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الحماية الفرنسية عمى تونس عام 1881
والموقف العثماني واألوربي منها
FRENCH GARRISON ON TUNISIA IN 1881
AND THE OTTMANS AND EUROPEAN ATTITUDE

أ.م.د محمد عصفور سممان
كمية التربية لمعموم اإلنسانية

ممخص
تعود األطماع الفرنسية في تونس إلى عيد بعيد  ،ففي عاـ  1270ـ قاد ممؾ
فرنسا لويس التاسع حممة عسكرية لمسيطرة عمى تونس كاف مصيرىا الفشؿ  ،بعدىا
تمكنت فرنسا في عاـ  1685ـ مف فرض معاىدة عمى تونس تخوليا أحقية االمتياز
عمى بقية الدوؿ األخرى .
وبعد االحتالؿ الفرنسي لمجزائر عاـ

 1830ـ أولت فرنسا اىتماماً خاصاً

لتونس التي عدتيا امتداداً لمجزائر مف الجية الشرقية  ،وأخذت فرنسا تختمؽ الذرائع

الحتالؿ تونس  .فكانت المشاكؿ عمى الحدود الجزائرية – الفرنسية ىي التي أعطت
الحجة لفرنسا في حشد قواتيا العسكرية لمدخوؿ الى األراضي التونسية
طمب باي تونس مف الحكومة الفرنسية حؿ مشاكؿ الحدود ودياً  ،ومعاقبة

المشاكسيف مف قبمو  .لكف فرنسا رفضت ذلؾ  ،عندىا أرسؿ حاكـ تونس برقية إلى
الحكومة العثمانية طمب فييا التدخؿ الحتواء المشكمة  ،الف تونس كانت تابعة (
اسميا ) لمدولة العثمانية .
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تحركت الدبموماسية العثمانية لمحيمولة دوف دخوؿ القوات العسكرية الفرنسية الى
تونس ،فطمبت الحكومة مف سفرائيا في عواصـ الدوؿ الكبرى األوربية معرفة موقؼ
حكوماتيا مف ىذه االزمة ولكف دوف نتيجة إيجابية  ،مما شجع الحكومة الفرنسية
عمى إصدار األوامر لقواتيا لدخوؿ األراضي التونسية وفرض معاىدة الحماية عمى
باي تونس في  12مايس  1881ـ .

تمهيد
أف عالقات تونس بفرنسا ترجع الى عيد بعيد  ،إذ بفضؿ المعاىدات التي
وقعيا السمطاف سميماف القانوني ( )1566-1520ـ مع فرنسا جعمت األخيرة تحصؿ
عمى إمتيازات اقتصادية وسياسية وقانونية في الدولة العثمانية( . )1
وكاف القنصؿ الذي اعتمده ممؾ فرنسا في تونس عاـ  1577ـ تماشيا مع بنود
معاىدة االمتيازات لو الحؽ في تمثيؿ المسيحييف الذيف ال يستطيعوف أف يقوموا باي
تفاوض مع الدولة العثمانية اال تحت العمـ الفرنسي

()2

.

وعندما كانت تجدد المعاىدات التي حصمت فييا فرنسا عمى االمتيازات في
الدولة العثمانية  ،كانت تضاؼ بنود تتصؿ بشماؿ افريقيا  .ففي معاىدة عاـ
1604ـ اضيفت بنود أعطت لفرنسا حؽ معاقبة القراصنة إذا لـ يحترـ ىؤالء شروط
المعاىدات  .وبذلؾ حصمت فرنسا مف الدولة العثمانية  ،التي كانت ليا السيادة عمى
شماؿ افريقيا  ،عدا مراكش  ،حؽ معاقبة قراصنة المغرب العربي بنفسيا

()3

 .وقد

مكنيا ذلؾ بالنتيجة مف الرجوع الى السمطات المحمية في تمؾ الواليات دوف االلتجاء
الى السمطاف العثماني .
وفي اواخر القرف السابع عشر انتيجت فرنسا  ،غير الراضية عف مواقؼ حكاـ
تونس  ،سياسة العقاب تجاىيا واستمرت ىذه السياسة حتى الثالثيف مف اذار
1685ـ وىو التاريخ الذي تمكنت فيو فرنسا مف فرض معاىدة عمى تونس تخوليا
احقية االمتياز عمى بقية الدوؿ االخرى

(. )4
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وفي خالؿ القرف الثامف عشر كانت تتجدد المعاىدة كمما تغير باي تونس
( الحاكـ ) ،وخاللو تبنت فرنسا سياسة معاممة حكومات المغرب العربي عمى أساس
استقالليا  .غير أنو إباف الحممة الفرنسية عمى مصر عاـ

 1798ـ اعمف الباي ،

بأمر مف السمطاف العثماني  ،الحرب عمى فرنسا ورفض عقد الصمح معيا قبؿ أف
يقوـ بذلؾ السمطاف

()5

 .وبعد االنسحاب الفرنسي مف مصر وعودة العالقات

الطبيعية مع الدولة العثمانية استرجعت فرنسا مكانتيا التقميدية في والية تونس
بموجب معاىدة  15تشريف الثاني  1824ـ إذ حصمت عمى امتيازات جديدة في
الوالية حتى أف الباي تبنى موقفا عطوفا تجاه فرنسا في الحرب الفرنسية
الجزائرية

(. )6

وبعد االحتالؿ الفرنسي لمجزائر عاـ

–

 1830ـ أولت فرنسا اىتماما

خاصا لتونس التي عدتيا امتدادا لمجزائر مف الجية الشرقية .
أما العالقات العثمانية

– التونسية فانو منذ استيالء العثمانييف عمى تونس

عاـ  1574ـ فقد حكميا  ،البيمرباي  ،الذي عيف مف قبؿ السمطاف العثماني  .وفي
المدة ما بيف  1590ـ وعاـ  1705فقد تولى البايات السمطة المدنية والعسكرية في
تونس التي أصبحت تتمتع باستقالؿ داخمي مع ضماف موافقة السمطاف  .أما
البيمرباي فقد كاف ممثال لمدولة العثمانية

()7

وكانت تونس تحصؿ عمى مساعدة الدولة العثمانية عند حاجتيا لمجيش  ،أما في
حالة الحرب فاف الوالية كانت ترسؿ قواتيا أحيانا  ،البرية والبحرية  ،لالنضواء
تحت القيادة العسكرية المباشرة لمعثمانييف  .وعموما كانت تونس قد اتبعت سياسة
الدولة العثمانية الخارجية  .أما نفوذ السمطاف فمـ يكف محؿ جدؿ ونقاش إال أف ذلؾ

تغير بعد االحتالؿ الفرنسي لمجزائر (. )8

احتج السمطاف العثماني عمى االحتالؿ الفرنسي لمجزائر وحاوؿ بادئ األمر
استرجاعيا بالمفاوضات السياسية  .وأماـ فشؿ ىذا المسعى فكر في استعماؿ القوة
لتحقيؽ ىذا اليدؼ  ،والعمؿ عمى وضع حد لشبو االستقالؿ الذي كانت تتمتع بو كؿ
مف والية طرابمس الغرب ووالية تونس  .فبالنسبة لألولى أرسؿ أسطوال عثمانيا بقيادة
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 1835ـ عف حكـ طرابمس الغرب ،

نجيب باشا أبعدت األسرة القرمانمية عاـ

وأصبحت الوالية حينذاؾ تحت اإلدارة المباشرة لمسمطاف العثماني حتى الغزو
اإليطالي عاـ  1911ـ

()9

 .وبدأت الدبموماسية العثمانية العمؿ عمى محاولة الحاؽ

تونس باإلدارة العثمانية المباشرة إذا ما سمحت الظروؼ بذلؾ .
وخالؿ تمؾ المحاوالت اعمنت فرنسا بحزـ أنيا ستعارض أي تغيير يدخؿ عمى
الوضع القائـ في تونس  ،وأنيا ستمتجئ الى استعماؿ القوة إذا ما اضطرت الى ذلؾ
 .وبالفعؿ كاف كمما تحرؾ األسطوؿ العثماني باتجاه تونس  ،كاف االسطوؿ الفرنسي
ىو االخر قد اقمع مف ميناء طولوف لمجابيتو أو لمرسو في ميناء حمؽ الوادي

()10

.

وبذلؾ عممت فرنسا تحت حجة الدفاع عف الوضع القائـ في تونس جيد طاقتيا
حتى عاـ  1881ـ لمقضاء عمى النفوذ العثماني بتونس لتحؿ محمو في الوقت
المالئـ .
الخطط الفرنسية الحتالل تونس
بعد ما اتخذت الحكومة الفرنسية  ،في اواخر شباط  1881ـ  ،قرارىا بالتدخؿ
في تونس لـ يبؽ ليا اال العثور عمى حجة لتبرير التدخؿ المسمح في األراضي
التونسية  ،ومف تمؾ الحجج أف أبناء الجالية الفرنسية في تونس رفعت مذكرة الى
حكومتيا بتأريخ الرابع عشر مف اذار

 1881ـ تشكو فييا حكومة تونس وتطالب

بالتدخؿ لحماية "حقوقيـ وأمواليـ وكرامتيـ"

()11

 .وكانت مشاكؿ الحدود التونسية -

الجزائرية ىي أحسف وسيمة يمكف أف تتخذىا فرنسا كذريعة لمتدخؿ في شؤوف باي
تونس محمد الصادؽ (  . ) 1882 -1859وبتاريخ الثالثيف مف اذار

 1881ـ

حدث اشتباؾ عمى الحدود بيف القبائؿ  ،توغمت فيو قبائؿ تونسية داخؿ حدود الجزائر
مما أعطى لفرنسا الحجة لمتدخؿ في الشأف التونسي

()12

.

وعندما استشير بسمارؾ  ،مستشار المانيا  ،حوؿ خطة فرنسا لمتدخؿ في
االراضي التونسية  ،أعطى موافقتو وتأييده الكامؿ لمتدخؿ الفرنسي  ،إذ اتضح أف
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بسمارؾ أصبح آنذاؾ اشد حماسا في تأييده لفرنسا مف أي وقت سبؽ
حكومة بريطانيا فقد ترددت أكثر مف أي وقت مضى
ليست ليا حميؼ  ،فمـ يحسب ليا حساب آنذاؾ

()14

(. )15

( .)13أما

 .بينما ايطاليا  ،التي

قاـ جوؿ فيري (  ) Jule ferryرئيس وزراء فرنسا (

) 1885 - 1880

المتحمس الحتالؿ تونس  ،بإعالـ البرلماف الفرنسي بحادث توغؿ القبائؿ يوـ الرابع
مف نيساف  1881ـ وطالب بتخصيص اعتماد مالي لمقياـ بعممية عسكرية " بحجة
ردع القبائؿ " عمى الحدود التونسية (. )16

أما باي تونس فإنو  ،عندما سمع بحادث توغؿ القبائؿ والموقؼ الفرنسي مف
الحادث  ،أمر بالتحقيؽ مقترحا معاقبة الجناة بإرساؿ قوات تونسية لمحاسبتيـ  ،غير
أف الحكومة الفرنسية رفضت ذلؾ واعممت الحكومة التونسية أنيا ستعمؿ عمى معاقبة

المعتديف بنفسيا .وأخذت تحشد الجيش الفرنسي عمى الحدود التونسية (. )17

وبسبب اصرار الحكومة الفرنسية عمى التدخؿ لمعاقبة افراد القبائؿ اضطر باي
تونس في الثامف مف نيساف  1881ـ إخبار قناصؿ الدوؿ المعتمديف بتونس بقرار
التدخؿ الفرنسي في الشؤوف الداخمية لواليتو  ،كما اخبر الباي السمطاف عبد الحميد
الثاني (  ) 1909-1876بمجريات األمور مطالبا الباب العالي بالقياـ بدور فعاؿ
وسريع إليقاؼ القرار الذي اتخذتو الحكومة الفرنسية  ،وبذلؾ اخذت ىذه المسألة
المحمية طابعا عالميا

()18

.

الموقف العثماني والموقف الدولي من حشود الجيش الفرنسي:
عندما شاع خبر حشود القوات الفرنسية عمى الحدود التونسية طالب عاصـ باشا
وزير الخارجية العثماني مف السفيريف العثمانييف  ،اسعد باشا في باريس وموسروس
باشا في لندف  ،الحصوؿ عمى معمومات حوؿ األحداث وكذلؾ وجيات نظر
الحكومتيف الفرنسية والبريطانية بخصوص ذلؾ  ،مع إرساؿ مبعوث مف الباب العالي
الى روما لبياف موقفيا

()19

.
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وكانت األنباء التي وصمت مف لندف وباريس وروما تستبعد فكرة احتالؿ فرنسي
لتونس  .فأنباء لندف حممت تأييدا بريطانيا بعدـ االحتالؿ الفرنسي لتونس  ،وروما
أثارت فكرة رد فعؿ مشترؾ لمحكومتيف االيطالية والبريطانية وأنيما ال تعارضاف
ارتباط الوالية التاريخي بالباب العالي

()20

 .وعميو يكوف مف الالئؽ أخذ المبادرة

بدعوة باي تونس رسميا أف يعمؿ عمى انزاؿ عقاب بالمعتديف وأف يرفع نسخة مف
ىذا األمر الى الحكومة الفرنسية وابالغ الحكومة العثمانية بذلؾ التخاذ قرار لمواجية
الموقؼ الفرنسي

()21

.

وفي العاشر مف نيساف  1881ـ اجتمع مجمس الوزراء العثماني واتخذ ق ار ار نص
عمى " أف الحكومة أبدت ارتياحيا لإلجراءات التي اتخذىا باشا تونس لمعاقبة
المعتديف  ،ونصحو بالقياـ بكؿ مساعيو لتالفي كؿ ما مف شانو أف يثير شكاوي
الحكومة الفرنسية  ،وأكد الباب العالي سمطتو عمى الوالية والمحافظة عمى اإلمتيازات
التي يتمتع بيا بتونس حتى اآلف "

()22

 .ولقد أصبح ىذا القرار الوثيقة التي اعتمدتيا

الحكومة العثمانية خالؿ اتصاالتيا الدبموماسية مع حكومات الدوؿ الكبرى األوربية
لمنع التدخؿ الفرنسي في والية تونس العثمانية .
وقد تبمغ وزير خارجية فرنسا بقرار مجمس الوزراء العثماني والذي ابمغ بدوره
حكومة اسطنبوؿ في الحادي عشر مف الشير نفسو " باف الحكومة الفرنسية أرسمت
قواتيا عمى الحدود ( التونسية )  ،ويطمب مف الباي أف يتعاوف مف جيتو عمى
معاقبة المعتديف  ،وأف الحكومة الفرنسية ليس ليا مطمقا أي نية لالحتالؿ وأف ىدفيا
الوحيد ىو الحصوؿ عمى ضمانات مجدية لسالمة الحدود الجزائرية والمحافظة عمى
المصالح الفرنسية"

()23

 .كما أف الوزير الفرنسي لـ يعارض حؽ الباب العالي في

والية تونس  ،لكنو بالمقابؿ رفض أي تبادؿ لوجيات النظر مع الحكومة العثمانية
بخصوص المسائؿ التونسية وأنو  ،أي الوزير الفرنسي  ،اعترؼ بالجانب الروحي
لمعالقات بيف السمطاف وتونس

()24

.
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الحظ أسعد باشا السفير العثماني في باريس  ،أنو نتيجة رد الفعؿ ىذا لـ يبؽ
لمباب العالي غير االحتجاج عمى سموؾ حكومة فرنسا لدى بقية الدوؿ الكبرى ولدى
تيسو سفير فرنسا في اسطنبوؿ

()25

 .وفعال فقد سمـ ممثؿ الباب العالي قرار

الحكومة العثمانية في الحادي عشر مف نيساف  1881ـ إلى الكونت مافي Maffai
،مساعد وزير الخارجية االيطالي الذي صرح " باف الحكومة االيطالية ال ترغب في
غير المحافظة عمى الوضع القائـ بتونس وأنو إذا كانت فرنسا تسعى إلى االستيالء
عمى التراب التونسي  .فاف ايطاليا سوؼ لف تعمف عمييا الحرب لمنعيا  ،ولكف ذلؾ
مف شانو حتما أف يمحؽ مضػرة كبيرة بالعالقات القائمػة بيف الحكومتيف "

()26

.

أما حكومات المانيا والنمسا وروسيا القيصرية فمـ تكف األخيرة تيتـ بأمور تونس،
في حيف لـ يرد سفير المانيا في اسطنبوؿ ردا مرضيا عمى الحكومة العثمانية أما
سفير النمسا فمـ يقابؿ ممثؿ الحكومة العثمانية

()27

.

وكاف السفير البريطاني في اسطنبوؿ قد أوضح أف الحكومة البريطانية ليس ليا
مصالح خاصة في تونس  ،لذا فإنيا ترى تدخميا سوؼ يؤدي حتما الى امتداد

التنافس بمنطقة الشرؽ االوسط (.)28

وفي البرلماف البريطاني ردت الحكومة البريطانية عمى استفسارات النواب بقوليا:
" أف الحكومة الفرنسية قد اعطت الضماف بأف عممياتيا العسكرية سوؼ تنحصر
بمعاقبة القبائؿ الواقعة عمى الحدود  ،وقدمت مثؿ ىذا الضماف الى السفير العثماني
وااليطالي بباريس"

()29

.

أما باي تونس محمد الصادؽ فقد كتب الى رئيس الوزراء العثماني (الصدر
االعظـ) سعيد باشا بما يمي  " :إف الحكومة التونسية قد أولت المسألة شيئا مف
الخطورة  ...ودخوؿ الجيش الفرنسي األراضي التونسية سوؼ يؤدي بدوف شؾ الى
اضطرابات خطيرة  ،وذلؾ أف األىالي المدفوعيف بشعور وطني سوؼ يستنجدوف
بإخوانيـ  ،وىذا مف شأنو أف يفسح المجاؿ لمجيش الفرنسي باالنتشار في البالد
واحتالليا  ...إننا نتوقع دخوؿ الجيش الفرنسي مف يوـ آلخر  ،وقد جددت احتجاجي
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لدى قنصؿ فرنسا واليوـ أسارع بإعالـ سموكـ حتى تتخذوا اإلجراءات التي يمكف أف
تجنبنا المصائب  .وفي الوقت نفسو ترسموف لي خط السموؾ "

()30

.

وفي مثؿ ىذه الظروؼ كاف عمى السمطاف عبد الحميد الثاني أف يقوـ بنشاط ما
حتى يبقى تأثيره عمى مسممي شماؿ أفريقيا مستم ار  ،ولكف كيؼ العمؿ ؟ فالدولة
العثمانية التي عاشت حروبا عديدة وضروسة وتعاني كثي ار مف المشاكؿ السياسية ،
فضال عف إفالسيا واحاطتيا بجيراف ينتظروف الفرصة المناسبة لمقضاء عمييا جعميا
غير قادرة عمى مواجية األطماع الفرنسية في احتالؿ تونس عسكريا أو سياسيا .
الموقف العثماني واألوربي من الحماية الفرنسية عمى تونس عام  1881م
بعد وصوؿ برقية باي تونس الى اسطنبوؿ أجتمع مجمس الوزراء العثماني
وقرر ضرورة التفاوض مع فرنسا  ،وفي حالة رفضيا يجب ضماف تأييد الدوؿ
الكبرى بحقوؽ الباب العالي بوالية تونس  ،إال أف الحوادث توالت بسرعة ففي الرابع
والعشريف مف نيساف 1881ـ اخترقت قوات مف الجيش الفرنسي األرض التونسية ،
واحتمت الكاؼ وطبرقة

()31

.

وعميو استدعى عاصـ باشا وزير الخارجية العثماني سفير دولتو في باريس
لمعمؿ عمى مقابمة وزير الخارجية الفرنسي دوف اضاعة الوقت ومحادثتو حوؿ اقتراح

التسوية الذي تقدـ بو الباب العالي(. )32

ومف جية أخرى أعمـ الباب العالي الحكومة البريطانية برغبتو في التفاىـ مع
فرنسا واالقتراح عمييا القياـ بالتحقيؽ حوؿ الظروؼ التي ادت الى اعتداءات بعض
افراد القبائؿ وختـ االعالـ بطمب رأي مجمس الوزراء البريطاني  ،الذي أجاب باف
"حكومة جاللة الممكة ال تعتقد أنيا مدعوة لتقديـ رأييا حوؿ االقتراح المذكور ،الذي
يبدو أف األحداث قد حكمت عميو بالفشؿ"

()33

السيما بعد تقدـ الجيش الفرنسي في

األراضي التونسية لموصوؿ الى األىداؼ التي رسمت لو والتي لـ تدع مجاال لمشؾ

بتدخؿ فرنسا الحقيقي). ) 34
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إزاء تمؾ التطورات أرسؿ  ،باي تونس في السابع والعشريف مف نيساف ، 1881
نداء الى الدوؿ التي وقعت عمى معاىدة برليف في عاـ

1878

()35

احتج فيو ،

باسمو وباسـ السمطاف  ،ضد دخوؿ القوات الفرنسية األراضي التونسية وناشدىا
لتكوف وسيطا بينو وبيف حكومة فرنسا  ،وختـ نداءه متوسال الييا ببذؿ مساعييا
الحميدة إلنقاذ تونس

()36

غير أف ىذا النداء ألعضاء المؤتمر لـ يمؽ أي صدى لدى

الدوؿ المعنية باستثناء ايطاليا التي قامت بمساعييا لدى الدوؿ الكبرى .
ولمعثور عمى مخرج لمتدخؿ الفرنسي في األراضي التونسية اقترح عاصـ باشا
مرة أخرى االتفاؽ مع فرنسا أو تحكيـ الدوؿ الكبرى في القضية اذ كاف يأمؿ أف
التباشر فرنسا أي ضغط عمى حكومة باي تونس لقبوؿ الحماية

()37

 .ولكف القوات

الفرنسية استمرت في التوغؿ داخؿ االراضي التونسية فاحتمت مدينة بنزرت وقصفت
مدينة طبرقة لذا قررت الحكومة العثمانية  ،مرة أخرى  ،مناشدة الدوؿ الكبرى لمعثور
عمى مخرج عادؿ ومباشرة وساطتيا في الخالؼ العثماني

– الفرنسي

()38

ولكف

األنباء التي وصمت اسطنبوؿ مف باي تونس تبيف إف وحدات الجيش الفرنسي قد
توغمت في االراضي التونسية وأنيا قد وصمت مسافة مئة ميؿ مف وسط البالد

()39

.

أما موقؼ الدوؿ األوربية مف تمؾ األحداث فقد كاف مخيبا آلماؿ حكومة
اسطنبوؿ فاف المانيا لـ تحرؾ ساكنا اذ " كاف بسمارؾ مسرو ار مف أف فرنسا قامت
اخي ار بعمؿ يشغميا عنو ويشغمو عنيا"

()40

وفي فيينا لـ يمؽ ممثؿ الحكومة العثمانية

نجاحا يذكر ،في حيف أف ايطاليا أصيبت بخيبة أمؿ كبيرة لالعتداء الفرنسي وأنيا
قررت عدـ التصرؼ بمفردىا في ىذه المسألة التي تيـ بقية الدوؿ الكبرى السيما
بريطانيا .أما الموقؼ الروسي فقد كاف مؤيدا لمدولة العثمانية  ،مع تحفظيا في اتخاذ
أي قرار ،ألنيا أرادت أف تكوف صديقة لفرنسا  .لكنيا أيدت استعدادىا لمناقشة
الموضوع اذا أيدت إحدى الدوؿ الكبرى المبادرة

(. )41

وبذلؾ نالحظ أف التناقض كاف بينا ألوؿ وىمة بيف ممثمي حكومات الدوؿ
الكبرى فروسيا ال ترى في تبنييا مبادرة الوساطة  ،إال انيا مستعدة أف تقدـ مساعدتيا
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إذا أخذت المبادرة دولة كبرى ليا مصالحيا في المنطقة كإيطاليا أو بريطانيا  ،في
حيف أف المانيا والنمسا لـ تبدياف أي اىتماـ بالمسألة التونسية  .وبذلؾ تركت فرنسا
بمفردىا لتحقؽ ما خططت لو في احتالؿ تونس .
وبتاريخ الخامس مف مايس 1881ـ وصؿ نداء باي تونس المؤثر الى الحكومة
العثمانية وجاء فيو " لقد وضعت مصيري ومصير الوالية بأيدي الصدر األعظـ
والسمطاف  ،إننا نسترحـ باسـ اإلنسانية  ...المساعدة مف جاللتكـ حتى تتبنوا
االجراءات السريعة لمتوسط والتي ستتكفؿ بوضع حد لويالت الحرب التي اكتسحت

الوالية االف  .ولموصوؿ الى تصريح أوربي مشترؾ يضمف مستقبؿ ىذا البمد " (.)42
وفي ضوء ذلؾ قرر رئيس وزراء بريطانيا التفاىـ مع ممثمي الدوؿ األوربية
لموصوؿ الى حؿ يرضي جميع االطراؼ  ،إال أف فرنسا كانت قد اتخذت اإلجراءات
الالزمة لفرض حمايتيا عمى تونس  ،لذلؾ قررت الحكومة البريطانية أنيا سوؼ لف
تتبنى الخطوة األولى لممبادرة السياسية مع الدوؿ الكبرى

()43

.

وبرفض بريطانيا اخذ المبادرة السياسية لدى الدوؿ الكبرى  ،الموقعة عمى معاىدة
برليف  ،لتسوية المشكمة التونسية فقد الباب العالي أممو الوحيد في صد فرنسا عف
االستيالء عمى تونس وفرض نظاـ الحماية عمييا  ،وأف الدولة العثمانية لـ تكف لدييا
الرغبة والقدرة عمى إعالف الحرب عمى فرنسا .
وفي تمؾ الظروؼ كاف فيمؽ بنزرت بقيادة الجنراؿ بريار  Brearقد وصؿ إلى
الجديدة في الحادي عشر مف مايس
الفرنسية

()44

1881ـ ليفرض عمي باشا تونس الحماية

 .وعند صبيحة اليوـ التالي طمب روسطاف القنصؿ الفرنسي في تونس

مف الباي مقابمة الجنراؿ الفرنسي عند منتصؼ النيار وعمى بعد ثالثة أمياؿ مف
مدينة باردو  ،وق أر القنصؿ الفرنسي مشروع المعاىدة وطمب باي تونس مدة زمنية
لدراسة محتوى المعاىدة

()45

.
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وفي الحاؿ طمب الباي اجتماع مجمس وزرائو لمناقشة المعاىدة التي تألفت مف
عشرة بنود تضمف البند الثاني منيا قبوؿ الباي احتالؿ فرنسا لألماكف التي تراىا
ضرورية .والبند الرابع فييا وضح أف الحكومة الفرنسية ستحترـ المعاىدات المعقودة
بيف الباي ومختمؼ الدوؿ األوربية الكبرى  .أما البند الخامس فحدد أف يمثؿ الحكومة
وزير مقيـ لتنفيذ المعاىدة  ،ونظـ البند السادس مسؤولية السفراء والقناصؿ والموظفيف
الفرنسييف في الخارج الذيف سيكفموف بحماية المصالح التونسية كما إف الباي يمتزـ
بعدـ عقد أي معاىدة إال بموافقة الحكومة الفرنسية

()46

كاف موقؼ الباي حرجا  .ما العمؿ ؟ اليروب ولكف كيؼ ؟ فاف القنصؿ
الفرنسي المفوض والجنراؿ الذي قدـ لمقابمتو كاف تصحبيما كتيبتاف مف جنود الخيالة
 ،وقد بيف الجنراؿ لباي تونس أنو ال يغادر مكاف إقامتو قبؿ توقيع المعاىدة

()47

وعند انتياء الميمة الزمنية  ،حتى التاسعة مساء اليوـ نفسو  ،وقع الباي
المعاىدة في الثاني عشر مف مايس  1881ـ  ،وبذلؾ أصبحت تونس تحت الحماية
الفرنسية

()48

.

رفضت الحكومة العثمانية توقيع باي تونس عمى المعاىدة بالقوة وعدتيا غير
شرعية وباطمة ؟ فاجتمع مجمس الوزراء العثماني لرسـ سياستو تجاه األحداث المقبمة
 ،وفي اليوـ نفسو اعمـ عاصـ باشا وزير الخارجية العثماني  ،الممثميف الدبموماسييف
العثمانييف في الخارج لدى الدوؿ الكبرى بتوقيع معاىدة الحماية عمى باشا تونس
بالقوة  ،وأف الباب العالي سيحتج ضد المعاىدة غير الشرعية  ،لكف االحتجاج
العثماني لـ يؤثر مطمقا عمى الموقؼ السياسي الذي تبنتو الدوؿ الكبرى الموقعة عمى
()49

معاىدة برليف

.

أما الموقؼ الدولي عمى المعاىدة  .فقد امتنعت برليف عف استالـ نص االحتجاج
 ،وفي فيينا لـ يحدث أي تغيير يذكر عمى موقفيا  ،فقد احتفظ وزير خارجية النمسا
بصمتو الذي توخاه منذ بداية األزمة التونسية  .وفي روما فقد صرح وزير الشؤوف
الخارجية االيطالي " أنو نظ ار " لعدـ االىتماـ الذي أظيرتو بقية الدوؿ الكبرى
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وخاصة المساندة الرسمية التي منحتيا ألمانيا لفرنسا في ىذه المسألة فانو مف
المستحيؿ عمى الحكومة االيطالية أف تخرج مف موقفيا المحافظ الذي فرضتو عمييا
.

)50(

" المالبسات الحالية

أما بريطانيا فقد دخمت في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية لمحصوؿ عمى
التزامات تضمف المصالح البريطانية ولكف الحكومة البريطانية مف جية أخرى تجنبت
 عمى، ـ إعطاء رد كتابي لنص االحتجاج العثماني1881  حزيراف18 بعناية حتى
 وبيذا فرضت فرنسا حمايتيا عمى تونس بالقوة.

)51(

فرض الحماية عمى باي تونس

 وتأييد بعض الدوؿ، بالرغـ مف احتجاج الحكومة العثمانية ومعارضة باي تونس
.

)52(

 وتحفظ دوؿ أخرى، الكبرى لمحماية الفرنسية

French Garrison on Tunisia in 1881 and the Ottmans and
European Attitude .
The French ambition in Tunisia dates back so long that the
French king Luis the xl led a military Compaign to occupy
Tunisia in 1270 but it was invain . France acquired a great deal
of privileges from Ottman empire in February 1536 then it was
able to impose an agreement on Tunisia in 1685 by which
France has privilege to Control the other countries .
After French Coloniakism to Algeria in 1830, French started
to pay great attention to Tunisia which was considered as an
extension to Algeria From the eastern front thus France started
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to fabricate pretexts to occupy Tunisia . And the disputes on
the French- Algeria boundaries gave France the ground to mass
its military forces to invade Tunisian lands .
The Tunisian ruler asked the French government to solve the
boundaries problerns cordially and to punish the riots but
France refused that consequently the Tunisian ruler telegramed
the ottman government to interfere to settle the dispute .
The Ottman diplomacy took its role in asking the
government through their embassadors in the capitals of
Eurepean countries to recognize their governments attitudes
but it was all in vain, the way which encouraged the French
government to give its order to its forces to enter Tunisian land
and to impose garrison freaty on the Tunisian ruler in may 12th
1881 .

هوامش البحث ومصادره
 ـ وقعت معاىدة بيف فرنسا والدولة العثمانية حصمت فييا1536 ) في عاـ1(
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 إشراؼ وتقديـ أكمؿ الديف إحساف أوغمي، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة
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 المغرب العربي دراسة في تاريخو،  صالح العقاد: لمتفاصيؿ يراجع
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. 73-71  ص، 1980 ، القاىرة،الحديث وأوضاعو المعاصرة
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العثماني في  14نيساف  1881نقال عف :عبد الرحمف تشانجي ،المصدر
السابؽ ص 78
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النظر في معاىدة ساف ستيفانو الموقعة في اذار
الحرب العثمانية

 13حزيراف  1878إلعادة
 1878بعد انتياء

– الروسية  1878- 1877ـ  .والتي خسرت فييا

الدولة العثمانية عددا مف والياتيا في أوربا .وحضر المؤتمر ممثموف عف
حكومات بريطانيا وفرنسا والمانيا والنمسا  .ووقعت بعد انتياء المؤتمر
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معاىدة برليف في  13تموز  1878ـ وفييا تـ استبعاد مسالة مصر وبالد
الشاـ وتونس مف مناقشات المؤتمر لتجنب مساومة روسيا في البمقاف :
فرانسوا جورجو  ،النزع األخير  ، 1908-1878تاريخ الدولة العثمانية

،

ترجمة صالح سعداوي  ،ص  . 161ولمتفاصيؿ عف مؤتمر برليف يراجع

:

إنس إبراىيـ خمؼ  ،ازمة البوسنة واليرسؾ ،بغداد . 23-19 ، 2004
(. Rounard ,O P .cit,P.36 )36
( )37عبد الرحمف تشانجي  ،المصدر السابؽ  ،ص . 84
(Andre,O P . cit,P,64 )38
( )39نقوال زيادة  ،المصدر السابؽ  ،ص. 134
(Andre ,O P . cit,P.60 )40
( )41نقوال زيادة  ،المصدر السابؽ  ،ص . 135
( )42رسالة مف باشا تونس الى رئيس الوزراء العثماني بتاريخ

 5مايس 1881

نقال عف:عبد الرحمف تشانجي،المصدر السابؽ،ص.99
()43

المصدر نفسو  ،ص. 101-100
،1977

( )44ناجي جواد  ،رحمتي الى افريقيا العربية  ،ىذه تونس  ،بغداد
ص ، 15الحبيب ثامر  ،المصدر السابؽ ص. 27

( )45عبد العزيز محمد الشناوي  ،الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عمييا
 ،ج  ، 4القاىرة  2005ص ، 222نقوال زيادة  ،المصدر السابؽ ،
ص. 134
( )46لمتفاصيؿ عف نص المعاىدة يراجع  :الممحؽ .
(Andre ,O P . cit,P.80 )47
( )48عبد الحميد مسعود  ،ثورات المغرب العربي  ،د  .ت ص
الحبيب ثامر  ،المصدر السابؽ  ،ص. 27
( )49عبد الرحمف تشانجي  ،المصدر السابؽ  ،ص. 134-133
(See; Andre,O P . cit,PP.91-94 )50
( )51عبد الرحمف تشانجي  ،المصدر السابؽ  ،ص. 140
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( )52وبعد فرض معاىدة الحماية بالقوة عمى باي تونس في

 12مايس 1881

ـ اندلعت في حزيراف مف العاـ نفسو انتفاضة تزعميا عمي بف خميفة ،
عندىا استدعى قائد القوات الفرنسية في تونس قوات إضافية تمكنت مف
 1881ـ وفي  8حزيراف 1883ـ

احتالؿ تونس في أواخر تشريف الثاني

فرضت معاىدة المرسى عمى حاكـ تونس سمبتو حتى استقاللو الداخمي
 .لمتفاصيؿ عف معاىدة المرسى يراجع  :نقوال زيادة  ،المصدر السابؽ ،
ص 138-136؛ لوتسكي  ،المصدر السابؽ  ،ص. 334-332

الممحؽ رقـ 1

*

معاىدة باردو التي عقدت بيف حكومة الجميورية الفرنسية وباي تونس بتاريخ 12
مايس  1881ـ
إف حكومة الجميورية الفرنسية وحكومة سمو باي تونس لما كاف مف عزميما
أف يمنعا إلى األبد  ،حدوث قالقؿ كالتي حصمت أخي ار عمى حدود الدولتيف وبتراب
البالد التونسية وبالنتيجة ليحكما عالقاتيما الودية القديمة وروابط حسف الجوار  ،فقد
اتفقتا عمى عقد معاىدة مف شانيا تحقيؽ مصالح كال الجانبيف السامييف المتعاقديف ،
وعميو فاف رئيس الجميورية الفرنسية قد عيف جناب الجنراؿ بريار  ،نائبا مفوضا عنو
واتفؽ ىذا األخير  ،مع سمو الباي عمى البنود اآلتية :
* نقوال زيادة  ،المصدر السابق  ،ص 329 – 328؛ صالح العقاد  ،المصدر السابق ص  191-190؛ عمر
الركباني،المصدر السابق،ص 78ـ80
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البند األوؿ  :إف معاىدات الصمح والمودة والتجارة وجميع المعاىدات األخرى
الموجودة بيف الجميورية الفرنسية وسمو باي تونس قد تـ تأكيدىا وتجديدىا .
البند الثاني  :ألجؿ تسييؿ القياـ باإلجراءات التي يتحتـ عمى حكومة الجميورية
الفرنسية اتخاذىا  ،لموصوؿ لميدؼ الذي قصده الجانباف العالياف المتعاقداف  ،فاف
سمو باي تونس قد رضي باف تحتؿ القوات الفرنسية العسكرية المراكز التي تراىا
صالحة الستتباب النظاـ واألمف بالبالد وعمى الحدود  .ويزوؿ ىذا االحتالؿ عندما
تتفؽ السمطات الفرنسية والتونسية  ،وتعترفاف معا باف اإلدارة المحمية قد أصبحت
قادرة عمى المحافظة عمى استتباب األمف العاـ .
البند الثالث  :تتعيد الجميورية الفرنسية ببذؿ مساعدتيا المستمرة لسمو الباي ،
وحمايتو مف كؿ خطر يمكف أف ييدد شخصو آو عائمتو أو يعبث بأمف مممكتو .
البند الرابع  :تضمف الحكومة الفرنسية تنفيذ جميع المعاىدات المعقودة بيف الحكومة
التونسية ومختمؼ الدوؿ األوربية األخرى .
البند الخامس  :سيمثؿ الحكومة الفرنسية لدى سمو الباي  ،وزير مقيـ تكوف وظيفتو
السير عمى تنفيذ أحكاـ ىذه المعاىدة ويكوف ىو الواسطة بيف الدولة الفرنسية وبيف
السمطات التونسية في جميع القضايا التي تيـ الجانبيف .
البند السادس  :سيكمؼ الممثموف الدبموماسيوف والقنصميوف لفرنسا في البالد بحماية
مصالح رعايا المممكة التونسية  ،ومقابؿ ذلؾ يمتزـ سمو الباي بعدـ عقد أي معاىدة
ذات صبغة دولية  ،دوف إعالـ الحكومة الفرنسية بذلؾ والحصوؿ عمى موافقتيا
مسبقا .
البند السابع  :تحتفظ حكومة الجميورية الفرنسية وحكومة سمو الباي لنفسييما ،
بحؽ االتفاؽ عمى وضع نظاـ مالي لممممكة ،مف شأنو ضماف تسديد الديف العاـ ،
وكذلؾ ضماف حقوؽ دائني الوالية .
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البند الثامف  :ستفرض غرامة حربية عمى القبائؿ الثائرة بالحدود وبتراب المممكة
وسوؼ تحدد قيمة ىذه الغرامة وطرؽ جبايتيا في اتفاؽ يعقد فيما بعد  ،وتكوف
حكومة الباي ىي المسؤولة عمى تنفيذ ذلؾ .
البند التاسع  :ألجؿ حماية ممتمكات الجميورية الفرنسية بالقطر الجزائري  ،مف
تيريب األسمحة والذخائر  ،فاف حكومة سمو الباي تتعيد باف تمنع قطعا  ،إدخاؿ
السالح والذخائر الحربية عف طريؽ جزيرة جربو ومرسى قابس او المراسي األخرى
بجنوب البالد التونسية
البند العاشر  :سيتـ رفع المعاىدة إلى حكومة الجميورية الفرنسية لممصادقة عمييا
وتسمـ وثيقة التصديؽ بعد ذلؾ لسمو باي تونس في اقرب وقت ممكف .
باردو في  12مايس سنة 1881ـ
اإلمضاء  :محمد الصادؽ باي – الجنراؿ بريار
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