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مقدمة
يواجه العامل اإلسالمي يف املرحلة الراهنة حتديات عديدة وأزمات
خطرية تهدد وحدة دوله وأمنها وعقيدتها وفكرها وقيمها وسائر مكونات
هويتها ومقومات وجودها ؛ بدعوى مقاومة اإلرهاب الذي ينسب ظلم ًا
وعدواناً للدين ،أو حبجة حماربة التخلف الذي تتخبط فيه ،والذي تكمن
أسبابه احلقيقية ،ليس يف التمسك بهذا الدين وتراث األمة الثقايف
واحلضاري األصيل ،ولكن يف عوامل أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية،
ويف سوء تدبري هذه العوامل.
وإذا كان هذا اهلجوم يف معظمه موجهاً من طرف خصوم اإلسالم
وأعداء األمة املكشوفني واملقنعني ،فإن بعضه تتواله فئات من أبنائها
يَزعمون الدعوة إلصالح األوضاع .إال أنهم ال يرون هذا اإلصالح إال بالتخلي
عن دعائم الذات من لغة ودين وتراث وقيم وتاريخ عند بعضهم ،أو بإعادة
النظر يف كل ما هو مقدس يعتربون مراجعته اجلذرية ضرورية ملالءمته مع
الواقع وحداثة العصر عند آخرين .وقد يصل األمر عند بعض جهاهلم
املتهورين إىل تدنيس أماكن العبادة والعبث باملصاحف والتجين على شخص
الرسول  وسريته ،وما إىل ذلك من تصرفات إجرامية هوجاء تتم جهارًا
باسم النقد الذي يُتيحه هلم فهمهم املنحرف حلرية الرأي والتعبري.
وعلى الرغم من أني أعترب احلاجة ماسة وملحة إىل القيام بنقد ذاتي،
موضوعي ونزيه ،لتصفية تراثنا وتارخينا وتديننا كذلك من كل الشوائب
9

اليت علقت بها كلها ،منذ ظهر خالف املسلمني األوائل حول مشكل احلكم،
واليت ما زالت لألسف حاضرة يف كتبنا وتقاليدنا وسلوكنا ،فإن ذلك ال يعين
جلد الذات وجتريدها من عناصرها األساسية ،وإبعادها عن اختياراتها
التارخيية ،العميقة واملتجذرة ،واملؤكدة إلسالمنا –حنن املغاربة على سبيل
املثال -وانتمائنا إليه يف وسطية واعتدال وتسامح ،باعتباره اجلامع لكل
املذاهب والتيارات السنية والشيعية وغريها ،ال جمال فيه للتعدد والتنوع؛
إذ هو واحد يف مرجعياته ومصادره األساسية ،أي يف ثوابته اليت أمجعت
عليها األمة ،واليت أتاحت للمتكلمني واألصوليني والفقهاء إمكانية
االجتهاد يف بعض املسائل اليت كانت –وما زالت -تستوجب هذا االجتهاد
وما أنتج من مذاهب.
*** *** ***
ومن ثم ونتيجة للخالفات اليت عاناها وما زال يعانيها املسلمون حبدة
وشدة يف خمتلف اجملاالت ظهرت اختيارات كانت بالنسبة للمغرب تتلخص
يف العقيدة األشعرية واملذهب املالكي والتصوف السين .ويف تآلف وثيق بني
الدين والسياسة ،عملت إمارة املومنني –كنظام للحكم -منذ نشأة الدولة
اإلسالمية يف عهد األدارسة –وحتى اآلن -على حفظ هذه االختيارات
ومحايتها من أي دخيل؛ إذ بها دعم املغرب كيانه الوطين ،بل جتاوز حدوده
ليشع بتلك االختيارات على أقطار إفريقية شقيقة وصديقة ،عربت باستمرار
عن متسكها بها ،وقوت من خالهلا عالقتها باملغرب ؛ وال سيما يف هذا العهد
الزاهر الذي أقام فيه جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل ،عرب زياراته
املتكررة ومشاريعه التنموية املتعددة ،جسوراً متينة مع تلك األقطار ،بفضل
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سياسته احلكيمة ورؤيته الصائبة ملستقبل القارة اإلفريقية ،وملشاكل األمة
اإلسالمية والعامل بأسره.
ويف هذا اإلطار ،سبق أن نشرت بعض الدراسات الرامية إىل تقديم منظور
شخصي للتجديد واإلصالح .ثم تسنى لي أن أشارك يف ملتقيات وندوات
أكادميية عنيت بتناول مجلة من هذه املشاكل ومناقشتها؛ مما تربزه العروض
اليت منها ما يضمه هذا الكتاب .وهي:
- 1املسلمون والسياسة( :أسباب اخلالف وجتلياته).
- 2السرية النبوية بني احلقائق املوثقة والتأويالت املزيفة (حدث
وفاته  ومشكل تأسيس الدولة واخلالفة).
- 3املغرب وإفريقيا من التعاون السياسي والتضامن االقتصادي إىل
تقوية الروابط الدينية التارخيية بفاعلية متجددة.
- 4أهمية املذهب املالكي ودوره يف تشكيل هوية املغرب وتثبيت
الوحدة الوطنية.
- 5دور علماء الصحراء املغربية وأدبائها يف تثبيت الوحدة الوطنية.
- 6ترمجة العرضني األخريين إىل الفرنسية واإللجليزية؛ يف املركز
املغربي متعدد التخصصات للدراسات االسرتاتيجية برئاسة الصديق العزيز
األستاذ البحاثة الدكتور عبد احلق العزوزي وكانا نشرا يف (الدليل املغربي
لالسرتاتيجيات والعالقات الدولية 1الذي يصدرهذا املركز.
1

- annuaire marocain de la stratégie des relations internationales .
Moroccan yearlook of strategy and international relations. (2012-2013) L. HormattanParis.
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وإني إذ أنشر تلك العروض يف هذا الكتاب ،ألود أن جتد بعض
الصدى ،إلبداء الرأي ،سواء بالتأييد أو النقد.
واهلل من وراء القصد.
الرباط ،يف  98ربيع الثاني 9483هـ
املوافق  97يناير 7194م

عباس اجلراري
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املسلمون والسياسة:
أسباب اخلفال ولجلياه *

* أصل هذا العرض حديث قدم ارجتاالً بأكادميية اململكة املغربية
يف إطار أحاديث اخلميس
(اخلميس  8رجب 1435هـ=  8مايو 2114م)
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هذا املوضوع الذي أقرتحه على حضراتكم دفعين إليه أمران اثنان:
أما األمر األول ،فهو انشغال الناس اليوم يف العامل بأسره ،وال سيما يف
الغرب مبوضوع السياسة والدين ،مع الرتكيز على اإلسالم.
وأما األمر الثاني ،فهو الواقع احلالي الذي يعيشه املسلمون على
العموم ،والعرب على اخلصوص؛ هذا الواقع املطبوع بالتمزقات واالنقسامات
واألزمات واحلروب املدمرة.
لذلك ارتأيت أن أنظر يف هذا الواقع من خالل التاريخ ،أو إىل التاريخ
من خالل الواقع ؛ مع أن هذا املوضوع بالنسبة لي شخصياً ،كنت منتهياً منه
قبل نصف قرن ،حني اشتغلت بقضية املذاهب وقضية السياسة وما يتصل
بهما سواء يف التدريس أو التأليف .لكن هذه الظروف اجلديدة اليت لجتاز
اليوم هي اليت جعلتين أقرتح أن أثري معكم ولو يف حديث مرجتل بعض
األفكار بهذا الصدد.
سيقول قائل ملاذا املسلمون وليس اإلسالم؟
اجلواب أننا نتحدث عن االحنراف وعن إثارة اخلالف ،وهي مسألة
ليست يف اإلسالم ،ولكن يف املسلمني .لذلك اقرتحت العنوان كما يلي :املسلمون
والسياسة ،ألنهم هم الذين اختلفوا ،وهم الذين وقعوا يف ما وصلوا إليه.
أما اإلسالم ،فهو دين ودنيا .أي أنه عقيدة وشريعة ومنهاج حياة،
إلصالح أحوال الناس .سيقول بعض الباحثني إن اإلسالم ينبغي أن يبقى
جمرد دين ،وإن إصالح أحوال الناس وما يتصل به من شأن عام ينبغي أن
يبقى خارج الدين ،وأن تهتم به السياسة .وإذا كانت هذه السياسة جزءاً من
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العملية اإلصالحية اليت ترمي إىل تسيري اجملتمع وفق مصاحله ،فإنها
جزء ،بل يف صميم ما يدعو إليه اإلسالم وما يقوم به .وسيقولون كذلك إن
الغرب مل ينهض إال بعد أن نَحَّى الدين عن شؤون الدولة .واحلقيقة أنه
نهض بإقراره الدميوقراطية واملساواة والعدالة االجتماعية والتعليم النافع
والبحث العلمي املتطور واعتماد فكر إصالحي مؤسس على احلرية والعقل.
*** *** ***
حني ننظر يف اإلسالم ،وبعض املبادئ اليت ميكن أن نستخرج منها
القواعد أو املبادئ السياسية ،لجد أنها تنطلق من التوحيد.
معنى التوحيد؟ هو أن اهلل تعاىل هو احلاكم ،وهو صاحب األمر.
نعم إن لفظ السياسة مل يرد يف القرآن ،ولكن ورد لفظ "األمر"﴿ ،ليس
لك من األمر شيء﴾﴿ ،1يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي
األمر منكم﴾.2
األمر هنا هو احلكم ،بل إنا لجد لفظة احلكم أيضاً واردة يف القرآن
بصيغ خمتلفة﴿ :إن احلكم إال هلل﴾ ، 3ونقرأ ثالث آيات متتابعة يف سورة
املائدة ﴿ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون﴾﴿ ،4ومن مل
1
2
3
4

سورة آل عمران –اآلية 973
سورة النساء –اآلية 99
سورة األنعام –اآلية 94
سورة املائدة –اآلية 44
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حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الظاملون﴾ ﴿ ،1ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل
فأولئك هم الفاسقون﴾.2
إذن ،فهذه املصطلحات موجودة انطالقا من مبدإ التوحيد ،أي أن
اهلل تعاىل هو احلاكم ،واإلنسان إمنا هو مستخلف يف هذه احلياة لتدبري
إرادة اهلل.
مبدأ آخر هو العدل ،القرآن مليء باحلديث عنه وما يتصل به:
﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾﴿ ،3إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان﴾ ،4هذا عنصر
ثان وهو العدل.
ثم هناك عنصر ثالث ،وهو مبدأ أساسي يف تسيري شؤون السياسة
وشؤون الدولة وهو الشورى.
الشورى هي ما ميكن أن نقاربه بالدميقراطية مبفهوم من املفاهيم
احلالية﴿ ،وأمرهم شورى بينهم﴾﴿ ،5وشاورهم يف األمر﴾ ،6بل هناك سورة
كاملة امسها سورة "الشورى" ،هذا مبدأ آخر.

1
2
3
4
5
6

'' '' '' '' –اآلية 49
'' '' '' '' –اآلية 44
سورة املائدة –اآلية 3
سورة النحل –اآلية 81
سورة الشورى –اآلية 83
سورة آل عمران –اآلية 993
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ثم هناك احلديث عن البيعة .وقد ورد احلديث عن بيعتني يف القرآن
الكريم:
- 1بيعة النساء– ،وبها بايعه الرجال كذلك -وأضيفت إليهن ،إذ كن
يردن أن يهاجرن مع النيب  من مكة إىل املدينة ﴿ :يا أيها النبئ إذا
جاءك املومنات يبايعنك على أال يشركن باهلل شيئا وال يسرقن وال يزنني وال
يقتلن أوالدهن وال ياتني ببهتان يفرتينه بني أيديهن وأرجلهن وال يعصينك
1
يف معروف فبايعهن واستغفر هلن اهلل﴾
.

- 2بيعة الشجرة ،ألنها وقعت حتت شجرة كان يستظل بها الرسول
عليه السالم﴿ :إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهلل يد اهلل فوق أيديهم ومن نكث
فإمنا ينكث على نفسه ومن أوفى مبا عاهد عليه اهلل فسنوتيه أجراً عظيماً﴾.2
وبتأمل هاتني البيعتني وما تقتضيهما ،لجد أن املكونات السياسية
ومقومات قيام الدولة الدميوقراطية موجودة يف القرآن.
لكن هذه املبادئ وهذه األسس حتتاج إىل من يعي حقيقتها ويدرك
أبعادها ،وإىل من يطبقها ويسهر على هذا التطبيق.
*** *** ***
هنا ،حني نبحث عن الذين طبقوا هذه التعاليم واملبادئ اإلسالمية،
لجد أن هناك حقبتني أو مرحلتني:
1
2

سورة املمتحنة –اآلية 97
سورة الفتح –اآلية 91
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املرحلة األوىل هي اليت بدأها النيب صلى اهلل عليه وسلم ،حني أسس
الدولة اإلسالمية يف املدينة.
حنن نعرف أن العرب كانوا يف جاهليتهم يشكلون جمموعة من
القبائل ،هلم ثقافتهم وآدابهم وفنونهم وهلم اتصاالتهم ومصاحلهم مع
جريانهم اخل  ...ولكن مل تكن هلم دولة .كانت القبيلة هي األساس .والناس
يدينون لقبائلهم .إذن ،ألول مرة سيؤسس الرسول  الدولة يف املدينة،
وسيكون هو رئيس هذه الدولة.
طبعاً ،سرية الرسول ال حتتاج إىل أن نتحدث عنها .ولكن النيب ،
حني اقرتبت وفاته مل حيسم يف قضية اخلالفة ،أي أنه مل يوص ألحد
باخلالفة ،ومل يكتب وصية بها .ومع ذلك ،ذكر العلماء أن نصب اإلمام بعد
وفاته  واجب باإلمجاع وبالعقل كذلك ،حتى تتسنى إقامة احلدود وسد
الثغور وجتهيز اجليوش وحفظ بيضة اإلسالم ،وحتى تتحقق الضروريات
وكل ما حيتاجه املسلمون ويقيهم الفنت.
ومع ذلك ،فهناك من يقول إنه ترك املسلمني يتخبطون ،واحلقيقة أن
هذه حكمة كبرية إذ مل يفرض رأياً يتصل مبن ميكن أن خيلفه .لكن هناك
بعض األحاديث وبعض األعمال اليت قد تفيد بأنه كان يشري أو كان ينوي أن
يوصي ألحد الصحابة.
مثال يقال إنه يف مرضه  وهو يتوجع ،طلب أن يُؤتى مبا يُكتب به
أو أمر بكتابة شيء ،حتى ال يضل الناس بعده .وهكذا يقول البعض ممن
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حتمسوا هلذه الفكرة .لكن عمر بن اخلطاب  قال" :ال ،النيب 
يتوجع ،ال نزعجه بشيء من هذا" .إذ ذاك مسعهم النيب  فقال هلم:
"قوموا" .هذه مسألة .وتذكر بهذا الصدد أحاديث كثرية ،منها ما أخرجه
مسلم وأمحد عن عائشة  أنه  قال هلا" :ادعي لي أباك وأخاك حتى
أكتب كتاباً ،فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل :أنا أوىل ويأبى اهلل
واملومنون إال أبا بكر".
على أن هناك أحاديث أخرى تشري إىل أنه كان ال يريد أن يستخلف.
فقد أخرج البزار عن حذيفة واحلاكم يف "املستدرك" أنهم قالوا" :يا رسول
اهلل أال تستخلف علينا" قال" :إني إن استخلفت عليكم فتعصون خليفيت
ينزل عليكم العذاب".
مسألة أخرى وهي ختص بعض الذين يتحمسون لعلي وللشيعة.
يقولون إنه  كان يشري بأن عل ّياً  ينبغي أن يكون اخلليفة بعده" .من
كنت مواله فعلي مواله ،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه"" ،علي مين وأنا
منه ،وهو ولي كل مومن بعدي" .لكن هذا كله ورد يف سياق غري موثق وال
مؤكد .فقد تويف النيب  ،ومل يرتك الوصية ألحد.
تقول السرية إنه حني تويف  ،اجتمع الصحابة يف مكان يسمى
سقيفة بين ساعدة .اجتمعوا ومل يكن معهم سيدنا علي  ألنه كان مشغوال
بدفن النيب  .وكان معه الزبري وطلحة والعباس رضوان اهلل عليهم.
اجتمعوا وقدموا بعض االقرتاحات .قال بعضهم" :يكون األمري من
املهاجرين ،وعارضهم من رأى أن يكون من األنصار" .وقال آخرون " :يكون
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أمري من املهاجرين ،ويكون أمري من األنصار" .وقال غريهم" :يكون أمري من
بيت الرسول  ."وهذه كلها اقرتاحات مل ترق الصحابة .وتقدم أبو بكر
الصديق  واقرتح أن يتوىل اخلالفة أحد االثنني ،إما عمر وإما أبو عبيدة بن
اجلراح ؛ وهما رضي اهلل عنهما من كبار الصحابة .لكن عمر  سارع فرشح
أبا بكر  .وطبعاً مكانة أبي بكر من رسول اهلل  ومواقفه يف الدعوة ويف
اجلهاد كانت معروفة .وهلذا مل يكن هناك أي غبار على شخصيته ،فتوىل
اخلالفة ،إال أنه مل يستمر طويال ألنه توالها يف السنة احلادية عشرة وتويف يف
السنة الثالثة عشرة .لكن املسلمني ظلوا دائما حياولون أن جيتهدوا يف قضية
اخلالفة .وقد بايعه كذلك الذين كانوا مشغولني بدفن الرسول  ،وإن اعتربوا
أنفسهم قد أُخِّروا عن املشورة وكانوا يرغبون يف أن تكون هذه املشورة تامة.
مهما يكن ،فأبو بكر  ،حتى ال يتكرر اخلالف كتب العهد لعمر
 ،أي أنه هو الذي خيلفه .وخالفة عمر  كذلك ال غبار عليها .يقال
أيضاً يف أخبار هذا التعيني بأن أبا بكر  ،وهو يُملي وصيته –أغمي عليه
يف الوقت الذي كان يشري بكتابة اسم من سيخلفه -وكان الذي يكتب هو
عثمان بن عفان  .فخوفاً من أن حتدث فتنة ،سارع عثمان وكتب اسم
عمر من تلقاء نفسه .مل يلبث أبو بكر أن أفاق من إغمائه ،فوجد أن عثمان
كتب اسم عمر ،ففرح بذلك وأشاد بعثمان وقال له" :إنك واهلل هلا ألهل
ولكنك كتبت ما كنت أريد".
إذن ،توىل عمر  بعهد مكتوب .هذه كلها اجتهادات للتغلب على
مشكل اخلالفة ومشكل رئاسة الدولة .عمر  ،كما تعرفون كان رجالً
جادًا وحازماً ،وشديدًا وعادالً.
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لكن سيحدث شيء سيفتح الباب للنزاع .وهو أن عمر  سيُقتل.
سيقتله أحد املوالي هو أبو لؤلؤة اجملوسي الذي كان موىل للمغرية بن شعبة.
فحني قتل عمر أسرع ولده عبيد اهلل وضرب أحد األمراء الفارسيني وهو
اهلرمزان ،وضرب نصرانيا امسه جفينة ،ودخل بيت اجلاني وقتل ابنته.
فبدأت املشاكل تتضخم ،وكانت سبباً أو بداية األسباب يف عرقلة
املسرية اإلسالمية.
عمر  قبل موته واجتهاداً منه يف مسألة اخلالفة ،كوّن جملسًا
للشورى الختيار خلف له .وفيه ستة أشخاص هم علي وعثمان وسعد بن أبي
وقاص وعبد الرمحن بن عوف والزبري بن العوام وطلحة بن عبيد اهلل رضوان
اهلل عليهم ،وعلى املسلمني أن خيتاروا أحدهم.
كون عمر  إذن جملس الشورى وطلب أن يضاف إليه اسم ولده عبد
اهلل ،لكن على أساس أال ينتخب وأال يُختار ؛ فقط لكي يرجح إحدى الكفتني
إذا وقعت املساواة بني األصوات .كان الذي يقوم بعملية احلوار بني هؤالء
هو عبد الرمحن بن عوف .وكان شخصية هلا مكانتها وقيمتها يف اجملتمع،
وكان هو الذي عُني لإلشراف على أعمال هذا اجمللس.
وقع االختيار يف األخري على اثنني :علي و عثمان رضي اهلل عنهما.
وبدأ عبد الرمحن بن عوف باالستفسار .جاء إىل علي وقال له" :عليك عهد
اهلل وميثاقه لتعملنّ بكتاب اهلل وسنة رسوله ،وسرية اخلليفتني من بعده".
أجابه" :سأحاول وأجتهد وأعمل مبلغ علمي وطاقيت" .وحني جاء إىل عثمان
وكرر نفس السؤال قال له" :نعم" .فأسندت اخلالفة إليه.
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عثمان بن عفان  يعترب من كبار الصحابة ،ومن الذين خدموا
اإلسالم .وكان غنياً مثرياً وكان قد أنفق على غزوة تبوك ،وحفر بئراً وهبها
للمسلمني .وكان يلقب بـ "ذي النورين" ألنه تزوج ببنتني من بنات الرسول
 ،هما رقية وأم كلثوم .وألهمية عثمان  ،كان النيب  يستحيي منه.
كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يكون يف بيته جالسا مسرتحياً،
وحني يُقال له جاء عثمان ،يستقيم ويُقوم جلسته .وحني سئل عن ذلك قال:
"كيف ال أستحيي من رجل تستحيي منه املالئكة" .هذا كله يدل على املكانة
اليت كانت لعثمان.
*** *** ***
إذن نصب عثمان خليفة .ولكن مع هذا اخلليفة ستنتهي املرحلة األوىل
وستبدأ مرحلة ثانية كلها مشاكل.
ذلكم أن أول ما نُصب ،وجد أمامه مشكلة كبرية هي حادثة القتل اليت
قام بها ابن عمر ،وهؤالء الذين قُتلوا ،والناس بطبيعة احلال يطالبون بالثأر
وباحملاكمة.
تقول كتب التاريخ والسرية ،إنه قام بالتحريات فوجد أمامه من قال:
كيف يُقتل عمر باألمس ونقتل ابنه اليوم ؟ هذا ال ميكن .فكان ردُّ عثمان
 :أنا أحتمل مسؤولية ما وقع .أنا أدفع الدية من مالي اخلاص ،وأنا ولي
هذا األمري الفارسي الذي قُتل.
إذن هذه املشكلة خلقت بوادر الفتنة يف اجملتمع اإلسالمي وضد
اخلليفة .ثم إنه كانت هناك مآخذ أُخذت على عثمان .
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كان رجال غنياً وذا مكانة يف قومه ويف جمتمعه .وكان يقرب أهله
ويوليهم املناصب .ويعطي أقاربه من املال وغريه مما أقام عليه الفتنة ،وال
سيما وسط الفقراء واملوالي ومن إليهم.
مشكل آخر كبري واجه سيدنا عثمان ،وهو أنه حني قامت الفتنة ضِدَّه
–وأنا أمر بسرعة على بعض املسائل والوقائع -طُلب منه أن خيلع نفسه
كمثل ما حيصل اليوم بكلمة "ارحل" ،قاهلا الثوار لعثمان .فقال قولة تدل
على أنه باجتهاده كان يف ذهنه أن يأخذ بنظرية هي بدون شك غري
إسالمية ،وهي نظرية احلق اإلهلي يف احلكم " ."Le droit divinقال" :أنا
ال أخلع قميصاً ألبسنيه اهلل عز وجل ،وال أتربأ من عهد اهلل الذي والني".
وهذا ما أظهر أنه مصمم على أال خيلع نفسه.
وتقول املصادر إنه وهو خليفة ،يواجه الثوار حول داره ،مل يكن له
من حيميه ؛ مما قد يثري االفرتاض أن تكون هناك مؤامرة .فمعاوية الذي
قوّى نفوذه عثمان بن عفان ،كان من املمكن أن يتدخل لوقف الثورة .كان
ميكن أن يسارع حلماية عثمان .إال أنه تركه ملصريه مع الثوار إىل أن دخلوا
بيته وقتلوه.
فهذه هي املرحلة الثانية اليت كلها مشاكل .وأول هذه املشاكل هو من
سيتوىل اخلالفة بعد عثمان؟
من بني الصحابة الذين وقع االختيار عليهم كان يشار إىل ثالثة:
طلحة والزبري وعلي رضوان اهلل عليهم .مل يقبل منهم أحد ؛ إذ ال أحد كان
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سيقبل اخلالفة من يد الثوار .لكن وقع اإلحلاح على علي  ،فقبل
اخلالفة .وبطبيعة احلال ،حني نُصّب علي ،بدأ معاوية يتحرك.
كان معاوية من كبار سادة العرب وأبرز دهاتهم السياسيني ،والسياسة
كلها مؤامرات ومناورات كما هو معروف .فأول ما توىل علي احلكم ،قام
معاوية يطالب بدم عثمان وبالتحقيق مع القاتل .فقيل له :قتله الثوار ،فمع
من تُحقق؟ ومع ذلك كانت أصابع االتهام تشري إىل حممد بن أبي بكر،
فاستدعاه وحقق معه .حني حقق معه غضب عليه عدد من الصحابة ،ألنهم
كانوا خمتلفني بني اجتاهني :هناك من يقول إن عثمان قُتل ظاملاً ال ثأر له.
وهناك من يقول قُتل مظلوم ًا وال بدّ من أخذ الثأر له.
هذه مشاكل واجهت علياً منذ البداية .وظل معاوية ومن معه ينبشون
وحيثون اخلليفة على أن يقوم بشيء.
أيقن علي  أنه أمام معارضة شديدة:
1

-من معاوية الذي كان استبد باألمر يف الشام.

- 2ومن طلحة والزبري اللذين كانا يساندان السيدة عائشة رضي اهلل
عنها .فقد حتركت يف نفس السيدة عائشة قولة كان قاهلا علي للرسول  يف
حديث اإلفك .ذلك أنه ملا رأى النيب منزعجاً وقلقاً قال له" :طلقها فإن
النساء غريها كثري" .هذه القولة بقيت يف ذهن عائشة تنخر قلبها وجاءت
املناسبة لتقف ضده.
إذن سوف يواجه جبهتني :عائشة وطلحة ،وكذلك معاوية رضي اهلل
عنهم مجيعا .انتصر يف احلرب على سيدتنا عائشة يف موقعة اجلمل سنة
25

 ، 83انتصر عليها واستسمحها ،ثم قادها إىل مكانها يف موكب عظيم معززة
مكرمة ،ثم خطب فقال" :أيها الناس إن رسول اهلل  مل يعهد إلينا يف هذه
اإلمارة شيئا حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر فأقام واستقام حتى
مضى لسبيله ،ثم إن أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمر فأقام واستقام.
ثم إن أقواما طلبوا الدنيا فكانت أمور يقضي اهلل فيها".
أما معاوية ،وكانت املعركة معه هي معركة صفني يف السنة املوالية
 .84يف هذه املعركة كان املسلمون ال يريدون القتال .يقال إن املعسكرين ظال
مدة شهرين والكل ال يريد القتال ؛ خاصة وأن املعسكرين كانا يضمان عددًا
من القرّاء وحفاظ القرآن.
لذا جاءت فكرة معاوية الداهية ،قال :ترفع املصاحف .رفعت
املصاحف يف معسكر معاوية ويف معسكر علي .فحني قيل له ما هذا ؟ قال:
نريد حتكيم كتاب اهلل .وحني قيل :إن كتاب اهلل ال ينطق ،قال :نُحكّم
الرجال ،رجل من جانب معاوية ورجل من جانب علي.
هنا نالحظ دهاء معاوية وغفلة علي .فعلي كان شاباً قوياً جماهدا .كل
الصفات احملمودة كان يتوفر عليها ،فقبل الفكرة .وأكثر من هذا ،معاوية
اختار الداهية عمرو ابن العاص ليمثله .أما علي فقد اختار أبا موسى األشعري
الذي كان والياً وعزله من واليته! فتجلت اللعبة كما خطط هلا معاوية.
اتفق احلكمان وكتبا وثيقة ،وكانت الوثيقة املنشورة ال صلة هلا مبا
حدث .واتفقا على أن يعزل كل منهما صاحبه .بدأ أبو موسى األشعري
فقال :أنا أعزل صاحيب .وقال عمرو بن العاص :هذا عزل صاحبه وأنا أعزله
معه ،ولكين أثبت صاحيب .إذ ذاك ظهرت املؤامرة.
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فماذا حدث بعد؟
حدث أن انقسمت الدولة اإلسالمية اليت أسسها الرسول صلى اهلل عليه
وسلم :جانب مصر والشام وما فتح من إفريقية مع معاوية ،وجانب اجلزيرة
والعراق وما فتح من فارس مع سيدنا علي.
وأيضاً من األخطاء اليت ارتكبها علي أنه أغضب عددًا من الصحابة
عندما نقل العاصمة من املدينة إىل الكوفة .وهكذا وقع االنقسام.
*** *** ***
إذن لإلسالم منظور واضح للسياسة .لكن هذا املنظور حيتاج إىل من
حيلله ويربز مبادئه وأسسه ،وحيتاج إىل من يطبقه ويسهر عليه.
كانت هناك املرحلة النبوية ومرحلة أبي بكر الصديق وعمر .ثم
جاءت املرحلة الثانية اليت كلها اضطرابات ومشاكل ،وهي مرحلة عثمان
وعلي رضي اهلل عنهم أمجعني.
معاوية مل يكتف بهذا .فحني وقع هذا الشرخ يف الدولة كان شيعة علي
ينظرون إىل احلسن ابنه ويقولون إنه أوصى له .سيدنا احلسن كان طيبا وكان
ال يقدر على هذه املواجهات ،فاتصل به معاوية ووعده بوالية العهد ،وأغراه
باملال والعطاء .لكن مل يلبث أن تويف احلسن ؛ ويُقال إنه مات مسموماً.
حينئذ التفّ الشيعة حول األخ اآلخر الذي هو سيدنا احلسني.
احلسني كان أشبه الناس بأبيه قوة وشجاعة اخل ...فحاول أن يتحرك.
يومئذ كان معاوية قد تويف وكتب العهد البنه يزيد .حاول احلسني أن خيرج
ملقابلة يزيد فلقيه أصحاب يزيد وقتلوه وقطعوا رأسه ومحلوه إليه.
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وكان يف إثر هذه األحداث أن تشكل الشيعة يف حزب كبري أطلق على
املنتمني إليه اسم "العلويني" و"الطالبيني" و"آل البيت" .وكانوا يعتربون أنفسهم
أحق من غريهم باخلالفة .وكانت هلم حروب مع األمويني وكذلك مع العباسيني
الذين كانوا يرون أنفسهم أقرب إىل النيب  عن طريق عمه العباس .ومن كبار
زعماء الشيعة حممد بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن ابن علي بن أبي طالب
امللقب بـ "النفس الزكية" ،ومثله أخوه إبراهيم بن عبد اهلل .وهما معاً أخوا
إدريس بن عبد اهلل الذي انتقل إىل املغرب على إثر وقعة فخ سنة 939هـ على
عهد اهلادي العباسي .ومعه تأسست أول دولة إسالمية يف املغرب لكن يف االجتاه
السين ،إذ ال شك أنه وجد املغاربة غري مستعدين لقبول املبادئ الشيعية.
وإىل جانب رأي الشيعة يف اخلالفة ،فإنهم كانوا يرون عصمة اإلمام،
ويعتقدون املهدوية والرَّجعة ،أي عودة املهدي املنتظر ومعه عودة النيب 
واخللفاء الراشدين ومعاوية ومجيع األمية .هذا باإلضافة إىل قوهلم بالتقية
اليت تقتضي كتمان حقيقة أمرهم .ومن أهم فرقهم:
أ -اإلمامية وهم القائلون بإمامة علي بعد النيب  ،معتربين نصوص ًا
صرحية يف ذلك كقوله عليه السالم" :من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال
من وااله وعاد من عاداه".
وحتت هذه الفرقة ينضوي "اإلمساعليلية" الذين ساقوا اإلمامة إىل
جعفر ثم ابنه إمساعيل ،ثم "اإلثناعشرية" الذين ساقوها بعد جعفر إىل ابنه
موسى .وسبب تسميتهم بـ "اإلثناعشرية" أنهم كانوا يعتربون اإلمام املنتظر
هو الثاني عشر يف سلسلة علي بن أبي طالب.
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ب -الزيدية وهم أتباع زيد بن علي بن زين العابدين بن احلسني بن
علي بن أبي طالب ،ويعتربون أكثر الفرق الشيعية اعتداالً وأقربهم إىل أهل
السنة ،إذ ال يبالغون يف تقدير عصمة اإلمام وال يقولون ب املهدوية والرجعة
والتقية وزواج املتعة ،وجييزون إمامة املفضول مع وجود األفضل .وهم
املنتشرون إىل اآلن يف اليمن.
*** *** ***
إذن ما هو الدرس الذي ميكن أن نستخلصه من هذه األحداث؟ وما هي
العواقب اليت ترتبت على مشكل اخلالف السياسي بني املسلمني؟
لعل ما ينبغي تسجيله أن اخلالف مل يبق سياسياً ،فقد أصبح عقديا.
دخلت فيه قضية اإلميان والكفر ،قضية اإلميان والعمل ...
وهنا ظهر عدد من الفرق ومنها:
 - 1اخلوارج الذين خرجوا على علي  ألنهم كانوا ضد مبدإ
التحكيم .فقد أحسوا أن قضية التحكيم هذه كانت جمرد مناورة من معاوية.
فانصرفوا عنه وكفّروا كل من كان يف هذا التحكيم .ثم إنهم انقسموا إىل فرق
أهمها:
أ -األزارقة :وهم أتباع نافع بن األزرق ؛ ويعتربون أكثر الفرق
غلوا ،إذ يكفرون مجيع املسلمني ما عدا اخلوارج.
ب -النجدات :وهم أتباع لجدة بن عامر ؛ ويعتربون أقل تعصبا من
األزارقة ،إذ يبيحون القعود عن احلرب والقتال ،وال يسمحون بقتل األطفال.
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ج -اإلباضية :وهم أتباع عبد اهلل بن إباض ،وهم كذلك غري متعصبني.
ويبدو أنهم متأثرون بالفرق اإلسالمية األخرى وال سيما املعتزلة .وكانوا قد
انتقلوا إىل الشمال اإلفريقي ،إذ ما زالوا إىل اليوم يف صحراء اجلزائر.
د -الصُّفرية :وهم أتباع زياد بن األصفر ،ويعتربون أقرب اخلوارج إىل
األزارقة ،وإن كانوا ال يبيحون قتل األطفال .وكانوا قد انتقلوا إىل املغرب يف
أيام الفتح اإلسالمي األوىل وأقاموا بعض املراكز قبل أن يقضى عليهم.
 - 2ثم هناك املعتزلة ،وهم الذين اعتزلوا الرأي ،ومل يذهبوا مع أي
من الفريقني .وقالوا :إن هؤالء يف منزلة بني املنزلتني .وهذه قولة معروفة
عن املعتزلة ،أي ليسوا مبومنني ،وليسوا بكافرين ،وأمرهم مرتوك هلل تعاىل،
على اعتبار أن أحد األطراف خمطئ بعينه لكن من هو؟ إال أن املعتزلة مالوا
لفريق معاوية واألمويني.
 - 3نفس الشيء بالنسبة للمُرجِئة .هذه الفرقة تكلم القائلون بها
كذلك عن اإلميان والعمل وأرجأوا األمر هلل تعاىل يف مسألة العمل وأخرجوه
من دائرة اإلميان .هؤالء كذلك مالوا لألمويني .ثم ظهرت يومئذ قضية
اجلربية والقدرية ،أي الذين يومنون حبرية اإلنسان ،والذين يقولون بأن
اإلنسان مسري غري خمري.
 - 4أما األمويون ،فاعتربوا ما قاله اجلربية لصاحلهم وبدأوا يقولون
للمسلمني :حنن قضاء اهلل وقدره.
*** *** ***
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وإذا كان اخلالف قد مس اجملالني :السياسي والعقدي ،فإنه كذلك
مس اجملال الفقهي .ومعروف أن الفقه يف العهد النبوي كان يستند إىل ما
يف القرآن الكريم من أحكام ،مع اجتهاده  يف النوازل الطارئة .وعلى
نهجه كان الصحابة جيتهدون حني ال جيدون يف القرآن والسنة ما
يسعفهم يف حل بعض املشكالت اليت تنشأ عن الواقع املتطور ،ال يتوقفون
وال خيشون من االختالف .وهو ما يستدعي إعمال الرأي الذي كان أقره
النيب عليه السالم حني أرسل معاذ ابن جبل قاضياً إىل اليمن ؛ إذ سأله:
كيف تقضي؟ فأجاب :أقضي بكتاب اهلل .قال :فإن مل جتد يف كتاب اهلل؟
قال :فبسنة رسول اهلل .قال :فإن مل يكن يف سنة رسول اهلل؟ قال :أجتهد
رأيي .فقال رسول اهلل  :احلمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل .1وهو ما
عرب عنه األصوليون بالقياس الذي قد يصبح إمجاعاً إذا جتاوز الفرد إىل
اجلماعة.
ومع توسع رقعة األمصار اإلسالمية ،زادت كذلك الوقائع والنوازل،
فكان ال بد للفقه أن يتوسع ،مستفيداً من االجتهادات األوىل الرائدة ،ومن
تنامي علم األصول وتناوله لألدلة املساعدة .فكان أن ظهر فقهاء عملوا على
تقعيد الفقه ،ويسروا حل ما جيدّ من تلك الوقائع والنوازل ،ال خيتلفون إال
يف بعض اجلزئيات الفرعية اليت ال تأثري هلا على األحكام اجلوهرية.

 1رواه أمحد يف مسنده عن احلرث بن عمر عن رجال من أصحاب معاذ.
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ويكفيين يف هذه اإلشارات العابرة أن أذكر فقهاء أهل السنة األربعة ،1وهم:
أ -أبو حنيفة النعمان (991-31هـ) صاحب املذهب احلنفي الذي
انتشر يف البلدان اليت كانت خاضعة للدولة العباسية ،وخاصة يف العراق
وبالد ما وراء النهر ؛ وكذا يف مصر اليت استقرت عليه رمسيا يف عهد حممد
علي إىل جانب وجود املذهب املالكي والشافعي ،وحتى الشيعي الذي كان له
حضور يف ظل الفاطميني .وكان لتالميذ أبي حنيفة دور كبري يف خدمة املذهب
ونشره ،وأبرزهم أبو يوسف يعقوب األنصاري الذي خلف كتبا نقل فيها
فقه شيخه ؛ ومنها كتاب اخلراج.
1

يشار هنا إىل أن منظمة األيسيكو كانت قد دعت إىل وضع اسرتاتيجية للتقريب بني املذاهب
اإلسالمية ،معتربة إياها سبعة ،بإضافة املذهب الزيدي ،واإلمامي اجلعفري ،واإلباضي
إىل املذاهب السنية األربعة :احلنفي واملالكي والشافعي واحلنبلي .وهي يف ذلك راعت
أهمية هذه املذا هب وسعة اتباعها واستمرار وجودها حتى اليوم .ونظرت إىل التقريب
عمالً فكريا يستند إىل الدليل الشرعي من الكتاب والسنة املبين على قواعد وأصول أقرها
الفقهاء والعلماء الذين صالوا وجالوا حول كل كبرية وصغرية وردت يف مسائل العبادات
وقضايا املعامالت ودرسوها وقلبوها و استخلصوا منها ما رأوه صحيحاً وصاحلاً للعمل به
ألنفسهم أوالً وملن اقتنع بدليل اجتهادهم .وقد اعتمد مؤمتر القمة اإلسالمي يف دورته
العاشرة مباليزيا ( )7118مشروع االسرتاتيجية قبل أن تنشره اإليسيسكو يف
9489هـ=7191م  ،وإن مل تشر إىل الذين وضعوه ،وهم:
 )9د .حممد املختار ولد اباه (من موريتانيا)
 )7ذ .أمحد حممد هاشم (من اليمن)
 )8عباس اجلراري (من املغرب).
32

ب -مالك بن أنس (949-98هـ) فقيه املدينة الذي اشتهر بسعة العلم
وشدة التحري وعدم التسرع حني ال تسعفه املعرفة .وكان يقيم فقهه على
الكتاب والسنة وعمل أهل املدينة والصحابة ،ثم على القياس واملصاحل املرسلة
وعلى االستحسان الذي كان يراه تسعة أعشار العلم .وقد تسنى ملذهبه بذلك أن
ينتشر يف األندلس مع مذهب األوزاعي ،ويف بلدان الشمال اإلفريقي إىل جانب
اإلباضي يف اجلزائر واحلنفي يف تونس ،وكذا يف مصر إىل جانب الشافعي ،ويف
بعض دول اخلليج ،ويف احلجاز منذ البداية ولفرتات .أما يف املغرب فهو
املذهب الذي وقع اإلمجاع عليه بعد أن كان امليل يف البداية إىل املذهب اخلارجي
ومذهب أبي حنيفة .وقد ذاع فقه اإلمام مالك بسبب كثرة تالميذه واآلخذين
عنه ،وكذا بسبب تراثه الغين ،وعلى رأسه كتاب "املوطا" الشهري الذي هو
أول كتاب مدون يف السنة ،ومرتَّبة أحاديثه على املسائل الفقهية.
ج -حممد بن إدريس الشافعي (714-991هـ) الذي هاجر إىل مكة من
بلدته اليت ولد فيها ،على اختالف يف حتديدها إن كانت هي غزة أو عسقالن
أو اليمن .فتسنى له أن يكتسب معارف إسالمية كثرية قبل أن يتصل يف املدينة
باإلمام مالك الذي تلمذ عليه وأفاد منه الكثري .إال أنه بعد وفاة شيخه انتقل
إىل اليمن ثم إىل العراق فمصر .واشتهر بالتوفيق بني مدرسة الرأي ومدرسة
احلديث ،كما اشتهر بعدم التحرج من إثارة املشاكل وإجياد احللول هلا ،إال
ما كان من املسائل الكالمية ،فإنه كان خيشى أن تفضي باملشتغل بها إىل
الكفر .ومن اآلثار اليت خلفها يشار إىل كتاب الرسالة وكتاب األم.
د -أمحد بن حنبل (749-934هـ) .ولد يف بغداد حيث تلمذ على كبار
فقهائها أمثال أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ،ثم انتقل إىل البصرة والكوفة
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وإىل احلجاز فاليمن والشام .وفيها مجيعا كان يتصل بالفقهاء والعلماء ويأخذ
عنهم ،مبتعداً عن القضايا الكالمية اليت جعلته خيتلف إىل حد االصطدام مع
اخلليفة املامون العباسي الذي كان العتزاله يقول خبلق القرآن ؛ مما جعله
يتعرض حملنة السجن .وكان كثري االعتماد على السنة ويوثر الرواية على
الفتوى .وكان اشتهر بكتابه املسند الذي يضم ثالثني ألف حديث مل خيرج
منها إال الصحيح .وألسباب كثرية لعل منها تأخر ظهوره بالنسبة ألصحاب
املذاهب األخرى ،وكذا موقف السلطة منه ،مل يتح ملذهبه أن ينتشر كثريًا
إال ما كان يف العهود األخرية من اعتماده يف اململكة العربية السعودية.
*** *** ***
بعض الدارسني نظروا إىل املبادئ اإلسالمية األوىل فقالوا :إن املبادئ
اليت جاء بها اإلسالم لتأسيس الدولة ،ولتأسيس احلكم ،جاءت قبل وقتها؛
وإن العرب مل يكونوا مؤهلني لكي يطبقوا هذه املبادئ ألنها يف احلقيقة
مبادئ سامية ،لكن ما وقع كان خطرياً.
وسوف نرى حسب مسرية التاريخ أن العرب رغم ما بنوه يف فرتات
معينة من أجماد حضارية وثقافية ،أخذوا شيئاً فشيئاً يعودون إىل قبليتهم
ويعودون إىل نعراتهم وانقساماتهم وطائفيتهم ومتزقهم وما زالوا عليها إىل
اآلن .يف حني أن الذين اعتنقوا اإلسالم من غري العرب استطاعوا أن يؤسسوا
دوالً قائمة على اإلسالم وفق منظورهم املذهيب والعرقي ،على حنو ما مت يف
دولة الفرس والرتك وغريها من الدول األسيوية اإلسالمية.
لكن العرب ظلوا جيرتون متزقاتهم ،ظلوا على هذا املنوال .وهنا
أستحضر قولة ابن خلدون الذي قال :إن العرب ال قِبَل هلم بامللك ،وال ُملْك
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هلم ،فهم أهل بداوة .وزاد رأياً آخر فقال :إن العرب ال ميكن أن يستقيم
هلم املُلك إال بالدين أو حبادث يقع انطالقا من الدين.
وهنا أختم وأنا أشاهد ما يعانيه العرب اليوم من انقسامات وفنت وما
هو حال املغرب ،نتأسف ونتأمل ملا وقع ونشكر اهلل وحنمده على أن بقي
املغرب آمنا مستقراً ،وأن النعرات اليت شتتت العرب مل تتمكن من تشتيت
املغرب ،منذ تأسيس الدولة اإلسالمية قبل  98قرنا على أساس من الدين.
هل هذا واقع يؤكد ما قاله ابن خلدون؟ بأنه ال ميكن أن تستقر الدولة
إال على أساس الدين؟ وفعال ،فاملغاربة منذ املوىل إدريس وهم حيافظون على
وحدتهم وعلى استقرارهم ،يف نطاق ما يتميزون به من تعدد حضاري وتنوع
ثقايف ،مما هو ناشئ عن امتزاج العنصر العربي واألمازيغي واألندلسي
والصحراوي واإلفريقي.
هل حنن ندرك اليوم هذه القضية؟ رمبا ،إذ لجد الشعب واألحزاب
واجلميع يقول :احلمد هلل لدينا أمري املؤمنني الذي هو الضامن لألمن
واالستقرار والوحدة.
هلذا حنن يف أمسّ احلاجة إىل أن نَعيَ هذا الواقع الذي يعيشه العرب
بكل أسف ،وهم ممزقون ،والذي نعيشه حنن بهذا األمن وهذا االستقرار
الذي علينا أن حنافظ عليه وأن نظل حريصني عليه جبدية وحبذر شديد،
وأن ننميه باإلصالح والتنمية الشاملة ،يف سياق التحديث الذي يتالءم مع
العصر ومع تطلعات املغاربة ،والذي يقوده حبكمة وتبصر صاحب اجلاللة
امللك حممد السادس أدام اهلل عزه ونصره.
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ولعل الذين يدعون يف املغرب إىل فصل الدين عن الدولة ،إبعاداً لإلسالم
عن السياسة ،أن يتأملوا دعوتهم ومعارضتها املتسرتة إلمارة املومنني اليت
هي الركن واألساس وأحد الثوابت ،مبا هلا من شرعية ومشروعية ،وأن
يدركوا أن ما وقع يف صدر اإلسالم ليس بسبب الدين ،ولكن بسبب فئة من
املسلمني ،هم من الصحابة األجالء الذين كانوا يشكلون النخبة يومئذ،
والذين اجتهدوا يف مسألة الدولة لكن غلبتهم قبليتهم وتطلعهم للحكم
وتنافسهم على الزعامة والنفوذ ،فتصارعوا من أجل ذلك ،مثلما تتصارع
بعض األحزاب السياسية اليوم ،وكذلك تتصارع بعض األنظمة احلاكمة ؛
حتى وإن اضطرت إىل تدمري أوطانها وتشريد شعوبها.
وهي شعوب مقهورة بالفقر واجلهل واملرض ،وغري ذلك من مظاهر
التخلف اليت ال ميكن الزعم بأن مردها إىل اإلسالم ،إذ حتتاج من املفكرين
يف خمتلف التخصصات ،وال سيما يف السياسة واالقتصاد واالجتماع
والتاريخ ،إىل البحث عن أسبابها احلقيقية ،بد ًال من اإللقاء بها على الدين.
هذا من غري أن نغفل دور علماء هذا الدين الذين هم يف حاجة ملحة إىل
تعديل رؤاهم وتطوير معارفهم وجتديد مناهجهم ليكونوا قادرين على
تشخيص الواقع املرتدي ،عن معرفة ومبوضوعية ،وقادرين كذلك على إبداء
الرأي الصحيح واختاذ املوقف الصائب .ولن يتسنى ذلك إال باالستناد إىل
فكر أصيل نقدي وعقالني متفتح على ما عند اآلخرين ،ومؤهل بهذه
املقومات للمراجعة ،بدءاً من مراجعة التاريخ اإلسالمي وما واكبه من
تراكمات سلبية أدت إىل شحذ التنازعات املذهبية والطائفية وإىل بروز
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ظاهرة الغلو .كما أنه لن يتسنى إال بتقوية املواجهة الفكرية –وليس األمنية
فقط -للذين حيرفون اخلطاب الديين ،ويستغلونه للتهريج أو إلثارة الفتنة
والفوضى ،أو لتحقيق مصاحل خاصة ،فيسيئون لإلسالم ويسيئون للسياسة
كذلك ،ويلقون ببعض املغرر بهم إىل براثن التطرف والعنف باسم الدين.
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السرية النبوية
بني احلقائق املوثقة والتأويفالت املزيفة
(حدث وفاه  ومشكل هأسيس الدولة واخلفالفة)

عرض قدم يف عمََّان للمؤمتر السابع عشر "ملؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي"

املنعقد أيام  24-22حمرم 1438هـ املوافق  25-23أكتوبر 2116م
يف موضوع" :حنو جدول تارخيي ألحداث السرية"

39

40

السرية النبوية -كما ال خيفى -علم قائم الذات ،حموره النيب 
وعصره وما عرف من وقائع وأحداث تشكل بداية تاريخ اإلسالم مببادئه
وأحكامه ومعجزاته وعالقاته وقيمه ،وما كان عليه شخص الرسول
الكريم وسلوكه ؛ مما يزكيه ما ورد يف القرآن الكريم واحلديث الشريف
وسلوك الصحابة األبرار ،وفق ما جاءت به وفصلت القول فيه املصادر
املعنية بهذا املوضوع الغين اخلصيب ؛ بعيداً عن أي رفض لذلك أو
التشكيك فيه ،على ما يف بعض هذه املصادر من حتريف.
ويعترب القرآن الكريم أهم مرجع هلذه السرية العطرة يف خمتلف
مراحلها وأطوارها ،من خالل ما عرضته معظم سوره وما فيها من آيات
تناولت شخصه عليه السالم ،ورسالته وما عانى لتبليغها ،وما قام به
من هجرة وغزوات ،مع اإلحلاح على بشريته وإنسانيته.
وتلفت النظر يف القرآن اجمليد سورة حتمل اسم "حممد" ،على
الرغم من أنها تناولت موضوع اجلهاد ومشروعيته ،لدرجة أنها تسمى
كذلك سورة "القتال" .ولعل سبب نسبتها إىل حممد  أن امسه ذكر
ألول مرة يف اآلية الثانية منها ،وهي قوله تعاىل﴿ :وآمنوا مبا أُنزل على
حممد وهو احلق من ربهم﴾ .وهي بذلك سبقت ذكره يف سورة آل عمران
اليت ورد فيها قوله عز وجل﴿ :وما حممد إال رسول قد خلت من قبله
الرسل﴾ .1هذا مع العلم أن اسم النيب الكريم ورد كذلك يف سورتني
أخريني ،هما:
1

اآلية 944
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- 1سورة األحزاب 1حيث يقول احلق سبحانه﴿ :ما كان حممد أبا
أحد من رجالكم ولكن رسول اهلل وخامت النبيئني﴾.
- 2سورة الفتح 2اليت وردت فيها اآلية الكرمية﴿ :حممد رسول
اهلل والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم﴾.
واعتبار القرآن احلكيم مصدراً أساسياً يف السرية النبوية يقتضي
الرجوع إىل كتب التفسري ،اليت ال شك حيتاج الذي يعتمد عليها إىل
إعمال النَّظر العلمي الدقيق ،فيما قدمت من شروح وتأويالت وأخبار
وأحاديث وغريها ،حتى يتضح الصحيح منها والزائف.
ومثلها كتب احلديث اليت اهتمت جبمع ما صدر عن النيب  من
أقوال وأفعال وتقريرات وغريها ،مما زخرت به حياته احلافلة .وهي
باعتمادها على الرواية والنقل حتتاج إىل كثري من الفحص ،طبقاً
للمعايري اليت وضعها احملدثون الثقات ،وخاصة ما يتصل منها بالسند
وما حيكمه من قانون اجلرح والتعديل .ويعترب يف طليعتها "موطا" اإلمام
مالك بن أنس ،3وصحيح البخاري ،4وصحيح مسلم .5وإىل جانب كتب
1
2

اآلية 41
اآلية 79

949-98 3هـ = 499-497م

793-994 4هـ = 341-391م
739-714 5هـ = 349-371م
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الصحاح هذه تأتي كتب السنن اليت هي :سنن أبي داوود ،1وسنن ابن
ماجه ،2وسنن الرتمذي ،3ثم سنن النسائي.4
وضمن هذه املصادر يشار إىل مصنفات عنيت بالشمائل احملمدية
واملغازي والسري ،وكتب التاريخ العام وما إليها مما يؤرخ للفكر اإلسالمي
واألدب العربي بأمناطه الشعرية والنثرية وما أنتج فيها من نبويات
ومولديات.
وتكاد السرية اليت مجعها حممد بن إسحاق 5أن تكون من أهم
كتب السرية إن مل تكن أهمها .ومثلها املختصر الذي وضعه هلا عبد
املالك بن هشام ،6والشرح الذي ألفه أبو القاسم السهيلي املالقي
املراكشي 7بعنوان" :الروض األنف" .وال تذكر مصنفات السرية النبوية
–وهي عديدة -من غري أن يشار إىل كتاب "الشفا بتعريف حقوق
املصطفى" للقاضي عياض السبيت املراكشي .8وهو من أكثر الكتب اليت
1
2
3
4
5
6
7
8

749-717هـ = 339-394م
748-719هـ = 334-374م
749-719هـ = 397-374م
818-799هـ = 999-381م
تويف حنو 999هـ = 433م
تويف حنو 798ه = 373م
939-913هـ = 9939-9994م
944-443هـ = 9949-9138م
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لقيت عناية كبرية لدا املغاربة واملشارقة ،شرحاً واختصاراً ونظما
وتدريسا وغري ذلك.1
*** *** ***
وعلى الرغم من أن معظم كتب السرية والدراسات القائمة حوهلا
جاءت باملناهج اليت سارت عليها –مع اختالفها -ملتزمة ولو إىل حد
مبا ورد يف املصادر ،فإن هذه السرية العتماد جوانب منها على الرواية،
قد تعرضت عند بعض العلماء املسلمني واملستعربني لشيء من التحريف
الذي استغله خصوم اإلســالم واجلاهلون حبقـائقه ؛ سواء بتزييف هذه
احلقـائق أو املبالغة يف عرضها أو إساءة تفسريها وتأويلها ،بقصد أو
بدونه ،وإن أفضت يف النهاية إىل تشويه صورة الدين وحامل رسالته
عليه أزكى التحية وأطيب التسليم.
هذا من غري أن ننسى أن سؤاالً كبرياً ينبغي أن يثار متصالً بالروايات
وتعددها .ويتعلق ببداية حركة التدوين اليت ظهرت بعد ظهور اخلالفات
السياسية واملذهبية اليت عرفها املسلمون ؛ مما يستلزم الكثري من التحري
يف هذه الروايات اليت قد تكون تأثرت بتلك اخلالفات.
1

انظر عن مصنفات السرية النبوية على العموم  :كتاب "مصادر السرية النبوية وتقوميها"
للدكتور فاروق محادة (الطبعة الثانية –دار الثقافة –الدار البيضاء-املغرب 9491هـ-
9939م) .وانظر كذلك "املصنفات املغربية يف السرية النبوية ومصنفوها" للدكتور حممد يسف
يف جزءين (مطبعة املعارف اجلديدة –الرباط-املغرب 9497هـ9997-م).
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ومع أن اجملال ال يتسع للوقوف عند مناذج من تلك احلاالت اليت
قد حييد بي تناوهلا عن موضوع هذا العرض ،فإنه يكفيين أن أشري إىل
ما أظن أنه من آخر ما صدر متعلقاً بالسيـرة النبوية أو باألحرى ببعض
جوانبها؛ وهو الكتاب الذي ألفته –بالفرنسية -الباحثة التونسية
السيدة هالة وردي عن "األيام األخرية حملمد" 1هادفة به –حسب
قوهلا -إىل إبراز احلجم التارخيي والوجه احلقيقي للنيب الكريم ،من
خالل إجراء حتقيق عن "موته الغامض" ،2معتربة هذا املوت "مأساة
شكسبريية" .وال عجب أن تنظر بهذه الرؤية الروائية ،فهي متخصصة
يف األدب الفرنسي ،وحاصلة على الدكتوراه فيه ،وأستاذة له وللحضارة
الفرنسية جبامعة تونس املنار .وقد ذكرت يف سريتها الذاتية أنها تعنى
حاليا بالبحث يف اجلهود القرآنية للمستشرقني باللغة الفرنسية.
واحلقيقة أنه ليس يف ختصصها األدبي ما مينع من تناول قضايا معينة
يف السرية النبوية اليت هي حبكم سعة جماالتها وتعدد آفاقها حتتاج
دراستها إىل ختصصات متنوعة ،طاملا يظل الباحث يف حدوده املعرفية.
والكتاب يضم مثانية عشر فصالً تبدأ بغزوة تبوك وبيعة العقبة
ووفاة ابنه إبراهيم وحجة الوداع ،وتستمر يف عرض جوانب من حياته
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 لتقف عند مرضه وحادث موته ودفنه ،وعجزه عن التوصية بشأن
خالفته؛ مع إثارة مسألة تسممه وتأخري دفنه ،معتربة موته "جرمية"،
ومنتهية إىل أنه عليه السالم ليس هو مؤسس الدولة ،ولكن الذي أسسها
هو أبو بكر ؛ مع ما رافق ذلك أو أعقبه من خـالفـات ،وما كان واقعاً بني
بعض آل البيت وبعض الصـحـابـة ،وما كان كذلك مع األمويني.
واملتأمل يف هذا الكتاب تبدو له الباحثة الفاضلة قد حشدت ما وقع
بني يديها من روايات وردت –حبق أو بباطل -من غري أن تتحرى فيها
ويف مصادرها ،سواء أكانت تارخيية أم حديثية ،ظانة أنها تقوم بنقد
ذاتي لوقائع السرية النبوية .وذلكم أمر حممود يف حد ذاته ،حلاجة
تارخينا وفكرنا يف عمومه إىل مثل هذا النقد؛ شريطة أن يكون مؤسساً
على املعرفة واملوضوعية والنزاهة .إال أنها قد جتاوزت ذلك النقد ،بل
جتاوزت يف نظري جمال البحث احلق ،ونصبت نفسها قاضية حتكم
ووكيلة نيابة تتهم؛ مما أفضى بعملها إىل التشويش.
ومع أن الكتاب حيتاج إىل كثري من التصفية النقدية ،ومراجعة
مؤلفته يف معظم القضايا اليت عرضتها ،مما ال يتسع له إطار هذا
العرض ،فسوف أكتفي بالوقوف عند بعضها ،وال سيما عند ثالثة
منها ،بقصد توضيحها وفق ما أرى أنه يبعدها عن الشوائب اليت ألصقت
بها ،أي من خالل ما تداولته املصادر األوىل املعتمدة اليت سبقت اإلشارة
إىل مجلة منها .وهذه القضايا هي:
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 - 1مرضه  وموته ودفنه.
 - 2اختيار خليفته قبل دفنه.
 - 3استمرار الدولة اليت أسسها  وليس خليفته الصِّديق.
*** *** ***
أما عن مرضه ووفاته  فقد كانت لذلك إرهاصات ،بدأت مع
حجة الوداع ووقوفه بعرفة ،حيث نزل قوله تعاىل﴿ :اليوم أكملت لكم
دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا﴾ .1وقد عقب
النيب  على هذه اآلية بقوله وهو واقف عند مجرة العقبة" :خذوا
عين مناسككم فلعلي ال أحج بعد عامي هذا" .2وكان عليه السالم قد قال
حني نزلت سورة النصر" :3إنه قد نعيت إىل نفسي" 4؛ ثم قام على
املنرب وقال" :إن اهلل خري عبداً بني الدنيا وبني ما عنده فاختار ذلك
العبد ما عند اهلل".5
ويف سرية ابن إسحاق أن السيدة عائشة قالت" :رجع رسول اهلل 
من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعاً يف رأسي وأنا أقول :وارأساه ،فقال:
 1سورة املائدة -اآلية 8
 2رواه مسلم من حديث جابر.
﴿ 3إذا جاء نصر اهلل والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين اهلل أفواجاً فسبح حبمد ربك واستغفره
إنه كان توابا﴾.
 4رواه البيهقي عن ابن عباس.

 5من حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد اخلدري.
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بل أنا واهلل يا عائشة وارأساه" .1ويف سياق هذه املرحلة "البشرية" من
شعوره بالوجع ،فضل أن ميرض يف بيت السـيـدة عـائشة الذي دخله بعد
أن غادر بيت زوجته السـيـدة مـيمونة ؛ وهو يتهادى بني عمه العباس
بن عبد املطلب وعلي بن أبي طالب .وما إن وصل حتى أمرهم ،ملا كان
يشعر به من احلمى ،أن يهرقوا عليه املاء فصبوه عليه "من سبع قرب مل
2
3
حتل أوكيتهن"  .ويف هذه األثناء استحضر ما كان حدث له خبيرب
فقال" :ما أزال أجد أمل الطعام الذي أكلت خبيرب ،وهذا أوان انقطاع
أبْهَرى من ذلك السم".4
حدث هذا يف األيام األخرية من صفر سنة تسع هجرية ،واستمرت
حاله املرضية حنو أسبوع أو عشرة أيام .وكان حبكم هذه احلالة قد تعذر
عليه اخلروج للصالة ،فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس وأحل يف أمره فصلى
بهم ابتداء من عشاء ليلة اجلمعة إىل فجر يوم االثنني ثاني عشر ربيع
األول من السنة احلادية عشرة للهجرة ،املوافق سابع يونيو عام اثنني
وثالثني وستمائة .وكان  قد أطل على املصلني من حجرة عائشة فتبسم
 1انظر "الروض األنف" ج- 7 .ص ( 833مطبعة اجلمالية –مصر 9887هـ9994-م).
 2رواه البخاري من حديث عبد اهلل بن عتبة.
 3حمرم سنة  4هـ -غشت 383م

 4يشري إىل أحد العروق املتصلة بالقلب .وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال" :ملا فتحت خيرب
واطمأن -ص -بعد فتحها أهديت للنيب -ص -شاة فيها سم فالك منها مضغة ثم لفظها حني
أخربه العظم أنها مسمومة".
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قبل أن يتوفاه اهلل 1وهو يقول" :اللهم أعين على سكرات املوت" .2ويف
هذه اللحظة اإلنسانية احلرجة خرج أبو بكر إىل الناس خيرب باحلدث
األليم قائالً" :أال من كان يعبد حممداً فإن حممداً قد مات ومن كان يعبد
اهلل فإن اهلل حي ال ميوت ،وقد قال تعاىل﴿ :إنك ميت وإنهم ميتون﴾،3
وقال﴿ :وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل﴾.4
وبعد فجر ذلك االثنني ثاني عشر ربيع األول 5انتقل الرسول 
إىل عفو اهلل .وقبل أن يتم جتهيزه ودفنه اجتمع الصحابة يف سقيفة بين
ساعدة الختيار خليفة لرسول اهلل - على حد ما سأوضح بعد -ثم
عادوا فغسلوه وكفنوه وصلى عليه الناس فرادى فوجاً بعد فوج ،ثم حفر
له قرب حيث قبض".6
*** *** ***
 1يف حديث مفصل رواه البخاري عن أنس.
 2رواه ابن حنبل عن حديث عبد اهلل بن مسعود.
3
سورة الزمر -اآلية 81
4
سورة آل عمران -اآلية 944
 5كما عند معظم املؤرخني وكتاب السرية ،وإن ذهب بعضهم إىل أن الوفاة كانت لليليتني مضتا من
شهر ربيع األول.
 6وفق ما حسم أبو بكر يف أمر مدفنه حيث قال" :مسعت رسول اهلل -ص -يقول :ما قبض نيب إال
دفن حيث يقبضه اهلل".
وانظر يف كتب السرية واحلديث كل متعلقات وفاته عليه السالم بدءاً من التأكد منها إىل تغسيله
وتكفينه وما سجي به وثيابه اليت قبض بها وما جاء يف الصالة عليه -ص -ويف مواراته يف حلده
وما رثي به.
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إن اختيار خليفة يعين اختيار من خيلفه –ليس يف النبوة
بطبيعة احلال -ولكن يف احلكم ،أي يف رئاسة الدولة اليت أسسها 
وليس خليفته الصديق ،كما عند مؤلفة كتاب "أيام النيب األخرية".
لقد مت هذا االختيار يف سقيفة بين ساعدة ،1حيث اجتمع األنصار
ملتفني حول سعد بن عبادة ،والتحق بهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن
اجلراح ومن معهم من املهاجرين ؛ ومل يتخلف إال علي بن أبي طالب
والزبري بن العوام وطلحة بن عبيد اهلل الذين ظلوا يف بيت فاطمة
جيهزون دفن النيب الكريم.
يف هذا االجتماع قام خطيب األنصار الذين كانوا يرون أنهم نصروا
النيب  منذ الوهلة األوىل  ،ومل حياربوه كما فعل أهل مكة ،وقال:
" ...أما بعد فنحن أنصار اهلل وكتيبة اإلسالم ،وأنتم يا معشر
املهاجرين رهط منا ،وقد دفت دافة من قومكم  ...يريدون أن يَجتزونا
من أصلنا ويغصبونا األمر" .ثم تكلم أبو بكر باسم املهاجرين من قريش
الذين اعتربوا أنفسهم أول من آمن بالرسول  وآزره ،فقال ..." :أما
ما ذكرمت فيكم من خري فأنتم له أهل ولن تعرف العرب هذا األمر إال
هلذا احلي من قريش هم أوسط العرب نسباً وداراً .وقد رضيت لكم أحد
هذين الرجلني ،فبايعوا أيهما شئتم" .وأخذ بيد عمر وأبي عبيدة بن
اجلراح .فقال أحد األنصار ..." :منا أمري ومنكم أمري يا معشر
 1انظر بعض متعلقات السقيفة يف سرية ابن هشام (ج 4 .ابتداء من ص.)393 :
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قريش"  ،أي من املهاجرين أمري ومن األنصار أمري .وهو اقرتاح رفضه
هؤالء وأولئك ،حفاظاً على الوحدة وخشية جتدد العداوة القدمية بني
األوس واخلزرج .وكان أن كثر اللغط وارتفعت األصوات فقال عمر ألبي
بكر" :ابسط يدك يا أبا بكر" فبسط يده فبايعه عمر ثم بايعه األنصار".
ويف الغد اجتمع الناس يف املسجد وصعد أبو بكر املنرب ،وتكلم قبله
عمر فقال" :أيها الناس إني كنت قلت لكم باألمس مقالة ما كانت مما
وجدتها يف كتاب اهلل وال كانت عهداً عهده إلي رسول اهلل ،ولكين قد
كنت أرى أن رسول اهلل  سيدبر أمرنا وأن اهلل قد أبقى فيكم كتابه
الذي به هدى اهلل رسوله  ،فإن اعتصمتم به هداكم اهلل كما هداه له،
وإن اهلل قد مجع أمركم على خريكم ،صاحب رسول اهلل  ثاني اثنني إذ
هما يف الغار فقوموا فبايعوه" .فتمت البيعة العامة ألبي بكر الذي تكلم
فقال ..." :أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست خبريكم ،فإن
أحسنت فأعينوني ،وإن أسأت فقوموني .الصدق أمانة والكذب خيانة،
والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء اهلل ،والقوي
فيكم ضعيف عندي حتى آخذ احلق منه إن شاء اهلل .ال يدع قوم اجلهاد
يف سبيل اهلل إال ضربهم اهلل بالذل ،وال تشيع الفاحشة يف قوم قط إال عمهم
اهلل بالذل .أطيعوني ما أطعت اهلل ورسوله ،فإذا عصيت اهلل ورسوله فال
طاعة لي عليكم .قوموا إىل الصالة يرمحكم اهلل".
وجتدر اإلشارة إىل أنه قبل بيعة أبي بكر كانت طائفة ترى أن
يكون اخلليفة من بيت رسول اهلل  .وهو رأي علي الذي سبق أن ذكرنا
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أنه كان غائباً عن السقيفة ،وكان مرشحاً هلا أوىل الناس قرابة ،وهو عم
النيب  العباس بن أبي طالب ،وابن عمه علي الذي كان مقدماً على
العباس لسبقه إىل اإلسالم ؛ إضافة إىل أن علياً هو زوج فاطمة بنت
رسول اهلل  وكان مشهوداً له بالشجاعة واجلهاد .وبرز من أنصار هذا
الرأي الزبري بن العوام وبعض بين هاشم وبعض األنصار.
وال شك أن مرد مثل هذه اخلالفات –عند بعض الدارسني ومنهم
صاحبة الكتاب -أن النيب  مل يبث يف قضية اخلالفة قبل وفاته ،إذ
مل يوص ألحد بها ومل يكتب وصية بها ،زاعمني أنه ترك املسلمني
يتخبطون خمتلفني حول من خيلفه على رئاسة الدولة .ويبدو لي إضافة
إىل كل ما قيل حول هذه املسألة ،أن النيب عليه السالم كان على ثقة يف
الصحابة ويف إميانهم القوي وضمريهم الديين اليقظ.
هنا يشار إىل ما ورد من أن النيب  حني حضرته الوفاة قال:
"هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده" .قال عمر" :أن النيب  غلبه
الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب اهلل" .كما ورد أن أهل البيت اختلفوا
واختصموا ،فمنهم من يقول" :قربوا يكتب لكم رسول اهلل  كتابا لن
تضلوا بعده" .ومنهم من يقول ما قال عمر .فلما أكثروا اللغط واالختالف
عند النيب  قال" :قوموا عين" .وكان ابن عباس يقول" :إن الرزية
كل الرزية ما حال بني رسول اهلل -ص -وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب
من اختالفهم ولغطهم".1
 1كما عند البخاري يف كتاب املغازي ،ومسلم يف كتاب الوصية عن ابن عباس.
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ويشار كذلك إىل أن بعض أهل السنة يقولون إن النيب -ص -نص
على استخالف أبي بكر بعده على األمة ،ال سيما وقد أنابه عنه يف
الصالة .ثم إنه قيل لعمر" :أال تستخلف ؟" قال" :إن استخلف فقد
استخلف من هو خري مين ،أبو بكر ،وإن أترك فقد ترك من هو خري
مين ،رسول اهلل  فأثنوا عليه فقال" :راغب وراهب ،ووددت أني
لجوت منها كفافاً ال لي وال علي ،ال أحتملها حي ًا وميتا".1
كما يشار إىل أن بعض الذين كانوا متحمسني لعلي يقولون إنه 
كان يشري بأن عليا ينبغي أن يكون اخلليفة بعده ،وذلك يف مثل قوله:
"من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه" و "علي
مين وأنا منه ،وهو ولي كل مومن بعدي".2
مهما يكن من أمر هذه اخلالفات واألقوال ،فإن النيب  مل يوص
ألحد باخلالفة ومل يكتب وصيته بها ،ولكن املسلمني ظلوا حياولون أن
جيتهدوا يف شأنها .ولو أنه أوصى ألحد الصحابة باخلالفة ثم حدث ما
حدث للمسلمني بعد ذلك من نزاعات وانقسامات ،لكان وزر ذلك واقعاً
على النيب الكريم الذي تويف بعد أن نشر الدعـوة اإلسـالمـية وترك
لألمـة دولة قـائمـة كان هو مؤسـسـها كما سيتضح بعد.
*** *** ***
 1رواه البخاري عن ابن عمر يف باب االستخالف.
 2وهو الرأي الذي ظل يقول به الشيعة بعد.
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ليس من شك يف أن تأسيس الرسول  للدولة كان ضرورة ملحة
بعد أن تشكل جمتمع إسالمي مقيم يف أرض حمددة ،ممتعاً بالسيادة،
وشاعراً بشخصيته املعنوية وباحلاجة إىل نظام يضبط شؤونه وعالقاته.
وزاد يف هذه الضرورة ما كان يدعو إليه القرآن الكريم بشأن تكوين
"األمة" وخرييتها ووحدتها ،يف مثل قوله سبحانه﴿ :واعتصموا
حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ،وكنتم على شفا حفرة من
النار فأنقذكم منها .كذلك يبني اهلل لكم آياته لعلكم تهتدون .ولتكن
منكم أمة يدعون إىل اخلري ويامرون باملعروف وينهون عن املنكر
وأولئك هم املفلحون﴾.1
واحلقيقة أن املسلمني يف اجتهادهم بشأن اخلالفة ،كانوا ينظرون
إليها باعتبارها –كما قلت من قبل -ضرورة غدت حتكمها نظرية
"املصاحل املرسلة" املعروفة يف الفقه اإلسالمي ،واملبيحة يف التشريع ملا
يراه املسلمون مالئما للواقع .ثم إن الدعـوة إىل تشكيل هذه الدولـة كان
نابعاً من اعتبار الرسـول  أو من خيلفه جمرد منفذ وساهر على
مصاحل املسلمني ،وليس حاكما بإطالق ،ألن احلاكم املطلق هو اهلل عز
وجل املتصرف يف الكون كيف يشاء﴿ :إن احلكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال
1
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إياه﴾﴿ ،1قل اللهم مالك امللك توتي امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء ،بيدك اخلري إنك على كل شيء قدير﴾.2
ومن ثم فإن رئيس الدولة يف املنظور اإلسالمي ،وهو يف هذا السياق
النيب الكريم ،كان يتلقى التوجيه اإلهلي متمثالً يف قوله عز وجل:
﴿ليس لك من األمر شيء﴾ ،3إذ كان مطالباً بأن حيكم باحلق ومبا أنزل
اهلل﴿ :فاحكم بني الناس باحلق﴾﴿ ،4وأن احكم بينهم مبا أنزل اهلل﴾.5
وهو حماسب إن مل يسلك هذا السبيل﴿ :ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل
فأولئك هم الكافرون﴾﴿ ،6ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم
الظاملون﴾﴿ ،7ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الفاسقون﴾.8
واحلكم باحلق ومبا أنزل اهلل يقتضي احلكم بالعدل واملساواة﴿ :إن
اهلل يامركم أن تودوا االمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن
حتكموا بالعدل﴾ .9ويف احلديث الشريف أنه" :إمنا أهلك الذين من
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قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف
أقاموا عليه احلد ،والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت حممد سرقت
لقطعت يدها".1
واحلرص على العدل يستدعي عدم االستبداد بالرأي .وهو ما جعل
الشورى مبدأ أساسياً يف املنظور اإلسالمي لتسيري شؤون الدولة .وكان
النيب الكريم يلجأ إليه يف شؤون الدنيا عامة .وقد أمره اهلل تعاىل بذلك يف
قوله﴿ :وشاورهم يف األمر﴾ .2وقد أكد الرسول  ذلك يف أكثر من
حديث على هذا النحو " :إمنا أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم
فخذوه ،وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإمنا أنا بشر" ،3إذ أنتم أعلم
بأمر دنياكم".4
وحتى تتحقق هذه املبادئ اليت تقوم عليها الدولة ،واليت أرسى
دعائهما وطبقها رسول اهلل  ،ويتحقق معها رضا األمة عن رئيسها،
فقد دعا تعاىل إىل ضرورة وجود عقد بينهما هو املتمثل يف البيعة .وقد
ذكر منها القرآن الكريم بيعتني:
 1رواه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجة عن أسامة بن زيد.
 2سورة آل عمران –اآلية 999
 3رواه مسلم عن رافع بن خديج.
 4رواه مسلم عن عائشة .وهو مرتبط بقضية تأبري النخل أي إصالحه ومعاجلته ،وكان  --قد
أشار بعدم تأبريه فلم يثمر .وحني روجع يف ذلك تراجع وقال هذا احلديث.
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- 9بيعة النساء اليت بايعه بها الرجال كذلك ،وفيها يقول سبحانه:
﴿يا أيها النبئ إذا جاءك املومنات يبايعنك على أال يشركن باهلل شيئاً وال
يسرقن وال يزنني وال يقتلن أوالدهن وال ياتني ببهتان يفرتينه بني أيديهن
وأرجلهن وال يعصينك يف معروف فبايعهن واستغفر هلن اهلل﴾.1
- 7بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة ،ألن اهلل رضي عن مقدميها،
وألنه  تلقاها وهو مستظل بشجرة يقال إنها شجرة السَّمُر املعروف
بالطلح﴿ :لقد رضي اهلل عن املومنني إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما
يف قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ومغامن كثرية
ياخذونها وكان اهلل عزيزاً حكيماً﴾.2
ويف إطار هذه املسؤوليات اليت كان يتحملها رسول اهلل  باعتباره
رئيسا للدولة ،يُذكر ما كان يقوم به لتحقيق العدالة والسلم االجتماعي،
وما كان يتحمله من أعباء سياسية واقتصادية وقضائية وغريها مما
جيمعه مبدأ "األمر باملعروف والنهي عن املنكر" .كما تُذكر مهام كثرية،
داخلية وخارجية كان يقوم بها ،سواء يف أول أمر الدعوة أو بعد أن تقوى
هذا األمر؛ مما كان يعرضه على القبائل أو تعرضها هي عليه ،وما كان له
مع قريش من تفاوض ،وما كان له معها أو مع اليهود ،من معاهدات ،وما
أرسل من بعثات إىل البلدان .ثم مل يلبث أن جهز اجليوش ونظمها حتت
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راياته ،وخرج بها يف غزوات أو وجه بها سرايا ترأسها بعض الصحابة.
هذا يف الوقت الذي وجه سفارات وأرسل كتباً إىل بعض امللوك واألمراء،
يدعوهم إىل اإلسالم ويضع عليها خامته الذي هو رمز للدولة ولشخصه
عليه الصالة والسالم ،ويتلقى ردودهم عليها ،وكان من قبل يدعو إىل
الدين خفية .وقد اشتهرت يف هذا اجملال كتبه إىل هرقل عظيم الروم،
واحلارث الغساني ،وكسرى عظيم الفرس ،واملقوقس عظيم القبط،
والنجاشي أصحمة ملك احلبشة ،وهوذة احلنفي صاحب اليمامة ،واملنذر
بن ساوي النميمي رئيس البحرين ،وإىل ملكي عمان.
*** *** ***
هكذا مل ينتقل الرسول  إىل الرفيق األعلى ،إال وقد نشر الدعوة
وأسس الدولة وأرسى دعائمها وأبرز قيمها وضبط عالقاتها ،وترك
للمسلمني أن جيتهدوا يف مواصلة مسريتها وتنميتها ،واحلفاظ قبل ذلك
على وحدتها وخرييتها.
وتلكم حقيقة أمجع املؤرخون والدارسون على إظهارها كلها أو
بعضها ،رغم تعدد الروايات وتفاوت هذه الروايات يف الصحة
واملوضوعية .ومن ثم وتأكيداً ملا سبق ذكره ،فإني أرى جمانباً هلذه
احلقيقة ما ذهبت إليه الباحثة املوقرة من أن مؤسس الدولة هو أبو بكر
وليس الرسول  ؛ ومن أن وفاته اليت متت يف بيت السيدة عائشة
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باملدينة املنورة 1كانت "جرمية"  ،وأن جثمانه حسب بعض املصادر
التحريفية اليت رجعت إليها ،بقي ثالثة أيام حتى حتلل ؛ يف حني
أنه تويف صباح االثنني ودفن ليل الثالثاء الذي صادف ليلة األربعاء،2
بعد أن غسل وكفن وصلي عليه .وكان قبل ذلك بنحو ثالثة أيام قد شعر
بوجع جعله يسرتجع سببه ،مر تبطا مبحاولة التسمم اليت كان تعرض
هلا قبل ثالثة أعوام .وهي حالة تؤكد طبيعته البشرية ومشاعره
اإلنسانية ،وإن بدا غريباً ظهور أعراض هذه احملاولة بعد تلك
األعوام ؛ مع أنه مل يزد على أن الك مضغة من ذلك الطعام املسموم ثم
لفظها.
أما اإلجراآت اليت متت منذ مرضه إىل دفنه ،فتدل على وعي
بضرورة احلرص على الدين والدولة ،وهذه على اخلصوص ،وكان الصحابة
مشغولني مبشكل رئاستها ،حتى ال حيدث فراغ أو يقع اضطراب ،وهو ما
جعلهم يسرعون حلل هذا املشكل يف سقيفة بين ساعدة ،مدركني سر عدم
استخالفه أحد أصحابه يف حياته واحلكمة يف ذلك.
1

وليس يف غزة كما أشارت رواية شاذة أثارتها الكاتبة ،تزعم أن أحد أجداده اهلامشيني تويف

فيها.
2

معروف لغةً وعرفاً أن "الليل" بالنسبة لليوم هو ضد نهار هذا اليوم ،وأن مبدأه من غروب

الشمس إىل طلوعها .أما "الليلة" فتطلق على ليل اليوم املوالي .وخري مثال على ذلك ليلة السابع
والعشرين من رمضان اليت هي ليلة القدر ،ومتتد من بداية ليل السادس والعشرين إىل فجر
السابع والعشرين منه.
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ويعترب هذا االهتمام مبشكل اخلالفة سلوكاً شرعياً و"دستوريا"
باملفهوم املعاصر ،مما قد حيدث أو حدث بالفعل يف حاالت مشابهة.
ولتقريبه نشري إىل ما عشناه يف املغرب إثر وفاة امللك املغفور له
جاللة احلسن الثاني أكرم اهلل مثواه ،إذ تويف عشية اجلمعة تاسع ربيع
الثاني عام عشرين وأربعمائة وألف للهجرة ،املوافق للثالث والعشرين
من يوليوز عام تسعة وتسعني وتسعمائة وألف ميالدية .ونودي بولي
عهده األمري سيدي حممد –جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل -عاهالً
على املغرب ،طبقاً ألحكام الدستور والبيعة الشرعية اليت عقدت له يف
القصر امللكي بالرباط مساء اليوم نفسه ،ومل يتم دفنه إال بعد عصر األحد
بضريح حممد اخلامس .1وأعلن بعد ذلك يف بالغ من وزارة القصور
امللكية بتعيني يوم ثالثني يوليوز من كل سنة عيداً للعرش.
*** *** ***
أما بعد هذا ،فلعلي أن أعرب عن متام اتفاقي مع الباحثة اجلليلة،
فيما يتصل مبا عاناه املسلمون من خالفات بدأت يف العهد الراشدي ،ثم
 1وذلكم نفسه ما حدث بعد وفاة امللك املنعم احلسني بن طالل ظهر األحد الواحد والعشرين من
شوال عام تسعة عشر وأربعمائة وألف ،املوافق سابع شباط (فرباير) سنة تسع وتسعني
وتسعمائة وألف ،إذ توىل لجله وولي عهده جاللة امللك عبد اهلل حفظه اهلل يف اليوم نفسه،
حيث أدى اليمني مباشرة بعد اإلخبار بالوفاة ،ومت إعالن جملس الوزراء عن ذلك باعتباره
حكم ًا شرعي ًا ودستوريا.
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تطورت بعد ذلك بني آل البيت واألمويني .وهو مما تناولت تفاصيله
كتب التاريخ .وال أرى حاجة يف هذا العرض احملدود واحملدد
مبوضوعه ،أن أشري إىل أحداثه األليمة وما ترتب عليها من نزاعات
وانقسامات ،هي يف عمق أسبابها وليدة الصراع من أجل السلطة واحلكم.
وأظنها كذلك نتيجة ضعف الوعي عند بعضهم مبفهوم الدولة ووحدة
األمة ،وكذا نتيجة غلبة النزعة القبلية اليت مل تكن قد مخدت يف
نفوسهم بعد ،وتطورت مع توالي العصور عرب اخلالفات الطائفية
واملذهبية اليت ما زالت آثارها لألسف فاعلة فيهم إىل اليوم.1
وهذه حقيقة على املسلمني وغريهم أن يتدبروها ،أي أن مييزوا بني
اإلسالم بقيمه ومبادئه ،وبني املنتمني إليه –أو بعضهم على األقل -الذين
كانوا وما زالوا بسلوكهم "اجلاهلي" مل يتشربوا روح هذه املبادئ والقيم.
شأنهم يف ذلك شأن أي جمتمع متخلف يكون له دستور راق يسئ
تطبيقه ،مما ال يربر إلغاء هذا الدستور خضوعاً لواقع هذا اجملتمع
املتخلف .وحتى لو حدث هذا اإللغاء وعُوض بتشريع جديد يكون ناجحاً
عند آخرين ،فإنه لن ينجح عنده ،طاملا ظلت أسباب ختلفه موجودة .وهو
ما يؤكده حال الذين يدعون إىل إبعاد اإلسالم عن اجملال السياسي ،ومع
ذلك مل يفلحوا يف حتقيق ما يتطلعون إليه من رقي وتقدم.
 1لصاحب العرض كتابة يف هذا املوضوع بعنوان " :املسلمون وأسباب االحنراف" كان قدمها ضمن
أحاديث أكادميية اململكة املغربية .وهي منشورة يف هذا الكتاب.
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إن املشكل اليوم –كما كان يف املاضي – قائم على تباين املنظور
للسياسة يف مفهومها احلق الرامي إىل تدبري االختالفات اليت هي
طبيعية يف كل اجملتمعات ،واملفهوم الشائع املرتبط باحلزبية الضيقة
اليت ،وإن اختذت اإلسالم شعاراً هلا عند البعض ،فهي تغذي تلك
االختالفات مبا تثريه من تصارع وتناحر ،وسعي بأي مثن إىل السلطة
واحلكم .وقد تتعدى جماالت اعتدال الدين ووسطيته وسلميته إىل ما
يدعو للغلو والعنف واإلرهاب .وهو ما نعيش اليوم كثرياً من مظاهره
العدوانية اليت يرفضها اإلسالم ويتربأ منها املسلمون.
وما أحوج املتتبعني ملثل هذا املشكل أن يراجعوا وقائع تاريخ بعض
اجملتمعات اليت كانت تعاني التمزق والتشتت ،وأدركت أهمية وحدتها
بانضوائها حتت لواء اإلسالم –من حيث هو دين تسامح وتعايش ،ومن
حيث هو كذلك سياسة مرنة حكيمة -فتشبثت به وحافظت عليه واعية
بأهمية هذه الوحدة .وليس من شك يف أن هؤالء كانوا واعني بهذا الوصل
الذي ينبغي أن يكون بني السياسة والدين ،مبا يضمه الدين من ثقافة مل
تعد هلا اليوم يف العمل احلزبي أي تأثري ؛ حبكم واقع معقد جعل معظم
املثقفني خيتارون االنزواء ،مكتفني بالتفرج ،ورمبا بالتأفف يف أحسن
األحوال .وتلكم قضية أخرى حتتاج بدورها إىل التدبر.
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املغرب وإفريقيا:
من التعاون السياسي والتضامن االقتصادي
إىل هقوية الروابط الدينية التارخيية
بفاعلية متجددة

عرض قدم للدورة اليت عقدتها أكادميية اململكة املغربية
يف موضوع" :إفريقيا كأفق للتفكري"
خالل الفرتة من  8إىل  12دجنرب 2115م
يف مقرها الدائم بالرباط
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معروف تارخييا أن إفريقيا حبكم موقعها وما كان له من أهمية عاملية،
عرفت خالل احلقب املاضية املتعاقبة ،ظهور ممالك عديدة تعرضت لوقائع
وأحداث ،بعضها ختتزنه الذاكرة وأغلبها ضاع النعدام املصادر أو قلتها ،وال
سيما ما يتصل منها بالعصور الغابرة .وهي عصور مل ختل من وجود حضارات
حافظ الزمن على بصمات منها باقية ،وكذا وجود ثقافات شفوية لو كتب هلا
أن تدون وتسجل ألبرزت جوانب مضيئة يف حياة هذه القارة ،وخاصة منها
الواقعة جنوب الصحراء املغربية ،أو ما كان يعرف بالسودان الغربي ،يف
مقابل السودان الشرقي املمتد على ضفاف النيل جنوب مصر.
ولوال ما دونه بعض الرحالة واجلغرافيني واملؤرخني العرب ،وما
تناقله دارسون أجانب عن إفريقيا القدمية ،وما كانت عليه أوضاعها وما كان
هلا من أواصر مع أقطار الشمال اإلفريقي ،وخاصة منها املغرب األقصى،
لظلت كثري من صحائف هذه املرحلة الضاربة يف عمق التاريخ جمهولة
وعرضة لتزييف السياسات املغرضة.
على أنه حبكم اجلوار الذي للسودان الغربي مع تلك األقطار ،وما
عرفت من ازدهار حضاري وثقايف يف ظل األمازيغ سكانها األصليني ،ثم ما
كان هلا من احتكاك مع القوى الكربى املتحكمة يف حوض املتوسط يومئذ،
سواء على املستوى العسكري أو التجاري كما هو الشأن مع الفينيقيني
والرومان والوندال ،فإنه مل يكن مستبعداً أن يصل بعض نفوذ هذه القوى إىل
اجلنوب ،وإن متمثال يف عناصر حمدودة.
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ومع بزوغ فجر اإلسالم وانطالق انتشاره ،ستعرف األقطار اإلفريقية
حتوالً بدأ من اعتناق هذا الدين إىل بروز مظاهر حضارية وثقافية ،مل تلبث
منذ وقت مبكر أن تطورت وتوطدت يف ظلها العالقات مع املغرب ،عرب طرق
وممرات كسجلماسة ودرعة وما إليها من واحات جنوبية.
وستشهد هذه العالقات وما يلحمها من روابط دينية متينة طفرة كربى
مع الدولة املرابطية 1اليت أشعت دعوتها على كثري من القبائل واألقطار
اإلفريقية اليت كانت هلا أهميتها يف هذه الفرتات .وإنه لتكفي إلبراز هذه
األهمية أن نشري إىل اإلمرباطوريات اإلفريقية اليت قامت منذ القرن احلادي
عشر امليالدي ،بدءاً من إمرباطورية غانا واملراكز اليت كانت تابعة هلا،
كأودغست وكميب صاحل ،وبعدها إمرباطورية مالي بني نهري السنغال
والنيجر ،ثم إمرباطورية سنغاي وما كان هلا مجيعا مع املغرب.
وسيستمر هذا اإلشعاع املغربي على األقطار اإلفريقية مبساندة الدول
اليت تعاقبت على احلكم يف املغرب ،باسطة نفوذها –كال أو جزءا -على تلك
األقطار ؛ وإن مل خيل هذا النفوذ من بعض األزمات ،على حنو ما كان
للدولة السعدية ،2وال سيما يف عهد أمحد املنصور الذهيب ،3انطالقا من
متبكتو إىل كاغو اليت كانت له مواجهات مع سلطانها إسحاق سكية.
واجلدير بالذكر أن مدينة متبكتو الشهرية منذ نشأتها مبكانة جتارية
 1من  498هـ إىل 949هـ املوافق 9139م9943-م.
 2من 993هـ إىل 9139هـ املوافق 9991م9399-م.
 3بويع 933هـ = 9943م وتويف مطعونا يف 9197هـ = 9318م.
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ودينية كبرية ،شهدت يف هذا العهد أوج عطائها الثقايف بفضل النابغني من
علمائها ،ويف طليعتهم أمحد بابا السوداني التكروري.1
وستعرف إفريقيا مع بداية العصور احلديثة مرحلة احتالل من قبل
الدول االستعمارية ،اليت مارست سياسة اسرتقاق األفارقة ،حبثا عن اليد
العاملة ؛ غري غافلة أو متجاهلة ما كان إلفريقيا السوداء قبل يف جمال
الزراعة والصناعة ،وال سيما التجارة اليت كانت قائمة على بيع بعض
املعادن أو التبادل بها ،كالذهب والفضة وامللح.
*** *** ***
وإذا كانت الفرتة االستعمارية وما تالها من اسرتجاع االستقالل قد
لبدت بسلبياتها مساء العالقات املغربية اإلفريقية ببعض الغيوم ،فإن هذه
العالقات مل تلبث أن استعادت تدرجييا ما كان هلا من مكانة وفعالية .فقد
قام املغرب مببادرات يف مساندة إفريقيا والدفاع عنها ،على حنو تدخل
املغرب يف حترير الكونغو عام 9931م ،وعقد مؤمتر الدار البيضاء بعد ذلك
بعام ،وما تاله عام 9938م من إنشاء منظمة الوحدة اإلفريقية اليت حتولت
إىل االحتاد اإلفريقي .وكان املغرب قد حتفظ يف ميثاقها على مسألة احلدود
اليت خلفها االستعمار ،وإن ترأسها يف أول السبعني ليوقف مشاركته فيها
عام 9934م بسبب موقفها من وحدته الرتابية اليت تعارضه فيها بعض
الدول اإلفريقية ،كاجلزائر ونيجرييا وجنوب إفريقيا.
938 1هـ9183-هـ = 9993م9374-م.
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على أنه مقابل انسحابه من منظمة الوحدة اإلفريقية ،اخنرط يف هيآت
أخرى ،كمنظمة جتمع دول الساحل والصحراء عام 7119م ،واجملموعة
االقتصادية لغرب إفريقيا عام 7119م .وهو وضع جعل املوقف املغربي
يتعزز يف الدول اليت تسانده يف قضيته الوطنية ،واليت حيتفظ معها بعالقات
ممتازة ومتميزة على خمتلف املستويات.
هذا ،يف وقت تعاني دول الشرق األوسط واخلليج العربي خالفات
أفرزت توترات وحروباً طائفية ومذهبية .وقد اجته املغرب رغم جتاوبه
وحتالفه مع هذه الدول إىل تقوية أواصره اإلفريقية اليت هو ال شك يرى أنها
ليست لصاحله وصاحل إفريقيا فحسب ،ولكن كذلك لصاحل العرب .وذلكم
بفضل السياسة الرشيدة واملتفتحة اليت ينهجها جاللة امللك حممد السادس،
واليت تؤكدها الزيارات املتكررة اليت قام بها إىل تلك الدول ،وخاصة إىل
السنغال ومالي والكوت ديفوار وغينيا كوناكري والغابون وبوركينا فاصو.
وهي إما زيارات رمسية أو زيارات عمل ودولة تربز بُعد املغرب اإلفريقي،
واعتبار هذا البعد مصرياً مشرتكاً يقتضي التعاون لتحقيق التضامن وما يبوئ
القارة مكانتها يف العامل ،ولرفع كثري من التحديات اليت تواجه بلدانها يف
مضمار التنمية الشاملة واملستدمية .وهو بُعد أثبته جاللة حممد السادس
منذ توليه ،مبا اختذه من مبادرات إجيابية ؛ إذ كان أعلن يف القمة األورو
إفريقية األوىل بالقاهرة سنة 7111م إلغاء ما للمغرب من ديون على البلدان
اإلفريقية األقل منوا ،وكذا إلغاء الرسوم اجلمركية على كل املواد املستوردة
من هذه البلدان.
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وقد أكدت هذا التوجه جمموعة من االتفاقيات املرتبطة مبشاريع
تنموية واستثمارية مل تلبث أن أظهرت حجم املبادالت ،مثلما ارتفعت
الصادرات املغربية حنو إفريقيا .وعلى عكس ما كان يظن خصوم املغرب من
أن انسحابه من منظمة الوحدة اإلفريقية سيضعف موقفه فيما يتعلق بقضية
وحدته الرتابية وسيفقده موقعه يف القارة ،فإنه حبكم املبادرات الفعالة اليت
ختريها لتوجهه قد استطاع أن يستعيد لنفسه يف إفريقيا حضوراً متميزاً قوَّى
مصداقيته وأبرز مكانته.
وهي مبادرات ال تنخرط يف إطار اإلعانات ،بقدر ما هي دالة على ما
ينبغي أن يكون بينه وبني أشقائه األفارقة ،من شراكات أحل عليها جاللة
امللك حني ذكر أن إفريقيا "ليست يف حاجة للمساعدات بقدر ما حتتاج
لشراكات ذات نفع متبادل .كما أنها حتتاج ملشاريع التنمية البشرية
واالجتماعية أكثر من حاجتها ملساعدات إنسانية" .وعليها من أجل ذلك "أن
تعتمد على إمكاناتها الذاتية .ذلك أنها مل تعد قارة مستعمرة" ،إذ غدت
"مطالبة اليوم أن تضع ثقتها يف إفريقيا" ،ويف دول تثق بها تسرتجع هلا
ثقتها يف نفسها ويف مواردها وكفاآتها وتطلعاتها ،حتى تتمكن من حتقيق
تنمية شاملة ومستدمية خترجها من التخلف ،وجتعلها قادرة على رفع
"التحديات اليت تهدد استقرارها السياسي وتعوق منوها االقتصادي
واالجتماعي" .ولن يتأتى رفع هذه التحديات "إال من خالل التعاون
والتضامن بني الشعوب اإلفريقية واحرتام سيادة الدول ووحدتها الرتابية".
وذلكم ما كشفه خطاب جاللته يف افتتاح املنتدى االقتصادي املغربي
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اإليفواري الذي انعقد يف أبيدجان يوم االثنني
املوافق  74فرباير 7194م.
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ربيع الثاني

9489هـ

وليس من شك يف أن املغرب قد استطاع بهذا احلضور البارز أن يثبت
مصداقيته و ُي ْعلِي مكانته ،ليس فقط على النطاق اجلهوي أو اإلقليمي ،ولكن
كذلك على الصعيد الدولي والعاملي .وال أدل على ذلك من املشاركة الفاعلة
واملتميزة اليت ظهر بها جاللته يف قمة منتدى اهلند-إفريقيا املنعقدة يف
نيودهلي يوم اخلميس  99حمرم 9484هـ املوافق  79أكتوبر 7199م .فقد
كان للخطاب السامي الذي أكد فيه سياسته اإلفريقية والذي ألقاه يف افتتاح
هذه القمة أثر كبري ،إذ دعا "دول اجلنوب لوضع ثقتها يف دول اجلنوب
واستثمار ثرواتها ومؤهالتها يف خدمة التقدم املشرتك لشعوبها من أجل
اللحاق بالدول الصاعدة" .وهي ثقة "تفرضها حدة وحجم التحديات اليت
تواجه بلداننا" .وتقتضي "بلورة مشاريع ملموسة سواء على املستوى الثنائي
أو يف إطار التعدد الثالثي يف اجملاالت احملفزة للنمو وفرص الشغل" ،ملح ًا
على ما يراه أن إفريقيا حتتاج إىل "شراكات تعاون أكثر من حاجتها لعالقات
غري متوازنة".
وذلكم على حنو ما ينهجه املغرب مع بلدانها فيما يتعلق بالتنمية
البشرية وخمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية ،مع الرتكيز على
عنصر األمن واالستقرار الذي هو عماد أي تقدم .وقد زاد حضور جاللته يف
هذه القمة من إبراز الدور الذي يضطلع به املغرب يف إفريقيا ،بهدف
اندماجها وتنميتها واحلفاظ على وحدتها .وهو ما شهد به عدد من قادة
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دوهلا ،معتربين حبق أن املغرب هو بوابة إفريقيا ،وأول مستثمر يف منطقة
غربها ،وثاني مستثمر على مستوى كل القارة.
*** *** ***
وال غرابة يف أن حيتل املغرب هذا املوقع البارز واملتميز ،وهو حيقق
حضوراً سياسياً واقتصاديا واجتماعيا منقطع النظري يف هذه القارة ؛ يعززه
احلضور الديين التقليدي الذي سيتيح له العهد اجلديد أن يستمر ويكتسب
واجهات متجددة .وكان قد انطلق –كما مر -مع الدولة املرابطية اليت
ظهرت دعوتها على يد عبد اهلل بن ياسني اجلزولي 1يإيعاز من شيخه الفقيه
السوسي وجاج بن زلو اللمطي 2الذي استجاب لطلب األمري حييى بن
ابراهيم الـﮔـدالي الصنهاجي الذي تويف مع بداية أمر هذه الدعوة ،وكان قد
أبدى رغبة ملحة يف النهوض بإصالح ديين ،مما كان له تأثري قوي امتد من
عمق القارة اإلفريقية حتى األندلس ،على يد يوسف بن تاشفني 3الذي يعد
بطل هذه الدولة.
وقد بدأت هذه الدعوة يف جزيرة عند مصب نهر السنغال يف منتصف
القرن اخلامس اهلجري (احلادي عشر امليالدي) ،قائمة على املذهب امللكي،
مع األخذ بالعقيدة األشعرية املمثلة الجتاه "أهل السنة واجلماعة" ،والتزام
التصوف السين .وهي اختيارات كان املغاربة قد انتهوا إليها عن اقتناع،
 1املتوفى عام 499هـ املوافق 9199م.
 2املتوفى عام 449هـ املوافق 9194م.
 3املتوفى عام 911هـ املوافق 9913م.
71

منذ تأسيس الدولة اإلدريسية ،1وما زالوا على هديها سائرين .وكانوا قبلها
قد خربوا عقائد ومذاهب ،بدءًا من الفكر اخلارجي واالعتزالي إىل فقه السنن
ومذهب أبي حنيفة النعمان.2
وإن هذه االختيارات لتنسجم مع امليل إىل الوسطية واالعتدال ،وإىل
ذهنية الوضوح ورفض التعقيد ،وتتوافق بطابعها العملي مع املمارسات
االجتماعية والثقافية من عادات وأعراف وتقاليد ُتعَدُّ يف جمملها من املوروث
احمللي القديم .وهي بهذا تشكل مرتكزات وأسساً ليس فقط إلسالم املغاربة،
ولكن كذلك ملا نشروه يف بلدان الغرب اإلسالمي ،وخاصة يف األقطار
اإلفريقية .وإن املوضوع الذي حنن بصدده ليقتضي أن نشري إىل أَهم األسباب
اليت جعلت هذه األقطار تتجاوب مع تلك االختيارات ،وتكون فاعلة يف
احملافظة عليها واستمرارها وقوة تأثريها على كل مظاهر التوافق والتعاون
والتضامن وسائر العالقات يف مستوياتها كافة.
ففيما يتصل باملذهب املالكي ،نرى أن نوضح أنه –كما هو معروف-
أحد املذاهب الفقهية اليت هي آليات عملية لتفعيل الدين وتكييفه مع خمتلف
البيئات اليت دخلها اإلسالم وجعلها قادرة على تفعيله ،أي على التدين به
عرب تطبيقه .وهو بهذا كان وما زال أساس التدين املغربي واإلفريقي .وينسب
لإلمام مالك بن أنس األصبحي احلمريي ،3فقيه املدينة املنورة .وكان ينطلق
 1من  947إىل 849هـ املوافق من  433إىل 939م.
991-31 2هـ = 434-399م.
949-98 3هـ = 499-497م.
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يف فقهه من الكتاب والسنة وفتوى الصحابة وعمل أهل املدينة ،يف اعتماد على
األثر والرواية أكثر من اعتماده على الرأي والقياس .هذا باإلضافة إىل
االستحسان واملصاحل املرسلة اليت ال دليل فيها على االعتبار أو اإللغاء ؛ وكذا
مراعاة املصلحة اليت كان يرى العمل بها يشكل تسعة أعشار العلم .وقد
اشتهر إىل جانب هذا باألمانة العلمية واحلرص على التحقيق والتدقيق
والتحري وعدم التسرع يف الرد على من يسأله أو يستفتيه ،وال سيما يف بعض
الغوامض اليت كان جييب عنها بقوله" :ال أدري".
وال شك أن الرحلة ألداء فريضة احلج وزيارة املدينة املنورة كانت من
بني أسباب األخذ بهذا املذهب ،وكذا التواصل الدائم الذي كان مع مراكز
املالكية يف األندلس والقريوان ،دون إغفال اإلعجاب بشخصية مالك النضالية
اليت حببته إىل اجلماهري ،إذ ال خيفى موقفه من العباسيني لصاحل حممد بن
عبد اهلل امللقب بالنفس الزكية ،1وهو أخ املوىل إدريس األكرب 2مؤسس الدولة
اإلدريسية يف املغرب .وكان مالك قد أعلن بُطالن بيعة اخلليفة العباسي أبي
جعفر املنصور ،3باعتبارها كانت على اإلكراه ،وكان أفتى ببطالن الطالق
املكره وسقوط ميني اإلكراه على العموم ،وسجن بسبب ذلك وضرب .ولعل
ذلك كان مما أحدث تعاطفا بني املوىل إدريس واملذهب املالكي .وهو تعاطف
949-98 1هـ = 437-497م.

 2املقتول عام 944هـ املوافق 498م.
993-99 3هـ = 449-494م.
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قوته رواية مالك يف "املوطا" عن عبد اهلل الكامل 1والد إدريس األكرب الذي
رغم زيديته عمل على نشر املذهب.
ومعروف أن الزيدية وهي مذهب شيعي معتدل تنتسب لزيد بن علي
بن احلسني ،2شهدت انطالقتها من موقف سياسي ضد األمويني أكثر من
انطالقتها من خالفات شيعية فقهية ؛ إذ هي تكاد يف هذا اجلانب الفقهي
تعتمد الكتاب والسنة واإلمجاع ،يف استناد إىل األثر والرواية أكثر من
االستناد إىل الرأي والقياس.
ويف سياق ما هو واضح ،أخذ املغاربة يف العقيدة باألشعرية اليت
تنتسب ألبي احلسن علي بن إمساعيل األشعري ،3ويعترب أحد كبار علماء
الكالم يف العراق ،وكان يف أول أمره معتزليا قبل أن يشكل عقيدته اليت وفق
فيها إىل اجلمع بني العقل والنقل ،بعيداً عن اإلفراط يف التأويل ؛ مع اعتبار
اإلميان قوالً وعمالً ،وااللتزام بكتاب اهلل وسنة الرسول  وإمجاع األمة؛
مما جعل املنتمني هلذه العقيدة ميثلون "أهل السنة واجلماعة" يف إطار هذا
املعنى ،وليس فقط يف معناها العام الذي يطلق مقابل الشيعة.
ويف ارتباط مبفهوم األشاعرة لإلميان ،وقع الرتكيز على األمر
باملعروف والنهي عن املنكر .وهو ما كان اعتمده عبد اهلل بن ياسني منذ بداية
949-41 1هـ = 437-391م.
977-31 2هـ = 441-399م.

874-731 3هـ = 983-344م.
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دعوته املرابطية ؛ من غري أن ننسى اجلانب املتفائل يف األشعرية اليت تقر
بالشفاعة ،معتربة إياها تفضال من اهلل على املومنني العصاة .وذلكم على
عكس املعتزلة الذين يعتربون الشفاعة متعارضة مع مبدأ "الوعد والوعيد"
الذي هو عندهم يستوجب –عقالً -من اهلل الصدق فيه ،يف حني ال يوجب
األشاعرة عليه تعاىل أي شيء ،خلضوع تصرفاته كلها إىل مشيئته.
واكتماالً مع هذين االختيارين العقدي والفقهي ،مت األخذ بالتصوف
الذي ميثل اجلانب الروحي اهلادف ليس فقط لاللتزام بواجبات خارجية
كالصالة والزكاة ،ولكن كذلك بواجبات داخلية تقوم على جماهدة النفس
وتطهريها عرب العناية بالباطن لبلوغ االستقامة .ويتحقق عن طريق ذكر اهلل
وتذكره بالقلب واالنقياد الصادق له ،بسلوك "اإلحسان" القائم كما يف
احلديث الشريف" :أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك".1
وهو سلوك يوصل إىل التقوى والورع والزهد ،مبنهج نبوي مبين على
االقتداء بنموذج الرسول  وصحابته والتابعني .وكان بلوره الصويف
البغدادي أبو القاسم اجلُنَيد بن حممد اجلنيد اخلزاز 2يف قوله" :مذهبنا
مقيد بالكتاب والسنة" .ووُصِف هذا التصوف بالسُّين يف مقابل التصوف
الفلسفي الذي تأثر ببعض النظريات الفلسفية والغنوصية ،كنظرية احللول

1

رواه البخاري وابن ماجة وابن حنبل عن عمر متعلقا بأسئلة جربيل للنيب  عن اإلميان
واإلسالم والساعة ،أجاب  حني سأله عن اإلحسان مبا ورد يف العرض من جزء احلديث.

 2املتوفى سنة 794هـ = 991م.
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واالحتاد ووحدة الوجود واحلقيقة احملمدية ،على حنو ما عند احلسني بن
منصور احلالج 1وحمي الدين بن عربي.2
وقد ازدهر التصوف السين يف املغرب وغرب إفريقيا ،مطعماً بآراء أبي
حامد الغزالي 3وعبد القادر اجليالني ،4ومنطلقاً على يد مجاعة كعلي بن
حرْزهم 5وأبي َيعْزى 6يف القرن اخلامس اهلجري وتلميذه أبي مدين ،7ثم
ِ
عبد السالم بن مشيش 8وتلميذه أبي احلسن الشاذلي 9يف القرن السابع .ومن
ومن ثم ظهرت الرباطات اليت كانت تقام يف الشواطئ أو على ضفاف األنهار
وقمم اجلبال ،بقصد العبادة واجلهاد والتعليم .كما ظهرت الزوايا باعتبارها
مساجد صغرية للهدف نفسه ،وكذا إلقامة الوافدين وإطعام احملتاجني .وقد
تشكلت طرق تفرعت عن الشاذلية ،كالزروقية 10اليت انتشرت يف الشمال
 1أُعدم عام 819هـ = 377م.
383-931 2هـ = 9741-9939م.
919-491 3هـ = 9999-9193م.
939-449 4هـ = 9933-9143م.
 5املتوفى عام 999هـ = 9934م وهو الشهري بسيدي حرازم.
 6هو أبو يعزى يلنور املعروف مبوالي بوعزة (483هـ 947 -هـ).
 7هو شعيب التلمساني دفني تلمسان (994-919هـ = 9993-9999م).
 8دفني مكان مولده جببل العلم ،وقد مات شهيداً على يد قاتله الثائر حممد بن أبي الطواجني ما
بني  377أو 379 - 378هـ = 9779-9779م.
 9الغماري (393-999هـ = 9799-9999م).
 10نسبة إىل أمحد بن حممد الربنسي الفاسي الشهري بزروق ،ولد  343وتويف 399هـ = -9447
9498م ودفن مبصراته التابعة لعمل طرابلس ليبيا.
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بدءاً من فاس ،واجلزولية 1اليت انتشرت يف اجلنوب انطالقا من مراكش،
والدرقاوية 2اليت ارتبطت يف سندها باجلزولية والزروقية.
وتكاد التيجانية –إىل جانب املختارية -3أن تكون أكثر الطرق انتشاراً
انتشاراً يف إفريقيا حيث زواياها متعددة .وتنسب إىل أبي العباس أمحد بن
حممد التيجاني 4الذي ولد بعني ماضي يف اجلزائر ،ثم انتقل إىل املغرب
الذي له أصل فيه ،فرحب به علماء فاس ،ولقي عناية كبرية من السلطان
املوىل سليمان .5وهي طريقة متميزة عن غريها ألنها يف الوقت الذي هلا
بعض االرتباط باجلزولية والشاذلية والزروقية ،فإن سندها يتصل مباشرة
بأبي القاسم اجلنيد عن طريق سلسلة من الشيوخ تبدأ مبحمد اخللوتي،6
1

نسبة إىل حممد بن سليمان اجلزولي السماللي السوسي صاحب (دالئل اخلريات) ،وهو أحد
رجاالت مراكش السبعة .مات مسموماً عام 341هـ املوافق 9439م وكان مولده يف 314هـ =
9414م.

 2نسبة إىل موالي العربي الدرقاوي الزروالي (9789-9999هـ = 9379-9449م).
 3متصلة بالقادرية ،وتنسب إىل املختار الكنيت (9773-9947هـ = 9399-9481م) الذي كان
ألتباعه وزواياه أثر محيد ،يف املغرب وبعض البلدان اإلفريقية ،وخاصة يف عهد السلطانني
املوىل عبد الرمحن بن هشام (9743-9783هـ = 9399-9377م) وخلفه سيدي حممد بن
عبد الرمحن (9791-9743هـ = 9348-9399م).
9781-9991 4هـ = 9399-9484م.
 5السلطان املوىل سليمان بن حممد بن عبد اهلل املتوفى مبراكش 9783هـ = 9377م.
 6حممد اخللوتي املصري املتوفى 9133هـ = 9343م.
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وتصل إىل اجلنيد على حد ما يذهب بعض الدارسني املهتمني ،يف حني يرى
غريهم أن سند الطريقة متصل بالرسول  مباشرة.
مهما يكن فإن أوراد هذه الطريقة قائمة على أربعة أركان:
- 1االستغفار :أستغفر اهلل
- 2صالة الفاتح :اللهم صل على سيدنا حممد الفاتح ملا أُغلق ...
- 3اهليللة :ال إله إال اهلل
- 4صالة جوهرة الكمال :اللهم صل وسلم على عني الرمحة الربانية
والياقوتة املتحققة ....
ومن عناية املوىل سليمان بالشيخ التيجاني أنه أذن له بفتح زاوية
بفاس حيث مدفنه وضرحيه ،وأمده مبساعدة لبنائها سنة 9799هـ ،تقديرًا
لعلمه ومكانته ،وكذلك اللتقائه معه يف كثري من املبادئ اليت كان السلطان
يومن بها ويدعو هلا ،كاحلث على العودة إىل السنة وحماربة زيارة القبور
والرقص وافرتاس الذبائح ،وما إليها من مظاهر الشعوذة واخلرافات اليت
كانت شائعة عند بعض الطوائف.
*** *** ***
وإذا كانت عناية ملوك الدولة العلوية 1بالطريقة التيجانية وخمتلف
الطرق الصوفية مل تتوقف قط ،فإنها تشهد يف عهد جاللة امللك حممد

 1منذ تأسيسها عام 9191هـ املوافق 9341م.
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السادس 1رعاية فائقة ،دالة على عظيم اهتمامه بالشأن الديين يف املغرب
وخارجه ،وال سيما يف األقطار اإلفريقية اليت يُبلور فيها اإلسالم ويُقوي
بتوجه متجدد مجيعَ مظاهر التعاون والتضامن بني املغرب وهذه األقطار،
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وإن هذا التوجه املتجدد ليتجلى ابتداء من الدستور اجلديد لعام
7199م ،حيث وقعت اإلشارة يف تصديره إىل انتماء املغرب اإلفريقي مرتني:
- 1عند احلديث عن "مقومات اهلوية الوطنية املوحدة بانصهار كل
مكوناتها العربية اإلسالمية واألمازيغية والصحراوية احلسانية ،والغنية
بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعربية واملتوسطية".
- 2حني حتدث عن "تقوية عالقات التعاون والتضامن مع الشعوب
والبلدان اإلفريقية ،وال سيما مع بلدان الساحل والصحرا".
ومثلما أكدت هذا التوجه مجيع االتفاقيات املرتبطة باملشاريع
التنموية واالستثمارية –كما سبقت اإلشارة إىل ذلك -فكذلك أكدته السياسة
الدينية اليت مست جوانب عديدة من شأنها أن تقوي الروابط الروحية،
ليس فقط بهدف إبراز التاريخ املشرتك ،ولكن قبل هذا وبعد ،لتجاوز
مشكالت احلاضر وتوضيح آفاق املستقبل.
 1ولد –أطال اهلل عمره– صباح األربعاء فاتح ربيع الثاني 9838هـ املوافق  79غشت 9938م،
وبويع مساء اجلمعة  9ربيع الثاني 9471هـ املوافق  78يوليوز 9999م بقاعة العرش يف

قصر الرباط ،إثر وفاة والده جاللة احلسن الثاني قدس اهلل روحه يف اليوم نفسه.
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وقد بلغت تلك الروابط مداها على لسان األشقاء األفارقة الذين ال
يرتدد علماءهم الذين يشاركون يف الدروس احلسنية وغريها ،وكذا
خطباءهم يوم اجلمعة وسائر وعاظهم ،يف التعبري عن تعلقهم بـ" :موالنا
أمري املومنني صاحب اجلاللة امللك حممد السادس أيده اهلل ونصره" ،وفق
ما حضرته شخصيا واستمعت إليه يف أكثر من مسجد وأكثر من دولة
إفريقية شقيقة .وذلك تأكيداً منهم ملا متثله "إمارة املومنني" من شرعية
فاعلة يف احلكم بسلطتيه الدينية والسياسية ،واقتناعاً مبا تلخصه
مبصدريتها التشريعية من اختيارات عليها قام التدين يف املغرب
وإفري قيا ،باعتبار هذه االختيارات ركناً أساسياً هو الضامن لألمن الروحي
يف القارة ؛ مما يستوجب توسيع مفهوم األمن ليشمل إىل جانب امليادين
السياسية واالقتصادية واالجتماعية –أي ما هو مادي -خمتلف اجملاالت
الفكرية والثقافية واألدبية والفنية – أي ما هو غري مادي .-على أن هذا
املدلول الشمولي لألمن وارد كذلك يف اجلانب املقابل له ،عند دعاة
التطرف واإلرهاب الذين يلجأون إىل الدين ،لتصحيح أوضاع اجملتمعات
اإلسالمية يف زعمهم ،لكن مبفاهيم مغلوطة وتأويالت حمرفة وتوجهات
تكفريية وتيارات غالية تسعى إىل إثارة الفتنة والكراهية .وهم يف هذا
يستغلون – إىل جانب التخلف والفقر وماديات أخرى -مظاهر غري مادية
متفشية يف هذه اجملتمعات ،كقلة الوعي وفساد التعليم وضعف التكوين
وتفشي األمية وال سيما يف جانبها الديين ،مما تذهب ضحيته أجيال من
الشباب يشعرون بالتهميش والضياع.
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ولعلنا –موازاة مع هذا التوضيح -أن نؤكد ضرورة العمل على سد
الطريق أمام تلك املفاهيم والتأويالت والتوجهات والتيارات واملؤيدين هلا،
وكذا مواجهة تسرب كل َمدٍّ مذهيب إسالمي خارج على العقيدة األشعرية
والفقه املالكي والتصوف السين ،حتى ال يقع ما يشوش على تدين عموم
الناس ،وال سيما العوام والقابلني منهم لالغرتار واالخنداع ؛ وإن كان
مطلوباً من العلماء املختصني أن يكونوا على علم مبا يف بقية املذاهب ،وأن
ينظروا يف إمكان التقريب بينها.
ومن ثم ،فإنه محايةً هلذه االختيارات ،وحرصاً على ما ميكِّن من
ترسيخها وتلقينها لألجيال الصاعدة يف إفريقيا ،يلزم مضاعفة عدد منح
الطلبة املخصصة لدراسة اللغة العربية والعلوم اإلسالمية ،وتكوين األئمة
واخلطباء وسائر القيمني الدينيني ،مع وضع برامج متطورة يف مضامينها
ومناهجها ،وإصالح املتداول منها.
ويلزم كذلك تشييد معاهد ومدارس ،والتوسع يف بناء مساجد جديدة
وترميم القديم منها ،وكذا إقامة مكتبات حتتاج إىل جانب املصاحف
الشريفة اليت يقدمها املغرب خلزائن اجلوامع بسخاء ويف طبعات جيدة ،أن
يُعنَى املسؤولون بوضع تفسري مبسط للقرآن الكريم بالعربية وترمجته إىل أهم
اللغات اإلفريقية .وعلى هذه املكتبات أن تغتين باملنشورات املغربية اليت
ينبغي أن تقام هلا معارض دورية ودائمة يف األقطار اإلفريقية ،وخاصة ما
يصدر من هذه املنشورات باللغة العربية .وحتى تتحقق الغاية املرجوة من
ذلك ،ينبغي أن تقرر حصة هلذه اللغة ولتاريخ املغرب وثقافته الوطنية على
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مجيع الطالب الوافدين ،حتى الذين يلتحقون بكليات علمية ومعاهد تقنية؛
بل ينبغي أن تقرر كذلك هذه املواد على املهاجرين الذين يقصدون املغرب
للعمل أو لالستقرار ،كي يكونوا على بينة من مقومات اهلوية املغربية وما
هو منها مشرتك مع الشخصية اإلفريقية.
إن من شأن مثل هذه اإلجراآت أن تنافس املد الفرنكفوني وما إليه من
خملفات اإلرث االستعماري ،بل أن تواجهه وترده وتتخلص منه ،ملا له من
منظور سليب وقدحي إلفريقيا وفكرها وحضارتها وما تزخر به ثقافتها من
إبداعات .ويف هذا االجتاه ،نرى تعميق البحث يف اجلوانب التارخيية
والدينية بفكر نقدي ،قصد تصفية الرتاث اإلفريقي اإلسالمي من كل ما
داخله من شوائب .ومثل هذا التعميق يستلزم الوقوف على حقيقة تاريخ
املمالك اإلسالمية اليت عرفتها القارة ،وما كان هلا من مواقف جميدة .كما
يستلزم إيالء الثقافة الشعبية الشفوية –وهي الغالبة -عناية خاصة ،إىل
جانب الثقافة املدرسية املكتوبة.
*** *** ***
وإذا كانت الشراكة اليت بشر بها جاللة حممد السادس تسعى إىل
القضاء على التخلف يف مجيع مظاهره ،ورفض سياسة اإلقصاء وما ينتج
عنها من تبعية ،فإنها كذلك تدخل يف نطاق التعاون من أجل محاية أمن
األقطار اإلفريقية ،بدءاً من األمن الروحي الذي يقتضي تفعيل اجملال
الديين ،يف إطار إسالم مستنري ومتسامح قائم على الثوابت واالختيارات
املتوارثة خالل القرون ،ومرتكز على قيم العدل واحلرية واملساواة ،وقابل
لتقوية هذا التفعيل وجتديده.
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وإن الطموح يف هذا امليدان ليحتاج إىل تصحيح الشائع من السلوكات
املنحرفة على خمتلف األصعدة ،ليصل إىل مراجعة بعض األحكام الفقهية،
حتى تكون أكثر مالءمة للبيئة والواقع ،مما حيتم فتح باب االجتهاد فيما
حيدث من مستجدات وما يطرأ من قضايا –وهي كثرية -لكن باألدوات
الالزمة ،وعلى يد املؤهلني يف العلوم الشرعية وسائر العلوم املسعفة إلجياد
احللول املناسبة ؛ مع احرتام الضوابط اليت ال جتعل التجديد ينحرف عن
حقائق اإلسالم وثوابته وأهدافه ،أو يقع يف براثن الفوضى اليت تعانيها
الفتوى يف العامل اإلسالمي اليوم.
ولعل احلاجة أن تكون ماسة يف هذا االجتاه إىل إحداث قناة تلفزية
إسالمية مغربية إفريقية ،وما إليها من مواقع إعالمية ووسائط تواصل قد
تساعد على فتح آفاق مستقبلية واعدة.
وبهذا ميكن حتقيق تنمية بشرية متكافئة يكون فيها للدين دور
أساسي قادر على حتصينها ،وعلى مواجهة كل موجات التعصب والتطرف
والتكفري وسائر أشكال التحريف والتزييف .وإذ ذاك يصبح الدين يف إفريقيا
قادراً على جتاوز كونه جمرد عنصر تارخيي تقليدي حمدود التأثري يف
الواقع وما يقتضي من جماالت جديدة ،ويتحول إىل أداة فعالة يف حتريك
خمتلف اآلليات السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية ،مبنظور
عملي واضح قابل للتطبيق ،وبأسلوب حكيم ومتوازن ال أثر فيه للتسيب أو
الغلو ،أو للتهريج أو املقامرة.
ولن يتسنى للدين أن ينهض بهذا الدور األساسي ،إال إذا اعتمد
القائمون عليه فكراً موضوعياً ونزيهاً قائماً على البحث العلمي الرصني
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الذي هو وحده الكفيل بتعميق التأمل والتحليل واالستنتاج ،يف إطار
الثوابت واالختيارات اجملمع عليها ،كما سبقت اإلشارة إىل ذلك .على أن
العلم وحده ال يكفي ،إذ حيتاج إىل أدوات تبليغية ناجعة كاحلوار
واملناظرة واملناقشة واحملاجة واإلقناع .كما حيتاج إىل معرفة ما هو من
قبيل األكاذيب واألوهام امللصقة بالدين ملواجهتها .وإن هذه األدوات لتبدو
ضرورية حتى للدعاة من خطباء ووعاظ ومن إليهم من الذين جييبون عن
أسئلة املواطنني الدينية.
وإن من شأن هذا النهوض إذا حتقق أن يعني على نشر وعي جديد،
وعلى إجياد احللول للمشاكل العديدة اليت يلتهب بها العامل يف شرقه
وغربه ،واليت يُعاني املسلمون عواقبها الوخيمة ،وهم يواجهون على
خمتلف األصعدة واملستويات حتديات داخلية وخارجية ال يلبث خطرها
يزيد وصعوبتها تكرب ،على حنو ما نرى ونسمع ونعيش كل يوم ،وتهم ُة
التطرف واإلرهاب تُلصَق بهم وبدينهم السمح الرحيم دون حق.
ومن املؤكد أن الرغبة يف جتاوز هذا الواقع املرير على العموم ،ويف
إحالل الدين موقعاً اسرتاتيجيا يف القارة اإلفريقية على اخلصوص ،هي
اليت دفعت جاللة امللك إىل إحداث مؤسسة حممد السادس للعلماء األفارقة،
اليت صدر بها ظهري شريف مؤرخ يف سابع رمضان 9483هـ املوافق  74يونيو
7199م .ويف ديباجته ورد أنها تأكيد للروابط الدينية والتارخيية والثقافية
اليت جتمع املغرب وإفريقيا ،وأنها تسعى إىل احملافظة على وحدة الدين
اإلسالمي ،وصَدِّ التيارات الفكرية والعقدية املتطرفة ،ومحاية العقيدة
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اإلسالمية والوحدة الروحية للشعوب اإلفريقية من كل النزعات والتيارات
واألفكار التضليلية ؛ مع العمل على توحيد جهود علماء اإلسالم بالقارة مع
جهود العلماء املغاربة.
ويف هذا السياق ،وبلورة ملا يساعد على حتقيق كل اآلمال املرجوة،
واستدراكاً على ما قد يالحظ من نقص يف الدراسات اجلادة اليت تتناول
العالقات املغربية اإلفريقية يف خمتلف مستوياتها ومجيع مراحلها ،ندعو
إىل تنظيم مزيد من امللتقيات العلمية بني املغرب واألقطار اإلفريقية
الصديقة ،على غرار هذه الدورة اليت تعقدها أكادميية اململكة املغربية بأمر
من جاللته حفظه اهلل .وهي دورة تهدف إىل فتح أُفق للتفكري ،بقصد
استجالء الذات اإلفريقية وما يطبعها من تنوع وتعدد ،وما يغنيها من
طاقات مادية وقدرات بشرية ،وما تتطلع إليه من مناء وتقدم عرب شراكة
فاعلة مع املغرب .وذلكم انطالقا من استحضار اجلذور احلضارية والثقافية،
والتحفز منها بوعي متجدد ورؤية مندجمة لبحث إمكانات النهوض بالواقع
وتطويره يف كل امليادين السياسية واالقتصادية والدينية اليت بها وعلى
هديها ميكن أن تتواصل بنجاح وتَجدُّد مسرية التوافق والتعاون والتضامن من
أجل بناء مستقبل زاهر ومتقدم.
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أهمية املذهب املالكي
ودوره يف هشكيل هوية املغرب
وهثبيت وحده الوطنية

كتبت هذه املقالة
للدليل املغربي لالسرتاتيجيات والعالقات الدولية،
الذي يصدره املركز املغربي متعدد التخصصات للدراسات االسرتاتيجية
والدولية برئاسة األستاذ الدكتور
عبد احلق العزوزي
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إذا كانت طبيعة هذه الدراسة ترتكز أساساً على املذهب املالكي ،إذ
منه تنطلق وإليه تعود ،فإن ارتباطها بسياقني اثنني ،هما اهلوية والوحدة
الوطنية ،يقتضي الوقـوف عند مفهومهما وما يثريانه من قضايـا حتتاج
إىل بعض التوضيح.
أما اهلوية – وهي بضم حرف اهلاء املذكِّر بأصل الكلمة الكامن يف ضمري
الغائب (هو) الذي به يكون الشيء هو هو – فتعين الشخصية وما يشكل
كيانها يف وعاء الضمري من قيم ومقومات بها ينضبط وجود الفرد واجلماعة،
ويستقر يف تثبت ورسوخ .فهي تتكون من الوطن يف بعده الطبيعي والبشري،
وما حيكمه من نظم سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ،ال تلبث أن تفرز
مالمح تلك الشخصية وما يسمها من ذهنية متميزة يتدخل الدين لبلورتها،
مبا حيقق الـذات وجيدد جمال الرؤيـة ويكيف آفـاق التفكري والسلوك.
وأما الوحدة الوطنية فتعين وحدة االنتماء إىل الوطن ،بدءاً من االرتباط
باألرض والدين ،وفق ما كان يفهم يف القديم – وما زال – إىل الوعي باملفهوم
القانوني للمواطنة ،وما تقرتن به من إدراك للحقوق والواجبات ،ومشاركة
يف تسيري شؤون الوطن والشعور بامتالك شيء من سيادته.
وعلى الرغم مما قد تثريه العوملة وما يصحبها من تداخل الثقافات ،فإن
اهلوية تبقى عنصراً فاع ًال ومؤثراً يف تلكم السيادة والوحدة اليت تقرتن بها.
من هنا يربز املقوم الديين الذي أمجع املغاربة عليه ،إذ به حققوا
وجودهم وكيانهم ،وحددوا مالمح ذاتهم وشخصيتهم .وهم هلذا مل يكتفوا
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باختاذه عقيدة وتشريعاً يلتزمون به يف عباداتهم ومعامالتهم ،ولكنهم
توسلوا به يف حتديد مفاهيمهم وضبط تصوراتهم ،باعتباره قاعـدة سلوكية
ومقياس ًا به مييزون.
وزادوا فاعتربوا اللغة العربية ،ليست فقط أداة تواصل إىل جانب
اللهجات احمللية ،ولكنها تتجاوز كونها كذلك لتصبح رمز الذات وما
تلتزم به من قيم ومقومات ،وإحساساً باطنيا بهذه الذات ،طاملا أنها لغة
القرآن الكريم وتراث اإلسالم ،وأنها وعاء ما تبدعه من مشاعر ومعارف
وخربات ،يكاد الرتاث الثقايف واحلضاري يف تكامله أن يكون جامعها
األمني ،واملعرب الصادق عن أمناطها املختلفة.
ومن شأن هذا اإلمجاع على املقوم الديين املتمثل يف اإلسالم ،أن حيث
على إثارة سؤال جوهري عن كيفية اعتناق املغاربة هلذا الدين ؛ وهم
املعروفون بتدينهم منذ القديم ،سواء يف املرحلة الوثنية ،أو يف العهد
الفينيقي الذي أبان تقبلهم لفكرة الوحدانية ،من خالل ارتباطهم باآلهلة
الفينيقية املتأثرة مبا كان يعبد يف مصر وبالد اإلغريق ؛ وإن كان هلم موقف
– بعد ذلك – من املسيحية اليت كانت مرتبطة باملد االستعماري الروماني
وما أعقبه من احتالل الوندال والبيزنطيني ؛ يف حني كانت اليهودية –
قبلها – موجودة وإن يف نطاق ضيق .وعلى الرغم من أن هذا الوضع الديين
السابق على اإلسالم ساعد على اعتناقه وفق اختيار قائم على اقتناع ،وليس
بفعل القوة أو حمض املصادفة ،فإن الفتح اإلسالمي تطلب فرتة غري قصرية
كان خالهلا يعاني تعثرات غري يسرية.
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وقد كانت هذه التعثرات تعكس الواقـع الذي عاشه املسلمون األوائل يف
املشرق ،بدءاً من اخللفاء الراشدين ،وهم ميارسون احلياة السياسية والفكرية
لدولة اإلسالم اليت كانت تتسع بفعل الفتوح ،مما نتج عنه انقسام اخلالفـة
إىل شطر يف العراق واجلزيرة يدين لعلي بن أبي طالب ،وآخر يف الشام ومصر
تابع ملعاوية ،مع ظهور فئة اخلوارج املعارضة .وهي معارضة ستتقوى
بالشيعة الذين أفرزتهم حماولة تفرد معاوية باألمر ،وما كان له مع ابين علي
– واحلسني خاصة – من مشاكل تواصلت مع العباسيني وحتى اليوم.
وكان هلذا االنقسام إىل فرق وأحزاب أثره يف قضايا العقيدة ومناقشتها
فقهيا عند أهل السنة ،وعقلياً عند املعتزلة .كما كان له أثر يف االجتهادات
الفقهية اليت أظهرت يومئذ مدرسـة تعتمد األثر يف املدينـة املنـورة ،وعن
شيوخها التابعني أخذ مالك بن أنس ؛ وأخرى تستند إىل الرأي يف العراق،
وعن فقهائها أخذ أبو حنيفة .وقد واكبت هذه احلركة اليت أبرزت فقه
السنة أو اجلماعة ،ما كانت تبتدعه بقية الفرق ،وال سيما اخلوارج
والشيعة ،مما أنتج اختالفاً بني األئمة اجملتهدين ،وإن مل يكن هذا
االختالف ميس جوهـر الشريعـة بقدر ما ميس فهم بعض النصـوص
وتطبيق كلياتها على الفروع.
وقد تسنى للمغرب إثر فتحه ابتداء من سنة 16هج على يد عقبة بن
نافع ثم موسى بن نصري ابتداء من عام 97هج أن يتأثر بهذا الواقع جبميع
إجيابياته وسلبياته ؛ إذ أُتيح له أول األمر أن حيتك باخلوارج الذين كانوا
يلجأون إليه فارين من قبضة األمويني والعباسيني ،وال سيما منهم اإلباضية
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والصفرية الذين كانت مبادئهم الداعية إىل رفض العنصرية والقبلية تلقى
صدى طيبا يف نفوس املغاربة ،مما أظهر من بينهم زعماء كميسرة املضغري
الذي قاد ثورة طنجة سنة اثنتني وعشرين ومائة ،وكان على رأي الصفرية،
وهو املذهب الذي سيعتمده بنو مدرار الذين أسسوا إمارة خارجية يف
سجلماسة ،قبل أن يتحولوا ملذهب السنة أوائل القرن الرابع يف عهد حممد
ابن الفتح بن ميمون امللقب بالشاكر هلل .ومن أعالم هذه اإلمارة أبو اخلطاب
عبد اهلل علي بن السمح املعافري الذي خرج سنة  646متنقالً بني أقطار
الشمال اإلفريقي .وهو الذي ساند عبد الرمحن بن رستم يف إقامة دولة
خارجية بتاهرت اليت أصبحت مركز اإلباضية.
ومثلما جلأ اخلوارج إىل املغرب ،فكذلك جلأت وفـود الشيعة الفارين
من اضطهاد الدولـة يف املشرق ،مما حوّل أنظار املغـاربة حنو آل البيت ،يف
حب هلم جاله الرتحيب الذي لقيه املوىل إدريس ،حني وفد فاراً من وقعة
فخ سنة تسع وستني ومائة يف عهد اهلادي العباسي ،أو مبعوثا قبل ذلك
بنحو عشر سنوات من لدن أخيه حممد بن عبد اهلل الذي كانت له مواجهات
مع املنصور العباسي .ثم كان أن تنازل إسحاق بن عبد احلميد عن إمارته يف
وليلي للموىل إدريس بعد أن بايعه ودعا القبائل أن تبايعه ؛ مع اإلشارة إىل
ما يذكر من أن ابن عبد احلميد كان على رأي املعتزلة الذين استمر هلم بعض
الوجود يف أقطار الشمال اإلفريقي ،على حنو ما كانت عليه دولة األغالبة،
وكذا دولة املوحدين اليت كان زعيمها املهدي بن تومرت مييل إىل الدفاع عن
العقيدة باحلجج العقلية.
96

والالفت للنظر أن املغاربة – على عكس ما كان متوقعاً إثر الرتحيب
باملوىل إدريس والتمكني له – مل يتشيعوا وظلوا على سنيتهم اليت مل تكن
عندهم تتعارض مع حبهم آلل البيت والتعاطف معهم .يف سياق هذه السنية
كان الظهور أول األمر للمذهب احلنفي باعتباره سابقاً على غريه ،قبل أن
يتم التحول إىل املذهب املالكي الذي أخذ ينتشر يف العهد اإلدريسي.
وهو انتشار يعزى يف هذا العهد إىل أسباب ،لعل يف طليعتها اكتفاء
املوىل إدريس بوجود كيان له يف املغرب ،وكذا اقتناعه بعدم استعداد
املغاربة لتقبل بعض املبادئ الشيعية ،مع العلم بأنه متأثر يف األصل
بالزيدية املعروفة بني سائر الفرق الشيعية مبا يطبعها من توسط واعتدال
؛ دون أن ننسى م ا كان بني األدارسة واإلمام مالك من روابط محيمية،
أبرزها أن مالكاً يروي يف موطـاه عن عبد اهلل الكامل والد إدريس ،وأنه
اختذ موقفاً من العباسيني لصاحل أخيه حممد املعروف بالنفس الزكية،
حني أفتى عند قيام هذا األخري بأن بيعة أبي جعفر املنصور ال تلزم ،ألنها
كانت على اإلكراه وضرب يف ذلك ،وكان قد أفتى ببطالن الطالق املكره
وسقوط ميني اإلكراه على العموم .يضاف إىل ذلك تقدير املغاربة لإلمام مالك
باعتباره فقيه املدينة ،وما كان معروفـاً عنه وعن تالميذه من أمانـة علميـة
وتثبت يف الفتوى .وهو مما ال شك أدركوه ،وال سيما منهم الفقهـاء حبكم
رحلتهم إىل احلجاز ألداء فريضة احلج.
وقد تعززت كل هذه األسباب باالتصال الوثيق الذي كان للمغرب مع
األندلس وإفريقية ،وما كان بينها مجيعاً من تبادل الوفود والبعثات ،ومع
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تعدد اهلجرات إىل املغرب من األندلس والقريوان ،مما أكد هذا االتصال
ووثق روابطه .ويتحدث التاريخ عن وفود "ثالمثائة أهل بيت" من القريوان
سنة تسع ومثانني ومائة ،وهم الذين أقاموا يف فاس بعدوة القرويني .كما
يتحدث عن قدوم حنو "أربعة آالف أهل بيت" جاءوا من األندلس على إثر
ثورة الربض اليت قامت أيام احلكم بن هشام سنة اثنتني ومائتني .ثم كان أن
تقوى هذا االتصال بتأسيس جامـع القرويني يف فـاس عام مخسة وأربعني
ومائتني على يد السيدة فاطمة الفهرية القادمة من القريوان.
وهكذا أتيح للمذهب املالكي أن يستقر ويستمر كذلك ،مرتبطاً بالعقيدة
األشعريـة وسلوك التصـوف السنـي .معزَّزاً بأسباب أخرى كان من بينها –
ورمبا من أهمها – موافقة طبيعة املذهب القائمة على النص والنقل واألثر
والرواية ،ملزاج املغاربة النافر من الغموض واإلبهام والتعقيد والتأويل .وكان
املرابطون قد رسخوا دعائمه واختذوه قاعدة لسياستهم ومنطلقا حلركتهم
اإلصالحية ،مما جعله – ملرونته – يتجدد باستمرار اعتماداً على مبدئي
الذرائع واملصاحل املرسلة ،وجعل فقهاءه يلتزمون مواقف نضالية ،للدفاع عن
حوزة الوطن ورد كل عدوان عليه .وقد قَوَّت هذه املواقف مساندة السلطـة
للمذهـب ،يف حماربة كل اجتاه منحرف قد يشوش على عقيدة املغاربة.
فعبد اهلل بن ياسني داعية املرابطني واجه حركة الروافض ال َبجَلية
اليت تزعمها عبد اهلل البجلي يف تارودانت ،وهم من شيعة الكوفة الغالني.
ويوسف ابن تاشفني قضى على البورغواطيني الذين ابتدعوا عقيدة حمرفة
ووضعوا "قرآناً" وتشريعات بعيدة عن اإلسالم ،وكانوا قد تقووا يف هذا العهد
بعد أن كان هلم ظهور حمتشم قبل ذلك.
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ولعل أكرب حادث اعرتض مسرية املذهب املالكي بعد املرابطني ،هو ما
حاوله املهدي بن تومرت مؤسس الدولة املوحدية ،حني أخذ – سياسياً –
ببعض مبادئ الشيعة اإلمامية ،وال سيما ما يتصل منها بالعصمة واملهدوية،
واعتمدها يف إقامـة حكمه ،وألف يف ذلك كتـاب "أعز ما يطلب" ؛ مع أنه –
فقهياً – كان سنياً ،إن مل أقل مالكيا .وحتى يف هذا العهد ،وعلى الرغم من
قوة الدولة ،فقد قام الفقهاء بالثورة عليه يف سبتة بزعامة القاضي عياض
سنة ثالث وأربعني ومخسمائة.
على أن هذا املذهب املهدوي مل يلبث أن وقع تراجع الدولة عنه منذ
عهد املنصور الذي وضع كتاباً خمتاراً من كتب الصحاح يلغى به كتاب
املهدي .وبلغ الرتاجع أوجه يف عهد املامون الذي نبذ فكر ابن تومرت وما
كان يقوم عليه من مبادئ.
ومع ذلك ،فقد كان يظهر من حني آلخر بعض الذين يدعون املهدوية
والفاطمية ،أمثال حممد بن عبد اهلل املاسي الذي ظهر يف سوس أيام عبد
املومن الذي قاتله ،وعبد الرحيم القحطاني الذي خرج زمن الناصر
باألندلس ،وكان يروج لنفسه انطالقا من حديث "ال تقوم الساعة حتى خيرج
رجل من قحطان ميأل األرض عدالً كما ملئت جورا" ،إال أنه مل يلبث أن
حورب وقتل ومحل رأسه إىل مراكش.
كما ظهر التويزري الفاطمي على عهد يوسف بن يعقوب املريين يف
املائة الثامنة ،مدعياً أنه الفاطمي املنتظر ،فكان مآله القتل يف سوس .ويف
القرن نفسه خرج العباس الفاطمي يف اغمارة ،وتسنى له أن يدخل فاساً قبل
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أن يقتل .ومعروف يف التاريخ ما وقع للعكاكزة ،وما كان لعلماء الفرتة من
فتاوى يف اتهامهم بالردة والزندقة ،وهم الذين ظلوا على بعض مبادئ مذهب
ابن تومرت.
وقد استمرت مثل هذه الدعاوى تربز حتى عهد قريب ،على حنو
دعوى البهائيني الذين ظهروا يف بعض مدن الشمال املغربي أوائل اخلمسني
من القرن املاضي ،ووقعت حماكمتهم والقضاء عليهم .وهم من اإلمساعيلية
املنتمني إىل اإلثنى عشرية .وينتسبون إىل بهاء اهلل أو باب اهلل ؛ مع العلم أن
منشئ هذا املذهب يف املشرق هو مريزا الشريازي التاسع عشر ،وآراؤه
منحرفة عن اإلمساعيلية ،وكان يقول بفكرة احللول السبئية .ومثله مريزا
على حممد صاحب كتاب "البيان" ،وكان ال يومن بالرسالة احملمدية ،ويزعم
متثيل مجيع األنبياء .وخلفه ابنه عباس أفندي املعروف بعبد البهاء.
وقد أبانت هذه األحداث وغريها ،أنه ال مكان يف املغرب للمدعني
واملشوشني على املذهب املالكي .وكان قد ورد عن بعض آل البيت الوافدين من
كربالء زمن يوسف بن يعقوب املريين ،أنه قال ألصحابه" :ارجعوا فقد
أزرى بنا الغلط ،وليس هذا الوقت وقتنا".
وما ذاك إال ألن هذا املذهب كان قد ترسخ واستقر ،وغدا رمزاً أو أحد
الرموز الكربى لوحدة الوطن ،جامعاً بني مشاله وجنوبه ،يف تأكيد
واستمرار ملا كان قد مت منذ عهد املرابطني الذين وفدوا من الصحراء،
ومتكنوا من نشر املذهب يف كل الغرب اإلفريقي وما كان يف أقطاره من ممالك.
وهي حقيقة اعتمدتها حمكمة العدل الدولية يف الهاي ،حني وضعت السؤال
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حول وحدة املذهب الديين بني املغرب وصحرائه .وكان امللك املغفور له
جاللة احلسن الثاني قد عقد يف مكتبه بالديوان امللكي بالرباط صباح السبت
 61يوليوز  6791اجتماعاً تشرفت حبضوره ،قصد التباحث حول املوضوع،
وكان يضم بعض الباحثني ورجال الدولة .وكان الرد اإلجيابي على هذا
السؤال كافياً للبت يف النزاع املفتَعل حول الصحراء.
وقد جتلت هذه الوحدة املذهبية اجملمع عليها باختيار إرادي واقتناع
فكري يف مستويات شتى ،سواء على صعيد السلطة أو اجلماهري ،أو على
صعيد العلماء والفقهاء الذين ركزوا العقيدة األشعرية وخدموا الفقه املالكي،
وبرَّزوا يف تدريسه والتأليف فيه والتوعية به .وإنه لتكفي اإلشارة بالنسبة
للصحراء املغربية إىل بعض األعالم كمحمد َبغْيع املتوفى سنة اثنتني وألف
للهجرة ،وقد عد عند كثري من الدارسني جمدد املائة العاشرة ؛ وحممد
حييى الوالتي املتوفى عام ثالثني وثالمثائة وألف ،وكان اشتهر مبوسوعيته
وكثرة تصانيفه وتالميذه .واحلق أنه ال سبيل لعد أمثال هذين العاملني
يف مشال املغرب وجنوبه ،من الذين ركزوا وحدة العقيدة واملذهب ،يف ظل
إسالم قائم على الوسطية واالعتدال ،ومنسجم مع مالمح الشخصية املغربية
وما مييزها من قيم ومقومات.
وما أحوجنا يف املرحلة املعاصرة ،وما يعيش العامل فيها من صراعات
عقدية وجتاذبات فكرية ونزاعات خمتلفة ،أن نستحضر واقع بلدنا،
ونتمثل تارخيه ،ونتمسك بتعددية مكونات هويته ،ولجدد دعائم هذه
التعددية مبا يقوي ثوابتها ،وجيعلها قادرة على مواجهة كل التحديات
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واإلكراهات اليت تفرضها "عوملة" العصر اليت زالت معها – أو كادت – كل
الفوارق بني الشعوب ،إىل حد قد تذوب معه اهلويات الوطنية ،ما مل تكن
مستندة إىل ركائز روحية هي ال شك سر صمودها والبقاء.1

-1

للتوسع يف هذا املوضوع ،يرجع إىل بعض مصادره ،مما كتبه اجلراري يف دراسات كثرية منها:
* املغرب وتيار املذاهب اإلسالمية (ثالث حلقات نشرت يف جملة "اإلميان" السنة الثالثة -
.)6711
* وحدة املغرب املذهبية خالل التاريخ (نشر اجلمعية املغربية للتضامن اإلسالمي – الطبعة
األوىل –الدار البيضاء –.)6791
* األدب املغربي من خالل ظواهره وقضاياه –اجلزء األول( -نشر مكتبة املعارف بالرباط -
.)6797
* الفكر والوحدة (الطبعة األوىل –الرباط .)6794
* حبوث مغربية يف الفكر اإلسالمي (الطبعة األوىل –الرباط .)6799
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دور علماء الصحراء املغربية وأدبائها
يف هثبيت الوحدة الوطنية

عرض متهيدي قدم –مرجتالً–
يف افتتاح الندوة اليت عقدتها أكادميية اململكة املغربية
حول "ثقافة الصحراء :مقوماتها املغربية وخصوصياتها"
يومي  62-62ذي احلجة 2266هـ املوافق  26-22مارس 6006م
وقد نشرت أعماهلا ضمن سلسلة "الندوات".
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يسعدني أن أشارك يف هذه الندوة القيمة اليت تعقدها جلنة القيم
الروحية والفكرية بأكادميية اململكة املغربية لتناول موضوع يكتسي أهمية
خاصة ،وهو موضوع الصحراء .وعلى الرغم من أن قضية الصحراء منتهية
بالنسبة للمغرب واملغاربة ،ألننا يف أرضنا وألننا مل نعد يف حاجة إىل أن
نثبت مغربيتها ،فإن الظروف الطارئة اليت تواجه املغرب وتريد أن تتحدى
شعور املغاربة ،تفرض علينا أن نظل معبئني ملواجهة هذه التحديات.
واألكادميية إذ تنظم ندوة عن الثقافة يف الصحراء ،فانطالقاً من أن
الثقافة تعترب مقوماً أساسياً يف هُوية كل شعب وكل أمة .وحني نتحدث عن
الثفافة ،نتحدث عن أشياء كثرية ،لكنين هنا ويف هذا العرض ،لن أحتدث
إال عن جانب من الثقافة املدرسية وفق ما يبلوره دور العلماء يف تثبيت
الوحدة ،عرب التواصل الثقايف الذي مل ينقطع قط بني املغرب وأقاليمه
اجلنوبية من القديم إىل اآلن.
املوضوع واسع ،وسيغنيه اإلخوة املشاركون بعروضهم ،وسوف أكتفي
بإلقاء بعض األضواء على مظاهر من هذا التواصل.
كمظهر أول يلفت نظرنا التصريح باالنتماء إىل املغرب .لجد هذا يف
تراجم علماء الصحراء الذين يذكرون يف نسبهم أنهم مغاربة .وأكتفي مبثال
واحد أو مثالني" :حرمة بن عبد اجلليل بن القاضي العلوي املغربي" .هكذا
يؤرخ له الوالتي يف "فتح الشكور" .ومثله عامل آخر هو عبد اهلل البوحسين
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الذي يشار يف تسميته إىل أنه "املغربي" .كذلك عندنا عدد من الشناقطة
ينسبون أنفسهم للمغرب .يقول التجاني بن بابا أمحد يف "منية املريد":
قال ابن بابا العلوي نسبه

املغربي املالكي مذهبه

وهكذا أمثلة كثرية لعلماء يذكرون يف نسبهم ويفخرون بأن ينسبوا إىل
املغرب .األمثلة كما قلت متعددة وال أريد أن أطيل بها ،ولكن أنتقل إىل
جانب آخر من جوانب هذا التواصل بني الشمال واجلنوب عرب الثقافة،
فأقف عند عمق الوحدة يف البعدين الديين والفكري.
هناك وحدة التوجه الديين واملذهيب عرب العقيدة وعرب املذهب سواء
يف الفقه أو يف التصوف .حنن نعرف بالنسبة للمغاربة أن العقيدة أشعرية،
وأن املذهب مالكي ،وأن التصوف سين على طريقة اجلنيد .هذه العناصر
الثالثة لجدها متبادلة ومتداولة عند علماء الصحراء وعند املتصوفة منهم
ورجال الفقه والعقيدة .يتجلى ذلك من خالل املتون اليت كانت تدرس وما
زالت تدرس يف الشمال ويف اجلنوب .إذا حنن استعرضنا ما كان يدرسه
الطلبة الصحراويون وفقهاء الصحراء ،لجد أنها هي نفسها اليت كانت وما
زالت موجودة عندنا :منت ابن عاشر ،وشرح ميَّارَة ،و"الشفا" لعياض،
و"دالئل اخلريات" ،و"حكم" ابن عطاء اهلل ،و"إضاءة الدجنة" للمقري،
وحتى خارج الفقه والتصوف والعقيدة فإن املتون هي هي ،كما يف النحو ويف
اللغة والعروض ،إذ لجد "األجرومية" و"شرح األلفية" للمكودي ،وشرح
السبيت على اخلزرجية أخل ...
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بل إن علماء الصحراء ال يكت فون بتدارس هذه املتون ،ولكن
يشرحونها اهتماماً منهم بها .وال أريد أن أطيل بذكر العلماء الصحراويني
الذين شرحوا مؤلفات مغربية يف هذا اجملال .ويكفي التذكري ببعض
األمساء :الشريف حممد ابن اإلمام احلسين اإلدريسي املتوفى سنة مثان
ومائتني وألف للهجرة (8021هـ) يضع شرح "البسط والتعريف يف علم
التصريف" للمكودي ؛ عبد اهلل البوحسين يشرح "إضاءة الدجنة يف عقائد
السنة" للمقري ؛ ابن احلاج ملني التواتي يشرح "نظم املقنع" للمرغييت.
وهكذا لجد علماء الصحراء يقفون عند هذه املتون اليت ألفها املغاربة
ويشرحونها ؛ وكذلك بالنسبة للتصوف ،يكفي أن نقف عند ما ألفه سيدي
العربي بن السايح املتوفى سنة تسع وثالمثائة وألف للهجرة (8021هـ) أذ
وضع على منظومة "منية املريد" للطالب العلوي الشنقيطي شرحاً هو
املعروف بـ"منية املستفيد من منية املريد".
جانب مهم آخر يف هذا االرتباط هو جانب الطرق الصوفية .يكفيين
هنا أن أشري إىل بعض الزوايا اليت أقيمت يف الصحراء ،واليت كانت صلة
وصل بني مثيالتها يف الشمال .تذكر الزاوية البكائية املنسوبة لسيدي عمرو
ابن الشيخ سيدي أمحد البكاي املتوفى سنة ستني وتسعمائة للهجرة .هلا
مرجع يف مالزمته للشيخ عبد الكريم املغيلي الذي كان معاصرًا له وأخذ عنه
القادرية .كذلك تذكر الزاوية الفاضلية املنسوبة للشيخ حممد فاضل بن
مامني ،وهي قادرية ينسب أخذها للشيخ زروق عن البعض وللشيخ الثعاليب
عند غريه .وال أريد أن أعدد أمساء هذه الشخصيات اليت كانت يف نطاق هذه
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الزوايا تركز الوحدة .ولكن يكفيين أن أشري إىل الزوايا التيجانية مبختلف
طوائفها ،وال سيما احلافظية املنسوبة حملمد احلافظي العلوي املتوفى يف
منتصف القرن الثالث عشر للهجرة يف أدرار ،وترجع إىل الشيخ أمحد
التيجاني مباشرة وإىل سيدي العربي بن السايح.
ثم إن هناك زوايا أخرى متقلصة النفوذ بالنسبة لغريها ،مثل
الناصرية املنسوبة للشيخ حممد بن ناصر الدرعي املتوفى سنة ست وثالثني
وألف للهجرة ،إذ لجد هلا نفوذاً عن طريق جمموعة من العلماء الذين زاروا
تامكروت أو نالوا إجازات شيوخها .وهي كلها تدل على هذا الرتابط وهذا
التواصل الذي كان بني املتصوفة يف اجلنوب وبني أقطاب التصوف يف الشمال.
إذا أردنا أن ننظر بعد هذا يف بعض املظاهر اليت تربز هذا التواصل بني
علماء الشمال وعلماء اجلنوب ،يصادفنا يف البداية بعض العلماء الصحراويني
الذين أقاموا يف الشمال .يذكر من بينهم حممد حممود البيضاوي الشنقيطي
العامل الكبري الذي هاجر إىل مراكش وكان يُدرس بها ،تويف سنة تسع
وأربعني وثالمثائة وألف هجرية .أنا أتعمد يف بعض األمثلة أن أشري إىل
التواريخ ،ألنها تدل على الصالت القدمية وليست الصالت احلديثة كما قد
يظن البعض .تذكر أخته خدجية بنت البيضاوي أيضاً ،هاجرت إىل مراكش
واشتغلت بالتدريس ،وكانت عاملة مستحضرة للسرية وللغة العربية والنحو.
وهي والدة األديب العامل حممد البيضاوي الشنقيطي الذي كان له حضور قوي
يف الشمال ،حيث أقام يف تطوان وطنجة والرباط ،وتوىل مناصب ،وكانت له
مساهمات يف التدريس ويف التاليف ،وهو شاعر من كبار شعراء املغرب ،وقد
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خصه املتحدث إليكم ببحث خاص .1وكانت وفاته بتاريخ حادي عشر حمرم
سنة مخس وستني وثالمثائة وألف للهجرة املوافق دجنرب عام مخسة
وأربعني وتسعمائة وألف للميالد.
يذكر كذلك من الذين أقاموا يف الشمال حممد بابا الصحراوي املتوفى
سنة اثنتني وأربعني وثالمثائة وألف للهجرة ،فقد استقر سنني عديدة يف
إلْـغ يف سوس حتى صار كأحدهم ،كما يقول صاحب "املعسول" املختار
السوسي رمحه اهلل .كما يذكر حممد سامل الصحراوي ،والشيخ سيديا بن
الشيخ سيدي أمحد ولد الدمياني ،وماء العينني بن العتيق ،والالئحة طويلة
بأمساء العلماء الصحراويني الذين أقاموا يف الشمال ،وكان هلم حضور قوي يف
التدريس ويف الوظيف ،وبالتالي يف متتني الروابط.
كذلك تذكر الوفود الرمسية اليت كانت تتبادل الزيارات بني الشمال
واجلنوب ،سواء من هذا االجتاه أو ذاك .وتكفي اإلشارة إىل الوفد الذي كان
قد زار الساقية احلمراء يف عهد املوىل عبد العزيز .وكان اهلدف من هذه
الرحلة هو استخالص طرفاية من اإللجليز .وعندنا نصوص شعرية تدل على
الرتحيب الذي لقيه هذا الوفد ،وكان يتكون من مخسة أفراد .وحيضرني
هنا مطلع قصيدة قاهلا العالمة إبراهيم البواري يقول فيه:
بل مخسة كقواعد اإلسالم

خمْسَة أعْالم
أه ًال بهم من َ

وال بد يف هذه املظاهر أن نذكر اتصال علماء الصحراء وأدبائها مبلوك
املغرب وأمرائه ،وهي ظاهرة نسجلها منذ العصر املوحدي يف القرن السادس
 1نشر ضمن (منشورات النادي اجلراري) 7114م.
109

اهلجري .فعندنا الشاعر أبو إسحاق بن يعقوب الكامني ،كان قد اتصل
باملنصور املوحدي ،ومدحه بقصيدة أذكر منها هذين البيتني:
أزال حجابَه عين وعيين

تراه من املهابة يف حجاب

وقربـين تفـضلـه ولكــن

بعدت مهابة عند اقرتابي

كذلك يذكر ،وحنن نطوي املراحل ،الشاعر عبد اهلل بن احلاج إبراهيم
العلوي ،اتصل باخلليفة سيدي حممد بن موالي عبد اهلل ،وكان بينهما
تبادل كتب وغري ذلك .كما يذكر الشاعر حممد اجمليدري ابن حبيب اهلل
الذي كانت له حظوة عند السلطان سيدي حممد بن عبد اهلل ،وكان يَدرس
ويُدرس كذلك يف فاس .يذكر أيضا عبد اهلل العلوي املعروف بابن رازكة
الشاعر الكبري ،تويف يف حدود الثالثني ومائتني وألف للهجرة .كان من
خاصة حممد العامل وله قصائد كثرية فيه ويف مكناس .ومثله املختار ابن
اهليبة األبريي الذي كان كاتباً للسلطان املوىل عبد الرمحان ،وحممد بن
سيدي حممد حفيد بن رازكة الذي سبقت اإلشارة إليه ،فهو أيضاً كان
متصال باملوىل عبد الرمحن ،وكانت له فيه مدائح كثرية .ال بأس يف هذا
االستعراض أن أشري إىل الشاعر معاوية ابن الشد التنْدغي ،إذ له قصائد يف
املوىل اليزيد ابن سيدي حممد بن عبد اهلل ،وأن أشري كذلك إىل األمني بن
حممد املختار الدمياني الذي له قصائد يف مدح املوىل عبد احلفيظ ،والنماذج
كثرية .هذا إىل جانب األدباء والشعراء الذين كانوا يكتبون نصوصاً ويبدعون
قصائد يف مدح بعض أشياخ الطرق ،وال سيما يف سيدي أمحد التيجاني
وسيدي العربي بن السايح .وهذا عنصر مهم يف التواصل ،متمثل يف الذين
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سجلوا هذا االرتباط ،وهم شعراء كثريون يكفي أن أشري منهم إىل حممد
احلسن بن عبد اجلليل العلوي (يف القرن الثالث عشر) ،وحممد العلوي أيضًا
يف نفس القرن ،وكما يذكر الشاعر حممد فال ولد ابَّاه ابن بابا الذي هو والد
صديقنا األستاذ املختار ولد ابّاه.
هذا ،وإن من املظاهر اليت ال بد من تسجيلها ،واليت تثبت هذا
التواصل الذي كان بني الشمال واجلنوب ،أن ملوك املغرب كانوا يعنون بطبع
إنتاج علماء الصحراء منذ دخلت املطبعة يف متنصف القرن التاسع عشر
امليالدي .والكتب اليت طبعت لعلماء الصحراء هي أكثر من أن يشار إليها،
ويكفي أنه طبعت كتب كثرية ألمحد بابا التمبوكيت ،واملختار اجلكين،
وعبد القادر الشنقيطي ،وحممد الصغري الشنقيطي ،وحممد النابغة
الشنقيطي ،وحممد فال الدمياني ،وعبد اهلل بن إبراهيم العلوي
الشنقيطي...إخل .أما ما طبع للشيخ ماء العينني وألفراد أسرته ،فهو أكثر
من أن يعد أو أن يستعرض يف هذه العجالة.
ودائم ًا يف نطاق هذا التواصل ،كان األدباء والشعراء املغاربة يف الشمال
يتوجهون مبدائحهم إىل بعض الشخصيات الصحراوية ،وال سيما ماء
العينني .فكثريون هم شعراء الشمال الذين مدحوا الشيخ ماء العينني،
كالطاهر اإلفراني ،وأمحد بن املواز ،وعبد الرمحن بن زيدان ،وأمحد بن
املامون البلغيثي ،وأمحد سكريج ،وعبد اهلل القباج .ومدائحهم موجودة يف
دواوينهم ويف بعض املصادر ،ال سيما يف "األحبر املعينية" الذي مجعه حممد
بن ماء العينني والذي حققه زميلنا األستاذ الدكتور أمحد مفدي.
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من املظاهر اليت أود اإلشارة إليها كذلك ،الرسائل اليت كانت تتبادل،
وخاصة تلكم اليت كان يوجهها علماء الصحراء إىل ملوك املغرب .وهي
رسائل كثرية ال جمال حلصرها ،يكفي التذكري ببعضها ،مثالً رسالة الشيخ
ماء العينني إىل املوىل عبد العزيز يطمئنه فيها على أحوال الصحراء ويبلغه
والء قبائلها.
مبناسبة احلديث عن الوالء ،الحظتم ال شك أني يف إطار موضوع
الثقافة ،مل أحتدث عن جانب مهم وأساسي ،وهو جانب البيعات اليت كانت
ترفع إىل ملوك الدولة .فقد اعتربته من املفروغ منه ومما يدخل يف اإلطار
السياسي الذي قد يتناوله بعض الزمالء يف عروضهم.
يف موضوع الرسائل كذلك ،تذكر رسالة من الشيخ ماء العينني إىل املوىل
عبد العزيز ،يطلب منه إمداد اجملاهدين الصحراويني ،ملواجهة حترك
القوات الفرنسية حنو أدرار .ويطلب منه أن يستخلف نائباً عنه لقيادة
اجلهاد يف األقاليم الصحراوية .الرسائل كثرية من هذا النوع ،ومثلها
الرسائل الصوفية وكذلك الرسائل اإلخوانية .ويكفيين هنا أن أشري إىل
الدراسة اهلامة اليت ألجزها زميلنا األستاذ الدكتور حممد الظريف،
فأطروحته عن التصوف والرسائل اليت تدخل يف هذا اإلطار كثرية ،وميكن
الرجوع إليها يف كتابة املطبوع.
من املظاهر التواصلية اليت أريد اإلشارة إليها ،تبادل اإلجازات
العلمية بني علماء الشمال والصحراء .فهناك العلماء الذين كانوا يعطون
إجازات أو يتلقون إجازات ،وهناك الذين كانوا يتدبَّجون ،أي يتبادلون
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اإلجازات فيما بينهم .وتكفي اإلشارة إىل بعض اإلجازات املبكرة :حممد بن
حممد بن أبي بكر التواتي (املتوفى سنة عشر وألف للهجرة ،أي يف أوائل
القرن احلادي عشر) ،وأمحد بن القاضي تبادال اإلجازة بينهما .والتواتي
هذا كان مربزاً يف الفقه ويف احلديث .كذلك يشار إىل أمساء أخرى ،كسيدي
عبد اهلل بن احلاج إبراهيم العلوي الذي أقام يف فاس ،وتلقى على البناني
حمشي عبد الباقي ،وتلقى البناني عنه أيضاً .ويشار كذلك إىل إجازة حممد
سداتي الكنيت حملمد األماني السوسي .وهكذا تبدو الالئحة طويلة.
أستسمحكم يف سياق استعراض هذه املظاهر أن أشري إىل تبادل
األحاجي وتبادل األلغاز ،وهذا باب معروف يف األدب العربي .وتكفي
اإلشارة هنا إىل عبد اهلل العلوي املعروف بابن رازكة –املشار إليه سابقاً– فقد
وجه إىل علماء فاس وإىل عامل بالذات وهو ابن زكري ،وجه له لغزاً بأبيات
يف قوله تعاىل من سورة يوسف :فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم
استخرجها من وعاء أخيه  ،ملاذا مل تقل اآلية :من وعائه ؟ للتمثيل أقرأ
جزءًا منه إذ يقول:
أسائلكم ما سـر إظهار ربـنـا

تبارك جمداً :من وعاء أخيه؟

فلم يأت عنه :منه ،أو من وعائه

األمر دقيـق جـــل ثم خييـه

أجاب على هذا اللغز جمموعة منهم حممد بن سعيد اليدالي الدمياني
الذي يقول:
فلو قال فرض ًا ربنا :من وعـائه
113

فـذلكـم بعد التفـكـر فيـه

فيفسـد معناه ملختربيـه

يؤدي إىل عود الضمري ليوسف

كذلك إىل جانب تبادل األلغاز ،كان هناك تبادل الفتاوى يف الفقه ويف
غريه .وعندي أمثلة كثرية ال أريد أن أطيل بها ،على حنو ما وقع يف القرن
العاشر بني أبي حممد عبد اهلل العصنوني املتوفى عام سبعة وعشرين
وتسعمائة ،وحممد بن عبد الكريم املغيلي املتوفى سنة تسع وتسعمائة حول
نقض ذمة يهود توات.
ولعلنا أال ننسى يف هذه املظاهر التواصلية ،تبادل اإلخوانيات بني
الشعراء يف املناسبات .فمثال ابن رازكة -وهو علم من األعالم ال ميكن أن
نتحدث عن التواصل دون أن يكون حاضراً بواجهات متعددة -يتحدث عن
جلسة مع بعض علماء أهل مراكش وما كان فيها من مساجالت ،وأيضًا
حممد البيضاوي الشنقيطي الذي أقام هنا يف الرباط وله مساجالت مع عدد من
شعراء الفرتة.
ثم إن مما يثبت كذلك هذه احلركة التواصلية ،ما كان بني األدباء
والشعراء وامللوك العلويني .يكفي أن أشري إشارة هلا داللتها متمثلة يف
القصيدة اليت قاهلا حممد البيضاوي الشنقيطي يف رثاء املوىل يوسف ومدح
املغفور له حممد اخلامس ،إذ هي يف نفس الوقت رثاء ومدح .وأنا شخصياً يف
بعض الدراسات اعتربت أنها أول قصيدة شعرية قيلت يف حممد اخلامس
رمحه اهلل ،ونعرف أهمية عيد العرش وأهمية ما قيل مبناسبته يف عهد
احلماية .ويكفي أن أقرأ مطلع هذه القصيدة:
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ذهبَ اإلمام أبو احملاسن سيّداً

وحمم ّد كُفؤ اإلمام السيد

أما بعد هذه املرحلة ،فكثريون هم الشعراء الصحراويون الذين قالوا
قصائد يف املغفور له حممد اخلامس ،ويف املغفور له احلسن الثاني ،ثم يف
جاللة امللك املنصور باهلل سيدي حممد السادس .والنماذج كثرية والدواوين
متعددة وبعضها منشور .وال أريد أن أشري إىل األمساء حتى ال أكون مقصراً،
ولكن معنا حول هذه املائدة بعض اإلخوة الذين قالوا قصائد تؤكد كلها هذا
التواصل وتثبت الوحدة.
ويف ختام هذا العرض التمهيدي ،وحنن سنستمع إىل عروض كثرية يف
موضوع الثقافة وأهميتها بالنسبة لتثبيت الوحدة ،ال بد أن أذكِّر -وحنن
مجيعاً نعرف هذا -أن العنصر الذي كان حامساً لدا حمكمة العدل الدولية
يف هلاي ،وهي تنظر يف القضية ويف تبعية الصحراء للشمال ،كان هو املتمثل
يف روابط البيعة والصالت املذهبية ،إذ ال خيفى أن السؤال الذي طرح :هل
أهل الصحراء منتمون إىل نفس املذهب الذي عليه أهل الشمال ؟ وحني تبني
للقضاة يف احملكمة أن املذهب املالكي هو الذي جيمع بني الشمال وبني
اجلنوب ،إضافة إىل روابط البيعة ،كان احلكم الذي نعرف مجيعاً .وهلذا
فأهمية الثقافة واضحة يف تأكيد الوحدة ويف تثبيتها من خالل خمتلف
املظاهر ،هذه املظاهر اليت مررت عليها مر الكرام ،واليت ستغنيها ال شك
العروض اليت سيقدمها الزمالء األفاضل .وما أحوجنا إىل أن نستحضرها اآلن
يف هذه املرحلة وأن نعبئ بها ،ألننا يف حاجة إىل تعبئة دائمة ،طاملا أن
التحديات مستمرة.
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هذه بعض املظاهر اليت تثبت التواصل الذي كان بني الشمال واجلنوب
عرب الثقافة املدرسية ،وهلا مثيالتها يف الثقافة الشعبية ،من خالل األمثال
واألحاجي واحلكايات والعادات والتقاليد ،مما ال شك سيتعرض له
مشاركون آخرون يف هذه الندوة.
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