها على العناصر الوطنية .وكان لطبيعة هناية مقاومة األمري عبد الكرمي اخلطايب األثر البالغ يف توجيه
عامال من العوامل اليت
الكفاح الوطين حنو العمل السياسي ،وكانت سياسة فرنسا املتعلقة ببث بذور الشقاق بني أبناء املغرب عرًاب بربر ً
دفعت الغيورين إىل العمل السياسي ذلك أن فرنسا عمدت إىل مواجهة خطر التكتل اإلسالم أو التكتل العريب مبحاولة تفتيت هذا
التكتل خاصة وإهنا كانت تعلم أن  %80من سكان املغرب األقصى يعيشون يف اجلبال وحيتفظون بلغتهم األصلية وعاداهتم وتقاليدهم
ولذا سعت إىل حتويل جزء من هؤالء السكان إىل املسيحية وترسيخ عاداهتم وتقاليدهم وإحياء لغتهم وصار األمر أكثر خطورة عندما
انتهت احلرب يف الريف وأخذت فرنسا تنفذ سياستها بشكل منظم فأصدرت الظهري الرببري  1930وهو املرسوم القاضي إبعطاء
جملس اجلماعة احلق يف الفصل يف القضااي املدنية وف ًقا للعرف السائد بينهم ،أما القضااي اجلنائية فتحكم فيها حماكم جديدة تقام يف
( )41املرجع نفسه ،ص.170 ،166 ،165 ،163 ،152
( )42شوقي اجلمل ،املرجع السابق ،ص.355
( )43جالل حيىي ،املرجع السابق ،ص.202
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إيذاان ببدء العمل السياسي بشكل منظم خاصة وأن املسألة ابتت تتعلق ابملعتقدات وقد عمت
املناطق اليت تقطنها الرببر ،وكان ذلك ً
املظاهرات املدن حىت اضطرت السلطات الفرنسية إىل تغيري سياستها وأعلنت أن مسألة تطبيق هذا الظهري هو أمر اختياري يعود إىل
رجال القبائل أنفسهم ،وكان رواد هذه املظاهرات الشباب املثقف الذي خترج من املدارس الفرنسية ومجع بني ما تلقاه يف هذه املدارس
وبني الثقافة العربية ومن هؤالء أمحد بالفريج وعالل الفاسي وقد عمل هؤالء على أتسيس (كتلة العمل املراكشي) عام  1930ويف
عام  1932أصدرت جملة (العمل املراكشي) لتكون لسان حاهلا وتعرب عن آرائها كما عملت الكتلة على توثيق عالقتها ببقية أجزاء
املغرب األقصى خاصة املنطقة اإلسبانية حيث اتصل عالل الفاسي بكل من عبد اخلالق الطريس وعبد السالم بنونه يف حماولة إلنشاء
فروع للكتلة يف املنطقة الشمالية .وكأثر للموروث الثقايف يف املغرب فإن رجال الكتلة احتفظوا بوالئهم للسلطان الذي كان مبثابة الرمز
اجتاها
الروحي ابعتباره أمري املؤمنني ولذا فإهنم عربوا عن والئهم له يف أكثر من مناسبة ومل يعلنوا عن برانجمهم كحزب سياسي وإمنا كانت ً
سياسيًا وطنيًا يعمل ملصلحة الوطن حتت راية السلطان ،وكان أول برانمج عمل مجاهريي خالل عام  1934حني رفضت اإلقامة
مقرا للكتلة وقد تضمن هذا الربانمج بعض اإلصالحات
العامة الفرنسية صالة السلطان حممد اخلامس يف جامعة القرويني اليت تعترب ً
تعليما يؤهلها لذلك ،وفصل
الداخلية كالتقيد بنظام احلماية وإلغاء اإلدارة املباشرة وفتح ابب الوظائف أمام العناصر اليت تلقت ً
السلطات القضائية عن السلطات اإلدارية وإنشاء جمالس بلدية وجمالس للطوائف كخطوة أوىل حنو احلكم النيايب مع ضرورة اإلبقاء على
السلطتني التشريعية والتنفيذية يف يد السلطان خالل هذه املرحلة كما طالبت ببعض اإلصالحات االقتصادية وحق العمال يف إنشاء
النقاابت وتوحيد نظام التعليم يف املغرب وكانت هتدف من هذا املطلب إلغاء احلقوق اليت أعطتها فرنسا للعناصر الرببرية وهدفت من
ورائها إىل خلق هوة ثقافية بني عناصر األمة يف املغرب وابعتبار أن عناصر الكتلة ال ميثلون حزًاب ذو اجتاه سياسي معني فقد أدى ذلك
إىل مطالبتها إبرسال البعثات إىل ابريس والقاهرة وإبمعان النظر يف هذا املطلب يتضح أن هناك اختالف يف االجتاهات بني عناصر
الكتلة وهو ما أدى إىل حدوث انشقاق بني عالل الفاسي ذو الثقافة الدينية التقليدية وحممد الوزان املثقف ابلثقافة الغربية حيث
انسحب حممد الوزاين عقب فوزه ابألمانة العامة عندما أعيد تنظيم احلزب بعد صدور قرار حبله من قبل السلطات الفرنسية وقد رأى
الكثريون أن سبب انسحابه هو فوز عالل الفاسي برائسة احلزب واحلقيقة هي أن الوزاين رأى أن مؤيدي اجتاهه القاضي ابملطالبة
ابلدولة الدستورية أضحوا قلة داخل احلزب وأن األغلبية ترى أن نوع احلكم جيب أن يكون حكم شوري أو دستوري مرتبط ابلنظام
امللكي ولذا فقد رأى أن االنسحاب أفضل وسيلة ليتمكن من أتسيس حزب يتفق واالجتاه الذي تبناه وقد اختري أمحد بالفريج أمينًا
عاما بدل الوزاين ولكن فرنسا أمرت حبل اللجنة التنفيذية للحزب يف مارس  1937مما جعل عالل الفاسي يعيد أتسيس احلزب حتت
ً
اسم (احلزب الوطين) وكانت صحيفة (األطلس) لسان حال احلزب تعلن ابستمرار متسكها ابإلسالم وابلنظام امللكي ،كما طالبت يف
أكثر من مناسبة بضرورة احلد من نشاط املبشرين ابملسيحية يف مناطق الرببر ولكن فرنسا ساءها هذا النشاط ولذا اعتقلت زعماءه
وأمرت حبله(.)44
وابلرغم من وجود بعض االتصاالت بني العناصر الوطنية يف منطقة احلماية الفرنسية ومنطقة احلماية اإلسبانية يف الشمال .إال أن ارتباط
هذه املنطقة ببقية العامل العريب وابلبحر املتوسط كان أوضح ،ومل يتسم عمل الزعماء الوطنيني يف هذه املنطقة ابالحتاد ،وإمنا كان لكل
( )44املرجع نفسه ،ص.270 – 265 ،263
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منهم برانجمه اخلاص رغم أهنم متفقون يف املبدأ سواء فيما بينهم أو مع الوطنيني يف منطقة احلماية الفرنسية ،فرئيس حزب اإلصالح عبد
اخلالق طريس كان يعمل من تطوان ويصر على ضرورة البدء ابإلصالح كأساس لتكوين اجملتمع أما حممد املكي الناصري رئيس حزب
الوحدة واالستقالل الذي كان يعمل من طنجة فكان يؤكد على ضرورة وحدة املغرب قبل املطالبة ابالستقالل ألن املطالبة ابالستقالل
قبل الوحدة ،وهو ما كان يطالب به الوزاين ،قد يؤدي إىل ضياع بعض األقاليم املغربية وكان لكل حزب صحيفة انطقة ابمسه ،وابلتايل
افتقدت احلركة الوطنية إىل وحدة العمل وقد يكون غياب اخلطر اخلارجي خالل هذه الفرتة سببًا يف ذلك إال أن اندالع احلرب العاملية
وما محلته من أخطار أدت ابلزعماء الوطنيني إىل مزيد من التقارب(.)45
حيث حدث تقارب بني السلطان حممد اخلامس وعناصر احلركة الوطنية املراكشية ،فاندفع االثنان إىل التعاون ابلرغم من املساعي
الفرنسية لشق الصف املراكشي بنفي السلطان حممد اخلامس  ،1952والتقرب من بعض الشخصيات املتعاونة معها أمثال حممد بن
عرفة (أمحد أعمام حممد اخلامس) والقائد اجلالوي .وأجرب هذا التقارب السلطات الفرنسية إىل اإلفراج عن السلطان الذي عاد من
عال
منفاه عام  1955ليشكل حكومة مراكشية معظم أعضائها من حزب االستقالل الذين تفاوضوا مع فرنسا من أجل االستقالل ،وف ً
مت احلصول على االستقالل يف 2مارس  .1956ويف إبريل من نفس العام ختلت إسبانيا عن منطقة الريف واستقلت ابلتايل مراكش
ابلكامل وتغري لقب السلطان إىل ملك(.)46
ليبيا:

انفردت ليبيا ابلوجود اإليطايل وكان وضعها عند نشوب احلرب العاملية األوىل هو ما أقرته معاهدته أوشي لوزان السالفة الذكر ،واليت
ترتب عليها توقف حركة اإلمداد عن الليبيني من الدولة العثمانية وحدث فراغ سياسي بسبب انسحاب الضباط األتراك الذين كانوا
موحدا يف مواجهة القوات
يقودون املعارك ولسد هذا الفراغ برزت زعامات حملية إال أن هذه الزعامات فشلت يف أن تتخذ موق ًفا ً
اإليطالية اليت بدأت تتوغل داخل البالد ففي برقة ظهر السيد أمحد الشريف ويف اجلبل الغريب برز سليمان الباروين .وقد استمرت قيادة
السيد أمحد الشريف حىت عام  1918حيث كان له نفوذ قوي لدى رؤساء العشائر ومشايخ القبائل متكن بواسطته من تعزيز الوحدة
الوطنية وسد ا لفراغ السياسي الذي تركه انسحاب الضباط واجلنود األتراك من ميدان القتال ،إال أن نشوب احلرب العاملية األوىل أدى
افعا بذلك شعار
إىل زعزعة هذه القيادة حيث عمد السلطان العثماين إىل استغالل هذه القيادة يف جتهيز محلة ضد اإلجنليز يف مصر ر ً
ومستغال بذلك نفوذه الروحي يف ليبيا ،وأوعز إىل السيد أمحد الشريف مبهامجة اإلجنليز يف مصر ومهد لذلك إبرسال (نوري بك)
اجلهاد
ً
ليتوىل القيادة العامة ومعه كتاب تعيني السيد أمحد الشريف انئبًا عن السلطان يف أفريقيا الشمالية ومع أن السيد أمحد الشريف رفض يف
البداية خطة األتراك اليت تطلبت مهادنة إيطاليا ومهامجة اإلجنليز الذين كانوا يساندونه عندما كان يف صراع مع فرنسا يف اجلنوب إال أنه
مدفوعا مبؤامرة دبرها كل من نوري بك وجعفر العسكري
مع كل ذلك وجد نفسه يرتكب خطأ سياسيًا مبهامجة اإلجنليز يف مصر
ً
وانتهت املعركة الفاصلة يف 26فرباير  1916يف منطقة العقاقري شرقي سيدي براين حيث دخل اجليش الربيطاين السلوم يوم 24مارس
 .1916وعرض الصلح على السيد أمحد الشريف إال أنه رفض وانسحب إىل واحة جغبوب يف أوائل  1917ومنها إىل العقيلة اليت
ظل هبا إىل أغسطس  1918حيث توجه إىل األستانة ،واضطر األمري إدريس السنوسي الذي انتقلت إليها الزعامة إىل مفاوضة إيطاليا
( )45ظاهر جاسم حممد ،املرجع السابق ،ص.292 – 289
( )46عز الدين عبد السالم العامل ،)2000( ،اتريخ ليبيا املعاصر ،مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية طرابلس ،ص.46 – 43
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بعد أن انضمت إىل جانب اإلجنليز خاصة وأن ظروف البالد مل تعد تسمح ابملقاومة حيث حل اجلفاف ابلبالد وكان من الصعب
وفعال مت االتفاق يف عكرمة
احلصول على املؤن بعد إغالق املعابر اليت تربط ليبيا مبصر ومتد اجملاهدين ابحتياطاهتم من مؤن وعتادً ،
(16إبريل  )1917على حتديد مناطق نفوذ اإليطاليني واجملاهدين وفتح احلدود بني مصر وبرقة وف ًقا للقوانني واملعامالت الدولية(.)47
ويف طرابلس ،اليت أقام فيها اإليطاليون حكومة منفصلة عن برقة يف سبتمرب  ،1913استغل اجملاهدون فرصة انشغال إيطاليا ابحلرب
ونظموا صفوفهم ومتكنوا من إحلاق اهلزمية ابلقوات اإليطالية 28إبريل  1915وقد أدى هذا االنتصار ابلقبائل إىل شق عصا الطاعة
()48
فرماان بتعيني سليمان الباروين واليًا على
على اإليطاليني فلم يبق حتت سيطرهتم سوى زواره وجنزور  .ويف هذه األثناء أصدرت تركيا ً
منشورا أعلن فيه
عاما لقواهتا وقد بدأ الباروين بتأسيس حكومة عربية حتت لواء األستانة وأصدر يف  17أكتوبر 1916
طرابلس ً
وقائدا ً
ً
إحلاق طرابلس الغرب ابلوالية العثمانية وأخذ يرتب إلنشاء حكومة منظمة ،إال أن النزاع بني الزعماء أدى إىل إخفاقه ومكنت إيطاليا
من القضاء على خمططه(.)49
ويف مايو  1918أوفدت احلكومة العثمانية األمري عثمان فؤاد إىل طرابلس ليستلم القيادة العليا يف إفريقيا الشمالية ويعمل على إزالة
اخلالفات بني الزعماء ويوحد القيادة الوطنية يف شقي ليبيا (برقة وطرابلس) إال أن جهوده جنحت يف توحيد الزعامات يف طرابلس فقط،
ومت التوصل قبيل سقوط األستانة يف أيدي احللفاء إىل إنشاء مجهورية يف طرابلس متتع فيها كل زعيم من زعماء طرابلس مبكانة مساوية
بياان أعلن فيه عن أتسيس اجلمهورية وقرر إرسال بالغ
لبقية أقرانه ،وأعلن عن ذلك يف 18نوفمرب  1918وأصدر جملس اجلمهورية ً
بذلك إىل الرئيس ويلسن(.)50
وقد عارضت إيطاليا هذا املشروع وكثفت من عملياهتا العسكرية ضده إال أهنا اضطرت يف النهاية إىل طلب الدخول يف مباحثات صلح
وطالب املفاوضون الطرابلسيون مبساواهتم ابإليطاليني يف احلقوق ومع أن احلكومة اإليطالية رفضت هذه املطالب يف البداية إال أهنا
اضطرت الستئناف املفاوضات مع أعضاء حكومة اجلمهورية الطرابلسية وقدم الزعماء مطالبهم يف إبريل  ،1919وكانت هذه املطالب
اعتداال من سابقتها حيث اكتفوا بطلب تنصيب أمري مسلم على اإلمارة املرتقبة وأتسيس برملان ثالثة أرابعه من املسلمني والربع
أكثر
ً
الباقي من اإليطاليني واليهود وأتليف جيش وطين من مخسة آالف جندي تكون اخلدمة فيه إجبارية وسك عملة عربية ووضع علم
وطين لإلمارة وجعل التعليم االبتدائي إجباري وأتسيس حماكم خمتلفة للفصل بني العرب والطليان .وانتهت املفاوضات يف 14إبريل
بندا مفادها االعرتاف مبنح اجلنسية اإليطالية للعرب
 1919وصدر قرار من احلكومة اإليطالية يف 4مارس  1919يتضمن أحد عشر ً
يف طرابلس واملساواة بني اإليطاليني والطرابلسيني على أن خيضع الطرابلسيون لقوانينهم اخلاصة ابألحوال الشخصية والتأكد على حقهم
يف تويل الوظائف املدنية والعسكرية .وعلى أثر هذا البالغ أبرم اتفاق بني الطرفني يف 12إبريل  1919أطلق عليه صلح (سواين بن
ايدم) تضمن قر ًارا بتسمية (حكومة القطر الطرابلسي) ويدير القطر جملس مؤلف من مثانية أعضاء وطنيني منتخبني من بني أعضاء
( )47مصطفى علي هويدي ،)1998( ،أتثريات احلرب العاملية األوىل على حركة اجلهاد "حبوث دراسات يف التاريخ اللييب" ج ،2مركز اجلهاد الليبيني للدراسات التارخيية ،طرابلس،
ص.209 – 204
( )48عبد العظيم رمضان( ،د.ت) الغزوة االستعمارية للعامل العريب ،دار املعارف اإلسكندرية ،ص.205 – 202
( )49مصطفى علي هويدي ،)2000( ،اجلمهورية الطرابلسية ،مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية ،طرابلس ،ص.109
( )50حممد فؤاد شكري ،)1948( ،السنوسية دين ودولة ،دار الفكر العريب ،القاهرة.
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جملس النواب وعضوين إيطاليني ينتخبهما احلاكم ويرأس هذا اجمللس حاكم عام يعني من قبل ملك إيطاليا ويسن قوانني البالد جملس
نواب ينتخبه األهايل وله ما جمللس الدول املتقدمة من سلطات وحقوق وللوطنيني احلق يف الوظائف املدنية والعسكرية والقضائية ويف
قانوان أساسيًا يضمن قواعد هذا االتفاق( .)51وبعد أن سوت احلكومة
أول يوليو  1919أصدر امللك عمانويل الثالث ملك إيطاليا ً
اإليطالية عالقتها مع الزعماء يف طرابلس سعت إىل التوصل إىل اتفاق مع حكومة إجدابيا اليت يرأسها السيد إدريس السنوسي ليحل
هذا االتفاق حمل اتفاقية عكرمة املؤقتة واليت عقدت عام  1917وانتهت املفاوضات ابتفاقية الرمجة يف 25أكتوبر  1920اليت اعرتفت
فيها إيطاليا إبمارة السيد إدريس السنوسي على برقة ووف ًقا هلذه االتفاقية حددت مناطق النفوذ اإليطالية وهي املناطق الساحلية،
واملنطقة الداخلية اخلاصة إبمارة السيد إدريس السنوسي وتشمل الواحات (اجلغبوب ،الكفرة ،جالة ،وأوجلة) كما أقرت االتفاقية إلغاء
األدوار وإصدار قانون أساسي لربقة على غرار القانون الذي وضع بطرابلس وقد رفض مشايخ القبائل حل األدوار ولذا عقد اتفاق
آخر يف (بومرمي) يف 30سبتمرب  1921مت االتفاق فيه على إنشاء أدوار مشرتكة من اإليطاليني والليبيني(.)52
وكانت هناك أزمة عدم ثقة بني اإليطاليني واجملاهدين سواء يف برقة أو طرابلس ،ولذا تلكأ اإليطاليون يف تنفيذ القانون األساسي ،بل
أهنم ابتوا يبثون بذور الشقاق بني الزعماء وكان نتيجة ذلك ما حدث بني رمضان السوحيلي وعبد النيب ابخلري وأحداث اجلبل الغريب
وبذلك ثبت فشل حكومة القطر الطرابلسي .وأمام هذا الوضع برزت أصوات تنادي إبقامة حكومة مؤسسة على الشرع اإلسالمي
حتت زعامة أمري مسلم تقره األمة ويتمتع ابلسلطة الدينية واملدنية والعسكرية ويشمل حكمه مجيع البالد حبدودها املعروفة ومت االتفاق يف
مؤمتر العزيزية على هذه املطالب ومت تشكيل هيأة اإلصالح املركزية إال أن معظم أعضاءها كانوا من أنصار سياسة التساهل مع إيطاليا
ومع كل ذلك فإن إيطاليا وضعت العراقيل يف طريق الوفد الذي حاول السفر إىل روما لعرض مطالب اهليئة على احلكومة املركزية.
وعندما عاد الوفد إىل طرابلس يف أواخر عام  1921كانت األمور قد ساءت وجتدد النزاع بني زعماء اجلبل الغريب ولذا دعت هيأة
اإلصالح إىل عقد مؤمتر غراين الذي اتفق فيه على مبايعة السيد إدريس السنوسي ابإلمارة وكان عبد الرمحن عزام من أنصار الدعوة
ابإلمارة للسيد إدريس السنوسي ولذا فقد بذل جهده لتحقيق هذا الغرض يف مؤمتر سرت يف أواخر .)53(1921
ووصل كتاب البيعة إىل األمري إدريس السنوسي يف أكتوبر  1922يف الوقت الذي كانت فيه إيطاليا تشهد تغريات سياسيًا نتيجة
وصول احلزب الفاشي بزعامة موسوليين إىل احلكم يف إيطاليا وألغى مجيع االتفاقيات اليت عقدهتا احلكومة السابقة مع اجملاهدين وبذلك
جتددت املقاومة يف برقة بزعامة عمر املختار الذي أوكل إليه األمري إدريس السنوسي قبل سفره إىل مصر يف ديسمرب  1922مهمة
تنظيم حركة املقاومة كما أوكل إىل السيد الرضا السنوسي كل ما يتعلق ابلشؤون الدينية وإنشاء هيأة مركزية يف برقة من رؤساء القبائل
أيضا يف طرابلس إال أن
لالضطالع أبعباء اإلدارة .وعندما شرع الوايل اإليطايل اجلديد يف حل األدوار جتدد القتال يف برقة كما جتدد ً
األمر ما لبث أن استتب لإليطاليني يف طرابلس بسبب تعدد الزعامات وقد أعلن الوايل اإليطايل اجلديد يف افتتاح الدورة الربملانية يف
6مارس  1923عدم إخالص برقة إليطاليا وذلك يعين ضرورة اختاذ التدابري الالزمة إلخضاعها كما أعلن عدم اعرتاف حكومته
ابلسنوسية طرفًا يف أي مفاوضات ألهنا جمرد طريقة دينية وليس هلا سلطة سياسية وبذلك جتدد القتال بني الطرفني ومت تشكيل ثالثة
( )51عبد العظيم رمضان ،املرجع السابق ،ص.210 – 208
( )52عمر سعيد يغين ،حركة جهاد اللييب ،خالل الفرتة " 1921 – 1919حبوث ودراسات يف التاريخ اللييب" املرجع السابق ،ص.244 – 240
( )53عقيل حممد الربابر" ،)1998( ،حركة عمر املختار يف اجلبل األخضر" املرجع نفسه ،ص 340وما بعدها.
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أدوار لكل منها قائد ،وأسندت القيادة العليا لعمر املختار الذي ظل يقود املعارك ملدة قاربت على الثماين سنوات متكن خالهلا من
إحلاق اهلزمية ابلقوات اإليطالية يف عدة مواقع ،وحىت أواخر  1926مل تستطع القوات اإليطالية تسجيل أي انتصار حاسم ضد
اجملاهدين رغم احتالل واحة اجلغبوب مصدر إمداد اجملاهدين يف 26فرباير  ،1926حيث ظلت الثورة مستمرة حىت عني (ابدليو)
عاما يف يناير  1931وبدأت مرحلة جديدة من مراحل الكفاح وأعلن احلاكم اجلديد العفو عن كل من يلقي سالحه كما
حاكما ً
ً
()54
طلبت يف مارس االجتماع بعمر املختار للتفاوض يف شروط الصلح .
وبذلك أجربت حركة املقاومة إيطاليا على االعرتاف هبا بعد أن أعلنت ساب ًقا عدم اعرتافها ابلسنوسية .وابلرغم من أن اهلدنة اليت
عقدت بني الطرفني قد أعطت إيطاليا فرصة بدر بذور اخلالف بني الزعماء يف برقة ليتسىن هلا القضاء على املقاومة إال أهنا مل تتمكن
أسلواب أكثر وحشية وهو عزل األهايل عن اجملاهدين يف معتقالت امتدت من السلوم إىل العقيلة وحل الزوااي
من ذلك إال بعد أن اتبعت ً
حكما ابإلعدام على كل من يتصل ابجملاهدين وهلذا الغرض أنشأت ما مسي (ابحملكمة
السنوسية ومصادرة أمالكها وأوقافها وأصدرت ً
الطائرة) يف إبريل  1930وذلك إلصدار األحكام السريعة وتنفيذها على يد السلطات احمللية كما أغلقت احلدود املصرية ملنع
اإلمدادات عن اجملاهدين يف اجلبل األخضر والواحات .وهبذه الكيفية متكن اإليطاليون من حماصرة اجملاهدين الذين اشتبكوا معهم يف
أسريا يف يد فرقة من اخليالة اإليطالية وأعدم بعد حماكمة صورية يف
عدة معارك واستمرت حىت سبتمرب  1931حيث وقع عمر املختار ً
سلوق يف 16سبتمرب  1931ومل تستمر املقاومة بعد ذلك سوى أربعة أشهر دانت بعدها البالد للسيطرة اإليطالية التامة( )55وبدأت
مرحلة االستيطان الزراعي عندما أعلن اجمللس الفاشسيت أن ليبيا احملافظة التاسعة عشر من احملافظات اإليطالية ،وبذلك شهدت موانئ
اجا من املستوطنني اإليطاليني منذ عام  1932حىت بلغ عددهم قبيل احلرب العاملية الثانية مائة ألف مستوطن ،واستلم هؤالء
ليبيا أفو ً
بيوات حديثة ابملزارع املخصصة هلم ،ويف كل مستوطنة زراعية وضعت قوة إيطالية ،كما أنشئت هبا مدارس ومستوصفات
املستوطنون ً
وح ِّذر املواطنون من االقرتاب من هذه املستوطنات إضافة إىل ذلك صدرت القوانني بتعليم أبناء الليبيني يف املدارس اإليطالية كما مت
ُ
()56
طلينة اإلدارة .
وبنهاية املقاومة حتول الليبيون إىل العمل السياسي خاصة يف اخلارج عمل املهاجرون والطلبة الدارسون خارج البالد على أتسيس هيئات
للعمل السياسي فأسس الطلبة الليبيون برواق املغاربة مبصر النادي الثقايف يف أواخر عام  1942عمل هذا النادي على الربط بني
التيارات الفكرية السائدة يف مصر والعامل املتقدم وليبيا وكان هذا النادي يستمد دعمه من املهاجرين الليبيني مبصر وبعد أتسيس جامعة
الدول العربية تكفلت هذه اهليأة بدعمه .ويف بالد الشام أسس الليبيون مجعية الدفاع الطرابلسي الربقاوي  1928اليت أعلنت عن
أتييدها لتأسيس فصائل من املهاجرين الليبيني للمشاركة يف احلرب العاملية الثانية إىل جانب احللفاء وقد مت ذلك ابلفعل يف 19أغسطس
 ،1940وشاركت هذه الفصائل مشاركة فعلية يف العمليات احلربية خالل زحف احللفاء من مصر حنو ليبيا(.)57
( )54يوسف الربغثي ،)2000( ،حركة املقاومة الوطنية ابجلبل األخضر  ،1932 – 927مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية( ،طرابلس ،ص 75وما بعدها.
( )55عز الدين العامل ،املرجع السابق ،ص.70
( )56عمر حممد اجملدوب" ،ظاهرة االستيطان اإليطايل وفكرة أبدية وجوده يف ليبيا" ،الشهيد ،ع ،13 – 12 .مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية ،طرابلس – 1991
 ،1992ص.98 – 95
( )57حممود الشنيطي ،)1951( ،قضية ليبيا ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،ص.170 – 168
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وبذلك واصل الليبيون كفاحهم السياسي خارج البالد بعد القضاء على املقاومة يف الداخل وقد متكنوا من خالل مشاركتهم يف احلرب
العاملية الثانية من احلصول على وعد من بريطانيا ابستقالل برقة .إال أن هذا الوعد مل حيقق إال يف أواخر  .1949بعد أن خاض
الليبيون معركة كفاح سياسي مع دوليت اإلدارة (بريطانيا وفرنسا) اللتني احتلتا ليبيا بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية لصاحل احللفاء .وجنم
هذا الكفاح إعالن استقالل ليبيا يف ديسمرب .1951
اعا مع القوى االستعمارية املتمثلة يف
من خالل ما سبق يتضح أن أقطار املغرب العريب شهدت خالل الفرتة ما بني اجلربني العامليتني صر ً
دورا
االستعمار الفرنسي يف تونس واجلزائر والفرنسي اإلسباين يف املغرب وإليطايل يف ليبيا .وقد لعبت اخللفية التارخيية وطبيعة االحتالل ً
يف حتديد وسيلة مقاومة هذا االستعمار فتونس اختلفت عن غريها من بلدان املغرب العريب حيث كان الطابع الغالب على احلركة
الوطنية فيها هو املطالبة ابلدستور وذلك راجع إىل تطور االجتاهات السياسية فيها ،وكان ملوقعها اجلغرايف القريب من بالد املشرق العريب
أتثري كبري على هذه االجتاهات منذ مطلع القرن العشرين .حيث أتثرت تونس ابحلركات اليت ظهرت يف الشرق األوسط سواء كان
عثمانيًا أم عربيًا ومتيزت بوجود جامع الزيتونة كأقدم اجلامعات اإلسالمية يف الوطن العريب .كما متيزت بظهور حركة اإلصالح على يد
تطويرا حديثًا كان
خري الدين التونسي الذي دعم روابط تونس ابلدولة العثمانية وأنشأ املدرسة الصادقية  1875اليت طورت الدراسة ً
نتاجه ختريج عدد من رواد احلركة الوطنية مثل علي ابش جانبه وبشري خضر الذي أنشأ املدرسة اخللدونية احلديثة يف تونس على غرار
املدرسة الصادقية وكان هناك جتاوب واضح بني تونس واملشرق خاصة مع ظهور احلركة السلفية املتحررة على يد مجال الدين األفغاين
وحممد عبده ،وكان هلذا االتصال أثره يف ظهور اجتاه عريب إسالمي مضاف إليه جزء من الثقافة األوروبية نتيجة الزدايد االحتكاك
بفرنسا بعد فرض محايتها على تونس وبذلك فإن احلركة الفكرية واالجتاهات السياسية كانت متطورة إذا ما قيست بغريها من بلدان
موجودا يف تونس .لذا فإن
املغرب العريب .أما يف اجلزائر ومراكش وليبيا مل يتضح فيها تطور االجتاهات السياسية بنفس القدر الذي كان
ً
احلركة الوطنية يف اجلزائر اختذت عدة مسميات وطالبت ابالندماج اترة وابإلصالحات اترة أخرى .أما يف مراكش وليبيا فقد طالبت
ابالستقالل التام يف ظروف كان من املستحيل حتقيق هذا اهلدف يف وقت كان االستعمار جامث بكل قوته على هذه البلدان.
النتائج:

اتضح من خالل البحث أن بلدان املغرب العريب مرت بظروف متشاهبة ،وإن مل تكن هذه الظروف يف نفس الفرتة الزمنية ،وكانت
مقاومتها لالستعمار انبع من قناعتها بوحدهتا العرقية والدينية والتارخيية ،ولذلك تضامنت شعوب هذه الدول يف عدة مواقف ومن
مظاهر هذا التضامن:
قيادة خليفة بن عسكر للثورة يف اجلنوب التونسي ضد االستعمار الفرنسي ،ومسامهة كثري من العناصر الليبية فيها.
اتضح التضامن من خالل أهداف الصحف واجملالت اليت أصدرها املغاربة يف اخلارج كصحيفة (التونسي) وكذلك (جملة املغرب) اليت
كانت تعكس أماىن املغرب العريب من ليبيا إىل مراكش كوحدة واحدة.
تبىن الناشط (حممد ابش حانية) نقل رغبات الشعبني التونسي واجلزائري يف االستقالل
عندما عقد املؤمتر الثالث للقوميات ّ 1915
الكرة يف  1918حيث آتلفت اللجنة التونسية اجلزائرية لتحرير املغرب العريب اليت قدمت مطالبها يف استقالل املغرب إىل مؤمتر
وأعيدت ّ
الصلح  1919وإىل الرئيس ولسن مذ ّكرة إايه مببادئه اليت أعلن عنها.
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إن دراسة اتريخ املغرب العريب من الدراسات املهمة وهناك الكثري من املوضوعات اليت الزالت حباجة إىل من يطرقها خاصة تلك اليت
تكشف عن وجود روابط تربط بني هذه البلدان ببعضها ومن بني هذه املوضوعات:
 كتاابت وآراء الرحالة الذين جابوا هذه املنطقة. دراسة التيارات الفكرية اليت سادت هذه املنطقة ومدى أتثريها. دراسة املراكز الثقافية يف هذه البلدان ومدى اهتمامها ابلروابط العرقية والتارخيية والدينية هلذه الدول.املراجع:

أبو القاسم سعد هللا( ،د.ت) احلركة الوطنية اجلزائرية  1945 – 1930ج ،3معهد البحوث العربية ،القاهرة.
أبو القاسم سعد هللا )1969( ،احلركة الوطنية اجلزائرية ،دار اآلداب ،بريوت.
أمحد القصاب ( )1986اتريخ تونس املعاصرة  ،1956 – 1881ت .محادي الساحلي ،الطبعة األوىل ،الشركة التونسية للتوزيع،
تونس.
أمحد طربني ( )1970التاريخ واملؤرخون العرب يف العصر احلديث ،د ،ن ،دمشق.
إمساعيل نوري الربيعي )1999( ،بعض مالمح احلركة الوطنية يف املغرب العريب "البحوث التارخيية ،العدد ( )1مركز جهاد الليبيني
للدراسات التارخيية ،طرابلس.
بشري بالح )2006( ،اتريخ اجلزائر املعاصر  ،1989 – 1830اجلزء األول ،دار املعرفة ،اجلزائر.
جالل حيىي )1981( ،املغرب الكبري ،ج ،2دار النهضة العربية ،بريوت.
احلبيب اتمر )1986( ،هذه تونس ،ط ،1دار املغرب اإلسالمي ،بريوت.
الشريف بن احلاج عثمان( ،د.ت) ،حملات على اتريخ تونس احلديث  ،1924 – 1818ط ،1دار السالم ،تونس.
شوقي اجلمل ( )1997املغرب العريب الكبري ،ط ،2املكتب املصري ،القاهرة.
ظاهر جاسم حممد ،التاريخ املعاصر للدول اإلفريقية ،دار مشوع الثقافة ،الزاوية ،ليبيا ،ص.289 – 287
عبد الرحيم عبد الرمحن )1990( ،اتريخ العرب احلديث واملعاصر ،ط ،5دار الكتاب اجلامعي ،القاهرة.
عبد العظيم رمضان( ،د.ت) ،الغزوة االستعمارية للعامل العريب ،دار املعارف اإلسكندرية.
عبد احلميد البطريق )1974( ،التيارات السياسية املعاصرة  ،1960 – 1815دار النهضة العربية ،بريوت.
عز الدين عبد السالم العامل ،)2000( ،اتريخ ليبيا املعاصر ،مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية طرابلس.
على العلوان ،تونس الثائرة ،جلنة حترير املغرب العريب (د ،ت.)1989 ،
عمر حممد اجملدوب" ،ظاهرة االستيطان اإليطايل وفكرة أبدية وجوده يف ليبيا" ،الشهيد ،ع ،13 – 12 .مركز جهاد الليبيني
للدراسات التارخيية ،طرابلس .1992 – 1991
حممد سعيد القشاط ،)1978( ،خليفة بن عسكر ،الصفحة األوىل ،دار النهضة ،بريوت.
حممد فؤاد شكري ( ،)1948السنوسية دين ودولة ،دار الفكر العريب ،القاهرة.
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حممود الشنيطي ،)1951( ،قضية ليبيا ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة.
مصطفى على هويدي ( ،)1998أتثريات احلرب العاملية األوىل على حركة اجلهاد "حبوث دراسات يف التاريخ اللييب" ،ج ،2مركز
اجلهاد الليبيني للدراسات التارخيية ،طرابلس.
مصطفى علي هويدي ،)2000( ،اجلمهورية الطرابلسية ،مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية ،طرابلس.
يوسف الربغثي ،)2000( ،حركة املقاومة الوطنية ابجلبل األخضر  ،1932 – 927مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية،
طرابلس.
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