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 تونس ومقاومة التطبٌع )ملؾ من مقالٌن(

 
 ؼسان بن خلٌفة

 مقّدمة ملؾّ 
  

فً تونس،  ٕٓٔٓدٌسمبر  1ٔبعد التفاإل الذي أشاعته الشهوُر األولى من انتفاضة 
وفٌها ُرفع شعار "الشعب ٌرٌد تحرٌر فلسطٌن،" أسَفر إجهاُض المسار الثورّي عن 

تونسٌون، كغٌرهم من العرب، العودة إلى مرّبع "مناهضة التطبٌع." هكذا استؤنف ال
ٌّة بمختلف أذرعها. فً هذا العدد مقاالن  فً ظروف مختلفة، معركتهم ضّد الصهٌون
عن تارٌخ هذه المواجهة وحاضرها وأشكالها المتنّوعة. األّول بعنوان : "تونس 
ٌّة والمقاومة" لفٌصل المحٌمدي، والثانً بعنوان:  ساحة مواجهة بٌن الصهٌون

ٌّة وكٌانها" لغّسان بن خلٌفة."تونس: تفاقُم   سٌاسة التطبٌع الناعم مع الصهٌون

 غ.ب.خ )تونس(

----------------------------------------------------------------- 

ٌّة و كٌانها )مقال من ملؾ(  تفاقم سٌاسة "التطبٌع الناعم" مع الصهٌون

 
 ؼسان بن خلٌفة

  

 ، ًّ ، من أصٍل تونس ًّ مّثلت المعركُة األخٌرة ضّد عرض الكومٌدّي الفرنس
المتصهٌن مٌشال بوجناح،
[ٔ]

ا من صراٍع طوٌٍل ومرٌر فً تونس ضّد   فصًلا جدٌدا
ا منذ انطًلق المشروع  ٌّة وكٌانها اللّقٌط. وهو صراٌع بدأ تقرٌبا التطبٌع مع الصهٌون

ًّ فً بداٌات القرن الماضً، الصهٌون
[ٕ]

  ًّ واستمّر بالتوازي مع الصراع األصل
ٌٌّن السماَح للمجرم  حول فلسطٌن. وٌكفً أن نْذكَر، على سبٌل المثال، رفَض التونس

ٌّات ال ًّ الشهٌر زبٌف جابوتنسكً دخوَل تونس فً ثًلثٌن ر الصهٌون قرن والمنظِّ
ٌّة على إلغاء الزٌارة عبر  ٌّة الفرنس الماضً، وإجباَرهم السلطَة االستعمار

التظاهرات واإلضراب.
[ٖ]
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 التارٌخ الحدٌث للتطبٌع 

ٌّة، التً سٌتطّرق إلٌها مقاُل الرفٌق فٌصل محٌمدي لن نتوقّف عند ا لحقبة البورڨٌب
. وسنرّكز على الفترة التً شهدْت تسارَع وتٌرة النشاط اآلداب فً هذا العدد من

ًّ فً تونس.  التطبٌع

ٌّة بٌن "إسرابٌل" ومنّظمة  ٌّة أوسلو التصفو بكّل بداهة، ٌمكن اعتباُر توقٌع اتفاق
ٌّة سن ًّ فً  99ٖٔة التحرٌر الفلسطٌن ًّ لمسار التطبٌع العلن تارٌَخ المًٌلد الفعل

ٌّة ]الربٌس  تونس. فعلى إثرها افُتتح مكتبان لـ"رعاٌة المصالح" بٌن دٌكتاتور
ًّ ونظام تّل أبٌب فً أفرٌل )نٌسان(  . وكان متداوالا فً 991ٔالمخلوع[ بن عل

ٌ ًّ ٌٌّن أّن مكتب االرتباط الصهٌون قع فً مقّر السفارة أوساط المعارضٌن التونس
ٌّس الجهٌناوي، وزٌُر  ًّ فقد كان على رأس مكتبه خم ٌّة. أّما الجانب التونس البلجٌك

. ًّ ٌّة الحال الخارج
[1]

ق هذا المكتب إثر اندالع انتفاضة األقصى أُعلن عن إغًل وقد  
 .ٕٓٓٓسنة 

ا فً التصّدي  ٌّون جهدا ٌّة، لم ٌؤُل المناضلون التونس على الرغم من وطؤة الدٌكتاتور
ص  . إذ نّظم عدد منهم مظاهرةا غٌَر مرخَّ ًّ لمسار التطبٌع منذ بداٌته فً عهد بن عل

ا على مجزرة الحرم اإلبراهٌم ا لها فً العاصمة، احتجاجا ًّ فً الخلٌل، ووّزعوا بٌانا
ٌّة للسلطة، األمُر الذي أّدى  ٌّة،" نّددوا فٌه بالمساعً التطبٌع بعنوان "الموت للصهٌون

إلى اعتقال عدد منهم وسجنهم.
[5]

ْرَشح   ٌَ وتواصل األمُر على هذا النحو فً كّل مّرة 
ٌّة المناهضة للتطبٌع  ًّ ما. ومن أبرز التحّركات الجماهٌر ٌ عن عمل تطبٌع فٌها نبؤ
التً شهدتها تونس خًلل العقد الموالً: تصّدي مناضلٌن، طًّلبٌٌن فً األساس، سنة 

ًّ شارك به فً مهرجان فً  ٕٕٓٓ القدس المحتلّة.لعرض فٌلم لمخرج تونس
[6]

 

ًّ للمجرم  كذلك، االحتجاجات العارمة التً عّمت البًلَد إثر تسّرب خبر دعوة بن عل
ٌّة ل .5ٕٓٓمجتمع المعلومات سنة آرٌٌل شارون للمشاركة فً القّمة األمم

[1]
وقد  

ٌّة آنذاك إلى التراجع عن دعوة شارون، لكّنها سمحْت  اضطّرت السلطُة التونس
ٌّته سٌلفان شالوم، ذي ا ٌّة، بالقدوم وزٌارة مسقط رأسه لوزٌر خارج ألصول التونس

ًّ واحتجاج المعارضة. ا عن الرفض الشعب فً مدٌنة ڨابس، رغما
[8]

 

 التوّجه نحو "توزٌع التطبٌع"

ا أّن الصهاٌنة لم تتُل  ٌٌّة معروفٌة للتطبٌع. وٌبدو واضحا ذلك محاوالٌت رسم
." إذ  ا وأكثر "نعومةا ٌّة أقّل استفزازا وعمًلءهم فً تونس قّرروا انتهاَج سٌاسة تطبٌع
ًّ مع الدولة، بما تمّثله فً الخٌال  تّم التخلًّ عن فرض إجراءات التطبٌع الرسم

ًّ من تعبٌٍر عن مجمل البًلد وش عبها، بغّض النظر عّمن ٌحكمها؛ وهً الجماع
ْسُهل على المعارضة التندٌُد بها وتعببُة الناس ضّدها. وفً مقابل ذلك،  ٌَ إجراءاٌت 

استهداؾ شرائح محّددة من المجتمع، ٌمكن من خاللها التأثٌُر  التركٌز على جرى
ُحول دون تقّبلهم فك ٌَ ًّ الذي  ا فً وعً الناس وكسُر الحاجز النفس ًٌّّ رَة تدرٌج

 . وهً السٌاسة المتواصلة إلى الٌوم، مع تعدًٌلٍت أوَجبها الوضُع الجدٌد.التطبٌع
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ٌّة ر التعوٌَل على ثلٍّة من المطّبعٌن من أساتذة الجامعة التونس وهذا ما ٌفسِّ
[9]

لتنظٌم  
زٌارات غٌر ُمعلن عنها إلى فلسطٌن المحتلّة، وبخاّصٍة للمشاركة فً مإتمرات 

ٌٌّن. ولعّل المعركة التً دارت سنة  ٌٌّن صهاٌنةا بتونس ٌّة تجمع أكادٌم  1ٕٓٓدول
ٌٌّن فً تونس هً أبرُز األمثلة على  ًّ للجغراف حول استضافة مإتمر االّتحاد الدول

ذلك.
[ٔٓ]

 

ا  كذلك اسُتمٌل بعُض اإلعًلمٌٌن، المنبّتٌن عن قضاٌا شعبهم، أو من المستعّدٌن دوما
لتؤجٌر أقًلمهم للدفاع عن القضاٌا الجابرة.
[ٔٔ]

وُدفع ببعض وسابل اإلعًلم، ذات  
ٌّة، مثلما حصل سنة  ٌّة، إلى المشاركة فً أنشطٍة تطبٌع ٌّة النسب مع  1ٕٓٓالشعب

مسابقٍة موّجهٍة إلى األطفال، نّظمها  جرٌدة الصباح، التً أعلنْت مشاركَتها فً
ٌّون، أغلُبهم من  "مركُز بٌرٌز للسًلم" فً إسبانٌا. واسُتدرج فّنانون تونس
ٌّة للصهاٌنة من أصل  ٌٍّة مغرٌة، إلحٌاء حفًلت غناب المغمورٌن، مقابل مبالغ مال

ًّ فً فلسطٌن المحتلّة. تونس
[ٕٔ]

 

ٌّة. ولعّل أبرزها فتُح  ٌّة واالقتصاد بالتوازي مع ذلك جرى تشجٌُع التبادالت التجار
ا بٌن جربة وتّل أبٌب بدعوى نقل "الحّجاج  ًّ خطَّ سفٍر مباشرا أحد أصهار بن عل

ٌٌّن" إلى معبد ا لغرٌبة الٌهودّي فً جزٌرة جربة.اإلسرابٌل
[ٖٔ]

كما ٌجدر التذكٌر بؤّن  
ٌّة، سلمى اللّومً الرقٌق، كانت قد زارت سابقاا الكٌاَن  وزٌرة السٌاحة الحال

ًّ خاّص.الصهٌو ًّ فً إطار مشروع فًّلح ن
[ٔ1]

 

ا بعد انتفاضة  ا، لم ٌختلف األمُر كثٌرا دٌسمبر التً أفضت إلى إسقاط بن  1ٔعموما
. فمع انحسار المّد ا ًّ لجماهٌرّي الثورّي )الذي شهد فً أوجه رفَع شعار "الشعب عل

ٌرٌد تحرٌَر فلسطٌن"(، ومع انتصار قوى الثورة المضاّدة، استؤنف المطبِّعون 
 أنشطَتهم بالوقاحة نفسها أو أكثر.

  

 دٌسمبر: من الدفاع إلى الهجوم 71بعد إجهاض انتفاضة 

ٌّزت المدَّ نجح الصهاٌنة وشركاإهم فً تونس فً احتواء موجة ا لحماس التً م
ًّ العابدة  الثورّي فً زخمه األّول. ففضًلا عن عًلقاتهم القدٌمة بُنَخب نظام بن عل
ا التعوٌُل  ٌٌّن. ومنذ البداٌة بدا واضحا ٌّةا لإلسًلم على مهل، مارسوا سٌاسةا احتواب

ٌّعة لـ"مسار االنتقال الدٌمقر ا، على قٌادتهم الط ًُّ تحدٌدا ، األمرٌك ًّ ." وهو الغرب ًّ اط
ٌّة،" التً طالما تشّدق  ر اللقاءات المتكّررة بٌن قٌادات حركة النهضة "اإلسًلم ما ٌفسِّ
ن جوزٌف  ٌْ ٌٌّن كبار مثل النابب قادُتها بعدابهم لـ"إسرابٌل،" ومتصهٌنٌن أمرٌك
ٌٍّة معروفة بوالبها  ر قبولَهم دعواِت مإّسساٍت بحث ن، أو ٌفسِّ ٌْ لٌبرمان وجون ماّك

ًّ فً واشنطن.للّوبً ال صهٌون
[ٔ5]

 

ٌٌّن الجامحة فً الوصول إلى الحكم،  وال شّك فً أّن الصهاٌنة استغلّوا رغبَة اإلسًلم
"مقاٌضتهم،" بشكٍل أو بآخر، على درجة وصعوباِت المرحلة الجدٌدة، من أجل 

ر تصرٌحات راشد الغّنوشً وحّمادي  ٌّة. وهو ما ٌفسِّ ٌّة الفلسطٌن التزامهم بالقض
بة من مواقف الدعم التقلٌدّي الًّلمشروط لفلسطٌن. واتّضح ذلك على  الجبالً المتبرِّ

https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt9
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt10
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt11
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt12
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt13
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt14
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt15


1 
 

ٌّة وا ٌّة إدراج فصل فً الدستور ضّد الصهٌون لتطبٌع مع نحٍو أكبر عند نقاش إمكان
ٌّة كٌانها، إذ مورسْت ضغوٌط خارج
[ٔ6]

أّدت الى رضوخ التروٌكا  
الحاكمة
[ٔ1]

  ، ًّ وتصوٌِت نّواب "النهضة،" وهً الحركُة األكبر فً المجلس التؤسٌس
ضّده. كما ماطلْت هذه الحركة، إلى جانب حزب "نداء تونس" الذي ٌقود الُحكَم منذ 

ًْ قانون1ٕٔٓانتخابات  ، فً مناقشة مشروع
[ٔ8]

لتجرٌم التطبٌع مع الكٌان  
. ًّ  الصهٌون

 ًْ ا، الباَب على مصراعٌه ك ٌاّ ا أو قانون ٌاّ فتح اإلخفاُق فً "تجرٌم التطبٌع،" دستور
ٌّز سٌاسَتهم، إثر ٌستؤنف الصهاٌنُة وعمًلإهم ال ٌّة. وما ٌم هم التطبٌع ٌَ ٌّون مساع محل

ا منذ أواخر العام  1ٔ على تكثٌؾ األنشطة  ، هو تركٌُزها1ٕٔٓجانفً، وتحدٌدا
ة وتسرٌِع وتٌرتها، بما ٌجعل مقاومَتها صعبةًّ وضعٌفَة  ٌّ والممارسات التطبٌع

ٌُحبط القائمٌن علٌها لّون، فً ذلك، تشّعَب وال شّك فً أّن الصهاٌنة ٌستغ .التأثٌر، و
ٌّة سنة  ًّ الجدٌد إثر االنتفاضة التونس ، وما نجم عنه من ٕٔٔٓالمشهد السٌاس

ٌٌّن  تسارع األحداث وتنّوع المعارك التً فُرض خوُضها على المناضلٌن الجذر
 المنخرطٌن فً مناهضة التطبٌع.

 حكومة جمعة والمنعرج 

ا مع قدوم  ٌّة منعرجا ٌّة، التً شهدت الممارساُت التطبٌع "حكومة التكنوقراط" االنتقال
فرضتها مجموعُة الدول الثمانً، بمساعدٍة من "اّتحاد األعراف،" كمخرج لتصاعد 

ٌِّن والحداثوّي. ن، المتد ٌْ  الصراع على السلطة بٌن الٌمٌن

فلبن حاولْت حركُة "النهضة،" التً أزٌحْت "بنعومة" من السلطة فً بداٌة العام 
ا على عدم إغضاب قواعدها ، عدَم االنخر1ٕٔٓ اط السرٌع فً مسار التطبٌع حرصا

ٌّزْت هذه  ٌّر مع الحكومة الجدٌدة. إذ تم ا إلى فلسطٌن، فإّن األمر تغ ٌاّ المنحازة تقلٌد
ٌّة، باشتمالها على عدد مهّم من  ٌّة والًّلوطن الحكومة، إلى جانب سٌاساتها النٌولٌبرال

ٌّات. الموّظفٌن الذٌن عملوا سابقاا فً شركات  متعّددة الجنس

ٌّنْت وزٌرةا للسٌاحة، وكانت قد عاشت أغلَب حٌاتها  من هإالء: آمال كربول، التً ُع
ن: األّول عند  ٌْ ٌٌّن لسبب ا بٌن التونس فً ألمانٌا. وقد أثارت هذه الوزٌرة جدالا واسعا
، الذي تضّمن زٌارةا إلى "إسرابٌل"؛ والثانً عندما  ًّ اطًّلعهم على سجلّها المهن
ٌّة  ٌٌّن إلى تونس، بعد أن منعتهم وزارةُ الداخل ٌّاح إسرابٌل دافعْت بقّوة عن دخول س

أّول األمر.
[ٔ9]

حول هذا الموضوع  وكانت مساءلُة بعض أحزاب المعارضة للوزٌرة 
ٌّتهم فً التصّدي  ٌّون ضحالَة ممّثلٌهم فً البرلمان، وعدَم جّد فرصةا لٌكتشف التونس
للتطبٌع. وهو ما سمح لربٌس الحكومة المهدي جمعة، والموّظف السابق فً شركة 

ًّ طوطال ) (، بؤن ٌتجاوز الموضوَع بمقولٍة سخٌفٍة Totalمرتبطة بالعمًلق النفط
ال تطبٌع، دعونا من هذه القضاٌا الكبرى. السٌاحة فً خطر!"شهٌرة: "تطبٌع، 

[ٕٓ]
 

ن  ٌْ ا فً المجال إثر ذلك تًلحقْت أخباُر التطبٌع والمطبِّعٌن. وقد ترّكزْت أساسا
ن فً الماضً. من ذلك أّن العب التنس مالك  ٌْ م ن كانا محرَّ ٌْ ، اللذ ًّ ًّ والفّن الرٌاض
الجزٌري، الذي اضطّرته وزارةُ الرٌاضة إلى االنسحاب من مباراة ضّد العٍب 
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ًّ فً العام  ًٍّ آخر سنة ٖٕٔٓإسرابٌل ، ومّر الخبُر مروَر 6ٕٔٓ، لعب ضّد إسرابٌل
، وحّقق الكرام! كذلك لعب منتخُب الكرة  ًّ ًّ ضّد المنتخب الصهٌون ٌّة التونس الحدٌد

ٌٍّة"  ا" لم تترّدد إحدى وسابل اإلعًلم فً االحتفاء به بنبرٍة "نضال علٌه "نصرا
مقرفة.
[ٕٔ]

 

، فقد أحدثْت تلك الصورةُ المْخزٌة للمغّنً صابر الرباعً مع أمّ  ًّ ا فً المجال الفّن
ٌٌّن. ًّ صدمةا كبٌرةا لدى التونس الجندّي الصهٌون

[ٕٕ]
ٌّات هذه الحادثة  وكان من  إٌجاب

أّنها سمحْت بإثارة موضوع "التطبٌع عن غٌر قصد" أو "التطبٌع غٌر المباشر" 
ا كما رأٌنا فً حالة الرباعً( الذي تتسّبب فٌه زٌارةُ  ا جداّ )الذي قد ٌصبح مباشرا

ٌّة المحتلّة. بل ال نبالػ إذا تحّدثنا فً هذه الحالة عن "تطبٌٍع  الضفّة الغرب
ٌُسند مضاَعؾ،"  ًّ الذي  بؽّض النظر عن نواٌا الزائرٌن: األّول مع اإلسرائٌل

ا من األرض المحتلّة؛ والثانً مع  ر َمن ٌدخل وَمن ال ٌدخل جزءًّ "التصرٌح" وٌقرِّ
ا" مع االحتالل فً رام هللا ًٌّّ ة الذلٌلة "المنّسقة أمن ٌّ ومازال هذا  .السلطة الفلسطٌن

ومثقّفٌن صادقٌن ال غبار على معاداتهم  الموضوُع محلَّ جداٍل حّتى مع ناشطٌن
ٌّة.  للصهٌون

" ًّ  بّوابة "المجتمع المدن

ا  ٌّا ًّ السابد( أحَد المجاالت الجدٌدة نسب " )بالمعنى اللٌّبرال ًّ وٌمّثل "المجتمُع المدن
" المزعوم ٕٔٔٓجانفً  1ٔللتطبٌع إثر  ًّ ، إذ سمحْت أجواُء "االنتقال الدٌمقراط

ة بشّتى أنواع االختراقات. ومن هذه االختراقات تعّدُد تحت الوصاٌة اإلمبرٌالٌّ 
ٌٌّن تحت عناوٌن  ٌٌّن بصهاٌنة أو إسرابٌل المبادرات والمإتمرات التً تجمع تونس

ٌّة." ها "األورومتوّسط مختلفة، لعّل أهمَّ
[ٕٖ]

وٌذكر وجدي بن محّمد، الذي شارك فً  
ٌة  ٌّ ٌّة لـ"تكوٌن القادة الشباب" فً تونس، ونّظمْته منّظمٌة أمٌرك أحد الملتقٌات التدرٌب

ٌّة مشتركة،" هً "البحث عن أرض
[ٕ1]

كٌف َوجد نفَسه ذاَت سهرٍة حول مابدة مع  
ٌُعلَن عن وجودهم. وما  ا( لم  ًٌّ الداخل طبعا ٌٌّن )من غٌر فلسطٌن مشاركٌن إسرابٌل
ٌٌّن آخرٌن عن "حّقهم فً المشاركة!" وقد  فاجؤه أكثر هو دفاُع أعضاء فلسطٌن

."استنتج أّن المنّظم ًّ رهم ضمن الوفد "الفلسطٌن ٌَّتهم وتمرِّ  ة تخفً هو

ٌّون أنفَسهم مع  وال ٌتوقّف األمُر عند التظاهرات التً ٌجد فٌها مشاركون تونس
ٌّات" أو  ٌّات تّدعً "الدفاَع عن األقلّ صهاٌنة. بل اسُتغّل الوضُع الجدٌد لبعث جمع

أجل تسوٌق خطاب البحَث فً "تارٌخها وتراثها،" على ٌد بعض المرتِزقة من 
ا، خًلل معركة عرض المتصهٌن مٌشال بوجناح،  ًٍّ واضح. وقد رأٌنا مإّخرا تطبٌع
ٌّات للدفاع عن العرض، متهّمةا مناهضً  كٌف انبرْت ربٌسُة إحدى هذه الجمع
ٌّة بتصرٌحاتها  ٌّة،" وكٌف احتفت وسابُل اإلعًلم الصهٌون التطبٌع بـ"معاداة السام

الجوفاء.
[ٕ5]

ولألسف تصبح مهّمُة هإالء المرتِزقة أسهَل عندما ال ٌقتصر الدعُم  
ٌّة، بل تحظى بدعم معنوّي  ٌّة والصهٌون الذي تتلقّاه على المإسّسات والسفارات الغرب

ماعة سلطة أوسلو.من ج
[ٕ6]
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ا ًٌّّ  عن األسباب وآفاق مناهضة التطبٌع تونس

فهم أّن انتعاش مسار التطبٌع، ب ٌَ مًلمحه ال ٌحتاج المرُء إلى الكثٌر من الفطنة كً 
ًّ الجدٌد فً تونس. ففً ظّل  "الناعمة" الجدٌدة، هو انعكاس مباشر للوضع السٌاس
ٌّة  ٌّة، تنفِّذ بكّل حرٍص إمًلءاِت المراكز اإلمبرٌال ٌّة كمبرادور سٌطرة نخبة برجواز
ٌّة، ال ٌمكن توقُّع غٌر هذا التواطإ المفضوح من السلطة  ٌّة الدول وأذرِعها المال

ٌّة الحاكمة ًّ السٌاس ًّ فً مراكز القرار السٌاس علم مدى النفوذ الصهٌون ٌَ . فالجمٌع 
ٌّة، الذي بدأ منذ  ٌّة العرب ٌّة. كما أّن مسار تروٌض االنتفاضات الشعب ًّ الغرب والمال

ًّ ٕٔٔٓالعام  ا عبر مزٌٍد من تكرٌس التخلًّ عن منطق التوّحد القوم ، ٌمّر حتما
، وعن الموا ًّ ًّ والتضامن الجنوب .واإلقلٌم ًّ  جهة مع العدّو الصهٌون

ٌّة ذات  ٌّة، وتراُجع الفكر النقدّي والحركات السٌاس ففً ظّل سٌادة القٌم االستهًلك
ًّ ومناهضة التطبٌع،  ٌّاٌت، كدعم النضال الفلسطٌن ٌّة، تصبح بدٌه المشارٌع الجذر

ا من المقاومة الشاقّة.  ضربا

ة المالَحظة فً الفترة األخٌ ا ومن الصعوبات الُمستجدَّ رة ما ٌمكن اعتباُره أثرًّ
ًّ لـ"حركة مقاطعة إسرائٌل وسحب االستثمارات منها وفرض  ا للنجاح العالم ًٌّّ جانب

ا  .(BDSالعقوبات علٌها" ) ًٌّّ إذ صار البعُض فً تونس، ومنهم مثّقفون، ٌتبّنى آل
ا من  ًّ فً تونس، عوضًّ ا موقَؾ المقاطعة حٌال الحضور الصهٌون ًٌّّ وسطح

نا خالل الجدال األخٌر حول عرض بوجناح  –تجرٌمه المطالبة بمنعه و ٌْ  –كما رأ
ٌُعتبر الصراع مع  ًّ حٌُث  وكأّن األمر ٌتعّلق بحدٍث فً أوروبا، ال فً العالم العرب

ٌّة مسألة وجود بل إّن أحد الفّنانٌن الشباب رفض فً نقاش معه تبّنً  .الصهٌون
ًْ الفنّ  ا بموقف  المطالبة بإلغاء العرض بدعوى "احترام حّرٌت ٌا واالختٌار،" مكتف

ا أّن   BDSمقاطعة العرض، وسؤلنً: "متى ٌصٌر عندنا  فً تونس؟" معتقدا
األخٌرة تكتفً بالمقاطعة وال تناهض التطبٌع ــــ وهو أمر خاطا.
[ٕ1]

 

ٌّة  ورغم ذلك نجح مناهضو التطبٌع فً تونس فً تحقٌق عدد من االنتصارات النسب
ن فً استصدار حكٍم  ٌْ ٌّة "قاوْم" قبل سنت فً السنوات األخٌرة. منها نجاُح جمع
ٌّة" كانت تنّظمها بعُض وكاالت األسفار إلى القدس  ًّ ألغى رحًلت "سٌاحة دٌن قضاب

المحتلّة.
[ٕ8]

ٌّة لمقاطعة ومناهضة التطبٌع مع الكٌان   كذلك نجاُح "الحملة التونس
ٌٌّن باالنسحاب من مهرجان  ٌٌّن التونس " فً إقناع عدد من السٌنماب ًّ الصهٌون

لًلحتفاء بـ"السٌنما  5ٕٔٓوكارنو )سوٌسرا(، الذي َخّصص دورَة سنة ل
ٌّة." االسرابٌل
[ٕ9]

ا النجاُح فً إلغاء عرض فٌلم  المرأة  )أو لمرأة األعجوبةا ومإّخرا
ٌّة  (الخارقة ٌٌّة سابقة، إثر تحّركات طًّلب ٌٌّة إسرابٌل الذي تإّدي دوَر البطولة فٌه جند

ٌٌّة رفعتها "حركةُ  ٌّة. تلَتها قض الشعب" القوم
[ٖٓ]

 

ٌّة المهّمة التً عرفتها معركُة عرض بوجناح،  هذه االنتصارات، وكذلك الحرك
، وذلك عبر مزٌد  ٌّة تصعٌد حركة مناهضة للتطبٌع فً تونس مستقبًلا تنببان بإمكان
ٌّة )لجنة دعم  ٌّة الفلسطٌن من تشبٌك جهود الناشطٌن فً مختلف جوانب دعم القض

ٌّة "قاوم،" األطراف جورج إبراهٌم عبد هللا، حملة المقا طعة ومناهضة التطبٌع، جمع
ا عبر مزٌد من ربط النضال  ٌّون، الخ( وخصوصا ٌّون والمثّقفون التقّدم ٌّة، النقاب الشباب
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ٌّة  ، فً صفوف أبناء شعبنا، ضّد النٌولٌبرال ًّ من أجل فلسطٌن بالّنضال الٌوم
 واالستعمار والهٌمنة بمختلف أشكالها.

 تونس

 

ٌّة لمقاطعة ومناهضة التطبٌع مع الكٌان  [ٔ] بٌان الحملة التونس
 ًّ   https://lc.cx/qGem الصهٌون

ٌّة فً تونس، [ٕ] أنظر الكتاب  للمزٌد من التفاصٌل عن تارٌخ الحركة الصهٌون
ًّ فً تونس  للمإّرخ الهادي  918ٔ-891ٔالمهّم: النشاط الصهٌون

 (.98ٕٔدار محّمد علً الحاّمً للنشر،   )تونس: التٌمومً

ٌّة [ٖ] ا  تارٌخ الزٌارة الُمجَهضة. على تختلف المصادر التونس إاّل أّن مصدرا
ا ٌشٌر إلى وقوع الحادثة سنة  ٌاّ ا أكادٌم ٌاّ ًّ 9ٖٕٔصهٌون . وقد لعب خًللها الصحف

، الشاذلً خٌر هللا، وصحٌفُته ًّ ا  صوت التونس دورا
ا. ٌاّ   https://lc.cx/cRQfمحور

ا  [1] ا عن نفسه إثر احتجاجات على تعٌٌنه وزٌرا الجهٌناوي مدافعا
ٌّة:  https://lc.cx/cbQt للخارج

ا الكاتب العاّم السابق لنقابة التعلٌم الثا [5] ِهم  نوّي أحمد الكحًلوي، الذيتحدٌدا اتُّ
 بتنظٌم التحّرك، فحوكم وُسجن ثًلث سنوات وُطرد من عمله.

[6]  https://lc.cx/cb2V 

ا ألبرز التحّركات التً عرفتها تونس خًلل تلك  [1] ٌّدا ا ج بٌان ٌحتوي تلخٌصا
 https://lc.cx/cavV الفترة

[8] https://lc.cx/cRTo  

ًّ الحبٌب القزدغلً وعبد الحمٌد األرقش، اللذان  [9] من أبرزهم الثناب
ٌّة فً ٌدّرسان  مّنوبة. فً جامعة اآلداب والعلوم اإلنسان

ٌّة وحول تارٌخ التطبٌع فً تونس، ٌرجى  [ٓٔ] للمزٌد من التفاصٌل حول هذه القض
ٌّمة لألستاذ منٌر السعٌدانً وعنوانها "ال لجبهة المطبِّعٌن  االطًّلع على الدراسة الق

ا فً نشرها على حلقات فً ملحق فً تونس." وقد مّدن ً بها مباشرةا. لكّنه بدأ مإّخرا
ًّ للشغل. جرٌدةالشعب فً "منارات"  التابعة لًلتحاد العاّم التونس

ٌّاطً. كابٌتالٌس، شهرهم رضا الكافً، صاحب موقعومن أ [ٔٔ] ٌّس الخ  وخم

[ٕٔ] https://lc.cx/cRyD  

[ٖٔ] https://lc.cx/cRvm  

[ٔ1] https://lc.cx/cDZk  
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https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref5
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref6
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://lc.cx/cb2V%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672798000%26amp;usg%3DAFQjCNHMEWsSROQeL7Rg1l7zCmORbBw-OA&sa=D&ust=1505658672886000&usg=AFQjCNG8ICz1eJo_CtbAvKx9cnGoKKKbXQ
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref7
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://lc.cx/cavV%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672798000%26amp;usg%3DAFQjCNEXHQnukJAg546h_B5PzAt-fH4tnQ&sa=D&ust=1505658672886000&usg=AFQjCNEtZnsxIbr32mFw396MadXDjXXU5Q
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref8
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://lc.cx/cRTo%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672799000%26amp;usg%3DAFQjCNEDuqNImeA66XuWZt2l4itK5Om3uA&sa=D&ust=1505658672886000&usg=AFQjCNHidJ-MyLmcxt7dX20EzHQG0tkoAw
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref9
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref10
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref11
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref12
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://lc.cx/cRyD%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672801000%26amp;usg%3DAFQjCNHDk_47V8XLC8qPH3rM30eBn85lbg&sa=D&ust=1505658672887000&usg=AFQjCNEX0sMFBZB2pbRkuT2_RFLC-SCelw
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref13
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://lc.cx/cRvm%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672801000%26amp;usg%3DAFQjCNHmc72-GxZB8qvouOSzAQlehramjA&sa=D&ust=1505658672887000&usg=AFQjCNH8riYlm7Pn7BPPUEOrHW9sqpD6QA
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref14
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://lc.cx/cDZk%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672802000%26amp;usg%3DAFQjCNGN5X-YiJ4l2E1gv-JgMhzBRCRs2A&sa=D&ust=1505658672887000&usg=AFQjCNFlnfp4gb9S0-qi0KxVVYV2fTT-gw
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[ٔ5] https://lc.cx/cDiQ  

[ٔ6] https://lc.cx/cH5z إلى ربٌس  حول ًّ رسالة من ربٌس البرلمان األلمان
ا بعزل تونس ا مبّطنا ، وتضمّنْت تهدٌدا ًّ نّص دستوُرها على  إذا المجلس التؤسٌس

 تجرٌم التطبٌع.

ابتًلف تقوده "النهضة،" التً تبّوأ أمٌُنها العاّم حّمادي الجبالً رباسَة  [1ٔ]
ٌَعضدها فٌه حزبان: ٌّة،" بزعامة منصف  الحكومة، و "المإتمر من أجل الجمهور

ٌّة، و"التكّتل من أجل العمل والحّرٌات،" بزعامة  ا للجمهور المرزوقً ربٌسا
. ًّ ا للمجلس التؤسٌس  مصطفى بن جعفر ربٌسا

ٌّة، والثانً نّواُب  [8ٔ] قدّم األّول نّواُب "حركة وفاء" خًلل المرحلة التؤسٌس
ٌّة" فً البرلمان المنبثق عن انتخابات دٌسمبر   .1ٕٔٓ"الجبهة الشعب

[ٔ9] https://lc.cx/cH7k  

[ٕٓ] https://lc.cx/cH8E  

[ٕٔ] https://lc.cx/cH2r  

[ٕٕ] https://lc.cx/cHbm  

ا منذ انط [ٖٕ] ٌّا ا. بل بدأ تدرٌج ا تماما ًلق "مسار وهذا األمر فً الحقٌقة لٌس جدٌدا
، خًلل مشاركتً سنة 991ٔبرشلونة" سنة  ًّ ، ٖٕٓٓ. وعلى المستوى الشخص

ًّ التقّدمً" )سابقاا(، فً مإتمر لـ "الشبكة  باسم شباب الحزب "الدٌمقراط
بتً أحُد المشاركٌن، الذي  ٌْ " فً بارٌس، أثار ر ًّ األورمتوّسطٌة للشباب الُمواطن

ًّ وأخرى كإسب . واكتشفُت الحقاا )إثر تثّبتً من العناوٌن تاّرةا ٌقّدم نفَسه كفرنس ًّ ان
ٌّة وبحثً على اإلنترنت( أّن األمر ٌتعلّق بمسإول فً إحدى المنّظمات  اإللكترون
ٌّة فً أوروبا. وجدٌٌر بالّذكر أّن أحد المنّظمٌن الربٌسٌن لهذا اللقاء  ٌّة الصهٌون الطًّلب

ا  ٌاّ سابقاا، وتحّول الٌوم إلى مستشار هو نور الدٌن بن تٌشة، الذي كان مناضًلا ٌسار
ًّ للباجً قابد السبسً.  سٌاس

ٌّا تؤّسستْ  [1ٕ] ٌّة فً سٌاق "الحرب الباردة" فً ثمانٌن ت القرن هذه المنّظمة األمرٌك
ٌّة، جون  ٌّة األمرٌك الماضً، على ٌد عنصر المخابرات السابق، فً وزارة الخارج
ٌُعّد "الصراُع  ا  ماركس. واشتغلْت منذ ذلك الوقت فً مجال "صناعة السًلم." وطبعا
" إحدى أهّم  ًّ ًّ ــــ الصهٌون العرب

أولوٌاتها.
https://en.wikipedia.org/wiki/Search_for_Common_Ground

  

[ٕ5] https://lc.cx/c9NT  

بوجناح، تلّقت  على سبٌل المثال: فً أوج معركتنا ضّد عرض المتصهٌن [6ٕ]
ٌّة  ًّ محّمد المدنً، عضو اللجنة المركز ٌّةا من الفلسطٌن ٌّة أقلٌّات هد ربٌسُة جمع
." وتتمّثل هّدٌة  ًّ لحركة فتح وربٌس "لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرابٌل

https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref15
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://lc.cx/cDiQ%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672803000%26amp;usg%3DAFQjCNFyUtMHU8B6EKwjD0-Qop1KbMUB_w&sa=D&ust=1505658672887000&usg=AFQjCNE8SOJqmiQXRRvtzOj-UEDmPdQ1kg
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref16
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://lc.cx/cH5z%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672803000%26amp;usg%3DAFQjCNG3bBpIJ1nPJEj8-4vfnNXlfTxiVw&sa=D&ust=1505658672887000&usg=AFQjCNFLLqDYiTNrvNxYGDAihPrdpN3DDw
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref17
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref18
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref19
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://lc.cx/cH7k%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672804000%26amp;usg%3DAFQjCNFhov-C9c0Inlf5qf4cJU82MoawGg&sa=D&ust=1505658672887000&usg=AFQjCNGN5m7n-Ws1UuehjQ9E8NhN8MvXgA
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref20
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://lc.cx/cH8E%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672805000%26amp;usg%3DAFQjCNEVhf4EYpgZzQUCesEOIXy4b000fg&sa=D&ust=1505658672887000&usg=AFQjCNFN_GnpLDF29-nhGfkQ-rvhCrxYbw
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref21
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://lc.cx/cH2r%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672805000%26amp;usg%3DAFQjCNGt_-30yD75LuvGvIFiJ6M-C4ntSQ&sa=D&ust=1505658672888000&usg=AFQjCNG3v7dKkH_f4r-LrE7Cech5J1R0dA
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref22
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://lc.cx/cHbm%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672806000%26amp;usg%3DAFQjCNHFosVq0JAz2CndeZOwnuCEkgBsog&sa=D&ust=1505658672888000&usg=AFQjCNFxQoFq2nzhmR2QThR3XsXJTtrsUQ
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref23
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref24
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://en.wikipedia.org/wiki/Search_for_Common_Ground%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672807000%26amp;usg%3DAFQjCNHeHIfKp6K2agzpUdgKPiKtQb9pjg&sa=D&ust=1505658672888000&usg=AFQjCNFxjGUIQnU76o0RKI56BqDOn5NdgQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://en.wikipedia.org/wiki/Search_for_Common_Ground%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672807000%26amp;usg%3DAFQjCNHeHIfKp6K2agzpUdgKPiKtQb9pjg&sa=D&ust=1505658672888000&usg=AFQjCNFxjGUIQnU76o0RKI56BqDOn5NdgQ
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref25
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://lc.cx/c9NT%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672808000%26amp;usg%3DAFQjCNGL3TaSDhj995oIIZvysE1hURQf5g&sa=D&ust=1505658672888000&usg=AFQjCNF16nhjcJ55VeUNOz9Mur9wg5mmMw
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref26
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ًّ )...( عضو اّتحاد الكّتاب فً " المناضل الفتحاوّي" فً كتاب لـ "صدٌقه اإلسرابٌل
ٌّة  ٌّنه بإهداء لطٌف إلى "اآلنسة ٌمٌنة ثابت المحترمة" )ربٌسة الجمع إسرابٌل،" ز

 المذكورة(. وقد نشرته األخٌرة بكّل فخر على صفحتها فً فٌسبوك.

فً فلسطٌن كلَّ أشكال التطبٌع مع العدّو الصهٌونً.  ترفض قٌادة هذه الحركة [1ٕ]
ا، لكّنه ٌقتصر على  رأًٌ، للتطبٌع، لكونه فً غٌر مكتمل وهً تقّدم تعرٌفاا واضحا

مناطق السلطة  إلى دون الحدٌث عن زٌاراتهم من ابٌل"ذكر زٌارة العرب لـ"إسر
ٌّة "المنّسقة" مع االحتًلل. ٌّة  الفلسطٌن كما أّنهٌقتصر على إدانة األنشطة الدول

ٌّة لكّنه ٌسهو ٌّة. ومع التطبٌع أّن  عن ذكر مسؤلة دخول الصهاٌنة الى البلدان العرب
فإّنه ٌمكن القٌاُس على ما  حاجة إلى المزٌد من التحٌٌن والتدقٌق، فً هذا التعرٌف

 ًّ تضّمنه من مبادئ واضحة الستنتاج وجوب رفض كّل أشكال الحضور الصهٌون
. ًّ   https://lc.cx/c9KX فً تونس وغٌرها من أقطار الوطن العرب

[ٕ8] https://lc.cx/c96M  

[ٕ9] https://lc.cx/c9u2  

[ٖٓ] https://lc.cx/c9LP  

-------------------------------------------------------------- 

ٌّة و المقاومة  ساحة مواجهة بٌن الصهٌون

 )مقال من ملف(

 فٌصل محٌمدي

ًّ فً تونس، فإّنه ًّ ــــ الصهٌون سرعان ما  كلّما َخَفَت النقاُش حول الصراع العرب

ٌّة فً  ٌعود لٌتصّدر اهتماَم الرأي العاّم بمجّرد تصاعد وتٌرة االعتداءات الصهٌون

ٌّة على التطبٌع مع الكٌان  ٌّة، أو بمجّرد إقدام السلطة التونس فلسطٌن واألراضً العرب

. وهكذا تصبح تونس ساحَة مواجهٍة بٌن أنصار التطبٌع والرافضٌن له.  ًّ الصهٌون

ستدّل كلُّ  ٌَ ٌّة و طرف بحجج عدٌدة: فإذا حاجج األّول بؤّن مواجهة الصهٌون

ْجنوا من النضال ضّدها  ٌَ ومقاطعَتها ومحاصرَتها ال طابَل منها، وأّن العرب لم 

سوى التخلّف عن ركب "الحداثة" و"التقّدم" والتشجٌع على نشر خطاب "التحرٌض 

ٌّة عقٌدة على الكراهٌة ونبذ التسامح،" فإّن االتجاه الثانً ٌإّكد  أّن الصهٌون

ًّ اغتصب أرض فلسطٌن وشّرد شعَبها  ٌّة، وأّن الكٌان الصهٌون ٌّة عنصر استعمار

، ولذلك وجب النضاُل ضّده، ال فً فلسطٌن فحسب، بل  ٌّة كافّةا وهّدد األراضً العرب

ا بحكم االنتماء إلى أّمة مضطَهدة واحدة  ا فً ذلك أٌضا ٌجب أن تكون تونس شرٌكا

 .المشترك وبحكم المصٌر

https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref27
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://lc.cx/c9KX%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672810000%26amp;usg%3DAFQjCNFqGfYWkyXGMhgTO6SGN6wEP3Klcg&sa=D&ust=1505658672889000&usg=AFQjCNEHf6FjFILi6UxOinpz57QPLaqxBw
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref28
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://lc.cx/c96M%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672811000%26amp;usg%3DAFQjCNG2xF6IAPzKyNlBYQlLEgHwPiYq9g&sa=D&ust=1505658672889000&usg=AFQjCNE6SMGPogwMqh6MQcMMuKKaieRLmA
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref29
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://lc.cx/c9u2%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672811000%26amp;usg%3DAFQjCNFNKLycbAvoyWP1WesjpMuO3vPFoQ&sa=D&ust=1505658672889000&usg=AFQjCNHG2eX6k8ax_MJu-1AaZ0R-KpM6iw
https://docs.google.com/document/d/15L2SqX3MhsDSSxRivDxgqz45py6S-RGetDiRC6hhMF0/mobilebasic#ftnt_ref30
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://lc.cx/c9LP%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1505658672812000%26amp;usg%3DAFQjCNH5rfH3cpuDsC2s7gyTpqDzAJxiSQ&sa=D&ust=1505658672889000&usg=AFQjCNHXvNrVR799TZ0p3E-yT7XggZyWpg
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هذه المواجهة لٌست جدٌدةا، بل قدٌمة منذ نهاٌة القرن التاسع عشر. لذلك من 
ٌّة فً تونس، وقٌاُس أثره طوال  الضرورّي رصُد مراحل نشاط الحركة الصهٌون

. ومن الضرورّي كذلك إبراُز القوى التً 956ٔفترة االستعمار المباشر وبعد العام 
ٌّة فً تون س، ألّن تونس لم تكن معزولةا عن مخّططات تصّدت للحركة الصهٌون

ًّ للٌهود" فً  ٌّة من أجل حشد الدعم لها تحت راٌة "بناء وطن قوم الحركة الصهٌون
 فلسطٌن.

*** 

ًّ األّول سنة  ، كما هو معلوم، منذ المإتمر الصهٌون ًّ  891ٔانطلق النشاُط الصهٌون
وقد عملت  [ٔ]والجزر. فً بازل )سوٌسرا(. ومّر بمراحل عدٌدة، تتراوح بٌن المدّ 

ٌّة، فً بداٌة وجودها فً تونس، على التغلغل فً أوساط التونسٌٌن  الحركُة الصهٌون
عّدون حوالً  ٌَ ألفاا مع نهاٌة القرن التاسع عشر. وٌنقسم  5ٓالٌهود، الذٌن كانوا 

 هإالء إلى طابفتٌن:

دٌنة الغرنة ( طابفة "القرانة" الذٌن ٌنحدرون من أوروبا )تعود تسمٌُتهم إلى مٔ
ًّ فً التجارة، شّكلوا عقبةا أمام  ٌّة(. وقد ُرّحلوا "ألّنهم، بتخّصصهم الوظٌف اإلٌطال
، وبعض  ٌّة. وقد اقتصر تواجُدهم على تونس العاصمة خاّصةا نمّو الطبقة البورجواز

ٌّة كسوسة وصفاقس، لتعاملهم التجارّي مع اوروبا." هإالء شّكلوا  [ٕ]المدن الساحل
 ةا مستقلّة، وُسّموا "جالٌَة المنفى."وحداٍت سكنٌّ 

( أّما الطابفة الثانٌة فهم تونسٌون منذ عهود قدٌمة، وٌنتمً معظُمهم إلى طبقات ٕ
ا وافرةا من الحّذابٌن  ٌٍّة دنٌا، وٌشتغلون فً مهٍن عدٌدة، إذ نجد أعدادا اجتماع

 واإلسكافٌٌن وباعة السّكر.

ٌن والٌهود فً تونس آنذاك حّددها العامُل تجدر اإلشارة إلى أّن العًلقة بٌن المسلم
. فهناك  ًّ ًّ إاّل كموقف طبق االقتصادّي: "إّن أّي ٌهودّي ال ٌدخل الفضاَء االجتماع
ٌهوديُّ "الحارة"المضطَهد على ٌد غٌره من الٌهود وعلى ٌد بعض المسلمٌن؛ 

ًّ المضطِهد لغٌره من الٌهود والمسلمٌن؛كما أّن هن اك من وهناك الٌهودّي الغرن
ٌّة."  [ٖ]الٌهود َمن تقلّد مناصَب هاّمةا فً الدولة التونس

ًّ إلى  أّما العًلقات باألوروبٌٌن زمَن السنوات األولى من دخول االستعمار الفرنس
ل ذلك، فقد اّتسمت بالتوتر، وبلغْت حّد التصادم، إذ رأى األوروبٌون فٌهم  ٌْ تونس وقب

ا لهم على التجارة، وهو ما جعل ا لرأسمالٌٌن الفرنسٌٌن ٌهاجمونهم فً العدٌد منافسا
 من المنابر والصحف بهدف الحّد من نشاطهم االقتصادي.

ا أّن  ٌّة من وضع أقدامها فً تونس، خصوصا هذه العوامل مّكنت الحركَة الصهٌون
ٌّة التً كانوا  ٌَّة الفرنس ٌّة فً تونس لم تمنح الٌهوَد التونسٌٌن الجنس السلطات الفرنس

 لٌها، ولم تمنحهم طلَب االحتكام إلى محاكمها.ٌتطلّعون إ

*** 
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ًّ فً تونس بعد العام  ًّ صهٌون فشلت المحاوالُت األولى لتؤسٌس كٌان تنظٌم
ٔ891 ًّ ًّ الفرنس ، وكان قابلاير علّوش، الذي ربطْته عًلقاٌت وطٌدة بالصهٌون

 التنظٌم. برنار الزار، من الرموز التً ساهمْت مساهمةا فّعالة فً محاولة بعث هذا

ٌّة فً تونس آنذاك فً توسٌع هامش دعاٌتها  ومع ذلك شرعت الحركُة الصهٌون
وكسب أنصار جدد، وذلك عبر تؤسٌس جرابد وعقد ندوات .كما أْولى المإتمُر 
ا بتونس. وُتّوج هذا الجهُد بتؤسٌس أّول تنظٌم  ا كبٌرا ًّ الثانً اهتماما ًّ العالم الصهٌون

ًّ فً تونس سنة  "االغودات صٌون،" الذي تحّصل على رخصة  ،9ٔٔٔصهٌون
ٌّة، ، وكانت له نشرةٌ شهر ًّ . هذا وقد شهد هذا التنظٌم صوت صٌون للعمل القانون

ٌّنٌن والًلبكٌٌن، انتهى بانقسامه إلى تنظٌمٌن. كما شهدت  خًلفاٍت داخله، بٌن المتد
ها: "ترهام صٌون" فً سوس ٌّة أخرى، أهمُّ ة، و"وها البًلد والدَة تنظٌمات صهٌون

 [1]صٌون" فً صفاقس.

ٌّة األولى، فإّنه انتعش مع  ٌّة فً أوابل الحرب العالم لبن خمد نشاُط الحركة الصهٌون
(، فتكاثرْت تنظٌماُتهم وتضاعفْت جرابُدهم ومنابُر 9ٔ1ٔصدور وعد بلفور )

ٌّة  ٌّة منحصرةا فً بعض األوساط البورجواز دعاٌتهم. لكْن "بقٌت الحركُة الصهٌون
ٌّة."الصغ ا فً األوساط البرولٌتار ٌّا ثّم ازداد زخُم نشاط  [5]ٌرة والمتوّسطة، وثانو

ٌّات بسبب عوامل عدٌدة،  ٌّات وبداٌة الثًلثٌن ٌّة مع بداٌة العشرٌن الحركة الصهٌون
ٌّة التً غرقْت فٌها البًلد، إذ رأى  ٌّة واالجتماع منها ما ٌتعلّق باألزمة االقتصاد

إرساء وطن لهم فً فلسطٌن سٌجّنبهم هذه الصعوبات  المتعاطفون من الٌهود أنّ 
ا من العام  ، 9ٖ1ٔوٌقٌهم شرَّ االزمات .كما أّن إٌقاف فرنسا لسٌاسة التجنٌس بدءا

ووصوَل هتلر إلى السلطة فً ألمانٌا، قّوٌا من موجة انضمام الٌهود إلى الحركة 
ٌّة.  الصهٌون

ا، فً  إاّل أّن هذه الموجة سرعان ما تراجعْت تحت تؤثٌر ٌّة تتمّثل، أساسا عوامل عالم
ٌّة" إلى السلطة فً فرنسا. وقد أّدى ذلك إلى انقسام الحركة  صعود "الجبهة الشعب
ٌّة وأوروبٌة فً تونس أسهم فً  ٌّة فرنس الصهٌونٌة إزاءها. كما أّن تؤسٌس فروع فاش

ًّ الكبٌر تجاه االنتفاضة الفلسط ٌّة الكبرى ذاك التراجع. إضافةا إلى أّن المّد الشعب ٌن
ٌّام  9ٖ6ٔسنة  ا من الٌهود فً تونس "ٌمٌلون إلى االعتقاد بؤّن أ جعل جزءا

ٌّة بفلسطٌن أصبحْت معدودة."  (6)المستوطنات الصهٌون

ٌّةا عند  ٌّة فً تونس قفزةا نوع . فقد حقّقت الحركُة الصهٌون لم ٌدم هذا التراجُع طوًٌلا
حتًلل النازّي لتونس، وما نجم صعود حكومة فٌشً إلى الحكم فً فرنسا، ومع اال

تجدر اإلشارة إلى  [1عنه من اضطهاد كبٌر للٌهود ثم اإلعًلن عن قٌام "اسرابٌل."]
ٌّة سّهلْت هجرَة الٌهود نحو فلسطٌن بعد سقوط  ٌّة الفرنس أّن السلطات االستعمار
ٌّة مّثلتْ  ٌّة، فكان من نتابج ذلك تؤسٌُس مستوطنة صهٌون  حكومة فٌشً وهزٌمة الناز

ٌّة، وُسّمٌت "موشاف رٌقافٌم"  عشرون عابلةا من ٌهود مدٌنة سوسة ركٌزَتها األساس
 .911ٔفً سنة 

ًّ بٌن العامٌن  هذا وقد بلغ عدد الٌهود الذٌن هاجروا من تونس نحو الكٌان الصهٌون
ا. 6ٕ5ٕٓ: 951ٔو 918ٔ  شخصا
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*** 

ٌّات، نشؤْت عًلقات بٌن سٌاسٌٌن تونسٌٌن ومسإ ولٌن فً الكٌان مع بداٌة الخمسٌن
. وهذه العًلقات أبرزْتها كتاباٌت عدٌدة، من بٌنها سلسلُة مقاالت صدرْت  ًّ الصهٌون

ٌّة فً العام  القدس فً جرٌدة تحت عنوان "إسرابٌل والعرب" موّقعةا  1ٕٓٓاللندن
باسم "الطاهر األسود." وقد أثارت هذه المقاالت نقاشات كبرى، فاضطرَّ أحمد بن 

لسابق فً فترة حكم بورقٌبة، إلى تقدٌم شهادته، التً ُنشرْت على صالح، الوزٌُر ا
ٌّة(. الشروق حلقات فً جرٌدة  التونس

أفادت هذه المقاالت، وغٌُرها من الدراسات، أّن الهادي األدغم، وهو أحُد القٌادات 
ممثًِّلا عن  95ٕٔ/5/6ٕالبارزة فً الحزب الحّر الدستورّي الجدٌد، التقى فً 

ًّ فً األمم المتحدة. كما دعا الحبٌب بورقٌبة، فً حوار له فً الكٌان الصه ٌون
؛ وجاء ذلك  لوموند جرٌدة ًّ ٌّة، إلى عقد تسوٌة بٌن العرب والكٌان الصهٌون الفرنس

، سنة  ًّ ، وفً لقاء آخر له 951ٔأثناء لقابه اٌستمان، ربٌَس المإتمر الٌهودّي العالم
ًّ فً بارٌس.مع سفٌر الكٌان الصهٌ 956ٔفً شهر فٌفري   ون

ٌّة والوفود الصهٌونٌة. فالتقى الحبٌب بورقٌبة  تواصلت العًلقات بٌن السلطة التونس
ٌّاا من أجل 965ٔاالبن، وكان آنذاك وزٌَر الخارجٌة، فً مارس  ا أمرٌك ٌّا ا رسم ، وفدا

ا لدى فرنسا من أجل  ٌّة، والتوّسط أٌضا التوّسط لدى الصهاٌنة لشراء الخمور التونس
ٌّة. وأثمرْت هذه الجهود عن إرساِء قناِة تقدٌم م عونات وقروض للسلطة التونس

، عبر سفٌر تونس فً بارٌس،  ًّ ٌّة والكٌان الصهٌون اّتصاٍل دابمة بٌن السلطة التونس
ًّ فً  ٌّة، والسفٌر الصهٌون ا للخارج محمد المصمودي، الذي أصبح فٌما بعد وزٌرا

 بارٌس، والتر إٌتان.

 

*** 

ٌّة بٌن الطرفٌن بسبب طواَل السبعٌنٌّ  ٌّات تراجعت العًلقاُت الرسم ات وبداٌة الثمانٌن
ًّ فً تونس رافٍض لهزٌمِة  ٌّار شعب ٌّة كامب دٌفٌد التً  961ٔتصاعد ت والتفاق

 ًّ ًّ الفلسطٌن ا بسبب انتشار العمل الفداب ، وأٌضا ًّ وقّعها السادات مع الكٌان الصهٌون
ٌّة فً ٌّات الثورة الفلسطٌن ٌٌّن  وانتشار أدب صفوف واسعة من الطلبة والمثقّفٌن والنقاب

ٌٌّن.  والمناضلٌن التونس

ٌّات ونهاٌته، شهدْت تونس حدثٌن بارزٌن نجحا فً تعببة  وبٌن منتصف الثمانٌن
ٌّة فً آٍن واحد: ًّ والسلطة التونس  الشارع ضّد الكٌان الصهٌون

ٌّة على حّمام الشّط فً تونس، وخلّفْت شهدأ ء وجرحى، ما ( الغارة الصهٌون
. ًّ  اضطّر السلطَة إلى اتخاذ خطوٍة ضعٌفة الستٌعاب الغضب الشعب

( واعتًلء بن علً 981ٔأما الحدث الثانً ، فقد وقع بعد انقًلب السابع من نوفمبر )
ًّ واغتال المناضل  ًّ إلى التراب التونس الُحكَم. فقد تسلَّل الكومندوس الصهٌون
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ًّ خلٌل الوزٌر )أبا جهاد هْت هنا شبهُة التوّرط والتعاون بٌن الفلسطٌن (. وقد ُوجِّ
. ًّ ٌّة والكٌان الصهٌون ٌّة التونس  بعض األجهزة األمن

*** 

ٌّة ٌإّكد أّن خٌار  ٌّة واإلسرابٌل ٌّة التونس إّن رصدنا لهذه المحّطات من العًلقات الرسم
ًّ ــــ الصهٌو ٌّة إزاء الصراع العرب ًّ لم ٌكْن االستسًلم الذي اتبعته السلطُة التونس ن

ا، بل ركٌزةا من ركابز الُحكم فً تونس؛ كما أّنه ٌجلو وظٌفَة السلطة  ا طاربا خٌارا
ٌّة ومصالحها. لقد تحّركْت تلك القٌادات، سواء فً خضّم  إزاء القوى االستعمار
ٌّة "ضمن األفقٌن التالٌٌن: أفقه ]المقصود: الحزب الحّر الدستورّي  الحركة الوطن

ًّ الناتج عن قناعته الجدٌد بزعامة بور ، وأفقه الجغراف ًّ ًّ الوسط قٌبة[ االجتماع
ٌّة"."  [8]بوجود "أّمة تونس

*** 

ًّ فً تونس اصطدم، منذ نهاٌة القرن التاسع عشر، بموجة  على أّن النشاط الصهٌون
ضة على النضال ضّده، ففضحْت  ًّ والمحرِّ من المقاومة الرافضة للمشروع الصهٌون

ٌَّته وجوهَره المُ  عادي لتحّرر الشعوب فً منابر عّدة، وكشفت ارتباَطه رجع
َع العدٌُد من المناضلٌن للكفاح المسلّح فً  ٌّة. ولهذا، تطوَّ بالمصالح االستعمار

 فلسطٌن المحتلّة.

، بدُء ربط خٌوِط التواصل  ًّ أسهم فً تبلور هذا الوعً، فً فلسطٌن والوطن العرب
ٌّاراٍت داخل الحركة الو ٌّاٍت وت ٌّة فً تونس ونظٌرتها فً المشرق بٌن شخص طن

؛ هذا إضافةا إلى اإلحساس باالنتماء الواحد واالشتراك فً المصٌر. سنحاول  ًّ العرب
 هنا أن نرصد أهّم المحّطات التً تإّكد ما ذهبنا إلٌه:

، سافر األمٌن العاّم للحزب الدستورّي القدٌم، عبد العزٌز 9ٕ1ٔــــ فً سنة 
فً القدس. وقد وّطد  فالتقى الحاّج أمٌن الحسٌنً، واستقّر الثعالبً، إلى فلسطٌن، 

ًّ العاّم فً  هناك عًلقاته بمناضلٌن عرب ُكثر، ما جعله ٌشارك فً المإتمر اإلسًلم
ًّ والحركة 9ٖٔٔالقدس ) ( بهدف حشد الّدعم لفلسطٌن ضّد االنتداب البرٌطان

ٌّة.  [9]الصهٌون

، لسان الشعبو الوزٌرو الزهرة حف، كـــــ صدرْت مقاالٌت كثٌرة فً عدٍد من الص
ًّ فً فلسطٌن وضّد مطامع  تدعو إلى تصعٌد الكفاح ضّد االنتداب البرٌطان
ٌّة فً استٌطانها. كما ُعقَد الكثٌر من الندوات والمحاضرات، من أبرزها  الصهٌون
ٌّة تحت عنوان  ٌّة الخلدون محاضرةٌ للشٌخ محمد الفاضل بن عاشور على منبر الجمع

ًّ للعرب." وقد كان لهذه المحاضرة دور بارز فً التعرٌف "فلسط ٌن الوطن القوم
ًّ والمشروع  بتارٌخ فلسطٌن وإٌضاح الترابط بٌن االستعمار البرٌطان

[. ًّ  [ٓٔالصهٌون

ٌّات.  ٌّة فً الثًلثٌن ٌّةا ضخمة نصرةا لًلنتفاضات الفلسطٌن ـــــ شهدْت تونس هّباٍت شعب
ٌّون بالشهداء ا ٌٌّن الثًلثة، عطا الزٌر ومحمد جمجوم وفإاد وتغّنى التونس لفلسطٌن

ٌّة. كما تصّدوا للعدٌد من المحاضرات  حجازي، الذٌن أعدمتهم السلطاُت البرٌطان
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ٌّة الزابرة. فقد شهدْت  التً ألقاها الصهاٌنة فً تونس، وللعدٌد من الوفود الصهٌون
ٌّة،  9ٖٕٔتونس أّوَل تحّرك جماهٌرّي ضخم سنة  ما اضطّر سلطاِت ضّد الصهٌون

ٌّة الى تونس. كما  ًّ إلى إلغاء زٌارة إحدى الشخصٌات الصهٌون االستعماِر الفرنس
أُجبرت على االنصٌاع إلى إرادة المتظاهرٌن فً إلغاء محاضرٍة كان سٌلقٌها 

ًّ لوٌز هالبان، فً   .99ٖٔ/6/ٔٔالصهٌون

ٌّة، وأنشبْت "لجنة إغاثة فلسطٌن  الشهٌدة" فً العام ــــ ُجمعت التبّرعات المال
ًّ أحمد بن مًٌلد، واشترك فٌها الحزُب الحّر 9ٖ6ٔ ، وُوضع على رأسها الشٌوع

 الدستورّي وطلبُة جامعة الزٌتونة الذٌن اعتمدوا شكَل اإلضراب عن الدراسة.

ا، إذ نّظم  ٌّا ًّ وامتّدت جماهٌر ٌّاُت المناهضة للمشروع الصهٌون ــــ توّسعت الفّعال
ٌّون تظاهر ٌّتٌن فً جانفً التونس ٌٌّن لفابدة  9ٖ8ٔتٌْن جماهٌر لمنع نشاطٌن دعاب

ًّ بعنوان ٌّة، تمّثلتا فً شرٌط سٌنماب ومحاضرة. وقد  األرض الموعودة الصهٌون
شارك فً هاتٌن التظاهرتٌن عدٌد غفٌر من الدساترة ، إاّل أّن الحبٌب بورقٌبة تبّرأ 

ا عًلقة حزبه بهما، ما  ٌا ٌّات ناف جعله محّط تشهٌٍر فً أوساٍط من هذه الفّعال
وقد كشف هذا الموقُف عن التباٌن الجذرّي فً المواقف إزاء فلسطٌن  [[ٔٔ]عدٌدة.

ًّ بٌن قٌادات الحزب الحّر الدستورّي القدٌم، وعلى رأسه عبد  والمشروع الصهٌون
 العزٌز الثعالبً، والحزب الحّر الدستورّي الجدٌد الذي تزّعمه الحبٌب بورقٌبة.

ًّ للشغل" سنة ــــ أ فً توسعة األنشطة  911ٔسهم تؤسٌس "االتحاد العام التونس
عون التونسٌون للكفاح  ًّ فً تونس. فقد ُنّظم المتطوِّ المناهضة للمشروع الصهٌون

آالف متطّوع، وكان للزعٌم فرحات حّشاد  ٖالمسلّح فً فلسطٌن، وبلغ عددهم قرابة 
 سطٌن.دور كبٌر فً تنظٌم صفوفهم ووصولهم إلى فل

ٌّة فً ارتفاع وتٌرة  ٌّة والصهٌون ًّ ضّد اإلمبرٌال ــــ أسهم تصاعُد النضال العرب
 ، ًّ ، الذي كان من أبرز مظاهره: تشابك النضاالت فً المغرب العرب ًّ الوعً الوطن
" تحت قٌادة عبد الكرٌم الخّطابً. فارتفع  ًّ وتؤسٌس "مكتب تحرٌر المغرب العرب

للكفاح المسلّح فً فلسطٌن وُسّهَل مرورهم إلى هناك  عدُد المناضلٌن الذٌن ذهبوا
عبر لٌبٌا ومصر. كما تكّونْت نواةٌ مسلّحة أسهَم أعضاإها فً مّد المقاومة فً 

ٌّة بعد العام  . إذ شهَدت 956ٔفلسطٌن بالمقاتلٌن. ولم تتوقّف هذه الَهّبات الجماهٌر
ا ل ٌّة مظاهراٍت ومسٌرات كثٌرة، وتوزٌعا لمناشٌر، وإنشاءا للعدٌد من البًلُد التونس

ٌّاٍر  ٌٌّن. وقد ساعد فً ذلك نموُّ ت ٌٌّن والمناضلٌن السٌاس اللجان من قَبل الّطلبة والنقاب
ٌّة، سواء داخله  ٌّة القْطر من الٌسار الجدٌد تصّدى بجرأة عالٌة للطروحات االنعزال

ٌّات، وذ ٌّات والثمانٌن ٌّات والسبعٌن ٌّة مسؤلة أو فً اّتجاه السلطة فً الستٌن لك على خلف
ًّ وترابط  ٌّة مضطَهدة،" فضًلا عن تًلزم النضال القْطرّي والقوم وجود "أّمة عرب

. ًّ ًّ والوطن  النضال الطبق

ٌّارات، ما أسهم فً الوعً بالترابط   والحّق أّن نقاشاٍت عدٌدة شقّت صفوَف تلك الت
، وفً اعتبار األنظمة الع ًّ ًّ والصهٌون ٌّة أنظمة عاجزة بٌن المشروع االمبرٌال رب

ٌّة. ولذلك فإّن إنجاز مهّمات التحّرر واالنعتاق  مستسلمة مرتبطة بالمصالح اإلمبرٌال
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ٌّة خاّصة حول  ٌّة المضطهدة. فلٌس ثّمة نظرة قوم تقع على عاتق الجماهٌر العرب
ٌّة قومٌة ٌّة حول قض ٌّة بل توجد نظرة طبق ٌّة قوم  قض

ٌّة فً فٌفر شعار "النضال ضّد  91ٕٔي )شباط( كما َرفعت الحركُة الطًّلب
ٌّة  ًّ فً العالم وعلى رأسها القض ٌّة ومساندة كافة حركات التحّرر الوطن اإلمبرٌال

ٌّة ٌّة.” الفلسطٌن ا من شعاراتها المركز  شعارا

*** 

 بناءا على ما تقّدم، ٌمكن أن نستنتج اآلتً:

ٌّة فً تونس بفترات جْزر ومّد، م ا فً ذلك ــــ مّر وجود الحركة الصهٌون تؤّثرا
ٌّة. ٌّة ودول ٌّة وعرب  بعوامل محل

ٌٌّن الٌهود. ثم حاولْت  ٌّة فً تونس فً أوساط البورجواز ــــ نشؤت الحركة الصهٌون
ٌّة الدنٌا.  كسَب شرابح من الفبات االجتماع

ٌّاراِتها المتعّددة. وتجدر  - ٌّة بالتناقضات التً شقّت ت تؤّثر نشاُط الحركة الصهٌون
أّن العًلقات بٌن الٌهود األوروبٌٌن والٌهود التوانسة والحركة  اإلشارة إلى

 ًّ ٌّة السّكان والٌهود، خضع وتؤثر بالوضع االجتماع الصهٌونٌة، والعًلقات بٌن بق
ٌّة لٌس على الرغم من التارٌخ بل فً صلب  . "فلقد عاشت الٌهود ًّ والطبق

 [ٖٔالتارٌخ."]

ا. ثّم سرعان ما نشؤْت فً تونس حركُة مقاومٍة متعّددة ا - ٌّة مبّكرا ألوجه للصهٌون
ًّ فً  تنامى حجُمها، وتوّسع تؤثٌُرها، لتشمل فباٍت واسعة مع تنامً الوعً الوطن
ٌّة مترابطة مع  ٌّة عنصر تونس والوطن العربً بمخاطر الصهٌونٌة كحركة استعمار

ٌّة.  المشارٌع اإلمبرٌال

ًّ فً فلسطٌن عن ترابط الن - . كشف المشروُع الصهٌون ًّ ضاالت فً الوطن العرب
كما كشف عن الفبات والشرابح االجتماعٌة التً تقف مع مشروع التحرر، والفبات 

 والقوى التً ترتبط مصالحها بقوى االضطهاد واالستعمار.

 تونس

ًّ فً تونس  ( الهادي التٌمومً،8( ــــ )ٔ) النشاط الصهٌون
ٌّة للط 7899 و 7981 بٌن ٌّة العّمال (، 98ٕٔ، ٔباعة والنشر، ط )تونس: التعاضد

 .ٖٔ، ٖٖ، 9ٖ، 1ٓ، 19، 5ٔٔ، 8ٕ، 1ٕص 

)صفاقس:  بحوث ودراسات فً تارٌخ تونس المعاصرة ( الشٌبانً بن بالغٌث،9)
 .51ٔــــ  1ٔٔ(، ص ٖٕٓٓمكتبة عًلء الدٌن، 

ٌّاا،" ٓٔ) ( منٌر السعٌدانً، "الشٌخ الفاضل بن عاشور مناضًلا نقاب
 .6ٕٓٓجانفً  8ٕ، 85ٓالعدد  الشعب، جرٌدة

 ( الهادي التٌمومً، مصدر سابق.ٕٔ( ــــ )ٔٔ)
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ة، ترجمة محمد عٌتانً ( كارل ماركس،ٖٔ) ٌّ )بٌروت: مكتبة  المسألة الٌهود
 .56(، ص956ٔالمعارف، 
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