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 شكر وعرفان

 

الشكر أوال هلل عز و جل الذي منحني الصبر ألتم ىذا البحث ، و إلى  
  .أستاذي المشرف طبي ميلود الذي لم يبخل عليا بالنصيحة و التوجيو

و إلى كل من ساعدني إلتمام   –قسم التاريخ   –كما اشكر زمالئي في  
 .ىذا البحث

ذي  الشكر الموصول إلى أساتذة قسم العلوم اإلنسانية على الجيد ال
 يبذلوه .
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ى إلى سيطرة االستعمار الفرنسي ف العربية األخر اخضعت تونس عمى غرار البمد    
(، مف خالؿ 1881الذي كاف موجودا حتى قبؿ فرض الحماية الفرنسية سنة )و 

الجالية الفرنسية الموجودة بكثرة وسيطرتو عمى المشاريع الكبرى في تونس كمد سكؾ 
الحديد......الخ ىذا الوجود الفرنسي الشامؿ جعميا تفرض عمى تونس الحماية تحت 

ـ أف فرنسا لـ تمغ النظاـ السياسي ( رغ1881ماي  12ضغط القوة العسكرية  يـو ) 
التونسي والذي جعمتو تحت تصرؼ المقيـ العاـ الفرنسي الذي جرد بايات تونس مف 

عند ىذا  ، ولـ يقؼ االستعمارلسمطة وبقي الباي يحكـ شكميا فقطسيادتيـ عمى ا
نسي استيدؼ اإلنساف التو  الدخوؿ إلى المجتمع التونسي فقدالحد بؿ حاوؿ التغمغؿ و 

تصدى الشعب التونسي كاف لو بالمرصاد و ، لكف ىويتو وشخصيتو اإلسالمية في
لكؿ أساليب االستعمار الدنيئة بؿ إف التونسييف قاوموا االستعمار منذ دخوؿ أرض 

فؤ اإلمكانات مف بالده باعتماد الكفاح المسمح بكؿ ما يممؾ مف قوة إال أف عدـ تكا
تحقيؽ آماؿ الشعب التونسي لمتخمص مف أدى إلى فشؿ المقاومة في  عتاد مماعدة و 

االستعمار، ولكف رغـ فشؿ المقاومة المسمحة واصؿ التونسيوف كفاحيـ بتغيير 
( بظيور 1907عمى الكفاح السياسي والذي بدأ يظير منذ سنة )  اعتماداأسموبو 

بالظيور بشكؿ  نخب وطنية كاف ليا دور كبير في توعية الشعب التونسي، لتبدأ
لحرب العالمية األولى، في شكؿ أحزاب سياسية ليا برامجيا و بروز قادة واضح بعد ا

ووقفوا في وجو  وطنييف أكثر حدة ساىموا في نشر الوعي السياسي لمشعب التونسي،
التي حاولت محو اليوية التونسية، ومف بيف ىذه األحزاب  االستعماريةالمشاريع 

( بقيادة "عبد العزيز 1920الحزب الدستوري الحر التونسي الذي ظير سنة )
الثعالبي" الذي قاـ بدور كبير في النشاط السياسي التونسي، لكف االستعمار كعادتو 

( بأف ظير 1934أف يفكؾ ىذا الحزب ليقسـ بعد ذلؾ إلى حزبيف سنة )  استطاع
الحزب الدستوري التونسي الجديد بقيادة "الحبيب بورقيبة" الذي جاء مزودا بأفكار مف 

ومبادئ  كاره عمى فمسفة التنوير الفرنسيةأف تفتح أف استطاعتالفرنسية التي المدرسة 



 قدمةم
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خصية، وكيؼ دافع عف قضية وطنو الثورة الفرنسية، حيث سنقـو بدراسة ىذه الش
ارية، رغـ ستدماالستعمار الفرنسي، ومخططاتو االشعبو مف أجؿ التخمص مف و 

زب الدستوري التونسي الجديد الصعوبات التي واجييا خالؿ رئاستو لمحالعراقيؿ  و 
مساىمة  وصوال إلى االستقالؿ، حيث سنحاوؿ مف خالؿ ىذه الدراسة معرفة مدى

د السترجاع نضالو في الحزب الدستوري التونسي الجديالحبيب بورقيبة بنشاطو و 
 تونس استقالليا التاـ.

 : أسباب اختيار الموضوع -

 الموضوع:  ىناؾ عدة أسباب ذاتية وموضوعية دفعتنا الختيار

 األسباب الذاتية:  .1
لتي أثرت في الحياة االجتماعية تسميط الضوء عمى الشخصيات اليامة ا -

 منيا شخصية الحبيب بورقيبة .و 
الرغبة في دراسة المواضيع التي ليا عالقة بالحركة الوطنية خالؿ الفترة  -

 االستعمارية 
 في فترة االستعمار الرغبة في البحث في تاريخ المغرب العربي خاصة -
 األسباب الموضوعية:  .2

محاولة معرفة االختالؼ بيف السياسة االستعمارية في تونس والجزائر بحكـ  -
 أف البمديف متجاوراف وخضعا لنفس االستعمار

محاولة معرفة ما ىي األساليب التي اتبعيا القادة التونسيوف لمتخمص مف  -
 االستعمار
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 : إشكالية الموضوع

ية الموضوع تتعمؽ في البحث عف األسس التي انطؽ منيا الحبيب إشكال إف   
بورقيبة لمقاومة االستعمار الفرنسي مف خالؿ نشاطو في الحزب الدستوري الجديد، 

 السترجاع تونس استقالليا التاـ .

 ومف ىنا نطرح إشكالية الموضوع: 

جاع تونس كيؼ ساىـ الحبيب بورقيبة في الحزب الدستوري التونسي الجديد الستر 
 ؟استقالليا

 تندرج تحت ىذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية: و 

 ما ىي ردود الفعؿ األولية ؟الستعمار الفرنسي؟  و ما ىي الطبيعة السياسية ل -
 مف ىو الحبيب بورقيبة؟ و ما ىي آثاره؟ -
 ما ىو دوره في الحزب الدستوري التونسي الجديد ؟  -

 :أىداف الموضوع

ىي ردة فعؿ  ماطبيعة التواجد الفرنسي في تونس و ىذا العمؿ إلى معرفة  ييدؼ
 أرضو التونسييف خاصة في بدايات دخوؿ المستعمر إلى

ىي آثار  ماشخصيات التاريخ المعاصر لتونس و  ييدؼ إلى التعريؼ بشخصية مفو 
 ىذه الشخصية 

كيؼ رموز الحركة الوطنية التونسية و  كذلؾ بيدؼ اإللماـ بدراسة شخصية مف
 ساىمت السترجاع تونس استقالليا
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 استخدمنا منيجيف عممييف ىما: : و لإلجابة عف ىذه اإلشكاليةالمنيج المتبع

 ترتيبيا ترتيباف خالؿ تتبع األحداث التاريخية و : مالمنيج التاريخي الوصفي
  .كرنولوجيا مع وصؼ تمؾ األحداث مرحمة بمرحمة

الذي اعتمدتو في تحميؿ بعض المواقؼ التي صدرت عف الحبيب يج التحميمي: و المن
مدى لمحزب الدستوري التونسي الجديد و بورقيبة تحميال موضوعيا مف خالؿ رئاستو 

 الفرنسية لموصوؿ بتونس إلى االستعماريةفاعمية ىذه المواقؼ تجاه السياسية 
 دوف أي شرط . االستقالؿ

 : خطة البحث

التي جاءت راسة تـ تقسيـ البحث إلى مقدمة وثالثة فصوؿ وخاتمة و الدولتتبع 
 ظاىر المقاومة وتـفيو الحماية الفرنسية عمى تونس وم: تناولنا الفصل األولكاآلتي: 
: تناولنا فيو فرض الحماية الفرنسية عمى المبحث األولأربع مباحث  إلىتقسيمو 

 ، أما المبحث الثاني الحتالؿ تونس اراالستعم تونس، و ما ىي الذرائع التي اتخذىا

المقاومة المسمحة وأسباب فشميا حيث تعرضنا إلى ردود الفعؿ األولية تجاه 
 وجاء المبحث الثالث بعنواف والمتمثمة في المقامة المسمحة وأسباب فشميا  االستعمار

حيث عالجنا فيو إرىاصات الحركة الوطنية (1912-1907حركة الشباب التونسي ) 
- 1920بعنواف الحزب الحر  الدستوري التونسي )تونسية اما المبحث االخير ال

1934) 

درسنا فيو نمو الوعي  السياسي في تونس مع ىذا الحزب و بروز قادة وطنييف 
 استكمموا  النضاؿ مف أجؿ إستقالؿ تونس
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 تقسيمو إلى خمسة مباحث  التعريؼ بشخصية  الحبيب بورقيبة وتـ الفصل الثاني:

لى مولده واالسرة التي نشأ فييا إتعرضنا نشأة الحبيب بورقيبة : مولد و حث األولالمب
 ،اما المبحث الثاني تعميمو حيث تتبعنا مساره الدراسي عبر كؿ المراحؿ   صولوأو 

 إلى غاية عزلو االستقالؿتناولنا مرحمة حكـ بورقيبة بعد  : حكموالمبحث الثالث

الكتب التي تركيا الحبيب والتي أرخت لفترة  تناولنا: آثاره الفكرية المبحث الرابع
: وفاتو تطرقنا إلى الظروؼ التي توفي فييا الحبيب المبحث الخامسأما  نضالو

 بورقيبة                                                                                              

سياماتو و  الحبيب بورقيبة: الفصل الثالث  ي الحزب الدستوري التونسي الجديدفا 
 تـ تقسيمو في خمسة مباحث ىي : و ( 1934-1956)

تناولنا فيو األسباب التي  : تأسيس الحزب الدستوري التونسي الجديدالمبحث األول
      : نشاط بورقيبة ما بيف  المبحث الثاني، وجاء في إلى ظيور ىذا الحزب أدت
نشاط بورقيبة منذ بداية تأسيس الحزب و موقفو مف  ( درسنا فيو1934-1939) 

 السياسة االستعمارية بتونس 

( تناولنا فيو األحداث التي 1945-1939: نشاط بورقيبة ما بيف ) المبحث الثالث
  : نشاط بورقيبة ما بيف المبحث الرابعأما جرت في تمؾ الفترة و موقؼ بورقيبة منيا 

المقاومة  قيبة وىو في القاىرة وموقفو مفدرسنا فيو نشاط بور  (1945-1954)
تبعنا ة تالمفاوضات التونسية الفرنسي: بورقيبة و االخير  المبحث الخامسأما المسمحة 

فيو الخالفات بيف صالح بف يوسؼ والحبيب بورقيبة إلى تاريخ حصوؿ تونس عمى 
 إلييا  المتوصؿالتاـ أما الخاتمة فكانت عبارة عف خالصة لمجمؿ النتائج  استقالليا
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 : أىم المصادر والمراجع

لقد كانت المصادر والمراجع متنوعة ومتشابية في بعض األحياف في المعمومات مما 
 نذكر أىميا عمى الخصوص.المعمومات منيا و  استخراجيصعب التعامؿ معيا في 

 نذكر أىميا : المصادر

مة لمؤلفو الصافي سعيد : وىو كتاب ميـ يحمؿ معمومات بورقيبة سيرة شبو محر 
دقيقة عف مسيرة الحبيب بورقيبة مف مولده إلى غاية وفاتو لتونس .والمصدر الثاني 
الحبيب بورقيبة سيرة زعيـ لمؤلفو الطاىر بمخوجة يحتوي الكتاب عمى  معمومات عف 

 بورقيبة خالؿ مدة رئاستو 

 :   المراجع نذكر أىميا

( لمؤلفو الطاىر عبد اهلل حيث تناوؿ  1956-1830الوطنية التونسية ) الحركة 
سنة  االستقالؿغاية  إلىالكاتب جميع محطات الحركة الوطنية التونسية مف بدايتيا 

1956 

كتاب الحركة الوطنية و دولة االستقالؿ لمؤلفو خميفة الشاطر حيث مكننا الكتاب مف 
ة ونشاطو داخؿ الحزب الدستوري التونسي معرفة بعض الحقائؽ عف الحبيب بورقيب

 الجديد

التي وجدنا  عتمدنا عمى األطروحات الجامعية و المراجع اإلى المصادر و  باإلضافة
مومات الخاصة  بالحبيب بورقيبة فييا معمومات لـ أستطع الوصوؿ إلييا خاصة المع

           ة فرحات عباس والحبيب بورقيبة دراسة تاريخية وفكرية مقارن مف أىميا:و 
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( أطروحة دكتوراه لعز الديف مغرة استفدنا منيا كثيرا خاصة التعريؼ 1899-2000)
 بشخصية الحبيب بورقيبة ومف األطروحات كذلؾ 

( دراسة 1954-1934الحزب الدستوري التونسي الجديد وحزب الشعب الجزائري ) 
في معرفة نشاط التي استفدنا منيا ايب و مقارنة وىي أطروحة دكتوراه لقدادرة ش

 الحزب الدستوري التونسي الجديد

ىي موجودة في قائمة المصادر امعية و رسائؿ الجإلى مراجع أخرى وجرائد و  باإلضافة
 والمراجع.

مف : و فال يوجد أي بحث يخمو مف صعوبات الصعوبات التي واجيتني أما
 الصعوبات:

 التونسيةصعوبة الوصوؿ إلى المصادر التي تتناوؿ الحركة الوطنية  -
 األجنبيةالمراجع بالمغة  إلىصعوبة الوصوؿ  -
 . ضيؽ الوقت -

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

     الفصل األول: الحماية الفرنسية عمى تونس 
 مقاومة ومظاىر
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تونس تحت الحماية الفرنسية، مف خالؿ يتناوؿ ىذا الفصؿ بداية سقوط 
قد كانت األوضاع في ذلؾ الوقت وضعتيا لبسط نفوذىا عمى تونس، و  الذرائع التي

نس الذيف كانوا سانحة بسبب الضعؼ الذي تعرضت لو تونس، خاصة بايات تو 
التونسي مف االستعمار الفرنسي  قد حاولنا دراسة رد فعؿ الشعبضعفاء الشخصية. و 

التخمص مف االضطياد و القير الذي بدايتو، السترجاع الحرية لمشعب و خاصة في و 
رغـ فشؿ ىذه الوطنية واإلسالمية، و تعرض لو التونسيوف مف محاولة محو اليوية 

المثقفيف فاح، مف ظيور نخبة مف الوطنييف و أف ىناؾ مف واصؿ الك المقاومة، إال
عي السياسي لدى الشعب و مف خريجي المدارس المشرقية الذيف ساىموا في نشر ال

ة وأحزاب اتخذت مف االحتجاجات ذلؾ في شكؿ حركات سياسيالتونسي، و 
المظاىرات وسيمة لعمميا، وىذا لمجابية االستعمار الفرنسي الذي زاد مف حدة و 

جييا القادة الوطنيوف بكؿ قوة، التي وقؼ في و و مف خالؿ القوانيف والمشاريع و تسمط
حؿ يـ مف خالؿ تعرضيا لمنفي وسجف و عمار عنيفة عميالذي كانت ردة فعؿ االستو 

 األحزاب السياسية.
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 الحماية الفرنسية عمى تونس فرض األول: لمبحث ا
بعد الضعؼ الذي عرفتو تونس في أواخر القرف التاسع عشر بسبب الفساد 

مة وىذا راجع لتدخؿ الدوؿ األوروبية، اشتد التنافس بيف ىذه الدوؿ و وضعؼ الحك
يطاليا عمى النفوذ اال ومف ، خاصة فرنسا قتصاديبيف ىذه الدوؿ بريطانيا وفرنسا وا 

يطاليا بحكـ قرب أراضييا مف تونس، وكاف عمى كؿ 1بحكـ وجودىا في الجزائر  وا 
 (1)مف الدولتيف أف تجد التأييد الدولي لتحقيؽ تمؾ األطماع نظرا ألىمية موقع تونس

حيث شجعت كؿ مف إنجمترا  (2)إلى فرنسا) 1181(لترجع الكفة بعد مؤتمر برليف 
وألمانيا فرنسا عمى بسط نفوذىا عمى تونس. فإنجمترا تخمت عف تونس لفائدة فرنسا 
مقابؿ ىيمنتيا عمى قبرص، وقد صرح وزير خارجية إنجمترا المورد "سالسبوري" لنظيره 

في ذلؾ بؿ احتموا تونس أف شئتـ فإنجمترا ال تمانع  « الفرنسي "واد تفتوف" بقولو:
ووجدت فرنسا نفس الدعـ مف ألمانيا إذ أيد المستشار األلماني   » تحتـر قراراتكـ

"بسمارؾ" المقترح البريطاني المتعمؽ بتونس وييدؼ مف وراء ذلؾ إلى منح 
تعويضات لفرنسا لصرؼ نظرىا عف مقاطعتي األلزاس و الموريف التي ضمتيا ألمانيا 

( في حديث لو مع سفير 1181جانفي  4(ؾ في(، وقد أكد بسمارؾ ذل1181سنة )
إني أعتقد باف اإلجاصة التونسية « فرنسا ببرليف الكونت "دي سانت فاليي" ذكر فيو:

ليبقى الموقؼ اإليطالي العقدة الوحيدة أماـ فرنسا  (3)»ف لكـ أف تقطفوىاآقد نضجت و 
عمدت لؾ إلى الحرب، وكذ التي كاف عمييا أف تجد ليا حال حتى ال تصؿ األمور

إيطاليا جاىدة مع اإلنجميز وغيرىـ مف البمداف التي ليا تأثير عمى منع الفرنسييف 
                                                           

 .106، ص1976، دار الرشيد، مصر، اإلسالم و حركات التحرر العربية:  شوقي أبو خميؿ (1)
 1997بنغازي ،، منشورات الجامعة المقترحة، موجز تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر:  فيصؿ محمد موسى(2)
 .130ص
تع عمر بف ضو وآخروف، سراس لمنشر، تونس  الفرنسية عمى تونس،انتصاب الحماية :  يبعمي المحجو (3)

 .35ص1986
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إلى تنازؿ  عمى إتماـ الخطوة األخيرة لكف ىؤالء أثاروا عدـ التدخؿ، وسعت إيطاليا
مف جانب تونس عف ميناء بنزرت لكف الباي رفض كؿ ىذه التحركات جعمت فرنسا 
تزيد في سرعتيا لمسيطرة عمى تونس بحشد قواتيا عمى الحدود التونسية والتي أرفقتيا 

 .(1)ة وسياسية عمى إيطاليا لضماف عدـ تدخميااقتصاديبضغوط 
لقبائؿ عمى الحدود التونسية فميدت فرنسا لحممتيا عمى تونس بإثارة مشكمة ا

الجزائرية حيث تذرعت الحكومة الفرنسية عمى أف ىذه القبائؿ قد خرجت مف يد 
حكومة الباي وأنيا تشف غارات باستمرار عمى القرى الجزائرية القريبة. وقد تكبد 

 الفرنسيوف مف جراء ىجماتيا خسائر كبيرة.
حمد الصادؽ" عف ( عمى الباي "م1181كانت فرنسا قد عرضت في سنة )

طريؽ قنصميا "روستاف" مسودة لمعاىدة الحماية واقترحت عميو التوقيع بطريقة ودية 
 أف يطمب مف حكومتو إرساؿ لكف الباي رفض ذلؾ مما دفع بػ "روستاف" إلى

 .(2)األسطوؿ باتجاه المياه التونسية وتيديد الباي لعمو يقتنع بالعدوؿ عف المعارضة
ولقد بررت الحكومة الفرنسية ضرورة حماية الحدود الجزائرية كي تبرز تدخميا 
العسكري في تونس، مدعية أف الحدود تتعرض باستمرار ليجمات القبائؿ التونسية 
وخاصة قبائؿ بيني خمير. وآخر حادث سجؿ ىو اغتياؿ مواطف مف أوالد سدرة مف 

بة فتاة مف قبيمة ناىد الجزائرية (، عثر عميو صح1111قبيمة خمير في شير فيفري )
كانت عمى موعد معو في مقاطعة قسنطينة، وكاف ىذا الحادث مبررا كافيا لتدخؿ 
القوات الفرنسية في االيالة. فقد جرت أثره مناوشات بيف قبيمتي ناىد وخمير أدت إلى 
تدخؿ السمطة الفرنسية بدعوة الحفاظ عمى األمف في الحدود ثـ آؿ األمر إلى 

                                                           
 . 56، ص1111، إيديتو لمنشر، بيروت، موسوعة قصة تاريخ حضارات العربية تونس الجزائر: عاطؼ عيد (1)
 .168، ص 6115، منشورات جامعة دمشؽ،سوريا،تاريخ المغرب العربي المعاصر : محمود عمي عامر (2)
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( وقد 1111مارس  01و 01(اجية بيف الجيوش الفرنسية والقبائؿ التونسية يوميالمو 
استغؿ "جوؿ فيري" ىذا الوضع فطرح المسالة أماـ البرلماف وطمب منو اعتمادات 

مالييف فرنؾ فرنسي لتنظيـ حممة عسكرية لمعاقبة القبائؿ التونسية القاطنة  6قيمتيا 
 .(1)( دوف اعتراض1111أبريؿ 8(ماف فيعمى الحدود وردعيا وصادؽ أعضاء البرل

حتموا والية ا  ( إجتاز الجنود الفرنسيوف حدود تونس، و 1111أبريؿ 64(وفي 
"طبرقة" بدوف مقاومة، كما أنزلت فرنسا بعض قواتيا التي أبحرت مف ميناء و"الكاؼ" 

كانوا  )ماي 16(طولوف إلى بنزرت، وبعد احتالليـ ليا تقدموا صوب العاصمة، وفي 
يعسكروف عمى مقربة مف قصر "باردو"، حيث قدـ القنصؿ العاـ الفرنسي "روستاف" 
إلى الباي نسخة مف المعاىدة طمب منو التوقيع عمييا وىي المعاىدة التي وضعيا 

 "جوؿ فيري".
الباي بمجمس الدولة التونسي ليعرض األمر عميو، فكانت ىناؾ  جتمعإ

المقاومة، ودعوة الشعب لمجياد، فتجاىؿ معارضة مف طرؼ المجمس مطالبيف ب
الباي المواقؼ المعارضة بعدما ىدده الفرنسيوف بالخمع مف منصبو وتعييف أخيو 

( وقع الباي 1111ماي  16 ("الطيب باي" وفي الساعة الثامنة مف مساء ذلؾ اليـو
 .(2)عمى المعاىدة

شخصيتو. داللة عمى ضعؼ  ،ويحمؿ توقيع الباي عمى المعاىدة دوف مقاومة
وبذلؾ كانت تونس أوؿ تجربة لنظاـ الحماية في تاريخ االستعمار الفرنسي، وكاف 
اليدؼ مف ىذا النظاـ ىو إسكات المعارضة الدولية، وخاصة إيطاليا التي كانت 
المنافس لفرنسا، بحجة أف فرنسا لـ تقض عمى كياف الدولة الواقعة تحت الحماية 

                                                           
 .41المحجوبي : مرجع سابؽ، صعمي  (1)
، مكتبة  المغرب(-الجزائر-تونس-المغرب العربي الكبير في العصر الحديث )ليبيا:  شوقي عطا اهلل الجمؿ(2)

 .308-307ص ، ص1977األنجمو المصرية، القاىرة، 
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قناع الحكومة الفرنسية  بأنيا لف تتكمؼ أعباء مالية جديدة ومما جاء في بالضـ، وا 
معاىدة الحماية، أف فرنسا تشرؼ فنيا عمى اإلدارة الوطنية التونسية وأف يكوف 

 االحتالؿ العسكري مؤقتا.
(، بمعاىدة أخرى في 16أنظر الممحؽ رقـ ( وقد ألحقت فرنسا معاىدة "باردو"

والتي أعطت  ،) 16حؽ رقـ المم أنظر(( تعرؼ بمعاىدة "المرسي"1110جواف  1(
لفرنسا صالحيات أوسع، ووسعت مف صالحياتيا لتتركز السمطات في يد المقيـ 

 العاـ، فيو يضع المراسيـ التشريعية المختمفة ويصدرىا بعد توقيع الباي.
إدارة مشرؼ مدني  وعمى كؿ إدارة 11اإلدارية قسمت تونس إلى  ومف الناحية

فرنسي، وفي المجاؿ السياسي، حالت الحماية دوف مشاركة التونسييف في أي نشاط 
سياسي، والنشاط الوحيد المسموح بو ىو مشاركتيـ في المجالس البمديّة، ومنح 

األراضي الزراعية الخاصة وىذا كمو مف اجؿ تعميؽ الوجود امتالؾ الفرنسييف حؽ 
 .(1)الفرنسي

 ي: المقاومة المسمحة وأسباب فشمياالمبحث الثان
بالده، وسمب حقوقو  احتؿلـ يرضخ الشعب التونسي لإلستعمار الفرنسي الذي 

الحكومة تجاه  اتخذتووفرض القيود عميو، رغـ الموقؼ السياسي والعسكري، الذي 
سمح الوزير األكبر  االحتالؿفقبؿ شير مف  دخوؿ الجيش الفرنسي لتونس،

"مصطفى بف إسماعيؿ" لضابط فرنسي يدعى "كامالف" بزيارة األبراج في كؿ مف 
فرنسا  احتمت "بنزرت" و"الكاؼ" و"باجة" ويسجؿ ما فييا مف السالح وغيره. وما إف

الحممة الفرنسية نحوىا قبؿ غيرىا وذلؾ ألىميتيا في تحصيف قواتيا برا  اتجيتتونس 
مت طالئع جيش االحتالؿ لضاحية )باردو( حتى كانت االتفاقية وبحرا، وما إف وص

                                                           
دار المعرفة الجامعية، االسكندرية  دراسات في تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر،: ناىد إبراىيـ دسوقي (1)
 .148-145،ص6111،
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 16(مكتوبة تنتظر التوقيع، ووقع عمييا فعال في نفس اليـو الذي قدمت فيو بتاريخ 
الحكومة وقيادتيا العسكرية دوف أدنى مقاومة. وىذا يدؿ  فاستسممت، ) 1111ماي 

المواء  وامتناعدوف مقاومة عمى أف الباي "محمد الصادؽ" استسمـ لمطالب الفرنسييف 
"العربي زروؽ" عف التوقيع، ونصح الباي بعدـ قبوؿ االتفاقية، ومقاومة التدخؿ 

 الفرنسي.
إجراء عممي  ف الباي لـ يتخذ أيإلة االحتالؿ، فأرغـ وضوح نوايا فرنسا في مس

صغيرة بقيادة وزير الحرب "سميـ"  *1لمواجية الموقؼ عسكريا سوى تجييز محمة
المخازنية  ( مف611عسكري نظامي و)( 500)( جندي، و1111)مير تعد: لجية خ

تحت قيادة ولي العيد تتركب  مدافع، وبعد أسبوع جيزت محمة أخرى 6تحمؿ معيا 
( 611و) زواوة ( مف611و) المخازنية ( مف611( عسكري نظامي و)1011مف )

ضعفيما في العدد مدافع. ولكف ىاتيف المحمتيف باإلضافة إلى  5مف الحنفية، تحمؿ 
نما اليدؼ  (1)والتجييز إال أف الحكومة لـ تكف تعتـز بيما محاربة القوات الفرنسية وا 

براز وجود الدولة في ىذا الظرؼ، لذلؾ لما  ىو إظيار النية في معاقبة القبائؿ، وا 
التراجع أماـ القوات الفرنسية دخمت فرنسا فعال أعطي األمر لمحمية "عمي باي" ب

فقداف الجيش لدوره منذ باي" ووقوعو تحت سيطرة وزيره، و لضعؼ شخصية "النتيجة و 
زمف لـ يبؽ منو إال اإلسـ وحتى أف وجدت النية لممقاومة لدى الحكومة فانو ليس 
بإمكانيا جمع غبار جيش متناثر في المدف والقرى نسي التدريب واستعماؿ السالح  

حداث، لـ يخؼ ما لديو مف أسمحتو، حتى أف وزير البحر في ذروة األ توصدئ
ىو ع بنادؽ العسكر عاطمة عف العمؿ و السالح، فقد اعمـ وزير الحرب باف جمي

                                                           
 .المحمة: ىي جيش يضـ النظامييف وغير النظامييف يقـو بتوطيد األمف وجباية الضرائب*
تؽ: عبد الجميؿ التميمي  (4332-4393الجيش التونسي في عيد صادق باي )الشيباني بمغيث : (1)

 .214-213،ص ص 1995،منشورات مؤسسة التميمي لمبحث العممي ،تونس ،
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مدربا ف يقاـو جيشا لو أسمحة متطورة، و يطمب إصالحيا، وكيؼ لمجيش بيذه الحالة أ
وبذلؾ تـ االحتالؿ، واستسممت الحكومة دوف أي مقاومة، مما جعؿ  تدريبا حديثا.
جرد احتالؿ المناطؽ االستراتيجية في الشماؿ وتوقيع معاىدة الحماية، فرنسا تعتقد بم

لذلؾ سحبت عدد كبير مف قواتيا حتى ال تتكمؼ أعباء كبيرة في الحرب غير أف ىذا 
،الفعمية مف طرؼ القبائؿ )10أنظر الممحؽ رقـ (االعتقاد ثبت بطالنو، ببدء المقاومة

 .(1)والجنود الفاريف مف محمة الباي
 المقاومة بالشمال:  .1

كانت في طميعة حركة المقاومة في شماؿ البالد، قبائؿ خمير وسكاف الجباؿ. 
 فما إف وصمت السفف البحرية إلى ميناء طبرقة حتى ىب متطوعوف مف "أوالد

"الحوامدة" و"أوالد عمر" بقيادة شيوخيـ لممقاومة ومواجية األعداء. ولـ بوسعيد" و
إال بعد ) 1111أبريؿ  65 (لسيطرة عمى المدينة فيتتمكف قوات االحتالؿ مف ا

 قصفيا.
إعترفت السمطات العسكرية الفرنسية باف أفراد ىذه القبائؿ إستماتوا في الدفاع 

 . (2)طواؿ ساعات عديدة ولـ يوقفوا القتاؿ إال بعد أف تكبدوا خسائر فادحة
و"الشياحية"  لـسا ثـ تواصمت المقاومة في جبية "جندوبة" بمشاركة قبائؿ "أوالد

اىا في ح( معركة عنيفة دارت ر 1111أبريؿ  01بوسالـ في ) "عمدوف"، وشيد سيؿو
موضع يعرؼ بػ "ابف بشير"، حيث تواصؿ القتاؿ مف الساعة الثامنة صباحا إلى 

إلى التراجع والفرار مف ساحة المعركة، نظرا  المقاوموف واضطرالسادسة مساء 
 العدو في المعركة.لمتفوؽ التقني الذي أظيره 

                                                           
 .215-214صص ، سابؽالشيباني بمغيث، مرجع ( 1)
دار محمد عمي لمنشر  العالم العربي الحديث و المعاصر تخمف فاالستعمار فمقاومة،:  يبعمي المحجو (2)

 .120ص 2009تونس، 
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وتميزت قبائؿ "مقعد" و"ىذيؿ" في الشماؿ أيضا بمقاومتيا الشديدة لمغزاة. ففي 
أبناء مقعد عمى سفينة حربية فرنسية غرقت في عرض  ( إستولى1111أبريؿ  61)

الساحؿ التونسي بيف "رأس سرات" وميناء "بنزرت" فنيبوىا وأسروا مف فييا. ولـ 
تتمكف قوات االحتالؿ مف القضاء نيائيا عمى مقاومة ىذه القبائؿ إال في بداية شير 

، كما قدموا حوالي "جواف"، إذ استسمـ أبناء مقعد وأجبروا عمى تسميـ أسمحتيـ لمعدو
عشريف رىينة تـ سجنيـ في مدينتي عنابة وتونس، كما أجبرتيـ عمى دفع غرامة 

، وعمدت سمطات االحتالؿ إلى نزع السالح مف )فرنؾ 16111(حربية قدرىا 
 .(1)المقاوميف

 المقاومة في الجنوب: .2
جو  )1111جواف (أما المقاومة في الجنوب فقد عاشت صفاقس خالؿ شير 

طرابات قاـ بيا عامة السكاف باالشتراؾ مع جمع مف قبيمة "المثاليث" مف االض
وكانت الشائعات الرائجة آنذاؾ حوؿ تدخؿ الدولة العثمانية لطرد فرنسا مف البالد 

ونتيجة ليذا الوضع فقد أسس  التونسية، مما بعث الفزع في قموب الجالية األوروبية.
" حراسا مدنييف لحماية األوروبييف مف غضب السكاف، لكف القائد "حسونة الجمولي

الثوار ىاجموا القائد "حسونة الجمولي" لتواطئو مع الفرنسييف، لكف ىذا المتواطئ 
التجأإلى زاوية "سيدي عمي الكراي" ليمتحؽ سرا بإحدى سفف األسطوؿ الفرنسي، التي 

عف المدينة برئاسة "محمد بعث بيا "روستاف"، لقمع المقاومة، فتأسست لجنة لمدفاع 
إلى المقاومة مع قائدىا  التي إنضمت الشريؼ" ضابط المدفعية بجامعة صفاقس

 .(2)"محمد معتوؽ"، وبمساندة الشيخ "محمد كموف"

                                                           
 .121-120ص ص مرجع سابؽ، العالـ العربي الحديث والمعاصر....،: يبعمي المحجو (1)
 .48، مرجع سابؽ،صانتصاب الحماية الفرنسية عمى تونس:  يبعمي المحجو (2)
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والذي ساندتو القوى الشعبية اإلسالمية بحكـ فتاوى  "عمي بف خميفة" ويعد
زوايا، واستطاع أف يكبد فرنسا الزيتونة المعادية لمحمادية وكذا التعبئة الفعمية لم

خسائر كبيرة خاصة في المناطؽ الداخمية والصحراوية، مما اضطر الجيش الفرنسي 
الحتالؿ اإلقميـ برمتو والتحكـ في المدف الحساسة خاصة تونس  بإعادة االنتشار

 .(1)العاصمة والقيرواف 
 18نسي حيث ضـ األسطوؿ الفر  ونتيجة ليذا لـ تستطع المقاومة الصمود طويال أما

نتيجة  )1111جواف 15(جندي فسقطت مدينة صفاقس في  5111سفينة حربية و
 لمتفاوت التقني بيف أسمحة الثوار التونسييف وسالح قوات االحتالؿ.

 المقاومة بالساحل والوسط:  .3

"اليمامة" وسكاف قرى الساحؿ الذيف صبوا في شممت المقاومة قبائؿ "جالص" و
قوات االحتالؿ، وقد نشط ىؤالء الجنود في أربعة مراكز  غمرة الحماسة لمقاومة

 الساؼ يقودىا تباعا الساسي سويمـلممقاومة بالقمعة الكبرى، وجماؿ، وبناف، وقصور 
والحاج عمي بف خديجة وسعد بف حسيف القـ وولد البحر، حيث تحرؾ المقاوموف 

ردو عمى قطيع لمعمؿ عمى منع جيش االحتالؿ مف التقدـ، حيث أغاروا بضواحي با
 مف اإلبؿ يممكو الباي الذي اتيمو السكاف بخيانة البالد وتسميميا لمعدو.

 واليمامة والسواسي وأوالد سعيد وفي ىجوـ آخر ىبت جموع غفيرة مف جالص
ورياح والطرابمسة تصدوا في جية تونس لمقوات الفرنسية ومنعيا مف التقدـ إلى داخؿ 

 البالد.

                                                           
 2009، طاكسيج كـو لمنشر و التوزيع، الجزائر، االستراتيجية الفرنسية في المغرب العربي:  سالـ برقوؽ(1)
 .61ص
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عمى المعسكرات التابعة لكتيبة المقدـ "كوريارد" حيث  انقضواوفي نفس الشير، 
المقاتميف التونسييف قد جابيوا العدو بكؿ بسالة طواؿ  بأفالسمطات الفرنسية  اعترفت

 ىذه المعارؾ الثالث.
 أوقؼ الجنراؿ "ساباتييو" خمسة عشر مف أعياف زغواف وكرد فعؿ عمى ىذه األعماؿ

 رأس بقر )111(مف الشعير و )قفير 611(بػ وفرض عمى السكاف غرامة مالية تقدر 
 .(1)ساعة 41تسمـ كميا خالؿ  )خروؼ 611(و

المقاوموف إلى تغيير طريقتيـ في القتاؿ لعدـ قدرتيـ عمى مواجية ىذه  فاضطر
القوات الفرنسية، فتخموا عف طريقة اليجـو المباشر واكتفوا بمراقبة المسالؾ التي 

التقدـ نحو ىذه المدينة المقدسة وات االحتالؿ مف تؤدي إلى القيرواف لكي يمنعوا ق
أماالسمطات الفرنسية فقد عممت مف جيتيا عمى تحقيؽ اليدؼ الذي رسمتو والمتمثؿ 

 .(2)اإليالة بغزوىا القيرواف احتالؿ إتماـ في
 وتعود أسباب فشؿ المقاومة المسمحة في تونس إلى عدة أسباب منيا: 

 عدـ وجود خطة موحدة لممقاومة. -

 نقص السالح لدى الثوار وقدمو. -

 تواطؤ الباي مع الفرنسييف ووقوفو ضد المقاوميف. -

أف تحمي الثوار مف مدافع  بإمكانيا خمو البالد مف الجباؿ والودياف التي -
الفرنسييف وعدـ سيولة نصب كمائف لمقوات الفرنسية كبقية ما يحدث في بالد 

 المغرب العربي بالجزائر تحديدا.

                                                           
 .126-125ص ص مرجع سابؽ، نتصاب الحماية الفرنسية عمى تونس، إ: يبعمي المحجو (1)
 .126، مرجع سابؽ،صالعالم العربي الحديث و المعاصر تخمف فاالستعمار فمقاومة:  يبعمي المحجو ( 2)
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تقديـ العوف لمثوار وامتناع السمطاف عف توجيو فرماف لقواتو عجز األتراؾ  -
العسكرية المرابطة في طرابمس الغرب بتقديـ السالح والذخيرة لثوار تونس 

 .(1)وتطمع السمطاف عبد الحميد الثاني لتثبيت عرشو

أ مرحمة جديدة مف الكفاح المسمح في تونس ضد المستعمر لتبد ىنتياوىكذا 
وىي المقاومة السياسية بقيادة مجموعة مف رواد اإلصالح في كفاح في تونس ال

 باإلصالح في المشرؽ العربي. تونس الذيف تأثروا
 ) 1012-1091(المبحث الثالث: حركة الشباب التونسي 

إلى الكفاح  اتجيواالفرنسي لمدة قصيرة،  االستعماربعد أف قاـو التونسيوف 
لفة الذكر والتي ساىمت في بروز النشاط السياسي بمختمؼ وسائؿ وىذا لألسباب السا

اىر بف مف أبرزىـ الشيخ "طبكر عمى يد أوائؿ رواد اإلصالح و السياسي في وقت م
 كاف ليؤالء صمة بالمشرؽ العربيعاشور" "بيـر الخامس" و"محمد السنوسي" و 
"محمد عبده" اؿ الديف األفغاني" ووخاصة بتيار السمفية الحديثة الذي تزعمو "جم

 بإحياءية العربية اإلسالمية التونسية و الرواد التونسيوف مف المتمسكيف بالشخصفكاف 
اإلسالـ، مع األخذ بالعمـو الغربية التي تعد ضرورة لمتقدـ في كؿ المجاالت وقد 

التي كانت نواتيا  ف العشريف ظيور جماعة الحاضرة، و عرفت السنوات األولى مف القر 
و قد برز مف جماعة الحاضرة المحامي "عمى  رجاؿ اإلصالح الذيف تكتموا سوية،

حيث عممت جماعة الحاضرة عمى تعريؼ القراء التونسييف بتاريخيـ  *بوشوشة"

                                                           
 .130، مرجع سابؽ،صتاريخ المغرب العربي المعاصر:  محمود عمي عامر(1)

، ينحدر مف عائمة مف بنزرت، كاف بوشوشة منذ نعومة أظافره يحب 1859عمي بوشوشة: مف مواليد سنة *
األرض واألشغاؿ الفالحية الصعبة، وفي نفس الوقت كاف حريصا عمى تعمـ المغات خاصة العربية والفرنسية 

الجمعية الخمدونية. توفي جريدة الحاضرة، وكاف مف مسيري  1881والتركية حيث اظير تفوؽ كبيرا فأسس سنة 
دارالغرب االسالمي   ،أعالم تونسيوننظر الصادؽ الزمرلي: أإثر مرض العضاؿ.  1917أوت  18بوشوشة يـو 

 .139-133ص ص ، 1982تونس ، 
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ىو مف خريجي المدرسة و  مف ابرز الشخصيات كذلؾ "البشير صفر"القومي و 
الصادقية، الذي  يوصؼ انو أبو النيضة الثاني، و بمبادرة ىذه الشخصية تأسست 

 إبراز الحضارة العربية. ( و كانت تيدؼ إلى1115الخمدونية سنة )الجمعية 
( تأسست جمعية خريجي الصادقية برئاسة "خير اهلل بف 1116وفي سنة )

والصادقية، بدأ  ومف خالؿ ىذا النضاؿ مف زعماء الجمعية الخمدونية(1)مصطفى"
 .(2)الوعي لدى الشباب التونسي يتجو إلى العمؿ السياسي التنظيمي

ة االستعمار ( أوؿ حركة سياسية منظمة لمقاوم1118ث تأسست في سنة )حي
"وعبد العزيز الثعالبي"، حيث تأثرت ىذه الحركة في  و"بقيادة "عمي باش حان

نظاميا وأىدافيا بحركة "تركيا الفتاة" فساىمت ىذه الحركة بشكؿ فعاؿ في دفع طريؽ 
ي إطار الحزب وخرجت بذلؾ مف النضاؿ قدما، فبدأت في محاولة تنظيـ الجماىير ف

اإلطار الذي أراد الفرنسيوف أف تكوف عميو، وىو مجموعة مف المثقفيف تكوف أداة في 
يدىـ، لكف التجربة التي كانت ليؤالء مع الفرنسييف جعمت منيـ وطنييف مرتبطيف 

 بشعبيـ. 
                                                           

  ثـ  وكاف مف أوؿ مف التحؽ بالمدرسة الصادقية 1865فيفري  27البشير صفر: ولد البشير صفر بتونس في
التي قامت بأداء  1897تحوؿ إلى فرنسا الستكماؿ دراستو بصحبة بعثة مف رفاقو، أسس الجمعية الخمدونية سنة 
نظر أ. 1917ريؿ بأ 17ميمة خالدة في تاريخ الثقافة التونسية، مف مؤلفاتو كتاب "مفتاح التاريخ". توفي بتاريخ 

 ، منشورات محمد بوذينة، تونس، د.ت1ج (،4343-4349)العشرين  أحداث العالم في القرنمحمد بوذينة: 
 .205ص


 .132محمود عمي عامر، مرجع سابؽ،ص(1)
، منشورات دار  (4391-4399الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة ):  الطاىر عبد اهلل)2(

 .39والنشر، تونس، صالمعارؼ لمطباعة 
 ( ولد بتونس العاصمة مف أصؿ تركي، درس بالمعيد الصادقي ثـ عيف 1918-1876: )عمي باش حانبو

جريدة  1907متصرفا فيو كاف عضوا بالخمدونية ويعتبر المؤسس األصمي لممدرسة الصادقية أسس سنة 
ي ، كاف مف قادة حركة الشباب التونسي ابعد عف تونس واستقر ف1911التونسي، وجريدة االتحاد اإلسالمي سنة 

 .158-141ص ، مرجع سابؽ ، ص أعالم تونسيون: الصادؽ الزمرلينظر أإسطنبوؿ وتوفي فييا. 
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 (1)فتعد ىذه أوؿ ضربة توجو لالستعمار الفرنسي مف طرؼ التونسييف المثقفيف

التي إنشاء جريدة سميت "التونسي" و أوؿ عمؿ قامت بو حركة "تونس الفتاة" ىو و 
وكانت ثاني جريدة وطنية تصدر  (2))1118فيفري  8(أسسيا "عمي باش حانبو" في 

بالمغة الفرنسية، بعد جريدة "بريد تونس" "لمثعالبي" حيث تطور برنامجيا مع الزمف 
المشاركة في في المجمس االستشاري، و  لتونسييففقد طالب فيو أصحابو بتمثيؿ ا
عت بشدة عف دافاسطة بعث مراكز تونسية لمتعمير و التحصيؿ عمى أراضي الدولة بو 

لغاء القرارات التي تمنعيـ مف تقميد  اإلناثمسالة تعميـ الذكور و  أبناء التونسييف، وا 
 الوظائؼ اإلدارية السياسية.

منعرجا آخر، فبينما كاف عمميا  بدأت الحركة الوطنية التونسية تأخذ ومف ىنا
واالجتماعي والفكري، فإننا نجدىا بعد تأسيس جريدة  فيما قبؿ مختمطا باإلصالح

 .(3)"التونسي" تدخؿ في ميداف السياسة مف بابيا الواسع
وقد ىاجمت الصحافة االستعمارية وعمى رأسيا جريدة "المعمر الفرنسي" جريدة 

ييف باإلنسانية واألخالؽ، وأنيـ قـو ال يخضعوف إال "التونسي" فنعت )كارنيار( التونس
لمقوة ثـ أنكر عمييـ امتالؾ مستوى الكفاءة واألخالؽ المطموبة في تقمد الوظائؼ 

 العمومية.
فزادت تمؾ المواقؼ مف حدة الحركة الوطنية التونسية سياسيا، خاصة عند انضماـ 

تونسي بالمغة العربية وتولى "عبد العزيز الثعالبي" إلييا حيث أضاؼ نشر جريدة ال

                                                           
 .40-39ص  ص الطاىر عبد اهلل، مرجع سابؽ،(1)
محمد مزالي، و البشير بف سالمة  ، تعالمعمرون الفرنسيون و حركة الشباب التونسي:  شارؿ اندري جولياف(2)

 .121، ص1985، الجزائرالشركة التونسية لمتوزيع، 
معيد التاريخ  :رسالة ماجستير. ( 4391-4343الحزب الحر الدستوري التونسي ):  يوسؼ مناصرية)3(

 .28ص1986جامعة الجزائر، 
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وضح فييا  )1111أكتوبر (رئاسة تحريرىا بنفسو وأصدر أوؿ عدد منيا في شير
 .(1)أىداؼ النخبة التونسية الحقيقية

بسبب محاولة الييود  )1111(كما خاضت الحركة الوطنية معركة أخرى سنة 
يدية ىذا كخطوة تميياىـ في المحاكـ الفرنسية و إكتساب حؽ النظر في قضا

لالنفصاؿ عف جنسيتيـ التونسية واكتساب الجنسية الفرنسية، فما كاف مف الحركة 
أف وقفت تحارب ىذه الخطوة التي تقضي بتجنيس الييود  الوطنية في تونس إال

دعوا الشعب إلى مقاطعتيـ ت بالنياية إلى حركة ضد الييود و بشكؿ جماعي وأد
كسب تتراجع في تطبيؽ ىذا القانوف و  الفرنسيةا وأدبيا، مما جعؿ السمطات اقتصادي

الحركة الوطنية المعركة، حيث استطاع التونسييف إنعاش اقتصادىـ بعد مقاطعتيـ 
مراكز الصدارة في  احتالؿروح الحرص عمى  انبعاث إلى ا مما أدىاقتصاديلمييود 

الحركة  ىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى إف قادةو  (2)ة لمبالدقتصاديالحركة اال
.  الوطنية أصبح لدييـ الوعي والحس الوطني لمجابية المستعمر بكؿ قوة وحـز

 مقبرة الزالج: أحداث
 وفي الفترة التي بمغ فييا التحمس لمدفاع عف اإلسالـ أقصى حد، أقدمت

 (3)*السمطات االستعمارية عمى تسجيؿ أراضي مقبرة الزالج

                                                           
 .44يوسؼ مناصرية، مرجع سابؽ، ص(1) 
 .42الطاىر عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص(2) 
، تر المنجي سميـ و اإلسالمية و السيادة الفرنسيةإفريقيا الشمالية تسيير القوميات :  شارؿ اندري جولياف (3)

 .89ص، 1976، ،الجزائرآخروف، الدار التونسية لمنشر
مقبرة الزالج: تقع المقبرة جنوب تونس، حيث تعتبر أكبر المقابر في تونس وتضـ قبور المرابطيف والعمماء *

 الشاذلية.المشيوريف، وتوجد بيا زاوية سيدي الشاذلي الذي يعود إلى الطريقة 
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( 1116أبريؿ  أوؿ (( وقرار1114 جويمية 01(حيث أعطى األمر المؤرخ في 
لبمدية تونس الحؽ في اإلشراؼ، وتنظيـ مقبرة الزالج، وىذا يعني مف الناحية القانونية 

 إدخاليا ضمف ممتمكات البمدية بالرغـ أنيا ارض حبوس.
أنو وضع يد -أي تسجيؿ المقبرة-ولقد رأى التونسيوف في ىذه العممية 

وقد عمموا بيذا القرار عف طريؽ نشر قرار المسيحييف عمى ارض حبوس إسالمية، 
( فكاف لذلؾ الخبر أثر كبير 1111البمدية في الجريدة الرسمية في شير أكتوبر )

أخبار مف طرابمس عمى  عمى األىالي المسمميف، وقد صادؼ نشر ىذا القرار وصوؿ
ية الغزو اإليطالي لميبيا، ونتيجة ليذا القرار فقد خمؽ ضجة كبيرة مف تعاليؽ شعب

وصحفية حيث استعمؿ التونسيوف ألوؿ مرة في تاريخ تونس المناشير المعرضة 
 لتسجيؿ المقبرة.

وقد حاولت السمطات االستعمارية وضع مجموعة مف التبريرات أماـ ىذا 
إال بتسجيميا ضمف عقارات  إصالحيا ال يأتي الوضع الجديد لممقبرة، بدعوى أف

آراء وتحاليؿ متعددة منيا أف البمدية كانت تريد البمدية، وقد أثيرت حوؿ ىذه المسالة 
مف وراء الضـ الحصوؿ عمى ساحة كافية لمد خط سكة الحديد التي تربط تونس 
و"غار الدماء" في الحدود الجزائرية وكاف ىذا المشروع ضمف المشاريع القديمة التي 

 .(1)( لكنو أجؿ1111عرضت قبؿ )
أما الفرضية الثانية أف القصد مف وراء ىذه العممية، فيو إقامة خط لمترامواي 
عف طريؽ المقبرة، وىذا استجابة لرغبة المميونير "كمود كارتيني" أما جريدة الحاضرة، 

تعميقا أدانت فيو ىذا اإلجراء  )1111أكتوبر  01(فقد نشرت في عددىا الصادر يـو 
رر وال حقوال أية مصمحة لوضع يدىا عمى مقبرة الزالج أف البمدية ليس ليا مب«قائمة:

                                                           
 .دراسة تاريخية و سياسية مقارنة (4399-4399حركة الشبان الجزائريين و التونسيين ):  الجمعي خمري)1 (

 .354-353ص  ص ، 2002قسنطينة،، تاريخ، جامعة منتوريقسـ ال :أطروحة دكتوراه
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إذا كانت تريد تسجيميا بيدؼ جعميا مكانا عموميا لمنزىة أو لبناء عمارات  الميـ إال
 .»توزعيا عمى المجموعة األوروبية

الرأي الثالث أف البمدية أرادت االستفادة مف الصخور الموجودة في المقبرة  أما
 المحاذية لمسكة الحديدية الميددة باالنجراؼ.األرضية  إلصالح

 .(1)آخر أما السبب الحقيقي فيو مد السكة الحديدية، وليس شيء
وتحت وطأة اشتداد المعارضة الشعبية وموجة االحتجاجات التي كانت في 
المساجد أعمنت البمدية عدوليا عف التسجيؿ، ولكف الجماىير لـ تصدؽ ذلؾ وظنت 

في  )نوفمبر 8(الشعب عف المقبرة. فتجمع الشعب في أف الخبر خدعة لصرؼ 
يس البمدية ما حوليّا، و ازداد غضب الشعب تأجيجا حيف قدـ في الصباح رئالمقبرة و 

اىير مرددة مندوب عف  المجمس المختمط فصاحت الجمومندوب عف الحكومة و 
البوليس ىاتفو بخيانة رئيس البمدية فتـ إطالؽ النار مف طرؼ ألفاظ السب والشتـ و 

األعمى  قابؿ الجميور األعزؿ ىذا اإلرىابدد مف القتمى والجرحى و فتساقط ع
بالجياد في سبيؿ تحرير الوطف « ىتفت الجماىيربضرب العصي ورمي الحجارة و 

البوليس في السيطرة عمى الموقؼ كاف ىذا اإلنذار بفشؿ و   »الويؿ لممعتديف و 
األجانب خاصة سييف و ليحصؿ صداـ دموي بيف التونتطورت المعركة و 

 .(2)اإليطالييف
 حرب طرابمس:

إيطاليا الحرب عمى مدينة طرابمس الغرب  أعمنت)1111سبتمبر  61(في يوـ 
ويذكر أحمد توفيؽ المدني بيذا الخصوص في كتابو )حياة كفاح، الجزء األوؿ(: "ال 
أزاؿ اذكر ذلؾ اليـو الرىيب، وىو أسوء يـو في حياتي دوف ريب، وقمبي يمتيب 

                                                           
 .355-354صالجمعي خمري، مرجع سابؽ، ص ( 1)
 .46، مرجع سابؽ، صالتونسية: الحركة الوطنية  الطاىر عبد اهلل (2)
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أف تتحطـ، كانت الدولة العثمانية كما قمت في دور  وأعصابي توشؾ ودمي يفور
األجنبية التي تستعمؿ مختمؼ الطوائؼ المسيحية  دة التنظيـ ومقاومة الدسائسإعا

في البالد لتقويض بناء السمطة مف أساسو عندما فوجئت بذلؾ الحدث الرىيب. ولـ 
تكف واليتا طرابمس وبرقة في حالة تسمح ليما بالدفاع. ولـ يكف بيما مف الجند 

لداخمي والمواصالت شبو مقطوعة التركي إال ما ال يكاد يكفي لحفظ األمف ا
فاإلنجميز في مصر، والفرنسيوف في تونس يمنعوف يمينا وشماال كؿ اتصاؿ مباشر 

 .(1)مع طرابمس..."
،السيما في بالد  حيث كاف ليذا الغزو أثار مدوية في كؿ العالـ اإلسالمي

البمداف  المغرب العربي نظرا لما لمقطر الميبي مف عالقة تاريخية ودينية ولغوية مع
المغاربية، حيث تعالت األصوات المنددة ليذا االحتالؿ مف الجزائر وتونس خاصة 
نجد أف الشباب التونسييف يصدروف جريدة بمناسبة الحرب اإليطالية الميبية بعنواف 

عنواف كبير يدؿ عمى أىمية التضامف الذي كانت تعمقو  "االتحاد اإلسالمي" وىو
 . (2)مسمميف في ردع العدواف اإليطاليالنخبة التونسية عمى دور ال

ووقؼ الشعب التونسي وقفة رجؿ واحد، فتكونت المجاف الشعبية والجمعيات 
لجمع التبرعات واألسمحة لممجاىديف، وتمكف العديد مف التونسييف مف الوصوؿ إلى 
طرابمس وااللتحاؽ بصفوؼ المقاتميف واستشيد الكثير منيـ. فتحركت السمطات 

بعاد "عمي باش  رأت ، إذاالستعمارية أف زماـ األمور تفمت مف يدىا. فتـ اعتقاؿ وا 
حانبو" ونفيو حيث ىاجر إلى تركيا، عبد العزيز الثعالبي الذي التحؽ بالجزائر ثـ 

                                                           
ص  2010، عالـ المعرفة لمنشر و التوزيع، الجزائر،  01ج،حياة كفاح )مذكرات(:  ؽ المدنيحمد توفيأ (1)
 .64-63ص
 .361الجمعي خمري، مرجع سابؽ، ص (2)
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مصر، وتـ نفي زعماء كثيروف مف الحركة الوطنية الذيف التحقوا بالدولة العثمانية 
 .(1)وساعدتيـ عمى مواصمة كفاحيـ

 (1034-1029الرابع: الحزب الحر الدستوري التونسي ) المبحث
 تأسيس الحزب:  .1

إلى انتعاش الروح  لقد أدت التحوالت الناجمة عف الحرب العالمية األولى
الوطنية، وخاصة بعد انتصار الحمفاء ساىمت في إرساء دعائـ الحركة الوطنية مف 

حؽ الشعوب الخاضعة ب )1111جانفي (أبرزىا اعتراؼ الرئيس األمريكي "ولسف" في
لمييمنة األجنبية في تقرير مصيرىا بالرغـ مف أف ىذا المبدأ ال يشمؿ إال الشعوب 

أف الزعماء الوطنييف لـ  والنمساوية، إال األوروبية التي تعرضت لمييمنة األلمانية
 يترددوا في توظيؼ ىذا المبدأ لصالح القضية التونسية.

بالغ حرر بالمستعمرات حيث كاف ليا األثر المساندة حركات التالثورة البمشفية و 
ىو ارتباط النخبة المثقفة لدى بعض الزعماء الوطنييف وكذلؾ ما حدث في تركيا و 

بجمعية السمطاف "عبد الحميد الثاني"، و  بسياسة الجامعة اإلسالمية التي سمكيا
العالمية ر طواؿ الحرب الترقي التي ساندت نشاط الوطنييف في الميجد و االتحا

كذلؾ مبادرات الزعيـ المصري "سعد زغموؿ" مف خالؿ تأليفو وفد مف حزب األولى، و 
طرح قضية االستقالؿ الب مصر أما مؤتمر الصمح بباريس و األمة لمتعبير عف مط

كذلؾ مثاؿ "عبد العزيز الثعالبي" و كاف ليا تأثير كبير عمى زعماء الحركة الوطنية أ
ميثاقا ينص عمى إنشاء مجمس نواب  )1111جواف ( منح إيطاليا لطرابمس تاريخ

منتخب فاعتبره القادة الوطنيوف بادرة نحو االستقالؿ الداخمي لطرابمس، ىذا عمى 
المستوى الدولي أما عمى المستوى الداخمي فقداف تونس رصيدا بشريا نتيجة 

                                                           
 .47الطاىر عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص ( 1)
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مشاركتيـ إلى جانب فرنسا في حربيا فكاف ليا تأثير كبير عمى سوؽ الشغؿ 
 فالحي بفعؿ نقص اليد العاممة.ال

السياسة االستعمارية وتواصؿ االستيالء عمى األراضي الفالحية الخصبة وأماـ 
اشتداد السياسة االستعمارية بالبالد التونسية، اقتنع زعماء حركة الشباب التونسي في 
الداخؿ والخارج بضرورة التنظيـ سياسيا، وتجمى ذلؾ مف خالؿ تأسيس الحزب 

 التونسي.
تعود بوادر نشأة الحزب إلى االجتماعات العديدة التي جرت بالعاصمة في سنة 

)1111 ( 
الحزب  وضـ أكدت عمى ضرورة سف دستور يضمف حقوؽ األىالي والتي

أخرى  "حسف قالتي" وثمةزيز الثعالبي" و"احمد الصافي" والتونسي كال مف "عبد الع
ب في بدايتو كاف نخبويا فقد تمكف أف الحز  والصحفييف، ورغـ مف المحاميف واألطباء

 )1111مارس  (مذكرة في (1)مف خالؿ إرساؿ زعماؤه مف تجديد أشكاؿ نضاليـ وذلؾ
لى وفود مؤتـ الصمح بباريس، يطالبوف فييا  (2)"ولسف" إلى كؿ مف الرئيس األمريكي وا 

بتطبيؽ مبدأ حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا لكف الدوؿ المجتمعة لـ تيتـ بمطالب 
 .(3)التونسييف
أف فشؿ الحزب في مسعاه، فد تطمب تغيير خطة عمميـ و توجيوا إلى  إال

مؼ الحزب التونسي "احمد السقا" كسب مساندة األحزاب السارية الفرنسية، فقد ك

                                                           
، مركز الدراسات 3، جالوطنية ودولة االستقالل، تونس عبر التاريخ، الحركة خميفة الشاطر وآخروف (1)

 .87-84، ص 2005والبحوث االقتصادية واالجتماعية، تونس، 
(2)Rodd Black : la Tunisie aprés la guerre problème politique 1920-1921, pub 
lication de comtie de l’Afrique française, paris, 1922.p58 

-تونس-المغرب العربي الكبير من الفتح اإلسالمي إلى الوقت الحاضر ليبيا:  عطا اهلل الجمؿ شوقي(3)
 .412، ص2007( ، المكتب المصري توزيع المطبوعات، القاىرة، األقصى )مراكش المغرب-الجزائر
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"عبد العزيز الثعالبي" بتمثيمو بباريس، حيث تـ إبعاد "أحمد السقا" إلى باريس )أبريؿ و
قد تمكف باالتصاؿ لمحزب التونسي إلى فرنسا، و بعوث (، ويعتبر أوؿ م1111

 (1)بالصحؼ وبعض األوساط اليسارية السيما الحزب االشتراكي، حتى ىيا الظروؼ

الرأي العاـ الفرنسي إال وولجو فقد  لمثعالبي والذي كذلؾ لـ يترؾ مجاال ينفذ منو إلى
التجمعات بالزعماء االشتراكييف ووثؽ عرى الصداقة بيـ واختمط بمختمؼ  اتصؿ

السياسية ونظـ االجتماعات، وكتب في الصحؼ المقاالت، واستطاع ربط صداقات 
عديدة وخاصة مع زعيـ االشتراكييف "مارسيؿ كاشاف" الذي مكنو مف عرض القضية 
عمى مجمس النواب، فأصبح"الثعالبي" شخصية مرموقة في باريس، وىذا يعود إلى 

شتراكي وىو اليسار الفرنسي، إالأف ىذا الوسط الذي تحرؾ فيو وىو وسط الحزب اال
، فثارت قيادة الحزب التونسي ضده عمى اعتبار )1111(األخير فشؿ في انتخابات 

في تمؾ الفترة أصدر الثعالبي كتاب "تونس الشييدة" فأنو أساء بيذه الصمة لتونس 
بالبريد إلى كؿ المسؤوليف في فرنسا مف وزراء  فنجح نجاحا منقطع النظير، وأرسمو

إلى تونس فتناقمتو األيدي سرا وعمقت عميو  نواب وموظفيف كبار، وتـ إيصالوو 
الصحؼ الفرنسية، واقتطعت منو الصحافة الحرة مقاطع كثيرة و نشرتيا، ونتيجة لتمؾ 

 (2)مف الدولةالضجة التي أحدثيا تـ اعتقاؿ "الثعالبي" في باريس بتيمة التآمر عمى أ
"عبد العزيز الثعالبي" تحركت الجماىير وأخذت تدمر  اعتقاؿ وعندىا بمغ نبأ

المصالح األجنبية وتياجميا، وتحت الضغط الشعبي أجبرت فرنسا عمى إخالء 
تأسيس حركة سياسية وطنية  سبيمو، فالتؼ حولو الشعب والطالئع المثقفة ودعوا إلى

 .(3)تنظـ النضاؿ الوطني

                                                           
 .86خميفة الشاطر و آخروف، مرجع سابؽ، ص(1)
 .15سامي الجندي، دار القدس، لبناف، ص، تر وتؽ تونس الشييدة: عبد العزيز الثعالبي(2)
 .64الطاىر عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص(3)
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أنظر (الحزب الحر الدستوري التونسي وأنتخب "عبد العزيز الثعالبي"فتأسس 
أمينا عاما لو، وبدأ ىذا  ،باإلجماع رئيسا لمحزب، و"أحمد الصافي)14الممحؽ رقـ 

أنحاء البالد التونسية، وبث الدعوة الوطنية في  الحزب في تكويف الشعب والفروع في
       وقد قدـ الحزب في سنة (1)تعمارالكفاح ضد االس نفوس المواطنيف ليكونوا أداة

 مطالبو والتي طالبوا فييا بما يمي:( 1161 )
تشكيؿ جمعية تشريعية مختمطة )فرنسية وتونسية( ليا صالحيات واسعة  -

 والسيما في القضايا المالية.

 تأليؼ وزارة مسؤولة أماـ المجمس. -

 تاما.الفصؿ بيف السمطات التشريعية، التنفيذية، والقضائية فصال  -

 منح التونسييف حؽ شغؿ الوظائؼ حسب كفاءاتيـ ومساواتيـ بالفرنسييف. -

 المساواة بيف الموظفيف التونسييف والفرنسييف بالرواتب. -

 تشكيؿ مجالس محمية منتخبة. -

 جعؿ التعميـ إجباريا. -

 منح التونسييف حؽ شراء ارض الدولة. -

ف حرية وضما منح التونسييف حرية عقد اجتماعات، وتشكيؿ األحزاب -
 الصحافة.

ويالحظ أف ىذه المطالب ال تتعرض لذكر االستقالؿ بؿ تقرر لمفرنسييف حؽ 
 . (2)االشتراؾ في حكـ تونس

لمطالبة  )1161مارس  16(إلى باريس في  وقد سافر "عبد العزيز الثعالبي"
عتقؿ "الثعالبي" لبضعة شيور في باريس إفرنسا بإقامة حياة دستورية في تونس، وقد 

                                                           
 .66الطاىر عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص(1)
 .364، ص2000ر، مكتبة العبيكاف، الرياض، تاريخ العالم العربي المعاص:  إسماعيؿ احمد ياغي(2)
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عمى رسالة مف المقيـ العاـ الفرنسي في تونس "لويس فالف داف" لكف السمطات  بناء
الفرنسية أفرجت عنو وسمحت لو بالعودة إلى تونس حتى تقضي عمى االضطرابات 
التي بدأت تنتشر اثر انتشار خبر اعتقالو في فرنسا وقد حاوؿ الحزب الدستوري 

قيؽ أىدافو، لكف الحكومة التقاء باي تونس أمال في أف يساعد الحزب في تح
الفرنسية سعت مف جانبيا إليجاد الفرقة بيف الطرفيف لكف الباي أبدى تعاطفا مع 
الحزب وقد شجع ذلؾ الحزب عمى إرساؿ وفد إلى فرنسا برئاسة "احمد الصافي" 
ليقدـ لممسؤوليف الفرنسييف مطالب الشعب التونسي، لكف الوفد عاد لتونس دوف أف 

زاء تعدد المظاىرات المطالبة بالدستور اضطرت الحكومة الفرنسية  يحقؽ شيئا وا 
 11رقـ لتغيير المقيـ العاـ الفرنسي وعينت مكانو "لوسياف ساف" وىو المقيـ العاـ 

وقد حاوؿ ىذا األخير تيدئة األحواؿ  )1161( إلى )1161(الذي حكـ البالد مف و 
 في تونس فقاـ ببعض اإلصالحات. 

اـ العرفية، وادخؿ بعض اإلصالحات عمى مجمس فقد شرع في رفع األحك
الشورى الذي أصبح يدعى بالمجمس الكبير، وكذلؾ أوجد وزارة العدؿ وأطمؽ الحريات 
العامة وفؽ مخطط استعماري نسج خيوطو لكي يتسنى لو بعد ذلؾ إغراؽ تونس 

سباف بالجاليات األجنبية  إلى جانب الجالية الفرنسية األوروبية مف إيطالييف وا 
الضخمة، وىذا لدمج تونس في فرنسا وىي خطة ذكية، لـ تنخدع ليا الحركة 
الوطنية، إال مجموعة قميمة قبمت التعاوف مع ىذا المقيـ وأسسوا حزب ما يسمى فيما 
بعد "حزب اإلصالح" وكاف عمى رأس ىذا الحزب المحامي "حسف قالتي" و"الشاذلي 

مجموعة مف المثقفيف يتعاونوف مع قسطمي" ولـ يعمر ىذا طويال وأصبح عبارة عف 
 (1)ضد شعبيـ، وانتيوا في نظره خونة السمطات االستعمارية

                                                           

.410صسابق،مرجعالجمل،هللاعطاشوقي  (1(
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ت االستعمارية حممة مف لألىداؼ والمبادئ، وبسبب ذلؾ قادت السمطا 
ىجرة و فشيد الحزب ركود نشاطو  (1)القمع ضد الحركة الوطنية وقيادتيااإلرىاب و 

بعد قاصدا مصر والعراؽ، و  )1161جويمية ("عبد العزيز الثعالبي" إلى المشرؽ في 
استمرت جو مف تونس تابع "احمد الصافي" و"صالح فرحات" سياستو، و خرو 

األىالي ىو صدور  مما أثارو  في صورة مظاىرات عنيفة أحيانا،  االضطرابات
الذي يقضي بإعطاء الجنسية الفرنسية إلى و  )1161ديسمبر  61(في  قانوف التجنيس
. وقد وظؼ الزعماء الدستوريوف صدور (2)توافرت فييـ بعض الشروطالتونسييف إذا 

ىذا القانوف لشف حممة صحفية ضد السمطات االستعمارية، وتجمت ىذه الحممة مف 
والتي تعرضت بدورىا إلى التعطيؿ (3)خالؿ ما كتب في الصحافة حوؿ ىذا القانوف

 .(4)كجريدة )العصر الجديد( و )المبشر( و )مرشد األمة(
عاد الحزب الحر الدستوري التونسي يكرر مطالبو مف  )1164(وفي سنة 

انيي  جديد، وفي نفس السنة عاد "محمد عمي الحامي" )القابسي( إلى تونس بعد أف
دراستو في ألمانيا و بدا في محاولة تنظيـ العماؿ عمى أسس نقابية واستمر في 

 .(6)النقابي لمموظفيفلكف لـ يدع لو المجاؿ ولـ يعترؼ بالحؽ  ،(5)محاولتو

                                                           
 .56عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص لطاىرا(1)
 .97، مرجع سابؽ، ص: إفريقيا الشمالية تسيير القوميات اإلسالمية والسيادة الفرنسية شارؿ اندري جولياف(2)
 .92خميفة الشاطر و آخروف، مرجع سابؽ، ص(3)
اب والفنوف ، المجمع التونسي لمعمـو واآلدالمغيبون في تاريخ تونس االجتماعي:  اليادي تيمومي و آخروف(4)

 .671، ص1999تونس،  ببيت الحكمة
 .57، صنفسومرجع  :الطاىر عبد اهلل(5)

 ،3، عددالمجمة التاريخية المغربية، (1952، 4334)بتونس  قضية الحقوق النقابية: كريـ مصطفى )6(
 .63، ص1975تونس،  مطبعة اإلتحاد العاـ لمشغؿ،
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 *1وقد أثار الركود الذي أصاب الحزب الدستوري بعد نفي عبد العزيز الثعالبي
ثائرة بعض مف شباب الحزب الذيف عادوا مف فرنسا فقاموا بتأسيس جريدة "صوت 

وكاف يديرىا "الشاذلي خير اهلل" ويساعده في تحريرىا  )1161(التونسي" في سنة 
ف الصحؼ العربية كانت طفى" وكانت تصدر بالفرنسية الوالده "خير اهلل بف مص

بعض شباب الحزب الدستوري التونسي، و  التؼ حوؿ ىذه الجريدة نخبة مفممنوعة، و 
الشباب مف خرجي المدرسة الفرنسية وتأثروا بالثقافة الفرنسية، واستطاعت ىذه 

إلى  ا أدىالصحيفة التي تميزت بالصراحة والجرأة والصالبة أف تخمؽ تيارا واسع
عادة تنظيمو وترتيب صفوفو ولـ تمض مدة طويمة عمى ىذه الجريدة  تنشيط الحزب وا 

ف ومف بي (2)حتى انشؽ عنيا مجموعة مف الشباب وأسسوا جريدة "العمؿ التونسي"
"محمد الماطري" الذيف تأثروا بمبادئ الشباب نجد "الحبيب بورقيبة" و"البحري قيقة" و

عمؿ أحزاب اليسار الفرنسي، و مف الوقائع البارزة التي يساىـ الثورة الفرنسية وطرؽ 
( حيث عزز حزب الدستور 1101فييا انعقاد المؤتمر "األفخارستي" في )ماي 

صدار الموائح و  (3)قواعده مف خالؿ تكثيؼ االجتماعات شف الحمالت الصحفية وا 

                                                           
( ىو عبد العزيز بف إبراىيـ بف عبد الرحمف الثعالبي، الزعيـ السياسي 1944-1879عبد العزيز الثعالبي: )*
الكاتب، المفكر و المؤرخ، تعود أصولو مف أسرة جزائرية ىاجرت إلى تونس بعد االحتالؿ ولد بتونس خطيب و وال

تابع دروسو بالمدرسة الخمدونية، و في سنة   حفظ القراف الكريـ عمى يد مدرس خاص، التحؽ بجامع الزيتونة، كما
السمطات  عمؿ في حزب تونس الفتاة و كتب في جريدة المبشر، اصدر جريدة "سبؿ الرشاد" ثـ عطمتيا 1907

    ، و سافر إلى مصر حيث احتؾ ىناؾ بجماؿ الديف األفغاني و محمد عبده ليعود غريب الشكؿ االستعمارية
تعرض عبد العزيز الثعالبي لمنفي و اودع السجف، ثـ افرج عنو أسس مع رفاقو  والنزعة و المنطؽ و القمـ،
ليو رئاستو إال أف ىناؾ خالفا وقع بيف األعضاء جعمو ينعزؿ إلى او اسند  1920الحزب الحر الدستوري سنة 

حمد نظر مأ مسالة المنبوذيف...-تاريخ شماؿ إفريقيا-و مف مؤلفاتو: تونس الشييدة 1944أف توفي سنة 
 .213،221، صتراجم المؤلفين التونسيينمحفوظ: 

 .57، صسابؽمرجع الطاىر عبد اهلل  : (2)
 .95خميفة الشاطر و آخروف، مرجع سابؽ، ص(3)
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ؾ تزايد عدد ، وكاف مف نتائج ذل)16أنظر الممحؽ رقـ (* ضد مؤتمر "األفخارستي"
بمناسبة االحتفاؿ بخمسينية حزب خاصة في األوساط الطالبية، و المنخرطيف بال
( قاـ الدستوريوف الشباف بحممة دعائية مكثفة حيث حث السكاف 1101الحماية )ماي 

عمى مقاطعة ىذه التظاىرة، وكاف مف نتائج ىذه الحممة الصحفية المناىضة لنظاـ 
عمارية متابعات ضد ىيئة تحرير "صوت التونسي" الحماية، أجرت السمطات االست

شنت نفس الجماعة  األسموبو  بإثارة الحقد بيف األجناس، وبذات الحماس واتيمتيا
حممة صحفية إثر صدور قرار دفف المتجنسيف بالمقابر اإلسالمية حيث عمؿ 
الدستوريوف عمى تعبئة السكاف، وتجاوبا مع ذلؾ أغمؽ التجار المسمموف دكاكينيـ 

( واتجيوا إلى ساحة القصبة لمتعبير أماـ "احمد باي" عف استيائيـ 1100)أبريؿ 
وأماـ نجاح الشباف قبؿ حزب الدستور ىيئة تحرير  (1)لمتعدي عمى الديف اإلسالمي

جريدة "العمؿ التونسي" في الييئة التنفيذية لمحزب بيدؼ تدعيـ الحزب الدستوري 
إلى الييئة التنفيذية حتى أصبح ليا  شبانيةالتونسي نفسو، وبوصوؿ ىذه العناصر ال

مطالب حديثة والتي تتمثؿ في مبدأ فصؿ السمطات، وضرورة إنشاء مجمس تشريعي 
 واالىتماـ بنشر التعميـ.

 وبالرغـ أف السمطات االستعمارية قد حمت الحزب الدستوري واتخذت ضد
الوصوؿ إلى أف انجح عممية قامت بيا ىي محاولة  إجراءات شديدة إال أعضائو

التفريؽ بيف العناصر الدستورية التقميدية العربية اإلسالمية، والتي كاف ليا تاريخ في 
 الشابة ذات الثقافة الفرنسية الحديثة، وأدى ىذا سجؿ الكفاح السياسي وبيف العناصر

                                                           
المؤتمر االفخارستي: ىو مؤتمر نظمتو السمطات االستعمارية الذي جمع رجاؿ الديف المسيحييف مف دوؿ عديدة *

 بالمسيحية.لمتبشير  1930احية قرطاج ضفي 
 .97خميفة الشاطر و آخروف، مرجع سابؽ، ص(1)
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إلى ظيور الحزب الحر الدستوري الجديد الذي أصبح يمثؿ مرحمة جديدة في تطور 
 .(1)التونسية الحركة الوطنية

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
القومية لمطباعة والنشر، اإلسكندرية،  الدار، 3، جالمغرب الكبير وحركات التحرر واالستقالل: جالؿ يحي(1)

 .1081ص 1966
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 خالصة الفصل

بعد دراستنا االستعمار الفرنسي في تونس، فإننا نجد ىذا األخير قد فرض سيطرتو 
منذ البداية، مف خالؿ محاولتو محو اليوية الوطنية عف طريؽ محاربة التعميـ بالمغة 
العربية والديف اإلسالمي وفتح الدارس الفرنسية ومحاولة االستيالء عمى األراضي 

سي مرتبطا باالقتصاد الرأسمالي الفرنسي، لكف الزراعية، وجعؿ االقتصاد التون
الشعب التونسي وقؼ في وجو تمؾ الممارسات منذ الوىمة األولى التي دخؿ فييا 
االستعمار الفرنسي إلى ارض تونس. فقد وجدنا أوؿ مف رفع السالح ىـ مف شيوخ 

تدت الزوايا ودافعوا عف اإلسالـ بالرغـ أف ىذه المقاومة لـ تستمر طويال حيث ام
( لتظير بعد ذلؾ نخبة لتدافع عف مبادئ التونسييف وحقوقيـ. ومما 1111-1114)

تقدـ نستخمص أف ظيور النشاط السياسي في تونس ظير مبكرا وىذا راجع لمسياسة 
االستعمارية في حد ذاتيا ألنيا كانت اقؿ حدة مما كانت عميو في الجزائر، فقد برز 

ة مف خالؿ تأسيس الجمعيات والحركات، ليتطور ىؤالء بنشاطيـ فقد ظيروا في البداي
        نشاطيـ بعد الحرب العالمية األولى إلى أحزاب سياسية ليا مقراتيا الخاصة 
وبرنامجيا الواضح، مف خالؿ مطالبتيا باسترجاع حرية وحقوؽ التونسييف التي سمبيا 

ط السياسي منيـ االستعمار، إال أف ىذا األخير كعادتو وقؼ في وجو ىذا النشا
     وقابمو بقوانيف جديدة تحد مف ىذا النشاط، مف خالؿ سجف  نفي القادة الوطنييف 
بعاد إال أف  وحؿ األحزاب السياسية، ورغـ ما تعرض لو القادة الوطنييف مف نفي وا 
النشاط السياسي استمر أكثر مف األوؿ بظيور قادة وطنييف تميزوا بنشاط أكثر.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعريف بشخصية الحبيب : الفصل الثاني
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أما في الفصؿ الثاني سيكوف محور البحث عف شخصية مف الشخصيات 
األمة العربية. ويؿ، في تونس والمغرب العربي، و التي عرفت بمسارىا النضالي الط

نشأة ىذه الشخصية، ومعرفة أصولو التطرؽ في البداية عمى المولد و  حيث سيتـ
ما ىي و محاولة معرفة مساره الدراسي، وما ىي المدارس التي التحؽ بيا و الحقيقية 

كيؼ استطاع الحبيب بورقيبة ي واجيتو خالؿ مساره التعميمي. و الصعوبات الت
الظمـ الذي شيده مف االستعمار الفرنسي في اؿ دراستو رغـ الفقر والحرماف و استكم
التي تركيا الفكرية محاولة اكتشاؼ اآلثار السياسية و باإلضافة إلى ذلؾ  تونس،

ييرا عصريا في بعد االستقالؿ، نجد بورقيبة حاوؿ أف يحدث تغالحبيب بورقيبة قبؿ و 
 التي كانت ردة الفعؿ عمييا قوية، سواء في تونس أو خارج تونس.المجتمع التونسي و 

المقاالت يا والتي تتمثؿ في العديد مف الكتب و إلى اآلثار الفكرية التي خمفباإلضافة 
نضالو داخؿ الحزب الدستوري الجديد التي تتحدث بالتفصيؿ عمى مولده ونشأتو و 

االطالع عمييا كاف كافي المعرفة ىذه الشخصية االستقالؿ و كذلؾ نضالو بعد و 
 معرفة كمية، ليتـ في األخير التطرؽ إلى وفاة ىذه الشخصية بعد مسار طويؿ مف

 سنة. 51النضاؿ والتي امتدت أكثر مف 
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 المبحث األول: مولده ونشأتو

وىو ثامف إخوتو  (1)(1110أوت 10ولد "الحبيب بورقيبة" في المنستير في )
وكاف أصغرىـ. لـ يولد "بورقيبة" كبقية إخوتو في تمؾ الدار التي تجمع أبناء الحاج 

نما ولد بدار أخرى في حي حومة الطرابمسية  خارج »القرايعية« محمد وزوجاتيـ وا 
بعد أف اكتراه والداه مفضال االنسحاب مف الشجار والخصومات، ووالده ىو "عمي بف 

(. 1166( وتوفي في )ديسمبر 1161الحاج محمد بورقيبة" فقد ولد حوالي سنة )
( وىي 1110نوفمبر  18( وتوفيت في )1156وأمو فيي "فطومة خفاشة" ولدت سنة)

خدوجة مزالي، وىذه األخيرة تنحدر مف سوس المغرب وىي التي رتبت  ابنة لمسيدة
ذا عرفنا أف جد "الحبيب بورقيبة" قادـ مف  زواج ابنتيا "بعمي" والد "الحبيب بورقيبة"، وا 
مصراتة "ليبيا"، وأف الجدة "خدوجة مزالي" قادمة مف بالد السوس البربرية في 

لـ يكف مف أصوؿ تونسية، ال مف جية  المغرب، ومنو نستنتج أف "الحبيب بورقيبة"
، ولـ يتنكر "الحبيب بورقيبة" لجذوره الميبية الذي ردده مرارا (2)األب وال مف جية األـ

عائمتو قدمت مف ليبيا وعائمة بورقيبة مف "كراغمة" مصراتة. ىاجر جدىـ عبر  مف أف
عض ( بسبب ضغوط سياسية القرمانمييف. وتذىب ب1816البحر إلى تونس سنة )

أف عائمة "بورقيبة" لـ تكف مف أىالي مصراتة األصمييف حيث تذىب  اآلراء األخرى
لبانية، فيما يؤكد أنيا مف أصؿ يوناني مف جزيرة أبعض اآلراء أف جذور ىذه العائمة 

(، بعيونو الزرقاء، وكثيرا 15أنظر الممحؽ رقـ ("صالونيؾ". وكثيرا ما افتخر "بورقيبة"
 .(3)مف أصؿ عربي أـ مف أصؿ أوروبيما كاف يتساءؿ ىؿ ىو 

                                                           
 .157ص، المؤسسة العربية لمدراسات و النشر، بيروت، د س، 2، ج موسوعة السياسة: الكياليعبد الوىاب (1)
 .31،33صص ، 2000، رياض الرياس لمنشر، بيروت، بورقيبة سيرة شبو محرمة: سعيدالصافي (2)

 أطروحة.2999-4333فرحات عباس و الحبيب بورقيبة دراسة تاريخية و فكرية مقارنة : ةعز مالديف  عز )3(
 94،ص 2010، قسنطينة ، :التاريخ الحديث والمعاصر : قسـ التاريخ :جامعة منتوريدكتوراه
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 المبحث الثاني: تعميمو

( بالمدرسة الصادقية، حيث 1118التحؽ الطفؿ "الحبيب بورقيبة" في سنة )
تكفؿ بو أخوه محمد الذي كاف يسكف تونس العاصمة ويعمؿ كمترجـ في اإلدارة 

قد بدأت تعطي ثمارىا لتحديث المجتمع في ذلؾ الوقت  الفرنسية، وكانت الصادقية
والتي ولدت في أحضاف مجموعة مف المثقفيف أمثاؿ "عمي باش حانبو" و"عمي 

أنو قادـ  بشوشة"، تمؾ المدرسة التي اندمج فييا "الحبيب بورقيبة" دوف أف ينسى أبدا
ت دراستو . كان(1)مف الضواحي ولذلؾ فقد تعمـ الحذر مبكرا إلى جانب التحدي

ىكذا قضينا  «االبتدائية صعبة جدا عانى فييا الفقر، وسوء التغذية. ويقوؿ عف ذلؾ:
صبانا في سنوات التعميـ االبتدائي، وكاف والدي يأتي إلى تونس في بعض األحياف 
وفي إحدى ىذه الزيارات القميمة إلى العاصمة جاء إلى الصادقية ليرى إف كنت جادا 

صيني دائما، يقابؿ القائـ العاـ لممدرسة سيردوف الذي دعاني في الدرس، كما كاف يو 
مف قاعة المذاكرة فوجدت أبي معو وعمى الفور قاؿ لو سيردوف: إف ابنؾ كثير 
اليرج، قاليا ثالث مرات فسألو أبي إف كنت مجتيدا في الدرس، فأجابو: باف مثابرتي 

 (2)  » شاء. عمى الدراسة ال بأس بيا. فقاؿ لو أبي: إذف دعو ييرج ما

تحصؿ "بورقيبة" عمى شيادة االبتدائية في العاـ الذي توفيت أمو سنة 
(. دخؿ بورقيبة إلى الثانوية إلى قسـ الصؼ األوؿ بمساعدة "الطاىر 1110)

                                                           
 .39الصافي سعيد: مصدر سابؽ، ص (1)
 .106، صسابؽة: مرجع عز عز الديف م( 2)
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الذي تأثر بو "الحبيب  *زويتف"، ليكوف في الصؼ نفسو الذي يوجد بو "الطاىر صفر
 (1)تأثيرا كبيرا. بورقيبة"

أف يعود إلى القسـ ألنو غير قادر عمى  بوعيف قبؿ "بورقيبة"ولكف بعد أس
متابعة دروس القسـ األوؿ. واصؿ "بورقيبة" الدراسة في ثانوية كارنو، حيث نجد أنو 
كاف دائما يفضؿ الرياضيات ويحضر دروس التاريخ والجغرافيا ويتعمد الغياب عف 

د أنو يتقنيا كما ال يتقنيا غيره دروس الفرنسية، لـ يكف بورقيبة يكره ىذه المغة العتقا
مف الزمالء باإلضافة إلى شغفو المبكر بالمسرح وعالـ التمثيؿ مما يجعمو متغيبا 
دائما عف دروس مادة الفرنسية ليتحصؿ بورقيبة عمى الجزء األوؿ مف البكالوريا 

ولقد كاف االعتقاد مف زمالئو أنو سيختار  وكاف ذلؾ بفضؿ تفوقو في مادة الحساب،
وبعد حصولو عمى الجزء  (2)عبة الرياضيات لمتقدـ إلى الجزء الثاني مف البكالورياش

( وفي امتحاف البكالوريا اختار "الحبيب بورقيبة" 1164الثاني مف البكالوريا سنة )
 موضوعا في الفمسفة يتعمؽ باألخالؽ وناؿ عميو عالمة متفوقة.

سنة في المرحمة الثانية مف التعميـ، وىذا يعني  16"الحبيب بورقيبة"  لقد أمضى
أنو أمضى ضعؼ السنوات المطموبة لموصوؿ إلى البكالوريا، ويعود ىذا أما بسبب 

                                                           
، ثـ تابع تعميمو االبتدائي. التحؽ بالمدرسة الصادقية وبيا تمقى 1903الطاىر صفر: مف مواليد الميدية سنة  *

 1918دراستو بمعيد كارنو، التحؽ بباريس و واصؿ دراستو العميا في كمية اآلداب و كمية الحقوؽ. في سنة 
تحرير جريدة "صوت التونسي". شارؾ في مؤتمر بعث  وساىـ فيانخرط في سمؾ المحاماة بتونس العاصمة 

رير جريدة العمؿ، لساف الحزب، و اعتقؿ الحزب الدستوري الجديد المنعقد بمدينة قصر اليالؿ و ساىـ في تح
، و عاد إلى نشاطو الوطني 1935وؼ في أقصى الجنوب التونسي. أفرج عنو سنة بمع الزعيـ بورقيبة إلى برج ال
و عرؼ محنة السجوف وكاف خطيبا و كاتبا و محاضرا في شؤوف الفكر و  1938و اعتقؿ مف جديد سنة 
لقرن العشرين ا أحداث العالم فينظر محمد بوذينة: أ .1942أوت  9أف توفي في  الوطنية و االقتصاد إلى

 . 90ص 9ج،4319-4313
 .42: مصدر سابؽ، ص سعيدالصافي  (1)
 46-45نفسو ص ص : مصدر  سعيدالصافي (2)
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أسباب  المرض الذي أصيب بو وجعمو يتعطؿ عف الدراسة لمدة سنتيف أوؿ
إياىا عمى جامعة  مفضال (2)إلى باريس لدراسة الحقوؽ لينقؿ "بورقيبة"(1)مادية

"الحبيب بورقيبة" في محاضراتو أنو لما اقترح عميو شقيقو محمد  الجزائر ويذكر
...اطمعت شقيقي عمى اعتزامي االلتحاؽ بالتعميـ « الدراسة بالجزائر أجابو قائال:

العالي ال في الجزائر بؿ في باريس ألنني مصمـ عمى استطالع ما يجد في باريس  
 األجيزة سية مف برلماف وأحزاب وغيرىا، وعمى التعرؼ إلى سروفي أوساطيا السيا

اإلدارية والحكومية ألني مقبؿ عمى أمر أكبر شأنا مف القناعة بشيادة البكالوريا أو 
 .(3)  » مواصمة الدراسة في تونس فحسب

( فرنؾ سنويا تدفع لو مرتيف ولذلؾ 1111تحصؿ "بورقيبة" عمى منحة قدرىا )
تسجيؿ نفسو بالسوربوف لمتابعة دروس عمـ النفس واألدب إلى فمباشرة اتجو إلى 

 جانب دروس الحقوؽ. كاف "بورقيبة" مفتتنا بالفمسفة واآلداب وكذلؾ بالعقؿ الغزلي
، كما (4)فقد كاف مصرا عمى إكتشاؼ تمؾ الحضارة التي بنت تمؾ المدينة العظيمة

"وبزعيـ االشتراكية الفرنسي "جوف  "مصطفى كماؿ أتاتورؾ كاف معجبا بالقائد التركي
جورجيس"، كاف "بورقيبة" متحمسا لمعمؿ أكثر مف اإليديولوجيا، كما قاؿ عف نفسو 

  » لنحيا مف أجؿ الغير « الحقا، والعبارة التي قرأىا عمى تمثاؿ "أوغست كونت":
 في ساحة السوربوف. المنتصب

السياسي كاف يمقب وقبؿ أف يخطو "بورقيبة" الخطوات الفعمية نحو العمؿ 
بالحيواف السياسي األوؿ في بالده ألنو تأخر في االندفاع نحو السياسة فيو لـ يقترب 

                                                           
 .108ة: مرجع سابؽ، صعز عز الديف م (1)
 .235، ص2004دار أسامة، األردف،  موسوعة التاريخ العربي المعاصر و الحديث،: يمقيد الزيد (2)
 .109، مرجع نفسو، صعزةعز الديف م (3)
 .63الصافي سعيد: مصدر سابؽ، ص(4)
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كما فعؿ بعض رفاقو مف أوساط نجـ شماؿ إفريقيا بالرغـ أنو انضـ إلييا بعض 
"الطاىر صفر". فإف "بورقيبة" لـ و"البحري قيقة" و زمالئو كالطالب "الطيب الدبابي"

الحزب وىذا نتيجة الحذر مما يؤىمو الوقوؼ دائما في الوسط، وفي  ينضـ إلى ىذا
سنة وأنجب  16وىي تكبره بػ: بأرممة جندي فرنسي "ماتيمدا" باريس تزوج "بورقيبة"

( وىو في عطمة في تونس 1165سبتمبر (وفي منيا ابنو الوحيد "الحبيب االبف"،
دراسة ثـ دخؿ المدرسة توفي أبوه وحضر جنازتو ثـ عاد إلى باريس إلستئناؼ ال

"بورقيبة" قد جمع بيف عمـ النفس والحقوؽ والفمسفة  الحرة لمعمـو السياسية وبذلؾ يكوف
 والعمـو السياسية ثـ عموـ الصحافة. وبعد حصولو عمى اإلجازة في الحقوؽ عاد إلى
تونس ليمارس مينة المحاماة وضؿ يشغؿ في ىذه المينة وفي نفس الوقت يمارس 

 .(1)والنشاط الصحفيالسياسة 

 المبحث الثالث: حكمو

 ( واصؿ "بورقيبة"1165مارس  61بعد توقيع معاىدة االستقالؿ التاـ يـو )
البالغ  (2)باي" عمى "األميف لالنقالبتألقو حيث أصبح وزيرا أوال، وشرع في التخطيط 

 سنة والذي يمتمؾ المجد، لكنو لـ يعد يمتمؾ القوة، ولقد الحظ 85مف العمر نحو 
( 1168فيفري  60"الممؾ بف سعود" ذلؾ جيدا خالؿ زيارتو الرسمية لتونس في )

 فالحظ أنو يتحدث إلى رجؿ يقترب مف الموت.

مو وىو والذي صدمو أكثر معاممة "بورقيبة" لمباي إذ كاف يتكمـ بصوت عاؿ أما
يشير بيده في جميع االتجاىات فأدرؾ أف الرجؿ القوي ىو "بورقيبة"، كاف ىذا 

                                                           
. ( دراسة مقارنة4391-4391الحزب الدستوري التونسي الجديد و حزب الشعب الجزائري )قدادرة شايب:  )1 ( 

 .139ص قسنطينة، ،منتوريجامعة  :قسـ تاريخ :أطروحة دكتوراه
 .149، صنفسومرجع  :قدادرة شايب  (2)
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نقالب األخير في البداية ال يعرؼ مف أيف يبدأ في قضـ تمؾ العائمة وقد فكر في ا
ما واىتدى إلى أسموبو القديـ التدرج بخطواتو الصغيرة أو  لكنو تراجع عف تمؾ الفكرة،
المغرب غينيا و الخارجية التي قادتو إلى غانا و  عد الجولةبيعرؼ بسياسة المراحؿ، و 

بصفتو رئيسا لموزراء كاف بورقيبة قد استعد جيدا إلعالف حمالتو ضد العائمة المالكة 
ات بعض عف تجاوز عف أمالؾ العائمة التي ال تحصى و حيث تكممت بعض الصحؼ 

ر المثيرة قد أدمنيا كثير جؿ تمؾ األخبا منيا رأى بورقيبة أفأفراد العائمة لمسمطات، و 
بأف الوقت قد حاف لطرح تمؾ المسائؿ والتجاوزات لمنقاش في  مف الناس، شعر

القرارات لمحد مف تمؾ التدخالت ورفع  المجمس التأسيسي فاصدر مجموعة مف
األوقاؼ عف بعض أمالؾ العائمة، ليقترب بورقيبة أكثر مف اليدؼ ليكشؼ عف 

التي  واالنحرافاتـ عف الفساد الذي يغرؽ فيو القصر النصؼ اآلخر مف الحقيقة فتكم
 قريبا ستحيف ساعة الحساب «  يعيشيا األمراء وختـ تدخمو في المجمس التأسيسي

.«(1) 

وحسب شيادة "أحمد المستيري" وىو وزير العدؿ والمالية والداخمية في حكومة 
 الشخصية وأف ىناؾأقدـ عمى تنحية "الباي" أوال لتحقيؽ طموحاتو  "بورقيبة" أنو

أسباب سياسية كاف يخشى منيا، كخوفو مف أف يعزلو الباي، وكذلؾ خوفو مف 
العالقات الوطيدة بيف "صالح بف يوسؼ" وابف الباي "شاذلي باي" مف التآمر 

( 1168جويمية  66لتأتي ساعة الصفر. حددت في الساعة السادسة مف يـو )(2)عميو
قيقة ختـ "بورقيبة" خطابو معمنا عف ميالد وخمسوف د ةففي ساعة الخامسة وخمس

الجميورية وقد عرؼ الباي مف خالؿ الراديو أنو أصبح رجال عاديا مف عامة 

                                                           
 .212الصافي سعيد، مصدر سابؽ، ص  (1)
 .12/12/2013قناة الجزيرة، قطر، تقديـ أحمد منصور ، ،  4، جشاىد عمى العصر  :احمد المستيري ( 2)
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لى  الشعب، وفي الساعة السادسة وصؿ لمقصر كؿ مف "إدريس قيقة" مدير األمف وا 
 فاف بإبالغ الباي بقرارجانبو "عمي بيمواف" نائب رئيس المجمس التأسيسي وىما المكم

ثـ طمب ىذا األخير مف الباي أف يكتفي بقراءة  *الذي تاله "عمي البيمواف"العزؿ، و 
قرار العزؿ بصوتو عمى مبعوثي اإلذاعة الذيف حضروا مع األمف، لكف الباي رفض 

بعد قراءة القرار ؾ طالبا منيما إبعاد الصحافييف والمصوريف ألنو لف يفعؿ ذلؾ، و ذل
لقد تـ إعداد إقامة  « ىو يقوؿ لو:يستعد لمخروج و  يقة" مف الباي أفطمب "إدريس ق
، لكف "بورقيبة" لـ  »بمستوى مقامؾ مؤمنة بالحماية و بجميع احتياجاتؾ خاصة لؾ و 

ينس أف جده قد عذب في سجوف "الصادؽ باي"، وأف والده عمي خدـ في معسكر 
اي عاما وحمؿ "البردعة" عمى ظيره كالحمير فبعد شير مف عزؿ الب 11الباي 

أصدر "بورقيبة" قرار تـ بموجبو نزع كؿ أمالؾ العائمة المالكة، وجاء ىذا عكس ما 
. (1)قالو أنو لـ يمتجئ إلى االنتقاـ، و لكنو فعؿ مع عائمة الباي أكثر مف االنتقاـ

الثقافية. قتصادية واالجتماعية و االيبة" لتطبيؽ مشاريعو السياسية، و ليتفرغ بعدىا "بورق
( تـ وضع دستور جديد في تونس كرس بشكؿ مطمؽ النظاـ 1161جواف  1ففي )

الرئاسي، حيث أصبح الرئيس "بورقيبة" يتمتع بصالحيات واسعة. ونص الدستور 
الجديد عمى انتخاب الرئيس كؿ خمس سنوات مع إمكانية انتخابو ثالث مرات 

وىو الدستور األوؿ عمى أف  )1161جواف (متتالية، ونص الدستور الذي وضع في 
                                                           

بمدرسة خير  القرآف. التحؽ( بتونس تمقى تعميمو في الكتاب حيث حفظ 1909عمي البيمواف: ىو مف مواليد ) *
الديف االبتدائية خرج منيا محرزا عمى الشيادة االبتدائية، ثـ التحؽ بالمدرسة الصادقية و خرج محرزا عمى شيادة 

، انخرط في جمعية نجـ شماؿ إفريقيا و قدـ بو خدما جما، و بعد السوربوفلتحؽ بجامعة إ، ثـ 1931في عاـ 
فبث روحا جديدة في تالميذه قواميا  1935صادقية في سنة تخرجو رجع إلى بمده و عيف أستاذا بالمدرسة ال

الفكرة الوطنية، و االعتزاز بالشخصية القومية ليتعرض لالعتقاؿ لتواصؿ مسيرة كفاحو فاشرؼ عمى العديد مف 
تونس -تصميـ العاصمة-و مف مؤلفاتو: االقتصاد التونسي 1958مارس  09المناصب إلىأف توفي بتاريخ 

 .  118،121صص  مرجع سابؽ ، ،تراجم المؤلفين التونسيينمحمد محفوظ،  نظرأالخ. الثائرة...
 .219سابؽ، صمصدر الصافي سعيد،   (1)
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الرئيس التونسي لو الصالحيات في رسـ سياسة الدولة الداخمية والخارجية واختيار 
أعضاء الحكومة وتولي القيادة العميا لمجيش، والقياـ بالتعيينات بجميع المراكز 

إنتخاب "بورقيبة" رئيسا لمدولة  ( أعيد1161نوفمبر  11المدنية والعسكرية، وفي )
شراسة شديدة في مواجية خصومو السياسييف حتى  بدوف منافسة. وقد أظير "بورقيبة"

لو كانوا رفاقو في الكفاح، ومنيـ "صالح بف يوسؼ" الخصـ المدود "لبورقيبة" المدعوـ 
 .(1)مف الشرؽ خاصة "جماؿ عبد الناصر"

"بورقيبة" كمؼ "بشير زرؽ العيوف" بقتؿ  أف فحسب شيادة "أحمد المستيري"
( بفندؽ 1151وقد تـ ذلؾ في سنة ) ،)18انظر الممحؽ رقـ  ("صالح بف يوسؼ

بفرانكفورت بألمانيا. وقد صرح "بورقيبة" ىذا بنفسو أنو فعؿ ذلؾ ردا عمى "صالح بف 
( إكتشؼ محاولة 1156ديسمبر  61يوسؼ" عندما بعث شخص لقتمو، وفي )

إنقالبية تعد مف الجيش وىـ بعض الضباط الذيف درسوا في الشرؽ ليتمكف مف 
حكـ بإعداـ عمى و  )مف مدنييف111(و )ضابطا 41(وميف وقبض عمى إفشاليا قبؿ ي

أبريؿ  16في نفس السنة سيختار "بورقيبة" تاريخ )و  (2))مدنييف 5(و) عسكرييف 6(
   ( أف يتزوج "وسيمة بف عمار" بعد أف طمؽ زوجتو األولى الفرنسية "ماتيمدا"1156

مة برجوازية دورا ىاما في وسرعاف ما أخذت ىذه الزوجة الجديدة المنحدرة مف عائ
ضرب مساعدتيا عمى قمع عائمة الباي و  قصر قرطاج، فقد عاب عمييا البعض

 .(3)الطبقة العريقة في العاصمة

                                                           
 .23، ص2003، د.ب، ف، د.الحركة اإلسالمية في تونس من الثعالبي إلى الغنوشييحيى أبو زكريا:  (1)
 .19/12/2013قناة الجزيرة، قطر،  تقديـ أحمد منصور، ، 5، ج : شاىد عمى العصراحمد المستيري  (2)
، 1999الدار الثقافية لمنشر، القاىرة،  الحبيب بورقيبة سيرة زعيم شيادة عمى عصر،الطاىر بمخوجة:  (3)
 .12ص



 الفصل الثاني: التعريف بشخصية الحبيب بورقيبة
 

50 
 

( تدىورت العالقات الجزائرية التونسية بسبب خالؼ 1156) سنة في
 األيدولوجيات، حيث كاف "الحبيب بورقيبة" مغرقا بإعجابو بالعممانية الغربية، أما

( إستدعت 1150"أحمد بف بمة" فيو يميؿ إلى الخط الناصري الثوري، ففي )جانفي 
تونس سفيرىا بالجزائر بحجة تواطؤ الجزائر مع عناصر عسكرية تابعة "لبف يوسؼ" 

"الحبيب بورقيبة"  ( ألقى1156مارس  0، وفي )(1)حاولت اغتياؿ "بورقيبة" في تونس
عدـ التمسؾ  الالجئيف الفمسطينييف إلى خطابو التاريخي في أريحا الذي دعا فيو

لى االعتراؼ بقرار التقسيـ لسنة ) ، وقد ثارت ثائرة مصر عمى (2)(1148بالعاطفة وا 
تمؾ التصريحات، وانزعجت الجماىير العربية وكاف مف نتاج ذلؾ أف قامت حممة 

" إحراؽ السفارة التونسية في مصر، فقاـ "بورقيبة إلى أدت إعالمية ضد "بورقيبة"
. (3)بقطع عالقات بالده مع الجامعة العربية التي لـ تحرؾ ساكنا خالؿ ىذه األزمة

أما عمى الصعيد الداخمي، فاف "بورقيبة" لـ يكرس مبدأ التداوؿ عمى السمطة، ولـ 
انتخب  )1184(يفسح المجاؿ أماـ األحزاب السياسية بالعمؿ السياسي. وفي سبتمبر

الحبيب بورقيبة رئيسا لمحزب مدى الحياة، ليعيد في المؤتمر التاسع لمحزب الدستوري 
، وىذا بعد أف (4)انتخاب "بورقيبة" رئيسا لمدولة التونسية بدوف منافس )1184نوفمبر (

أقصى كؿ خصومو ومعارضيو والقائمة تبدأ مف مرحمة ما قبؿ توليو رئاسة البالد 
بآكؿ  «ار" يصفوومرحمة الرئاسة حتى جعمت العالـ النفساني التونسي "سميـ عم

                                                           

 .84يحيى أبو زكريا، مرجع سابؽ، ص ( 1)
، الزيارة 19/09/2009، نشر يـو 13028، ع جريدة الرأي، الحبيب بورقيبة الثائر الديكتاتور: نصيراحمد  (2)
 .www.alrai media.com: اإللكتروني، الرابط 03/03/2015يـو 
 .19الطاىر بمخوجة: مصدر سابؽ، ص  ( 3)
(4)

 .25يحيى أبو زكريا، مرجع نفسو، ص  
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. حيث عاشت المعارضة التونسية أسوء أياميا في ىذه المرحمة. (1) »الرجؿ رمزيا 
 يوف( شخصا أغمبيـ طالب بعث186(( صدرت أحكاـ بالسجف ضد 1184ففي )

سالميوف بسبب انتمائيـ إلى فصائؿ سياسية غير معترؼ بيا، بحكـ  وماركسيوف وا 
 الدستوري االشتراكي.أف تونس يحكميا حزب واحد وىو الحزب 

( والتي كادت أف تقمب األوضاع 1184ومف األحداث التي وقعت سنة )
السياسية رأسا عمى عقب، وتمثؿ في أف أعمف "الحبيب بورقيبة"، والعقيد "معمر 
القذافي"، عف وحدة سياسية بيف تونس وليبيا، وعمى أف يكوف بورقيبة رئيسا لمدولة 

بسبب المعارضة الدائمة لمحبيب  الموحدة و"القذافي" نائبا لو، لكف ىذا المشروع فشؿ
( في 1186بورقيبة لتستمر ىذه المعارضة ليذا األخير، فقد وقع إضراب عاـ )

الجامعة التونسية ووقعت أثناءىا اشتباكات عنيفة بيف قوات األمف والطالب 
التونسييف، لتنتعش المعارضة الميبرالية التي تعتبر "أحمد المستيري" أبرز أعضائيا 

داخمي شيدتو تونس منذ استقالليا في عيد "الحبيب بورقيبة" ىو وأبرز حدث 
اجتماعية بات العمالية حوؿ قضايا سياسية و االنفجار السياسي الذي شاركت فيو النقا
( الذي سمي بػ"الخميس 1181جانفي  65متعددة، وقد بمغ االنفجار ذروتو يـو )

رع و أدت المواجيات بينو الشوا األسود" حينما خرج الجيش التونسي مف ثكناتو إلى
 .(2)بيف المتظاىريف إلى سقوط العشرات مف القتمىو 

إف ىذه األحداث التي مرت تدؿ عمى فشؿ المشاريع السياسية التي أتى بيا 
وفرضيا عمى المجتمع التونسي فرضا بكؿ الوسائؿ والطرؽ، حتى يجعؿ  "بورقيبة"

تعمار الفرنسي، لـ تتوقؼ تمؾ وأنو المخمص الوحيد لتونس مف االس مف نفسو أسطورة
                                                           

، نشر يـو 9504، ع جريدة العرب، في عيد االستقالل محاكمة التاريخ بوعي الحاضر: معاليعبد الجميؿ  (1)
 .www.alarb.com: اإللكتروني، الرابط 03/03/2015، الزيارة يـو 21/03/2014
 .26-25صص يحيى أبو زكريا، مرجع سابؽ،   (2)



 الفصل الثاني: التعريف بشخصية الحبيب بورقيبة
 

52 
 

 قتصادياليزات عند الميداف السياسي بؿ شممت كؿ المجاالت عمى غرار المجاؿ اال
 والثقافي، الذي أصابو الفشؿ كذلؾ.

"بورقيبة" منذ أياـ حكمو األولى ُيظير إفتتانو  أما عمى المستوى الثقافي، بدأ
ة الفرنسية، وبشخصية "شارؿ ديغوؿ" بمبادئ الثور  وانبيارهضارة والثقافة الغربية، بالح
"مصطفى كماؿ أتاتورؾ"، فكرس جيوده لتطبيؽ المشروع العمماني في تونس و

حيث بدأ  *فاصدر بعد ثالثة أشير فقط مف االستقالؿ "مجمة األحواؿ الشخصية "
ىكذا و يصدر التشريعات التي تعيد تشكيؿ المجتمع التونسي وفؽ الرؤية الفرنسية، 

 األولى لحكـ "بورقيبة"، حيث لجأ التشريعات المخالفة لإلسالـ منذ األياـبدأت تتوالى 
بطش بأبناء إلى تجميد دور جامع الزيتونة الذي لعب دورا كبيرا في تحرير تونس، و 

 لحجاب، واعتبرهشردىـ وسف قوانيف تمنع ارتداء االحركة اإلسالمية، وشوه صورتيـ و 
ؼ منابع التديف وبدؿ المناىج جفداخؿ المجتمع، و  االنقساـزيا طائفيا يشجع عمى 

أف القرآف مميء بالمتناقضات  قد صرح "بورقيبة"عمى األعراؼ وحارب التقاليد. و ثار و 
 أكثر تطورا وتناسبا مع المجتمع  لذلؾ حاوؿ تبديؿ أحكاـ اهلل وسف قوانيف أخرى

 وحاجاتو كما يدعي.

ـ عمى الشعب التونسي في إلى منع الصو  )1165("بورقيبة" سنة  كما دعا
نيضتيا، حتى يقمؿ اإلنتاج و يعيؽ تقدـ تونس و شير رمضاف بدعوى أف الصـو 

عمى الخطباء الذيف ألزميـ األخرى فقد ضيؽ عمى المصمييف، و  الصالة لـ تسمـ ىي
بتوحيد الخطب، وكانت أغمب تمؾ الخطب تتحدث عف أىمية الحفاظ عمى قواعد 

ا لمحوادث التي تحدث خاصة في الصيؼ، وكيفية السير والمرور بالطرؽ تجنب
لوزير الداخمية ، وتختـ الخطبة بالدعاء لمرئيس و انتعاش السياحة الداخمية والخارجية

                                                           
 .1956أوت  13مجمة األحواؿ الشخصية: مجموعة القوانيف االجتماعية التي صدرت في تونس  *
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ورجاؿ الشرطة، والمساجد بتونس كانت تخضع لنظاـ صاـر يقضي بفتحيا أماـ 
ؿ فورا، وال يسمح ألي مص الصالة فقط ويتـ بعدىا إغالقيا المصميف في أوقات

 .( 1)البقاء داخؿ المسجد، وال يسمح عقد أي تجمع داخؿ المسجد تحت أي مسمى

 إستعماري إلى لقد كانت ميمة االنتقاؿ مف إقتصاد قتصاديأما عمى المستوى اال
ف الحكومة سعت إلى تحقيؽ ىذا اليدؼ دوف إقتصاد مستقؿ صعبة نسبيا وبطيئة، أل

إجماال. كاف مسعى الحكومة التونسية في أحداث قطعية نيائية وجذرية مع فرنسا 
إقتصاد وطني إيجابي، وكانت اإلنجازات ممموسة مف ذلؾ نجحت  تركيز أسس

ة، وأىـ إجراء قامت بو ىو تأميـ كافة قتصاديالحكومة إلى الحد مف التبعية اال
ألؼ ىكتار، وكاف  111أراضي المعمريف الفرنسييف بتونس التي تبمغ مساحتيا قرابة 

ومف النجاحات كذلؾ تحقيؽ استقالؿ نقدي بإحداث (2)(1154ماي  16ـ )ذلؾ يو 
(، وبعث وحدة نقدية تونسية وىي 1161سبتمبر  11البنؾ المركزي التونسي في )

(، تـ االنخراط في صندوؽ النقد الدولي والبنؾ 1161أكتوبر  11وفي ) الدينار
تبنى في مطمع الستينات  . فرغـ ميوالت "الحبيب بورقيبة" الغربية فإنو(3)العالمي
 انتيجوالذي  االختيار، لـ يكف ىذا اقتصاديكنظاـ سياسي و  االشتراكيالنيج 

"بورقيبة" ناتجا عف قناعتو السياسية، بقدر ما كاف ضرورة حتميا واقع اقتصاد البالد 
ة ضعيفة، فاحتاج ىذا الوضع قتصاديالضعيؼ في تمؾ الفترة، فقد كانت النتائج اال

عاجؿ، وكاف "أحمد بف صالح" الذي كاف مسؤوال عف  إصالح إلى قتصادياال

                                                           
، دار أقالـ لمنشر و التوزيع و الترجمة، 3ط ،2944ثورة : قصة تونس من البداية إلى ينراغب السرجا )1 (

 .38،43صص  2011القاىرة، 
 .182خميفة الشاطر و آخروف: مرجع سابؽ، ص  (2)
 .84، ص2011، دار الحامد لمنشر و التوزيع، األردف، تاريخ الوطن العربيإبراىيـ الفاعوري: ( 3)
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أف يقنع "الحبيب بورقيبة" بانتياج النظاـ االشتراكي لمنيوض  النقابات استطاع
 األىداؼ التالية: باالقتصاد التونسي، فقبؿ بورقيبة ىذا النظاـ وذلؾ لتحقيؽ

 .قتصاديالتحرر اال -

 ترقية اإلنساف التونسي. -

 ي تسمح بتحقيؽ التنمية الجيوية.تطوير البنى الت -

 التنمية الذاتية وعدـ االعتماد عمى المساعدات الخارجية. -

تونس بأف ىدفيا األساسي ىو تحقيؽ  شتراكيةإ"أحمد بف صالح"  وقد وصؼ
رغبات الشعب التونسي، وشرع بعدىا ىذا األخير في تنفيذ تجربتو القائمة عمى 
تعايش ثالثة قطاعات، واحد حكومي وآخر خاص، وثالث مشترؾ بيف الخواص 

 .(1)أو ما يسمى بسياسة التعاضد بمشاركة وتخطيط الدولة

دخوؿ الجياد األكبر، ىذه المعركة  فأخذ "بورقيبة" يحث الشعب التونسي عمى
الجديدة لمتنمية التي ال تقؿ عف الجياد األوؿ السياسي، وقد أعمف "بورقيبة" في تونس 

إف المعركة ضد التخمؼ ىي نضاؿ في سبيؿ  «(:1150العاصمة في شير )فيفري 
كرامة البشر وحب الوطف، وفي ىذه الظروؼ يفرض الواقع عمينا أف نحد مف 

ومردودية  أفضؿ ف امتيازات الممكية وينبغي أف نستخدميا لبموغ إنتاجيةالحريات وم
. وعندما تعرض لمنقد أجاب قائال في خطابو في »اطنيفأعمى لفائدة مجموع المو 

موف بالدفاع عف الحرية الفردية يقو  أولئؾ الذيف اـأم« (1150صفاقس في )جواف 
ؿ ليـ أف التخطيط يخدـ ، فإننا نقو قتصاديحرية النشاط االوالقطاع الخاص و 

. ولكف ىذه  »مصمحة الجميع، وفي وضعنا الراىف فال نجاعة إال لمعمؿ الجماعي 

                                                           
 .419ة: مرجع سابؽ، صعز عز الديف م  (1)
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إلى  ة لـ تمؽ تجاوبا مف الجميع مما اضطر "الحبيب بورقيبة"قتصاديالسياسة اال
( أقر مرسـو جميوري لمتخمي عف 1151سبتمبر  66وضع حد نيائي ليا، ففي )

وثـ إحالتو لممحكمة العميا بتيمة (1)بعزؿ "أحمد بف صالح" التجربة التعاضدية، وقاـ
وأخطاء في التصرؼ المالي، وخرؽ  ، والقياـ بتجاوزاتقتصاديسوء التصرؼ اال

والقوانيف، واستغالؿ ثقة الرئيس. وبذلؾ حممت مسؤولية فشؿ التعاضد  الدستور
"ألحمد بف صالح" وستة أشخاص آخريف، حتى يقع االلتفاؼ عمى تمؾ األزمة 

واجتماعي جديد  اقتصاديوتخفيؼ األضرار السياسية والشروع في تكريس اختيار 
اريخ تونس بواسطة أجيزة متماسكة، مما سمح بالدخوؿ في مرحمة جديدة مف ت

وترؾ "الحبيب بورقيبة" النظاـ االشتراكي يمد إلنقاذ حكمو، ولكف األمور (2)المعاصر
 .(3)عادت إلى حاليا فضاعت فرصة الديمقراطية في تونس

أخرى  فقط، بؿ تبعو انييارات اقتصاديلينتيي الوضع في تونس ليس بانييار 
السمطة محؿ انتقاد مف كؿ عمى الصعيد الثقافي واالجتماعي، والسياسي، حتى باتت 

التيارات السياسية التونسية، بمختمؼ انتماءاتيا األيدولوجية، وفي تمؾ الفترة التي كاف 
باألفوؿ بسبب المرض، ظير شخص آخر وىو "زيف العابديف بف  يبدأ نجـ "بورقيبة"

األمنية التونسية، حيث تمكف مف  عمي" الذي لـ يكف معروفا إال عمى مستوى األجيزة
أحد المقربيف  لتدرج، وبشكؿ سريع في المنظومة األمنية التونسية حتى أصبحا

إلى"الحبيب بورقيبة" الذي عينو في أكثر المناصب حساسية وخطورة، ومف المناصب 
إليو معظـ الممفات الثقيمة، ومنيا ممؼ حركة  التي تقمدىا ىو وزير لمداخمية وأوكمت

زعميا "راشد الغنوشي" وتولى "زيف العابديف" النيضة اإلسالمية في تونس التي كاف يت
                                                           

 .89مصدر سابؽ، ص :الطاىر بمخوجة ( 1)
 .420ة: مرجع سابؽ، صعز عز الديف م  (2)
 .191خميفة الشاطر و آخروف: مرجع سابؽ، ص ( 3)
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مناصب أخرى مما تسمح لو باالطالع بدقة عمى تفاصيؿ الحكـ في تونس. وكاف 
بيف الحيف واآلخر يبادر إلى اتخاذ القرارات وخصوصا عندما اشتد مرض "الحبيب 

( قاـ بتنحية الرئيس، أو ما يسمى باالنقالب 1118نوفمبر  18. ففي )(1)بورقيبة"
األطباء في تونس، إلثبات عدـ  األبيض وذلؾ بعد أف استند إلى تقرير طبي ألشير

يـو وطني يحتفؿ بو  )نوفمبر 18(، وأصبح يـو (2)قدرة "بورقيبة" عمى تسيير البالد
احتفاال رسميا. أما الرئيس "بورقيبة" الزعيـ، المجاىد األكبر فقد ظؿ في إقامتو 

 .(3)ونس العاصمةالجبرية في قصر "مرناؽ" بضواحي ت

 المبحث الرابع: اآلثار الفكرية لمحبيب بورقيبة

ترؾ "الحبيب بورقيبة" آثار متنوعة شممت فترة نضالو خالؿ الحركة الوطنية 
وطواؿ فترة حكمو التي استمرت ثالثيف عاما، فقد كاف معجبا بشخصو ومكانتو في 

مكانيات الدولة التونسية عمى تاريخ تونس، لذلؾ عمؿ بكؿ ما يممؾ مف طاقة ذاتية  وا 
تمجيد نفسو محاوال بذلؾ أف يمنح شخصيتو طابع القدسية فيو "الزعيـ"، "والرئيس 

 "ومحرر المرأة." األبدي"، "والمجاىد األكبر"، "ومحرر تونس"

ومف أىـ اآلثار المتنوعة التي تركيا الحبيب بورقيبة اآلثار المكتوبة. سعى 
يؿ سيرتو الذاتية والنضالية بشكؿ متواتر وأحيانا مكرر إلى تسج "الحبيب بورقيبة"

لكي نتعرؼ عمى ىذا الشخص الذي أخرج فرنسا مف « واليدؼ مف ذلؾ حسب قولو:
تونس وقاـ بيذه المعجزة التي كانت تعتبر حمما مف األحالـ، أرى مف الواجب أف 

ربما و  شعورينطمع عمى األسباب والمسببات وعمى التأثيرات التي طبعتو، ومنيا الال

                                                           
 .51يحيى أبو زكريا، مرجع سابؽ، ص (1)
 .53اني: مرجع سابؽ، صجراغب السر  ( 2)
 .149سابؽ، ص قدادرة شايب: مرجع( 3)



 الفصل الثاني: التعريف بشخصية الحبيب بورقيبة
 

57 
 

كاف لما يطرؽ سمعو زمف الصغر والظروؼ التي عاش فييا، وزواؿ دراستو في 
كنفيا حتى اشتد ساعده واكتمؿ إدراكو ضمع في تكويف الروح الوطنية التي ظمت 

 .  »مالزمة لو طواؿ حياتو وىي التي حببت إليو دخوؿ المعمعة 

فقد جمع كؿ ما قاـ  ليذه األسباب كاف حريصا عمى تسجيؿ سيرتو الذاتية 
 بكتابتو مف مقاالت في الصحؼ والمجالت ومف رسائؿ سياسية أو شخصية أو

الحبيب بورقيبة بيف تونس وفرنسا كفاح مرير طيمة ربع قرف في عائمية في كتابو 
سبيؿ التعاوف حيث سجؿ "الحبيب بورقيبة" كؿ نشاطو السياسي خالؿ مرحمة الحركة 

 .(1)الوطنية

ي تركيا "بورقيبة"، كتاب بعنواف "حياتي أعمالي" حيث قسمو و مف الكتب الت
 إلى خمسة أجزاء و ىي:

 ( تكمـ فيو عف مولده وعائمتو 1100-1161الجزء األوؿ: مف الفترة ،)
ومقاالتو األولى في الصحؼ، وتكمـ عف نضالو السياسي خالؿ  ودراستو

 ىذه الفترة.

 ( تحد1101-1104أما الجزء الثاني: مف الفترة ،) ث فيو عمى نضالو
األسباب و  خالؿ ىذه المرحمة و موضحا بالتفصيؿ ما حدث في قصر ىالؿ

إلى انشقاؽ الحزب الحر الدستوري و ظيور الحزب الحر  التي أدت
 الدستوري الجديد.

 ( تعرض في ىذا الجزء 1140-1101أما الجزء الثالث: مف الفترة ،)
( 1101أبريؿ  11األحداث التي مرت بيا تونس مركزا عمى أحداث )
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ومطالب الوطنييف التونسييف وتأييده لممطالب الوطنية مما عرض ذلؾ 
لمسجف والنفي، وتكمـ فيو عمى سير أحداث الحرب العالمية الثانية وموقفو 

 مف الكتمتيف المتصارعتيف وتفضيمو لمحمفاء عمى المحور.

 (، تحدث فيو عمى فشؿ سياسة 1161-1144الرابع مف الفترة ) والجزء
الحماية الفرنسية في تونس محمال أسباب الفشؿ وتأثيره الخطير عمى 
المجتمع التونسي المسمـ ومستعرضا نضالو السياسي ووقوفو في وجو 

 السياسة االستعمارية.

 عف  (، تكمـ فيو1165-1166وىو الخامس مف الفترة ) أما الجزء األخير
والمفاوضات مع فرنسا وأسباب خالفو  الثورة المسمحة في تونس ودوره فييا

 مع صالح بف يوسؼ وحصوؿ تونس عمى استقالليا الداخمي.

 أيضا كتابو "حياتي أرائي جيادي" جمع كؿ الخطب التي ألقاىا ومف مؤلفاتو
سية والتي أماـ طمبة معيد الصحافة وعمـو األخبار حوؿ تاريخ الحركة الوطنية التون

 (.1168إعالف قياـ الجميورية التونسية سنة ) بدأىا بسيرتو الذاتية ونضالو إلى

وفي كتاب آخر لمحبيب بورقيبة تحت عنواف "مف أجؿ السالـ في الجزائر" وىو 
 ( لدعـ القضية الجزائرية وثورتيا، وانتقد فيو1161كتاب نشره مكتب التوثيؽ سنة )
راؿ "ديغوؿ" في الجزائر بسبب رفضو التفاوض مع "الحبيب بورقيبة" سياسة الجن

 جبية التحرير الوطني ولجوئو إلى القوة العسكرية لمقضاء عمى الثورة الجزائرية.

الكتب التي تركيا "الحبيب بورقيبة" مستعرضا فييا سيرتو الذاتية  أىـىذه 
 .(1)وطنيةال أثناء مرحمة الحركة الوطنية أو مرحمة بناء الدولة ونضالو وخطبو سواء
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 المبحث الخامس: وفاة الحبيب بورقيبة

( أعمف الرئيس 1118نوفمبر  18بعد عزؿ الحبيب بورقيبة مف السمطة يوـ )
بأمر  الجديد "زيف العابديف" عف بداية عيد جديد، فقد أصدرت مجموعة مف األطباء

أصبح عمييا "الحبيب  مف الوكيؿ العاـ لمجميورية تقريرا طبيا أكد حالة العجز التي
األوؿ حسب ما بالتالي مرت رئاسة الجميورية التونسية آليا إلى الوزير بورقيبة"، و 

قد استقبؿ التونسيوف ذلؾ النبأ بانشراح صدورىـ و نزلوا إلى نص عميو الدستور، و 
الشوارع باآلالؼ لمتعبير عف فرحيـ متوسميف في التغيير أف ينقذ تونس مما آلت إليو 

واالجتماعي. وبعد عزلو لـ يظير  قتصاديصعبة خاصة في المجاؿ اال اعمف أوض
( بمناسبة أوؿ انتخابات حيف أصر الرئيس المعزوؿ 1111إال في )أبريؿ  "بورقيبة"

ظير ممدا عمى  حيث، »قررت أف انتخب ابني بف عمي  «عمى المشاركة قائال:
تكفمت الدولة التونسية  أريكة، فيو لـ يعد قادرا عمى الوقوؼ، وحتى الكالـ. وقد

( بمسقط رأسو في 6111أبريؿ  15أف توفي يـو ) إلى (1)برعايتو إلى آخر حياتو
 بعد أف تدىورت صحتو خالؿ األسابيع (2)عاـ 18مدينة المنستير عف عمر يناىز 

األخيرة مف حياتو حيث تـ نقمو قبؿ أسبوعيف مف وفاتو إلى المستشفى العسكري 
أياـ، وخصص  18الحداد في تونس لمدة  وقد أعمف وفيو توفيبتونس لتمقي العالج، 

لو التمفزيوف التونسي واإلذاعة والجرائد برامج خاصة إلبراز المحطات اليامة في 
"الحبيب بورقيبة" في مقبرة "روضة بورقيبة" بالمنستير مع  حياتو ونضالو. وقد دفف

فقد كاف بورقيبة حريصا  عينات.أفراد عائمتو في القبر الذي أعده لنفسو منذ نياية السب
فخـ عمى ترتيب وضبط تفاصيؿ جنازتو قبؿ وفاتو بسنوات، مف خالؿ إقامة ضريح 
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وقد قاـ مستشاره في اليندسة المعمارية بجولة في جميع أنحاء العالـ لزيارة أشير 
"بورقيبة" تابوتو منذ عاـ  وزخرفاتيا، وقد أعد النصب التذكارية واستمياـ أشكاليا

(، خاصة بعد أف قضى "بورقيبة" ثالثة شيور في جنيؼ لتمقي العالج، فقد 1185)
فور الوفاة  « طمب ثالثة أشخاص ليعرض عمييـ طريقة تنظيـ جنازتو. ومما طمبو :

يترتب عمى ابني إحضار مجموعة مف رؤساء الدوؿ، وحتى يتسنى قدـو العدد 
اة ويجب عمى وجو لمأتـ بيوميف بعد اإلعالف عف الوف األكبر يجب تأجيال

شراؾ كامؿ الشعب  الخصوص نقؿ الجثماف رويدا رويدا مف قرطاج إلى المنستير، وا 
  ».التونسي في الحداد... 

لقد كاف "بورقيبة" مف خالؿ ىذه الطمبات متأثرا بسير جنازة "ونستف تشرشؿ"  
مأتمو "دوايت إيزنياور" فتركت تمؾ األحداث آثارا في نفسو مما جعمو يصر أال يقؿ و

( وزيره 1186عظمة مف ىؤالء، ولـ يتوقؼ بورقيبة عند ىذا الحد، بؿ أوفد عاـ )
لمخارجية إلى موسكو حامال رسالة شخصية إلى "برجنيؼ" طالبا منو إمداده بسر 

"بورقيبة" قد توفي فقد ترؾ التماثيؿ النصفية المنصوبة  التحنيط وطرقو، وبالرغـ أف
سسات، وأقيمت لو تماثيؿ في المدف تجسـ أطوار داخؿ غالب قاعات المعاىد والمؤ 

كفاحو، منيا تمثاؿ وىو تمميذ في المعيد الصادقي في الساحة أماـ بمدية المنستير 
مسقط رأسو، وفي ساحة إفريقيا في العاصمة، وحوؿ الحبس الذي اعتقؿ فيو بالقصبة 

يبة" بالعاصمة، إلى متحؼ صغير يزوره الضيوؼ حتى يروي ليـ كيؼ ناـ "بورق
 (1)مباشرة عمى اإلسمنت واضعا يده تحت خده، وحتى تندرج مآثره 
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األسطورية مف التاريخ قرر إقامة تماثيؿ منحوتة ألبطاؿ تونس األربعة "حنبعؿ" 
" داخؿ قاعة مجمس الوزراء بقصر قرطاج أوغستاف و"يوغرطة "و"ابف خمدوف" و"ساف

"بورقيبة" الذي كاف ميووسا بمكانتو في وأعد القاعدة الخامسة لنصب تمثالو. ىذا ىو 
 .(1)التاريخ
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 خالصة الفصل

متواضعة شخصية التي نشأت في ظروؼ قاسية و بعد دراستنا إلى ىذه ال
عنو، ورغـ  تمؾ الظروؼ مف جبر عمى العمؿ في جيش الباي رغما أالذي  هفوالد
حرماف فاف بورقيبة كاف شغوفا بااللتحاؽ بالمدرسة فأرسمو أبوه إلى تونس فقر و 

إذ  مااف عاجزا عمى اإلنفاؽ لتعميمو و العاصمة ليتكفؿ أخاه محمد بدراتو، الف واده ك
والحاجة  رة مف البعد عف أىموالتحؽ بورقيبة بالمدرسة فقد واجو كذلؾ صعوبات كثي

االنقطاع مدة سنتيف عف مواصمة دراستو الثانوية، لكف إلى الماؿ وتعرضو لممرض و 
نجاحو في و شغفو بالعمـ كاف ذلؾ دافعا قويا لو لمعودة ثانية لمواصمة مشواره الدراسي 

العميا اريس لمواصمة الدراسات الدراسة مما أىمو إلى االلتحاؽ بجامعة "السوربوف" بب
حكمو بعد االستقالؿ و التي تركت أثرا كبيرا مف نضالو في الحركة الوطنية التونسية و 

أما إذا رجعنا إلى اآلثار التي تركيا الحبيب بورقيبة سواء كاف منيا الفكرية، فقد كتب 
أراد بورقيبة مف كؿ ذلؾ انو مف أعظـ قيبة كؿ تفاصيؿ حياتو الشخصية، و بور 

تونس خالؿ الفترة )المعاصرة( باإلضافة إلى اآلثار المادية  الشخصيات التي عرفتيا
سمى اكبر شارع في تونس ـ التماثيؿ لنفسو في كؿ البالد و بقيت بعد وفاتو حيث أقا

أراد مف كؿ ذلؾ أف عمى األوراؽ النقدية التونسية، و وضع صورتو و، و العاصمة باسم
    لكؿ التونسييف. يكوف ىو المثؿ األعمى الوحيد
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( 1956-1934نشاط الحبيب بورقيبة ما بيف ) يتناوؿ ىذا الفصؿ نضاؿ و 
     حيث تعد ىذه الفترة التي كاف فييا الجو مييأ لممارسة نضالو السياسي بأفكار 

رؤية جديدة التي تعمميا مف خالؿ دراستو في الجامعات الفرنسية عمى عكس و 
سة تأثروا بالمدر النشاط السياسي والذيف درسوا و  المناضميف السياسييف الذيف سبقوه في

آراء الحبيب بورقيبة أصبحوا غير قادريف عمى مواصمة الشرقية، ىؤالء وحسب أفكار و 
تي أصبحت غير صالحة في ذلؾ الوقت، حيث النشاط السياسي مف خالؿ أفكارىـ ال

استطاع لف يبعد و  استطاع بورقيبة أف يكيؼ أفكاره حسب تطمعات الشعب التونسي
غيرىـ مف مناضمي الحركة و يف القدامى '' كعبد العزيز يكؿ المناضميف السياس

لو  األوؿسيطرتيا عمى الحزب الدستوري الذي أصبح ىو الزعيـ التونسية، و  الوطنية
القضية التونسية  إيصاؿالذي زاد نشاطو خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، محاوال و 

المجتمع الدولي عف طريؽ طرح القضية لمجتمع العربي خاصة في المشرؽ، و ا إلى
تونس  إلىبعد انتياء مف ىذه الجولة عاد بورقيبة المتحدة، و  األمـالتونسية عبر ىيئة 

كاف صعبا في تمؾ الفترة خاصة بعد المقاومة ليواصؿ نشاطو مف الداخؿ، الذي 
رفضيا بورقيبة فحاوؿ إيقافيا، مف اجؿ مواصمة  إلي األخيرةالمسمحة، ىذا 

 المفاوضات التونسية الفرنسية .
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 المبحث األول: تأسيس الحزب الدستوري التونسي الجديد 
ذلؾ  إلىلظيور الحزب الدستوري التونسي الجديد  األولىتعود البدايات 

بو جماعة  الذي إنفردتو  الشعبية التونسية، األوساطالتأثير الفعاؿ في ب و النشاط الدؤ 
(، إذ شنت تمؾ الجريدة حممة 1932العمؿ التونسي'' منذ تأسيسيا سنة )جريدة ''

ة التونسية العربية شعواء عمى قانوف التجنيس لما يمثمو مف خطر ييدد اليوي
التي دعت الى منع دفف المتجنسيف بالجنسية الفرنسية في المقابر اإلسالمية، و 

في عدد مف  األمفاإلسالمية، فكثرت المصادمات بيف الجماىير الشعبية وقوات 
تخصيص أماكف  إلى األمرالمدف التونسية، فاضطرت السمطة الفرنسية في آخر 

زتو الحركة ر لدفف المجنسيف خارج مقابر المسمميف فكاف ذلؾ انتصار كبير أح
جماعة جريدة العمؿ التونسي بوجو خاص، فشرع الحزب في الوطنية التونسية، و 

عب مف وعي مسايرة لما اكتسيو الشخطط مالئمة لظروؼ تمؾ المرحمة و  وضع
لما رأت المجنة التنفيذية لمحزب الدستوري ما أحرزه ىؤالء تعبئة واسعة، و وطني و 

-12(ىو مؤتمر '' نيج الجبؿ'' يومي ا، و نجاح عقدت مؤتمرا وطنيا عام الشباب مف
لقى "الحبيب بورقيبة" رئيس تحرير جريدة '' العمؿ التونسي '' أف )1933ماي  13

بعد ع وأىدافو و التجم إلىالداعية  األسبابالناطقة بالفرنسية خطابا منيجيا شرح فيو 
الييئة لجريدة الى ذلؾ قرر المؤتمر في نياية أشغالو ضـ أعضاء ىيئة تحرير ا

  (1).التنفيذية
'' الطاىر صقر ''...، كما و'' الحبيب بورقيبة '' و ضـ كؿ مف '' محمود الماطري''و 

( عمى ميثاؽ وطني  1933ماي  13)  أشغالومف  األخيرصادؽ المؤتمر في اليوـ 
أف الغاية التي يرمي و  جاء فيو اف سياسة التظاىر مع فرنسا قد فشمت فشال ذريعا 

قانونا منيعا في شكؿ دستور منح البالد الحزب ىي تحرير الشعب التونسي و  إلييا
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ساد ب، فازداد نشاط الحركة الوطنية و الشخصية التونسية ويقر سيادة الشعيحمي 
التضامف بيف القادة فقررت السمطة الفرنسية إزاء ىذا أف تتخذ تدابير صارمة لوقؼ 

قابر خاصة لممتجنسيف نشاء مإخاص بتيار الحركة الوطنية، فأصدرت مف جية قرار 
حؿ ب(، أصدر المقيـ الفرنسي قرار يقضي 1933ماي  13بتاريخ )التونسييف و 

( اتخذ نفس 1933ماي  (27في وتعطيؿ جريدة العمؿ التونسي، و  الحزب الدستوري
" يقضي بإيقاؼ األثيـ األمر" إصدارقمعية جديدة تمثمت في  إجراءاتالمقيـ العاـ 

تونسية المكتوبة بالفرنسية ، مثمما سبؽ بالنسبة لمصحؼ المكتوبة نشر الصحؼ ال
( نشبت 1933، وفي صيؼ ) (1)بالعربية بالخصوص نشاط الحزب الدستوري 

حوادث في "المنستير" وىي مسقط رأس "الحبيب بورقيبة" وىذا بمناسبة دفف ابف 
الجند فاعترض سكاف  موظؼ متجنس بالجنسية الفرنسية جرى تحت حراسة

"المنستير" عمى دفف الطفؿ الصغير، عندما أخبر المراقب المدني بسوسة بالحادثة 
الرصاص عمى جميع المتظاىريف فقتمت  أطمقتقوات مف الجيش الفرنسي و  أرسمت

 (2).احدىـ والمسمى '' شعباف بف الصالح البحوري ''
غير  التي اتخذىا "مانصروف" اإلجراءاتأف  رأت الجالية الفرنسية األثناءففي ىذه 

كافية فطالبت  بتعييف مقيـ عاـ أشد منو حزما واستجابة ليذه الرغبة عينت الحكومة 
( لتمثيميا بالبالد التونسية المقيـ '' مارشاؿ 1933جويمية  29الفرنسية بتاريخ )

يع جم األزمةإلى  تونس في وقت زعزعت فيو  األخيربيروطوف '' ولقد وصؿ ىذا 
 (3)بالبالد التونسية  قتصاديقطاعات النشاط اال
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 إيجاد الحموؿ العاجمة فجاء باإلصالحات السريعة: األخيرولقد حاوؿ ىذا 

 التي تراىا ضرورية  اإلصالحاتشكؿ لجنة فكمفيا بإعداد  -
 عيف إلدارة جامع الزيتونة الشيخ الطاىر بف عاشور  -
 األساسيإلى عممو  األسبؽ" المقيـ العاـ أعاد الشيوخ الذيف عزليـ "مانصروف -

 إلى جامع الزيتونة
 أحدث مقابر خاصة بالمسيحييف -
لكف الوضع العاـ لـ  )1(زاد عدد أعضاء القسـ التونسي في المجمس الكبير -

حيث  يتحسف ألنو كاف بحاجة إلى حموؿ جذرية وليس حموؿ سطحية ترقيعية
تعتبر الفترة التي جاء فييا ىذا المقيـ ىي بداية التصدع بيف قادة الحزب 

الحقيقية لكؿ طرؼ إذ رأت جماعة جريدة  ؼالدستوري ألنيا كشفت عف المواق
العمؿ التونسي بزعامة "الحبيب بورقيبة" في مواقؼ بقية أعضاء المجنة 

لة ال تتسـ مواقؼ متخاذالتنفيذية بأنيا مواقؼ ال تخدـ القضية التونسية فيي 
، وكاف أوؿ سبب مباشر ليذا التصدع واالنشقاؽ وقد بالحنكة والدبموماسية

وفدا مف المنستير  )1933سبتمبر  4(تمثؿ في تزعـ "الحبيب بورقيبة" يـو 
يشكو إلى الباي القمع الذي سمط عمى السكاف مف تصرفات القايد وبما أف 

المجنة  استاءتلمحزب عمميا بيذه الزيارة فقد "بورقيبة" لـ يحط المجنة التنفيذية 
مف ذلؾ ووجيت إليو توبيخا مف طرؼ أعضاء المجنة التنفيذية ويقوؿ محمود 

المجنة  أعضاءالماطري بيذا الخصوص:"لقد كنا شاعريف والحؽ يقاؿ أف 
 9التنفيذية القدماء كانوا يبحثوف عف خصومة معو بال موجب"، وفي يـو )

 االستقالةإستقالتو مف الحزب وعف ىذه  "الحبيب بورقيبة"( قدـ 1933سبتمبر 

                                                           
(1)

 .148، ص 1996، المكتب االسالمي، بيروت، التاريخ المعاصر لبالد المغربمحمود شاكر: 
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يقوؿ "الحبيب بورقيبة" "وأدركت عندما عممت بالئحة المـو ضدي أي القصد 
قامة  مف إدخالي في عضوية المجنة التنفيذية ىو وضع وثاؽ يشدني وا 
العراقيؿ في وجيي لمحيمولة دوف قيامي بأي عمؿ حتى ولو كانت المشاركة 

 (1)."في الوفد

'' عمى إظيار الخالفات التي كانت د ساعدت التدابير التي اتخذىا ''بيروطوفو لق
زعماء الحزب الدستوري مف حيث التكويف بيف جماعة ''العمؿ التونسي''  و  موجودة
، و لـ تمض سبعة أشير حتى نشبت خالفات بينيـ وبيف قيادات الحزب (2)الثقافي 

أف  '' ورفاقوقيادة الحزب، فقد وجد ''محمود الماطريراع عمى لعدة أسباب أىميا الص
المجنة التنفيذية لمحزب بعد غياب "الثعالبي" وقيادات أخرى لـ تعد قادرة عمى قيادتو 

ىذه الفرصة محاوليف السيطرة عمى قيادة الحزب الدستوري، وبرروا ذلؾ  انتيزواو 
عيـ حوؿ إصالحات يزعـ عندما دعا المقيـ العاـ أعضاء المجنة التنفيذية لمحوار م

إعطاءىا لمحركة الوطنية، وطمب منيـ أف يكوف ىذا الحديث سرا خشية مف أف 
بما أف المجنة التنفيذية لمحزب طنيف الفرنسييف بو فيبطؿ عممو، و يسمع حزب المستو 

عدـ إفشائيا، فما كاف مف  ىذه المقابمة سرية فإنيا طمبت مف أعضائو اعتبرت
لمجنة التنفيذية إال أف أبمغ '' الشاذلي خير اهلل '' بفحوى '' عضو ا''البحري قيقة

'' االشتراكيةبمدير جريدة تونس "خير اهلل"الشاذلي  اتصؿالمحادثة مع المقيـ العاـ و 
قد ذكر التي نشرت مضموف تمؾ المحادثة، و لساف الحزب اإلشتراكي الفرنسي بتونس 

يتعمؽ بما أعمف عنو  "البحري قيقة"ف السر الذي أفشاه أأعضاء مف المجنة التنفيذية 
ي يتمتع بيا الفرنسيوف في تونس المقيـ العاـ مف استعداده لمتخفيض مف المنح الت

                                                           
(1)

 .112قدادرة الشايب: مرجع سابؽ، ص 

 545حمد القصاب: مرجع سابؽ، ص أ(2)
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جنة التنفيذية والميـ عمى م، فدعا المقيـ العاـ أعضاء الاالستعماريمنيا منحة الثمث و 
ستقاؿ معو االذي أفشى السر، و قيادة الحزب قرارا بفصؿ ''البحري قيقة''  فاتخذتذلؾ 

ب بيف المجنة التنفيذية لمحز وبدأ الصراع يشتد أكثر بينيـ و  جماعة "جريدة العمؿ"،
 (1) .أنفسيـ الحزب الحر الدستوري الجديد سمواالحر الدستوري لينشقوا عنيـ  و 

ىذا جيؿ الشباب المتطمع نحو التجديد والمتأثر بالحضارة الغربية الذيف  اعتمدقد و 
شراكيـ في الحركة، و  بالجماىير االتصاؿقرروا  عرفوا كيؼ يؤطروف الشعبية وا 

الطبقات الشعبية وذلؾ ما يفسر نجاحيـ السريع عمى حساب الجيؿ القديـ الذيف 
حرموا تدريجيا مف مؤيدييـ، ألف الحزب الدستوري الحر لـ يستطيع أف يساير 

ماشى و يكسب العامة إلى صفو، وذلؾ في غياب مشروع جديد يتأالتطورات 
قاـ " يمثؿ الفئة الشبابية الجديدة و كاف "الحبيب بورقيبةوتطمعات المجتمع التونسي، و 

ىؤالء المنشقوف عف المجنة التنفيذية لمحزب الدستوري بعقد مؤتمر" قصر ىالؿ" في 
'' خطابا ( حيث ألقى ''الحبيب بورقيبة 1934مارس  02وذلؾ يـو ) "المنستير"مدينة 

 المرجوة منو  األىداؼعقد ىذا المؤتمر و  إلىي أدت الت األسبابأوضح فيو 

عضوا  18عضوا مف الحزب الدستوري، كاف مف بينيـ  48وقد حضر ىذا المؤتمر 
مف "المنستير" و"الميدية "و"قصر اليالؿ"، الذيف سيطروا عمى سير أعماؿ المؤتمر 

 عرؼ" (2)ذلؾ المؤتمر الذي انتيىوكميـ ينتموف الى منطقة "الحبيب بورقيبة"، 
 تفؽاقد و  "الحزب الحر الدستوري الجديد"، ببعث حزب جديد سمي (3)بمؤتمر البعث''

نفسو لمحزب مع إضافة كممة جديد حتى ال تتعرض  باالسـالجميع عمى االحتفاظ 
                                                           

 . 59، مرجع سابؽ، ص الحركة الوطنية التونسيةالطاىر عبد اهلل:   (1)
 . 175، مرجع سابؽ، ص قيبةر فرحات عباس و الحبيب بو ة: عز عز الديف م  (2)

، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر اتاريخ االستعمار و التحرر في افريقيا و آسيعبد الحميد زوزو:   ((3
 . 80، ص 2009



سياماتو الثالث: بورقيبة  الفصل في الحزب الدستوري وا 
 ( 4391-4391التونسي)

70 
 

  ليـ  سمطة الحماية وال قواعد الحزب القديـ وأعمنوا عف مقاطعتيـ المجنة التنفيذية
محمود وعمى رأسيـ  " متكونا مف الشباف المثقفيف، وأحمو مكانيا مكتبا سياسيا

'' أمينا عاما وكاف ىذا ىو الذي بادر بتأسيس ىذا و''الحبيب بورقيبة  "الماطري
 إلى استقالؿ تونس الحزب الجديد الذي قاد تونس 

 .  (4393-4391)المبحث الثاني: نشاط بورقيبة ما بين 

'' دعا بيف جماعة ''العمؿ التونسي ف الحزب الدستوري والتعاوف بي انتياءإبعد 
 (1)( 1934مارس  2'' في ) عقد مؤتمر ''بقصر اليالؿ إلىأعضاء الحزب  "بورقيبة"

ُشعبة دستورية وىي مف مناطؽ ريفية و مف المدف الصغيرة  60حيث حضر المؤتمر 
 العمؿ التونسي '' وعمى رأسيـ ''الحبيبقد أدار النقاش جماعة '' ، و (2)داخؿ البالد 

التي أدانوا سياسة التعاوف زمة و أل'' الذيف أحاطوا المؤتمريف عمما بتطورات ابورقيبة
 توسيع الكفاح مف أجؿ تحرير الوطف . اقترحواتنتيجيا المجنة التنفيذية و 

ى النظاـ السياسي الجديد لمحزب صادؽ عممؤتمر عف حؿ المجنة التنفيذية، و فأعمف ال
الحزب يث أصبح بتونس حزباف دستورياف ''يد، حعيف أعضاء الديواف السياسي الجدو 

 انطوىالحزب الدستوري القديـ '' الذي يد'' الذي إنضمت لو الغالبية و''الدستوري الجد
 عمى نفسو .

لقد بنى الحزب الجديد الميثاؽ الذي كاف قد صادؽ عميو المؤتمر المنعقد و 
الحزب مف إطالع  (، كما تقرر عقد مؤتمرات دورية لتمكيف قادة1933ماي  12)في

                                                           
، مرجع سابؽ، ص المغرب العربي الكبير من الفتح االسالمي الى الوقت الحاضرشوقي عطا اهلل الجمؿ:  (1)

415  . 
دار التقدـ لمنشر و التوزيع، تونس،  (،4393-4323تطور الحركة الوطنية التونسية ) زىير الذوادي:  (2)

 . 62، ص 1982
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نواب القاعدة عمى النشاط السابؽ وتحديد برنامج العمؿ المقبؿ باالتفاؽ بيف الجميع 
إلى قاعدة اإلنضباط المقامة عمى  وفي داخؿ الحزب يطالب كؿ مناضؿ باإلمتثاؿ

أساس الديمقراطية الداخمية، ىذا ويتركب الديواف السياسي لمحزب الدستوري الجديد 
 أميف عاـ، "الطاىر صفر الماطري" رئيسا لمحزب، "الحبيب بورقيبة"محمود ": مف

 .(1)أميف ماؿ مساعد  أميف ماؿ "البحري قيقة" "أميف عاـ مساعد، "محمد بورقيبة"

ات عديدة في كامؿ أنحاء وسرعاف ما شرع الفريؽ في العمؿ فعقد اجتماع
في بضعة شيور ما أمكف مف المنخرطيف، ف الستقطاببذؿ مساعي كبيرة البالد و 
شعبية حتى  اجتماعاتالحزب أف يكوف لو فروع في كؿ مكاف تقريبا، وينظـ  استطاع

 (2) .االنشغاؿالستعمارية قوة تبعث عمى القمؽ و أصبح بالنسبة إلى السمطة ا

 االنشقاؽلقد حاوؿ الحاكـ العاـ الفرنسي عمى تفكيؾ القوى الوطنية بعد و 
الذي حدث في مؤتمر "قصر اليالؿ"، ولكف األحداث كذبت ىذه التوقعات، فنشاط 

، وقاطعوا السمع الفرنسية اإلضراباتفشنوا  (3)إلى كامؿ البالد  "بورقيبة "وجماعتو إمتد
ذلؾ إلجبار سمطة الحماية عمى التفاىـ مع الحزب ، و (4)عف دفع الضرائب امتنعواو 

ضمف في وضع دستور ي األولىتحقيؽ مطالبو المتمثمة بالدرجة ديد و الدستوري الج
ؤونو بنفسو، مطالبا بفصؿ السمطات وحرية يسير شلمشعب التونسي حكمو الذاتي و 

النشر لكؿ التونسييف، فمطالب الحزب الدستوري الجديد ترتكز االجتماع والتعبير و 
المالي فيذا تشريعي و التنفيذي والعمى إبعاد نفوذ سمطة الحماية خاصة في الجانب 

                                                           
 . 547-546ص، -حمد القصاب: مرجع سابؽ، ص أ(1)
، تع، محمد الشاوش و 2، طتاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ الى االستقاللمحمد اليادي شريؼ:   (2)

 .122، ص 1993س لمنشر، تونس، اآخروف، دار سر 
 .  180عز الديف معزة: مرجع سابؽ، ص  (3)
منشورات كمية  (،4334،4393)الطرق الصوفية و االستعمار الفرنسي بالبالد التونسيةالتميمي العجيمي: (4)

 . 234، ص 1992اآلداب بمنوبة، تونس، 
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الترىيب القوة و  استعماؿ إلىالنشاط النضالي الوطني أقمؽ المقيـ العاـ الفرنسي، فمجأ 
( عمى سبعة زعماء منيـ '' الحبيب 1934سبتمبر  3، فأمر بإلقاء القبض في ) (1)

محمد بورقيبة '' الذيف أبعدوا إلى الجنوب التونسي، قيبة ''  "ومحمود الماطري'' و''بور 
كما تـ تعطيؿ جريدة '' العمؿ '' ومنع االجتماعات في الطريؽ العاـ وقرر أف ال 

في المستقبؿ بمقتضى قرار صادر عف مجمس الوزراء بؿ  االعتقاؿتتخذ إجراءات 
 (2)بمقتضى قرار مف المقيـ العاـ 

الجيش  اضطر"بالمكنييف" و  اضطرابات( حصمت 1934سبتمبر  5في يـو )و 
جرحى، كما نظمت مظاىرات قتمى و  سقوط سفرت االضطرابات عففإلى إطالؽ النار 

بالخصوص إلى الباي السمطة و  إلىبالعاصمة وتوجيت وفود مف المتظاىريف 
 لممطالبة باإلفراج عف الموقوفيف .

أف  واستطاعبحزبو  اتصاؿأما "الحبيب بورقيبة" رغـ اإلبعاد فقد بقي عمى 
عندما عمـ المقيـ العاـ فاصمة  النضاؿ يوجو رسائؿ إلى المناضميف يطمب منيـ مو 

ىدده مع زمالئو بإبعادىـ بوؼ'' في أقصى الجنوب التونسي، و بذلؾ عزلو إلى ''برج ل
'' بورقيبة '' مف توجيو نصائحو وتوجيياتو لكف ذلؾ لـ يمنع لى جزيرة ''مدغشقر''، و إ

ميما  ستسالـالاعدـ مواصمة الضغط و  الحزب فقد حثيـ عمى ضرورةإلى الشعب و 
الحزب الدستوري الجديد مف تضييؽ الخناؽ  استطاعالتضحيات و كانت العراقيؿ و 
المظاىرات بال إنقطاع العرائض والمناشير و ـ فتوالت االجتماعات و عمى المقيـ العا

عظـ بتونس مذكريف أل( تظاىر مناضموا الحزب بالجامع ا1935وفي أوؿ ) جانفي 
( بالمرسى بخصوص التدخؿ لفائدة 1934بر سبتم 4الباي بالوعد الذي قطعو يـو ) 

                                                           
 . 181، ص سابؽعز الديف معزة: مرجع  (1)
 . 551حمد القصاب: مرجع سابؽ، ص أ(2)
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أبعد إلى الجنوب القمعية و  اإلجراءاتىذا الحدث لتشديد  بيروطوف ستغؿاالمبعديف ف
حاوؿ إقناع أعضاء الحزب  أخرىمف ناحية و"الطاىر صفر''، و ''البحري قيقة'' 

 الدستوري القديـ وبعض مناضمي الحزب الدستوري الجديد، بضرورة التأثيرعمى
 (1)الشعب وحثو عمى وضع حد لمفوضى

قمع، إشتدت ردة الفعؿ مف الشعب كمما زادت السمطة االستعمارية مف تعنت و و 
زدادت مقاومتو، وفيو  ىاتو السياسة  رأت السمطة االستعمارية أف األمرآخر  ا 

 (2)المتركزة عمى العنؼ قد منيت بالفشؿ 

سياسة جديدة في تونس  اجانتيلى إأماـ ىذا الضغط لجأت الحكومة الفرنسية و 
 "جيوف"'' بشخصية أخرى ىي شخصية  ى تعويض المقيـ العاـ ''بيروطوفأقدمت عمف

( الذي بادر بإطالؽ سراح المعتقميف وأباح الحريات العامة 1936في شير )أبريؿ 
اُلشعب الدستورية بسرعة كبيرة في كامؿ التراب التونسي، و كثرت جمعيات  شرتتفان

طمؽ المقيـ أ( 1936ماي 23في ) ، و (3)الكشافة وتأسست النقابات الوطنية الحرة 
الشعبية بفرنسا العاـ سراح المعتقميف الدستورييف، مصادؼ ذلؾ إنتصار الجبية 

االجتماع ـ، وأعاد حرية الصحافة و ـو عمييأصدر كذلؾ عفوا عمى الزيتونييف المحكو 
وُكمؼ '' الحبيب بورقيبة '' مباشرة بعد إطالؽ سراحو بإبالغ المسؤوليف الفرنسييف 

 برنامج الحزب الدستوري الجديد الذي يتمثؿ في : 

 ماني يعتمد عمى فصؿ السمطاتلإقامة نظاـ بر  -
 إعادة تنظيـ الوظيفة العمومية لفائدة التونسييف -

                                                           
 . 551حمد القصاب: مرجع سابؽ، ص أ(1)
 . 120قدارة شايب: مرجع سابؽ، ص   (2)
 .121نفسو، ص قدارة شايب:  مرجع   (3)
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غة مالتدريس بالو  اإلجباريالجيوية والعدلية وتعميـ التعميـ  اإلدارةإصالح  -
في العاجؿ  اتخاذىاالتي ينبغي  اإلجراءاتمطالبو عمى  اشتممتالعربية كما 

 .(1)واالجتماعي  قتصاديفي الميداف اال

ىي أوؿ حكومة ف تتمكف حكومة '' ليوف بمـو '' و كاف الدستوريوف الجدد يأمموف أو 
، مف إدراؾ رغائب الشعب األولىيسارية حقيقية عرفتيا فرنسا منذ الحرب العالمية 

 "  انقضتالتونسي وأخذ مطالب الدستورييف بعيف االعتبار، لكف حكومة "ليوف بمـو
بب ىذا بسقيا الوطنيوف التونسيوف عمييا، و ولـ تحقؽ  أي نصيب مف اآلماؿ التي عم

التي إتخذت موقفا متشددا لمغاية في حيف إضطرت بتونس و  ضغط الجالية الفرنسية
ثر تمؾ  ،(2)الحكومة الفرنسية أماـ ذلؾ الى ترؾ المسائؿ االستعمارية جانبا  وا 

( 1937الظروؼ سافر "الحبيب بورقيبة" مرة أخرى الى باريس في أواخر ) فيفري 
، بينما قدـ إلى تونس إلجراء حوار مع المسؤولييف الفرنسييف وتقديـ المطالب التونسية

( '' بيار فيانو'' كاتب الدولة لمشؤوف التونسية والمغربية 1937في أواخر ) فيفري 
اياـ بتونس إستخمص نتائج التحقيؽ الذي قاـ  10لالطالع عمى الحالة بنفسو، أقاـ 

وضاع أل( بيف فيو ا1937مارس  01بو ففي خطاب ألقاه ''براديو تونس'' في )
شيا البالد معمنا عف إصالحات ىامة تقـو بيا فرنسا بتونس، كما السيئة التي تعي

دماج مفضال سياسة الشراكة ولقد تقبؿ '' إللى اإعبر عف رفضو لكؿ سياسة ترمي 
فرنسا و الحبيب بورقيبة ''ىذا و صرح قائال : '' بأف الوحدة التي ال تنفصـ بيف تونس 

جديد'' في حيف رفض ساسية لمطالب الحزب الدستوري الألتمثؿ القاعدة ا
الموجية ضد  األعماؿأثاروا في تونس سمسمة مف صالحات، و إلالمستوطنوف تمؾ ا
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 استنكرمنيـ، و  5العماؿ المضربيف وقتؿ التونسييف، حيث تـ إطالؽ النار عمى 
 األعمىمواصمة سياسة القمع الجديد تقتيؿ العماؿ التونسييف و الحزب الدستوري 

تخفيؼ وطأة االستعمار  إلىصادؼ ىذا احتضار حكومة '' بمـو '' التي سعت و 
مف وعودىا  يءالقياـ بإصالحات في المستعمرات الفرنسية لكف لـ تستطع تحقيؽ شو 
( فتضاءلت آماؿ الحزب الدستوري الجديد 1937 أوت 21بيا بتاريخ )  اإلطاحةتـ و 

الظروؼ رجع "عبد العزيز الثعالبي"  وفي تمؾ (1)في مواصمة تجربة الحوار مع فرنسا 
ؼ بيف أتباع إفشاؿ النوايا االستعمارية اليادفة الى تأجيج الخال مف المنفى، محاوال
وحيد الحركة لى تإأعضاء الحزب الدستوري الجديد حيث سعى المجنة التنفيذية و 

( لكف الحزب 1937وت أ 3تكونت لجنة في الغرض يـو )الوطنية تحت رايتو و 
الدستوري رفض ذلؾ لتبايف المواقؼ بيف قيادتي الحزبيف، فقد كاف لمحزب الدستوري 

 .لى ىدؼ االستقالؿإالجديد تصور براغماتي وخطة عمؿ لموصوؿ 

موقفو عمى  اقتصرمبدئية، و ال وفي حيف بقي الحزب الدستوري القديـ متشبثا بمواقف
 نتيىالي باءت كؿ المحاوالت بالفشؿ، وا، وبالتميةاإلسالالدفاع عف اليوية العربية 

الصراع في النياية لمحزب الدستوري الجديد الذي أفشؿ كؿ محاوالت "عبد العزيز 
مر إلى حد وقوع مصادمات عنيفة أسفرت عف أللى التوحيد، حتى بمغ اإ الثعالبي"

الروح مف جديد في الحركة الوطنية غيرت  بانبعاثلما رأت فرنسا و  ،(2)سقوط ضحايا
اعات العامة ومصادرة ومنع االجتم األحزابأصدرت قانوف  يقضي بحؿ سياستيا، و 
، ىذه االستعمارياالرىاب ر المغرب العربي موجة مف القمع و حمت بأقطاالحريات، و 

 المجابيات العنيفة جعمت قادة الحزب يعيدوف النظر في سياستيـ وطريقة عمميـ مع
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( عقد الحزب الدستوري الجديد مؤتمره 1937كتوبر أ 31ففي ) إدارة االستعمار
لدى  إلندفاع والحماسالثاني '' بنيج التريبوناؿ'' و قد سيطر عمى ىذا المؤتمر روح ا

ميماف الشباف ولدى مناضمي الحزب القيادييف مف االرياؼ خاصة '' سميماف بف س
المؤتمر  اتخذنتيجة لمواقؼ ىؤالء '' و  ويسي'' يوسؼ الر ''و'' الحبيب بوقطفة '' و

إتخذىا الحزب  مف بيف القرارات التيمنتيى الخطورة لمجابية العدو، و  قرارات في
ونتيجة لما  ومجابية االستعمار بالعنؼ ،الدستوري الجديد، إعالف العصياف المدني

اطري '' يترتب عف خطورة ىذه القرارات، وقع خالؼ بيف رئيس  الحزب '' محمود الم
الذي رفض المجوء إلى العنؼ كوسيمة لتحقيؽ االستقالؿ، وبيف "الحبيب بورقيبة 

إثرى ذلؾ إستقالتو مف الحزب ويقوؿ الحزبيوف  "ميف العاـ لمحزب، فقدـ "الماطريأل"ا
القدامى، وبعض الحزبييف الجدد الذيف إنشقوا عف "بورقيبة إف جو العنؼ الذي ساد 

ـ يوافؽ عمييا '' محمود الماطري'' التي كانت تستيدؼ المؤتمر وقراراتو التي ل
ضعاؼ الحزب الدستوري ولى إقصاء ىذا األبالدرجة األ خير مف رئاسة الحزب وا 

القديـ ويعتبر ىؤالء أف ىذه المناورة كانت مدبرة مف "بورقيبة" الذي كاف يريد أف 
 (1).يسيطر عمى الحزب الجديد ويوجيو

 ضطيادإلعمى إثر االضرابات وموجة ا( و 1938 وفي أوائؿ شير )جانفي
بتونس، وقع أوؿ صداـ بيف  انتيتو ت بالمغرب ثـ بالجزائر أستعماري التي بدإلا

الجيش الفرنسي والجماىير في مدينة '' بنزرت'' أستشيد فيو وجرح عدد كبير مف 
 دعت في شير )مارس أفالمواطنييف، فما كاف مف قيادة حزب الدستور الجديد إال 

عدـ  إلى( المجمس المركزي لمحزب ليصادؽ عمى قرارات المؤتمر التي تدعو 1938
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تفرؽ أعضاء المكتب السياسي داخؿ البالد لتييئة ف،(1)الخضوع لمقمع االستعماري
الشعب لمكفاح وقد حاوؿ "الحبيب بورقيبة" في عدة جيات مف البالد محرضا الشعب 
التونسي عمى مواجية السياسة االستعمارية، ىذه الجوالت امتدت مف الوطف القبمي 

ي إلى أف الى الجنوب ولـ يتوقؼ فييا "الحبيب بورقيبة "عف تحريض الشعب التونس
 حاد في حنجرتو ألزمو الفراش غمى حيف إلقاء القبض عميو. بالتيابأصيب 

الجماىير أخرى بيف الجيش الفرنسي و  بريؿ وقعت كذلؾ إصطداماتأفي أوائؿ و 
 (2)عتقؿ زعيميف مف حزب الدستور الجديد ىما أشعبية في كامؿ البالد التونسية و ال

دعا ''عمي بيمواف'' الى شف اضرابات ' و ؼ'سميماف بف سميماف''، ''صالح بف يوس''
حيث توجو إطارات الحزب الدستوري  (3)شاممة استجابت ليا الجماىير الشعبية 

لمقيـ العاـ لـ لى المقيـ العاـ مطالبيف منو إطالؽ سراح زمالئيـ لكف اإالجديد 
قرر نيائيا القضاء عمى الحزب الدستوري الجديد ولو أدى ذلؾ يستجب لمطالبيـ و 

عمي البيمواف'' '' اعتقاؿخبر  انتشرأبريؿ (  9) في يـو و  (4)أسوء العواقب  إلى
فتجمع المتظاىروف أماـ قصر العدالة حيث يوجد '' عمي البيمواف'' فقامت قوات 

قتمت أكثر مف مائة مف التونسييف، فأعمنت السمطة بتشتيت المتظاىريف، و  األمف
دت الى إلقاء القبض عمى قادة الحزب االستعمارية حالة الحصار في البالد وعم

 (5).الدستوري الجديد
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أحيؿ القادة بة '' الذي كاف مالزما لمفراش، و في مقدمتيـ '' الحبيب بورقيو 
زج بيـ في مف الدولة و أة العسكرية بدعوى التآمر عمى مالدستورييف عمى المحك

الجديد حزب الدستوري ( تـ حؿ ال1938بريؿ أ 12)السجف العسكري، وفي يـو  
بالرغـ مف ىذه كما عطمت أغمب الصحؼ الوطنية، و  أغمقت نواديو وحجزت وثائقو،و 

الدستوري الجديد واصموا صمودىـ االجراءات القمعية الرىيبة، فإف مناضمي الحزب 
خالؿ مدة سجف قادة الحزب الدستوري الجديد ومقاومتيـ لمغطرسة االستعمارية، و 
لوضع سييدأ، فإف العناصر الدستورية التي لـ إعتقدت السمطات االستعمارية اف ا

تشمميا بعد موجة االعتقاؿ قد حاولت توظيؼ الظرؼ الجديد، فقد تتالى تكويف 
       الديواف السياسي الخامس في أواخر الدواويف السياسية السرية، مف ذلؾ ظيور

ليادي ( برئاسة ''الباىي االدغـ'' ومف أىـ أعضائو '' اليادي خفشة و'' ا1939) 
عمييا وكاف  اإلشراؼفي تكويف لجنة سرية تولى  األخيرالسعيدي '' وقد ساىـ ىذا 

ىدفيا تنشيط الدعاية الوطنية إصدار المناشير لحث الشعب عمى القياـ بأعماؿ 
التي عرفتيا  األحداثكؿ ىذه  (1)تخريبية والمطالبة باإلفراج عف المساجيف السياسييف

نتج عنيا مف سقوط العشرات القتمى واعتقاؿ  ما( و 1939-1934تونس ما بيف ) 
اآلالؼ عمى غرار القادة الوطنييف، مكنت ىذه مف يتصدر الحزب الدستوري الجديد 

أصبحت لو شعبية كبيرة، مواصال وطنية التونسية ضد االستعمار، و قيادة الحركة ال
 نضالو مف أجؿ تحرير الوطف .
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 . (4319-4393)المبحث الثالث: نشاط بورقيبة ما بين 

نقميـ إلى السجف بتونس ثـ إلى سجف '' تبرسؽ زمالئو و "بورقيبة" و  بعد إعتقاؿ
رغـ ما قامت بو و  (1)'' ثـ نقموا الى سجف '' ساف نيكوال '' بالقرب مف مرسيميا 

ستعمار ضد قادة الحزب الدستوري الجديد، إال أف بقية الدستورييف الجدد السمطات ا
تنظيـ سري لحزبيـ، فقد قاد حركتيـ تمؾ '' الباىي االدغـ '' قد تمكنوا مف إعادة 

محمد بف  بوشوشة '' و'' جمولي فارس '' و'' عمر بف حميدة '' و" صحبة '' صالح
إنحصرت ميمتيا في تدمير عمارة '' فقد أسسوا خاليا سرية لمحزب الدستوري الجديد 

غتياؿ االستعمارييف وبثالجسور و  الرعب فييـ وكاف نتيجة  قطع االسالؾ الياتؼ، وا 
نقموا الى سجف '' المبيز '' بالجزائر ووجدوا ذلؾ إعتقاؿ ''الباىي االدغـ '' ورفاقو و 

حزب الدستوري ىناؾ مناضميف تونسييف قد سبقوىـ إلى ىذا السجف، و بعد ما حؿ بال
تصفيات عاد '' الحبيب ثامر '' مف فرنسا لتولي  سجوف الجديد مف إضطياد و 

، مدعما بقريبو '' الطبيب سميـ '' تركزت مطالب الحركة (2)طنية التونسية الحركة الو 
في إطالؽ سراح المعتقميف، وواصموا تنظيـ الخاليا السرية وتقديـ العرائض، و قيادة 
نيزاـ فرنسا أماـ ألمانيا في ) جواف  المظاىرات، وبإندالع الحرب العالمية الثانية وا 

االجتماعية عمى ة و قتصاديإنعكاساتو السياسية واال(، كاف ليذا الوضع الجديد 1940
تونس وأصبح التونسيوف في حيرة مف أمرىـ فيـ لـ يرغبوا أف تتحوؿ تونس إلى 

في الحركة الوطنية التونسية منيـ مف يرى ضرورة  انقساـساحة قتاؿ فقد وقع 
بورقيبة '' البالد، و بيف معارض لذلؾ و منيـ ''حبيب  الستقالؿ األلمافلالستفادة مف 

الذي تمكف رغـ جميع العراقيؿ مف إبالغ التونسييف وتحذيرىـ مف التعاوف مع قوات 
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وجو الدستوريوف  قدو  (،1)المحور، عكس تيار الحزب القديـ الذي أيد قوات المحور 
بالرغـ مف عدـ إكتراثو ونبيوه إلى أف ميمة فرنسا  *''أحمد باي ''  إلىالجدد أنظارىـ 

، وأعادوا المظاىرات لممطالبة بإطالؽ جميع السجناء المعتقميف، لكف انتيتقد 
'' الطيب سميـ '' حينما امت باعتقاؿ '' الحبيب ثامر '' وق السمطات اإلستعمارية

  13الحدود  الطرابمسية، وحكمت عمييما المحكمة العرفية بعد  اجتيازأوشكا عمى 
ـ ىذه االضطيادات لـ يقؼ الحزب شيرا باألشغاؿ الشاقة لمدة عشريف سنة، لكف رغ

 بؿ واصؿ نشاطو. األيديالدستوري مكتوؼ 

( توفي )أحمد باي ( الذي لـ يأسؼ عميو التونسيوف 1942جواف  19في ) و 
، وجاء بعده (2)إذ لـ يتحصؿ الوطنيوف في عيده الطويؿ إال عمى ترضيات بسيطة 

رسميا كانوا يتطمعوف إليو منذ ف دعما و الدستوري استعاد''الباي محمد المنصؼ'' حيث 
زمف بعيد، وأعطى البالد وحدة وطنية في لحظة تشتت القوى الوطنية المتمثمة 
بالحزب الدستوري، حتى أصبح بإمكاف الحزب تقديـ مطالبو الى المقيـ العاـ الفرنسي 

تأييده نصؼ '' حبو لوطنو، و مف خالؿ الباي، وعرؼ عف الباي '' محمد الم
أبدى رغبتو منذ الوىمة االولى في القياـ بحممة مف ، و (3)تو  لمفرنسييفلمدستورييف ومق
( تضمنت 1942وت أ 2تمثمت في تقديـ مذكرة الى الحكومة الفرنسية ) اإلصالحات

( نقطة مف أىـ ما جاء فييا تكويف مجمس إستشاري تونسي، إطالؽ سراح  16) 
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لغاء يالمساجيف السياس معمريف االستحواذ عمى ( الذي يخوؿ لم1898(مر أيف، وا 
، ورغـ تأثير الدعاية االلمانية وااليطالية عمى شعور التونسييف، فقد األوقاؼأراضي 

'' المنصؼ باي '' بالحياد إزاء الحمفاء والمحور ورفض أمر '' فيشي'' بمعاداة  التـز
لى المستشار األلماني  الحمفاء وأبمغ موقفو إلى الرئيس االمريكي "روزفمت" وا 

تجنيب التونسييف آثار الحرب، وذلؾ بعد إنزاؿ قوات الحمفاء عمى  طالبا(1)""ىتمر
، مما جعؿ تونس األلمانيةسواحؿ شماؿ إفريقيا، زيادة عمى وجود القوات االيطالية 

أكبر ساحات المواجية في الحرب العالمية الثانية ومسرحا لعدة معارؾ طاحنة بيف 
كانت فيو المعارؾ دائرة عمى االراضي  الحمفاء وقوات المحور، وفي الوقت الذي

( 1942نوفمبر  30التونسية، فإف نشاط الحزب الدستوري الجديد لـ يتوقؼ، ففي ) 
أطمقت السمطة الفرنسية سراح الحبيب ثامر و'' الطيب سميـ '' و'' حسيف التريكي '' 

ستقبميـ '' المنصؼ باي '' وفي نفس اليوـ أعمف المقيـ العاـ ''إستيفيا''و  عف عفو  ا 
سياسي عاـ لمسجوني '' غار الممح '' فزاد ذلؾ مف شعبية ''المنصؼ باي'' وعاشت 
 تونس في ذلؾ الوقت نشاطا سياسيا تـ خاللو تأسيس عدة جمعيات ثقافية وخيرية .

ف "الحبيب بورقيبة" وىو سجف" ساف نيكوال بمرسيميا ''، فإنو رفض أفي حيف 
ا عمـ أف بعض الوطنييف أبدوا تعاطفا مع التعاوف مطمقا مع دوؿ المحور، وفيم
عمى رأسيـ لى القادة الدستورييف  و إ "الحبيب" ألمانيا وجو رسالة مف سجنو مع إبنو

"الحبيب ثامر" مف عدـ االنسياؽ وراء الدعاية النازية طالبا منيـ االتصاؿ فورا 
 بأنصار الجنراؿ" ديغوؿ".

                                                           
 . 115خميفة الشاطر و آخروف: مرجع سابؽ، ص   (1)
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ساف نيكوال '' بعد غزو  ( أطمؽ سراح مساجيف  ''1942ديسمبر  16في ) و 
   وسمموا إلى السمطات االيطالية التي نقتميـ الى روما في  (1)المنطقة الحرة بمرسيميا

(، أما "الحبيب بورقيبة" فقد إستقر في '' قصر فيورينيتي '' حيث 1943جانفي  09)
وضع فائقة مف طرؼ السمطات االيطالية، ولكنو لـ ينخدع إلييا و كاف محؿ حفاوة 

منو نستنتج أف '' ، و (2)مسبقا لمتفاىـ مع روما أال وىو إستقالؿ البالد التونسية  شرطا
 بورقيبة '' كاف متيقنا مف إنتصار الحمفاء . 

"خطابا مف ''إذاعة باري'' االيطالية  الحبيب بورقيبة ألقى " (أبريؿ 06)في و 
   8يـو )بعد يوميف مف ىذا الخطاب أي و  (3)أعمف فيو عف موقؼ تونس الحيادي

سنوات في  5قضى  أف" إلى تونس بعد  الحبيب بورقيبة ( عاد"1943أبريؿ 
قادة الحزب الدستوري الجديد  استأنؼخير إلى تونس ألبعودة ىذا او  (4)السجف

نشأوا منظمة الشباب ؼ وأاالرياتشرت خالياىـ في المدف والقرى و انو نضاليـ 
بتوزيع منشور عمى الشعب التونسي يدعو فيو  " الحبيب بورقيبة أمرىـ "و التونسي، 

 (5) .لى جانب الحمفاءإالوقوؼ  إلى

لى العاصمة تونس وىو  نفس إ( دخمت جيوش الحمفاء 1943ماي  7في )و 
نؼ '' حيث يوجد ''الباي'' فألقوا ألنجميز قصر '' حماـ اإلقتحـ الجنود اإاليـو الذي 

في حيف كاف الفرنسييف يمحوف إلحاحا شديدا  (6)لى  تونس إعميو القبض وذىبوا بو 

                                                           
 . 257الديف معزة: مرجع سابؽ، ص  عز  (1)
 . 152: مرجع سابؽ، ص شايب قدادرة(2)
 . 112، مرجع سابؽ، ص (4313-4319حداث العالم في القرن العشرين ) أة: نمحمد بوذي  (3)
 119، مصدر سابؽ، ص محرمة شبوبورقيبة سيرة الصافي سعيد:  (4)
 .189 ، صنفسو عز الديف معزة: مرجع  (5)
 .  596-595القصاب: مرجع سابؽ، ص ص  احمد  (6)
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لغاء نظاـ  "المنصؼ باي"في المجمس العسكري عمى ثالثة أمور عزؿ  حاال ،وا 
عالف تونس كالجزائر جزء ال يتجزأ مف فرنسا  (1)العائمة المالكة ،وا 

ماي( زاره الجنراؿ '' جواف'' وطمب منو التوقيع عمى معاىدة التنازؿ  13في )و 
عمى ألجيرو'' القائد ا فض ذلؾ، وعندئذ أمضى الجنراؿ '' ىنريعمى العرش فر 

لى إنفيو بعزؿ الباي '' محمد المنصؼ '' و  فريقيا أمرا يقضيإلمقوات الفرنسية شماؿ 
لى إأرسؿ '' المنصؼ باي ''  جويمية( 06غواط في الجنوب الجزائري وفي )ألا

غواط ثـ '' تنس '' في شماؿ أللى اإالجنراؿ ماسط وثيقة التنازؿ عف العرش فتـ نقمو 
في و ( 1948ديسمبر  1لى '' بو '' جنوب  '' فرنسا '' حيث توفي ىناؾ )إالجزائر ثـ 

 (2) .لى تونسإاليـو الموالي نقمت جثتو 

ميف باي ألىو اف خمعت السمطات '' منصؼ باي '' وعوضتو بآخر و أبعد و 
،أما قادة الحزب الدستوري الجديد (3)شنت حممة واسعة ضد المتعامميف مع المحور و 

لتباس، وبعد المقابمة التي جرت بيف "الحبيب  إلفقد سعوا في الحيف إلى رفع ا
( لـ يبؽ لمسمطات الفرنسية أي شؾ حوؿ 1943جواف  9بورقيبة" والجنراؿ "مورو" ) 

موقؼ الحزب الدستوري الجديد تجاه الحمفاء في الماضي والحاضر، ولـ يواجو '' 
مريكية ألاو نجميزية إلبورقيبة '' أية صعوبة إلقناع ممثمي الحكومتيف ا الحبيب

 (4).بمساندتو المطمقة لقضيتو العادلة

                                                           
، ص 2010، عالـ المعرفة لمنشر و التوزيع، الجزائر، 2(، ج  حياة كفاح ) مذكراتاحمد التوفيؽ المدني:   (1)

502 . 
 . 697، ص سابؽصاب: مرجع قحمد الأ(2)
 . 128، مرجع سابؽ، ص ريخ الى االستقاللا تاريخ تونس من عصور ما قبل التمحمد اليادي شريؼ:   (3)
 . 597، ص نفسوحمد القصاب: مرجع أ(4)



سياماتو الثالث: بورقيبة  الفصل في الحزب الدستوري وا 
 ( 4391-4391التونسي)

84 
 

مع ذلؾ قاـ الجيش الفرنسي في كؿ أنحاء القطر التونسي بحممة قمع و 
لؾ إلنزاؿ الرعب في ألقت القبض عمى الوطنييف، كؿ ذ جماعي فأصدرت أوامر

ىذه الموجة  أماـالقضاء عمى الحركة الوطنية التونسية ولكف الشعب قموب الشعب و 
مف االضطياد صمد في مقاومتو حتى أدى بو االمر الى القياـ بثورات مسمحة 

ي الحزب ف انتظـخاصة بناحية '' دوز'' وناحية "رأس الجبؿ "وبالرغـ مف ىذا فقد 
س مؤتمرا في شير ) فيفري ، عقد قادة الرأي في تونالخفاء بجميع تشكيالتو القديمة

( واتفقوا عمى تقديـ عريضة لمحكومة الفرنسية تتضف المطالبة باالستقالؿ 1954
الذاتي لمبالد لكف السمطات الفرنسية استمرت في اتباع سياسة الضغط و االضطياد 
ففرضت عمى "الحبيب بورقيبة" االقامة الجبرية بتونس العاصمة، وكانت تيدؼ مف 

زاء ىذه الحالة قرر (1)نعو مف نشر دعاية لمحزب داخؿ تونس لى مإوراء ذلؾ  ، وا 
مف ىنا ضية الوطنية إلى المحيط الدولي و الحزب الدستوري الجديد الخروج بالق

 (2)(1945)جاءت فكرة سفر "بورقيبة "الى القاىرة سنة 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 155قدارة شايب: مرجع سابؽ، ص   (1)
، مرجع سابؽ، ص المغرب العربي الكبير من الفتح االسالمي الى الوقت الحاضرشوقي عطا اهلل الجمؿ:   (2)
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 (4391-4319)المبحث الرابع: نشاط بورقيبة ما بين 

بعد تشديد الخناؽ عمى قادة الحركة الوطنية ، أدى ىذا إلى الخروج  بالقضية 
لى المستوى العربي والعالمي مف أجؿ كسب التأييد والعطؼ مف أجؿ إالوطنية 

يخطط لمسفر  "بورقيبة" ومف ىنا بدأ ،الحصوؿ عمى الحرية واالستقالؿ مف االستعمار
 26بأربعة أياـ الجامعة العربية، ففي ) إلى القاىرة، والتي تأسس فييا قبؿ مغادرتو

"الحبيب بورقيبة '' رحمة الى القاىرة حيث وصؿ الى مدينة ''  ( بدأ1945مارس 
صفاقس '' ثـ أبحر الى ليبيا عمى ظير مركب شراعي صغير ووصؿ الى االراضي 
الميبية بعد ستة أياـ تعرض فييا ألخطار كثيرة، ثـ ركب االبؿ وىرب مف مطاردة 

أنو وصؿ الى حدود مصر عند قرية  الشرطة الفرنسييف الذيف إكتشفوارجاؿ 
عبد "إلى   وقد منعتو السمطات المصرية مف الدخوؿ لوال اف أرسؿ خطابا  "''الضبعة

وامر لمسماح ألالرحماف عزاـ'' أميف عاـ الجامعة العربية ونجح عزاـ في إستصدار ا
، وكاف ىدؼ (2)( 1945أبريؿ  26والتي وصميا في ) (1)لو بالدخوؿ إلى مصر 

الجماىير المسؤوليف و  اىتماـبورقيبة مف السفر إلى القاىرة تحقيؽ ىدفيف أوليما جمب 
الشرؽ كقاعدة إنطالؽ نحو  استعماؿالعربية لمقضية التونسية، واليدؼ الثاني كاف 

لمقضية التونسية خاصة الواليات المتحدة  استمالتياالتي يتعيف  األجنبيةالبمداف 
 (3) .المتحدة األمـاالمريكية حيث يوجد مقر منظمة 

إلى القاىرة وفي ىذه  "الحبيب بورقيبة"أما عمى المستوى الداخمي بعد ىجرة 
إلى الحزب الدستوري الجديد الذي بقي أىـ  ضافةإلثناء ظيرت قوة صاعدة باألا

                                                           
معاصر من الفتح العثماني لمعالم التاريخ العام العربي الحديث و شوقي عطا اهلل، عبد الرزاؽ ابراىيـ:   (1)

 . 275، ص 2007المكتبة المصرية لممطبوعات، القاىرة،  ،العربي الى الوقت الحاضر
 . 201، ص 2010، دار الفكر، عماف، تاريخ العربي الحديث و المعاصرياسيف:  نمير طو(2)
 . 607احمد القصاب: مرجع سابؽ، ص   (3)
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      تشكيمة بفضؿ مالو مف فروع داخؿ البالد، كاف أيضا الحزب الدستوري القديـ 
وكذلؾ الحزب الشيوعي وىنالؾ أيضا الشبيبة الزيتونية بقيادة "محمد الفاضؿ بف 

مريكي أل( بعد وفاة الرئيس ا 1945بريؿ أ 15، الذي قاد مظاىرات )(1)عاشور"
لذي  ترأسو "صالح بف يوسؼ" بعد غياب ،  أما الحزب الدستوري الجديد ا"روزفمت"

المنجي سميـ '' "الحبيب بورقيبة"، مع مجموعة مف أعضاء الديواف السياسي منيـ '' 
ليتولى" صالح بف يوسؼ" و  (2)'' سميماف بف سميماف ''واليادي نويرة '' عمي بيمواف '' و

ظير مقدرة أحزب وربط خالياه ببعضيا البعض و إعادة تنظيـ ال قيادة الحزب إستطاع
 ( إلى عقد1946اوت  22تنظيمية كبيرة، فدعا الحزب الدستوري الجديد في ) 

ة القاضي '' العروسي الحداد '' '' الذي تـ تحت رئاسمؤتمر سمي بمؤتمر '' ليمة القدر
 األحزابقد حظر ىذا المؤتمر الوطني كؿ القوى السياسية في البالد بما فييا و 
المتمثمة في االتحاد العاـ لمعماؿ التونسيوف الذي يعتبر نفسو المنظمة و  ،(3)النقابات و 

حظر المؤتمر كذلؾ و  (4)الوحيدة التي ليا أحقية تمثيؿ الطبقات الشعبية التونسية 
مندوبيف عمى جامع الزيتونة وقد كاف ليذا المؤتمر صدى بعيد إذ وجد بيف جميع 

احدة في مواجية العدو االستعماري وقد جعميا كتمة و والمشارب السياسية و  تجاىاتالا
المغرب تونس و أعمف رئيس المؤتمر الحكـ باإلعداـ عمى النظاـ االستعماري في 

تخذ المؤتمر قرار باإلجماع بالمطالبة  العربي، التاـ، فما كاف مف  باالستقالؿوا 
ف ردت عمى المؤتمريف حممة مف االعتقاالت عمى أالسمطات االستعمارية إال 

                                                           
 . 130محمد اليادي شريؼ: مرجع سابؽ، ص   (1)
 . 227، ص سابؽعز الديف معزة : مرجع  (2)
 . 71الطاىر عبد اهلل: مرجع سابؽ، ص   (3)
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 .  75، ص 1974نس، ، تو المطبعة التونسية لمشغؿ1،ع
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بعد ىذا القمع الذي لحؽ بقادة الحزب، اتضح أف النضاؿ  الداخمي (، 1)المؤتمريف 
التونسي بحاجة إلى مساندة خارجية والتي حمؿ عبأىا "الحبيب بورقيبة" الذي كاف 
متواجدا بالقاىرة لمتعريؼ الرأي العاـ بالقضية التونسية، وبعد أف إستقر "بورقيبة" 

حتى يحقؽ التكامؿ بيف  (2)ستوري الجديد فييا بالقاىرة أسس مكتبا لمحزب الد
في  "الحبيب بورقيبة '' ( إلتحؽ1946وفي سنة )  (3)المناضميف في الداخؿ و الخارج 

 '' الرشيد إدريس'' فقاموا جميعا بنشاطالقاىرة '' الحبيب ثامر '' و'' الطيب سميـ'' و
نشروا الفصوؿ و  أقطار المشرؽ العربي سائردعائي مكثؼ في العاصمة المصرية و 

  (4) .التوضيحية بالنشريات العديدة الصادرة عف لجنة تحرير المغرب العربي

'' الى الواليات المتحدة ( وصؿ ''الحبيب بورقيبة1946مبر ديس 2وفي يـو )     
االمريكية بيدؼ التعريؼ بقضية تونس في ىيئة االمـ المتحدة، وتدعـ "بورقيبة"  

'' صالح مف "صالح بف يوسؼ " و األمريكيةببرقية وصمتو وىو في الواليات المتحدة 
( يفوضانو التحدث بإسـ تونس 1946الحزب في أواخر ديسمبر )  فرحات '' بإسـ
ولية، و كذلؾ منحو باي  البالد الشرعي "المنصؼ باي" مف منفاه في في المحافؿ الد

، مف ىنا أصبح" بورقيبة" ناطقا رسميا باسمو'' بو'' مف جنوب فرنسا تفويضا لمتحدث 
مريكي بالقضية ألوشرعيا لمشعب التونسي حيث تمكف مف تعريؼ الرأي العاـ ا

معية العامة لألمـ المتحدة التونسية ولكنو لـ يستطع إدراجيا في جدوؿ أعماؿ الج
 األمريكيةالقاىرة بعد شيريف قضاىا في الواليات المتحدة  إلىليعود بعدىا "بورقيبة" 

فيفري  22الى  15القاىرة تكوف مكتب المغرب العربي الذي إنعقد بيف ) إلىبعودتو و 
                                                           

 . 71، ص سابؽالطاىر عبد اهلل: مرجع   (1)
 . 423، مرجع سابؽ، ص المغرب العربي الكبيرشوقي عطا اهلل الجمؿ:  (2)
، مرجع سابؽ، ص : تاريخ العام العربي الحديث و المعاصرشوقي عطا اهلل الجمؿ، عبد الرزاؽ ابراىيـ  (3)

276. 

 .305 عز الديف معزة، مرجع سابؽ، ص(4)
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ف ( بالقاىرة، وترأسو بصفة رسمية االميف العاـ لمجامعة العربية "عبد الرحما1947
وتشجيعو لحركات التحرر العربية، وكاف  ستعمارلالعزاـ" الذي عرؼ بمعاداتو 

التاـ لبمداف شماؿ  ستقالؿالاالمؤتمر ييدؼ الى ضرورة العمؿ والكفاح مف أجؿ 
إفريقيا الثالثة تونس، الجزائر والمغرب وبحث سبؿ التنسيؽ لتكويف جبية مشتركة 

 16تعمؿ لصالح الحركات الوطنية المغاربية، خالؿ الجمسة الثانية لممؤتمر يـو )
  ( ناقش الزعماء المغاربة مشروع تكويف لجنة لتوحيد الجيود خاصة  1947فيفري 

روا فقر ض ضرورة التكتؿ والعمؿ المشترؾ المغرب العربي أصبح بفر  وأف واقع البمداف
 *أسندت رئاستو إلى "محمد عبد الكريـ الخطابي"انشاء مكتب المغرب العربي، و 

 (1) .أمانتيا إلى '' الحبيب بورقيبةو 

 : األىميةقرارات في غاية  اتخذتفقد درس مؤتمر القاىرة الوضع العربي والدولي و 

 أف تمتـز كؿ االحزاب بميثاؽ عمؿ تحريري مشترؾ  -
الفرنسي أو  ستعمارالاي حزب وال أي حركة أف تنفرد بمفاوضة مع ألال يجوز  -

 ضييا .تيق تبحث عف حؿ إنفرادي

                                                           
دور الوطنيين المغاربة في حركة تحرير تونس و الجزائر من نياية الحرب العالمية الثانية رضا ميموني:   (1)

عة الحاج م، شيادة ماجستير: التاريخ الحديث و المعاصر: قسـ العمـو االنسانية، باتنة: جاالى غاية االستقالل
 . 39-38، ص ص 2012لخضر، 

و بقى فييا في  1926*عبد الكريـ الخطابي: زعيـ مغربي نفي الى جزيرة ال رينوف في المحيط اليندي منتصؼ 
  ستطاعإالخامس ف درادت الحكومة الفرنسية جمبو الى باريس لمضغط عمى ممؾ المغرب محمأذ إ 1947سنة 

في مصر و كاف لو الفضؿ  و االستقرار بمساعدة العديد مف القادة المغاربة و العرب اليروب مف السفينة المجوءو 
مكتب  ،ربي المعاصرعدراسات في تاريخ المغرب النظر محمد عمي داىش: اسيس مكتب المغرب العربي، أت في

 .62ص  ،2012الكتاب االكاديمي ،عماف ،
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كما قرر "عبد الكريـ الخطابي "و"الحبيب ثامر" و" يوسؼ الرويسي" والحركة 
 (1)يالوطنية الجزائرية قد قرروا خطة تتمثؿ في اآلت

لحاقيـ  - جمب أكبر عدد ممكف مف الطمبة مف كافة أقطار المغرب العربي وا 
 بالكميات العسكرية بالقاىرة ودمشؽ وبغداد

 تييئة قياـ ثورة مسمحة تبتدئ مف حدود ليبيا إلى أغادير والصحراء المغربية  -
المغرب العربي عف طريؽ الكفاح المسمح، وخمؽ الدولة الواحدة المستقمة  توحيد -

 المتحررة مف االستعمار كخطوة أولى نحو الوحدة العربية الشاممة 
الجامعات توزيعيـ عمى المعاىد والكميات و جمب طالب مف المغرب العربي و  -

 (2).لتكويف اإلطارات لتعريب اإلدارة والتعميـ في المغرب العربي

بعد إنشاء مكتب المغرب العربي قرر "بورقيبة "القياـ بجولة أخرى  في العالـ و 
  "بورقيبة" بيذه التحركات شرقا  ستطاعواشممت سوريا ولبناف والسعودية العربي  

وغربا أف ُيكسب لمقضية أعوانا في كؿ الدوؿ التي زارىا، لكف القضية الفمسطينية 
نو مف غير المناسب طرح أكانت تشغؿ باؿ الساسة في كؿ أنحاء العالـ ووجد 

القضية التونسية في نفس الفترة، ولذا فإنو قرر االتصاؿ مباشرة مع المسؤوليف 
 . (3)لجديدةالفرنسييف في القاىرة، وأدت ىذه السياسة ا

بيف "الحبيب حرير المغرب العربي في القاىرة و إلى أف ساءت العالقات بيف لجنة ت
عممو الدائب عمى استثمار أعماؿ المجنة وراء المجنة، و  بورقيبة "نتيجة التصاالتو مف

الفات بينو وبيف '' الحبيب ثامر'' مف إلبراز ذاتو وشخصو بوجو خاص، مما زاد الخ

                                                           
 .72طاىر عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .306-305ص ص  مرجع سابؽ،: عز الديف معزة (2)
.277مرجع سابؽ، ص  تاريخ العم العربي الحديث و المعاصر،شوقي عطا اهلل الجمؿ: عبد الرزاؽ ابراىيـ:  (3)
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بالسفارة الفرنسية  باتصاالتو لما عرفواو يـ الخطابي '' مف جية ثانية '' عبد الكر جية و
عينوا مكانو '' عالؿ الفاسي العربي و  العامة لمجنة تحرير المغرب األمانةففصموه مف 

  .'' رئيس حزب االستقالؿ المغربي

مع  التواطؤنحراؼ و إلأصبح "عبد الكريـ الخطابي" يتيـ "بورقيبة" عمنا باو 
ضد حركة التحرر المغربية، وكذلؾ وقع خالؼ بينو و بيف '' الحبيب ثامر الفرنسييف 

عمى تونس مف االستعمار الفرنسي  أخشى«  '' الى درجة أف قاؿ عنو الحبيب ثامر:
ستعمار بورقيبة بعد االستقالؿو  باإلضافة إلى الخالفات التي كانت بينو و  (1) » .ا 
بيف أعضاء لجنة تحرير المغرب العربي بالقاىرة، كانت ىناؾ خالفات أخرى مع و 
اىرة  رئيس الحزب الدستوري الجديد بعد سفر "بورقيبة "إلى الق "صالح بف يوسؼ"
 سبب ىذا الخالؼ أف "بورقيبة" كانت تأتيو رسائؿ مف داخؿ تونسالمنجي سميـ '' و "و

جي سميـ'' يعمالف جاىديف عمى إقصائو مف المن'' تخبره باف '' صالح بف يوسؼ '' و
رئاسة الحزب، خاصة أف  بف يوسؼ قد نضـ الحزب تنظيما عصريا وكوف لو فروعا 

االتحاد العاـ لمفالحة  اسـأنحاء البالد، وعمؿ عمى تنظيـ نقابات الفالحيف تحت  في
كي يتمكف بتونس، ونقابات لمتجار والحرفييف وسمي باالتحاد العاـ لمصناعة والتجارة ل

مف حزب الدستوري الجديد مف االتصاؿ بالشعب عف طريقيا وىي المسموح ليا 
عناصر حزبية  مف أنصار بالعمؿ مف طرؼ السمطات االستعمارية، وكانت ىناؾ 

'' و'' الشاذلي قاللة '' رشور'' محمود شبة منيـ '' اليادي نويرة '' والحبيب بورقي''
ب بورقيبة" في القاىرة فما كاف مف '' المنجي سميـ ''عالؿ العويتي'' عمى دعـ "الحبيو

'' إلى أف أقصى "الشاذلي قاللة" و"محمود شرشور" مف المجمس المركزي لمحزب، 
" صالح بف يوسؼ" كاف يفكرا في الث فيما بعد أف ال المنجي سميـ" و األحداوقد أثبت 

                                                           
 . 308، ص سابؽ عز الديف معزة: مرجع (1)
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ف الظرؼ الذي تمر بو تونس والحركة إقصاء '' بورقيبة '' في رئاسة الحزب، أل
 (1) .الجديد الوطنية ال تسمح بحدوث تصدع داخؿ الحزب الدستوري 

ثر فشؿ جامعة الدوؿ العربية وىزيمة الدوؿ العربية ) ماي  ( في حربيا 1948وا 
)أنظر الممحؽ (2)(1949ديسمبر  8إلى تونس ) ، عاد "الحبيب بورقيبة"إسرائيؿضد 
و قد قاـ "بورقيبة"  (3)، ستقالؿالاؿ أساسي مسألة الدعوة إلى (، ليتابع بشك08رقـ 

بعد عودتو مف القاىرة إلى تونس بجوالت في أنحاء البالد شرح فييا ما حققو لصالح 
القضية التونسية أثناء إقامتو في المشرؽ العربي، كما شرح الخطة التي يرى أنو مف 
الواجب إتباعيا لتحقيؽ االىداؼ الوطنية، وركز عمى سياسة المراحؿ القائمة عمى 

  فيفطالب (  -ع فرنسا و أخذ ما يمكف أخذه والمطالبة بالباقي أي ) ُخذالتفاوض م
( سافر بورقيبة إلى فرنسا وصرح لجريدة '' ليموند'' الفرنسية بأف 1950بريؿ أ 12)

 مطالب التونسييف تتمخص فيما يمي : 

 تقوية السمطة التنفيذية التي ىي عنواف السيادة القومية  -
العاـ يرأسيا وزير أكبر يتولى  األمفسؤولة عف تكويف حكومة تونسية صرفة م -

 رئاسة مجمس الوزراء بصورة فعمية
 إلغاء خطة الكاتب العاـ لمحكومة -
 إلغاء خطة المراقبيف المدنييف -
 إلغاء الجندرمة الفرنسية -
إنشاء جمعية وطنية منتخبة باالقتراع العاـ ميمتيا تحرير دستور ديموقراطي  -

 النزعة 
                                                           

 .  75-74الطاىر عبد اهلل: مرجع سابؽ، ص ص   (1)
 .  123، مرجع سابؽ، ص الحركة الوطنية و دولة االستقاللخميفة  الشاطر و آخروف: (2)
 . 74، مرجع سابؽ، ص قصة و تاريخ الحضارات العربية تونس الجزائرعاطؼ عيد:   (3)



سياماتو الثالث: بورقيبة  الفصل في الحزب الدستوري وا 
 ( 4391-4391التونسي)

92 
 

مف  أقمياتتمثؿ فييا المصالح الفرنسية حيث توجد  إحداث بمديات منتخبة -
  .الفرنسييف

وقد أبدى باي تونس ''محمد االميف'' تضامنو مع ىذه المطالب العادلة لمشعب 
  .التونسي، كما تعاطفت الصحؼ الفرنسية المعتدلة مع ىذه المطالب

'' الرسمية معيا و طمبت فرنسا مف ''جاف مونسكما تعاطفت أيضا بعض الجيات 
بداء رأيو فييا، لكف وتحت ضغط  المقيـ العاـ الفرنسي بتونس دراسة ىذه المطالب وا 
المستوطنيف الفرنسييف الذيف أزعجيـ ىذا التعاطؼ مف الصحؼ الفرنسية ومف 

ة الفرنسية سحب '' جاف مونس'' الحكومة عمى مطالب المواطنيف، اضطرت الحكوم
 (1)بدال منو "بيريمميو"تعييف و 

جديدة برئاسة '' محمد شنيؽ''  ( تشكمت حكومة تونسية1950وت أ 17في )و 
  "أقر مجمسيا مشاركة الحزب الدستوري الجديد الممثؿ في شخص ''صالح بف يوسؼو 

الذي أسندت لو وزارة العدؿ، وقد كمفت التشكيمة الجديدة بالمفاوضة حوؿ الطرؽ 
لكف (، 2)الداخمي  الكفيمة بالسير بتونس عمى مراحؿ متوالية نحو اإلستقالؿ

( التي جاءت بعد مفاوضات جرت بتونس قد خيبت 1951فيفري  8اإلصالحات )
( استؤنفت المفاوضات 1951آماؿ الوطنييف التونسييف وفي أواخر شير )اكتوبر 

الفرنسية مف جديد في باريس وقد طالب الوفد التونسي المفاوض برئاسة '' محمد 
ستقالؿ الداخمي حاال فرد وزير خارجية فرنسا '' روبار شنيؽ '' منح البالد التونسية اال
( أكد فييا بالخصوص اف العالقات 1951ديسمبر  15شوماف '' بمذكرة مؤرخة في )

الحبيب  عمى مبدأ السيادة المزدوجة فاستخمص" اف ترتكز بيف تونس وفرنسا ينبغي
                                                           

 .427-426، مرجع سابؽ، ص ص المغرب العربي الكبيرشوقي عطا اهلل الجمؿ:   (1)
 . 313-312عز الديف معزة: مرجع سابؽ، ص ص   (2)
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 «سا حيث قاؿ:فرنتونس و  بورقيبة" مف ىذه المذكرة عدـ جدوى الحوار المباشر بيف
يتبع ذلؾ حتما مف إف جواب السيد شوماف سيفتح عيدا مف القمع والمقاومة، مع ما 

 (1) ». أحقاددموع وأحزاف و 

( اثر شكوى التي قدمتيا الحكومة 1952 جانفي 18لتندلع المعركة الحاسمة يـو )
التونسية إلى منظمة االمـ المتحدة ضد الحكومة الفرنسية قرر المقيـ الجديد "دي ىو 
 ، تكموؾ '' منع مؤتمر الحزب الدستوري الجديد الذي كاف مقررا عقده في ذلؾ اليـو

بعاده الى مدينة ''  كما أمر في نفس اليوـ إلقاء القبض عمى "الحبيب بورقيبة '' وا 
طبرقة '' مع '' المنجي سميـ '' وما إف إنتشر خبر إيقاؼ "بورقيبة "حتى أعمف االتحاد 
العاـ التونسي لمشغؿ االضراب العاـ، انتظمت المظاىرات الشعبية في كامؿ البالد 
التونسية، وقد تصدت ليا الشرطة معززة بالجيش لتشتيت المتظاىريف ورغـ قرار 

(  1952جانفي  18الدستوري الجديد بطريقة سرية يـو ) المنع فقد عقد الحزب 
وافؽ المؤتمر عمى الئحة تطالب بإلغاء معاىدة الحماية فبرئاسة  "اليادي شاكر" 

بإستقالؿ تونس التاـ لتتواصؿ المقاومة والتي كانت في البداية في شكؿ  اإلعتراؼب
ضرابات، لتتحوؿ فيما بعد إلى حرب عصابات ومقاوم ات مسمحة في مظاىرات  وا 

الجباؿ فكاف رد السمطة االستعمارية متمثال في تنظيـ حركة إرىاب مضاد بواسطة 
إرىابية شبو رسمية تسمى اليد الحمراء وقد عمدت ىذه المنظمة إلى اغتياؿ  منظمة

عدد كبير مف القادة المناضميف الوطنييف في مقدمتيـ النقابي "فرحات حشاد" الذي 
سبتمبر  13(، وكذلؾ "اليادي شاكر" الذي اغتيؿ يـو )1952ديسمبر  5اغتيؿ يـو )

عوضيا مى إقالة وزارة ''محمد شنيؽ'' و (، ومف ناحية أخرى أقدـ المقيـ العاـ ع1953
  "بوزارة صورية برئاسة العميؿ ''صالح الديف بكوش'' كما أمر بإبعاد ''الحبيب بورقيبة
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أماـ تصاعد المقاومة التونسية ا'' حيث بقى ىناؾ لمدة سنتيف، و إلى جزيرة '' جالط
المقيـ العاـ '' دي ىو تكموؾ'' ليخمفو  إعفاءإضطرت الحكومة الفرنسية إلى 

"بيارفوازار" الذي إنتيج سياسة الميادنة والمراوغة، والذي أصدر أمر بإطالؽ سراح 
 (1)المعتقميف السياسييف .
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 المبحث الخامس: بورقيبة والمفاوضات التونسية الفرنسية 

في القضاء عمى  عجز الجيش الفرنسيومة في تونس و اتصاعد المقـ  أما
كذلؾ ىزيمة فرنسا في اليند الصينية في معركة '' دياف بياف فو'' الكفاح المسمح، و 

( دعا 1954جواف  18المفاوضات مع تونس ففي ) إلى(، لجأت فرنسا 1954)
اليساري الفرنسي '' بيار منداس فرانس'' وىو مثقؼ ييودي ينتمي إلى الطبقة 
البورجوازية الفرنسية إلى رئاسة الحكومة الفرنسية إلنقاذ فرنسا مف إفالسيا 

فريقيا، ثـ سارعت حكومة '' منداس فرانس '' بعد إنتيائ يا مف االستعماري في آسيا وا 
لى االتصاؿ بزعماء الحركة الوطنية التونسية وتـ إمفاوضات جنيؼ مع الفيتنامييف 

و'' منداس فرانس'' سرا إلطالعو عمى المبادرة  "الحبيب بورقيبة"االتصاؿ بيف 
في قصر '' الفيرتي'' بفرنسا '' وقد عمؽ "بورقيبة" عف ىذا المقاء  الفرنسية وىو

ترحات فرانس موح االكبر لمشعب التونسي، وتشكؿ مقاف اإلستقالؿ يظؿ الط« :بقولو
ويدخؿ موقفو ىذا في إطار إستراتيجية تمكف في قبوؿ الحموؿ ،  »مرحمة حاسمة 

منداس ( قِدـ ''1954جويمية  31و في )  (1)المرحمية لمتوصؿ الى االستقالؿ التاـ 
  "جواف "بالماريشاؿ فرانس'' الى تونس في زيارة مفاجئة أعدت في كنؼ السرية مرفوقا

والمقيـ العاـ الجديد '' بوبي دوالر تور'' وتوجيوا كميـ إلى قصر  "كريستياف فوشي"و
قرطاج حيث أعمف رئيس الحكومة الفرنسية '' منداس فرانس'' وبحضور الباي عف 

 (2)االستقالؿ الداخمي لتونس 

 (وتأ 01)استجاب "الحبيب بورقيبة" مف منفاه إلى ىذا الخطاب وصرح يـو و 
ىو اليدؼ األسمى لمشعب التونسي ولكف السير نحو ىذا  ستقالؿالا إف « قائال :
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أما   »ع بيف الشعب التونسي والفرنسي اليدؼ لف يكتسي بعد اليـو صفة الصرا
أف االستقالؿ الداخمي خطوة أولى في طريؽ «  صالح بف يوسؼ" فقد صرح قائال : "

التاـ  ستقالؿالانحو تحقيؽ  انتقاليةاالستقالؿ التاـ، إف االستقالؿ الداخمي مرحمة 
الديواف السياسي لمدستور الجديد  جتمعاو  ، »الذي كاف و سيظؿ دائما ىدؼ حزبنا 

شاركة ( برئاسة أمينو '' صالح بف يوسؼ '' وقرر م1954وت أ 3في جنيؼ يـو ) 
و قد تكونت حكومة برئاسة '' الطاىر بف عمار '' وقد  (1)الحزب في وزارة التفاوض 

رنسا التي تعد وافؽ الحزب الدستوري الجديد عمى ىذه الحكومة كما وافقت عمييا ف
  (2)'' معتدال ''الطاىر بف عمار

تصفية جيش التحرير  اشترطتفبدأت المفاوضات وفي أولى المحادثات 
التونسي وتسميـ رجالو أسمحتيـ كشرط لبدء المفاوضات، فوافؽ "بورقيبة" عمى الشرط 

الذي  *بيف ''صالح بف يوسؼ ''و إلى ظيور خالؼ حقيقي بيف ىذا األخير  مما أدى
عمى نزع السالح قبؿ المفاوضة وأماـ ىذا  اعترضكاف يشرؼ عمى ىذه الوحدات، و 

فرنسا مف الناحية العممية إلى عدـ اإلصرار  اضطرتالزعيميف التعارض بيف وجيتي 
المفاوضات ووضعت اإلقامة العامة شروطا جديدة إلنياء  عمى ىذا الشرط و بدأت

أصدرت بالغا مشتركا مع الحكومة التونسية في )نوفمبر و  (3)القتاؿ في تونس 
                                                           

 . 169خميفة الشاطر و آخروف: مرجع سابؽ، ص (1)
 . 166، مرجع سابؽ، ص المغربالتاريخ المعاصر ببالد محمود شاكر:   (2)
 . 220، ص 2003، المكتب الجامعي، االسكندرية، 3، جالعالم العربي الحديث و المعاصرجالؿ يحي:   (3)

بجزيرة جربة مف أسرة ثرية، تمقى مبادئ القراءة و  1907اكتوبر  11*صالح بف يوسؼ: ولد صالح بف يوسؼ 
 الثامنة مف عمره أرسمو جده لمدراسة في تونس العاصمة ثـ سافر الىالكتابة في كتاب بمسقط رأسو و لما بمغ 

( عاد الى 1933باريس و حصؿ عمى شيادة البكالوريا في الحقوؽ و العمـو االنسانية مف جامعة السوربوف ) 
( قاد 1952-1956( اشتغؿ بالمحاماة و تولى وزارة العدؿ في حكومة محمد شنيؽ)1934=تونس سنة ) 

( في فرانكفورت 1961اوت  11(، أغتيؿ صالح بف يوسؼ يـو )1954-1952مسمحة في تونس ) المقاومة ال
 . 190بالمانيا، انظر صافي سعيد : مصدر سابؽ، ص 
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 ،"بورقيبة "عمى ذلؾ( يضمف سالمة التونسييف بعد تسميـ أسمحتيـ، ووافؽ 1954
وبعد سقوط حكومة "منداس  (1)ليزيد الخالؼ بينو و بيف '' صالح بف يوسؼ '' 
مارس  15التي استؤنفت يـو )و فرانس"، واصؿ '' إدغارفور'' ميمة التفاوض، 

في باريس '' ''بالحبيب بورقيبة( وتقابؿ رئيس الحكومة الفرنسية '' إدغار فور'' 1955
تونس قادما  إلىجواف( رجع '' الحبيب بورقيبة ''  01في )و  (1955أبريؿ  22يـو ) 

إتفاقيات الحكـ الذاتي  أف(،بعد أف أصبح يعرؼ 09مف مرسيميا،)أنظر الممحؽ رقـ 
( 1955جواف  3ستوقع بعد يوميف فقط، ليتـ التوقيع االتفاقية الفرنسية التونسية يـو )

نصت ىذه االتفاقية عمى نقؿ و   (2)تحصمت تونس مف خالليا عمى استقالليا الداخمي 
ليتوسع االنشقاؽ بيف"  (3)التمثيؿ الدبموماسيو أىـ السمطات باستثناء االمف الخارجي 

ستقالؿ إلا تفاؽإصالح بف يوسؼ" و"الحبيب بورقيبة" بسبب قبوؿ ىذا األخير مسودة 
ستقالؿ إلستياء الكثير مف رموز الحركة الوطنية ورفضيـ ليذا اإالداخمي، كذلؾ 

 (4)التاـ  باالستقالؿلشكمي وطالبوا ا

ىو و ليعود بعدىا '' صالح بف يوسؼ '' بعد ثالثة أشير مف عودة ''الحبيب بورقيبة '' 
بعالقات خارجية المنافس الوحيد '' لمحبيب بورقيبة '' الذي كاف يتمتع بشعبية ىامة و 

وجاب '' صالح بف يوسؼ''  (5)قادة الثورة الجزائرية ومع أوروبا جيدة مع القاىرة 
تونس داعيا إلى رفض اتفاقية االستقالؿ الذاتي حتى تحصؿ دوؿ المغرب العربي 

                                                           
 . 221جالؿ يحي: مرجع سابؽ، ص   (1)
 . 102، ص 1992، دار الثقاقة، القاىرة، التاريخ المعاصر لالمة العربية االسالميةالشيخ:  غنيمي فت أر   (2)
 . 653(، مرجع سابؽ، ص 1956-1881حمد القصاب: تاريخ تونس المعاصر ) أ(3)
(، رسالة 4312-4391العالقات الجزائرية المغاربية ابان الثورة التحريرية الجزائرية) عبد اهلل مقالتي:   (4)
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ستقالؿ المغربي إلستقالليا وكذلؾ عارض "عالؿ الفاسي" رئيس حزب اإالثالث عمى 
عتبرىا أعظـ خيانة وقعت في شماؿ إفريقيا  (1).االتفاقية وا 

       أصبح ''صالح بف يوسؼ'' زعيما لمحركة المعارضة لالتفاقيات عاـ 
(، تمقى الدعـ القوى مف جانب قيادات الحزب الدستوري ذات االتجاه القومي 1955)

المعروؼ، خاصة "يوسؼ الرويسي"، كما وقؼ ممثؿ الحزب الدستوري الجديد في 
يوسؼ ''، حيث اصبح الممثؿ القاىرة '' ابراىيـ طوباؿ '' الى جانب '' صالح بف 

 الرسمي لمحزب الدستوري الجديد في لجنة تحرير المغرب العربي .

كتوبر أ 14ت لجنة تحرير المغرب العربي قد عقدت اجتماعا بالقاىرة بتاريخ )نكاو 
 تخذت فيو القرارات التالية: ا  ( و 1955

 المجنة فصؿ الديواف السياسي لمحزب ورئيسو '' الحبيب بورقيبة'' مف عضوية  -
ميف العاـ أللى يد اإ نتقمتإف السمطات التي لمديواف السياسي قد أ عتبارإ -

التي  ستقالليةالانو بقي محافظا عمى المبادئ "صالح بف يوسؼ"، نظرا أل
 لى لجنة تحرير المغرب العربي .إنضـ الحزب عمى أساسيا إ
الرسمي لمحزب براىيـ طوباؿ '' ىو الممثؿ إيبقى ممثؿ '' صالح بف يوسؼ'' ''  -

الدستوري الجديد في لجنة تحرير المغرب العربي إلى أف يتمكف جميور 
الحزب في تونس مف البت في مصبر الديواف السياسي الحالي وتعييف 

رىاب الفرنسي إلالمسؤوليف الجدد في سياسة الحزب و ذلؾ في جو بعيد عف ا
 (2)وضغط الديواف السياسي الحالي 

                                                           
 . 340عز الديف معزة : مرجع سابؽ، ص  (1)
، 2011تحاد كتاب العرب، دمشؽإنشورات وم اتدراستيا و تطورىا أالمعارضة التونسية نشتوفيؽ المديني:   (2)
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ستقالؿ الداخمي قياـ معركة إلا تفاقية"إل بف يوسؼنتج عف معارضة "صالح و 
الصراعات نشقاقات و إلقد دفعت ىذه او  عنيفة  بيف '' اليوسفييف و'' البورقييف ''

بالحزب الدستوري الجديد بأف يتشدد في مواقفو تجاه فرنسا حيث ساعدتو الثورة 
وأماـ  (1)الجزائرية كثيرا في تشدده الذي أرغـ فرنسا عمى تقديـ تنازالت لمتونسييف 

ميف العاـ لحزب الدستوري الجديد قرر الديواف السياسي طرده مف الحزب ألخضوع ا
ؼ '' لـ يعترؼ بمشروعية القرار '' صالح بف يوس ( لكف1955كتوبر أ 8في ) 

لى إيجب الرجوع « مانة العامة '' وصرح قائال :ألواصؿ نشاطو تحت تسمية '' او 
( صرح مف مدينة 1955اكتوبر   27و في  ) » الكفاح مف جديد لمقاومة االتفاقية

، بعد ىذه التيديدات  »رفض االتفاقية يف أ يجب عمى الشعب « القيرواف قائال :
نوفمبر  18و 15إضطر الحزب الدستوري الجديد عقد مؤتمر لو بصفاقس في )

1955).(2)  

لقد دعي"صالح بف يوسؼ" الى حضور المؤتمر لكنو لـ يحضر، فقرر و 
المؤتمر عزؿ" صالح بف يوسؼ" و جعمو خارجا عف القانوف، و بعد يوميف مف نياية 

كثر ألى اجتماع عاـ في تونس العاصمة حضره مؤتمر صفاقس، دعا اليوسفيوف ا
دخموا الرعب في قمب "بورقيبة" والسمطات الفرنسية، وىو ينادوف ألؼ، أ 20مف 

بمواصمة الكفاح المسمح  وقتؿ الخونة المتعاونيف مع االستعمار، فانطمؽ كعادتو في 
لجنوب جولة داخمية بحثا عف مؤيديف لوجية نظره وقد طالت تمؾ الجولة مناطؽ في ا

ذ كاف السالح يتدفؽ مف الجانبيف إلى إالتونسي التي تعبر مركز ثقؿ اليوسفييف، 
'' كاد أف يا، وفي إحدى القرى المنجمية ''بالرديؼالجنوب، مف الجزائر وكذلؾ مف ليب

                                                           
، مرجع سابؽ، ص ص تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ الى االستقاللمحمد اليادي الشريؼ:   (1)

137-138. 
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جتماعو، ولكف نجا بفضؿ تدخالت القوات إحوصر مقر أف يقتؿ "بورقيبة" بعد 
عتبارىا منطقة تقع بالقرب مف الحدود إنطقة بالفرنسية التي كانت موجودة بالم

لى تونس في حراسة "المحجوب بف إالجزائرية، وبعد نجاة بورقيبة مف القتؿ عاد 
وجد الفرصة المناسبة  "ومنو نستنتج أف "بورقيبة (1)عمي" وقد قرر أف يضرب بقوة

 ، ليتطور الخالؼ بيف اليوسفييفلمقضاء عمى خصومو خاصة '' صالح بف يوسؼ''
ف اليوسفييف َكونوا منذ أاالغتياالت المتبادلة خاصة و و ؼ ستعماؿ العنإإلى  البورقييفو 

ليادي قدورة '' سود '' و''األ( عصابات مسمحة يقودىا '' الطاىر ا1955أواخر ) 
ناصر الوصيؼ'' و'' عبد المطيؼ زىير '' كانت تنشط بالتعاوف مع وحدات جيش و 

تواصمت و  (2)خصوميـ مف البورقييفستعمار و إلا التحرير الوطني الجزائري ضد رموز
 1000( سقط خالليا اكثر مف 1956خوة الفرقاء حتى صائفة ) إلالمعارؾ بيف ا

لفرنسي ضد قتيؿ مف اليوسفييف، منيـ عدد قميؿ مف البورقييف بسبب تدخؿ الجيش ا
ىذا العدد مف القتمى ىو ضعؼ شيداء تونس خالؿ مرحمة '' صالح بف يوسؼ ''، و 

ىو كذلؾ يفوت عدد أقؿ مف ثالث سنوات و  ستغرقتإلثورة المسمحة ضد فرنسا التي ا
تاريخ بداية  إلى( 1881شيداء تونس الذيف استشيدوا مف بداية الحممة الفرنسية ) 

نتيجة تصاعد القتاؿ بيف الطرفيف قررت السمطة التونسية ، و (3)( 1954المفاوضات)
 التحؽإلقاء القبض عمى ''صالح بف يوسؼ '' ولما عمـ بيذا القرار عف طريؽ أعوانو 

، وواصؿ كفاحو مف ىناؾ ليتوقؼ الصراع بينيما الذي كاد أف (4)بطرابمس ثـ القاىرة 
د اتخذت شكال عنيفا حرب أىمية في حيف كانت المقاومة في المغرب ق إلىيؤدي 

  مى العرش يوـ ع(، وأعيد السمطاف المنفي محمد الخامس 1952إبتداءا مف سنة )
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( اإلتفاؽ الفرنسي 1956مارس  2( وقد أمضى بباريس يوـ )  1955نوفمبر 16)
وكذلؾ الكفاح الذي يخوضو الجزائريوف  (1)المغربي الذي أعمف عف استقالؿ المغرب 

لتحرير وطنيـ، حيث اف الجيش الفرنسي لـ يعد يستطع التغمب عمى المجاىديف 
الجزائرييف، و خالؿ ىذه المرحمة سقطت حكومة '' إدغارفو '' وجاءت حكومة 

بورقيبة" الذي لـ يعدؿ أبدا عف الغاية "االشتراكي '' غي مولي''، ادرؾ خالليا 
في كنؼ الصداقة اف لتحقيؽ تمؾ الغاية بالتفاوض و لكفاحو اف الوقت قد حالسياسية 
لى باريس لمدخوؿ في مفاوضات مع السمطات إبالسفر  "بورقيبة"فسارع  (2)مع فرنسا

 (3).كما حصمت عميو المغرب ستقالؿالاالفرنسية بيدؼ الحصوؿ عمى 

( 1956يفري ف 10'' يـو ) لحكومة التونسية '' طاىر بف عمارفطمب رئيس ا 
مف المندوب السامي الفرنسي '' روجي سايدو '' رغبة حكومتو في فتح المفاوضات 

'' قبؿ رح ''روجي سايدو( ص1956فيفري  11ستقالؿ تونس يـو ) إمع فرنسا ضد 
جواف  3)  تفاقيةإلى فرنسا قائال : '' أف فرنسا ال تقبؿ إلغاء إالطائرة متوجيا  متطائوا

( حاوؿ الحبيب بورقيبة إثر ىذا التصريح أف يتصؿ برئيس الحكومة الفرنسي 1955
ة تتفاوض مع خير أعممو بواسطة أعضاء حكومتو بأف الحكومة الفرنسيأللكف ىذا ا

( 1956فيفري  24لذلؾ انعقد يـو ) ''الطاىر بف عمار" وليس مع "الحبيب بورقيبة" و 
ئاسة "الطاىر بف عمار" الذي أرسؿ رسالة إلى اجتماع وزاري تونسي مصغر بر 

(، 1881ماي  12ة '' باردو'' ) الحكومة الفرنسية، تضمنت طمبا رسميا إللغاء معاىد
(، وكانت تونس  في ىذه الفترة تعاني مف أزمات 1955جواف  3مراجع إتفاقية ) و 

                                                           
 .667، مرجع سابؽ، ص (4391-4334تاريخ تونس المعاصر) احمد القصاب: (1)
 .668، ص نفسواحمد القصاب: مرجع (2)
 .179، ص 1990، دار المستقبؿ العربي، القاىرة،  عبد الناصر وثورة الجزائرفتحي الديب: (3)



سياماتو الثالث: بورقيبة  الفصل في الحزب الدستوري وا 
 ( 4391-4391التونسي)

102 
 

لية نتج تتابسبب تعرضيا لمجفاؼ مدة أربع سنوات م اجتماعيةو  ةاقتصادي (1)عديدة
الجنوب يضاؼ الى مجاعة في البالد خاصة في الوسط و حدوث عنو إنتشار الجراد و 

 اشتدادو  والبورقييفف ف اليوسفييي الصراع المسمح بيذلؾ المشكؿ األمني المتمثؿ ف
 الثورة الجزائرية، فخضع الجانب الفرنسي.

 (2)(1956مارس  20يـو )  (09)أنظر الممحؽ رقـ ستقالؿإلتـ إمضاء برتوكوؿ او 

ذات  وأصبحت تونس دولة مستقمة(3)فرنسا  بقاعدة '' بنزرت البحرية ''  احتفاظمع 
خذت تونس تمارس أمـ المتحدة، و ألليتـ بعد ذلؾ قبوؿ تونس عضوا في ا (4)سيادة

سيادتيا فعال، وتألفت حكومة وطنية برئاسة "الحبيب بورقيبة"، رئيس الحزب 
، وليذا تكوف تونس  (5)جيش وطني  أنيابية وأنش نتخاباتاالدستوري الجديد، و جرت 

ير وطويؿ، والتي ساىـ "الحبيب بورقيبة" فيو ر قد دخمت مرحمة جديدة بعد كفاح م
التاـ، مواصال عممية بناء والتشييد مف أجؿ بناء دولة  ستقالؿالالى إكثيرا في وصوؿ 

 وطنية تونسية عصرية
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  خالصة الفصل

ظيور الحزب الدستوري داخؿ الحزب الدستوري التونسي، و  االنشقاؽ بعد
ف يقود شرائح كبيرة مف أ خير مف بداية ظيورهألىذا ا ستطاعاالتونسي الجديد، 

ىذا بفضؿ توجييات الحبيب إلى السير وراءه ودعـ أفكاره، و سي المجتمع التون
عميو  شتدتا، كمما إليياالمجوء مساره السياسي بالميف مع فرنسا و بورقيبة، الذي يتميز 

نشاط الحبيب بورقيبة كاف قصير ضغوط المستوطنيف وسمطة الحماية، وبالرغـ أف 
إال انو كاف يناضؿ مف داخؿ السجف ب قضاء معظـ السنوات في المنفى و ىذا بسبو 

د نجح إلى حد بعيالرسائؿ إلى القادة الوطنييف، و  السجوف مف خالؿ  إرساؿ بعض
بورقيبة أف  ستطاعوا ، وآراءهخذ بأفكاره ألاأف يوجو الناشطييف السياسييف والشعب و 

وقفت اؾ عناصر كانت ال توافقو الطرح و ىن فّ أيؤسس لو جبية شعبية عريضة، رغـ 
القضاء عمى  ستطاعااصة خالؿ مرحمة المفاوضات، لكف بورقيبة في وجو خ

بعاد عمى غرار صالح بف يوسؼ الذي كاف إلخصومو السياسييف، إما بالقتؿ وا
نو وفي أخير شعبية عمى المستوى الشعبيف إال ألصعب لما لو ىذا األالخصـ ا

س كبير في إيصاؿ تون ف نقوؿ أف بورقيبة قد ساىـ بشكؿأخير نستطيع ألا
. 1956مارس  20التاـ في  ستقاللياا أخذ تونس لممفاوضات ومنو
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أف يقؼ منذ البدايات  ستطاعإنستنتج أف الشعب التونسي وكخالصة القوؿ 
األولى لالحتالؿ الفرنسي ألرضو، ىذا األخير الذي حاوؿ طمس ىويتو الوطنية 
التونسية مف خالؿ مجموعة مف المخططات االستعمارية، لكف الشعب التونسي وقؼ 

عف طريؽ الكفاح المسمح إال أف ىذا األخير لـ يدـ طويؿ في وجو تمؾ الممارسات 
 ت إلى فشمو .  نتيجة ألسباب عديدة أد

 ي بدأتالظيور النشاط السياسي في تونس مبكرا وىذا بفضؿ نخبة وطنية و    -    
جمعيات لتتطور بعد الحرب العالمية األولى إلى أحزاب و في شكؿ حركات  نشاطيا 

الحر الدستوري بزعامة "عبد العزيز الثعالبي" والذي  سياسية والمتمثؿ في الحزب
ا، إال أف الممارسات االستعمارية حالت دوف بموغ أصبحت مطالبو أكثر وضوح

 ب نفي زعيمو عبد العزيز الثعالبي.مطالبو مما أدى إلى سكوف الحزب لفترة بسب
الثالثينيات حيث عاد الحزب الحر الدستوري  عودة النشاط السياسي في  -

اشتمؿ عمى مختمؼ التيارات مف زيتونييف المتشبعيف بالثقافة  الذيو مف جديد  
ـ لـ يدـ آلتالاإلسالمية العربية  باإلضافة إلى المتشبعيف بالثقافة الغربية، إال أف ىذا ا

( التيار األوؿ الحزب 1934طويال حيث انشؽ الحزب إلى تياريف مختمفيف سنة  )
ي الحزب الدستوري التونسي الجديد الحر الدستوري بزعامة الثعالبي والتيار الثان

بزعامة الحبيب بورقيبة ىذا األخير التي ساىمت المدرسة الفرنسية في تكوينو والتي 
تركت أثرا كبيرا في نضالو في الحركة الوطنية التونسية، و خاصة الحزب الدستوري 

أصبح ىو و التونسي الجديد و الذي استطاع أف يجعؿ لو قاعدة شعبية التفت حولو 
القائد ليذا الحزب بعد أف أزاح بعض المناضميف الذيف خالفوه في الرأي بدايات 

نو تعرض لمنفي و السجف أستقالليا إال إتجاىو في البداية اتجاىا إالذي كاف و تأسيس 
 مف طرؼ السمطات االستعمارية.
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خذ أالذي أثناء الحرب العالمية الثانية و  األربعينياتأما نشاط بورقيبة في -
فرنسا ما تجاه إب بورقيبة وجية أخرى بعد إطالؽ سراحو، وتغيرت سياستو الحبي

في تمؾ الفترة عمى  "بورقيبة"حيث اعتمد -خذ وطالب-يعرؼ بسياسة المراحؿ أو
التعريؼ بالقضية التونسية في الخارج خاصة بعد المجوء إلى القاىرة والذي عمؿ فييا 

 ي خاصة في المشرؽ والمجتمع الدولي عمى التعريؼ بالقضية التونسية لممجتمع العرب
في حيف كاف عمى المستوى الداخمي كاف '' صالح بف يوسؼ '' يعمؿ عمى إعادة 

التونسي الجديد بعد حمو مف طرؼ السمطات االستعمارية مف  تنظيـ الحزب الدستوري
 أكثر قوة وأكثر فاعمية مف األوؿ نفي قادتو و سجنيـ، حتى أصبح الحزب

بعد أف نجح إلى  مف القاىرة  ينات وبعد عودة  الحبيب بورقيبةأما فترة الخمس -
حد ما بتعريؼ بالقضية التونسية ليجد الظروؼ مييئة داخؿ الحزب الدستوري 

ىذا األخير الذي كاف اتجاه ثوري مؤيد  "صالح بف يوسؼ"الجديد بفضؿ  
في الوطف العربي عكس  ألفكار جماؿ عبد الناصر الداعـ لحركات التحرر

كاف رافض ألفكار صالح و حبيب بورقيبة الذي تميز بنشاطو الميف مع فرنسا ال
الذي دعا إلى الكفاح المسمح والرافض لالستقالؿ الذاتي، ىذه  ،بف يوسؼ

الحبيب بورقيبة  و النقاط أدت إلى وقوع نزاع كبير بيف  صالح بف يوسؼ 
كادت أف تؤدي إلى حرب أىمية ، إال أف الغمبة والسيطرة كانت لمحبيب 

أف يزيح خصمو صالح بف يوسؼ،  إستطاعفذي كانت تدعمو فرنسا بورقيبة 
لتبقى الساحة لمحبيب بورقيبة  الذي زادت شعبيتو أكثر وأصبح في نظرىـ 

 20والذي تـ في )مخمص تونس مف االستعمار الفرنسي و المجاىد األكبر 
 (.1956مارس 
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 (1)باردومعاىدة : 94ممحق رقم 

 
                                                           

 22خميفة الشاطر: الحركة الوطنية ودولة االستقالل، مرجع سابق، ص (1)
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 (1)المرسىاتفاقية :92ممحق رقم 

 
 

                                                           
(1)

 29الشاطر: الحركة الوطنية ودولة االستقالل، مرجع سابق، ص  خميفة
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 (1)( 4332-4334: أىم معارك المقاومة )99ممحق رقم 

 
                                                           

(1)
 29خميفة الشاطر: الحركة الوطنية ودولة االستقالل، مرجع سابق، ص 

 



 مالحق
 

113 
 

 (1): عبد العزيز الثعالبي رئيس الحزب الحر الدستوري91ممحق رقم 

 

 

                                                           
 .491، مرجع سابق، ص4391-4334طاىر عبد اهلل، الحركة الوطنية التونسية  (1)
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: اجتماع النفوذ المشاركة في المؤتمر األفخارستي وىي حاممة أزياء 99ممحق رقم 
 (1)مثيرة لمشعور الديني لمتونسيين

 
 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)
 31الشاطر: الحركة الوطنية ودولة االستقالل، مرجع سابق، ص  خميفة
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 (1): الزعيم الحبيب بورقيبة91ممحق رقم 

 
 

 

 
                                                           

 مرجع سابق  ،جريدة الرأيأحمد نصير:الحبيب بورقيبة الديكتاتور الثائر ، (1)
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األمين العام لمحزب الدستوري الذي اغتالو  : صالح بن يوسف91ممحق رقم 
 (1).4314الحبيب بورقيبة سنة 

 
 

                                                           
 419خميفة الشاطر: الحركة الوطنية ودولة االستقالل، مرجع سابق، ص (1)
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(1): عودة الحبيب بورقيبة من القاىرة93ممحق رقم 
 

 
 

 

 
                                                           

 422الشاطر: الحركة الوطنية ودولة االستقالل، مرجع سابق، ص  خميفة(1)
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 (1): نص اتفاقية االستقالل93ممحق رقم 

 
 

                                                           
(1)

 .911محمود عمي عامر، تاريخ المغرب المعاصر، مرجع سابق، ص 
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