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 سابغ هللا الحمد الصالحات، تتم بنعمته الذي هللا الحمد

 وصلي السوي، النقم والهادي إلى الصراط رافع النعم

 على اللهم

 .هديه على سار ومن وصحبه آله وعلى محمد سيدنا

 سطع الحب والحنان إلى من بروح أمدانا إلى من *

 شيء كل يهون من إلي دربي فـأنارا قـلبي في نورهما

 سبيل في

 ربي وقـل (:تعإلى   اهللا فيهما قـال رضاهما، إلى من

 إلى والدينا الكريمين  ) صغيرا ربياني كما ارحمهما

 " صوف فوضيلالبو  إليك أستاذي المحترم "*

وسام بولحية، هاجر   :بالسكر الممزوج العسل إلى قطرات  *

 بوحزام سعاد قـارة

 قـلمي ومن قـلبي ونسيهم تذكرهم من و إلى كل*

 ..اهللا في أحببتهم وأحبوني

 أهدي هذا العمل المتواضع.

 وسيلة قـارة

 اإلهداء



   

 
 

 إلى من ال يمكن للكلمات أن توفي حقهما

تحصي فضائلهماإلى من ال يمكن لألرقـام أن    

 إلى والديا العزيزين أدامهما اهللا

وال يسعني في هذا المقـام إال أن أتقدم بخالص عبارات  
 االحترام

والتقدير لألستاذ الفـاضل الذي تفضل باإلشراف على هذا  
 البحث ولم

يبخل علينا بتوجيهاته العلمية و المنهجية القيمة والتي كان  
 لها األثر

 . في إتمام هذا البحث

 "إليك أستاذي المحترم " بوصوف فوضيل

 الى اخوتي واخواتي  

 الى كل من ساعدني  

والى كل   2020إلى كل زميالتي و زمالئي في دفعة  
 أساتذتي

 إلى كل من سقط من قـلمي سهوا

 أهدي هذا العمل المتواضع

 مانع وداد

هداءاإل  



   

 
 

 مباركا كثيرا حمدا ونحمده وتعالى سبحانه اهللا نشكر
 لنا توفيقه على

 . المتواضع البحث هذا إنجاز في
 عبارات بخالص تقدمن أن إال المقـام هذا في ايسعن وال

 االحترام
 هذا على باإلشراف تفضل الذي الفـاضل لألستاذ والتقدير

 ولم البحث
 كان والتي القيمة والمنهجية العلمية بتوجيهاته علينا يبخل

 األثر لها
 . البحث هذا إتمام في

 صوف فوضیلالبو  " المحترم أستاذي إليك

 بالشكر أتقدم أن المقـام هذا في أيضا نايفوت ال كما
 واالمتنان الجزيل

 طيلة مشواري الدراسي   الكرام ألساتذةكل  ل
 في عمرهما اهللا أطال - "الكريمين ناوالداي "أخيرااوال و  و 

 اللذان -طاعته
 .الدراسي مشواري طيلة ناساندا

 أحسن اهللا وجزاكم جزيال شكرا لكم قولن هؤالء لكل

 شكر وعرفـان



   

 
 

المختصرات: قائمة  

:بالعربیة  

 تح تحقیق
 تر ترجمة
 تق تقدیم
 ج  جزء
 ط طبعة
 ع عدد

 م میالدي
 مج مجلد

 تع تعریب 
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  :قدمةم
، ةالفرنســــیو الحمایــــة غــــرب) لالحــــتالل مالمغاربیــــة ( تــــونس الجزائــــر وال األقطــــارإن خضــــوع 

وممارســـاته التعســـفیة والجـــرائم التـــي ارتكبهـــا فـــي حـــق شـــعوب المنطقـــة جعلـــت هـــذه الشـــعوب أكثـــر 
التحامــا وانســجاما، فمنــذ الوهلــة األولــى لــم تكــن الحركــة الوطنیــة معزولــة عــن أي قطــر مــن األقطــار 

عــن البقیــة وذلــك لزیــادة الشــعور بالوحــدة وكــان أي حــدث یحــدث فــي االســتعمار الثالثــة فــي مواجهــة 
علــى النضــال الــوطني  األقطــارطــر واحــد ســرعان مــا یكــون لــه صــدى فــي البقیــة، ولــم تعتمــد هــذه ق

(القطري) فقط ولكنها تبنت البعد المغاربي المؤسس على المواجهة الجماعیة وعلـى وحـدة المنظومـة 
التاریخیــة والحضــاریة وغیرهــا ولقــد تجســد هــذا الثبــات وتبلــور فــي أحــزاب وجمعیــات ولجــان كــان لهــا 

،و لعــل مــن أبــرز هــذه األحــزاب التــي أطــرت دور الكبیــر فــي تجســید النضــال المغــاربي المشــترك الــ
حــزب الشــعب الجزائــري ، الحــزب الدســتوري التونســي الجدیــد و حــزب االســتقالل  المشــتركالنضــال 
    المغربي 

التیــــارات  نضــــالالبعــــد الوحــــدوي فــــي "  ب و فــــي هــــذا الســــیاق ینــــدرج موضــــوعنا الموســــوم
حـــزب الشـــعب الجزائـــري، وحـــزب ،الجدیـــد التونســـي الحـــزب الدســـتوري  : االســتقاللیة المغاربیـــة 

الدســتوري تــاریخ تأســیس حــزب  1934حیــث یعتبــر تــاریخ  " 1954-1937االســتقالل المغربــي 
وهــو تــاریخ بدایــة بــروز مالمــح  1954ویلیــه تأســیس األحــزاب األخــرى إلــى غایــة  التونســي الجدیــد 

الل فــي األفــق لكـل مــن تــونس والمغــرب وتخلـیهم عــن المبــدأ الوحـدوي المغــاربي وكــذلك تــاریخ االسـتق
  اندالع الثورة التحریریة الجزائریة وحل معظم األحزاب وانخراطهم في جبهة التحریر الوطني.

  دوافع اختیار الموضوع: 

إن اختیارنا البحث في موضوع البعـد الوحـدوي المغـاربي فـي نشـاط األحـزاب المغاربیـة الـثالث 
  في النقاط التالیة: إجمالهاجاء نتیجة مجموعة من الدوافع یمكن 
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  :دوافع ذاتیة  

الرغبة في دراسة ما له عالقة بمنطقة المغرب العربي فاالنتماء للمنطقة وحب اإلطـالع والبحـث فـي 
  التي تمسنا كمغاربة.المواضیع 

 :دوافع موضوعیة 
    
 بعـــض محطـــات النضـــال التحـــرري المغـــاربي المشـــترك بـــین كـــل مـــن تـــونس  تلمـــس التطلـــع إلـــى

الجزائر والمغرب حیث عرفت الحركـات االسـتقاللیة فـي الـدول المغاربیـة تحـوال بـارزا فـي أسـلوب 
  الكفاح.

  محاولـــة التوصـــل إلـــى معرفـــة كیفیـــة انســـجام األقطـــار المغاربیـــة الـــثالث ومـــدى تكثیـــف الجهـــود
  األحزاب المغاربیة نحو التضامن المشترك. الدبلوماسیة

  ـــه إلبـــراز ـــذي ســـعینا فی ارتبـــاط موضـــوع البحـــث بالحركـــات االســـتقاللیة المغاربیـــة وهـــو األمـــر ال
  فیما بینها. النشاط الوحدوي لدى هذه األخیرة ومدى تنسیقها

 .المساهمة في إثراء المكتبة الجامعیة وذلك بإتاحة الموضوع للطلبة خالل السنوات المقبلة  

  إشكالیة الدراسة:

فــي نشــاط الحركــات الوطنیــة المغاربیــة وتنســیق مســعى مهمــا إن فكــرة الوحــدة المغاربیــة مثلــت 
البحـث  إشـكالیةقا مـن هـذا فـأن المختلفة یجمع أقطارهم الثالثة وانطالالنضال المشترك عبر مراحله 

  تتمحور حول :

تفعیــل  إرســاء و فــياالســتقاللیة  للحركــات الوطنیــة أهــم المحطــات  والتجــارب المشــتركة فیمــا تكمــن 
    ؟مشروع الوحدة المغاربیة

  نراها ضروریة لدراسة موضوعنا وتتمثل في : فرعیة تساؤالتوتندرج ضمنه عدة 

 ى الحركات االستقاللیة المغاربیة؟لدما هي خلفیات النضال المغاربي المشترك  -
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    ؟العالقة بین الحركات المغاربیة و ماذا قدمت لمشروع الوحدة المغاربیةما طبیعة -

    ؟فیم تجلى نشاط الحركات االستقاللیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة وبعدها -

المغــرب العربــي و لجنــة تحریــر المغــرب العربــي فــي ارســاء إلــى أي مــدى ســاهم مــؤتمر و مكتــب  -
   ؟دعائم الكفاح المشترك

  المنهج المتبع: 

والـــذي یتطلـــب  المغاربیـــة السیاســـیة إن طبیعـــة الموضـــوع الـــذي یعـــالج إحـــدى أهـــم المواضـــیع 
 اإللمام بجمیع التجارب الوحدویة المغاربیة لألحـزاب السـالف ذكرهـا، وهـذا مـا یتطلـب االعتمـاد علـى

  المنهج التاریخي الوصفي باإلضافة إلى التاریخي التحلیلي.

والوقـــائع وتتبـــع  ثالتـــاریخي الوصـــفي: اعتمـــدنا علیـــه فـــي اســـتعراض ووصـــف وتقصـــي األحـــدا
والوقــوف عنــد أهــم النشــاطات الوحدویــة لألحــزاب  1954 – 1937العمــل المغــاربي المشــترك مــن 

الـــثالث حیـــث أن دراســـة هـــذا الموضـــوع یســـتلزم الرجـــوع لجـــذور فكـــرة الوحـــدة فـــي المنطقـــة ووصـــف 
  مختلف حیثیاتها وذكر الخصائص والممیزات .

التــاریخي التحلیلــي: وظفنــاه فــي البحــث حیــث نجــد مثــل هــذه المواضــیع تتطلــب دراســة تحلیلیــة 
وٕاخضــاعها لدراســة دقیقــة ا ومواقفهــا حــول األحــزاب وتحلیــل قراراتهــ المــادة العلمیــةجمــع مــن خــالل 

  ى نجاحه أو فشله في تحقیق أهدافه.للتوصل إلى مد

  خطة البحث: 

ق وقائمــة لقــد قســمنا بحثنــا هــذا إلــى مقدمــة وفصــل تمهیــدي وفصــلین رئیســین وخاتمــة ومالحــ
  .المصادر والمراجع وفهرس

 أهـــم المقومـــاتو  تمهیـــدي الـــدالالت التاریخیـــة لمصـــطلح المغـــرب العربـــيتناولنـــا فـــي الفصـــل ال
ـــة و  ـــذة تاریخی ـــثالث ونب ـــة ال ـــین األقطـــار المغاربی لحركـــات االســـتقاللیة فـــي عـــن ااألســـس المشـــتركة ب
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المغــرب العربــي، ومــا تضــمنته برامجــه مــن أبعــاد وحدویــة تخــص األقطــار الــثالث، وتلتــه محــاوالت 
 الطالبیـــة مثـــل جمعیـــة طلبـــة شـــمال إفریقیـــا المســـلمین بفرنســـا وحدویـــة أخـــرى تجســـدت فـــي الحركـــة

  الحركة النقابیة .و 

 ،لمغــــاربي المشــــترك أثنــــاء الحــــرب العالمیــــة الثانیــــةاضــــال بالنأمــــا الفصــــل األول فقــــد عنونــــاه 
ــــى ثــــالث مباحــــث ــــة مــــن طــــرف التیــــارات  ،وقســــمناه إل فــــي المبحــــث األول رصــــدنا الجهــــود المبذول

یق الوحدة المغاربیة مـن خـالل نشـاطاتها . أمـا المبحـث الثـاني تحـدثنا عـن االستقاللیة في سبیل تحق
تأســیس جبهــة الــدفاع عــن ل، والمبحــث األخیــر خصصــناه 1943مكتــب المغــرب العربــي فــي بــرلین 

  إفریقیا الشمالیة التي شكلت قاعدة متینة لبروز أعمال وحدویة أخرى .

لمشـترك بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة ،وقـد أما الفصل الثاني فیحمـل عنـوان النضـال المغـاربي ا
هـم القـرارات الهادفـة لفكـرة أظـروف انعقـاده و و  مـؤتمر المغـرب العربـيعلـى فیه تسلیط الضوء  ناحاول

شـرنا إلـى تأسـیس أهم القـرارات التـي تمخضـت عنـه، حیـث أتطرقنا إلى مكتب المغرب و كما الوحدة، 
عم للكفــاح الموحــد خاصــة مــا جــاء فــي میثاقهــا مــن دورهــا الفعــال الــداو  لجنــة تحریــر المغــرب العربــي

العمـل المشـترك أثنـاء  مـن خاللـه عرضـناضرورة استقالل األقطار الـثالث، ثـم المبحـث الرابـع الـذي 
 جبهـــة االتحـــادو ٕارهاصـــات مـــیالد جـــیش تحریـــر المغـــرب العربـــي و  1954-1952الكفـــاح المســـلح 

  .العمل المغاربیةو 

  :الدراسات السابقة    

دكتـــوراه مـــومن العمـــري  رســـال بحثنـــا ،تناولـــت موضـــوع  التـــيالســـابقة  الدراســـات أهـــممـــن بـــین    
المعنونة ب"شعار الوحدة ومضامینه في المغرب العربـي أثنـاء فتـرة الكفـاح الـوطني "، وكـذلك محمـد 

وغیرهــا " 1975-1954بلقاســم أطروحــة دكتــوراه موســومة ب " وحــدة المغــرب العربــي فكــرة وواقعــا 
  الدراسات األكادیمیة السابقة التي أفادتنا بشكل كبیر.من 

  المصادر:



 

 ه 
 

البحــث اعتمــدنا علــى مــادة علمیــة تنوعــت بــین المصــادر والمراجــع والمقــاالت و هــذا  وإلنجــاز
  الدراسات السابقة التي أفادتنا بشكل مكثف .

ومــن أهــم المصــادر التــي اعتمــدنا علیهــا هــي كتــاب الحركــات االســتقاللیة فــي المغــرب العربــي 
لصاحبها عالل الفاسـي الـذي قـدم مـادة مصـدریة قیمـة عـرض فیهـا واقـع الحركـات االسـتقاللیة أثنـاء 
الحرب العالمیة الثانیـة و بعـدها، و كـذلك ذكریـات عـن مكتـب المغـرب العربـي فـي القـاهرة للمناضـل 

شــید ادریــس الــذي أعطــى معلومــات مفصــلة حــول تأســیس مكتــب المغــرب العربــي ولجنــة تحریــر الر 
وثــائق و شــهادات لدراســة التیــار  1939-1937وكتــاب حــزب الشــعب الجزائــري المغــرب العربــي ، 

  الوطني الجزائري لمحفوظ قداش و محمد قنانش .

الـــى بعـــض المراجـــع الخادمـــة لموضـــوع بحثنـــا منهـــا : أحمـــد مـــالكي  االســـتعمار و  باإلضـــافة
الــــذي اســــتقیت منــــه معلومــــات كثیــــرة ومهمــــة نظــــرا إللمامــــه الحركــــة الوطنیــــة فــــي المغــــرب العربــــي 

      .بالموضوع

فــــي مختلــــف المجــــالت و  لموضــــوعنامــــن المقــــاالت الخادمــــة  مجموعــــةكــــذلك إلــــى  واســــتندت
  الدوریات .

  :الصعوبات 

إن أي بحث ال یمكنه أن یخلو من بعض الصعوبات التي تواجهه عند عملیة انجازه خاصة      
عند الخوض في مثل هذه المواضیع المتشعبة و الشائكة فقد تكون عائق كبیر یقف امام الباحث 

  ومن بین هذه الصعوبات :

  األحداث.لبعض  *تضارب اآلراء واختالفها حول موضوع الدراسة وفي تحدید اإلطار الزماني

خاصة أن بعض المصادر التي  المراجع،*صعوبة التنقل من أجل الحصول على المصادر و 
  .الكترونیةتتناول بحثنا ال تتوفر بصیغة 

  



 

 
 

  

  
  

  
 الفصل التمهيدي:

مشروع  و   الحركات االستقـاللية المغاربية  
يالوحدة المغارب
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  األسس المشتركة للمغرب العربيو : المقوماتالمبحث األول

 مقومات بنیت على أساسه فكرة الوحدة المغاربیةو  اشترك بالد المغرب العربي على أسس
  منها: و 

 المقوم الجغرافي .1
  :أصل التسمیة .1.1

هي تدل على مجمل المناطق الواقعة ، و غة العربیة :" الغرب "لتعني كلمة مغرب بال 
  . )1(غرب واد النیل 

، موریطانیا، نومیدیاكعرفت المنطقة عدة تسمیات منها التسمیات التاریخیة القدیمة 
افریقیا، وهي تسمیة استعملها معاصرة كالتسمیة الجغرافیة شمال و  تسمیات حدیثةو 

  الغرب األوروبي عموما .و  المستعمرون الفرنسیون

بروسیة في العصور الحدیثة، كذلك تسمیة " عمل األوروبیون تسمیة الدول البر است
  بالد البربر" التي استعملتها فرنسا خدمة ألغراض التفرقة، واستعمل بعض الكتاب عبارة 

التسمیة المعاصرة التي واكبت تنامي الحركات الوطنیة في وأخیرا ، "اإلسالمي" المغرب 
  . )2(ربي "عالمنطقة وهي " المغرب ال

وتعني جهة غروب الشمس بالنسبة للحجاز ، جغرافيو  ذات مدلولوالكلمة في حد ذاتها 
  .اإلسالممهد 

                                                            
، 1981، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، تر : كمیل ق راغر، طالمغرب العربي الحدیث سمیر أمین : -  )1(

  .7ص 
، 1، ط1954 -1910وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا االتجاه الوحدوي في المغرب العربي محمد بلقاسم :  - )2(

  .25، ص2013البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع، الجزائر، 



الحركات االستقاللیة المغاربیة ومشروع الوحدة المغاربي : الفصل التمهیدي  

 

8 
 

یث ح، الخبرو  دیوان المبتدأو  استعمل العالمة ابن خلدون كلمة " المغرب " في كتابه العبر
  . )1(األحمرالبحر  إلى األطلسيقصد بها المنطقة التي حددها بتضاریسها من المحیط 

ومنه فان منطقة المغرب العربي تمثل امتدادا جغرافیا موحدا، وكیان یشترك سكانه في 
  .)2(اللغة والدین والتاریخ المشتركو  وحدة الجنس

  :طبیعيال االمتداد .2.1
هامــا، إذ  یحــده  طبیعیــا المحــیط األطلســي مــن  یحتــل المغــرب العربــي موقعــا جغرافیــا

ومـن  ،الصحراء من الجنـوبو  الشمال الشرقيو  البحر األبیض المتوسط من الشمالو  الغرب
مضــــیق صــــقلیة و  كــــم ) 14ویفصــــله عــــن أوروبــــا مضــــیق جبــــل طــــارق (  الشــــرق مصــــر،

  كم ) .140(

وعلیـه ، المنـاخو  فهو یعد رقعة جغرافیة متحدة المفاصـل ومتجانسـة مـن حیـث الطبیعـة
ممیـــــزات تجعـــــل مـــــن الصـــــعب تقســـــیمه إلـــــى وحـــــدات سیاســـــیة و  یعـــــد إقلـــــیم لـــــه خصـــــائص

تكمـــن أهمیـــة ، و ، وینعـــدم بهـــا أي عـــائق مـــن شـــأنه تعقیـــد االتصـــال أو االنتقـــال)3(منفصـــلة
حلقـة  هـيو  )4(،قـاراتنها منطقة ربـط بـین الأالطبیعیة للمغرب العربي في و  الوحدة الجغرافیة

  ملتقى الطرق التجاریة بین ثالثة قارات العالم . و  وصل

                                                            
  .26ص  ،السابقالمرجع ، محمد بلقاسم- )1(
، دار بوسعادة للنشر والتوزیع، 1، ط 1، ج ریةالعالقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة الجزائعبد اهللا مقالتي :  - )2(

  .9، ص2013الجزائر، 
، الدار التونسیة للكتاب، تونس، 1، ط1958-1918وحدة المغرب العربي الفكرة والتطبیق نزار مختار : -  )3(

  .8 7ص  ، ص2011
مكتبة االنجلو المصریة، ، 1، ط المغرب العربي الدراسة في تاریخه الحدیث وأوضاعه المعاصرصالح العقاد :  - )4(

  .19، ص1980القاهرة، 
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ربـي هـي إحـدى العوامـل عمعطیاتهـا التـي شـكلت المغـرب الو  منه فان وحدة الجغرافیاو 
  وفرت له أرضیة متینة لبناء مجتمع مغاربي موحد.و  األساسیة للوحدة المغاربیة، 

  المقوم التاریخي: .2
التي تداولت على حكمه خالل تاریخه شهد المغرب العربي قیام العدید من الدویالت 

هذا ما أكده الناصري بحیث شهدت منطقة المغرب العربي تعاقب حضارات و  العریق،
  .)1(مختلفة  من أقوام أوروبیة ومشرقیة 

 عرفت هذه المنطقة تجارب وحدویة وبذلت جهود لتحقیقها من بینها دولة المرابطین
المغرب العربي لنظم سیاسیة قطریة في خضع ، دولة الموحدین وبسقوط هذه األخیرةو 

  .يعة في ما بینها حول اإلرث الموحدشكل إمارات متناز 

ن مكن االیبیرییو  المعروف إن تجزئة المغرب العربي بهذا الشكل أدى إلى ضعفو 
  لمغرب العربي . لالساحلیة منافذ الو  من السیطرة على كثیر من المدن

بالدولة  الجزائریون و التونسیون استنجد م 16ومطلع القرن م 15مع نهایة القرن و  
الجزائر،  ، فتم توحید معظم أقطار المغرب العربي غزاةالعثمانیة واالحتماء بها من خطر ال

إلى غایة التكالب األوروبي على المغرب العربي ، عثمانیةتونس ولیبیا تحت رایة الخالفة ال
الوحدة وضرورة الجهاد اقتناعهم بأهمیة المنطقة و  سكانفي زیادة تماسك  االذي كان سبب

  . )2(والنضال المشترك

                                                            
، محلة تراث المغرب وزارة الشبیبة، الرباط، 1، ط العناصر األساسیة لوحدة المغرب العربي المكي الناصري :  - )1(

  . 28، ص1968
  .30- 28، صالمرجع السابقمحمد بلقاسم،  - 1
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  :المقوم الدیني .3
 المتعددة ومعها عرفت منطقة المغرب العربي قبل الفتح اإلسالمي الوثنیة بأنواع

تمام عملیة الفتح اإلسالمي للمنطقة، دخل سكانه في الدین الجدید  ومع االستعماروصول 
مختلف الدیانات التي كانت موجودة فاسحة المجال واندثرت بذلك ج، یوتم ذلك بالتدر 

  .لسیادة الدین الجدید

% 90تعتبر وحدة العقیدة من امتن األسس، في توحید شعوب المنطقة، فأكثر من 
الذین هاجروا إلى المنطقة بعد فئة المعمرین  اسالم إذا استثنیمن السكان یدینون باإل

حسب  قدر عددهمكان ی نالذی يالیهودالعنصر وكذلك ، خضوعها لالستعمار الفرنسي
  .)1(500000 إحدى الدراسات بـ

جعل شعوبها تتحول جذریا، وهو و  قد أحدث اإلسالم هزة كبیرة في المنطقة المغاربیةل
 یشكل إحدى العناصر المشكلة لألمة الواحدة باعتباره العنصر الروحي الذي یعطیها القوة

هي سیادة و  ا زاد من قوة هذه الوحدة أنها صاحبتها وحدة مذهبیةالتماسك فیما بینها ،وممو 
  .)2(المذهب المالكي في المغرب العربي 

  اللغوي:  المقوم .4

هي من بین أهم العوامل ، و تعتبر اللغة العربیة السائدة في كل أنحاء المغرب العربي
تحتوي بالد المغرب ، الثقافیة التي من شأنها أن تزید االنسجام في المجتمعات المغاربیة

 اللهجة العامیة، و مازیغیةحیث انتشرت اللغة األ، العربي على كم هائل من الرموز اللغویة
                                                            

)1(-Regole le Tourneau , évolution , politique de l’Afrique du nord musulmane 1920-
1961, paris ,1962 , p45. 

، أطروحة دكتوراه في شعار الوحدة ومضامینه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطنيمومن العمري،  - )2(
  .96، ص2005التاریخ، جامعة منتوري قسنطینة، 
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فهذا ، فقد ولد هذا االنتشار زیادة اللحمة بین أبناء المغرب العربي، فصیحةاللغة العربیة الو 
استجابت و  اتالخطابو  رصید المغرب الثقافي فتنوعت بذلك الكتابات أثرىالتنوع اللغوي 

حیث یقول الشیخ عبد الحمید بن بادیس في إحدى كتاباته ، )1(كلها لنداء الوحدة المغاربیة
مستقبلها فهي و  حاضرهاو  " اللغة العربیة هي ذلك الرباط الذي یربط بین ماضي الجزائر

ما یقال عن الجزائر ینطبق على بقیة ، و اللغة الوطنیة المغروسةو  الجنسیةو  لغة الدین
  .)2(جزء ال یتجزأ ..." و  األقطار األخرى في المغرب العربي باعتباره

  :جذور التنسیق النضالي في المغرب العربي الثاني  المبحث
  :ن المغاربةینشاط الوطنی .1

 للوقــــوف علــــى أهــــم مراحــــل الكفــــاح عنــــد الحركــــات االســــتقاللیة فــــي المغــــرب العربــــي
وحــدوي مشــترك یجمــع الحركــات االســتقاللیة مطالبتهــا باســتقالل أقطــاره داخــل إطــار عمــل و 

فانـه مـن الضـروري الكشـف عـن ، تقـدیم مطالـب مشـتركةو  حول مبدأ توحید العمل السیاسـي
أحضــان هــذه الحركــات االســتقاللیة المغاربیــة الــذین  إلــىن  الــذین نزعــوا یالمناضــلین الــوطنی

بـرامج مـن اجـل و  تحكمت فیها میوالت وٕایدیولوجیات مختلفة تعارض آو تتفق حـول مشـاریع
تـأثر  20ومع بدایـة مطلـع القـرن ، الدبلوماسيو  تكثیف العمل السیاسيو  تجسید مبدأ الوحدة

المغـــرب العربـــي بالمشـــرق العربـــي نتیجـــة هـــذا التـــأثیر ظهـــرت حركـــات سیاســـیة تمثلـــت فـــي 

                                                            
 أمام" البعد الثقافي والدیني للدول المغرب العربي، ودوره في تعزیز الوحدة المغاربیة والصمود خلیدة البشاري،  - )1(

  .391، 390ص ص،2019نوفمبر 23، 47، ع:21م: الدولیة "، التحدیات اإلقلیمیة و
، 1981، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر، 2، طالتعلیم القومي والشخصیة الجزائریةتركي رابح : - )2(

  .65ص
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حركــــة الشــــباب و  م1907حركــــة الشــــباب الجزائــــري ، و م1907حركــــات الشــــباب التونســــي 
  .)1(م1919عام  المغربي التي تأسس

بانبعـاث الفكـرة  20القـرن فلقد كانـت البـوادر األولـى لفكـرة الوحـدة المغربیـة فـي مطلـع 
ین إلـى ضـرورة توحیـد الجهـود المغاربیـة وعة مـن الوطنیـون السیاسـیین الـداعمن طرف مجم

  .مد األخضر حسینمح، احمد توفیق المدني،أمثال علي باش حامبا، عبد العزیز الثعالبي 

ن علــــي باشــــا حامبــــا كــــان أول زعــــیم نــــادى وتبــــین فكــــرة الوحــــدة أوتشــــیر المصــــادر 
تونس في برلین التي تكونـت مـن و  حیث ساهم في تأسیس لجنة استقالل الجزائر، المغاربیة
ــــریینو  تونســــیین  برئاســــة الشــــیخین : صــــالح الشــــریفو  ،)2(مجموعــــة مــــن المشــــایخ  و  جزائ

الكتیبـــات الدعائیـــة و  ل فـــي تحریـــر المنشـــوراتوكانـــت مهمتهـــا تتمثـــ، ٕاســـماعیل الصـــفائحيو 
حیث تفرغـت عـن هـذه اللجنـة ، لصالح قضایا المغرب العربي، الفرنسیةو  بالعربیة واأللمانیة

وظهــرت لجنــة أخــرى ، أسســها فــي نفــس الســنة علــي بــاش حمبــا، لجنــة تحمــل نفــس االســم
  .)3(فرعیة بجنیف برئاسة محمد باش حامبا

مجلة " المغرب الناطقة باللغة الفرنسیة شارك وفد مـن  وكانت أعمال اللجنة تبرز في
قــــدم فیــــه الوفــــد  1916جــــان  27اللجنــــة فــــي المــــؤتمر الثالــــث للقومیــــات المنعقــــدة بلــــوزان 

عریضـة اظهـر فیهـا و  الجزائـريو  مجموعة من المطالب التي تترجم مطالب الشعب التونسـي

                                                            
، ص  ص 2010د ط، دار الحكمة، الجزائر، مؤتمر طنجة المغاربي دراسة تحلیلیة تقیمیة، معمر العایب : - )1(

22،23.  
محمد خیضر حسین، محمد مزیان تلمساني، محمد الشابي التونسي ،محمد بیراز الجزائري، محمد بن علي  - )2(

  الجزائري .
  .80ص، المرجع السابقمحمد بالقاسم : - )3(
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النظـــــام السیاســـــي االســـــتعماري الوضـــــعیة االجتماعیـــــة والثقافیـــــة فـــــي كـــــال البلـــــدین وكـــــذلك 
  .  )1(فیهما

ظهرت مبادرة هامة في إطـار وحـدة  نضـال شـبان تمثلـت فـي عقـد مـؤتمر شـارك فیـه 
االجتماعیـة حیـث و  االقتصـادیةو  الجزائریـون  بتـونس لدراسـة األوضـاع السیاسـیةو  التونسیون

 le croissantتــم تحریــر القــانون الــداخلي للمــؤتمر، نشــر لكافــة المســلمین  عبــر جریــدة 
 . )2(الصادرة بسكیكدة

ومنه فان الدور الفعال الذي قان به المنال علي باش حامبـا مـن اجـل توحیـد النضـال 
  ن المغاربة .ییؤكد على القناعة التي تمتلك الوطنی، في المغرب العربي

ومن بین المغاربة الذین دعـوا الـى توحیـد الجهـود النضـالیة فـي المغـرب العربـي احمـد 
انخـرط فـي صـفوف حركـة الشـباب التونسـي ، و ني الـذي شـارك فـي معركـة الـزالجتوفیق المد

القیــام بالدعایــة و  توزیــع بعــض المنشــورات الخاصــة بــالثورة فــي وانحصــر نشــاطه فــي تــونس
الشــهاب علــى و  ي البصــائریــدتقــد أكــد توفیــق المــدني مــن خــالل منشــوراته فــي جر و )3(، لهــا

منطقة المغرب العربي كتلة ثقافیـة حضـاریة  وجعل، تثبیت خصوصیة الوحدة لشمال إفریقیا
جغرافیـا  عـرفول : " إن المغـرب العربـي الـذي یواحدة متمیزة عن بقیة أجزاء القارة حیـث یقـ

المغربــي أبنــاء وطــن و  الجزائــريو  بشــمال إفریقیــا هــو فــي الحقیقــة أمــره قطــر واحــد فالتونســي

                                                            
  .80، صنفسه - )1(
)، دراسة تاریخیة سیاسیة مقارنة، 1930-1900حركة الشبان الجزائریین والتونسیون (خمري الجمعي :   - )2(

  .253اطروحة لنیل دكتوراه، جامعة قسنطینة، ص
  . 71، ص2009، دار البصائر للنشر والتوزیع ،د ط، الجزائر، 1، جحیاة كفاح مذكراتأحمد توفیق المدني : - )3(
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ألقــــت بــــین قلــــوبهم عــــدة و  قــــد جمعــــت بیــــنهم فیــــه یــــد اهللا ...و  واحــــد وهــــو المغــــرب العربــــي
  . )1(الم الحاضر ...وأمال المستقبل السعید "آالماضي...و 

كــان یهــدف مــن خاللــه إلــى فضــح أســالیب اإلدارة  )2(الریــف "  مقاومــة الحقیقــة عــن 
عبــد الكــریم الخطــابي، وموقــف مــن االســتعمار وتضــحیاته فــي  مقاومــة االســتعماریة وتمجیــد

فیــه : أننـــا نعطــف العطــف اإلخـــوان الصــادق عــن إخواننـــا ، ممـــا جــاء )3(ســبیل اهللا واألمــة 
أبناء الریف العربي الذي أصـبح عنـوان األمـم صـاحبة العزیمـة القویـة واإلرادة التـي ال تثنـى 
تحــت عوامــل األیــام وال نریــد إال ان نــرى رقــي الباســل حیــا عــامال ســعیدا تحــت رایــة الحریــة 

  .)4(واالستقالل بالمنهج واألرواح"

الــذي  التونســیون مــن المناضــلین )5(،خضــر حســین لاضــل الشــیخ محمــد اویعتبــر المن
وكــان لــه دورا كبیــر فــي إیقــاظ الشــعور ، یمثــل النخبــة الجزائریــة التــي درســت بجــامع الزیتونــة

ل مقاالتــه الصــحفیة ودروســه بالقــاهرة شــارك الــوطني داخــل بلــدان المغــرب خاصــة مــن خــال
، مغربـي بالمولـد باألصـل تونسـي أنـافي نشاط اللجنة التونسیة الجزائریة وكـان یـردد كثیـرا : 

  ..وان سألت عن حق أصلي أنا مغاربي عربي مسلم " .بروحي.
                                                            

  .04، ص1952، الجزائر،  2، المطبعة العربیة، طجغرافیة القطر الجزائريأحمد توفیق المدني:  - )1(
  .285، بیروت، جانفي، ص1، مركز دراسات، ط وحدة المغرب العربيمحمد عابد الجابري وآخرون:  - )2(
  73، المصدر السابق، ص 1،ج حیاة كفاح مذكراتأحمد توفیق المدني : - )3(
، الدار العربیة الكتاب -1900 1962:  النشاط العلمي للمهاجرین الجزائریین بتونسمحمد صالح الجابري - )4(

  .220الشركة الوطنیة للنشر ن ص
، ائري من طولقة هو الشیخ محمد خضر بن الحسین بن علي أصله جز )1958-1873(:  محمد خضر حسین - )5(

تلقى دروس الفقه و الحدیث ، درس بالزیتونة ، تولى منصب القضاء بمدینة نشأ في كنف عائلة مفعمة بالعلم والثقافة ، 
بنزرت وتولى التریس بالجامع االعظم وعین مدرسا بالمدرسة الخلدونیة ن قام بالعدید من الرحالت منها الى الجزائر و 

مد الخضر حسین مصر وسوریا له العدید من المحاضرات و المقاالت و المؤلفات .انظر :فوزي المصمودي : مح
  .03، ص  2015الجزائري و نضاله التحرري من خالل جبهة الدفاع عن إ فریقیا الشمالیة ، الجزائر ، 
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تــراس جبهــة و  القــى العدیــد مــن المحاضــرات علــى الجنــوح المغاربــة فــي جیــوش الحلفــاء -
التـــي كانـــت تهـــدف بالدرجـــة األولـــى الـــى نشـــر الـــوعي ، )1(ن افریقیـــا الشـــمالیةالـــدفاع عـــ
 ن وحدة النضال ضرورة البد منها .أالمغربي و 

 وقد تزامن ذلك مع حرب الریف بقیادة عبد الكریم الخطابي التي كانـت عـامال ایجابیـا
 نســـیینتو للن خـــالل دعـــوة عبـــد الكـــریم الخطـــابي مســـاعدا لظهـــور الحركـــات االســـتقاللیة مـــو 
  ن للمشاركة في كفاحه ضد االستعمار  االسباني .یالجزائریو 

  نجم شمال إفریقیا ودوره في العمل الوحدوي : .2
فــي ظــل  بلــدانهاإن األوضــاع التــي عاشــتها ووجــدتها النخــب السیاســیة المغاربیــة فــي 

قــادرة  أطــراألرضــیة المالئمــة لبلــورة فكــرة المغـرب العربــي  وتجســیدها فــي كانــت االحـتالل، 
ودفع بالوطنین المغاربة إلى تكـوین أحـزاب  )2(على فتح دینامیات للعمل الجماعي الموحد، 

ـــدفاع عـــن مطـــالبهم، ولعـــل أهـــم وأولـــى التنظیمـــات التـــي ســـارعت إلـــى العمـــل  وجمعیـــات لل
وقــد نشــأ خــارج الجزائــر  ،وانتهــى جزائریــا امغاربًیــ احــد هــو نجــم شــمال اإلفریقــي الــذي بــدالمو 

  . )3(الیة كادحة محرومة من حقوقهافي أوساط عم

شـــمال إفریقیـــا لـــم یكـــن تنظیمـــا سیاســـیا جزائریـــا  فحســـب وٕانمـــا كـــان إطـــارا  جمعیـــةإن 
جماعیــا ومشــتركا لكــن أبنــاء المغــرب العربــي، وهــو مــا تجلــى فــي مبادئــه وقوانینــه األساســیة 

  ومطبوعاته ومنشوراته وخطابته وبرنامجه .

                                                            
م، ص ص، 1974، الدار التونسیة للنشر، 1873-1958محمد الخضر الحسین  حیاته اثاره  محمد مواعدة : - )1(

89،88.  
  .272، صالمرجع السابقمحمد مالكي : - )2(
  .46،ص المرجع السابققداش : محمد  قنانش، محفوظ  - )3(
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ومنذ تأسیس الـنجم عمـل مصـالي الحـاج علـي مضـاعفة نشـاطاته واتصـاالته بالعمـال 
المغاربة من اجل دراسة األوضاع فـي شـمال إفریقیـا ،وعمـل علـى إقامـة تجمعـات مـن اجـل 

  .)1(الدعایة للقضایا المغاربیة 

ـــدفاع عـــن حقـــوق العمـــال   ـــه الرســـمیة قـــوانین أساســـیة لل ـــذ والدت وقـــد تبنـــى الحـــزب من
المغاربـــة وقضـــیتهم حیـــث نصـــت المـــادة األولـــى : " أسســـت جمعیـــة فـــي بـــاریس باســـم نجـــم 

  .)2(الجزائر وتونس والمغرب األقصى "  وهي جمعیة لمسلميشمال افریقیا، 

صــالح المادیــة والمعنویــة واالجتماعیــة هــدف هــذه الجمعیــة الــدفاع عــن الم المــادة الثانیــة :
  .)3(لمسلمین شمال افریقیا وترتیبهم اجتماعیا وسیاسیا 

أمــا المبــدأ الــذي تقــوم بــه الجمعیــة یتمثــل فــي : "إن مســلمین شــمال إفریقیــا ال یقومــون 
  .)4(بواجباتهم فقط، بل بأكثر من وأجبتهم ولهذا فإنهم یطالبون بكل حقوقهم "

نـــذكر منهـــا إلغـــاء قـــانون  1926نقطـــة فـــي جلســـة جـــوان  11وتلخصـــت مطالبـــه فـــي 
  ق ـــــــــــــاالهلي " االندیجینا" من جمیع توابعه ومنح  مسلمین شمال إفریقیا حق االقتراع وح

والمالحــــظ مــــن خــــالل برنامجــــه  .)5(اهلیــــة االنتخــــاب الــــذي یتمتــــع بــــه المــــواطن الفرنســــي 
  . )6(كل المغاربةومطالبة األساسیة انه كان یدافع ویطالب بحقوق 

                                                            
-1900، رواد الكفاح السیاسي واالصالحي 1962-1830شخصیات بارزة في كفاح الجزائر سعید بورنان :  - )1(

  . 54،53،ص ص، 2004، دار األمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 2، ط2ج، 1954
  .80، صالمرجع السابقمحمد بالقاسم : - )2(
  .80، صنفسه- )3(
  .80، صنفسه- )4(
  .80، صالمرجع السابقمحمد بالقاسم : - )5(
  .154، صالمرجع السابقاحمد الخطیب : - )6(
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ولعــــل مــــن أســــمى مبــــادئ الحــــزب العمــــل علــــى اســــتقطاب وجــــذب المثقفــــین المغاربــــة      
والطلبــة وٕاشــراكهم فــي تنظــیم الــنجم حیــث أصــبح والطلبــة الشــاذلي خیــر اهللا رئیســا للحــزب، 

خیر اهللا قیادة الحزب كـان للحـزب  المناضل التونسي  الشاذلي  وخیر دلیل على ذلك تولي
ي مــؤتمرات عدیــدة داخلیــة وخارجیــة ولعــل أهمهــا مــؤتمر بروكســل الــذي یمثــل مشــاركات فــ

مبدأ لممثلـي الشـعوب المضـطهدة یقـول مصـالي الحـاج فـي مذكراتـه انـه " فـي نهایـة جـانفي 
 27اخبرني الحاج على أن مؤتمرا ذا أهمیـة عالیـة سـیتعقد فـي بروكسـل ابتـداء مـن  1927
المبریالیــــة ومــــن اجــــل اســــتقالل الشــــعوب المــــؤتمر مــــن اجــــل الكفــــاح ضــــد ا 1927فیفــــري 

المضــــطهدة وجمــــع شخصــــیات ســــامیة ألمانیــــة ،انجلیزیــــة ،بلجیكیــــة ،وكــــذلك زعمــــاء كبــــار 
للحركات أساسیة المنتهیـة إلـى شـعوب المسـتعمرة، وان مصـالي سـیذهب لتمثیـل نجـم شـمال 

  )1(إفریقیا والعمل على تحضیر وثائق وٕاعداد برنامج سیاسي ."

ن سیاســـي ز مـــام شخصـــیات لهـــا و أوفـــه فـــي مـــؤتمر عـــالمي و حیـــث اســـتغل فرصـــة وق
أمثــال: جــواهر الال نهــرو، محمــد عبــده وهوشــي منــه، عــرض مطالــب محــددة وجریئــة وذلــك 

  . )2(باستخدامه عبارة "استقالل الجزائر "

حمـــل الـــنجم عـــدة تســـمیات تؤكـــد انتمـــاءه إلـــى الهویـــة المغاربیـــة وتصـــدیه للـــدفاع عـــن 
الشـــعوب المغاربیـــة مـــن االســـتعمار الفرنســـي وتمثلـــت هـــذه  القضـــیة المركزیـــة وهـــي تحریـــر

  )3(التسمیات في نجم إفریقیا الشمالیة المجید، االتحاد الوطني المسلمین شمال إفریقیا .

                                                            
: محمد المعراجي ترتص : عبد العزیز بوتفلیقة ،  ، 1938-1898مذكرات مصالي الحاج مصالي الحاج :- )1(

  .140 139، ص ص 2007،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،
  .167، صالمرجع السابقالخطیب :احمد - )2(
  .232، ص1992، بیروت الغرب اإلسالمي ، دار 2، جحركة الوطنیة الجزائریةابو القاسم سعد اهللا :  - )3(
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التظـاهرات والتجمعـات إقامـة  وكانت أهم وسائل نضاله هو توزیـع المنشـورات والكتیبـات و 
  )1(منع .و الأواصدار الجرائد، وكانت تتعرض للمضایقات 

ـــة ، وكانـــت الجر  ـــا تمثـــل برنامجـــا فهـــي تعتبـــر وســـیلة لجمـــع العمـــال والدعای یـــدة أحیان
كـــذلك المنشـــورات التـــي تعتبـــر واجهـــة تعكـــس نشـــاط الـــنجم ومواقفـــه مـــن القضـــایا و ، للحـــزب

  القدیمة والمستجدة على ساحة المغرب العربي.

.إذ یعـــد 1937جـــانفي  26فـــي لـــنجم بقـــرار أصـــدرته حكومـــة الجبهـــة الشـــعبیة ا حـــل 
إحــــدى المحطـــــات البـــــارزة فـــــي العمـــــل المغـــــاربي المشـــــترك وتنســـــیق الجهـــــود فـــــي مجابهـــــة 

  االستعمار وٕابراز وحدة الشمال اإلفریقي .

  والنقابي: النشاط الطالبي .3

  :الطالبي النشاط .1.3
لقــد شــهدت الفتــرة التــي تلــت الحــرب العالمیــة األولــى مــیالد العدیــد مــن المنظمــات الطالبیــة 

عت التصـدي للمشـاریع الفرنسـیة، والـدفاع عـن طلبـة المغـرب العربـي فـي فرنسـا ااسـتطالتي 
وظــروفهم المادیــة الصــعبة، ومحاولــة لفــرض وجــددها علــى جبهــات مختلفــة ككیــان خــاص  
ومحاولـــــة لإللحـــــاق بركـــــب الحركـــــات الطالبیـــــة العالمیـــــة األخـــــرى كـــــذلك نتیجـــــة السیاســـــة 

ربـــة وهـــو مـــا حـــتم علـــیهم االلتحـــاق بالنقابـــات االســـتعماریة المجحفـــة فـــي حـــق العمـــال المغا
لجعـــل مـــن ابـــرز المنظمـــات الطالبیـــة جمعیـــة طلبـــة شـــمال إفریقیـــا المســـلمین التـــي تأسســـت 

ومن بین أعضائها عدد من الطلبـة الـذین غـدو  زعمـاء المغـرب العربـي فـي مرحلـة  1927

                                                            
  )1(.220، ص2010، دار المعرفة، الجزائر، 1،ط1، ج1989- 1830تاریخ الجزائر بشیر بالح :  -
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احمــــد بــــن ، الــــرئیس ســــالم الشــــاذلي الطــــاهر صــــفر، نائــــب الــــرئیس، )1(مــــا بعــــد االســــتقالل
  )2(المیالد، الكاتب العام، احمد العرابي أمین المال.

شــملت كــل المجــاالت، وعقــدت العدیــد مــن العالقــات و طات اوقــد كانــت للجمعیــة نشــ
مــن خــالل مؤتمراتهــا  والــروابط مــع مختلــف التیــارات واألحــزاب الوطنیــة فــي المغــرب العربــي

عادة بعثه مـن جدیـد مـن خـالل عقـد فكانت للجمعیة عالقات مع نجم شمال إفریقیا في إ )3(
مالـك بـن نبـي واحمـد بـن طلبـة الجمعیـة أمثـال العدید من االجتماعات بین مصالي الحـاج و 

، وٕالقـــاءه العدیـــد مـــن )4(مــیالد، وكـــذلك مشـــاركة مصـــالي فـــي العدیـــد مـــن مـــؤتمرات الجمعیـــة
  الخطابات وكذلك انخراط الطلبة في صفوف النجم والعكس .

هـــام فـــي محاولـــة تجســـید  لوجيیو وایـــد مـــن لعـــب دور سیاســـيتمكنـــت جمعیـــة الطلبـــة 
وحــدة المغــرب العربــي ال علــى الصــعید ال علــى الصــعید الطالبــي فحســب بــل تجاوزتــه إلــى 

رب العربــــي الحبیــــب المســــتوى السیاســــي خاصــــة بعــــد إن جمعــــت فــــي بــــاریس زعمــــاء المغــــ
  .بورقیبة

  العمل النقابي المغاربي:  .2.3
اســـة قامـــة نقابـــات محلیـــة لهـــا مســـتقلة لمجابهـــة السیإالمغاربیـــة علـــى  األقطـــارعملـــت      

ة قة لكــن ذلــك خــاص لمــا شــهدتها مــن اضــطرابات عمالیــاباالســتعماریة و كانــت تــونس الســ

                                                            
  .154، د ط، الفومیك، الجزائر، د س ن، ص195نوفمبر: نشاط الطلبة الجزائریین ابان ثورة عمار هالل - )1(
، 1955-1927: جمعیة طلبة شمال افریقیا، المسلمین ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة  لخضر عوایب - )2(

أطروحة لنیل شهادة ماجیستر في تاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة الجزائر، 
  . 234، ص2007

  .04ملحق رقم -  )3(
  .23، ص1969،دار الفكر المعاصر،لبنان، 1ط،شاهد على القرنمالك بن نبي: - )4(
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، حیــث عــززت نضــلها عـن طریــق ثلــة جامعــة عمــوم )1(حـول نظــام االجــور وســاعات العمـل
اسس جامعة عموم العملة التونسـیة حیث ، العملة التونسیة وعلى راسهم محمد علي القاسي

  .1924نوفمبر  3في 

المتتالیــة لهجــرة  تجــاو مقابــل ذلــك فقــد تطــورت الحركــة العمالیــة فــي الجزائــر نتیجــة الم
، )2( مالیـــاانضـــمامهم الـــى نجـــم شـــمال افریقیـــا ألنهـــا تعـــد اطـــارا عو  الجزائـــریین نحـــو فرنســـا

  البة بحقوق العمال .تأسیس نقابات للمط إلىالنخب في المغرب االقصى  فسعت

غیرهـــا مـــن االمـــاكن احـــدث تكـــتالت و  المنـــاجمو  ان اجتمـــاع العمـــال فـــي المصـــانع
 اصـبح التكتـل العمـالي اسـمومـن هنـا ا، اختـراع الوسـائل الناتجـة لـهو  واوجد الحاجة للكفاح

  .نقاباتل

 تأســسهــرت العدیــد مــن النقابــات فــي تــونس منهــا االتحــاد العــام التونســي الــذي ظفقــد 
  لة التونسیة التي اسسها محمد علي .اكذلك جامعة عموم العم، 3طرف فرحات حشادمن 

اشـــترك االتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل فـــي االتحـــاد العمـــالي للنقابـــات الحـــرة العالمیـــة 
  .1943كذلك ظهر في المغرب االقصى اتحاد النقابات الموحد من المغرب 

بطــابع مغــاربي واضــح مســتمر حیــث كــان النشــاط النقــابي فــي هــذه األقطــار مطبوعــا 
   عمــل علــى ربــط عالقــات تضــامنیة لالحتفــاظ بمبــدأ الحریــة وربــط نشــاطها بالعمــل السیاســي

لفائـدة الكفــاح القــومي و الــدفاع عــن حقــوقهم ورفــع صــوت المغــرب العربــي مــن خــالل عقــد و 
                                                            

،  ص  1984، الدار التونسیة للنشر تونس ، 4، ط النقابیةالعمال التونسیون وظهور الحركة الطاهر القاسي :  - )1(
  113،114ص

، ، مركز دراسات الوحدة لعربیة، بیروت1، ط الحركات الوطنیة و االستعمار في المغرب العربيمحمد مالكي ، - )2(
  .359، ص1993

  .05انظر الملحق رقم  -   3
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فقـــد تأسســـت فـــي فرنســـا بجمعیـــة مغربیـــة تحمـــل اســـم جمعیـــة  مـــؤتمرات للمطالبـــة بحقـــوقهم،
  التضامن في الدفاع عن المغاربة.

ممـــا ســـبق نفهـــم ان كفـــاح المغاربـــة ضـــد االســـتعمار امـــد بعـــد فـــي الهویـــة باســـم االمـــة     
االسالمیة و العربیة، حیث شكل المرتكز الجغرافي اهمیـة كبیـرة فـي نشـاط هـؤالء الوطنیـون 

وحـدوي السیاسیة و شكلت هذه المنطلقات ارضیة خصیة من اجل كفاح  مفي جل نشاطاته
 مغاربي.

  : الحركات االستقاللیة المغاربیة  الثالثالمبحث 

  :  التیار االستقاللي في الجزائر .1
  نجم شمال إفریقیا  -

بـــــین ســـــنوات  إفریقیـــــاتضـــــاربت آراء المـــــؤرخین حـــــول تـــــاریخ تأســـــیس حـــــزب نجـــــم شـــــمال 
1927.1926.1925.  

فــي بــاریس علــى یــد جماعــة مــن  1926حســب ســعد اهللا " فــان الــنجم أنشــئ فــي مــارس   
  . )1(كان أكثرهم من الجزائر "و  الشمالیة إفریقیاأهالي 

 20أما محمد قنانش فیؤكد ما قالـه سـعد اهللا یقـول : " فقـد ولـد الـنجم شـمال إفریقیـا ببـاریس 
  .)2(على أنقاض جمعیة دینیة ..."  1926مارس 

                                                            
، دار الغرب اإلسالمي، بیروت لبنان 3، ط2، ج1930-1900: الحركة الوطنیة الجزائریة أبو قاسم سعد اهللا  - )1(

  .372، ص1992ن 
، د ط، الشركة الوطنیة للنشر )1934-1919الحركة االستقاللیة في الجزائریین الحربین (محمد قنانش :  - )2(

  . 35ص ،192والتوزیع، 
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أول حركـة بـذلك یعتبـر ،  1926مـارس س النجم فـي یتأس أخدنا بهذا الرأي، فإنوٕاذا 
سیاسیة جزائریة منظمة تنظیما حزبیا عصریا بجمیع مؤهالته، وقـد بـدأ برئاسـة األمیـر خالـد 

رئاســــة حــــاج علــــي عبــــد القــــادر الفعلیــــة ( وهــــو عضــــو اللجنــــة المركزیــــة للحــــزب و  الشــــرقیة
  الي احمد كأمین عام.ودعا معه  مص، الشیوعي الفرنسي )

وكــان قصــد هــذا الحــزب هــو ، ویقــال انــه تأســس بإیعــاز الحــزب الشــیوعي الفرنســي  
السیاسـة بعنـوان الـدفاع عـن  مال اإلفریقـي یسـتعملها فـي أغراضـهتكوین كتلة من عمال الشـ

  .)1(حقوق اإلنسان 

تهـدف حسـب مـا یــنص علیهـا قانونهـا األساسـي إلــى تـدریب مسـلمي الشـمال األفریقــي 
التندید بجمیع المظالم أمام الـرأي العـالم ویسـتلم أساسـها علـى مبـدأ " و  على الحیاة في فرنسا

لهــذا فــإنهم و  تهــاامســلمین الشــمال اإلفریقــي ال یقومــون بــواجبهم فقــط بــل أكثــر مــن واجب إن
  )2(یطالبون بكامل حقوقهم" .

  أهمها :الخارجیة و  وقد ساعد النجم على الظهور مجموعة من العوامل الداخلیة

 األفكار الثوریة التي ظهرت بعد الحرب العالمیة األولى من الثورة البلشفیة. -
 مبادئ ولسن المنادیة بحق الشعوب في تقریر المصیر. -
الفكـــر النضـــالي الجدیـــد الـــذي ظهـــر علـــى الســـاحة العالمیـــة مـــن ثـــورة تركیـــا الـــى حـــزب  -

 الریف بالمغرب .

                                                            
، منشورات 2ن ط1ج: الكفاح القومي والسیاسي من خالل مذكرات معاصر، عبد الرحمان بن إبراهیم بن العقون - )1(

  .139، ص2008الصالحي، الجزائر، 
، وثائق وشهادات لدراسة تاریخ الحركة 1937-1926: نجم شمال افریقیا محمد قنانش، محفوظ قداش  - )2(

  .40، ص 1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،2، طالوطنیة الجزائریة
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التعســفیة التــي و  االجتماعیــةو  واالقتصــادیةباإلضــافة إلــى الظــروف الداخلیــة السیاســیة 
  .)1(دفعت الجزائریین إلى الهجرة 

، وتحت قوانین تعسـفیة منهـا (قـانون األهـاليتحت سیطرة  فرنسا كذلك كانت الجزائر 
 . )2(التجنید اإلجباري ،...) 

استخدم اإلعـالم  فـي النضـال السیاسـي لتحقیـق مطالبـه حیـث اعتمـد الـنجم علـى أول 
، الفرنســیة والعربیــةغتین اللهــي جریــدة شــهریة بــو  تحــت اســم " اإلقــدام الباریســي "جریــدة لــه 

لكــن ، م1927منعــت مــن الصــدور بقــرار وزاري بتــاریخ أول فیفــري و  وكانــت لهجتهــا شــدیدة
 . )3(النجم أعاد إصدارها مجددا تحت اسم " إقدام الشمال اإلفریقي"

حــاول  نجــم شــمال إفریقیــا فــي البدایــة أن یكــون حزبــا سیاســیا جامعــا ألقطــار الشــمال 
ستقالل التـام لألقطـار االطالب باو  مراكشیینو  تونسیینو  ه  جزائریینؤ وكان أعضا، اإلفریقي
  الثالثة.

التونســیین مــن الجمعیــة  باعتبــار أن قضــیتهم ال یمكــن ربطهــا و  وبعــد انســحاب المراكشــیین
  )4(انفرد الجزائریون بالحركة محافظا على مبادئه .، الجزائربقضیة 

 

                                                            
دیوان المطبوعات  ،1954-1830السیاسة االستعماریة من خالل مطبوعات حزب الشعب یحي بوعزیز:  - )1(

  .238، ص2007الجامعیة، الجزائر، 
  .142، صالمصدر السابقعبد الرحمان بن العقون : - )2(
، د 1939-1919بین دور المهاجرین الجزائریین بفرنسا الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحر عبد الحمید زوزو : - )3(

  .30، ص1974ط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، رغایة، 
  .191، صالمرجع السابقعبد الرحمان بن ابراهیم بن العقون :  - )4(
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 ب الجزائري:حزب الشع

هي نهایة السم الـنجم لكنـه لـم و  1937جانفي  26حلت حركة نجم شمال إفریقیا یوم 
، إن حــزب الشـــعب الجزائــري قـــد واصــل طریـــق نجــم شـــمال )1(أهدافـــه و  یكــن نهایـــة لمبادئــه

التعـابیر الجدیـدة و  مخالف لبرنامج النجم في المصطلحاتإفریقیا وان كان برنامجه الرسمي 
  .)2(هو البرنامج األساسي للحزب  1933وبقي میثاق، خوفا من المتابعة القانونیة الفرنسیة

واستمد نظامه من حزب الدسـتور التونسـي والحـزب ، ولد الحزب في  ظروف عصیبة
وكــان لرئیســه مصــالي الحــاج   ،أنصــار نجــم شــمال إفریقیــاو  الــوطني المراكشــي وورث خالیــا

  .3كذلك األمیر شكیب ارسالن و  اتصاالت كبیرة بإخوانه في مراكش وتونس

ه باتفـاق مـع ئنشـاإكـان قـرار و  1937مـارس  11تأسس حزب الشعب الجزائـري  یـوم 
 راجـف بلقاسـم،و  مصـالي الحـاج :أعضاء اللجنة المركزیـة مـنهمو  أعضاء فرع الجزائر للنجم

  غیرهم.و 

  افه تتمحور في :وكانت أهد

 إنشاء حكومة وطنیة وبرلمان . -
 احترام األمة الجزائریة . -
 )4(احترام  اللغة العربیة والدین اإلسالمي . -

                                                            
  .21، ص : المصدر السابقمحمد قنانش محفوظ قداش - )1(
، 2003الجدیدة، الدار البیضاء، ، مطبعة النجاح 6، طالحركات االستقاللیة في المغرب العربيعالل الفاسي : - )2(

  .25ص
  193،ص  المصدر السابقعبد الرحمان بن ابراھیم بن العقون : - 3
، 1992، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، 4، ط3، ج1945-1930الحركة الوطنیة الجزائریة أبو قاسم سعد اهللا : - )4(

  .144ص
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كانــت قیــادة حــزب الشــعب الجزائــري مكونــة مــن أغلبیــة المســؤولین القــدامى للــنجم باســتثناء 
أطروحــات نجــم ش الــذي اعتبــر  أرضــیة الحــزب الجدیــد ال ترقــى إلــى مســتوى اعمیــار اعمــ

  شمال إفریقیا .

ثم فـي "االردیـن" وناحیـة" ، بسرعة في الناحیة الباریسیةو  وفي فرنسا نظم الحزب نفسه
یم حــــزب الشــــعب لیــــون" وفــــي (لیبــــوش دي رون )، فقــــد عمــــل مصــــالي الحــــاج علــــى تنظــــ

، اخـــذ زمـــام 1837جـــوان  18ه إلـــى مدینـــة الجزائـــر فـــي لوصـــو  بعـــد الجزائـــرالجزائـــري فـــي 
  )1(وبدفع منه استعادت اإلطارات  شجاعتها وشارك في الحیاة العامة .األمور 

أصــبحت الجزائــر المیــدان الجدیــد لنشــاط الحــزب حیــث ســمحت الفرصــة لنقــل العمــل 
الطبیعــي، أمــا فرنســا فقــد ظلــت میــدان عقــد مــؤتمرات الحــزب و  الــوطني إلــى میدانــه الحقیقــي

  )2(نظرا لظروفها السیاسیة واالجتماعیة .

  قسمین : إلىلي الحاج برنامج الحزب قسم مصا

 تعني تطبیق القوانین الدیمقراطیة واالجتماعیة .و  المطالب المستعجلة -
مطالــب سیاســیة ومنهــا تأســیس برنــامج جزائــري مــع توضــیح مفــاهیم الوطنیــة الجزائریــة  -

 .)3(واستقالل الجزائر

                                                            
، 2008، دار األمة، الجزائر، 1، ط1محمد بني البار، ج، تر: أ: تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریةمحفوظ قداش  - )1(

  . 291،292ص ص 
، د ط، دار الشطایبي، بوزریعة، 1939-1937حزب الشعب الجزاىري ودوره في الحركة الوطني  بكار العایش : - )2(

  .199، ص2013
  
  .30، ص  حزب الشعب ، المصدر السابقمحمد قنانش : حفوظ قداش ، م -1
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الكلمــات تلخــص برنــامج الحــزب فــي هــذه تماشــیا مــع ظــروف الحــرب العالمیــة الثانیــة 
اشـــــترك أعضـــــاء حـــــزب الشـــــعب فـــــي ، وٕانمـــــا تحـــــرر"، ال انفصـــــال، الثالثـــــة : "ال انـــــدماج

فشـل فـي الحصـول علـى األصـوات ، و 1937االنتخابـات المحلیـة بـالجزائر فـي شـهر جـوان 
لكنــه مــن جهــة أخــرى   حصــل علــى نجــاح  ، الالزمــة فــي انتخابــات البلدیــة لمدینــة الجزائــر

  وساط الجزائریة وأصبح فوزه قضیة وقت فقط.كبیر ألنه أصبح معروف في األ

  التیار االستقاللي في تونس : .2

 الحزب الدستوري الحر:  .1.2
 ،مع تزامن انتهاء الحـرب العالمیـة األولـى ووفـاة أهـم الشخصـیات أمثـال " علـي بـاش حامبـا

ـــا "، " اســـماعیل الصـــفایحي ")1( "الصـــالح الشـــریف "، وجـــد التونســـیون و محمـــد بـــاش حامب
هیكلــة الحركــة الوطنیــة التونســیة،  حیــث ســاروا بخطــى  و  مجبــرین علــى إعــادة بنــاءأنفســهم 

  )2(على الساحة الدولیة .  النفتاحأكثر ثباتا نحو تأكید الروح الوطنیة وذلك با

أهمهـــا و  التأمـــت لهـــذا اجتماعـــات سیاســـیة عدیـــدة بتـــونس العاصـــمة بالـــدیار والمقـــاهي
، ســابقا برئاســة " خیــر اهللا بــن مصــطفىفــي صــالون مقهــى فرنســا   1919اجتمــاع مــارس 

  یهودیا تونسیا. 30و مسلما 30، عضوا 60وقد ضم هذا الجتماع 

                                                            
ینحدر من اسرة تركیة عریقة من سكان األناضول كان من تالمذة المدرسة  1918- 1976:  مبااعلي باش ح - )2(

الصادقة وبعد حصوله على شهادات ختم الدراسة بتلك المدرسة دعیا إلى اإلشراف على إدارتها بصفة وكیل اصدر 
، ط، دار الغرب : أعالم تونسیینلي جریدة التونسي الصادرة بالفرنسیة جریدة أسبوعیة ناطقة بالعربیة . الصادق الزمر 

  .01رقم  الملحق انظر،  141.143،ص ص  1986اإلسالمي ،بیروت ،
محمد الهادي الشریف :تاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ الى االستقالل ،تع :محمد الشاوش ،محمد عجینة - )2(

  .115، 114، ص ص 1993، دار سراس للنشر ،3،ط
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األولــى بقیــادة عبــد ، ولقــد انقســم المشــاركون خــالل المناقشــات إلــى نــزعتین متبــاینتین
والثانیــة تتضــمن بضــعة  تونســیین والیهــود ، وطالبــت بمــنح دســتور للــبالد، العزیــز الثعــالبي

بحیث لم تكـن تبغـي االرتمـاء فـي أیـة مغـامرة واقتصـرت علـى تعـدیل الحمایـة عـن الثالثین ،
  .)1(طریق المطالبة بإصالحات ال غیر 

 ول،وتـم عقـد اجتمــاع ثـاني مـن اجــل الوصـول إلــى حـل تـوافقي ضــم أنصـار الخــط األ
مـن بـین أعضـائه عبـد العزیـز الثعـالبي ،أحمـد و  1919وأسسوا الحـزب التونسـي فـي مـارس 

ه مـــن تجدیـــد نضـــاله بإرســـال مـــذكرة إلـــى الـــرئیس ؤ وتمكـــن زعمـــا ، حســـن القالتـــيو  الصـــافي
، ولسـن ووفـود مـؤتمر الصـلح للمطالبـة بتطبیـق حـق تقریـر المصـیر، لكـن هـذا الحـزب فشـل

قا للمطالبـة بحریـة الشـعب التونسـي فـي نطـاق عصـبة أحمـد سـو  كلف عبـد العزیـز الثعـالبيو 
  .)2(األمم من خالل كسب مساندة األحزاب الیساریة لها 

نس الشـهیدة"، بالتعـاون مـع كتابـه الشـهیر "تـو  3الثعـالبي عبـد العزیـزالشـیخ قد أصدر ل
حاول فیه المقارنة بین النظام التحرري القائم قبل انتصاب الحمایة وبـین النظـام ، قاأحمد س

مطالـب اقتصــرت علــى و  عــرض برنــامجو  ،)4(القهـري الــذي أقامتـه الحمایــة بــالبالد التونسـیة 
                                                            

،المجمع  1، تع : عبد الحمید  الثاني، ط 1934-1904الحركة الوطنیة التونسیة جذور علي المحجوبي : - )1(
  .221،ص  1949التونسي للعلوم  واآلداب والفنون، بیت الحكمة، تونس ،

، د ط، مركز الدراسات والبحوث 3خلیفة الشاطر وآخرون : تونس عبر التاریخ الحركة الوطنیة ودولة االستقالل ،ج- )2(
  .86، ص2005جتماعیة، تونس، االقتصادیة واال

) ، مفكر سیاسي تونسي ناضل ضد االستعمار الفرنسي كان متأثرا برواد 1944-1874: ( عبد العزیز الثعالبي -   3
 1909كتابھ الشھیر " تونس الشھیدة " ، شارك سنة  1920االصالح من أمثال محمد عبده و رشید رضا ، نشر عام 

في أكثر من مرة ، ترأس الحزب الدستوري التونسي و شارك في مؤتمر الصلح في حزب تونس الفتاة ، اعتقل ون
بعد تنقالت عدیدة في العالم العربي و االسالمي ، لكنھ اعتزل السیاسة في أواخر  1937بباري ، عاد الى تونس عام 

، ص  1979والنشر ، المؤسسة العربیة للدراسات   3، ج موسوعة السیاسة حیاتھ . انظر : عبد الوھب الكیالي ، 
  . 03، انظر الملحق رقم  837

، الشركة التونسیة للنشر 1، تر : حمادي الساحلي، ط 1856-1881: تاریخ تونس المعاصر احمد القصاب  - )4(
  .500، ص1986والتوزیع، تونس، 
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تجلـى ذلـك و  كبیر في تدعیم الحركة الوطنیـة ، ولقي هذا الكتاب صدى تحقیق االستقالل ،
،و كـــان معظـــم قـــادة الحـــزب مـــن 1920الحـــر فـــي مـــارس  فـــي تأســـیس الحـــزب الدســـتوري

  العاصمة التونسیة .

  الحزب الدستوري الجدید: .2.2
لقد ترتب عن نفي زعیم الحركـة الوطنیـة التونسـیة جمـودا وركـودا فـي الحركـة الوطنیـة 

كخـــروج حســـن قالتـــي والشـــاذلي ، االنقســـامات داخـــل صـــفوفهاو  التونســـیة، بســـبب المتاعـــب
و حیــث أكــد عبــد اهللا   ب الحــر الدســتوري وتأسیســهم لحــزب اإلصــالح القســطلي عــن الحــز 
  .)1(بإیعاز من طرف سلطات الحمایة الطاهر انه اسس 

 قاوم مجموعة الشباب الدارسـین فـي فرنسـا قـانون التجنـیس مـن بیـنهم :لحبیـب بورقیبـة
اعتبـره خاصة الطاهر صفر حیث ، محمود الماطري، الطاهر الصفر، أخوه محمد بورقیبةو 

یقضــي علـــى الشخصــیة الوطنیـــة والقومیــة وتنصـــیر العــرب ،حیـــث أنشــأت مجموعـــة  اقانونــ
  .)2(،أسندت إدارتها إلى لحبیب بورقیبة ماطري جریدة باسم جریدة "العمل "محمود ال

وجمــــع العناصــــر القدیمــــة ، وهكــــذا انبعثــــت الحركــــة الوطنیــــة التونســــیة انبعاثــــا جدیــــدا
ولمــا ، شــرع فــي وضــع خطــط جدیــدة مالئمــة لتلــك المرحلــةالشــباب الجدیــدة، وقــد  وعناصــر

رأت اللجنة التنفیذیة للحزب الدستوري ما أحرزه هؤالء الشباب من نجاحـات، عقـدت مـؤتمرا 
القــى فیــه بورقیبــة ، 1933مــاي  13-12وطنیــا عامــا وهــو "مــؤتمر نهــج الجبــل "فــي تــونس 
خـص خطابـه فـي مقـال أصـدره لو  أهدافـهو  خطابا منهجیا شرح فیه األسباب الداعیـة للتجمـع

                                                            
لطباعة والنشر، ، دار المعارف ل2، طالحركة الوطنیة التونسیة  رؤیة شعبیة وقومیة جدیدةالطاهر عبد اهللا : - )1(

  .59،60تونس، ص ص 
  .58ص نفسه،  - )2(
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.و على اثر هذا المؤتمر ازداد نشاط الحركة الوطنیـة وسـاد )1(في جریدة "العمل التونسي " 
  .بالتضامن بین القادة والشع

، حلـت كـل تشـكیالت الحـزب الحـر الدسـتوريو  ،وعطلت من جهة الصحافة الوطنیـة
  )2(.خاصة بعد تعیین المقیم العام " بیروطون " 

وعلــى اثــر هــذا انعقــد مــؤتمر ببلــدة ، النزاعــات بــین مســیري الحــزبو  الخالفــاتوبــدأت 
 فــي، حضــره نــواب الحــزب للنظــر فــي مســألة الخــالف، 1934مــارس  2"قصــر هــالل "فــي 

، ضــم ممثلــي الشــعب )3(ه 1352ذي القعــدة  1الســاعة التاســعة صــباحا مــن یــوم الجمعــة 
  الدستوریة بمختلف المناطق التونسیة .

 صادق علـى النظـام السیاسـي الجدیـد للحـزبو  ر عن حل اللجنة التنفیذیةأعلن المؤتم
لحبیـب بورقیبـة و  وعـین فیـه محمـود المـاطري رئیسـا، عین أعضاء الدیوان السیاسي الجدیـدو 

محمــــد بورقیبــــة أعضــــاء بالمكتــــب السیاســــي و  البحــــري قیقــــةو  الطــــاهر لصــــفر، و أمینــــا عامــــا
  للحزب .

ـــین الحـــزب الدســـتو و  ـــتم التمیـــز ب ـــدیمحتـــى ی ـــد أعطـــى و  ري الق الحـــزب الدســـتوري الجدی
  بورقیبة للهیئة اسما وهو " الدیوان السیاسي " .

                                                            
، اطروحة دكتوراه، ، دراسة مقارنة1954-1934الحزب الدستوري الجدید وحزب الشعب الجزائري شایب قدادرة : - )1(

  .130،ص 2005جامعة منتوري ،قسنطینة ،
  ،د ط ،مطبعة الرسالة ، هذه تونسالحبیب ثامر ، - )2(
  .568،ص جع السابقالمر علي المحجوبي :- )3(
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 12ولقــد تبنــى الحــزب الجدیــد المیثــاق الــذي كــان صــادق علیــه المــؤتمر المنعقــد فــي 
مجلــس مــالي و  حیــث یشــمل علــى دیــوان سیاســي، نظــم نفســه تنظیمــا محكمــاو  1933مــاي 

  )1(وشعب ترابیة .

  الحزب الدستوري الجدید:  نشاط .3.2
الضـــغط الممـــارس علـــى قـــادة و  بعـــد االعتقـــاالت التـــي شـــنها المقـــیم العـــام" بیروطـــون"

رأت الحكومـــة الفرنســـیة أن تنـــتهج منهجـــا مختلفـــا فعینـــت مقیمـــا ، الحركـــة الوطنیـــة التونســـیة
  .)2(أباح الحریات العامة ، و عاما جدیدا " جیون " الذي بادر بإطالق سراح المعتقلین

حیـث ، ارتكز نشـاط الحـزب باالتصـال المباشـر بالشـعب حیـث اعتبـره القاعـدة الذهبیـة
، التضـحیة فـي نفسـهو  توعیته وبث روح الحماسو  ٕارجاع شهامتهو  عمل على تثقیف الشعب

  مقتضیات الواقع .و  باستعمال وسائل متعددة تتالءم مع الظروف

، تماعـات عامـة تعقـد دوریـاویكون االتصال بین قـادة الحـزب وبـین الجمـاهیر أثنـاء اج
، وٕامـا العمــل المســتمر فــي القاعــدة فانــه یقــع داخـل الشــعب الدســتوریة المنتشــرة فــي كــل قریــة

ــــة فــــي جمیــــع المناســــبات بحضــــوره فــــي التظــــاهرات و  بحیــــث ســــاهم الشــــباب مســــاهمة فعال
التـــي ســـاعدت علـــى نشـــر التعـــالیم الدســـتوریة فـــي جمیـــع أنحـــاء ، ومشـــاركته فـــي المنظمـــات

  البالد.

 وان الصــــحافة الحزبیــــة كانــــت تمثــــل ســــالحا خــــالل الكفــــاح خاصــــة جریــــدة "العمــــل "
لــــم یهمــــل قــــادة الحــــزب العمــــل ، كــــذلك منشــــورات الحــــزب باللغــــة العربیــــة واللغــــة الفرنســــیةو 

                                                            
  .546،ص  المرجع السابقأحمد القصاب: - )1(
  .94، صالمصدر السابقالحبیب ثامر : - )2(
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األوســــــاط المهتمــــــة بالقضــــــیة و  وذلــــــك مــــــن خــــــالل االتصــــــال مــــــع الشخصــــــیات، بالخــــــارج
  .)1(التونسیة

  :التیار االستقاللي المغربي  .3

    :كتلة العمل الوطني1.3

، عمـــــدت فرنســـــا إلـــــى تفریـــــق الشـــــعب المغربـــــي الواحـــــد وٕاتباعهـــــا لسیاســـــة فـــــرق تســـــد
القضــاء علــى مقومــات المغــرب ، الــذي هــدد ب1930مــاي 16)2(،بإصــدارها الظهیــر البربــري

  .)3(وٕادماجه في حضیرة العائلة الفرنسیة ، العربي

الوطنیة وتوجیههـا حیـث اسـتغلت انتظم الوطنیون في دائرة كتلة تعمل لتنسیق الحركة 
النخبــة القــرار الصــادر مــن قبــل اإلدارة االســتعماریة الــذي نــص علــى إلحــاق المغــرب بــوزارة 

  المستعمرات الفرنسیة .

وبعـد فتـرة وجیـزة ، مـع رفاقـه جمعیـة سـریة سـمیت باسـم الزاویـة)4(،أسس عـالل الفاسـي
أسســـت جمعیـــة أخـــرى ســـمیت "بالطائفـــة" لكـــن ســـرعان مـــا حلـــت واتخـــذت اســـم كتلـــة العمـــل 

قـــدم فیـــه الوطنیـــون برنامجـــا إصـــالحیا یهـــدف إلـــى إنهـــاء  1934الـــوطني تأســـس فـــي مـــاي 
یشــمل ، والــدعوة إلــى إصــالح شــؤون الــبالد هــاوالتندیــد بسیاســتها فــي جمیــع مظاهر ، الحمایــة

                                                            
  .552، 549، ص ص المرجع السابقاحمد القصاب : - )1(
بالمغرب االقصى وهو سیاسة خطیرة متمثلة في عزل العنصر  1930ماي  16: صدر في  الظهیر البربري - )2(

العربي عن نظیره البربري، وذلك بتحدید مجموعة من األعراف والقوانین التي تكرس العادات وتقالید البربر القدیمة 
ایة فرنسیین .مفید الزیدي: وٕاحاللها محل اإلسالمیة إلبعادهم عن أصولهم اإلسالمیة وتحویلهم مع الزمن إلى رع

 .248، ص2004، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان األردن، 1موسوعة تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، ط
، 2003، مؤسسة عالل الفاسي، الدار البیضة ،6، طالحركات االستقاللیة في المغرب العربيعالل الفاسي :  - )3(

  .161ص
  .162: ص  نفسه - )4(
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ـــامج )1(فصـــال 15 ىلـــعلـــى برنـــامج یحتـــوي ع : تطبیـــق فهـــي، أمـــا الخطـــوط الرئیســـیة للبرن
القضــائي و  وتوحیــد النظــامین اإلداري، ٕالغــاء كــل مظــاهر الحكــم المباشــرو  معاهــدة الحمایــة

حســب عبــد الكــریم غــالب فالكتلــة لــم تطالــب باالســتقالل لعــدة و ، )2(لجمیــع الــبالد المغربیــة 
تصـدر بالعربیـة والعمـل الشـعبي " تصـدر  اصدر الحزب جریدتین " األطلـس" وقد،)3(أسباب

بالفرنسیة وقد عمل عالل الفاسـي علـى تأسـیس صـحافة تعمـل علـى شـرح القضـیة المغربیـة 
  )4(.مجلة السالم بتطوانو  فأسس مجلة المغرب بباریس ثم جریدة عمل الشعب بفاس

، انعقــد مــؤتمر الكتلــة بالربــاط حیــث وضــع مطالــب مســتعجلة ،1936أكتــوبر 25فــي 
  قضیة الحریات الدیمقراطیة أول فصل فیها .جعلت 

، ،نظـــم فیـــه اقتـــراع ســـري النتخـــاب اللجنـــة التنفیذیـــة1937عقـــد اجتمـــاع فـــي جـــانفي  
وبمجــرد إعــالن النتــائج ، وعــین حســن الــوزان أمینــا عامــا، حیــث عــین عــالل الفاســي رئیســا

انســحب حســن الــوزان مــن الكتلــة وبهــذا انشــقت الكتلــة إلــى جمــاعتین األولــى بزعامــة عــالل 
ـــــــــوطني " ـــــــــوزان و  الفاســـــــــي "الحـــــــــزب ال ـــــــــذي الثانیـــــــــة بزعامـــــــــة محمـــــــــد حســـــــــن ال              شـــــــــكلال

   .)5("الحركة القومیة "

                                                            
، الحركة الوطنیة المغربیة من خالل شخصیة االستاذ عالل الفاسي الى ایام االستقاللعبد الحمید المارینسي :  - )1(

  .50، ص1978مطبعة الرسالة، الرباط، 
  .191، صالمصدر السابقعالل الفاسي :  - )2(
المغرب - الجدیدة، الدار البیضاء، دار النجاح 3، ط1، جتاریخ الحركة الوطنیة المغربیةعبد الكریم غالب : - )3(

  .148،143، ص ص 2008
  .52، صالمصدر السابقعبد الحمید المارینسي ، - )4(
، مطبعة النجاح الجدیدة، 1، ط1،ج 1940- 1930مذكراتي في الحركة الوطنیة المغربیة من أبو بكر القادري :- )5(

  .389،ص  1992الدار البیضاء ،
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اســي العمــل وواصــل عــالل الف، 1937مــارس 18حلــت الســلطات الفرنســیة الكتلــة فــي 
وجعلت من جریـدة "األطلـس" لسـان حالهـا، ناطقـة بالغـة العربیـة ، الحزب الوطني تحت اسم

    .)1(ومــن جریــدة " العمــل الشــعبي "لســان حالهــا، باللغــة الفرنســیة وتتــوفر علــى أربعــة لجــان 
  :  )2(و قامت على مبدأین رئیسین 

  مواصلة المطالبة بتنفیذ اإلصالحات . -

  الوطني لدى الفئات الشعبیة المتضررة.زرع الوعي -

ونتیجــة  لتصــاعد األحــداث عقــد الحــزب ، وقعــت أحــداث مكنــاس 1937فــي أكتــوبر 
وخــرج المــؤتمر بإصــدار میثــاق ، أكتــوبر بمدینــة الربــاط لمناقشــة األوضــاع 13مــؤتمر فــي 

وطنـــي جـــاءت فیـــه قـــرارات عدیـــدة .بعـــد ثالثـــة أیـــام مـــن انعقـــاد المـــؤتمر صـــدرت صـــحیفة 
ــــى  1937أكتــــوبر  25فــــي و  ،)3(األطلــــس اعتقــــل رئــــیس الحــــزب عــــالل الفاســــي  ونفــــي إل

بعـدها بیـوم صـدر قـرار وزاري مـن الحكومـة ، و الغابون  كذلك اعتقل مجموعة من الوطنیین
  .)4(الفرنسیة یقضي بحل الحزب الوطني 

  :1944حزب االستقالل 

االسـتقالل ولعـل ساهمت مجموعة من الظروف الداخلیة والخارجیة في تأسیس حـزب 
  من بینها :

                                                            
،منشورات اتحاد 1، ط الحركات الوطنیة واالتجاهات الوحدویة في المغرب العربيدراسات في محمد علي داهش :  - 2

  .113،ص  2004الكتاب العرب، دمشق، 
  .199،ص  المصدر السابقعبد الكریم غالب : - )2(
  . 424،ص  المصدر السابقأبو بكر القادري : - )3(
  .434ص  ،نفسه - )4(
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ـــــال ـــــي الزعمـــــاءو  اعتق ـــــریج ، نف ـــــال ف السیاســـــة القمعیـــــة  ،النشـــــاط السیاســـــي ألحمـــــد ب
ظهــــور صــــراع بــــین ســــلطات فرنســــا ، تــــأثیر أجــــواء الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة، االســــتعماریة

، إعــــالن المیثــــاق )1(بـــین ســــلطات فرنســــا الحـــرة ، و الخاضـــعة لحكومــــة فیشـــي فــــي الجزائــــر
هــــا "حــــق الشــــعوب فــــي تقریــــر رف الحلفــــاء التــــي أكــــدت فــــي إحــــدى مواداألطلســــي مــــن طــــ

  .مصیرها"

ــــــــي شــــــــمال إفریقیــــــــا ــــــــاء ف ــــــــزول الحلف ــــــــا" ، ن ــــــــاء " انف ــــــــدهم للق ــــــــدار البیضــــــــاء وعق بال
وتصـــریحات الـــرئیس األمریكـــي روزفلـــت للملـــك محمـــد الخـــامس بوقـــوف أمریكـــا إلـــى 1943

  .)2(جانب استقالل المغرب 

قـدم ، و وقد ضم جل شرائح المجتمـع 1944جانفي  11تأسس حزب االستقالل في   
و كـــــان یطالـــــب ، )3(حلفائهـــــا و  الحـــــزب وثیقـــــة االســـــتقالل للملـــــك المغربـــــي وممثلـــــي فرنســـــا

وقـــام حـــزب ، تكــوین نظـــام دیمقراطــي، و حـــدة التامــة لجمیـــع منــاطق المغـــربو الو  باالســتقالل
  .)4(مناصرة الحریة و  االستقالل أهمها لعل، االستقالل على مجموعة من المبادئ

                                                            
، دار القومیة للطباعة والنشر، 1، ط وحركات التحریر واالستقالل المغرب الكبیر الفترة المعاصرةجالل یحي : - )1(

  .1103،ص 1996القاهرة ،
، 1954- 1944عالقات حزب االستقالل المغربي بالحركتین الوطنیتین الجزائریة والتونسیة الطیب لباز : -1

  .170الجزائر، ص أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، جامعة 
  . 284، ص المصدر السابقعالل الفاسي،  - )3(
  .290، ص نفسه - )4(
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حدد حزب االستقالل أهدافه في شكل برنامج لیؤكد وفاءه للمبادئ التـي ناضـل مـن   
المســاهمة فــي تحقیقــه فــي جمیــع و  أجلهــا ،و دعــا أعضــاءه إلــى التكتــل حــول هــذا البرنــامج

  )1(االجتماعیة .و  االقتصادیةو  المیادین الوطنیة منها السیاسیة

  

 
 

  

                                                            
  .309-290ص ، صالمصدر السابقعالل الفاسي، - )1(



 

 
 

  
  

  

  

 

ول :الفصل األ  

الحرب    خالل  النضال المغاربي المشترك    
)1945- 1934(العالمية الثانية    
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الحــرب العالمیــة الثانیــة منعطفــا حاســما فــي مســار الحركــات الوطنیــة المغاربیــة، شــكلت     
   ة النضــج لــحیــث أدت ظــروف الحــرب الــى تبلــور فكــرة النضــال المشــترك وانتقالــه الــى مرح

شخصیات وطنیة مغاربیة جسـدت فـي شـكل تنظیمـات و هیئـات والتنظیم المهیكل، على ید 
ن بـــــرلین و القـــــاهرة مقـــــرا منـــــددة بـــــالوجود االســـــتعماري و مطالبـــــة باالســـــتقالل ، متخـــــذة مـــــ

  لنشاطها.

  مشروع الوحدة المغاربیة و  التیار االستقاللي :المبحث األول

  حزب الشعب الجزائري : .1
أصـــبحت  قبیـــل الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة، عرفـــت األقطـــار المغاربیـــة تحـــوالت عمیقـــة 

 تستدعي خطة تناسب األوضاع الجدیدة، تفهما لمعطیات السیاسیة العالمیة.

فعلـى الصــعید العــالمي ،خطــر الحــرب العالمیــة الثانیــة یلــوح فــي األفــق وعلــى الصــعید 
،وتأســس فــي المغــرب "العمــل  1934تأســس فــي تــونس الحــزب الدســتوري الجدیــد ،المغــاربي
الـــــذي واصـــــل  1937ســـــنة  ي "، أمـــــا فـــــي الجزائـــــر تشـــــكل حـــــزب الشـــــعب الجزائـــــرالمغربـــــ

  )1(إیدیولوجیة  النجم المغاربیة.

، واصــل نشــاطه خلــف" جمعیــة  1936جــانفي  26فــي  إفریقیــابعــد حــل نجــم شــمال 
فـي الجمعیـات الریاضـیة و المجموعـات الكشـفیة  ضـالیهاا، بحیـث تـوزع من)2(أحباب األمـة" 

و المدارس و النـوادي الثقافیـة ، لمواصـلة العمـل المغـاربي وفـق إیدیولوجیـة الـنجم المغاربیـة 
  .)1(بعمالة " نانتیر " 1937مارس  11وبعدها انشأ حزب الشعب الجزائري في  )3(

                                                            
  .83،84، ص ص   المصدر السابقمحمد قنانش :  - )1(
  .258، ص  المرجع السابقشایب قدادرة : -  )2(
  .412، ص  المرجع السابقمحمد بلقاسم :-  )3(
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تأســــیس الحــــزب وقــــال "إن هــــذا المولــــود هــــو ولــــد  بخصــــوصصــــرح مصــــالي الحــــاج      
الجزائــر إلــى غایــة الیــوم الــذي كــان نجــم شــمال إفریقیــا یفهــم  بأنــه البــد إن یكــرس جهــودهم 

ن تخــص أنشــطتنا الجزائــر مــع أللــدفاع عــن شــمال إفریقیــا  كلهــا، ومــع حــزب الشــعب أردنــا 
  .)2(إبقاء الجزائر عالقاتنا مع تونس والرباط "

  الــدفاع عــن الشــمال االفریقــي،  عــن أیدیولوجیتــهالحــزب تراجــع فــي أن ومنــه یتــبن لنــا 
و توجهــه للــدفاع عــن القضــیة الجزائریــة خاصــة ، نتیجــة الظــروف التــي كانــت تمــر بهــا فــي 
تلك الفترة  جراء الممارسات التعسفیة االستعماریة ، تخوفا من حـل الحـزب ، وهـذا مـا أكـده 

ة الزهــرة التونسـیة، حیــث انــتهج طریــق المرونــة مصـالي الحــاج فــي مقابلــة صـحفیة مــع جریــد
  .)3(السیاسیة و االبتعاد عن المواجهات السیاسیة التي قد تحطم الحزب 

وقد بین أحمد مهساس ذلك بقوله :"إن حـزب الشـعب قـد حمـل شـعار اسـتقالل إفریقیـا 
الشــــمالیة و عمــــل باســــتمرار مــــن أجــــل تحقیقــــه ، غیــــر أنــــه لــــیس بإمكانــــه أن یحــــل محــــل 
ـــة بكـــل مـــن تـــونس و المغـــرب ن فلكـــل مـــن العمـــل المراكشـــي و الدســـتور  الحركـــات الوطنی

توحاة من وضـعیة قانونیـة تتمثـل نظـام الحمایـة الوحدویة الخاصة ، المس هاستراتیجیتالجدید 
   )4(المفروض على كل من القطرین ".

                                                                                                                                                                                
 

، الطریق  1954-1900الجزائر في التاریخ ، المقاومة السیاسیة صاري الجیاللي ، محفوظ قداش : -  )1(
  .87،ص  1987، تر : عبد القادر بن حراث ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  الطریق الثوري اإلصالحي

  .224، ص  المصدر السابقمذكرات مصالي الحاج ، - )2(
، دار الغرب االسالمي  ، بیروت  1، ط  1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة الى غایة عمار بوحوش : -  )3(

  .302، ص  1997، 
،تر : الحاج مسعود الحركة الثوریة في الجزائر من الحرب العالمیة األولى إلى الثورة المسلحة أحمد مهساس : -  )4(

  .136، ص  2003، دار القصبة ، الجزائر ،  1مسعود ، محمد عباس ، ط 
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ـــــدماج، وال انفصـــــال، وٕانمـــــا وتلخـــــص برنـــــامج الحـــــزب فـــــي ثـــــالث كلمـــــات : " ال ان
وفــي كنــف المســتعمرین  نــدماج اال رفــض حــزب الشــعب الجزائــري سیاســة حیــث  ،)1("تحــرر

،أمـا ألنها تخالف تقالید الشعب و ماضیه ، و اعتبرهـا وهـم وانـه إفنـاء لصـالح المسـتعمرین 
أمــا  نفصــال ویقصــد بهــا إبعــاد الشــكوك التــي تحــوم حــول اتصــاله بالفاشــیة و النازیــة،ا الــال

اري و التحــــرر هــــو أن تتمتــــع الجزائــــر بالحریــــات الدیمقراطیــــة ، و اســــتقاللها السیاســــي اإلد
   )2(االقتصادي. 

المنــــادي باالســــتقالل التــــام للمغــــرب ، و عبــــر حــــزب الشــــعب عــــن توجهــــه الوحــــدوي 
ملحقة بفرنسا لیست إن الجزائر مقاال في جریدة األمة یقول فیـه :" هنشر  من خالل، العربي

بأي شعور إن لم یكن شعور الكراهیة التي بعثها في قلوبنا مائة سنة من االسـتعمار ،و 
ملیون من الكائنات البشریة عبودیـة منحطـة ،وان  30الجمهوریة الفرنسیة یعاني باسم 

  . )3(نحن له مخلصون له حتى الموت "، و وطننا هو المغرب العربي

دعـا  حـزب الشـعب الجزائـري یذكر عالل الفاسـي فـي كتابـه الحركـات االسـتقاللیة أن 
المراكشـــیین للنضـــال و  الجزائـــریینو  فـــي برنامجـــه إلـــى تكـــوین جبهـــة واحـــدة مـــن التونســـیین

ا هــبین وعاألحــزاب المغاربیــة هــذه الــدعوة ووقــ یــةلبذلــك مــن خــالل ت ،ضــد الجبهــة االمبریالیــة
ر تعاضـــــده فـــــي مقاومـــــة االســـــتعماو  اتفـــــاق متـــــین أكـــــدوا فیـــــه تضـــــامن الشـــــمال اإلفریقـــــي 

  .)4(األجنبي

                                                            
  .230، ص  المصدر السابقأحمد الخطیب ،  -  )1(
  .21، ص  حزب الشعب ، المصدر السابقمحفوظ قداش ، محمد قنانش :  -  )2(
 - ،تر :الصادق عماري  1974-1898مصالي  الحاج رائد الحركة الوطنیة الجزائریة بنیامین سطورا:ـ  - )3(

  .124األربعین لالستقالل ، ص ،منشورات الذكرى 1مصطفى ماضي ،  ط 
  .242، المصدر السابق ، ص الحركات االستقاللیةعالل الفاسي : - )4(
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     ، ومنشــــوراته اهــــتم حــــزب الشــــعب بالقضــــایا التونســــیة المغربیــــة وتناولهــــا فــــي صــــحفه
وجعلهـــا مـــن أولویاتـــه وواصـــل علـــى درب الـــنجم ، بهـــدف التنســـیق و ترقیـــة التضـــامن بـــین 

نــداء  وجهــوا  مجموعــة مــن مناضــلي حــزب الشــعب شــعوب المنطقــة و الــدلیل علــى ذلــك أن
 علینــا أنیعــز مــن طـرف مفـدي زكریــا یقـول فیـه :" وقـعم ،إلـى الوطنیـون بــالمغرب األقصـى

و  في وقت أصبحنا نبني فیه دعائم لوحـدة شـمال إفریقیـا كلهـا، نراكم منقسمین منشقین
شرف و  بحرمة اإلسالم" وناشدوهم "،محذرین من الشقاق الذي هو في خدمة المستعمر 

باســم األمانــة العظیمــة و  العروبــة وقداســة الوطنیــة وذمــام اإلخــوة وكرامــة شــمال إفریقیــا
تتصــــافحوا وتنظمــــوا صــــفوفكم كوحــــدة و  تتســــامحواو  االتــــي علــــى عــــاتقكم ان تتحــــدو 

  )1(مرصوصة ."

جریــدة  فــي كتــب و ،استبشــر الحــزببعــودة الشــیخ الثعــالبي إلــى تــونس مــن المهجرو 
عظـیم و  وطیـد أمـلو قالـت :"زعیم األمـة یوحـد صـفوفها "،مقاال تحت عنوان : " "الشعب"

الترحیـب و  الحزب وفـدا السـتقبالهأوفد و  .)2(ثقة في رجل یدعو لوحدة الشمال اإلفریقي "
    .بعودته

مـــــن قبـــــل الســـــلطات فـــــي صـــــفوف قادتـــــه االعتقـــــاالت  جملـــــة تعـــــرض الحـــــزب إلـــــى 
صـــادرتها ،فتوجـــه مناضـــلو الحـــزب إلـــى  جرائـــد تونســـیة و  الحقـــت الجرائـــدو  االســـتعماریة

ا عــالجوا فیهــو  "أو جریــدة " العمــل التونســي " الفتــاةلنشــر مقــاالتهم خاصــة جریــدة "تــونس ا
  . )3(المغرب العربيو  عدة قضایا تتعلق بالجزائر

                                                            
  .413، ص  المرجع السابقمحمد بلقاسم :  - )1(
  .414ص  نفسه، - )2(
  .421، 420ص ص   :نفسه -)3( 
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فقد كتب محمد بن دیبة أحد مناضلي حزب الشعب مقاال في جریدة العمـل التونسـیة  
بمــا أثــاره و  الفرنســوي بمســاعیه غیــر الشــریفة :"إن االمبریــالیزم)1( 1938أفریــل  1فــي 

المكــون لحركــة یمــتص دمــائهم هــو و  مــن غضــب فــي صــدور الــذین مــا انفــك یســتغلهم
االســتنكار التــي تهــز أعطــاف الشــمال اإلفریقــي  الثالثــة ... إن الســعي المشــترك الــذي 

أركــان االمتیــازات التــي حصــل علیهــا  عتقــوم بــه األفكــار الــثالث بالشــمال اإلفریقــي لیضــ
قد شعر االمریالیزم بالخطر یهدد باتخـاذ وسـائل عنیفـة و  المتفوقون واستلبوها من امتنا

  )2(.نفاس حركتنا بل أنفسنا كلها "أن یخمد أ

كــذلك كتــب المناضــل الجزائــري احمــد فلیتــة بجریــدة العمــل التونســي مقــاال جــاء فیــه : 
وحده حزب الشعب ثار ضد سیاسیة االنـدماج ،وحـده انـتفض مـن أجـل سیاسـة اعتنـاق "

عـالل ، شمال افریقیا ...مع مصاليو  السیاسة الوحیدة الممكنة عملیا بالجزائر، حقیقیة
سینتصــر التیــار الــوطني بشــمال إفریقیــا  علــى االمبریالیــة التــي ال ، بورقیبــةو  الفاســي
  .تشبع"

كاسـتجابة ، كما استجاب األهالي للنداءات التي كـان یوجههـا قـادة الحركـات السیاسـیة
تضــامن مــع ، 1937نــوفمبر  20الــذي وجهــه حــزب الدســتور الجدیــد فــي  اإلضــرابلنــداء 

 الجزائــــراذ ســــجلت بعــــض حــــاالت االضــــطراب فــــي ، رب العربــــيضــــحایا القمــــع فــــي المغــــ
  واستجاب التجار بغلق متاجرهم .، )3(عنابةو  العاصمة في قسنطینة

                                                            
- 1920المغاربیة الجزائر أنموذجا(: التوجهات الوحدویة في أدبیات الحركات الوطنیة بن عبد المومن إبراهیم - )1(

، مذكرة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في تاریخ الحركات الوطنیة المغاربیة ،قسم التاریخ ،كلیة العلوم   )1954
  .238،ص 2017االجتماعیة و اإلنسانیة، جامعة تلمسان ،

  . 83- 81محمد قنانش ، محفوظ قداش : حزب الشعب ، المصدر السابق ، ص ص،  - )2(
  .422، ص  المرجع السابقمحمد بلقاسم : - )3(
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الشــعب الــذي اعــتقلهم إلدارة ب حــز  أعضــاءالمغاربیــة تضــامنها مــع  األحــزاب وأعلنــت
كـــذلك ، دیســـمبر 1حیـــث نظمـــه مظـــاهرات احتجاجیـــة فـــي ، 1937 أوت 27الفرنســـیة یـــوم 
ـــــدة  ـــــریین  "العمـــــل التونســـــي"دعـــــت جری ـــــة للقیـــــام بعمـــــل ســـــلمي مســـــاندة الجزائ كـــــل المغارب

 15فــي  األمــةحیــث كتبــت جریــدة  ،السیاســة االســتعماریة فضــحو  المســجونین فــي بربــروس
حزب الشعب الجزائري سـیدافع عـن المغـرب العربـي  وال یمكـن  إن" قائلة  1937دیسمبر 
  " إلى آخرنالموت لعلى استعداد  ناوأن، الطیب ناواحدة من تراب مغرب فنةیفرط في ح أن

 70 بــأي، الشــمالیة ال تــرتبط بفرنســا إفریقیــا إن" األخیــرفــي عــددها  األمــةوكتبــت جریــدة 
  ".جریح 

اهــتم الحــزب منـــذ انطالقتــه علـــى توزیــع المنشـــورات و البطاقــات التـــي اتخــذت أبعـــادا 
إنسانیة ، ثوریة و مغاربیة ، ضـد السیاسـات االسـتعماریة حیـث عملـت هـذه النشـریات علـى 

، فقــد تعــددت الجهــات المســؤولة عــن و ...فضــحها و الــدعوة الــى التجمعــات و التظــاهرات 
بـــــالجزائر و و"مطبعـــــة  "كر منهـــــا : " مطبعـــــة العربیـــــة اعـــــدادها و طبعهـــــا و توزیعهـــــا ونـــــذ
بتلمســان ، حیــث یــتم توزیعهــا بطــرق متعــددة وبســریة  العالمیــة " ومطبعــة" "مــوالي حســان "

  وهذه بعض النماذج من النشریات :)1(تامة 

علـى  ءففي منشور لفیدرالیة الجزائر ورد :" تكمل في تحریر مصالي ، وتسـلیط الضـو 
  الفاسي و رفاقه من المنفى ..." ضحایا بنزرت و عودت

وفي منشـور آخـر لفیدرالیـة القطـاع الـوهراني لحـزب الشـعب ورد : " ...فـي كـل مكـان 
 علــى الشــكاوي  إالحــدیث  كزبلونكــا مــرورا بــالجزائر العاصــمة و بســكرة ، ال إلــىمــن بنــزرت 

                                                            
المجلة المغاربیة للدراسات التاریخیة و  ، 1938-1937حزب الشعب من خالل منشوراته خالد بوهند :  -  )1(

  .134، 133، ص ص   2006االجتماعیة ، جامعة الجیاللي الیاس ، الجزائر ، جوان ، 
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بتــونس  تــتم محاكمــة بوقطفــة و نــویرة ، ، وأنــین المنفیــین و الســجناء وحــداد العــائالت ....
ومالحقة بورقیبة و اعتقـال الصـادقي ، وفـي المغـرب یتـوفى عمـر عبـد الجلیـل فـي سـجنه ، 
و یعـاني الفاسـي فـي منطقــة االسـتواء  مـن المـرض ، و فــي الجنـوب تقـوم الشـبیبة المغربیــة 

  )1(الشاقة ." باألشغال

التســلط علــى حــزب الشــعب و  دت حــدة القمــعومــع اقتــراب الحــرب العالمیــة الثانیــة ازدا     
مرسـوما یقضـي " البیر لوبران " اصدر رئیس الجمهوریة الفرنسیة  1939سبتمبر  26ففي 

 4فـي و  ،"مـة الجزائریـةاأل"و "لبرلمـان"ا وحظـر جمیـع صـحفها، بحل حزب الشـعب الجزائـري
     المســـؤولینوشـــملت موجـــة االعتقـــال عشـــرات ، المـــوالي اعتقـــل مصـــالي مـــن جدیـــد أكتـــوبر

   ) 1939-1937بعـــد الفتـــرة الشـــرعیة الســـنة (، فرنســـاو  المتواجـــدة فـــي الجزائـــر اإلطـــاراتو 
هـــا هـــو الحـــزب یـــدخل مرحلـــة الســـریة المطلقـــة التـــي اســـتمرت طیلـــة مـــدة الحـــرب العالمیـــة 

إذ ، عــدة هیئــات ثوریــة ســریة فــي ظــل المســتجدات العالمیــة مناضــلوهحیــث أســس ، )2(الثانیـة
أن حـزب الشـعب الجزائـري  أسـس مكتبـا مركزیـا لعمـل الشـمال ، المخابرات الفرنسـیةأوردت 

 األقصـــىالمغـــرب و  لـــه فـــروع بتـــونس، ســـریا جـــدا مركـــزه الجزائـــر العاصـــمة اإلفریقـــي كـــان
  )3(سطیف .، تبسة،قسنطینة ،عنابة ، من فروعه في الجزائرو  تعلیمات صارمة وأعطى

                                                            
  .139،  138، ص ص  المرجع السابقبوهند : خالد  – )1(
، دار الشطایبیة للنشر والتوزیع ، 2، تر:مسعود حاج مسعود ، ط 1954جذور أول نوفمبر بن یوسف بن خدة :  - )2(

  .111،110، ص ص  202الجزائر ، 
  .424، ص  المرجع السابقمحمد بلقاسم :  - )3(
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  الحزب الدستوري الجدید: .2
، قامــــت الســــلطات الفرنســــیة بمطــــاردة أنصــــار الحــــزب )1(1938فریــــل أإثــــر حــــوادث       

الدســتوري الجدیــد، فاعتقــل حبیــب بورقیبــة وصــالح بــن یوسف...وســجنتهم فــي عــدة ســجون 
  )2(بفرنسا.

وهنا دخـل الحـزب فـي المیـدان العمـل السـري، حیـث أصـدر الوطنیـون التونسـیون وفـي      
ي، بــوهــي ذات اتجــاه مغر  1938فریــل أفــي  "جریــدة" تــونس الفتــاة إدریــسالرشــید  عــتهمطلی

وفــي عشــیة انــدالع الحــرب العالمیــة الثانیــة، صــدرت محــالة بصــور زعمــاء المغــرب العربــي 
وفـــي البنـــد  هادعـــداأرت فـــي أحـــد ر . وحـــســـيالل الفاعـــالحبیـــب بورقیبـــة، مصـــالي الحـــاج، و 

  .)3("وطن واحد یاإفریق" االعتقاد بشمال األول من رسالة تونس ما یلي: 

تعمرون وفرنسـا مـن والمسـ إفریقیا" شمال :مقال كتبه تقي الدین هاللي مراكشي اثر
منعت الجریـدة مـن الصـدور ،و صـدرت جریـدة أخـرى تحـت اسـم "العمـل ،تتفق مصالحهم؟"
  .)4(الشمال اإلفریقي "

ـــتـــونس الافتتاحیـــة وجـــاء فـــي  ـــرب العربـــي"اة فـــي عـــددها األول، فت كنـــا  ثلمـــاوم المغ
وحدة شمال افریقیا فإننا ندعو الیها الیـوم الن هـذه الوحـدة ضـروریة  إلىباألمس ندعو 

وجهـت  وكـذلك "منفـردة عـن شـقیقتها تـونس ومـراكش شتعی أنلحیاتنا وال یمكن لتونس 
تـدعو ، جویلیـة 9فـي عـددها الثالـث عشـر إفریقیـا "جریدة تونس الفتـاة " نـداء لشـباب شـمال 

                                                            
: ظهرت نتیجة اعتقال كل من عیسى الصخري رئیس الشعبة الدستوریة و یوسف الملي  1938حودث أفریل -  )1(

عضوي الدیولن السیاسي ، حیث اتهمت السلطات االستعماریة بنشر األحقاد و تهدید مصالح بتونس وكرد فعل على 
  ذلك نظم الدیوان السیاسي مظاهرة أمام قصر الباي الطالق سراح المعتقلین .

  .99،مكتب المغرب العربي مطبعة الرسالة ،دس ن، ص 1،ط هذه تونسامر: الحبیب ث - )2(
  .405محمد بلقاسم : المرجع السابق ، ص  -  )3(
  .405، ص نفسه -  )4(
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ووحـدتها، وقـد لبـى النـداء  إفریقیـاد والتضـامن فـي سـبیل تحریـر شـمال فیه الـى توحیـد الجهـو 
" المســـتخرجة مـــن "عقیـــدة التوحیـــدمفـــدي زكریـــا فأرســـل الـــى مـــدیر الجریـــدة الرشـــید ادریـــس 

  )1(خطابه.

مــع كــل بلــدان المغــرب العربــي اذ  تهیوطــد صــال أن ،ول الحــزب الدســتوري الجدیــداحــ
اقــرت المخــابرات الفرنســیة ان المكتــب السیاســي الســادس للحــزب، الــذي كــان یقــوده الحبیــب 

شــعب فــي كــل التــراب التونســي وفــي المغــرب  ،1940امر كانــت لــه خــالل شــهر فیفــري ثــ
لـــدى كتلـــة العمــــل  فــــاسوفـــي  ،وخاصـــة الجزائـــر، لــــدى مناضـــلي حـــزب الشــــعب الجزائـــري

  )2(.المغربیة

ن الجزائـریین فـي عنابـة وقســنطینة یكمـا عقـد الحـزب صـالت مـع مجموعــة مـن الـوطنی
وأضـافت قائلــة" ان األمــور اختلطــت كلیــا" بــین جماعــة حــزب الدســتور واألحــزاب الجزائریــة، 

  )3(من طرف مصالي الحاج، زعیم حزب الشعب. عمتداول في تونس موق انشور من أو 

الحـرب ومع اندالع الحرب العالمیة الثانیـة أصـبحت تـونس جبهـة سـاخنة مـن جبهـات 
ومسـرحا لعـودة معـارك طاحنـة بـین الحلفـاء وقـرات المحـور، وتجلـى موقـف  العالمیة الثانیـة 

ات و الحركــة الوطنیــة حــول انــدالع الحــرب الــى مــوقفین بحكــم انقســامه، القــدیم وكــان یؤیــد قــ

                                                            
  .406-405، صالمرجع السابقمحمد بلقاسم : - )1(
  .405، نفسه-  )2(
  .405، ص نفسه - )3(
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مــن التعامــل  هأنصــار ،)1( هفكــان زعیمــه الحبیــب بورقیبــة یحــذر مــن ســجن الجدیــدا أمــالمحــور 
  .)2(مانلمع األ

أوروبـــا وكــانوا یـــرون ضــرورة العمـــل  إلــىین مــن الســـجن هــاجروا لـــوبعــد خــروج المعتق
بـرلین " بمكتـب  اوانشـؤو المجاهـدین العـرب  زعمـاءجهـود  إلىخارج البالد، وضموا جهودهم 

  .)3(لقضایا المغرب العربيمكتب المغرب العربي" للدعایة 

 األحـداثمـن  هموقفـ ضـحا صـدر البیانـات مو أ یوأطلق سـراح بورقیبـة مـن فرنسـا، وبـد
الــى جانــب الــدول الحلیفــة فــي ســبیل تكــوین كتلــة فرنســیة تونســیة، وأصــبح بورقیبــة یتحــرك 

لكنهـــا قیـــدت  األمریكـــاناتصـــاالت مـــع  إلـــى ىتـــونس وســـع إلـــى الحلفـــاءبحریـــة عنـــد دخـــول 
  .)4(1945مارس  26الى القاهرة یوم  روف نشاطه،

  حزب االستقالل المغربي: .3
، دخل الكفـاح السیاسـي المغـاربي مرحلـة جدیـدة بتأسـیس حـزب 1944في مطلع عام 

زمالئـــه بإحیـــاء الحـــزب و  حیـــث قـــام احمـــد بـــال فـــریج، جدیـــد علـــى انقـــاض الحـــزب الـــوطني
قــد أعلنــت عــن تأسیســه و  الــوطني المنحــل فــي تســمیة جدیــدة تعــرف " بحــزب االســتقالل "

  بإصدار بیان االستقالل .

                                                            
،  2001، مركز النشر الجامعي ، تونس ،  1 ن ط 1956-1881عبد الكریم عزیز : نضال شعب أبي تونس - )1(

  .328ص 
  .68، ص  المصدر السابقالطاهر عبد اهللا : -  )2(
القناعات و الثوابت في مسیرة المناضل الكبیر یوسف الرویسي  و دوره في انشاء مكتب عبد الجلیل التمیمي : -  )3(

  .32،  2002، جوان ،  107، المجلة المغاربیة ، ع :  المعرب العربي بالقاهرة
  .409، ص  المرجع السابقمحمد بلقاسم : -  )4(
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دایـــة جدیـــدة فـــي الكفـــاح السیاســـي  المغربـــي حیـــث الـــى ب كـــان ظهـــور الحـــزب یؤشـــر
  )1(ب من إصالحیة إلى التعبیر عن هدف االستقالل .الحز تغیرت مطالب 

البـون " وأول -تعویضـه بمقـیم عـام " اریـكو  ر الحاكم العـامیأقدمت فرنسا على تغی  
 26فـي ، ،و علـى رأسـهم عـالل الفاسـي نبه هو إطالق سراح المعتقلـین السیاسـیی عمل قام
أصـبح زعـیم و  صادق على وثیقـة االسـتقالل، وسط استقبال جماهیري واسع 1946مارس 

وفـق  ،خاض حـزب االسـتقالل معركـة التحـرر مـن الهیمنـة االسـتعماریة)2(حزب االستقالل. 
علــى الصـــعید الخـــارجي ،و محاولتـــه فـــي و  علـــى الصـــعید الـــداخلي األولخطــین متـــوازیین 

التونســیة و  اهــتم حــزب االســتقالل المغربــي بالقضــیة الجزائریــة، إنجــاح اي مشــروع وحــدوي
  لمغرب العربي .ا جزآن من ألنهما

فقــد اهــتم حــزب االســتقالل بالــدور الــذي تلعبــه جمعیــة علمــاء المســلمین ،كــذلك تــأثر 
مــن المســتحیل أن  " ...إناعتبرتهــا جریمــة بحــق الشــعب وقــال و  1945مــاي  8بأحــداث 

بـل إنهـا مـدبرة ، تكون هذه الهجمات التي قام بها المستعمرون في الجزائر ولیـدة صـدفة
  .)3(مبیتة. .."

 " العلــم "خاصــة جریــدة جرائــده  ه ووكــذلك دعــم حــزب االســتقالل  عــن طریــق صــحف
عـــدم رضــاه عـــن فصــل النضـــال ب،برأیـــه اســي فعــالل الصـــرح ، حیـــث القضــیة الجزائریـــة 

                                                            
  .284، ص  المصدر السابقعالل  الفاسي :  - )1(
  .100، ص المصدر السابقعبد الحمید المرینسي :  - )2(
  .37،ص  المصدر السابقعالل الفاسي : ،  - )3(
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" فكفاحنا في المغرب العربي ال یمكـن أن یـتم  تحویله إلى نضال قطري فیقـولو  المغاربي
  )1(إال إذا اخذ الصبغة الكلیة ".

الممارسـات و  كذلك تفاعل حزب االستقالل مـع القضـیة التونسـیة بتندیـده بالسیاسـیات
بالبـــاي التونســــي محمــــد المنصـــف الــــذي اعتلــــى  موقفــــه كــــذلك أبـــدى الحــــزب و  الفرنســـیة،

" اعتبارا للظروف القائمة فـان اسـتمرار صـاحب السـمو بـاي تـونس علـى إذ قـال ، العرش
  " . عرشه من شأنه أن یحدث صعوبة في تثبیت دعائم األمن الداخلي...

ومــن جهــة اخــرى  عبــر  حــزب االســتقالل عــن تندیــده بمقتــل الــزعیم النقــابي فرحــات  
المغـرب العربـي علـى حـد و  ، حیث اعتبرها جریمـة فـي حـق الشـعب التونسـي1952حشاد 

ســواء. لقــد واصــل عــالل الفاســي جهــوده فــي المهجــر حیــث اســتقبل بحفــاوة مــن قبــل الجالیــة 
  المغربیة. وتمثلت أهم نشاطات الحزب في فرنسا :

فـــي "جـــان فیلـــي "دعـــاهم إلـــى توحیـــد  نالجزائـــرییو  إلقـــاء خطـــاب عـــام للعمـــال المغاربـــة .1
 الصفوف .

عقد عـدة اجتماعـات مـع الطلبـة األفارقـة ومـع نـادي الطلبـة المغربیـة ببـاریس كمـا أسـس  .2
تنظـــیم و  الـــذي كـــان لـــه دور كبیـــر فـــي توحیـــد الصـــفوف، مكتـــب لفـــرع الحـــزب ببـــاریس

 الجزائریین .و  التونسیونو  التعاون مع المغاربةو  المغاربة
للتنسیق بـین أحـزاب المغـرب العربـي ضـمت ممثلـین عـن حـزب االسـتقالل تأسیس لجنة  .3

للعمل علـى تنسـیق أعمـال األحـزاب  و حزب الدستوري الجدید  وحزب الشعب الجزائري
  )1(الثالثة بفرنسا .

                                                            
الجزائریة في الخطاب العربي الرسمي ( مواقف الدول العربیة و الجامعة العربیة الثورة بشیر سعدوني :  - )1(

  . 55،54، ص ص ، 2013، د ط ، دار المدني للطباعة و النشر و التوزیع ، 2،ج )1962-1954
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بتكتـل المسـتعمرین  " إننـي أؤمـن إذ یؤمن بضرورة اتحاد الحركات التحرریة إذ یقول
في كل األرض، أومن بان تعاون الحركات التحرریة التي تمثل ملیارا من األن فـي العـالم 

ــ ــادر عل ــى قــوى الشــر...أیتها الشــعوب اعتقــدي إن عــدوك األول هــو ى إن ق یقضــي عل
  )2(إن كل كفاح في الشرق أو المغرب هو كفاحك فأیدیه وناصریه ".و  االستعمار

تباینـا لـدى الحركـات االسـتقاللیة المغربیـة عـرف ي و العمـل الوحـد أنلنـا   یتضح ومنه
فــي نشــاطاتها و النخــب العاملــة علیــه ، وهــذا راجــع إلــى درجــة تــأثیر السیاســة االســتعماریة 

      ،ســـتعمار مـــن حمایـــة و احـــتالل عســـكريعلـــى كـــل قطـــر مـــن األقطـــار ، وحســـب نمـــط اال
رغــــم المضــــایقات التــــي یمــــر بیهــــا إال أنــــه  واصــــل نشــــاطه و ان حــــزب الشــــعب فــــ و منــــه 

 علــــى عكــــس الحــــزب الــــوطني الوحــــدوي ونضــــاله المشــــترك أثنــــاء الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة 
الـذي قـل نشــاطه بسـبب نفـي زعیمهــا عـالل الفاسـي إلـى الغــابون ،لكـن بعـد عودتــه المغربـي 

حــزب الدســتوري تــزعم مــن المنفــى ازدادت وتیــرة نشــاطه خاصــة فــي بــالد المهجــر ، أمــا ال
ألنــه أطلــق ســراح اغلــب  1945-1942العمــل الــوطني باســم المغــرب العربــي خاصــة بــین 

  قادته .

  

  

                                                                                                                                                                                
 

  .320، ص  المصدر السابقعالل الفاسي :  - )1(
  .198، ص  المرجع السابقالطیب الباز ،  - )2(
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  مكتب المغرب العربي في برلین :الثاني المبحث

 تأسیس المكتب: .1
لقــد أدت ظــروف  الحــرب العالمیــة الثانیــة  إلــى هجــرة الكثیــر مــن الــوطنیین المغاربــة 

هروبــــا مــــن بطــــش الفرنســــیین واضــــطهادهم ، العواصــــم األوروبیــــةخاصــــة التونســــیون  إلــــى 
أو  1943للقضــــاء علــــى إي نشــــاط سیاســــي یهــــدف إلــــى اســــترجاع الحریــــة  شــــهر ابریــــل 

  .)1(قبله

 )2(اســتقطاب المغاربــة .و  وقــد كانــت دول المحــور خاصــة ألمانیــا الســابقة إلــى جــذب
، الطیـــب ســـلیم، ثـــامر الحبیـــبن : ین التونســـییلمنافســـتها لفرنســـا  وعلـــى رأس هـــؤالء الـــوطنی

الهادي السـعید  قـرروا مغـادرة تـونس بعـد ، حسین التركي، رشید ادریس، )3(یوسف الرویسي
أسسـوا مكتـب المغـرب العربـي و  توجهوا نحو ایطالیا ثم غادروها نحو ألمانیا، اإلفراج عنهم

ویســي وتعــود جــذورها إلــى حضــور یوســف الر و  ، فقــد كانــت  الفكــرة جماعیــة1943ببــرلین 
مفتــــي )4(دعــــا إلیــــه الحــــاج األمــــین الحســــیني ، 1943نــــوفمبر  2لمــــؤتمر عقــــد بــــرلین ففــــي 

                                                            
دور الوطنیین المغاربة في حركة تحریر تونس و الجزائر من نهایة الحرب العالمیة الثانیة إلى  رضا میموني : - )1(

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة  في التاریخ الحدیث و المعاصر ،كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة  غایة االستقالل
  .28،شعبة التاریخ ، جامعة الحاج لخضر باتنة ،ص

  .448، ص  المرجع نفسه،  محمد بلقاسم- )2(
) ، أحد مؤسسي الحزب الحر الدستوري التونسي الجدید ، هرب من تونس 1980- 1907(یوسف الرویسي :- )3(

، نشط بفرنسا و ألمانیا و اسبانیا ، وكان من مؤسسي مكتب المغرب العربي بالقاهرة حكم علیه باإلعدام غیابیا 1943
  .28،ص السابقالمرجع .انظر رضا میموني : 1946سنة 

درس العلوم الشرعیة ،التحق بجامع األزهر ، تخرج ضابط في الجیش 1897: ولد في القدس  األمین الحسیني- )4(
العثماني ،ناضل في سبیل القضیة الفلسطینیة ، عمل على تأسیس الجمعیات و النوادي العلمیة و في طلیعتها النادي 

،انظر إلى ، 1974مرات فلسطینیة و إسالمیة وتشكیل لجان توفي .تولى منصب مفتي القدس، عقد مؤت1918العربي 
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حیث قدم فیه الرویسي تقریرا مفصال حول السیاسة االستعماریة في بالد المغـرب ، فلسطین
  )1(العربي.

  وحددت جماعة الرویسي عملها في مجالین :  

 العنایة بالعمال واألسرى المغاربیة . -
 )2(جریدة المغرب العربي .إصدار  -

 ومـــن خـــالل المشـــاركة فـــي المـــؤتمر طلـــب وزیـــر الخارجیـــة األلمانیـــة مقابلـــة الرویســـي
ووعــدهم بتســهیل أمــورهم ســافر الرویســي إلــى ، هــو معرفــة نــوع العمــل الــذي یقــوم بــه هدفــهو 

باالتصـاالت مـع الجالیـة المغاربیـة ،و عقـدوا عـدة اجتماعـات  فبـدأوافرنسا في نهایة نوفمبر 
ینشـطون باسـم حركـة اسـمها هیئـة الحـزب  االذین كـانو  حزب الشعب الجزائريبأعضاء من "

لتوحیــد نضـــال المغــرب العربـــي )3(، الدســتوري ثـــم تحــول الـــى هیئــة حـــزب الــوطني المغربـــي
ال الموجـــودین بأوروبـــا والدعایـــة  واالهتمـــام بشـــؤون المغـــرب العربـــي واالهتمـــام بشـــؤون العمـــ

  للقضایا الوطنیة .

منطلقات األولى في تأسـیس المكتـب رفقـة الو  تیااسي عن البدویتحدث یوسف الروی
نا  باتصـاالتنا أوبد 1943وصلنا إلى باریس في بدایة شهر نوفمبر زمالئه المناضلین " 

                                                                                                                                                                                
 

- 15،ص ص 1999،األهالي للطباعة و النشر ، دمشق ، 1عبد الكریم عمر ،ط مذكرات الحاج محمد الحسیني ،
23.  

  .456، ص  المرجع نفسهمحمد بلقاسم ،  - )1(
، )19945الى مارس 1943شهر اكتوبر  : نشاط المكتب المغرب العربي ببرلین (من اواخر  یوسف الرویسي - )2(

  .17، تونس ، ص 1977، جانفي 7.8المجلة التاریخیة المغاربیة ، ع
  .18،19، ص  ص  المصدر السابقیوسف الرویسي:  - )3(
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عقدنا عدة اجتماعـات و  التجارو  بالجالیة المغاربیة الموجودة بفرنسا فاجتمعنا بالطالب
درسـنا و  كتلة العمل المغربي، و من الحزب الوطني وأعضاء، بأعضاء من حزب الشعب

  . )1(الجزائر "، المغرب االقصى، معهم إمكانیة تنظیم عمل مغربي موحد یشمل تونس

عــاد الرویســي إلــى فرنســا لمواصــلة العمــل علــى رأس مكتــب المغــرب العربــي مــع كــل 
الهــادي السـعدي، وكــان مقـره فـي طــابق االرضـي فــي ، حسـین التركـي، )2(ثــامرمـن الحبیـب 

قـوتي بجهـة" كرومالكـي" ببـرلین سـلمها لهـم الشـیخ  27فیال ذات طابقین تقع في شارع رقـم 
  األمین الحسیني.

 نشاط مكتب المغرب العربي ببرلین : .2

العربي إلبالغ إنشاء محطة إذاعیة عربیة حرة مستقلة خاصة بالمغرب قام المكتب ب
اختیر اسم " إفریقیا الفتاة " لهذه المحطة وطلب من و  المغاربیة ةصوت الحزب الى األم

المواضیع الوطنیة التي تحث األمة و  الرشید إدریس إمداد المحطة اإلذاعیة بالمعلومات
لمدة ساعة یومیا أخبار النضال في المغرب و  وكانوا یذیعون منها، على التكتل والوحدة

  )3(لعربي .ا
یسـاعده و  انشئوا فرع لمكتب المغرب العربي في باریس  یتولى مسـؤولیته الحبیـب ثـامر -

ینضــــم إلــــیهم و  الهــــادي الســـعیديو  حســــین التركـــيو  الطیـــب ســــلیمو  الرشـــید ادریــــس

                                                            
، مستخرج من  1945الى مارس 1943نشاط المغرب العربي ببرلین من اواخر شهر اكتوبر مرسال امري :  - )1(

  .19، ص1977المجلة المغاربیة ، عدد خاص ، شهر ینایر ، 
  .17: ص المرجع نفسه  - )2(
  .19، ص المصدر السابقیوسف الرویسي :  - )3(
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توعیتهــــا بأهمیــــة الوحــــدة و  عملــــت علــــى تــــأطیر الجالیــــة المغاربیــــة ببــــاریس، المغاربــــة
 )1(تحریر المغرب العربي .و  وانتهازها الدعم األلماني 

 مـذكرة العمـالبقام مكتب المغرب العربي ببرلین االتصال بالوزیر " فون برقن " وتذكیره  -
، "" ربـط شـؤون المغـرب العربـي بقسـم شـؤون العربیـةخاصـة مطلـب ، ما جاء فیهـاو 

  ید المساعدة .في تقدیم  رغبة وقد أبدى الوزیر
وعمــل المكتــب علــى توجیــه النــداءات للشــباب العــرب فــي العــالم للمســاهمة فــي الكفــاح  -

  )2(المغاربي بأیة وسیلة .
و بخصــوص العمــال المغاربــة فقــد أرســل المكتــب منــدوبین الــى مختلــف منــاطق الشــمال  -

األلمانیــة بإنشــاء قامــت وزارة الخارجــة و  بعملیــة فــرز العمــال المغاربــة، ابألمانیــا لیقومــو 
دائــرة بخاصــة بالشــؤون المتعلقــة بــالمغرب العربــي بعــد االتصــال بهــم، وأقــرت قــرار فــي 

  یقضي بتسلیم المغاربة اجررهم من األلمان مباشرة . 1944فیفري 
  1945فیفـري  26قام المكتب بإصدار العدد األول من جریدة "المغرب العربـي" بتـاریخ  -

العمــل علــى تحقیــق وحــدة الــوطن العربــي و  المغــاربي جــاء فیهــا دعــوة إلــى وحــدة العمــل
وجــاء فــي أول صــحیفة إعــالن  )3(، الصــحیحة مــن خلــیج العــرب إلــى المحــیط األطلســي

  یوضح أهدافها المتمثلة في : 
 .رب العربي التحرریة واالستقاللیةأنها ستكون اللسان الرسمي لحركة المغ .1

                                                            
  .103، ص  المصدر السابقثامر الحبیب : - )1(
  .29، ص المرجع السابقرضا میموني :- )2(
،د ط،منشورات اتحاد  االتجاهات الوحدویة في المغرب العربي دراسات في الحركات الوطنیة ومحمد علي داهش : - )3(

  .53، ص 2004الكتاب العرب ،دمشق ،
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نیــا عمــاال وأســرى، وتكــوین رابطــة قویــة العنایــة بشــؤون العــرب المغاربــة الموجــودین بألما .2
تــوجیههم للقیــام بــواجبهم فــي ســبیل تحریــر و  بیــنهم وجعلهــم علــى صــلة بأخبــار بالدهــم

 الوطن المغاربي .
 .زیادة تمتین أواصر الصداقة بینهمتعریف الشعب األلماني بالشعب المغربي ل .3
االقتصــادي كــي  و العمــل علــى تكــوین نــواة فــي األوســاط المغربیــة للبحــث  االجتمــاعي  .4

 یعمل على تأسیس نظام عالمي جدید .
ــــدى و  المشــــارقةو  تعزیــــز أواصــــر األخــــوة بــــین المغاربــــة .5 التعریــــف بــــالمغرب العربــــي ل

  )1(، المشرق

فیـدل علـى العزیمـة ، 1945مـارس  14أما العدد الثاني من الجریـدة الـذي صـدر فـي 
  للوصــــول الــــى االســــتقاللوضــــرورة وحــــدة النضــــال ، مــــن اجــــل مواصــــلة الكفــــاح التحــــرري

  نالحظ هذا من خالل العناوین البارزة مثل : و 

 المغرب العربي یمر بمرحلة دقیقة ...وعلیه أن یختار بین الموت أو الحیاة . -
 القوة .و  استعمال العنفو  اإلخالص للمغرب العربي ال اتكال الشعب على نفسه -
تـدق سـاعته هـدفنا هـو تحریـر  االستعداد مـن اآلن لخـوض غمـار الكفـاح النهـائي عنـدما -

 )2(توحید أقطاره .و  استقاللهو  المغرب العربي
المغـــرب  ءكـــذلك خطابـــات یوســـف الرویســـي الداخلـــة إلـــى ضـــرورة تضـــافر الجهـــود ابنـــا -

العربي في كفاحهم ضد المستعمر مهما كانت الظروف " إن ظروف المغـرب الحاضـرة 
بـل مـن شـانها أن ، التشاؤمو  إلى الیأسالخطورة ال تدعوا و  رغم ماهیة علیه من الدقة

القضـاء علـى هـذه و  توقظ حذرهم وتمكنهم من الوقوف لـرد الفعـلو  تنبه وعي المغاربة
                                                            

  .464، ص  المصدر السابقیوسف الرویسي :  - )1(
  .30، ص  المرجع السابقرضا میموني : - )2(
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المطـامع االسـتعماریة المـراد منهـا تقطیـع أوصـال المغـرب ...إن مصـیر المغـرب سـوف 
صــیره لــن یكــون رهــن هــذه المــؤامرات  التــي تحكیهــا الــدوائر االســتعماریة الطامعــة بــل م

متوقــف علــى نصــیبهم فــي الكفــاح قــادة المغــرب ورجالــه مــن إلــى و  موكــل بــإرادة أهلــه
یسـتدعوا منـذ و  جمـع كلمـاتهمو  علـى توحیـد صـفوفهم االخطر المحدق بـالبالد  ولیعملـو 

 )1(اآلن لخوض غمار الكفاح ".

وقـد توقــف مـع انهــزام ، مـن تحقیــق أهدافـه ربــيلـم تسـعف الظــروف مكتـب المغـرب الع
و  قـــد توقـــف نشـــاط المكتـــب العربـــي لمـــا كـــان مـــن الحبیـــب ثـــامر، و الحلفـــاء ألمانیـــا أمـــام 

إخوانــه  فقــد تــم و  أمــا یوســف الرویســي، إخوانــه المقیمــین فــي بــاریس إال الســفر إلــى اســبانیا
 11هنــاك ســنة لیفــرج عنهــا فــي  ابقــو و  نقلــو إلــى بلجیكــاو  اعتقــالهم فــي بادقشــتاین بألمانیــا

فالتجـأ إلـى سـوریا وأقـام ، فقـد حكمـت علیـه باإلعـدام غیابیـا، أما السـلطات، )2(1946افریل 
  )3(مكتب المغرب العربي من جدید. بدمشق

  

  

  

  

  

                                                            
   27، ص  المرجع السابقمرسال امري :  - )1(
  .215، ص  المصدر السابقعبد اهللا الطاهر : - )2(
  .466، ص المرجع السابقمحمد بلقاسم :  - )3(
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م���ن أھ���م المراح���ل الت���ي م���رت بھ���ا الحرك���ات الوطنی���ة تعتب���ر مرحل���ة األربعینی���ات        

المغاربی��ة ، الت��ي رأت عل��ى ض��رورة التجم��ع واالنتق��ال  م��ن مرحل��ة الفك��ر الوح��دوي إل��ى 

مرحلة  التطبیق والتجسید،  خاصة  بعد تعزیز االتجاه الوح�دوي بتأس�یس الجامع�ة العربی�ة  

تیج�ة الشخص�یات الفعال�ة ن وأصبحت  الق�اھرة مق�را لقادتھ�ا ، ف�ي مؤسس�ات ت�ؤطر عملھ�ا 

  .مثل الملك فاروق و جمال عبد الناصر 

  1947بالقاهرة  المبحث األول: مؤتمر المغرب العربي
أصبح المغاربـة یفكـرون بجدیـة فـي ضـرورة تنسـیق العمـل بـین الحركـات االسـتقاللیة   

ــــة خاصــــة بعــــد ظهــــور الجامعــــة العربیــــة  ــــي شــــهدتها دول  1945)1(المغاربی واألحــــداث الت
 1945مــاي  08رب العربــي بعــد انتهــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة، خاصــة بعــد مجــازر المغــ

، 1946جویلیــة  30بــالجزائر والقمــع الــذي شــهدته قریتــي زمــردین وبنــي حســان بتــونس فــي 
، وجــب علــیهم )2(فــي المغــرب األقصــى 1945والحــوادث التــي شــهدتها مدینــة مكنــاس ســنة 

تضــامن المغــاربي مــن أجــل االســتقالل، وقــد البحــث عــن وســائل لتوحیــد صــفوف وٕاظهــار ال
  ساندت الجامعة العربیة القضایا المغاربیة وعملت كإطار لمساعدة في تنظیم المؤتمر.

  انعقاد المؤتمر: .1
إلــــى جهــــود الرویســــي الــــذي أســــس مكتــــب  1946وتعــــود فكــــرة المــــؤتمر إلــــى ســــنة   

المغرب العربي بدمشق ومخالطته لرجـال القومیـة العربیـة، واسـتقالة العدیـد مـن الشخصـیات 
المغاربیــــة كبورقیبــــة وأمحمـــــد أحمــــد بـــــن عبــــود، وبعـــــد اتصــــاالت كثیفـــــة بــــین الشخصـــــیات 

قـد مـؤتمر یضـم ممثلـي الحركـات المغاربیـة فــي واللقـاءات المتكـررة تقـرر فیهـا الـدعوة إلـى ع
                                                            

، ضمت في البدایة كل من مصر األردن، العراق، لبنان، وسوریا، ووافقو على میثاق 1945مارس  22تأسست في  )1(
  .32، ص 1980الجامعة، انظر :هارون هاشم راشد، جامعة الدول العربیة، د ط، دار سراس للنشر، تونس، 

  .49- 48ص  - السابق، صمعمر العایب: المرجع  )2(
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وأعلنوا عنـه عـن  1947فیفري  10جانفي إلى  26القاهرة. وقد دام التحضیر للمؤتمر من 
 1947فیفــري  22 – 15، وعقــد مــؤتمر المغــرب العربــي بــین )1(طریــق الصــحف المصــریة

ب الدســتوري بالقـاهرة فجمــع ممثلـي األحــزاب المغاربیـة وهــي حـزب الشــعب الجزائـري ، الحــز 
  شاركت فیه شخصیات بارزة ومرموقة. المغربیة كماالتونسي الجدید و رابطة الدفاع 

ـــوم الســـبت  ـــتح المـــؤتمر جلســـاته ی ـــة الشـــبان  1947فیفـــري  15و افت ـــالمركز العـــام لجمعی ب
، بمشاركة عدد من الشـبان المغاربـة الـذین )2(المسلمین تحت رئاسة عبد الرحمان عزام باشا

  .)3(بالقاهرةكانوا یدرسون 

انطلق المؤتمر بآیات من الذكر الحكیم ثم توالى علـى المنصـة عـدة شخصـیات مهمـة      
تـاله بعـدها سـكرتیر بد الرحمان عزام وألقـى كلمـة مهمـة، ع الذي قدممنها  یوسف الرویسي 

جــدد فــي كلمتــه أهــداف المــؤتمر وبــین األســباب التــي دعــت  )4(المــؤتمر عبــد الكــریم غــالب
، وتلقــــى الرشــــید إدریــــس برقیــــات التأییــــد والتضــــامن مــــع )5(إلیــــه والمســــائل التــــي ســــیعالجها

المــــؤتمر الــــواردة مــــن  قــــادة األحــــزاب والمنظمــــات كعــــالل الفاســــي، عبــــد الخــــالق الطــــریس 

                                                            
  .531-530ص  - محمد بلقاسم: المرجع السابق، ص )1(
ن درس الطب ، 1893: سیاسي مصري أمین عام لجامعة الدول العربیة ، ولد بالجیزة عبد الرحمان عزام باشا - )2(

اتصل بالحزب الوطني ورئیسه محمد فرید ، عین وزیرا مفوضا بالعراق و ایران ، اختیر عضوا بالوفد المصري لمؤتمر 
،دط،  المؤسسة 3یاسة ،جفلسطین بلندن ،ثم تولى منصب وزیر األوقاف .انظر :عبد الوهاب الكیالي : موسوعة الس

  العربیة للدراسات  
مطبعة الحي الثقافي الدولي، الجیزة،  ،1947فبرایر  22إلى  15مؤتمر المغرب العربي المنعقد بالقاهرة من  - )3(

  .7، ص 1947صدر عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة وكان في رصید الشیخ المهدي التلیلي، مصر، 
    .376،المصدر السابق ، ص االستقاللیةالحركات عالل الفاسي: - )4(
  .63تونس، ص - ، الدار العربیة للكتاب ، لیبیا ذكریات عن مكتب المغرب العربيالرشید إدریس: - )5(
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ول األوضـــاع فـــي بـــالد والحبیـــب بورقیبـــة. كمـــا ألقـــى مجموعـــة مـــن الشخصـــیات كلمـــتهم حـــ
  )1(المغرب العربي كالسید قطب وأحمد أمین.

حــددوا فیهــا جــدول األعمــال، وألفــوا  2عقــد المــؤتمرون جلســة خاصــة بعــد انتهــاء المــؤتمر  
أربع لجان بهدف مناقشة النقاط الرئیسیة التي اقترحتهـا لجنـة تنظـیم المـؤتمر و هـذه اللجـان 

    :هي

  دعایة في المشرق.لجنة مكتب المغرب العربي وال -1

  لجنة تنسیق الحركات الوطنیة المغربیة وروابطها بالحركات بالمشرق. -2

  اللجنة السیاسیة المتعلقة باالستمرار في المغرب العربي. -3

  )3(لجنة العالقات مع الجامعة العربیة والمنظمات الدولیة. -4

خـــالل الموضـــوع واتخـــذ المـــؤتمر قـــرارات مهمـــة تؤكـــد علـــى العمـــل المغـــاربي، فـــأقروا 
األول بطالن معاهدتي الحمایـة علـى تـونس والمغـرب وعـدم االعتـراف بـأي حـق لفرنسـا فـي 
الجزائر وٕاعـالن االسـتقالل التـام لبلـدان المغـرب العربـي، وأمـا الموضـوع الثـاني ،أقـروا علـى 
ضـرورة االتفـاق والتنسـیق بـین األحـزاب الوطنیـة الثالثـة حـول غایـة واحـدة وهـي االســتقالل، 

كــوین لجــان دائمــة وتوحیــد المنظمــات العمالیــة ،وأمــا الموضــوع الثالــث فــیخص العالقــات بت
  بین المغرب العربي والجامعة العربیة، ومطالبتها ببطالن معاهدة الحمایة.

                                                            
  .64ص  ،المصدر السابق الرشید إدریس- )1(

  .06انظر الملحق : رقم  - 2
  .40السابق، ص  لمصدراأمحمد بن عبود،  )3(
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وتخــــص المجموعــــة الرابعــــة مجموعــــة مــــن التوصــــیات كعــــرض قضــــیة اســــتقالل دول 
فــي عــرض القضــایا المغاربیــة علــى  المغــرب العربــي أمــام األمــم المتحــدة واتفــق المــؤتمرون

  .)1(الهیئات الدولیة وتم المصادقة في هذا الشأن

وأن ممثلـــــي األحـــــزاب فـــــي القـــــرار الخـــــامس والمتعلـــــق بوجـــــود كیـــــان یحمـــــیهم ویوحـــــد 
صفوفهم في نضال مغاربي مشترك، رأو بضرورة إعادة بعث تجربة مكتب المغـرب العربـي 

أن هـذا المـؤتمر قـد تلقـوا برقیـات التشـجیع مـن   ببرلین ویذكر عالل الفاسي في هذا الصدد
  )2(مختلف جهات الشرق العربي من كل الزعماء والهیئات في المغرب العربي.

واختــتم المــؤتمرون أشــغالهم بعقــد جلســة ختامیــة بفنــدق "شــیبرد" بالقــاهرة تضــمنت التعبیــر   
وٕاســـالمیة، عـــن مواقـــف المـــؤتمرین اتجـــاه العدیـــد مـــن القضـــایا، حضـــرته شخصـــیات عربیـــة 

وألقى خاللها عبد الكریم غالب كلمة شكر أشاد فیها بنجاح المؤتمر والقـرارات الهامـة التـي 
  صدرت عنه.

وشــكر كــل مـــن قــدم یــد المســـاعدة للمــؤتمر وأنهـــى كلمتــه بالــدعاء لمصـــر حتــى تنـــال 
، هـي  تكـوین 1947فیفـري  16، ولعل أهم قرارات التي خرج بها المؤتمرون فـي )3(حقوقها
ومكتب حـزب الشـعب الجزائـري ومكتـب الحـزب الدسـتوري  مكونة من الوفد المراكشيرابطة 

  .)4(التونسي مكتب یسمى: مكتب المغرب العربي

                                                            
  .41ص ، المصدر السابق، أمحمد بن عبود -  )1(
  .379، المصدر السابق، ص االستقاللیةالحركات عالل الفاسي: - 3(
  .80، ص المصدر السابقالرشید إدریس، - )3(
  .101، ص المصدر نفسه -)4(
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ة فـي كانت قـرارات المـؤتمر تحمـل دالالت التوجـه القطـري للحركـات الوطنیـة المشـارك
ــــى تأمینــــه ومواجهــــة  المــــؤتمر و ــــي كانــــت تســــعى إل ترجمــــة حــــدود التضــــامن المغــــاربي الت

االستعمار وأظهر المؤتمر حرص المشاركین على تحقیـق مطـالبهم القطریـة ،و الـدعوة إلـى 
التحرر واسترداد السیادة الوطنیة، مقترحا بذلك صیغا سیاسیة وتنظیمیـة أكثـر تـدقیقا وتقـدما 

  .یة للوحدة المغاربیةضع أرضیة قو لو )1(

   1947بالقاهرة  المبحث الثاني :مكتب المغرب العربي

  التأسیس:  .1
شــــرع المــــؤتمرون بعــــد انتهــــاء أشــــغال المــــؤتمر بتنفیــــذ قــــراراتهم وهــــي تأســــیس مكتــــب 

، وقد باشـر المكتـب نشـاطه بمقـر مكتـب الحـزب 1947فیفري  16المغرب العربي في عام 
  ، وقد اشتمل المكتب على ثالثة أقسام: )2(شارع ضریح سعد 10الدستوري بـ 

  القسم المراكشي: ویشترك فیه حزب االستقالل وحزب اإلصالح. -1

  القسم التونسي: یشرف علیه الحزب الدستوري الحر الجدید. -2

  القسم الجزائري: یضم حزب الشعب الجزائري. -3

لــه  وینتخــب مــدیر المكتــب كــل ســنة فــي جمعیــة عمومیــة مــن طــرف ممثلــي األحــزاب
  .)3(لجان عدیدة

                                                            
 21، مجلة معارف،  جامعة البویرة ،ع :مكتب المغرب العربي بالقاهرة من اإلئتالف إلى اإلختالفسعید جالوي:  )1(

  .217 – 216ص  -ص – 2016دیسمبر 
  .41، ص السابقالمصدر رشید إدریس، )2(
  .379، المصدر السابق،ص : الحركات االستقاللیةعالل الفاسي )3(
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ویشـیر عبــد الســالم الطــود بــأن عملیــة تأســیس المكتــب تمــت مــن قبــل عبــد المجیــد بــن 
جلـــول، عبـــد الكـــریم غـــالب مـــن المغـــرب األقصـــى، الرشـــید إدریـــس وعـــز الـــدین عـــزوز مـــن 

  )1(تونس وأحمد بن بلة ومحمد خیضر من الجزائر.

متعلقــــة بالشــــأن حیــــث یحتــــوي المكتــــب علــــى مكتبــــة تشــــتمل علــــى مؤلفــــات ونشــــرات 
المغربــي، وتحفــظ القصاصــات العربیــة واألجنبیــة مــن طــرف الصــحفیین ضــمن دفــاتر ذات 
جــداول وفهــارس منتظمــة، كمــا أنــه كــان یــنظم نــدوات صــحفیة وحفــالت فــي كــل المناســبات 

  .)2(الوطنیة و المغاربیة

  نشاط المكتب: .2
الوســــائل،  تحـــددت مهــــام المكتـــب فــــي توســـیع نقــــاط الدعایـــة للقضــــیة المغاربیـــة بكــــل

كإصـــــدار نشـــــرة إخباریـــــة دوریـــــة موحـــــدة لتزویـــــد الصـــــحافة وشـــــركات األنبـــــاء بالمعلومـــــات 
  )3(الصحیحة حول المغرب العربي.

وأصدر المكتب نشریة تصدر ثالث مرات في األسبوع، لفضح السیاسة االسـتعماریة وابـراز 
  .)4(النشاط الفعال للحركات الوطنیة المغاربیة

                                                            
، أعمال الملتقى  الدولي حول جیش تحریر المغرب جذور التنسیق، شهادة مؤسسعبد السالم الهاشمي الطود:  )1(

  .55،ص  2004،مؤسسة محمد بوضیاف ،2007ماي  11/12العربي ، یومي 
  .40، ص رالسابقالمصدأمحمد بن عبود:  )2(
  .41 -40،  ص ص نفسه - )3(
- 1948األحزاب الوطنیة المغاربیة ومكتب المغرب العربي بالقاهرة، جیش التحریر المغاربي نوال المتزكي: - )4(

،  مؤسسة بوضیاف ، 2001ماي  12- 11أعمال ملتقى الدولي حول جیش تحریر المغرب العربي ، یومي  ،1955
  .151، ص 2004
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لمحاضـرات عـن المغـرب العربـي وعقـد نـدوات بـین الحـین واآلخـر نظم المكتب سلسـلة مـن ا
في عواصم البالد العربیة، وأرسل الوفود إلى الخارج للقیام بالدعایـة الواسـعة لقضـیة تحریـر 

  .)1(البالد المغاربیة

ویوضــح بــن جلــول مهــام المكتــب قــائال : "كانــت مهمــة المكتــب تقــوم علــى إذاعــة األخبــار 
المغربیـــة ونشـــر قضـــیتها فـــي الشـــرق األوســـط ونشـــر الكتـــب الصـــغیرة السیاســـیة عـــن الـــبالد 

  .)2(والكبیرة عن هذه البالد واالتصال برجاالت العرب

أصـبح مكتـب المغـرب العربـي الهیئـة الرســمیة للحركـات التحرریـة المغاربیـة الموحـدة ولســان 
  )3(لیة:حالها في المحافل الدولیة وقد لخص االتجاه السیاسي للمكتب في النقاط التا

  * ال یقبل غیر حل واحد االستقالل الكامل لدول المغرب العربي.

  * رفض االتحاد الفرنسي في أي شكل من األشكال.

  * عدم المفاوضة على أي اتحاد إال بعد الحصول على االستقالل.

  * لیس مكتب المغرب العربي شیوعیا وال فاشستیا وال اشتراكیا وٕانما دیمقراطي.

  )4(غرب اإلصالح االجتماعي.* درس مكتب الم

                                                            
  .103-101ص  –، ص المصدر السابقرشید إدریس، )1(

، منشورات اختالف، 1ط  )،1963 -1926محمد بن عبد الكریم الخطابي آراء ومواقف (أمزیان محمد:  )2(-
  .119، ص 2002مطبعة كوثر، الرباط، 

العربي، ع  )، مجلة تاریخ المغرب1954-1947"مكتب المغرب العربي، النشاط الوحدوي وتحدیاته(غاني بودن:  )3(
  .15، جامعة ابن خلدون، تیارت، ص 5
  .43، ص المصدر السابقأمحمد بن عبود، - )4(
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افتــتح المكتــب عــدة فــروع لــه فــي بلــدان عربیــة وغربیــة، وأنشــطها فــرع دمشــق وكــذلك 
  لبنان، برلین، نیویورك، وكان هدفها هو التعریف بالقضیة المغاربیة(االستعمار).

شـــارك مكتـــب المغـــرب العربـــي فـــي العدیـــد مـــن المـــؤتمرات الدولیـــة مثـــل مـــؤتمر الیونیســـكو 
بلبنـــان ومـــؤتمر االقتصـــاد االســـالمي المنعقـــد بباكســـتان، حیـــث أوفـــد إلیـــه المكتـــب المنعقـــد 

أمحمــد بــن عبــود والحبیــب ثــامر وعلــي الحمــامي، حیــث استشــهد الثالثــة فــي حــادث ســقوط 
  .1949دیسمبر  12الطائرة بین مدینتي الهور و كراتشي  في 

شــورات وكــراریس أصــدر المكتــب عــدة مؤلفــات ونشــرات متعلقــة بــالمغرب مــن ضــمنها من  
  ها ـــــــــباللغتین الفرنسیة واإلنجلیزیة عن القضیة الجزائریة، وبعض القضایا المغاربیة، ومن

  )1(روایة "إدریس" لعلي الحمامي.

وكـــان أعضـــاء المكتـــب بالقـــاهرة یراســـلون الصـــحف المغاربیـــة بانتظـــام، فكـــان لـــبعض 
ن لجریـدة "الزهـرة" مراسـل خـاص الجرائد مراسلین خاصین بها من أعضاء المكتب فمـثال كـا

هو الرشید إدریس، وكان "للعلم" مراسل خاص هو عبد المجیـد بـن جلـول، إضـافة إلـى عبـد 
  .)2(الكریم غالب

الرغم من وجود بعض الخالفـات بـین أعضـاء المكتـب، فقـد كـان نشـاطه یتصـف وعلى     
بدرجــة كبیــرة مــن االلتحــام، ویرجــع ذلــك إلــى إرادة أعضــائه ولكونــه لــم یشــكل فــي حــد ذاتــه 

                                                            
، شارك في ثورة الریف إلى جانب الخطابي، سافر إلى المشرق 1902ولد سنة  المغربعلي الحمامي: من موالید  - )1(

شارك في وفد مكتب المغرب العربي سنة والقاهرة، توفي إثر حادثة سقوط الطائرة عندما كان عائدا من باكستان، حیث 
، د س ،المعهد العالي 3، ینظر: محمد العربي المساري، مع الجزائري محمد علي الحمامي، مجلة التاریخ، ع 1949

  .1للثقافة األمازیغیة، ص 
  .24ص ، 1989، كلیة العلوم واآلداب والفنون واللسانیات، منوبة، تونس، مكتب المغرب العربيخالد عبید: - )2(
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تطــور نشــاط المكتــب حســب مســیرته وأصــبح محطــة هامــة كمــا  مصــدر للقــوة أو الســلطة.
أصبحت مركز النشـاط السیاسـي للحركـات  لتمثیل المغرب العربي وقضایاه في القاهرة التي

الوطنیة المغاربیة، واعتماده على األسلوب الدعائي عبر إنشاء العدید من الفروع والمكاتـب 
أهـــم انجـــاز قامـــت بـــه وأثبـــت حیویتـــه وفعالیتـــه لـــذلك یعتبـــر  عبـــر مختلـــف أصـــقاع العـــالم.

اهـــد عبـــد الكـــریم خصوصـــا عنـــد قیامـــه بـــدوره الهـــام فـــي العملیـــة التـــي أدت إلـــى إنـــزال المج
  الخطابي في القاهرة.

  دور الجامعة العربیة في مكتب المغرب العربي: .3

اهتمــــت جامعــــة الــــدول العربیــــة والوفــــود الممثلــــة لهــــا بحــــدث انعقــــاد مــــؤتمر المغــــرب 
العربــي، والــدلیل علــى ذلــك هــو حضــور األمــین العــام للجامعــة العربیــة عبــد الرحمــان عــزام 

لعربــــي حیــــث یقــــول: "دعــــاني إخــــواني ممثلــــي الحركــــات باشــــا واهتمامهــــا بمكتــــب المغــــرب ا
الوطنیــة المغاربیــة .... ألتــرأس مــؤتمرهم األول قبلــت دعــواتهم ..... ولــیس قبــولي لــدعوتهم 
أنـــي أشـــاركهم فـــي كـــل شـــيء وانمـــا معنـــى قبـــول دعـــوتهم والموافقـــة علـــى األهـــداف العامـــة 

لجامعـة التـي هـي سـالح العـرب للمؤتمر وفي مقدمتها المطالبة باالستقالل والحریـة، .... وا
فـــي كفـــاحهم مـــن أجـــل الحریـــة لیســـت خادمـــة لألمـــم المســـتقلة وحـــدها بـــل فـــي المقـــام األول 

ي مقـــــدمتها شـــــعوب المغـــــرب خادمـــــة للشـــــعوب التـــــي ال تـــــزال فـــــي قبضـــــة االســـــتعمار وفـــــ
  .)1("العربي...

بــة، وقــال أن الجامعــة العربیــة بــذلت كــل جهودهــا للتكفــل بالمنســیین والالجئــین المغار 
نســـیق وتوحیـــد والمحكـــومین علـــیهم باإلعـــدام وكـــذلك دعـــت الجامعـــة العربیـــة إلـــى ضـــرورة ت

                                                            
  .63، ص  المصدر السابقالرشید ادریس : -  )1(
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وكـــــذلك نـــــددت بالسیاســـــة االســـــتعماریة المعتمـــــدة فـــــي الـــــدول الجهـــــود مـــــن أجـــــل التحـــــرر، 
  .)1(المغاربیة

، و قامـت دعم مالي مـن طـرف الجامعـة العربیـةحظي مكتب تحریر المغرب العربي ب
  إفریقیا و تمویله و تنظیمه من اجل دعم األقطار المغاربیة .بإنشاء صندوق شمال 

عززت الجامعة العربیـة الثقافـة العربیـة لـدى المغاربـة ، وشـجعت الوفـد المغـاربي علـى      
 1947ســـبتمبر 11الـــى 02المشـــاركة فـــي المـــؤتمر الثقـــافي األول المنعقـــد فـــي بیـــروت مـــن 

  )2(حقیق وحدة الوطن العربي .،لتفعیل دور التعلیم لمواجهة االستعمار،  و ت

ویرى امحمد بن عبود أن مكتب الغـرب العربـي اسـتفاد الكثیـر مـن تواجـده فـي القـاهرة 
مــن خــالل احتكــاك قیاداتــه مــع رواد الحركــة األدبیــة والثقافیــة هنــاك ،كطــه حســین و عبــاس 

وقـــد  محمـــود العقـــاد و عبـــد الـــرزاق الســـنهوري ، الـــذین قـــدموا الـــدعم و المســـاندة دون قیـــود،
  )3(تكیف أعضاء المغرب العربي مع الجو السیاسي في القاهرة.

  

  

                                                            
  .451، ص المرجع السابقأمحمد مالكي، - )1(

مجلة تاریخ م " ، 1949- 1947جهود جامعة الدول العربیة في دعم مكتب تحریر المغرب العربيعمر بوزیدي :"- 2
  .203 202، ص  ص 5،ع :- 2 -المغرب العربي ،جامعة الجزائر

  .9، ص المصدر السابقد، أحمد بن عبو - )3(
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  لجنة تحریر المغرب العربي :المبحث الثالث
بـــذل مكتـــب المغـــرب العربـــي مجهـــودات كبیـــرة فـــي التعریـــف بالقضـــیة المغاربیـــة  مـــن 
خــالل التعبئــة العامــة مــن أجــل اســتقالل األقطــاب المغاربیــة، فبعــد ســتة أشــهر مــن العمــل 
المتواصل في إطار مكتب المغرب العربي، توصل المغاربة إلى ضرورة خلـق إطـار شـامل 
بفتح المجال لكل األحزاب والهیئات المغاربیـة ،و قـد أثمـرت الجهـود بتأسـیس لجنـة المغـرب 

  )1(العربي.

  عبد الكریم الخطابي: عودة .1
وهــو یفكــر بــالتخلص  1926إلــى جزیــرة "الرینیــون" ســنة 2بعــد نفــي األمیــر الخطــابي 

مــن حیــاة المنفــى، والرجــوع إلــى أرض الــوطن خاصــة بعــد خطــاب طنجــة الــذي ألقــاه الملــك 
،الــــذي أكــــد فیــــه علــــى ضــــرورة اســــتقالل المغــــرب، 1947أفریــــل  10محمــــد الخــــامس فــــي 

قلـه إلـى نمـن خـالل عن طریق عبد الكریم الخطـابي  بالضغط على المغربفرنسا  سارعت 
و وصـــل إلــــى  ،فــــي المشـــرق العربــــي رتناقلـــت وســــائل اإلعـــالم الخبــــر و انتشـــ و )3(فرنســـا

وهــذا مــا ســاعد التخطــیط إلنزالــه مــن طــرف أعضــاء المكتــب  )4(مســامع النخبــة المغاربیــة. 
  العربي.

                                                            
الوحدة في برامج وخطط األحزاب المغاربیة الثالث (حزب جبهة التحریر الوطني، حزب االستقالل مولوج فوزیة:  - )1(

، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات 1959 – 1958المغربي، التجمع الدستوري الدیمقراطي التونسي) 
  .41، ص 2011- 2010، 3، جامعة الجزائرالدولیة، تخصص دراسات مغاربیة

  .07انظر الملحق رقم  -  2
الدعم العربي للثورة الجزائریة، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة عمار بن سلطان وآخرون:  - )3(

  .82، ص 2007، الجزائر، 1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
 وبدایة نشاط مكتب المغرب العربي في القاهرة، 1947المغرب العربي سنة : مؤتمر أمحمد بن عبود، جاك كاني - )4(

  .15- 14ص  –، ص 1982، جوان 26- 25عملیة ابن عبد الكریم، المجلة التاریخیة المغاربیة، ع 
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إلـى " عـدن " وتـم  1947مـاي  23وتعود تفاصیل العملیة ، إلى وصول السـفینة فـي 
رف " حسین األهدل "، وكلـف امحمـد بـن عبـود بالسـفر لعـدن و إقنـاع استقباله هناك من ط

عبــد الكــریم الخطـــابي بضــرورة مغـــادرة الســفینة و طلـــب اللجــوء السیاســـي بمصــر ، وارســـل 
وهـو متـردد، و الخطابي رسالة للملك فـاروق یطلـب فیـه حـق اللجـوء السیاسـي ووافـق علیهـا 

حبیـب لالفاسـي و  عـاللوفـد مكـون مـن  اتجهو  قبل رسو السفینة في برو سعید بعشرة دقائق 
وعـدد مـن المسـؤولین والشخصـیات  یسوعبد الخالق الطر  )1(لوعبد الحمید بن جلو  بورقیبة 

الستقباله و توجـه إلـى قصـر عبـدین و سـجل نفسـه فـي سـجل  العربیة وحشد من الصحفیین
رب الریـف و تطرق فیه إلـى العدیـد مـن المواضـیع منهـا حـ أقام لقاء صحفيو ، التشریفات 

 .)2(قضیة المغرب العربي الكبیر وأوضح عداءه اتجاه فرنسا واسبانیا

لمكتب المغرب العربي الذي  اجدید اأعطى دفع قد لجوء هذا األخیر للقاهرة یبدو أن     
 .1948استطاع أن یوسع نطاق دعایته للقضیة المغربیة بدایة من عام 

 تأسیس لجنة تحریر المغرب العربي: .2
تأسست لجنة تحریر المغرب العربي من طرف ممثلي األحزاب الوطنیة التونسیة 

 .)3(مبادرة من عبد الكریم الخطابيب 1948جانفي 05الجزائریة والمغربیة، في 
أني مسرور جدا أن اتصاالت " الموضوع :فقد صرح األمیر الخطابي حول هذا 

العربي تضم األحزاب التي  بزعماء المغرب العربي بشأن إنشاء لجنة تحریر المغرب
 ." تطالب باالستقالل في تونس والجزائر والمغرب

                                                            
 .14المرجع السابق، ص  قصة نزول األمیر عبد الكریم في مصر،محمد سالم أمزیان:  - )1(
  .51، ص  السابقالمصدر امحمد بن عبود: -  )2(
ص  2007المغاربیة للطباعة واإلشهار، تونس ، 1ط ، الیوسفیین وتحریر المغرب العربيعمیرة علي الصغیر: - )3(

221. 
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یسرني أن أعلن أن جمیع الذین خبرتهم في هذا الموضوع من رؤساء األحزاب  "  :وقال
مندوبیها بالقاهرة قد أظهر قناعاتهم بهذه الدعوة واستجابتهم لتحقیقها  و ةالمغاربی

وقد نص میثاقها  )1(" الجهود لتحقیق االستقالل المنشودوٕایمانهم بقیاداتها في تقویة 
 على مایلي:

 المغرب العربي باإلسالم كان ولإلسالم یستمر في حیاته المستقبلیة. -1
المغرب العربي جزء ال یتجزأ من بالد العروبة وتعاونوا في دائرة الجامعات العربیة  -2

 بیعي الزم.على قدم المساواة مع بقیة األقطار العربیة أمر ط
االستقالل المأمول للمغرب العربي هو االستقالل التام لكافة أقطاره الثالثة تونس  -3

  الجزائر ومراكش.
 ال غایة یسعى لها قبل االستقالل. -4
 ال مفاوضة إال بعد إعالن االستقالل. -5
 ال مفاوضة مع المستعمر في الجزائر ضمن النظام الحاضر. -6
تدخل في مخابرات مع  أنلجنة تحریر المغرب العربي  لألحزاب األعضاء في -7

الممثلین الحكومة الفرنسیة واالسبانیة على شرط أن تطلع اللجنة على سیر مراحل هذه 
 المخابرات أوال بأول.

حصول قطر من األقطار الثالثة على استقالله الدم ال یسقط عن اللجنة واجبها في  -8
 مواصلة الكفاح لتحریر البقیة.

وافق على هذا المیثاق محمد بن عبد الكریم الخطابي ورؤساء األحزاب الوطنیة المغربیة 
 .1هاو التالیة وممثل

                                                            
  .409، ص  المصدر السابقلیة، الحركات االستقالعالل الفاسي:  )1(
 .140،ص المصدر السابقالرشید ادریس : 1
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 تمثلت األحزاب المؤسسة للجنة ومندوبها:
 الحبیب تأمر. ،الحزب الدستوري الجدید الحبیب بورقیبة :تونس

 محي الدین القلیبي. :الحزب الدستوري القدیم
 الصدیق السعدي. ،حزب الشعب الجزائري الشاذلي المكي :الجزائر
 حسب االستقالل عالل الفاسي احمد بن ملیح. :المغرب

 الناصر الكتاني. ،محمد العربي العلمي :حزب الشورى واالستقالل
 محمد احمد بن عبود. ،عبد الخالق الطریس:حزب اإلصالح الوطني 
  2.محمد الیمني الناصري:حزب الوحدة المغربیة 

  .اویضم مكتب اللجنة األمیر محمد عبد الكریم الخطابي رئیس دائم 
 ا.وكیل دائم:األمیر محمد بن عبد الكریم الخطابي 

 اعاما.امین :األستاذ الحبیب بورقیبة
 .أمین الصندوق :محمد احمد بن عبود

لجنة تحریر المغرب العربي أن تدخل في المخابرات للألحزاب المنظمة ال یمكن 
أن تطلع اللجنة على سیر هذه  دونالحكومتین الفرنسیة واالسبانیة  واتصاالت مع ممثلي
 1المخابرات أول بأول.

وقال عبد الكریم الخطابي حول هذا المقام هذا هو المقال الذي قطعنا على أنفسنا      
والعمل مقتضى مبادئه وقد وافقت علیه أنا وشقیقي محمد كما  ضوئهالعهد بالسبیل على 

 2وافق علیه رؤساء األحزاب المغربیة.

                                                            
 .53 ، 52،ص ص  المصدر السابق:محمد بن عبود 2
السیاسیة من خالل بعض خطاباته وبیاناته، أشغال ندوة  مواقف األمیر محمد بن عبد الكریم الخطابيعبد السالم الغازي: 1

 .90ص 2004یولیو  29و  28، مركز طارق بن زیاد لجوء محمد بن عبد الكریم الخطابي إلى مصر األبعاد والدالالتبعنوان 
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وما نالحظ حول المیثاق أن الخطاب في بنود میثاق األول بدأ بالدین اإلسالمي 
والعروبة ألنه یعتبرها أهم مقومین تقوم علیه بالد المغرب العربي وارتباطه بالجامعة 

القضاء على السیاسة االستعماریة التي طبقت على شعوب مستعمراتها،  العربیة، بهدف
وطمس معالم الدین اإلسالمي واللغة العربیة وقد نادى المیثاق على ضرورة التحرر من 

 قیود االستعمار وأكدت على أولویة االستقالل ثم الدخول في مفاوضات.
ترحیبات على هذا المجهود وقد نشر میثاق اللجنة في جل الصحف المصریة، وتوالت ال

 الذي یصب في مصلحة األقطار المغاربیة.
وقد تم تبریر میثاق اللجنة إلى سفیر فرنسا بالقاهرة التي أبلغ حكومتها بهذا الجدید في 

 3الوقت التي كانت منشغلة بجبهات أخرى في مدغشقر والهند الصینیة.

 أهداف ونشاط اللجنة: .3

سخرت اللجنة منذ البدایة جل جهودها للعمل السیاسي والدبلوماسي وهدفت إلى 
 4ومیول مؤسسها للعمل الثوري. إیدیولوجیةأعمال ثوریة وهذا راجع بالدرجة األولى إلى 

قدمت الجامعة العربیة الدعم المالي والسیاسي للجنة ألنها كانت تأمل إلى توسیع نشاطها 
وهو االستقالل، وكذلك وجدت دعم من الحكومة المصریة التي وتحقیق مبتغاها الرئیسي 

، لقد حرك وٕاقامة مراكز لعقد مؤتمراتهافتحت لها المجال ومنحت لها الحریة في التنقل والت
                                                                                                                                                                                
 

 .140الرشید ادریس، المصدر السابق  1
.دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، 1962، 1830 ابحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرعمار هالل:  -2

  .476، ص  1995
2-Paul Balta، Le Grand Maghreb Des Independences Des ALAM 2000, La PHlani, E 

N A G, Alger, 1990 ,P21.  
  .53لعایب: مرجع السابق معمر ا-4
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رفض عبد الكریم الخطابي العرض الذي قدمه االتحاد السوفیاتي وهو الدعم المالي 
تعلن اللجنة الثورة ضد االستعمار في واإلمداد بالسالح، وٕارسال مقاتلین سوفیات، كي 

الوالیات المتحدة األمریكیة عن طریق سفیر أفغانستان في  تشمال أفریقیا، كذلك بادر 
تمویل بالسالح لكنه رفض وأعرض عن عمله أن تقنع الالقاهرة تقدیم ید المساعدة مالیا و 

 2فرنسا من االنسحاب من شمال إفریقیا.
في  ويالتأكید على الطابع الوحد على واستمر الخطابي،بالثوریة  هاوقد تمیز نشاط

توجهه الثوري في مواجهة  تأكدالكفاح المغاربي وقد جاءت جمیع خطبه وتنظیماته 
 عملت اللجنة على: 3االستعمار

بالكلیات العسكریة بالقاهرة دمشق  هماستقطاب الطلبة من بالد المغرب العربي والحاق
ى المعاهد والكلیات والجامعات لتكوین إطارات لتقویة وبغداد وكذلك توزیع الطلبة عل

 الجانب اإلداري والتعلیمي.
 4التهیئة للقیام بثورة مسلحة تبدأ من حدود لیبیا إلى أغادیر إلى الصحراء الغربیة.كذلك 
رئاسة بالخطابي على إنشاء فروع، في البلدان العربیة فكان لها فرع في لبنان عمل 
 الرویسي.یوسف الفرع هناك المناضل التونسي  ترأسسوریا بوعزة، وفي  يالجزائر 

 رؤساء العرب والمسلمین بعدما نظمت نفسها داخلیا قصد إلىأرسلت اللجنة مذكرات 
 التي تسعى لها اللجنة . األهدافتوضیح 

                                                            
 .51،ص المرجع السابقرضا میموني:  -1
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة  1مجلة المصادر ع،  الثورة الجزائریة والمغرب العربيرخیلة عامر: - 2

 .138، 137ص، ص  1949جوان  1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر، 
 .72ص  المصدر السابقالطاهر عبد اهللا: -  4
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لة إلى مختلف العواصم العربیة منذ مارس و فقد كلف الحبیب بورقیبة للقیام بج
والتأیید، وقد أبدا العرب اهتماما وتعاطفهم مستقبل الحبیب بورقیبة لطلب الدعم  1948

ودارت بینهم مباحثات حول قضیة المغرب العربي واعتبروا أن القضیة المغاربیة جزء من 
 القضیة العربیة.

 1بادرت اللجنة المشاركة في التجمعات الدولیة.
لخطابي رسالة من الحكومة ذاع صیت اللجنة في مغارب األرض ومشارقها فقد تلقى ا    

نفوذكم الروحي الكبیر  اكومة هوشي منه ترجوكم أن تستثمرو الفیتنامیة مما جاء فیها" أن ح
بأن یرفض الذهاب إلى الفیتنام كما تطلب منكم أن  الشمالیة إفریقیا  جنودوتطلب من 

یتنام تدعو عمال الشحن إلى مقاطعة جمیع البواخر الفرنسیة، مع إخالص تمنیات شعب ف
من أجل استقالل إفریقیا الشمالیة ونجاح شعبي كم العظیم في حربه المقدسة ضد 

 2االمبریالیة الفرنسیة" 
وقد سعت اللجنة إلى تدویل القضیة المغاربیة من خالل إرسال مذكرة الى هیئة 

 و مما جاء فیها ما یلي : 1948االمم المتحدة في نوفمبر 
ئنات بشمال إفریقیا واالعتراف باستغالل المغرب إلغاء األنظمة االستعماریة الكا -

 األقصى تونس الجزائر.
انتخاب مجلس تأسیسي في كل البلدان الثالثة ووضع دستور دیمقراطي وتحدید  -

 المصالح المشروعة لألجانب القائمین بشمال إفریقیا ضمن السیادة الوطنیة.
  فیه تونس.والذي تغیبت  1949كذلك لقاء طنجة الذي عقد في شهر ماي 

                                                            
 .53، 52، ص ص المرجع السابقرضا میموني:  -1
 .91ص  : المرجع السابق،عبد السالم غازي-  2
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الل الفاسي عحمد شرشالي، ممثلین على الجزائر أما ـحمد الخضر والحاج مـوحضر م
  1ممثل للمغرب األقصى، لكنهم لم یتوصلوا إلى حل ونتائج ملموسة وقرارات عملیة.

بدأت مالمح االختالف الفكري واألیدیولوجي بین الوطنیون المغاربة تظهر في اتجاهین 
رئیس اللجنة عبد الكریم الخطابي الذي یؤمن ویدعو إلى العمل االتجاه األول یتزعمه 

الثوري والعسكري ومحاولة تجسیدها على أرض الواقع، خاصة بعد تطور األحداث في 
 بالد المغرب العربي.

أما االتجاه الثاني یؤمن بالحلول السلمیة والسیاسة القطریة یتزعمه رئیس حزب 
كانت له اتصاالت مع أعضاء من السفارة الفرنسیة و  2الدستور الجدید الحبیب بورقیبة،

المغربیون  استجاب له بعضالل الفاسي، عبالقاهرة، ولما عرفوا اتصاالته عینو بدال منه 
التونسیون من اللجنة وانحازوا إلى العمل السیاسي أمثال الرشید ادریس، وقد صارت و 

خصوصا فترة الخمسینات،  الخالفات شدیدة بین أعضاء مكتب المغرب العربي بالقاهرة
 3ووصلت هذه الخالفات إلى إقفال مكتب المغرب العربي مؤقتا.

األمین العام للجامعة العربیة ابیو جمع فیه عبد الكریم الخط 1951مارس  العاشر وفي
وزعماء األحزاب تبنوا فیه میثاقا قومیا وقعوا جمیعا اتفقوا فیها على عدم االنخراط في 

 4الوحدة الفرنسیة.

                                                            
د ط مؤسسة األبحاث العربیة دار الكلمة للنشر  1962، 1954 جبهة التحریر األسطورة والواقعمحمد حربي:  1

 .58ص  1983بیروت 
 .61، ص المرجع السابقمعمر العایب: -  2
 .55المرجع السابق ص  مكتب المغرب العربي،محمد بن عبود :-  3
 .55، ص 2009دار شاله للنشر والتوزیع، الجزائر  2ط  الثورة الجزائریة والجامعة العربیةاحمد بشیري: -  4
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تعززه اللجنة السیاسیة بانضمام وانخراط فئات شبانیة من الجزائر فیها أمثال أحمد بن بلة 
وعلي البهلوان والباهي األدغم وصالح بن یوسف وحسین آیت أحمد وشكلت اللجنة النواة 

 األولى لمیالد جیش التحریر.
فیه وفي األخیر یمكن القول أن لجنة تحریر المغرب العربي مثلت كیانا جمعت 

، ویرجع ذلك إلى مع العناصر الثوریة المغاربیة  ةواحد ةزعماء المغرب العربي تحت مظل
دئ ویعتبر القانون الرئیسي جهود عبد الكریم الخطابي الذي رسم میثاقا شمل عدة مبا

  .)1(للجنة

  1954- 1952ما بین العمل الثوري المبحث الثالث : 

 جبهة االتحاد والعمل المغاربیة .1
من محاوالت لتوجیه  ة الثالث االقطار المغاربیةباإلضافة إلى ما قدم لمشروع مغربه 

 1952فیفري  2في  جدیدةهذه األخیرة وتحریرها من قبضة االستعمار ظهرت محاوله 
بمنطقة " شاتي " بباریس قامت بتشكیل جبهة تحت اسم جبهة االتحاد والعمل المغاربیة، 

اربیة الحزب الدستوري والحزب الدستوري القدیم وحركة العدید من األحزاب المغ تضم
االنتصار للحریات الدیمقراطیة واالتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري وحزب االستقالل 

  1وحزب الوحدة المغربیة وحزب اإلصالح الوطني.
" وقد  :دوافع تأسیس هذه اللجنة وقالت حولحیث نشرت جریدة المنار مقاال       

 ةوحد وأكدالقمع وانتشارها وتعمیمها  أسالیبالحظوا تفاقم الحال بالمغرب العربي بتدعیم 

                                                            
مجلة تاریخ المغرب  األمیر عبد الكریم الخطابي و ظروف تأسیس لجنة تحریر المغرب العربي ،أكرم بوجمعة : -  )1(

  .187،الجزائر ، ص  5العربي ، ع : 
 .193،ص  المرجع السابقمؤمن العمري : 1
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الحالة الجدیدة في المغرب العربي وتكتل القوات االستعماریة  ةهبجامأهدافهم الوطنیة ول
  2جبهة االتحاد والعمل المغاربیة. إحداثهم لأعماوتنسیق 
روابط روحیة تاریخیة ب في إفریقیا الشمالیة الموحد وسیلة وسالح تعتبر الجبهة       

وجغرافیة ومصالح مشتركة للقضاء على الممارسات االستعماریة القمعیة في حق شعوب 
  3السیادة التامة. إلىالمنطقة وایصاله 
على میثاق جبهة االتحاد والعمل نص المغاربیة  الحركات الوطنیة  ولقد صادق ممثل

  المیثاق على:
  ب : تتعهد األحزاب والمنظمات الوطنیة بشمال أفریقیا الشمالیة : أوال
متابعة الكفاح ومضاعفاته في سبیل تحریر أفریقیا الشمالیة من جمیع أنواع  -1

دول دیمقراطیة  مإلى نظاالمتحدة  األمماالستعمار والوصول بأقطارها في دائرة میثاق 
  بسیادتها. متمتعة

داخل أفریقیا الشمالیة في المیدان الفرنسي  هدافاأللتحقیق هذه  هاتنسیق عمل -2
  والدولي.

  على ضوء الحوادث في الداخل والخارج. اإلفریقيالبحث دوریا في حالة الشمال  -3
باستثناء كل هیئة أخرى الزمة لتنفیذ  إفریقيتقرر تألیف لجنة اتحاد وعمل شمال  ثانیا :

  هذا المیثاق.
 حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة. :عن الجزائر -
 حزب الدستور الجدید حزب الدستوري القدیم. :عن تونس -

                                                            
 .1ص  16ع  جبهة مغربیه السنة األولىالمنار: بوزوزو : محمود -1
  .365، ص  2002مؤسسة الصحن الجزائر  2ط  1ج  مذكرات،محمد خیر الدین:  2
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 والمعدنیةحزب االستقالل حزب الشورى واالستقالل حزب الوحدة  :عن المغرب -
  1حزب اإلصالح المغربي. المغربیة

لقد شكلت هذه المبادرة بارقة أمل لدى شعب المغرب العربي في تحقیق وحدة 
تجربه مكتب المغرب العربي  إلیهسارت على النحو الذي انتهت  األمور أن إالكفاحه، 

ولجنه تحریر المغرب العربي بحیث لم تعرف جبهة االتحاد والعمل المغربیة أي نشاط 
الذي وجدت من أجله، لقد خیبت أعمال أولئك سیاسي أول عمل وطني یعمل في االتجاه 

علیها كأداة لتحقیق ما یصبو إلیه المغاربة من وحدة وتضامن وتعاون على  رآهمالذین 
صعید الكفاح ضد النظام االستعماري الغاشم وهو مظاهر واضحة في المقال الذي نشرته 

األسى الذي یشعر جریدة المنار على لسان" محمود بوزوزو" والذي یعید عن خیبة أمل و 
به كل وطني مغربي غیور على وحدة نضال المغاربي بفعل ما آل إلیه مصیر هذه 

فال یزالون  الجبهةالرجال الذین اتفقوا على االجتماع في هذه  أماالجبهة حیث قال".... 
والهیئات التي یمثلونها فال تزال قید الحیاة، أما برامج  األحزاب أمایرزقون  أحیاءالحمد هللا 

 أمالعمل أما النشاط أما الدعایة لدى الشعوب المغاربیة بتكوین فروع في كل قطر مغاربي 
  …..العمل في المیدان الخارجي باسم هذه الجبهة أو ما یدل على وجودها فال أثر له

  1…."لماذا؟ العلم هللا وأعضاء الجبهة
ود بوزوزو حول الجبهة في مقاله السابق: " ولم یظهر بعد هذا یضیف محم

االجتماع واالتفاق شيء في المیدان العملي في االتحاد الحقیقي تكون وال العمل المستمر 
انقض الجمیع بعده یحیي بعضهم بعضا  مائدةتبین فعل الجبهة لم تكن إال لقاء حول 

                                                            
 .3، ص 19السنة األولى، ع ، المنار میثاق الجبهةمحمود بوزوزو:  -1
 17، جریدة المنار، السنة الثانیة، العدد ذكرى األولى لتأسیس جبهة االتحاد والعمل المغربیةمحمود بوزوزو:  - 2

 .02ص  1953فیفري 
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لم نسمع بلقاء ثاني ألعضاء  اآلنالى تحیه طیبه على موعد لقاء أو على غیر موعد؟ و 
من أبها ون لمنح نزالآمالنا والتي ما  وانأعشناحینا من الظهر  أحالمناالجبهة التي داعبت 

  2….."فیها فما سبب جمودها؟ الجواب عند أعضائها
لم تحقق جبهة االتحاد والعمل المغاربیة نتائج مهمة ومكانه تصدي إلیه من خالل      

ینص على توحید الكفاح المغاربي، ومهما یكن فإنها تعتبر محطة من  میثاقها الذي
  .مل الوطني ولو على الصعید النظريمحطات االتفاق على توحید الع

  1954 میثاق لجنة تحریر المغرب العربي  .2
االتصاالت بین بن بلة و عبد الكریم الخطابي لتنسیق عمل من  لقد توالت العدید      

مشترك بین األحزاب الوطنیة ، حیث عقد قادة الحركات الوطنیة المغاربیة العدید من 
مصریین بطلب من الجامعة العربیة ، لتحدید طبیعة الكفاح  مسؤولیناالجتماعات مع 

  . )1(الذي یجب سلوكه لتحریر المغرب العربي 
 16في امحمد  و شقیقه عبد الكریم الخطابي محمد  حیث اجتمع فتحي الدیب مع 

، هدف االجتماع إلى البحث في تنظیم الكفاح ضد االستعمار الفرنسي مع  1954مارس 
، وتمت دعوة جمیع )2(تقدم توضیح للمساعدات المصریة لتحریر الشعب المغاربي 

بدار  1954أفریل  3لعقد اجتماع في  األحزاب السیاسیة المغاربیة خالل شهر مارس
  ،و قد حضره ممثلي األحزاب المغاربیة كالتالي : )3(األمانة العامة للجامعة العربیة 

                                                            
 .02، ص المصدر السابق ،محمود بوزوزو -1
  .201، ص  المرجع السابقمومن العمري :  -  2
  .23دار المستقبل العربي ، القاهرة ،ص  ، 1فتحي الدیب : عبد الناصر و الثورة الجزائریة ، ط -  3
  .24نفسه ، ص  -  4
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عالل الفاسي و عبد المجید بن جلول  عن حزب االستقالل المراكشي، : عن المغرب 
محمد حسن الوزان و معه أحمد بن سودة عن حزب الشورى و االستقالل و أحمد الهلیج 

المكي الناصري عن حزب الوحدة واالستقالل  إلىعن حزب اإلصالح بتطوان ، باإلضافة 
، واحمد بیوض الشعب الجزائريمحمد خیضر عن حزب بطنجة، كما حضره عن الجزائر 
  .)1(ممثل عن حزب البیان الجزائري 

عضوین من الشباب ممثلین للجنة المركزیة المنشقة عن  إلىكذلك  باإلضافة     
مصالي الحاج في حزب الشعب ، أما تونس فمثلها : علي البهلوان عن الحزب الدستوري 

  .  )2(الجدید و محمد صالح عن  الحزب الدستوري القدیم 
حیث كلف األمین العام للجامعة العربیة " عبد الحق حسونة " األمین العام " 

، استهل رئیس الجلسة )3(مصطفى عبد المنعم "، بترأس أشغال المؤتمر و تنسیق أعماله 
حدیثه عن األوضاع المزریة التي تمر بها شعوب المغرب العربي ، و أكد على ضرورة 

، انتهى االجتماع بالمصادقة على المیثاق الجدید )4(التنسیق لتحقیق االستقالل المطلوب 
  .)6( 1954أفریل  4یوم للجنة تحریر المغرب العربي 5

بإرادة مغاربیة فان لجنة  1948إن كانت لجنة تحریر المغرب العربي التي تأسست في 
كانت بإرادة الجامعة العربیة وعلى رأسها  1954تحریر المغرب العربي المؤسسة في 

جمهوریة مصر العربیة ذات االتجاه الناصري ، و هذا ما یدل على أن األحزاب المغاربیة 
                                                            

  .342الطیب لباز ، المرجع السابق ، ص   -  )1(
  .24، ص  المصدر السابقفتحي الدیب :  -  )2(
أصدقاء الثورة الجزائریة من اإلیمان بالقضیة الجزائریة إلى محمد الصالح بوقشور ، محمد لحسن زغیدي :  -  )3(

  .52، دار الهومة للطباعة والنشر و التوزیع ، الجزائر ، ص 1، ط 1962- 1954التجسید 
  .24، ص  المصدر السابقفتحي الدیب :  -  )4(

  .08انظر الملحق: رقم  - 5
  .203، ص  المرجع السابقمومن العمري :  -  )6(
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، وهذا  )1(لجامعة العربیة و الحكومة المصریة مالیا و سیاسیا قد استفادت كثیرا من دعم ا
المیثاق لم یكن أداة لتوحید العمل التحرري المغاربي ألنه كرس التوجه الى العمل القطري 

  المغاربي .

  اندالع الثورة الجزائریة و بعدها المغاربي  .3
حظیت الثورة الجزائریة باهتمام واسع في األوساط المغاربیة والشعبیة ، وكان      

، بدأت بجهود  )2(ترتیبات كبیرة مهدت لتفجیرها  1954الندالعها في الفاتح من نوفمبر 
النخبة الجزائریة التي عملت على توعیة الفرد الجزائري و إیقاظ ضمیره ، وتأكیده على 

من الشعب الجزائري البطل األوحد و حملوه حتمیة الثورة  ضرورة العمل المسلح و جعل
حیث لجأوا الى تكوین المنظمة الخاصة لتدریبهم عسكریا و تكوینهم سیاسیا و عقائدیا 

  .)3(لمجابهة االستعمار الفرنسي في جمیع المیادین 
كسرت  أثارت الثورة الجزائریة منذ اندالعها انعكاسات على الساحة المغاربیة ، التي     

حاجز الخوف و التردد وارتبطت بجیرانها من الشمال اإلفریقي ، حیث علق كفاحها 
السیاسي آماال عریضة على وحدة المغرب العربي بحكم الروابط و المصالح التي تجمع 

  .)4(شعوبه

                                                            
  .343الطیب لباز ، المرجع السابق ، ص  -  )1(
،  104، مجلة الثقافة تصدرها وزارة الثقافة واإلعالم ، ع :  البعد المغاربيالثورة الجزائریة و لحسن زغیدي :  -  )2(

  . 23أكتوبر ، ص 
، ص ص  2014، دار الحكمة ، الجزائر ،  2، ط : الثورة الجزائریة في عامها األول محمد العربي الزبیري  -  )3(

117،  118.  
،  2013، شمس الزیبان للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  1، ط  الثورة الجزائریة و المغرب العربيعبد اهللا مقالتي :  -  )4(

  .58ص 
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أكدت جبهة التحریر الوطني منذ اندالع الثورة على بعدها المغاربي الثوري ، لكسب      
، وقد برز )1(شعبي المغاربي و تفعیل صالتها و نشاطاتها بالقطار المغاربیة التضامن ال

و جاء فیه "إن  1954هذا التأكید في المیثاق األساسي للثورة وهو بیان أول نوفمبر 
الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلیة متحد حول قضیة االستقالل و العمل أما في 

مناسب لتسویة بعض المشاكل الثانویة التي من  أوضاعه الخارجیة فان االنفراج الدولي
بینها قضیتنا التي تجسد سندها الدبلوماسي خاصة من طرف إخواننا العرب المسلمین ، 
إن أحداث المغرب وتونس لها داللتها في هذا الصدد التي تمثل بعمق مراحل الكفاح 

الوطنیة من المأزق التحرري في شمال إفریقیا  ... و إن الوقت قد حان إلخراج الحركة 
الذي أوقعها فیه صراع األشخاص...لدفعها إلى المعركة الحقیقیة إلى جانب إخواننا 

  .  )2(المغاربة و التونسیون " 
تضاربت المواقف حول اندالع الثورة التحریریة بین مؤید ومعارض ومحاید ، فقد      

عبر عبد الكریم الخطابي عن موقفه الصریح من الثورة الجزائریة بعد عشرة أیام من 
اندالعها في نداء موجه إلى مجاهدي المغرب العربي عبر " صوت العرب " دعا فیه 

وقال "... المستعمرون )3(االستعمار الجائر  القادة الثوریین للوقوف صفا واحدا ضد
أجبرونا على االنفجار أیها األبطال المكافحون في تونس و الجزائر و مراكش ...أیها 
الجزائریون نحن جمیعا ما كنا نود في یوم من األیام أن تصل الحالة في شمال إفریقیا إلى 

رنسیین في الفتنة ... اتحدوا هذه المرحلة الدامیة ، ولكن رغبة جماعة المفسدین من الف
وكونوا صفا واحدا ولتتحد قلوبكم قبل أبدانكم واجعلوا من هذه الحركات التحرریة كفاحا 

                                                            
  58، المرجع السابق ، ص  : العالقات الجزائریةعبد اهللا مقالتي  - 211

  .02بیان أول نوفمبر ، ص  -  )2(
ر ،شمس الزیبان للنش 1،ط  1 المغرب و الثورة التحریریة الجزائریة ، جعبد اهللا مقالتي ، صالح لمیش  : -  )3(

  .2013والتوزیع ، الجزائر ، 
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وهذا ما یدل على تأكد الخطابي من صدق نوایا الثوار الجزائریین من  .)1(جماعیا ..."
المغاربیة التي  الكفاح الثوري و مقاومة االستعمار بالسالح و النار ، وقطع الشك لألحزاب

  . )2(كانت تشكك في عزیمة الجزائریین 
وما یالحظ أن الثورة الجزائریة هدفت إلى خدمة إستراتجیة توحید المعركة في       

المغرب العربي ، واعتبرت أن قضایا المغرب العربي الموحد یمثل قضیة واحدة وأملت في 
وب الثوري والعسكري هو وحده حل شامل یحقق استقاللها التام ووحدتها ، وأن األسل

  .)3(الكفیل بتحقیق االستقالل الشامل 
لقد عبر الشعب التونسي والمغربي عن تضامنه ومؤازرته للثورة الجزائریة منذ       

متخذا أشكاال عدة و أوجه مختلفة تمثلت في عقد  1954انطالقتها في غرة أول نوفمبر 
الشعب عن طریق المظاهرات اإلمداد اجتماعات و الدخول في إضرابات ، وتعبئة 

حیث خططت قیادات الثورة في بدایة اندالعها للحفاظ على مناطق الحدود  ،بالسالح  ...
الشرقیة و الغربیة الستغاللها كمنافذ في االتصال بالخارج و التزود باألسلحة ، وكان 

یون و المغاربة مسؤولوا الثورة في شرق البالد وغربها في اتصال دائم بإخوانهم التونس
   )4(لالستفادة من التسلیح و التموین و التمركز و جعلها مناطق عبور 

كما بادر الطلبة المغاربة الى احتضان الثورة الجزائریة من خالل تقدیم الدعم      
الضروري لها لدفع الغبن الذي یعاني منه الشعب ، وتجلى موقفهم البطولي في دعوة 

لجزائریین لحضور المؤتمر الطالبي المنعقد بالمغرب األقصى و اتحاد الطلبة المسلمین ا

                                                            
  .225، ص  المصدر السابقالفضیل الورتالني :  -  )1(
  .115، ص المرجع السابقعبد اهللا مقالتي ، صالح لمیش :  -  )2(
  .58، ص المرجع السابقعبد اهللا مقالتي : الثورة الجزائریة ،  -  )3(
  .61، ص العالقات الجزائریة عبد اهللا مقالتي :  -  )4(
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لقد وجه المؤتمرون مطالب أساسیة لكل من الحكومتین المغربیة و التونسیة ، تقوم على 
  . )1(دعم الثورة الجزائریة 

من خالل مما سبق نستنتج أن الكفاح المشترك عرف تطورات هامة في مسیرته       
الثوري وتجسیده خاصة بعد اندالع الثورة الجزائریة التي كسرت  ساهمت في ظهور الكفاح

ه لم یجد طریقالمغاربي وبالرغم أن المشروع الوحدوي  شوكة االستعمار والخروج من نیره،
  إال أنه استطاع تحقیق أهدافه قریبة المدى . للتجسید في ألرض الواقع، 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
                                                            

ن دار الحكمة للنشر ،  2، ط  1962-1954مواقف الدول العربیة من القضیة الجزائریة  مریم الصغیر : -  )1(
  .158 157 ،ص ص 2012الجزائر ، 
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  :خاتمة
بعـــد هـــذا البحـــث العلمـــي المتواضـــع المعنـــون ب البعـــد الوحـــدوي المغـــاربي فـــي نشـــاط 

(حــزب الشــعب الجزائــري، الحــزب الدســتوري التونســي، و حــزب األحــزاب المغاربیــة الــثالث 
والــذي تطرقنــا فیــه لمجموعــة مــن المحطــات الوحدویــة  1954-1937االســتقالل المغربــي) 

المغاربیة الداعیة لفكـرة الوحـدة منـذ مطلـع القـرن العشـرین الـذي شـهد تطـورات سیاسـیة أدت 
ســتعمار الــى غایــة انــدالع الثــورة إلــى تبلــور الفكــر السیاســي و القــومي العربــي لمواجهــة اال

  التحریریة الرامیة لفكرة النضال المشترك .

  ومن جملة ما تم التوصل الیه واستخالصه من موضوع هذا البحث ما یلي :

ســـاهمت العدیـــد مـــن المقومـــات والقـــیم األساســـیة فـــي بنـــاء وحـــدة المغـــرب العربـــي وتكـــریس  
الوحـــــدة بـــــین أبنـــــاء وشـــــعوب المنطقـــــة والتـــــي تعتبـــــر األرضـــــیة الصـــــلبة التـــــي نبتـــــت علیـــــه 

  المحاوالت الوحدویة على مدار أكثر من نصف قرن. 

م مـــن السیاســـات شـــكل انـــدالع الحـــرب العالمیـــة حـــدثا بـــارزا لشـــعوب المغـــرب العربـــي، بـــرغ
التعســفیة اال انهــا جعلــت المغاربــة یحتكــون بغیــرهم مــن الشــعوب و القــائهم نظــرة عــن كثــب 

  عما تعیشه هذه الشعوب مقارنة مع أحوالهم و أوطانهم .

اســتطاع شــهد المغــرب العربــي تأســیس العدیــد مــن األحــزاب السیاســیة المنادیــة باالســتقالل، 
دســتوري الحـــر، الــذي انشـــق بعـــد نفیــه الـــى الحـــزب عبــد العزیـــز الثعــالبي تأســـیس الحـــزب ال

اسس مصالي الحاج  في الجزائر حـزب الشـعب  الدستوري الجدید بزعامة لحبیب بورقیبة و
  الذي حافظ على مبادئ نجم شمال افریقیا االساسیة وهو المطالبة باالستقالل التام .
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شـــباب أمثـــال عـــالل ، امـــا الحركـــة الوطنیـــة بـــالمغرب األقصـــى فقـــد قادتهـــا مجموعـــة مـــن ال
الفاســـي ، عبـــد الخـــالق الطـــریس الـــذین عمـــدوا الـــى تأســـیس حـــزب االســـتقالل الـــذي طالـــب 

  باالستقالل التام .

عملت النخبة الوطنیة على تنسیق و تكثیـف العمـل السیاسـي و الدبلوماسـي مـن أجـل 
علـى  بلورة فكرة الوحدة المغاربیة ، وتمتین الـروابط و العالقـات بحیـث ال یمكـن فصـل قطـر

  قطر آخر ، و سعیها الى توحید الجهود للدفاع عن قضیتهم .

) ، إحــــدى أهــــم المحطــــات المهمــــة فــــي 1937-1926تعتبــــر تجربــــة نجــــم شــــمال إفریقیــــا (
ســـیرورة  العمـــل المشـــترك و التنســـیق لمواجهـــة االســـتعمار فـــي شـــمال إفریقیـــا و تجلـــى فـــي 

  نشاطه من خالل برامجه و جرائده و مطبوعاته ... .

حـدة المغــرب العربـي أثنــاء نضـال الحركــات االسـتقاللیة المغاربیــة عـرف آفاقــا جدیــدة ، إن و 
سعت من خاللها إلى مغربة الكفاح المشترك بشتى الوسائل بالرغم مـن األوضـاع المحیطـة 

  في تلك الفترة.

أصـــبحت القـــاهرة بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة ، خاصـــة بعـــد إنشـــاء الجامعـــة العربیـــة التـــي 
لقضایا المغاربیة الدوري الریادي في النضال الوحـدوي المغـاربي ، و فـي ظـل هـذه ساندت ا

األوضـــاع غیـــرت الحركـــات االســـتقاللیة مـــن أســـلوب نضـــالها إلـــى مســـتوى ارقـــي مـــن حیـــث 
توحید أسالیب الكفاح المشترك وهذا ما أكدته قرارات مؤتمر و مكتب المغـرب العربـي الـذي 

  ما و تعبیرا على مدى نضج المطالب الوطنیة .بتأسیسهما أصبح النضال أكثر تنظی

بعـــد وصـــول الخطـــابي إلـــى القـــاهرة و انضـــمامه إلـــى مكتـــب المغـــرب العربـــي ، عمـــل علـــى 
تثبیــت العمــل المســلح فأنشــأ لجنــة تحریــر المغــرب العربــي التــي تبنــت الكفــاح الثــوري ، لكــن 
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بعـاد لحبیـب بورقیبـة تباین إیـدیولوجیات زعمـاء  اللجنـة جعلهـم یقعـون فـي خالفـات انتهـت بإ
  من منصبه .

دفعا جدیدا للنضال المغاربي المشترك بالتنسیق مع  1954شكل اندالع الثورة الجزائریة 
المقاومة في تونس و المغرب .
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  01الملحق رقم:

  )1918-1876علي باش حامبا (

 
علي المحجوبي الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین، سلسلة التاریخ المصدر: 

   .33،ص1986،منشورات الجامعة التونسیة،تونس، 2والجغرافیا، ط 
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  02الملحق رقم:

  مصالي الحاج

  

  .252السابق، ص الحاج ،المصدر مذكرات مصاليالمصدر: 
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  03الملحق رقم:

  عبد العزیز الثعالبي

.134عبد اهللا الطاهر ، صالمصدر:   
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04 الملحق رقم:  

  مؤتمرات جمعیة طلبة شمال إفریقیا 

 

 
 

 

 

 

.134عبد اهللا الطاهر ، صالمصدر:   
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  05رقم :الملحق 

  فرحات حشات

  

 

  
.137عبد اهللا الطاهر ، صالمصدر:   
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  06الملحق رقم:

  

بعد انعقاد 1947لشهید صالح بن یوسف، جلولي فارس، سلیمان بن سلیمان، في القاهرة ا
مؤتمر الحركات التحریریة في المغرب العربي وظهر معه الى جانب صالح بن یوسف ، 

 عالل الفاسي ، ابراهیم طوبال، یونس درمونة ، مجموعة من المجاهدین.  
.144: عبد اهللا الطاهر ، صالمصدر  
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  07رقم :الملحق 

 عبد الكریم الخطابي زعیم حرب الریف 

 
.146: عبد اهللا الطاهر ، صالمصدر  
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  08: الملحق رقم

  1954میثاق لجنة تحریر المغرب العربي 
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.31-29فتحي الدیب : المصدر السابق ، ص : المصدر  
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 .2013د ط، دار الشطایبي، بوزریعة، 
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 للنشـر الزیبـان شـمس ، 1 ط ، العربـي المغرب و الجزائریة الثورة:  مقالتي اهللا عبد .23
  .2013 ، الجزائر ، والتوزیع

،ط  1الجزائریـة ، ج  عبد اهللا مقالتي ، صالح لمـیش  : المغـرب و الثـورة التحریریـة .24
 .2013،شمس الزیبان للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  1
عبید خالد: مكتب المغرب العربي، كلیة العلوم واآلداب والفنـون واللسـانیات، منوبـة،  .25

  .1989تونس، 
العقاد صالح: المغرب العربي الدراسة في تاریخـه الحـدیث وأوضـاعه المعاصـر، ط  .26

  .1980القاهرة، نجلو المصریة، ، مكتبة اال1
المغاربیــة للطباعــة  1علــي الصــغیر عمیــرة: الیوســفیین وتحریــر المغــرب العربــي ط ، .27

  . 2007واإلشهار، تونس ،
،دار الخلدونیـة 1عویمر مولود :أعالم وقضـایا فـي التـاریخ اإلسـالمي المعاصـر ،"ط .28

  .2007،الجزائر ،
احلي، ط ، تـر : حمـادي السـ1856-1881القصاب احمد: تاریخ تونس المعاصر  .29

  .1986، الشركة التونسیة للنشر والتوزیع، تونس، 1
، تـع : عبـد الحمیـد  1934-1904المحجوبي علي:جذور الحركة الوطنیة التونسـیة  .30

  .1949والفنون، بیت الحكمة، تونس ،،المجمع التونسي للعلوم  واآلداب  1الثاني، ط 
لجزائریــــة مــــن محمــــد الصــــالح بوقشــــور ، محمــــد لحســــن زغیــــدي : أصــــدقاء الثــــورة ا .31

، دار الهومـة للطباعـة  1، ط 1962- 1954اإلیمان بالقضیة الجزائریة إلـى التجسـید 
  .والنشر و التوزیع ، الجزائر 

)، ط 1963 -1926محمد أمزیان: محمـد بـن عبـد الكـریم الخطـابي آراء ومواقـف ( .32
  .2002، منشورات اختالف، مطبعة كوثر، الرباط، 1

 .األمیر عبد الكریم في مصرمحمد سالم أمزیان: قصة نزول  .1
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، مركــــز 1الحركــــات الوطنیــــة و االســــتعمار فــــي المغــــرب العربــــي ، طمحمــــد مــــالكي ،  .2
 .1993، دراسات الوحدة لعربیة، بیروت

، الـــدار 1، ط1958-1918مختـــار نـــزار :وحـــدة المغـــرب العربـــي الفكـــرة والتطبیـــق  .33
  .2011التونسیة للكتاب، تونس، 

 2، ط  1962-1954مریم الصغیر :مواقـف الـدول العربیـة مـن القضـیة الجزائریـة  .34
 . 2012ن دار الحكمة للنشر ، الجزائر ، 

، 1، ط 1مقالتـي عبـد اهللا : العالقــات الجزائریـة المغاربیـة إبــان الثـورة الجزائریــة، ج  .35
  .2013دار بوسعادة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، الـــــدار 1873-1958لحســـــین  حیاتـــــه اثـــــاره  مواعـــــدة محمـــــد : محمـــــد الخضـــــر ا .36
  .م1974التونسیة للنشر، 

.دیــوان 1962، 1830هـالل عمـار: ابحـاث ودراسـات فـي تـاریخ الجزائـر المعاصـر  .37
  .1995المطبوعات الجامعیة الجزائر، 

ـــوفمبر  .38 ـــان ثـــورة ن ـــة الجزائـــریین اب ، د ط، الفومیـــك، 195هـــالل عمـــار: نشـــاط الطلب
  .الجزائر

-1830اســة االســتعماریة مــن خــالل مطبوعــات حــزب الشــعب یحــي بــوعزیز: السی .39
  .ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیو 1954

، 1یحــي جــالل :المغــرب الكبیــر الفتــرة المعاصــرة وحركــات التحریــر واالســتقالل، ط  .40
  .1996دار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة ،

 المراجع بالفرنسیة  .1
1. Regole le Tourneau , évolution , politique de l’Afrique du nord 

musulmane 1920-1961, librainearmandgolin , paris ,1962 . 
2. -Paul Balta ،Le Grand Maghreb Des Independences à l’an 2000, 

La PHlani, E N A G, Alger, 1990 .   
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IV. : الرسائل واألطروحات الجامعیة 
 الجامعیة:الرسائل  .1

)، دراســــة 1930-1900حركــــة الشــــبان الجزائــــریین والتونســــیون (  :الجمعــــي خمــــري- .1
  .تاریخیة سیاسیة مقارنة، اطروحة لنیل دكتوراه، جامعة قسنطینة

بــن عبــد المــومن إبــراهیم : التوجهــات الوحدویــة فــي أدبیــات الحركــات الوطنیــة المغاربیــة  .2
)  ، مــــذكرة مقدمــــة لنیــــل درجــــة الــــدكتوراه فــــي تــــاریخ 1954-1920الجزائــــر أنموذجــــا(

الحركات الوطنیة المغاربیة ،قسـم التـاریخ ،كلیـة العلـوم االجتماعیـة و اإلنسـانیة، جامعـة 
  . 2017تلمسان ،

ار ، د2لطـــاهر: الحركــــة الوطنیـــة التونســــیة  رؤیـــة شــــعبیة وقومیـــة جدیــــدة، طعبـــد اهللا ا .3
  .المعارف للطباعة والنشر، تونس

العمري مومن ، شعار الوحدة ومضامینه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الـوطني،  .4
  .2005أطروحة دكتوراه في التاریخ، جامعة منتوري قسنطینة، 

افریقیـــا، المســـلمین ودورهـــا فـــي الحركـــة الوطنیـــة عوایـــب لخضـــر: جمعیـــة طلبـــة شـــمال  .5
، أطروحـــــــة لنیـــــــل شـــــــهادة ماجیســـــــتر فـــــــي تـــــــاریخ الحـــــــدیث 1955-1927الجزائریـــــــة 

  .234، ص2007والمعاصر، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة الجزائر، 
فوزیة: مولوج الوحدة في برامج وخطط األحزاب المغاربیة الثالث (حـزب جبهـة التحریـر  .6

 – 1958لوطني، حـزب االسـتقالل المغربـي، التجمـع الدسـتوري الـدیمقراطي التونسـي) ا
، مـــذكرة ماجســـتیر فـــي العلـــوم السیاســـیة والعالقـــات الدولیـــة، تخصـــص دراســـات 1959

  .2011-2010، 3مغاربیة، جامعة الجزائر
، 1954-1934قــــدادرة شــــایب: الحــــزب الدســــتوري الجدیــــد وحــــزب الشــــعب الجزائــــري  .7

 ..2005ة، اطروحة دكتوراه، جامعة منتوري ،قسنطینة ،دراسة مقارن
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ـــــة  .8 ـــــوطنیتین الجزائری ـــــالحركتین ال لبـــــاز الطیـــــب: عالقـــــات حـــــزب االســـــتقالل المغربـــــي ب
، أطروحـــــــة مقدمـــــــة لنیـــــــل شـــــــهادة دكتـــــــوراه، كلیـــــــة العلـــــــوم 1954- 1944والتونســـــــیة 

  .االجتماعیة واإلنسانیة، جامعة الجزائر
میمــوني رضــا : دور الــوطنیین المغاربــة فــي حركــة تحریــر تــونس و الجزائــر مــن نهایــة  .9

الحرب العالمیة الثانیة إلى غایة االستقالل ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة  في التـاریخ 
الحـــدیث و المعاصـــر ،كلیـــة العلـــوم اإلنســـانیة و االجتماعیـــة ،شـــعبة التـــاریخ ، جامعـــة 

  .الحاج لخضر باتنة 
V. وریات والمجالت الد 

وبدایـة نشـاط مكتـب  1947أمحمد بن عبود، جـاك كـاني: مـؤتمر المغـرب العربـي سـنة  .1
المغـــرب العربـــي فـــي القـــاهرة، عملیـــة ابـــن عبـــد الكـــریم، المجلـــة التاریخیـــة المغاربیـــة، ع 

 .1982، جوان 25-26
الـى مـارس 1943امري مرسال: نشـاط المغـرب العربـي ببـرلین مـن اواخـر شـهر اكتـوبر  .2

  .1977، مستخرج من المجلة المغاربیة ، عدد خاص ، شهر ینایر ،  1945
البشاري خلیدة ، " البعد الثقافي والدیني للدول المغرب العربي، ودوره في تعزیـز الوحـدة  .3

 23، 47، ع:21المغاربیـــــــــة والصـــــــــمود امـــــــــام التحـــــــــدیات اإلقلیمیـــــــــة ووالدولیـــــــــة "، م:
  .2019نوفمبر

ـــ .4 )، 1954-1947ي، النشـــاط الوحـــدوي وتحدیاتـــه(بـــودن غـــاني: "مكتـــب المغـــرب العرب
  .، جامعة ابن خلدون، تیارت5مجلة تاریخ المغرب العربي، ع 

 1947بوزیدي عمر:"جهود جامعة الدول العربیة في دعم مكتب تحریر المغرب العربـي .5
  .،ع - 2 -م " ، مجلة تاریخ المغرب العربي ،جامعة الجزائر1949-

بـــي بالقـــاهرة مـــن اإلئـــتالف إلـــى اإلخـــتالف، مجلـــة جـــالوي ســـعید: مكتـــب المغـــرب العر   .6
  . 2016دیسمبر  21معارف،  جامعة البویرة ،ع :
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، المجلـــة المغاربیـــة  1938-1937خالـــد بوهنـــد : حـــزب الشـــعب مـــن خـــالل منشـــوراته  .7
للدراســـــات التاریخیـــــة و االجتماعیـــــة ، جامعـــــة الجیاللـــــي الیـــــاس ، الجزائـــــر ، جـــــوان ، 

2006 . 
المكتـــب المغـــرب العربـــي ببـــرلین (مـــن اواخـــر شـــهر اكتـــوبر الرویســـي یوســـف : نشـــاط  .8

ـــة التاریخیـــة المغاربیـــة ، ع19945الـــى مـــارس 1943 ،  1977، جـــانفي 7.8)، المجل
  .تونس 

المركــز الــوطني  1عــامر رخیلــة: الثــورة الجزائریــة والمغــرب العربــي مجلــة المصــادر ع،  .9
 .1949جوان  1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، 

، 3العربـي محمـد المسـاري ، مــع الجزائـري محمـد علــي الحمـامي، مجلـة التــاریخ، ع  .10
   .د س ،المعهد العالي للثقافة األمازیغیة

لحســـن زغیـــدي : الثـــورة الجزائریـــة و البعـــد المغـــاربي ، مجلـــة الثقافـــة تصـــدرها وزارة  .11
 .، أكتوبر  104الثقافة واإلعالم ، ع : 

، مطبعـــة 1947فبرایـــر  22إلـــى  15المنعقـــد بالقـــاهرة مـــن  مـــؤتمر المغـــرب العربـــي .12
الحـــي الثقـــافي الـــدولي، الجیـــزة، صـــدر عـــن مكتـــب المغـــرب العربـــي بالقـــاهرة وكـــان فـــي 

  .1947رصید الشیخ المهدي التلیلي، مصر، 
VI.  الملتقیات العلمیة 

الغازي عبد السالم: مواقف األمیر محمد بن عبد الكریم الخطابي السیاسیة من خالل  .1
لجوء محمد بن عبد الكریم أعمال الملتقى الدولي حول اباته وبیاناته، كتعض ب

 2004یولیو  29و  28، الوطنیة والدولیة الخطابي إلى مصر األبعاد والدالالت
  .2004للطبع والنشر ، المغرب ، مركز طارق بن زیاد ،
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بالقاهرة، جیش المتزكي نوال: األحزاب الوطنیة المغاربیة ومكتب المغرب العربي  .2
، أعمال ملتقى الدولي حول جیش تحریر المغرب 1955-1948التحریر المغاربي 

 .2004،  مؤسسة بوضیاف ، 2001ماي  12-11العربي ، یومي 
الهاشمي الطود عبد السالم: جذور التنسیق، شهادة مؤسس، أعمال الملتقى  الدولي  .3

،مؤسسة محمد 2007ماي  11/12حول جیش تحریر المغرب العربي ، یومي 
  . 2004بوضیاف ،

VII.  الموسوعات والمعاجم 
.،دط،  المؤسسة العربیة للدراسات3الوهاب الكیالي : موسوعة السیاسة ،جعبد  .1
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 الملخص :
یعـــالج موضـــوعنا الموســـوم "البعـــد الوحـــدوي المغـــاربي فـــي نشـــاط االحـــزاب المغاربیـــة 
الــــثالث حــــزب الشــــعب الجزائــــري، الحــــزب الدســــتوري الجدیــــد التونســــي ، حــــزب االســــتقالل 

المحــاوالت الوحدویــة فــي المغــرب العربــي التــي ســعت "  أحــد أهــم 1954 -1937المغربــي 
الى توحید النضال السیاسي المغاربي الذي تجسد في نشاط الحركات االستقاللیة المغاربیـة 
التـــي عملـــت جاهـــدة علـــى تنســـیق عملهـــم النضـــالي المشـــترك اثنـــاء الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة 

المغــــرب العربــــي ولجنــــة فــــي تثمــــین جهــــودهم مــــن خــــالل إنشــــائهم مكتــــب  اوبعــــدها اجتهــــدو 
  التحریر المغرب العربي للقاهرة.

 المغرب العربي ، الحزب الدستوري الجدید ، حزب الشعب الجزائري الكلمات المفتاحیة : 
  لجنة تحریر المغرب العربي .، الحركات االستقاللیة  ، 

Summary      

       Our topic is about “The Maghrebi Awareness Dimension in the Activities 

of the three Maghrebi parties: The Algerian People's Party, the new Tunisian 

Constitutional Party and the Moroccan Independence Party”. It treated one of 

the most important attempts of unification in the Maghreb that aimed at 

unifying it’s political system. This appeared in the activity of the Moroccan 

independence movements that worked hard to arrange their common struggles 

during World War II. After that, they established the Arab Maghreb Office 

and the Maghreb Liberation Committee in Cairo.  

Résumé 

     Notre sujet s’intitule «La Dimension de Conscience dans les Activités des 

trois Partis Maghrébins: le Parti Populaire Algérien, le Nouveau Parti 

Constitutionnel Tunisien et le Parti de l'indépendance du Maroc». Il a traité 

l'une des tentatives les plus importantes d'unification au Maghreb visant à 
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unifier son système politique. Cela est apparu dans l'activité des mouvements 

indépendantistes marocains qui ont travaillé dur pour organiser leurs luttes 

communes pendant la Seconde Guerre mondiale. Après cela, ils ont créé le 

Bureau du Maghreb arabe et le Comité de libération du Maghreb au Caire.  

  


