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تقديم

رغم كرثة علامء الزيتونة يف كل العهود وخاصة منذ منتصف القرن التاسع عرش، 

الكّتاب  السابقني، وأما  اعتامًدا عىل كتب  بالتدريس  يكتفون  كانوا  الغالب  فإنهم يف 

عندما  وحتى  الكتابة،  يتهّيبون  كانوا  لكأنهم  قلة،  كانوا  فقد  بينهم  من  واملؤلفون 

نتبينه  ما  وهذا  مخطوًطا.  فيبقى  بإنتاجهم ألنفسهم،  يحتفظون  ما  كثرًيا  فإنهم  يكتبون 

ترك  إذ  1889-1974م(  )1306-1394هـ/  النيفر  البشري  الشيخ محمد  تراث  من خالل 

تتعلق أساًسا مبسائل دينية، إىل  ما ال يقل عن عرش مخطوطات ذات أهمية متفاوتة 

األهمية  إىل  وبالنظر  نرشها؛  يسبق  مل  التي  املراسالت  من  وعدد  مذكراته  جانب 

بتحقيقها  يقوم  أن  النيفر  احميده  د.  أ.  حفيده  رأى  فقد  الوثائق،  هذه  تكتسبها  التي 

العريض.  للجمهور  وتقدميها 

إن مسرية الشيخ محمد البشري النيفر تتأطر ضمن ثالث دوائر متداخلة، وهي العائلة 

الفاعلة.  العضوية  أو  االنتامء  من  مستوى  منها  دائرة  كل  وتشكل  والوطن،  والزيتونة 

من  تنحدر  عريقة  عائلة  إىل  النيفر  البشري  محمد  الشيخ  ينتمي  األول،  املستوى  فعىل 

القرن  مطلع  إىل  تونس  بحارضة  استقرارها  ويعود  بالتصوف،  صلة  ولها  رشيفة  أصول 

العائالت  من  عدد  مع  باملصاهرة  االجتامعي  االندماج  يف  نجحت  وفيها  عرش،  الثامن 

باملعنى  علمية  عائلة  إىل  تجارية  عائلة  من  منها  جزء  يف  وتحولت  األخرى،  املدينية 

الديني للكلمة، ويف هذا اإلطار أنجبت هذه العائلة املاجدة عدًدا من القضاة واملفتني 

املعمور  الزيتونة  جامع  يشكل  الثاين،  املستوى  وعىل  والعدول.  واألمئة  واملدرسني 

مدرًسا  اشتغل  وفيه  العلمي  تكوينه  تلقى  ففيه  النيفر،  البشري  محمد  الشيخ  حياة  محور 
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الحراك  مع  تفاعل  فقد  األوسع،  الدائرة  وهي  الثالث  املستوى  عىل  أما  وإماًما.  وموثًقا 

شكلت  التي  التجنيس  أحداث  خالل  الثالثينيَّات  مطلع  من  مبكرة  فرتة  يف  الوطني 

الشعبية.  بالجامهري  وطنية صاعدة  قيادة  فيها  التحمت  مناسبة 

كبار  من  لعدد  مجاياًل  كان  النيفر  البشري  محمد  الشيخ  بأن  كذلك  نضيف  أن  بد  ال 

وُتشبه  عاشور،  ابن  الطاهر  ومحمد  جعيط  عبد العزيز  أمثال  من  الزيتونة  جامع  أعالم 

التدريس  يف  اشتغل  فقد  مدينية،  أصول  من  أمثاله  املشائخ  من  العديد  مسرية  مسريته 

ترشيح  مبدرسة  درس  كام  عاًما،  الخمسني  تفوق  ملدة  أي   1905 منذ  األعظم  بالجامع 

املعلمني واملدرسة الصادقية، وتوىل اإلمامة وخاصة منها إمامة جامع الزيتونة، واإلفتاء 

والتوثيق.  والعدالة  والقضاء 

أن  النيفر  البشري  محمد  الشيخ  استطاع  الزيتونيني،  من  معارصيه  من  العديد  ومثل 

يتواصل مع عدد من علامء الدين ورموز الحركة اإلصالحية خاصة يف املرشق العريب، 

التي  املنار  مجلة  صاحب  رضا  رشيد  محمد  الشيخ  راسلهم  أو  ناقشهم  من  أبرز  ومن 

األزهر يف  إمام جامع  الحسني  الخرض بن  والشيخ محمد  التونسية،  السوق  كانت تصل 

العلمني  هذين  حول  جديدة  جوانب  املذكرات  هذه  وتتضمن  عبد النارص.  جامل  عهد 

العلامء املعارصين. وحول غريهام من 

ولعل من أهم ما تضمنته مذكرات الشيخ محمد البشري النيفر ما يتعلق بدوره خالل 

السنوات األوىل من االستقالل، وهي فرتة عرفت تحوالت كربى يف تاريخ بالدنا. ذلك 

قد   ،1956 سنة  استقاللها  عىل  تونس  فيها  أحرزت  التي  املتوترة  الداخلية  الظروف  أن 

هيأت ملعركة جديدة جاءت تحت عنوان »الخروج من التخلف«، وتم يف أتونها الحّت 

معها  التعامل  وقع  التي  الزيتونية  النخبة  من  مس  ما  وهو  التقليدي،  املجتمع  بنى  من 

النظر  الزاوية ميكن  الوطني. ومن هذه  التحرر  أنها كانت طرًفا منهزًما يف معركة  كام لو 

إىل عدد من القرارات التي اتُّخذت خالل األشهر األوىل من االستقالل ومن بينها إلغاء 

الشخصية.  األحوال  القضاء ومجلة  األوقاف وتوحيد 

وما يجب مالحظته أن تلك القرارات ال تندرج ضمن القطيعة وإمنا ضمن االستمرارية 

وجدت  الثقافية،  الهيمنة  إىل  أهمية  تعطي  التي  فرنسا  أن  ذلك  االستعامرية،  الفرتة  مع 



11

والحضارية،  الثقافية  للمقاومة  أيقونة  يشكل  الذي  الزيتونة  جامع  التونسية  الساحة  يف 

فسعت دامًئا إىل تهميشه والتضييق عليه، واستمرت عىل ذلك دون تراٍخ، حتى ملا جاء 

دون  بسهولة  عليها  اإلجهاز  سهل  ما  وهو  الوهن،  من  درجة  الزيتونة  بلغت  االستقالل 

ردود أفعال قوية. 

مبارشة  اتخذت  التي  اإلجراءات  بسبب  ترضروا  قد  الزيتونيني  أن  فرغم  وبالفعل 

وداخل  االجتامعي  وزنهم  تعكس  كتلة  صفوفهم  يف  تتشكل  مل  فإنه  االستقالل،  بعد 

يف  والتأثري  وآرائهم  مواقفهم  عن  للتعبري  بينهم  فيام  التنسيق  إىل  يسعوا  ومل  النخبة، 

تكشف  ووثائقه  النيفر  البشري  محمد  الشيخ  مذكرات  أن  إال  للدولة.  الرسمية  التوجهات 

الزعيم الحبيب بورقيبة يف محاولة  القرار وعىل رأسهم  عن اتصاالته شخصًيا بأصحاب 

هذه  خالل  من  نتبني  كام  اتخذها.  التي  القرارات  عن  ثنيه  ورمبا  توجهاته  عىل  للتأثري 

وإمنا  أيًضا  هم  يصمتوا  مل  الذين  اآلخرين  الزيتونيني  املشائخ  بعض  وجود  املذكرات 

يتعلق  فيام  العايت  الدولنة  لتيار  املعارضة  مواقفهم  لهم  وكانت  طريقتهم،  عىل  قاوموا 

أساسية.  بصفة  يعنيهم  الذي  الديني  بالشأن 

يتدخل  يك  والجرأة  الشجاعة  ليجد  كان  ما  النيفر  البشري  محمد  الشيخ  أن  واألكيد 

اهتم  فقد  االستعامر،  مقاومة  يف  والعائيل  الشخيص  ماضيه  لوال  املسؤولني  كبار  لدى 

وسجلوا  وطني،  موقع  من  العام  بالشأن  أخرى  مدينية  عائلة  أي  من  أكرث  النيفر  آل 

العرشينيات، واستمر ذلك إىل ما  الوطنية عىل األقل منذ مطلع  الساحة  حضورهم عىل 

بعد االستقالل، وقاموا أثناء ذلك بدور كبري يف أحداث التجنيس يف ربيع 1933، عندما 

وكان  الفرنسية،  بالجنسية  التونيس  تجنس  بحرمة  نفسه  النيفر  البشري  محمد  الشيخ  أفتى 

للسلطات  املاملئة  الفتوى  من  والحط  الشعبي  الحراك  إذكاء  يف  دورها  الفتوى  لهذه 

العنارص  من  عدد  النيفر  آل  من  برز  ثم  الرشعي.  املجلس  أصدرها  التي  االستعامرية 

والشبايب  والثقايف  االجتامعي  الحراك  التي ساهمت يف  الزيتونية  الساحة  النشيطة عىل 

الوطنية.  السياسية  الساحة  الديني ويف  والرتبوي، فضاًل عن دورها 

فلم يصمت  النيفر  البشري  للشيخ محمد  تاريخيٍة  كل ذلك شكل أسَس رشعيٍة 

أو  نصائح  قالب  يف  رأيه  أبلغ  وإمنا  االستقالل،  بعد  آخرون  كثريون  فعل  مثلام 
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ما  وهو  الوطنية،  الدولة  بقيادة  يومئذ  املاسك  بورقيبة،  الحبيب  إىل  التامسات 

تتجاوزهام  الرجلني  بني  العالقة  أن  رغم  والزعيم«،  »العامل  الكتاب  عنونة  يربر 

إىل آخرين من رجال الدولة مثل السادة الباهي األدغم وأحمد املستريي والطيب 

املهريي من جهة، ومن جهة أخرى دائرة العلامء عىل غرار املشائخ محمد العزيز 

املذكرات  هذه  فإن  وبالفعل  النيفر.  وإبراهيم  عاشور  الطاهر بن  ومحمد  جعيط 

من  مغموًرا  بقي  جانًبا  وتكشف  الدائرتني،  هاتني  بني  العالقة  بتلمس  لنا  تسمح 

من  وإمنا  ألصحابها،  الفردي  الخالص  أجل  من  تكن  مل  التي  الزيتونية  املقاومة 

املجموعة ككل.  أجل 

يتضمن هذا الكتاب رسائل مل يسبق نرشها موجهة إىل الزعيم بورقيبة أو صادرة منه 

التدخل بشأنها،  التي رأى رضورة  النيفر تتعلق ببعض املسائل  البشري  إىل الشيخ محمد 

دينية،  للوقف صبغة  أن  قائاًل »ال يخفى عليكم  إليه  إذ كتب  األوقاف؛  بينها مسألة  ومن 

التي  سياسته  يف  امليض  عن  الزعيم  ليثني  يكن  مل  ذلك  أن  إال  به«،  االحتفاظ  فيجب 

من  وكان  العرص.  ومواكبة  التحديث  شعار  تحت  ومتريرها  املجتمع  دولنة  إىل  تهدف 

الشيخ عن محاوالته. يتوقف  أن  الطبيعي حينئٍذ 

كام تكشف مذكرات الشيخ محمد البشري النيفر أن الوسط الزيتوين مل يكن متجانًسا 

واألساتذة  الطلبة  بني  ليس  أحياًنا،  التنافر  وحتى  التنوع  يسوده  كان  وإمنا  منسجاًم  وال 

القادمني  بـ»اآلفاقيني«  يسمى  كان  ما  بني  أو  السابقة،  العقود  يف  الحال  عليه  كان  كام 

العهود  مختلف  يف  تشّقه  كانت  وإمنا  الحارضة،  أبناء  من  و»البِْلِدّية«  البالد  دواخل  من 

فئوية  مطالب  عىل  االتفاق  دون  يحول  مام  مختلفة  وجيليٌة  وعائليٌة  مذهبيٌة  انتامءاٌت 

العهد االستعامري  الصعيد تجربة سابقة يف  لهم عىل هذا  أو مواقف واحدة، ومل تكن 

وبالتايل مل يكن ذلك ممكًنا بعد االستقالل. 

باستمرار  عرفت  التي  الطالبية  الحركة  أن  الزيتونيني  موقف  إضعاف  يف  زاد  ومام 

نحو  اتجهت   ،1910 ربيع  من  بداية  قرٍن،  نصَف  ميتّد  مدى  عىل  ومطالبها  كفاحها 

أن  باالنحسار، وبعد  الزيتوين  التعليم  أن ُحكم عىل  بعد  بعد االستقالل  الرتاجع مبارشة 

َش مشائخهم أو ُأبعدوا  تم استيعاب خريجي الزيتونة يف الوظيفة العمومية. يف حني ُهمِّ
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عن وظائفهم، بسبب التقدم يف السن أو لعدم مساندتهم للسلطة. وإىل هذه الفرتة تعود 

النيفر ملذكراته. البشري  محمد  الشيخ  كتابة 

يف  الوطنية  بالدولة  وعالقتها  التقليدية  النخبة  الضوء عىل  تلقي  املذكرات  هذه  إن 

إليها  أضاف  أن  بعد  وتقدميها  تحقيقها  يف  النيفر  أحميده  أ.د.  وفق  ولقد  سطوتها؛  فرتة 

التونسية  املكتبة  يرثي  الذي  الكتاب  هذا  النتيجة  فكانت  املكملة؛  الوثائق  من  عدًدا 

محمد  الشيخ  تركها  التي  املخطوطات  مجموعة  نرش  يتبعه  أن  راجني  عموًما،  والعربية 

الزيتونة. الذي شهد غروب جامع  الزيتوين  للجيل  النيفر وفاء  البشري 

الله محمد ضيف 
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