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 البحث ملخص
 ظهور شهدت و الثانية العالمية الحرب ثناءأ و قبل التونسية الوطنية الحركة نشطت       
 كانت و ,الحرب هذه حداثأ في تأثرت تونس نأ كما ,الوطنية الساحة على برزت جديدة قيادات

 كامل ريتدم إلى مبانيها و حقولها تعرضت ,كامله سنوات ربعأ ولمدة الكبرى ساحاتها حدىإ
 بحقوقه بالمطالبة التونسي الشعب عزيمة من زادت الحرب هذه نأو ,العسكرية العمليات جراء

 .االستقالل و بالحرية

 يدةعد ثورات بحدوث ذلك ,لفرنسيا المحتل ضد المسلح النضال أعلن الشعب نأ كما       
 دىأ ومما ,التونسي الشعب بأبناء بالتنكيل بقيامها الفرنسية السلطات دفع مما ,المرازيق ثورة مثل
 .الخارج إلى والهرب الجديد الدستوري الحزب عضاءأ من عدد خروج إلى

Abstract 
              Active Tunisian  national  movement  before  and  during  World  
Wa r II and witnessed  the  emergence  of new leaders have emerged on the  
national  scene,  as that Tunisia affected in the events of this war, and was one 
of the squares grand and for  the  full  four years, suffered their fields and 
buildings to destroy the entire result of  military  operations,  and  that  this  
war  has increased the resolve of the Tunisian people claim their rights to 
freedom and independence 
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As people have said the armed struggle against Golan Aafrenc, so  many   
revolutions happen   such   asAL - Marazeeqrevolution,    prompting   French  
 authorities    doing harassing  the sons  of  the  Tunisian  people,  and  which  
led  to the exit of a number of new members of the Constitutional Party and 
escape to the outside.  

 الثانية العالمية الحرب أثناء تونسيةال الوطنية الحركة موقف

( 1939 – 1945 ) 

 المقدمة
تمثلهههت بحهههدوث  حهههداثاص وصهههراعاتأ 0321مهههن سهههنة  األولالنصههه  فهههي  شههههدت تهههونس 
ضهراباتوحهدوث اشهتباكات ومصهادمات مهع المحتلهين  ،عدة في معظم المهدن التونسهيةتظاهرات   وا 

الحركههة الوطنيههة وظهههور تكههتالت  أعضههاءبههروز عناصههر وزعامههات جديههدة مههن  إلههىعامههة، وأدى 
الههبالد  أرجههاءقههام عههدد مههن قههادة الحههزب باالنتشههار فههي  إذ، منههها حههزب الدسههتوري الجديههد، وأحههزاب

رب العالميهة الثانيهة الحه أحهداثلمواجهة المستعمرين والتحريض على العصيان، وتأثرت تونس فهي 
سههاحاتها الكبههرى ولمههدة  إحههدىفههاء، وكانههت ل، التههي حههدثت بههين دول المحههور والح(0323-0353)

تهدمير كامهل مهن جهراء العمليهات العسهكرية التهي  إلهىسنوات كاملهة تعرضهت حقولهها ومبانيهها  أربع
شههههخن بههههين  ألهههه  أربعههههيندارت فههههي العديههههد مههههن جهههههات الههههبالد وكمهههها جنههههدت فرنسهههها أكثههههر مههههن 

رغهههام، 0353-0352سهههنتي  ، وزادتاإلجباريهههة الحظههها رمهههن السهههكان علهههى العمهههل فهههي  اآلال  وا 
 الحرب من عزيمة الشعب التونسي بالمطالبة بحقوقهم واستحقاقاتهم واستقالل بلدهم.

، تنهههاول المبحهههث مقدمهههة وثالثهههة مباحهههث وخاتمهههة إلهههىم البحهههث يولتسهههيل الدراسهههة تهههم تقسههه 
، بينما اشتمل المبحهث الثهاني وتصاعد نشاط الوطنيين التونسيين تأثيرات الحرب على تونس األول

تهههولي المنصههه  بهههاي لحكهههم تهههونس، فهههي حهههين تطهههرق المبحهههث الثالهههث  أثنهههاءي علهههى النشهههاط الهههوطن
 .تونس إلىموق  الفرنسيين بعد دخول قوات الحلفاء 
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 األولالمبحث 
 قيام الحرب العالمية الثانية ونشاط القادة التونسيين فيها

، التههي حههدثت بههين دول (0353-0323الحههرب العالميههة الثانيههة )  أحههداثب تههونس تههأثرت 
حقولههها  سههنوات كاملههة، تعرضههت أربههع، وكانههت إحههدى سههاحاتها الكبههرى، ولمههدة (0)ر والحلفههاءالمحههو 

مههن جههراء العمليههات العسههكرية التههي دارت فههي العديههد مههن جهههات الههبالد  تههدمير كامههل إلههىومبانيههها 
السهكان  ال آ وأرغهم، 0353-0352شهخن بهين سهنتي  أله كما جندت فرنسا أكثهر مهن أربعهين 

التابعههة للجيههوف الفرنسههية أو جيههوف المحههور. وزادت الحههرب  اإلجباريههة ظهها رالحعلههى العمههل فههي 
مههن عزيمههة الشههعب التونسههي، بعههدم االشههتراك فههي تجنيههد التونسههيين بهههذه الحههرب، وفعههالص لههم ينخههرط 

اعتقههال قيههادات الحههزب  إلههى. فلجههأت السههلطات االسههتعمارية (3)خههذ عههن طريههق القههوةأمههن  إالفيههها، 
، فانتهجهت سياسهة الشهدة، كمها انتقلهت السهلطات (2)داص منها بهأن الوضهع سهيهدأالحر الدستوري اعتقا

، وكالعههادة انتصههبت المحههاكم العسههكرية لههردو كههل التجههاوزات ذات األطههرا  العسههكرية إلههىاألمنيههة 
 .(5)الطابع السياسي

 الحركههههههة الوطنيههههههة، فهههههه ن  ميههههههة الثانيههههههة منعطفههههههاص هامههههههاص فههههههي تطههههههورشههههههكلت الحههههههرب العال 
ستورية التهي لهم تشهملها موجهة االعتقهاالت حاولهت توظيه  الظهر  الجديهد لصهالحها ، العناصر الد

فكونهههت الهههدواوين السياسهههية السهههرية، مهههن ذلهههك ظههههور الهههديوان السياسهههي الخهههامس فهههي أواخهههر سهههنة 
ظهور لجنة المقاومة التي كانت مهمتها بحسب شههادة ر يسهها البشهير زرق  ، فضالص عن(3)0323

كانههت،  أينمههااالسههتعماريين  أمتعههةالحديديههة والمواصههالت الهاتفيههة وحههرق العيههون، تخريههب السههكك 
" األلمانيهة  هنا برلين"  إذاعهة إلىبالغات عدة  إرسال. وعملت على (6)والعمل على تلغيم القناطر

 .المقاومة عمالأبذلك لكسر الحصار االستعماري المفروض على الوطنيين والتعري  
 فهرقتين مههن رجههال المقاومهة السههرية وأوقفتهمهها، أنشههطةة تعرفهت علههى بيهد أن السههلطات الفرنسههي     

بعهههدها تهههولى قيهههادة الحهههزب الدسهههتوري  (7)أعضهههاء الهههديوان السياسهههي الخهههامس إيقههها تهههم  وعليهههه فقهههد
تنظههيم  كمهها أعههاد ،السياسههي السههادس سههتطاو أن يسسههس المكتههباالههذي ، (1)الههدكتور الحبيههب ثههامر

ههههذا  نأاالسهههتعمارية، ال سهههيما فهههي ارتبهههاك سهههلطة الحمايهههة وممههها زاد ، خاليههها الحهههزب بشهههكل سهههري
/ فههههي حزيههههرانوسههههقوط بههههاريس ألمانيهههها  أمههههامالثبههههات الههههوطني قههههد اقتههههرن بهزيمههههة فرنسهههها عسههههكرياص 

 Philippe)فليهب بيتهان  دنهة أللمانيها ممثلهة فهي الماريشهال، وقيهام حكومهة يمينيهة مها0351يونيهو
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Petain)  عرفههههت بحكومههههة فيشههههي(Vichy) مههههرة علههههى راس الههههبالد  وألولبههههدورها  عينههههت، التههههي
 .فيها مقيماص عاماص  (Pierre Esteva)(3)التونسية عسكرياص في شخن األميرال بيار استيفا

بزعامهة ومما زاد ارتباك فرنسا أيضاص، تصدو وضعها الهداخلي بهين دعهاة التعهاون مهع المحهور      
وههو مها سهاهم  (De Gaulle) (01)ديغهولالجنهرال بقيهادة المقاومهة  وأنصهاربيتهان وحكومهة فيشهي، 

تقهديم  إلهىممها دفهع القهادة التونسهيين فهي الوقهت ذاتهه  ير في إضعا  هيبهة الدولهة الحاميهة،بقدر كب
المطلقههة للسهههلطات  إدارتهههمتبعيههة  علنههوا فيههها صههراحة تههذمرهم وسههخطهم علههىأ ،البههاي إلههىال حههة 

منههع مههن إلصههاق مناشههير علههى نههه لههم ت الفرنسههية، وعلههى الههرغم مههن اإلجههراءات األمنيههة الصههارمة ف
تطالههب بتحريههر الههوطنيين تنههادي بحيههاة البههاي والزعمههاء الدسههتوريين و كانههت جههدران العاصههمة تههونس 

 .(00)استقالل البالد إلى، كما دعت من السجون
االعتقهال وزج فههي  إلهى األمهرالوفهد الهذي قابههل البهاي انتههى بهه ن أوممها يسهتحق الهذكر هنها        

المكتهههب السياسهههي السهههادس فهههي  أعضهههاءكهههان أغلهههب  0350ي كهههانون الثهههاني/ ينهههايرالسهههجن، وفههه
الحههدود الليبيههة  لقههي القههبض علههيهم عنههدأ، الههذين السههجن، وعلههى رأسهههم الحبيههب ثههامر والطيههب سههليم

وزمالءه مهن تسهيير أمهور الحهزب فقهام بجمهع  (02)إدريسذلك لم يمنع الرشيد  نأ، غير (03)التونسية
إذ قهام مهع يوسه   ،(05)لتي كانهت مبعثهرة وكهون منهها الهديوان السياسهي السهابعالعناصر الدستورية ا

اليدددد منظمهههة سههرية تهههدعى "  ، بمههها فيههههابههن عاشهههور وصهههالب الهههدين بوشوشهههة بتشههكيل ههههذا الهههديوان
 .(06)ذلك لضمان استمرارية المقاومةو . (03)" الجناب العسكري للحزب الدستوري الجديد السوداء
 ،أغههاقا ههدي هههذه المنظمههة وهمهها حسههين التريكههي وسههليمان بههن الطههاهر  نههه تههم اعتقههالأغيههر       

فضههالص عههن عشههرة شههبان مههن الدسههتوريين ووجهههت لهههم تهمههة تههألي  لجنههة سههرية للحههزب الدسههتوري 
ن  والمههههم مهههن ذلهههك فههه. (07)المقاومهههة وأعمهههال، توزيهههع تسهههعما ة منشهههور عهههن يتهامسهههسولو الجديهههد، 

تمههوز/  05ة للحههزب الدسههتوري عنههدما اعتقلههت فههي سههلطات االحههتالل الفرنسههي سههددت ضههربة قويهه
السهههابع ومهههنهم الرشهههيد إدريهههس ويوسههه  بهههن عاشهههور السياسهههي الهههديوان  ، جهههل أعضهههاء0350يوليهههو

 .(01)بوشوشة وصالب الدين
 المبحث الثاني  

 تولي محمد المنصف باي لحكم تونس أثناءموقف قادة الحركة الوطنية في 
، 0353 /يونيههوحزيران 03الحكههم فههي  (03) تههولي البههاي منصهه عشههيةشهههدت تههونس فههي  

حراكهاص سياسهياص كبيهراص، الذي كان متعاطفاص مع رجال الحركة الوطنية وظل على اتصهال وثيهق معههم، 
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انتعاشههاص نسههبياص للعمههل  أعطههىتههونس  إلههىدخههول جيههوف المحههور  نأكمهها وانتعاشههاص للعمههل الحزبههي، 
علمههوه بههان أاتصههلوا بالمنصهه  بههاي و  توري الههذين. ونشههط بعههض زعمههاء الحههزب الدسهه(31)السياسههي

 وقبولههاهزيمهة فرنسها ن أالمههم ، (30)ضهد فرنسها التهي تسهتعمرهو الشعب متعاط  مع قوات المحور 
 ، وههيفتحت البالد أمام دعاية محوريهة مركهزة وذات أههدا  واضهحة مع ألمانيا قد 0351معاهدة 
بمحاولههة كسههب ود سههالمي، المتمثههل الههرأي العههام التونسههي، كجههزء مههن الههرأي العههام العربههي اإل إعههداد

مههن خههالل التأكيههد  التعههاون مههع سياسههة المحههور،وذلههك ليقبههل ، المحههوردول  الههرأي العههام فيههه لجانههب
 .(33)استعمارية أللمانيا في البلدان العربية أطماو أية إبداءعلى مناهضة االستعمار وعدم 

حهههدث توازنهههاص ذلهههك ي لعهههلألمانيههها  علهههى انتصهههار أمهههالهمالتونسهههيون  لهههم يكهههن غريبهههاص أن يعلهههقو      
فكان مهن الطبيعهي أن . (32)نعتاقتحرر واالر مطالب التونسيين في العسكرياص وسياسياص جديداص وتساز 

عن المعتقلهين، فمنهذ بسهط  اإلفراج، ال سيما بعد يبتهج الرأي العام التونسي بدخول القوات األلمانية
واسهتقبل الشهعب  ،هذا الجو من الحرية واالسهتقالل الحماية الفرنسية لم يحس التونسي البسيط بمثل

، (35)وكان السكان يرّددون ّعدة شهعارات مسهاندة للمحهور ،واألهازيجبالفرب  األلمانالتونسي الجنود 
األههالي الشهعور بهالظلم  أذههانفضالص عن أن طبيعة السياسهة االسهتعمارية التعسهفية قهد عمقهت فهي 

فهي األريها  والمهدن علهى حهد السهواء منهذ  اإليطاليهة –األلمانية لنفاذ الدعاية  األرضيةوهو ما هيأ 
 .(33)0321أواخر سنة 

ورفعهت مهن  تأثيراص واضهحاص كما أثرت انتصارات الجيوف األلمانية األولى في أهالي األريا         
حهههد كبيههههر انكسهههارهم الشهههديد أمههههام حضهههور السهههلطات االسههههتعمارية  إلهههى، وبههههدلت كثيهههراص  معنويهههاتهم
 .(36)األلمان كمحرريناستقبلوا  األهالي. وال نبالغ إذا ما قلنا إن اوهيمنته

المحهور،  الحهزب الدسهتوري الجديهد مهن قهوات وأعضهاء (37)أما عن موق  الحبيب بورقيبة 
 إلهى( وبطريقهة سهرية Saint Nicolas)(31)"  سدان نيكدوالبلغ موقفه كتابيهاص وههو فهي حصهن " أفقد 

في السهجن المهدني بتهونس فهي رسهالة شخصهية،  معتقالو اآلخر هالدكتور الحبيب ثامر الذي كان 
الصها ب للمسهتقبل ظهر فيها قدراص كبيراص من االستشهرا  أ ،(33)0353أغسطس/ بآوذلك في شهر 
 إلهىينظمهوا حهاالص  أنن على التونسهيين وأدول المحور أمر ال شك فيه،  ن اندحارأعندما أكد فيها 

فههي قههدرة  فههي الوقههت ذاتههه نههه شههككأو  ،(21)عههاون مههع المحههورجانههب الحلفههاء ويحههذرهم مههن مغبههة الت
، عهن القيهام بهاي تغييهر سياسهي لتهونسومن ثم عجزهها  ،على االنتصار واأللمانية القوات اإليطالية

 . (20)غالبية مناضلي حزبه رأيرأيه يختل  تماماص عن الرأي العام السا د وحتى عن  نأمعترفاص 



 3102العدد األول )آذار(                          جلة جامعة األنبار للعلوم االنسانية  م   
 

- 31 - 

 

مهدة  أثنهاءالحهزب الدسهتوري الجديهد قهد وقفهوا فهي لعديهد مهن قهادة ن اأمما يستحق الذكر هنا و       
احههتالل قههوات المحههور لتههونس موقفههاص عمليههاص، إذ حههاولوا االسههتفادة مههن الظرفيههة قصههد إعههادة تنظههيم 

كههذلك االسههتعداد لمواجهههة صههفو  حههزبهم واسههترجاو قههواه وتحريههر قادتههه الههذين مههازالوا فههي السههجون 
 .(23)المستقبل
 ، ولهم يهذعن للضهغوط الخارجيهة بالباي، فقد التزم الحياد إزاء الحلفاء والمحهوروفيما يتعلق  

روزفلههههههت فههههههرانكلين البههههههاي مقدمههههههة مههههههن  إلههههههىسههههههتيفا رسههههههالة جههههههان بيههههههار أ األميههههههرالفعنههههههدما سههههههلم 
(F.Rousevelt)  ر يس الواليات المتحدة األمريكية، يلتمس فيها من الباي السهماب بمهرور القهوات
نهه أكمها  ،البقاء على الحيهادفضل الباي  ،(22)د التونسية لمواجهة قوات المحوراألمريكية عبر البال

جانهب  إلهىعلى الرغم من جميهع الضهغوط المسهلطة عليهه لحملهه علهى االنضهمام  أنملةلم يحد قيد 
 سية لفا هدة القهوات األلمانيهة واإليطاليهةالمحور، من ذلك أنه عارض مشروو تعب ة اليد العاملة التون

رفض أن يدين على الصعيد الدولي القصه  الجهوي للحلفهاء وفي الوقت نفسه في تونس،  المرابطة
 .(25)ه توقيع قانونا لتجنيد التونسيينوامتناع
المتحاربهة ووجهه فهي ههذا الغهرض خطابهات  طهرا األحياده تجاه  ظل الباي يكرر في بياناته      
الواليات المتحدة األمريكيهة( طالبهاص فهي  –يا بريطان –يطاليا إ –ساء الدول المتحاربة )ألمانيا رس  إلى

 .(23)ذات الوقت تجنيب سكان تونس آثار الحرب
الهدكتور ، والحقيقة التي أكهدها اص متفاوت الشعب التونسي من قوات المحورن موق  بينما كا 

حقبههة ال ،األقههلبههين حقبتههين علههى بدايههة عههدنان المنصههر بمهها يتعلههق بهههذه الظههاهرة، إذ يجههب الفصههل 
، أقصههاهبلههغ فيههها تعههاط  التونسههيين مههع األلمههان إذ  ،دخههول قههوات المحههور بههدأت مههعالتههي لههى و األ

ة وداعيههة الههذين شههرعوا فههي حملههة مناهضهه حههدود قههدوم القههادة المفههرج عههنهم، إلههىاسههتمرت وهههي مههدة 
تميهههزت بتراجهههع تعهههاط  التونسهههيين مهههع التهههي ثانيهههة ال ت الحقبهههةبهههدأمزيهههد مهههن الحهههذر. بعهههدها  إلهههى

سههيما مههع تواصههل غمههوض الموقهه  األلمههاني مههن مسههتقبل القضههية التونسههية وتوضههح ال  ،المحههور
 .(26)اإليطاليةالمطامع 
 إلههههىمهههذكرة  0353أغسههههطس / العمهههل السياسهههي، فقههههدم فهههي شههههر آب إلههههىانتقهههل البهههاي  
طالهههب فيهههها ب صهههالحات التهههي و  ،سهههتيفا ليبلغهههها لهههر يس الدولهههة الفرنسهههية الماريشهههال بيتهههاناألميهههرال أ

التونسههههيين  إدارة، كضههههرورة التونسههههي ومطالبههههه بعههههض رغبههههات الشههههعبشههههتملت علههههى ا ،(27)هامههههة
لغههاءعلههى شههسون حيههاتهم فههي المجههاالت كافههة،  واإلشههرا  ،لههبالدهم نشههاء(21)اتفاقيههة المرسههى وا   ، وا 
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واكتفههاسهم  األصههليةوضههعيتهم القانونيههة  إلههىمجلههس تشههريعي استشههاري، وعههودة المههراقبين المههدنيين 
 .(23)لكل التونسيين إجباريالتعليم  بدور المراقبة، وجعل

بههين المههوظفين  األجههورحكمههه منههها تحقيههق المسههاواة فههي  أثنههاءفههي  أعمههالقههام البههاي بعههدة  
الفرنسههيين والتونسههيين، فضههالص عههن دوره فههي إطههالق سههراب المعتقلههين الههوطنيين فههي سههجون كههل مههن 

 ب صهدارالسياسهية والسهماب  تونس وفرنسا، كما شهدت هذه المدة منح الحرية لألحهزاب والمنظمهات
 .(50)أول حكومة وطنية تشكيلكذلك  (51)األهليةالصحافة 
 ،عهههن الحبيهههب بورقيبهههة0352السهههلطات األلمانيهههة فهههي شههههر كهههانون الثهههاني/ ينهههاير أفرجهههت 

عليههه هنههاك علههها تنتههزو منههه تصههريحاص علنيههاص  وأبقههت ،رومهها إلههى وتولههت ترحيلههه السههلطات اإليطاليههة
: بقولههه الضههغوط والعههروض اإليطاليههة نمهها كههان بورقيبههة يقههاوم ويههرد علههىوف المحههور، بيبههدعم جيهه

نهه أ. كمها (53)"، فعلديكم االتصدال بد مل أي شيء بدون رئديس دولتدي البداي... ليس بإمكاني ع"
 .  (52)تونساستقالل  إعالنوهو  ،وضع شرطاص مسبقاص لقبول التعاون مع المحور

بريههل أنيسههان/  6اإليطاليههة فههي  (Bari)بههاري  اعههةإذالحبيههب بورقيبههة فههي  ألقههاهفههي خطههاب ف      
الحهههذر وتوحيهههد  إلهههىدول المحهههور لتخليصهههه مهههن السهههجن، كهههذلك دعههها التونسهههيين  شهههكر بهههه 0352

تلقههى بورقيبههة وهههو فههي رومهها رسهها ل تطلههب فههي الوقههت نفسههه و ، (55)الصههفو  حههول الحههزب والعههرف
تههونس، جههاء ذلههك ترفههت باسههتقالل رفههض القبههول إال إذا اع همنهه التعههاون مههع دول المحههور، غيههر أنهه

 .(53)اإليطاليةعن طريق وزارة الخارجية التي بعثها  في رسالته
بعهههد قرابهههة الخمهههس سهههنوات مهههن  0352نيسهههان/ أبريهههل  7تهههونس فهههي  إلهههىعهههاد بورقيبهههة  

. والجههدير (56)عنههه اإلفههراجة البههاي لشههكره لمهها بذلههه فههي سههبيل ر االعتقههال، وحههال وصههوله بههادر بزيهها
ت تههدور فههي تلههك األثنههاء سلسههلة معههارك بههين جيههوف الحلفههاء وجيههوف المحههور فههي بالههذكر أنههه كانهه

،  أفريقيههاعلههى سههواحل شههمال  إنههزالهم، ال سههيما بعههدما بلههغ عههدد جنههود الحلفههاء الههذين تههم (57)تههونس
ن ألهه  مههن الفرقههة الثامنههة للجيههوف البريطانيههة ية آال  جنههدي زيههادة علههى خمسههة وسههبعما ههة وعشههر 

، زيهادة علهى القههوات 0352 وأيهار/ إلهيهم ما هة ألهه  بهين شههري نيسهان  القادمهة مهن مصهر، أضهي
 .(51)األلمانية – اإليطالية

كذلك كان الحضور العسهكري بجههة القصهرين قهد كهان رهانهاص لكهال المعسهكرين المتحهاربين، إذ      
وحهههدثت معهههارك عهههدة عنيفهههة إذ  ،(53)تهههونسالحملهههة العسهههكرية ب أههههدا يمكهههن عهههن طريقهههه تحقيهههق 

 (Erwin Rommel) فقههد قههام المارشههال ارويههن روميههل ،الهجومههات والهجومههات المضههادة تعاقبههت
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االسهههتيالء علهههى منطقهههة سهههيدي بوزيهههد وقفصهههة  كمههها اسهههتطاو .(31)السهههتيالء علهههى ممهههر الفهههايضبا
 إلهىالحلفهاء  مما اضطر، (30)تكبدت فيها القوات األمريكية والفرنسية خسا ر فادحةالتي وسبيطلة، 
. (33)الجيشهين المتحههاربين إلهىالهذي اكتسهى أهميهة بالغهة بالنسهبة  ممهر القصهرين حهدود إلهىالتراجهع 

 الأخههوض معركههة مثلههت منعطفههاص فههي تههاريس الحملههة العسههكرية علههى الههبالد التونسههية  إلههى أدىممهها 
ن أحههرز رومههل عههدة انتصههارات فيههها وتمكههن ا  مههر الجبلههي )ممههر القصههرين(، التههي و وهههي معركههة الم

جبههر علههى االنسههحاب أمههام تزايههد ضههغط أنههه أ، غيههر (32)المضههيق الجبلههيجيشههه مههن السههيطرة علههى 
كانههت معركههة هكههذا ، و (35)أمههام الخسهها ر الكبيههرة طانيههة واألمريكيههة، فانسههحبت قواتهههالهجمههات البري

 .(33)أفريقياممر القصرين هي آخر مجهود تبذله قوات المحور في شمال 
األلمانية التي خسرت معركهة مهارث لحلفاء أثره في تراجع الجيوف لضخامة سالب اكان   

حملههة تههونس نها يههاص فههي انتهههت عليههه فقههد ، و (36)(0352بريههل أ/ نيسههان 6 إلههى –آذار/ مههارس  6)
 .(37)بانتصار الحلفاء 0352/ مايو أيار 02

 المبحث الثالث  
 من الحركة الوطنية التونسية وقادتها تونس وموقفها إلىول قوات الحلفاء دخ

، فهانتهزت اإلدارة الفرنسهية الفرصهة 0352أيهار/ مهايو 1اء تهونس فهي قهوات الحلفه احتلت  
. وحرصههت (31)بشههكل عههامالشههعب  حركههة الوطنيههة وضههدواتخههذت مواقهه  سههلبية ضههد البههاي وقههادة ال

نسهية بههد  العسهكرية الفرنسهية القمهع علهى الهبالد التو دة فهرض سهيادتها، إذ مارسهت اآللهة على إعا
مها علهق  إزالهةورغبة السلطات الفرنسية فهي ، (33)مجتمع المحليأذهان الاسترجاو هيبة الجيف في 

عادةالتونسيين من أوهام التحرر  في أذهان   .(61)0351صورة فرنسا مثلما كانت قبل هزيمة  وا 
أن قهوات الحلفهاء قامهت بعمليهات تنكيهل ضهد بعهض المجموعهات مهن  يههإلتجدر اإلشارة مما و      

ابقة أو عقابههاص لتعههاون تلههك المجموعههات مههع قههوات المحههور أو مقاومههة سهه أعمههالالسههكان انتقامههاص مههن 
لههههى الشههههعب وكههههان الههههبطف الفرنسههههي ع ،(60)ممتلكههههات المسههههتوطنين الفرنسههههيين عتههههدا هم علههههى ال

كبهههر ضهههحية لههه ههههو البههاي، إذ طلبهههوا منهههه التنحههي عهههن الحكههم بتهههأثير مهههن أالتونسههي شهههديداص جههداص، و 
 General) (Giraud بالنيابههة، والجنههرال جيههروالمقههيم العههام  General) (Juan الجنههرال جههوان

قا د الجيوف الفرنسية بتونس، وكذلك السياسيين الفرنسيين الذي كهان يقعهون تحهت سهيطرة فرنسهيي 
، ت تهأثير ههسالء قيهل إن المنصه  بهاي، وتحه" السدوداء األقددامالجزا ر الذين كانوا يطلهق علهيهم " 
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فرنسا اتخذت هذه التهمهة ذريعهة لعهدة سهنوات للقضهاء وكانت  إزاحته،متعاون مع األلمان والبد من 
 .(63)على رجال الحركة الوطنية

التهههراب التونسهههي بعهههد انتصهههارهم علهههى المحهههور، فهههّرت  إلهههىوفهههي أثنهههاء دخهههول قهههوات الحلفهههاء       
الحبيهههب ، يوسههه  الرويسهههيمثهههل الحبيهههب ثهههامر،  الخهههارج إلهههىالحركهههة الوطنيهههة  أقطهههابالعديهههد مهههن 

مصهطفى الغربههي ...، ين التريكهي، حسهه، إدريهسالطيههب سهليم، والرشهيد عيدي، الههادي السه، بوقطفهه
خيههراص رومهها فألمانيهها ثههم فرنسهها وأ إلههىهم وكههان وجهههت ،(62)وذلههك خوفههاص مههن نقمههة السههلطات الفرنسههية

 . (65)0356 -0352سبانيا وبقوا بين سنوات إ
. (63)0352نة تمكن هسالء من تأسيس مكتب المغرب العربهي ببهرلين فهي تمهوز/ يوليهو سه  

واعتبروها هسالء فرصة مكنتهم من تحطيم ذلهك النطهاق الحديهدي الهذي ضهربه االسهتعمار الفرنسهي 
فههي  تصههال بالشخصههيات العربيههة وغيرهههااالتمكههن اول ههك المناضههلين مههن علههى القضههية التونسههية، 

/ مههايو أيههار 02فههي الجنههرال جههوان طلههبالخههارج  إلههى، ومباشههرة بعههد رحيههل القههادة الههوطنيين ألمانيهها
غيههر أنههه رفههض ذلهك مههذكراص الجنههرال المههذكور بأنههه  لتنههازل عهن العههرف،المنصهه  بههاي ا مهن 0352

مدددين بعرشددي    إننددي: "أن نتههرك البههاي يوضههح ذلههك عنههدما قههال األفضههلمههن  مههدين بعرشههه  .
مدددين كدد لل بسددلطتي  وأنددا مسددلم صددحي  انددأ ...أخدد ها بإمكاندد الدد ي أمددد فددي حيدداتي والدد ي 

. ورفههض التسههليم (66)"مضددي إال إ ا لددم يعددد شددعبي راضدديا  بددي ...أريددد سددعادت  ولددن أ ..لشددعبي.
يغهادر  أنوكهان المنصه  بهاي قهد أبهى  "،عن العرش أتنازلالمنفى وال  إلىا هب : "ومضى بقولهه

بههرلين أو  إلههىحههد الجنههراالت األلمههان بنقلههه أ، علههى الههرغم مههن العههرض الههذي قدمههه األرض التونسههية
الحسههيني، بيهد أن المنصه  بههاي فضهل البقهاء فههي  أمهينن الحهال مهع مفتههي القهدس يطاليها، كمها كههاإ

  .  (67) تونس اعتقاداص منه بشرعية المطالب التونسية وعدم ترك البالد وقت الشدة
 05ونس فههي يههوم حههال صههدر قههرار مههن الجنههرال جيههرو قا ههد الجيههوف الفرنسههية بتهه أيههةعلههى و      

" تدنس" إلهىغواط بصحراء الجزا ر، ومنها األ إلىم نقله جواص وت (61)، بخلع الباي0352أيار/ مايو 
بعههد . (63)بجنههوب فرنسهها (Pau)"  بددومدينههة "  إلههىبشههمال الجزا ههر القريبههة مههن البحههر ومههن ثههم نقههل 

علهههى عهههرف تهههونس عوضهههاص عنهههه حسهههب تقاليهههد العا لهههة  (71)األمهههينتهههم تنصهههيب البهههاي محمهههد ذلهههك 
 .(70)الحسينية
، غضههب الشههعب التونسههي والمجتمههع المههدني وذلههك رارههها هههذاأثههارت الحكومههة الفرنسههية بق 

صهداربتنظيم التظاهرات واإلضرابات وعقد االجتماعهات  ، فبعهد (73)اللهوا ح والكتابهة فهي الصهح  وا 
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فرنسهها نشههطت حركههة مسههاندة   لههه، مطالبههة بعههودة البههاي  إلههىقيههام السههلطات الفرنسههية بنفههي البههاي 
قالةالشرعي  ، واتحدت التيهارات السياسهية التونسهية (72)جذرية ب صالحات والمطالبة األمينمحمد  وا 

البههاي، وظهههرت جبهههة قوميههة عرفههت باسههم الحركههة  ب رجههاوكافههة باسههتثناء الشههيوعيين فههي المطالبههة 
العههرف  إلههى  بهاي المنصهه ب رجههاووقههد اتسهع يومههاص بعههد يهوم نطههاق الحملههة المطالبهة  ،(75)المنصهفية
عههدد مههن الطلبههة  أثنا هههاالطالبيههة وتعههرض فههي  اإلضههرابات ، وتوالههت(73)الههبالد كامههل إلههىوامتههدت 

بتهمههة الدعايههة ضههد فرنسهها والنشههاط فههي صههفو  الحههزب الدسههتوري الجديههد،  فصههلال إلههىالزيتههونيين 
فهي ، (76)0352كذلك أضرب أساتذة الجامع األعظم عن التدريس في شهر تشهرين الثهاني/ نهوفمبر

ر ههيس حكومههة فرنسهها الحههرة شههارل ديغههول الجنههرال  ىإلههتقههدمت لجنههة الطلبههة الزيتههونيين هههذا الخضههم 
 .(77)عرشه إلىب عادة المنص  باي مناشدة إياه ، 0352في أواخر سنة 

نكبهههة  تهههونس كهههان بمثابهههة إلهههىالحلفهههاء  ثبتنههها هنههها إن دخهههول قهههواتال نظلهههم أحهههداص إذا مههها أو  
، ومهها كههان الفرنسههيون قسههوة االنتقهام الفرنسههيمهها تحملههوا مههن حقيقيهة لمعظههم التونسههيين الههذين تحملهوا 

الوضهع القهديم المهدعم بهالقمع،  إلهىلهم يكهن يعنهي فهي نظهر التونسهيين سهوى العهودة  ،يسمونه تحريراص 
. (71)مدينهة تهونس سهوى الجاليهة الفرنسهية واليهوديهة إلىلذلك لم ترحب بجيوف الحلفاء عند دخولها 

عهههههال المحليهههههة وتعهههههددت ونتيجهههههة االضهههههطهاد الهههههذي مارسهههههته السهههههلطات الفرنسهههههية تنامهههههت ردود األف
، إذ اسهههتغلت قبيلهههة (73)ثهههورة المرازيهههق فهههي المقدمهههة منههههااالنتفاضهههات وحركهههات التمهههرد المسهههلحة، 
علههى الحاميههة العسههكرية بمدينههة قبلههي فههي سههنة  فانتفضههت المرازيههق حالههة االرتبههاك للجههيف الفرنسههي

. (11)ه القبيلههةوقامههت بتحريههر السههجناء، وقههد تههزعم هههذه االنتفاضههة مجموعههة مههن فرسههان هههذ 0352
 .0355 أغسطس/ آبامتدت حتى التي و 

والتراجههع الههذين التحقههوا بههالجيوف األلمانيههة مههن المقهاومين ك العديههد هنهها أن ال بهد مههن الههذكرو        
 أسههلحةوأعلنههوا النضههال المسههلح ضهد االحههتالل الفرنسههي مسههتعملين  ،جهههة الههوطن القبلهي إلههىمعههم 

 بيهنهم وبهين السهلطات الفرنسهية أهمهها ت عدة مواجهات. وحدث(10)عدة من مخلفات جيوف المحور
، وغيرهههههها مهههههن والقنهههههة ، ومعركهههههة دوز،ومعركهههههة تارسهههههين، وغيرمهههههة، ووادي الملهههههح واقعهههههة المنقهههههار،

هههذه االنتفاضههات اسههتمرت فههي مناوشههات متقطعههة وبسههبب تجنيههد فرنسهها قههوات  إن. بيههد (13)المعههارك
مههن وادي سههو  عبههر الحههدود الجزا ريههة، عجلههت  أرسههلتهاكبيههرة، وجلبههها التعزيههزات العسههكرية التههي 

 .(12)بالقضاء على هذه االنتفاضة ومالحقة رموزها في الجبال
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تعسه  المحهاكم  إلهىتعرضهت اغلهب العناصهر المشهاركة فهي ثهورة المرازيهق خر آمن جانب        
تقهام سياسهة االن مهامأو ، (15)السهجونغياههب فهي  خهراآللقي بهالبعض أعدم البعض و أإذ   العسكرية،

الجماعية وعمليهات التمشهيط التهي سهلكتها السهلطات الفرنسهية فقهد شههدت ههذه المهدة فهرار مجموعهة 
، 0355المجنههههدين التونسههههيين فههههي الجههههيف الفرنسههههي مههههن منطقههههة رأس الجبههههل فههههي )بنههههزرت( سههههنة 

مجموعهات مسهلحة اسهتقرت بالجبهال وكونهت النهواة  إلهىوقد تحول هسالء الجنود  بأسلحتهمواحتفظوا 
ومنههذ هههذا التههاريس أصههبحت األحههزاب السياسههية تبحههث عههن اآلليههات ، (13)لههى لمهها يسههمى بالفالقههةاألو 

 .(16)الناجحة للتعامل مع هذه التشكيالت
 كونههتلههم تكههن وضههعية الههوطنيين تههنم علههى االرتيههاب مههن شههدة االضههطهاد الههذي لحقهههم  فت 

تم ت سهتين عضهواص لتهدارس الوضهع. فهضم ،من السنة نفسها أكتوبرلجنة وطنية في تشرين األول/ 
ضهههمت كهههالص مهههن الحهههزبين الدسهههتوريين والحركهههة المنصهههفية ومدرسهههي جهههامع  ،تشهههكيل جبههههة وطنيهههة

. إذ (17)نالهوطني المتميهز غيهر الشهيوعيي لم يشذ عن هذا الجهدو  .الزيتونة وممثلي الجالية اليهودية
هامات التهي كهان يوجههها الحهزب ناصب الحزب الشيوعي التونسي هذه الجبهة العداء وظل يردد ات

نههه أبالفاشههية، كمهها  متعههاون مههع المحههور ونعتههه بأنههه ، واصههفاص إيههاه الشهيوعي الفرنسههي للمنصهه  بههاي
مهنهم صهالح فرحهات وبورقيبهة ومجمهوو ين الدسهتوريين القهديم والجديهد، و بقي يتهجم علهى قهادة الحهزب

 .(11)أوربا ونعتهم بالخيانة إلىالالج ين 
ة الوطنيهة قهوة بتضهامن كههل ف هات المجتمهع ال سهيما قهادة اللجنهة التنفيذيههة وقهد زادت الحركه 

، التهي مثلهت (13)الجبههة الوطنيهة ، واتحادهم فهيالسياسي في ميدان الكفاب الوطني مع قادة الديوان
والتههههي تعههههززت علههههى وجههههه ، (31)الوطنيههههةارب والتكههههات  بههههين مختلهههه  القيههههادات صههههيغ التقهههه إحههههدى

 .(30)ية الثانيةالخصون عقب الحرب العالم
 ال ،ونسهيةالت فاتحة عهد جديد بالنسبة لزعماء الحركة الوطنيهة بأنها  0353سنة  امتازت 

 وبانتصهارأيار/ مايو وضعت الحرب العالميهة الثانيهة أثقالهها  1وتحديداص في  في هذا العام أنسيما 
   .الحاسم الحلفاء

 الخاتمة
ية  فهي نهايهة بحثنها المتواضهع ههذا سهتنتاجات أساسهبعد ذلك كله،  يمكننها أن نثبهت عهدة ا         

وهههو االسههتقالل  األكبههرإن الحركههة الوطنيههة التونسههية، التههي قههدمت الكثيههر مههن أجههل هههدفها  :همهههاأ
يههر موقفههها مههن االسههتعمار يتهههادن الحلفههاء أبههان الحههرب العالميههة الثانيههة، ولههم تغ التههام لتههونس، لههم
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، واألهم مهن ههذا برأينها إن واألفكارمن ضبابية في المواق  ا أثارته تلك الحرب مالفرنسي بالرغم م
ريخيهاص، بتهويهل ودعايهة وقه  يشهر  تلهك الحركهة ويحسهب لهها تاقيادة تلك الحركة لم تخدو. وهذا م

التونسهههههية اسهههههتعماراص ال يختلههههه  عهههههن  األراضهههههيدول المحهههههور عنهههههدما اعتبهههههرت احهههههتاللهم لهههههبعض 
صههوب  األوقهاتت الهرأي العههام التونسهي فهي بعههض ولهه ن مالهت بعهض قطاعهها االسهتعمار الفرنسهي،

دخههل ن فههي هههذه المههدة أكمهها  دول المحههور الههذين برعههوا فههي دغدغههة المشههاعر الوطنيههة للتونسههيين.
 إلهىحل الحهزب ممها اضهطره  إلىالحزب الدستوري الجديد في مواجهة مع السلطات الفرنسية أدت 

كث  الحزب الجديد نشهاطه ال سهيما بعهد  العمل السري، ومع سقوط فرنسا تحت االحتالل األلماني
 .حكم في تونسال إلىوصول المنص  باي 

التهي لهم و جدد، والذين دخلوا فهي صهراو مهع القهوات الفرنسهية بروز قادة الحرب مدة شهدت         
 الخارج. إلىخروج القيادات التونسية  إلىمما أدى هم في صفوف تنكيلتتوان في ال
 الهوامف

                                        
يطاليههها الفاشهههية واليابهههان (، بينمههها شهههملت دول ا  دول المحهههور ) ألمانيههها النازيهههة و  كانهههت تشهههمل  (0)

 الحلفاء كل من ) بريطانيا وفرنسا واالتحاد السوفيتي ثم الواليات المتحدة األمريكية (.
   33(، ن 0351، الحبيب ثامر، هذه تونس، مطبعة الرسالة، )القاهرة   (3)
، مركههههز 2مجموعههههة مههههسلفين، تههههونس عبههههر التههههاريس : الحركههههة الوطنيههههة ودولههههة االسههههتقالل، ج  (2)

 .002(، ن 3117الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية، )تونس ،
، 0352-0300فتحههههي العايههههدي، الجههههيف االسههههتعماري والمجتمههههع المحلههههي بههههالبالد التونسههههية   (5)

 .513-511ن  (، ن3100لحركة الوطنية، )تونس ،س االمعهد العالي لتاري
 .002مجموعة مسلفين، تونس عبر التاريس، ن   (3)
عبههد الحميههد العالنههي، لههم ينههاموا علههى الههذل، شهههادات شههفوية لعههدد مههن المناضههلين والمقههاومين   (6)

(، ن 3116مهن تههونس والقيهروان والسههاحل، شههركة فنهون الرسههم والنشهر والصههحافة، )تههونس ،
013. 

، مركههز النشههر الجههامعي،    3، ط0336-0110عبههد الكههريم عزيههز، نضههال شههعب أبههي، تههونس   (7)
 .233( ، ن 3113)تونس ،

،أكمههههل االبتدا يههههة بالمدرسههههة الصههههادقية ثههههم التحههههق بفرنسهههها لمتابعههههة 0313ولههههد فههههي تههههونس سههههنة (1)
ة فهي سهنة ، قاد الحركة الدستوري0331دراسته،عمل ضمن طلبة شمال أفريقيا المسلمين سنة 
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وبدأ يدعو إلى الكفاب المسهلح ضهد المحتهل، اعتقهال مهن لهدن السهلطات الفرنسهية عهدة  0351
مرات، وبعد دخول جيهوف الحلفهاء إلهى تهونس خهرج مهع عهدد مهن الزعمهاء إلهى الخهارج ،تهوفي 

مشههاهير التونسههيين، مطبعههة فنههون الرسههم للنشههر، )تههونس . ينظههر: محمههد بوذينههة، 0353سههنة 
 .001-013،ن ن( 0311،

،ظههل متشههبثاص بوال ههه 0351،اعتلههى منصههب المقههيم العههام بتههونس سههنة0111ولههد فههي رانههس سههنة (3)
،إذ تهههم اسهههتبداله 0352لفيشهههي علهههى الهههرغم مهههن الهههويالت العسهههكرية التهههي حلهههت بفرنسههها سهههنة 

بهههالجنرال ماسهههت.ينظر: نهههور الهههدين الهههدقي وآخهههرون، تنظهههيم الحكهههم بتهههونس فهههي فتهههرة الحمايهههة 
(، 0331، المعهد األعلى لتاريس الحركهة الوطنيهة، )تهونس ،2، عدد 0336-0110الفرنسية 

 .313ن 
بمدينههة ليههل الفرنسههية، هههرب إلههى بريطانيهها بعههد سههقوط فرنسهها بيههد األلمههان فههي  0131ولههد سههنة   (01)

جههل طههرد األلمههان، كههذلك أسههس أوقههاد مههن هنههاك حركههة المقاومههة مههن  الحههرب العالميههة الثانيههة،
ة، تولى ر اسة الحكومة المسقتة. ينظر: عبد الوهاب الكيالي وآخهرون، فيها حكومة فرنسا الحر 
 .753(، ن0375، المسسسة العربية للدراسات والنشر،)بيروت ،3الموسوعة السياسية، ج

(، المعهههد األعلههى 0365-0110مجموعههة مههسلفين، مههوجز تههاريس الحركههة الوطنيههة التونسههية )  (00)
 .013(، ن 3111لتاريس الحركة الوطنية، )تونس ،

(12)  Rachid Driss , Reflet d'un Combat, Publications de I'Institut 
Superieur d'Histoire du Mouvement National, (Tunis , 1996), P.87.  

، انضهههههم إلهههههى الحهههههزب الدسهههههتوري الجديهههههد منهههههذ تأسيسهههههه 0307ولهههههد بتهههههونس العاصهههههمة سهههههنة   (02)
دسهههتوري باندونيسهههيا وباكسهههتان. رجهههع سهههنة ، مثهههل الحهههزب ال0352،غهههادر تهههونس سهههنة 0325
. ينظههر: عميههرة عليههة الصغير،الرشههيد إدريههس العضههو 3113إلههى تههونس، تههوفي سههنة  0333

(، المعههههد العهههالي لتهههاريس الحركهههة 03، مجلهههة روافهههد، العهههدد)التأسيسهههيفهههي المجلهههس القهههومي 
 213(، ن 3101الوطنية، )تونس ،

 .33(، ن 3111شيد، )تونس ، دريس، خيار العمر، مطبعة الر إالرشيد   (05)
كانههت فكههرة بعثههها هههو حاجههة الحههزب فههي ذلههك الوقههت إلههى مناضههلين يجهههل بعضهههم الههبعض،   (03)

وغيههههر معههههروفين، كانههههت مهمتههههها توزيههههع المناشههههير السههههرية والكتابههههة علههههى الجههههدران وعمليههههات 
 التخريب. ينظر:
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  Rachid Driss , Op. Cit., P.104. 
، شههركة 1، وثهها ق 0352-0321ر الجديههد فههي مواجهههة المحنههة الثانيههة وزارة اإلعههالم، الدسههتو   (06)

 .030(، ن 0312فنون الرسم والنشر والصحافة، )تونس ،
، ترجمة هشام القروي، دار األقواس 0سعيد المستيري، المنص  باي: الحكم والمنفي ، ط  (07)

13(، ن 0330للنشر، )تونس ،      

هههدوا ا  عليههه، منشههورات المعهههد العههالي لتههاريس الحركههة علههي المعههاوي، رجههال صههدقوا مهها عا  (01)
 .66(، ن 3101الوطنية، )تونس ،

بتههونس، آزر الحركههة الوطنيههة فههي مقاومتههها لالسههتعمار الفرنسههي. ولههي  0110ولههد فههي سههنة   (03)
علههى العههرف، وكههان العههالم بأسههره يخههوض حربههاص ضروسههاص، طالههب حكومههة فيشههي  0353سههنة 

بهاحترام السهيادة التونسهية وتنفيهذ، وأثنهاء الحهرب التهزم الحيهاد التهام، غيهر  الموالية لهدول المحهور
إن الفرنسيين اتهموه بمواالة جيوف المحور وقاموا بخلعهه عهن العهرف، تهوفي فهي المنفهى سهنة 

 . للمزيد ينظر :0351
      Said Mestiri , Moncef Bey , Sud Editions, (Tunis , 2008) . 

(، مركههز 0331-0112، الزيتونههة والزيتونيههون فههي تههاريس تههونس المعاصههر )مختههار العياشههي  (31)
 .331(، ن 3112النشر الجامعي، )تونس ،

 . 221عبد الكريم عزيز، المصدر السابق، ن   (30)
عههدنان المنصههر، حههول مسههألة تعههاط  التونسههيين مههع المحههور أثنههاء الحههرب العالميههة الثانيههة،   (33)

(، ن 0337ههههد األعلههههى لتهههاريس الحركههههة الوطنيهههة، )تههههونس ،(، المع2مجلهههة روافهههد، العههههدد )
 33_30ن

 .013مجموعة مسلفين، موجز تاريس الحركة الوطنية.. ، ن   (32)
 ". ينظر: تسقط فرنسا" "  يحيا موسوليني" "  يحيا هتلرمن هذه الشعارات هي "   (35)

Juliette Bessis, La Mediterranee Fasciste, L'Italie Moussolinienne et la 
Tunisie, Edit Karthala, (Paris, 1981), P.340. 

حههور فههي جهههة القصههرين بههين تفاعههل فتحههي العايههدي، الحضههور العسههكري لقههوات الحلفههاء والم  (33)
(، 02(، مجلههههة روافههههد، العههههدد )0352-0353هههههالي وردود فعههههل السههههلطات االسههههتعمارية )األ

 .33( ، ن 3111المعهد العالي لتاريس الحركة الوطنية، )تونس ، 
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(26)  Actes du VIIe Colloquee International Sur : La resistance armee en 

Tunisie aux XlXe et XXe siecles, Publications de I'Institut Superieur 
d'Histoire du Mouvement National, (Tunis , 1995), P.97.  

كليهة الحقهوق والعلهوم السياسهية، كمها انضهم إلهى ، وانخهرط فهي 0312ولد بمدينة المنستير سنة  (37)
، واسهتقال منههه فههي السهنة نفسههها ليسسههس مهع أصههحابه فههي سههنة 0322الحهزب الدسههتوري سههنة 

هههرب إلههى  0353حههزب الحههر الدسههتوري الجديههد، وانتخههب أمينههاص عامههاص لههه، وفههي سههنة  0325
ر مههن هنههاك عههدد مههن القههاهرة ليمههارس نشههاطه فههي التعريهه  بالقضههية التونسههية فههي الخههارج وزا

عهالن  0337نالهت تهونس اسهتقاللها ، وفهي سهنة  0336البلدان، في سهنة  تهم إلغهاء الملكيهة وا 
. ينظر: مجموعة مسلفين، حركهات 3111الجمهورية واختير أول ر يس للجمهورية، توفي سنة

المقاومههههة ورموزههههها فههههي الههههوطن العربههههي المقاومههههة فههههي دول المغههههرب العربههههي، الههههدار الثقافيههههة 
 .031-016(، ن ن3101لبنانية، )لبنان ،ال

صهههالح بهههن يوسههه  1كهههان الحبيهههب بورقيبهههة مهههع عهههدد مهههن زعمهههاء الحهههزب الدسهههتوري ومهههنهم   (31)
، إلهههى حصهههن سهههان نيكهههوال 0351وسهههليمان بهههن سهههليمان ومحمهههود بورقيبهههة... ( قهههد نقلهههوا سهههنة 

 بمرسيليا بطريقة سرية.
 .13سعيد المستيري، المصدر السابق، ن ( 33)
: مسههههيرة مناضههههل وطنههههي، دار بههههرق للنشههههر  0333-0310دل بههههن يوسهههه ، سههههالم بشههههيرعهههها  (21)

 ,Richard M. Brace , , Morocoo     ؛ 50(، ن 3100والتوزيهع، )تهونس ،
Algeria, Tunisia, (New Jersey, 1964), P.66. 

 .000مجموعة مسلفين، موجز تاريس الحركة الوطنية.. ، ن   (20)
(32)  Rachid Driss , Op. Cit., P.190.  

(، 3116عمههار خليفي،المنصهه  باي:الملههك الشهههيد، ترجمههة محمههد الطههاهر الزواري،)تههونس،  (22)
 ؛ 12-13ن ن 

   Mahmoud El Materi , Itineraire dun Militant(1926-
1942),Ceres,(Tunis,1992), P. 188. 

 .11سعيد المستيري، المصدر السابق، ن   (25)
 .006تاريس الحركة الوطنية.. ، ن  مجموعة مسلفين، موجز  (23)
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 .37نقالص عن: عدنان المنصر، المصدر السابق، ن   (26)

    (37)  Mahmoud al Materi , Op. Cit., P.184. 
محمههد علههي داهههف، فههي الحركههات الوطنيههة واالتجاهههات الوحدويههة فههي المغههرب العربههي، اتحههاد   (21)

 .57( ، ن 3115الكتاب العرب، )دمشق ،
 .51المستيري، المصدر السابق، ن  سعيد  (23)

(40)  Richard M. Brace , Op. Cit ., P.67.  
بتههالي  وزارة تتكههون مههن محمههد شههنيق  0352كههانون الثههاني/ ينههاير 0طلههب المنصهه  بههاي فههي  (50)

ر يسههاص لههها ومحمههود المهههاطري وزيههراص للداخليههة ،وصههالح فرحهههات وزيههراص للعدليههة وعزيههز الجلهههولي 
 ظر:وزيراص لألوقا . ين

     Roger Casemajor,L'action nationaliste en Tunisie,Mc-
Editions,(Tunis,2009)P.186. 

 .003عمار خليفي، المصدر السابق، ن   (53)
(،  0316، تعريههههب ونشههههر الشههههركة التونسههههية للتوزيههههع، )تههههونس،0انههههدري بوتههههار، بورقيبههههة ، ط  (52)

 .037ن
 32(، ن 3100، دار افاق للنشهر، )تهونس ،0طحسونة مصباحي، رحلة في زمن بورقيبة،   (55)

 ؛
  Roger Casemajor, Op. Cit., PP.217-218 . 

، شهركة فنهون الرسهم 2، ج3وزارة اإلعالم، الدستور الجديد في مواجهة المحنهة الثانيهة، وثها ق   (53)
 . 36-33(، ن ن 0312للنشر، )تونس ،

 ؛ 003يفي، المصدر السابق، ن لعمار خ  (56)
  Richard M. Brace , Op. Cit., P.67. 

 .0352أيار/ مايو  02إلى  0353تشرين الثاني/ نوفمبر  1امتدت حملة تونس من   (57)
كل هذا جعل البالد التونسية من اكبر ساحات المواجهة فهي الحهرب العالميهة الثانيهة. ينظهر :   (51)

 .006-003مجموعة مسلفين، موجز تاريس الحركة الوطنية... ، ن ن 
 .16فتحي العايدي، الحضور العسكري لقوات الحلفاء والمحور في جهة القصرين، ن   (53)
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، ترجمههة كمههال عبههد ا ، المكتبههة 0سلسههلة معههارك الحههرب، معركههة تههونس وممههر قصههرين، ط  (31)

 .23-25(، ن ن 0113الحديثة للطباعة والنشر، )بيروت ،
 .005سعيد المستيري، المصدر السابق، ن   (30)
 .11لعايدي، الحضور العسكري لقوات الحلفاء والمحور في جهة القصرين، ن فتحي ا  (33)
 .31-11المصدر نفسه، ن ن   (32)
(، مطبعههههة النجههههاب، )بغههههداد 0352-0351شههههكري محمههههود نههههديم، حههههرب افريقيهههها الشههههمالية)   (35)

 .330-331(، ن ن 0335،
 .021سلسلة معارك الحرب، معركة تونس.. ، ن   (33)
 .003ين، موجز تاريس الحركة الوطنية... ، ن مجموعة مسلف  (36)
 .المصدر نفسه (37)
 .51محمد علي داهف، المصدر السابق، ن   (31)
 .273فتحي العايدي، الجيف االستعماري والمجتمع ... ، ن   (33)
 .013عدنان المنصر، المصدر السابق، ن   (61)
(، 0336-0110الفرنسههي ) ، القضههاء والسياسههة فههي تههونس زمههن االسههتعمارخمههيس العرفههاوي  (60)

 .365، ن (3113، صامد للنشر والتوزيع، )تونس ،0ط
 .223عبد الكريم عزيز، المصدر السابق، ن   (63)
،مكتبهههههههههههة عهههههههههههالء 0،ط0336-0333عروسهههههههههههية التركي،الحركهههههههههههة اليوسهههههههههههفية فهههههههههههي تهههههههههههونس  (62)

 ؛ 33(،ن3100الدين،)صفاقس،
Rachid Driss , Op. Cit., P.198. 

 .030وجز تاريس الحركة الوطنية ... ، ن مجموعة مسلفين، م  (65)
 .006مجموعة مسلفين، تونس عبر التاريس، ن   (63)
 .051سعيد المستيري، المصدر السابق، ن   (66)
 .031عمار خليفي، المصدر السابق، ن   (67)

(68)  Pierre-Albin Mortel, Habib Bourguiba Un home, Un Siecle, Les 
Deitions du Jaguar, (paris, 1999), P.44. 

 .007مجموعة مسلفين، تونس عبر التاريس، ن   (63)
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،آخههر مههن حمههل لقههب البههاي مههن ملههوك تههونس، نصههبه الفرنسههيون بعههد خلههع المنصهه  0110ولههد سههنة   (71)

. مثلههت الحقبههة التههي حكههم بههها تحههرك الشههعب التونسههي مطالبههاص بتحريههر الههبالد، بعههد 0352بههاي سههنة 
قامهة  0337م قرر المجلس القومي التأسيسي سنة حصول تونس على االستقالل التا إلغاء الملكية وا 

 .201. ينظر: محمد بوذينة، المصدر السابق، ن0363الجمهورية التي أنهت حكمه، توفي سنة
، خالصهههة تهههاريس تهههونس، تقهههديم وتحقيهههق حمهههادي السهههاحلي، دار الجنهههوب حسهههن حسهههني عبهههد الوههههاب  (70)

 .071، ن(3110للنشر، )تونس ،
 .222د الكريم عزيز، المصدر السابق، ن عب  (73)

(73)  Elie Cohen Hadria, Du Protectorat a I'independence tunisienne: Souvenirs 
d'un temoin Socialiste, C.M.M.C, (Nice , 1976), P.27.  

حركههة تألفههت بمجههرد عههزل المنصهه  بههاي عههن الحكههم، ضههمت دسههتوريين وشخصههيات تونسههية مسههتقلة   (75)
األمهههراء الحسهههينيين والمستشهههارين السهههابقين ووزراء المنصههه  بهههاي، وقهههاموا بتحريهههر العهههرا ض  وبعهههض

وتنظهيم التظهاهرات واإلضهرابات وعقههد االجتماعهات والكتابهة بالصهح ، ونههادوا ب رجهاو المنصه  بههاي 
إلههههى الحكههههم واحتههههرام السههههيادة التونسههههية. ينظههههر: محمههههد الصههههالح بههههن مصههههطفى، محمههههد شههههنيق رجههههل 

 .562(، ن 3111(، )زغوان ،011-33لمجلة التاريخية المغاربية، العددان )التحديات، ا
 .031مجموعة مسلفين، موجز تاريس الحركة الوطنية... ، ن   (73)
 .007مجموعة مسلفين، تونس عبر التاريس، ن   (76)

(77)  Mustapha Kraiem, La classe ouvriere tunisienne et la lutte de liberation 
nationale (1939-1952), I'imprimer de I'U.G.T.T., (Tunis , 1980), P. 344.  

 .013عدنان المنصر، المصدر السابق، ن   (71)
 (.0373، دار بوسالمة للنشر،)تونس ،0ينظر: محمد المرزوقي وعلي المرزوقي، ثورة المرازيق، ط  (73)
، دار محمههههد علههههي للنشهههههر، 0طنجيههههب العكرمي،االنتفاضههههات فههههي تههههونس، سلسهههههلة كههههراس األنههههوار،   (11)

 .33(، ن 3100)صفاقس ،
 .003مجموعة مسلفين، موجز تاريس الحركة الوطنية... ، ن   (10)
 .61-32محمد المرزوقي وعلي المرزوقي، المصدر السابق، ن ن   (13)
 .33نجيب العكرمي، المصدر السابق، ن   (12)
 .513.. ، ن فتحي العايدي، الجيف االستعماري والمجتمع المحلي .  (15)
ن هههذه التسههمية لههها سههلبية لمهها تعنيههه مههن نهههب أحة مههن المقههاومين، وعلههى الههرغم مههن مجموعههة مسههل  (13)

وسلب وخروج عن القانون، ال سيما في منظور الفرنسيين، ف نها كانت متداولة لتسهمية ثها ري الجبهال 
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القههر والظلهم. وكهان  لما تحمله لفظة فالقهة مهن معهاني الشهجاعة وعهدم الصهبر علهى الضهيم ومقاومهة

ن ههذه أاألريها  والبهوادي التونسهية، كمها " إلهى رجهال المقاومهة فهي  فالقةالفرنسيون يشيرون بلفظة " 
الفظههههة مشههههتقة مههههن فعههههل فلههههق أي شههههق. عميههههرة عليههههه الصههههغير، المقاومههههة الشههههعبية فههههي تههههونس فههههي 

 .30(، ن3115فاقس،اليوسفية، مطبعة التسفير الفني، )ص –الفالقة –الخمسينات انتفاضة المدن
 .531فتحي العايدي، الجيف االستعماري والمجتمع المحلي، ن   (16)
 .007مجموعة مسلفين، تونس عبر التاريس، ن   (17)

(88)  Hassine Raouf Hamza , Communisme et Nationalisme en Tunise de la " 
Liberation " a L'independence(1943-1956),Universite de 
Tunis1,(Tunis,1994), PP.123-124 .  

 .016الحبيب ثامر، المصدر السابق، ن   (13)
مثل الحزب الدستور الجديد الحبيب بورقيبة والدستور القديم مثله صالح فرحات، كما ضمت كل مهن   (31)

محمههد بههن رمضههان ر ههيس القسههم التونسههي فههي المجلههس الكبيههر، فضههالص عههن الطههاهر بههن عمههار ر ههيس 
أمها عهن الحركهة المنصهفية فقهد مثلهها محمهد بهدرة، ومثهل جهامع الزيتونهة الفاضهل بهن  الغرفة الفالحيهة،

تشهههرين األول/ أكتهههوبر  21عاشهههور، وحضهههر ههههذه الجبههههة مسهههتقلون، واجتمعهههت ههههذه الجبههههة بتهههاريس 
 وأصدرت دعوة تطالب بالحكم الذاتي وبحكم ملكي دستوري ضد األمين باي. ينظر: 0355

Mohamed Lotfi Chaibi, Socialiste Francais et Nationalistes tunisiens : Histoire 
d'une rencontre (1945-1956), ORBIS, (Tunis, 1997), P.40. 

 .033مجموعة مسلفين، موجز تاريس الحركة الوطنية... ، ن   (30)
 المصادر والمراجع

  أوالص: الكتب العربية والمعربة:
 (.0316الشركة التونسية للتوزيع،)تونس،، تعريب ونشر 0أندري بوتار، بورقيبة ،ط 
 ، (.0351الحبيب ثامر، هذه تونس، مطبعة الرسالة، )القاهرة 
  حسههن حسههني عبههد الوهههاب، خالصههة تههاريس تونس،تقههديم وتعليههق حمههادي السههاحلي،دار الجنههوب

 (.3110للنشر، )تونس ،
 (3100، دارآفاق للنشر، ) تونس ،0حسونة مصباحي، رحلة في زمن بورقيبة، ط. 
 ( ط0336-0110خميس العرفاوي، القضاء والسياسة في تونس زمن االستعمار الفرنسي ،)0 ،

 (.3113صامد للنشر والتوزيع، )تونس ،
 ، (.3111الرشيد إدريس، خيار العمر، مطبعة الرشيد ،)تونس 
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 ترجمة:هشهههام القهههروي،دار االقوس،)تهههونس 0سهههعيد المستيري،المنصههه  بهههاي:الحكم والمنفهههى،ط ،

،0330.) 
 ترجمهههة: كمهههال عبهههد ا ، المكتبهههة 0لسهههلة معهههارك الحهههرب، معركهههة تهههونس وممهههر قصهههرين، طس ،

 (.0313الحديثة للطباعة والنشر، )بيروت ،
 ( ( ، مطبعهههههة النجهههههاب، )بغهههههداد 0352-0351شهههههكري محمهههههود نهههههديم، حهههههرب أفريقيههههها الشهههههمالية

،0335.) 
 ( مسهههيرة مناضهههل وطنهههي، دار ا0333-0310عهههادل بهههن يوسههه  ، سهههالم بشهههير ،) لبهههرق للنشهههر

 (.3100والتوزيع، )تونس ،
  عبههد الحميههد العالنههي، لههم ينههاموا علههى الههذل ، شهههادات شههفوية لعههدد مههن المناضههلين والمقههاومين

 (.3116تونس والقيروان والساحل ،شركة فنون الرسم والنشر،) تونس ،
  مركز النشر الجامعي، )تهونس 3، ط0336-0110عبد الكريم عزيز،نضال شعب أبي،تونس ،

،3113.) 
 المسسسهههههههة العربيهههههههة للدراسهههههههات 3عبهههههههد الوههههههههاب الكيهههههههالي وآخهههههههرون، الموسهههههههوعة السياسهههههههية،ج ،

 (.0375والنشر،)بيروت ،
 مكتبة عهالء الهدين، )صهفاقس 0، ط0336-0333عروسية التركي،الحركة اليوسفية في تونس ،

،3100.) 
 ريس الحركهههههة علهههههي المعاوي،رجهههههال صهههههدقوا مههههها عاههههههدوا ا  عليه،منشهههههورات المعههههههد العهههههالي لتههههها

 (.3101الوطنية،)تونس،
 (.3116الزواري،)تونس ، عمار خليفي،المنص  باي الملك الشهيد، ترجمة الطاهر 
  الفالقهة  –عميرة علية الصغير، المقاومة الشهعبية فهي تهونس فهي الخمسهينات: انتفاضهة المهدن– 

 (.3115اليوسفية، مطبعة التسفير، )صفاقس ،
  المعههد 0352-0300ي، والمجتمع المحلي بالبالد التونسهية فتحي العايدي، الجيف االستعمار ،
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  مههة ورموزههها فههي الههوطن العربههي مههن بدايههة القههرن العشههرين حتههى مجموعههة مههسلفين، حركههات المقاو

 (.3101، الدار الثقافية اللبنانية، )لبنان ،0اليوم: المقاومة في دول المغرب العربي، ط
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