
 

 

  :إشكايل متهيد

 االستعمار، ضد ومسلحة سياسية وسائل اعتمدت وقد الوطنية، احلركة ظهور وليبيا وتونس باجلزائر االستعمارية السياسة عن نتج

  .بلداا باستقالل االعتراف على ترغمه أن واستطاعت

 ؟وليبيا وتونس اجلزائر من بكل الوطنية احلركات فيه نشأت الذي التارخيي هو اإلطار فما 

 ؟الثالثينيات منعطف خالل احلركات هذه عرفته الذي التحولهو ما و 

 ؟باالستقالل انتهت واليت الثانية العاملية احلرب خالل وقعت اليت التطوراتما هي و 

I - وليبيا وتونس اجلزائر من بكل الوطنية احلركات فيه نشأت الذي التارخيي اإلطار:  

 :وليبيا وتونس باجلزائر االستعماري االستيطان مظاهر -  1

 على السكان من انتزعت اليت األراضي ووزعت الفرنسي، التراب من جزء واعتبارها اجلزائر إدماج فرنسا استهدفت :اجلزائر يف �

 انتزاع نتيجة املعيشي اإلنتاج وتقلص التصدير، عملية لتسهيل واملوانئ احلديدية والسكك الطرق إنشاء ومت الفرنسيني، املعمرين

 إىل اهلجرة أو املستوطنني ضيعات يف العمل إىل فاضطروا البادية سكان أغلب أفقرت اليت الضرائب، وثقل السكان، من األراضي

 الفرنسيني، املقاولني طرف من اجلزائر تصنيع مبدأ لرفض م،1945 بعد إال هام تطور أي الصناعة قطاع يعرف مل املدن ويف فرنسا،

 .العاملة اليد توفر رغم

 وسيطر ،لتصديرها الطرق وأنشأت واحلديد، كالفوسفاط املتوفرة املعادن باستغالل االستعمارية السلطات قامت :تونس يف �

 تدعيم قصد لألعيان وكذلك تونس، يف املقيمني لإليطاليني الفرنسية اجلنسية فرنسا ومنحت ،اخلصبة األراضي على املعمرون

 .املسلحة واملقاومة السياسي النضال إىل دفعهم مما االستعماري، االستغالل من التونسيون وعاىن ،االستعمار

 اإليطاليني املعمرين على السكان من انتزعت اليت األراضي الفاشية السلطات وزعت املختار، عمر مقاومة على القضاء بعد :ليبيا يف �

  .بالضرائب السكان كاهل وأثقلت والصناعة، الزراعة يف الليبية العاملة اليد إيطاليا واستغلت ،االستيطان لتشجيع

 359000 إىل عددهم إذ وصل الثالث، بالدول األوربيني املستوطنني عدد تزايد يف االستعمارية السياسة تلك سامهت لقد

 .م1911 سنة لوحدها باجلزائر مستوطن

 :وليبيا وتونس اجلزائر يف االستعماري لالستيطان والسياسية االجتماعية االنعكاسات -  2

 وضعية على سلبا ذلك وانعكس وأخصبها، احملروثة األراضي مخس على تستحوذ االستعمارية اإلدارة أصبحت :اجلزائر يف �

 زهيدة، كما تعرضت أجور مقابل والعمل املدن حنو اهلجرة إىل منهم الكثري واضطر والفقر، األمية بينهم انتشرت حبيث الفالحني،

 لتزويدها الوطنية احلركة حنو اجتهت مث باإلصالحات فطالبت األوربيني، مع املساواة وعدم سياسي حليف اجلزائرية الربجوازية

 .الالزمة باإلطارات

 ،التونسي ونظريه األوريب العامل بني ما متساوي بشكل موزعة العمال أجور تكن ومل ،واحلرفيني الفالحني إفالس وقع :تونس يف �

، اليوم يف فرنكات 8 التونسي العامل دخل يتجاوز مل بينما اليوم يف فرنك 25 األوريب العامل دخل جتاوز مثال املنجمي القطاع ففي

 حزب وأسست العزيزالثعاليب وعبد ،حانبه باش علي :أبرزهم ومن ،التونسيني املثقفني من مجاعة تكتلت التطورات تلك وأمام

" ويلسون" األمريكي الرئيس إىل مذكرة وأرسل األوىل العاملية احلرب ظروف احلزب هذا استغل كما م،1907 سنة "الفتاة تونس"

 الشيخ قام كما م،1919 سنة السالم مؤمتر يف ا نادى اليت عشر األربعة املبادئ لتطبيق اختاذها الواجب اإلجراءات تتضمن

 على السلبية وانعكاساا احلماية مساوئ فيه أبرز الذي الكتاب وهو ،"الشهيدة تونس" كتابه نشر حيث باريس إىل برحلة الثعاليب

  .التونسي اتمع

 وليبيا وتونس بالجزائر الاستقلالية الحركات
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 قاومت اليت السنوسية احلركة ظهور إىل أدىا م وهو ،السكان وميش تفقري بليبيا اإليطالية االستعمارية السياسة عن نتج :بيالي يف �

 .لالحتالل العسكري التفوق بسبب طويال تدم مل لكنها اإليطايل االحتالل

II - الثالثينيات خالل الوطنية احلركات عرفته الذي التارخيي املنعطف:  

  :الثالثينيات خالل اجلزائر يف الوطنية احلركة عرفته الذي التحول -  1

 وحماولته ،اجلزائري الشعب على الفرنسي التآمر تزايد يف واملتمثلة الثالثينيات خالل اجلزائر عرفتها اليت اجلديدة الظروف سامهت

 للمشاعر استفزازا مبثابة كان والذيم، 1930 سنة اجلزائر الحتالل املائوية بالذكرى احتفاله إىل إضافة ،اإلسالمية هويته على للقضاء

 :أمهها ومن ،جديدة سياسية ومجعيات أحزاب ظهور يف األحداث هذه كل سامهت ،الوطنية اجلزائرية

 
 ،باديس بن احلميد عبد اجلزائري والسياسي الديين املصلح من مببادرة م1931 سنة تأسست :اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية �

 .الفرنسي الوجود ظل يف القائم القانوين اإلطار مع قطيعة حيدث ال بشكل السلمية الطرق باعتماد اجلزائرية القضية حبل طالبت

 قانون وبإلغاء ،اجلزائر باستقالل طالبت ،احلاج مصايل اجلزائري الوطين بزعامة م1927 سنة تأسست :إفريقيا مشال جنم مجعية �

  .العامة واحلريات التعليم يف حقهم وضمان ،ألمالكهم اجلزائريني واستعادة ،األهايل

 .بفرنسا ومرتبطة مستقلة لدولة جزائري بربملان طالب الذي ،عباس فرحات من مببادرة م1938 سنة تأسس :الشعيب االحتاد �

 بنهج اجلديدة الفرنسية احلكومة طالب م1936 سنة اجلزائري اإلسالمي املؤمتر انعقد بفرنسا احلكم إىل الشعبية اجلبهة وبوصول

  .فرنسا عن التام باالنفصال يطالب مل لكنه ،والسياسية واالجتماعية االقتصادية املستويات يف والفرنسيني اجلزائريني بني املساواة سياسة

  :الثالثينيات خالل بتونس الوطنية احلركة حتوالت -  2

 من جمموعة يضم الثعاليب العزيز عبد بزعامة م1920 سنة تأسس الذي الدستوري احلزب أصبح األجنيب االستيطان تزايد أمام

 نتائج حتقيق يف الدستوري احلزب قيادة فشل وأمام احلقوق، بعض للسكان مينح دستوري نظام على تونس حبصول طالبوا الذين املثقفني

 الدستوري احلزب مطالب أهم ومن الدستور، حزب عن انفصلت جمموعة طرف من م1934 سنة اجلديد الدستوري احلزب تأسس ملموسة

 إىل دف أخرى تدابري اقترح كما الوظائف، خمتلف يف التونسيني وتعيني الفالحي، االستعمار وتوقيف االستعماري، الثلث إلغاء :اجلديد

  .احلماية معاهدة روح إىل الرجوع

 :ليبيا يف الفعل وردود األوضاع -  3

 وجند الفاشي، للغزو املختار عمر فتصدى ليبيا ضد عسكرية محالت موسوليين وجه بإيطاليا، احلكم إىل الفاشي النظام وصول مع

 عليه القبض يتم أن قبل كبرية خسائر اإليطالية القوات كبد حيث م،1931و م1923 ما بني العصابات حرب طبقت فرقا "برقة" منطقة يف

  .م1931 سنة وإعدامه

III  - باالستقالل املطالبة إىل باإلصالحات املطالبة من الوطنية احلركات فيه حتولت الذي التارخيي اإلطار:  

  :التحول هذا يف الثانية العاملية احلرب دور -  1

باالستقالل،  املطالبة إىل باإلصالحات املطالبة من الثانية العاملية احلرب بعد وليبيا وتونس اجلزائر من بكل الوطنية احلركة عمل تطور

  :ففي

 دف ندوة بانعقاد فيها طالبوا مبذكرة م1942 سنة اجلزائر يف نزوهلم بعد احللفاء إىل اجلزائريون املسلمون ممثلوا تقدم فقد :اجلزائر �

 يف الشعوب حق عن الدفاع يف احللفاء مببادئ اجلزائريون تشبث كما ،للجزائريني واجتماعي واقتصادي سياسي دستور وضع

 قدمها اليت الوثيقة يف اجلزائريني مطالب على طرأ الذي التحول جتلى كما ،مواقفهم لتدعيم إضافية حجة واستغلوها ،املصري تقرير

 واالستغالل اإلحلاق سياسة بإلغاء طالبوا حيث ،احللفاء سلطات إىل اجلزائري الشعب باسم اجلزائريني النواب من جمموعة

 .خاصا دستورا اجلزائريني مبنح اطالبو كما ،البالد حكومة تسيري يف للجزائريني الفعالة واملشاركة
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 االنعكاسات تضمن ميثاقا وأصدر ،بالبالد السياسية القوى كل فيه شاركت م1946 سنة التونسي الوطين املؤمتر انعقد فقد :تونس �

 األمم وهيأة العربية الدول جامعة إىل واالنضمام االستقالل على التونسي الشعب عزم وأكد ،تونس على احلماية لنظام السلبية

 النقايب بزعامة م1946 سنة "التونسيني للشغالني العام االحتاد" بتأسيس الوطنية احلركة تقوت التطورات تلك ظل ويف ،املتحدة

 تسعى البلدان تلك لكون نظرا إفريقيا بشمال النقابية احلركة توحيد ضرورة على أكد األخري هذا ،"حشاد فرحات" التونسي

  .الغاية نفس لتحقيق

 يف والربيطاين ،"فزان" منطقة يف الفرنسي لالحتالل وأخضعت ،نفوذ مناطق ثالث إىل الثانية العاملية احلرب بعد قسمت فقد :ليبيا �

 بتاريخ مذكرة وقدموا، التقسيم لذلك رفضهم عن ليبيا لتحرير الوطين الس أعضاء عرب لذلك ،طرابلس يف واإليطايل ،"برقة"

  .ليبيا تقسيم إىل يهدف إجراء أي ملواجهة استعدادهم عن مؤكدين الكربى الدول إىل م1947 ماي 23

  :االستقالل على احلصول غاية إىل االستقاللية احلركات نضال -  2

 م1951 سنة أسست حيث ،اجلزائرية الوطنية احلركة تطور على األثر أكرب وتونس املغرب شهدها اليت لألحداث كان :اجلزائر يف �

 للشعب نداء ووجهتمـ 1954 نونرب فاتح يف اجلزائرية الثورة عمليات انطالق أعلنت األخرية هذه ،"الوطين التحرير جبهة"

 إقامة بواسطة االستقالل حتقيق يف واملتمثل ،السياسي لربناجمها العريضة اخلطوات خالله من حددت "بلة بن أمحد" بزعامة اجلزائري

 الوطنية التحرير جبهة عن انبثقت وقد، املتاحة الوسائل بكل اجلزائرية الثورة ودعم ،اإلسالمية املبادئ إطار يف جزائرية دولة

 مل فرنسا فإن التطورات تلك ورغم ،التحرير جيش إىل انضم الذي ،"عباس فرحات" بزعامة م1958 سنة مؤقتة جزائرية حكومة

 جمموع يف لتنتشر اجلزائري الشرق من الثورة امتدت لذلك ،فرنسية مستوطنة اجلزائر جبعل تشبثها وجددت موقفها من تغري

 ااهدين لتدريب قاعدة املغرب وأصبح ،واملساندة الدعم على التحرير جبهة حصلت اخلارجي الصعيد وعلى ،الوطين التراب

 بفرنسا احلكم إىل )Charles de Gaulle" (ديغول شارل" اجلنرال وبوصول ،لالجئني آمنا ومالذا احلربية عمليام وانطالق

 حق على ونصتم، 1962 مارس يف) Accords d'Évian" (إيفيان اتفاقيات" بتوقيع انتهت اجلزائر مع مفاوضات يف دخل

 مت كما ،%99,7 بنسبة بالدهم استقالل لصاحل م1962 يوليوز استفتاء يف اجلزائريون وصوت ،مصريهم تقرير يف اجلزائريني

  .م1962 يوليوز يف اجلزائر استقالل عن اإلعالن

 املقاومة إىل التونسية الوطنية احلركة جلأت م1952 سنة "حشاد فرحات" التونسي النقايب الزعيم اغتيال بعد مباشرة :تونس يف �

 بالتفاوض والقبولم، 1955 سنة "بورقيبة احلبيب" سراح إطالق إىل مضطرة فرنسا فقبلت ،البالد أحناء خمتلف عمت اليت املسلحة

 20 يف التام االستقالل تونس منح إىل فرنسا دفعا ،اجلزائرية الثورة وانتشار املغرب استقالل أن إال ،لتونس االستقالل منح حول

  .م1920 مارس

 السياسي استقالهلا ليبيا ملنح الظروف بتهيئة قرار اختذت أن وبعد ،ليبيا تقسيم مشروع املتحدة األمم هيئة رفضت أن بعد :ليبيا يف �

 االستعمار ، وملواجهة)طرابلس ،برقة ،فزان( الثالث املناطق عن ممثلني ضمت ليبية وطنية مجعية تأسست م1952 سنة يفو ،التام

 باالستقالل طالبوا م1947 سنة" ليبيا لتحرير الوطين الس"و م،1946 يف بطرابلس" الوطين احلزب" الليبيون أسس اجلديد،

 م1951 دجنرب ويف ،لليبيا االستقالل منح م1948 سنة قررت اليت املتحدة، األمم على ليبيا مسألة وعرضت ،الوطنية والوحدة

 كتأسيس األجنبية للدول امتيازات عدة ومنح ،عليها ملكا "السنوسي إدريس حممد" توج حيث ،الليبية اململكة استقالل عن أعلن

 باجليش الوطنيني ثورة إىل أدى مما األجنبية، لالحتكارات خاضعة البالد وأصبحت ،... البترول عن والتنقيب ،العسكرية القواعد

  .باجلماهريية حاليا املعروفة الليبية اجلمهورية قيام وإعالن ،م1969 شتنرب فاتح يف "القدايف معمر" بزعامة

  :خامتة

 سواء ،االحتالل سلطات ضد واملواجهات التضحيات من سلسلة بعد استقالهلا حققت قد العريب املغرب بلدان كل أن واخلالصة

 .التنمية طريق يف والسري التبعية حمو حنو ذلك بعد اجتهت مث ،املسلح بالكفاح أم ،والدبلوماسية السلمية الوسائل باستعمال
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