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  اآلدابجامعة االنبار / كلٌة 

 قسم التارٌخ / المرحلة الثانٌة 

 مادة الببلد العربٌة 

 االولى / الحركات الوطنٌة فً الببلد العربٌة  المحاضرة

 م.م. عمر رزاق حمود  التدرٌسً 

 مصر ـ 1

 .  (1111 – 1381ثورة احمد عرابً باشا )

التً قادت حركة النضال الوطنً المصري لرفض  التحررٌةهً واحده من الحركات الوطنٌة 

 االحتبلل البرٌطانً للببلد .

والسخط الشعبً من جراء ,   االقتصادٌةالتغلغل االجنبً , وسوء االوضاع  نتٌجة من لقد كان

لجا  أن وازدٌاد الوعً السٌاسً ,مصر شؤونفً  األجانبوتدخل ,   الفادحةرائب الض

ة ( بقٌاد1381/شباط/ 13العسكرٌون القومٌون فً مصر الى القٌام بثوره مسلحه فً )

أت باالنتشار الى كلها تقرٌباً وبد القاهرةارجاء  الثورةعمت واالمٌراالي احمد عرابً باشا , 

فوقفت القوات البرٌطانٌة الى جانب الخدٌوي توفٌق حٌث بدأت  المصرٌةمناطق لا  بقٌة ارجاء

( واخذت قواتها 1331/ تموز / 11فً ) اإلسكندرٌةبقصف مٌناء البرٌطانٌة الحربٌة السفن 

ودارت معركة  والثورةعلٌها وانهاء حالة التمرد  للسٌطرة القاهرةبعد ذلك بالزحف نحو 

( استسلم على اثرها احمد عرابً 1331/ اٌلول/ 11سمٌت بمعركة )التل الكبٌر( فً )حامٌه 

تفانى الشعب المصري فً الدفاع ل الحكم بالنفً الى خارج الببلد وثم ابد باإلعداموحكم علٌه 

د المحتلٌن وهكذا وا اروع البطوالت ضعن ثورته الوطنٌة وعن قادته الوطنٌون الذٌن سطر

بنفً قادتها الى خارج الببلد ونزع سبلح الجٌش المصري الثائر وتسرٌحهم .  الثورةانتهت 

الوحدات التً لم تزل تواصل مقاومتها  البرٌطانٌة بضرب كما قامت الفصائل التنكٌلٌة

مبلٌٌن جنٌه  1ت على الشعب المصري تعوٌضات باهضه بلغت قٌمتها )ضوفر للبرٌطانٌٌن

البرٌطانً فً اسطنبول السفٌر  –مت لجنه خاصه برئاسة اللورد دفرٌن استرلٌنً( كما قد

 عمارٌةاالستوالمطالبٌن باالستقبلل والتحرر من السٌطرة  بالثورة بالمشاركٌنللتنكٌل 

 .البرٌطانٌة 

( حكمها على نفً احمد عرابً الى 1331وفً مستهل عملها اصدرت فً كانون االول عام )

خرٌن كما فر عشرات الوطنٌٌن من الببلد وعامل البرٌطانٌٌن جزٌرة سٌبلن وست قاده ا

كمجرمٌن جنائٌٌن وحكمت على البعض منهم اما الموت او النفً خارج  بالثورةالمشاركٌن 

الوطنٌة وقادتها  الثورةفقد تم القضاء على هذه  التعسفٌةالببلد وامام تلك االجراءات 

 على مصر . البرٌطانٌة الهٌمنةالمطالبٌن باالستقبلل والتخلص من 

 العرابٌة الثورةوبالرغم من تشتت الوطنٌٌن وتنكٌل المحاكم البرٌطانٌة العسكرٌة بقادة 

تخلُ من نشاط وطنً حتى ظهرت شخصٌة وطنٌة اخرى وهو )مصطفى وانصارها فأن مصر 
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كامل( وهو كاتب ومثقف ومحامً مصري معروف ومن الناقمٌن على االحتبلل البرٌطانً 

أن ٌألف حلقة من الشباب المصري  (1311فً عام )واستطاع بجهوده الوطنٌة لببلده 

( 1111عام )لواء( )الكما اصدر صحٌفة  فً الببلد االستعمارٌةالمثقف والناقم على السٌاسٌة 

 .  والتً اهتمت بفضح سٌاسٌة البرٌطانٌٌن فً مصر

الوطنً من خبلل نشر الكراسات  التثقٌف( على 1111اقتصر نشاط مصطفى كامل حتى عام )

الوطنٌة وسٌلة اخرى  لآلراء والدعاٌةالهجائٌة السٌاسٌة وقد اعتبر مصطفى كامل ان التثقٌف 

 لذلك اوالها اهتماماَ كبٌراً باعتبارها وسٌلة ضغط كبٌره جداً .  مصرللنضال من اجل استقبلل 

( وهً قرٌه قرب مدٌنة طنطا التً فتح فٌها الضباط 1111عام ) (دنشواي)وبعد مجزرة 

البرٌطانٌٌن النار على الفبلحٌن بحجة اعتداءهم على ضابط برٌطانً اعتلف هو واصحابه 

 الحادثةهذه  ن والجنود البرٌطانٌٌن حتى اثارتمزروعاتهم فوقع صدام مسلح بٌن الفالحٌ

تندٌداً بهذه الحادثة فالتف  لببلدحتجاجات تعم اواالالمظاهرات  حفٌظه المصرٌٌن فبدأت

المصرٌون حول مصطفى كامل الذي غدا زعٌماً وطنٌاً لمصر كما الف حزباً اسماه )الحزب 

الى  الدعوة( وكان من اهداف هذا الحزب هً 1118تشرٌن االول عام )وذلك فً  نً(الوط

برٌطانٌٌن عن مصر وتحقٌق وحدة وادي النٌل مصر والسودان( غٌر ان المطالبة بجبلء ال

( قد هز الحركة الوطنٌة لكن ذلك لم ٌأثر فً نشاطها فكان على المصرٌٌن 1113موته عام )

البرٌطانٌة وقد مثل  السٌطرةمرحله جدٌدة من نالهم الوطنً التحرري للتخلص من  ٌبدواان 

س حزب اسماه حزب الوفد( الذي قدر له ان ٌلعب دوراً الذي اس هذه المرحلة )سعد زغلول(

 كبٌراً فً تارٌخ الحركة الوطنٌة التحررٌة المصرٌة . 

 السودان :  -1

قاد حركة النال الوطنً فً السودان )محمد احمد بن عبدهللا المهدي( ضد استبداد الخدٌوي 

ن ٌعم جمٌع ارجا السودان والفساد االداري الذي كا االقتصادٌةفضبلَ عن الضائقة  وحكومته

مما زاد فً ذلك استعانة الخدٌوي بعدد من المغامرٌن االوربٌٌن الذٌن اندفعوا الى السودان 

لتحقٌق اهداف دولهم االستعمارٌة من هؤالء السٌر)صموئٌل بٌكر( الذي عهد الٌه الخدٌوي 

مل على توحٌد اسماعٌل ادارة مدٌرٌة خط االستواء وتولى بعده الجنرال )كوردن( الذي ع

 السٌطرة المصرٌة وتوسٌعها وهو فً الواقع ٌوطد سٌاده ببلده ونفوذها على السودان . 

( حرر المهدٌون )االبٌض( عاصمة كردفان بعدها تمكن الثوار من 1338/ شباط / 13وفً )

ابادة حملة عسكرٌة برٌطانٌة لٌتسع نطاق الثورة ودور الحركة الوطنٌة فً مناطق السودان 

فً السودان وبالمقابل فأن القوات  المصرٌة الدولة تأسٌسرى حتى انهم اعلنوا عن االخ

على الببلد واستغبلل ثروتها وفصلها عن  الكاملةالبرٌطانٌة كانت تفكر بضرورة سٌطرتها 

/  1القوات البرٌطانٌة عملٌة اسقاط الدولة المهدٌة فً ) تمتاعندما  مصر فتحقق لهم ذلك

)كوندمنٌون( اي )نظام  باسم( واقامت نظام حكم جدٌد للسودان عرف 1311ن الثانً / تشرٌ

 الحكم الثنائً( .

وقدر للحركة  المصري( –السودان االنكلٌزي  باسم( عرف السودان رسمٌا 1311منذ عام )و

ات ان تقود عملٌة النضال والمقاومة للمستعمر البرٌطانً على مر االٌام ومع الثور الوطنٌة
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فقد استطاعت القوات  السودان ءوالمقاومة التً بدأت ٌواجهها البرٌطانٌٌن فً كل انحا

عاصمة المهدٌٌن _ االبٌض وانهاء عملٌة على  ءكتشنر( من االستٌبل) البرٌطانٌة بقٌادة 

المقاومة ومع ذلك فقد ظهر ان االستٌبلء على السودان لم ٌكن بالشًء الهٌن وذلك لشدة 

( وحتى 1111ابداها اهلها ورافق ذلك دور الحركة الوطنٌة فٌها ومنذ عام )المقاومة التً 

               ( لم ٌمر عام دون انتفاضة او مقاومة للوجود البرٌطانً فً السودان . 1118عام )

 لٌبٌا :  -8

سارت الحركة الوطنٌة فً لٌبٌا بخطوات منتظمة لمواجهة االحتبلل االٌطالً للببلد وتركزت 

 فً منطقتٌن : المقاومة الوطنٌة 

الحركة الوطنٌة فٌها اجتماعات فً لواء الجبل ولواء فزان  عقد زعماءاالولى : طرابلس/

ٌلزم من التدابٌر فقرروا اعبلن استقبل طرابلس وانشاء  وزمله لدراسة الحالة واتخاذ ما

تهاوت  ة االستقبلل هذه سرعان ماحكومة وطنٌة برئاسة الشٌخ سلٌمان البارونً ولكن محاول

 .  الشٌدٌنالتً استخدمت القسوة والعنف  اإلٌطالٌةتحت ضربات القوات 

ٌادة الحركة الوطنٌة فٌها الضابط المصري المعروف بالجٌش العثمانً تزعم ق الثانٌة : برقة /

 السنوسً . )عزٌز علً المصري( وذلك بأشراف الشٌخ احمد 

بٌنهم وبٌن احتبلل الجبل االخضر  حالواو اإلٌطالٌٌنمقاومة للمستعمرٌن وقد تصدى رجال ال

كومة العثمانٌة ادى الى سحب عزٌز علً المصري ورفاقه من ولكن ضغط اٌطالٌا على الح

 .  لئلٌطالٌٌنلٌبٌا فكان لذلك االمر اثر فً اضعاف نشاط الحركة الوطنٌة ومقاومتها 

وفً فزان واجهت القوات االٌطالٌة بقٌادة الكولونٌل )انطونٌو مٌانً( مقاومة عنٌفة كان على 

 اإلٌطالٌةواحتلت القوات  الذي استشهد فً القتال رأسها السٌد )محمد ابن عبدهللا الٌوسفً(

لفرص مدٌنة مرزوق ولكن قوات المجاهدٌن بزعامة )سالم عبد النبً الزناتً( اخذت تتحٌن ا

تحت وطأة  اإلٌطالٌة( انسحبت القوات 1111 / اٌلول / 11) لٌٌن ففًلبلنقضاض على االٌطا

 المقاومة وأخلت مرزوق واتجهت نحو مصراته . 

( حدثت فً مصراته معركة عنٌفة وحاسمه بٌن المستعمرٌن 1111/ نٌسان عام 11وفً )

اروع المعارك التً حجمت وكانت واحده من اهم و ( الٌٌن والمجاهدٌن سمٌت )القرضابٌةاالٌط

نفوذ االٌطالٌٌن فً الساحل وتشجٌع )رمضان بك السوٌحلً( زعٌم مصراته على اقامة 

ان ولكن عنفو اإلٌطالٌٌنحكومة محلٌة فٌها وتنسٌق حركة المقاومة المسلحة ضد المحتلٌن 

حال دون ذلك وقد فٌما بعد )لعمر المختار( ان ٌقود حركة المقاومة العالمٌة االولى الحرب 

 ( . 1181عام ) اإلٌطالٌةالوطنٌة فً لٌبٌا حتى سقط اسٌراً بٌد القوات 
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  : جزائرال -1

/ تموز/ عام  1)بعد استسبلم الداي حسٌن وتوقٌعه وثٌقة االستسبلم مع الجنرال بورمون فً 

( غٌر ان الجنرال بورمون لم 1381/تمز/عام 1دخل الفرنسٌون الجزائر فً ) (1381

بمراحل  الجزائرٌةكة الوطنٌة خشٌة اثارة السكان وقد مرت الحر ٌستطع التوغل داخل الببلد

 : عدٌدة وفقاً للظروف التً فرضها المستعمرون

توسٌع دائرة االحتبلل للجزائر وٌتلخص دور الحركة الوطنٌة فً  اثناء محاولتهم االولى /

عندما قامت بمواجهة القوات الفرنسٌة التً حاولت  (1381 – 1381الجزائر بٌن عامً )

  القبائل الذٌن ٌعارضون سٌاسٌة فرنسا االستعمارٌة .  رؤساءاعتقال 

اما المرحلة الثانٌة / فقد كان اهم واقوى دور للحركة الوطنٌة هو بروز شخصٌة االمٌر 

الى القاء السبلح عام  اضطرعبدالقادر الجزائري الذي قاد حركة النضال الوطنً حتى 

سٌة وقد استطاع االمٌر عبدالقادر الجزائري من انشاء ( وأسره من قبل القوات الفرن1318)

بدورٌن االول ٌبدأ ممن خبلل مباٌعته  ( مقاتل وتمر هذه المرحلة31111جٌش مكون من )

( حٌن بلغت 1381 -1381قائداً للحركة الوطنٌة والمقامة ضد المستعمرٌن الفرنسٌن عام )

وهو  (1318 – 1381, ودوره الثانً ٌبدأ من )بعد ان حرر ثلثً الجزائر  ثورته ذروتها

 .  العام الذي اضطر فٌه الى االستسبلم

جنوب وهران مركز الحركة الوطنٌة والمقاومة التً باتت تقض  (بوغار)واعتبرت واحة 

قٌادة الحركة الوطنٌة  االهم فً دورال الجزائريعبدالقادر  لؤلمٌروكان  مضاجع الفرنسٌن

( اضطر االمٌر عبدالقادر الى االنسحاب الى داخل االراضً 1318للمقاومة وفً عام )

 ومن هناك اخذ ٌوجه عملٌات المقاومة ضد المستعمرٌن.  المراكشٌة

( اندالع ثوره كبٌرة عمت جمٌع مناطق وهران الجنوبٌة والقرى المجاورة 1311شهد عام )

( عندما انسحب االمٌر 1318حتى عام ) الثورةاالجانب واستمرت هذا  المستعمرٌنلها ضد 

عبدالقادر الى داخل االراضً المراكشٌة غٌر ان سلطان مراكش تردد فً قبوله استناداً الى 

عدة بعدم مسا ( والذي بموجبه تعهد1311/اٌلول/11الصلح الذي وقعة مع الفرنسٌن فً )

الثوار الجزائرٌٌن فأضطر االمٌر عبدالقادر الجزائري الى القاء السبلح واالستسبلم عام 

ٌستسلم الشعب الجزائري نهائٌاً أذ بعد اضطرار االمٌر عبدالقادر الى االستسبلم  ولم (1318)

( ظهرت مراكز اخرى جدٌدة للمقاومة زمن ابرزها )بلدة مٌجانً( فقد تزعم فٌها 1318عام )

فً القبائل الذي استطاع حركة المقاومة الوطنٌة الشٌخ محمد المقرانً حاكم منطقة مرجان 

من رجال القبائل والبدو وٌقوم بقٌادة حركة المقاومة ضد المستعمرٌن  ٌروله الكثان ٌجمع ح

اً فً فً قمعها فسقط قائدها شهٌد والقسوةالعنف  الفرنسٌٌن ولكن القوات الفرنسٌة استخدموا

 ( .1381 /اٌار/1معركة وادي سفله( فً )

نٌة بقٌادة زعٌمها الشٌخ الحداد الى حركة المقاومة ضد االستعمار ثم انضمت الطرٌقة الرحما

الفرنسً فأصبحت الجهة الشرقٌة من الجزائر مسرحاً لحرًب تحررٌة للتخلص من االحتبلل 

عت القوات ( عندما استطا1381الفرنسً واستمرت احداث هذا الثورة الى كانون الثانً عام )

 . الفرنسٌة من القضاء علٌها واستسبلم الشٌخ الحداد فٌها
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وهكذا فقد استمرت المقاومة بٌن الحٌن االخر وهنا وعناك فً مناطق الجزائر للحصول على 

 االستقبلل وطرد المحتل الغاشم .

 تونس : 

قاوم الشعب العربً فً تونس االحتبلل الفرنسً للببلد خاصة بعد قبضتهم وسٌطرتهم على 

فً  (1111 -1331تونس وفرضهم معاهدة المرسً على باي تونس الجدٌد )علً الثالث( )

( وقد وضعت هذه المعاهدة كل مقدرات تونس االقتصادٌة بٌد المستعمر 1338/حزٌران/3)

م خبللها فرض الحماٌة على تونس ومن هنا بدأ نشاط الحركة الوطنٌة فً الفرنسً كما ت

رٌن الفرنسٌن تونس الذي تفجر غضباً على الباي واسرته الذٌن خانوا الببلد وباعوها للمستعم

د لهم بوجه االحتبلل الفرنسً فظهر زعما شعبٌون ق قاومة الشعبٌةتفجرت الم وسرعان ما

قٌادة الحركة الوطنٌة ومقاومة االحتبلل ومنهم )علً بن خلٌفة( الذي ضل ٌقاتل الغزاة فً 

( و)علً بن عمار( قائد اوالد عٌار فً منطقة الكاف والقائد 1331قابس حتى استشهد عام )

و)احمد بن ٌوسف( فً قفصة )حسٌن بن سعى( فً القٌروان , والحاج )حوات( فً القصرٌن 

شعبً برئاسة الشٌخ  ( عقد مؤتمر1331/نٌسان/1ون( فً صفاقس , وفً )و)محمد كم

وفد ٌقوم بجمع تواقٌع االجتماع الشعبً لتقدٌمها الى الباي  لتشكٌل محمد بن عثمان السنوسً

ة الى اعتقال قادة الحرك ما لجأتلطرد االحتبلل الفرنسً اال السلطات الفرنسٌة سرعان 

 ومنهم الشٌخ السنوسً نفسه . ونس الوطنٌة ونفً بعضهم الى خارج ت

ومها ٌكن من امر فأن جانب المقاومة والرفض لكل سٌاسات المستعمرٌن ظلت مبلزمة 

( تأسست جماعة 1111للحركة الوطنٌة التونسٌة طوال فترة النضال الوطنً وفً عام )

ونس ( الى )حزب ت1111ثعالبً( وانضمت عام ))الوطنٌٌن العرب( برئاسة )عبدالعزٌز ال

( وقد عد حزب تونس الفتاة هو 1118( الذي الفه )علً باش انبه( وبشٌر صفر عام )الفتاة

الممثل الحقٌقً للحركة الوطنٌة التونسٌة الذي طالب باالستقبلل الكامل وطرد المستعمرٌن 

 .  التونسٌة( –الفرنسٌٌن كما ورفع شعار )االمة الجزائرٌة 

قاد حزب تونس الفتاة حملة سٌاسٌة واسعه للتندٌد باالعتداء االٌطالً على طرابلس الغرب 

( كما طالب فً 1111عام ) قاد ثوره شعبٌة ضد الفرنسٌٌن عرفت )بانتفاضة الجبلز( كما

( بوضع حد للتمٌٌز العنصري ضد العرب الذي كانت تقوم به شركة 1111شباط عام )

غٌر ان  لؤلوربٌٌنترامواي فً مدٌنة تونس بأن تدفع لهم نفس االجور التً كانت تدفعها 

هذا الطلب لتندلع حملة احتجاجات واسعه اضطرت على اثرها القوات  الفرنسٌٌن لم ٌلبوا

 الفرنسٌة الى محاصرة تونس واغبلق مقار الصحف الوطنٌة ومقر حزب تونس الفتاة .

البً وعلً باش حانبه وابعدا الى العزٌز الثع( القً  القبض على عبد 1111وفً اذار عام )

 لتستأنف( 1118عام ) الببلد الى ما عادا ولم ٌستمر االبعاد طوٌبلً أذ سرعان ارج الببلدخ

 حركة الوطنٌة نشاطها .ال
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    :  الخلٌج العربً

فقد اصطدم البرٌطانٌون فً البداٌة بالقبائل العربٌة ذات القوه البحرٌة  عربًاما فً الخلٌج ال

 المتمٌزة والتً عارضت الوجود البرٌطانً على ارض الجزٌرة العربٌة . 

مان قامت العدٌد من االنتفاضات ضد االحتبلل البرٌطانً ومنها تلك التً نشبت عام ففً عُ 

اال ان  ()ثوٌنً بن سعٌد ت قرابة عشرة سنوات ضد سلطان مسقط( والتً استمر1311)

( ولقً قائد 1381ء علٌها عام )االبرٌطانٌٌن تمكنوا من السٌطرة على الوضع العام والقض

عقب  )عزان بن قٌس( حتفه لٌستولً بعدها البرٌطانٌون على مسقط بشكل كامل الثورةتلك 

 القضاء على هذه الثورة . 

( 1118لقد اثار خضوع حكام مسقط للبرٌطانٌٌن موجة استٌاء واسعه فً الببلد ففً عام )

المزروعً( والفوا حكومة مستقلة واتخذوا من انتفض العمانٌون بقٌادة )سالم بن راشد 

ماعدا مسقط  مانوقد استطاع الثوار من تحرٌر جمٌع اراضً عُ  عاصمة لهم (نزوى)

 والمناطق الساحلٌة التً بقٌت تحت حماٌة االسطول البرٌطانً . 

( حدثت انتفاضة 1311واجه البرٌطانٌون انتفاضات مماثله ففً عام )اما فً عدن فقد  عدن /

( وفً عام 1311القضاء علٌها حتى اندلعت انتفاضة اخرى عام ) للبرٌطانٌٌنعارمة لم ٌكد 

فأرسل قواته لمواجهة القوات لحج ) السلطان علً محسن( ( تسلم الحكم فً 1311)

( غٌر ان قواته لم تستطع تحقٌق نصراً حاسماً على 1313البرٌطانٌة فً عدن اوائل عام )

 القوات البرٌطانٌة . 

( رفضت القبائل العربٌة الثائرة فً جنوب الجزٌرة العربٌة االعتراف 1318وفً عام )

المزٌد من قواتها العسكرٌة لصد باستٌبلء برٌطانٌا على عدن فأرسلت القوات البرٌطانٌة 

( من احتبلل سلطنة 1311هجمات تلك القبائل المعارضة للوجود البرٌطانً واستطاعت عام )

 . لتنتهً فٌها حركة المقاومة لحج وعدن بالكامل 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 


