
 

 

 الحركات االستقاللية بالجزائر وتونس وليبيا
  

 .1911 بٌنما احتلت إٌطالٌا لٌبٌا سنة 1881 وتونس سنة 1830 استعمرت فرنسا كل من الجزابر سنة :مقدمة 
فما هً ظروف نشأة الحركة الوطنٌة فً كل من الجزابر وتونس ولٌبٌا وما هً ممٌزات هذه الحركة الوطنٌة فً فترة ما 

 :بٌن الحربٌن وفترة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة
  
I عوامل ظهور الحركة الوطنٌة بالجزابر وتونس ولٌبٌا : 
  

 :ٌعتبر االستغالل االستعماري من أهم عوامل نشأة الحركة الوطنٌة -1
كانت السلطة الفعلٌة فً ٌد اإلدارة االستعمارٌة سواء فً تونس التً خضعت لنظام الحماٌة أو الجزابر ولٌبٌا اللتٌن *

 .خضعتا للحكم المباشر
توافد على البلدان الثالثة فرنسٌون وإٌطالٌون ومالطٌون،  وشكل هؤالء المعمرون األوروبٌون أقلٌة لكنهم استحوذوا * 

 .على نسبة مهمة من الثروات الوطنٌة للمستعمرات
فً المقابل عانً األهالً من ثقل الضرابب وأعمال السخرة وتعسفات رجال السلطة وفقد الفالحون أراضٌهم الخصبة * 

كما تعرض الحرفٌون والتجار لإلفالس ، فً ظل هذه المعطٌات تزاٌد سخط أغلب .لفابدة األوروبٌٌن وعمالء االستعمار 
 .طبقات الشعب اتجاه االستعمار مما ساعد على ظهور الحركة الوطنٌة 

  

 :ساهمت عوامل أخرى فً نشأة الحركة الوطنٌة -2
آمال المستعمرات فً حصولها على االستقالل ، لهذا أسس عبد العزٌز  ( 1919)خٌب مؤتمر السالم العالمً ببارٌس * 

كتلة المنتخبٌن  (حفٌد األمٌر عبد القادر الجزابري  )الثعالبً الحزب الدستوري التونسً فً نفس الوقت أنشأ األمٌر خالد 
 .المسلمٌن الجزابرٌٌن

لهذا فر .  قام النظام الفاشً فً إٌطالٌا الذي قرر تعزٌز النفوذ االستعماري فً لٌبٌا متبعا أسالٌب همجٌة1922فً سنة * 
 .إدرٌس السنوسً إلى مصر، فظهر عمر المختار كزعٌم للمقاومة المسلحة

 .كان للحرب الرٌفٌة أثر فعال على الحركة الوطنٌة فً باقً بلدان المغرب العربً* 
  

IIخصابص الحركات الوطنٌة بكل من الجزابر وتونس ولٌبٌا فً فترة ما بٌن الحربٌن : 
  

 :تعددت تٌارات الحركة الوطنٌة بكل من الجزابر وتونس ولٌبٌا -1
تزعم فرحات عباس التٌار المطالب بإدماج الجزابر فً فرنسا لتحقٌق التحرر السٌاسً واالقتصادي غٌر أن  هذه الفكرة * 

عارضها بشدة زعٌم االتجاه السلفً عبد الحمٌد بادٌس الذي أنشأ جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن التً أكدت على 
كما أنشأ مصالً الحاج حزب نجمة شمال إفرٌقٌا الذي طالب .التشبث بالهوٌة الجزابرٌة والعقٌدة اإلسالمٌة واللغة العربٌة

 .باستقالل بلدان المغرب العربً ،لهذا تم حله من طرف االستعمار فظهر من جدٌد تحت اسم حزب الشعب
الذي طالب " تونس الفتٌة"  ظهرت الحركة الوطنٌة التونسٌة حٌث أسس المحامً باشا حامبه 20فً مطلع القرن * 

الذي أسسه عبد العزٌز " الحزب الدستوري" وقام على أنقاضه .باالستقالل فتم حله من طرف السلطات االستعمارٌة 
وساهمت مخلفات األزمة االقتصادٌة العالمٌة فً تهٌا المناخ السٌاسً الذي أفرز مٌالد الحزب  .1920الثعالبً سنة 

 .الذي طرح ثالثة مبادئ هً الوطنٌة والعلمانٌة واللٌبرالٌة" الحبٌب بورقٌبة " الدستوري الجدٌد بزعامة 
تزعم عمر المختار المقاومة المسلحة لمواجهة االحتالل اإلٌطالً للٌبٌا متبعا أسلوب حرب العصابات ومتخذا منطقة * 

قاعدة لحركته وتمكن من إلحاق عدة هزابم بالجٌش اإلٌطالً الذي كان ٌقوده كرازٌانً قبل  (وخاصة الجبل األخضر)برقة
 . 1931أن ٌتم اعتقاله وإعدامه شنقا سنة 

  
 :تطور الحركة الوطنٌة فً الجزابر وتونس من خالل برامجها السٌاسٌة -2

بمطالب إصالحٌة  (1933سنة ) وحزب نجمة شمال إفرٌقٌا (1920سنة  )تقدم كل من الحزب الدستوري التونسً *  
 :من أبرزها

 .تأسٌس برلمان وحكومة وطنٌة- 
 .إقرار الحرٌات العامة وضمنها حرٌة الصحافة- 
 .المساواة بٌن السكان المحلٌٌن والمعمرٌن األوروبٌٌن-

 .إجبارٌة التعلٌم وجعله باللغة العربٌة- 
 .تحسٌن الوضعٌة المادٌة للسكان المحلٌٌن- 
  تقدم الحزب الدستوري الجدٌد ببرنامج إصالحات ٌتضمن نفس المطالب 1934فً سنة * 



 

 

غٌر أن .  مستغال وصول الجبهة الشعبٌة إلى الحكم فً فرنسا 1937حدد المؤتمر الجزابري مطالبه اإلصالحٌة سنة * 
 .السلطات االستعمارٌة رفضت كل هذه المطالب وقامت بحل األحزاب الجزابرٌة والتونسٌة وباعتقال الزعماء الوطنٌٌن

  
IIIتحول مواقف الحركة الوطنٌة من االستعمار بعد الحرب العالمٌة الثانٌة فً كل من الجزابر وتونس ولٌبٌا : 
  

 : أدت تطورات ما بعد الحرب إلى استقالل لٌبٌا-1

وفً الطور الثانً تم تحرٌرها . فً الطور األول من الحرب العالمٌة الثانٌة تعرضت لٌبٌا لغزو القوات النازٌة األلمانٌة * 
و بعد نهاٌة هذه الحرب تقدمت .من طرف القوات اإلنجلٌزٌة التً شارك إلى جانبها مشاركة رمزٌة إدرٌس السنوسً 

انجلٌزي ، فرنسً، أمرٌكً فقام الشعب اللٌبً بثورات عارمة : الدول الغربٌة بمشروع تقسٌم لٌبٌا إلى مناطق نفوذ أجنبً 
حٌث تأسست المملكة اللٌبٌة بقٌادة إدرٌس  ( 1951سنة )، وبالتالً قررت هٌبة األمم المتحدة منح لٌبٌا االستقالل 

 .السنوسً
  

 :1956أمام تصاعد الكفاح الوطنً استقلت تونس سنة -2
إلى جانب الظروف الدولٌة المتمثلة فً انهزام فرنسا أمام ألمانٌا  وصدور المٌثاق  األطلسً وتأٌٌد االتحاد السوفٌاتً *

والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لمبدأ تقرٌر المصٌر وتأسٌس هٌبة األمم المتحدة ، ساهمت عوامل داخلٌة فً االنتقال إلى 
المطالبة باالستقالل من أبرزها تأسٌس االتحاد العام التونسً من طرف الزعٌم النقابً فرحات حشاد وتزاٌد االستغالل 

 .االستعماري
 . أصدرت القوى السٌاسٌة والنقابٌة التونسٌة المٌثاق الوطنً الذي تضمن المطالبة باالستقالل1946فً سنة *
أمام فشل المفاوضات بٌن الوطنٌٌن التونسٌٌن بزعامة الحبٌب بورقٌبة والحكومة الفرنسٌة ،انطلق الكفاح المسلح الذي *

 .عرف باسم ثورة الفالكة والذي تمثل فً العملٌات الفدابٌة ضد المعرٌن وعمالبهم
 باستبناف التفاوض بٌن الفرنسٌٌن 1954عجلت هزٌمة الفرنسٌٌن أمام الفٌتنامٌٌن فً معركة دٌان بٌان فً أبرٌل *

 التً نصت على منح تونس الحكم الذاتً 1955والتونسٌٌن الذي أدى فً البداٌة إلى توقٌع االتفاقٌة الفرنسٌة التونسٌة سنة 
غٌر أن جٌش التحرٌر التونسً رفض هذا الشكل من االستقالل وقرر متابعة الكفاح المسلح فاضطرت فرنسا إلى .

 .1956 مارس 20االعتراف باستقالل تونس فً 
  

 :آلت الثورة الجزابرٌة الكبرى إلى استقالل البالد-3
إلى جانب الظروف الدولٌة المحددة سابقا ،عرفت الجزابر تطورات داخلٌة من أبرزها األحداث الدامٌة التً شهدتها * 

 .1943تم إصدار بٌان الشعب الجزابري سنة  و. 1945سنة  (مثل اسطٌف  )بعض المدن الجزابرٌة 
فً ظل هذه المعطٌات انتقلت الحركة الوطنٌة الجزابرٌة إلى المطالبة باالستقالل، لكنها عانت من كثرة االنقسامات * 

وهكذا . فكان البدٌل هو اللجوء إلى الكفاح المسلح. السٌاسٌة ورفض السلطات االستعمارٌة االستجابة لمطالب الوطنٌٌن
 الثورة الجزابرٌة الكبرى التً استغرقت ثمان سنوات والتً خلفت ملٌون شهٌد و ألحقت خسابر 1954اندلعت فً نونبر 

بشرٌة ومادٌة بالمصالح االستعمارٌة ، وقد تولت جبهة التحرٌر الوطنً تنظٌم العملٌات الفدابٌة خالل هذه الثورة فً نفس 
 (فً القاهرة  )الوقت تشكلت الحكومة الجزابرٌة فً المنفى 

 1962فً ظل هذه الظروف اضطرت فرنسا إلى التفاوض مع الوطنٌٌن الجزابرٌٌن وعقد اتفاقٌة اٌفٌان فً مارس * 
 .بموجبها نظم استفتاء شعبً فً ٌولٌوز من نفس السنة كانت نتٌجته لفابدة استقالل الجزابر

  
بعد االستقالل واجهت بلدان المغرب العربً مشاكل التخلف االقتصادي و االجتماعً ، باإلضافة إلى مشاكل :خاتمة 
 .الحدود

  

:شرح العبارات   
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