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 تثیرھا التي اإلشكالیات أو اإلشكالیة طرح -

 ةاألسئل على باالعتماد الوثائق / الوثیقة
  .لھا المصاحبة

  
 محتوى دراسة إلى یھدف: الجوھر 
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   )2012جوان ( دورة المراقبة 

 المقال: الموضوع 

   .شھدت الحركة الوطنیة التونسیة انتعاشة خالل فترة الثالثینات من القرن العشرین    
 .بّین عوامل ھذه االنتعاشة -
 1936 أبرز مظاھرھا حتى سنة -

  
 اإلصــــــــالح

  المقدمة

طلع الثالثینات أزمة اقتصادیة حادة كانت لھا انعكاسات عمیقة على شھدت البالد التونسیة في م

ولقد تزامنت ھذه األزمة مع اتباع المستعمر سیاسة التحدي لمشاعر . الواقع االجتماعي والثقافي 

التونسیین وھذا ما أعطى دفعا جدیدا للنشاط الوطني وانتعاش الحركة الوطنیة التونسیة في مستوى 

  . والھیكلة وخاصة في أشكال النضالالبرامج والتنظیم

  فما ھي عوامل انتعاش الحركة الوطنیة في الثالثینات وما ھي مظاھرھا؟

I.  عوامل انتعاش الحركة الوطنیة التونسیة خالل الثالثینیات: 

 : وأثرھا في المجتمع التونسي أزمة الثالثینات االقتصادیة .1

 ...)الجفاف ، الجراد ( یجة كوارث طبیعیة أزمة تقلیدیة تمیزت بانھیار المحاصیل الزراعیة نت -

نتاج یة على البالد التونسیة تراكم اإلأزمة عصریة ارتبطت بتداعیات األزمة االقتصادیة العالم -

 وانھیار األسعار

تدھور األوضاع االجتماعیة ألغلب فئات المجتمع التونسي فالحون ، تجار، حرفیون ، وخاصة  -

 وانتشار البطالة كما أن عدة مناطق شھدت مجاعات وأوبئة الطبقة الشغیلة النھیار األجور 

 استفزاز السلط االستعماریة للمشاعر الوطنیة .2

رغم األزمة الحادة تجرأت السلطة االستعماریة على إقامة تظاھرات واتخاذ اجراءات مثلث تحدیا 

  :صارخا للمشاعر الدینیة والوطنیة للتونسیین من ذلك 

 ي وصاحبت المؤتمر  بمباركة من البا1930بقرطاج في ماي عقد : المؤتمر األفخارستي

 تظاھرات مسیحیة 

  ملیون فرنك على حساب المیزانیة 300 بكلفة 1931االحتفال بخمسینیة الحمایة في ماي 

 التونسیة في ظرفیة مجاعات وأوبئة 



  الذي تصدى لھ الحزب الحر 1923ـ11ـ20سیاسة التجنیس التي تعود جذورھا إلى قانون 

یون دفن وفي مطلع الثالثینات عارض التونس ) امرتد ( ادستوري باعتبار كل متجنس كافرال

 .سالمیةالمتجنسین في المقابر اإل

 :ف النسیج الجمعیاتي والنشاط الثقافي تكث .3

  نتاج الفكري الذي تمیز بالواقعیة وببعده الوطني وجسد التزام كثافة اإل: نھضة فكریة وأدبیة

 ...الطاھر الحداد + ایا الشعب والوطن مثل أبو القاسم الشابي النخبة المثقفة بقض

عاجي وومن روادھا علي الد" مقھى تحت السور " تبلورت الحركة الفكریة في إطار المقاھي 

  ومحمد بیرم التونسي وعبد العزیز العروي

  اوین تجسد النشاط الثقافي في إطار الحركة الصحفیة إذ تعددت العن: انتعاش العمل الصحفي

وتزاید عدد القراء بحكم تزاید النخبة المثقفة من خریجي الجامعات التونسیة والكلیات الفرنسیة 

كمحمد بورقیبة ومحمود الماطري والحبیب بورقیبة الذین نشروا عدة مقاالت تنقد السلبیات 

ء و اللوا" العمل التونسي " و " صوت التونســـي " االجتماعیة والسیاسیة في جرائد مثل 

 " ...التونسي 

  جمعیة طلبة شمال " لثقافیة في إطار الجمعیات مثل تبلورت الحركة ا: تكثیف العمل الجمعیاتي

في " جمعیة قدماء الصادقیة " في المجال الشبابي و " الشبیبة المدرسیة "  و "إفریقیا المسلمین

 ...في المجال الفني " معھد الراشدیة " المجال الثقافي و 

II. 1936اش الحركة الوطنیة التونسیة حتى اھر انتعمظ 

  :في مستوى البرامج .1

 یقطع مع سیاسة التشریك التي 1933 ماي 13 و 12برنامج جدید منبثق عن مؤتمر نھج الجبل  -

الذي تجاوزتھ األحداث ویعمل على ) برنامج التسع نقاط  ( 1920اعتمدھا برنامج الحزب لسنة 

ر یكفل سیادة الشعب بواسطة برلمان تونسي وحكومة في إطار دستو" تحریر الشعب التونسي " 

 مسؤولة أمامھ والفصل بین السلط 

 تكتل القوي " أثناء المؤتمر وأن " جماعة العمل التونسي" شارة إلى قبول عضویة اإل

 الخالف بین القدماء و الجدد حول طرق لم یدم طویال إذ سرعان ما دّب" التونسیة 

 .سي و طالبوا بمؤتمر خارق للعادةلتونالعمل واستقال جماعة العمل ا

 :في مستوى التنظیم والھیكلة  .2

 بعد 1934 مارس 2نشأة الحزب الحر الدستوري الجدید الذي انبثق عن مؤتمر قصر ھالل  -

رفت أعضاء اللجنة التنفیذیة وتعویضھا بالدیوان السیاسي یضم محمود الماطري كرئیس 

  تأسیس شعب دستوریة في مختلف أنحاء البالد إلى جانب... والحبیب بورقیبة ككاتب عام 



احیاء التجربة الثانیة للعمل النقابي المستقل حیث استغل بعض القدماء النقابیین الظرفیة  -

وركزوا في جوان ) خاصة بعد صعود حكومة الجبھة الشعبیة إلى الحكم بفرنسا ( التحریریة 

 .یة تولى كتابتھا العامة بلقاسم القناوي  ھیئة وقتیة لجامعة عموم العملة التونسیة الثان1936

 :في مستوى أشكال النضال  .3

طرأ تغییر جذري في أشكال النضال الوطني خالل الثالثینات بفضل القیادة الجدیدة للحزب حیث  -

تم التخلي عن سیاسة الحذر والتریث واالعتماد على القوى الشعبیة في النضال السیاسي رغم 

 سبتمبر 3 ) : 1936 – 1933( مدھا المقیم العام مار سال بیروطون السیاسة القمعیة التي اعت

 اعتقل أعضاء الدیوان السیاسي ونفاھم إلى برج البوف لكن رغم ذلك تعاقبت الدواوین 1934

 .السیاسیة وتكثفت المظاھرات واإلضرابات

 :الخاتمة 

  

انیة النشیطة إذ شھدت الحركة الوطنیة خالل الثالثینات ارتقاء ھاما بفضل قیادیھا الث

 وأكثر قدرة ا جغرافیاوأكثر انتشار) 1937 شعبة سنة 400( أصبحت أكثر جماھیریة 

   )1938 – 1936( على المواجھة خاصة خالل فترة المقیم العام أرمان قیون 

  ھي أھم األحداث الوطنیة خالل ھذه الفترة ؟  فما  

    العالمیة الثانیة ؟ھو انعكاسھا على النشاط الوطني حتى اندالع الحرب وما  

  

  

 دراسة وثائق: الموضوع 

  
  القضیة الفلسطینیة

  1917 نوفمبر 2* وعد بلفور :1الوثیقة 
   **عزیزي اللورد روتشیلد         « 

یسرني جدا أن أبلغكم بالنیابة عن حكومة جاللتھ التصریح التالي الذي ینطوي على أماني الیھود 
  :ّرتھالصھیونیة وقد ُعرض على الوزارة وأق

إّن حكومة جاللة الملك تنظر بعین العطف إلى تأسیس وطن قومي للشعب الیھودي في فلسطین، وستبذل 
على أن ُیفھم جلیا أّنھ لن یؤتى بعمل من شأنھ أن یغّیر الحقوق . غایة جھدھا لتسھیل تحقیق ھذه الغایة

 في فلسطین وال الحقوق أو الوضع المدنیة والدینیة التي تتمتع بھا الطوائف غیر الیھودیة المقیمة اآلن
  .  »...السیاسي الذي یتمتع بھ الیھود في البلدان األخرى

  المخلص آرثر جیمس بلفور 

  .343، ص 2007ورد بكتاب التاریخ للسنة الرابعة ثانوي، م و ب : المصدر 
  
  

  .1919 و 1916ارجیة بریطانیا بین وزیر خآرثر جیمس بلفور، :  بلفور* 
  .من كبار الرأسمالیین الیھود:  روتشیلد** 
  
 
 



  .1945- 12-19قرار الكونغرس األمریكي حول ھجرة الیھود إلى فلسطین بتاریخ : 2الوثیقة 
إن الوالیات :"قّرر باإلجماع] قد[ 30/6/1922حیث أن الكونغرس األمریكي في اجتماعھ یوم ...      «

وحیث أن اضطھاد الیھود في ..."  فلسطینالمتحدة األمریكیة تحّبذ إنشاء وطن قومي للشعب الیھودي في
أوروبا قد بّین بوضوح الحاجة إلى وطن لھم ُیتخذ كملجإ لألعداد الكبیرة من الیھود الذین أصبحوا بال 

  ...وطن
 لذلك فإن الوالیات المتحدة سوف تستعمل مساعیھا الحمیدة لدى السلطة المنتدبة لجعل أبواب فلسطین 

بحیث تكون لھم الحریة في استئناف بناء فلسطین كوطن قومي ... مفتوحة لدخول الیھود بحریة
  .»...للیھود

  .345ص : ورد بالمصدر السابق
 الجمعیة لقرار اطبق فلسطین تقسیم :3 الوثیقة

 نوفمبر 29 في المتحدة لألمم العامة
1947  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الدول لحكومات السریة المقررات من: 4 الوثیقة
  .فلسطین لتقسیم األممي القرار بشأن العربیة

  
 الجامعة دول حكومات ممثلو و رؤساء عقد« 

 8 االثنین یوم من بالقاھرة اجتماعاتھم... العربیة
 اتخذوا قد و. منھ األربعاء یوم حتى 1947دیسمبر

  :اآلتیة القرارات فلسطین شأن في باإلجماع
 الحیلولة و التقسیم مشروع إحباط على العمل: أوال
 االحتفاظ و فلسطین في یھودیة دولة قیام دون

  .موحدة مستقلة عربیة بفلسطین
 للجامعة الدائمة العسكریة اللجنة تزوید تقّرر:ثانیا
 ما كل بتقدیم المبادرة و...بندقیة آالف بعشرة حاال
 جمیعا توزیعھا و... أسلحة من علیھ الحصول یمكن

 منھم كان من خاصة و فلسطین أھل على حاال و
  .»...للخطر عرضة أكثر

 االستعمار جذور المحجوبي، علي بكتاب ورد
 تونس للنشر، سیراس بفلسطین، الصھیوني

  .117 ص ،1990
  

  :ُادرس الوثائق مستعینا باألسئلة التالیة 
روع الصھیوني بفلسطین بّیْن موقف كل من بریطانیا و الوالیات المتحدة األمریكیة من المش )1

 .وخلفیات ھذین الموقفین
 مبّینا الظروف 1947وّضْح مالمح الخریطة الجدیدة لفلسطین على ضوء القرار األممي لسنة  )2

 .التي صدر فیھا ھذا القرار
 .1948بّیْن موقف الحكومات العربّیة من قرار تقسیم فلسطین ونتائجھ حتى نھایة سنة  )3

  
 
  



 اإلصـــــــــــالح

  :لتقدیم ا

تاریخ للسنة الرابعة ثانوي أربع وثائق اقتطفت األولى والثانیة من نفس المصدر وھو كتاب ال

 نوفمبر 2 وردت األولى في شكل رسالة بتاریخ 345 و 343 ص 2007 الوطني البیداغوجي المركز

لد یورد روتش إلى كبیر الرأسمالیین الیھود اللني آرثر جیمس بلفور من وزیر الخارجیة البریطا1917

تعده بمساعدة الشعب الیھودي على تأسیس وطن قومي لھم في فلسطین أما الوثیقة الثانیة  فقد جاءت  في 

وطن قومي للیھود   یؤید  إنشاء 1945 دیسمبر19شكل قرار صادر عن الكونغرس األمریكي في 

 الصھیوني بفلسطین ستعمارثالث الوثائق ورابعھا  اقتطفتا  من نفس المصدر ـ كتاب  جذور اال. بفلسطین

  في شكل   لصاحبھ علي المحجوبي  ـ وردت  الثالثة117 ص 1990للنشر  تونس ـ طبعة سیراس 

ى دولة یھودیة وأخرى عربیة طبقا لقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  في خریطة  لتقسیم فلسطین إل

ت  للمقررات السریة لحكومات الدول  ـ أما  آخر  الوثائق  فھي  عبارة عن مقتطعا1947 نوفمبر 29

    ـ1947 دیسمبر 10 و8العربیة  بشأن قرار  تقسیم فلسطین  الصادرة  بین 

لیھود  على حساب   قومي لزل جملة  ھذه  الوثائق في ظرفیة مالئمة للتمھید إلنشاء  وطنوتتن  

  لفلسطینیة ـ  نقطة تحول  في مسار القضیة  ا1948 ماي 14عالن عنھ یوم فلسطین  كان اإل

فما ھو موقف كل من بریطانیا والوالیات المتحدة األمریكیة من المشروع الصھیوني وما ھي  -

  خلفیاتھ ؟

  والظروف  1947 ما ھي مالمح الخریطة الجدیدة لفلسطین على ضوء القرار األممي لسنة -

  التي صدر فیھا ھذا القرار؟

  ما نتائجھ المباشرة ؟ وكیف كان موقف الحكومات العربیة من قرار التقسیم و -

    موقف كل من بریطانیا والوالیات المتحدة األمریكیة وخلفیاتھ  .1

   :الموقف البریطاني  وخلفیاتھ .       أ 

حظي المشروع الصھیوني  بمساندة بریطانیا  حتى الحرب  العالمیة الثانیة  من خالل  وعد  -

ومي للیھود بفلسطین مقابل حمایة شاء وطني ق الذي ینص  على إن1917 نوفمبر 2ي بلفور ف

  الصھاینة  للمصالح البریطانیة والحیلولة دون قیام أي وحدة  عربیة ـ 

  ر ھجرة الیھود واستیطانھم بفلسطین على تنفیذ ھذا الوعد من خالل تیسیكما حرصت بریطانیا   

 تحالف عربي مت على  بریطانیا تجنب قیاملى أن ظرفیة الحرب العالمیة الثانیة حّتاإلشارة  إ -

  والذي یقر  مبدأ استقالل فلسطین 1939ألماني ضدھا  فأصدرت الكتاب األبیض  الثالث  ماي 

  وتحدید الھجرة الیھودیة ـ

 ى  الوالیات  المتحدة األمریكیة   كبدیل  وسند للمشروع الصھیوني ـالتفات  الیھود  إل -



  :   ــ  الموقف األمریكي وخلفیاتھ2

 وسمحت ظرفیة 1922طن  قومي منذ تحدة األمریكیة حق  الیھود في ومأقرت  الوالیات ال  

لى الحلیف األول للمشروع الصھیوني  بعد ول الوالیات المتحدة األمریكیة  إ التي تحالحكومات العربیة

  والذي أید إنشاء وطن قومي  للیھود 1945 دیسمبر 19القرار الصادر عن الكونغرس األمریكي في 

 سوف تعمل مساعیھا  الحمیدة لدى السلطة  المنتدبة لجعل أبواب  فلسطین مفتوحة "بفلسطین وأنھا 

  .... " لدخول الیھود بكل حریة  

ستراتیجیة بالشرق حدة األمریكیة  من وراء  كل ذلك إلى دعم  مصالحھا اإلتھدف  الوالیات المت  

  .ي الصھیوني في السیاسة األمریكیةال عن الدور الھام الذي یلعبھ اللوب بمصادر الطاقة فضاألوسط الغني

  

II.  مالمح الخریطة الجیدة لفلسطین وظروف صدور قرار التقسیم: 

 :مالمح الخریطة الجدیدة لفلسطین إثر قرار التقسیم  .1

 صدر قرار من منظمة األمم المتحدة یقضي بتقسیم فلسطین 1947 نوفمبر29في 

ألمم المتحدة وقد مثل إلى دولة عربیة وأخرى یھودیة ووضع القدس تحت إشراف ا

  .ذلك قرارا مجحفا بحق العرب الفلسطینیین 

 :ظروف صدور ھذا القرار األممي  .2

مثلت الظرفیة المنبثقة عن الحرب العالمیة الثانیة ظرفیة مالئمة للمشروع 

الصھیوني حیث وجد الیھود أنفسھم في صف المنتصرین جراء مساندة الحركة 

لعالمیة الثانیة كما حظیت الحركة بدعم الرأي العام الصھیونیة للحفاء أثناء الحرب ا

رتكبة في حق الیھود ونشأت لدیھ الغربي وتعاطفھ بعد اكتشاف جرائم النازیة الم

 بالشرق األوسط وذلك على الرغبة في تقدیم تعویضات للیھودو" عقدة الذنب"

ومة حساب الشعب الفلسطیني فأحكم الصھاینة الخلط بین العداء للسامیة و مقا

الصھیونیة وبین حركة عنصریة وحركة تحریر وطنیة إلبراز النضال الوطني 

  .الفلسطیني في مظھر حركة عنصریة معادیة للسامیة تمثل امتدادا للنازیة

  

  

III.  موقف الحكومات العربیة من قرار التقسیم ونتائجھ المباشرة: 

لتقسیم بعد االجتماع أعلنت البلدان العربیة رفضھا لقرار ا :موقف الحكومات العربیة .1

 وعقدت العزم 1947 دیسمبر 10 و 8الذي عقده رؤساء وممثلو حكوماتھا بین 

  .على الحیلولة دون تطبیقھ عسكریا

 :نتائجھ  .2



أعلنت بریطانیا عن نیتھا وضع حد النتدابھا لفلسطین فاندلعت اشتباكات عنیفة بین الفلسطینیین  -

ظیم موجات من ا بھ وسعوا إلى تحقیقھ فعمدوا إلى تنوالصھاینة الذین قبلوا قرار التقسیم ورحبو

رھاب ضد السكان الفلسطینیین العزل لحملھم على مغادرة البالد وتغییر العنف والتقتیل واإل

 .غرافي لفائدة الیھود ومیزان القوى الدیم

 قررت بریطانیا سحب قواتھا من فلسطین فأسرع رئیس اللجنة التنفیذیة 1948 ماي 14یوم  -

 .سرائیل ید بن غریون في نفس الیوم إلى اإلعالن عن قیام دولة إلة الیھودیة دافللوكا

ردن ، سوریا ، لبنان ، مصر ـ األ( دان العربیة المجاورة في الیوم الموالي تدخلت جیوش البل -

لمواجھة القوات الصھیونیة التي لقیت مساعدات غربیة قلبت موازین القوى لفائدة ) والعراق 

 .الصھاینة 

  نكبة الشعب الفلسطیني الذي فقد معظم بالده وتشرد أبناؤه كالجئین في البلدان العربیة

 ...المجاورة 

  :خاتمة ال

یة الفلسطینیة توجت بإعالن وثائق متنوعة وثریة تطرقت إلى مرحلة ھامة من تاریخ القض

   .1948 سنة "سرائیلدولة إ"

  القضیة بعد ذلك التاریخ حتى یومنا الحاضر ؟ھو مسار ھذه فما
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