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 اإلسالميون في تونس والقضية الفلسطينية )حزب النهضة نموذجًا(
 أ. رياض الشعيبي

 
 ،وعمى آلو وصحبو أجمعين ،والّصالة والّسالم عمى أشرف المرسمين ،الحمد هلل رب العالمين

 وال عدوان إاّل عمى الظالمين. ،والعاقبة لممتقين
لمقضية  عميقاً  ختزل ىذا الشعار فيماً ، ي1"القدس آية من الكتاب من ضيعيا فقد ضيع الكتاب"

وما يحفيا من حيثيات كثيرة، وما يستدعيو العمل عمى تحريرىا من اجتياد وجياد  ،الفمسطينية
 كبيرين. 

الشعوب في  فمم تكن قضية تحرير فمسطين في وعينا اإلسالمي مجرد عنوان في الئحة حقّ 
وثقافتيا منذ نشأتيا  ،بتونس اإلسالميةركة نما ىي القضية المركزية في فكر الحإتقرير مصيرىا، 

ات من القرن الماضي. غير أن حضور القضية الفمسطينية في النضال السياسي يبداية السبعين
وأفتوا  ،الذين رفضوا وعد بمفور ،لى مواقف العمماء التونسيينإبعد من ذلك، ألى إالتونسي يعود 

االستعمار  ضدّ  2عماء المقاومة المسمحةىم ز أحد أن إبواجب الجياد لتحرير فمسطين، حتى 
 من الجياد ضدّ  كامالً  ن خاض فصالً أطمق طمقة واحدة في تونس إال بعد أالفرنسي لتونس ما 
84الصياينة في حرب 

3 . 
، بادر جامع الزيتونة األعظم 92/11/1281وقع اإلعالن عن قرار التقسيم األممي في وعندما 

ق غالإلى إختمف مدن البالد مدعوة تجار العاصمة و وفروعو بإعالن اإلضراب العام مع 
8/19/1281 إلىوتواصل  19/11/1281 فيكما انطمق إضراب طمبة جامع الزيتونة  .محالتيم

4 . 
                                                 

 .أ. رياض الشعيبي: عضو المكتب السياسي في حركة النيضة 
 ىمية القدس في الصراع الدائر في المنطقة.أطمقو الشيخ راشد الغنوشي لمتعبير عن أشعار  1
 يام االستعمار المباشر.أعدامو إن عجزت فرنسا عن أعدمو بورقيبة بعيد االستقالل، بعد أيم لزىر الشرايطي الذي الزع 2
كانت عممية التطّوع  .84كان التطوع لمجياد من قبل التونسيين أسمى أشكال مساندة الشعب الفمسطيني خالل حرب  3

 تونسياً  334مع  1284 يوليو /تموزفي  2,230 يبمغطوعين مؤطرة من قبل مختمف القوى الوطنية مما جعل عدد المت
لقد تمكنت الفرقة األولى التونسية الميبية "وقد جاء في تقرير المقيم العام  .مط الحماية بالجنوب التونسيقبضت عمييم س

لنصف األول من وقد أسفرت ىذه المعارك التي دارت خالل ا ،القوى الصييونية من بموغ بيتكم والدخول في المعركة ضدّ 
 11/7/1284 في)تقرير المقيم العام الفرنسي بتونس جون مونص  تونسياً  عن مقتل أحد عشر متطوعاً  حزيران/ يونيو

 إلى الحكومة الفرنسية(.
عنوانيا "فمسطين الوطن القومي لمعالم العربي" بين  3/21/1281ألقى الشيخ الفاضل بن عاشور محاضرة بالخمدونية يوم  4

نظم أساتذة الزيتونة بمعية المنظمات  كانون األول/ ديسمبر 8 بريطانيا في الصراع العربي الصييوني. وفي يوم فييا دور
شخص وأكد خاللو الشيخ الشاذلي بن  3,000كثر من أبجامع الزيتونة حضره  ضخماً  شعبياً  بتونس تجمعاً  اإلسالمية
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أما السمطة االستعمارية الفرنسية في تونس فقد أقمقيا نشاط المتطوعين وخاصة المناضل 
عدة الفمسطينيين دون ترخيص مسبق الصادق بسّيس الذي أوقفتو بتيمة جمع التبرعات لمسا

91/6/1284وعرضتو عمى المحكمة في 
5. 

في الجياد لتحريرىا، حتى  واإلسيامذلك لم يتوقف مدد التعبئة لفمسطين  من رغمباللكن 
تتنافس في  ،ضحت القضية الفمسطينية عامل تجميع لمختمف القوى السياسية في البالدأ

ستشعار ألىمية ىذه القضية وحضورىا في مختمف تقاطعات عن اال مبدئياً  االنتصار ليا تعبيراً 
حد أباعتبارىا  يضاً أالداخمية منيا والخارجية، ولكن  ،واإليديولوجية ،الصراعات البينية السياسية

 نظمة الفساد واالستبداد. أ المحركات الرئيسية لمعركة الحرية والكرامة ضدّ 
الدفاع عن القضية الفمسطينية شرط تسميم وكما يقول الشيخ راشد الغنوشي لقد كان تبني 

. بل 6المواطنين ميمة قيادة الحركة الوطنية في تونس ألطراف دون غيرىم قبل االستقالل وبعده
بحقيقة الموقف من القضية  ضمير الشعب التونسي ترتبطفي اختبارات المصداقية ىم أحد أن إ

السياسي عند فئات واسعة من النخب  الفمسطينية، حيث َعمََّق ىذا االلتزام النضالي الوعي
 التونسية.

و ذاك أفمقد مثل خيار دعم القضية الفمسطينية عالمة عمى طبيعة عالقة ىذا الطرف 
ن طبيعة الموقف من ىذه إذ إو فترة حكم بن عمي. أبالسمطة القائمة خالل فترة الحكم البورقيبي 

حاكم في نوع من الفرز السياسي و قطع الصالت مع الطرف الأالقضية عامل رئيسي في نسج 
بين معسكرين في تونس: معسكر االستسالم لمتسويات الخارجية والخضوع إلرادة الدول الكبرى، 

 لمحقوق الثابتة والتمسك بيا.  االنتصارومعسكر 
ليذا الفرز عمى امتداد تاريخ تونس المعاصر، بداية من التناقض بين  شيدنا تمظيراتوقد 

وبين انتشار الوعي داخل الشعب التونسي ثقافة وحدوية تدافع عن  ،يم فمسطيندعوة بورقيبة لتقس
عندما كان  77المواقف الرسمية المترددة في دعم حرب  رضيم كاممة. ثمّ أالفمسطينيين في  حقّ 

                                                                                                                                            

ام بالواجب المقدس نحو فمسطين العربية مع التيجم عمى والرجال لمقي ،واألموال ،القاضي عمى ضرورة جمع األسمحة
 .الييود

 نزيتونة ىي المسؤولة بدرجة أولى ع"إن أوساط جامع ال :لى وزارة الخارجية الفرنسيةإقال المقيم العام في تقريره الشيري  5
ات وانتداب المتطوعين في كامل بجمعيم التبرع متفجراً  الزيتونيون واقعاً  أوجدحالة التوتر التي تعيشيا البالد... لقد 

 البالد".
جاء ذلك في كممة الشيخ راشد الغنوشي التي ألقاه في المؤتمر التأسيسي لالئتالف المغاربي لنصرة باب المغاربة في  6

 .2/22/9119 فيتونس العاصمة 
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ويرسل قوافل المتطوعين  ،الضمير الشعبي كمو ينتصر لمعروبة واإلسالم في معركة تحرير سيناء
مر عند اجتياح لبنان. بل مثل اختالط الدم كة في الحرب، ولم يختمف األالتونسيين لممشار 

يا الطيران الصييوني عمى منطقة حمام رىابية التي شنّ التونسي بالدم الفمسطيني في العممية اإل
التونسي الفمسطيني حياة  االرتباطبمغ تعبير عن ىذا أحدى ضواحي تونس العاصمة، إالشط، 
 .وموتاً 

استبداد بورقيبة ويطالب بإسقاطو  ي كان الشعب التونسي يخوض معركتو ضدّ وفي الوقت الذ
راسمة طريق المجد ألطفال  ،ولى تأخذ طريقيا، كانت االنتفاضة الفمسطينية األ1241سنة 

عمى  االنقالبالحجارة، في نوع من التخاطر الثوري بين الشعبين التونسي والفمسطيني. ولما وقع 
ول المرحبين والداعمين ليذا التغيير باعتباره أ، كان الكيان الصييوني بورقيبة من طرف بن عمي

سالمية لمحركة اإل سيحرم القضية الفمسطينية من دعم استراتيجي مؤكد مع وصول كان منتظراً 
 السمطة حينيا. إلى
وانخراط نظام بن عمي بوضوح ضمن االستراتيجية الصييونية  ،لة القمع العاتيةآ من رغمبالو 
، في انتماءاتون مشاركة الشباب التونسي المتطوع، عمى اختالف أمنطقة العربية إال في ال

. والممفت 7محطات زمنية متعاقبة وكنا نحصي شيداء تونسيين في ،عمميات المقاومة لم يتوقف
جيزة حكم بن أراضي التونسية خالل تمك المرحمة وفي الصييوني عمى األ التجسسىو انتشار 

                                                 
 سماء الشيداء التونسيين في فمسطين وجنوب لبنان:أىذا استعراض بسيط لبعض  7

خالل قياميم بعممية الطائرات  91/11/1241بن ناجح، عامل، استشيد مع رفيقو خالد األكرفي في الشييد ميمو  -
معسكر  حمد جبريل، ضدّ أالقيادة العامة، بقيادة  -الشراعية الشييرة، التي قامت بيا الجبية الشعبية لتحرير فمسطين 

 .قوات الكومندوس الصييوني
 .صبع الجميل، شمال فمسطين المحتمةإفي عممية في  96/8/1244 فييد الشييد عمران بن الكيالني المقدمي استش -
في عممية بطولية في منطقة المنارة في الجميل  12/9/2922 فيالشييد خالد بن صالح الجالصي، عامل، استشيد  -

 .من جنوب لبنان األعمى شمال فمسطين المحتمة، انطالقاً 
دورية صييونية في  إثر مشاركتو في عممية فدائية ضدّ  4/1/1223في الشييد فيصل الحشاشي، طالب، استشيد  -

 = .منطقة العيشية في جنوب لبنان عمى مشارف فمسطين
حيث كمن بصحبة رياض بن جماعة  12/1/1221في الشييد سامي بن الطاىر الحاج عمي، طالب، استشيد  -= 

انية ومستوطنة مسكافعام في فمسطين المحتمة، ورفاق ليما لقافمة صييونية عمى الطريق الواقعة بين بمدة الطيبة المبن
 .وذلك يوم الخميس

 .في عممية ببمدة الطيبة 12/1/1221 فيالشييد رياض بن الياشمي بن جماعة، طالب، استشيد  -
 .في عممية في منطقة السريرة، قضاء جزين 91/1/1226في الشييد كمال بن السعودي بدري، طالب، استشيد  -
قضاء  -في عممية فدائية في منطقة السريرة  91/1/1226في المجمي، طالب، استشيد  ورأنالشييد بميغ بن محمد  -

 .جزين
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بو ألى اغتيال القائد المناضل إدى أما  ،ي تواطؤ مفضوح مع السمطات الرسمية، وف8عمي العميا
دنى شك نظام بن عمي في تصفية الحركة أجياد، لكن ىذا التجسس الصييوني دعم دون 

 . 9ثره في مفاصل نضالية وسياسية عديدةأوكنا نممس  ،سالمية خالل عقدين من الزمناإل
الدم الفمسطيني ىي نفسيا التي تستحل دماء التونسيين يادي التي تتورط في خرى األأومرة 

 ثالثةونفي ما يقارب  ،مناضل ألف ثالثونواعتقل  ًا،شييد 111كثر من أحيث قضى  ،حراراأل
 شّردوا بين خمسين دولة من دول العالم. ،آالف
 

 :10ثوابت رؤيتنا للقضية الفلسطينية
 رض من االحتالل االستيطاني ن القضية الفمسطينية قضية عادلة تتعمق بتحرير األإ

عادة الالجئين  ،الصييوني عادة االعتبار لأل ،صميةلى منازليم األإوا   ،ماكن المقدسةوا 
 سالمية منيا والمسيحية.اإل ،والرموز الدينية

 متنا العربية عادة البعث الحضاري ألإفي جوىر  يتموقعراضي الفمسطينية ن تحرير األإ
شروط تحقق ذلك. فالقدس برمزيتيا الدينية والتاريخية ال  من ضرورياً  واإلسالمية وشرطاً 
 مة بذلك في جزء ال يتجزأ من دينيا وعزتيا.ال فرطت األا  يجوز التفريط فييا و 

 سالمية عامة وىي تعود لألّمة اإل ،تاريخية ودينية ن القضية الفمسطينية تتضمن حقوقاً إ
 عمل ييدف الستعادتيا. ري لكلّ وممزمة بتوفير الدعم الضرو  ،المطالبة بيا عنولة ؤ مس

 ميموموجو  ،مشروع نيضوي ولويات الممحة أليّ ن القضية الفمسطينية تتنزل ضمن األإ 
 .اإلسالميةستراتيجية عمل الحركة ال
 والقيمية ،نسانيةرضو مكفول باالعتبارات اإلأالشعب الفمسطيني في النضال لتحرير  ن حقّ إ، 

 الوسائل الممكنة. ، بما في ذلك حقو في المقاومة بكلّ وبالمواثيق الدولية المتعارف عمييا

                                                 
من رغم باللصالح الكيان الصييوني، و  شتغالاالخرين متورطون في آمن الوطني ومسؤولين ن المدير العام لألأْكُتِشَف أ 8

ال إن من بينيا ليمى بن عمي زوجة الرئيس إينيا سماء قيل حأمطالبة المتيمين بمحاكمات عمنية كانوا ينوون فييا كشف 
حكام مخففة لم تتجاوز أجراء محاكمة في قاعة مغمقة مقابل إباحتجاج الدفاع تقضي من رغم بالن صفقة عقدت معيم أ

 .الثالث سنوات سجناً 
مي كان يسارع ن بن عأفتحت سمطات بن عمي مكتب لرعاية المصالح المشتركة في تونس مع الكيان الصييوني، كما  9

 لدعميم.  وحقوقية دولية طمباً  ،بزعماء الموبيات الصييونية في العالم كمما تعرض لضغوط سياسية لتقاءباال
: "تعتبر حركة النيضة أن القضية الفمسطينية قضية 11جاء في البيان الختامي لممؤتمر التاسع لحركة النيضة، البند  10

ب الفمسطيني في نضالو من أجل تحرير أرضو مع تجريم التطبيع مع الكيان جانب الشع إلىمركزية لألمة وتقف بقوة 
 الصييوني". 
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 ثوابت رؤيتنا من منظور حضاري:

وال االحتالل االستيطاني الصييوني  ،ن الكريم اندالع الحروب الصميبيةآلم ينتظر القر 
 . فقد تراوح النّص األماكنوقدسية ىذه  ،ومكانة ،أىميةلألراضي الفمسطينية حتى يؤكد عمى 

واإلشارة لممكانة الدينية لبيت المقدس وأكناف  ،القّص واالعتبار بالتجربة التاريخيةني بين آالقر 
 واستشراف مستقبل الصراع حول ىذه المنطقة.  ،بيت المقدس

و لصمتيا بأحداث أولى لممسممين، أما لكونيا قبمة إ ،يات التي تعرضت لمقدسفقد تعددت اآل
ما لمتنبيو لألىمية الرمزية وحتى  ،نبياء والرسلاأل من وارتبطت بعديد ،نسانيةرت وجو اإلغيّ  وا 

 .استراتيجية كما سيأتي الحقاً -ألىميتيا الجيو
 فقد قال تعالى:

  َِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُو  لَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيالً ا ُسْبَحان
 [.1. ]اإلسراء: اِتَنا ِإنَّو ُىَو السَِّميُع اْلَبِصيرُ ِلُنِرَيُو ِمْن آيَ 

فكان بينيم  األنبياءيمياء، حيث َأمَّ إن المقصود بيت المقدس الذي بأقد ورد في التفاسير و 
 المقدَّم. والرئيس المعظَّم اإلمام
  ُْيَناه  [.11]األنبياء:  .َوُلوًطا ِإَلى اأْلَْرض الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَيا ِلْمَعاَلِمينَ  َوَنجَّ

رض مسجد وضع في األ بو ذر الغفاري رضي اهلل عنو قال: قمت: يا رسول اهلل أيّ أوما رواه 
قمت: كم كان بينيما؟  "،المسجد األقصى "المسجد الحرام ثمّ  :فقال صمى اهلل عميو وسمم ؟أّول

سالم مثمما رفع مع ربعون سنة". وىذا كان قبل بعثة موسى عميو السالم، فإبراىيم عميو الأقال: "
قصى بأمر من اهلل نو ىو الذي حدد مكان المسجد األإسماعيل عميو السالم القواعد من البيت فإ

 :تبارك وتعالى سبحانو وتعالى. فقال فيو الحقّ 
. ]آل عمران: ُمْشِرِكينَ َما َكاَن ِإْبَراِىيُم َيُيوِديًّا َوال َنْصَراِنيًّا َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا ُمْسِمًما َوَما َكاَن ِمَن الْ 

61.] 
 اإلسالم دار ن "عقرأو ، والمنشر" المحشر أرض ىي المقدس بيت" أن الصحيح الحديث في
 .بالشام"

تحصى، وقيمتيا  أن كثر منأوالتاريخية لبيت المقدس  ،ىمية الدينيةوالنصوص التي تبين األ
ىمية الحضارية ليذه عمى األبرز دليل أليي  ،طوال تاريخيم ،عند عموم المسممين االعتبارية

ن في أوالمريدين عمى السواء، وال شك  ،ووجية العمماء ،المنطقة. فقد كانت محجة المسممين
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مة المسممة، األ لكلّ  راضييا وقفاً أالذي جعل العديد من  ،مأثرة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو
عن  مسمم نفسو غريباً  يا أيّ التي ال يجد في ،رضىمية كبيرة في تعمق قموب المسممين بيذه األأ

 فييا. ثابتاً  تاريخياً  ن لو حقاً أذلك  ،دياره
رض المقدس وفمسطين باعتبارىا قمب ىذه المنطقة ذات بعد أو  ،ذن في عمومياإفالشام 
وفي مستقبميم بما جاء في النصوص الصحيحة، بل جعل اهلل  ،في تاريخ المسممين ميمحضاري 

 .11عضيا من ىذه المنطقةمن عالمات قيام الساعة ظيور ب
ننا  في  وبالد الشام عموماً  ،نتوقف عند محورية بيت المقدس ،سالمينتابع التاريخ اإل إذوا 

ن العالقات أحددت بشكل رئيسي مسار ىذا التاريخ. ونرى كيف  ،تقاطعات تاريخية رئيسية
ة تتجمع ىنا عمى ىم القضايا الدوليأوكأن  ،الدولية تشتد وتتوتر كمما اقتربت من ىذه المنطقة

ن حضارة المسممين تحول ال لشيء إال أل ،تعود خائبة يائسة ثمّ  ،عتبة بيت المقدس فتصطدم بيا
 واالستسالم إلرادة المحتمين. ،دون التطبيع النيائي مع الظمم

  
 ستراتيجي:اثوابت رؤيتنا من منظور 

، وىي ذاتيا والجغرافيا لى عدة اعتبارات خاصة عوامل التاريخإتتحدد االستراتيجية بالنظر 
 العوامل المحددة لرؤيتنا لمقضية الفمسطينية من منظورنا االستراتيجي:

  ًذا كانت الحروب الحديثة ا  في تاريخ المنطقة، و  جديداً لم يكن الصراع عمى فمسطين  :تاريخيا
ن الصراع عمى فمسطين لم إو قومية فأ ،و عرقيةأ ،منيةأو أ ،خاصة تندلع ألسباب اقتصادية

-ن الدول االستعمارية قد اتفقت في معاىدة سايكسإ. حتى ليذه االعتبارات مطمقاً  يكن خاضعاً 
لوال تراجع بريطانيا عن ذلك فيما  ،خرىأيكو عمى جعميا منطقة دولية غير خاضعة لجية دون ب

 بعد. 
مع بني  األمرالتاريخية الدينية والسياسية. كذا كان  األحداثىم أرض فقد شيدت ىذه األ

 :فييماهلل عز وجل  سرائيل حيث قالإ
تَْينِ  َوَقَضْيَنا َفِإَذا َجاء َوْعُد ، َوَلَتْعُمنَّ ُعُموًّا َكِبيًرا ِإَلى َبِني ِإْسَراِئيَل ِفي اْلِكَتاِب َلتُْفِسُدنَّ ِفي اأَلْرِض َمرَّ

. ]اإلسراء: وْا ِخاَلَل الدَِّياِر َوَكاَن َوْعًدا مَّْفُعوالً ُأوالُىَما َبَعْثَنا َعَمْيُكْم ِعَباًدا لََّنا ُأْوِلي َبْأٍس َشِديٍد َفَجاسُ 
8-1.] 
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المقدس  بيت بفتح لممسممين اهلل أذن اإلنجيل وحرفوا دينيم، عن الروم انحرف وبعدما ثمّ 
ثناء ضعف في أ. لكن اإلسالميفدخميا عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو وأعمن بداية العيد 

خرى. أالتي انتيت بانتصار المسممين مرة  ،ءت الحروب الصميبيةوتراجع سمطانيم جا ،المسممين
ن ذلك لم إرض المباركة، فرفض السمطان عبد الحميد التفريط في ىذه األمن رغم بالو  وأخيراً 

 يحل دون سمبيا من طرف الحركة الصييونية بدعم كامل من القوى العظمى.
 روبا(، وفي أو  ،إفريقيا ،رات )آسياتقع فمسطين في تقاطع ثالث قا سياسية:-األهمية الجيو

 ،مما جعميا مدار صراعات عديدة ،رابط ترابي استراتيجي بين البحر المتوسط والبحر األحمر
من بعدىم مع الحركة  ثمّ  ،وروبيين من جية ثانيةوالمسيحيين األ ،وخاصة بين المسممين من جية

لة وحرص القوى الكبرى عمى استمرار ىيمنتيا عمى ىذه المنطقة من خالل اآل الصييونية.
والحيمولة دون استعادتيا  ،عمى كل المنطقة العربية اباستمرار تفوقي الى تمسكيإيعود  الصييونية

 لدورىا الحضاري. 
يجية ستراتاىمية رمزية و ألقد مثمت السيطرة عمى ىذه المنطقة بالنسبة لمختمف القوى الكبرى 

 ،ىم مفاصل العالقات الدولية، وفي قمب الصراعأكبيرة، لذلك تتموقع القضية الفمسطينية ضمن 
 .اإلسالميةمتنا والكرامة أل ،جل الحريةأمن 

 
 ثوابت رؤيتنا من منظور إنساني وحقوقي:

ن القضية الفمسطينية تخرج عن التصنيفات التقميدية لقضايا إستاذ منير شفيق فمثمما يرى األ
يز العنصري يمتو التي تعاني من الألتحرر، وكمما بان تشابو بينيا وبين قضايا الدول المستعمرة ا
الظمم الكبير الذي عانت منو القضية الفمسطينية  من رغمبالبينيا. لكن و  ال وكان الفرق شاسعاً إ
 ،نينساني كبير مع حقوق الشعب الفمسطيإن العديد من القرارات الدولية عبرت عن تعاطف إف

 الضغط الذي مارستو القوى الكبرى لصالح الكيان الصييوني. تتجاوز كلّ  أنواستطاعت 
الشعب  كبر مظممة في حقّ ألقد مثل وعد بمفور الذي قدمتو بريطانيا لمحركة الصييونية 

مم القاضي بوضع ن ضمنت ىذا الوعد ضمن قرار عصبة األأالفمسطيني، بل وزادت عمى ذلك ب
رض أاب البريطاني. وىو الوعد القاضي بتأسيس دولة قومية لمييود عمى فمسطين تحت االنتد

 فمسطين.
من خالل االحتجاج والتظاىر،  ،الفمسطينيين عن رفض ومقاومة ىذا القرار لكن ذلك لم يثنِ 

. ومنذ 1236 سنة وثورة 1231 سنة التي من أبرزىا ثورة عز الدين القسام المسمحة، الثورات ثمّ 
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لذلك انطمقت الجيود لمتصدي لو واعتبرت  ؛سالمية خطورة القرار البريطانية اإلمّ البداية وعت األ
 واإلسالمية المستعمرة.  ،المناطق العربية الحالة الفمسطينية منفردة من بين كلّ 

ستراتيجية الصييونية مريكية باالداخمية وخارجية التحقت الواليات المتحدة األ لتأثيراتونتيجة 
وتأسيس دولة ييودية.  ،بتشجيع اليجرة غير المحددة قراراً  1288س سنة ر جحيث أصدر الكون

من طرف ىيئة األمم المتحدة إلى دولة  1281وبعد المصادقة عمى قرار تقسيم فمسطين سنة 
 1284أعمنت الحركة الصييونية سنة  إلى جانب منطقة القدس الدولية ،وأخرى ييودية ،عربية

 .وتشريدىم ،ومصادرة أراضي الفمسطينيين ،في تقوية جيشيا فشرعت "،دولة إسرائيل"عن قيام 
 ثمّ ، 1216 ثمّ ، 1284المنطقة بداية من حرب  االحروب العديدة التي شيدتي من رغمبالو 
نحاء العالم، أ عمميات المقاومة المتفرقة في كلّ و ، 1213حرب  ثمّ حرب االستنزاف،  ثمّ ، 1261

لى إاستعادتيا  يتمّ ن الحقوق الفمسطينية المسموبة لم أ الإمن جنوب لبنان،  المقاومة انطالقاً و 
راضي ن يتوسع عمى حساب األأن. بل وخالل مراحل من الصراع استطاع الكيان الصييوني اآل

ات ين ننتظر نياية الثمانينأوكان عمينا  ،رضيمأمن الفمسطينيين من  اً ن يطرد مزيدأو  ،العربية
 وذلك باالنسحاب من غزة. ،تفاضات المتتاليةتحت ضغط االن ،لتبدأ عمميات االنكماش

وبعد مسيرة نضالية لحوالي ثمانية عقود تحافظ القضية الفمسطينية عمى شرعية مطالبيا 
دارة وطنو  ،وطرد الصياينة منيا ،رضوأالشعب الفمسطيني في تحرير  خاصة في حقّ  وا 
 ،األصميةمنازليم  إلىدة الفمسطينيين في العو  وحقّ  ،وصاية أجنبية عن كلّ  التاريخي بعيداً 

ن ما حصل من انتياكات لحقوق أكما  ذى مادي ونفسي.أوالتمتع بالتعويض لما لحقيم من 
وجبر الضرر  ،نسان الفمسطيني من طرف الكيان الصييوني يستدعي محاسبة المجرميناإل

 بالنسبة لمضحايا.
 

 القضية الفلسطينية في ضوء متغيرات الربيع العربي:
القضايا العربية  ئعمى المقاربات التي تجزّ  فضل ردّ ألشعوب العربية المتتالية مثمت ثورات ا

ّما نوعّياً  ،إّما قطرياً  المستبدة كانت في نفس  األنظمة. فالجماىير التي خرجت تنادي بإسقاط وا 
و"الشعب يريد  ،"األجنبيةو"الشعب يريد رفع الوصاية  ،الوقت تردد "الشعب يريد تحرير فمسطين"

والشأن  ،في تالزم بّين بين القضايا السياسية والقضايا االقتصادية والشأن القطري ،الكريم" العيش
 القومي، حيث جاء في البيان الختامي لممؤتمر التاسع لحركة النيضة: 
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يتجمع فيو  األغوارب عميق بعيد ضن الغضب العربي الذي حرك الثورات العربية غإ"
واستنفاذ الدولة  ،والحيف االقتصادي ،والقير السياسي ،حساس الغائر بالغبن الحضارياإل

 ". صالً أخر رمق من شرعيتيا الميزوزة آل االستقاللالقطرية لما بعد 
 ،لمقضايا الوطنية العربية النظام الرسمي العربي خائناً  تعدّ بل لطالما كانت الشعوب العربية 

الرئيسية لنقمة الشعوب عمى حكاميا  حد العواملأن إوعمى رأسيا القضية الفمسطينية. وبالتأكيد 
 والمقاومة. ،والتطبيع ،مبني عمى مواقفو الالوطنية والالشعبية تجاه مسائل التسوية

ن أوبقية القضايا العربية برز منظور سياسي يرى  ،وفي عالقة جدلية بين القضية الفمسطينية
كان لمثورات  افمسطين، بل م لتحرير األولىالخطوة  عدّ تحقيق الحرية والكرامة ليذه الشعوب يُ 

محاوالت  مام كلّ أوالفساد لوال صمود القضية الفمسطينية  ،سقاط االستبدادإن تنجح في أالعربية 
 امة وتحيي فييفي كيانات األ األملالتسوية الظالمة. فصمود الفمسطينيين ومقاومتيم كانت تزرع 

 نجاز عممية التغيير.والسعي الدؤوب إل ،اليمم العالية
ذلك وعمى المستوى النفسي لم يكن من السيل تفسير التأثير الجدلي بين القضية الفمسطينية ل

 ن النتيجة البارزة تؤكد التالزم بين كلّ إوبقية القضايا العربية، لكن وميما كان ىذا التفسير ف
 رجية. والثقافية، الداخمية والخا ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،السياسية منيا ،القضايا العربية

ن تحديات البناء الذاتي من خالل تحقيق شعاري الحرية والكرامة ال تنفصل إوبالمجمل نقول 
واستقاللية القرار السيادي لمنظام السياسي  ،عن المسألة الوطنية المتمثمة في تحرير فمسطين

 العربي الجديد. 
عيات الداعمة إال وانتشار الجم 12وقادتيا في تونس بعد الثورة ،وما حضور رموز المقاومة

وتفعيل دورىا في مناصرة القضية  ،تعبير عن ىذا الترابط بين تحرر الشعوب العربية
 .13الفمسطينية
خير عمى غزة ثناء االعتداء األفي أن الموقف الرسمي التونسي الذي اتخذتو الحكومة أكما 

فد وزاري برئاسة وزير . فقد زار و نالفمسطينييخوة بمساندة األ التزاموفي  ومباشراً  كان واضحاً 
وعبر عن الموقف  ،ومجموعة من الوزراء، غزة تحت القصف ،وممثل لرئيس الدولة ،الخارجية

لى صمت النظام إن سياسات االعتداء الصييوني التي كانت تستند ألى إالتونسي الذي ينبو 

                                                 
 .رئيس الحكومة الفمسطينية ،ىنية إسماعيلخ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، واأل ،مشعل خ خالدوخاصة األ 12
الذي احتضنتو  نالفمسطينييسرى ما تعيشو تونس من ميرجانات وتظاىرات متتالية عمى غرار مؤتمر األ مثال ذلك أيضاً  13

 تونس العاصمة وبرعاية حكومية رسمية.
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أخر عن ن الثورات العربية جاءت بحكومات جديدة لن تتألى إن تنتبو أالرسمي العربي يجب 
 مساندة الشعب الفمسطيني لمقاومة العدوان.

 


