
 

 

 الحركات االستقاللية بالجزائر وتونس وليبيا
 :عٕايم ظٕٓس انؾشكخ انٕغُٛخ ثبنغضائش ٔرَٕظ ٔنٛجٛب 

  

 : ٚعزجش االعزغالل االعزعًبس٘ يٍ أْى عٕايم َشأح انؾشكخ انٕغُٛخ 

ٔشكم انًعًشٌٔ األٔسٔثٌٕٛ ألهٛخ نكُٓى اعزؾٕرٔا عهٗ َغجخ يًٓخ يٍ . كبَذ انغهطخ انفعهٛخ فٙ ٚذ اإلداسح االعزعًبسٚخ * 

 انضشٔح انٕغُٛخ نهًغزعًشاد

ٔفمذ انفالؽٌٕ أساظٛٓى انخصجخ نفبئذح . عبَٙ األْبنٙ يٍ صمم انعشائت ٔأعًبل انغخشح ٔرعغفبد سعبل انغهطخ* 

 .كًب رعشض انؾشفٌٕٛ ٔانزغبس نإلفالط . األٔسٔثٍٛٛ ٔعًالء االعزعًبس

  

 : عبًْذ عٕايم أخشٖ فٙ َشأح انؾشكخ انٕغُٛخ 

 .آيبل انًغزعًشاد فٙ ؽصٕنٓب عهٗ االعزمالل ، ( 1919)خٛت يؤرًش انغالو انعبنًٙ ثجبسٚظ * 

  لبو انُظبو انفبشٙ فٙ إٚطبنٛب انز٘ لشس رعضٚض انُفٕر االعزعًبس٘ فٙ نٛجٛب 1922فٙ عُخ * 

 .كبٌ نهؾشة انشٚفٛخ أصش فعبل عهٗ انؾشكخ انٕغُٛخ فٙ ثبلٙ ثهذاٌ انًغشة انعشثٙ* 

  

 :خصبئص انؾشكبد انٕغُٛخ ثكم يٍ انغضائش ٔرَٕظ ٔنٛجٛب فٙ فزشح يب ثٍٛ انؾشثٍٛ   

  

 : رعذدد انزٛبساد انٕغُٛخ ثكم يٍ انغضائش ٔرَٕظ ٔنٛجٛب 

عًعٛخ انعهًبء انًغهًٍٛ "ٔ أعظ  عجذ انؾًٛذ ثٍ ثبدٚظ . رضعى فشؽبد عجبط انزٛبس انًطبنت ثئديبط انغضائش فٙ فشَغب* 

ؽضة "كًب أَشأ يصبنٙ انؾبط .انزٙ أكذد عهٗ انزشجذ ثبنٕٓٚخ انغضائشٚخ ٔانعمٛذح اإلعاليٛخ ٔانهغخ انعشثٛخ " انغضائشٍٚٛ

 .انز٘ غبنت ثبعزمالل ثهذاٌ انًغشة انعشثٙ" َغًخ شًبل إفشٚمٛب

انز٘ لبو عهٗ " رَٕظ انفزبح"  ظٓشد انؾشكخ انٕغُٛخ انزَٕغٛخ ؽٛش أعظ انًؾبيٙ ثبشب ؽبيجّ ؽضة 20فٙ يطهع انمشٌ * 

ٔعبًْذ يخهفبد األصيخ االلزصبدٚخ انعبنًٛخ فٙ . 1920انز٘ أعغّ عجذ انعضٚض انضعبنجٙ عُخ " انؾضة انذعزٕس٘" أَمبظّ 

 " انؾجٛت ثٕسلٛجخ " رٓٛئ انًُبؿ انغٛبعٙ انز٘ أفشص يٛالد انؾضة انذعزٕس٘ انغذٚذ ثضعبيخ 

رضعى عًش انًخزبس انًمبٔيخ انًغهؾخ نًٕاعٓخ االؽزالل اإلٚطبنٙ نهٛجٛب، يزجعب أعهٕة ؽشة انعصبثبد، فزًكٍ يٍ إنؾبق * 

 . 1931عذح ْضائى ثبنغٛش اإلٚطبنٙ انز٘ كبٌ ٚمٕدِ كشاصٚبَٙ لجم أٌ ٚزى اعزمبنّ ٔإعذايّ شُمب عُخ 

  

 : رطٕس انؾشكخ انٕغُٛخ فٙ انغضائش ٔرَٕظ يٍ خالل ثشايغٓب انغٛبعٛخ 

رأعٛظ ثشنًبٌ :  رمذو كم يٍ انؾضة انذعزٕس٘ انزَٕغٙ ٔؽضة َغًخ شًبل إفشٚمٛب ثًطبنت  يٍ أثشصْب 1930فٙ عُخ * 

 انًغبٔاح ثٍٛ انغكبٌ انًؾهٍٛٛ ٔانًعًشٍٚ األٔسٔثٍٛٛ- إلشاس انؾشٚبد انعبيخ ٔظًُٓب ؽشٚخ انصؾبفخ - ٔؽكٕيخ ٔغُٛخ 

  رمذو انؾضة انذعزٕس٘ انغذٚذ ثجشَبيظ إصالؽبد ٚزعًٍ َفظ انًطبنت 1934فٙ عُخ * 

  1937ؽذد انًؤرًش انغضائش٘ يطبنجّ اإلصالؽٛخ عُخ * 

  

  

 :رؾٕل يٕالف انؾشكخ انٕغُٛخ يٍ االعزعًبس ثعذ انؾشة انعبنًٛخ انضبَٛخ فٙ كم يٍ انغضائش ٔرَٕظ ٔنٛجٛب  

  

 : أدد رطٕساد يب ثعذ انؾشة إنٗ اعزمالل نٛجٛب 

ٔ ثُٓبٚخ ْزِ . ؽشس انؾهفبء انغشثٌٕٛ نٛجٛب يٍ االؽزالل االٚطبنٙ األنًبَٙ فٙ انطٕس انضبَٙ يٍ انؾشة انعبنًٛخ انضبَٛخ * 

فمبو انشعت انهٛجٙ ثضٕسح عبسيخ ، ٔثبنزبنٙ لشسد ْٛأح األيى انًزؾذح يُؼ . انؾشة ؽبٔنٕا رمغًٛٓب إنٗ يُبغك َفٕر أعُجٙ  

 .ؽٛش رأعغذ انًًهكخ انهٛجٛخ ثمٛبدح ادسٚظ انغُٕعٙ ( 1951عُخ )نٛجٛب االعزمالل 

  

  1956 أيبو رصبعذ انكفبػ انٕغُٙ اعزمهذ رَٕظ عُخ 

عبًْذ عٕايم خبسعٙ ٔ داخهٛخ فٙ اَزمبل انؾشكخ انٕغُٛخ انزَٕغٛخ إنٗ انًطبنجخ ثبالعزمالل  يُٓب فٙ آَضاو فشَغب أيبو * 

أنًبَٛب ، ٔصذٔس انًٛضبق  األغهغٙ، ٔرأٚٛذ االرؾبد انغٕفٛبرٙ ٔانٕالٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ ٔ ْٛأح األيى انًزؾذح نًجذأ رمشٚش 

 .انًصٛش ٔرضاٚذ االعزغالل االعزعًبس٘

 .انز٘ رعًٍ انًطبنجخ ثبالعزمالل" انًٛضبق انٕغُٙ" أصذسد انمٕٖ انغٛبعٛخ ٔانُمبثٛخ انزَٕغٛخ 1946فٙ عُخ * 

 أيبو فشم انًفبٔظبد ثٍٛ انٕغٍُٛٛ انزَٕغٍٛٛ ثضعبيخ انؾجٛت ثٕسلٛجخ ٔانؾكٕيخ انفشَغٛخ، اَطهك انكفبػ انًغهؼ ا* 

عغهذ ْضًٚخ انفشَغٍٛٛ أيبو انفٛزُبيٍٛٛ ثبعزئُبف انزفبٔض ثٍٛ انفشَغٍٛٛ ٔانزَٕغٍٛٛ  انز٘  أعفش فٙ انُٓبٚخ عٍ * 

 .1956 يبسط 20اعزمالل رَٕظ فٙ 

  

 : آنذ انضٕسح انغضائشٚخ انكجشٖ إنٗ اعزمالل انجالد



 

 

إنٗ عبَت انظشٔف انذٔنٛخ انًؾذدح عبثمب ،عشفذ انغضائش رطٕساد داخهٛخ يٍ أثشصْب األؽذاس انذايٛخ انزٙ شٓذرٓب * 

 .1943ٔ إصذاس ثٛبٌ انشعت انغضائش٘ عُخ 1945ثعط انًذٌ انغضائشٚخ 

فٙ ظم ْزِ انًعطٛبد اَزمهذ انؾشكخ انٕغُٛخ انغضائشٚخ إنٗ انًطبنجخ ثبالعزمالل، نكُٓب عبَذ يٍ كضشح االَمغبيبد * 

ْٔكزا : فكبٌ انجذٚم ْٕ انهغٕء إنٗ انكفبػ انًغهؼ.انغٛبعٛخ ،ٔسفط انغهطبد االعزعًبسٚخ االعزغبثخ نًطبنت انٕغٍُٛٛ 

 انضٕسح انغضائشٚخ انكجشٖ انزٙ اعزغشلذ صًبٌ عُٕاد ٔانزٙ خهفذ أصٚذ يٍ يهٌٕٛ شٓٛذ ٔانزٙ 1954اَذنعذ فٙ ََٕجش 

 أنؾمذ خغبئش ثششٚخ ٔيبدٚخ ثبنًصبنؼ االعزعًبسٚخ 

 ثًٕعجٓب َظى اعزفزبء شعجٙ 1962اظطشد فشَغب إنٗ انزفبٔض يع انٕغٍُٛٛ انغضائشٍٚٛ ٔعمذ ارفبلٛخ اٚفٛبٌ فٙ يبسط *  

 .فٙ ٕٚنٕٛص يٍ َفظ انغُخ كبَذ َزٛغزّ  نفبئذح اعزمالل انغضائش
 


