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 احلركة الوطنية التونسية
 9191 – 9191يف سنوات مابني احلربني  

 م.م. غيالن سمير طه التكريتي

 املقدمة
تميزززال ركة اززززي ركاطتيزززي  ركتاتيززززيي يزززر  ش يتلتغززززل  ززز   مزززز را   ركم زززز      
اركجارئزز  للكتجززاا  ركميززتم  انمززل  يززتةل رك, وززي كززدكت   اانمززل  شززامل  ركيززنطلل 

ل   ا   ركاشل درته  الر رأل تللط  اثيقل لير شيلارل ركة اي  رك, تييي  لعض ركتتلاال
 ركاطتيي ركتاتييي ايلمي ركجملهي  ركيلخطي مر ركاجاا رأليتعمل ي رك, تي  .

اكزدكت  متززد لزاريلل ركقزز ر ركعخز ير رخززد  ركتاتيزيار  لتتظززيو رت,يزغو  اشززارهو 
رتضززززاار تةتغززززل كمجللغززززي رأليززززتعمل  رك, تيزززز  مززززر خززززية تاززززتيل ييليززززيي اةاليززززي  

ركمؤمتزززززار للكجغزززززلا ارألتت,لضزززززه   رال  رر ضزززززع   ركتتظزززززيو  اركتتيزززززي  رمزززززلو ر كزززززي 
ركعيا يي اركتتظيميي رك, تيزيي ركمتطزا ا رتزدرت كزو ييزليا تنزت ركتتظيمزلل مزر ركوزماا 

 رملو ركميتعم  .
    قزززززا التزززززل   9191 – 9191رمزززززل م ةنزززززي ركةززززز    ركعلكميزززززي  رألاكززززز    

ي كنة ازززي ركاطتيزززي ركتاتيزززيي لتتتظزززل  مزززلت, ا  تنزززت  ركةززز   مزززر  م ةنزززي ت شززز  للكتيزززل
مت يززز رل  ااكيزززي كغزززل رتعاليزززلتغل ينززز  ركلنزززارر ركارشعزززي تةزززل تيززز  رأليزززتعمل   امتغزززل 
 تاتس   اكدكت الةظتل خماا ة اي ركمقلامي رثتلء يتارل ركة   ركعلكميي رألاك  .

كتزز  للخزز ل تخززلطغل كززو يززاو دكززت ركيززاال طززايي كنة اززي ركاطتيززي ركتاتيززيي ر
لوزززا ا رشزززاي مزززر دي شلزززة ند يزززل ع ركاطتيزززار ركتاتيزززيار  ززز  يززز ض شضزززيتغو ينززز  

 ايتامل كو يجاار ركتجلا  مر متظم  ركمزؤتم  9191مؤتم  ركونح    لل يس يلو 
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رتجغزززار ركززز  تخزززاية ةزززا  اطتززز  تاي اا  مغزززو  ززز  تزززت ي  تزززاتس ركمعلوززز    اهزززا 
 . 9191لو ركةا   ركة   ركايتا ي ركدي تتيس    ي

االيمار رغ,لة  ركاا  ركدي تاته ركة اي ركعملكيي    تاتس مر خية اشا غل 
لةزززاو ضزززا ركيزززنطلل رك, تيزززيي ارالييلغزززل رأليزززتعمل يي ركتززز  التزززل ماخزززا ي لوزززا ا  

 ارضةي رملو جميع ركتاتييير .
رأل  9191ا غو رألتخزقل  ركزدي ةوزة  ز  ركةزا  ركةز  ركايزتا ي  ز  يزلو 

لوزززا ا اليززز ا ينززز  تضزززلة ركة ازززي ركاطتيزززي ركتاتيزززيي ركتززز  رخزززتال رر دكزززت كزززو يزززؤث  
 – 9191لوززا ا ارضززةي  زز  ركيززتارل ركقنينززي ركتزز  يززلقل ركةزز   ركعلكميززي ركثلتيززي  

9111 .   
تو تقييو  ركلةث رك   مقامزي  اثيثزي  رشيزلو  اخلتمزي   تتزلاة  ركقيزو رألاة 

ركةززز   ركعلكميزززي رألاكززز   تقزززايو تلزززدا مختوززز ا يزززر رألاضزززلع ركعلمزززي  ززز  تزززاتس شلزززة 
ارثتلئغززل   رمززل ركقيززو ركثززلت   قززا يززنط رركضززاء ينزز  ركززاا  ركتززت يخ  ركمغززو ركززدي تار  
ركةا  ركة  ركايزتا ي شز  تزاتس امقل يتزه  كميزتعمل   رك, تيز     ز   ةزير لةزث 

 9191 – 9191ركقيززو  رألخيزز   زز  رخززتارا  ة اززي ركمقلامززي ركتاتيززيي خززية ركمززاا 
  ي  .امر رهلل ركتا 
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أوال: نبذة عن األوضاع  يف  تىنس عشيةت  اري    ااملاةةيت  األو   
 وأثنائها

ةززلاة رأليززتعمل  رألا لزز  متززد  رر  اطززتل  رشارمززه ركم زز   ركع لزز   رةززارث 
ركاثي  مر ركت يي رل    نو يق  يتا رغتوزل  رأل ض ارار ا ركزليا اركة يزي اركثز اا   

ا يزززة  ركغايزززي ركقاميزززي  كنخزززعا    ا رك زززلء ا رتمزززل دهززز  ركززز  رلعزززا مزززر دكزززت   زززت ر
ي التغل   اهدر  رألمز  يتطلز  تملمزل ينز  ركاضزع ركزدي ر را  رك, تيزيار  ز  ركم ز   

 .  9  ركع ل  
ارر ييليي رأليزتيطلر ركتز  يمنزل مزر رجنغزل رألار ا رك, تيزيي تطنلزل رتتزارع 

رك, تيزيير ممززل   رأل رضز  ركخوزلي مزر  ركيزالر   اريزلاا  تاايعغزل ينز  ركميزتاطتيير
ا ع ركاثي  مر يالر ركم    ركع ل  كنغج ا  رك  ركمتلط   ركتلئيي رك,قيز ا  ز  ركجلزلة  

 .  9   اركوة رء  ارك  ركخل ج
ا عزززل هزززد  ركييليزززي رأليزززتعمل يي رلتزززلء ركم ززز   ركع لززز  ركززز  ركت,ايززز  لخزززاة 

رك, تي  يلو ركت  تع ضل  كن اا   9   جاي كمقل يي رأليتعمل    االييمل     تاتس
  امتزززد  مطنزززع ركقززز ر  ركعخززز ير   1    اتقيزززال لمعلهزززات  لزززل اا  اركم يززز   9119

تااتل  راك   ركتتظيملل ركاطتيي  اةنقلل تزاتس رك,تزلا اركت  شزلال ركة ازي ركاطتيزي 
غيزز  رر ركيززنطلل رك, تيززيي تماتززل  9199-9111ركمتلهضززي كميززتعمل   زز  ركمززاا 

 .  1  مر رخملا هد  ركة اي 
عنززز   ركززز غو  ممزززل رظغ تزززه ة ازززي  ركمقلامزززي ركتاتيزززيي مزززر توزززاي كنقزززارل   

ركمةتنزززي   ززز  يزززاا مزززر رألتت,لضزززلل   رال رر  تنزززت ركمقلامزززي كزززو تازززر   ززز  ميزززتاي  
ييزززمح  لمارجغزززي  ركقزززاي رك لايزززيركت  التزززل متظمزززي تتظيمزززل ةزززايثل لتيزززنةي متطزززا ا   

  ضزل ينز  تززاتس  ز  يززلو اازدكت   قزا ريززغمل ةلكزي ريزير رألةاززلو ركع  يزي ركتزز  
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   تخ يا  ارضطغلا ياا الي  مر  يتلو  ة اي ركمقلامزي   اريزتم   هزدر  9199
 ركاضع رك   مل لعا ركة   ركعلكميي  رألاك  

ند ريزززززتتت  ركاطتيزززززار  ركتاتيزززززيار  تخزززززلطغو ركزززززاطت   ززززز   تنزززززت رألجزززززارء 
 .  1 ركييلييي ركجاياا    يلية ركتخنص مر ركاجاا رألجتل  ين  ر ضغو 

ين  رك غو  مر ل اا ركة الل ركاطتيزي ركمتلهضزي كميزتعمل  رك, تيز  ركتز  
رشلمغزززل رلتزززلء ركخزززع  ركتاتيززز  لعزززا مزززاا  شوزززي ا  تيزززليل  مزززر رةزززتية  ركميزززتعم ير 
رك, تييير   رال  رر  مليمار  ميةظته  رر  ة اي  ركمقلامي  ركتاتيزيي  شزا  خمزال 

يي رألاك    رأل  رر  دكت  كو ييتم  طايي  لعض ركاشل  رثتلء يتارل ركة    ركعلكم
 لعزززززا  رتتغزززززلء ركةززززز    مللخززززز ا ريزززززتتت  ركاطتيزززززار ركتاتيزززززيار تخزززززلطغو ركييليززززز  

 اركعيا ي ركمتلهض كميتعمل  .
ودويه يف مىاجهيت  0291ثانةا : تأسةس ارز  ار  اادسيوىي  

 األسوملماي ااف نسي 
ازي  ركتةز   ركزاطت   كنخزع   لعا  رتتغلء ركة   ركعلكميزي رألاكز  رتطنقزل ة  

ركتاتيزز  ميززتماا مززر ليلتززلل ركةن,ززلء ركدرئعززي  ركوززيل ةززاة ةزز  ركخززعا   زز  تق يزز  
  ااززدكت  قزا ظغز ل ركطلقززي  7 ركموزي    امزر ليتغزل ملززلائ ركز ئيس رألم ياز  اكيزر 

ركعلمني ركتاتييي ين  ركمي ح  ركييلي   شاا  تخزيطي  ا معلايزي  كميزتعمل      ,ز  
ا  تتيززس  رك,زز ع ركتاتيزز    كنةززا   ركخززياي   رك, تيزز    ا  اززلر  يتززتك   هززد   ركمززا

مززر  يتلوزز   ركطلقززي  ركعلمنززي اركمثق,ززير ركارييززي   رأل  رر  رألتقيززلو  ارخززة ركة اززي  
 .  1 ركعملكيي  شا  خة     جد  رغنليي ركعملة رك  و,ا ه

طتيير اين  رث  ريير مللائ ركز ئيس اكيزر رأل لعزي يخز  ةزلاة لعزض ركزا 
يز ض شضزيي لزيا   ز  مزؤتم   1 ركتاتييير ا   مقامتغو ركخزي  يلزا ركعايزا ركثعزلكل 

 اشززاو  مززدا ا يطلكزز   يغززل لتيززتقية  9191ركززدي يقززا   زز  لززل يس يززلو   91 ركوززنح 
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تززاتس  اكاززر  ركمزززؤتم    ززض  رأليزززتملع  ركزز  اجغزززي  تظزز  ركخزززع   ركتاتيزز  ممزززل  
ي رك, تيززززيي  زززز  لززززل يس  لعتززززارر    تززززاتس  ا ززززع  ركثعززززلكل  ركزززز   تخزززز   اتززززل   للكن زززز

 . 99 ركخغياا      ضح   يه  ايلئس رأليتعمل  اج رئمه      ة  ركخع  ركتاتي 
اينززز  ركززز غو مزززر تمزززا تخزززلط ركطلقزززي ركعلمنزززي  التزززل شيزززلاا ركة ازززي ركاطتيزززي 
ركتة  يزززززي  ززززز  ريزززززاي  رك جارايزززززي  ركاطتيزززززي  ركتاتيزززززيي  ركتززززز  يلززززز   يزززززر موزززززلكةغل  

ايعزا رمتززارار كةنقززلل 9191كةززا   ركةز  ركايززتا ي ركززدي تتيزس  زز  يززلو ارهزار غل  ر
تزززاتس رك,تزززلا   ند يزززلا ايمزززلء تزززاتس رك,تزززلا كتخزززلطغو ركييليززز    اازززلر يلزززا ركعايزززا 

 .  99 ركثعلكل  ين   تس هدر ركةا  
اشا   اا  ركل تلمج  ركزدي ايز   ركيزه ركةزا  ركةز   ركايزتا ي ينز  تتيزيس 

اامزي ميزؤاكي رمزلو هزدر ركمجنزس    اازدكت ايز  ركةزا  مجنس تخ يع    اتزتكي  ة
رك  تتييس جي  اطت    اريتعلاا رأل رض  ركموزلا ا مزر شلزة  ركيزنطلل رك, تيزيي 

 .  99    ا تح  لل  ركاظلئ  رملو ركمارطتير ركتاتييير 
اينزز  رثزز  هززد  ركتطززا رل شزز  ل ركيززنطلل رك, تيززيي رر تقززاو لعززض ركتتززلاالل 

مزززززر رتيزززززلع تطزززززل  ركة ازززززي ركاطتيزززززي ركتاتيزززززيي   ,ززززز  تمزززززاا  رةيليزززززل متغزززززل لزززززلكقن 
روا ل م رييو رألويةلل   ند تو ريتلارة مجنس ركخزا ي لزلكمجنس ركاليز  9199

  اركززدي هزززا يلززل ا يزززر هيئززي ريتخزززل يي تقززاو تقزززل ي  يززر ركميارتيزززي اركميززلئة ركملكيزززي 
ل تاتيزز  ا ارألشتوززلايي رألخزز ي  ااززلر ركمجنززس ركاليزز  يتاززار مززر شيززمير   رةززاهم

  يضززززار   اركقيززززو  19رألخزززز    تيزززز   ااززززلر  ركقيززززو ركتاتيزززز   يتززززتك      مززززر   
 .  91  يضار   11رك, تي  يمثة   

رال رر  ركيزززززنطلل  رك, تيزززززيي خزززززاال  مزززززر تلةيزززززي  رخززززز ي ينززززز   ركوزززززة  
شلتاتل  يةا مر  ة يي   9199ركولا ا للكن ي ركع ليي     تاتس    توا ل    يلو 

 .   91  تع ضل ياا متغل كنةظ    اركمتع مر ركواا   ركوة  ركع ليي
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تيززل يل رألةززارث لوززا ا ارضززةي   زز   تززاتس  ا ر قغززل  رخززتارا   زز  تخززلط  
رتزززززاكعل ثزززززا ا ركغملمزززززي لمتطقزززززي ش,وزززززي  ززززز   9191ركة ازززززي ركاطتيزززززي    ,ززززز  يزززززلو 

ركجتا  االتززل لقيززلاا ركلخززي  لززر يززاي ا اهززا خززل  اززلر يخززاو  زز  وزز,ا  ركجززي  
تززلء ركةزز   ركعلكميززي رألاكزز    اشززا رتخززد رلززر يززاي ا مززر ركجلززلة ركمةيطززي رك, تيزز  رث

لق,وززي معقززي كة اتززه   ند ريززتطلع مززع رتوززل   مززر  زز ض ركةوززل  ةززاة ركمايتززي   
اتغايززا طززز    ركماروزززيل  الززث رك يززز   ززز  وزز,ا  رك, تيزززيير   رأل رر ركيزززنطلل 

ةزا يميئغزل ايزاي   رك, تييي تماتل رخي ر مر ركقضلء ينز  رلزر يزاي ا يزر ط يز  ر
 .   91 لنقليو رك, طلس  ركدي تمار مر رطي  ركتل  ين  رلر ياي ا رثتلء تامه 

امززر  جلتزز  رخزز   اروززة  ركةززا  ركةزز   ركايززتا ي تخززلطلته ينزز   ركيززلةي 
ركييليزززيي ركتاتيزززيي ا  ازززا  ززز   هزززد  ركم ةنزززي ينززز  ركجلتززز   رألييمززز  مزززر خزززية  

مقزززلالل  ززز  ج يزززاا ركةقيقزززي   اروزززا  يزززاا روزززار    يزززاا مزززر ركوزززة    ند تخززز  رك
ج رئزززا رهمغزززل ة ج يزززاا ركعنزززو ركتاتيززز   اه  كيزززلر ةزززلة ركةزززا   اروزززا   ززز  يزززلو 

 . 97 ج ياا  وال ركتاتي   9191
  91    9191 - 9111اخززغال هززد  ركمززاا تعززلط   ركلززلي مةمززا ركتلوزز  

ركايزتا ي    مع ركة اي ركاطتيي  اايملئغل    ايزلتا ركز  رشوز   ةزا  ركةزا   ركةز 
ا ركتةزز   رلتززه    رألالزز   مةمززا ركمتوزز   لززلي  لززلكةا    ا   ززض ركلززلي  مةمززا  
ركتلوززز   ركمار قزززي  ينززز  رألوزززيةلل  ركماي,زززي  ركتززز   ريزززاهل  رك, تيزززيار   كتغائزززي  
ركجمززلهي     اشززا  راي    ضززه  كتنززت رألوززيةلل   ركزز    تع ضززه كنمضززليقلل مززر  

كجززي   ا ركززاللللل  شوزز      ثززو رضززط  رك, تيززيار ركيززنطلل رك, تيززيي  ند ةلوزز  ر
ركزززز    ززززت ركةوززززل  يززززر ركقوزززز   تةززززل تززززتثي رل  ركضزززز ط ركخززززعل   ا ركمظززززله رل 
ركعل مززي  العززا مزز ا  مززاا شنينززي تززا   ركلززلي مةمززا ركتلوزز   اتزز اال ركخززلئعلل ركتزز  

 .  91 تدا  لتته ملل ميمامل 
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تاتيزيي رالز   يزتا كغزل    العا ا لا مةمزا ركتلوز   قزال  ركة ازي ركاطتيزي  رك
 تخززززليل ركيززززنطلل رك, تيززززيي  جززززار  مززززر  رأل هززززل   ارك يزززز   ايطنززززل  ركوززززة  
ارغنقزززل   ركتزززاراي اركجمعيزززلل   ارشزززامل ينززز  تخززز يا شزززلاا ركة ازززي ركاطتيزززي   ا ززز  
مقامتغو ركخي  يلا ركعايا ركثعزلكل  ركزدي ت,ز  ركز  ركخزل ج    ارخزد يتتقزة لزير موز  

ةزززلاة رر يززز لط تضزززلة ركة ازززي ركاطتيزززي  ززز  تزززاتس للكة ازززي اركعززز ر   ا نيزززطير   ا 
 . 91 ركاطتيي    مو  اركمخ   ركع ل 

ا زز   ظزز ا  رألامززي  رألشتوززلايي ركتزز   مزز ل لغززل تززاتس   زز  تنززت  ركمززاا 
اركتتلشضلل رألجتملييي     ركليا لاتل جملهي  ةا  ركة  ركايتا ي تضي   د يل 

مح رألتقيلو  تظغ     رأل      عتامل رجتمعزل لييليي  ركقيلاا ركةاليي   الاتل مي
ارييززل ج يززاا     رايززيار تاتيزززيلر      9199ركمعل ضززي  زز  ارخززة ركةززا  يززلو 

 ةلاكار    ركلاريي ركتعزلار مزع ركنجتزي   99 اركت  الر رل ا يتلو هل ركةلي  لا  شيلي
ا مززر اضززع ل تززلمج مخززت ت يتضززمر يززا 9199ركتت,يديززي كنةززا    اتماتززار  زز  يززلو 

مطلكزز  رجتملييززي ارشتوززلايي   رال تر ركخي ززلل ينزز  خطززاط ركل تززلمج    اريززلكي  
ركتضزززلة جعنزززل مزززر ميزززتكي ركة,زززلظ ينززز  اةزززاا ركةزززا  رمززز ر ميزززتةيي    ,ززز  رينزززاة 

 . 99  رتية  لا  شيلي ارتول   مر ركنجتي ركتت,يديي كنةا  ركة  ركايتا ي 9199
رثتزلء يقززا   9191يززلو  اكزدكت  قزا ةوززة رألتخزقل   زز  وز,ا   ركةززا   ز 

مؤتم     شو  هية لتاتس    ركدي تو  يزه ةزة ركنجتزي ركتت,يديزي  ركقايمزي ارتتخزل   
ركزززايارر ركييليززز  ركجايزززا   ا تزززو ريزززير  ركةزززا  ركةززز  ركايزززتا ي  ركجايزززا  ا ركزززدي 

     ةير  رولح ركةلي   لا  شيلي التلل يلمل   99 رولح    ئييه  مةماا ركملط ي
ل كنةززا  لعززا مزززاا اجيززاا  اشززا رينززر ركةزززا  ركجايززا لززتر ريضززلء ركنجتزززي   ثززو   ئييزز

ركتت,يديي ركقايمي شا يل ار للكةا  رك  ط يز  ركضزع  ا رأليتيزيو   امزل  عنزار دكزت 
 .  91    ركملض  
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اركةقيقززي  رر ركةززا  ركةزز   ركايززتا ي  ركجايززا كززو يززتل لل تززلمج يمززة جايززا 
رته خلك,زه  ز  رأليزنا    ند رتلزع ريزنالل راثز   يختن  ير ل تلمج ركةا  ركقايو   رال
 .  91 ة اي اتخلطل    و,ا  ركجملهي 

 0292 -0291ثااثا :اشوداد نضال ار كت ااىطنةت ااوىنسةت 
ايااتزززه ركززز   9191لعزززا رأل ززز رج يزززر ركخزززي  يلزززاركعايا ركثعزززلكل   ززز  يزززلو 

اار جزااي ند  تاتس ةلاة تاةيا خط ي ركةا  ركة  ركايتا ي ركقايو اركجايا اكار
كو يجا تجلالزل مزر شزلاا ركةزا  ركجايزا ركزدير  التزل  ييليزتغو  شلئمزي  ينز  ريزتملكي 
رك, تييير   ند رلاار ريتعاراهو ين  ركتعلار مع   تيل ين  ريلس متح ركليا ايتا ر 
ارتللع رينا  ركتا ج تةا  رأليتقية   اكار  ركينطلل  رك, تيزيي  تتاز ل  لعزا مزاا  

ااهزززززززل  لتزززززززتثي  ركميزززززززتاطتيير رك, تيزززززززيير ركزززززززدير يل ضزززززززار لخزززززززاا هزززززززدر اجيزززززززاا  كعغ
 .  91 رألتجل  االتل تؤياهو    دكت ركاارئ  رأليتعمل يي    لل يس 

رتيعل ركة الل رألض رليي كنطلقي ركعلمني   ز  تزاتس لعزا رمعزلر  ركيزنطلل 
للل لزير رك, تييي     ييليتغل رأليتعمل يي ركل يضي   اةاثل ايلاا  ز  هزد  رألضز ر

ركز  9191 رك  خخول يزلو 99 ند ارا ياا ركمض لير مر  9197- 9191يلم  
  رك  خخول  ز   ركيزتي  ركتلكيزي    ا تميزال هزد   رألضز رللل  لعتزلا   زلئ    91 

ند الر  ركعملة  يةتنار ركمؤييلل ايمتعار روةل  رأليملة ايميئغو ركمايامير 
خاة  ركيغزل ا اثيز ر ملالتزل  تزؤاي  هزد   مر جلت  ركخ طي اركقزارل ركميزنةي مزر ركزا

 . 97 رألةتالالل رك   ر رشي  ركاملء امل ةاث    رض ر  يملة متلجو رك,ي,ا يل 
 زز    91 ا يتززا  شيززلو ةاامززي ركجلغززي ركخززعليي رك, تيززيي  لقيززلاا  كيززار  لنززاو 

ري لل ير تيتغل ت يي  ييليتغل تجل  لزيا ركم ز   ركع ل   قز   ركةزا   9191يلو 
ل ئليززي ركةليزز  لززا  شيلززي  اهتززلت كةزز  ركايززتا ي ركجايززا رر ي يززة ا ززار ركزز  لززل يس ر

تمزززل وزززيلغي مخززز اع روزززية  تضزززمر رتخزززلء ارئززز تير مت,وزززنتير   رألاكززز  تمثزززة 
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ركميتاطتير رك, تيير ارألخ ي تمثة ركتاتييير   ارتخلء مجلكس لنايي متتخلي  ارك لء 
تظززززلو ركةاامززززي ركعيززززا يي ركمقززززلو  زززز  ركجتززززا  ركتاتيزززز    اتقززززايو ركيززززن  كنمززززار يير 

 غيزز  رر ركميززتاطتيير رك, تيززيير شزززلمار لتثززل ا رألضززط رللل  رألمزز  ركزززدي ركتاتيززيير 
راي ركزز  تزز اا ركةاامززي رك, تيززيي  زز  ركمار قززي ينزز  ركمخزز اع  ممززل ا ززع ركةززا  ركةزز  

 .  91 ركايتا ي ركجايا رك  ركعمة ركي ي ير ط ي  ركخييل ركي يي اركمتخا رل 
رءرتغزززززززل ركتعيززززززز,يي المقللززززززة  دكزززززززت خ,,زززززززل  ركيزززززززنطلل رك, تيزززززززيي لعزززززززض نج  

رك يزل ركضز رئ  9197ا  9191ألمتولص ركتقمي ركخعليي    تاتس    ,ز  يزلم  
ركت  التزل تخزاة يلئزل ينز  الهزة  رك,يةزير   اريت  زل  ازدكت للكمنايزي  ركجملييزي  
كم رضز  ركخلوززي للكقللئززة ركتاتيززيي ركتزز  التززل تمناغززل شلززة ريززير ركةمليززي اركت  كززو 

 تيزززززيار   مزززززر رأليزززززتييء ينيغل اازززززدكت شلمزززززل ركيزززززنطلل يزززززتمار ركميزززززتعم ار  رك,
رك, تيززيي لعزززاا مزززر ركتخززز يعلل ركعملكيزززي االتززل  ززز  رأليزززلس متقاكزززي يزززر ركتخززز يعلل 
رك, تييي مثة شلتار  ركعقاا ركجملييي اريلاع ركعمة  دي رأل لعير يليي   ارألجلارل 

 .  91 ركما ايي رألج  
ين  رث  رختارا ة اي ركمقلامي امر جلت  رخ  رضط ل ركينطلل رك, تييي 

ركتاتيززززززيي ركزززززز  رر ت يزززززز ركمقيو رك, تيزززززز  ركعززززززلو  زززززز  تاتس ر ماتززززززا غيار  اريززززززتلاركه 
لتعيير ري يت اللار  اشا ريتطلع ركمقزيو ركعزلو ركجايزا رر يةزل ظ ينز  ركغزااء ركتيزل  

 . 99    تاتس كماا شوي ا 
ي   طلكز  ايمزلء اين  رث اياا رألويةلل  ركت  رطنقتغل ركينطلل رك, تيي

تاتييي  –ركة اي ركاطتيي ركتاتييي للأليت ر  لتيتقية  تاتس  ايقا معلهاا   تييي 
جز ي  ز  تزاتس رضز ر   يزلو ا ليزل يزر ركمطلكز   9197تخ ير ركثزلت   91  ا   

كزو تتقطزع  رألضز رللل   9191ا  9197ركاطتيي   اطارة  وة ركخزتلء لزير يزلم  
اي ركاطتيي  ركتاتييي كنض ط ين   ركينطلل رك, تيزيي   اركتظله رل ركت  شلاتغل ركة  
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ازلتار ركثزلت   1   ,  كي  ركقمع ركيل   كنة اي ركاطتييمملا ع رألخي ا رك  رتللع ريل
 . 99 رطن  رك ولص ين  تظله ا تظمغل يملة متطقي لتا ل ركتاتييي9191

رل  اشعززززل يززززاا مززززر  ركمعززززل ت ركارميززززي  لززززير ركمززززارطتير  ركتاتيززززيير  اركقززززا 
رك, تيزززيي  ززز  متزززلط   ركازززل   اتزززاا  ا ت,طزززي  اتزززاتس ركعلوزززمي اغي هزززل    ادكزززت  

  ند يقط  مئلل ركخغارء  اركج ة      9191خية خغ ي  ردر  ا تييلر مر  يلو 
اريتقة  ياا الي  مر ركمتظزله ير    ضزي يزر شزلاا ركةزا  ركةز  ركايزتا ي ركجايزا 

تياززاال  –  ثززو تقنززار ركزز  ةوززر يززلر  ركززدير اجززار لغززو  زز  ركيززجر ركعيززا ي لتززاتس
 .  99 لم يينيل      تيل 

اهاززدر  لززاتل  ينيززني مززر  ريمززلة ركقمززع ركخزز س اركعتيزز  رارء ريززي تة اززلل 
   يلية رأليتقية   امل تو ريير ةلكي  ركطار ئ     تاتس   اريتقة  ياار الي ر 

 99ا ززز   مزززر مةززز  ي ركوزززة  ركاطتيزززي  ايزززلئ  ايمزززلء ة ازززي ركتةززز   ركزززاطت   
شيزال  9191ةنل ركةاامي ركةا  ركة  ركايتا ي ركجايا ا   تمزاا  9191تييلر 

ة يزززي ركازززيو اركوزززةل ي ارألجتمليزززلل  ارخيززز ر رشزززامل ركيزززنطلل رك, تيزززيي ينززز  ةزززة 
    .91 9191ركةا  ركخياي  ركتاتي     يلو 

رر  رألويةلل  رك, تييي      تاتس  التل  مج ا ا ياا  الدلي  هزا ل   
ركززززز  رمتوزززززلص ركتقمزززززي ركخزززززعليي كنمزززززارطتير ركتاتيزززززيير جززززز رء  رأليزززززتعمل  اريزززززلكيله 
ركتعيززز,يي االتل مجززز ا  روزززيةلل ليزززيطي  التمزززس جزززاه  ركمطلكززز  ركعلاكزززي ركتززز  
تلضززززة مززززر رجنغلركتاتيززززيار ا ايمززززلئغو  زززز  ركة اززززي ركاطتيززززي    تتلعززززل  ركيززززنطلل 

ركززز  مخزززلط  رأليزززتعمل   رك, تيزززيي  ريزززنا  تامزززيو  رأل زززار  ألي وزززال اطتززز  يتلزززه
اريززلكيله رركاةخززيي   اركززدي ظغزز  لتلخززع وززا    زز  تاتس اريززتم ل هززد  رألجزز رءرل 

 ركتعي,يي ةت  رتاالع ركة   ركعلكميي ركثلتيي  .
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 اخلامتت :
ركاطتيي ركتاتييي    يزتارل مزللير ركةز لير  ركعزلكميتير رألاكز   كنة ايالر  

يزتعمل   رك, تيز   مزر رجزة   تةقيز   ركماليز   اا ر  اليز ر  ز   مقل يزي  رأل اركثلتيي
ركييليزززيي ارألشتوزززلايي ا رألجتملييزززي كنخزززع  ركتاتيززز  ايمار رجمزززلة ملتاوزززة ركيزززه 

 ركلةث مر تتلئج لملين  ة
   خززززغا  مطنززززع  ركقزززز ر  ركعخزززز ير تتيززززيس  ركتززززارا  رألاكزززز  كنتجمعززززلل ركييليززززيي  9 

 ركمتلهضي كميتعمل  رك, تي  . ركتاتييي
  تتيزززيس ركتجمعزززلل اركمتظمزززلل ركييليزززيي توزززليا  ززز  ركتضزززلة ركعيزززا ي     ر ززز9 

غيزز  رر  دكززت ركتضززلة كززو ياززر مززتظو  لقيززلارل ييززا يي  ماةززاا   ا  ركميززنح 
 يل مي ضا رأليتعمل  . رتمل ة اي خعليي

اا ر   9191   تاي ركةززززا  ركةزززز  ركايززززتا ي ركتاتيزززز    ركززززدي تتيززززس  زززز  يززززلو 9 
س ركمعلوزز  اة الل ركتةزز   ركاطت  ايعززاا يززل  اليزز ر  زز  تززت ي  تززات تت يخيززل

كنةا  رك  ركت,ل  ركخع  ركتاتي  ةاكه   االييمل     ركماا ركت    هدر  ركتجلح
 ركلةث . تط   ركيغل هدر

ينززز  9191   كزززو يؤث رألتخزززقل  ركزززدي تعززز ض كزززه ركةزززا  ركة ركايزززتا ي  ززز  يزززلو 1 
 تخلطل .ركة اي ركاطتيي ركتاتييي   ارتمل راارال شاا ا  ميي ا

لم ةنزززي ركزززد اا للكتيزززلي 9191ركززز    9191   يمازززر  تيزززميي ركم ةنزززي مزززر  يزززلو 1 
ركاطتيزي ركتاتيزيي   ند رخزتال  يغزل  رألضز رللل ركعملكيزي   اركزتةو يلمزي  كنة اي

 ركتاتي  مع شيلارته    ركة اي ركاطتيي . رلتلء ركخع 
يي  ززز  تزززاتس ركعلمزززة    ازززلر ركت,زززا  ركعيزززا ي اركتتظيمززز  ركارضزززح كنقزززارل رك, تيززز1 

ارئمززززل   زززز  ركقضززززلء ينزززز  رألضزززز رللل  ا ركتظززززله رل  ركمتازززز  ا ركتزززز    رأللزززز ا
ركاطتيززي  ركتاتيززيي   اشززا  هيززت  هززدر  ركت,ززا   رك, تيزز   رتلززلع  رشلمتغززل  ركة اززي

اركتتايزة للكخزع  ركتاتيز  اركقزلاا ركزاطتيير ألر ركغزا   مختن   رتارع  ركزلط 
ركة,لظ ين  اجااهلرأليتعمل ي  ز  تزاتس ل زض  رألهو  كنينطلل رك, تييي ها

 ين  دكت ركتارجا . ركتظ ير رأليلكي  ركمتلعي كنة,لظ



 
 

   

 

 
 الحركة الوطنية التونسية

 
في سنوات مابين الحربين  

9191 – 9191 
 

 م.م. غيالن سمير طه التكريتي
  2112 كانون األول( 13)  العدد 

  611 

 

 

 هيديجملة آداب الفرا

 اهلىامش
 91مةما يمل ا   ركع    اركتةاي   مجنزي  يزلكو ركمع  زي   ركاايزل    ركعزاا    9 

 . 999  ص  9111  
يلززاركملكت خنززز  ركتميمزز    رأليزززتيطلر رألجتلزز   ززز  ركززاطر ركع لززز    ركم ززز     9 

 71ركخنيج ركع ل      مجني يزلكو ركمع  زي   ركاايزل   ركعزاا - نيطير–كع ل  ر
 . 99  ص 9119  

تقع  تاتس  ز  مازلر  ايزط مزر ركيزلةة رأل  يقز  ركخزملك   اشزا راي دكزت ركز    9 
ا ززع را لززل  للكتاجززه ركيغززل   اخززجعل  اززدكت ركغجزز ا ركزز   تززاتس . يتظزز  ةةيززر  

 . 91مةما جاه    تاتس   ار  ركمعل     ص 
ينزززز   رر  تةتززززة   9119تيززززل   99توززززل  معلهززززاا  لززززل اا  ركتزززز  اشعززززل  زززز    1 

ركقززارل رك, تيززيي ركم رااركتزز  ت رهززل وززلكةي أليززتتلل  ركتظززلو ارألمززر  زز  ركةززااا 
 قززا  متةززل   تيززل ركيزززنطي  9119اركيززارةة   رمززل معلهززاا  ركم يزز   زز  يززلو 

تززززاتس مززززر    ركالمنززززي  زززز  تززززاتس . يتظزززز ة  مةمززززا ركغززززلاي  ركخزززز ي    تززززت ي 
  ص   9119  ار   يزز رس    9يوززا  ملشلززة  ركتززت ي  ركزز  رأليززتقية    ط

؛  خززاش   ركجمززة ايلززا رهلل  يلززا ركزز ار  رلزز رهيو   تززت ي   ر  يقيزززل  999-999
 .977  ص 9119   ار  ركاه رء   رك يلض   9ركةايث  اركمعلو    ط

ركع ليزززززي ركمعلوززززز   رالايميزززززي ركعنزززززاو  ززززز  رألتةزززززلا ركيزززززا يت    تزززززت ي  رألشطزززززل   1 
 .911  ص  9  ج 9171  ار  ركتقاو   ماياا   9197-9171

يزز ر  جلززل  خا خززيا   ة اززي رأليززتقية   زز  ركم زز   ركع لزز    ا ريززي تت يخيززي   1 
مقل تي      يلكي ملجيتي   غي  متخا ا     جلمعي ل ارا   انيي ركت ليي كنلتزلل 

 . 91  ص 9119 
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ركيزززز يي   ة يززززي ركميةززززي ريززززلك  ركلةززززل    ملززززلائ اكيززززر ة رك ززززلء ركالنامليززززيي   7 
تخ,يزززز  ركةززززارجا رألشتوززززلايي لززززير رألمززززو   تخ,يزززز  ركتيززززنيح   تيززززايي ةقززززا  
ركخعا    جيء  ركملتيل ير  اييل   ييلاا لنجيال   جيء ركملتيزل يزر   تيزل   

ركمجززز  ركةازززو -ريزززلاا تخطزززيط ةزززااا ريطلكيزززل مزززع ركتميزززل   مزززتح خزززعا  ركتميزززل
ر رضزززز  وزززز ليل  ا املتيززززل اركجلززززة رأليززززاا   رأليززززتقية   ركززززدرت   ركجززززيء يززززر

ركدرت  كخعا   ركااكي ركعثملتيي   ريتقية لاكتار   تااير يولي رألمزو . يتظز  
ةيلزا ركعايزا يززنيملر ا يلزا ركمجيززا تعتعز    تزت ي  ركااليززلل ركمتةزاا ركةززايث   

 . 911-919ار  ركتغضي ركع ليي  لي ال   ا.ل  ص 
 . 917 -911   رألتةلا ركيا يت    ركموا  ركيلل    ص  رالايميي ركعناو  1 
 زز  تززاتس اتخززت لغززل اا س  زز  جززلمع ركايتاتززي   ثززو رتتقززة  9171اكززا  زز  يززلو   1 

 9191اتزز تس  زز  يززلو ركما يززي ركوززلاشيي ايمززة ضززمر ة اززي رألوززيح   ركزز 
ركايتا ي ركتاتي  اريزتقلة  مزر ركةزا  لعزا ةزااث رتخزقل  ارخزة  ركة  ركةا 

 .91جلل  خا خيا  ركموا  ركيلل   صي ر   ظ ةركةا . يت
ارخززت ال  يززه  9191اززلتار ركثززلت   91  يقززا مززؤتم   ركوززنح  زز  لززل يس  زز  91 

 ااكي   اازلر يتزتك   مزر كجزلر خلوزي تزا س ركماضزايلل  اتع ضزغل  ز  97
  9ج ركعخ ير  رجتمليلل يلمي . يتظ ةمةما لاايتي  رةارث  ركعلكو    ركق ر

 . 917ص   9119 تاتس 
   ةنم   مة اس ريمليية   تت ي   ر  يقيل  ركةايث ا ركمعلو   مر ركاخا 99 

 ركج  ر يززي  ركزز   شيززلو متظمززي  ركاةززاا  رأل  يقيززي   مؤييززي  خززلل   ركجلمعززي  
 . 911  ص 9  ج9111رإلياتا يي   

 . 911-917  رالايميي ركعناو    رألتةلا ركيا يت    ركموا  ركيلل    ص 99 
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ليززززز ال  ا.ل     ار  ركمخززززز   9يززززز  يلزززززا ركيزززززلت   ركتزززززت ي  ركمعلوززززز   ط  كل99 
 .911ص

 .911 – 911  رالايميي ركعناو    رألتةلا ركيا يت    ركموا  ركيلل    ص 91 
 . 191  ص  9111  رةما ركقول    تت ي  تاتس ركمعلو    تاتس   91 
 . 911-911  ةنم  مة اس ريمليية   ركموا  ركيلل    ص 91 
   خي يزي يلزا ركوزلة  اراي   رك,از  ركقزام  ركع لز   ز  ركم ز   ركع لز  تخززؤا 97 

 . 911  ص  9119   ار  رك خيا   ل ارا    9119رك   9191اتطا   مر 
  ركلززلي مةمززا ركتلوزز   لززر مةمززا لززلي را مةمززا ركتلوزز  للخززل را ركتلوزز  لززلي 91 

يززز    يتزززه ركلزززلي  ركخزززلمس يخززز  مزززر ركلليزززلل ركةيزززيتيير   ززز  تزززاتس    هزززا
كنة ازي ركاطتيزي ركتاتيزيي اشا رثزل   ز  راثز  مزر متليزلي شنز  ركيزنطلل  ميلتاته
  رك, تييي.

 \www.ar.wikipedia.org \wikiكنمايا يتظ ة
 . 911 -911  ةنم  مة اس ريمليية   ركموا  ركيلل    ص 91 
 . 911  ركموا  ت,يه   ص 91 
  ز  لزل يس ايمزة  ز  ركوزةل ي ارتزو  ا ريزته  9119  اكا     تاتس    يلو 99 

 اركمةلمززلا اروززلح يززا تي ر كنةززا  ركةزز  ركايززتا ي ركجايززا   ايضززار  زز  كجتززي
   ركزز 9111  ارتتخز   ئييززل كتزاتس يززلو  9111تة يز  ركم زز   ركع لز  يززلو  

 .91رر ياة ير ركةاو . يتظ ة ي ر  جلل  خا خيا   ركموا  ركيلل   ص 
 .979-979يا يت    ركموا  ركيلل    ص   رالايميي ركعناو    رألتةلا رك99 
 اهزا طليز  اييليز  9117التار ركثلت  99  اكا مةماا ركملط ي لتاتس    99 

 اززلتار ركثززلت 99ايعززا مززر ركقززلاا ركلززل اير كنة اززي ركاطتيززي ركتاتيززيي اتززا    زز  
 \www.ar.wikipedia.org \wiki . يتظ  ة  9179
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 .911كيلل    ص   خي يي يلا ركولة  اراي   ركموا  ر91 
 .911  ركموا  ت,يه   ص 91 
 . 911-911  ةنم  مة اس ريمليية   ركموا  ركيلل    91 
 .971  رالايميي ركعناو    رألتةلا ركيا يت    ركموا  ركيلل    ص 97 
   كيززار لنززاو ة يعززا ايززيو رألخززت رايير  زز    تيززل   تززاك   ئليززي ركززاا رء  زز  يززلو91 

 كخعليي    رألتتخللزلل  ركتيلليزي    اازلر مزر ركزارييرلعا  اا  ركجلغي ر 9191
 كنايمق رطيزززي  ارألوزززيح    اشزززا  خزززاة اار ا  رئتي يزززي  ضزززمل  مختنززز  ركقزززاي
 ركييليززيي   زز    تيززل . يتظزز  ة يلززا ركاهززل   يلززلس  ركقييزز  ارخزز ار   تززت ي 

 .79  ل ارا   ا.ل   ص  9111-9191ركعلكو ركةايث 
 . 19-19ركموا ركيلل    ص   ي ر  جلل  خا خيا   91 
 .971 -971  رالايميي ركعناو    رألتةلا ركيا يت    ركموا  ركيلل    91 
 ز     شليو اغي  الظو   ركةا  ركة  ركايتا ي ركتاتي  ركجايا ااا   ركييليز 99 

جلمعي     يلكي ملجيتي   غي  متخا ا    انيي رألار    9111-9191تاتس 
 . 991  ص  9111ركلو ا   

 .971  رالايميي ركعناو    رألتةلا ركيا يت    ركموا  ركيلل    ص 99 
 . 911  ةنم  مة اس ريمليية   ركموا  ركيلل    ص 99 
 .977  رالايميي ركعناو    رألتةلا ركيا يت    ركموا  ركيلل    ص 91 
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Tunisian national movement in the interwar       

years    1918 – 1939 
ghailan sameer taha altekreeti 

The early twentieth century witnessed the emergence  of 

an umber of  political  organizations  in Tunis  As result of  

weak coordination's of these parties , France had the ability to 

invade Tunis . 

While  in  the  first  world  war  (1914  – 1918 )  ,  

Tunisian national movement was in anticipated phase to see 

what would happen of that war,and to see the results of new 

political states. 

After the  first  world  war  had  ended  ,  Tunisian   

national movement  appealed  its  activities  especially  in  1919  

where Tuniaus  declared   their  case  in  peace  conference  in  

Paris , However , they did not find any answer Thus,They 

insisted on constructing constitutional illiberal party in 1920  

this However, party has Avery important vole in the modern 

history of Tunis . 

The  split  of this  party  had  never  in  flounced  greatly  

on Tunisian nakonal  movement its struggle . 

Within appearing  new  political organizations and  

parties , military  struggle  had  been increased  against  franc  

colonial existence ,  in spite of  their lack  of  miliory  leaders , 

Tunisian people agreed to this movement against hard French 

colonialism  

However,the period between the years 1936 – 1939 had 

been Called peak stage for national movement because there are 

numbers of workers strike , and armed military fights . 


