
 

 

 الحركات اإلستقاللية بالمشرق العربي
 :انرطٕساخ انغٛاعٛح تانًششق انؼشتٙ فٙ فرشج يا تٍٛ انذشتٍٛ  

  

 : أدٖ كفاح يصش إنٗ دصٕنٓا ػهٗ اعرقالل يششٔط 

ػهٗ اعرثذال َظاو انذًاٚح 1922أسغًد إَجهرشا عُح " دضب انٕفذ" اَذنؼد ثٕسج شؼثٛح كثشٖ قادْا 1919فٙ عُح * 

 تانذكى انزاذٙ 

تقٛادج يصطفٗ انُذاط ، فرى انرٕقٛغ ػهٗ يؼاْذج " دضب انٕفذ"ػًهد إَجهرشا ػهٗ اعرقطاب انجُاح انًؼرذل يٍ *  

 . انرٙ تًٕجثٓا دصهد يصش ػهٗ اعرقالل يششٔط تؼذج قٕٛد1936انضػفشاٌ عُح 

  

 :دصم انؼشاق ٔانشاو ػهٗ اعرقالل شكهٙ

فكاَد .  اَرذاتٓا ػهٗ انؼشاق ،ٔفٙ انغُح انًٕانٛح ػُٛد فٛصم تٍ انذغٍٛ يهكا ػهٗ انثالد 1920فشضد إَجهرشا عُح * 

 انرٙ يُذد انؼشاق اعرقالال 1930انُرٛجح اَطالق انًقأيح انًغهذح انؼشاقٛح ، ٔاضطشخ إَجهرشا إنٗ انرٕقٛغ ػهٗ يؼاْذج 

 .يقرشَا تقٕٛد يُٓا اإلتقاء ػهٗ انًصانخ االقرصادٚح ٔانؼغكشٚح اإلَجهٛضٚح

غٛش أٌ . ػهٗ انشاو ، اَؼقذ انًؤذًش انغٕس٘ انؼاو انز٘ طانة تاعرقالل انثالد (1920 )تًجشد فشض االَرذاب انفشَغٙ* 

نٓزا قايد انثٕسج انغٕسٚح . االعرؼًاس انفشَغٙ ذجاْم ْزا انُذاء، ٔذاتغ عٛطشذّ انغٛاعٛح ٔانؼغكشٚح ٔاعرغالنّ االقرصاد٘

 . تضػايح انغهطاٌ األطشػ 1927 ٔ 1925انكثشٖ فٙ فرشج 

أياو ذصاػذ َشاط انذشكح انٕطُٛح انغٕسٚح فٙ انثالثُٛاخ ٔتذاٚح ذٕذش انؼالقاخ انذٔنٛح فٙ أٔستا ،اػرشفد فشَغا عُح * 

 . تاعرقالل عٕسٚا ٔنثُاٌ يغ ادرفاظٓا تانقٕاػذ انؼغكشٚح فٙ انثهذٍٚ ٔاإلششاف ػهٗ شؤًَٔٓا انخاسجٛح1936

 . فصهد إَجهرشا األسدٌ ػٍ فهغطٍٛ ٔػُٛد ػثذ هللا تٍ ٚاعٍٛ يهكا ػهٗ انثالد1921فٙ عُح * 

  

 : ذأعغد انًًهكح انؼشتٛح انؼشتٛح، ٔششع انغشب فٙ اعرغالل ترشٔل انخهٛج 

. ػًم ػثذ انؼضٚض آل عؼٕد ػهٗ َشش انًزْة انْٕاتٙ اَطالقا يٍ يُطقرٙ َجذ ٔاألدغاء ، ٔإخضاع تاقٙ اإلياساخ* 

 .1932ٔتانرانٙ ذأعٛظ انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح عُح 

، اػرشفد تشٚطاَٛا تاعرقالل انًٍٛ انشًانٛح ، تًُٛا ظهد يذرفظح تًذًٛاذٓا فٙ انغٕادم 1923تًٕجة يؼاْذج نٕصاٌ * 

 .انششقٛح ٔانجُٕتٛح  نشثح انجضٚشج انؼشتٛح

فٙ فرشج يا تٍٛ انذشتٍٛ، ذغاتقد انششكاخ األٔستٛح ٔاأليشٚكٛح يٍ أجم اعرغالل انثرشٔل فٙ شثح انجضٚشج انؼشتٛح ٔ * 

 .انؼشاق ، ٔدققد يٍ ٔساء رنك أستادا طائهح

  

 : انرطٕساخ انغٛاعٛح تانًششق انؼشتٙ تؼذ انذشب انؼانًٛح انثاَٛح      

  

 : انرٙ ذالْا انؼذٔاٌ انثالثٙ 1952 قايد تًصش ثٕسج 

فكاَد انُرٛجح قٛاو ثٕسج انضثاط األدشاس تضػايح جًال . تؼذ انذشب انؼانًٛح انثاَٛح ذصاػذخ انذشكح انٕطُٛح انًصشٚح* 

دٛث أطٛخ تُظاو انًهك فاسٔق ، ٔقضٙ ػهٗ االيرٛاصاخ األجُثٛح ٔضًُٓا ششكح قُاج  :1952ػثذ انُاصش فٙ ٕٚنٕٛص 

ػشف  )1956فكاٌ سد فؼم إَجهرشا ٔفشَغا ٔإعشائٛم ْٕ انقٛاو تٓجٕو ػغكش٘ ػهٗ يصش عُح . انغٕٚظ انز٘ ذى ذأيًٛٓا

 .(تانؼذٔاٌ انثالثٙ

ذقٕٚح انثالد ػغكشٚا، :ػهٗ يثادئ أخشٖ يُٓا (1970-1952 )إنٗ جاَة يُاْضح اإليثشٚانٛح ، قايد انذٔنح انُاصشٚح * 

 .ٔذذشٚش انٕطٍ انؼشتٙ ٔذٕدٛذِ

  

 : تؼذ االعرقالل ، دخم انؼشاق ٔانشاو يشدهح ػذو االعرقشاس انغٛاعٙ 

. انز٘ أقاو َظايا اعرثذادٚا " َٕس انغؼٛذ "  ذٕنٗ فٛصم انثاَٙ انًهك ػهٗ انؼشاق ذذد ٔصاٚح انٕصٚش 1953فٙ عُح * 

تؼذ رنك دخم  .  ذضػى ػثذ انكشٚى قاعى اَقالتا ػغكشٚا اَرٓٗ تغقٕط انُظاو انًهكٙ، ٔإػذاو َٕس انغؼٛذ1958ٔفٙ عُح 

 .انؼشاق يشدهح انصشاػاخ انغٛاعٛح انرٙ اَرٓد تٕصٕل دضب انثؼث انؼشاقٙ إنٗ انغهطح خالل انغرُٛاخ 

أياو ذصاػذ انًقأيح انًغهذح فٙ تالد انشاو، اضطشخ فشَغا إنٗ عذة قٕاذٓا يٍ عٕسٚا ٔنثُاٌ ٔإنغاء انقٕٛد انًقرشَح * 

 فٙ َفظ انغُح أنغٙ االَرذاب اإلَجهٛض٘ تاألسدٌ ، ٔاػرشف تاعرقالل انثالد . 1946تاعرقالل عُح 

تؼذ االعرقالل، دخهد عٕسٚا يشدهح االضطشاتاخ انغٛاعٛح انرٙ آند إنٗ ٔصٕل دضب انثؼث انغٕس٘ إنٗ انذكى فٙ * 

 . انذشب األْهٛح تٍٛ انطٕائف انذُٚٛح ٔانؼشقٛح 1990-1975يُرصف انغرُٛاخ ، فٙ دٍٛ ػاػ نثُاٌ فٙ انفرشج 

  

 : دصهد دٔل انخهٛج انؼشتٙ ػهٗ اعرقالنٓا ٔدأند انرذكى فٙ اعرغالل ثشأذٓا انطثٛؼٛح 

 ٔانًٍٛ 1961أياو ذصاػذ انًذ انرذشس٘ فٙ تهذاٌ انخهٛج انؼشتٙ، اضطشخ إَجهرشا إنٗ االػرشاف تاعرقالل انكٕٚد عُح * 

 .1971 ٔاعرقالل كم يٍ عهطُح ػًاٌ ٔانثذشٍٚ ٔقطش ٔاإلياساخ انؼشتٛح انًرذذج عُح 1967انجُٕتٛح  



 

 

دأند دٔل انخهٛج انؼشتٙ انرذكى فٙ اعرغالل ثشٔاذٓا انثرشٔنٛح فأَشأخ يُظًح انذٔل انًصذسج نهثرشٔل، ٔػًهد ػهٗ * 

 .ذأيٛى ششكاخ انُفظ ٔانرخفٛف يٍ االدركاساخ األيشٚكٛح 
 


