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معهد جمال                                                                                                                              ميساوي

دراسة نص : الحركة الوطنية التونسية أثناء الحرب العالمية الثانية
´´...  إن   ما طرأ على الهيكلة  الحزبية من اعتقالات واسعة النطاق جعلني في  مقدمة المناضلين. وبمجرد انطلاق يدي للعمل الحزبي بادرت بتكوين الديوان السياسي السابع للحزب الدستوري التونسي الجديد ... 
كان أول همنا أن نحاول قدر المستطاع الاستفادة من تجربة من سبقنا وأن نتجنب الأخطاء وأن نعدد ألوان المقاومة لمجابهة الاستعمار الذي لم يفقد من حدته رغم التطورات السلبية التي شهدتها فرنسا في الحرب... 
ففي يوم 19  جوان 1942  ... اعتلى العرش الحسيني محمد المنصف باي وقد كان معروفا بوطنيته وانتمائه للحزب الحر الدستوري ... ومنذ الأيام الا ولى لتوليه أخذ يعمل على تقوية الروح الوطنية في الشعب ودافع عن كرامة عرشه وعن مقومات السيادة التونسية... وتبنى المطالب التي مافتئ الحزب يقدمها للحكومات الفرنسية المتعاقبة دون جدوى. 
وقد أثارت مواقف المنصف باي ومطالبه حفيظة المقيم العام الفرنسي الأميرال ايستيفا ... ومن المساعي التي قام بها الملك الجديد الذي أبلغناه ة وضعنا ونحن معتقلون بالسجن  الحصول على إطلاق سبيل المعتقلين الدستوريين لكن الأميرال ايستيفا... وحكومة فيشي  لم يوافقا على ذلك إلا بعد الاحتلال الألماني لتونس في 11 نوفمبر 1942 

إن أيام الاحتلال المحوري لتونس كانت أياما عصيبة . . . لكنها أسفرت عن إيجابيات. فقد تمكنا من العودة إلى الحرية و من إنعاش الحركة الوطنية و تقويتها بعد الدفع الذي حققه الملك المنصف باي منذ اعتلائه العرش وضغطنا ضغطا متواصلا على السلط حتى أعادت المبعدين في فرنسا والمعتقلين في سجونها . . . 
لاشك أن الحوادث باغتت الملك محمد المنصف وهو في بداية عهده يحاول استرجاع هيبة سلطته وتخليص السيادة التونسية مما نالها خلال سنوات الحماية من بسط للنفوذ الفرنسي المباشر تجاوزا ا لمعاهدة باردو. وقد حاول أن يلازم موقف الحذر والحياد ولم يتعاون مع سلط المحور التعاون الذي كانت تطالب به . . . 
انتصر الحلفاء على المحور في معركة شمال إفريقيا انتصارا لا رجعة فيه ( ماي  1943 ). . . وكانت أول خطة لتأكيد النفوذ الفرنسي خلع الملك محمد المنصف وإبعاده وشن حملة اضطهاد. واسعة النطاق ضدّ الوطنيين اللذين لم يكن ذنبهم سوى إثبات وجودهم أثناء الاحتلال المحوري كما سيثبتون وجودهم بعد ذلك.
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حكومة فيشى : حكومة تشكلة بفرنسا فى جوان 1940 بقيادة المار يشال بيتان إثر دخو ل الألمان لفرنسا و اتخذت من مدينة فيشي مترا لها 
  الرشيد ادريس (1917 -2009) أحد مناضلي الحزب الدستوري الجديد ء تولى قيادة الديوان السياسي  السابع   بين شهري جانفي وجوان 1941 ( كما برز نشاطه في التعريف بالقضية التونسية في المهجر بين 1943 و 1955

أدرس النص مستعينا بالأسئلة التالية : 
 أبرز انطلاقا من النص مظاهر نشاط الحزب الحزب الدستورى الجديد من نهاية أحداث أفريل 1938 إلى تاريخ دخول جيوش المحور للبلاد التونسية . 
  وضح بالاعتماد على النص سياسة المنصف باي تجاه السلط الاستعمارية وتأثيرها في العمل الوطني التونسي
	 بين مظاهر تطور العمل الوطني التونسي من تاريخ خلع المنصف باي عن العرش و نفيه إل حدود 1945.



 


