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  *احلناشي اللطيف عبد
  الفلسطينية القضية من بورقيبة موقف

)1946 – 1965(  
   

 بــين 1993 ســنة يف أوســلو اتفــاق توقيــع بعــد العربيــة، الــدول يف فــاعلون وسياســيون وصــحافيون بــاحثون اســتذكر
 التـي املبـادرة احلسـرة، مـن بشـيء الفلسـطينية، القضـية أمـور إليه آلت ما بعد وخصوصاً واإلسرائيليين، الفلسطينيين

 وذهبــت. الفلســطينية القضــية حلــل بورقيبــة، احلبيــب التونســية، للجمهوريــة األســبق الــرئيس 1965 ســنة طرحهــا كــان
 ذلـك وكـان وبـدعمها، وصـهيونية غربيـة أوسـاط مـن بـدفع كانـت بورقيبـة مبادرة إن القول إىل آنذاك التحاليل أغلبية

 آنـــذاك، واملواقـــف، الكتابـــات أن والواقـــع. النعـــوت بأشـــنع ونعتـــه بالعمالـــة اتهامـــه إىل دفعـــت التـــي األســـباب أهـــم أحـــد
 االعتــــراف إىل حتديــــداً والفلســــطينيين العــــرب بورقيبــــة دعــــوة هــــي واحــــدة مقولــــة يف املبــــادرة معظمهــــا يف اختزلــــت

 التـي الصـحافية النـدوات ويف خطابـه يف بورقيبة طرحها كان التي األُخرى بالقضايا اهتمامها دون من بإسرائيل،
  )1.(وتونس وبيروت القدس يف عقدها كان
 رؤيـة مـن جـزءاً تمثّل أنها أم نفسه؟ بورقيبة وحتى الكتّاب بعض يذهب كما حلظتها ابنة بورقيبة مبادرة كانت فهل

 التي واألوضاع العوامل هي وما)  2(املبادرة؟ مكونات أبرز هي وما آنذاك؟ الصهيوين – العربي للصراع" متكاملة"
 بالتحديد؟ السنة تلك خالل املبادرة تلك طرح اجتاه يف دفعت

  
  الفلسطينية بالقضية بورقيبة اهتمام) 1(

  )3(السياسي تونس استقالل قبل
 أوضـاع أملتـه جـذرياً حتوالً املرحلة هذه خالل بها املرتبطة والقضايا الفلسطينية القضية من بورقيبة موقف عرف

 إثـــر يف وخصوصـــاً الثانيـــة، العامليـــة احلـــرب انتهـــاء بعـــد العـــامل عرفهـــا التـــي والتحـــوالت جهـــة، مـــن الوطنيـــة احلركـــة
 املنظمــات بعــض بـه يتمتــع مــا اسـتغالل حــاول بورقيبــة أن ويظهـر. أُخــرى جهــة مـن بإســرائيل، املتحــدة األمم اعتـراف

 خـدمات" تقـديم مقابـل يف "تـونس اسـتقالل لصالح" لتوظيفه القرار اتخاذ حمافل يف نفوذ من والصهيونية اليهودية
  )4.(احلزب يف رفاقه بعض وتصريحات تصريحاته بحسب للحركة،" معينة
 تطــور فــرض إذ الــوطني، التحــرر مرحلــة إىل بهــا، املرتبطــة والقضــايا الفلســطينية، بالقضــية بورقيبــة اهتمــام يرجــع
 وكــان. وميــدانياً فكريــاً مواجهتــه التونســية الوطنيــة احلركــة علــى)  5(التونســية الــبالد يف الصــهيونية احلركــة نشــاط

 تلـــك مـــن موقفـــه يحـــدد أن السياســـي، الـــديوان الدســـتوري، احلـــر احلـــزب عـــن األول املســـؤول باعتبـــاره بورقيبـــة علـــى
 بإســرائيل، املتحــدة األمم اعتــراف قبــل الصـهيوين املشــروع إدانــة مــن املرحلــة، هـذه خــالل موقفــه، انتقــل وقــد. املسـألة

  .اخلمسينيات بداية عند العاملية الصهيونية األطراف مع التعامل إىل
 املشـــروع طبيعـــة وأبـــرز. ســـماوي كـــدين اليهوديـــة وبـــين سياســـياً، مـــذهباً باعتبارهـــا الصـــهيونية بـــين بورقيبـــة مّيـــز

 التضـامن مشـاعر مباشـرة غير وبطريقة فلسطين يف العرب تطلعات" ويصدم األرض الحتالل يسعى الذي الصهيوين
 التونســـيين تـــربط التـــي العالقـــة طبيعـــة أُخـــرى، جهـــة مـــن بورقيبـــة، أوضـــح كمـــا) 6."(العـــامل مســـلمو لهـــم يكنهـــا التـــي

 صـهيونيي يـربط مـا أن حـين يف ،"والـدين اللغـة وحـدة" مـن رأيه، يف وشرعيتها، جذورها تستمد والتي بالفلسطينيين
 نقول ال كي القليلين، العرب من كان أنه ويبدو)  7."(مزعومة وطن وحدة من ينطلق" إنما إسرائيل بصهيونيي تونس

 السـاحقة األغلبيـة" أن بـيّن إذ. املاضـي القـرن مـن الثالثينيـات منـذ اليهوديـة غيـر الصهيونية عن حتدث الذي الوحيد،
 التـــي املـــذكرة مقدمـــة يف وأبـــرز بالضـــرورة،)  8"(يهـــوداً ليســـوا الصـــهاينة أعيـــان أن كمـــا صـــهاينة ليســـوا اليهـــود مـــن

)  9(العربـي، املغـرب يف التحـرر حركـات باسـم ،1946 مـارس/آذار يف أميركيـة – األنغلـو اللجنـة إىل وقدمها صاغها
 بـين الطيبـة، القديمـة، العالقـات طبيعـة أكـد كمـا) 10.(للفلسـطينيين املنطقـة تلك شعوب تأييد وراء تقف التي العوامل
 احلركـة إىل ويـالت مـن العامل يف اليهودية اتاجلماع له تعرضت ما مسؤولية وحمّل التاريخ، مر على والعرب اليهود

 جلــب" الــذي األمــر ،"اخملتــار اللــه شــعب" اليهــود أن الدعائهــا وذلــك" عنصــرية حركــة" بأنهــا وصــفها التــي الصــهيونية
 الزعمـاء شـأن عـن شـأنهم يختلـف ال" إذ النـازيين، بـأحالم ذاك احلركـة زعمـاء ادعـاء بورقيبـة وشـبّه". الـويالت لليهود

 اقـتالع" بــ طالـب كمـا ،"اجلديـد بنظـامهم أسـموه مـا إقامـة إىل اخليـال مـع وانسـاقوا الطمـوح يف تغـالوا الـذين النازيين
." اإلفريقــي وبالشــمال بفلســطين االســتعمارية والوســائل األهــداف تشــابه" وأكــد ،"اليهــود قلــوب مــن الصــهيونية جــذور
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 ســـ مــا وهــو والفتنــة، للحــرب موطنــاً ســيخلق فلســطين نحــو الصــهيونية – اليهوديــة املطــامح توجيــه أن بورقيبــة وبــيّن
 فلســطين يف ولــيس أوروبــا يف] يكــون إنمــا[ اليهوديــة القضــية حــل" أن رأى لــذلك." لهــا حصــر ال مصــائب يف يتســبب"

  )11."(ديني أو عنصري ميز دون املساواة قدم على كرعاياها ومعاملتهم املواطنة بحق هناك اليهود بتمتع وذلك
 العـــــرب جانـــــب مـــــن جتاهلهـــــا عـــــن ناهيـــــك آخـــــر، أو لســـــبب الوثيقـــــة هـــــذه مضـــــمون اللجنـــــة جتاهـــــل مـــــن الـــــرغم علـــــى

 وحلول واقتراحات تصورات من العربي املغرب يف التحرر حركات باسم بورقيبة قدمه ما فإن)  12(والفلسطينيين،
 اليهـودي املشـكل حـل إن فـالقول. الغـربيين وحلفاءهـا الصـهيونية احلركـة مضمونها أحرج إذ بالغة، أهمية ذات تبدو
 لهــــم، وإحراجــــاً إدانــــة يمــــثالن االنــــدماج يف اليهــــود مســــاعدة إىل األوروبيــــين ودعــــوة فلســــطين، يف ال أوروبــــا يف هــــو

 االنـدماج علـى اليهـود قـدرة عـدم لتأكيـد يسـعى الـذي الصـهيوين املشـروع علـى الطريق قطع ذاته، الوقت يف ويمثالن،
 العـامل يف اليهـود أوضـاع إليـه آلـت مـا مسؤولية بورقيبة حمّل كما. اجملتمعات من وغيرها األوروبية اجملتمعات يف
 آنـذاك، حلـول، مـن اقترحـه مـا فـإن لالنتبـاه، الفتـة اليهوديـة للمسـألة معاجلتـه بدت ما وبقدر. الصهيونية احلركة إىل

 بسـالم العـيش مـن هـؤالء يـتمكن كـي وذلـك ،"اليهـود قلـوب مـن الصـهيونية جـذور اقتالع" بـ نادى إذ أهمية، أكثر يبدو
 البعــد وفكرهــا احلركــة عــن فينــزع اســتعماري كمشــروع للصــهيونية توصــيفه أمّــا. فيهــا يعيشــون التــي اجملتمعــات يف

 السـبيل فكيف". حترر حركة" باعتبارها دعايتها لتسويق واعتمدته مشروعها، على تصبغه أن حاولت الذي اإلنساين
 ال أنـه علـى بأكملـه؟ شـعب تـدمير كاهل على ستقام أنها واحلال حترر حركة أنها على اليهودية املسألة إىل النظر إىل
 بـــأن وذلـــك الصـــهيوين والفكـــر النـــازي الفكـــر بـــين واملطابقـــة املقابلـــة عنـــد بورقيبـــة نظـــر قصـــور إىل التنبيـــه مـــن بـــد

 شـكل يف التقيـا وإن رةمغـاي ماديـة وقواعـد متباينـة جـذور ولهمـا خمالفـة، أيديولوجيـة أسـس علـى يرتكزان النظامين
  .السياسية املمارسة

 العربيـة الـدول وتوقيـع الصهيونية الدولة وقيام" النكبة" بعد حتوالً الصهيونية احلركة من بورقيبة موقف عرف وقد
)  13.(اجلديــدة بالدولــة الــدول تلــك مــن رســمي اعتــراف أنــه علــى فهــم مــا وهــو إســرائيل، مــع الهدنــة اتفاقيــات املعنيــة
 نسـبياً خفـت الفلسـطينية القضـية بريـق أن وخصوصاً ،"النكبة" أفرزته الذي اجلديد للواقع استسلم بورقيبة أن ويظهر

 املتحــدة الواليــات علــى االعتمــاد اجتــاه يف اخلــارج علــى التونســية الوطنيــة احلركــة مراهنــة وانتقلــت. التونســيين لــدى
 العربيــة، للجامعــة حمتمــل دور مــن" يأســها" بعــد وذلــك)  14(الغــرب، يف والسياســية واإلنســانية الشــعبية واملنظمــات

 أو بقبـول تكتفـي احلركة تعد فلم. مفتوح سياسي بأفق جديدة ديناميكية من الوطنية احلركة عرفته ما مع بالتوازي
 مطلــــب وخصوصــــاً البــــدائل وتطــــرح تبــــادر بــــدورها أخــــذت أيضــــاً بــــل فحســــب، الفرنســــية السياســــية املشــــاريع رفــــض

 يف جديـدة أبعـاداً خطابهـا أعطى الذي األمر معها، ومتفاعلة اجلديدة العاملية السياسية األوضاع مستغلة االستقالل
 تــونس بيهــود بورقيبــة صــلة فــإن أُخــرى جهــة ومــن)  15.(والعامليــة والعربيــة الوطنيــة القضــايا مــع وتعاملهــا فهمهــا
 1949 ســنة يف اجتماعاتــه خمتلــف يف اليهــود تشــريف علــى املثــال، ســبيل علــى يحــرص، كــان إذ أكبــر، تطــوراً عرفــت
 مـن تطـورت كمـا. الـبالد جهـات مـن جهـة يف حـلّ كلمـا اخلطابة منصة إىل اليهود حاخام بصعود وذلك 1950 وسنة

 وذلـك العـاملي، اليهـودي املـؤتمر رأسـها وعلـى اليهودية، املنظمات مع التونسية البالد يف اليهود عالقة ثالثة ناحية
 اليهوديـة اجلماعـات وبـروز النازيـة انـدحار بعـد العامل يف والصهيونية اليهودية واجلمعيات املنظمات دور تزايد مع

 وموقعهـا اجلماعات تلك دور يدرك كان بورقيبة أن ويظهر!! والديمقراطية احلرية قيم عن ومدافعة للنازية كضحايا
 يف الصــهيونية الدولــة ممثــل اخلمســينيات، دايــةب نيويــورك، يف التقائــه عنــد طلــب ولــذا)  16(األوروبيــة، السياســة يف

 التونســـيين الــوطنيين التـــزام مقابــل يف وذلـــك التونســية، الوطنيـــة املطالــب األخيـــر هــذا دولـــة تــدعم أن املتحــدة، األمم
 بـاالعتراف إلقناعها العربية األوساط يف أيضاً والعمل الصهيونية، الدولة اجتاه يف التونسيين اليهود هجرة تسهيل

 مـواطنين واعتبـارهم التونسـيين اليهـود احتـرام بضـرورة التأكيـد علـى احلـرص شـديد بورقيبـة وكـان)  17.(بإسرائيل
 معركتــــه يف يوظفهــــا أخــــذ التــــي الثابتــــة بورقيبــــة قناعــــات إحــــدى وهــــي)  18(ديــــانتهم، عــــن النظــــر بغــــض تونســــيين
 حكومـــة عهـــد ففـــي. الـــديني بالتعصـــب ونعتهـــا الوطنيـــة احلركـــة تشـــويه بـــدورها حاولـــت التـــي فرنســـا، ضـــد السياســـية

 كـابور يـوم باعتبـار أمـر صـدر السياسـي، الـديوان الدسـتوري، احلـزب مـن املدعومـة التفاوضـية)  19(عمار بن الطاهر
. تـونس يف اليهودية األقلية لدار األساس احلجر بوضع الفرنسي العام املقيم بمعية قام كما)  20(رسمية، عطلة يوم

 احلقــوق ولهــم نفســها الواجبــات علــيهم تونســيين إخــوة واليهــود املســلمين تعتبــر التونســية احلكومــة أن الــوزير وصــرح
  )21.(ذاتها

ـــا  تشـــرين 15 بتـــاريخ صـــفاقس مدينـــة يف عقـــد الـــذي السياســـي، الـــديوان الدســـتوري، للحـــزب اخلـــامس املـــؤتمر يف أمّ
 املرتبـــة علـــى وحصـــل للحـــزب املركزيـــة اللجنـــة يف عضـــواً)  22(بـــاروش أنـــدري انتُخـــب فقـــد ،1955 نـــوفمبر/الثـــاين
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 يف يهـودي أصـل مـن تونسي وجود أن يف شك وال. املؤتمر من األخير اليوم يف جرت التي االنتخابات يف!) ؟(الرابعة
 األمانـة أعضـاء مـن شـديدة معارضـة يواجـه كان الذي بورقيبة جانب من كبرى جمازفة تعد للحزب املركزية اللجنة
 ولفرنسا للغرب عمالته أقلها حادة اتهامات ضده أطلقوا الذين)  23(يوسف، بن صالح الزعيم بقيادة للحزب العامة

 أن والواقـــع)  24.(الصـــهيونية احلركـــة مـــع بتعاملـــه املاضـــي القـــرن مـــن الثالثينيـــات منـــذ أصـــالً املـــتهم وهـــو حتديـــداً،
 يف التونســـيين لليهـــود الفعلـــي واحلجـــم ميـــتالء يكـــن مل للحـــزب املركزيـــة اللجنـــة يف اليهوديـــة الشخصـــية تلـــك وجـــود
 ليبـين بورقيبـة اعتمـده رمزيـاً موقفـاً يمّثـل كـان العليـا احلزبية الهيئة تلك يف باروش أندري وجود أن ويظهر. احلزب

 للجهــات تطمينــاً تتضــمن رســالة يحمــل أنــه كمــا للحــزب، العليــا الهيئــة يف اليهوديــة األقليــة تمثيــل علــى حرصــه مــدى
 التفاوضــــية عمــــار بــــن الطــــاهر حكومــــة ضــــمت أكثــــر الــــنهج هــــذا ولتأكيــــد. تــــونس يف اليهــــود مســــتقبل يعنيهــــا التــــي

 أن بورقيبــة أوضــح وقــد)  25.(تونســياً يهوديــاً السياســي، الــديوان مــن املدعومــة ،)15/4/1956 – 17/9/1955(
 فرنســـا خرجـــت إذا أنـــه وفحواهـــا االســـتعمار ادعاهـــا التـــي الـــتعالت يفنـــد التونســـية احلكومـــة يف يهـــودي وزيـــر وجـــود

 )26.(حدث الذي هو العكس أن غير مهدداً، يصبح اليهود أمن فإن تونس واستقلت
  

  1964 – 1956 بها، املرتبطة والقضايا الفلسطينية القضية من بورقيبة موقف) 2(
  :إسرائيل دولة ومن تونس، يف اليهودية األقلية من موقف – أ

 فقــد. تونســيين مــواطنين يعتبــرهم ظــل إذ االســتقالل، بعــد الــبالد يف اليهوديــة األقليــة مــن موقفــه علــى بورقيبــة حــافظ
 اليهوديــة النخبــة أفــراد أحــد وترشــح ،25/3/1956 يــوم جــرت التــي التأسيســي اجمللــس انتخابــات يف هــؤالء شــارك

 ضـرورة يؤكـد بورقيبـة وكـان)  27.(وجنـح السياسـي، الديوان الدستوري، احلزب بقيادة" الوطنية الوحدة" قائمة على
 التونســــيين الطلبـــة مـــن جمموعـــة اســــتقباله فعنـــد. الـــبالد يف اليهوديـــة األوســــاط يف الصـــهيونية للدعايـــة حـــد وضـــع

 واإلسـرائيليين التونسـيين بـين أميّـز ال أنـا: "قائالً اليهود الطلبة خاطب وباريس، تونس يف الدارسين ويهود، مسلمين
 هـذه مـن واسـع قطـاع بارتبـاط بورقيبـة مـن وإدراكـاً)  28."(الصـهيونية عـن حديثاً أسمع أن أريد ال ولكني بالدنا يف

 تــم إذ نفوذهــا، تقلــيص إىل يظهــر، مــا علــى تهــدف، كانــت التــي اإلجــراءات بعــض اتخــذ الصــهيونية بالدولــة اجلماعــات
 صـــوت" األســـبوعي البرنـــامج إيقـــاف أعلـــن الـــذي الوقـــت يف 1956 ســـنة خـــالل تـــونس يف الصـــهيونية الفدراليـــة حـــل

 العاصـمة يف اليهوديـة احلارات إحدى يف جتوّله وبمناسبة. بدوره حذف ما سريعاً آخر ببرنامج واستبداله" إسرائيل
 الصـحي واملركـز اليهـود، إسـعاف ملنظمـة التابعـة احملضـنة ومنهـا مؤسساتهم بعض زار 1957 فبراير/شباط خالل

 كانــت التــي للمحضــنة، العـام الكاتــب علــى بورقيبـة رد ويف. للفتيــات العامليــة اإلسـرائيلية الرابطــة ومدرســة للمنظمـة،
 ســـميكة حـــواجز يخلـــق قـــد ذلـــك" أن الحـــظ األميركيـــة، الصـــهيونية اليهوديـــة املنظمـــات مـــن مباشـــرة مســـاعدات تتلقـــى

 تمامــاً اليهــود األطفــال أجــل مــن ســتعمل حكــومتي بــأن أعــدكم: "قــائالً وأردف)  29(،"الطــرفين بــين الهــوة مــن ويوسّــع
 سـيادة مسـألة" إىل يشـير كـان الباحثين، أحد ذلك بيّن كما بورقيبة، أن ويظهر." املسلمين األطفال أجل من تفعل كما

  )30."(ووظيفتها الدولة
 18 يـــوم اســـتقبل فقـــد العـــاملي، اليهـــودي بـــاملؤتمر بورقيبـــة احلبيـــب الـــرئيس عالقـــة تواصـــلت ذلـــك، مـــع وبـــالتوازي

 هجــرة مســألة كانــت اجلانبــان فيهــا بحــث التــي القضــايا ومــن. املــؤتمر لهــذا السياســي الســكرتير 1957 يوليــو/تمــوز
 ســوف األمــر هــذا وأن إســرائيل، إىل الهجــرة يف املطلــق اليهــود حــق" لضــيفه بورقيبــة أكــد إذ إســرائيل، إىل تــونس يهــود

 كـأهم عليـه يعـول: "وأنـه السـابقة بوعـوده دبلوماسـية بلغـة بورقيبـة ذكّـر السياسـي السكرتير أن ويظهر)  31."(يستمر
 الشـــرق يف الســـالم لتحقيـــق تـــأثيره ملمارســـة العربـــي العـــامل يف وحتـــى الشـــمالية إفريقيـــا يف ديمقراطـــي دولـــة رجـــل

 وفرادتــه، تميــزه إبــراز يف يتــوانى ال الــذي بورقيبــة لــدى جــداً حمبــذ االنطباعــات هــذه مثــل أن والواقــع) 32."(األوســط
 الزعمــاء دونيــة إبــراز علــى شــجعه اإلطــراء هــذا أن أيضــاً ويظهــر. العــرب بالرؤســاء بمقارنتــه األمــر تعلــق إن وخصوصــاً

 شـعور لـديّ ولـيس بالغبـاء متسـم سـلوكهم إن أغبيـاء األوسـط بالشـرق السياسـيين إن: "فقال لهم احترامه وعدم العرب
ــا." ســلوكهم أقــل وبدرجــة جتــاههم بــاالحترام  إســرائيل بوجــود رافهماعتــ عــدم: "فهــو بورقيبــة، أبــرز كمــا ذلــك، ســبب أمّ

 خاللـه مـن بورقيبـة ليؤكـد اللقـاء طـابع فرضـه طارئـاً عـامالً يكـون قد هذا أن غير)  33."(آجالً أو عاجالً معها والعمل
 للمعارضـــــة ومســـــاندته بورقيبـــــة اختيـــــارات مـــــن الناصـــــر عبـــــد موقـــــف فهـــــو رأينـــــا، يف املباشـــــر، الســـــبب أمّـــــا. تميـــــزه

 وتـونس العربـي العـامل يف الواسـعة الناصـر عبـد شـعبية إىل إضـافة لهـا، واحتضـانه بالقـاهرة املقيمة)  34(اليوسفية
 كمـا بورقيبـة، مـن العـرب الرؤسـاء موقـف نتيجة أيضاً األمر يفسر وقد. له حتدياً ويعتبره بورقيبة يزعج كان ما وهو
 يفّ يشـككون إنهم غبية، وبطريقة جداً وحساسين مني، مرتابين"..  كونهم إىل أشار إذ اللقاء، هذا يف ذلك عن هو عبر
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 املصــري اإلعـالم وكـذلك القـاهرة، يف التونسـية املعارضـة دعايـة عليـه ركـزت الـذي نفسـه األمـر وهـو)  35."(شخصـياً
  )36.(واإلسالم بالعروبة وكفره للغرب وعمالته بورقيبة خيانة أشاع الذي
 العمـــق شـــديد لكـــن حمـــدوداً، فلســـطين وقضـــية والصـــهيونية إســـرائيل عـــن املرحلـــة، هـــذه خـــالل بورقيبـــة، حـــديث كـــان

 الدولة شرعية يف تطعن أساسية قضايا على شدد إذ بها، القيام نفسه على آل التي املهمة مع الواقع، يف ويتناقض،
  )37:(منها ذاتها الصهيونية

 وســمحت بــالقوة وجودهــا فرضــت دولــة بورقيبــة، رأي وفــق إســرائيل، إن: الصــهيونية للدولــة االســتعماري اجلــوهر •
 غيـر تاريخيـة معطيات إىل ذلك يف واستندت لليهود، العداء مشاعر املاضي يف يحمل مل شعب حمل حتل بأن لنفسها
 تميـزت الصـهيونية االسـتعمارية الظـاهرة أن بورقيبـة بـيّن كما)  38.(االستعمار أشكال أحد تمثل فهي ولذلك دقيقة،

 يف إنهــا بــل آخــر شــعب علــى شــعب هيمنــة قضــية ليســت: ".. استئصــالية بأنهــا األُخــرى االســتعمارية الظــواهر بقيــة مــن
 أشـــنع" تكـــون قــد فلســـطين يف املأســاة أن وأوضـــح)  39."(آخـــر شــعب حمـــل شــعب إحـــالل قضـــية اخلاصــة احلالـــة هــذه

 البقيـة وطـرد كلهـا الـبالد علـى االسـتحواذ هـو الصهيوين االستعمار هدف ألن إفريقيا جنوب يف احلال هو مما وأفظع
 املشـــكل وخصـــائص اســـتعمارية، قضـــية فلســـطين قضـــية إن بورقيبـــة يقـــول لـــذلك." األصـــليين ســـكانها مـــن الباقيـــة

 الفـادح التفـاوت ومنهـا والقهـر بـالقوة وجودهـا عليـه تفرض بلد إىل أقلية نزوح: "كـ فيها، جمتمعة كلها االستعماري
 بـالتخلف، تتسـم واقتصـادية اجتماعيـة أوضـاع بحكـم أمـره علـى مغلـوب شـعب وبـين املسـتبد الغاصب بين القوى يف

ـــر[ التـــي األنانيـــة ومنهـــا  الفتـــك وســـائل جميـــع نظـــره يف تبـــرر والتـــي احليـــوي املتســـع طلبـــه يف املســـتعمر عنهـــا] يعبّ
  )40."(غايته إىل للوصول والترويع

 يف التصـــريحات بتلـــك بورقيبـــة أدىل فقـــد باملكـــان، يتعلـــق األول: أمـــران التصـــريحات هـــذه يف لالنتبـــاه الالفـــت مـــن
 وتمثـال املتحـدة األمم مقـر نيويـورك يف بمثلهـا وأدىل تقليـدياً، إلسـرائيل الصديقة الدول من وهي الدانمارك عاصمة
 واملؤسســات اليهــود مــن مهــم عــدد ذلــك كــل جانــب إىل يتركــز حيــث املاليــة، واألســواق التجــارة عواصــم وأهــم احلريــة

 العنصــرية االســتيطانية االستئصــالية االســتعمارية الطبيعــة أكــد إذ باملضــمون، فيتعلــق الثــاين األمــر أمّــا. الصــهيونية
 وتشـكل. إفريقيا جنوب يف يحدث مما أشنع بأنها وصفها التي وممارسته نظامها طبيعة على مشدداً إسرائيل، لدولة

 مـــن األوىل الســـنوات يف أطلقهـــا أنـــه ســـيما وال مســـبوقة، غيـــر جـــرأة إلســـرائيل وتوصـــيفاته تلـــك بورقيبـــة تصـــريحات
 دولـــة باعتبارهـــا إســـرائيل مـــع املشـــروط غيـــر األوروبيـــة الـــدول أغلبيـــة بتعـــاطف تميـــزت أوضـــاع يف أي الســـتينيات،
  .الفلسطيني الشعب ملعاناة أو العنصرية لطبيعتها اعتبار دون من وذلك الديكتاتوريات، من حميط يف ديمقراطية

.. اإلنسان حقوق واحترام العدالة أنقاض" على 1948 سنة تأسست إسرائيل دولة أن بورقيبة بيّن: األخالقي البعد •
 لقــد.. وااللتجــاء الغربــة يف والشــقاء الــذل حيــاة يعــيش بــأن عليــه حكــم]ال[و ديــاره مــن الفلســطيني الشــعب] وتشــريد[

 أعطــت التــي املتحــدة لــألمم صــريحة إدانـة يمثــل مــا وهــو)  41(،"والبهتــان اإلفــك علـى بنــي هيكــل ألفظــع اجملــال أُفسـح
 األوروبيـين لـدى معيناً وقعاً واإلنساين، األخالقي بمنزعه اخلطاب، هذا مضمون يجد قد كما. الوالدة بطاقة إسرائيل

 املــوىلّ الشــعوب مســاعدة إىل ويتوقــون ويالتــه وخبــروا االســتعمار مــن لتــوهم خرجــوا الــذين األفارقــة لــدى وخصوصــاً
  .عليها
 يف اليهوديــة للجماعــات حــدث مــا مســؤولية األوروبيــة الــدول بورقيبــة حمّــل: أوروبــي مشــروع الصــهيوين املشــروع •

 يعنــي مــا وهــو الفلســطيني، الشــعب علــى ذلــك وتــداعيات الصــهيونية الدولــة إنشــاء مســؤولية حمّلهــا واســتطراداً القــارة،
 اليهـــود معانـــاة بورقيبـــة أكـــد الـــذي الوقـــت ففـــي. الشـــعب هـــذا ملعانـــاة ناجعـــة سياســـية حلـــول إليجـــاد ســـعيها ضـــرورة
 يكـــون أن يمكـــن ال ذلــك أن املقابـــل يف بـــيّن احلديثــة، العصـــور يف" والشـــرقية الوســطى أوروبـــا يف" ســـيما وال وآالمهــم

 الوحيــدة الـبالد يف بـالقوة وإقرارهــا الهتلريـة املغـامرات مـن جنــت التـي اليهوديـة الفئـات" مــن أوروبـا إخـالء يف سـبباً
 عليهـا، يتعـين كـان وبالتـايل مسـؤوليتها، أوروبـا تتحمـل" مظلمـة" حـدث مـا أن واعتبـر ،"البتـة اليهـود تضـطهد مل التي

 للحـل مغـايراً يكـون أن علـى وتقتيلـه وبؤسـه إسـرائيل شـعب آلالم حـد وضـع يكفل ظلماً أقل" يكون حل إيجاد رأيه، يف
 يـــدرك بورقيبـــة وكـــان." ســـنة ألفـــي منـــذ ســـكانها فيهـــا يعـــيش منطقـــة يف إســـرائيل دولـــة فـــرض يف أخيـــراً اختيـــر الـــذي

 بـل فحسـب، الصـراع طـريف بـين القـوى مـوازين اخـتالل نتيجـة ال حقـوقهم، جميـع علـى الفلسطينيين حصول استحالة
 باســــتمرار الشــــرقية الكتلــــة ودول الســــوفياتي واالحتــــاد الغربــــي للعــــامل واألخالقــــي السياســــي االلتــــزام نتيجــــة أيضــــاً

 مثلما يؤملنا" ذلك إن بقوله إنسانياً بعداً املسألة بورقيبة أعطى كما)  42.(كيانها على واحلفاظ الوجود يف إسرائيل
 ويحل سكانه منه ليطرد مدغشقر أو مايوركا جزيرة أو اللوكسمبورغ من آخر قطر فلسطين عن عوضاً اختير لو نتأمل

 هو وإنما الفلسطينيين، إىل ينحاز عربياً كونه قومية منطلقات من ينبع ال موقفه أن أي)  43."(آخرون سكان حملهم
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 باعتبـار تـونس ومنهـا العربيـة الـبالد تـاريخ من انطلق تصوره أن واألكيد. حتديداً وسياسية إنسانية خلفية من نابع
  .األوىل اإلسالم عصور منذ العرب املسلمين السكان مع تام تناغم يف يعيشون كانوا اليهود أن
 الالجئـين قضـية جتـاه عاماً عشر سبعة استمرت التي اللفظية العرب حماسة أن يعتقد بورقيبة كان: الالجئين عن •
 يف املتحـــدة األمم توصـــية وإىل الدوليـــة، الشــرعية إىل الرجـــوع ضـــرورة إىل دعـــا لــذلك. إيجابيـــة نتيجـــة أي إىل تــؤد مل

 اعتـراف أن يعتقـد وكـان. بـذلك املطالبـة ضـرورة وأكـد وطنهم، إىل الالجئين عودة تيسير على نصت التي 1948 سنة
 بعـد املتحـدة، األمم لقـرارات الـدول تلـك احتـرام علـى سـيبرهن إسـرائيل دولة إنشاء من املتحدة األمم قررته بما العرب

 الالجئـين عـودة بإمكـان ذلـك سيسـمح واسـتطراداً. وقضـيتهم العـرب صـورة تشـويه مـن الصـهيونية الدعاية تمكنت أن
 أثـاروه مـا جـذوة انطفـاء ذلـك مـن فسيكسبون اليهود، أمّا. منها طردوا التي أراضيهم من جزء واستعادة الفلسطينيين

  .أحقاد من
 علــى احلصــول مــن الفلســطينيين ســيمكّن التقســيم، قــرار فيهــا بمــا املتحــدة، األمم مقــررات تطبيــق أن يــرى كــان كــذلك

 مترابطــة القــرارات هــذه ألن الالجئــين، بعــودة سيســمح كمــا إســرائيل، صــادرتها التــي األراضــي مــن شاســعة مســاحة
 اسـترجاعها، يـتم التـي واملـدن األرض يفـوق مهماً كسباً للعرب ستضمن إقرارها حال ويف. التوازن إلقرار وضرورية

  .خاصة بصورة والفلسطينيين العرب لفائدة التوازن يسوده وضع وإقامة الالجئين إعادة اإلمكان يف سيصبح إذ
 أن غيـر. املتحـدة األمم ملقررات اخلضوع تتعود مل إنها إذ بها، إسرائيل تقبل لن املساومة هذه أن يدرك بورقيبة كان

 موقـف يف فلسـطين، أجـل مـن نضـالها يف سـتظهر، التـي العربيـة الدول موقف سيعزز تريد، ال حيث ومن ذاك، موقفها
  .ومبادئها املتحدة األمم قرارات عن املدافع

  الفلسطينية القضية طبيعة – ب
  :حللها بورقيبة وتصورات

 حتــرر قضــية هــي فلســطين قضــية وأن)  44(بالــذات، إســرائيل وجــود يف يتمثــل إنمــا املشــكلة أصــل أن بورقيبــة اعتبــر
 االســتبداد"و بــالقوة أيديــه مــن بــالده انتزعــت شــعب قضــية أيضــاً بــل فحســب، ويهــود عــرب بــين قضــية وليســت وطنــي،

  )45."(الدينية واحلمية العنصرية العصبية إالّ بينهم تربط وال متباينة أصقاع من إليها نزحوا أناس حمله ليحل
 ضـحيةً وذهـب.. والرحمـة الشـفقة من ويخلو مظلمة" بأنه املتحدة، األمم عن صدر الذي التقسيم، قرار بورقيبة وصف
 أقـل حـل إيجـاد املعنيـة األطـراف علـى يتعـين كـان أنـه وأضـاف)  46."(وديـارهم أوطـانهم عـن أُجلـوا البشـر مـن اآلالف
 يف وتمثل اختير الذي للحل مغايراً" يكون أن على وتقتيله وبؤسه إسرائيل شعب آلالم حد وضع يكفل رأيه، يف ظلماً،

 بالنســـبة مســـتحيلة أصـــبحت احليـــاة أن بحجـــة ســـنة ألفـــي منـــذ ســـكانها فيهـــا يعـــيش منطقـــة يف إســـرائيل دولـــة فـــرض
  املرحلة؟ هذه يف القضية حلل بورقيبة اقترحها التي احللول هي فما)  47."(النمسا ويف أملانيا يف لليهود
 وحمّلهـــم 1948 ســـنة منـــذ الفلســـطينية القضـــية معـــاجلتهم يف العـــرب القـــادة اعتمـــدها التـــي الطريقـــة بورقيبـــة انتقـــد

 لـديهم" يكن ومل." باملستقبل يهتموا ومل أخرق أو أحمق بشكل" كانت تلك معاجلتهم أن واعتبر حدث، ما كل مسؤولية
 بطريقـــــة أقـــــول أن ويمكـــــن أنانيـــــة بطريقـــــة الفلســـــطينيين أو الفلســـــطينية القضـــــية وظفـــــوا لقـــــد مـــــنهج، وال تخطـــــيط ال

 املتحـــدة الواليـــات مـــن كـــل دور أغفـــل بورقيبـــة فـــإن التقـــويم لهـــذا النســـبي الصـــواب مـــن الـــرغم وعلـــى) 48."(إجراميـــة
 يرجــع وقــد. عامــة واملنطقــة فلســطين يف األمــور إليــه آلــت عمــا ومســؤوليتهما إســرائيل مســاندة يف وأوروبــا األميركيــة

 مــن وانطالقــاً. العالقــة هــذه يشــوش مــا كــل عــن االبتعــاد يف والرغبــة الــدول وتلــك تــونس بــين العالقــة متانــة إىل ذلــك
  :نُهُج عدة تعتمد للنضال خطة طرح استعمارية، قضية باعتبارها الفلسطينية، القضية لطبيعة بورقيبة توصيف

 وصـــاية رفـــع ذلـــك علـــى ويترتـــب. فلســـطين أي احلقيقـــي، إطـــاره يف املشـــكل وضـــع إىل الـــدعوة علـــى األول الـــنهج يقـــوم
 إرجاع يف يساعد ومل القضية عقّد ذلك أن رأيه، يف التجربة، بينت وقد) 49.(الفلسطينية القضية عن العربية األنظمة
 معنيـــة باعتبارهـــا العربيـــة والـــدول إســـرائيل بـــين نـــزاع يف منحصـــرة ليســـت إذن فالقضـــية: "... للفلســـطينيين احلقـــوق

 اخلــالص ســاعة تقريــب علــى يســاعد مل الصــورة بهــذه املشــكل وضــع أن نعتقــد بــل املنطقــة هــذه يف التــوازن بــاختالل
 ربقــة مــن فلســطين وحتريــر إســرائيل إالّ لهــا شــغل ال العربيــة والــدول 1948 فمنــذ. الفلســطينيين إخواننــا إىل بالنســبة
 كمــا متجــاورة، دول بــين نــزاع جمــرد مــن الصــراع يتحــول أن بورقيبــة هــدف وكــان)  50."(ذلــك يف تفلــح ومل إســرائيل
 أُخـرى أصـقاع مـن قادمـة عصـابات جانـب مـن وانتزعـت أرضـه احتُلـت شـعب كفـاح إىل إبـرازه، دومـاً إسـرائيل حاولت

 الفلســـطينية، الفصـــائل مـــن العديـــد موقـــف عـــن جزئيـــاً، هـــذا، بورقيبـــة موقـــف يختلـــف وال. الكبـــرى الـــدول مـــن مدعومــة
  )51.(املنطلقات اختلفت وإن الفلسطينية التحرير منظمة موقف حتى بل ،"فتح" حركة موقف وخصوصاً
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 عامليــة قضــية إىل وحتويلهــا" التـاريخ مســرح" علــى الفلســطينية املشـكلة وضــع ضــرورة علــى فيتركـز الثــاين الــنهج أمّـا
 املســـتمر املباشـــر الفعـــل بـــرد" فلســـطين أبنـــاء بقيـــام بورقيبـــة، رأي يف مشـــروط، ذلـــك أن غيـــر". بأســـره العـــامل تشـــغل"

 – 1952 الفتـرة يف الفلسـطينية، القضـية عرفـت الـذي الوقـت يف تلـك دعوتـه وتأتي." التكاليف كانت مهما املتواصل
 أعمــــال جــــدول يف فلســــطين بنــــد إدراج وتوقــــف املتحــــدة، األمم وأروقــــة الدوليــــة احملافــــل يف سياســــياً فتــــوراً ،1965

 قلـب يف" أي فلسـطين، أرض إىل املقاومـة حمـور يتحـول أن يتطلـب األمـر هـذا أن بورقيبـة وأكـد)  52.(العامـة اجلمعية
 العـدد بكثـرة ليسـت فـالعبرة طـاقتهم فـوق األمر أن بفلسطين إخواننا يظن وال.. اجلبال قمم ويف الصحراء وعبر املدن

 األمور بتدبير أيضاً والعبرة املضايقة وبدوام املقاومة بروح شيء كل وقبل أوالً العبرة بأيديهم، العدة بضخامة وال
 وبغــض." جاحمــة وروح كامــل بــوعي] تتحلــى[ رشــيدة" قيــادة وجــود بضــرورة طالــب كمــا)  53."(احلــوادث وتصــريف

 قطاعــاً فــإن الشــأن ذات والفلســطينية العربيــة القيــادات علــى للحكــم بورقيبــة دفعــت التــي الذاتيــة اخللفيــات عــن النظــر
ـــاب مـــن واســـعاً،  أن يظهـــر لكـــن هـــذه، انتقاداتـــه بورقيبـــة يشـــاطر كـــان السياســـيين، وحتـــى والفلســـطينيين العـــرب الكتّ

  )54.(بذلك اجملاهرة من وأولئك هؤالء تمنع كانت واالرتباطات األوضاع
 الوســيلة الــبعض اعتبرهــا تــيال الكالســيكية احلــرب فكــرة عــن االبتعــاد بضــرورة املطالبــة علــى الثالــث الــنهج ويقــوم
 جميعاً منا أقوى إسرائيل فيها تكون قد" االستراتيجيا تلك على االعتماد أن بورقيبة يرى إذ. فلسطين لتحرير األمثل

 اتبعتهــا التــي بتلــك شــبيهة طريقــة اتبــاع إىل دعــا لــذلك)  55."(حصــر حتــت تــدخل ال داخليــة إمكانيــات مــن لــديها بمــا
 صــراع خــوض" إىل والــدعوة اجلزائــر، أو كفيتنــام وآســيا، إفريقيــا مــن كــل يف اســتقاللها، لنيــل عليهــا املــوىل الشــعوب

 كمـا الغاصـب، يوضـع بحيـث ،"واالسـتماتة البالغـة والتضـحية الكفـاح مواصـلة علـى عزمه عن الشعب فيه يعبر طويل
 إن إذ املسـتعمر، يرتضـيه ال وهـذا لـه، نهايـة ال مـا إىل املنهك الطويل الصراع يقبل أن إمّا: "أمرين بين بورقيبة، يقول
 ارتكابـاً امليـدان عـن يتخلـى أن وإمّـا ألبنائـه، الرفاهيـة وتوسـيع ثرواتـه إنمـاء هـو سيطرته فرض أجله من الذي هدفه

 املضـــايقة" اعتمـــاد إىل بالتـــايل ودعـــا." لفائدتـــه األمـــن اســـتتباب مـــن أي الغلبـــة مـــن ييـــأس أن بعـــد الضـــررين ألخـــف
 لكـن)  56."(الـداخل يف العصـابات وحـرب املباشر العمل إىل النهاية يف يتطور الذي املستمر والضغط الدائم والشغب

 نحتضـنها وأن فعالـة مسـتمرة بصـورة نغـذيها" أن يجـب التـي" املقاومة حركة بعث" بـ األمر، آخر يف مرهون كله هذا
  )57."(تضحيات من كلفنا ما ذلك كلفنا
 بـأن يقـين علـى وكـان. أوروبـا يف وخصوصـاً أفرادهـا، ومعانـاة اليهوديـة اجلماعـات بتـاريخ وعـي على بورقيبة كان

 اليهـــود نظـــر يف الدولـــة تلـــك" شـــرعية" اســـتمرار فـــإن وبالتـــايل املعانـــاة، لتلـــك حـــد وضـــع الصـــهيوين املشـــروع هـــدف
 إسـرائيل إىل القـادم الصـهيوين فـاليهودي. وجودهـا مبـررات تفقـد وإالّ لسـكانها، والطمأنينة األمن بتحقيقها مرهونة
 علــى األمــر وينطبــق. املســلحة املقاومــة بفعــل األمــن انعــدم إذا الدولــة مغــادرة يف يتــردد لــن خالصــه أو حلمــه لتحقيــق
 مـن الـدنيا احلـدود تـوفر عـدم حال يف حساباته إعادة يف يتردد لن إذ اجلديدة، الدولة إىل القدوم يف الراغب اليهودي

 الصـهيوين احللـم علـى التشـويش هـدفها خطة األمر واقع يف بورقيبة طرحه ما فكان. مهددة حياته كانت وإذا األمن،
  )58.(إفساده مرحلة إىل وصوالً

 وعـــي علـــى كـــان إذ استنســـاخها، دون مـــن جتربتهـــا مـــن االســـتفادة إىل ودعـــا اجلزائريـــة، بـــالثورة بورقيبـــة استشـــهد
 يبـــادر أن ضـــرورة أكـــد ذاتـــه الوقـــت يف لكنـــه فلســـطين، يف حـــدث مـــا وبخصوصـــية الفلســـطينية القضـــية بخصوصـــية

 واملــــدد، الــــدعم يــــأتيهم وحينهــــا وجــــديتهم، صــــدقيتهم يبرهنــــوا وأن الصــــهيونية، الدولــــة ضــــد بالقتــــال الفلســــطينيون
 ونســج آمنــة قاعــدة خلــق إىل أُخــرى جهــة مــن دعــاهم كمــا. العربيــة واجلامعــة العربيــة الــدول دعــم ينتظــروا أالّ وعلــيهم
 الشــروط مــن وهــي لهــا واالنتصــار معهــا والتضــامن املقاومــة حمايــة اجتــاه يف تــدفع اجلــوار دول مــع طيبــة عالقــات

 األقصـى، واملغـرب تـونس مـن كـل أدتـه الـذي الـدور بورقيبـة ذهـن يف وكـان)  59.(وثباتها الثورة الستمرار األساسية
 كثيـراً أعقـد هو لفلسطين اإلقليمي احمليط أن اقعوالو. آمنة وقاعدة اجلزائرية التحرير جلبهة كعمق حديثاً، املستقلين

 الفرنسـي االسـتعمار طبيعة من كل بين اجلوهري االختالف عن ناهيك سياسي، – اجلغرا اجلزائر حال عليه كان مما
 عـن غائبـة اجلزائريـة التجربـة تكـن مل األمـر يكـن ومهمـا. فلسـطين يف الصهيوين االستئصايل االستيطاين واالستعمار

 أهـــم مـــن عـــدداً أرســـلت التـــي الفلســـطينية املنظمـــات أوىل مـــن" فـــتح" حركـــة كانـــت فقـــد الفلســـطينية، الوطنيـــة احلركـــة
 الرصاصـــة انطـــالق قبـــل وذلـــك" الثوريـــة العلـــوم لتلقـــي" 1964 ســـنة فيتنـــام إىل ثـــم اجلزائـــر إىل املؤسســـين كوادرهـــا

  )60.(التجربتين من االستفادة حاولت التي التنظيمات أوىل من وكانت. األوىل
 يف ،"للمعركـة" العامـة االسـتراتيجيا مـن مهمـاً بعـداً الدبلوماسـي النشـاط يمثّـل إذ الدبلوماسـية، فيهمّ الرابع النهج أمّا

 جـــــوهر وكشـــــف للقضـــــية اخلـــــارجي والتأييـــــد التعـــــاطف كســـــب املمارســـــة تلـــــك أهـــــداف ضـــــمن ومـــــن. بورقيبـــــة رأي
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 جتميـــد بهـــدف بالغـــة أهميـــة النشـــاط هـــذا بورقيبـــة وأوىل. إســـرائيل دولـــة إليهـــا تســـتند التـــي العنصـــرية األيـــديولوجيا
 للقضــية الــروح بإعــادة املتحــررة العربيــة الشــعوب فطالــب. عزلهــا ثــم ومــن إضــعافها، إىل وصــوالً إســرائيل حتركــات

 للسـالم احملبـة والشـعوب العربيـة الـدول مـن العلنـي والتأييـد النجـاح لهـا تضـمن كـي الـدويل الصـعيد على الفلسطينية
 إســـرائيل دولـــة أن العالقـــة ذات األطـــراف بعـــض مـــع بالتنســـيق الصـــهيونية الدبلوماســـية روجـــت وقـــد)  61.(واحلريـــة

 القضــية حتويــل علــى عملــت الــذي الوقــت يف بهــا، يحــيط الــذي العربــي والتعصــب االســتبداد ضــحية هــي الديمقراطيــة
 خــالل تقلــص، إذ نســبياً، ذلــك يف جنحــت وقــد. ئــينالج قضــية أي إنســانية، قضــية إىل سياســية قضــية مــن الفلســطينية
 الشـــــعب لقضــــية السياســـــي بالبعــــد الــــدويل االهتمـــــام أُخــــرى، ولعوامــــل ذلـــــك بفعــــل املاضــــي، القـــــرن مــــن الســــتينيات
 اخلـارج يف سياسـية حـرب لشـن التخطـيط بضرورة فنادى الواقع، هذا يعلم كان بورقيبة أن ويظهر)  62.(الفلسطيني

 يرتكبـه مـا كـل وفضـح بـه يظهـر أن يكـره بما العاملي العام الرأي لدى وإظهاره الدويل، امليدان يف العدو عزل" هدفها
 األزمـات حتتـد مـا بقـدر" إالّ العادلـة بالقضـايا يهـتم ال بورقيبـة، يـرى ما وفق الدويل، العام فالرأي)  63."(شنائع من

 فيــه، نعــيش الــذي العــامل هــذا شــريعة تلــك واضــحة، بصــورة مهــددة الســلم معــه تصــبح دوامــاً وتــدوم املعــارك وتســتمر
 ودعــــا)  64."(واحلريــــة االنعتــــاق ولفلســــطين النصــــر ولنضــــالنا النجاعــــة ألعمالنــــا أردنــــا إذا لهــــا نخضــــع أن وعلينــــا

 واقتـرح)  65.(بإسـرائيل عالقاتهـا قطـع بضرورة إلقناعها اإلفريقية بالدول الصلة ربط من مزيد إىل العرب بورقيبة
 عـوض وذلـك اإلفريقـي النطـاق يف معنـا ارتبطـت" التـي تلـك أي االسـتعمار، مـن تخلصت التي بالدول بدايةً، االتصال،

 هـــو معهـــا دبلوماســـية عالقـــات ولهـــا آنـــذاك، بإســـرائيل، تعتـــرف التـــي اإلفريقيـــة الـــدول عـــدد وكـــان." وأميركـــا أملانيـــا
 عـن متغـافلين العـرب كـان بورقيبـة، يقـول ذلـك، ومـع مسـتقلة، إفريقيـة دولة وثالثين خمس جمموع من دولة ثالثون

 ال فإنــه بورقيبــة إليــه ذهــب مــا صــواب مــن الــرغم وعلــى)  66."(االســتعمار مقاومــة وإياهــا تربطنــا: "التــي الــدول هــذه
) املستقلة الدولة ذلك بعد ومن( اجلزائرية والثورة الناصرية مصر بها قامت التي واجملهودات املساعي إغفال يمكن

 اإلفريقـي اآلسـيوي املـؤتمر مـن انطالقـاً الـدويل، الصعيد على وعزلها العنصرية إسرائيل دولة طبيعة كشف سبيل يف
 اإلقليميــة التظــاهرات مـن وغيرهــا حترريــة إفريقيـة عربيــة جبهـة بنــاء وحماولــة ،)1955 أبريـل/نيســان( بانـدونغ يف

  )67.(والدولية
 بصــورة واجتــه. عنصــرية دولــة باعتبارهــا إســرائيل مقاطعــة علــى اإلفريقيــة الــدول بورقيبــة حــرض أُخــرى، جهــة مــن

 العـامل دعـوة على تقتصر التي تلك إىل أو والبرتغال، إفريقيا جنوب حكومتي تقاطع التي اإلفريقية الدول إىل خاصة
." إســـرائيل حكومـــة بشـــأن منافقـــاً موقفـــاً وتتخـــذ مناقضــاً تصـــرفاً" تتصـــرف الـــذي الوقـــت يف مقاطعتهـــا، إىل املتمــدن

 مثـل أن واعتبـر ،"اإلنسـان حقـوق مبـادئ وأبسـط الدوليـة األخـالق مـع تتنافى جرائم تقترف احلكومة" هذه أن احلالو
 صـادق احتـاد إقـرار إىل سـبيل ال" وبالتـايل إفريقيـا، وحـدة يف يسـاعد ال اإلفريقيـة احلكومات عن الصادر السلوك هذا

 التـي الشـعوب جميـع مـع التضـامن ووجـوب االسـتعمار اسـتنكار مبـدأ علـى حتى تتفق مل إذا اإلفريقية الدول بين نزيه
  )68."(والقهر بالقوة وطنها منها واغتصب حريتها فقدت
 يف األوىل الغايــة تتمثــل: غــايتين حتقيــق هــو االســتعمارية بالدولــة إســرائيل دولــة وصــفه مــن بورقيبــة هــدف أن يبــدو

 وسياســـــية اقتصـــــادية أهـــــداف لتحقيـــــق اجلديـــــدة املســـــتقلة اإلفريقيـــــة الـــــدول تقـــــتحم أخـــــذت التـــــي إســـــرائيل إحـــــراج
 تعريتهــا يف الثانيــة الغايــة وتكمــن)  69."(مضــطهد لشــعب وحاميــة حتــرر" كدولــة نفســها تقــدم وكانــت واســتراتيجية،

 طويلــة لســنين االســتعمار ويــالت عانــت التــي الشــعوب تلــك اإلفريقيــة، والــدول الشــعوب أمــام حقيقتهــا علــى وإظهارهــا
 وهـي االسـتعمار، أشـكال مـن شـكل أي حتـت تـرزح زالـت مـا التي الشعوب مساندة يف تتردد ال والتي أساليبه، وخبرت
  .وسياسية أخالقية قضية إليها بالنسبة

 روديسـيا شـعب وكفاح فلسطين شعب كفاح" بين اإلفريقية الدول بعض به يقوم الذي التمييز أن بورقيبة اعتبر لذلك
 أن يف شـك وال)  70."(وحدتنا عليها أقمنا التي األخالقية املبادئ مع أيضاً يتنافى بل فحسب باملنطق يخل ال مثالً

 أمــام الطريـق ويقطـع الـدويل الصـعيد علــى مهمـاً مكسـباً سـيمثل الفلسـطينية القضــية جانـب إىل اإلفريقيـة الـدول كسـب
  .القارة يف اإلسرائيلي الوجود

 تعليـق ويف. سياسـية سـابقة عنصـرية، دولـة اعتبارهـا سـيما وال إسـرائيل، مـن تلـك بورقيبـة مواقف يف البعض ويرى
 الــرغم علــى ومعتــدالً حترريــاً مناضــالً باعتبــاره بشــدة إســرائيل هــاجم بورقيبــة أن ذكــر ذلــك علــى اإلنكليــز الكتّــاب أحــد
 اإلفريقيـــة الـــدول مـــن بإيعـــاز اخلطـــاب هـــذا كـــان هـــل وتســـاءل). bandit( أشـــقياء كدولـــة إســـرائيل عـــن حتـــدث أنـــه مـــن

 بمبــادرة اخلطــاب كــان أم إفريقــي، وطنــي حتــرر زعــيم أنــه باعتبــار وســيكولوجية تكتيكيــة ألســباب احلاضــرة العربيــة
 بورقيبــــة قناعــــات تلــــك كانــــت إذ ذلــــك، نعتقــــد ال أننــــا غيــــر)  71(األول، املوقــــف تأكيــــد إىل الكاتــــب يــــذهب شخصــــية؟
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 فـإن املعاكسـة أو املتـرددة املواقف بعض من الرغم وعلى. متعددة مناسبات ويف سابقاً عنها عبر وكان الشخصية،
 إالّ أمامــــه خيــــار ال وأن املرحلــــة طبيعــــة يــــدرك وكــــان. وســــاعدها اإلفريقيــــة التحــــرر حركــــات أغلبيــــة ناصــــر بورقيبــــة
 حترر عقد كان الستينيات عقد أن وخصوصاً الشرعية، بتلك ويتمسك نضاليته على يبرهن كي الشعوب تلك مناصرة
  )72.(املضمار هذا يف عليه" يزايد" بأن اإلفريقية القيادات لبعض يسمح ال ما وهو وانعتاقها، الشعوب

  :السياسية املرحلية يف – ج
". فيهــا متجمعــة" االســتعماري املشــكل خصــائص وأن اســتعمارية، قضــية فلســطين قضــية كــون مــن بورقيبــة ينطلــق

 لنيـــل لالنتـــداب خضـــعت التـــي الشـــعوب اتبعتهـــا بـــالتي شـــبيهة بطريقـــة تكـــون أن يجـــب معاجلتهـــا أن يـــرى كـــان لـــذلك
 املســتمر والضــغط الــدائم والشــغب املضــايقة أشــكاله ومــن: السياســي العمــل جانــب إىل املســلح الكفــاح أي اســتقاللها،

 إىل تهــدف سياســية حــرب إىل اخلــارج ويف الــداخل؛ يف العصــابات وحــرب املباشــر العمــل إىل النهايــة يف يتطــور الــذي
 مــن يرتكبــه مــا كــل وفضــح بــه، يظهــر أن يكــره بمــا الــدويل العــام الــرأي لــدى وإظهــاره الــدويل، امليــدان يف العــدو عــزل

 النهايـة يف وحثـه فشـيئاً، شـيئاً مناصـرته عـن االبتعـاد إىل حلفاؤه ويضطر بالتدريج عليه الدنيا تتألب حتى شنائع،
  .املتحضرة اإلنسانية مليثاق املالئمة بالطرق املشكل فض على
 قـــوة يف وتزيـــد الســـير علــى تســـاعد التـــي" الثوريــة اإليجابيـــة املنقوصـــة" احللــول بـــين التمييـــز ضــرورة علـــى شـــدد وقــد

  .النافذة الطرق عن بالكفاح وتزيغ األبواب وتوصد السير تعرقل التي املغشوشة احللول وبين الكفاح
 الصــــعيد علــــى املتطلبــــات تلــــك ومــــن. املشــــروع جنــــاح لضــــمان أُخــــرى متطلبــــات عــــن بورقيبــــة حتــــدث ذلــــك وبمــــوازاة
 ويكـــون ســـيطول هـــذا الفلســـطيني الكفـــاح كـــون مـــن انطالقـــاً وذلـــك املراحـــل، تكتيـــك علـــى االعتمـــاد ضـــرورة السياســـي

ـــل التـــي املراحـــل سياســـة علـــى االعتمـــاد ضـــرورة أكـــد لـــذلك. عســـيراً  فكـــرة وتقـــوم)  73.(املشـــروع لنجـــاح ضـــمانة تمثّ
 وهـو االحـتالل، حتـت يـرزح الـذي وذلك احملتل بين خمتلة القوى موازين أن اعتبار على بورقيبة عند املراحل سياسة
 تفـاوت إىل نظـراً" وطالـب خـذ" تكتيـك علـى السياسـة هـذه أسـاس ويقـوم. والسياسـي العسـكري اجلـانبين يشمل اختالل

 سياســة أن فبــيّن اســتراتيجي، هــو مــا حتقيــق بغايــة التكتيــك الســياق يف بورقيبــة غلّــب وربمــا. نقصــها أو اإلمكانــات
 مـا أشـبه ثوريـة إيجابيـة طريقـة هـي بل تافهة بأمور الرضا" أو االستراتيجي الهدف عن التخلي تعني ال تلك املراحل

 املعاديــة القــوة معاقــل بنســف وذلــك الصــعاب تــذليل إىل تســعى واحليويــة، باملرونــة تتصــف احلربيــة باخلطــة تكــون
 الســـير مواصـــلة علـــى تســـاعد التـــي احلساســـة املراكـــز واحـــتالل النهـــائي الهـــدف حـــون الطريـــق لفـــتح معقـــل بعـــد معقـــالً

 إليهــا يــدعو التــي املراحــل سياســة فــإن وبــذلك)  74."(القصــوى الغايــة مــن فــأكثر أكثــر واالقتــراب امليــدان يف والتوغــل
  ."مبادئها يف صارمة وجدلية الهدف نحو منظم وزحف منطلقة وقوة إيجابية حركة" هي بورقيبة

 حتررت مصر أن بيّن فقد. منتقديه وصد هذا موقفه لتبرير العربي السياسي التاريخ معطيات توظيف بورقيبة حاول
 مل ذلــك تخلــل ومــا الكامــل، اجلــالء إىل اإلنكليزيــة احلمايــة 1922 ســنة أنهــى الــذي التصــريح منــذ متتاليــة مراحــل علــى
 املصـرية الوطنية احلركة أن وبيّن. 1954 سنة اجلالء فاقوات 1936 سنة معاهدة ذلك يف بما حقيقياً استقالالً يكن

 وليلـة يـوم بين واحدة دفعة بلد أي ينتقل مل بحيث أيضاً العراق يف مشابهاً كان احلال وأن املراحل، سياسة اعتمدت
 التـي عـدةالقا هـي املراحـل سياسـة كانـت فقد. األجنبية القوات وجالء الكامل االستقالل إىل االستعمارية الهيمنة من

 بالنسـبة وحتـى الـدول، تلك يف جرى ما اختالف إدراكه ومع بورقيبة أن غير. العامل يف التحرر حركات كل اعتمدتها
  !!تلك فكرته يردد ظل فلسطين، يف يجرى عما تونس، إىل

 يتـردد ال أنـه مـن الـرغم فعلـى. بإسـرائيل االعتـراف هـو آخـر بـأمر بورقيبة، نظر وجهة من تلك، املراحل سياسة ترتبط
 مـن الضـحايا آالف وخلّـف عـابرة أوضـاع أملتـه متسـرعاً قـراراً املتحـدة، األمم أصـدرته الـذي التقسيم، قرار اعتبار يف

 حقـوق واحتـرام العدالة أنقاض" على قامت إسرائيل دولة أن وتأكيده)  75(وديارهم، أوطانهم عن أُجلوا الذين البشر
 الغربــــة يف والشــــقاء الــــذل حيــــاة يعــــيش بــــأن عليــــه حكــــم]ال[و ديــــاره مــــن الفلســــطيني الشــــعب] وتشــــريد.. [اإلنســــان

 يف اتخــذ الــذي املوقــف إىل وأشــار. تغييــره إىل وصــوالً الواقـع بــاألمر االعتــراف إىل العــرب دعــا فإنــه)  76"(وااللتجـاء،
 اجتــاه يف الــدفع مــن) وطنــي حتــرر وحركــات دوالً( العربــي اجلانــب تمكــن إذ بانــدونغ، يف اإلفريقــي اآلســيوي املــؤتمر
  )77.(بشأنها املتحدة األمم قرارات تطبيق إىل ويدعو الفلسطيني، الشعب حقوق يؤيد قرار إصدار
ــل  يف التســوية يرفضــوا مل العــرب أن وبــيّن فلســطين، بدولــة االعتــراف رفضــت التــي إلســرائيل املســؤولية بورقيبــة حمّ

 تسوية إىل املتحدة األمم تتوصل أن يف األمل وخاجلهم املتحدة، األمم نطاق يف تسوية إيجاد" حاولوا وإنما البداية،
 وسـأبقى هنـا إننـي ومعلنـة الغـزو حـق علـى واسـتندت] كـذا[ األمميـة املقـررات احتـرام تشـأ مل إسرائيل أن غير القضية،

 وأن التقســيم، قبلــت إســرائيل أن تــردد الصــهيونية الدعايــة كانــت مــا وكثيــراً)  78."(اجلميــع مــن أقــوى ألننــي أنــا حيــث
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 غيـر. مـواقفهم مسـؤولية حتمـل فعلـيهم التسـوية، يقبلـوا ومل املعركـة خسـروا أنهـم وبمـا بـذلك، االعتـراف رفضوا العرب
 حــين يف اليهوديــة، الدولــة بإقامــة املتعلــق وهــو القــرار تضــمنه ممــا جــزءاً قبلــت فإســرائيل ذلــك، غيــر كــان الواقــع أن

 رفضــت كمــا الدوليــة، املنطقــة وإنشــاء الفلســطينية الدولــة بإقامــة تعلــقت التــي تلــك وخصوصــاً األجــزاء بقيــة رفضــت
 األمـر هـذا اجلـدد اإلسـرائيليين املـؤرخين دراسـات بعـض أوضـح وقـد. حـدودها وحتديـد العبريـة للدولـة الدستور وضع

  )79.(مستقل فلسطيني كيان قيام منع الصهيونية للحركة االستراتيجية األهداف من أن وبيّنوا
 ذلــك أن واعتبــر التقســيم، فكــرة رفــض وراء بعــد فيمــا انســاقت الفلســطينية والقيــادات العربيــة الــدول أن بورقيبــة بــيّن

 الكامـل احلـق افتكـاك علـى قـادرين غيـر العـرب كـان وقـت يف احللـول بأنصـاف الرضا عدم" إن إذ العرب مصيبة سبب
 وجتاوزتهـا رفضـوها أن بعـد احللـول أنصـاف وراء يجـرون نـادمين عـادوا ثـم ثمينـة فرص يف وفرطوا بذلك وتمسكوا
 نصـف فـامتالك الراهنـة احلالـة مـن أحسـن هـذا مـع ولكنهـا الكامـل، احلـق على تنطوي ال احللول أنصاف إن.. األحداث

 العــرب التقــاء" يف يتمثــل الــذي النهــائي خيــاره بورقيبــة طــرح أخيــراً،)  80."(الثــاين النصــف امــتالك علــى يســاعد احلــق
  )81."(مفاوضات عن أو حل عن احلديث يمكن] عندها.. [لوجه وجهاً واليهود

 يف أضـافه الـذي فمـا. األربعينيـات أواسـط منـذ وطبيعتـه الصـراع جلـوهر بورقيبـة بلورهـا التي الرؤية مالمح هي تلك
 املسألة؟ عن أفكار من أريحا خطاب

  
  1965 سنة بورقيبة مبادرة) 3(
  )82"(أريحا خطاب"

 هـــذا إلقـــاء ويعتبـــر. أريحـــا خطـــاب باســـم بعـــد فيمـــا عـــرف أريحـــا، يف خطابـــاً 1965 مـــارس/آذار يف بورقيبـــة ألقـــى
 اعتـاد بورقيبـة أن والواقـع. جانبـه مـن كبيـرة جـرأة على داللة األوضاع، تلك ويف املكان ذاك يف بمضمونه، اخلطاب

ــا. تــونس يف" االســتفزازي" أو" الصــدامي" األســلوب هــذا  فاعتــادوا عامــة العــرب مــن واســعة وقطاعــات الفلســطينيون أمّ
  .والعودة التحرير بوعود مقترنة" رنانة" حماسية خطابات سماع

 ومـا تلـك؟ تصوراته بورقيبة فيها طرح التي املرحلة مميزات هي وما اخلطاب؟ – املشروع هذا مكونات أهم هي فما
  طرحها؟ إىل دفعته التي العوامل هي

  :اخلطاب مكونات – أ
ـــه وطريقـــة نصـــيحة، إالّ يمثـــل ال أعلنـــه مـــا أن بورقيبـــة اعتبـــر  ســـتتذكرونها لعلكـــم: "قـــائالً الفلســـطينيين إىل بهـــا توجّ

 عسـاها العـرب كـل وإىل إلـيكم بهـا تقـدم التـي وآراءه الفلسـطينية القضـية إىل ونظرته بورقيبة احلبيب معها وتذكرون
 علـى لالنتصـار وحدها تكفي ال واملشاعر ةالعاطف أن مؤكداً)  83(،"واحلماس العاطفة جانب إىل لكم عماداً تكون أن

 يضـــمنان اللـــذان همـــا واالستشـــهاد التضـــحية" فـــإن الكفـــاح، ضـــرورات مـــن ضـــرورة احلماســـة كانـــت وإن االســـتعمار،
 يف الطليعــة يكــون بــأن الفلســطيني الشــعب بورقيبــة طالــب نفســه، الوقــت ويف) 84."(العظــيم والفــوز املرجــوة النتيجــة
 أسـباب يـوفرون الـذين القـادة إىل أساسـاً أمره يرجع النجاح فتوفير: حكيمة قيادة إيجاد وبضرورة الغاصب مقاومة
 املقابــل، ويف. واألنصــار احللفــاء وكســب باألســلحة وتزويــدهم املقــاتلين وإعــداد اخلطــط كتهيئــة املعركــة، يف النجــاح

 نستطيع ال إننا لنا اتضح إذا خاصة املسلح، الكفاح جانب إىل أُخرى كفاحية طرق انتهاج" ضرورة إىل بورقيبة دعا
 أن واعتبــر املراحــل وسياســة والــدهاء احلكمــة اعتمــاد" إىل العــرب دعــا كمــا)  85."(البحــر يف بــه اإللقــاء أو العــدو قهــر

 زلنــا مــا التـي الهــزائم لنـا جلبــت" التــي وهـي ،)"املــأزق(و) الـبالء( إىل العــرب أوصــلت التـي هــي شـيء ال أو الكــل سياسـة
 ذات والعربيـــة الفلســـطينية القيـــادات نقـــده يف الواقـــع، يف وحيـــداً، بورقيبـــة يكـــن ومل)  86."(اليـــوم حتـــى ذيولهـــا جنـــر

 ،"والتجريبيــة بالعفويــة اتسـم" الفلســطينية الوطنيــة احلركـة أداء أن رأى مــن هنــاك إن بـل باألحــداث، املباشــرة العالقـة
 الفلســـطيني النظـــام أن حـــين يف)  87."(الفلســـطيني الشـــعب لــدى والفـــداء التضـــحية روح بفضـــل" كـــان اســتمرارها وأن

 الرجـوع إىل إسرائيل لدفع يسعى إنه فيقول مشروعه هدف بورقيبة يحدد زعيم؟ أي لكن)  88"(الزعيم" بفضل استمر
 إىل يسـتند اقتراحـه وإن الطـرق، بكـل تغييبهـا إسـرائيل حاولـت متينـة قانونيـة قاعـدة العـرب وإعطاء 1947 حدود إىل

 تظهـر الفكـرة تلك فإن وبالتايل. إسرائيل دولة قامت أساسها على التي الدولية والشرعية الدويل القانون إىل الرجوع
 يمثــل ذلــك أن واعتبــر ،"وتضــحية تنــازل مــن فيهــا ملــا الوســط احلــل" مظهــر يف الــدويل العــام والــرأي إســرائيل نظــر يف

 مهمــا االســتنزاف وحــرب العصــابات وحــرب واملناوشــات والشــغب املقاومــة باســتمرار يــدعم أن" يجــب ترغيــب عنصــر
  )89."(التكاليف كانت
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 العنيفـــة املقاومـــة مواصـــلة شـــرط لكـــن إســـرائيل، دولـــة وبقيـــام بالتقســـيم االعتـــراف إىل بورقيبـــة يـــدعو ذلـــك وبمـــوازاة
 نسـترجعها، التـي واملـدن األرض يفـوق هامـاً ربحـاً ذلـك، مقابـل يف يضـمن،" رأيـه يف فـاالعتراف. املتعددة بأشكالها

 وجــــــه علــــــى والفلســــــطينيين العــــــرب لفائــــــدة التــــــوازن يســــــوده وضــــــع إقامــــــة ومــــــن الالجئــــــين إعــــــادة مــــــن نــــــتمكن إذ
 الصـــــهيوين الطــــرف إحــــراج بهــــدف وذلــــك االقتــــراح بهـــــذا التمســــك ضــــرورة علــــى بورقيبــــة وأصــــر)  90."(اخلصــــوص
  )91.(ومضايقته

 هـذا يف بـأن اشـعر ال وأين الـوطني، والشـعور العربيـة العاطفـة يحـرج مـا" فيـه التقسـيم قرار قبول بأن بورقيبة يعترف
 موقـــف هـــو بالتقســـيم االعتـــراف أن يعتبـــر لـــذلك." بنفســـي أنـــا ضـــايقني وبأنـــه العاطفيـــة الناحيـــة مـــن مضـــايقة احلـــل

 الـزمن مـن فتـرة املضـايقة هـذه حتمّلنـا مـا إذا أننـا باعتبـار عرضـته أننـي" فيقـول االسـتراتيجي الهـدف يخدم تكتيكي
ـــا." الـــدويل للمنـــتظم الثـــاين القـــرار تنفيـــذ بمعنـــى الالجئـــين، عـــودة مقابلهـــا يف وكـــان  تغييـــر" فهـــو ذلـــك مـــن الهـــدف أمّ

 واالسـتعمار والقهر الغلبة نزعة معه تزول تعايشاً نحقق أن أو اتفاق إبرام من يمكّننا ما وهو األرض على املعطيات
 الزعامــــة بورقيبــــة طالــــب ذلــــك مقابــــل ويف)  92."(بكثيــــر أحســــن ظــــروف يف لكــــن املعركــــة نــــدخل املرجــــع، هــــو وهــــذا

 التقابــل يف مانعــاً رأيــت ملــا كــذلك كنــت ولــو للفلســطينيين زعيمــاً لســت وإننــي" باإلســرائيليين باالجتمــاع الفلســطينية
 طالــب يكــون أن نفــى أنــه غيــر)  93."(تــونس يف الــذات قائمــة واحلمايــة الفرنســيين مــع تقابلــت ولقــد اإلســرائيليين مــع

 مــع تفاوضــوا للعــرب أقــل مل إين التفــاوض؟ كلمــة لســاين علــى جــاءت وقــت أي ففــي" إســرائيل مــع بالتفــاوض العــرب
 الدولــــة بمظهــــر للعــــامل تظهــــر أن وأرادت ذلــــك يف رغبتهــــا إســــرائيل أبــــدت عنــــدما الكلمــــة جــــاءت إنمــــا. كــــال. إســــرائيل
 يف الفرنسـي االسـتعمار بـين الدقيقة غير املقارنة هذه دائماً هي املنهجية بورقيبة مشكلة أن ويبدو)  94."(املساملة

 وهــل االختالفــات؟ هــذه مثــل بورقيبــة عــن غابــت فهــل. االســتراتيجية وأهــدافها إســرائيل طبيعــة وبــين التونســية الــبالد
  واحدة؟ طبيعة ذات ظاهرياً بدت وإن للمنظومتين والسياسية االقتصادية اخللفيات تناسى
 حملــة تنظــيم إىل دعــا إذ نفســه، الوقــت يف أهــداف عــدة حتقيــق إىل ترمــي اســتراتيجيته أن جديــد مــن بورقيبــة ويؤكــد

 املواليـــة غيـــر الـــدول عطـــف وكســـب العـــاملي العـــام الـــرأي أوســـاط يف العـــدو عـــزل إىل تهـــدف فلســـطين، خـــارج دعائيـــة
 املزاوجـة واقتـرح. العصـابات وحـرب التخريـب بأعمال الصهيوين الكيان مضايقة إىل فدعا الداخل يف أمّا. إلسرائيل

 فيـه بمـا العنـف إىل وأحيانـاً السياسـية املهـارة إىل حيناً يلجأ أن للمرء مناص فال" العنف وخيار السياسي احلل بين
 فاعتمــاد جبــارة، قــوى يواجــه ضــعيف شــأن ذلــك يف شــأنه والفــر والكــر الدبلوماســية، إىل وطــوراً وضــحايا، دمــاء مــن
 إذا شـيء ال أو الكـل" بطريقـة التمسـك يف يمـانع ال بورقيبـة إن بـل." شيء ال أو الكل طريقة فشل نتيجة هي اخلطة هذه
 أي يتـرك ال والـدويل العربي والوضع نهائياً، عليها والقضاء إسرائيل على الهجوم من تمكنهم التي القوة للعرب كان

"..  العـــرب توجيـــه كيفيـــة علـــى أساســـاً منصـــباً بورقيبـــة اهتمـــام وكـــان)  95."(شـــيء ال أو الكـــل طريقـــة لنجـــاح جمـــال
 ال للحقيقـة مطابقتهـا علـى فهـي بليغـة كانـت مهمـا األلفـاظ إىل ال الغايـة إىل املوصـلة والطريـق النجاعة إىل عنايتهم

 علــى العــرب عجــز هــو لــيس" حقــاً يزعجــه مــا أن وبــيّن)  96."(بلوغــه عــن تأخرنــا قــد بــل الهــدف نحــو تقــدم أي لنــا تتــيح
 ال – العربيــة الطــوق دول أن خاصــة فلســطين، ولتحريــر احلــرب خلــوض الصــادقة النيــة فقــدان هــو بــل إســرائيل حمــق

 وتمنـــــع اخلطـــــة بهــــذه ترضـــــى ال فهـــــي ملناوشــــتها إســـــرائيل إىل يتســــللوا بـــــأن للفلســـــطينيين بالســــماح حتـــــى ترضــــى
 منظمـة حتى بل الفلسطينية الفصائل بعض منه يشكو كان الذي نفسه األمر وهو)  97."(بها القيام من الفلسطينيين

 وطالـب. التقليدية احلرب اجتناب فهو املهم أمّا ثانوياً، عنصراً كان طرحه الذي التقسيم أن بورقيبة واعتبر. التحرير
 كــذلك واملهــم. املنشــود احلــل إيجــاد املمكــن مــن فيصــبح رشــده إىل اخلصــم يــؤوب أن إىل العصــابات حــرب" باعتمــاد

 التنـازالت بعـض إبـداء لـه يكفـل ممـا التصـرف، يف احلريـة بـبعض املتفـاوض يتمتـع أن التفـاوض ساعة حتين عندما
 يف كاملـــة وثقـــة موحـــدة إدارة يفـــرض مـــا وهـــذا. موكليـــه ثقـــة فقـــدان مـــن خشـــية دون احلـــل إلبـــرام تســـهيالً املؤقتـــة
  )98."(املسؤول

  :املشروع طرح من بورقيبة دوافع - ب
 علـى قـادرين غيـر كـانوا هـؤالء أن غير. العرب الزعماء من كثيرين" خميلة" يراود كان طرحه ما أن إىل بورقيبة يشير

)  99.(القــاهرة مــع اخلصــومات يثيــر مــا كــل جتنــب وخصوصــاً اجلمــاهير، فعــل ردة مــن خوفــاً وذلــك جهــاراً، بــه البــوح
 أفكاره طرح بهدف الشرق إىل يذهب مل أنه ذلك من أريحا، يف األفكار تلك طرح إىل دعته مبررات عدة بورقيبة وقدم
 ملـا أبيـت، فقـد شـفقتي أثـارت حالـة علـى يطلعـونني أن أالّ أبـوا الـذين اإلخـوان، بعـض" مـن بـدفع األمـر كان وإنما تلك،

 إالّ تـزدهم مل سـنة عشـرين منـذ ضـحيته الفلسـطينيون اإلخـوان كـان الـذي الـدجل تيـار يف أنسـاق أن جـدّ، من به عرفت
 يضـطهد مل طيـب شـعب ملأسـاة مـؤثر وضـع" علـى يقف جعلته الهدنة خط أو النار خلط زيارته أن كما)  100."(تعاسة
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 أتـــأمل جعلتنـــي" وحساســيته، العربـــي شـــعوره نتيجــة التـــي، هـــي املأســاة هـــذه فـــإن وبالتــايل)  101."(حياتـــه يف أحــداُ
 بورقيبـة علـى(!)  ضـغط الـذي اإلنسـاين البعد هذا جانب وإىل)  102."(الفلسطينيين اإلخوان عليها وجدت التي للحالة
) العــرب صــديق( تيتــو اليوغســاليف الــرئيس جهــل منهــا السياســية، الــدوافع بعــض أوردُ تلــك، مبادرتــه طــرح إىل ودفعــه

 اســتعمارية دولــة إســرائيل أن يفيــد مــا اخلتــامي البيــان يف يــدرج أن اليوغســاليف اجلانــب رفــض إذ إســرائيل، بطبيعــة
)  103.(يوجــد حيثمــا االســتعمار أشــكال جميــع تــدين فقــرة إقــرار إىل التونســي الوفــد اضــطر الــذي األمــر فلســطين، حتتــل

 وكـذلك بإسـرائيل تعتـرف فكوبـا أصـدقائهم، بـأقرب إسـرائيل قضـية يف يصطدمون العرب" أن املوقف هذا له أكد وقد
 املــؤامرة نســيج رأى أنــه فحواهــا أُخــرى روايــة 1967 هزيمــة بعــد أورد بورقيبــة إن إالّ)  104."(الشــرقية الــدول بقيــة
 حتـاول إسـرائيل بـأن واثقـاً كـان وأنـه املنصـوب، الفـخ مـن التحـذير فحـاول يونيـو،/حزيـران 5 قبـل يتحـرك مصر على
  )105.(املكشوفة سيناء صحراء يف عسكرية مواجهة إىل مصر جر
 خلـط زيارتـه حلظة وليدة تكن مل املبادرة تلك أن األكيد لكن صحيحاً، بورقيبة طرحها التي املبررات بعض يكون قد

 ودقـة وضـوح بكـل عنهـا عبّر كان طرحها التي األفكار إن بل آالمهم، ومعاينة الفلسطينيين خميمات رؤيته أو الهدنة
 طــرح إىل بورقيبــة احلبيــب دفعــت أُخــرى وأوضــاعاً عوامــل أن نــرى لكننــا ســابقاً، ذلــك بيّنــا كمــا عديــدة، مناســبات يف

  .السنة تلك يف جديد من مبادرته
 مـن بـاليهود، تربطه التي املوضوعية وعالقاته الرجل برؤى متشعبة كانت قادته التي بورقيبة خلفية أن املؤكد من

 الطــرفين بــين فرنســا يف دائــرة كانــت التــي املفاوضــات فخــالل. تنقطــع مل إســرائيل حكومــة بممثلــي عالقتــه أن ذلــك
 سـماع وبعد. تسور يعقوف باريس، يف ئيلياإلسرا السفير بورقيبة التقى ،)1956 فبراير/شباط( والفرنسي التونسي

 بورقيبــة للحبيــب نصــح املنطقــة، يف وسياســته الناصــر عبــد مــن موقفــه عــن بورقيبــة قــدمها كثيــرة مالحظــات الســفير
 عقــــب بإســــرائيل العالقــــة وتوطــــدت)  106.(اقتصــــادي دعــــم علــــى احلصــــول بهــــدف األميــــركيين اليهــــود دعــــم ضــــمان

 واإلسـرائيلية التونسـية احلكـومتين بـين املباشـر االقتصـادي التعـاون انطلـق فقد. سرياً طابعاً اتخذت وإن االستقالل،
 التونســـــي املاليــــة وزيــــر ،1956 أكتــــوبر/األول تشــــرين 3 يف تســــور، اإلســــرائيلي، الســــفير لقــــاء عنــــد فعليــــة بصــــورة

 الناشـئة الوطنيـة الدولـة بنـاء خلدمـة اإلسـرائيلي الـدور توظيـف التونسـية احلكومـة أهـداف من كان فهل)  107.(آنذاك
 اخلارجيــــة ذلــــك إىل تــــذهب كمــــا الدوليــــة املاليــــة املؤسســــات دعــــم عــــن البحــــث خــــالل مــــن االقتصــــادية الناحيــــة مــــن

 آخــر خــروج خلفيــة علــى الســتينيات مطلــع منــذ تــوتراً الفرنســية - التونســية العالقــات شــهدت فقــد)  108.(اإلســرائيلية
 يف كانـــت التـــي األراضـــي واســـترجاع ،)1963 أكتـــوبر/األول تشـــرين 15( بنـــزرت يف العســـكرية القاعـــدة مـــن جنـــدي
 كانــت لقــد)  109.(التعاضــد سياســة تطبيــق يف املباشــرة ثــم ،)1964 مــايو/أيــار 12( الفرنســيين املســتوطنين حيــازة

 لصــناعيةا االقتصــادية مشــاريعها لتمويــل املاليــة املســاعدات إىل أكيــدة بحاجــة التــوتر هــذا بعــد التونســية احلكومــة
 والواليـات) الدولية االشتراكية( السكاندينافية والدول الدولية النقدية املؤسسات إىل فاجتهت وتطويرها، والفالحية

 صــاحب)  110(صــالح، بــن أحمــد الــوزير وكــان. إســرائيل بدولــة متينــة عالقــة ذات جهــات وهــي األميركيــة، املتحــدة
 النقابيـــة املنظمـــة يف طـــويالً عمـــل أنـــه وخصوصـــاً ؤسســـات،امل تلـــك بمســـؤويل جيـــدة عالقـــة علـــى التعاضـــد، جتربـــة

 وأدى قياداتهــا، مــع جيــدة بعالقــات وارتــبط ،)عضــويتها يف اإلســرائيلية النقابــات تضــم التــي الســيزل( احلــرة العامليــة
 ستـون بـين العالقـة ربـط يف مهـم دور لـه كـان كمـا)  111(االشـتراكية، احلـاكم الدسـتوري احلـزب تبنـي يف مهماً دوراً

  )112.(الدولية واالشتراكية
 يف معـين بـدور سـيقوم أنـه الصـهيونية اليهوديـة املنظمـات بعـض الـوطني، التحـرر مرحلـة منـذ وعد، قد بورقيبة كان

 التزامــه اليهــودي، للمــؤتمر السياســي الســكرتير مــع لقائــه يف جــدد، وقــد. بإســرائيل االعتــراف بضــرورة العــرب إقنــاع
 منـي سـعياً بحـذر السـير علـيّ وجـب أنـه غيـر األوسـط، بالشـرق تسوية لتحقيق جانبي من أعمل سوف: ".. قائالً السابق

 مـــن بكثيـــر جـــداً مشـــغول وأنـــا اآلن أحتـــرك أن علـــيّ الصـــعب ومـــن.. جتـــاهي عـــداوتهم لتوظيـــف الفرصـــة مـــنحهم لعـــدم
 نضـجت فهـل)  113."(واالقتصـادي السياسـي باالسـتقرار التونسـية الـبالد تتمتـع حتـى وحلها واملشاكل املسؤوليات

 دولـة رفضـته فلمـاذا املشـروع، هـذا طرح وراء الصهيونية األطراف كانت وإن وعده؟ بما بورقيبة يقوم كي األوضاع
 هـي مـا دوليـة أطـراف تكـون وهـل)  114.(وجودهـا علـى حقيقيـاً خطـراً يشكل بورقيبة طرحه ما اعتبرت بل إسرائيل؟

 املتحـــدة الواليـــات كانـــت إذ الواقـــع، إىل أقـــرب األمـــر هـــذا يكـــون قـــد تلـــك؟ مبادرتـــه طـــرح علـــى بورقيبـــة شـــجعت التـــي
 منظمـة تأسـيس أن كمـا. األوسط الشرق يف جديدة حرب قيام تخشى وكانت القائم، الوضع لتحريك تسعى األميركية
 املنظمــــات بعــــض وارتبــــاط الفلســــطينية، املؤسســــات بقيــــة إقامــــة وبالتــــايل ،)28/8/1964( الفلســــطينية التحريــــر

 مـــن األول يف لهـــا مســـلحة عمليـــة أول العاصـــفة قـــوات إعـــالن ثـــم وفيتنـــام، الصـــين مـــع متميـــزة بعالقـــات الفلســـطينية
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 الفلسطينية، الوطنية احلركة مسار يف جذري حتول إىل تؤشر كلها اإلجنازات تلك كانت ،1965 يناير/الثاين كانون
 جتربـــة ذات شـــعوب علـــى واالنفتـــاح الفلســـطينية لذاتيـــةا القـــوى علـــى أكثـــر االعتمـــاد أو الكيـــان، بنـــاء اجتـــاه يف ســـواء

 الغربــي، املعســكر مــع متــوترة كانــت الشــعوب هــذه حكومــات عالقــة أن ســيما وال املســلح، الكفــاح أســلوب يف متميــزة
 بالصـراع واملعنيـة املنطقـة يف الواسـعة احليويـة املصالح ذات والدولية اإلقليمية األطراف كل يزعج كان الذي األمر

  .انفجارها وإمكان األوضاع توتر تخشى كانت والتي
 مـن وخصوصـاً مباشـرة تونسية وطنية أهداف) 115(العربي للمشرق الضخم الوزاري والوفد بورقيبة لزيارة تكن مل

 ببنــاء أمــل وال بورقيبــة، زارهــا التــي الــدول تلــك يف التونســية للجمهوريــة مباشــرة مصــالح ال إذ االقتصــادية، الناحيــة
 االقتصادية واملشكالت الدول لتلك احملدودة اإلمكانات إىل نظراً ،)الوقت ذلك يف األقل على( بينية اقتصادية عالقة

  .اقتصادياتها جراءها تعاين كانت التي املشابهة
 الـدعم لطلـب أريحـا، خطـاب مـن شـهرين من أقل بعد واشنطن، إىل التونسية، اخلارجية وزير االبن، بورقيبة سافر وقد

 ملصــــلحة التوســــط إســــرائيل مــــن األميركيــــة اخلارجيــــة وزارة والتمســــت. لطلبــــه االســــتجابة وتمــــت األميركــــي، املــــايل
 طلـب كمـا. دوالر مليـون 20 بــ يقـدر مـايل دعـم علـى للحصول الغربية وأملانيا فرنسا حكومتي مع التونسية احلكومة

 اتصــال خليــة الطرفــان أقــام نفســها الفتــرة وخــالل. التونســية اخلمــور شــراء إســرائيل مــن نفســه اإلطــار يف األميركيــون
)  116.(اإلســرائيلي املوســاد بحضــور وذلــك إيتــان، ووالتــر املصــمودي حممــد بــاريس يف ســفيريهما خــالل مــن دائمــة

 تسـاهم أن أمـل على كان األميركية للمطالب االستجابة على موافقتها أن الشأن هذا يف اإلسرائيلية الوثائق وتالحظ
 الســورية – املصــرية اجلهــود تخريــب أو إفشــال علــى أُخــرى" معتدلــة" عربيــة حكومــات تشــجيع يف التونســية احلكومــة

  )117.(العربية للوحدة
 السـواء، علـى واحملافظـة الثوريـة العربيـة األنظمـة رفضـتها فقـد يؤيـدها، أو يسـاندها مـن تلـك بورقيبـة مبادرة جتد مل

 املتحــــدة الواليــــات بهــــا ورحبــــت)  118(الفلســــطينية، التحريــــر ةومنظمــــ الفلســــطينية التنظيمــــات كــــل رفضــــتها كمــــا
 كانـت تلـك بورقيبـة مبادرة أن من الرغم على الصمت فالتزم السوفياتي االحتاد أمّا. تساندها أن دون من األميركية

ـــا)  119.(الفلســـطينية للقضـــية السياســـية رؤيتـــه مـــن جـــداً قريبـــة  كانـــت تلـــك تصـــريحاته أن فقـــال نفســـه بورقيبـــة وأمّ
 علــــــى البرهــــــان يقــــــيم ســــــوف الزمــــــان" أن وأضــــــاف)  120."(مــــــتعفن مــــــاء يف بهــــــا ألقيــــــتُ كبيــــــرة صــــــخرة بمثابــــــة"

 معهــا وتــذكرون ســتتذكرونها ولعلكــم.. وطريقتــي.. نصــيحتي هــذه: "قــائالً الفلســطينيين إىل وتوجــه)  121".(صــحتها
 الفلسـطينيون سيقول: "ردد كما)  122".(إليكم بها تقدم التي وآراءه الفلسطينية القضية إىل ونظرته بورقيبة احلبيب

 مـع وجوهنـا يف أغلقـت األبـواب ولكـن لغيرنا حققت ما لنا حتقق أن املمكن من لكان الطريقة هذه اتبعنا لو يوم ذات
 )123."(األسف

  
  خاتمة

" الواقعيـة" قراءتـه بـأن ذلـك مسـتراباً، وربمـا مرتبكـاً موقفـاً الفلسطينية القضية من بورقيبة آراء إزاء الباحث يقف قد
 الطيبة الصالت: مستنداً لها القراءة هذه اتخذت وربما والدولية، اإلقليمية األحداث ضمن صدى يومياً لها جتد كانت
 الوديــة العالقــات وكــذلك األزمنــة، مــرور علــى التونســية الــبالد يف بــاليهود التونســيين عالقــة تطبــع كانــت التــي عامــة

 قـادر غيـر كـان واقعيتـه، علـى املسـتند، هذا إن إالّ. الوافدة األقليات من وغيرهم التونسية البالد سكان بين التاريخية
 املوعـودة أرضـه هـي فلسـطين أرض بـأن يـؤمن أطرافـه أحـد كان مستحكم لصراع وأطروحة جتربة أسّ ليكون لوحده
 أن يمكــن الزاويــة هــذه ومــن. الوجــود بحــق األصــليين الســكان للفلســطينيين يعتــرف ال استئصــايل كيــان تركيــز بغايــة
 االعتبـار يف تأخـذ مل كما العنصرية، الصهيونية األيديولوجيا شراسة االعتبار بعين تأخذ مل بورقيبة قراءة إن نقول

 املشـروع ترعـى كانـت العظمـى الـدول أن سيما وال مشروعهم، بناء ضمن األخالقية باملسألة الصهيونيين استخفاف
 شــكالً وشــعوبهم العــرب القــادة عــدّه نشــازاً وضــوحه، علــى بورقيبــة، مشــروع بــدا ولــذلك. تــزال وال التــوطيني الصــهيوين

 العـــرب" صـــلف" إلظهـــار الـــدويل العـــام الـــرأي أمـــام االســـتعمارية والقـــوى إســـرائيل ودحرجتـــه ،"اخليانـــة" أشـــكال مـــن
 الصــــهيوين للمشــــروع خــــدمتها بقــــدر إالّ الوســــطية، احللــــول تفهــــم ال فعــــالً القــــوى هــــذه كانــــت إذ قيــــاداتهم،" تطــــرف"و

 يقـوم أن بضـرورة اإلحسـاس" إيقـاظ" يف مسـاهمته هـو مبادرته ضمن لبورقيبة يحسب كان ما أنه على. االستيطاين
 القيـــادات إلضـــعاف عمليـــاً تأتـــت األســـاس يف بورقيبـــة دعـــوة كانـــت فلـــئن. مشـــروعهم بـــأمر بأنفســـهم الفلســـطينيون

 أيقظـت أنهـا غيـر القيـادات، تلـك بـين مزعومـة منافسـة سـياق ضـمن تقزيمهـا وربمـا دورهـا، وتقليـل اإلقليميـة العربية
 مــن بــد ال لكـن. القضــية حلـل تصــوراتهم عـن واملدافعــة أمـورهم بزمــام الفلسـطينيين إمســاك موضـوع أُخــرى أو بدرجـة
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 الفلســطينية القضــية توظيــف إىل ترنــو كانــت أنهــا إىل نظــراً القيــادة لهــذه الكــايف الــدعم تقــدم مل الطــوق دول أن اإلقــرار
  .وبالذات أوالً وقياداتها الدول تلك مصالح يخدم بما وقياداتها

 للتحضــير االتصــاالت بــدأت ومنهــا الــدنيا، بهــا ضــاقت أن بعــد تــونس، يف الفلســطينية القيــادة حلّــت 1982 ســنة بعــد
 الــوزير خليــل كــان أيضــاً تــونس ومــن. الصــهيونية األطــراف بمختلــف اتصــاالتها توســعت منهــا وكــذلك مدريــد، ملــؤتمر

ـــه) جهـــاد أبـــو(  يف التحريـــر منظمـــة مـــن أطـــراف دخلـــت البلـــد هـــذا يف استشـــهاده وبعـــد. األوىل االنتفاضـــة قيـــادة يوجّ
 لكـن النجـاة عـن للبحـث إسـرائيل بـدفع الكبيـر الفضـل األوىل الفلسـطينية لالنتفاضـة كـان أوسـلو يف سرية مفاوضات
 التزمــــه ممــــا األدنــــى احلــــد يقــــدم ومل وراوغ وماطــــل ملصــــلحته ذلــــك كــــل وظــــف الصــــهيوين الكيــــان أن غيــــر. بشــــروطها

 األيـديولوجيا مع جوهرياً يتناقض السالم أن واحلال للسالم،" الراعية" الدول من ضمنية وأحياناً مكشوفة بمساندة
 بوضــــوح والنوعيــــة، املنظمــــة املقاومــــة أن اآلنيــــة التاريخيــــة التجربــــة بينــــت وقــــد. الكيــــان هــــذا عليهــــا تأســــس التــــي

ـــد التـــي هـــي عملهـــا، وآليـــات وأهـــدافها برناجمهـــا  الســـالم إىل وبالتـــايل الفلســـطينيين، حقـــوق حتقيـــق إىل الطريـــق تعبّ
  ▪.احلقيقي

   
  

  .تونس يف منوبة جامعة يف املعاصر التاريخ أستاذ  (*)
 

  املصادر
  :يف خصوصاًو خطبه يف وردت الفلسطينية القضية من بورقيبة مواقف أغلبية  )1(

  .201 ص ،)1966 واإلرشاد، لألخبار الدولة كتابة: تونس" (فلسطين وقضية تونس" بورقيبة، احلبيب  
 بالكيـان االعتـراف قضـية من موقفنا عن النظر بغض نقدية تاريخية برؤية القضايا هذه معاجلة سنحاول  )2(

  .معه العالقة وتطبيع الصهيوين
 اللطيــــف عبــــد: أنظــــر بإســــهاب، الــــوطني التحــــرر مرحلــــة خــــالل بورقيبــــة ملوقــــف تعرضــــنا بشــــأن  )3(

 املطبعــة: تــونس" (1955 – 1920 الفلســطينية، القضــية إزاء تــونس يف السياســي اخلطــاب تطــور" احلنّاشــي،
  .352 ص ،)2006 الرسمية،

 الواليـات يف احلـزب ممثـل( األدغـم والبـاهي) وقتهـا للحـزب العـام األمـين( نـويرة الهـادي تصـريحات ذلـك من  )4(
  ).األميركية املتحدة

 احلـامي، علـي حممـد دار: تـونس صفاقس،)" (1948 – 1897( بتونس الصهيوين النشاط" التيمومي، الهادي  )5(
  ).2001 الثانية، الطبعة

)6(  ”Après les incidents du Colisé MISE AU POINT,” L’Action Tunisienne, no. 241, 

11/1/1938, pp. 1‐3. 
)7(  Ibid. 
)8(  Ibid. 
 األعلــى املعهــد يف) ميكــروفيلم( األصــل طبــق نســخة يف الفرنســية العامــة اإلقامــة أرشــيف يف مضــمونها ورد  )9(

 B.R197: تــونس منوبــة، جامعــة الوطنيــة، احلركــة لتــاريخ C180  N.Fســبق مصــدر بورقيبــة،: أيضــاً أنظــر ؛ 
 نيابــة( الغــول وعمـر) اجلزائــري الشــعب حـزب( املكــي الشــاذيل مـن كــل املــذكرة وقّـع وقــد. 29 – 22 ص ذكـره،

  ).املغربي االستقالل حزب مندوب( املليح وأحمد) طرابلس عن
  .26 – 23 ص ذكره، سبق مصدر, بورقيبة  )10(
  .نفسه املصدر  )11(
 حول املشتركة أمريكية – األجنلو التحقيق جلنة إىل املقدمة واملذكرات الشهادات جمموعة" الشقيري، جميل  )12(

 يف التحــرر حركــات مــذكرة يــورد ال إذ. 177 ص ،)1964 التجاريــة، النجــاح مطبعــة: يافــا" (فلســطين قضــية
  .إفريقيا شمال

 مــع هدنــة اتفاقــات علــى األربــع العربيــة الــدول حكومــات توقيــع وكــان: "الصــدد هــذا يف ريــاض حممــود يقــول  )13(
 مشـروع علـى وبموافقتهـا إسـرائيل بوجـود إقرار بمثابة هو معها بروتوكول على توقيعها ثم إسرائيل حكومة



  52، ص )2007 ءاتش( 69، العدد 18المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاسارد

 

14 
 

 – 1948 مـذكرات" ريـاض، حممـود: أنظـر." 1947 عـام عليـه اعترضـت قـد العربيـة الدول كانت الذي التقسيم
  .570 ،17 – 16ص ،1ج ،)1987 ،2ط والنشر، للدراسات العربية املؤسسة: بيروت( ،)جزآن" (1978

 االقتـراب اجتـاه يف 1948 سـنة أواسـط منـذ يتبلـور الكتلتين نم السياسي، الديوان الدستور، حزب موقف أخذ  )14(
 بـــين التنـــاغم بـــأن علمـــاً اخلارجيـــة، السياســـة صـــعيد علـــى عليهـــا واملراهنـــة األميركيـــة املتحـــدة الواليـــات مـــن

 وهزيمـة الـبالد" حتريـر" إثـر يف تـونس يف أميركـا قنصـل مـع صـداقته إىل جـذوره تعـود واألميـركيين بورقيبة
  :أنظر. 1943 مايو/أيار خالل احملور

  S. Ben Sliman, Souvenirs politiques (Tunis: Cérès production, 1989), p. 272. 
 جتسـدت كمـا الوطنيـة، احلركـة مرجعيـة علـى خروجـاً مثّلـت إذ معارضـة، دون مـن اجلديـدة املواقـف تلـك تمر مل  )15(

  .1946 سنة القدر ليلة مؤتمر ثم الوطنية، اجلبهة برنامج يف
 نعـــوم صـــرح مـــا بحســـب وذلـــك ،1954 ســـنة إىل بورقيبـــة احلبيـــب بـــالزعيم املـــؤتمر هـــذا أعضـــاء عالقـــة ترجـــع  )16(

. س. ل االرتبــــاط" عــــون" وكــــان. العــــاملي اليهــــودي واملــــؤتمر العامليــــة الصــــهيونية املنظمــــة رئــــيس غولــــدمان،
  :أنظر. بلندن واملقيم للمؤتمر السياسي السكرتير إسترمان،

  S. Merlin, Guerre et paix  au moyen orient:  Le défi de Bourguiba,  traduction 

française par Paul Chwat. éd. Denoël, 1970, pp. 245, 414. 
)17(  ”Chronique  d’une  relation  discrète,”  Jeune  Afrique/L’intelligent,  nos.  2327  – 

2338 (14 – 25 Aout 2005), p.  50; 
  .28/2/2002 ،"قدسال"  

 مـؤرخ خطـاب 209 ،331 ص األول، اجلـزء ،)1974 لألخبار، الدولة كتابة: تونس" (اخلطب" بورقيبة، احلبيب  )18(
11/12/1955.  

ــــار بــــن الطــــاهر  )19(  يف عمــــل. تــــونس يف الفرنســــي كــــارنو بمعهــــد ودرس العاصــــمة، يف ولــــد): 1985 –1889( عمّ
 احلــزب تأســيس يف وشــارك نقابيــة، مســؤوليات عــدة تــوىل. الــزراعيين املــالّك كبــار مــن وهــو الفالحــي، القطــاع

 ســـبتمبر/أيلـــول 17 يف والثانيـــة 1954 أغســـطس/آب 12 يف األوىل: متتـــاليتين وزارتـــين وتـــرأس الدســـتوري،
 تــونس باســم ووقــع ،)3/6/1955( التونســية للــبالد الــداخلي باالســتقالل فرنســا اعترفــت ذلــك وخــالل ؛1955
  .التام االستقالل وثيقة

  .15/9/1954 يف أمر بحسب  )20(
)21(  Rachid  Ayouni,  “Les  juifs  de  Tunisie  et  Bourguiba,”  in  Tunisie  Plurielle 

(Université York: l’or du temps, 1997), vol. I, pp. 295‐306, 330. 
 وتـــوىل اخلــاص، اعالقطــ يف عمــل. الثانويــة املرحلــة حتــى ودرس 1906 ســنة تــونس يف ولــد: بــاروش أنــدري  )22(

 الدســـــتوريين بقيـــــة مـــــع 1952 ســـــنة التونســـــي اجلنـــــوب أقصـــــى إىل أبعـــــد. التجاريـــــة الغرفـــــة يف مســـــؤوليات
 االســــــــــتقالل بعـــــــــد حكومـــــــــة أول يف واإلســـــــــكان العامــــــــــة األشـــــــــغال وزارة تـــــــــوىل. والنقـــــــــابيين والشـــــــــيوعيين

)15/4/1956 – 20/2/1958.(  
 ودرس باريس إىل انتقل ثم. البكالوريا شهادة وحاز كارنو بمعهد درس): 1961 – 1907( يوسف بن صالح  )23(

 إىل انضـم. العاصـمة يف حمامـاة مكتب وفتح البالد إىل ورجع احلقوق، يف إجازة ونال السوربون، يف احلقوق
 خــــالل احلــــزب تنظــــيم أعــــاد. وفرنســــا تــــونس يف وســــجن وأبعــــد السياســــي، الــــديوان الدســــتوري، احلــــر احلــــزب

 األوىل التفاوضـية شـنيق حكومـة أعضـاء ضـمن كـان. الشـعبية املنظمـات تأسيس اجتاه يف ودفع األربعينيات
 العــام األمـين باعتبـاره للــبالد) 31/7/1954( الـداخلي االسـتقالل عـارض. احلــزب مـن املدعومـة 1950 سـنة

 أملانيــا يف التونســي النظــام جانــب مــن اغتيالــه تــم. القــاهرة إىل ثــم ليبيــا إىل والتجــأ تــونس مــن هــرب. للحــزب
  .1961 سنة

 تــــونس يف الكــــوليزي أحــــداث بعــــد – التنفيذيــــة اللجنــــة – الدســــتوري احلــــزب أنصــــار وجههــــا االتهامــــات هــــذه  )24(
  .العاصمة

 وزيــر منصــب شــغل. الكبيــر اجمللــس يف التونســي القســم وعضــو للمحــامين، ســابق وعميــد حمــام: بســيس ألبيــر  )25(
  .والتعمير اإلسكان

  .18/9/1955 يف صفاقس مدينة يف ألقي خطاب. 65 – 64 ص ،1ج ذكره، سبق مصدر ،"اخلطب" بورقيبة  )26(
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  .بسيس ألبير احملامي  )27(
 كلمتـــه وردت وكانـــت. بورقيبــة كلمـــة مضــمون تقـــدم أن دون مــن اخلبـــر أوردت. 11/1/1955 ،"الصــباح"  )28(

 احلركــــة لتــــاريخ األعلــــى املعهــــد يف األصــــل طبــــق نســــخة يف الفرنســــية اخلارجيــــة وزارة أرشــــيف يف تلــــك
  .172 وثيقة ،457 ملف ،720 بكرة تونس، منوبة،. الوطنية

)29(  Ayouni, op. cit., p. 303. 
)30(  Habib Kazdaghli, “Bourguiba et la communauté juive de Tunisie au lendemain 

de l’indépendance,” in actes du IIe congrès sur: Bourguiba, les Bourguibisme et 

la construction de l’Eat National, pp. 55‐67, 506. 
 مؤسســة منشــورات: تــونس زغــوان،" (البورقيبيــة والسياســة احلكــم منهجيــة يف دراســات" التميمــي، اجلليــل عبــد  )31(

  .164 ،59 ص ،)2004 واملعلومات، العلمي للبحث التميمي
  .51 ص نفسه، املصدر  )32(
  .نفسه املصدر  )33(
 مـع اختلـف الذي السياسي، الديوان التونسي، الدستوري احلر للحزب العام األمين يوسف بن صالح إىل نسبة  )34(

 صـالح اعتبـر إذ. لتـونس فرنسـا منحتـه الـذي الـداخلي االسـتقالل مسـألة بشـأن احلـزب رئـيس بورقيبـة احلبيب
 اســتقاللها تــونس نيــل ســبيل يف األمــام إىل خطــوة بورقيبــة اعتبــره بينمــا الــوراء، إىل خطــوة األمــر يوســف بــن

 أهليـــة، حـــرب يف تغـــرق الـــبالد وكـــادت التيـــارين، بـــين مســـلح عنيـــف صـــراع إىل االخـــتالف هـــذا وأدى. التـــام
 التسهيالت، كل له وقدمت البورقيبي، التيار املتنوعة وأجهزتها بقواتها تونس يف الفرنسية اإلدارة وساندت

  .خصمه على انتصاره إىل أدى الذي األمر
  .51 ص ذكره، سبق مصدر التميمي،  )35(
 اإلســـالمية، للشـــؤون األعلـــى اجمللـــس: القـــاهرة" (بورقيبـــة اخلواجـــة" العـــدل، عثمـــان: أنظـــر املثـــال، ســـبيل علـــى  )36(

  .68 ص ،)1967
  .الفلسطينية املسألة من ودقيق واضح موقف لديه يكن مل بورقيبة أن من البعض إليه يذهب ما عكس وذلك  )37(

  Jean‐Paul Chagnollan, Maghreb et Palestine (Paris: Sindbad, 1977), p. 106. 
 إىل زيارتـــــه انتهـــــاء عنـــــد الصـــــحافية النـــــدوة مـــــن. 36 – 35 ص ذكـــــره، ســـــبق مصـــــدر..." تـــــونس" بورقيبـــــة،  )38(

  .6/6/1963 كوبنهاغن،
  .32 ص نفسه، املصدر  )39(
  .40 – 39 ص نفسه، املصدر  )40(
 يف القـــــاهرة يف اإلفريقيـــــة الوحـــــدة ملنظمـــــة الثانيـــــة النـــــدوة يف ألقـــــاه خطـــــاب مـــــن. 53 ص ،نفســـــه املصـــــدر  )41(

18/7/1964.  
 قــد. مســؤوليتها وبالتــايل ومســاعدتها، إســرائيل تأســيس يف املتحــدة الواليــات دور بورقيبــة ذكــر عــدم نالحــظ  )42(

 األمـــر يكـــون وربمـــا آنـــذاك، بفرنســـا العالقـــة وســـوء بهـــا تـــونس تـــربط التـــي املتينـــة العالقـــة بســـبب ذلـــك يكـــون
  !األميركية املتحدة الواليات لتحييد منه حماولة

 إىل زيارتـــــه انتهـــــاء عنـــــد الصـــــحافية النـــــدوة مـــــن. 36 – 35 ص ذكـــــره، ســـــبق مصـــــدر, ..."تـــــونس", بورقيبـــــة  )43(
  .6/6/1963 كوبنهاغن،

 يف عقــد الــذي فلســطين لطلبــة العــام لالحتــاد الثــاين املــؤتمر إىل بورقيبــة رســالة مــن. 34 ص نفســه، املصــدر  )44(
  .تونس لطلبة العام االحتاد عن مندوبين بحضور 1962 أكتوبر/األول تشرين يف غزة

  .16/1/1964 القاهرة، األوىل، العربية القمة يف بورقيبة خطاب من. 39 ص نفسه، املصدر  )45(
  .بلغراد ،1/9/1961 مؤرخ ،289 ص ،12ج ذكره، سبق مصدر ،"اخلطب" بورقيبة،  )46(
 إىل زيارتـــــه انتهـــــاء عنـــــد الصـــــحافية النـــــدوة مـــــن. 36 – 35 ص ذكـــــره، ســـــبق مصـــــدر ،..."تـــــونس" بورقيبـــــة،  )47(

  .6/6/1963 كوبنهاغن،
  :يف ورد 17/1/1960 يوم أسوشيتدبرس مراسل إىل بورقيبة حديث من  )48(

  Merlin, op. cit., p. 52. 
  .16/1/1964 القاهرة، األوىل، العربية القمة يف يبةبورق خطاب من. ذكره سبق مصدر ،..."تونس" بورقيبة،  )49(
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  .16/1/1964 القاهرة، األوىل، العربية القمة يف بورقيبة خطاب من. 41 ص نفسه، املصدر  )50(
  :أنظر املسألة، هذه من الفلسطينية التحرير ومنظمة" فتح" مواقف عن  )51(

 مركــز: قبــرص" (1993 – 1908: الفلســطيني السياســي الفكــر يف دراســة كيــان، عــن البحــث" الشــريف، مــاهر  
  .يليها وما 90 ص ،511 ص ،)1995 العربي، العامل يف االشتراكية والدراسات األبحاث

 شـــــــؤون" ،"ومواقـــــــف قـــــــرارات): 1973 – 1947( املتحـــــــدة األمم يف الفلســـــــطينية القضـــــــية" الـــــــنمس، جلنـــــــار  )52(
  .97 – 68 ص ،1979 ديسمبر/األول كانون ،97 العدد ،"فلسطينية

 القـــاهرة، األوىل، العربيـــة القمـــة يف بورقيبـــة خطـــاب مـــن. 42 ص ذكـــره، ســـبق مصـــدر ،..."تـــونس" بورقيبـــة،  )53(
16/1/1964.  

 والقيــادة املعنيــين العــرب الرؤســاء وحلقــت االتســاع، يف النقــد موجــة أخــذت 1967 يونيــو/حزيــران هزيمــة بعـد  )54(
  .كذلك الفلسطينية

 القــــاهرة، األوىل، العربيــــة القمــــة يف بورقيبــــة خطــــاب مــــن. 41 ص ذكــــره، ســــبق مصــــدر ،..."تــــونس" بورقيبــــة،  )55(
16/1/1964.  

  .لالستقالل األول العيد بمناسبة بورقيبة عقدها التي الصحافية الندوة من. 1957 مارس/آذار 20 ،"العمل"  )56(
 القـاهرة، األوىل، العربيـة القمـة يف بورقيبـة خطـاب مـن. 42 – 40 ص ذكره، سبق مصدر ،..."تونس" بورقيبة،  )57(

16/1/1964.  
 مـن وكـان. والثانيـة األوىل االنتفاضـة خـالل الواقـع يف جتسـد بورقيبـة طرحـه مـا فـإن االحتـراز مـن القليـل مع  )58(

 إذ خارجـــه، إىل الكيـــان مـــن املعاكســـة أو الســـلبية الهجـــرة بـــروز هـــو الصـــهيوين الكيـــان علـــى االنعكاســـات أبـــرز
  .اجلدد الوافدين قدوم تراجع أو توقف

 القــاهرة، األوىل، العربيــة القمــة يف بورقيبــة خطــاب مــن. 46 ،45 ص ذكــره، ســبق مصــدر ،..."تــونس" بورقيبــة،  )59(
16/1/1964.  

 الدراســـــات جملـــــة" والفلســـــطينية، الفيتناميـــــة التفاوضـــــيتين التجـــــربتين بـــــين نقديـــــة مقارنـــــة" فيـــــاض،. أ علـــــي  )60(
  .149 – 131 ص ،2001 خريف 48 العدد ،"الفلسطينية

 لطلبــة العــام لالحتــاد الثــاين املــؤتمر إىل بورقيبــة رســالة مــن. 34 ص ذكــره، ســبق مصــدر ،..."تــونس" بورقيبــة،  )61(
  .غزة يف عقد الذي فلسطين

 شــؤون" ،"1972 – 1948 اإلســرائيلي، العربــي للنــزاع الســلمية التســويات مشــاريع حــول تقريــر" القاضــي، ليلــى  )62(
  .123 – 84 ص ،1973 يونيو/حزيران ،22 العدد" فلسطينية

  .لالستقالل األول العيد بمناسبة بورقيبة عقدها التي الصحافية الندوة من. 1957 مارس/آذار 20 ،"العمل"  )63(
 القـــــاهرة، األوىل، العربيـــــة القمـــــة يف بورقيبـــــة خطـــــاب مـــــن. 42 ص ذكـــــره، ســـــبق مصـــــدر ،..."تـــــونس" بورقيبـــــة،  )64(

16/1/1964.  
 يف اإلســرائيلي االقتصــادي التغلغــل" الــدين، ســعد ناديــة: أنظــر اإلفريقيــة، الــدول بــبعض إســرائيل عالقــات نعــ  )65(

 ،292 العـــــــدد ،26 الســـــــنة ،"العربـــــــي املســـــــتقبل" ،"العربـــــــي القـــــــومي األمـــــــن علـــــــى وانعكاســـــــه إفريقيـــــــا شـــــــرق
  .56 – 33 ص ،2003 يونيو/حزيران

 القـــــاهرة، األوىل، العربيـــــة القمـــــة يف بورقيبـــــة خطـــــاب مـــــن. 83 ص ذكـــــره، ســـــبق مصـــــدر ،..."تـــــونس" بورقيبـــــة،  )66(
16/1/1964.  

 املسـتقبل" ،"واإلفريقي العربي الوطني التحرر حركتي بين العالقات لوقائع جديدة قراءة" شعراوي، حلمي  )67(
  .95 – 60 ص ،1979 نوفمبر/الثاين تشرين ،10 العدد ،2 السنة ،"العربي

  .54 ص ذكره، سبق مصدر ،..."تونس" بورقيبة،  )68(
 السـنة ،"العربـي املسـتقبل" ،"الصـهيونية اخلارجيـة السياسـة يف وأولويتها اإلفريقية القارة" الزعبي، الكريم عبد  )69(

  .59 – 37 ص ،1985 فبراير/شباط ،72 العدد ،7
 يف اإلفريقيـة الوحـدة ملنظمـة الثانيـة النـدوة خطـاب مـن. 55 – 54 ص ذكـره، سـبق مصدر ،..."تونس" بورقيبة،  )70(

  .18/7/1964 يف القاهرة
)71(  Merlin, op. cit., p. 174. 
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)72(  Mohsen Toumi, “La politique Africaine de  la Tunisie,”  in Annuaire de  l’Afrique 

du Nord, vol. VII (1978), pp. 115‐169. 
 القـــــاهرة، األوىل، العربيـــــة القمـــــة يف ةبورقيبـــــ خطـــــاب مـــــن. 47 ص ذكـــــره، ســـــبق مصـــــدر ،..."تـــــونس" بورقيبـــــة،  )73(

16/1/1964.  
  .48 – 45 ص نفسه، املصدر  )74(
  .بلغراد ،1/9/1961 ،289 ص ،12ج ذكره، سبق مصدر ،"اخلطب" بورقيبة،  )75(
 القاهرة يف اإلفريقية الوحدة ملنظمة الثانية الندوة خطاب من. 53 ص ذكره، سبق مصدر ،..."تونس" بورقيبة،  )76(

  .18/7/1964 يف
  .85 ص ذكره، سبق مصدر شعراوي،  )77(
  .13/5/1961 يف نيويورك يف الصحافية الندوة من. 31 ص ذكره، سبق مصدر ،..."تونس" بورقيبة،  )78(
 - ربيــع ،56 – 55 خــاص عــدد ،"الكرمــل" ،"بهــا ويلحــق الصــهيونية يطــارد التــاريخ" هــاحلمي، بيــت بنيــامين  )79(

  .76 ص ،1998 صيف
  .17/8/1956 ،303 ص ،2ج ذكره، سبق مصدر ،"اخلطب" بورقيبة،  )80(
  .13/5/1961 يف نيويورك يف الصحافية الندوة من. 32 ص ذكره، سبق مصدر ،..."تونس" بورقيبة،  )81(
 – 1956 الدوليـــة، للعالقـــات بورقيبـــة رؤيـــة", احلناشـــي اللطيـــف عبـــد: يف جزئيـــاً املســـألة لهـــذه تعرضـــنا كنـــا  )82(

 ويف تــونس يف بورقيبــة عصــر يف احلكــم، وآليــات الســلطة عــن الثالــث العــاملي املــؤتمر عمــالأ ضــمن ،"1970
  .84 – 64 ص ،)2003 واملعلومات، العلمي للبحث التميمي منشورات: تونس( العربية البالد

  .70 ص نفسه، املصدر  )83(
  .نفسه املصدر  )84(
 أن غيــر. واســع نطــاق علــى بتســويقها الغربــي اإلعــالم وقــام الشــقيري، أحمــد املرحــوم إىل املقولــة هــذه نســبت  )85(

  .عنه ذلك صدور قاطعاً نفياً نفى الشقيري
  .69 ص ذكره، سبق مصدر ،..."الدولية للعالقات بورقيبة رؤية" احلنّاشي،  )86(
 بحــوث الشــقيري، أحمــد: "يف ،"الشــقيري أحمــد شخصــية: "احلــوت بيــان مداخلــة علــى تعقيبــه مــن كيــايل، ماجــد  )87(

 العربية الوحدة دراسات مركز: بيروت" (لرحيله والعشرين اخلامسة الذكرى بمناسبة الفكرية الندوة ودراسات
  .404 ،56 ص ،)2005 العربية، والدراسات البحوث ومعهد

  .نفسه املصدر  )88(
  .منه بطلب األردن سفير استقباله عند ،12/7/1973 ،155 ص ،29ج ذكره، سبق مصدر ،"اخلطب" بورقيبة،  )89(
  .118 ص نفسه، املصدر  )90(
 بتــــاريخ للطلبــــة القــــومي املكتــــب أعضــــاء إىل حــــديث مــــن. 119 ص ذكــــره، ســــبق مصــــدر ،..."تــــونس" بورقيبــــة،  )91(

21/4/1965.  
 يف الدســـــــتوري االشـــــــتراكي للحـــــــزب القـــــــومي اجمللـــــــس اجتمـــــــاع يف خطـــــــاب مـــــــن. 149 ص نفســـــــه، املصـــــــدر  )92(

21/5/1965.  
  .21/4/1965 يف الطلبة مع حوار. 113 ص نفسه، املصدر  )93(
 يف الدســـــــتوري االشـــــــتراكي للحـــــــزب القـــــــومي اجمللـــــــس اجتمـــــــاع يف خطـــــــاب مـــــــن. 155 ص نفســـــــه، املصـــــــدر  )94(

21/5/1965.  
. البيضــاء الــدار يف الثالثــة دورتــه يف العربيــة الــدول رؤســاء جملــس إىل بورقيبــة بيــان. 174 ص نفســه، املصــدر  )95(

  .13/9/1965 قرطاج،
  .11/3/1965 يف بيروت يف الصحافية الندوة. 84 ص نفسه، املصدر  )96(
  .160 ص نفسه، املصدر  )97(
 أقامــه الــذي فلســطين أسـبوع ،15/3/1969 قرطــاج، ،338 ص ،26ج ذكــره، سـبق مصــدر ،"اخلطــب" بورقيبـة،  )98(

  .تونس طلبة احتاد
 يف الفرنســية" لومونــد" لصــحيفة اخلــاص املراســل مــع حــوار. 98 ص ذكــره، ســبق مصــدر ،..."تــونس" بورقيبــة،  )99(

10/4/1965.  
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 االشـتراكيين للطلبـة لقـومي املكتـب أعضـاء إىل حـديث مـن. 111 ص ذكـره، سـبق مصـدر ،..."تونس" بورقيبة،  )100(
 حتريـــر رئـــيس إىل حـــديث. 103 ص, ذكـــره ســـبق مصـــدر ،..."تـــونس", بورقيبـــة ؛21/4/1965 الدســـتوريين،

  .15/4/1965 ،"أوبزرفاتور نوفيل"
  .صحافية ندوة 6/3/1965 القدس، ،302 ص ،18ج ذكره، سبق مصدر ،"اخلطب" بورقيبة،  )101(
 االشــتراكيين للطلبــة القـومي املكتــب أعضــاء إىل حـديث مــن. 115 ص ذكــره، سـبق مصــدر ،..."تــونس" بورقيـة،  )102(

  .21/4/1965 الدستوريين،
. 15/4/1965 ،"أوبزرفــــاتور نوفيــــل" حتريــــر رئــــيس إىل حــــديث مــــن. 105 ص نفســــه، املصــــدر  )103(

  .قبلها وليس العربي للشرق زيارته انتهاء بعد الواقع يف كانت تلك اليوغساليف الرئيس مالحظة
 سـنة بعـد إالّ بإسـرائيل عالقتهـا تقطـع مل االشـتراكية الكتلـة دول أن املالحـظ ومن. 106 ص نفسه، املصدر  )104(

  .11/9/1973 يف اجلزائر يف االنحياز عدم ندوة يف إالّ بإسرائيل عالقتها تقطع فلم كوبا أمّا. 1967
  .املصرية" ساعة آخر" جملة إىل حديث من. 30/9/1973 ،"العمل"  )105(
 ،"القــــدس" لســــود، الطــــاهر عــــرض ،"أوســــلو إىل الدولــــة إقامــــة مــــن: املغــــرب وبــــالد إســــرائيل" لســــكيه، ميشـــال  )106(

28/2/2005.  
)107(  ”chronique d’une relation discrète,” op. cit. 
)108(  Ibid. 
)109(  Ibid. 
 ويف الطالبي القطاع يف نشط باآلداب؛ وتخصص وفرنسا تونس يف درس ؛1926 سنة ولد: صالح بن أحمد  )110(

 مســؤوليات، عــدة وتــوىل النقــابي القطــاع يف عمــل فرنســا؛ يف) السياســي الــديوان( التونســي الدســتوري احلــزب
 يف وزارات عـــدة تــوىل كمــا. مــرات عــدة احلكومــة رئاســة للشـــغل؛ التونســي العــام لالحتــاد العــام األمــين منهــا

 أشـغال أعـوام بعشـرة عليـه وحكـم التعاضـد، جتربـة فشـل مسؤولية وحمّل العظمى باخليانة اتهم. نفسه الوقت
. الدوليـة االشـتراكية زعمـاء مـن جـداً قريبـاً وكـان أوروبا، إىل ومنها اجلزائر إىل والتجأ السجن من وفر. شاقة
  .1987 سنة بورقيبة تنحية بعد البالد إىل رجع ثم الشعبية، الوحدة حركة أسس

 وتبناهــــا واخملـــتلط، والعـــام اخلــــاص: الثالثـــة القطاعـــات بتعـــايش وتقــــر الدســـتورية، باالشـــتراكية املعروفـــة  )111(
  .1964 سنة احلزب مؤتمر

 تلــــك زعمــــاء إىل عرفــــات ياســــر ســــيقدم الــــذي هــــو صــــالح بــــن وأحمــــد. وصــــهيونية إســــرائيلية أطرافــــاً تضــــم  )112(
 مـــع حمادثـــات يف دخلـــت التـــي الفلســـطينية الرمـــوز بـــبعض عالقـــة علـــى وكـــان الســـبعينيات، خـــالل اجملموعـــة
  .والسرطاوي حمامي كسعيد إسرائيلية، شخصيات

  .51 ص ذكره، سبق مرجع التميمي،  )113(
)114(  Merlin, op. cit., p. 171. 
 ومستشـــارين احلكومـــة أعضـــاء مـــن معظمهـــم شخصـــاً، 60 بورقيبـــة احلبيـــب برئاســـة التونســـي الوفـــد ضـــم  )115(

 الفتيـة التونسـية الدولـة ميزانيـة كانـت فهـل. أسـابيع ثمانيـة نحـو الزيـارة ودامت وصحافيين، برملان وأعضاء
ــل علــى قــادرة  الزيــارة بهــذه للمجازفــة معينــة ضــمانات لبورقيبــة كانــت وهــل املاليــة؟ التكــاليف تلــك كــل حتمّ

  .الزيارة هذه مولت التي اجلهة عن الباحثين أحد تساءل وقد ونتائجها؟
  .51 ص ذكره، سبق مصدر التميمي،  )116(
  .نفسه املصدر  )117(
  .180 – 179 ص ذكره، سبق مصدر الشريف،  )118(
 ومنهـــا الســـلمية، احللـــول علـــى املوافقـــة مـــن والفلســـطينيين العـــرب منعـــت التـــي العوامـــل مـــن إن الـــبعض يقـــول  )119(

 كــان الســوفياتي االحتــاد أن غيــر. العربيــة للقضــايا املســاند الســوفياتي االحتــاد موقــف هــي بورقيبــة، مبــادرة
 يكــن ومل طيبــة، 1965 ســنة بالفلســطينيين عالقتــه تكــن ومل دولتــين، قيــام وســاند التقســيم ملصــلحة صــوت
 مــــع خــــالف علــــى كانــــت التــــي الصــــين إىل آنــــذاك التحريــــر منظمــــة واجتهــــت الطــــرفين، بــــين اتصــــاالت هنــــاك

  .السوفيات
 يف الفرنســية" لومونــد" لصـحيفة اخلــاص املراسـل مــع حــوار. 98 ص ذكـره، ســبق مصـدر ،..."تــونس" بورقيبـة،  )120(

10/4/1965.  
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  .99 ص نفسه، املصدر  )121(
  .70 ص نفسه، املصدر  )122(
  .169 ص نفسه، املصدر  )123(
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


