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فل�سطني .ودائ��م��ا �ضمن م��ن��اورات مو�سوليني ،فقد طم�أن
�أثناء زيارته ليبيا بني  12و  21مار�س  1937اليهود ،ويف خطوة
مماثلة �أعلن نف�سه مدافعا عن الإ�سالم ،تلقى حينها «�سيف
الإ�سالم» هدية من قادة �إحدى القبائل الليبية .وي�أتي قرار
�إ�سداء اجلن�سية لليبيني ومنعها عن اليهود ،يف التا�سع من
يناير �سنة � ،1939ضمن �سل�سلة من املناورات ال�سيا�سية التي
اتخذها مو�سوليني.
كانت �سنوات ما بعد �صدور «القوانني العن�صرية» ع�صيبة
ع��ل��ى ي��ه��ود ل��ي��ب��ي��ا ،وت��ب��ع��ا للم�ستجدات اجل���اري���ة ان�سحبت
الإج�����راءات اجل��دي��دة على الطائفة ال��ي��ه��ودي��ة ،زاده���ا ح��دّة
حت��ول �شمال �إفريقيا �إىل حلبة لل�صراع ب�ين ق��وات املحور
واحللفاء ،انحاز فيها اليهود �إىل قوات الطرف الأخري.
الن�شاط ال�صهيوين وانخرام الوئام االجتماعي
ا�ستم ّر اال�ستعمار الإي��ط��ايل يف ليبيا � 32سنة ،م��ن 1911
�إىل  ،1943تخ ّللتها وحلقتها �أح��داث غريت جمرى �أو�ضاع
اجلالية اليهودية .يفرد لها امل�ؤرخ ثالثة ف�صول من كتابه.
ف��م��ع احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة وب��ح��ل��ول ال��ف��ي��ل��ق ال��ي��ه��ودي
ال��ت��اب��ع للجي�ش ال�بري��ط��اين بليبيا ���ش��اع حلم ال��ه��ج��رة �إىل
فل�سطني وا���س�� ُت��ع�� ّد للغر�ض ب�أن�شطة ثقافية واجتماعية
احتذاء بالتجارب ال�صهيونية يف فل�سطني .وعلى ما يو�ضح
توجهت �أنظار احلركة ال�صهيونية نحو ليبيا
روم��اين فقد ّ
لإن�شاء وطن قومي لليهود منذ عهد مبكر .التقى الزعيم
ال�����ص��ه��ي��وين ت���ي���ودور ه��رت��زل ق����ادة ي��ه��ود ليبيا ع��ل��ى �أر����ض
الق�سطنطينية �سنة  ،1892ح ّثهم حينها على امل�شاركة يف
الأن�شطة ال�صهيونية .ثم جرى تبادل املرا�سالت بني يهود
طرابل�س وبنغازي وامل�ؤمترات ال�صهيونية يف فيي ّنا بني 1900
و  .1904كان النظر للمنظمة ال�صهيونية ،من جانب يهود
ليبيا ،بو�صفها �أداة �أوروبية لرفع املظامل التي قد يتعر�ضون
لها ،ثم غدت و�سيلة لإدخال �إ�صالحات اجتماعية وحت�سني
�أو�ضاع اقت�صادية ،وما كان يُنظر �إليها ك���أداة �سيا�سية لبناء
دولة .هذا التغلغل ال�صهيوين املتدرج ،على ذكر امل�ؤرخ ،تدعّم
بزيارة هرتزل ليبيا يف غرة يناير  ،1904طاف خاللها مبدن
طرابل�س والزاوية وغريان وتغرنة حل�شد الأن�صار.
ومل يفت�أ هرتزل ،قبل وفاته� ،أن التم�س ال�سماح ب�إن�شاء وطن
قومي لليهود يف برقة ،من ملك �إيطاليا فيتوريو �إميانويل
الثالث ،تالها �سنة  1912ت�شكيل �أول تنظيم �صهيوين يف
ليبيا حت��ت ا�سم «�أورا في�سمحا» (ن��ور وم���رح) بقيادة �إيليا
النحاي�سي ،الذي اعترب �إحياء اللغة العربية حجر الزاوية
ال���ذي ينبني عليه االن��ب��ع��اث ال��ي��ه��ودي ،و���ش��ه��دت ال�سنوات
املمتدة ب�ين  1920و� 1930أن�شطة �صهيونية مكثفة داخ��ل
ليبيا ،ا�ستطاع ال�صهاينة من خاللها �إدخ���ال حت��وي��رات يف
التعليم التقليدي وخ��ل��ق تعبئة ثقافية وري��ا���ض��ي��ة وجمع
تربعات لفائدة ال�صندوق القومي اليهودي يف فل�سطني.
«القوانني العن�صرية» وحلول الفيلق اليهودي بربقة

بحلول ال��ع��ام  1937ح�صل حت ٌ
��ول يف ال�سيا�سة الإيطالية،
وب���د�أت حملة ت�ستعر �ضد اليهود يف ال�صحافة والإع�ل�ام.
ومل ت�أت �سنة  1938حتى �صدرت «القوانني العن�صرية» التي
حظرت على اليهود ارت��ي��اد امل��دار���س العمومية يف �إيطاليا
وليبيا واجلزر الإيجية ،تبعها منع الزواج على الإيطاليني
م��ن غ�ير اجلن�س الآري .وع��ل��ى م�ستوى �سيا�سي مت طرد
املنتمني ال��ي��ه��ود للحركة ال��ف��ا���ش��ي��ة ،ويف التعليم مت ع��زل
املر�سلني �إىل امل�ستعمرات .بلغ
كافة املد ّر�سني اليهود �شمل َ
التوتر �أوجه �أواخر الثالثينيات ومطلع الأربعينيات ب�إقامة
حمت�شدات لليبيني �ض ّمت كذلك عددا من اليهود يف جادو.
خ ّلفت تلك الأو���ض��اع �ضغوطات دولية لعبت فيه املنظمات
اليهودية العاملية دورا لل�سماح لليهود بالهجرة خارج ليبيا.
ومل ت�����أت ���س��ن��ة  1941ح��ت��ى ح��� ّل ب��ط�برق ال��ف��ي��ل��ق ال��ي��ه��ودي
ال��ت��اب��ع للجي�ش ال�بري��ط��اين ،م�����ص��ح��وب��ا مب���د ّرب�ي�ن ي��ه��ود.
مت ّثلت �أعمالهم يف افتتاح مدار�س لتعليم العربية و�إ�سداء
خ��دم��ات �صحية واج��ت��م��اع��ي��ة و�إن�����ش��اء مع�سكرات ت��دري��ب.
ول��ع��ب��ت م��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة ي��ه��ودي��ة م��ث��ل «امل����ؤمت���ر ال��ي��ه��ودي
العاملي» و»الوكالة اليهودية» و»اللجنة اليهودية الأمريكية»
و»اجلمعية الإجنليزية اليهودية» و»التحالف الإ�سرائيلي
العاملي» �أدوارا مهمة يف تبني ق�ضايا اليهود الليبيني دافعة
�إياهم للهجرة نحو �إ�سرائيل.
يف ال��ث��ال��ث وال��ع�����ش��ري��ن م���ن ي��ن��اي��ر  1943وع��ل��ى �إث����ر دح��ر
الإي��ط��ال��ي�ين م��ن ليبيا ح��� ّل حملهم ال�بري��ط��ان��ي��ون .فعلى
م���دى ق���راب���ة ن�����ص��ف ق���رن ���ش��ه��د ي��ه��ود ل��ي��ب��ي��ا ت��ب��دل ث�لاث
�سلطات :العثمانيون والإيطاليون والربيطانيون كل له
قوانينه و�سيا�ساته معهم .لكن مع مقدم الربيطانيني بات
يف �صف اليهود حليف موثوق �سواء يف الداخل الليبي �أو يف
طريق املهجر نحو فل�سطني .يف البدء كانت الهجرة مبادرة

ف��ردي��ة ث��م حتولت ب�ين  1949و � 1952إىل حمالت منظمة
وقانونية بو�صفها جتري حتت مراقبة االنتداب الربيطاين،
و�أثناء تلك الفرتة هاجر معظم يهود ليبيا تقريبا باجتاه
�إ�سرائيل و�إيطاليا ،لقيت �أثناءها اجلالية اليهودية عقب
�سقوط الفا�شية ترحيبا .لكن الفرتة الربيطانية يف ليبيا
تخللتها �أح����داث ب�ين ال��ي��ه��ود والأه����ايل مثل واق��ع��ة ،1945
�أوق��ع��ت انخراما يف العالقة ب�ين مكونات املجتمع الليبي،
تلتها �أحداث  1948التي جاءت حتت ت�أثري �إعالن قيام دولة
�إ�سرائيل .ال يح ّمل موري�س روماين يف هذه النقطة الطائفة
اليهودية م�س�ؤولية بتنكرها للوئام االجتماعي وك�أنه يربئها
مما ح�صل من �أحداث.
يتناول الف�صل الأخ�ير من الكتاب تداعيات ح��رب  67على
يهود ليبيا ،فقد تبقى �إىل ذل��ك العهد زه��اء خم�سة �آالف
يهودي� ،شملتهم موجة هجرة �ضمن �أزم��ة �سيا�سية �شاملة
حلت باملنطقة .وب��ان��دالع ث���ورة ال��ف��احت خلت ليبيا تقريبا
م��ن يهودها .لكن يف م��ن��اورة م��ن العقيد ال��ق��ذايف يف �أبريل
� 1993أعلن م�صاحلة مع يهود ليبيا� ،شملت من يعي�شون
داخل الأر���ض املحتلة وبد�أ احلديث عن تطبيع حمتمل مع
الكيان الإ�سرائيلي .ك��ان املخطط ي�شمل �إ���س��داء تعوي�ضات
للمت�ضررين من الهجرة تخللته دعوة للتزاور من اجلانبني.
وبالفعل ح�� ّل يف يونيو من العام  1993وف�� ٌد �ض ّم  192ليبيا
ب��ال��ق��د���س ال�����ش��ري��ف ل��ق��ي ح��ف��اوة م��ن قِ��ب��ل وزي����ر ال�سياحة
الإ�سرائيلي عوزي بارام .ر ّتب الزيارة حينها رافائيل فالح،
رئي�س جمعية اليهود الليبيني ب��روم��ا ،بالتن�سيق مع رجل
الأع��م��ال ال�سعودي ع��دن��ان خا�شقجي وي��اك��وف من��رود �أح��د
رج��ال الأع��م��ال اليهود .وانتهت ال��زي��ارة بجولة خاطفة يف
امل�سجد الأق�صى اعرت�ضت عليها منظمة التحرير وم�ؤ�س�سة
الأوق���اف بو�صفها زي��ارة تطبيع مع الكيان الغا�صب و�أُبعد
الوفد يف التو عن احلرم ال�شريف.
تتمثل �أهمية كتاب «يهود ليبيا :من التعاي�ش �إىل الرحيل» يف
حر�ص م�ؤلفه لبناء رواية تاريخية علمية يف مو�ضوع ح�سا�س
تطغى عليه الأح��ك��ام اجل��اه��زة .و�إدراك���ا من امل����ؤرخ موري�س
روم��اين لتناق�ض الرواية العربية والرواية ال�صهيونية يف
مو�ضوع هجرة اليهود ،حر�ص على انتقاد املزاعم والتقوالت
الطاغية يف املبحث ،م�سلطا ال�ضوء على الو�ضع اال�ستعماري
املهيمن وما �سببه من انخرام داخل بنى املجتمعات العربية،
وهو ما انعك�س �سلبا على �شرائحه الدينية املتنوعة.
----------------الكتاب :يهود ليبيا ..من التعاي�ش �إىل الرحيل
امل�ؤلف :موري�س روماين
النا�شر :كا�ستل فاكي (روما) «باللغة الإيطالية»
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يهود ليبيا من التعاي�ش �إىل الرحيل
عزالدين عناية *
«�سفْر اخلروج» ليهود البالد العربية هو �سفر مد َّون ب�شكل منقو�ص ،وهو و�إن حظي يف الأبحاث التاريخية والأنرثوبولوجية يف الغرب مبتابعة ،فهو ال يزال حقال
ِ
يتعداه �إىل تخ ّبط الكتابة العربية يف مو�ضوع اليهودية واليهود ،التي
مهجورا يف الدرا�سات العربية .لكن النق�ص يف هذا املبحث ال يقت�صر على هذا اجلانب ،بل ّ
َ
املعالة العلمية ،وقد كنّا �أف�ضنا يف احلديث عن ذلك يف م�ؤلف بعنوان «اال�ستهواد العربي يف مقاربة الرتاث العربي» �صدر عن دار اجلمل
مل ترتق �إىل م�ستوى
( .)2006ومو�ضوع ر�صد تراجع �أعداد اليهود يف بالد العرب والإحاطة ب�أ�سبابه وتداعياته هو �أحد املوا�ضيع التي ت�سود فيها رواية غائمة مفادها �أن الأمر عائد
بالأ�سا�س �إىل الهجران الطوعي والتهجري الق�سري ،يف حني �أن الأمر �أبعد من ذلك وتتداخل فيه جملة من العوامل اجلانبية.
كتاب امل�ؤرخ موري�س روماين ال�صادر بالإيطالية «يهود ليبيا :من التعاي�ش �إىل الرحيل» هو حماولة لتجاوز الر�ؤى االختزالية يف امل�س�ألة ،من خالل �سعي �صاحبه
لإعادة بناء الوقائع االجتماعية على �أ�سا�س وثائق الأر�شيفات وال�شهادات احلية بعيدا عن التقوالت والأحكام اجلزافِ .علما �أن موري�س روماين يهودي من
مواليد بنغازي ،منذ  1978يد ّر�س العلوم ال�سيا�سية ،من م�ؤلفاته« :حاالت يهود البالد العربية»« ،العامل الإثني يف ال�سيا�سة اخلارجية الإ�سرائيلية» و»قوى
التغيري يف ال�شرق الأو�سط»ّ � ،أ�س�س �سنة  1981مركزا متخ�ص�صا يف تاريخ اليهود ال�سيفاردمي.
كتابة تاريخ الهجرة اليهودية
يحاول الكتاب ت�سليط ال�ضوء على الدور الرئي�س لال�ستعمار
الإيطايل يف ذلك اخلروج ،م�شفوعا بتت ّبع ما كان يعتمل يف
ال�ساحة الدولية من �صراعات انعك�ست �آثارها على خمتلف
ال�شرائح االجتماعية� .إذ يقوم البحث على فكرة جوهرية
مفادها �أن رحيل ّ
�شق وا�سع من يهود بالد املغرب ح�صل حتت
�ضغط الفا�شية والنازية ال �سيما يف تون�س وليبيا .و�ضمن
ه��ذا الإط����ار ي�ستح�ضر امل�����ؤرخ �سل�سلة م��ن ال��وق��ائ��ع لدعم
فر�ضيته التاريخية .حيث يركز اهتمامه يف احلقبة الفا�شية
يف ليبيا ،متتبعا ال�سنوات املمتدة بني  ،1938تاريخ �صدور
ما يُعرف بـ»القوانني العن�صرية» يف �إيطاليا ،و 1967تاريخ
اندالع احلرب العربية الإ�سرائيلية وما خ ّلفته تلك الأحداث
من ا�ضطراب يف �أو�ساط اجلاليات اليهودية .مربزا كذلك
الدور الذي لعبته املنظمات اليهودية الأوروبية والأمريكية
يف تهجري يهود ليبيا ،وح�شد احلاملني للـ»عاليا» (الهجرة)
نحو �إ�سرائيل ،ناهيك عن الإجراءات التنظيمية والتعليمية
وال�صحية التي رافقت الرتحيل ،ثم يف مو�ضوع مت�صل يتتبع
الكاتب حجم اال�ستيعاب والإخفاق يف املجتمع الإ�سرائيلي
بعد مرور قرابة ن�صف قرن على الهجرة.
ي�سته ّل امل����ؤرخ كتابه ب�سرد تاريخ اليهود القدمي يف ليبيا.
�إذ ت��ع��ود م��وج��ات ال��ه��ج��رة �إىل �أم���د بعيد� ،أُواله����ا م��ع ن��زول
الفينيقيني باملنطقة ،تلتها موجة �أخرى �إثر هدم الهيكل يف
�أور�شليم مع نبوخذن�صر �سنة  586ق.م .كما يورد امل�ؤرخ وثائق
تتحدث عن حت ّول مدينة برقة �إىل منفى لليهود مع تيط�س
ال��روم��اين خ�لال 71م ،وه��و م��ا جن��د ل��ه ���ص��دى يف م��دون��ات
امل�ؤرخ فالفيو�س جوزيف .مل ي�شكل الفتح الإ�سالمي لليبيا
يف فرتة الحقة تهديدا لتلك الديانة ،وعلى العك�س لقيت يف
�أح�ضانه الأمان بو�صفها ملة من ملل �أهل الكتاب .توا�صل



ذل��ك الو�ضع �إىل غاية الفرتة العثمانية ،فمع �أواخ��ر عهد
الدولة العثمانية غ��دا  69من �أعيان اليهود الليبيني ،من
احلاخامات والق�ضاة وال�سفراء� ،ضمن املق َّربني من الباب
العايل ،وحظي �أتباع تلك الديانة ب��ـ 21بيعة و 21ي�شيفوت
(مدر�سة دينية) و 19بيتا لل�صالة تلبي حاجاتهم ال�شعائرية.
على م�ستوى تدوين تاريخ يهود ليبيا ،الذي يفرد له امل�ؤرخ
ف�صال على ح���دة ،ي���ورد �أن ذل��ك ب���د�أ م��ع ثلة م��ن امل���ؤرخ�ين
ج�� ّل��ه��م م��ن �أ���ص��ول ي��ه��ودي��ة ،م��ث��ل ح��اي��ي��م زي���ف ه��ار���ش��ب�يرغ،
و�شلومو دوف غوينت ،ومي�شال �أبيتبول .قدّموا من خالل
�أبحاثهم ح�صرا لأعداد اليهود ،حيث قارب العدد اجلملي يف
بالد املغرب يف حدود العام  1948ن�صف مليون ن�سمة� ،أدناه
يف ليبيا  36.000يهودي و�أعاله يف املغرب الأق�صى ،260.000
ف�ضال عن  140.000يف اجلزائر ،و  105.000يف تون�س .من
جانبه يعتمد امل�ؤرخ روماين تقارير ووثائق متعلقة بالطائفة
اليهودية ،حماوال من خاللها ت�سليط ال�ضوء على خمتلف
�أ���ص��ن��اف ال��ت��ن��اق�����ض��ات ال��ت��ي �أملّ����ت ب��اجل��ال��ي��ة م��ث��ل التعاي�ش
وال��ت��داف��ع ،واال���ض��ط��راب ال�سيا�سي واالزده����ار االقت�صادي،
والطابع التقليدي واملنزع احلداثي ،ف�ضال عن �آث��ار ظهور
القومية العربية واحلركة ال�صهيونية.
و ِوف����ق �إح�����ص��اء مل���ؤ���س�����س��ة «ال��ت��ح��ال��ف الإ���س��رائ��ي��ل��ي ال��ع��امل��ي»
( )Alliance Israelite Universelleورد �ضمن
الكتاب ،ك��ان يقطن  14.000ي��ه��ودي بطرابل�س �سنة 1903
و�ألفان ببنغازي ،يف حني توزع  4.480على املناطق املجاورة.
وقد كانت الطائفة اليهودية يف طرابل�س ت�ضم يف �صفوفها
جملة من العنا�صر الأجنبية ،حيث يورد القن�صل الإيطايل
ت��واج��د  79ي��ه��ودي��ا ه��ول��ن��دي��ا و 44من�����س��اوي��ا وق���راب���ة امل��ائ��ة
�إ�سباين ،بالإ�ضافة �إىل رعايا بريطانيني يهود قدموا من
منطقة جبل طارق و�آخرين من مدينة ليفورنو الإيطالية.

واجللي يف ما اع�ترى �أو���ض��اع اجلالية اليهودية ،مع مقدم
الإيطاليني ،ت�أثرها الوا�ضح ب�سيا�سة امل�ستعمر .فما �إن ح ّل
اال�ستعمار الإي��ط��ايل (1911م) حتى ه�� ّل��ل ال��ي��ه��ود ملقدمه
بو�صفه خمل�صا م��ن ن��ظ��ام امل��ل��ل العثماين .ودف��ع��ت �أج���واء
الدعاية �إىل التعلق ب�سراب التحرر ،على اعتبار ما �سيرتتب
عنه من حتديث للبنى االجتماعية املرتدية وما �سينعك�س
على �أو�ضاع اجلالية اليهودية .ودائما مع �سنوات اال�ستعمار
الأوىل ،فقد حاولت احلكومة الإيطالية «ط ْل َينة» يهود ليبيا
وجذبهم �إىل منوذجها احل�ضاري ،وحذا اال�ستعمار الإيطايل
حذو اال�ستعمار الفرن�سي يف �إغراء اليهود مبنحهم اجلن�سية.
الفا�شية ويهود ليبيا
ك��ان احل���دث الأب���رز ال���ذي ه�� ّز �إيطاليا بعد احل���رب الأوىل
م��ت��م�� ّث�لا يف ���ص��ع��ود ال��ف��ا���ش��ي��ة ،وه����و م���ا مل ي��ن��ح�����ص��ر �أث����ره
ب��ال��داخ��ل ب��ل ام��ت�� ّد �إىل امل�ستعمرات يف اخل���ارج .فقد اتخذ
النظام الفا�شي �إج����راءات �صارمة طالت �أو���ض��اع اليهود يف
امل�ستعمرات .يف مرحلة �أوىل بدت العالقة ودية ثم اجتهت
نحو التعقيد لت�شهد يف الأخري ت�أزما فعليا .ويف البدء جت ّنب
مو�سوليني ال�صدام مع اليهودية العاملية تفاديا لأية عواقب.
لكن ال��ب��اح��ث جيني ب��رن��اردي��ن��ي ي��ذه��ب يف حتليله لعالقة
الفا�شية بالال�سامية� ،إىل ت� ّأ�صل العداء لليهود يف الفا�شية
منذ ن�ش�أتها� ،إذ ميثل التناق�ض مع اليهود جوهرا ثابتا يف
الفا�شية ،بو�صفها �أيديولوجيا قومية ذات طابع �إمربيايل
على غرار مثيالتها من الأيديولوجيات القومية الأوروبية.
يفيد م��وري�����س روم���اين �أن التعامل الإي��ط��ايل م��ع اليهود،
وعلى خالف التعاطي الأملاين ،كان متقلبا ومراوغا .التقى
مو�سوليني عديد ال��ق��ادة ال�صهاينة ،مثل حاييم واي��زم��ان
وزئيف جابوتن�سكي وناحوم غولدمان وناحوم �سوكولوف،
و�أُبرمت االتفاقيات بني الطرفني لتي�سري هجرة اليهود نحو

