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 :1870 حىت عام السنغاليف  األوضاع السياسيت
فقزت  واإلسصخالبا بالبػصمة في تصػيخ سفشيا، وزودتي لالبختغاوذلظ بعج أن نجحت  الدشغالسػاحل  إلىالتي وصمت  األوربيةالبختغالييغ أول الجول  كانت     

م أحتمػا جديخة ) أرغيغ ( الرغيخة كسا احتل 1446مشح عام ، و  أعالي البحارفي  اإلبحاربحلظ عمى العكبة التي كانت تعتخضيا وىي مذكمة الخياح وكيفية 
غ البختغالييغ مغ الػصػل إلى الخأس األخزخ وتدممػا مشو إلى ثع تسك مجة شػيمة، اليػلشجييغ جديخة ) غػرية ( مقابل داكار وبقيت الجولتان في ىاتيغ السشصقتيغ

 أن بيج ، مبخرا يكفي السديحية إلىألفارقة ا دخػل اعتقجوا أن الحيغ األوائل البختغالييغ لمخحالة رئيديا   ىجفا التبذيخ كان ولقج الجاخل نحػ )بامبػك( بحثا عغ الحىب
كسا كانت تجارة الخقيق مغ أىع أىجاف ، الدشغال في تبذيخية إقامة مخاكد استيجفت التي السحاوالت كل وأخفقت خ،كبي حج إلى بالفذل باءت الجيشية جيػدىع

 . م 1444البختغالييغ حيث وصمت أول شحشة الى لذبػنة مغ شسال الدشغال في عام 
مغ  أقام الفخنديػن حرغ ) سان لػيذ ( ثع شخدوا البختغالييغ 1659، وفي عام ليع عشج مرب نيخ الدشغال قاعجةأسذ الفخنديػن  1627وفي عام       

  . ، وأصبحت شػاشئ الدشغال كميا بأيجييعمستمكاتيع جشػب الخأس األخزخ
 ميشاء  خة، ومغ داكار ، وقج اتخحت فخندا مغ سانت لػيذ عاصسة لمسدتعسباأور  إلىعج الدشغال مغ أولى السدتعسخات الفخندية في غخب أفخيكيا، وىي أقخبيا ت  و      

وقج مثمت الدشغال أىسية اقترادية كبيخة، وذلظ بفزل ما تشتجو مغ كسيات كبيخة مغ  ، داكار أيزا مغ أىع مػانئ أفخيكيا الغخبية الفخنديةع جت كسا  ،رئيديا  ليا
حكام السحمييغ ليتيحػا ألنفديع ميمة زمشية في تثبيت أقجاميع في ، وأبخم الفخنديػن معاىجات مع ال وسالػفػلػ كابػركاوالك و  إقميعالفػل الدػداني، وخاصة في 

 . السشصقة
. ىحا يخ بجعاية كبيخة مؤكجا حق فخندا التاريخي في السشصقة ب. كسا قام كػل 1673عام الدشغال  ومشيا شخكةالذخكات الفخندية  في تأسيذ نجح ريذيميػو      

أدػ قيام يا ، و الحؼ أسذ الػكاالت التجارية فيبيخة لمشيػض بيا وتشسية التجارة فييا ونحكخ عمى سبيل السثال أنجريو بخ الدشغال جيػدا ك حكام مدتعسخةوقج بحل 



 

حيث  .1814تيا بعج تػقيع معاىجة باريذ الجولتيغ عمى الدشغال حتى استعادت فخندا جسيع وكاالتعاقب استيالء  إلى (1763 – 1756)  حخب الدشػات الدبع
  ،م 1817 عام اإلنكميد مغ الدشغال واستعادة الشابميػنية الحخوب نياية مشح الدشغال لشيخ األسفل الحػض في الػاضحة تجمياتيا الفخندية التػسعية دياسةال وججت
 ومػريتانياالدشغال  إلىالقارة  تسكشت فخندا مغ مج نفػذىا في شسال أفخيكيا الى الجدائخ وتػنذ والسغخب ، وفي غخب 1830وبعج احتالليا الجدائخ عام      

بدياسة ميادنة القػػ الػششية مع تصػيخ السدتعسخة مغ الشاحية االقترادية  التاسع عذخالفخندية شػال الشرف األول مغ القخن  اإلدارةالتدمت و  وداىػمي وغيخىا،
 . زمة لمرشاعة وأدخل صشاعة الحخيخغ لمتػسع في زراعة األرز والشيمة الالكسا تع استقجام الخبخاء الدراعيي ،اصالت ججيجة مثل الدكخ والبغ والقصغح إدخالفتع 
( ىي مخحمة االحتالل الفخندي األولى والتي تخكدت في السشاشق الداحمية دون التػغل في الجاخل ، تع التخكيد فييا عمى تثبيت 1848 – 1627وت عج السجة )     

 .القػاعج وبشاء الحرػن وتشذيط التجارة 
سحيصة كسا اىتع حكام الدشغال باكتذاف السشاشق الجاخمية ال،  وضع مذخوع لمتػسع داخل الدشغال 1848وعشجما تػلى نابميػن الثالث الحكع في فخندا عام      

خغع كل ىحه الجيػد ، وعمى اليسي وبػنجووالفال اوغامبيلتفقج مشابع الدشغال  1849 عام كسا أرسل خميفتو بػدان بعثة ليكار الذييخة ،بيا والسيسا بػييو ويمػميو
  .عمييا فكان مغ الرعب وضع سياسة عامة ومحجدة حكام الفخندييغكثخة تػلي الأن الكبائل السػريتانية و  أغاراتعانت السدتعسخة مغ 

التي امتجت في أعالي الدشغال والشيجخ. وقج أصبح  الػاقعة عمى ضفاف الدشغال التػكػلػر  مسمكةوخالل تمظ السجة بخز الحاج عسخ تل ، وىػ مؤسذ        
بيغ  اإلسالمنجح الحاج عسخ في نذخ و . زعسيا لمتيجانية في غخب أفخيكيا وبجأ جياده ضج الػثشييغ فأنذأ مخكد في دياجػكػ بالقخب مغ تسبػ في فػتاجالػن 

 األسمحةاعتسج في تدميحو عمى  التػكػلػر وكػن جيذا مغ  ،بػدور، وباقل، ودمبػرا الجساعات الػثشية في فػتاجالػن والدشغال كسا بشى السخاكد التابعة لو في
 . مدتغال مشاجع الحىب في بػريو في أعالي الشيجخ لذخاء ما يمدمو مغ أسمحة اوغامبيالحجيثة التي حرل عمييا مغ تجار سيخاليػن 

 اإلمبخاشػريةلصسػح فخندا وسياستيا التػسعية الججيجة في السشصقة، فقج انتيجت  ػاكبا  موجاء خب حاكسا عمى الدشغال جىيتعييغ ف تع 1854في عام و       
، واتدست سياسة نابميػن الثالث بالتػسع واالستعسار، وسعى لخبط السدتعسخات الفخندية في التاسع عذخأكثخ نذاشا في أفخيكيا مشح مشترف القخن  سياسةالفخندية 



 

غخب أفخيكيا، كسا أن حكػمتو اعتسجت عمى العدكخييغ مغ جية والحدب الكاثػليكي مغ جية أخخػ وكال الحدبيغ مغ أنرار  الجدائخ مع مدتعسخة الدشغال في
 .  1870-1852 لمسجةالتػسع واالستعسار وقج وجيت ىحه العشاصخ سياسة فخندا 

وتأميغ  التػكػلػر انية مغ جية الذسال كحلظ تأميغ الحجود الذخقية ضج ىػ تأميشو لحجود مدتعسخة الدشغال ضج الكبائل السػريت لفيجىخبكان أىع عسل      
ب سياسة محجدة لمتعامل مع القػػ يجىخ وضع فو  ،فزع مشصقتي سيغ وسالػم الى الدشغال وأجبخ القػػ الػششية عمى تػقيع معاىجات الحساية ،الحجود الجشػبية
تخضخ لو فميذ أماميا  أؼ عمى القػػ الػششية السختمفة التعاون معو واالستدالم لمشفػذ الفخندي فان لع ، تمخرت في سياسة الدالم أو الحخب ،الػششية السختمفة

 .ة لمتػسع الفخندي في غخب أفخيكياب مغ الدشغال القاعجة الخئيديىخ وقج اتخح فيج، سػػ الحخب
 املقاومت الوطنيت يف السنغال ضد الوجود الفرنسي 

تشفيح ىحه الدياسة ، حيث اعتسجوا  الفخنديغج الفخنديػن خالل تمظ السجة سياسة تػسعية في كل مشصقة مغ مشاشق الدشغال ، وقج تػلى عجد مغ الزباط انتي    
ة بالسػاجية العدكخية ، ، ومغ الصبيعي أن يػاجو األفارقة ىحه الدياسة التػسعيلمحساية مثل ما فعل البخيصانيػن  عمى الغدو العدكخؼ أكثخ مغ عقج السعاىجات

 : سببيغ رئيديغ إلىويعػد ذلظ 
 الغدو العدكخؼ تساما  ، وكان رد الفعل األفخيقي ىػ السػاجية الفػرية . إلىان الفخندييغ لجئػا  .1
عشي الخضػخ لمكفار وىػ ي األبيسوالسسالظ اإلسالمية في غخب القارة والتي عجت فخض الحكع ان الغدو الفخندي كان في معطسو متجيا  نحػ السشاشق  .2

  ما ال يقبمو أؼ مدمع في ىحه السشاشق .
بأنو  لمفخندييغعسخ  أكج الحاج 1838ففي عام  ، اإلسالمالعالقة بيغ الصخفيغ شيبة في بجاية األمخ ألن الحاج عسخ ركد جيػده ضج الػثشييغ لشذخ  كانت    

ولكشو اشتخط عمييع بيعو األسمحة وأعمغ ليع بأنو صجيق  بييغاألور مدتعج لتػفيخ الحساية لمتجار عمى العالقات الػدية مع الفخندييغ وىػ  اإلبقاءحخيز عمى 
 . يخيج العير في سالم معيع، وال يبغي سػػ أن يجفعػا لو الزخائب لكي يتسكشػا مغ التجارة بحخية لألوربييغ



 

تأثيخه عمى مدمسي الدشغال وما حػليا  يقترخبامبػك وخاسػ وبػنجو ، ولع  مسيكبيخ عمى مد أصبح الحاج عسخ لو نفػذ 1854و  1852 عامي وفيسا بيغ   
لػال مدارعة القػػ  اغامبيأىالي السشصقة ضج القػات البخيصانية ، ونطع حسمة عدكخية اتجو بيا صػب بتيػرست في  إثارة، فعسل عمى اغامبيامتج حتى  وإنسا

 . السػقف إلنقاذالفخندية 
االعتساد عمى قػػ خب مغ ىاالتحاد معو، ولحلظ كان البج لفيج إلىن يجركػن مجػ قػػ الحاج عسخ وخاصة وأن مدمسي فػتا الدشغالية تصمعػا بجأ الفخنديػ     

أمل أن يسكشيع مغ لج أعجاء الحاج عسخ، وفي نفذ الػقت رحب البسبارا بيحا التحالف عمى أالتحالف مع البسبارا الػثشييغ الحيغ مثمػا  إلىفمجأ  ،أخخػ يػاجو بيا
 . الحاج عسخ ومخكدىع الدياسي الحؼ سمبيع مشيعاستعادة نفػذىع 

 باألسمحةكان الحاج عسخ ما زال عمى عالقة شيبة بالفخندييغ، ولكغ سخعان ما تبجلت ىحه العالقة عشجما أرسل ليع يصمب مشيع تدويجه  1857وحتى عام     
ولحلظ تغيخ مػقفو مغ الفخندييغ ، وأخح أتباعو يياجسػن ، ج قػتو العدكخية، في الػقت نفدو عسمػا عمى تدميح البسبارا الحجيثة ولكشيع رفزػا وذلظ خػفا مغ تداي

عا كسا د ،ذ أعمغ عغ نػاياه في محاربة الفخندييغ حتى يجفعػا لو الجديةإثع أقجم الحاج عسخ عمى خصػة خصيخة  ،السخاكد الفخندية وييجدون التجارة في مشصقة باقل
كسا  أراضيوأية مشذآت فخندية في  إقامةخب بأنو ال يخيج ىفيج إلىعجم التعاون واالتفاق مع الخػنة الفخندييغ عمى حج تعبيخه، وكتب  إلىأتباعو في سانت لػيذ 

 .حخبية فخندية  سفيشةأؼ  إرسالأنو يعارض 
خب ركد ىأن فيج إلىىديستيع وذلظ يخجع  وبإمكانأن و ة بقجرتو العدكخية سجو خالل ىحه الاقتشاع إلىوالػاقع أن شمب الحاج عسخ الجدية مغ الفخندييغ راجع     

ة لع يجخل سجحتى ىحه الإلى جانب ذلظ أنو عمى السدتعسخة،  اإلغارةالسػريتانييغ ومشعيع مغ  إلخزاعة نحػ السشاشق الذسالية مغ الدشغال سججيػده خالل ىحه ال
 . ػة الفخنديةالحاج عسخ في صخاع حكيقي مع الق

بػدور في أعالي الدشغال كسا  إلىمغ باقل  ةونتيجة لتحالف الفخندييغ مع البسبارا الػثشييغ قام الحاج عسخ بصخد التجار الفخندييغ العالسيغ في السشصقة الػاقع      
ة أراد سجخالل ىحه الف، قبل سسباال بشاء حرغ فخندي في ميجيغ  ، حيثميجيغ  إلىالفخار  إلىواضصخه  أراضيوىاجع سسباال حاكع خاسػ لتخحيبو بالفخندييغ في 



 

حرغ فخندي يداعج عمى رد ىجسات الحاج عسخ ، وعيغ فيو القائج  إنذاء فخأػالشذاط التجارؼ لمسشصقة،  وإعادةما وراء باقل  إلىخب تػسيع حجود السدتعسخة ىفيج
 . الفخندي بػل ىػل وزود الحرغ بأربعة مجافع

رغ ماتام ومخكد جيسػ في عام كسا قام بسياجسة ح 1857 تسػزحتى  نيدانحرغ ميجيغ عشيفا فقج حاصخه عجة أشيخ مغ  إنذاءد الحاج عسخ عمى كان ر     
فزل  وأدرك أنو ال قبل لو عمى مػاجيتيع، ولحلظ ،أنو لع يشجح في الترجؼ لسخصصات الفخندييغ إالعمى حرار الحرػن الفخندية  إصخارهولكغ رغع ،  1859

وقج أفاد الحاج عسخ مغ  ،ومشاشق الشفػذ الفخندي في الدشغال حكسو ، وأصبح نيخ الدشغال ىػ الحاجد بيغ دولتو االتجاه شخقا صػب الشيجخ لكي يدتكسل بشاء 
 .ا كبيخا في السشصقةالػثشييغ واستػلى عمى ماسيشا وحقق نجاح اغدوه السشاشق الػاقعة شخق الدشغال أؼ صػب الشيجخ فغدا سيجػ وحارب البسبار 

ناقر السجمذ اإلدارؼ لمدشغال شمب الحاج عسخ لعقج الرمح والدالم والذخوط التي يشػؼ فيجىخب فخضيا عميو ،  ووضع األخيخ ستة  1860آب  21وفي     
 بيغ الصخفيغ لخسع حجود مشصقة الحاج عسخ ، إال أن الحاج عسخ رفس ذلظبشػد لمسعادة 

بدعامة الحاج عسخ قج اتدعت ونست وأصبحت تذكل التػكػلػر  مشصقةوجج أن  1863ة واليتو الثانية في عام مجالدشغال خالل  إلىخب ىجعشجما عاد فيو     
 إلىجو سيجػ لسقابمة الحاج عسخ وكمف الزابط البحخؼ أوجيغ ماج بالتػ  إلىبعثة  إرسالخب عمى ىلحلظ عدم فيج ، ،خصخا كبيخا عمى السذاريع الفخندية التػسعية

كان اليجف الحكيقي لمبعثة ىػ اكتذاف خط يخبط بيغ السستمكات الفخندية في أعالي الدشغال ، و  الحاج عسخ بالتعاون مع الفخندييغ إلقشاع 1863سيجػ عام 
 مغ خغعال ، وعمى لسجة عاميغ حتى وفاتولع يقجر لمبعثة مقابمة الحاج عسخ فقج بقيت في سيجػ ، إال أنو  وأعالي الشيجخ، وخاصة باماكػ أؼ ربط الدشغال بالشيجخ

 أراضيأية مخاكد في  إنذاءالسخاكد التجارية ولكغ أحسج رفس  بإنذاءالحكيقي ىػ االىتسام بالتجارة وأن يدسح ليع  الفخندييغ تأكيجه ألبشو أحسج سيخػ بأن ىجف
 دعع شمب إلى يتجو أخح الحؼ أحسجو بالذيخ العالقات فتػر بجاية تجرك الدشغال في الفخندية الدمصات بجأت 1877 عام مغ األخيخة األشيخ وخالل،  التػكػلػر 

 الدشغال نيخ عمى الػششييغ بالدعساء يترل جسبيا في البخيصانية السدتعسخة في اإلدارؼ  باألعسال القائع كػبخ الديج بجأ حيث جسبيا، مدتعسخة في البخيصانييغ مغ
عمى مرالحيع وسيصختيع في الدشغال فقخر الزع الكامل لسسمكة  تؤثخ أن التي يسكغ االتراالت ىحه مغ الفخنديػن  وخذي يغلمبخيصاني الػالء يعمشػا لكي والشيجخ



 

صخاع شػيل تسكشت وكانت ىحه الكيادة مدتقمة عغ حكػمة الدشغال  ، وبعج  1880أيمػل  6، فقامت فخندا بإنذاء الكيادة العميا لمدشغال األعمى في  التػكػلػر 
 . 1893نيدان  28ػات الفخندية القزاء عمى ىحه السسمكة في الق

 امتجتكانت مسمكة يدكشيا الػلػف، وقج  حيثػر في الدشغال )محافطة مغ محافطات الدشغال اآلن(  بوفي الدياق نفدو بخزت خالل تمظ السجة مسمكة كا    
ػر دورا ىاما في مقاومة الشفػذ الفخندي وأعمغ عغ رغبتو واستعجاده لقبػل بت ديػر ممظ كاال أدػوقج  ، بيغ سانت لػيذ في الذسال وروفدظ في الجشػب سيصختيا

 ،ػر في مقابل قبػلو الحساية بعمى كا اعتخفت فخندا بو ممكا   1871وفي عام ، أنو استأنف الجياد ضج القػات الفخندية  إال 1869الديصخة الفخندية في عام 
 ذلظ وانعكذ الفخندية السرالح عمى  أّثخت دبعيغحخب ال ، بأن قيامة سجييغ تػقيع معاىجة مع ديػر وميادنتو خالل تمظ الأسباب قبػل الفخند ويسكغ أن تعدػ 

فطة عمى فأراد القادة الفخنديػن السحا،  السشذآت ىجخت كسا الّخئيدية والسدتعسخة الّدشغال مدتعسخة مغ الفخندية الفخق  اندحبت إذ الفخندي الّشفػذ عمى بػضػح
خغع ىحا االتفاق سخعان ما تػتخت العالقة بيغ الصخفيغ لخفس الت ديػر مج ال عمى ولكغ، اشتباكات ججيجة  ىجوء السػقف في السدتعسخة وتجشب التػرط في أية

 كابػرتى أعمشت فخندا الحساية عمى وضل الت ديػر يثيخ السذاكل لمفخندييغ فتحالف مع قبائل التخارزة السػرياتشية ح ،خط حجيجؼ مغ سانت لػيذ الى داكار
 . 1886 تذخيغ األول 27في  قتمو تسكشت مغ حتى 1886-1884  خالل السجة الت ديػر ثع كثفت حسالتيا العدكخية ضج 1883

ئل الداراكػلي التي يشتسي الييا عمى مغ قبا إمبخاشػريةوكان ىجفو ىػ تكػيغ ، الداراكػلي الجياد ضج الفخندييغ أعمغ دمحمو الميغ زعيع الدشغال أعاليفي و      
في يج قػات  بالده وقع أسيخا   إلىج وعشج عػدتو أدػ الميغ فخيزة الح 1869و 1868 فيسا بيغ عامي، و التي أسديا الحاج عسخ التػكػلػر  يةإمبخاشػر غخار 

بجأ الرجام  1885ومشح عام ، في تػتخ العالقات بيغ الصخفيغ  األثخفسكث حػالي سبع سشػات في أراضيو مسا كان لو أكبخ  التػكػلػر أحسجو شيخػ زعيع 
الجياد وتصػيخ الجير وتدويجه بأحجث  إعالنالحكيقي بيغ محسػد الميغ والفخندييغ فقج بجأ في مخاسمة السجن السجاورة وأعمغ عغ بخنامجو والحؼ تمخز في 

وبجأ في ضع العجيج مغ األراضي فزع ديافػنػ، وكارتو،  أعمغ نفدو ميجيا   1886وفي عام  ،األسمحة، ثع تحديغ عالقتو مع جيخانو خاصة حكام فػتاتػرو وبػنجو
عمى قصع شخيق  فعسمت الدمصات الفخندية ، حاصخ الميغ الحرغ الفخندي في باقل واستػلى عمى القخػ السحيصة بو نفدو عامالوفي  ،وبػنجو وجػيج 



 

، ثع كمف السالزم فخؼ بالترجؼ لسحسجو الميغ فػصل باقل وشغ سمدمة مغ اليجسات تفذم االحرغ ولكشي قل وكايذ لسشع وصػل الميغ الىاصالت بيغ باالسػ 
 . الدشغالوأسذ حرغ ديانا عمى بعج مائتي كع مغ  اغامبيضج الداراكػلي الحيغ نجحػا في الحاق اليدائع بالفخندييغ ، ثع اتجو إلى أعالي 

ندييغ مغ قػتو وأخحوا في تحريغ حامياتيع العدكخية ومخاكدىع عمى شػل نيخ الدشغال ثع تجىػر السػقف العدكخؼ وخذى الفخ عجة  حقق الميغ انترارات    
بجال مغ فخؼ فأراد أن يأمغ جانب كل مغ سامػرؼ زعيع  1886 تذخيغ الثاني 15بالشدبة لمفخندييغ، حتى تع تعييغ جالميشي قائجا أعمى لمدػدان الفخندي في 

، فعقج معاىجة مع سامػرؼ لكي يأمغ ضيخ قػاتو  عمى محاربة الميغ فقج خذى أن يقجما السداعجة لو أقجامووذلظ قبل  التػكػلػر أحسجو زعيع السانجنجػ كحلظ 
ركد أحسجو لحلظ ،  السذتخك عجوىساأثشاء تقجمو ، وحتى ال يتعخض ألؼ ىجػم مباغت مغ أعالي الشيجخ، كحلظ اتفق مع أحسج شيخػ عمى أن يتعاونا ضج الميغ 

  7والداراكػلي حػالي ستة شيػر وفي  التػكػلػر التي تخكد فييا سػيبػ ابغ دمحمو الميغ، واستسخ االشتباك بيغ قػات  خػ حسالت في كل مغ ديافػنػ وجػيجشي
يانا فحاول سػيبػ المحاق بفخق ابيو، وأثشاء تسكغ أحسجو مغ الحاق اليديسة بقػات الداراكػلي في جػرؼ، ولكغ القػات الخئيدية كانت مع الميغ في د 1887 نيدان

رميا بالخصاص  إعجاموحيث تع  ،لقاء الكبس عميو في قخية ديػكػكػؼ القخيبة مغ معدكخ جالميشي في ارونجو إعبػره نيخ الدشغال تسكغ السالزم رشيسبخج مغ 
 . مديصخا عمى ضفاف الفاليسي وبامبػك اغامبيبيشسا ضل الميغ في أعالي 

متان وجو جالميشي حسمتيغ لمقزاء عمى الميغ تحخكت األولى مغ ارونجو صػب ديانا، والثانية تحخكت مغ ديامػ بكيادة فالييخ عمى أن تمتقي الحسأمام ذلظ و     
بالفخندييغ ولكغ اضصخ في نياية سارت الحسمتان في بالد مجيػلة بالشدبة لمفخندييغ ، تغصييا األشجار الكثيفة. ولحلظ نجح الميغ في الحاق اليدائع و  ،في ديانا

تخػف ممظ  إلىمسا أدػ  1887ولكغ جالميشي تعكبو وقام الكابت فػرتغ بتسذيط السشصقة عام  اغامبيوفخ الى  الفخنديةالفخار أمام كثافة اليجسات  إلىاألمخ 
قاومة العشيفة التي واجيت الفخندييغ في الدشغال مسا أتاح ليع وبسػت الميغ انتيت الس،  فػرتغ إلىفقتل الميغ وأحزخ راسو مشصقة فخدو مغ عقاب الفخندييغ 

تشطيع مػاصالتيع كسا يالحع أن جالميشي اتبع أسمػب التغمب عمى الدعساء السحمييغ مشفخديغ  وإعادةمغ اليجوء الشدبي في تقػية مخاكدىع،  ءبذيفخصة العسل 
 وإنساجو شيخػ، ولكغ لع يكغ ذلظ يعشي بأن الفخندييغ تخمػ عغ عجائيع ليع أو أنيع سيتخكػنو وشأنو، والحيمػلة دون تكتميع، ولحلظ فقج أسخع بعقج معاىجة مع أحس

  .كانػا في حاجة اليو لمتخمز مغ خصخ دمحمو الميغ أوال ثع التخمز مشو بعج ذلظ



 

 نال ٨١٨١ عام في أنو ذلظ مثال .شػيمة ولسجة كبيخ شأن ذات يةسياس بحقػق  الدشغال تستعػا في الداحمية السدتػششات في والبج مغ القػل ىشا أن السكيسػن     
 الحكػمة مشيع شمبت ىحا مغ وأكثخ مديحي،  وغيخ أميا كان أكثخىع أن مغ الخغع عمى الفخندية السػاششة حق وجػرؼ  لػؼ  سان بمجتي مغ أفخيقي ٨٠١١١ قخابة

 بحق تستعػا غيخىع آخخيغ أن إال ٨١٨٨ عام الحق ىحا قج سحبت الفخندية الحكػمة أن مغ غعالخ  وعمى .باريذ في الفخندية لمجسعية عشيع ثل. إيفاد الفخندية
 أمام والتسثيل والدخخة  االستعسارية لإلدارة التبعية نطام إزاء بالحرانة التستع مع الفخندي القانػن  وفق العقػبات قزايا كل في يحاكسػا كان - الفخندية السػاششة

 .االستقالل التستع حتى ىحا واستسخ - يالفخند البخلسان ىيئات
ت وخالل تمظ السجة كان السدتػششػن البيس الػحيجون في غخب أفخيكيا ىع الفخنديػن ، وقج انتج وادؼ نيخ الدشغال كسيات مغ القصغ التي بيع     

 .  واحتاجت الييا مرانع الشديج الفخندية الججيجة
فيي السدتعسخة األم الخئيدية، وقج تصػرت فييا الدياسة الفخندية ، ففي  أفخيكيانالحع بأن الدشغال كانت مغ أىع السدتعسخات الفخندية في غخب  وبحلظ       

ولكغ بسجيئ فيجيخب عمى احتالليا أو غدوىا.  إقجامالبجاية عسمت فخندا عمى ميادنة القػػ الػششية مع حخصيا في الػقت نفدو عمى تصػيخ السشصقة ولكغ دون 
سخعان ما استعاد الفخنديػن نذاشيع و تغيخت ىحه الدياسة كمية، فقج استخجم القػػ العدكخية ضج معارضيو وارسى دعائع التػسع العدكخؼ الفخندي في السشصقة 

 .عمييا بالقزاء عمى السقاومة الػششية  مخة أخخػ في السشصقة متخحيغ مغ الدشغال قاعجة لمتػسع نحػ السشاشق الجاخمية واستتبع ذلظ تجعيع سيصختيع
 :1885 – 1884السياست الفرنسيت يف السنغال بعد مؤمتر برلني 

بجأت تقجميا نحػ الدػدان شخقا  و  اتخحتيا قاعجة لالنصالق نحػ السشاشق الجاخمية ، ان فخنداعمى الدشغال  1885 – 1884كان مغ نتائج مؤتسخ بخليغ      
  .بخصػط سكظ الحجيج ، لكي تربح تجارة ومشتجات غخب أفخيكيا بيج الفخندييغ مكغ ربط مشاشق نفػذىا في الدشغال بسشاشقيا في حػض الشيجخوأ

إنذاء  ػ وجخ استيعاب السحسيات واحجة تمػ األخخػ ،  وتعالسسالظ عمى التػالي تحت والء حكػمة سانت لػيذ ؛  خزعت جسيع،  1885اعتبار ا مغ عام و     
 فعال ليربحالجير وجخػ تصػيخ  1908عام ثالثة عذخ  إلىثسانية مغ السجن الخئيدية  وارتفع عجدالدشغال بالكامل ،  عمى 1895الحكػمة العامة في عام 

 . بذكل كبيخ



 

ػ بسػجبيا الخالف، فتشازلت بخيصانيا عغ جديخة ) سػ  1904وقع خالف بيغ بخيصانيا وفخندا عمى حجود الدشغال مغ جية غامبيا فعقج الجانبان معاىجة عام      
 . غػرية ( لفخندا التي بجورىا تشازلت لبخيصانيا عغ مشصقة واسعة عمى جانبي نيخ غامبيا عخفت باسسو وغجت مدتعسخة بخيصانية

 تخخجػا أبشائيا مغ فالشخبة ، البخيصانية أفخيكيا غخب أقاليع عغ يدىاتسو  الدياسي تصػرىا حيث مغ بالفخندية تحجثةالس األقاليع يغب تجسع كثيخة تذابو أوجو ثسة     
  وسعػا ، مذخوعة غيخ الدياسية األحداب كانت حيشسا ثقافية روابط وألفػا ،داكار في بػنتي وليع مجرسة وبخاصة بالبالد ػجػدةلسا القميمة جارسالس نفذ مغ جسيعا

 اليدار بأحداب ارتبصػا باريذ في لذعػبيع نػابا كانػا وحيشسا ، عشو االستقالل مغ بجال الفخندي الدياسي الشطام داخل ليع مػقع إيجاد إلىفي بجاية األمخ 
   .البالد أنحاء كل إلى أفخيكيا في أحدابيع وامتجت .اركديةلسا الشطخية واستػعبػا

سخات والبخلسان الفخندي الحؼ يرجر جسيع التذخيعات الخاصة بالسدتعسخات وقج حكستيا عغ شخيق وزارة السدتع ،في الدشغال اإلدارة الفخندية الدمصاتنطست     
 السحمية التقديسات وفق األعع الغالب في تحجيجىا جخػ  ثابتة حجود وأقيست،  ، وكانت تفاصيل تصبيقيا تتخك الى حكام السقاشعات فيرجرونيا بأوامخ محمية

 اتجاه شبيعة وفق حكػمة كل شكل وتحجد األقاليع تمظ مغ إقميع كل في خكديةالس الحكػمة أشكال مغ ما كلش تأسيذالكبخػ و  الداللية الجساعات بيغ  القائسة
 لسان الفخنديالبخ  أمام فقط مدؤوال االستعسارؼ  الحاكع وكان .وإدارتيا الخجمات مغ العجيج عمى اإلشخاف ميسة الججيجة اإلدارة أعزاء وتػلى .الفخندي شطامال

  .التصػر مغ األدنى الحج ضسان مع والشطام القانػن  فخض إلى دتعسخةالس األقاليع في الججد الحكام وسعى سػضفيغال كبار مذ شػرػ مغمج الحاكع ويداعج
ي ، كسا ضيخ ندوتختمف الدشغال عغ السدتعسخات الفخندية األخخػ في غخب أفخيكيا بأنيا لع تكغ تحكع بذكل مباشخ ، حيث كان ليا تسثيل في البخلسان الفخ      

 .   وتكػن فييا مجمذ وسيط بيغ مدتػػ البمجيات وبيغ مدتػػ البخلسانات 1916فييا نطام البمجيات وقج أصبح الدشغاليػن مػاششيغ فخندييغ في عام 
شكل مغ داكار ومغ السشصقة الدشغال حيث  أوضاعنطع  1925وفيسا يخز نطام الحكع واإلدارة في الدشغال خالل تمظ السجة فقج صجر مخسػم في عام     

ويؤدون الخجمة  السحيصة بيا مشصقة خاصة،  وقدست بكية أجداء اإلقميع إلى أربعة مقاشعات ، وكان سكان الدشغال األفارقة يحسمػن بصاقة الخعية الفخندية
ستعػن بسثل ىحه الحقػق فكانػا ىع الدنػج الػحيجون الحيغ يت  العدكخية اإللدامية في الجير الفخندي،  كسا يشتخبػن ليع نػابا عشيع في السجمذ الشيابي الفخندي،

 وضع في 8491وفي عام ، صجر مخسػم آخخ أعاد مشصقة داكار إلى الدشغال وبعج عام جخػ انتخاب اول جسعية عامة لمبالد 1947وفي عام ،  الدياسية 



 

ولو أن يديع في انتخابات البخلسان في فخندا ، وبجأت الجسعيات الدياسية األفخيكية تختبط  الدشغال السبجأ القائل بأن األفخيقي يسكغ أن يكػن مػاششا  فخنديا ،
 . حكػمة ذاتية لمدشغال أولتألفت  1958وفي عام ،  الدياسة الفخندية عمى نحػ واضح باألحداب

في مطيخىا التي أعمشتيا الثػرة الفخندية ، فقج استشج الفخنديػن عمى أن جسيع السبادغ البخاقة ب شيت الدياسة الفخندية في مدتعسخاتيا ومشيا الدشغال عمى بعس     
 )يعاب سكان السدتعسخات يجب أن يكػنػا مػاششيغ فخندييغ ليع نفذ الحقػق وعمييع نفذ الػاجبات ، وعمى ىحا األساس قامت نطخية االمتراص واالست

Assimilation ) جىع ونطسيع االجتساعية عغ شخيق فخض ثقافة الفخندييغ ) استعسار ثقافي ( ولغتيع وتقالية الفخندية والسقرػد بيا صبغ السدتعسخات بالربغ
 . عمى األفخيقييغ والدياسية

 1960 - 1945التطوراث السياسيت يف السنغال 
 وبجأت ، العالع في تخمفةلسا األقصار نحػ ليبخالية أكثخ اتجاه أوروبا ساد فقج .انيةالث يةلسالعا الحخب نياية مع االستعسارية لمتجخبة بالشدبة التحػل نقصة بجأت     

 في الحمفاء جيػش مع الحخب خاضػا أفخيكيا غخب أبشاء أن عخوفالس،و  الدشيغ عذخات بعج ولػ حتى أفخيكيا شعػب بو تتستع ذاتي لحكع ججيج ترػر معالع تتحجد
 الدياسي التقجم سخعة أن إال ،قجمػه ما مع تتكافأ ال الحجيث القصاع في عسميع ثسار وججوا يغح عػدتيع بعج وىاميعأ تبجدت ولكغ بػرما وفي األوسط الذخق 

 . استقالليا عمى الفخندية دتعسخاتلسا كان ميسا  في حرػل واالجتساعي
) ع خف  French Union »الفخندي االتحاد« باسع بعج يساف تدسيتيا عمى اصصمح التي ومدتعسخاتيا فخندا مغ كل في ٨٤٨١ عام االنتخابات وأجخيت    

 لمسػاششيغ خسدة - مقاعج عذخ أفخيكيا غخب ألقاليع وخرز ،الخابعة لمجسيػرية الجستػر تزع تأسيدية جسعية عمى لالقتخاع وذلظ بالجساعة الفخندية أيزا  (
  الحؼ أصبح سشجػر سيجار ليػبػلج وقتحاك السشتخبيغ بيغ  مغ وكان،  (رعايا) يدسػن  كانػا غلس  وخسدة كانةلسا بشفذ يغتستعالس)البيس( واإلفخيقييغ  الفخندييغ

 عام وشيج ،الفخندية لمعاصسة الدياسية الحياة في اإلفخيقيػن  القادة بو ساىع الحؼ الجور التالية الدشػات مجػ عمى تجريجيا وتدايج فيسا بعج، الدشغال لجولة رئيدا
 الػششية السحاكع وحق االستعسارية،  والتبعية الدخخة نطام وإلغاء نقابات أو سياسية أحداب تذكيل حق اإلفخيقييغ مشح ؛  مشيا الحاتاإلص مغ آخخ عجدا ٨٤٨١

 في يةالذخر بػضعيتيع االحتفاظ في حقيع مع السدتعسخات سكان لكل السػاششة مشح، و الفخندي القانػن  وفق السحاكسات إجخاء مع العقػبات بجعاوػ  الشطخ في



 

 الجحرية اإلصالحات ىحه كل أن الفخندي( ، بيج القانػن  رعايا مغ شخز ألؼ مذخوع غيخ أمخ وىػ الدوجات بتعجد ليع الدساح ذلظ العخفي)مثال القانػن  ضل
 الجساىيخ تأييج عمى الحرػل لأج مغ بيشيا فيسا تتشافذ وبجأت السدتعسخات داخل سياسية وأحداب جساعات خالليا تذكمت سشػات عذخ امتجت ىجوء ةمج أعقبتيا

 .ليا
الحؼ جخػ انتخابو لتسثيل  Lamine  Gueye (1891 – 1968) ػؼ ج آلميغ بدامة 1945تأسذ حدب العسل االشتخاكي الدشغالي عام  الدشغال وفي   

 سشجػر  اال أن، Leopold Cedar Senghor  (1906 – 2001)، وكان يداعجه ليػبػلج سيجار سشغػر 1946الدشغال في الجسعية الػششية الفخندية عام 
 عجة قزى نابيا وكان شالبا ،الدػداني الفػل زراعة إقميع قمب في الخعايا مغ كان وان ، بقاال يعسل ألب ولج سشجػرفقج  آلميغ، مغ الدعامة انتدع تسكغ مغ 

 أحج في ةمج وقزى الفخندي الجير في خجم أن بعج الحخب عقب أفخيكيا لىإ عاد ثع الفخندية السػاششة حق ونال وغيخىا باريذ في الثانػية بالجارسة سشػات
 أنحاء كل وجاب ،العدكخييغ وقجامى » الخعايا« والء سشجػر كدب  الدياسية الدمصة احتكار )السػاششيغ (في رغبة عغ يعبخ جي كان وبيشسا ،ألسانيا سجػن 
 نطخية إعالنو » الجيسقخاشية الدشغالية الكتمة« حدب سشجػر لفوأ .عشقو ورباط ستختو الخسسية ىعم محافطا جي قبع بيشسا شعاميع القخية شيػخ يذارك الخيف
 ، والعخقية العدكخية السحمية مختمف الخوابط تػحيج إلى وسعى، خرػمو بيا يؤمغ التي الجمج أو واالستيعاب التذبو قيع بحلظ معارضا االشتخاكية عغ أفخيكية
واالتجاىات  السرالح ذات ىحه الفخق  تجسيع أن الشاخبيغ ، بيج غالبية تأييج عمى قميمة سشػات خالل وحرل ،التيجانية الصخيقة وشيػخ الجيغ رجال إلى وتػدد

 امالح الخسديشيات في فخندا مغ العائج الذباب فان وليحا القخػ، في التشطيع جيجة قاعجة مغ حخمو كسا متجاندة تقجمية أيجيػلػجية مغ الحدب حخم، و الستبايشة
 وبيغ سشجػر بيغ الفاصمة اليػة األخيخة الدشػات في تتدع بجأت ولكغ ،بعج فيسا إليو انزسػا وان حدب سشجػر يشتقج شخع وضػحا أكثخ ماركدية معتقجات

   . الخاديكالييغ
وكان ىجف سشغػر مػجو ضج الرفػة االفخيكية ، لفخندية ويخغبػن بالبقاء داخل الجساعة اعغ االستقالل  اإلصالحكان الدعساء االفارقة في الدشغال يحبحون      

 .    الحزخية في السخاكد األربع وضج الخؤساء السحمييغ ، واعتسج أساسا  عمى السخابصيغ في حسمتو ضج الخؤساء



 

 ولكغ بو خاصا نيابيا مجمدا حجوده داخل في يشذئ أن في إقميع  كل بحق يقزي والحؼLoi Cadro  القانػن  إشار 1956 عام في الفخندي البخلسان وأقخ     
 كسا ،لمسدتقبل الػزارؼ  الجياز يغجش تتسثل التشفيحية الذلمجا وأضحت يغ ، البالغ كل يغب العام االقتخاع شخيق عغ تذكيمو ويجخؼ  االستقالل امتس مدتقال ليذ

 بمجان كل في 1958 عام استفتاء وأجخؼ  .شتخبةالس الذلمجا بشطام والذيػخ اءالدعس شخيق عغ اإلدارة نطام استبجال إمكانية السحمية الحكػمية اإلصالحات ليأت
   .االستقالل مغ أكبخ بقجر التستع مع الفخندي االتحاد داخل البقاء عمى التي صػتت ومشيا الدشغال الفخندية لمدمصة الخاضعة إفخيكيا غخب
ة الفخندية رئيدا  لمجساعة ، وىػ يخأس حكػمة مغ ثسانية مشجوبيغ ، كل واحج مشيع يسثل جسيػرية أصبحت حكػمة الجساعة الفخندية تتكػن مغ رئيذ الجسيػري    

 . مغ جسيػريات الجساعة ومشيا الدشغال ، ومعيع سكختيخ عام ومدتذار فشي ، وتتبع ىحه السجسػعة دائخة لمسصبػعات وأخخػ لمسخاسيع
اعة الفخندية لع يتخك جانبا  اال وصبغتو بالربغة الفخندية وألغت الذخرية األفخيكية تساما  ، حيث ركد دستػر وما يسكغ مالحطتو أن نطام الحكع في الجس       

يخأس السجمذ الجساعة جسيع السػضػعات والدمصات في رئيذ الجسيػرية الفخندية ، وأن سمصة رئيذ الجساعة شاممة وديكتاتػرية ، ويحق لخئيذ الجساعة أن 
 . جول أعسالو ومكان انعقادهالتشفيحؼ ويقخر ج

أفخيكيا الفخندية ، وحاولت الدشغال والدػدان الفخندي معارضة ىحه البمقشة بانذاء )اتحاد مالي( الحؼ ضع  بمقشة 1958أيج دستػر ديغػل الرادر عام        
فػافقت فخندا عمى  1959وشالب ىحا االتحاد باستقاللو في أيمػل  تخكػه تحت ضغط ساحل العاج ، ، لكشيع 1959وذلظ في آذار  أساسا  فػلتا العميا وداىػمي

، وفي آب مغ العام نفدو أنفرع عخػ اتحاد الدشغال مع مالي ، وألقى الدشغاليػن الكبس عمى القائج الدػداني مػد يبػكيتا في داكار  1960ذلظ في حديخان 
السجمذ الػششي الدشغالي في جمدة شارئة ليعمغ انفرال الدشغال عغ مػريتانيا وفي نياية أيمػل  وشحشػه الى باماكػ بعخبة قصار مغمقة ، وبعجىا مباشخة اجتسع

  .أعمغ الدشغال دستػره السدتقل  1960
تخب ليػبػلج وان .ججا قػية رابصة بفخندا االقترادية روابصيا ضمت وأن الكامل الدياسي استقالليا عمى الدشغال حرمت حتى 1960 عام حل أن وما        

اتيع دمحم ضيا بسحاولة انقالب وذلظ عشج وصػلو إلى البالد وكان  8491، وفي عام شػاتسشغػر رئيدا لمجسيػرية ودمحم ضيا رئيدا لمػزارة لسجة خسدة س
الجول التي خزعت لحكع الحدب مغ وت عج الدشغال  .في رحمو خارجيا اعتقل مع أربعة مغ وزرائو وأصبح سشغػر يسثل الدمصتيغ التذخيعية والتشفيحية



 

تالفي يتفق السػحج والحؼ تجاوز التعجدية الحدبية بدعامة سشغػر ، والحدب السػحج يقػم عمى تجسيع األحداب القائسة دون ان تفقج كيانيا في تجسع ائ
 .عمى بخنامج مذتخك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


