● ابتسام بن حفيصة

ابتسام بن حفصية *

7

الصحافة اليهودية يف تونس يف النصف األول من القرن العشرين:
بني خطر التفرقة وتصدي النخب املسلمة
"الشيخ حممد صاحل النيفر منوذجًا''
(الصفحات )761 -741
يحيلنا العنوان إلى ثالث محاور أساسية:

المحور األول :الصحافة اليهودية في تونس وهو مبحث ال يعلمه الكثيرون بل دل

ال يعلمه إال بعض الباحثين في مجال الحضارة فهي صحافة بق ر ما كانل فالللة

في لصرها بق ر ما تالشى ذكرها وطمرت في تاريخنا الح يث.

المحللور الثاني:المتمث ل فللي الخهللر الصللهيوني التللي لهللرت حمال تلله للللى ألم ل ة

بعض الصلح

اليهوديلة ،وفلي هل ا المحلور للن نعلرف بالصلهيونية كحركلة و إنملا

سنوض للي كيفي للة توليفه للا للللبعض الصلللح

اليهودي للة لتعميل ل ال للوة ب للين اليه للود

التونسيين وأرض األج اد وتحفيزهم للى ال جلرة المماليلة إللى إسلرايي ملن للال ل

حمالت صحفية شعواء ضل النالام السياسلي والقضلا يلي ،ولكلن أيضلا ضل بقيلة

أفراد الشعب من المسلمين.

المحور الثالث :الشيخ محم صالي النيفر مشروله الفكري في التص ي لما يه د

األمة من لهر االنشقاق والتفردة وهو مشروع منقسم ب وره إلى دسمين:
-7التص ي المباشر للحركة الصهيونية ومسان ة القضية الفلسهينية.

*  -باحثة تونسية .
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ثقافتنا

●

الصحافة اليهودية في تونس في النص

األول من القرن العشرين

 -2تص ي غير مباشر من لال ل ال لوة إلى الوح ة الوطنية وتهيأت النشلأة دينيلا

وألالديا لمقاومة مث ه ا الفكر المتهرف.

/1الصحافة اليهودية يف تونس يف النصف األول من القرن العشرين:
من الضروري في الب ايلة دبل التعر يل

بالصلحافة اليهوديلة أن نرفل أي التبلا

بين الصحافة اليهودية والصحافة الصهيونية.

فالصحافة اليهودية في تونس كان لسان حلال األدليلة اليهوديلة التلي كانل

تعبر من لال ل ا لن همومها وشواغلها وكان

كغيرها من الصحافات لاضعة إلى

ل ة تماذبات فكرية وسياسية ولم تكن الصحافة الصهيونية إال جزءا منها.

نشأت الصحافة اليهودية فلي تلونس مل ب ايلة تل وين الكاابلة اليهوديلة العربيلة

وهللي كاابللة لاص لة بللاليهود التوانسللة ( وهنللا ال نعنللي التونسلليين ب ل هالتوانسللةه وهللو
مصللهلي يهل ل للللى اليهللود ال ل ين يعللود تواج ل هم فللي تللونس إ للى مللا دب ل ملليالد

المسيي).

وه ه الكاابة هلي لبلارة للن تمثيل صلوتي بواسلهة أصلوات وحركلات لبر يلة

للهجللة التونسللية العاميللة ،ثللم تهللورت ه ل ه الصللحافة م ل لهللور الصللح

اليهوديللة

المكاوب للة بالفرنسلللية لتللل اف ل للن مص للالي الممموللللة اليهودي للة وتواك للب األنش للهة

السياسية والفكرية لمختل

األحزاب والتيارات السياسية اليهودية الناشهة في تلل

الفترة.امت نشلا هل ه الصلحافة ملن نهايلة القلرن التاسل لشلر إللى السلتينات ملن

القرن العشرين ود لرف مسار تهو رها ثالث منعرجات حاسمة:

المرحلة األولى :المرحلة التأسيسية ب اية من سنة  7111تلاريخ إصل ار أول صلحيفة

يهوديللة تونسللية لصللاحبها إبللراهم الهيللب مرحلللة امتل ت إ للى مللا دبل الحللرب العالميللة

األولى وأكثر ما يميزها لللى مسلتو الشلك صل ورها بالكاابلة اليهوديلة العربيلة،

أما للى مستو المضمون فكان ذات طاب ترفيهي وتثقيفلي وتعليملي وللم تكلن
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تحم في الممم أه افا سياسية ت كر ،وبالتلالي فننهلا للم تاجلاو فلي تلل الفتلرة
مرحلة ال واية.

المرحلة الثانية مرحلة الحرفية :هي مرحلة ا دهار تبلورت فيها الصلحافة اليهوديلة

وتمس ت فيها الحرفية للى مستو الشك والمضمون ،وملن أهلم مميزاتهلا تحلول

لغللة الكاابللة مللن اليهوديللة العربيللة إ للى اللغللة الفرنسلليةذ وه ل ا التحللول كللان نتاج لا

لحركة التغريب التي لض ل ا اليهود و إلى التغييرات الفكرية والسيسلو ادتصلادية
التي طرأت للى المممولة اليهودية في تونس لقلب انتصلاب الحمايلة بافضلافة إللى
تنام الحركات الوطنية وحركات المقاوملة التلي وضلع الفلرد اليهلودي أملام جمللة

من التساؤالت والمفاهيم المتعلقة بهويته وم

ارتباطه بالردعة المغرافية التلي يعلي

فيهلا ،إذ للم يكلن مفهلوم االنتملاء إللى اللوطن واضلحا آنل ا  ،لل ل لاشل األدليللة
اليهودية في تل الفترة حالة من التمزق والتجاذب بلين هالتونسلة والفرنسلةه إن صلي

التعبير بين المحافاة والح اثة ذ بلين الل يني والاليكلي وهلو وضل للم يكلن حكلرا

للى اليهود فحسب ب للى المسلمين أيضا (وهي نقهة سنأتي لللى ذكرهلا الحقلا
مللن لللال ل ح ل يثنا لللن ال ل ور ال ل ي لعبلله الشلليخ محم ل صللالي النيفللر للتص ل ي إ للى
حركة التغريب التي طرأت للى الممتم التونسلي) هل ه الحركلة التلي للم تسلته

األدلية اليهودية الصمود أمامهلا بملا أن الخصوصلية التلي تاميلز بهلا فلي الل ين واللغلة

والثقافة تغ ي فكلرة االغتلراب وافحسلا

األلر.

بال ونيلة أملام ايلة وضلعية صل امية مل

وتعتبللر مرحلللة مللا بللين الحللربين مرحلللة ثر يللة للللى مسللتو األح ل اث السياسللية

والمتغيرات العالمية والمحلية كما أنها فترة حساسة وحاسمة في تاريخ اليهود المعاصلر

إذا شلله العللالم آن ل ا احت ل ادا للحركللة الصللهيونية دابلتهللا نهضللة فللي حركللات
المقاومللة العربيللة ،ل ل ل ادتض ل لللروف المرحلللة نشللاطا غيللر لللادي فللي الصللحافة

التونسية لموما والصحافة اليهودية للى وجله الخصلو

 ،فكانل هل ه الصلح
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تمث حقا ص

األول من القرن العشرين

صوت المممولة اليهودية للى التالف تياراتهلا ،وملن نتلايا المرحللة

انقسام اليهود فلي تونس(وبالتلالي الصلحافة اليهوديلة) إللى ثلالث اتماهلات سياسلية

كبر .

التيار احملافظ املتمسك جبذوره رغم بعض التحفظات
ل ل التيار الح اثي المتهل إلى االنعتاق ملن سللهة القلانون التونسلي واال نل ما فلي

المنسية الفرنسية.

ل التيار الصهيوني التنقيحي المتهل إلى أرض الميعاد.

ويمكللن أن نسللتن فللي ه ل ا التقسلليم إلللى مقللال صللادر فللي صللحيفة المسللاواة

اليهوديللة ص ل ر يللوم  72جويليللة  7121المواف ل للراب ل مللن تمللو سللنة  9611بللالتقويم
العبري في الصفحة األولى كابه فليكس بملاوي وهلو مل لع فعاليلات االجتملاع

الحالامي الكبير بتونس ود ورد فيه ما يلي:

« إن ك مسألة يهودية تونسية مهما كان بسيهة تصبي بسرلة دضية وذل

لسللبب وحيل هللو أن الللرأي العللام اليهللودي مقسللم إ للى ثللالث .المتحل ثون الللثالث هللم
ثالث صح  :المساواة الع الة واليقاة اليهودية.

 -األد هو لسان حال اليهود المحافاين وهلم يي يل ون االسلتيهان فلي فلسلهين

دون أن يكونوا ميي ين بصفة لاصة للصهيونية.

الثاني :لسان حال الح اثيين وهم من أنصار فرنسا.

وأليللرا :اليقاللة اليهوديللة الت لي ال تمث ل بشللجالة الصللهيونية فحسللب ب ل القوميللة

اليهودية أيضا» انتهى
إن ه ا المقتهل

يل لع كل ملا سلنأتي لللى ذكلره ويعبلر للن وادل الصلراع

الفكري والسياسي في صفوف اليهود فلي تلونس كملا يلراه اليهلود أنفسلهم .يبلين

المقللال أيضللا إلللى أي م ل

كان ل هلل ه التيللارات فاللللة ودللادرة للللى الت لأثير فللي
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المممولة اليهودية من لال ل الترويا ألفكارها و إي يولوجياتها لبر الصحافة .وفيما

ل ا التيار المحافظ ال ي بقي تيارا فكريا ولم يتسم بأي صبغة سياسية رسلمية فلنن
بادي التيارات تحول إلى أحزاب سياسية.

فق تحول التيار الح اثي إلى حزب سياسي م ب اية الثالثينات تح اسم حزب

الحركة واالنعتاق اليهودي وهو حلزب متلأثر فلي أفكلاره وتسلميته بلالثورة الفرنسلية
وفلسفة التنوير.

في حين تحول التيار الصهيوني من هالصلهيونية ال ينيلةه التلي تعتبلر موروثلا ثقافيلا

دايما للى مفهوم العودة إلى صهيونذإلى هصهيونة سياسية "ولم تصبي حزبا سياسيا

فلي تلونس إال ب ايلة ملن سلنة  7174لتألل شلكلها الثاللث مل انل الع الحلرب العالميللة
الثانيللة وتاحللول إ للىه صللهيونية التهجيللره وأول مللن شللار فللي ه ل ا الحللزب مجمولللة

كبيرة من الممنسين المحبهين بع أن تخل لنهم فرنسا إثر االجتياح األلماني.

المرحلة الثالثة للصحافة اليهودية هي مرحلة ما بع الحرب العالمية الثالثة تراجع

فيها الصحافة اليهودية ولم يص ر منها إال ثالثة لنلاوين وأول لا الصلباح التلي صل رت

سللنة  7196ثللم صللحيفة «البللرا » التللي أص ل رها هنللري سللماحة سللنة  7196وأليللرا
صحيفة إسرايي .ه ا التراج له ل ة أسباب أهمها:
ل دلول المي

النازي وتنكيله باليهود في تونس.

لل هجللرة اليهللود مللن أصللحاب المنسللية الفرنسللية إ للى أوروبللا إثللر لللرو االسللتعمار

الفرنسي.

ل ال جرة الممالية المكثفة باتماه إسرايي التلي حفزهلا التيلار الصلهيوني بتلونس

ال ي كان يتصي كل شلعور باالضلههاد فلي صلفوف اليهلود فلي تلونس ليضلي

لليهم الخناق فال يتر أمامهم إال ليار ال جرة.

وفي ه ا السياق يقول مردولاي سماجة األب الروحي للتيار الح اثي في تونس

فللي كاابلله توسللي ردعللة التشللري والمنسللية الفرنسللية لق ل كللان ال ل ين هللو المللالذ
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األول من القرن العشرين

الوحي ال ي يحتمي فيه أصلحاب النفلو

الضلعيفة لل ل

دايما إلى إسرايي حلم ك إسراييلي مضهه  .إن إحسلا

كانل ليلونهم موجهلة
الصلهيونية ال يوجل إال

لن ل افسللراييليين فقللم أمللا مللن يللنعم بللنفس حقللوق غيللره مللن المللواطنين ف لنن ه ل ا

افحسا

مجهول تماما»انتهى.

إن الثغللرات التللي كانلل تعللاني منهلللا القللوانين الم نيللة و الشللرلية فللي القضلللاء

التونسي إلى ح ود النصل

األول ملن القلر ن العشلرين مثلل نقهلة إيمابيلة بالنسلبة

إلى التيار الصهيوني ارتكز لليها الستقهاب أكبر ل د من اليهود و جهم أمام بوابلة
ال جللرة إ للى إسللرايي  .مللا نر يل أن نصل إليلله فللي النهايللة هللو أن الصللهيونية لللم تكللن
نتيجللة ألح ل اث تاريخيللة بق ل ر مللا كان ل فكللرة تصللن األح ل اث لتكام ل فهللي

لاضعة في نشوتها و تهو رها لثالث مراح أساسية:

أوال  :مرحلة افيمان المتمثلة في«الصهيونية ال ينية».

ثانيا  :مرحلة الت هيم المتمثلة في «الصهيونية السياسية».

ثالثا  :مرحلة التهبي المتمثلة في «صهيونية التهجير».

لقللل اسلللتهال هللل ه الم ونلللة (الصلللح

اليهوديلللة) أن تواك للب نشللوء فكلللرة

القوميللة و تهو رهللا فللي مراحلهللا الللثالث و فللي كل مراحل بنللاء الكيللان الصللهيونية
تأسيسله ملن لللال ل إبلرا وجهلات ناللر التيلارات السياسلية و الفكريللة اليهوديلة سللواء

كان محافاة أو ان ماجيلة أو صلهيونية فننهلا تافل رغلم اللتالف الل رجات لللى

أهمية بناء هال ولة الصهيونيةه للى أرض فلسهينية.

وفي ه ا السياق يتح ث هنري معار في كاابه النشا الصهيوني في تونس

لن دور الصح

الصهيونية في العم ال لايي السياسي و يقول «لقل ألهل بعل ا

ج ي ل ا للتهلعللات الماشلليحانية المبهمللة ل ل

الممللاهير ورس ل

فللي أذهاننللا تعريف لا

أكثر للمية و وادعية للقومية اليهودية التي ننتالر كلنلا سلالة ترميمهلا .لقل مهل ت
لنا ه ه المراي الهري و جنبتنا مشقة االنهالق من الصفر» انتهى الشاه .
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و ال يفوتنللا فللي لتللام ه ل ا العنصللر أن نشللير إ للى دور المسللتعمر الفرنسللي فللي تنللام

الفكر الصهيوني في تونس انهالدا من مبل أ هفلرق تسل ه فكلان االسلتعمار يغل ي
الشعور باالضلههاد لل

اليهلود ليضلمن لل م تحلالفهم مل أيلة مجموللات سياسلية

وطنية في المقاب كان يعم فكلرة ارتل اد اليهلود فلي نالر المسللمين و ذلل بملني

أغلبهم المنسية الفرنسية.
 -2الخهر الصهيوني

من الثاب أن للصلحافة اليهوديلة فلي تلونس دورا هاملا فلي انتعاشلة الصلهيونية.

فمنل ب ايللة القللرن العشللرين بل أت تاهللر صللحافة صللهيونية مسللتقلة اسللتهال أن
تثب وجودها ملن للال ل دل رتها لللى التلأثير فلي المملاهير الشلعبية اليهوديلة ،كملا

اسللتهال أن تللزاحم بقيللة الصللح

بعض الصح

اليهوديللة للللى الللتالف اتماهاتهللا ،ك ل ل

األلر الموجودة للى الساحة ،ود بلغ ذروتها في الفتلرة الممتل ة

مللا بللين الحللربين .و ي ل كر حححللاييم سللع ون حح وهللو أسللتاذ فللي المامعللة الحللرة فللي

إسرا يي في بحث له بعنوانحح تأثير الصهيونية في العالدات بين اليهود والمسلمين فلي
تونس «إن الصحافة الممثلة للتيار الصلهيوني فلي تلونس كانل تعل لللى األدل 96

جري ة من مجموع  791جري ة ودورية» وه ا ما يبين سرلة تفادم الولي الصهيوني
في الم ة الوجيزة التي لهر فيها ه ا التيار في تونس.

ورغللم أهميللة التيللار الصللهيوني فنننللا ال نللر ضللرورة للتعر يل

بلله ألسللباب ل يل ة

أهمهللا أن الصللهيونية مبحللث تناولتلله دراس لات ل ي ل ة و مللا سللنق مه لللن يكللون إال

تكرارا لما ذكر ،أما في هل ا العنصلر سنحصلر اهتمامنلا فلي حركلة ملن حركلات
التيار الصهيوني وهي حركة التنقيحية والتي تمثلها جري ة حح اليقالة اليهوديلةحح وهلي

من أهم الصح

الصهيونية في تل الفترة ل ل فنننا سلن كر بأصلول هل ا التيلار

ولهوره في تونس و كيفية توليفه للصحافة لخ مة مصالحه.

تعتبللر هالصللهيونية التنقيحيللةه حركللة يمينيللة متهرفللة تنتمللي إ للى حللزب هزوهللاره
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األول من القرن العشرين

التنقيح للي الل ل ي أسس لله الروس للي فالديمي للر جابوتنس للكي سلللنة  7129وه للي أكث للر

الحركللات الصللهيونية تعصللبا فللي العللالمذ فهللي تللرفض التمللاد الحلللول السياسللية
ال بلوماسللية لتحقي ل األه ل اف الصللهيونية وت ل لو فللي المقاب ل إ للى التمللاد الحلللول
العملية فدامة دولة إسرايي  ،مث السعي إلى تهجير أكبر ل د ممكن من اليهود إلى
فلسهين به ف سرلة تهوي ها و إسقا ح الفلسهينيين العرب فيها ،باالضاف لللة

إلى لسكرة ك الشباب الصهيوني في المستوطنات .أما في تلونس فقل كانل
ب اية الحركة التنقيحية في نفس السنة التي تأسس فيها الحزب.

وكان «الفراد فالنسي» مؤسس أول منامة صهيونية بتلونس أول ملن سلار ع إللى

االنضمام إللى الحلزب وأصلبي لضلوا فلي مجلسله العلالمي ،و لعل شلعبية هل ا الرجل

ساهم أيضلا فلي سلرلة انتشلار الحركلة ونماحهلا فلي كل المل ن التونسلية وملن
إف للرا ات المرحل للة له للور جر يللل ة اليقا للة اليهودي للة الت للي كانل ل تعب للر ل للن مهال للب

التنقيحي للين وآرايهلللم ،وتح للر المم للاهير اليهودي للة ف للي ت للونس وب للادي المسلللتعمرات
الفرنسية باتماه ال ف المنشود« :بناء القومية الصهيونية».

كان أول المهام الموكولة إلى جمالة التنقيحيين في تونس و إلى الصح

التي

تمللثلهم بافضللافة إ للى توس ل ردعللة الللولي الصللهيوني جم ل أكبللر د ل ر ممكللن مللن
التبرلات للمساهمة في بنلاء اللوطن اليهلودي ،فكانل جريل ة اليقالة تالولى مهملة

التعري

بالصنادي الصهيونية الخاصة بالتبرلات وحث اليهود بك طبقاتهم للى

المساهمة فيها ،ولع أهم ه ه الصنادي هو الصن وق القومي اليهودي ،ولعله يمل ر
بنا أن نقر بأن التيار الصهيوني السيما التنقيحي اسلتهاع أن يختصلر لمل دلرون فلي

بض سنوات و تماو العم التنايري إلى العم التهبيقي المباشر .فك يهودي فلي

المخهم الصهيوني مجبر للى المساهمة من موضعه في بناء الوطن.
لق تحول لملية التبر ع ل

الصهاينة إلى لملية تبلاهي وتفلالر بلين المناملات

العالميللة وحتللى بللين الممالللات المحليللة ،ففللي مقللال صل ر بعنللوان ححإ للى العمل حح حثل
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جري ة اليقاة اليهود في كل المل ن ال الليلة لللى االدتل اء بالماليلة اليهوديلة فلي

سوسة التي استهال أ ن تق م للنايب العام للصن وق القلومي اليهلودي سلترازبور
مبلغا د ره  9آ الف فرن وهي لاي ات حف نامته بتاريخ  24جانفي .7126
لق التبر التيار التنقيحي المسألة اليهوديلة مسلألة دوميلة باألسلا

لل ل

كانل

ال و يللة مللن أهللم القضللايا التللي طرحتهللا المر يل ة و دل أصل رت سلسلللة بعنللوان ححهل

نحللن تونسلليونحح ص ل ر أول مقللال منهللا  71مللن ديسللمبر  7124ونحللن نعتبللر أن مقللاال
كه ا للى درجة كبيرة ملن الخهلورة أل نله يهعلن فلي هو يلة اليهلود التونسليين ،بل

أكثللر مللن ذل ل فهللو يضللي لللليهم الخنللاق ويمعلهلللم فللي مواجهللة م ل ماضلليهم

وحاضرهم ومستقبلهم .يقول صاحب المقال ححه نحن تونسيون ؟ «ه ا ما يقال وما
تؤكل ه النصلو

وملا تكللرره السللهات العموميلة ولكللن اليهلود أنفسلهم المعنيللين

بللاألمر مللا الوا يتسللاءلون إذا كللانوا أوال مللن رلايللا البللاي .إن لليهللود ألل

حل فللي أن

يعتبروا أنفسهم أجانب وأن يحولوا أناارهم باتماه فرنسلا التلي تسلتهي لللى األدل
أن تمنحهم دضاء لادال وتعهيهم المنسية للى أسس صحيحة».

لق دابل الن لب المسللمة بقيلادة الزيتلونيين ولللى رأسلهم الشليخ محمل صلالي

النيفر الحركات الرامية إلى معلادات الوحل ة الوطنيلة والقوميلة وال اليلة إللى التفردلة
بين أفراد األمة الواح ة بكثير من الح ر والص  .فبافضلافة إللى القضلايا الموكوللة

إليهم مث مقاومة االستعمار والفساد في السلهة والفقر واألمية ونشر الل ين .كلان
للى الشيخ وجمالته إب اء موادل

صلارمة ملن دضلايا ال تقل لهلورة مثل تمنليس

اليهلود والفكللر الصللهيوني الل ي ال يشللك لهلرا للللى الللبالد التونسللية فحسللب بل
للى األمة العربية.

/ 9الشيخ محم صالي النيفر ومشروله الفكري :
فللي هل ا العنصللر ال نللر ضللرورة للتعر يل

بالشلليخ اذ سللبقتنا فللي ذلل

كريمتلله

االستاذة أرو النيفلر وهلي أدل ر منلا لللى ذلل إال أننلي أستسلمحكم دبل الحل يث
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لن مشروله الفكلري فلي الودلوف لنل نقهلة هاملة وهلي نقهلة منهجيلة شلكل

لايق لا أمامنللا أثنللاء إ نمللا ه ل ه الم اللللة والمتمثلللة فللي ن ل رة المراج ل الخاصللة بتللاريخ
و إنما ات الشيخ ،وهو أمر مستنكر مقارنة بتاريخ الرج ونااالته ،حتى أننلا ال نمل

أثرا للح يث لن مشروله الفكري ودوره في الحركة النضالية ض االسلتعمار فلي
كاب التاريخ المعاصر أو كاب التاريخ في المناها ال راسية والمامعية ،وهو أملر فلي

ل ل تق يرنا ل ل ي ل لو إ للى الفللز ع ألن التللاريخ فللي نارنللا ح ل ث مكام ل وك ل ح ل ث

مكام ل حقيقللة .والحقللاي ال تقب ل التأو ي ل والتزيي ل  .اال أن كاابللة التللاريخ فللي
بالدنللا لاضللعة لمنه ل اف دصللاء والغربلللة وتسللليم األضللواء للللى ش صلليات دون
ألر وهو ما يمكن أن نسميه ححبتسييس التاريخحح.

إ ن االنامة المتعادبة للى البالد التونسية بصفة لاصة والبالد العربية بصفة لامة

سع باستمرار إلى تسيس تاريخ الفكر وتق يمه لألجيال الالحقة في الصلورة التلي
تاماشى مل ايل يولوجيتها وسياسلاتها لل ل
يملس في حضرة السلهان ،ك ل
الم ليللة السللرم ية بللين المثق ل

كلان اف دصلاء مصلير كل مفكلر ال

كانل لال دلة الشليخ بالسللهة تلل العال دلة

والسلللهان ،فللال لجللب إذ لللم نم ل ذكللرا لمفكللر

إسالمي مث الشيخ النيفر بين صفحات تاريخ البالد التونسية.

إن الكاابة المؤدلمة لتلاريخ تلونس المعاصلر لاصلة ملا بعل االسلتقال ل للم تبل إال

للى ملن يتماشلى فكلرهم مل السياسلة العاملة لللبالدذ فلال أثلر لشليو زيتلونيين فلي
دولة للمانية أو مفكرين دوميين في دولة الوح ة الوطنيلة (ولكلن الخلوفذ كل

الخوف أن ال يكون ل م ذكر أيضا في دولة ناامها إسالمي)

إن لملية طملس الحقلاي التلي تعلرض ل لا التلاريخ الشليخ النيفلر النضلالي لاصلة

فيما يتعلل بمودفله ملن التيلار الصلهيوني والقضلية القوميلة دليل دلاط لللى مكانلة

الرج ل وحجللم الخهللر ال ل ي كللان يشللكله للللى السلللهةذ والسلللهة هنللا ال تحم ل

م لوال واح ا ب هي متع دة ،فهي سلهة استعمارية فرنسية كانل تخشلى تلأثيره
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 ثقافتنا__________________________ 751



● ابتسام بن حفيصة

فلي الشللباب و دللوتهم للوحل ة القوميلة و الوطنيللة كملا كانل تخشلى تعامللله مل

األلمان وتحالفه معهم.

كما تمسل ت السللهة أيضلا ملن للال ل االحلتال ل النلازي الل ي كلان يأمل أن

يتحال

الشيخ فعال معه ويسان ه في تعبئة الشلباب ضل المحلور و فلي حلرب افبلادة

التي كان يشنها للى اليهود والتي رفضها الشيخ.

كما تمس ت السلهة أيضا في الحزب ال ستوري التونسي ال ي كان يخشى

شعبية الشيخ النيفر وجمعية الشبان المسلمين التلي فادل فلي أحيلان كثيلرة شلعبية

الحزب ،نارا ألن الواز ع ال يني كان أد ر للى تعبئة الشباب من الواز ع الوطني.

إذن كان السللهة متعل دة وأهل افها متباينلة لكلن المشلروع الفكلري للشليخ

النيفر ثاب وهو نصرة فلسهين والتص ي للصهيونية من لال ل الوح ة القومية أوال،

والوح ة الوطنية ثانيلة .ومقاوملة كل أشلكال االنشلقاق والتفردلة بلين أفلراد األملة
الواح ة بما فيهم األدلية اليهودية.

ومللن المهللم جل ا أن نبللين أن الشلليخ النيفللر رغللم معاداتلله الشرسللة للصللهيونية التللي

أطلل لليهللا اسللمه الهفل المل ل ه فننلله كللان يفصل تماملا بللين المسللألة الصللهيونية
والمسألة اليهودية ،وه ا ما يتجلى من لال ل كااباته ،إذ كان كثير التعلاط

مل

اليهللود التونسلليين ويعتبللر مسللألة انتمللايهم إ للى الللوطن مللن المسلللمات حتللى أنلله رفللض

التعامللل مللل األلمللان للللى لللالف غيلللره مللن الن بللة التونسلللية .إذ كللان يلل ر أن

سياستهم إجرامية ولنصرية إذ يقول الشيخ« :والواد أن األلمان للملوا اليهلود أللرف
تل ال ار التي دللنا فيها كانل ف ملة فيهلا أثلاث بللور لليهلود ألقلوا بله فلي الشلار ع

وسكنوها».

كمللا كللان مللن الن بللويين المسلللمين القال ي ل ال ل ين رفضللوا إدصللاء المممولللة

اليهودية من جمهورية ما بعل االسلتقال ل.وللى لكلس غيلره ملن الزيتلونيين الل ين
اتهمللوا المممولللة اليهوديللة بالخيانللة للللى التبللار أن ل للا صلللة بللالقو االسللتعمارية أبل
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الشيخ إال أن يكونوا جلزءا ملن الوحل ة الوطنيلة و يل كر فلي كاابله أن بورديبلة دل

سلأله دبيل االسلتقال ل «لنل ما نألل الحكللم ملاذا سلنفع مل اليهلود والنصللار »؟
فقل «ل م ما لنا ولليهم ما للينا».

لق كان الشيخ م ركا تماملا أن العماللة مل االسلتعمار للم تكلن حكلرا لللى

اليهود ب أيضلا لللى بعلض المسللمين ملن أصلحاب النفلو

الضلعيفة والل لي لللى

ذل ل أن دضللية التجنلليس التللي كللان للشلليخ فيهللا مودف لا صللارما وجريئ لا لللم تكللن

حكرا للى اليهود فحسب ب سار ع إلى التنادها ل د كبير من المسلمين.

إال أن الشيخ كان واضحا في مودفه من الصهيونية ومشرولها االسلتيهاني فلي

فلسلهين ،ويعتبلر أن الخهللر الصلهيوني سللواء كلان لللى الصللعي الل اللي أو للللى

الصع ي العربي ال يخر للن إطلار الحلرب الق يملة التلي يشلنها الغلرب لللى الشلرق،

وأن الكيان الصهيوني ليس إال ذل العنصر المريض الل ي زر ع فلي المسل العربلي

ليبقيلله لللليال إذ يقللول« :فمللاذا يسللمى بللربكم ه ل ا المعلللن لنلله ال ل ي يق ل ر افلللالم
العالمي أن يخفي وادعه من تشني وت بير ولم وما تقوم بله اليهوديلة فلي فلسلهينذ
ومن حرب النصار و إلوانهم األمريكان أليس ذل يمث ويمس ويمهر ويحم

رايللات الصلللبان» .لق ل رأ الشلليخ فللي الحركللة الصللهيونية فللي أه ل افها وغاياتهللا

امت ل ادا للحللروب الصللليبية التللي لرفهللا العللرب فللي السللاب إذ يقللول« :بنللي دللومي
و إلللواني أللنهللا سلللافرة ،حقيقيللة مفضللوحة ،فاضلللحة!! فلسللنا نق ل ر أن نقللول أن
الحللروب الصللليبية ماتل فللي غضللون أحقللاب ماضللية هل ا هللراءذ ودلللب للوادل بللين

الور ب هي حية ترزق دوية في لنفوانهاذ لايمة أركانها».

ل ل ل جن ل الشلليخ نفسلله و إلوانلله ممللن آمنللوا بمشللروله الفكللري للللى امت ل اد

مسلليرته النضللالية للتص ل ي لل هللر الصللهيوني وكللان التص ل ي كمللا أشللرنا للللى

صعي ين :صعي لملي وصعي ناري ،صعي ناري متجس في النقا التالية:
ل التعري

بالخهر الصهيوني وفضي أه افه وغاياتله واألطلراف التلي ت لمله ملن
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لال ل كااباته في الساحة المحلية والعربية.
لل تنمية الولي السياسلي لل

الشلباب وتعبئتله لممابهلة أي شلك ملن األشلكال

العنصرية واالستعمارية سواء كان االستعمار الفرنسي أو الكيان الصهيوني.

ل ل التركيللز لللى مفهللوم الوحل ة والعمل الممللالي وهللو صللب المشللروع الفكللري

للشيخ النيفر.

أملا لللى الصللعي العمللي فقل تمكلن الشليخ لاصللة ملن لللال ل جمعيلة الشللبان

المسلم ين أن يغلب العم للى القول فكان انما اتله تفلوق مقاال تله إذ اتخل جمللة
افجللراءات ال امللة فللي مجابهللة الخهللر الصللهيوني مللن ذل ل تمني ل الشللباب المسلللم

الل ين تاللراوح ألمللارهم بللين  21و  29سللنة للتهللوع للمقاومللة المسلللحة ضل الكيللان

الصهيوني.

ل إص ار فتاو تحرم التجنيس للمسلمين و تمرم تمنيس اليهود بالتبارهم جلزءا

من الوح ة الوطنية.

لل جمل التبرلللات لفايل ة المقاومللة العربيللة مللن لللال ل بيل دصاصللات لنوانهللا إ للى

نصرة فلسهين.

ورغم أهمية هل ه الخهلوات إال أنهلا كانل محاطلة بقبضلة أمنيلة مشل دة تحل

من فالليتها فكان االحتال ل الفرنسي يناصر الصهيونية و يتص
من ناحية ألر

لمن يهاجمها.

كان الحزب الحر ال ستوري التونسلي يترصل لهلوات الشليخ

ويحاصلرها مل لين فلي ذلل الخلوف ملن تقل م القضللية الفلسلهينية لللى حسللاب

القضية الوطنية!!
اخلامتة

دلللام الخهلللاب الفكلللري للشللليخ محمللل صلللالي النيفلللر لللللى مقاوملللة المشلللروع

الصللهيوني و سللعى إ للى الكشل

لللن طبيعتلله االسللتعمارية و العنصللرية ،و سللعى مللن
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للللال ل نشلللا فلللي جمعيلللة الشلللبان المسللللمين ثلللم ملللن للللال ل ترأسللله للمجللللة تعبئلللة

المماهير ولاصة الشباب لمواجهة نشاطات الحركة الصهيونية دال و لار البالد

التونسية .و د تع دت مااهر دلم الشيخ و جمالته للقضية الفلسهينية منل ب ايلة

الثالثينات ،و لم يتعارض تبنيه ل ه القضية مل القضلية الوطنيلة و مجابهلة االسلتعمار
الفرنسي ،إذ كان يعتبرهما وجهان لعملة واح ة.

وفللي الختللام حاولنللا مللن لللال ل تحلي ل ه ل ه العناصللر أن نتعللرف للللى حركللة

فكرية اجتماليلة و سياسلية كانل تاغلغل و تابللور فلي صللب الممتمل التونسلي .

حركللة م تلفللة فللي الفكللر وفللي األسلللوب و فللي الغايللات لللن المسللار العللام لبللادي

الممتم التونسي تمس ت من لال ل الصحافة اليهودية في تونس.
كمللا حاولنللا الكش ل

لللن شللبكة العالدللات الخارجيللة المتمثلللة فللي لالدللات

المممولات اليهودية في تونس بالقو االستعمارية ثم بالكيان الصلهيوني و بلبعض
األحلللزاب الصلللهيونية العالميلللة أو بعلللض المناملللات اليهوديلللة مثللل الرابهلللة افسلللراييلية
العالمية أما شبكة العالدلات ال الليلة فهلي تهلرح جمللة ملن العالدلات بلين اليهلود و
السلهة و بين اليهود و المسلمين في بع يها البسيم و الن بوي.
كما سعينا إلى دلراءة صلورة اآللر ،اآللر المختلل

فلي الفكلر و الل ين و العلرق

في المشروع الفكري و التربلوي للشليخ محمل صلالي النيفلر الل ي فصل فيله كليلا

بللين المسللألة الصللهيونية و بللين لال دللة المسلللمين بللاليهود فللي تللونس و ذلل مللن لللال ل

ترسيخ مفهوم التسامي ال يني و التركيز للى مفهوم الوح ة الوطنية.
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