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I -     سسسسللللسسسسللللةةةة    ««««ااااللللددددووووررررااااتتتت»»»»    ::::

1 ---- «الدورة االفتتاحية»، أبريل 1980.
ليمَتيك»، (علم التعامل عن بُعد)، نونبر 1980. 2 ---- «التـِّ

3 ---- «القدس تاريخياً وفكرياً»، مارس 1981.
4 ---- «األزمات الروحية والفكرية في عالمنا المعاصر»، نونبر 1981.

5 ---- «الماء والتغذية وتزايد السكان»، القسم األول، أبريل 1982.
6 ---- «الماء والتغذية وتزايد السكان»، القسم الثاني، نونبر 1982.
7 ---- «اإلمكانات االقتصادية والسيادة الدبلوماسية»، أبريل 1983.

8 ---- «االلتزامات الخُلُقية والسياسية في غزو الفضاء»، مارس 1984.
9 ---- «حق الشعوب في تقرير مصيرها»، أكتوبر 1984.

10 ---- «شـروط التوفـيق بين مـدة االنتداب الرئاسي وبين االسـتـمرارية في السـياسـة
الداخلية والخارجية في األنظمة الديمقراطية»، أبريل 1985.

11 ---- «حلقـة وصـل بين الشـرق والغـرب : أبو حــامـد الغـزالي ومـوسى بـن مـيـمـون»،
نونبر1985.

12 ---- «القرصنة والقانون األممي»، أبريل 1986.

13 ---- «القضايا الخُلقية الناجمة عن التحكم في تقنيات اإلنجاب»، نونبر 1986.

14 ----    «التدابير التي يـنبغي اتخاذها والوسائل الالّزم تعبـئتها في حـالة وقوع حادثة
نووية»، يونيو 1987.

15 ---- «خَصاص في الجنوب وحيرة في الشمال : تشخيص وعالج»، أبريل 1988.



16 ---- «الكوارث الطبيعية وآفة الجراد»، نونبر 1988.

17 ---- «الجامعة والبحث العلمي والتنمية»، يونيو 1989.

18 ---- «أوجه التشابه الواجب توافرها لتأسيس مجموعات إقليمية»، دجنبر 1989.

19 ---- «ضــرورة اإلنســان االقــتــصــادي من أجـل اإلقــالع االقــتــصــادي لدول أوروبا

الشرقية»، مايو 1990.
20 ---- «اجتياح العراق للكويت ودور األمم المتحدة الجديد»، أبريل 1991.

21 ---- «هل يُعطي حق التدخل شرعية جديدة لالستعمار ؟»، أكتوبر 1991.

22 ---- «التراث الحضاري المشترك بين المغرب واألندلس»، أبريل 1992.

23 ---- «أوروبا اإلثنتي عشرة دولة واآلخرون»، نونبر 1992.

24 ---- «المعرفة والتكنولوجيا»، مايو 1993.

25 ---- «االحتمائية االقتصادية وسياسة الهجرة»، دجنبر 1993.

26    ---- «رؤسـاء الدول أمام حق تقـرير المصـير وواجـب الحفـاظ على الوحدة الوطنيـة

والترابية»، أبريل 1994.
27    ---- «الدول النامية بين المطلب الديموقراطي وبين األولوية االقتصادية»، نونبر 1994.

28    ---- «أيُّ مستقبل لحوض البحراألبيض المتوسط واالتحاداألوروبي ؟»، مايو 1995.

29    ---- «حقوق اإلنسان والتشغيل بين التنافسية واآللية»، أبريل 1996.

30    ---- «وماذا لو أخفقت عملية السالم في الشرق األوسط ؟»، دجنبر 1996.

31    ---- «العَوْلَمة والهُوية»، ماي 1997.

32    ---- «حقوق اإلنسان والتصرّف في الجينات»، نونبر 1997.

33    ---- «لماذا احترقت النمور األسيوية ؟»، ماي 1998.

34    ---- «القدس أنقطة قطيعة أم مكان التقاء ؟»، نونبر 1998.

35    ---- «هل يشّكل انتشار األسلحة النووية عامل ردع ؟»، ماي 1999.



36    ---- «فكر الحسن الثاني : أصالة وتجديد»، أبريل 2000.

37    ---- «الســــيـــاســـة الـمـــائيــــة واألمن الغــــذائي لـلمـــغــــرب في بدايـة القـــرن الـواحـــد
والعشرين»، نونبر 2000. (مجلدان باللغة الفرنسية).

38    ---- «الســــيـــاســـة الـمـــائيــــة واألمن الغــــذائي لـلمـــغــــرب في بدايـة القـــرن الـواحـــد
والعشرين»، نونبر 2001. (مجلد واحد باللغة العربية).

39    ---- «أزمة القيم ودور األسرة في تطور المجتمع المعاصر»، أبريل 2001. 

40    ---- «أي مسـتقـبل للبلدان المتنامـية في ضـوء التحوالت الـتي تترتب عن العـولمة»،
نونبر 2001.

41    ---- «العــالقــات الدوليــة في الـعـشــرية األولـى من القــرن الحــادي والعــشــرين، أي
أفق؟»، أبريل 2002.

42    ---- «الحــروب اإلقلـيــمـيــة والـمــحليــة وآثارها عـلى التنمــيــة االقــتــصــادية والـتطور
الحضاري واستتباب السلم في العالم»، دجنبر 2002.

43    ---- «الذكرى الخمسون لثورة المَلك والشعب»، غشت 2003.

II -     سسسسللللسسسسللللةةةة    ««««ااااللللتتتتررررااااثثثث»»»»    ::::
44    ---- «الذيل والتكملة»، البن عـبد الملك المـراكشي، السـفْر الثـامن، جزءان، تحـقيق

محمد بنشريفة، 1984.
45     ---- «المـــاء ومـــا ورد في شـــربه مـن اآلداب»، تأليف مـــحـــمـــود شكري األلـوسي،

تحقيق محمد بهجة األثري، مارس 1985.
46 ---- «مَـعْلَمة الـملْحون»، تصـنيف محـمـد الفاسي، الـقسم األول والقـسم الثـاني من

الجزء األول، أبريل 1986، أبريل 1987.
47 ---- «ديوان ابن فَرْكون » تقديم وتعليق محمد بنشريفة، ماي 1987.

48 ---- «عـين الحــيـاه في علم اسـتـنبـاط المـيـاه» لـلدمنهـوري، تقــديم وتحـقـيق مــحـمـد
بهجة األثري 1409هـ/1989.



49 ---- «مَعْلَمـة المَلْحون»،  تصنيف مـحمد الفـاسي، الجزء الثالـث، «روائع المَلْحون»

.1990

50 ---- «عـمدة الطبـيب في معـرفة النبـات»، القـسم األول والقسم الثـاني، ألبي الخيـر

اإلشبيلي، حققه وعلق عليه وأعاد ترتيبه محمد العربي الخطّابي، 1411/ 1990.
51 ---- «كتاب التيسـير في المداواة والتدبير»، البن زهر، حقّقه وعلّق عـليه محمد بن

عبد الله الروداني، 1991/1411م.
52 ---- «مَــعْلَمــة المَلْحــون»، تصنيف مــحــمـد الفــاسي، الجــزء الثــاني، القــسم األول،

«معجم لغة المَلْحون»، 1991.
53 ---- «مَـعْلمــة الملْحـون»، تصـنيف مـحـمــد الفـاسي، الجـزء الـثـاني - القـسم الثـاني

وفيه : «تراجم شعراء المَلْحون»، 1992.
54 ---- «بغيات وتواشي الموسيقى األندلسية المغربية»، تصنيف عز الدين بناني، 1995.

55 ---- «إيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبـوع»، لمحمد البوعصامي، تحقيق

عبد العزيز بن عبد الجليل، 1995.
56 ---- «مَـعْلمـة الملْـحـون، مـائة قـصـيـدة وقـصـيـدة في مـائة غـانيـة وغـانـيـة»، تصنيف

محمد الفاسي، 1997.
57 ---- «رحلة ابن بطوطة»، خمسة أجزاء، تحقيق عبد الهادي التازي، 1997.

58 ---- «كنّاش الحائك»، تحقيق مالك بنّونة، مراجعة وتقديم عباس الجراري، 1999.

59 ---- «األناشيـد الوطنية المـغربيـة ودورها في حركـة التحـرير»، تحقـيق عبد الـعزيز

بن عبد الجليل، 2005.
60 ---- «مذكرات مهندس الماء في القرن العشرين»، تأليف روبير امبروگْجي، 2006.

61 ---- «حكايات في الماء»، تأليف روبير امبروگْجي، 2006.

62 ---- «األطلنتيد : زيارة جديدة في ضوء سنة 2000»، تأليف روبير امبروگْجي، 2006.



63 ---- «العَطاء العــربي لحـضـارة المــاء والنهـضـة األوروبيــة»، تأليف روبيـر امـبــروگْـجي،
.2006

64 ---- «مرشد مُهندس الماء»، تأليف روبير امبروگْجي، 2006.

III -     سسسسللللسسسسللللةةةة    ««««تتتتااااررررييييخخخخ    ااااللللممممغغغغرررربببب»»»»    ::::
65 ---- «اإللمـام»، تـأليف مـحـمــد التـازي سـعـود، طـبع سنة 2006، وهو مـدخل لـتـاريخ

شمال أفريقيا القديم.
66 ---- «سال ورباط الفتح، أسطولهمـا وقرصنتهما الجهادية»، تأليف جعـفر بن أحمد

الناصري وتحقيق أحمد بن جعفر الناصري، 6 أجزاء، 2006.
67 ---- «تاريخ شمـال أفريقيـا القديم»، تأليف اصْطيـفان اگْصـيل، ترجمه إلى العـربية

محمد التازي سعود في 8 أجزاء، 2007.

IV -     سسسسللللسسسسللللةةةة    ««««ااااللللممممععععااااججججمممم»»»»    ::::
68 ---- «المعجم العربي - األمازيغي» الجزء األول، تأليف محمد شفيق، 1990.

69 ---- «المعجم العربي - األمازيغي» الجزء الثاني، تأليف محمد شفيق، 1996.

70 ---- «الدارجة المـغربية مجال تَوارد بـين األمازيغية والعربـية» تأليف محمـد شفيق،
 .1999

71 ----    «المعجم العربي - األمازيغي» الجزء الثالث، تأليف محمد شفيق، سنة 2000.

V -     سسسسللللسسسسللللةةةة    ««««ااااللللننننددددووووااااتتتت    ووووااااللللممممححححااااضضضضررررااااتتتت»»»»    ::::
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أأأأببببوووو    ببببككككرررر    ااااللللققققااااددددرررريييي

بسم الله الرحمان الرحيم
برزت حركة وطنية إصالحية دستورية بالـمغرب، قبل فرض الحماية األجنبية
بسنوات عـديدات، وظهـرت شـخـصـيـات وطنيـة مـتـفتـحـة، كـانت تشـعـر بأن المـغـرب
مهـدد من قـوى أجنبيـة أوربية، تتطلع للسـيطرة على المـغرب، مـثل ما سـيطرت على
الجزائر وتونس، ويصبح الشمال اإلفريقي جمـيعه في قبضة األجنبي، يتصرف في
مــقـاديره، ويـتـحكـم في مـصــيــره. وأنه ال مناص من اإلعــداد لمــقــاومـة هذا الـتطلع
األجنبي، بإعداد القوة الالزمة للدفاع عنه من جهة، وللقيام باإلصالحات الضرورية
لتسـييره في مـختلف المجاالت االجـتماعـية واالقتـصادية والسياسـية والدفاعـية من
جهة أخرى. وأنه إذا ما كانت هناك مقاومة مسلحة في كثير من البوادي المغربية،
فـإن القـوى األجـنبـيـة المـهـاجـمــة غـيـر مـتكافـئـة مـع القـوات المـغـربيـة، ســواء منهـا،

المقاومة الشعبية، أو المقاومة المخزنية.
فبـعد مـوقعـة «ايسلي» سنة 1844 التي تعـرض فيـها المـغرب لهـجوم فـرنسي
فظيع، تـكبـد فــيـه الجــيش المــغـربي هزيـمـة نكراء، أدرك الـمـســؤولون المـغــاربة أن



أأأأببببوووو    ببببككككرررر    ااااللللققققااااددددرررريييي20

القضيـة ليست قضيـة كثرة الجنود، ولكنهـا قضية تطوير وتحـديث، وتنظيم وإعداد.
وهكذا قامت الدعـوة إلصالح الجيش المـغربي وتدريبه وتـنظيمه، حـتى يستطيع أن
يقاوم بالمثـل. وهكذا وقع استدعاء بعض الضـباط األجانب، انجليزيين وفـرنسيين،
لتــدريب الجــيش الـمـغــربي وتنـظيــمـه، طبق مــا يتـطلبــه تطور العــصــر، من وســائل
الدفاع، وكـان من جملة الذين وقع اسـتدعاؤهم للقـيام بمهـمة التدريب : القـائد ماك
(De Saulty) الفرنسي، ودوسولتي (Erkman) االنجليزي، وايركـمان (Maclan) لين

الذي أسلم وتسمى بعبد الرحمان.
لقــد كـانت مــهـمــة هؤالء في الظاهر تدريـب الجـيش، ولكـنهـا في واقـع األمـر،
كـانت مهـمـة سيـاسيـة، دراسـية، اسـتطالعـية، تجـسُّسـيـة. فقـد كـانوا يلعبـون أدوارا
تجسـسية في كـواليس مسـرح السياسـة المغربيـة، ويزودون حكوماتهم بالمـعلومات
عن سـيـر األمـور، ويطلعـونـهـا على نقط ضـعف الدولة المـغـربيـة، والـتـدهور الخطيـر

الذي كانت عليه البالد إذ ذاك.
لقد كان ذلك العهد، عهد تنمر الدول األوربية ضد الدول والشعوب الضعيفة،
الحـتـاللهـا، واالستـفـادة من إمكانـياتهـا، وتحـقـيق مـصـالحـهـا، وفي ذلك الوقت، زاد
تكالب فـرنسـا على أقطار الـمغـرب العـربي، التـي صارت تعـتـبـرها امـتـدادا للوجـود
الفرنسي، فبـعدما احتلت الجزائـر، وتونس، صارت تهيئ الفرص الحتـالل المغرب.
وهكذا كــانت تدبر المــؤامـرات، وتكثــر التـدخـالت، وتـطالب باإلصـالحــات، لتـحــقـيق
مطامحـها األجنبية. وتبع ذلك احـتالل وجدة، ثم الدار البـيضاء، إلى آخر ذلك، مـما

يطول تعداده.
وفي ذلك يقـول الـوطني الغـيـور، السـيـد عـبــد الله بنسـعـيـد، في رســالة طويلة
بعـثـهـا إلى  شــيـخـه في الطريقـة الســيـد مـحـمـد الكتـاني ؛ (ال يخــفـاك مـا فـاهت به
األلسـن، وسطرتـه األقـــالم بـين األنام، فـي شـــأن أرضـنا الطـيـــبــــة الطـاهرة، منـبت
الصـالحـين، ومقـر المـوحـدين، حـتى تشوف إلـيهـا العـدو األحـمر، ولم يعـارضـه إلى

اآلن منا منكر، وال زال طمعه يمتد، ما دام لم ير اإلنكار من أحد.
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ثم يحــدد المـطالب التي يـطلب العــدو تنفــيــذها مـن المــخـزن، بـواسطة بعــثــة
طاياندي المشهورة ومن جملتها :

1) بسط يده في دخل المراسي،
2) المشاركة في المراقبة المالية بدار المخزن،

3) المشاركة في الحفاظ على األمن العام،
4) المشاركة الفعلية في تنظيم الجيش المغربي، لمراقبته المراقبة الفعالة،

5) عرضه سلفاً جديداً على المغرب، للزيادة في تدخالته. تم تقول الرسالة :

وقـــصــد هـذا العـــدو، هو التـــدخل فـي أمــور بالدنـا ؛ في المـــســـائل المـــاليـــة
واإلدارية والعـسكرية، بوجـه مُـعِيـن ومُشـيـر وصـاحب، ثم بعـد وضع يده، واشتـهـار
نفـوذه، واستـئناس الرعـية بالمـصـارفة مـعه، والنـظر في وجهـه، يعلن بإعـالء كلمتـه،
ونشر حـمايته وأوامره، ثم تتـعرض الرسالة لالتفـاق الذي كان وقع بين الفرنسـيين
واإلنجليـز، فـيـمـا يتــعلق بالمـغـرب ومـصـر، ثم تطالب الـرسـالة ملك المـغـرب إذ ذاك
(المـــولى عـــبـــد العـــزيز) أن ال يقـــبل أي مـطلب مـن تلك المـطالب وغـــيـــرها، إال إذا
عـرضت على المـستـشـارين المـخلصـين لدينهم ووطنهم، الذين ال يـقبلون منـهمـا إال
ما فـيه مصلحـة المسلمين. (انتـهى). في هذا الظرف بالذات، كانت توجد بالمـغرب
نخـبــة صـالحـة مـن العلمـاء والشــرفـاء الوطنيــين، أمـثـال الســيـد عـبــد الله بنسـعــيـد
المذكـور، وكانت تحـذر من الوقوع فـي شرَك المتـآمرين علـى المغرب مـن فرنسيـين
وغــيــرهم، وتـطالب بوجــوب االحـــتــيــاط كل االحــتــيـــاط من دســائس األجنـبي، ومن
المـتآمـرين مـعه من بعض الـمغـاربة الخـائنين، الذين لم يخل منهم زمـان وال مكان،
ونتج عن ذلـك كله، مـا وقـع من بيـعــة السلطان عــبـد الـحـفــيظ، والشـروط والـمطالب

التي أتت فيها، ومن جملتها :
1) رفض ما جاء في معاهدة أو شروط خزيرات،

2) استرجاع الجهات المأخوذة من الحدود المغربية،
3) إخـراج الجـيش المـحـتل، من المـدينـتـين اللتـين احـتلتـهـمـا (وجـدة، والدار

البيضاء)،
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4) تطهير الرعية من دنس الحمايات،
5) الرجوع إلى الشعب فيما يتعلق بقضايا اإلصالحات،

6) الحذر كل الحذر من استشارة األجانب غير المسلمين،
7) اتخاذ الوسائل واإلعدادات الضرورية للدفاع عن البالد،
8) انتخاب أهل الصالح والمروءة والورع، للمناصب الدينية،

9) تجــديد مــعــالم اإلســالم وشـعــائره، بـزيادة نشــر العلم، وتقــويم الـوظائف
والمساجد، وإجراء األحباس على عملها القديم،
10) وكف العمال عن الدخول في الخطط الشرعية.

وكـمـا ذكــرت قـبل، لقـد برز في ذلـك الظرف دعـاة إصـالح مـفـكرون، كـان من
جــملتــهم الشــيخ مـحــمــد بن عـبــد الكبــيــر الكتــاني وعـبــد الله بـنسـعــيــد، والعـبــاس
الكردودي، والمــهـدي بن الطـالب الفـاسي، وعــبـد الحــفـيظ الفــاسي، ومـحـمــد هاني
الصنهـاجي. واألديب الفقـيـه الشاعـر الحاج علي بن عـبـد القادر زنيـبر، ومـحمـد بن
جـعــفـر الـكتـاني وأحــمـد بن الـمـواز، ومــحـمــد السليـمــاني، المــعـروف بابـن األعـرج
ومـحمـد القبـاج الفاسي، والـمهـدي الفاسي، والحـسن الصـقلي، ويزيد الزعيم عـالل
الفـاسي : سعـيد الـفاسي وأحـمد الزبدي وجـمـاعة «لسـان المـغرب» التي كـانت من
الجماعات الوطـنية التي تعمل لصالح وطنها إذ ذاك، أي في عهـد السلطانين : عبد
العـزيز، وعبـد الحـفيظ، وكـانت لهـا جريـدة تصدر بطنجـة، اسـمهـا «لسـان المغـرب»
والتي كتـبت مقالة فيـها : (بما أن الوقت قـد دعا إلى اإلصالح، والشـبيبة العـصرية
قـد هللت قلوبهـا وانـشرحـت صدورهـا له، وجـاللة سلطانهـا الجـديد (عـبـد الحـفـيظ)
يعــرف لزومـه، فنحن ال نـالو جـهـدا فـي المناداة بطلبــه على صـفــحـات الجــرائد من
جاللتـه، وهو يعلم أننا ما قلدناه ببيـعتنا، واختـرناه إلمامتنا، وخطبنا وده رغـبة منا
وطوعـا، من غـيـر أن يجـلب علينا بخـيل وال رجـال، إال أمـال في أن يـنقـذنا من وهدة
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السـقـوط التي أوصلنا إليـهـا الجـهل، واالسـتـبـداد، فـعلى جـاللتـه أن يحـقق رجـاءنا،
وأن يبرهن للـكل على أهليته ومـقدرته على ترقـية شـعبه، وعلى رغـبتـه في اإلصالح،

وجدارته بإدارة ما قلدته أمته.

والذي نرجــوه منه قــبل كل شيء، هو فــتح المـدارس، ونشــر المــعـارف، وأن
يكون التعليم االبتدائي إجبارياً، وأن يولي ذوي الكفاءة واالستحقاق.

 ججججررررييييددددةةةة    ««««للللسسسساااانننن    ااااللللممممغغغغرررربببب»»»»

وجـريدة «لسـان المــغـرب» أسـبـوعـيـة، سـيـاسـيـة، أدبيـة تجــارية، وتعـتـبـر أول
جــريدة عــربيــة تـنطق باسم الـدولة. وقــد يتــســاءل الكـثــيــرون، لمــاذا اعــتــبــرت هذه
الجــريدة تـنطق باسم الـدولة ؟ الجــواب يأتي مــمــا ذكــره بعـض البــاحــثــين، من أن
المـخـزن تضـايق مـمـا تكتـبـه عن المـغـرب بعض الصـحف األجنبـيـة، من انتـقـادات،
ونصح ســفـيـر المــانيـا بطنـجـة، بإصـدار جــريدة عـربيــة، ترد عـمـا تـكتـبـه الـصـحف
األجنبـية، ويكون المـشرف علـيهـا عارفـا للغات األجنبـيـة، وهكذا كان يشـرف عليهـا
فرج الله نمور اللبناني، الذي كان عـارفا بلغة أجنبية، ولقد جاء في افتـتاحية العدد
األول من هذه الجـريدة، أن اقـتراح إنـشائهـا جـاء من شـخصـيـة مـغربيـة (ربمـا هي

شخصية النائب الطريس) وكان هذا قبل انعقاد مؤتمر الجزيرة.

ولمــا صـدرت جــريدة «لســان المــغـرب» حــيـاها الـشـاعــر مـحــمــد بوعـشــرين
بقصيدة جاء فيها :

وكان بعض هؤالء يتالقـون مع بعضهم، ليتبادلوا الرأي، ويستـنهضوا الهمم،
ويدعون إلى القيـام بنهضة عامة في مختـلف النواحي التي تتطلب اإلصالح. ويذكر

حسـناء أفصـحها (لـسان المـغرب)
وتـجـــــــر ذيـال فــــــــوق بـرج الكـوكـب
بـدويـة الـمــــــــعـنـى تـعــــــــد بـتــــــــغـلـب

وفـدت تناضل عن حـقـوق األعـرب
تخــتـال فـي حلل المَــالحـة والـسنا
مـــــدنيـــــة الـمــــبـنى عـــــريـقـــــه ثروة
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األســتــاذ مـحــمــد المنونـي نقــال عن المــؤرخ الحــفـيـظ الفــاسي، أن جـمــاعــة بفــاس
تأسـست تحت عنوان : «جـمـعـيـة التـرقي» وكـان من أفـرادها : عـبـد الحي الكتـاني،
والعــبـاس الكـردودي، وعـبــد العـزيـز لحلو. ويحــسن هنا أن أثبـت أبيـاتـا من نشـيــد
وطني كـان مـعروفـا إذ ذاك، حـسـبمـا ذكـره المؤرخ الـفقـيـه المـرحوم السـيـد مـحمـد
المنونـي، والذي قـال، إنه قـد يكـون من نظم الشـيـخ عـبـد الحــفـيظ الفـاسـي، أنشـده

أمام صديقه الغيور السيد أحمد الزبدي الرباطي، والذي يقول فيه :

ننننششششييييدددد    ووووططططننننيييي

ااااللللممممففففككككرررر    ااااللللححححااااجججج    ععععلللليييي    ززززننننييييببببرررر

كـان الفقـيه المـؤرخ المـفكر السيـد الحـاج علي بن عبـد القـادر زنيبـر اللطام،
األندلسي، السـلوي، من هذه النخـبــة المـمـتـازة، الغـيــورة على وطنهـا ودينـهـا، فـمن

يكون الحاج علي زنيبر ؟ وما هي عائلته، وأسرته، في الوسط السلوي.

أنــنــا فــي عـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــر زاهــر
وانـبـــــــــــــــذوهـا فــي مــــــــــــــقـــــــــــــــابـر
مــن خـــــــــــــــمــــــــــــــــول مــــــــــــــــتــكـاثــر
لـيـس فـــــــــــيـــــــــــه مـن تـبـــــــــــاشـــــــــــر
 بــعــلـوم وعــــــــــــــــــســــــــــــــــــاكــــــــــــــــــر
 فـــــــــــزمــــــــــان الـجـــــــــــهـل غـــــــــــابـر
لــكـم الــمـــــــــــــــجـــــــــــــــد يــســـــــــــــــايــر
فــــــــــــهــــــــــــو لـلـشــــــــــــعـب مــــــــــــؤازر
فــــــــــــــبـــــــــــــــهــــــــــــــذا الــربُّ آمــــــــــــــر
قــــــــــــــــــول حــق مـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــواتــر
بـعــــــــــد تــطـهــــــــــيــــــــــر الــســــــــــرائـر
وانـهـــــــــــــجـــــــــــــوا نـهــج األكـــــــــــــابـر
فـــــــــهـــــــــو لـلـعــــــــــرفـــــــــان نـاصـــــــــر

اِعـلــمــــــــــــوا أبــنـاء شـــــــــــــعـــــــــــــبـي
فــــــارفــــــضـــــــوا األغــــــراض كــــــال
وانـهـــــضــــــوا حـــــزمــــــاً وعـــــزمــــــاً
وأفـــــــــــــيـــــــــــــقـــــــــــــوا مـن رقـــــــــــــاد
واحــــــفـظـو اســــــتــــــقـــــــالل غــــــربٍ
واطــلــبــــــــــــــــــوا الـعــلــم بــجــــــــــــــــــد
وارفــــــــــــــعـــــــــــــوا لـلــعـلـم قــــــــــــــدرا
ارفــــــــــعــــــــــوا لـلجــــــــــيـش قــــــــــدرا
واســلـكــوا فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه بــنــيـكــم
وأَعــــــــــدوا مـــــــــا اســــــــــتـطـعـــــــــتـم
واعـلـمـــــــوا كــــــــيــــــــمـــــــا تـفــــــــوزوا
واصــــــــدقــــــــوا قـــــــــوال وفــــــــعــــــــال
واقــــــــــــــــبـلــوا نـصــح أخــــــــــــــــيـكــم
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كـتب لي الصـديق المـرحوم الحـاج أبو بكر الصـبـيـحي، المتـوفى في حـوادث
ه من عـائلة أوالد زنيبـر، وهي شـقـيقـة الحـاج علي الصـخيـرات عام 1970 والذي أُمـُّ

زنيبر، رسالة جاء فيها وهي مؤرخة بـ 11 رمضان 1390 خـ.

«األخ األستاذ السيد أبو بكر القادري تحية وسالما

وبعــد، فــإني أبعـث إليك بكتــاب الجــد عـلي زنيــبــر، الذي ســمــاه «منتــخــبــات
المـشتـاق، من أرج روح األشواق» الذي أهدى نسـخة منه، البن عـمه السـيد مـحمـد
بن عبد الهادي زنيبر بفاس عام 1324، وقد حررت ترجمة للجد رحمه الله، حسبما
توصـلت إليـــه من المـــعلومـــات، تارة بالـنقل من تـقــايـيــده، وتارة بـتلقـي أشــيـــاء من
مـعارفـه، وقد قـرأت له أنه ضاعت مـنه، عدة كنانيش، تتـعلق بتـجارته األولى بفـاس،
قـبل سفـره لمـصر، عـام (سنة 1878)، مع أشـياء سـطا عليهـا السـارق. ثم إن األخ
عبد اللطيف رحمـه الله، ضيع بعض المستندات، كانت ترافقـه، لما كان يتردد على
باريز حــوالي 1925-1927، ولم يعـــد لهــا أثـر، ثم إنه لمـــا كــان يسـكن في العـــشــر
سنوات األخـيرة من عـمره بفـاس، 1905 - 1914، كـان يتردد عليـه أناس، وبمـا أننا

صغار السن، فإن الكتب واألوراق لم نحفل بها كثيرا، وضاعت منها أشياء.

وأمـا كتـاب «منتخـبات المـشتـاق»، فإن نسـختـه على النسـخة المـهداة لألمـين
محـمد زنيـبر رحمـه الله، وأما مـا بقي من دستـوره، فنُسختُـه كانت عند السـيد عـبد
الله بنـسـعــيـد، وأخــرى عند الســيـد الـحـاج الطيـب الصـبــيـحـي، وكـالهمــا أصـدقــاء
للمرحوم. فالنسخة التي عند السيد عبد الله بنسعيد، آلت إليَّ، بعد أن وقع فيه بتر
مع األسف، وتوجـد مجـموعـة من رسائله السـياسـية، عند ابن العم الحـاج عبـد الله
الصبيحي، طالعتها، وهي تدل على اشتغاله بسياسة بالده، ومستقبلها رحمه الله.

والذين تكلمـوا على العـائالت السالوية، ذكـروا أن أوالد زنيـبر، يقـسمـون إلى
سبعة أقسام، وأفراد تلك األسرة كثيرون - تبارك الله - وتقدمت شخصيات فيهم،
اشــتــهــرت بالعلم، والنـجـدة، والـنفــوذ كـمــا هو فـي علمكم، ثـم يقــول : والجــديد في
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األمر، أن آل زنيـبر، كانوا يستـوطنون غرناطة وغيـرها من المدن األندلسيـة، ومنها
جاءوا على ما يـظهر، والجد رحمه الله، يذكـر ذلك ويفخر به» انتهى مـا كتب به إليّ
األسـتـاذ الـحـاج بوبكر الصـبــيـحي رحـمـه اللـه. وذكـر صـاحب «اإلتحـاف الـوجـيـز»،
المؤرخ السيد محمد بن عـلي الدكالي، جملة من أعالم آل زنيبر، الذين تولوا بعض
المــسـؤوليــات في الدولة، ومنهم عــبـد الهــادي زنيـبــر الذي كـان عــامـال علـى «سـال»
وولده مـحـمـد بـن عـبـد الهـادي زنيـبـر الـذي تقلب في وظائف األمـانة بـالجـديدة عـام
1303 ثم انتقل إلى آسفي، ثم العرائش، ثم عين أمينا بالماكينة، أي معمل السالح
إلى سنة 1313 هـ وصـار مــحـتــسـبـا لمــدينة مـراكش، وتـوفي سنة 1340 هـ رحـمـه
الله. ومـحمـد بن عبـد الهادي زنيـبر هذا، كـانت له صداقـة حمـيمـة مع والدي رحمـه
الله، وكنا نعـتبـره كأحـد أعـمامنا. ومـما يحـسن تسجـيله بهـذه المناسبـة، أن والدي
رحـمه الله، لمـا توفي في عـاشر ربيع األول عـام 1340 هـ تألم صـديقه هذا لفـراقه،
ونطق حسبمـا حُكي لي، حيث كنت لم أبلغ الثامنة من عمري، نطق قـائال ما معناه:
(لم تبق لنا حـياة بعـد وفاة سـيدي أحـمد، وشـاء الله أن تكون وفاته هو نفـسه، بـعد

مضي خمسين يوما من وفاة الوالد. 

لقـد ذكر الحـاج بوبكر الصـبـيحي أن أسـرة آل زنيـبر كـثيـرة، ويلقب أفـرادها
بعدة ألقـاب مختلفـة، فمنهم عـائلة زنيبر (الفـريَّح) بكسر الراء وتشـديد الياء، ومنهم
السيـد محمـد زنيبر الذي كـان محتـسبا بسـال، ومنهم الحاج مـحمد زنيـبر (اللطام)
والمعـروف (بالباش) وكـان هذا من الذين تعلمـوا الشؤون العـسكرية بألمانيـا، سنة
1307 هـ وكان من رجال المدفعية، وتقلب في عدة وظائف. منها أنه كان حاضرا
أثناء اسـتــخـالص طرفـاية من يـد اإلنجليـز، وتوفى بـسـال، سنة 1320 هـ. وهو أخـو

الحاج علي زنيبر الذي نترجم له في هذا الحديث.

ومنهم الفقيه المشهور المعاشر للسلطان المولى إسماعيل، السيد محمد بن
قــاسم زنيــبــر، الـذي تولى قــضــاء مــدينة «ســال» مـن سنة 1122 هـ إلى سنة 1126
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والذي كـــانت وفــاتـه سنة 1134 هـ، والذي دفـن بحــومـــة «البليـــدة» وهو المـــعــروف
بالمـــحــبّس، ألنه حــبـس أمــالكــه على ذريـتــه التي تتـــعــاطى العـلم، وتتــصف بـالدين

والصالح، وهو شارح قصيدة الهمزية للبوصيري.

ومن الذين عـاصرناهم من آل زنيـبر، الفـقيه القـاضي المفـتي السيـد أبو بكر
بن الطاهر زنيـبر، الذي كـان من العلمـاء المتـفـتحـين، والوطنييـن المخلصـين، تولى
رحـمه الله تحـرير وكتـابة العريضـة التـاريخيـة المرفـوعة إلى جـاللة محـمد الخـامس
بمناسبة الظهير البربري الصادر في 1930، وكان يتابع نشاط الحركة الوطنية في
كل مراحل كفاحها. واعتقل وأوذي بمناسبة أحداث وثيقة المطالبة باالستقالل، في
11 يناير 1944، وكـان سـجـنه أوال بأحـد مـعـسـكرات الجـيش الفـرنـسي، الواقع في
شـارع تمـارة بالرباط، ثم نقل هو وولـداه األستـاذ الطـاهر زنيـبر، والـدكتـور مـحـمـد
زنيـبـر، إلى سـجن الرباط، فـبـقي مـسجـونا مـعنا بـضعـة أسـابيع، وله عـدة كـتـابات،

نُشِرَ البعض منها في الصحف والمجالت وله تفسير للقرآن الكريم لم يطبع.

ومن المـعـاصـرين مـن أجـيـالنا األسـتـاذ الطاهر زنيـبـر، ابـن العـالمـة المـفـتي
السـيـد أبو بكر زنيـبـر الـمـذكـور، وهو من أعـضـاء حـزب االسـتـقـالل المـوقـعـين على
وثيـقـة المطالبـة باالسـتـقـالل، ومن أعـضـاء الطـائفـة، وهي الجـمـاعـة السـرية للحـزب
الوطني وحــزب االسـتـقـالل. وكــان رحـمـه اللـه من خـيـرة الشــبـاب الوطني المـلتـزم،
ســجن صــحـبــة والده في حــوادث المطـالبــة باالسـتــقــالل، وبعــد سـراحــه وتحــقــيق
االســـتـــقــــالل، شـــغل عـــدة وظـائف في الـدولة، ومنهــــا مـــدير ديوان وزيـر األوقـــاف

اإلسالمية.

وكذلك أخو السيد الطاهر، الدكـتور السيد محمد زنيبر، وكـان أستاذا مبرزا
في كليـة اآلداب، وشـعـبـة التـاريخ، كـان مـحاضـرا مـمـتـازا، ومـؤلفـا لعـدد من الكتب
التـاريخـيـة واألدبيـة، ومن المـشـاركـين المـهـتـميـن بالطرب األندلسي المـتـذوقـين له،
ومن العـازفـين عـلى العـود في السـهـرات الخـاصـة باألصـدقــاء والهـواة، ومن الذين
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تربوا في أحـضـان حـزب االستـقـالل، وانضـمـوا بعـد حـركة االنفـصـال إلى اإلتحـاد
االشتراكي للقوات الشعبية. وسجن مع أخيه ووالده في حركة المطالبة باالستقالل
سنة 1944، وبعــد االســتــقــالل التــحق فــتــرة قــصـيــرة بالـديوان الملكـي، ثم التــحق
كأستاذ مـحاضر بكلية اآلداب. وبقي في أستاذيتـه إلى أن لقي ربه بمدينة غرناطة،
من أرض األندلس. ومـن الذين عـاصــرناهم من أسـرة زنـيـبـر الســيـد أحــمـد زنيــبـر
الملقب بالزيت. وكـان هذا من األسـاتذة الممـتازين البـارعـين في فن مديح الرسـول
سيـدنا محـمد ̈¤ يطبق في أداء األمـداح النبوية، موازين وقـواعد اآللة األندلسـية،
بكل نغــمـاتهـا المـتـنوعـة، وطبـاعــهـا اإلحـدى عـشـرة الـمـعـروفـة، من رصــد، وحـجـاز
مـشـرقي، وحــجـاز كـبـيـر، ورمل المـايـة، وعـشـاق، ورصـد الذيل، وغـريبــة الحـسـين،
وعراق العـجم، وأصبهان، ومـاية. وكانت حلقات مـديحه تشد إليهـا الرحال بالزاوية
الدرقاوية. ورغم أن صـوته لم يكن يساعده على التـغني كما يريد، فإنه كـان يحسن
األداء الغنائي علـى مـقـتضـى النبـرات المـضـبـوطة. وال يسـتـسـيغ أن يقع فـيـهـا، مـا

يخالف ويخلخل النغمات على الشكل المضبوط.

ومن أغــرب مــا سـمــعت عـنه رحــمـه اللـه، أنه لدى عــزمــه على زيارة األمــاكن
المـقـدسـة، وأداء فـريـضـة الحج، وزيارة قـبـر الرسـول، والسـالم عـليـه، أقـام أمـسـيـة
مديـحيـة بمنزله لدى سفـره، شارك فـيهـا محـبوه وتالمـذته وبعض الشغـوفين بمـديح
الرسـول عليـه الـسـالم. ولدى حـديثـه مـعـهم قـال لهم : أنا إن شــاء الله مـسـافـر إلى
البــقـاع المــقـدسـة، فــإن كنت من طيـنة ذهبـيــة، فـســتـقــبض روحي بالمــدينة، ألدفن
بالبـقـيع، قـرب مـدفن الـرسـول عليـه السـالم، وإن كنت من طينة حـديـدية ال يؤبه بهـا
فـسـأرجع إليكم، وشـاء الله أن يسـتـجـيب لدعـائه، فـفـاضت روحـه بالمـدينة المنورة،

ودفن بتراب مدينة الرسول عليه الصالة والسالم، رحمة الله عليه.

بعـد هذه النبـذة التـعـريفـيـة بأسرة آل زنـيبـر، أسـرة صـاحب حـديثنا صـاحب
كتـاب : «حفظ االستـقالل ولفظ سيطرة االحـتالل» أرجع إلى المفـكر الوطني الحاج

علي زنيبر. فمن يكون الحاج علي زنيبر ؟
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ااااللللححححااااجججج    ععععلللليييي    ززززننننييييببببرررر

الحــاج علي بـن أحـمــد، بن عــبــد القــادر زنيــبــر، اللطام األندلسـي من مــدينة
«ســال» ازداد عـــام 1260 هـ 1844 م، ولدى بـلوغــه الـسنة الـســابعـــة، أخـــذه والداه
معهمـا إلى الديار المقدسة، قصد المجـاورة هناك، وشاءت األقدار أن يلتحق والده
بربه في تلك الديار، فـرجع إلى بلده «سال» (وال ندري من أرجـعه، كـما ال ندري أي
شيء عن حياته األولى في فـترة شبابه. وكل ما عرف عنه، أنه اشتـغل بالتجارة في
مـدينة «فاس»، ثم سـافر إلـى اإلسكندرية بمصـر، قـصد التـجارة حـوالي 1879 م -
1296 هـ ومكث بمـصـر نحـوا مـن أربعـة وعـشـرين عـامـا، ثم عـاد إلى المـغـرب سنة
1904 م - 1321 هـ بـعــدمـــا أدى فــريضـــة الحـج، وأثناء مـــقــامـــه بمـــصــر، عـــايش
األحــداث التـي كــانت تقـع بمــصــر إذ ذاك، ومـنهــا حــرب عُـــرابي باشــا، وكـــانت له
اتصاالت وحضور مع بعض أقطاب الـحركة النهضوية، ومنهم الشيخ محـمد عبده.
وتابع الجـرائد التي كـانت تـصدر هـناك، ومنهـا جـريدة (اللواء) التي كـان يصـدرها
الزعـيم الشـاب مصـطفى كامل، وجـريدة (المـؤيد)، التي كـان يصـدرها الشـيخ علي
يوسف وهاتان الـجـريدتان. كـانتـا مـقـروءتيـن من النخـبـة الوطنيـة بـالمـغـرب. ويذكـر
األستـاذ المؤرخ مـحمـد المنوني رحمـه الله في كتـابه : «مظاهر يقظة المـغرب»، أن
بعض أدبـاء فــاس الســيــد مــحــمـــد بن يحــيى الصـــقلي، رأى رسم صــاحـب اللواء،

مصورا على مروحة، فكتب عليها هذه األبيات :

لقــد كـان الحــاج علي زنيــبــر، حـسب مــا قــرأناه عنه، ومــا حـرره وكــتـبــه من
رسـائل، ومذكـرات، وكـتب، وقـصائد، يراسـل بعض أصدقـائه ومـعـارفه، سـواء وهو

مــــصـــــرٌ وحــــازت أعظـم القـــــربات
بـحـــــر الـمـــــعـــــارف كــــــامل اآليـات
وتـرى الفــــــضـــــيـلة والـنهـي بالـذات
ويـروم أن تُـعــــــــــفــى مـن اآلفــــــــــات
بـنهــــــاه نـعـم تشــــــرف بـصــــــفــــــات

أنظـر ترى رسم الـذي شـــرفـت به
هو مصطفى فخر السياسة عزُّها
أمــعِنْ ترى اإلخــالص منبــعـثــا به
 من كـــان يرجــو للـمــواطن عـــزها
فـليـــــــقــــــتــــــفـى أثـرا له ولـينـتــــــهـي



أأأأببببوووو    ببببككككرررر    ااااللللققققااااددددرررريييي30

بمصر، أو بعـدما رجع إلى المغرب، واستـقر بفاس، وكان يتـتبع األحداث التي تقع
في المـغرب، تتـبع المـهتم اليـقظ المـتبـصر، المـهـتم بمسـتـقبل بالده، ولمـا رجع إلى
المغـرب عايش األحـداث التي كانت تقع فـيه في ذلك الظرف، ومـنها ثورة الجـيالني
الزرهوني (بوحـمارة) وانعـقاد مـؤتمر الـجزيرة الخـضراء، وكـان له إحسـاس وطني
عــمــيق، وإدراك قــوي لألخطار التـي تهــدد المـغــرب، من جــراء المـطامع األجنبــيــة،
والتــآمـرات المــتـواليــة من طرف بعـض الدول على مـســتـقــبل المــغـرب، فكـان يكتب
المـــذكـــرات والرســـائل، يحـــذر وينذر، ويـوصي بضـــرورة اتخـــاذ كل مـــا يمكـن من
وسائل، للوقـاية من أخطار الدول األجنبيـة، واالحتيـاط من المشاريع واإلصـالحات
التي تتـقـدم بهـا إلى السـدة الملكيـة، وتوجـد رسائـل كثـيـرة من رسـائله في الخـزانة
الصبـيحية بسـال، اطلعت على البعض منها، في حـياة قيّـمها األول المرحـوم الحاج
عبـد الله الصبيحـي، ولم يمكني أن اطلع على الكثير منهـا بعد وفاته، ولكن رسـالته
أو مــذكـرته التـي أسـمــاها «حــفظ االسـتــقــالل، ولفظ سـيـطرة االحـتــالل» اســتطعت
الحــصــول عليــهــا، مع قــصــيــدة طويلة ســمــاها : (اإلشــارة في تحــســين اإلدارة).
وسـيكون حـديـثنا اليـوم حـول مـذكـرة «حــفظ االسـتـقـالل، ولفظ ســيطرة االحـتـالل»،
باعتبارها من أهم ما خطته يد المفكر الوطني علي زنـيبر، ونظرا لموضوعها الهام
أوال، وألنهـا من أوائل المشـاريع الدسـتورية التي قـدمت للمـراجع العليا في البـالد،
وألنه في األخـيـر عالج مـوضـوع االسـتقـالل، ومـوضـوع االحتـالل، بفكر وقّـاد وروح
وطنية صـادقة، واقـترح إصالحـات جوهرية، لتنظيـم تسييـر البالد، تنظيـما مـتكامال
جامعا، لو طبق ابتـداء من تاريخ تقديمه، لسار المغرب في طـريق التقدم والكرامة،

واالنعتاق، والتحرر، ما وقاه الكثير من التعثرات.

لقـد قسم مـذكـرته إلى ثالثة أقسـام : قـسم عالج فـيـه معنى كلـمة االسـتقـالل،
وأهداف كلمـة االستقـالل، وكيف تتـحقق مـزايا االستـقالل. ويقـول في شرحه لكـلمة
االستقـالل (االستقالل كلمة ال يمكن صـرف معناها في الوضع السياسي، لغـير ما
يعطيــه مطلق حـرية التــمـتع، فـيـمــا يتـرجم بهـا عـليـه، وإال انحـرف المــوضـوع الذي
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وضــــعت ألجلـه) ومن هنـا يؤكــــد أن المــــغـــرب، رغـم بعض الـتـــدخــــالت األجنـبـــيــــة
المـفـروضــة عليـه : (عـقـد الـجـزيرة الخـضـراء) فــهـو (مـسـتـقل داخــال وخـارجـا، برا
وبحرا، غيـر منازع فيه، باعتـراف الدول أجمع)، وأن أي إجراء متـخذ من أي كان،
البد أن يصــون كــيــانه (الذي من لوازمــه ثبــوت حــرية مطـلق التــمـتـع المــزدوج بين
الراعي والرّعـيـة، ومن هو في حـكم التـبـعـيـة، بدون أدنى ضـاغط خـارجي) ثم يقـول
زيادة في بيان ما يقصد إليه فيقول : «فعلى من يهمه حفظ استقالل مملكة المغرب
األقصى من عـدوان االستبـداد، الذي هو ضرب من االحتـالل بدون حق، أن يبرهن
للعــالم بمــا له من قــوة الســاعــد، وسطوة خلوص طـوية المــسـاعــد، لحكومــة جــاللة
مــوالنا المـنصــور بالله، بـالتنبــيــه الالزم لـدرس الئحــة اإلصــالحــات، بواسطة لـجنة
تنتـخب من أعـيان مـتنوري األمـة». إنه بهذه الجـمل يحـذر كل التـحذير من ذسـائس
المدلسين، ويؤكد على ضـرورة مراجعة ودراسة مقتـرحات اإلصالحات الواردة من
األجـانب، من طرف لجـنة وطنيـة منتـخـبـة من الشـعـب، حـتى ال يقـبل أي اقـتـراح أو
إصـالح يمس كـرامـة األمـة (جـوهريا كـان أو عرضـيـا) ويؤكـد على أن االقـتـراحـات

المقبولة البد أن تحرر باللغة العربية، حتى ال يقع فيها التباس.

أما القسم الثـاني من المذكرة، فيتعلق بـتحليل مفهوم كلمة االحـتالل، ويقسم
االحـتـالل إلى قـسـمـين، ال يهـمنا األول، أمـا الثـاني، فـيـقـول عنـه أنه : (يقـضي على
حرية تمـتع التابع بفوائد الوطن حـتى يلحقه بالـموتى، ويطالب بالقضـاء على كل ما
من شـأنه أن يمــهـد لالحـتـالل، وانتـهـاج ســيـاسـة إصـالحـيـة إزاء الشـعـب، والتـيـقظ
لألخـذ بكل االحـتيـاطات الالزمـة لدفع كـارثة االحـتالل)، ويـقول : «وليـست القـوة إال
في جـانب قـوم رضـعوا ألبـان مـعـارف التـحوطـات الدفاعـيـة، والتـجـارب الهـجومـيـة،
بفطام النفوس عن حب الذات، وترك الملذات» ويأتي بـعبارات تحذيرية، مشـتقة من
اآلية القرآنية : (خذوا حذركم) ثم يقول : «إن عدم التـحذر، موجب لعدم االستعداد
الواجب التـحلـي به، وعـدم التـحلي بأتقى الوقـايات الـوقـتـيـة، التي هي من مـوجـبـات
الدفاع عن النفس، والمال، والجـاه، والعز، والملك، مظهر خفايا الضـعف المستكن
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للعدو، الذي ال يزال آخـذا بأسباب التـرقي في معارج االسـتظهار بالقـوة التي ربما
تمكنه يـومـا من بسط نفـوذه القـهـرى على دوائر الضـعـيـف، مـهـمـا كـانت جنسـيـتـه»
«وليــست القــوة إال في جــانب قــوم رضـعــوا ألبــان مـعــارف التــحــوطات الدفــاعـيــة،
والتــجــارب الهــجـومــيــة، بفطـام النفــوس عن حب الذات، وترك الـملذات» ثم يقــول :
«فـالذي يـوخـذ مـمــا تقـدم، أن الوهم الـتـحـذيري، مــبناه وجـود التــيـقظ، واالعــتـراف
بالتـقصـير، والشـوق إلى محـاسن التفـاني في االستـحصـال على الكماالت، بحـسب
الزمـان والمكان، ال التطوح في بـيداء الفـتن، بغـيـر دليل وال وقـاية من حـدوث مـا ال

تحمد عقباه».

ددددسسسستتتتووووررررهههه    ااااللللممممققققتتتتررررحححح

وبعد زيادة في التحليـالت، شرع في توضيح مطالبه اإلصالحـية، أو دستوره
المقترح فقال :

أوال : انتـخاب لجـنة من أعيـان مـتنوري األمـة، تحت رئاسة أفـضلهم، التخـاذ
الوسائل اإلصالحيـة، وتعميم أصلحها في كل مصالح الـحكومة، برا أو بحرا، جلبا

لألمن والراحة، ودرءا لكل فساد.

ثانيا : إلزام كل مستـخدم في مصالح الحكومة كلها، بعد استـيفاء الشروط :
بعدم خروجه عن الزي الوطني، الذي يتقرر اتباعه، مادام في مأموريته المقررة  له.

ثالثـــا : اســتــعــمــال الـلســان العــربـي - نطقــا وكـــتــابة - في جــمـــيع دواوين
الحكـومــة، برا وبحــرا، مع إدخـــال كَمْ لغــة أجنـبــيــة، لضــرورة الوقـت، بشــرط عــدم

انفرادها بشيء يخرجها عن سلطة اإلجراءات العربية العمومية.

رابعــا : توحـيــد نظام البــوليس، ومــا كـان في مــصــافـه، تحت الـزي الوطني،
والراية الحـمراء، بدون رجـوع في المخـابرات المـتعلقـة بالتعليم، وكـافة اإلجـراءات،

لغير الحكومة المحلية.
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خامـسا : عدم ارتباط الحكومـة بأي قيد في قـبول إعطاء أي امتيـاز، لفرد أو
أفـراد، أو رفض كل طلـب : بدون احـتـيـاج إلقـامـة دليل، أو يُسـمـع القـول لغـريب أو

قريب، فيما إذا تطلب الوقوف على السبب.
ســادســـا : وجــوب ســريـان األحكام المـــحليـــة، على كل مـن بالقطـر ومن في

حكمه، بدون التفات لشريف أو وضيع، أو ثبوت التبعية ألي دولة أجنبية.
سابعا : عدم تعرض الدول الموقع نوابها على وحدة استقالل مملكة المغرب
األقــــصى، إلـى من يـســــعى في مـنع كـل مــــا يخـل بالراحــــة واألمـن، واتبــــاع نـظام

الحكومة المحلية، ولو من أعظم تابع لهم.
ثامنا : حــصـر السلـطة التنفـيــذية، إدارية أو قـضــائيـة، داخلـيـة أو خـارجــيـة،
ملكيــة أو جـهـاديـة، برية أو بحـرية، خــيـرية عــمـومـيــة أو خـصـوصــيـة، في الحـكومـة

المحلية وفي اسمها، ومراقبة رجالها على كل مصلحة بدون تغيير أدنى نظام.
تاســـعــا : وجــوب الـمــســاواة فـي الجــبـــايات، والضـــرائب، الالزم اتخـــاذ كل

الوسائل لتعميم مضمونها، على كل من بالقطر، بدون استثناء فرد على اإلطالق.
عاشـرا : رفض كل تداخل في الشؤون الـعمومـية، لغـير الحكومـة برا وبحرا،

بشرط رضوخ الداخل لقوانين حكومة البالد.
حـادي عـشـر : منع كل اسـتبـداد يقـضي بعـدم تمـتع الراعي والـرعيـة، بثـمـرة

وسائل العدل في كل حال.
الثاني عشر : استخدام كل نزيه أمين في كل المصالح بحسب االستحقاق.
الثـالث عـشـر : البـحث في االسـتـحصـال على تسـكين الفـتن الداخليـة، وقطع

دابر كل خائن ثائر.
الرابع عـشـر : نشر الـعفـو العـام وإعطاء األمن، النتـبـاه القـبائل والعـشـائر
من سـبـات الجـهل، وتوجـيـه عنايتـهم لمـا يعـود على الجـامـعة الـقومـيـة، بالرفـاهيـة

والعز والجاه.
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الخــامس عــشـر : بذل مــا في الوسـع، لصـيــانة الحــدود كلهــا، من دخــول أو
خروج من دون تـصريح، من كومـندان حاميـة الحدود، وإطالع أرباب األمـر والنهي

شهريا على ذلك.

الســادس عــشــر : وجــوب تحــصــيـل قــدر من المــال، بطريـق التنافس الـملى
الوطني، لتـأسـيس بنك باسم الحكومـة، يتـولى عـموم صـالحـهـا في كافـة مـصالـحهـا
اإلدارية والقضائية، ولو أدى الحال إلى استخدام األجانب فيه، تحت الزي والحكم

الوطني مؤقتا.

السابع عشر : عدم قبول إدخـال أي حرية تقضى على المروءة، بظهور ما ال
تحمد عقباه.

الثــامن عــشـر : عــدم بيـع أي انتـفــاع، أو إعطاء امــتــيــاز به، بدون مــا يكون
للوطن، واألمة، ثلثاه على األقل، لمدة معلومة في الكل.

التاسع عشر : كل إصالح يراه المنصف واجبا، يعتني بتنفيذ إجراء العمل به.

العـشرون : عـدم قـبول الـحكومة من إدخـال السـالح وتوابعـه الكافيـة بحـسب
الزمان والمكان، للدفاع عن مصالحها، إال بإطالع نواب الدول على القدر الالزم.

الحـــادي والـعـــشــرون : وجـــوب دفـع أقـــســـاط السلـفـــة في أوقـــاتهـــا، وعـــدم
استقراض شيء، إال بعد البحث الالزم.

الثـاني والعشـرون : منع أي مراقـبة أجنبـية على إجـراءات حكومتنا العـزيزية
في كل حال.

الثالـث والعشرون : وجـوب اتخاذ المـبادئ اإلصـالحيـة، وتعمـيمهـا في القطر
تدريجيا، بحسب الزمان والمكان.
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الرابع والـعـشــرون : ترك األنفــة، والتــبـاغـض، والتـحــاســد، واتخــاذ أسـبــاب
األلفة، واالتحاد في عموم المصالح العزيزية.

الخامس والعـشرون : انتـخاب لجنة من أعـيان األمة، لتـحرير «جـامع» تحفظ
به حقوق الحكومة. واألمة، ومن في حكمها، غير خارج عن فحوى المذهب.

السـادس والعشـرون : وجوب المـحافظة عـن مصـالح الدول، قدر مـحافظتـهم
على مـصالح وحـدة استقـالل مملكة الـمغرب األقـصى، بدون إدخال مـا يثني عزيـمة

الرعية، عن الثقة برجال الحكومة وعزيزها.

الســـابع والعـــشـــرون : اتخـــاذ التــدابـيــر الـالزمــة، إلدخـــال فنون الـمــعـــارف
العصرية، من جهـادية وغيرها، وأنواع الصنائع الحديثة، والفـالحة، وما يزيد األمة

تقدما في األمور التجارية واالقتصادية بكل نشاط.

التــاسع والعــشــرون : وجـوب اتخــاذ حليـف ودي، يراه المنصف خــيــر كفءٍ
للمعاضدة، وأقوى الساعد في المساعدة.

الثـــالثون : انتــخـــاب مــفـــتش عــام من خـــيــرة الرجـــال دربة وتحـنكا بعـــمــوم
المصالح، ليمكنه استنباط اإلرادات التي تقوم بمـصالح الحكومة، وضبط الميزانية

السنوية التي يقطع بموجبها الغش والرشى، وتنصلح األحوال بدون إكراه.

الحــادي والثــالثون : وجــوب إدخــال اإلصــالح في نفـس مـصــالـح الحكومــة،
ليـمكن تخصـيص كل إدارة بمـا يليق بها، فـإذا عضـد المـشروع، كـان الواجب على
رجــال الحـكومــة، اتخـــاذ أحــسن التــدابـيــر لتكـوين حكومــة مـنهم، قــادرة عـلى دفع
الطـوارئ، وجلـب المـنافـع ووقــــايـة األوطان، وردع كـل من يـريده بســـــوء، مـن إنس

وجان والحمد لله.
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وبعـد تعـداد اإلصــالحـات التي تقـدم بهـا إلـى السلطان المـولى عــبـد العـزيز،
نظم قـصيـدة خاطب بهـا السلطان عـبد العـزيز، وتقع في 98 بيتـا، وجعلهـا في ذيل

المطالب المذكورة، وعنونها بالعنوان التالي :

(مصباح الفالح، لمراجعة الئحة اإلصالح)

وقال فيها :

ويجـتاز في اإلصـالح قـيد ذوى أسـري
وعـــز دلـيل العـــرب فـي النذر والـبـــشـــر
على السـدة العليـاء من ساسـة العصـر
ورايـة أهل الـحـي فـي الطـيّ والـنـشـــــــر
فـــإن انتـــهــــاج العـــبـــد ترضـــيــــة الحـــر
وتحــذيـر حي العــرب من وصــمـــة الفــر
على فُلكهم بحـر الخطوب لدى الصـخر
ـرف من ربّـة الخِــدْر لِذات الكـمــال الصـِّ
وحِكـمــــة من يـرْقَى الـمــــعــــالي بـالذكْــــر
ويَشْــــهَـــدُ كَـمْ بين الـمنـازل من قـــصــــر
ة الفــــقــــر لِصَــــوْن عــــزيـز القــــوم من ذِلـَّ
وبيـن اقـــتناص الـبـــر من فـــرسـخ البَـــر
علـى أمـــة تـجني الـنجـــاة مـن الصــــبـــر
فطـوبي لـمن يـرضَى وويلٌ لـمن يُـغــــري
يـشـــــاهد نُـور الـحق مـن بلَـج الفَــــــجـــــر
فـــإن صــدور الـحق من مَـــورد الصـــدر
بعــين الشّـفــا أشـهَى مـن النعم الحــمـر
تراكــيب بَسْط الـنثــر في وحـدة الـسطر

عزيز ومـن بالبحث يسـري كمـا أسرِي
وعـــــيـن عـــــيـــــون الحـق في كـل طلـعـــــة
أعـــــد نظـرا فــــيـــــمـــــا تقـــــرر عــــرضـــــه
وقل ما ترى فالحق مرمى ذوي الهدى
وال تـخـش إال الـلـه فـي كـل مــــــــــا تـرى
وتنـبـــيــــه قــــوم نام خـــيْــــرُ حــــريصــــهم
وتـشـــــويقـــــهـم للـمنـجـــــيـــــات إذا طغـى
وتوجــيـه عـين الـقـصـد مِنْ كـل حـارس
وتـذكـــــــــيــــــــره آيـات كـل مُـــــــــســــــــيـطـر
فـــــيــــســـــري مـــــعي لـيل التـنزّل لـلعـــــال
ومــا لِـلْمُــجِـــدِّ الشــهم مـن أســهم الـقَنَا
وكم بين غــوص البــحـر عن دُرّة العــال
وكـــيف إذا مـــا اشـــتـــد ســـاعـــد أزْمَـــة
فــــيـــأتـي بمــــا لم يقــــتنـصـــه مُــــخــــاطر
وطـوبـى لـمن أمـــــــــسـى ولـيـلُـه حــــــــالـكٌ
ويقــضي بخــيــر البــحث من آية الـنُّهَى
وان انشــــراح الصــــدر من شــــرح آية
لـهـــــــذا عَلَـيُّ الـعُـــــــرْب قـــــــال لِجَـــــــابِـرٍ 
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ومـا القـوس في اإلصـالح يـعطي بال وتر
وال الجـمـر في التطبـيق نوع من التـمـر
من العـدل السـتـئصـال جـرثومـة الجـور
له دعـــوة اإلصــالح فـي الســبـــر للغـــور
يقي المـغرب األقصى من الغـدر والمكر
يصــــان بهــــا ملـك العــــزيز من الـقـــهــــر
ويقضى على ذي السيف بالنبوي والكسر
تعـــــز بـه األوطان فـي البـــــر والـبـــــحـــــر
هو اآلمـــــر الـناهـي بمـــــصلـحـــــة القـطر
وإحــــداث بـنك شِـــــبْــــهُ مــــوْت بـال عــــذر
هوانا ومـــوتا من ســـمــوم بـهــا تســـرى
يُردُّ لمـن يقــضي عـلى الرأس بالبـــشــر
ـــر أحـكام الـعــــزيز مـع اليـــــســــر تُعـــــسـِّ
وأقــدر من يـقــضي بمــجـــد ذوي القــدر
يدوس حـقوق الجـار من حـيث ال يدري
مــوالي العــزيز الشــهم يومــا من الدهر
تبـــايـن حكم األصـل في النـهي واألمـــر
ومـــــا لـعـــــزيـز الدار رغـــــبــــــة مـــــضطـر
لـمـــــا قـــــرروه فـي األســـــاس بـال شطـر
لـشــــــفع ومــــــا أفــــــواه عـن قــــــوة الوتـر
وإن دان تـعلـيـــــمـــــا فــــــسُمّ بـه يـجـــــري
إذا لم تـكن بـاسم الـعـــــزيز بـال فــــخـــــر
وفي الحـي أحــيــاء تفــوق عن الـحــصــر
وإال فــمـا اإلصــالح في جــانب الضـيــر
بتـــعــزيـز مــا يرضـى العــزيـز بال حــبـــر

وان أســـاس الـجـــمع تـحـــقـــيـق وحـــدة
وال ثـورة في ثـورة الجــــــمـع فــــــتــــــيــــــة
وال بحـث في اإلصـــــالح إال بشـــــرعــــة
ومــــا الـجــــور إال هضـم حق مــــســـــالم
وهل جــــاء منـدوبو الـملوك لـغـــيــــر مــــا
وهل في اقــتــراح الجــمع غــيــر وســيلة
ومـا الـقـهـر إال أن يحــاط بذى القــضـا
فـــمــا هـي أســرار الـدخــيـل بغـــيــر مـــا
ومــــــــا الـعــــــــز إال أن يـكـون عــــــــزيـزنـا
ألـيس بـبــــــولـيـس الثـــــــغـــــــور بغـــــــربنـا
وحــــــاش ملـوك العــــــدل تـرضى ألمــــــة
ومــــــا هـو عــــــذر الـقــــــائلـيـن بضــــــابـط
ومــــا البــــتــــر إالّ باشــــتــــراك وظيــــفــــة
ومـا عـســر من في الملك أيســر حـاكم
على م يناط الضـبـط في الغـرب بالذي
ومـن ذا الذي يـرضى بـســــــيطـرة علـى
وان اضـطراراً خـــــــول الـجــــــمـع نـحلـة
فــــــيــــــعـطي غــــــريـب الـدار شطـر أعنًّـة
وهال انـتـــحـــال الجـــمـع كـــان مطـابقـــا
ومـــا هي أســـبـــاب القـــضـــاء بشـــركـــة
فــإن كـان هضــمـا للـحـقــوق مـمن عــدا
وأي انتـــــحــــال فـي مــــصــــالـح غــــربـنا
ومــا مــجـد مـن كـان المــســيطر غــيــره
فــدعـني فــمــا مـن راشــد غــيــر صـــالح
أخا الـسّلم إن العدل يفـضي على النهي



أأأأببببوووو    ببببككككرررر    ااااللللققققااااددددرررريييي38

فــــالئحــــة اإلصــــالح مــــســــتكـمل الـطور
إذا كــــــان مـــــبـنى الـســــــد نارا بـال قطـر
مـــبــــادئ احـــتــــالل في حلـيٍّ من التــــبـــر
بكـل انتــحـــال يا دعـــاة الهـــوى العـــذري
إذا كـــان من قـــسم الوجـــوب بال قـــســـر
من الـشـــهب الكـن تســـتــــمـــد من الـبـــدر
لـه وحــــــدة الـســـــــيـــــــار من فـلـك الســـــــر
ويقـضي على الـمـجـمـوع منّا بمـا يجـري
بمـجلس /الهي/ فـي اخـتـالف على النزر
ونربي كـنوز الغــيــر من خــصـص الوفــر
وهل كـان نور السلم في اللذع كـالجـمـر
يحــــاط القـطا بيـن الكواســــر والصــــقـــر
غـــــريب فـــــقـــــولـي تحـت أولويـة النـصـــــر
تُجيـز انتظام الضبط من صـبغة العـصر
لجـيء بمـن يُرضي الـعــــزيز علـى الفــــور
مـــبــادى الـنظام العـــرب في الـفَــرِّ والـكَرِّ
تـجـــــيـــــز لـه كـــــشـف الـتـــــدرب لـلغــــــيـــــر
إباحـــــة مـــــمـنوع ووصـــــمـــــة ذي القـــــدر
بـكـل انـتـظـام تـحـت حـكـم ذوي الوكــــــــــر
علـى غــيـــر زي الحـي زرع على صـــخـــر
لقـطر عـــزيز فـــهـــو ضـــرب من الخـــســـر
بال مــســتــشــار القطر والســيل مـن قطر
يـراه نبـــــــيــــــه الـقــــــوم أصلـح لـلتـــــــجــــــر
علـى وحـــدة اإلصــــالح قـــام بـال قـــصــــر
توفـي بمــــا ال تـســــتــــعــــيــــضــــه بـاألجــــر

ومــــــــا من بـصــــــــيـــــــر ال يـقـلـب طرفــــــــه
ومـــــــــــــا هـي أنــواع الـتـــــــــــــذرع لـلــوغـى
تـرون ومــــــــــــا مـنـكـم يـقــــــــــــول بـغــــــــــــرّة
وهل في احــتــالل غـيــر سـيطـرة القـضــا
ومـــــا الـمـنع مـن إنشــــــاء بنـك بِإِســــــمنـا
ولـو أن كـل الـقـــــــــائـمـــــــــيـن بـنـفــــــــــعـــــــــه
ومـا البـدر إال المـسـتــضيء بشـمس مَن
ومــــــا الـســــــر فـي بنـك يديـره غــــــيــــــرنـا
ولـيس لـنـا إال اتـبـــــــاع ذوي الـقـــــــضـــــــا
أنحـــــمـل أثقـــــال التـــــقـــــاضي لـغـــــيـــــرنا
أهـذه أنــوار الـتـــــــــــــمـــــــــــــدن فــي الـورى
نحــــاط بِـپُـــولـيس مـن الغــــرب مــــثل مــــا
فـلو قــــــــيل لـإلصــــــــالح جيء بـضـــــــابـط
ومـــا الـنصــــر إال بانتــــشـــار مــــصـــارف
وتـحــت شــــــــــــــروط لـو أخــل بـواحــــــــــــــد
يـدرب بـالتـــــــــعلـيـم مــــــــهــــــــمـــــــــا تنـوعـت
ولــيــس لــه بــيــن األجــــــــــــــــــــانــب وصــلــة
ألن اطالع الـغـــــرب عن منـعــــة الـحـــــمى
وحكـم جــــواز الضــــبط للـغــــرب ان تُرى
وكـل اصطـالح في الـمــــــصـــــالـح كـلهــــــا
وكـل امـــــــتــــــــيــــــــاز ال يقــــــــرر نـفـــــــعــــــــه
ومـا ســبب التـخـصــيص في الضـبـط والمـال
فـــجــوســـوا خــالل الـدور من كل صـــالح
وقـــــومـــــوا بمـــــا يـرضي الـعـــــزيز فـــــانـه
ووفي بـمــــا تـرجــــو الـقــــيـــــاصـــــر كلهـــــا
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تســاوى انفـراد الكل فـي دعـوة البــشـر
بالئـحـــة اإلصــــالح يا حـــيــــرة الخُــــبـــر
وال حـكمــــــــة إال بســــــــبْـــــــر ذوي الـفكـر
ســــــــــر وال سـلـم إال بـارتـقـــــــــــاء مـع الـنـَّ
بـكل صـــــــراط مـن عـــــــواصم أو ثـغـــــــر
على نسق اإلصـالح في السـر والجـهـر
على كـل من بالقطر يـسـري بال حــســر
ويقضي على من خالف األمر في السير
لِدَرْءِ فـــــســــاد الزيـغ عن صــــالـح البـكر
ويســدي بمــا يجــدي الوفى من الخــيــر
تكاليف حـفظ األمن في الوصل والهجـر
به كـــقـــضــاء الـغش والفـــحش والسـكر
ســوى بثــرة تبــرى بـمـا شــهــمـنا يبــرى
ونرضـى بفـــيـح الغش والـظلم والـجـــور
بمــــا جــــاء فـي القــــرآن لـيس مـن البــــر
فــهل مِن طبــيب جــابر الكســر بالـجـبــر
ترى خــيـر إصــالح الفــسـاد بمــا تدري
بغـيـر اسـتناد فـي األصـول لدى الحـبـر
لالح ضـــيـــاء الرشــد عـن ظلمـــة الكبـــر
علـى عــــادة اإلصـــــالح بالـنظـم والنـثــــر
يـزيح ظـالم الـجــــــهـل عـن فطـنـة الغـــــــر
وندنـي الذي يحـــيي الســـبــاق بال غـــدر
فــــأضــــغــــاث أحـــالم واغــــراء مــــغــــتــــر
تشن رمـــاح البــحـث في المــد والـجــزر
بوهـم وهم بالـنبـل والبــــيض والســــمــــر

ويكفي التسـاوي في المصالح مـثل ما
وعــار يـرى مــا ليـس يرضى خـــبــيـــرنا
ـــبْـــــر حكـمــــة والكن لـألحــــرار فـي السـَّ
أفي الـسلـم إســـــالم الخـــــوارج كـلهـــــا
وتـأليـف أرباب الـمــــــعــــــارف والتــــــقـى
وتـــدويـــن قــــــــــــــــــــــــــــانـــون لـــكـــل إدارة
وضـــــــابـط أحـكـام من الـعــــــــدل شكـلـه
ويعـطي أمـــــين الـشــــعب كـل وظيـــــفــــة
نعـم يســــتـــعــــد الشــــعب فـي كل نقـطة
ويبـــدي بمـــا يرضى الزعـــيم بـنهــضـــة
يشـــد حــــزام الحـــزم مـــهـــمــــا تعـــددت
وداء الرشَـى يقــضـي على كل مـــبــتـلى
ومــــــا هـي أنواع الـبــــــاليا بـجنـبــــــهــــــا
نصــيـح إذا أبدى النصــيــحــة مـــخلص
فــــال عــــيب فــــينـا غــــيـــر أنـا علـى الوال
وكـم بُـحْـت أن الداء فـــــــــاشٍ بـحــــــــيـنـا
عــــــــجــــــــبـت والكـن مـن تكـاسـل أمــــــــة
وتبـدي اعـتراضـا من مـبـاحث منصف
ــــــوء ثـابـت ولـو أن كـــــــره الـقـــــــوم لـلـسـُّ
وفـــاح عــبـــيـــر الشـــوق من كل فـــاضل
وقــــمنا عـلى ســــاق النـشـــاط بـكل مــــا
فنغــري ضــيـوف الـحي من كل صــالح
وإال فـــــمــــــا يعــــــزي لغــــــيـــــر عــــــزيزنـا
أروني سـالح الدفع في الـبـحث عندمـا
تجـاري مــجـاري النبل بالحــبـر إن بدا
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وعقّب الشاعر قصيدته ونصائحه ومطالبه بما يلي قائال :

وهذا آخر ما اقتضاه المقام، في االرتحال والمقام، ومن شاء زيادة التوسع
في أساليب التحذير والتـذكير، والوقوف على ما لدى الخبير البـصير، مما ال ينكره
إال جاهـل بالتدبيـر، فليراجع (عـقد النصـيحـة، وتدبير السـاسة، إلكـسيـر السيـاسة)
و(إنارة األذهان، بـشــمــوس العــرفــان) ونور فــتح البــصــائر، وفــتح نـور الضــمــائر.
واســتنهــاض همم العــشـائـر، لقطع دابر الخــائن الثــائر. و(إتحــاف القــراء، بنتــائج
الجزيرة الخضراء) لمـحرر هذه النبذة، فان فيها ما يمكن العـاقل، استخراج فوائد

الحمد والشكر، والله خير وأبقى، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

انتهى بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه الجميل.

على الجـزء حكم الكل فـالدر في البحـر
ببـحـر محـيط الكـل في اليُـسر والعـسـر
إذا لم نكن في فلك بـحر الهـوى نجـري
على وحــدة اإلسـالم في بـحـثنا نـسـرى
تحـرى عــزيز الملك من سطوة الـسـحـر

فــان قـــيل مـــاذا ينفع الـبــحث إذ غـــدا
ومـــــا البـــــحــــر إال بامـــــتـــــداد نفـــــوذنا
ووصـل فــــــروع الـكل بـالـجــــــزء فـــــــتنـة
فـــــــواصـل إالهـي السـلـم بـالعــــــــز أننـا
وصل عـلى الـمــــخــــتــــار واآلل كـل مــــا

وعـــــــــزيـز الـسـلم فـي الـقـــــــــوم يُـجـــــــــار
اذ لـمـن يــرقـى الـعــــــــــــال هـاد وجــــــــــــار

دعــــــوة الحـق لهــــــا خــــــيـــــر نـصـــــيــــــر
يحــمــد الـســيــر مع الهــادي الـبــصــيــر
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قـبل الحـديث عن اللغـة الدبلومـاسيـة المـغـربيـة في القـرن التاسع عـشـر ال بدّ
من الحـديث عـمّــا كـانت عليـه هذه اللغـة فــيـمـا قـبل، فـأبدأ من البـدايـة. لقـد اسـتـقلّ
المـغـرب عن الخــالفـة العـبّـاسـيـة عـام 172 هجـرية عندمـا جــاء إدريس بن عـبـد اللَّه
الكامل إلى الـمـغـرب فـارّاً من مـوقـعـة «فخ» التي انهـزم فـيـهـا علـي بن الحـسـين بن
الحـسن بن الحسن بن علـي بن أبي طالب من أمام الجنـود العبّـاسيّـين، التجـأ إلى
المغرب بعد هذه المعركة مارّاً من مصر، واستقرّ أخيراً بجبل زرهون حيث أسّس

الدولة اإلدريسية.

انفصل المغـرب عن الخالفة اإلسالمية، ولم يعـد تابعاً ألحد، وأعطى إدريس
صـورة الدولة لهـذه المـؤسّـسـة الـجـديدة، وهي المـملكة المـغـربيـة بـأكـثـر مظاهرها،
كانت لهـا هيئـة وزارية يذكر التـاريخ بعض وزرائها وكـتابهـا وعلمائهـا الذين جاءوا
مع مـؤسّس الدولة من المـشـرق، كـمـا يذكر بعـض قوّاد جنـودها. ومن مظاهر هذه
الدولة أنهـا أسّـست كـذلك عـملة طبـعت في كـثـيـر من الجـهـات المغـربيـة. وكـان لهـا

عمال في مختلف األقاليم التي كانت تملكها.
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وأريد هنا أن أصـحِّـح وهماً راود المـؤرّخين أو الذين يهـتمّون بالتـاريخ وهو
أن إدريس الثاني لمـا توفّي وزّع ولده محـمد بن إدريس الممكلـة على إخوته، وهذا
غـير صـحيح اعـتمـاداً على نصـوص تاريخيـة، لم يوزع المملـكة على إخوته، بمـعنى
أنه لم يجعلهم مـستقلّين في أقـاليمهم وإنما عـيّنهم عمّاالً ووالة ال غيـر. هذا ما ورد
في النصـوص التاريخـية، وكان ذلـك بإشارة من جـدّته كما هـو معروف، ولم يـقسم

المملكة إلى ممالك وإمـــارات.
ومن مظاهر اسـتقـالل المملكة الـمغـربية التي أسّـسهـا المولى إدريس خطبـة
الجمعة الـتي لم يعد يذكر فيها خليـفة من خلفاء بني العبّاس. وبطبيـعة الحال ال بدّ
وأن تكون لـلدولة الجـــديدة دبلومـــاســيــة بـلغــة العـــصــرالحـــاضــر، أو أن تكون لـهــا
ارتبـاطات وعـالقـات بالخـارج. كانـت الدولة المـغربـية الجـديدة مـحـاطة من الناحـيـة
يـعة أو بني عـبـيد، وكـان أمـامهـا في الشـرقيـة ببني األغلب، قـبل الفـاطميّـين أو الشـِّ
الشمال الخـلفاء المروانيون في قـرطبة. بداية الدبلوماسيـة المغربية كـانت في عهد
األدارسة مع المروانيـين وجلّها مذكور في كـتاب «المقتبس» البن حـيّان، وقد نقلت

أكثرها في مجلة «الوثائق» التي تصدرها مديرية الوثائق الملكية.
كمـا كانت إلدريس مـراسالت مع شـيعة آله وآل بيـته في المـشرق، وقـد نشر
األستاذ عـالل الفاسي رحمه اللَّه قبل وفاته رسـالة طويلة موجّهة إلى شيـعة المولى
إدريس في مـصـر مع تحليل، كـما نشـر أخـونا المـرحرم األسـتـاذ إبراهيم الكتـاني
رســالة أخـرى وجّــهـهــا اإلمـام إدريس إلـى بعض المــشـارقــة. وأخـيــراً عـثــرت على
رسـالة طـويلة عـريضـة إلدريـس مـوجّـهـة إلـى الشـيـعــة في المـشـرق، وهذه الـرسـالة
تعــرف ألول مـــرة، نشــرت في كـــتــاب اســمــه : «أخــبـــار فخ» من نشـــر دار الغــرب
اإلسـالمي لصـاحـبـهـا الحـبـيب اللّمـسي. وهي في الحـقـيـقـة وثيـقـة مـهـمّـة تتـضـمّـن

مذهب إدريس وميثاقه وما يدعو إليه.
كيف كـانت لغة التخاطب فـي الدبلوماسية المـغربية ؟ قطعـا المغرب بعقـيدته
الدينـيــة ال بدّ أن يرجع إلـى األصــول األولى للمـــخــاطبــات عنـد الرســول ¤. وعند
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الخلفـاء الـراشـدين أو عند الذين جـاءوا من بـعـدهم من أمـويّين وعـبّـاســيّـين. ونحن
نعرف أن الـرسول ¤ وجه رسـائل كـثيـرة إلى بعض ملوك عصـره كالنجـاشي ملك
الحـبـشة، وملوك الروم، وعـظيم مصـر، كل هذا مـعـروف ومـذكور في كـتب التـاريخ.
وهذه المــراسـالت كـانت لـهـا أصـول وطرق فـي التـحـرّي وفـي توجـيـه الـخطاب إلى
المـخـاطبــين فـمـثـالً : «إلى عظيـم الروم» أو «إلى نجـاشي الحـبــشـة» أو «إلى عـزيز
مــصــر». وكــذلك التــحــيــة والتــسليم كــانت مــعــروفــة مــثل : «الســالم على مـن اتبع
الهدى». وبعـد ذلك يتطرق للغــرض المقـصـود من الرسـالة، وهـذا شيء عـرف في
المــخـاطـبــات السـيـاســيـة األولى لملوك الـمـغـرب التـي كـانت تعــتـمـد علـى األصـول
األولى لمـخاطبات الـرسول ¤ والخلفـاء الراشدين واألمـويّين والعبّـاسيّيـن. وكانت
الصــيــغـة تخــتلف، مــرة تكون قــوية إذا كــان الملك أو الـسلطان قــويّاً، ومــرة تكون
ضــعــيـفــة إذا كــان مــرسل هذه الرســالة من ملـوك المــغـرب ضــعــيـفــاً، وهذا شيء

معروف عند كل الدول واألجناس.

وبعــــد هـذه المــــرحلـة األولى جــــاءت مــــرحلـة الدول الكـبــــرى في المــــغــــرب،
كـالمـرابطين والمـوحّـدين والمـرينيّـين. حـينئـذ ظهـرالـمغـرب كـقـوّة كـبـرى في البـحـر
األبيض المــتـوسّط، في عـهــد المـرابطين وصلـت حـدوده إلى وسط إسـبــانيـا، وإلى
مــدينـة بجــاية مــشـــرقــاً، وإلى الســودان جـنوباً، والمــرابـطون أنفــســهـم جــاءوا من
الصــحـاري البـعــيـدة. أمــا في العـهــد المـوحّــدي فـاألمـر مــعـروف، تجــاوزت حـدود
األمـبـراطورية المـوحّـدية  تونس إلـى ليـبـيـا، وكـانت لهـا مـراكـز وقـوى، بل وسلطان
ومُــلْك في األندلس، وكـذلك في الجنوب. وفي العهـد المريني بقـيت الدولة المغـربية
قـوية سيـما في العـصراألول والثـاني، بحيـث كانت لهـا ارتباطات كـثيـرة مع ممـالك
وإمــارات ودول أوروبا، والـتــاريخ يحــفظ لـنا الشيء الكـثــيــر من المــراســـالت التي
كانت تتبادل بين مـلوك الموحّدين وبين معاصريهم من ملوك أوروبا وأمـرائها. كما
يحـفظ لنا التـاريخ رسـائل وجّهـهـا يوسف بن تاشـفيـن إلى ألفوصـو السـادس، ملك
قشـتالة الذي انهـزم في معـركة الزالقة، وخـاصة بعض مـقاطعـها من مـثل (الجواب
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ما ترى الَ ما تسمع) عندما استدرجه إلى القتال، وطلب أن يقرب منه. فكانت هذه
الرسـالة تستند على األصـول الدينية كـما قـلت، بينما نجـد ملوك المغـرب يخاطـبون
ملوك المــسلمــين في المـشــرق سـواء أكــانوا مـمــالك في مـصــر أو عـثــمـانيــين أيام
الخـالفـة العــثـمـانيـة، باسـتـعــمـال كـثـيـر من المـحـسـنات البـديعـة، وألفـاظ الـمـجـاملة
والتـالطـف أو التلطّف مـعــهم، ونجـدها أحــيـاناً تحــتـرز وتحـتــار في مـخـاطبــة ملوك
النصــارى. على سـبــيل المـثــال أقـرأ نمــوذجـاً من مــخـاطبــة السلطان أبي الحــسن
المريني للملك الصالح إسماعيل بن قـالوون، ملك مصر والشام، رسالة مؤرخة في
26 صـفـر عـام 745 للهـجـرة الذي يوافق 9 يوليـوز سنة 1344، ونصّـهـا مـذكـور في
«نفح الطيب»، كمـا أن القلقشندي في «صبح األعشى»، نقل بعض الـمراسالت بين

ملوك المغرب وملوك المشرق.

يقـول السـلطان أبو الحـسن المــريني مـخـاطبــاً الملك إسـمـاعــيل بن قـالوون:
«من عبـد اللَّه أميـر المسلمين، إلى مـحل ولدنا الذي طلع في أفق العـالء بدراً تامّاً،
وصـدع بأنواع الفـخـر فـجـال ظالمـاً وظلْمـاً، وجـمع شمـل المـملكة الناصـرية فـأعلى
منهـا علمـاً وأحـيا لهـا رسـمـاً، حائط الـحرمـين القـائم بحـفظ القـبلتـين، باسط األمل
قــابض كفّ الـعــدوان...الخ»، والتــحــيــات كـــثــيــرة «ســالم كــريم يضــاوح زهـرالربا
مـسراه، ويـنافح نسـيم الصبـا مـجـراه، يصحـبـه رضـوان يدوم ما دامـت تقـلُّ الفلك
حركاته ويتـوالّه روح وريحان تحيى به رحمـة اللَّه وبركاته». هذا أسلوب طريف في

مخاطبة ملوك المسلمين.

كــذلك كـانت بـعض المــجـامــالت بين ملوك بـني مـرين فـي مـخــاطبــة أقـيــالهم
وأندادهم من ملوك النصارى وأمـرائهم. رسالة من السلطان يوسف بن يعـقوب بن
عـبد الحق المـريني إلى خـيلي الثانـي، ملك أراغون، مـؤرخة بخـامس عـشر شـعبـان
ه يوسف بن عـام 703هـ/شـهــر مـارس 1304م. يقــول في أولهـا : «من أبي عــبـد اللـَّ
يعــقـوب بن عــبـد الحق [...] إلـى السلطان األجل األسنـى الشـهــيـر األنيل األحــفى
األوفى المكرم الشهيـر األنهض األنجد (دون جاخمـا) سلطان أراغون». ويقول في
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الدعاء له : «وصل اللَّه فيمـا يُرضى من األفعال الجميلة اهتمامه وانتـهاضه، ويسرّ
لنا بحـسب ذلك أغـراضه...». وكـان شيـوخ الغـزاة الذين كانـوا باألندلس، يوجهـون
رسائل إلى ملوك أراغـون وبقية الممـالك اإلسبانيـة، فيها تحليـات ومجامالت لطيـفة

نظراً لحالة الظروف التي كانت قائمة في ذلك الوقت.

أما في العصر الذي تال عصر بني مرين وهو العصر الوطاسي، وهم أيضاً
مـرينيـون، فـقـد كـان عـصر االسـتـجـداء واالسـتـذالل والعـيـاذ باللَّه، ألن اإلسـبـانيّـين
والبرتغـاليين سـيطروا على الشواطىء المـغربية في ذلك العـهد، وطردوا المـسلمين
من األندلس، فكانت المـخاطبـات سيّـئة للغـاية وال قيمـة لها، ألن مـخاطبـاتهم لملوك
اإلسـبـان والبـرتـغـال تدلّ على الهـوان، وعلى الذل، يـخـاطبـونهم بأسـيـادنـا ومـوالينا
وضيـوفنا وعبـارات كثيـرة، ويعــبّرون عن تقـبـيل األيدي كتابة. ولكـن هذا الحال لم
يلبث طويالً، إذ تبدل بمجيء األسرة السعدية وهي أسرة في أولها وبدايتها نشأت
قوية ومـتحـمّسة لـطرد النصارى الذين كـانوا قد استـولوا على الشواطىء الجـنوبية
وال سـيـمـا في عــصـر أحـمـد المنصـور الذهبـي الذي خلّد تاريخ المـغـرب بـمـعـركـتـه
الخـالدة التي بدأها أخـوه عبـد المـالك، معـركة وادي الـمخـازن، فكانت المـخاطبـات
مع ملوك وملـكات أوروبّا، ألنه كـان مـعــاصـراً للملكة إلـيـزابيت األولى في بريـطانيـا
ولعــدد مـن ملوك أوروبّا، فـكان يخــاطـبــهم مــخـــاطبــة النّـد، والقــوي للـقــوي، أو من
يخطـب مــودّة ملك آخــر هو أيضــاً فـي حــاجــة إلى اكــتــســاب مــودّته، فكانـت هناك
مـجـامـالت. لـكن بعـد وفـاة المنصــور وقـيـام الفـتنة بيـن أبنائه وتنازعـهم عـلى الملْك
واسـتنجـادهم وتعـاونهم مع بعض ملـوك أوروبّا لمـساعـدتهم فـي التغـلّب على بعض
إخـوانهم مـقــابل التنازل لهم عن بعـض الشـواطىء، كـمـا فـعل مـحـمــد الشـيخ الذي
تنازل عن العـرائش لملك إسـبـانيـا، فعـادت اللهـجـة ضعـيـفـة بعد أن كـانت قـوية في
عــــهـــــد المنـصــــور. ولكـن ذلك أيـضــــاً لم يـدم طويـالً، إذ جــــاءت الدولـة العـلويـة في
عنفـوانها  وقـوّتهـا سيـمـا أيام السلطان موالي إسـمـاعيل، فـصـار هناك كالم آخـر،
وأسلوب آخـر في الـتـخـاطب والتـعـامل مـع ملوك أوروبّا، وملوك إسـبـانيــا وأنجلتـرا
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وفـرنسـا والبـرتغـال. فـبـما أن مـوالي إسـمـاعـيل كـان قـوياً، وكـانت عـواطفـه الدينيـة
قـوية، كان يخـاطب ملوك أوروبّا مـخاطبـة صارمـة ليس فيـهـا لطف، مثـالً مخـاطبتـه
للـملـك لويـس الرابـع عــــشـــــر فـي رســــالـة مـــــؤرّخــــة فـي خــــامـس شـــــعــــبـــــان سـنة
1095هـ/1684م في مقدّمتها : «إلى عظيم الروم الفرنسيس لويس الرابع عشر من
هذا االسـم، الســالم عـلى من اتبـع الهــدى، وبـعُــد عن طـريق الغي والـردى...». وله
رسـالة أخـرى وجّهـهـا إلى الملك كـارْلوس الثـاني، ملك إسـبـانيـا في 16 ذي الحـجة
عـام 1101هـ/20 شـتنبـر 1690م يقـول فــيـهـا : «إلـى عظيم الروم وعظيم إقـليم بالد
إسـبــانيــا وبالد الهند والمــتـولى أمــورها والمــتـصــرف في أقطارها دون كــارلوس،
السالم عـلى من اتّبع الهدى...» وكـتب إلى جيـمس الثاني ملك أنجلتـرا، وهو الملك
الذي كـان منفيـاً في فـرساي عندمـا وقع الخـالف بين البروتسـتـانت والكاثوليك في
أنجلـتــرا، وطلب منه أن يـدخل في اإلســالم، وأن يعــينـه على الرجــوع إلى مــمـلكتــه
مـقـابل جـيش مــغـربي يرسله إلى أنجلتــرا، كـتب إليـه في 15 شـعـبـان عـام 1109هـ
مــوافق 26 فـبــراير 1699م يقــول : «إلى طاغــيـة األنجـليـز الـقـاطن بالد فــرانســيس
يعقوب المسـمى بلسانهم جيمس، السالم على من اتّبع الهـدى، وتجنّب سبيل الغي
والرّدى، وآمن باللَّه ورسـوله ثم اهتـدى»، يعنـي أنه ال سالم عـليه ألنـه ال يومن باللَّه
وبرسـوله وال يهتـدي. وهذا أسلوب كـان يستـعمله مـوالي إسـماعـيل كثـيراً، إذ كـان
يحـتاط فـي مخـاطبـاتهم وتحليـتهم والـدعاء لهم، مـثـالً أتذكّـر أن الملك لويس الرابع
عشـر بعث لموالي إسمـاعيل مع واحـد من الرهبان هدية في ذلك الوقت هي عـبارة
عن مـخـتبـر كـيـمـيـاوي، يتضـمّن أدوات تتـعلق بالـكيمـيـاء، فـأجـابه مـوالي إسمـاعـيل
برسـالة يخبـره فيـها بوصـول هديته ويشكره عليـها، ولكن بـماذا دعا لـه أو جاراه ؟
قال في آخر الرسـالة : «اللَّه يجازيك بما يجـازي به أمثالك»، يعني كما يـقول المثل

المغربي : «جـنّـة عبروق، النّار من تَحْت ْوالتّبن من لْفوق».

واسـتمـرّ األمر بين األخـذ والردّ خـصوصـاً في عهـد السلطان سـيدي مـحمـد
بن عبد اللَّه الذي كـان أيضاً ملكاً قوياً مشـهوراً، وكانت له عالقات كـثيرة مع ملوك



47 ّغغغغةةةة    ااااللللددددببببللللووووممممااااسسسسييييةةةة    ااااللللممممغغغغررررببببييييةةةة    ففففيييي    ااااللللققققررررنننن    ااااللللتتتتااااسسسسعععع    ععععششششرررر ااااللللللللّّّ

أوروبّا وحـتى مـع المـؤسّـسـين األوّليـن للواليات المـتـحــدة األمـريكيـة، له مــخـاطبـات
كـثيـرة مع جورج واشنطون، فـكان هناك نوع من التلطّف ألنه كـان قوياً، ولكن بعـد
السلطان سـيدي مـحـمد بن عـبـد اللَّه ومجيء أوالده حـصلت الفـتنة بينهم من بعـده،
كمـا حصلت بين أبناء السلطان مـوالي إسمـاعيل من بعده، إذ تنازعـوا على الملْك.
إالّ أن الطامّة الكبرى هي ما حـصل بعد وفاة سيدي محمـد بن عبد اللَّه، إذ أصبح
كل مــا يتــعلّق بالنصــارى أو باليــهــود، وخـاصــة رؤسـاء الـدول األوروبّيـة، لـه لهـجــة
خـاصة، وأسلوب خـاص في الكتـابة سـواء بين السلطان ونوابه في األقـاليم، أو مع
السـفــراء الذين يبـعـثــهم الملوك إلى أوروبّا، أو مع دارالـنيـابة بعـد أن تـأسـست في
طنجــة أو مـع نائبــيــه في الـشــؤون الخــارجــيــة، وهمــا الـلذان كــانا صلة وصـل بين
الحكومـة المـغربيـة (السلطان والمـخـزن) وبين الدولة األجنبـيـة. ذلك أنه كـان يتعـذّر
على الدول األجنبية، وعلى مـمثليها في المغـرب أن يتّصلوا بالسلطان، ألنه كان في
حـركـة دائبة مـن وجدة إلى سـوس إلى طنـجـة إلى الصـحـراء الكبـرى، كل مـرة هـو
في مكان، فكانوا يعجـزون عن االتصـال بـه، فقرّر السلطان أن يعيّن ممثّـالً خاصّاً
يقـيم في طنجـة باستـمـرار، ويكون على صلة وثيـقـة بالسلطان، يعـرف أين هو وإلى
أين سـيتـحرّك حـتى يكون صلة وصل بين السلك الدبلومـاسي المعـتمـد في المغـرب

ومقرّه في طنجة، وبين السلطان أثناء حلّـه أو ترحالـه.

هذه الـمـــراســـالت التـي كـــانت بيـن السلـطان وبيـن نوابه فـي طنجـــة، أو بـين
عمّاله باألقـاليم صارت لها صيـغة خاصّة، فكل مـا ذكراليهود تضاف عـبارة «لعنهم
اللَّه». وإذا كانـوا نصارى تضاف عـبارة «دمّـرهم اللَّه»، وفي مخاطبـة ملوك أوروبّا،
كـانوا يستـعمـلون كلمة طاغـيـة الفرانسـيس أو طاغـية األنجليـز، وكـان المسـتعـربون
في أوروبّا يترجـمون  كلمة (طاغـية) بـ (Tyran أو Despote) فتـقوم الدنيا وال تقـعد
عندما يخاطب ملوك أوروبّا بهذه الكلمة، لدرجة أن بعض الرسائل السلطانية كانت
تُردّ وال تقدّم إلى ملوك أوروبّا ورؤسائهـا ألن فيها هذه الكلمة. وهناك رسالة كـتبها
الكونط الجنرال (دوالروا) الذي وقع مـعاهدة الحدود مع الحكـومة المغـربية، رفض
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أن يبعث رسـالة من هذا النوع إلى ملك فرنسا آنئـذ لويس الثامن عشـرالذي قامت
عليه الثورة سنة 1848، وكتب إلى الحكومة المغربية برسالة أوردها ابن زيدان في
«أعـالم الناس»، يـقـول فـيـهـا: «إن هذه الـصـيـغـة ال تليـق بمـخـاطبـة المـلوك»، وحـين
نكاتـبكم نحـن نقــول : «المـلك األود األحب، الصـــديق العــزيـز، ملك فــاس ومـكناس
وسـوس ودرعـة...الخ» وأنتم تكـتـبـون إلينا : «إلى الطاغـيـة الفــرنسـيس، سـالم على
من اتّبع الهدى»، فهذا شيء غـير معقول. فعقليـتنا كانت في ذلك الوقت كذلك، كان
بعض ملوك أوروبا ال يقـبلون الـسفـراء المـغـاربة، العـلة أن المـغـرب في ذلك الحـين
لم يكن له دبلـوماسـيـون، بل كـان المـلوك يعـتـمـدون تجّـاراً في إرسـالهم إلى أوروبّا
كـمبـعوثين وسـفراء، ذلك أن الـتجـار كانت لهم عـالقات مـعـامالتيـة مع تجّار أجـانب
في طنجة، وهذا ما كان يخولهم مخاطبة أوروبّـا لمعرفتهم بتجّارها. من هنا أيضاً
كان الملوك في رسائلهم يقولون لملك مّا «نبعث إليكـم مبعوثنا التاجر فالن»، فكان
المـقـصـود مــا نعـبّـر عنه بالخـواجــة، أي واحـد من علّـيـة القـوم. فـكان ذلك نوع من
التـــحليــة. فـكيف يمـكن لنابـليــون األول أو نابـليــون الـثــالث أو مـــاكــمــاهـون، رئيس
الجمـهورية أن يتقـبلوا تاجراً ؟ ألن مـترجم رسالة ملك المـغرب يسـتعمل في مـقابل
كلمة تاجـر، كلمة (Négoçiant أوMarchand أوCommerçant)، ويفضّلون أن يكون

المبعوث من العائلة الملكية أو من يتولّى وظيفة إدارية سياسية.

الخـالصة آن العـقلية في القـرن التاسع عـشر تدهورت وكـانت عقلـية جـامدة،
فكان كل شيء يتـعلق بالنصـارى أو اليهـود يتحـرّز منه، لقـد كانت مـخاطبـتهم آنئـذ
صـعبـة، فأحـرى التـشبّـت بـهم أو طلب مودّتهم أو الـتحلّي بشيء من صـفـتهم، كـان
يبـعث الشك في إيمـان من يفعل ذلك، ووقـعت أشـياء كـثيـرة من هذا القـبيل. أتذكّـر
أن السلطان مـوالي الحـسن كـتب رسـالة إلى برگـاش على إثـر ما بُلـغ به السلطان
من أن برگـاش كان يخـاطب (جان هـاي إدريموناي)، سـفيـر بريطانيـا العظمى في
المغرب لمدة 45 سنة بكلمة «المستر»، ويقول المُبَـلِّغ أن معنى «مستر» هو السيد،
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والسـيد هو اللَّه سـبحـانه. فـيقـول السلطان لبـرگاش كـيف تتجـرّأ وقـد بلغت بك قلّـة
الدين أن تخاطب باشـا دور األنجليز بكلمـة «مستر»، أال تعلم أن هـذه الكلمة تعني
السـيـد، والسـيــد هو اللَّه سـبـحـانه، فـخـاطـب في المـسـتـقـبل باشـا دور األنـجليـز بـ

«محبّ الجناب الشريف» مـثــالً.

ومـــثل هـذا وقع منـه الشيء الكـثـــيـــر، مـــثـــالً، أراد بعض أهـل طنجـــة، نـظراً
الختـالطهم باألجانب، أن يؤسّـسوا مقـاهي بلدية (Café Maure) لألجانب ال تتـاجر
في الخـمور، وإنمـا تقدّم على الخـصوص الشـاي وهم يدخّنون. فـبلغ السلطان ذلك
فـقام وقـعد وكـتب إلى العـمّال في العـرائش وطنجـة يمنعـهم من ذلك. يوم من األيام
أراد التجّار في الدار البـيضاء أن ينقلوا البضائع التي تنزلها سـفنهم البحرية بدل
البهائم على بعض العـربات أو العجالت، فقامت الدنيا ولم تقـعد على أن هذا تشبه
بالنصارى، وينـبغي أن ال تحمل البـضائع من المرسى إلـى المتاجـر إالّ على ظهور
الدواب. وال أريد أن أتحدث عن قضية الصحـة واتخاذ بعض الوسائل الوقائية من
األمراض التـي كانت تنتـشر في المغـرب، فإن برگـاش الذي كان مندوباً في طـنجة
تلقى رســائل كــثـيــرة ألنه أراد أن يجــعل بعض الـحـواجــز الوقـائـيـة بيـن اآلتين من
المنـاطق المـــوبوءة وبين مـــدينة طنـجــة، والســـبب في ذلـك هو احــتـــجــاج القـناصل
والجـالـيـات األوروبّيـة على وصــول هؤالء المـرضى مــخـافـة أن ينتــشـر الوباء فـيــمـا
بينهم. فلمـا أقـام برگـاش بعض الحواجـز لصـحّـة القادمـين من الداخل قـامت عليـه

الدنيا ولم تقعـد.

وهناك أيضــاً قــضـيــة الطلـبـة الذيـن كـان يبــعــثـهـم ملوك المــغـرب لـلتـعـلّم في
الخارج، حين يذهب الطالب إلى (مونبوليـيه) أو (ميالنو) أو (باريس) أو (أنجلترا)
ليـتعلّم، ال بدّ وأنه يأخـذ شيـئاً من مـظاهر الحضـارة األوروبّية، فـسبب فـشل هؤالء
الطلبـة يرجع إلى ذلك، فـمن تشـبّه بقـوم فـهو مـنهم، ومن عاشـر قـوماً أربـعين يومـاً
فـهـو منهم. لذا فـإن الطلبـة الذين ذهبـوا ليـتـعلّمـوا الصـيـدلة في أوروبّا وعـادوا إلى
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المـغـرب، لم يقـبل أحـد على دوائهم ألن الـمسـلم إذا تناول دواءً أوروبّيـاً مـعنى ذلك
أنه أدخل الكفـر في جـوفـه. وقـد قـال لي أبي رحـمـه اللَّـه : إنهم كـانوا يضـعـون تلك
األدوية في مــا كــانوا يســمـونه بالـقـرطاس، ويـجلســون في الشـوارع لـبـيــعـهــا بدل

الصيدلة.

وفي نفس الصدد أتذكّر أن شـيئاً وقع، ال في القرن التـاسع عشر، ولكن في
حــوالي سنة 1925، إذ عندمــا التــحــقنا بالكُتّــاب (المــســيـد)، ونـحن صـغــار كــانت
المصالح الصـحّية تبعث بممـرّضين لتلقـيحنا ضدّ الجذري، فـكان الناس يعتـقدون
أن هذا التلقـيح يعني إدخـال الكفـر في الجسم، الكـفر في جـسم الملقّح. لذا كـانوا
يحـــضــرون مــقـــدّم الحــومــة والـعــســاس، ويـقـفلـون علينا الـكُـتّــاب، ويـأتي الطبـــيب

لتلقـيحنا داخلـه كالمساجين.

إن الجـمــود الفكري والتــعلّق بأوهام يظن أنهــا من المـعــتـقـدات من أســبـاب
التــحــرز من النصــارى، ســواء في المــخــاطبــات الدبلومــاســيـة أو فـي المـعــامــالت

اليومية.
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بحــثنا هذا يـنصب خــاصـة علـى من هاجــر من األندلســيــين إلى عــدوتي أبي
رقـــراق (الرباط وســـال). فــاألنـدلســيـــون هم الـذين هاجـــروا قــبـل ســقـــوط غــرنـاطة
والمورسكيـون هم األندلسيون الـذين نُصّروا وهُجّروا قـسرا إلى المغـرب في القرن
الســادس عـشــر المــيـالدي، وهــي تســمـيــة أطـلقــهــا عليــهم اإلســبـان خــالل هـذا
القــرن المــوافق فـي مــعظمـــه للقــرن العــاشــر الـهــجـري وجـــزء من الحــادي عـــشــر
(1500-1600م/906هـ/1009).    وقـد هاجـر األندلسـيـون في فـتـرات شـتى إلى فـاس
ومراكش والريف. فالهجرة األولى كانت من قرطبـة آخر القرن الثاني الهجري، وقد
تحدث عنها المـقري في «نفح الطيب» (ج 1،    ص 318)(1) «وكانت له (أي الحكم بن
هشـام بن عـبـد الرحمـن الداخل) الواقـعة الشـهـيـرة مع أهل الربض من قـرطبـة النه
في صدر واليته كـان قد انهمك في لذاته فاجتمع أهل العلم والورع بقـرطبة وخلعوه
وبايعــوا بعض قــرابتــه وكــانوا بالـربض الغــربي من قــرطبــة، وكــان مـحلـه مـتــصــال
بقصره فقاتلهم الحكم فغلبهم وافتـرقوا وهدّم دورهم ومساجدهم ولحقوا بفاس من
أرض العـدوة وباألسـكندرية من أرض المـشـرق ونـزل بهـا جـمع منهم ثـم ثاروا بهـا
فــزحـف إليــهم عـــبــد اللـه بن طاهر صـــاحب مــصـــر وغلبــهـم وأجــازهم إلى جـــزيرة
«إقريطش» (Crête) فلم يزالوا بها إلى أن ملكها اإلفـرنج من أيديهم بعد مدة». وقد
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أسس عمـر البلوطي أسرة ملـكت إلى عام (350 هـ/961م) وهو العـهد الذي امـتلك
فـيه اإلغـريق الجـزيرة. وقـد استـقـرت - حسب دوزي - ثمـانيـة آالف عائـلة ربضيـة
بفاس حيث سبقتها جالية قـيروانية، وكان العرب عماال و تجارا واألندلسيون منهم
مزارعـين («البيان المعـرب» البن عذارى، ج 2، ص 79 في قسمـه المترجم/ دوزي
- «تاريخ مـسلمي اسـبـانيـا» ج 1، ص 301). وقـد نزل اندلسـيـون في الريف أوائل
القـرن الثـاني عـشـر حـيث أقـام جـمـاعـة من الـبـحـريين بقـيـادة مـحـمـد بن أبي عـون
ومـحـمـد بن عـبـدون ببنــاء قـرية في «بني قـمـيل» بيـن «مـثـيـوة» و«بني بوفـراح» عـام
209 هـ/824م («المُـغـرب» للبكري، ص 70). أمـا في مـراكش فـقد كـانت المـهـاجـر
الرئيسـية من قرطـبة واشبـيلية أيام الموحـدين، وبمقارنة مـجمـوع من هاجر نالحظ
تسـاكن فئـات مختـلفة من آل جـيان وطليطلة وبلنسـية ومـالقة وشنتـرين وسرقـسطة
وشنترة وشقورة وقربليان ويكة وأخـيرا غرناطة. ومعلوم أن عدد مدن األندلس386
منهــا ست كـبـرى هـي قـرطبـة واشــبـيليــة وغـرناطة وبلـنسـيـة وطـليطلة وسـرقــسطة،
وأربعــون حـاضــرة يندرج فـيــهـا بـاقي المـدن. وكــان أهل المــشـرق قــد اسـتــوطنوا
بعضهـا كالشاميين في «الـبيرة» واألوربيين في «مالقـة» والفلسطينين في «شذونة»
وأهل حـمص في «اشبـيلية» والمـصريين في بيـجة ومـرسيـة («الحلل السندسـية» -
شكيب أرســالن، ج 1، ص 40). وكـانـت قـد قــسـمت في عــهـد المــوحـدين إلـى عـدة
واليات أو عــمــاالت هـي والية الغــرب (شلب وأحــوازهـا) وبيــجــة ويابرة وبـطليــوس
ومـاردة وأحوازهمـا. ولم يكن عدد سكـانها يقل عن خـمسـة عـشر مليـون نسمـة في
عـهـد الـناصـر(2) وصــفـهم المــقــرى («النفح» ج 1، ص 105) بأنهم «أهـل احـتــيـاط
وتدبير في المـعاش وحـفظ لما في أيديهم خوف ذل السـؤال فلذلك قد ينسـبون إلى
البــخـل ولهم مــروءات علـى عــادة بالدهم لو فـطن لهــا حــاتم لـفــضل دقــائقــهـــا على
عظائمـه». ووصف نظافتـهم فقـال : «أهل األندلس أشد خلق الله اعـتناء بنظافـة ما
يلبسون ومـا يفرشون.. وفيهـم من اليكون عنده إال ما يقوته يومه فـيطويه صائما و
يبـتـاع صـابونا يغـسـل به ثيـابه و ال يظهـر فـيـه سـاعـة يومـه فـيطويـه وال يظهـر على



53 ااااألألألألننننددددللللسسسس    ففففيييي    أأأأييييااااممممههههاااا    ااااألألألألخخخخييييررررةةةة    ففففيييي    غغغغررررننننااااططططةةةة

حالـة تنبو العـين عنها. وقـد تزايد عدد المـهاجـرين بعد عـهد المـوحدين حـيث بدأت
بعض الحـواضـر تتـسـاقط في قـبضـة االسـبـان، فـبـعد وقـعـة طريف عـام 741 هـ(3)
اسـتـولى اإلفـرنج عـلى الجـزيرة الخـضـراء فـأجـاز أهلـهـا إلى المـغـرب عـام 743 هـ
وأنزلهم أبـو الحـسن المـريـني ببـالده على خــيـر نزل («االسـتـقــصـا» ج 2، ص 67)
وربمــا كـانوا يهــاجـرون عند اشــتـداد األزمـات عنـدمـا كـانوا يـتـعـرضــون لهـجــمـات
األسـبان والبـرتغاليـين كمـا وقع قبل احـتالل شـاطبة عـام 645 هـ/1247م («النفح»
ج 6، ص 215) من حــيث هـاجــر العــالمــة عــبــد الله بن عــلي بـن أحــمــد الـلخــمي
الشـاطـبي إلى «أغـمات» فتـولى قضـاءها عام 532 هـ وتوفي بعد ذلك بسنة (تكملة

ابن األبّار، ج 3، ص 466 - طبعة مجريط 1887).

بويع عـبـد الواحد المـلقب بالرشـيد عـام 630 هـ/1232م فـحوصـرت «سـبتـة»
في عهـده ودفع لإلفراج عنها غرامـة قدرها 400.000، دوكة وهو الذي انتزع مدينة
فـاس من بني مـرين وقـد انضم إليـه اإلشـبـيليـون وأهل سـبـتـة عـام 635 هـ و توفي
غريقـا عام 640 هـ وكان قـد اصدر الظهـير إليواء األندلسـيين ومنحهم حـق اللجوء
خـاصـة في عـدوتي أبي رقـراق حـيث كـان نائبـه فـي والية المنطقـة هو األمـيـر عـمـر
المرتـضى، فانهـزم عام 662 هـ وبانهـزامه قامـت دولة بني مرين، وكـانت «قشـتالة»
قد اسـتولت على اشـبيليـة قبل ذلك بثـالث سنوات 645 هـ فـانتقل الحكم اإلسـالمي
إلى غــرناطـة التي بدأت أول وقــعــاتهــا ضــد االســبــان عــام 719 هـ/1319م بإمــرة
فـدائيــين من المــغـرب على رأســهم شـيخ الغــزاة عـثـمــان بن أبي العــالء الذي كـان
يشـرف على مائتـين من المـجاهدين صـرع مـعظمهم فـفاوض أبـو عبـد الله العنابي
نزيل دَرْعَــة أبا زكــرياء الوطّاسي في فــدائهم مــزودا من نســاء القــصـر السـلطاني
بالحلي، ولـكنه غـرق في البـحـر («دوحــة الناشـر»، ص69) واسـتـولى اإلسـبـان على
غــرناطة عــام 897 هـ/1481م فــاســتــأمن أهل غــرناطـة - كـمــا سـنرى - في (67)
شـرطاً لبقـائهم على أمـوالهم وشريعـتهـم ومسـاجدهم، فـغدر اإلسـبـان بهم وبملِكهم
أبي الحــسن. ولعل أشــتـاتا أخــرى من األندلســيـين ظـلوا مـتــمـسكـين في مـســاقط
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رؤوسـهم بحـواضـر أخرى وخـاصـة في مـالجـئـهم بالجـبل كـأهل «بللنقـة» وهو جـبل
باألندلـس صـمــد أهله عــام 904 هـ/1498 عندمــا حــمل اإلســبـان الـمـسـلمـيـن على
التنصــر فـثـار البللنقــيـون وقـتلوا صـاحب قــرطبـة وأخـرجـوا علـى األمـان إلى فـاس
بعـيالـهم وما خف من أمـوالهم دون الذخـائر («االسـتـقصـا» ج 2، ص 154). ونحن
نتـسـاءل عن وضع مـدينة «رباط الـفتـح» قـبل هجـرة األندلسـيـين إليـهـا طوال أربعـة
قـرون، فـفي عـهـد المولـى الرشيـد المـوحـدي كـان قـد مـر على تأسـيس الرباط نحـو
أربعـين سنة مـا لبث أن انقـرض بعـدها بخـمس سنوات عـهـد المـوحـدين، فأعـقـبـهم
بنو مــريـن ثم الســعــديون حــيث بدأت الهــجــرة فـي عـهــد الـمــولى زيدان بن أحــمــد
المنصور الذهـبي. ففي هذه الفتـرة الطويلة طرأت أحداث وبرزت مظاهر حـضارية
واجتـماعيـة وفكرية جديدة في رباط الفـتح (راجع الرباط). وخـالل جزء كـبـيـر مـن
هذه الفترة كـانت غرناطة قد خلفت اشبـيلية فهاجـر الكثير من أهلها إلى العـاصمة
الجـديدة تحت حكم بني نصـر وآخرهم هـو أبو عبـد الله الصـغيـر محـمـد المعـروف
في المـصـادر األجنبيـة ب «بوعـبـديل» الذي أبرمت بينه وبين المـلكين الكاتوليكيـين
الدون «فـرديناند» والدونة «ايزابيال» بتـاريخ (21 محـرم 897 هـ/25 تشرين الـثاني
1491م) مـعاهدة لتـسليم غـرناطة(4) وقـد أصـبح أهل غـرناطة المـسلمون بـمقـتـضى
هذه المـــعــاهدة «رعــايـا طبــيــعـــيــين» للـملك الكـاثوليكي مـع حــفــاظهـم على بيـــوتهم
وأراضيهم وأموالهم وممـارسة الشعائر اإلسالمية بحرية دون المـساس بمساكنهم
وجـوامـعهم وأبـراجهم ومـحـاكـمـتهـم بموجـب قوانينـهم وقضـاتهم واحـتـرام عـاداتهم
وتقاليدهم وعدم مصـادرة أسلحتهم أو خيولهم باستثناء الذخيـرة الحربية. ويسمح
لمن يرغب في الجواز إلى العدوة أو أي مكان آخر ببيع ممتلكاتهم وأراضيهم لمن
ز لعــبـورهم أرض شـاؤوا ومع إعـطاء األولوية في ذلك للمـلك الكاثوليكي الـذي يُجـهـِّ
المغرب عشر سفن كبيرة تتوزع على الموانئ القريبة منهم مع بيع أو تفويض لمن
ينوب عنهم في تـحصـيل حـقوقـهم. وال يسـمح ألي نصـراني بدخـول المـساجـد دون
إذن من الفــقــهــاء الذين يتــولون إدارة إيراد الـجـوامـع والحلقــات الدراســيــة فـيــهــا
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ويعـتبـر جمـيع أسرى النصـارى أو المسلـمين أحـرارا، وال يدفع المسلمـون إتاوات
أكـثر مـما كـانوا يدفـعونه لملوكـهم. ويسـمح لمن غادر األندلـس منهم بالعودة خـالل
ثالثة أعـوام من تاريخ إبرام المـعـاهدة للـتمـتع باالمـتـيـازات التي يمنحـهـا األسـبـان
لهم. ويحق لتـجـار غرناطة والبـيـازين والبـشرات واألرباض أن يحـملوا سلعـهم إلى
العـدوة. وال يجـوز إرغـام أية نصـرانيـة تزوجت من أحـد المـسلمـين واعـتنقت الدين
اإلسالمي على العودة إلى النصرانية إال طائعة وكذلك كل نصراني اعتنق اإلسالم

قبل إبرام االتفاقية وال يجوز إرغام مسلم أو مسلمة على اعتناق النصرانية.

وبعـد انتـهـاء السنوات الثـالث المنصـوص عليـهـا في االتفـاقـيـة تدفع ضـريبـة
األمـالك والضيـاع األمـيرية وفـقـا لقيـمـتهـا الحـقيـقـية. وتشـمل هذه االتفـاقـية أيضـا
اليهـود من مواليد مـدينة غرناطة والبيـازين الخ... و يسمح لهم بالعبـور إلى العدوة
خالل شهر من تاريخه. وال يُوَلَّى على جماعة أبي عبد الله الصغير أحد ممن كانوا
مــوالين لمــوالي الزغـل ملك واد آش عم أبي عــبــد الله الـذين كــانت بينهــمــا عــداوة
قــديمــة، ويتــولى النظر فـي الخــصـومــات بين مــسلـم ونصــراني مــجلس مــؤلف من
حكـمــين أحـــدهمـــا مــسلـم واآلخــر نصـــراني. ويفـــرج عن جـــمــيع أســـرى غــرنـاطة
والبيـازين وأرباضهـما وضيـاعهمـا الموجـودين في األندلس خالل األشهـر الخمـسة
التي تعقب إبرام المعاهدة ويـتعهد الملك اإلسباني لجمـيع السفن اآلتية من العدوة

(المغرب) أن ترسو في موانئ مملكة غرناطة مع حرية التنقل واألمن.

وقـد أبرمت في نفس اليـوم الذي وقـعت فيـه مـعاهدة تـسليم غرناطـة معـاهدة
سـرية كملـحق لألولى، تضمـنت الحقـوق والواجـبات وااللـتزامـات واالمـتيـازات التي
أعطيت البي عبد الله الصغـير وأفراد أسرته وحاشيته. وقـد مثل الملك في التوقيع
القــائد أبو القــاسم المـليح وذلك بعــد أن يتم تسـليم الحــمــراء والحـصــون والقــالع
مقابل تمتع أبي عـبد الله وورثته بحق الملكية في أماكن أحد عـشر وقع التنصيص
عليهـا ودفع هبة إلى الملك المـسلم قدرها 30.000 جنيه قـشتالـى من الذهب تعادل
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550.000 مرابطي بعد تسليم الحـمراء وبقية القالع. وعند رغبـة الملك أبي عبد الله
و الملكات و زوجـة موالي أبي الحسـن علي والدة الملك العبـور إلى العدوة فـسوف
تجهـز لهم سفينتان كـبيرتان من مـدينة (جنوة) للجواز متى يشـاءون وبحوزتهم كل
أمـوالهم مع تامــين وصـولهم ألي مكان مـعـروف سـواء بالمــغـرب أو اإلسكندرية أو
تونـس أو وهران. و قـــد ذيل االتفـــاق بـتـــوقـــيع الملـكين الـذين أديا الـقـــسم بدينـهم

وأعراضهم أن يصونوا المعاهدة إلى األبد.

ححححممممللللةةةة    ااااللللتتتتننننصصصصييييرررر    ووووااااللللتتتتههههججججييييرررر

وتولى إدارة غرناطة نيابة عن الملكين مجلس كان على اتصال سري بالبابا
االسكندر الـسـادس الذي كــان كـردينـاال وأسـقــفـا لبـلنسـيــة. وقـد اعــتـبــر المــجلس
شروط المـعاهدة باطلة ففرض على المـسلمين أحد أمـرين وهما التنصير القـسري
أو التــهــجــيــر القــسـري حــيـث صــدر أمـر مـنذ ثانـي ينـايـر 1492 بإحـراق مـليـون
وخمسـمائـة ألـف كتـاب ديني بما فيهـا من الوثائق والمخطوطات إلبعاد المـسلمين
(Francisco Piferrer : Nobiliario de los reinos y seniarios عن مصـادر عقـيدتهم
.de Espna. T.VI, Madrid, 1860, p. 138 وقد استـعمل االسبان لضمـان التنصير
أخـذ األطفــال المـسلمـين الـذين تتـراوح أعـمـارهـم مـا بين 5-12 سنة لتـربـيـتـهم في
المعاهد المسيحية وإعـادتهم إلى أهلهم كجواسيس عليهم. وكانت الملكة «إيزابال»
أشـد تـعـصــبـا في ذلك مـن زوجـهــا «فـردينانـد». وفي أول سنة 1500 تقــرر إرسـال
الرهبـان إلـى مـملكة غـرنـاطة للتـبـشــيـر بالكاثوليكـيـة ريثـمـا يـتم التنصـيـر الـقـسـري
بالعنف والتشريد حيث تم تأسيس 120 كنيسة لهذه الغاية في «بلنسية» عام 1535م،
وتكتل كـل رجـال الكنيــسـة ضـد المــسلمـين عــدا األب «إيرناندودي تاالفـيــرا» مطران
غـرناطة الـذي درس العـربيـة وأظهــر رفـقـا و تســامـحـا (Villa Real y Valdivio)  في
كـتـابـه (دروس أولـيـة لتـاريخ نقـدي الســبـانيـا - طبـعـة غــرنـاطـة - 1899 ص 382).
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وقــد حـرم المــدجنون، (وهم المــسلمــون الذين ظلوا علـى دينهم بين االســبـان قــبل
سقوط غـرناطة) وألحقوا بمصـير (الموريسكيين) المـقيمين في غـرناطة، من اقتناء
األراضي لتـوطين االسبـان في أماكنهم ومـزجهـم بالنصارى حـتى يفقـدوا كل صلة
بدينهم ولغـتـهم (Perez Bustamente C) في كـتابه («جـمـاع تاريخ اسبـانيـا»، طبعـة
مـدريد، 1946، ص 359) وأدى بهم ذلك إلى تهـديـم كل الحـمـامـات العـمـومـيـة لمنع
المـسلمـين من الغسل فـي مجـموع أنـحاء غـرناطة، و فـرض عليهـم ضرائب جـديدة
ضـمـن مـخـتـلف التـعــسـفـات الـتي أدت إلى ثورة المــسلمـين مــراراً عـديدة بـل عـزل
المـسلمـون عـام 1498 عن بقـيـة المـجـتـمـع اإلسـبـاني تمـهـيـدا للتنكيـل بهم فـأزهقت
أرواح األبرياء (تاريخ مـارمول حـول ثورة المـورسكيين في مـملكة غـرناطة. الطبعـة
الثانـية م. 1- مدريد 1797، ص 112.) وتم حـرق آالف األشـخاص على يد مـحـاكم
التفتـيش التي سبق تأسيسها منذ الـقرن الثالث عشر الميـالدي من طرف الكنيسة
الكاثولـيكيـة لتـحــمي نفـســهـا من الديانات األخــرى و قـد تعـززت فـي اشـبـيليــة عـام
1480 ثم في قشتالة واراغون عام 1482 ثم امتدت عام 1516 إلى قطلونية وبلنسية
Orti y Lara (Juan Manuel) وحتى أمريكا إلى أن اختفـت في القرن التاسع عشر
في كـتابه (محـاكم التـفتيش - مـدريد 1877) وقـد تأججت نيـران الثورة اإلسـالميـة

في البشرات عام 1501.

وفي عـام 1499 انتـفــضت «البـيــازين» فـاضطر المــسـيـحـيــون المـوريسكـيـين
والمسلمين من أصل إسباني المعروفين ب Elches (5) (الذين كانوا في طليعة من
أخـذتهم الكنيـسـة لتـربيـتهم  وإجـبـارهم على العـودة إلى النصـرانيـة) فـشكل الثـوار
مـجلســا من أربعـين(6) عـضــوا ليـمــثلوا حكومـة مــوريسكيــة مـسـتــقلة منفــصلة عن
األسبان(7). و بعد تهدئة سطحية للثوار قرر الملكان الكاثوليكيان تعميد المسلمين
قسـرا ضمن «محـاكم التفتـيش» فلجأ الموريسكيـون إلى رؤوس الجبال يتـحصنون
بها و يـشنون من معاقـلها غارات علـى األسبان فكان رد فـعل الملكين إصـدار أمر
عـام 1501م يحـرم علـى المـوريسكيـين مــمـارسـة كل مـاله صلـة بعـقـيـدتهم و لـغـتـهم
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فتزايـد االعتصام بمـراكز المقاومـة في الجبال و لعل هذا التدبيـر الجديد هو الذي
كان أحـد أسبـاب ثورة منطقة الـبشرات جـنوبي غرناطة في نفس السنة وكـذلك في
قـرية «سـيــرّا دي فـيـالَ بْريس» (بالمــرية) فـقـام األسـبــان بتـقـتـيل النـسـاء واألطفـال
والشـيــوخ في قـرية «غـويخــار سـيـرا» التي الـتـحق رجـالهــا بالمـجـاهديـن الذين عـز
عليـهم تحـويل مـساجـدهم إلى كنائس فـحـرقـوا إحداها في (مـونديخـار) وهي قـرية
عـمل أهلهـا علـى إجـبـار الملكين على الوفـاء بشــروط مـعـاهدة غـرناطة خـاصـة بعـد
اسـتــيـالء المــوريسكيــين على عـدة قــرى و لكن قــوات األسـبـان تـمكنت من إخــمـاد
الثــورة عـام 1502 فــتـضــاعف االضطهــاد ونكث اإلســبــان مـعــاهدة «بسطـة» التي
سمحت عام 1501 للمسلمين باالطالع على جـوانب من الثـقافة العربية واسـتـعمال
ثيـابهـــم وحــمــامـــاتهم فـحظروا عليــهم صـراحـة تطـبــيـق الشـريــعـــة اإلسـالمـيـة
واقـتناء الكـتب الدينيـة (السـيـمـا منـهـا المـصـحف الشـريف)، ولم يـتـمـالك اإلسـبـان
أنفسهم أمام هذه الثورات العارمة إلى أن جعلوا الموريسكيين أمام أحد خيارين:
التنصيـر القسري أو التـهجير خـارج اسبانبا. وتم بالـفعل تمسيح أكـثر من50.000
مـسلم في غــرناطة وضـواحـيـهـا عـالوة على تـحـويل مـسـجـد العـاصـمـة إلـى كنيـسـة
كبرى وكذلك مسـجد «البيازين» وإجبار المسلمين على نبـذ مالبسهم العربية ولبس
القبعات وترك لغتهم وتقاليدهم وأسمائهم العربيـة وتعويضها باإلسبانية مما يفسر
مــا اضطر الـمــوريسكيــون إلـى حــمله من ألقـــاب أجنبــيــة في مــهــاجــراتـهم بأرض
المـغـرب(8). و هنا وجـه المـوريسكسـون نداءات حـارة إلى إخـوانهم خـارج العـدوة،
فـاســتـخـدمـوا ملـوك المـغـرب حــيث كـان قـد صـدر مـنذ عـام 637 هـ ظهـيــر شـريف
للخليـفـة الرشـيـد منح حـق االسـتيـطان وخـاصـة بالرباط ألهل شـرق األندلس، كـمـا
اســتـغــاثوا بالخـليـفــة العــثــمـاني بـايزيد الثــاني (1481-1512م) الذي اكــتـفـى نظرا
لمشاكله الداخليـة بتوجيه كتاب إلى الملكيـن الكاتوليكيين فلم يعيراه كبيـر اهتمام.
واســتنجــد المـوريـسكيــون كـذلك بـالملك األشــرف فـانـصـوة الغــورى(1516-1501) 
سلطان الـمـمــاليك بمــصـر والشــام الذي هدد بإجــبـار نصــارى بالده على الدخــول
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قـسرا في اإلسـالم وذلك عن طريق وفـد رسـمي وجـهه إلى اسـبـانيا ولـكن اإلسبـان
واصلوا اعـتداءاتهم الـصارخـة المنافيـة لشـروط االستـسـالم. و إزاء تقاعس العـالم
االســالمي عـن نجــدتهم اضـطر الكثــيــر مـنهم إلى قــبــول األمـــر الواقع مــتظـاهرين
بالدخـول في المسـيحـية بـينما هاجـر آخرون إلى نواح مـختـلفة منهـا جنوب فرنسـا
الذي نجـد فيـه منطقة تـحمل اسم المـوريسك بل غامـر البـعض فرافق «كـريسطوف

كولمب» في رحلته االستكشافية إلى أمريكا.

وهكذا ظل مـعظم الموريسكيـين منتشـرين في أنحاء غرناطـة وألمرية ووادي
آش وبسطة متظاهرين بالمـسيحيـة مع مواصلة التمسك سـرّاً بالشعائر اإلسـالمية
تقيّـة وخوفا من بطش «مـحاكم التفـتيش». وامتـد السطو إلى المدجنين في بلنسـية
وأرگـون غـيـر أن األسبـان شـعـروا بمـهـزلة هذا التنصـيـر القـسـري فنهـجـوا أسلوبا
جـديدا هو التـهجـيـر االجبـاري الذي مس حـتى مـسلمي قـرطبـة وقشـتـالة واشبـيليـة
وليـون. واتخـذوا في حق اليـهـود نفس الـخطة وسـمـوهم «maranos» مـحـتـفــظـيـن
للمــسلمــين بلقب «مــوريسك». على أن طرد الـيـهــود االسـبــان قـد صــدر في حـقــهم
مـــرســـوم ملـكي قـــبل ذلك بـتـــاريخ (31 مــارس 1492) ثم عـــمم نفـس االجــراء مـنذ
عام 1499 ضـد المـدجنين. وقـد وقع االسـبـان في حـيـرة كـبـرى أمـام تضـخم ردود
الفـعل الموريسكـية وتجـددت الثورات عـامي (1567 و1570) في غرنـاطة مما حـمل
االسـبـان علـى نقل الغـرناطيــين إلى قـشـتـالة، ثـم ثارت أرگـون عـام 1585 و أصـدر
«فـيليب الثـالث» عـام 1609 مـرسـومـا لنفي أنـدلسـيي بلنسـيـة مع منـعـهم من بيع أو
إتالف أمـــالكــهم. ثـم نفي «الهـــورناشـــيــروس» أعـــقــبـــهم 1610 كل سكـان األندلس
واسترامادور Estremadure. واحتفظ اإلسـبان بأبنائهم من ست سنوات من بينهم
300  طفـل في اشــــبــــيـليــــة وحــــدهـا. و كــــان المـطرودون 275.000 نقـل منهـم إلى
السواحل المـغربية أربعـون ألفا 40.000 و بقي معظـمهم قرب السـواحل األسبـانية
في سـبـتـة و تطوان و مراكـز أخـرى بالمـضـيق السـتنشـاق هواء األندلس من حـيث
تواردوا في ثيـاب قـشـتـالـيـة يتكلمـون االسـبـانيـة ويحـملـون أسـمـاء مـسـيـحـيـة لطول
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مكثـهم بين االسـبـان محـرومـين من تراث أجـدادهم الفكري و كـتب دينهم و لغـتـهم
ولذلك سـماهم البـعض (مـسيـحـيي قشـتالـة). ووهم الناس في قسم مـنهم فعـذبوهم
لهــــذا الســـبـب. وقـــد علـقت مـــصــــادر عـــربـيـــة علـى قـــرار النـفي الصــــادر في (22
شـتنبـر/1609 جـمـادى الثـانيـة 1018هـ) فـوضـعت تاريخ القـرار عـام 1016 أو1017
هـ غــيــر أن كــتــاب تاريخ الدولة الـســعـديـة يؤرخ الحــادث بعــام 1018هـ (ص 96).
وهذه األحــداث واالضطرابات وأصناف التـنكيل قـد تمـت نتـيــجـة اسـتــسـالم أمــيـر
غرناطـة لإلسبان بـعد أن جاهد أجـداده للحفـاظ على ءاخر مـعقل باألنـدلس. و كان
علي بن ســعـد بن نصـر قــد تربع عـرش مــملكة غـرناطـة بعـد سلسلة مـلوك و أمـراء
توارثوا أريـكة بني األحــمــر وكـان قــبــالتــه في قــشــتــالة وأراغــون المـوحــدتيـن منذ
(1469) المـلك فـــرنانـدو و زوجـــتـــه إيزابـيـــال. وفي الوقـت الذي اتحــــد فـــيـــه أمـــراء
الطوائف المـسـيـحـيـة دب الخـالف بيـن علي وأخـيـه مـحـمـد أبي عـبـد الله المـعـروف
بالزغل وابنـه المـعـروف بالصــغـيـر الذي نازع من جـهــتـه عـمـه الزغل فـنتج عن ذلك
تفتت القوى اإلسالمية وتشعب االتجاه وسقوط آخر مملكة إسالمية باألندلس (يوم
ثاني يناير/1492 ربيع األول 897 هـ). أضف إلى ذلـك دسـائس زوجـة األمـيــر علي
(ثريا) االسـبـانيـة (إيزابيل دو سـوليس) Isabel de Solis. وكـان ألبي الحـسن علي
ابن أكبر هو أبو عبد الله محـمد الذي حرف اسمه إلى بوعبديل (Boabdil). وتزعم
بعض المــصـادر األســبـاســيـة(9) أن ولدين همــا سـعــد ونصــر من إنجـاب الـزوجـة
القشـتاليـة رافقـا والدتهما بعـد سقـوط غرناطة واعـتناقهـما المسـيحـية(10) وانهارت
قـوة أبي الحسن منذ عـام 1478 حـيـث طـلـب مــن  المـلكـيـن الكاتوليكيـين مهـادنة
أبياها أول األمر ثم أذعنا بعـد نصر خاطف لبني نصر، ولكن األمر المـحتوم و قع
بسـبب اطراد الصـراع بين األمـراء المـسلمـين فـاحـتل االسـبـان بلدة «الحـمـة» عـام
(1482م/887 هـ) مــمـــا حــدا األمــيـــر أبا الحــسن إلـى إرســال ســفـــارة إلى فــاس
مـسـتنـجـدا بملك المـغــرب، ولكن األحـداث توالت بســرعـة فـتـراجع األمـيــر علي إلى
مـدينة غرناطة ووقـع جنود مسلمـون في األسـر وفي ضمنـهم أبو عبـد الله الصـغيـر
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الذي نقل إلى قرطبة ومنها إلى قلعة «بركونة». و بعـد تحريره من القيد اتجه الجئا
إلى قـرطبة فـحـماه القـشـتاليـون ضد والـده الذي ما لبث أن تنازل عـن الملك ألخيـه
«الزغل» إلى أن توفي عام 1845 فدفن بروضة األمراء في غرناطة. وهنا زحف أبو
عبـد الله الصغير صـوب غرناطة فتـزايد ضعف كليهمـا باقتسـامهما مـملكة غرناطة
مناصـفـة، فكان للزغل مـالقة والمـرية والمنكـب والبشـرات (Alpujarra) والبن أخـيه
مرسـية ومـا تبقى من المـملكة، فاستـقر (الزغل) في قـصر الحـمراء وسطا أبو عـبد
الله على حي (البيـازين) فنزل بها وحـارب عمه تلبـية للملك (فرناندو) بتـحريض من
أمه اإلسبانية، فـازدادت شعبية (الزغل) الذي واصل انتصاراته ضـد األسبان مما
أدى إلى مــجـازر. اسـتــعـاد أبو عــبـد الـله غـرناطة عـلى أشـالء إخــوانه المـجــاهدين
المسلمين يوم (26 رمضان 892 هـ/15 شتنبر 1487) فقرر (الزغل) في غير حياء
االنضواء تحت لواء اإلسـبان ضد ابن أخـيه الخائن مـتنازال لهم عما كـان بيده من
أقـاليم بين وادي آش وغـرناطة مـقابل احـتـفـاظه ببـسطة والمـرية اضطر لتـسليـمهـا
بعــد ثالث سنوات (895هـ/1489) بعــد خـيــانة ابن عـمــه يحــيى النجــار الذي تزعم
المـصـادر االســبـانيـة أنه تمـسح فـلقب الغـرناطي بنـيـغـيش Venegas. وهنا اضطر
(الزغل) إلى اســتــيـذان اإلســبـان فـي الجـواز إلـى المـغــرب الذي لم يقــتــبله ملكهــا
المريني بحفاوة نظرا لصـداقته مع أبي عبد الله الصغيـر بل نكل به على ما (زعمه
«مـارمـول» في كـتـابه «تاريخ الثـورة وعـذاب مـسلمي غـرناطة المـتنصـرين» م.1 ص
75) فلم يلجــأ إلى (بادس) كـمـا يزعم (مــارمـول) بل توجـه إلى وهران ثم تـلمـسـان
طبـقا لمـا كـتـبه المـقـري في «نفح الطيب» (ج 6، ص 275، طبـعة مـصر 1909). ثم
جاء دور أبي عـبد الله الصـغيـر فأرغم على تسلـيم غرناطة و طرد من اسـبانيـا بعد
خـيــانة و زيره (يوسف بن كــمـاشــة)، فـغـادر األمــيـر بالد األندلس فـي (أواخـر ذي
الحــجـة 898هـ/اكــتــوبر 1493) إلى فــاس مع ذويه و كــامل حــاشــيـتــه اســتــقـبـلهم
السلطان محمـد الشيخ الوطاسي فعاش في كنف البـالط الملكي إلى أن توفي بعد

زهاء نصف قرن (940هـ/1534م) (النفح، ج 6، ص 281)(11).
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وقد أثار هذا النــكال و العـسـف الـذي أصـاب المـوريـسـكـيـيـن المـنصرين
وكذلك بقية األندلسيين و ءاخر ملوكهم األمير أبا عبد الله موجة من االستنكار في
العالم اإلسالمي وحـتى داخل األندلس، حيث تقدم ثالثة ممن اجبـروا على التمسح
بمـذكـرة بمظالم إخـوانهم المـوريسكيـين حـول مـا لحـقهم مـن اضطهـاد وتنكيل منذ
ســقــوط غــرناطة وحــتـى من طرف (شــارل األول) عــام (924هـ/1518)، فكان ذلك
ذريعــة للتــشـديـد على المــوريسكيــين وصــهـرهم بـالقـوة فـي المـجــتــمع النصــراني.
فــتـفــاوض المــوريسكيــون الثـالثـة سـريا مـع الملك شــارل األول فـألغــيت القــرارات
الجديـدة التي شددت المـراقبة على اسـتعـمال اللغـة االسبـانية وحدها وتـرك كل ما
يذكـر الموريسكيـين بصلتـهم بالشـريعة اإلسـالميـة (ترك االحـتفـال باألعيـاد وإقامـة
حـفـالت الزفـاف في الكنيـسـة وبـناء مـعـاهد كـاثوليكيـة لتـربيـة أبناء الـمـسلمـين على
الديـن المــــســــيـــــحي وغــــيــــر ذلـك). وتم هذا اإللـغــــاء عــــام (1526م) مــــقــــابـل دفع
المــوريسكيـين لـلملك 80.000 دوكـة(12). ولكن القــرارات مـا لبــثت أن أعـيـد الـعـمل
بمــقـتــضـاها عــام (1559م) فــتـزايد الـتنكيل الذي عـم مـسلمـي طليطلة وســيــقـوبيــة
وسمورة وسـاالمنكا وبلنسية وأرگون وقطلونيـة. وفي هذه الظروف الحالكة اضطر
ألوف المهاجرين إلى االنتقال عام (1016هـ) أو (1017) (وقيل 1019هـ) إلى فاس
وتلمـسان ووهران و تونس حـيث أوسع لهم صـاحـبهـا حسب «الخـالصـة النقيـة في
أمراء افريـقية» (عثمـان داي) كنفه فبنوا نحـو عشرين قرية و علمـوا الناس الحرف
وتقــاليـد التــرف. و قـد تعــرض لهم (المــقـري) في «نفـح الطيب» (ج 2، ص - 617،
طبــعــة مـصــر 1302) فــذكـر أن ذلـك كـان  عــام (1017هـ) وأنهم ذهـبـوا كــذلك إلى
تطاون وســال والرباط ومــصـر والـشـام. وقــد سلم أكــثـر مـن نزحـوا إلـى تونس في
حين تسـلط األعراب عليهم فـي فاس وأحواز تلمـسان فنهـبوا أموالهـم. وقد وصلوا
سالمين إلى تطوان وعـدوتي أبي رقراق وفسحة الجزائر (نشـر المثاني، ج 1، ص
101) وكـان عـددهم نيــفـا وسـتـمـائة ألف «األنوار السـنيـة» لمـحـمـد بن عــبـد الرفـيع
األندلسـي الذي عــاصـــر هذه األحــداث). وقـــد أسس المــهـــاجــرون بتـطوان (رباط
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األندلـس) بحـــومـــة الســـانـيـــة حـــوالي عـــام (1020م) «تاريخ تـطوان» - داود ج 7،
ص 182. نقـال عن أبي محـمد سكيـرج). وقد أوردت هذه األحـداث مراجع عربـية :
«تاريخ الدولة السـعـدية»، ص 38، «نشـر المثـاني»، ج 1، ص 105، «االسـتقـصـا»،
ج 3، ص 100، «تاريخ تطوان» ج 1، ص 429. إال أن صاحب «االسـتقـصا» الحظ
أن أول فـوج من المهـاجـرين كان عـام (891 هـ/1486) أي بعـد استـيـالء االسبـان
على غرناطة بست سنوات. ويظهـر أن الهجرة تمت في فترات وأن ملك المـغرب قد

عمل على االستفادة من هؤالء المهاجرين لتعمير السواحل والحواضر الهامة.

والواقع أن عددا كبـيرا من النازحين األندلسيين قـد وصلوا إلى المغرب في
عـهـد الخليـفـة السـعـدي عـبـد الله الغـالب بعـد عـام (977 هـ/1569م) فـأدمجـهم في
جيش سـماه (جيش األندلس) تحت قـيادة سعيـد الدغالي. و كان هؤالء الغـرباء قد
نزلوا بتـطوان والرباط ومـراكـش وأقطعـهم الـسلطان أراضي بالـجـانب الغــربي من
فـحص مراكش وهو رياض الزيتـون («مناهل الصـفا» مـخـتصـر الجزء الثـاني، ص
20). وقـد أصبح قـائد هذا الجـيش في عـهد احـمد الـمنصور هو مـحـمد بن زرقـون
المعـروف بالكاهيـة (وثائق دوكاسـتر س. أ- السـعديون م.1 ص (454-532)، م 2،
ص 45)، «االسـتــقـصــا»، ج 3، ص 101)(13). وأول من وصل من األنـدلسـيــين(14)
الهـورناشيـروس Hornacheros الذين احـتـفظوا بأمـوالهم ألن فـرارهم من األندلس
كـان طواعيـة من تلقـاء أنفـسهم وقـد بلغ عـددهم (800) رجل تحـملهم مـوالي زيدان
واضطربت الحـيـاة في العـدوتين بمجـيـئـهم. وفد اسـتـقروا بـالرباط حيث سـاعـدتهم
أمـوالـهم على تسليـح سـفن قــرصنيـة انـطالقـا من مــعـقلـهم في (القـصــبـة). وكــانت
العـــدوتان آنذاك خــاضـــعــتــيـن عــام (1609م/1018هـ) للـمــولى زيـدان بن منصـــور
الســــعــــدي. غـــيــــر أنهـم عـــمــــدوا في نـفس الوقـت حـــسـب مـــذكــــرة مــــؤرخـــة سـنة
(1621م/1031هـ) إلى تجــديد بناء الرباط. ولم يعــارض المـجـاهد (العــيـاشي) في
نزولهم بالقصبة التي قـاموا بتحصينها بسور وأبراج وبنوا دورا وأفـرانا وحمامين
اثنين وجلبـوا علـى حسـابهـم أندلسـييـن من باقي أنحـاء المـغـرب وأسكنوهم خـارج
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القصبة فـما لبثوا أن تحرروا من ربقة المـولى زيدان الذي كان يرغب في إدراجهم
في جـيـشـه فطردوا الـقـائد الزعـروري واضطر زيدان إلى التنـازل لهم عن مـداخـيل
ديوانة المـرسى. وفي عـام (1627م/1037هـ) اسـتقلـوا تمامـا عن المـملكة و طردوا
القـــــائد (عـــــجــــيـب) وشكـلوا (ديـوانا) عـلى نسـق آيت األربـعــــيـن بكـل من األنـدلس
واألطلس (راجع آيت األربعـين)، وكان عـدد أعضـائه ستـة عشـر رجال. وقد سـيطر
الهــورناشـيــروس عـلى أنـدلــسـيـي ربـاط الـفـتح طوال خــمس عـشــرة سنة (-1641
1627م) (1037هـ- 1051هـ) مــــعـــززين بـالدخل الـجـــمــــركي الذي ســــاعـــدهم عـلى
التـسلح ضد سـكان العدوتين فلـم يسع (العيـاشي) إال التـحرك عـام (1630م/1040
هـ) الحتـالل القصبـة فبدأ يناور بين سكان شـقي الرباط (المدينة والقصـبة) الذين
بادروا بالتــصـالح فـيـمــا بينهم السـيـمــا وأن القـبـائل الـمـجـاورة كـانت تتــربص بهم
فـاتفقـوا على قـائد يقطن القـصـبة يـنتخـبـه سكان المـدينة مع الحـصول على ثـمانيـة
أعـضاء في الديوان ونصف مـداخـيل الديوانة، وكان قـائد الهـورناشيـروس هو عبـد
القـــادر ســيــرون وقـــائد أندلســـيي الرباط هـو عــبــد الـله بن علـى القــصـــري. وكــان
العـيــاشي يجـاهد آنذاك ضــد اسـبـان (المــعـمـورة) فـاتـهم كل من لم يسـاعــده على
مـحـاربة العــدو في ا لمـهـدية (أي المـعــمـورة) والعـرائش السـيـمـا وأن األنـدلسـيـين
امـتنعوا من إمـداد العـياشي بمـدافع، ولعلهم كـانوا يخـشون أن ينقلب ضـدهم وأن
يحـاربهم بسـالحـهم. فـغـضب الـعـياشـي واسـتـصدر فـتـوى مـن العلمـاء لمـحـاربتـهم
فـحـاصــر كـال من القـصـبــة والرباط وأشـعل فـتـيـلة النزاع والصـراع بين الـعـدوتين
خـالل عـشــر سنوات (1631-1641) إلى أن توفي في هـذه السنة فـاسـتــقـر ولده مع
(500) فـــارس في (شـــالة) للـحــيـلولة دون إمـــداد الضـــفـــة اليـــســـرى للوادي. وقـــد
اسـتنجدت الـرباط بالمولى الولـيد منذ عـام (1632) فـرفع العـياشـي الحصـار ولجـأ
إلى منطقة (الغـرب). وفي عام (1636م/1046هـ) استـولى األندلسيون بالـحيلة على
القصبة وطردوا منها (الهورناشيروس) الذين لجأوا إلى سال بالقرب من العياشي
وأصـبـح (القـصــري) الرئيس الوحــيـد فــقـرر االسـتــيـالء عـلى سـال وبنى قـنطرة من



65 ااااألألألألننننددددللللسسسس    ففففيييي    أأأأييييااااممممههههاااا    ااااألألألألخخخخييييررررةةةة    ففففيييي    غغغغررررننننااااططططةةةة

المــعــديات (قــوارب) لنـقل عــتــاده وجنده وحــاصــر المــدينة خــالل شــهــرين (يـناير
ويبـراير من عـام (1637) فـاسـتغـاث السلـويون بالعـياشي الـذي هب بسـرعة مـعـززا
باألمـــيــرال اإلنـجليـــزي رانســبـــوروغ Rainsibrough الذي رابط بـأسطوله بـدعــوى
تحــرير األســارى االنجليــز. فــحطمت مــدافــعـه القـنطرة وقنبلـت القــصـبــة والســفن
المــرابطة بالمــرسى فــانحـاز القــائد (القــصـري) إلـى الرباط فـعــمـد الـعـيــاشي إلى
مـحـاصـرة القـصـبة لـلمـرة الثـانيـة مسـتنـجدا بـاألميـر السـعـدي األصـغـر الذي وجّـه
(مـحـلة) لم تسـتـطع الوصـول إلى الـرباط نظرا التفــاق العـيــاشي آنذاك مع األمــيـر
الدالئي مـحـمـد الحـاج. وكـان اإلنجليـز قـد اظهـروا المـيل إلى المـخـزن فـأخـضـعـوا
القـصبـة وسلمـوا (القصـري) إلى السلطان الذي اسـتـمع إليه وأدرك بعض أسـرار
الدسـيسـة فأرجع القـائد القصـري إلى الرباط السـتيناف مـهامـه حيث بادر بإعـدام
الثــوار. وتزعم الـمـصــادر األجـنبــيـة أن سـكان القــصــبــة فكروا خــالل هذه الفــتــرة
المـضطربة فـي تسليم القـصـبـة للـمـسـيـحـيـين(1) فـفـاوضـوا عـام (1639م/1049 هـ)
مـــبـــعــــوثا اســـبــــانيـــا هو الـدون جـــوان Don Juan de Toled الذي ورد بـحـــرا من
(المعمـورة) واتفقوا معه علـى تسليم القصبة لملك اسبـانيا الذي كان يعتـزم توجيه
خمـسمـائة جندي الحتاللهـا، ولكن القائد القـصري أفـشل المناورة االسبـانية، وفي
عـام (1638) رفع (العــيــاشي) الحــصــار على الرباط بـعـد مــقــتل القــصــري فـجــدد
(الهـورناشيـروس) مـحاولتـهم احـتالل القـصبـة بعـد أقل من ثالثة أشـهر فـحاصـروا
بها األندلسـيين دون أي تدخل من السـالويين وهنا استـغاث األندلسـيون، بالدالئي
مـحـمـد الحـاج. وكـان للعـيـاشي ضـلع في حـصـار القـصـبـة فـاسـتـمـاله األمـيـر دون
جـدوى وأجـبر الـهورناشـيـروس سكان الرباط عـلى رفع الحـصار عـن القصـبـة عـام
(1640) فــانهـزم الـعـيــاشي الذي قــتل في (30 أبريل 1641). وبعــد مـوته انصــاعت
العــدوتان مع القـصــبـة لـلدالئيـين وكــان العـيــاشي قـد كــتب لألمــيـر مــحـمـد الـحـاج
مــالحظا أن اخـتــالف الفـريـقـين يمـس باإلسـالم نظـرا التفـاق جــانب ضـد آخــر مع
األعـداء. وقـد اتهم العـيـاشي أندلسـيي الرباط بخـيـانة قـضيـة اإلسـالم عند حـصـار
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(المعمورة) مـما برر وصمهم بنصارى قشـتالة ورسخ آنذاك تنابز وتصارع سكان
العدوتين(15). وهناك اشـتد الصراع بـين الضفتـين وإن كان الدالئـيون قد امـتلكوا
المراكـز الثالثة في مصب أبي رقـراق إلى عام (1071 هـ/1660م) دون نزاع. ولكن
األندلسـيين والهـورناشيروس الحظـوا شدة وطأة الدالئيـين الذين هاجمـوا القصـبة
مع الســالويين فــانبـرى (الـخـضــر غـيــالن) لمــحـاربة جــيـوش الـدالئي وحـاول قــائد
الرباط السطو عـلى القـصـبـة فـفـر قائـدها - حـسب المـصـادر األجنبـيـة في سـفـينة
انجليــزية. وفي (16 أبريل 1661) اســتــسلمت الـقـصــبــة فــاتفق الـثــالثة (العــدوتان
والقصـبة) على اقتصـام مداخيل الجـمرك. وفي ثالث مايه من نفس السنة خـضعت
القصبة للحضـر غيالن وعين (أحمد الجندي) قائدا عليهـا فطرده أحد إخوة غيالن
وخلـفــــه القــــائد (عــــبــــد القــــادر مــــرينو) بـانتــــخــــاب مـــشــــتــــرك من األنـدلســــيــــين
والهورناشيروس. كما عين الحـاج (محمد فنيش) على رأس مدينة سال. ولكن هذه
الفوضى التي استمـرت عقودا من السنين حاول األعداء استغاللهـا لتركيز نفوذهم
بالمغرب، قد جعل لها حدا األمـير العلوي موالي رشيد في يونيه (1666م/1077هـ)
عندمــا تمـكن من االســتــيــالء على المـنطقــة دون اصطدام، فكـان ذلك آخــر مــرحلة

الضطراب الحياة في العدوتين.

ااااللللههههووووااااممممشششش
1) وكــــذلـك ابن خـلدون، ج 4، ص 275/ «الحـلة الـســــيـــــراء» البـن األبار، ج 1، ص 44 طبـــــعــــة 1963/ ليـــــفي

بروفنصال في («اسبانيا المسلمة في القرن العاشر الميالدي»، ص 130).
2) كان في قرطبـة وحدها نحو المليونين ولما جلى الـمسلمين واليهود، وهاجـروا إلى أمريكا هبط عدد سكان
اسـبـانيــا. فـفي سنة 1594 كـان نيــفـا وثمـانيــة مـاليين (ص41). وفي عام 1768... 9160000. وفي زمن آل
بربون 10 مـــالييـن وفي عـــام 1832 صـــار 11 ملـيــونا، وسـنة 1849 كـــانوا 14 ملـيـــونا، وفي أوائـل القـــرن
العـشـرين صـاروا 21 مليـونـاً. وبذلك أصـبـحت األنـدلس بعـد خـروج المــسلمـين منـهـا «يتـيـمــة» وقـد أوصى
المنصـور المـوحـدي والد الناصـر لدى احـتـضـاره باأليتـام واليـتيـمـة فـسـأله عنهـمـا الشـيخ أبو مـحمـد عـبـد
الواحـد فـأجـابه المنصـور : «اليـتـيـمـة هي جـزيـرة األندلـس واأليـتام سكـانهـا (البـيـان، البن عـذارى، ج 3،

ص 24 طبعة الرباط 1960).
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3) كــانت وقـعــة طريف Tarifa أو مــعـركــة البـوغــاز Bataille de Salado عـام (741 هـ جـمــادى األولى/1340م
(حسـب النفح) فكانت نهاية الجـهاد المـريني باألندلس والتـخلي عن الدولة النصرية التي مـا لبثت أن لقـيت
مصـرعها المحـتوم بعد أن استـسلمت (عام 743هـ/1342م) بالجزيرة الخضـراء وظل جبل طارق وحده في
يد الـمــــسـلمـــــين إلـى عــــام (1462م/867هـ ثـم غــــرنـاطة إلـى عــــام (1492م/898هـ) (النـفح، ج 6، ص 317/

االستقصا، ج 2، ص 165).
4) قارن هذه الكلمة بكلمة (علج) وهو الذي يقصد به معتنق اإلسالم من النصارى.

5) مـجـلس األربعـيـن هذا شـبــيـه بآيت األربـعـين عند األمــازغـيــين الذين رابطـت منهم اآلالف ضـمـن حـامــيـات
الحواضر األندلسية منذ عهد المرابطين وقد الحظ شكيب أرسالن («الحلل السندسية»، ج 1، ص 25) أن
كـثــيـرا من المــؤرخـين يذهبــون إلى أن االيبـيــريين الذين هم سـكان اسـبـانيــا األولون هم البــربر من أصل
واحد. ويسـتدل على ذلك بالتـشابه بين عـادات الفريقين، مـن ذلك ما رواه ستـرابون من أن المرأة كـان لها
المـقــام األول عندهم إلى زمن الرومــانيـين، وهذه العـادة مــعـروفـة اآلن عند الـطوارق في صـحـراء افـريـقـيـة

وهذه نظرية ال ترتكز على أساس علمي.
6) كتاب مارمول حول ثورة الموريسكيين في مملكة غرناطة - الطبعة الثانية، مدريد 1797م، 116.

7) من مظاهره مــا حكاه المـؤرخ االنجلـيـزي برسكوت من نسف االســبـان لمـسـجـد بـالبـشـرات مليئ بـالنسـاء
.Wiliam Prescott 189 واألطفال في كتابه «تاريخ ملوك الكاتوليك». م. 3 مدريد 1846 ص

8) وقـد شـمل االضطهـاد حـتى المـدجنين وهم المـسلمـون الذين عـاشـوا على دينهم بـين االسبـان قـبل سـقـوط
غرناطة.

.Lucio Marineo Siculo, Vida y Hechos de los Reyes Catolicos, Madrid 1943- (9
10) راجع «آل أبي الحسن علي بعد سقوط غرناطة» للدكتور محمد عبده حتاملة م. 2.

11) خالفـا لما زعـمه مـانويل كاسـتيـانوس في كتـابه «تاريخ المغـرب وأسره المـالكة» وكذلـك غيره من مـؤرخي
األسبان من أنه قتل في معركة أبي عقبة بوادي العبيد عام (943 هـ1536).

12) ورد في وثائق دوكـاسـتر (س. أ - السـعـديون، ج 1، ص 1918/88) أن فـيليب الثـاني ملك اسبـانيـا شكل
مليشيـة جديدة لمواجهة تمرد المـوريسك واليهود باسبانيا حـيث عثر في قشتالة على مـبعوث من سلطان
فـاس جـاء كــالعـادة في كل سنة يـجـمع الجـبـايــات من المـوريسكيــيـن باسم السلـطـان وقـد اعـتـقــل كـمـا
اعتـقل خمسـة مـن أصـحابـه وذلك حـسـب رسالة مؤرخـة من مدريـد 17 نونبر 973/1565 هـ وموقعـة من
 W. Phayre. وقد أشـار نفس المصـدر إلى ثورة الموريسكيـين التي امتـدت من عام 976 هـ/1568 م إلى
عام (978/1570 هـ) كـمـا ورد من قـادس عـام (1569) أن الثـوار يتـلقـون النجـدة من الـمـغـرب (ص 104)

(راجع دوكاستر - فرنسا، ج 1، ص 286).
John (Janheinz) - Diwan aus Al-andalus- Nachdichtungen, 13) راجع ديـوان أهل األنـدلس فـي كـــــتـــــاب

.Hispano-Arabischer Lyrik ; Kassel 1949 (150 p.) 
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ععععببببدددد    ااااللللككككررررييييمممم    غغغغالالالالبببب

التاريخ، الـقديم منه والحـديث، يخضع لهـذا التساؤل، يعـتمـد التاريخ أسـاسا
على الرواية والنقل والمشاهدة، وكلها وسائل إثبات ال تخضع للعلم الدقيق الذي ال
يخطئ إال نادرا. الروايـة معـرضـة للـتزيـيف عن عـمـد أحـيانـا لهـدف التـملق لدولة أو

لرجل سلطة، أو الحصول على تعويض مالي إو إداري أو سلطوي.

وكـثــيـرا مــا تخـتـلف الروايات بســبب إنسـانـي، السـهــو أو االخـتــالط أو عـدم
التـشبت أو مـحاولة التـهويل أو التـخفـيف من أهمـية الحـدث. وقع الخلط في الرواية
حـتى في الحديث النبـوي، وهو نص مـقدس، ومع ذلك عـرف كثـير من رواة الحـديث

بالتزييف أو بالكذب أو االختالط. مما أضر بمصداقية كثير من األحاديث.

والنقل - غـالبـا مـا يكون من كـالم آخريـن أو من كتـب أو تقاييـد. وقـد يضـيع
النص المـنقـول عنـه، أو يكون صـاحـب النص غــيـر ثقــة، أو من الرواة الذين يـنطبق
عليـهم مـا قلناه في المـصدر األول وهو الـرواية. ولذلك فالـنقل هو اآلخر طـريق غيـر

سليم إلثبات التاريخ والتأكد من مصداقيته.
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وتأتي المــشــاهدة لتــخـضـع لمـا تـخـضع لـه الرواية والنقل. كــثــيـر مـن الذين
حضروا الحدث وشاهدوه يعـترضهم الزيف. فيقصدون تزييف حقـيقة ما شاهدوا،
أو يخـتلط عليهم األمـر بسمـاع من آخـرين غيـر ما شـاهدوه، فيـتحـدثون أو يكتبـون

غير ما شاهدوا.

وبذلك يمكن أن نخلص إلى القول بأن التاريخ ـ وهو غـير علم تجريبي ـ قلما
يكون موضـوعيا لما يتعـرض له من انعدام المصـداقية. وقد تعرض تاريـخ المغرب
ـ السـياسي وليس الفكري والـثقـافي ـ لكثيـر من عوامـل التزييف. ولذلك أصـبح من
الصـعب على كـتـاب التاريخ من الـمثـقـفـين المتـثـبـتين أن يـصلوا إلى الحـقيـقـة التي
يبـحـثـون عنهـا، رغم مـا قـد يتـسم به بحـثـهـم من نزاهة فكرية ورغـبـة في اكـتـشـاف

الحقيقة.

تاريخ األمم والشـعـوب جـمـيـعـهـا يخـضع لمـا يـخضـع له تاريخ المـغـرب، ولو
بصورة أقل خـطورة، وخاصة حـينما يكتب التـاريخ أو يروى في غمـرة األحداث أو
في زمن صـاحب السلطة أو دولة السلطة. ولذلك تعـرض التاريخ المكتـوب في هذه
الظروف لـكثــيــر مـن النقــد والـتــشكك، وحــاول الـبــاحــثــون إعـــادة كــتــابة الـتــاريخ،
واسـتعـمال أدوات شـبه علمـيـة لرواية األحداث وتأويلهـا وتفـسيـرها. ويبقى التـاريخ
دائمــا في حــاجـة إلى كــتـابـة جـديدة. ويـبـقى مـع ذلك التـشـكك والخــوف من الزيف

يراود القراء الواعين بالمسؤولية.

ويمـكن أن نقــــول عن تاريخ الـمـــغـــرب إنـه تاريخ بـكر، بمـــعـنى أنه لـم يدرس
دراسـة علمـية إال في بعض الكـتب والرسائل كـمـثـال على ذلك، ما كـتـبه الـضعـيف،
والحــسن الـيـوسـي، وأكنســوس، وبعض مــا ورد في كــتـب الشــرقــيــين. ولعل مــمــا
أصاب كـتابة تاريخ المغـرب الحديث بهذا العـقم العزلة التي فـرضها المـغاربة على
أنفــســهم، وعــدم تعـامـلهم مع األجــانب الذين كــانوا يفــدون علـى المـغــرب مــعــاملة
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المستفـيد مما يقوم به هؤالء األجانب نحو بالدهم، ومن ذلك كـتابة التاريخ، وتقويم
البـالد (الجغـرافـية) والبـحث عن األشـياء كـمـا حدث في مـصـر التي فـتحت أبوابهـا
للعلمـاء األجانب مند عـهد محـمد علي - ودراسـة طبائع الشـعب وممـيزات القـبائل،

ونشاطها االجتماعي واالقتصادي-.

الدولة في المـغرب أهملت هذا العـمل العلمي كمـا أهملت كل نشاط سـياسي
مـتـفـتح وكل عــمل اجـتـمـاعي تعليــمي أو صـحي، وكـانت الوسـيلة إلـى ذلك، التي لم
يستـعملوها مع األسف، هي االتصـال اإليجابي باألجانب، واألخـذ منهم كمـا كانوا

يأخدون من المغرب.

لهــذا ظل تاريخ المــغــرب السـيــاسي واالجــتـمــاعي بكرا رغم احــتــالل بعض
الثـغور ومـحـاولة التـغلغل في الصـحراء ابتـداء من سـبتـة في القـرن الخـامس عشـر
حـتى طنـجـة التي احـتلت عــدة مـرات، ورغم وضع طنجــة الديبلومـاسي الـتي كـانت
مقـر البعـثات الديبلومـاسيـة، ورغم المؤتمـرين الدوليين اللذين دعـا إليهـما المـغرب،

مؤتمر مدريد سنة 1880 ومؤتمر الجزيرة سنة 1906.

ولكن منظري الحماية وواضعي أسسهـا بدأوا عملهم بالتعرف على المغرب،
جـغرافـيـا وتاريخيـا ومـجتـمـعا، وهكذا عـرف المـغرب مـتـسللين ورحـالين ومؤرخـين
وجغـرافيين ومالحظين اجـتماعـيين يجوبون المغـرب، سرا وجهـرا، ويكتبون كتـبهم
وتقــاريرهم ومــالحظاتهم. بعــضـهم لـيـســوا مـتــخـصــصـين، وبـعـضــهم جـواســيس،
مـهمـتـهم االسـتخـبـارات أكـثر من الـبحث العلـمي. و الشك أن بعـضهم ينتـمـون إلى

عالم المعرفة.

هل يمكن أن نـلتـمس المـوضـوعــيـة فـيـمـا كــتـبـه هؤالء، وكـان نبــراسـا لقـوات
االحتالل العسكرية والمدنية ؟
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أعـتقـد مقـدما أن التـاريخ الوطني لبالد مـا ال يمكن أن يكتـبه أجـانب إال قليل
من العـلمــاء الذين تـخــصــصــوا في التـــاريخ، وكــان لهم ضـــمــيــر علمي ورغـــبــة في

الوصول إلى حقيقة ما...

فهذا هو الزيف األول الذي تعرضت له كتابة تاريخ المغرب.

هناك قــبل الحـمــاية وبعـدها مـن اتجـه إلى كـتــابة تاريخ المــغـرب، منذ الـفـتح
اإلسـالمي، أو مـا تعـرف عليـه قبل الفـتح اإلسـالمي، ومـصـدرهم األسـاسي في ذلك
كـتاب العـبر البن خلدون، تاريخ غـيـر دقيق وال يتـسم بطابع علمي. المـهم عندنا في

هذا العرض هو التاريخ الحديث أو ما يخص القرون الثالثة األخيرة.

وما كـتب عن هذا التأريخ - في نظري - ال يتسم بالمـوضوعيـة، ألنه يخضع
للرواية والنقل والمشاهدة بكل ما يطبع هذه المصادر من زيف كما قلنا.

هناك مثـقفـون محدثون كـتبـوا جانبا من التـاريخ أو فتـرة معينة كـعهـد موالي
إسـمـاعـيل أو مـحـمـد بن عـبـد الله أو العـهـد الـحـفـيظي أو العـهـد العـزيزي مـثـال، أو
كتبوا فلسـفة التاريخ، ومحاولة تطبيق نظريات علماء أجـانب  - قد تكون علمية إلى
حـد ما - على تاريخ الـمغـرب. وبقدر مـا بذل بعض البـاحثـين الجـامعـيـين من جهـد
مـشكور في اسـتنطاق األحـداث مـن خالل الـمـصادر الـمـغربـيـة واألجنبـيـة التي بين
أيديهم، غـرق الباحـثون في فلسـفة التـاريخ، في تطبـيق نظريات، مهـما تكن قـيمـتهـا
الفلسفيـة، فهي بعيدة عن أن يستـجيب لها تاريخ المغرب ألنهـا مستنبطة من تاريخ

مجتمعات أخرى تختلف إلى حد كبير عن المجتمع المغربي الذي أفرز تاريخه.

أصبحنا اآلن أمام ركام نسبي من الكتابات التاريخية عن المغرب الحديث.
وكلهــا في نظـري، تخــضع للتـســاؤل الكبـيــر الذي وضـعناه عـنوانا لهـذا الـحـديث،

وهو : ما مدى الموضوعية والتزييف فيما كتب من هذا التاريخ ؟
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نخلص اآلن إلى نـقطة مـهـمـة تطبع كـثــيـرا مـمـا كـتب قـبل الحـمــاية وأثناءها
وبعـدها، وهي التـرعـة الوطنيـة التي تتـدخل لدى بعض كـتـاب التـاريخ. بعض هؤالء
يزعـمون ألنـفسـهم أن من الوطنيـة تبـرير كل السـيئـات ووصف الهـزيمـة بمـا يشعـر
بأنهــا نصــر، واضطـهـاد الـسلطة للـمـواطـنين وإبادة قــبــيلة بأكــملهــا شــجــاعــة من
السلطـة وإقـرارا للـحق وإزهاقـا لـلبـاطل، ومــحــاصـرة منـطقـة بالـتـقــتـيـل والتـجــويع
والتشريد ممارسة شجاعة. قد تتـعدى الترعة الوطنية مرحلة ما قبل الحماية، ينكر
بعض كــتــاب التــاريخ كل مــا قــامت به الحــمــاية انطالقــا من الـعـداء الـمطلق لهــذا
النظام، ولـو كـان هذا الذي ينكرون مــمـا نقل الـمـغـرب من مظـهـر التـخلـف المـادي
على األخص إلى مواكبة بعض جـوانب من الحياة المعاصرة. فيتـغاضى كتابه عن
الحـقيقـة الموضـوعيـة، وبذلك يزيفون، أو يخـضعـون للترعـة التي يمكن أن نسـميـها
المخزنية، فيصبح التاريخ الحقيقي هو كل ما فعله المخزن، ولو كان إرهابا وعنفا
مغاليـا في العنف، أو يخضعون للترعـة العرقية، فيكـتب بعضهم عن قبيلة أمـازيغية

متمردة ما ال يتفق مع الحس الوطني، فأحرى الحقائق التاريخية.

كل ذلك تملـقـا - ربمـا - للسـلطة الحـاكـمــة، أو مـحـاولة كــسب رأي عـام من
القارئين المحتملين. 

سبب كل ذلك هـو غياب أصـول البحث العلمي التي يجب أن يتـحلى بها كـتاب
التاريخ. ولكن اليمكن أن نطلب ذلك منهم في عصر لم يكن هذا المصطلح موجودا.

الفـكرة الـتي أريد أن أؤكـــــدها في هـذا الحــــديـث هي أن الـتــــاريخ يـجب أن
يصـبح قـيـمة علـميـة، خـاصـة بعـد نصف قـرن من االسـتقـالل، أصـبح علينا فـيـه أن
نؤسس القــيم العلمــيـة، على نحــو مـا نؤسس الـهـيـاكـل االقـتـصــادية والمـؤســسـات
الســيـاســيـة والقــيم االجـتــمـاعــيـة. ومـن أجل ذلك يجب أن يكتـب تاريخ المــغـرب -
الحديث باألخص - مجـردا عن األسس التخلفية التي كان يكتب عليـها في عصور

انعدام القيم وغياب أسس البحث العلمي.
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تاريخ الـمـغــرب ملك لشــعب المــغــرب. وقـد نـضج الشــعب، وأصـبــحت النـخـبــة
القارئة فـيه على األقل، تشك في قـيمة ما قـدمه لها بـعض كتاب التـاريخ، وتحاكم هذا
التـاريخ، بمـا تعلـم وبمـا ال تعلم. وكـثـيـرا مـا يكون حكمـهـا صـارمـا في الـتنكر لتـاريخ

أسلمنا إلى الحاضر.

مهـمة إنصـاف الحقـيقة الـتاريخيـة تقع مبـدئيا على الجـامعـة، وكتاب الـتاريخ
الذين هم في مستوى الجامعة.

وكنت قد اقترحت في مقال كتبته منذ مدة، تكوين لجنة من المختصين، على
مـستـوى أساتذة الجـامعـة المـختـصين، وغـيـرهم من المهـتمـين بالتـاريخ السيـاسي
للمـغـرب، تضع أسـسا مـجـردة لكتـابة التـاريخ. وتكتـبه على نحـو مـا يرضي البـحث
العلمي، وينصف الحـقيقة التـاريخية، ولو أغـضبت كلما كـتبه المؤرخـون في سالف
العــصــر واألوان. والـلجنة العـلمــيــة لكـتــابة التــاريخ - ولـتكن مــثــال علـى مــســتــوى

األكاديمية - يجب أن تكون مستقلة عن كل سلطة أو وصاية إدارية أو سياسية.

هذا التــاريخ المــرتقب هـو الذي سـيــصــبح قــيـمــة تاريخــيــة لدى قــراء تاريخ
المغرب، ولدى الباحثـين الذين يتخذون من التاريخ نبراسا لفهم المـجتمع المغربي
الحـالي الذي مـا يزال مـتـأثرا بكـثيـر مـن رواسب سلبـيـات التـاريخ، سـواء منهـا مـا
يتـعـلق باألرض أو مـا يتــعلق باإلنسـان، أو مــا يتـعلق بـالمـجـتــمع جـمـيــعـه : قـبــائله

وعائالته، سكان بواديه وحواضره.

ثم إن هذا التـاريخ المـقـتـرح هو الذي سـيـصـبح المـرجـعـيـة األسـاسـيـة لمـا
يعلم فـي المـدارس والجــامـعــات للتــالمـيــذ والطلبــة ليـفــهـمــوا مـاضي بـالدهم على

حقيقته ال ظل للتزييف فيه.

وأود أو أؤكد أن كتابة التـاريخ الحقيقي للمغرب بإيجابيـاته وسلبياته اليضر
شـعب المغـرب في شيء، كمـا أن موقع المـغرب الجـغـرافي بإيجابيـاته وسلبيـاته ال
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يضـر الشعب في شيء، خـاصـة وهذا التاريخ مـضى. شعـبنا الحـالي غيـر مسـؤول
عن سلبـيـاته، كمـا أنه لن يكون فـخورا بـإيجابيـاته. التـاريخ من القـيم التي ال يمكن
أن تكون مـقدسـة، ومن خطل الرأي والتفكيـر أن تكتب عن فـترة من تاريخنا سـيئـة
الذكـر أنهـا فـتـرة عظيـمة في الـتاريخ عـلى نحـو ما كـان يفـعل - ومـا يزال بعـضـهم

يفعل - فيما كتبوا ويكتبون عن أمجاد تاريخ المغرب.

أخلـص اآلن إلى اســـتـــعـــراض نـمـــاذج من السـلبـــيـــات الـتي تطبـع تاريخـنا
الحديث. ويتـحدث عنهـا التاريخ المكتـوب أحيانا بالـتمجـيد أو بمجـرد الحكاية دون

تحليل وال تعميق للرؤية الحقيقية والتأثير الحقيقي في صياغة التاريخ.

1    ــــ    ااااللللصصصصررررااااعععع    ععععللللىىىى    ااااللللسسسسللللططططةةةة

قد يكون الصراع على السلطة مظهرا من مظاهر الديمقراطية الحديثة، وقد
يكون في السلطـة السابقـة على الديمـقـراطيـة مظهـرا من مظاهر التنافس الذي قـد
يكون إلى حــد مــا مـشــروعـا، وأحــيــانا يكون واجــبـا إذا كــان المــتـسلـط غـيــر أهل
ليـحكم. ولكنه فـي المـغـرب على مـدى القـرون الثـالثة قـبل الحـمـاية كـان مظهـرا من
مظاهر التسيب من جهـة، ومظهرا من مظاهر انعدام التربية السيـاسية والتراضي

في والية السلطة.

نبدأ من حيث يبدأ التاريخ في عهد موالي إسماعيل. واجهته ثورة أحد أبناء
عـمومـته ابـن محـرز منافسـة له على والية العـرش، ولم تكن ثورة سـهلة فـقد شـملت
مــا بين مــراكش وفــاس، واســتــولى على الـملك وحــاربه مــوالي اســمــاعــيل مــرتين
انتــصـر فــيـهــمــا، ولكن  على حــسـاب الـشـعب. فــقـد أطـلق يد الجــيش في المــدينة

فنهبها، وأعدم عددا من سكانها وسمل أعين البعض وهاجم القبائل المجاورة.
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ولم يقف األمـر عند ابن مـحرز الذي يمكن أن يـنافسـه فهـو ابن أخـيه مـوالي
رشيد، وكان يمـكن أن يكون وريثه بنفس إمكانية موالي اسماعـيل، بل تعدى األمر
إلى أقـرب الـمـقـربين للـسلطان اسـمـاعــيل، وهو  - أحـد أبنائـه العـديدين - مـحــمـد
العـــالم. ثار عـلى والده وهو فـي أوج سلطانـه بعــد ربـع قــرن من واليـتــه. كـــان هذا
اإلبن عـامـال عـلى سـوس فـثـار على اسـمــاعـيل واسـتـولى علـى مـراكش وتارودانت،
وطالت الحــرب بين السلـطان وابنه مـحــمـد الـعـالم وابن مــحـرز وأخــيـه حــران مـدة

طويلة انتهت بقتل محمد العالم بعد أن قطع السلطان يده ورجله من خالف.

الضحـية في كل هذه الثـورات العائليـة هو الشعب الذي كـان السلطان يطلق
يد الجيش فيه للنهب والفساد والتذمر.

يتكرر األمر في عهد اليزيد ابن محـمد ابن عبد الله الذي ثار هو بنفسه على
والده، ثم ثار عـليـه أخـوه هشــام. وكـان اليـزيد فـي مـعـركـة طـاحنة مع اإلسـبـانـيـين
لتحرير سبتة، ولكن هذه الحرب األهلية التي لعب فيها اإلسبانيون دورا مع هشاك
الثائر، جعلت اليزيد يتخلـى عن مشروعه لتحرير سبتة ومواجـهة ثورة أخيه. وكانت
النتـيـجـة أن انتـصـر اليـزيد على الثـائر، وفـقـد حـياته فـي المـعركـة. وكـانت النتـيـجـة
الثانية التي أداها الشعب هي نهب المدن، مراكش باألخص وقتل عدد من أعيانها

بدعوى مبايعتهم للثائر.

وقد أصبحت ثورات أبناء السالطين وإخوانهم تقليدا في الدولة، فقد حدث بعد
وفـاة اليزيد أن تطلـع كثـير من إخـوانه إلى خـالفتـه منهم : مـسلمـة وهشام الذي كـان

يصارع أخاه اليزيد وسليمان، وهذا الصراع األخوي أدى إلى نتيجتين مهمتين :

- أوالهما : تمـزيق البالد، فكل ناحية كـانت تؤيد وتبايع أحد هؤالء، والمـبايع
في جــهـة مــا يهـجم عـلى الجـهــة األخـرى ويـنتـقم منـهـا. وبذلك أصــبح الصــراع على

السلطة دمويا.
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وثانـيـــتــــهـــمــــا : تدخـل األجـــانب فـي هذا الـصـــراع لمـناصــــرة هذا أو ذاك،
فـإسـبـانيـا مـثـال كـانت تناصـر هشـامـا منذ ثورته علـى اليـزيد، وظلت تناصـره ضـد
إخــوته اآلخـريـن، وحـاول مــسلمــة االقــتـراب منهــا للحــصــول على مــسـاعــدتهــا في
الوصـول إلى الحـكم، على أن يحـقق لهـا بعـض المـصـالح، ولكنه لم يـنجح في ذلك،

وانتهى األمر أخيرا إلى موالي سليمان.

وننتقل سريعا إلى الثـورات التي دبرها وقام بها عبد الحفيظ ضـد أخيه عبد
العـزيز في وقـت كـانت أوضـاع المـغـرب الداخـليـة والخـارجـيـة سـيــئـة جـدا. وكـانت
أجـزاء من المغـرب في الشـرق كوجـدة وبني يزناسن، وفي الغـرب كالدار البـيضـاء
والشاوية قـد احتلها الجـيش الفرنسي. في هذا الوقت اختـار عبد الحفـيظ أن يثور
على أخيه وأن تحدث بينهما معركة دامية في حاحا، انتصر فيها عبد الحفيظ على
أخـيـه، وكانت تـلك هي قاصـمـة الظهـر بالنسـبـة للسلطان عـبـد العـزيز نفـسه، فـقـرر
التـخلـي عن العـرش، وبالنسـبــة للمـغـرب الذي وقع تـحت سلطة عـبـد الحــفـيظ ووقع

الحماية الفرنسية سنة 1912.

ويتصل بهذه الثورات العائلية اضطـراب أمر الخالفة عندما يموت السلطان،
المــثـال الواضـح في هذا المــوضـوع هو تعــاقب خــمـســة من أوالد اسـمــاعــيل على

العرش وعزلهم جميعا مع تولي بعضهم مرتين.

السبب األساسي في هذا :

- انعدام قاعدة دسـتورية لوالية العهد. ولو وجدت لما استـجاب لها أحد من
الطامعين.

- قـضــيـة جــيش عــبـيــد البـخــاري الذي أنشـأه الـسلطان اسـمــاعـيـل بعـقلـيـة
منظمة، هي تكوين مـؤسسة عـسكرية رسمية للـدفاع عن الوطن وحماية األمن فـيه.
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ولكنه مكنها من سلط كبـيرة استغلتها اسـتغالال سيئا بعد وفـاته، فزعزعت السلطة
العليا في البالد بتـولية الملوك وعزلهم دون سبب سياسي أو شـرعي، وبذلك سببت
اضطرابا خطيـرا في مركـز السـيادة، وبين الشـعب عمـومـا كاد يقـضي على الدولة

من أساسها.

2    ــــ    ااااالالالالضضضضططططررررااااببببااااتتتت    ااااللللددددااااخخخخللللييييةةةة    

تميزت القرون الثالثة الماضـية باضطرابات أمنية خطيرة، شغلت السالطين
طول حياتهم، وطيلة هذه المدة التي لم تكن قابلة لهذه االضطرابات المدمرة.

هذه االضطرابات عرفها عهد موالي اسماعيل حتى عهد موالي عبد العزيز،
وشملت مـعظم القبائل، من سـوس حتى فاس وحتـى الشمال، والشرق حـتى حدود

الجزائر.

كـان السلطان يتولى الـعرش ويبـدأ عمله بـمقـاومة التـمرد، وقـد تنتـهي حيـاته
وسط هذا التـمـرد. كـثـيـرا مـا تنتـهي ثورة قـبـيلة مـا بحـرب ينتـصـر فـيـهـا المـخـزن،

لينتقل إلى محاربة قبيلة أخرى، أو إقليم آخر قد ينتصر فيه أو ينهزم.

والســـبب الـرئيـــسي في هذه الـثــورات قـــد يكـون عــدم الـرضــا عـن مــبـــايعـــة
السلـطان - وهذا قليـل - ولكن الســبـب الغــالب في هـذه االضطرابات هو امـــتناع
القــبـائل عن دفـع ضـرائب أو عــدم قـبــولهـا لـظلم فـاحش يـقع من القــائد أو الوالي،
وكثيرا ما كان الوالة يطغون ويتجبـرون على المواطنين فيدفعون بهم إلى التسيب،
وهذا مـا سماه المـؤرخون الغـربيون السـيبـة التي سيطـرت على المغـرب حتى عـهد
الحمـاية. والخطير في الموضـوع هو أن الوالة يؤكدون للسلطان أن قبـيلة ما ثارت
ضده، فيـذهب بنفسه إلى معاقـبتها وتأديبها، وكـثيرا ما يكون هذا العقـاب صارما
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ويخلف عددا كـثيرا من القتلى في صـفوف القبـيلة، وفي صفوف جيش المـتطوعين
مع السلطان الذي يزج بشخصه في حرب ال ضرورة لها.

وفي بعض األحـيان كـان السلطان يذهب إلى مـعاقـبة القـبـيلة، وحينمـا يصل
عـازما عن الحـرب يجـد أن ال ضرورة لمـحاربـة قبـيلة مسـالمـة، فيـتـرضاها وتنتـهي
المـشكلة. وحدث أن عـمّال إحـدى النواحي أكـدوا للسلطان أن القـبيلة ثائرة ضـده،
فـجمع جـيشـه وذهب لمـحاربتـها، فلم يـجد سكّاناً وال جـيشـاً يواجـهه في المـعركـة،
ولذلك لجــأ إلى الراحــة، فـجـاءت الـقـبـيـلة التي كـانـت قـد اخـتــفت وراء اآلكـام لـيـال،
وأحاطت بالجـيش السلطاني فقتلتـه عن آخره. وأصبح السلطـان وحيدا في قبـضة
القـبـيلـة، ولكنهـا أكـرمـتـه وأكـدت والءها لـه، وخـرجت مـعـه تحـمـيـه إلى مـقــر سلطتـه

مراكش.

يمكن أن نـؤكـد أن السلـطة في المــغـرب كــانت في هذه العــقـود التعــرف من
أعمـال السلطان إال الحرب، وإخـضاع القـبائل المتـمردة. وبهـذا ضاع المـغرب في
جهود سياسية واجتماعية واقتصادية ألنه شغل نفسه بحروب متعددة في كل جهة
من جـهات البـالد، وكـان يمكن أن يتالفـاها بعـمل سـياسي واجـتمـاعي واقـتصـادي

تستفيد منه القبائل الثائرة، ويستريح السلطان من ثوراتها.

ومن تتـبعنا لهـذه االضطرابات التمـردية نجد أن العنصـر الرئيسـي فيهـا هو
كبـار القواد اإلقطاعـيين الذين كـانوا يبتـزون الشعب ويسـتغلونه ويفـرضون إتاوات
على المــواطنين ال قــبل لهم بأدائهــا خـاصــة في سنوات الجــفـاف. وحـيـنمـا تمــتنع
القبـائل عن دفع هذه اإلتاوات وتقاوم الظـلم أحيانا بالتـمرد على سلطة القـائد يبلغ
هذا األمر إلى السلطان باعتبارهم تمردوا على الدولـة ورفضوا أن يدفعوا واجبات
المــخــزن، فـيــتــحـرك السـلطان من عــاصـمــتــه - ربمــا من فـاس إلـى سـوس أو مــا
يقـاربهـا - ويجـمع فـي طريقـه مـواطنين يعـتـبـرهم جنودا مـحـاربـين دون أن يكونوا



ععععببببدددد    ااااللللككككررررييييمممم    غغغغالالالالبببب80

على اســتـعــداد ألداء الخـدمــة العـسـكرية، ويهـاجـم القـبــيلة، التي اشــتكاها القــائد.
وهكذا تـضــيع الدولة وهـيــبــة السلـطان - ســواء انتــصــر أو انـهــزم - في حــرب ال

ضرورة لها. األمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها :

- أن ثورة ابن مــحـرز وأخــيـه حــران كـانت بـمـســاعـدة عــامل مـراكش. وقــد
أعدمه موالي اسماعيل بعد انتصاره على ابن أخيه.

- الباشا الكالوي كان وراء ثورة مـوالي عبد الحفيظ ضد أخيـه عبد العزيز،
وقد بـايعه وأخـذ له البيـعة من القـبائل التي كـان يحكمهـا. وقد تأخـر به زمانه حـتى

كان وراء بيعة محمد بن عرفة ضد محمد الخامس.

وال يمكن أن ننكر النزاعـات القبلية الـتي كانت سبـبا في الفتنـة والسيبـة وما
يحدث فيها من غارات قبائل على أخرى ونهبها.

وأدى ذلك إلى تدخل السـلطان نفـسـه في القـيـام بحـركـة تأديبـيـة يعـيـد فـيـهـا
األمن إلى المنطقة. ولكن بالعنف الذي ال يغتفر.

يدفـــعـنا هذا المـــوضـــوع إلـى مــا اصـطلح عـليـــه األجـــانب باألخـص، من أن
السـيـبة كـانت تعـم المغـرب. ونؤكـد هذه الحـقـيـقة. وهـي أن التسـيب بمـعنى التـمـرد
على الـظلم اإلداري والجــبــائـي كــان يعم البــالد. وأن الـســالطين شــغلوا أنـفــســهم
باألمن. الثقـة كانت منعـدمة في العمـال والقواد الكبـار، وكثيـرا ما كـانوا سبب هذا
التـســيب. ولكن لهــذه السـيــبـة أسـبــابهـا التي شــرحنا. وكـان من أســبـابهــا انعـدام
التنظيـمـات األسـاسـية كـالتـراتيب اإلدارية والمـاليـة والجـبـائيـة، والجـيش النظامي،

وعموما الحكم المنظم.

الســـيــبــة واقـع تاريخي ال مـــجــال إلنكـاره. ولكنهـــا في الغـــالب ليــسـت ضــد
المخزن، أي السلطان، ال في االنقالبات من أجل السلطة التي أشرنا إلى بعضها،

وإنما كانت ضد الظلم الجسدي والسخرة واالبتزاز المالي باسم المخزن.
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المــالحظة األســاسـيــة عندنا أن النظـام لم يسـتـطع أن ينظم الدولـة بتـحــديد
المـســؤوليـات، وأداء االحـتــرام الكامل للشــعب وحـمـايـتـه من االضطهــاد واالبتـزاز

واالستغالل. لو فعل لكانت الدولة في مأمن من السيبة ومن الفوضى األمنية.

             3    ــــ    ااااالالالالننننففففصصصصاااامممم    ببببيييينننن    ااااللللددددووووللللةةةة    ووووااااللللششششععععبببب

من قـراءة سريعـة لتـاريخ المـغرب الحـديث يمكن أن نسـتـخلص أن الدولة لم
تكن لها صلة بالشعب إال في ثالث :

----    ااااللللتتتتــــججججننننييييــــــــدددد    للللللللححححــــرررربببب    :::: ويشــمل التـجنيــد كـافــة القـبـائـل من الشـمــال والجنوب
والشرق والغرب. ولم يكن التجنيـد بصفة منتظمة، يعتبر السن والوضعـية الصحية
والحالة العـائلية، وال كان لقـاء أجور، وحتى الغـذاء لم يكن كافيـا للذين يطلب منهم

أن ينتصروا في الحرب.

وقـد كــان السلطان يقــوم بحـركـتـه مـن فـاس إلى سـوس أو من مــراكش إلى
الشمال أو الشرق، ويجـمع من القبائل من يستطيع جمعـه من المحاربين، دون أن

يكون لهم تعويض أو أمل في العودة.

ولذلك كـان المــغـرب دولة حـرب دائمـة، ال وقت لهــا للعناية بمـصــالح الشـعب
االجتماعية واالقتصادية.

----    ااااللللججججــــببببــــــــااااييييااااتتتت    :::: تكالـيف الدولة كــانت كــثـيــرة. والحــرب كـانـت مكلفــة، ولو أن
السلطان يطلق يد الجيش أحيـانا في المدينة أو القبيلة التي انتصـر عليها. وكانت
الجــبـايات تؤخــذ من كل المــواطنين دون نظـام وال قـانون. ومن عــجـز عن أدائـهـا،

عادة ما تكون المدينة أو القبيلة، يحارب.
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----    ااااللللببببييييــــععععةةةة    :::: أخـذ النظام في المغـرب بطريقـة البيـعة. فـال يتم أمر لسلطان مـا
إال بالبيـعة. كان المـفروض أن تكون من العلمـاء وأهل الحل والعقـد. وقد طبق ذلك
في المـدن األسـاسـيـة كفـاس ومـراكش. وكـثـيـرا ما كـان العلـماء يعـزفـون عن بيـعـة
سلطان ما فيـعلن الحرب على المدينة إلى أن يبايع علـماؤها، ونفس الشيء إذا ما
رفـضوا البـيـعة. وكـان األمـراء االنقالبيـون ال يأبهـون ببـيعـة العلمـاء، وإنمـا يكتفـون

ببيعة كبار القواد وأعيان المدينة أو القبيلة.

في غــيـر هذه الـقـضــايا الثــالث لم تكن للدولـة صلة بالشــعب. التدبر أحــواله
االقـتــصـادية إذا مـا حــدثت مـجــاعـة مـثــال. وكـان يمكن لـلبـعض من الســالطين أن
يسـتـوردوا الحبـوب من الدول التـي كانوا يتـعـاملون مـعـهـا سيـاسـيـا أو اقتـصـاديا،
وخـاصـة أوروبا الـغـربيـة. وقـد كـان لـمـوالي اسـمـاعـيل ومــحـمـد بن عـبـد الـله وعـبـد
الرحمـان بن هشام ومـحمد بـن عبد الرحـمان والحـسن األول عالقات مـهمـة. كانوا
يصــدرون لبــعض الدول انجلتــرا مــثـال الـلحـوم والـصـوف وريش الـنعـام والـحـبــوب
أحيانا... ولكنهم في مقابل ذلك لم يكونوا يستوردون ما يواجهون به أزمة غذائية.

ثم لم يكن لـهـؤالء اهتـمـام بالتـعليم. رغم أنهم عـايـشـوا النهـضـة األروبيـة في
أوج تألقـــهــا، وكـــان يمكـن أن يســتـــفــيـــدوا منهـــا طرق التـــعليم الـحــديث، وإنـشــاء
المـدرسـة. ولذلك ظـل الشـعب سـادرا في أمـيـتـه. كـان الـبـعض منهم يهـتم بالـتـعليم
اإلسالمي كما عرفته جوامع الـقرويين ومراكش وسوس. ويمنح بمناسبة ما الصلة
لبعض العلماء، وبعضهم كان يخالط العلماء ويشـاركهم علومهم مثل محمد بن عبد
الله وموالي حـفيظ. ولكن لم يكن لهم جمـيعا اهتـمام بالتعليم. مـوالي الحسن اهتم
بإرسـال بعثـات إلى بعض العواصم األروبـية وعـادت فاشلة ألنهـا أرسلت على غيـر
أسـاس. وبدال من هذه البـعـثات كـان يمكن أن ينشـئ عدة مـدارس ابتـدائيـة تتطور
إلى ثانوية في عدة مدن. لو فعل - وكان في إمكانه ذلك - لكانت النتيجة أحسن.
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مـحـمــد علي حـاكم مـصــر اتجـه إلى إنشـاء الـمـدارس فـأصـبح ذلك ســيـاسـة
مـتبـعة مـهدت لمـصر نـهضـتهـا التعليـمـية المـبكرة. خيـر الدين في تونس قـام بنفس
العمل. وما تزال بعض المدارس التي أنشأها كالصادقية تؤكد حسن هذا التفكير

السليم.

أمـا االهتـمـام بالصـحة وبـالعـمران وتنـظيم طرق المـواصـالت، ثم التطور مع
المـواصالت السلكـية فـقد كـان المـغرب بعـيـدا عن التفكيـر في ذلك، رغم إمكانيـات
االسـتــفـادة من البـعــثـات التـجــارية والدبلومـاســيـة التي كــانت تتـردد على المــغـرب
وتقطن فــيــه. وكـان رؤســاؤها يزورون السلطـان في كـثــيـر مـن األحـيــان ليـحــقـقــوا
لبـالدهم مــصـالحـهـا في المــغـرب، وكـان من المـمكن لـلمـغـرب أن يحـقق مــصـالحـه

االقتصادية واالجتماعية في مقابل ذلك.

    4    ــــ    سسسسببببتتتتةةةة    ووووااااللللثثثثغغغغوووورررر    ااااللللممممسسسستتتتررررججججععععةةةة

مــوضــوع أسـاسـي مـهـم أضـاء هـذه الفــتـرة مـن تاريخ المــغــرب هي تحــرير
الثغـور إال سبتة ومليليـة. فقد اعتـبر المغـرب مفتوحـا في وجه كل غزو، انتقـاما من
القـرصنـة في البـحـر األبيـض التي لم يكن للمــغـرب يد فـيــهـا، ولكنه بالد مــسلمـة و
قــريبــة من بـالد القــراصنة، وألنه أقــرب بـالد إلى البــالد التي انـفــتــحت شــهــيــتــهــا
لإلستعمار، بعد أن تطورت نهضتها البحرية واالقتصادية والعلمية. ولذلك تعرضت
جمـيع شواطئ المـغرب للغزو من مليليـة في الشرق حـتى سبتـة وطنجة على البـحر

األبيض والمضيق، ومعظم شواطئه األطلسية حتى الصحراء.

من المؤكـد أن كل الملوك بذلوا جهـودا مشكورة ابتـداء من موالي اسمـاعيل
الذي كان أهم عـمل قام به في الحفاظ على المـغرب هو تحرير طنجة مـن االحتالل
االنجليـزي، وبذلك ضـمن تحـرير بقـيـة الثغـور كـالمـهـدية والعـرائش وأصيـال. وعـمل
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محمـد بن عبد الله على تحرير الجـديدة، والدفاع عن سال والعرائش التي هاجـمها
األسطول الفرنسي.

ودور المجاهدين في هذا العمل التحريري أهم من دور الجيش المنظم.

رغم حرص السـالطين على تحرير الثـغور فإن سـبتة ومليلـية والجزر التـابعة
لها ظلت أسيرة االحتالل حتى ورث ذلك عهد االستقالل الحالي.

بذلت مـحاوالت لتـحـرير مليليـة ثم سبـتة في عـهـد موالي اسـمـاعيل. واسـتمـر
القــتـال بيـن المـجــاهدين المــغـاربة مــدعـمــين بالجــيش النظـامي وبين االســبـانيــين
شهورا عـدة. ولكن ثورة في سوس شغلت مـوالي اسماعيل عن التـحرك نحو سبـتة

بنفسه، ففشلت جميع الجهود التي بذلت لتحريرها حتى توفي.

أما مـحمـد بن عبـد الله فرغـم أنه فكر في تحرير سـبتـة ومليلية إال أنه انتـهى
إلى القول "إن مليلية وبادس والنكور ال فائدة في عمارتها، وأما سبتة فال يواجهها
إال أحــمق أو جـاهل، كــمــا روى أحـد المــؤرخـيـن. ويظهــر أنه اسـتــعظم المــغـامــرة
بمواجـهة سبـتة لما عـرف من االستعـداد اإلسباني للدفـاع عنها، ومهـاجمتـها يجب

أن تتم من البحر والبر، والمغرب ال قبل له بذلك.

في عـهـد اليـزيد بـن مـحـمـد بن عـبـد الله قـام المـغـرب بجــهـود كـبـرى لتـحـرير
المدينة. وبذل اليزيد بنفسه جهودا مشكـورة سواء في بعثة المجاهدين المتطوعين،
وهم الـكثــــرة الكاثـرة، أو الجــــيش الـنظامـي. ولكن ثـورة في الـحـــوز دفــــعت بـه إلى

التخلي إلى أحد أقاربه فأغراه اإلسبانيون بملذاته وانتهت المعركة بالفشل.

مـحـاوالت المـجـاهديـن في مـخـتلف العـهـود، ومنذ احـتـالل الـمـدينة في أوائل
القـرن الخــامس عـشـر كـانـت أهم من مـحـاوالت السلـطة الرسـمـيـة. ولـكنهم - رغم

التضحيات الكثيرة كانوا يغلبون على أمرهم.
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وإذا كـان الجــيش اإلسـبـانـي قـد بذل الكثــيـر من الجـهــد للدفـاع عن المــدينة
المــحــتلة. فــيـبــدو أن الســالطين لم يكـونوا يولون تحــرير ســبــتـة مــا يســتـحــقــه من
االهتــمـام. ولذلك كــانت جـهـود الـسلطة الرسـمــيـة غــيـر مـجــدية رغم األسـبــاب التي
ذكـرها المـؤرخون والتـي صرفت السـالطين الذين هـموا باألمـر عن مـواصلة العـمل

العسكري والديبلوماسي لتصفية احتالل المدينة.

هذه نمـــاذج من سلـبــيــات تاريـخ المــغـــرب الحــديـث يمكن أن تقـــاس عليـــهــا
سلبـيـات أخـرى كـثـيـرة كـعـدم تـقـدير الوضع الدولي والقـوة األجنـبـيـة، حـينمـا يهـدد
اليزيد مثـال سفراء الدول بأنه سيـعلن على دولهم الحرب، إذا لم يكفوا عن مهـاجمة
المـغـرب وكـذلك مـوقـف العـجـز من شـروط الدول - وخـاصـة انجلتــرا - في تحـقـيق
مــصـالـحـهــا التــجــارية على حــسـاب األمـن الغـذائـي للمــغـرب، وبـدون مـقــابل مــهم،
وكــالمــغــامــرة في مــســاعــدة األمــيـر عــبــد القــادر الـتي انتــهت بالحــرب في ايـسلي
والهزيمـة التي كانت ساحقـة  بالنسبة للمغـرب. وكالتهاون في مـفاوضة اإلسبـانيين
وصدهم عن احـتالل تطوان ثم الصلح المدمـر سياسـيا وماليـا واقتصاديا وكـرامة.
وكـقبـول اسـتـخالص الديـون مبـاشـرة من الجـمارك بواسطـة الدائنين، وأخـيرا عـدم
مواجهة احتالل الدار البيضاء والشاوية ووجدة. ثم احتالل فاس ثم إمضاء اتفاقية

الحماية. كل ذلك في عهد سلطانين لم يعد لهما أمل في الحكم.

هذه التـجليـات وغـيـرها يجب أن يسـجلهـا التـاريخ ويحلل ظـروفهـا وأسـبـابهـا
ويتـعلمـهـا التـالمـيـذ والطلبـة حـتى ال يظلـوا في غـفلة عن مـعـرفـة تاريخـهم الحـقـيـقي
وليس عـيبـا أن ندرس تاريخنا الحـقيـقي في مرحلة النـضج، ولكن العيب أن نتـستـر
عنه، ونفــتـخـر به، رغم أنه الســبب األسـاسي فـيـمــا وصل إليـه المـغـرب مـن انهـيـار
مادي ومـعنوي، ومن تسلط االستعـمار، ومرور المغـرب بمرحلة حرجـة - من حسن
الحظ أنهـا لم تطـل - ولكنهـا تركت في المـجـتـمع من الـسلبـيـات مـا ال يزال يجـتـره

حتى االن.
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لقد أصـبح علم اللسانـيات علما أسـاسيـا في الدراسات التـاريخيـة ابتداءً من
أوائل السـتينات. فَـبِـقَدْر مـا يُحاول المـؤرخ أن يدقِّق مـعارفـه ويجعلهـا علمـيَّة ليـست
خـرافـية وال أسـطورية، بِقَـدْرِ ما يـالحِظ أن التاريـخ في أمسّ الحـاجة إلـى االعتـمـاد
على األركِـيــولوجـيـا، واألنثــروبولوجـيـا ومــا تفـرَّع عنهـا من عـلوم، كـاألنثـروبولـوجـيـا
الثقافية والبـيولوجية، واالقتصادية. وقد صار علم اللسانيـات أو ما يسمَّى بالتدقيق
«اللسانيات االجـتماعيـة» علماً أساسياً في الدراسـات االجتماعيـة. قد ذَهَبَ الثنائي
غـــــة هي الـتي تـكيّـف األمـــــريكـي (Edward Sapir-Benjamin Whorf)(1) إلـى أنَّ اللـُّ
الفكر وهي التي تجعل المجتمع يَرَى الكَونَ رؤيَة ما باعتبار أن لها بنية تميزها عن
غـيـرها. وقـد رأى العـالـم السـوفـيـاتي (Nicolaï Marr)(2) عَكْسَ ذلك، فَـذَهَبَ إلى أنَّ
النظام االقتصادي للـمجتمع وحْدَه هو الذي يؤثِّر في المجتـمع، وأن اللغة ليست إال
ر بتـغيّـر أنمـاط اإلنتاج االقـتـصادي، وقـد اسـتـقرّ رأي المـخـتصـين بنيـة فوقـيـة تتـغيـَّ
اليـومَ عـلى أن هناك تفـاعــالً بين بنيـة الـلغـة وبين البنـيـة االجـتـمــاعـيـة، بدون تـحـديد

لألولوية.
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ومن هذا المنظور يَرى المهتمون بالدراسات في «اللسانيات االجتماعية» أن
هذا الفرع من العلوم اإلنسانيـة ضروريةٌ مَعرفتُـه لكل مجتمع يريد معالجـة قضاياه
اللسانية معـالجة علْميَّة. وهنا يجب لفت النظر إلى أن المغرب يتـوفر له من الخبراء
في هذا المــيـدان مـا يمـكن أن يفـتــخـر به(3)، غـيــر أن السـيـاســيّـين مـشـغــولون عن
االسـتـنارة بآرائهم، لكل مـنهم إديولوجــيـاه وأحـالمــه ال يمكنه أن يتــخلى عنهــا. وله

أبواق إعالمية تجعل صوته يعلو على أصوات الخبراء.

وباإلضـــافــة إلى هـذا، يالحظ اليـــوْم، كــمـــا أشــرت إلـيــه في أول كـــالمي، أن
اللسانيات كعلم يهـتم باألصوات والتحوالت الصرفية والنحوية والبنيـوية والتفرّعات
المـعــجـمـيـة صَـارَ أحَــدَ العلمـين المــوثوق بهـمـا في الدراســات التـاريخـيـة الـخـاصـة
بأوائل التاريخ وحـتَّى بما قبل التاريخ في عـصوره الموالية للتاريـخ. قلت صار أحد

العِلمين، إذ العلم اآلخر هو البيولوجيا (الدّم).

مثال، قد بينت الدراسات اللسانية والبيولوجية أن أجدادَنا (المغاربة) قطعوا
ـروا شــبــه الـجــزيرة اإليبــيــرية وإيطـاليــا والجــزر المــتـوسـط منذ 10.000 سنة وعــمـَّ

اليونانية (مقال El Pals) وغيرها شمال المتوسط.

كانت الغـاية من هذه المقـدّمة هي التنبيـه إلى ضرورة العمل بـفلسفة المـقولة
القــديمــة : «اعـرف نفــسك !» لقــد كـثُــر، الحــديث في السـنوات األخـيــرة عن الهُــوية
المـغـربيـة. وصـار التـسـاؤل «من نحن ؟» من قـبـيل الهـواجس، وقـد لوحِظ أنَّ اآلراء
في المـوضـوع عـاطفـيـة في الغـالب يَرفض أصـحـابـها رُؤيـة الواقع أو تحـجُـبـه عنهم
نظِرَة ذاتيـة تبلورت فـي أذهانهم في مـرحلة مـا من مـراحل حـيـاتهم، وصـارت تُوَجِّـه
فكرهم وتسـتحـوذ على وجـدانهم. وإني أرغب إليكم، زمـالئيَّ الكرام، أن ال ترَوا في
هذه االعتبارات تعريضاً بِأحَد، فَمَا هِي إال تعبير عن واقع لسانيّ اجتماعي نعيشه
جـمــيـعـا ونراه كلٌّ من زاويـتـه الخـاصــة، وحـبَّـذا لَوْ يُجــهِـد كلٌّ منا نفْــسَـه شَـيْـئــاً مـا

ويضطرَّها إلى النظر في األشياء مِنْ زاوية اآلخر.



89 ااااللللددددااااررررججججةةةة    ااااللللممممغغغغررررببببييييةةةة    ممممججججاااالللل    تتتتوووواااارررردددد    ببببيييينننن    ااااألألألألممممااااززززييييغغغغييييةةةة    ووووااااللللععععررررببببييييةةةة

ارتأيتُ أن أقـدِّم بـهـذه المـقـدمــة لتـحليل الـمـوضـوع الذي نحن بـصـدده، وهو
«الدارجـة المغـربية مـجال توارد بين األمـازيغيـة والعربيـة»، حتّى أُبيِّن اإلطار الـعام
الذي يندرج فـيه مُـحْتَـوَى كتـابٍ ستـوزّعه عليكم األكـاديميـة عمـا قريب إن شـاء الله،
بالعنوان الذي هو مـوضوعـنا، وغرضي اآلن هو أن أعطيكـم فكرة أولية عن الكتـاب

بتلخيصه لكم.

ينقسم الكتاب إلى ستَّةِ أقـسام مقدمة عامة وخمسة فـصول. المقدمة مطوَّلة؛
ة، وكــيف تمَّ أشـرح فــيـهـا كـيـف يتم حلول لغــة مـحلَّ أُخـرى في نـطاق مـثـاقــفـة عـامـَّ
استعـراب مَنِ استعرب من األمـازيغيين، ثم أشير إلى أن مـجتمعنا المـغاربي اليوم
عـبارة عن مـختـبـر متـرامي األطراف يعانـي فيـه اإلنسان آالم المـثـاقفـة الحضـارية،
واللسـانيـة علـى الخـصـوص. فـالتـفـرنس مـثـال سـاري المـفـعـول رغـم المـقـاومـة التي
توجهه، وهي مقاومة توظب أقوى مشاعر اإلنسان من وطنية ودينية. من مفعوله ما
يســتـرعى االنتــبـاه (الـتـعليـم، اإلدارة، اإلعـالم..)، ومنه مــا يتــسـرَّب في صــمت إلى
ار والحـرفــيـين (المـيكانيـكي..) - ثم بيّنت أهمـيــة مـعـرفـة األعـمـاق علـى ألسن التـجـَّ
األمـازيغـيـة في البـحث االثني والتـاريـخي والجـغـرافي - وبعـد ذلك أتعـرَّض لتـدقـيق
مـفــهـوم الدارجــة / ثمَّ أبيِّن كـيف تـأثرت األمـازيغــيـة بالعــربيـة حـتـى نشـأت منهــمـا

الدارجة، وكيف تأثرت «الفصحى» المكتوبة.

الفصل 1 : عالجت فيه مسألة الصوتيات.

الفصل 2 : التأثيرات الصرفية والنحوية.

الفصل 3 : بنية الجُمْلَة (العربية تنسج على منوال األمازيغية).

الفصل 4 : تداخل المعجمين العربي واألمازيغي، في الدارجة.

الفـصل 5 : وهو األهم من حَــيْثُ عَـدَدُ صـفـحـاتـه، عـبـارة عن قـائمــة باأللفـاظ
الدارجة األمـازيغيـة األصل، وهي 1357 لفظ حـسب ما أحـصـيتـه حـتّى اليوم. منهـا
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مــا هو عـام االســتـعــمـال مــعــروف في المـغــرب كلِّه (السـلهـام، سكـسـو، بركــوكس،
فــرطوط، الشـنگورة). ومنهـــا مــا هو مَــحَلّيّ مــحــصــور فـي مناطق مــعــيَّـنة (أدغس،
أگـريس، ليــشّـيـر، لشّـيـرات ، تاگـرا، اِســالن، الطوط تارّاگت، الحنســور، المـزگـور،
الزگــاوة زگــا، أباريق، تازدمت، أفــرور...)، ومنهــا مــا عُــرِّبَ بإدخــال األلف والالم،

ومنها ما حوفظ له على صيغته األصلية.

ااااللللههههووووااااممممشششش
1) B. L. Whorf : “Language, Thought and Reality”, 1956.

2) N. Marr “sa théorie japhétique” (monogenèse du langage) desavouée par staline en 1950) - (Sapri :
1884 - 1939) (Whorf : 1897 - 1941) (Marr : 1865 - 1934).

le “Bulletin économique et social du Maroc n° 140 (Aout 79) 3) أول دراســة صـــدت سـنــة 1979 فــي
Prologues “Langues et cultures au Maghreb” n° 17 - 1999.
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إن مـســألة الهـالل بين الرؤيـة والتـوحـيـد تـثـار باسـتـمــرار حـين يتـعـلق األمـر
بالتـاريخ الهـجري، وتطرح دائمـاً بهـذا الصدد اسـتـفسـارات وتثـار إشكاليات حـول
هذا التــاريخ ومــدى الـتـزام الـناس به، ولمــاذا يفــضل الـناس التــاريخ المــيــالدي ؟

ويثار أكثر في المناسبات الدينية خاصة في شهــر رمضان واألعـياد.

إن السبب في إثارة هذه القضايا أمر جوهري يتعلق بالرؤية من حيث كيفية
إنجازها، ومن حيث إمكان توحيدها، إذن هنـاك نقطتان في هذا العرض أتناولهما

بسرعة، وأرجو أن يكونا مثيرتين للنقاش.

بالنسبة لكيفية الرؤية هناك عدة حـاالت :

الحالة األولى : هي الرؤية البـصرية المبـاشرة التي اعتاد الناس عليـها ويلحّ
فَمَنْ عليها مـعظم الفقهاء ويسـتندون فيها إلى نصـوص، إذ يوردون اآلية الكريمة̊ 
هْــرَ فَلْـيَــصُــمْـهُ˝. في حــين أن شَــهِــدَ في اللغــة العــربيــة ال تفــيــد شَــهِـدَ مِـنْكُمُ الشـَّ
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المــشـاهدة، ولـكن تفـيــد الحــضـور والعـلْم، أي فـمن حــضــر منكم أو من علـم منكم
فليصم. وعليه فإن االسـتدالل بهذه اآلية في غــير مكانه. ثم هـناك طبعاً عدد كبير
من األحاديث النبـوية كلها تتحدّث عن الرؤية، يقـول الرسول ¤ : «صوموا لرؤيته
وافطروا لرؤيتـه»، وقـوله عـليـه الصـالة والسـالم : «إذا رأيتم الهـالل فـصـومـوا وإذا
رأيتــمـــوه فــافطروا». هـذه الرؤية البـــصــرية مــا هـو مــقــيــاســـهــا ؟ نحن دائـمــاً في
المناســبـات نسـمع أن هنـاك بالغـات لمـراقــبـة الهـالل. مـراقــبـة مـاذا ؟ أي مـراقــبـة
الهـالل في حال االقـتران أو المُـحَاق أو االجـتـماع، أي مـتى يكون القمـر في دورته

قد وصل إلى الشمس.

الحـالة الثـانيـة : هي حـين تتـعـذر الرؤية، هناك أيضـاً أحـاديث كـثـيـرة تتـعلّق
بهــا، من ذلك الحـديث الـشـريف «فـإن غُــمَّ عليكم فــاكـملوا الثــالثين» أو«فـإن غُـــبِّي
عليـكم فــاقـــدُروا له». اقــدروا لـه كلمـــة وقف عندهـا العلمـــاء، هل تعنـي فــقط إتـمــام
الثـالثين ؟ أو فـاقدروا له بـمعنى احـسـبـوا ممّـا يعـيننا على قـضـية الحـسـاب. وتلكم

دعوة إلى استعمال الحساب.

الحالة الثالثة : هي إمكان مراقبة الهالل ليس عن طريق العين المجرّدة كما
هو واقع، ولكـن عن طريق األجـهــزة والمـراصـد ومــا إلى ذلك. مـعظـم الفـقـهــاء لهم
رأي في هذه الـمـســألـة ويفــضّلون الرؤية الـمــجـرّدة. وبـطبــيــعــة الحــال فــإن الرؤية

المجرّدة كثيراً ما تتعـرّض لهـفوات وأخطاء.

الحــالة الرابعــة واألخـيــرة : هي إمكان االعــتـمــاد على الحــسـاب في تحــديد
االقـتــران المـشــار إليـه سـلفـاً، مــعظم الفــقـهـاء ال يـرون ذلك، مع أن بعض العلـمـاء
شرح «يقـدُر» بمعنى «يحسب»، أي جواز اسـتعمال الحـساب. ما هي حجّـة العلماء
في عـدم اسـتـعـمـال الحـسـاب ؟ أوالً الحـديث الـمـشـهـور «إنّا أمّـة أُمّـيـة ال نكتب وال
نحسب، الشهر هكذا وهكذا»...الخ، بمعنى أن النبي ¤ أشار إلى تسعة وعشرين

وإلى ثالثين.
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بعض فقهـاء المالكية تشدّدوا كالشيـخ خليل الذي قال: «وال بقول مُنجّم» أي
عـدم اللجـوء إلى مُـنجّم، والمنجّم هنا فـي نظر الشـيخ المـذكـور هو عـالـم الفلك، في
حـين أن المنجّم هو غـيـر عـالم الفلك، يبـيح الفـقـهـاء اسـتعـمـال الحـسـاب لمـزيد من
التـأكد لتـجنّب الهــفـوات الـتي تـتعـرض لهــا الرؤيـة البـصـرية منذ عـهـد الصحـابة

رضوان اللَّه عليهم. 
جاء رجل لعمر بن الخطاب، وقال له إنّي رأيت الهـالل فأجابه: «بلّل حاجبك»
لَشَـعرة مـتـدلّيـة تؤثر على الرؤية، فـحين بـلّل حاجـبـه لم ير شـيئـاً. ثم لعلّكم تذكـرون
أنه في سنة 1965 وقع مؤقت القرويّيـن في مشكل فقامت الدنيا ولم تـقعد، وتدخّـل
المغفور له الملك الـحسن الثاني، رحمه اللَّه، وكتب الفقـهاء في النازلة وتبيّن أنه لم

تكن هناك رؤيــة.
بطبـيـعة الحـال، المـذاهب تقـول باالحتـيـاط، مثـالً عندنا في المـذهب المـالكي
يشـترط أن يشـاهد الهالل عـدالن أو جـمهـور غفـير. اآلن الوضـع تغيّـر فلم نعد أمّـة
أُمّـيـة، ووســائل الحـسـاب والـرصـد الفلكي مــتـوافـرة، وأنا شـخــصـيـاً أعـتــقـد لو أن
رسول اللَّه ¤ كان يعيش بيننا اليـوم الستعمل المجهـر والتلسكوب والمرصد وكل
الوسائل المتوافـرة راهناً، ولَمَا اعتمد على الرؤية البصريـة التي توقع في كثير من
المشـاكل، في حيـن إذا استعـملنا الحسـاب سنكون ضابـطين للمواقـيت، ولمواعـيد
هذه المــواقـيـت ليس فــقط للسنة التـي نحن فــيـهــا ولكن ربمــا لمـئــات السنـين التي
ستـأتي، وهذا سيسـاعد على ضبط التـاريخ الهجـري والخروج من هذا االضطراب
الواقع، حـقيـقة أن كـثيـراً من الفقـهاء يقـولون بأن هذه المـسألة تعـبّدية، لكن العـالم
اليـوم يـعـيش ظرفـاً آخــر، والمـسلمــون داخل هذا الظرف يعــانون بسـبب مــثل هذه
األشــيـاء التي تـجـعلهـم غـيــر مـقــتنعـيـن بتـراثهـم، بل وال يسـتــعـمـلونه، فـالـكثـيــر من
المـسـلمـين ال يعـرفــون هل هم في رجب أم في شــعـبـان، وبالتــالي فـهم مـعــرّضـون
لالضطراب بـسـبب عــدم مـتــابعــتـهم لـبـالغــات وزارة األوقـاف، ثم ســتــضـبط كــذلك
المواقـيت لتجاوز ذلكم االضطراب وخـاصة في بعض المناسبـات الكبيرة، مثـالً قد
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أصـوم اليـوم، ويصـوم غـيـري غـداً، ولكن أن تقع ليلة الـقدر الـيـوم في بلد، وأن تقع
ليلة القـدر بعـد يوم أو يـومـين في بلد آخـر، هذا شيء غـيـر مـقـبـول، وإن كـانت هذه
الليلة واقـعة في الوتر من العـشر األواخـر. وأكثر من هذا هـو الوقوف بعرفـة، ليس
هناك عــرفــات مــتــعـدّدة، هـناك عــرفـة وهـناك يوم مــحـدّد لـلوقــوف. إذن حـيـن يكون
الوقـوف في الديار المـقدّسـة في يوم معـيّن ثم في بلد آخـر يكون عـرفة قـبل ذلك أو
بعــده بيـومـيـن، واألمـر نفـســه بالنســبـة للعــيـد. الحــقـيـقــة أن هذا أمـر يشــوّش على

المسلمين، ويشوّش على األجيال التي لم تعد تقبل مثل هذا االضطراب.
إذن إمكان اســتــعـمــال الحــســاب لضــبط األمـور وارد. ثـم وحـيـن يسـتــعــمل
الحساب هل في اإلمكان أن يكون التوحيـد ؟ وهذا هو المحور الثاني في العرض،
هناك الذين يرفضون التوحيد انطالقاً من قضية فلكية هي اختالف المطالع، ولكن
اخــتــالف المطالع، ولـعل بعض الزمــالء أدرى منّي بـهـذا الـمــوضـوع، يُـفـهـم فـهــمــاً
منحرفاً، وسأعطي مثاالً، بين طنجة ووجدة وتلمسان الموجودة في قطر آخر : هل
هناك اخـتـالف في المطـلع ؟ ثم هل هذا االخـتـالف هو أقل أو أكـثـر من االخـتـالف
الذي يوجد بين طنجـة والداخلة ؟ االختالف بين هاتين المدينتـين هو أوسع بكثير،
وقس علـى هذا. ثم إن الذين يرفــضــون يعــتــمــدون على األثـر الذي ورد عن كــريب
الذي ذهب في مهمّة عند معاوية بالشام، بعثته سيّدة هي أم الفضل زوجة العبّاس
بن عـبد المطّلب، وتسـمّى لبابة الكبـرى، وعاد كـريب فأخـبر بأن أهـل الشام راقـبوا
الهالل وشـاهدوه ليلة الجـمعة، أي يوم عـودته، والناس صـاموا، ولكن أهل الحـجاز
لم يشـاهدوه إالّ ليلـة السـبت، كـريب أخـبـر المـسلمـين وبصـفـة خـاصـة عـبـد اللَّه بن
عـباس الذي هـو حبـر القـرآن، فمـاذا كـان ردّ ابن عـبّاس؟ قـال له نحن ال نتـبع أهل
الشـــام، نـحن نتـــبع مـــا كـــان عـليـــه الرســـول ¤، أي لكـل قطر رؤيتـــه، وباب عـند

المحدّثين وعند الفقهاء «لكل بلد رؤيته» أو «ألهل كل قطر رؤيتهم».
هذا األثر ليس هو في الحقيـقة تضييق كمـا فهمه عدد من الفـقهاء. «لكل بلد
رؤيتـــه»، هذا تســـهــيل عـلى الناس خـــاصــة فـي العــصـــور األولى. أتظـنّون أن أهل
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خـرسان سـيظلّون ينتظرون إلى أن يأتي الخـبر من الـمدينة أو من مكّة ؟ ال، ولهـذا
سهل النبي ¤ على الناس وقال لهم «لكلّ بلد رؤيته».

ماذا عن الذين يقبلون التوحيد أو يقولون به؟ الذين يقبلون التوحيد ينطلقون
هْرَ فَلْيَصُـمْهُ˝، فَمَنْ شَـهِدَ مِنْكُمُ الشـَّ من فهم النصـوص فهمـاً آخر، فـاآلية الكريمة̊ 
يفهـمونها عـلى أنها آية موجّـهة لجمـيع المسلمـين، فمن شهـد منكم أيّها المـسلمون
كــافّــة، وليس للمــسـلمــين في قطر مــعــيّن، فـ «مـنكم» تعنـي المــسلمــون في جــمــيع
األقطـار. ورد أن وفـداً جــاء إلى النـبي ¤، وكــان آخـر يــوم فــي رمـضـــان، يــوم
التـاسـع والعـشـرين، وأخــبـر هذا الوفـد بـأنه في منطقــة قـريبـة شـاهـد الناس هالل
العـــيـــد، مـــاذا كـــان من ردّ النـبي ¤ وكـــان النهـــار في أواخـــره ؟ دعـــا النـبي ¤
الناس إلـى اإلفطار، وقــال لهم غــداً نصلّي صــالة العــيـد. مــعنى هذا أن الـنبي ¤
كــان عنده هذا الـمـيـل إلى اإلقــتـداء أو إتـبـاع بـلد آخــر مـجــاور. أهم مـن هذا وهو
أمـرال أسـتـغـرب له كـيف أننا نتـمـسّك بعـدم التـوحـيـد مع أن جـمـيع المـذاهب وعلى
رأسـهــا المـذهب الـمـالكي - وباســتـثناء الـمـذهب الشــافـعي - تدعــو إلى التـوحــيـد
بمـعنى أن رؤية بـلد تُلزم بلداناً أخـرى. الشـافـعـيـة نفـسـهـا ال تنـفي التـوحـيـد، ولكن
تراعي قضـية البـعد، ويعطون مـثالً ويقـولون ال داعي ألن يوحد الصـيام أو اإلفطار
بيـن األندلس وبـين الحـــجـــاز عـلى أســـاس البــــعـــد، ولكن بـين األندلس والـمـــغـــرب
وتلمـسـان والقـيـروان التـوحيـد وارد. وإذن مـذاهبنا تدعـو وفـقـهـاؤنا يدعـون إلى أن

رؤية بلد تلزم بقيّـة البلدان.

مــاذا يمـكن أن نســتنتـج من كل مــا قــيل ؟ يـمكن أن يتــحـــقق األمــران مــعــاً
للخـروج من هذه الـفـوضى واالضطراب، يمكن أن يتـحـقق الـحـسـاب، واليـوم هناك
وســائل للحــســاب من أجــهـزة وعـلمــاء على صــعـيــد العــالم اإلســالمي كلّه، ويـمكن
للحـسـاب أن يعـتمـد كـذلك على المـراصـد واألقـمار الصـناعيـة. هذا يحـتـاج إلى أن
يوحِّد المـسلمون كلمـتهم، بعبـارة واضحة إن قـضية الرؤية وقـضيـة التوحيـد ليست
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قضـية فـقهـية أو دينيـة في نظري بقـدر ما هي قـضية سـياسـية في الدرجـة األولى،
والمــسلـمــون يتــخــبّطون بـســبب هذه الخــالفــات وهـذه األنانيــات الســيــاســـيــة بين
األقطـار، وإالّ فــمن حـــيث الديـن ومن حــيـث الفـــقــه هنـاك مــتّـــسع لمن أراد إقـــرار
التـوحــيـد. هذه المــسـألة تحــتـاج إلى عـقــد لقـاءات وندوات بيـن العلمـاء، ليـس فـقط
لعلمـاء الدين ولكن أيضاً لـعلماء الرياضـيات والفلك والـجغـرافيـة للخروج بمـا يمكن
أن يبلور فكـرة الحـسـاب وكـيف يـنبـغي أن تكون ؟ مــا هو التـقـويم الذي يـنبـغي أن
يعتمد ؟ هناك تقويمات كثيرة، حتى لدى الذين يعتمدون الرؤيـة، فاالتفاق على هذه

األشياء هو تمهـيد إلقرار التوحيد.
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ااااللللببببددددرررر    ااااللللسسسسااااففففرررر    للللههههددددااااييييةةةة    ااااللللممممسسسسااااففففرررر
إإإإللللىىىى    ااااففففتتتتككككااااكككك    ااااألألألألسسسسااااررررىىىى    ممممنننن    ااااللللععععددددوووو    ااااللللككككااااففففرررر

ععععببببدددد    ااااللللههههاااادددديييي    ااااللللتتتتااااززززيييي

يعـتــبـر السـفـيــر مـحـمـد بن عــبـد الوهاب بن عــثـمـان من الوجــوه البـارزة في
التاريخ الدبلومـاسي للمغرب وخـاصة فيمـا يتصل بالعالقـات مع المملكة اإلسبـانية

ومالطة وإيطاليا واالمبراطورية العثمانية.
وقـد ولد بمـدينة مكناس أواسط القـرن الثـاني عـشـر الهـجري (الثـامن عـشـر
المـيالدي) أي أيام الـزلزال العظيم الذي ضـرب المغـرب ولشـبونة، ونشـأ في تربيـة

والده الذي كان أبرز فقهاء المدينة.
ولم يلبث أن أصـبح كاتبـا للسلطان سـيدي مـحمـد بن عـبد الله (الملك مـحمـد
الثـالث) ثم سـفيـرا له في أعـقاب مـا نسـمـيه تصـريح مكناس لعـام (1191هـ/1777م)
الذي يدعـو فيـه العـاهل المغـربي سـائر الدول إلى القـضاء على الرق بصـفـة نهائيـة.
لقد اتبع هذا التـصريح بحملة دبلومـاسية مغربـية مكثفة كـانت تهدف إلى تبليغ هذا
القـرار لألمم األخـرى من جـهـة ودعـوتهم إلى االلتـحـاق بمـضـمـونه من جـهـة أخـرى،
وهكذا دشنت حـركة دبلومـاسيـة واسعـة لهذا الغـرض فـذهب الطاهر فنيش لفرنسـا
وعـيّن محـمـد بن عـثمـان سنة (1193هـ/1779م) سـفيـرا لدى ملك إسـبـانيا كـارلوس
الثالث، وقد كانت سفارته تلك هي موضوع تأليفه (اإلكسير في فكاك األسر) (1).
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حــتى يكيـل تراب األرض بالقــدم ! ال يبـلغُ المــــرء في أوطـانه شـــرقــــا

وبعودته من إسـبانيـا عُيّن وزيرا لدى الملك مـحمد الثـالث، ولم يلبث أن كلف
بمهمـة دبلوماسية لدى العثمـانيين، ثم عين مرة أخرى سفـيرا إلى مالطة، ونابولي،
وهي السـفارة التي خـصص لها كـتابه (البـدر السافر لـهداية المـسافر إلى افـتكاك
األسارى من العدو الكافر)، وهي السفارة التي كانت (قادس) طريقه للوصول إلى
مالطة (2)، ونابولي. وقد قام بها عام (1196 = 782)، والشك أن هذا العنوان يعرب
عن غـضب ابن عثـمان على حكام مـالطة على ذلك العـهد وهو األمـر الذي يبرره مـا
لقـيــه من عنتٍ هناك مــمـا أفـصح عـنه في النص... ولو أنه كــان ينزل بقـصــر سـان

أنطوان الذي قدر للملك محمد الخامس أن ينزل فيه أواخر الخمسينات...

وبعـد هاتين المـهـمـتـين راح ابنُ عـثـمـان في سـفـارة من نوع آخـر... ويتـعلق
األمر برحلته إلى القسطنطينية العظمى في 1201هـ/ماي 1787م) إلبالغ السلطان
عـبد الحـميـد خـان أسبـاب قرار ملك الـمغـرب باعتـبـاره للمبـعوث الـتركي إسـماعـيل

أفندي شخصا (غير مرغوب) !

وكان هذا المبعـوث تصرف تصرفا غير مقبـول عندما وصل إلى المغرب في
مهـمة تتعلق بأتراك الجـزائر حيث أصدر الملك أمـره بطرده وأصحبـه بأبي القاسم

الزياني الذي حكى عن اسماعيل هذا (3).

وبهـــذه المناســبـــة أتيح البن عـــثــمــان أن يـؤدي مناسك الحـج ويؤلف كــتـــابه
(إحراز المـعلى والرقيب، في حج بيت الله الحرام وزيارة القـدس الشريف والخليل

والتبرك بقبر الحبيب).

وقد أتى في مقدمته بشعر ينوّه بدور الرحالت في قيمة اإلنسان :

وقـد اسـتــمـر ابنُ عـثـمــان يعـمل في القــصـر الملكي بعــد وفـاة الملك مــحـمـد
الثـالث عـام (1204هـ/1790) وتنصـيب ولده مـوالي اليـزيد، حـيث عـمل سفـيـرا لهـذا
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عن لوحة في قاعة اجتماعات الديوانة في برشلونة مهداة من عميد جامعة برشلونة جوزيف بريكول عام 1992
إلى د. التازي من كتاب «القدس والخليل في الرحالت المغربية» تأليف د. عبد الهادي التازي - نشر منظمة

إيسيسكو 1418=1997 صفحة 27.

السلطان الذي أرسل به إلـى العاهل اإلسـبـاني الملك كارلـوس الرابع... وبعد وفـاة
السلطان مـوالي اليزيـد عمل ابن عـثمـان في بالط أخـيه السلـطان موالي اسـماعـيل
الذي بويع له في (رجب 1206 هـ/مارس 1792م) حـيث نجد البن عـثـمان ذكـرا في
كل الوثائق الـدوليـة للمـغـرب... سـواء في دول أروبا أو آسـيـا أو الـواليات المـتـحـدة
األمـريكية بل إنه أول دبـلوماسي تحـدث عن الثـورة األمريكيـة من أجل االسـتقـالل !
وقـد أدركـه أجله في أحـداث الطاعـون الذي ضـرب البالد حـوالي (مـحـرم 1214هـ/

يوليو 1800م).
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ْرررر    ااااللللسسسسااااففففرررر    ممممنننن    ررررححححالالالالتتتتهههه    ااااألألألألخخخخررررىىىى ممممووووققققعععع    ررررححححللللةةةة    ااااللللببببددددْْْ

وإذا كـانت رحلتـه بعنوان «اإلكـسيـر» قـد حظيت بالتـحـقيق من لدن أسـتـاذنا
السـيــد مـحـمــد الفـاسي رحــمـه الله وحظـيت بالنشـر مـن المـركـز الجــامـعي للـبـحث
العـلمي مـنذ أواسط الســــتـــينات فـــإنـه مـــمـــا يبـــقى ديـنا علـينا أن نـهـــتم برحـلتـــيـــه

الباقيتين... وهذا بيت القصيد.

لقـد كان الـسيـد مـحمـد الفـاسي ينوي أن يقـوم بعمـل حول الرحلتـين وطالمـا
حـــفــزني إلـيــه رحـــمــه الـله، لكن ظـروفي دائمـــا كــانـت تحـــول دون ذلك، واألشــيـــاء
بمقاديرها كما يقـولون. وكانت مناسبة زيارتي لصقلية لحضـور المائدة المستديرة
(يونيه 1977) فرصـة لتفـقد مـخطوطة البدر السـافر(4) حيث حـققت القـسم الخاص
بصـقليـة من (البـدر...)، وقـد ترجم بحـثي إلى اللغـة اإليطاليـة من لدن الـمسـتـشـرق
اإليطالي المعـروف أمبيرطو ريزيطانو. وعـندما تلقيتُ الدعوة للمـحاضرة في معـهد
الدراسات الشـرقية بنابولي (نونبـر عام 1991)، هنا كانت المناسـة لتحقـيق القسم
الخاص بنابولي الذي قامت البروفيـسورة سارنيلّي بالتعليق عليه في ندوة مكناس.
وقد كنت، عندمـا تلقيت الدعـوة عام 1995 من جامـعة قادس بمناسبـة تكريم زميلي
األسـتـاذ بْرولْيو جُـوسْـتِل Braulio Justel، قـمت بتـحـقيق القـسم الخـاص بمـعلومـات
ابن عـثـمـان عن هذه المـدينة (قـادس) التي كـان له دور كبـيـر في التـاريخ المـغـربي
األندلسي وقــد نشـرته جـامـعـة قــادس مـتـرجـمـا إلى اإلســبـانيـة. وبمناســبـة زيارتي
لمـالطة عـام 1992 قـمت بتــحـقـيق القــسم الخـاص بمــالطة وهو قـسم هام جــدا لمـا
يحتوي عليه من صفـحات مفقودة من تاريخ مالطة يستأثر بها السفـير ابن عثمان،
أُمنّي النفس بأن أجدها في األرشيف البريطاني... وبهـذا يكون تحقيق رحلة البدر
السـافـر... قد اكـتـمل. وهذا التـحـقيق هـو الذي أقدمـه ألكـاديمـية الـمملكـة المغـربيـة

اليوم بعنوان : «مالطة في رحلة السفير ابن عثمان»، معزّزا :
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- بدراسةٍ مقارنة للمدينة من خالل الرحلة.

- بنص الرحلة مع التعليقات.

- بمالحق تتضمن الوثائق والصور والخريطة...

وبعد هذا عليّ أن أقول كلمة قصيرة حول المخطوط الثالث البن عثمان وهو
(إحرار المعلّى والرقيب...)

هذا المخطوط أيضا وفقني الله لتحقيق القسم الخاص منه المتعلق بالقدس
والخليل وقــد نشـرته االيسـيـسكـو مـشكورة عـام (1418 = 1997)، وهو على جـانب
من األهمــيـة باعــتــبـاره شــهـادة ناطقــة، من ســفـيــر يقـوم بالـرحلة في رعــاية الدولة
العـثمـانية، أقـول شهـادة لما كـانت عليه المـدينتان المـقدسـتان عـام 1202 = 1788،
والمــدينتــان تسـتــعـدان للـتـحــوالت الخطيــرة التي عـرفــتــهـا المنـطقـة وخــاصـة بعــد
الضربات الموجعة التي ألحقها بالعثمانيين إمبراطور النمسا جوزيف الثاني الذي
ألحّ في مـعاهدته مـع العاهل المـغـربي الملك محـمـد الثالث عـام 1198 = 1784 على
أن ينص عـلى أنه أي االمــبـــراطور، ملك علـى أورشليم الـقــدس، أربع سنـوات قــبل
زيارة ابن عثـمان. قلت كلّ هذا ألثيـر االنتبـاه أيضا ألهمـية هذا العمل الـثالث البن
عـثمـان، وإذا ثنى الله ليَ الوساد كـما يقـولون، فسـأعكف على تحـقيق بقـية المـعلَّى

والرقيب.

بقي عليّ بعـد هذا أن أذكر لمـزيد اإلشادة بالسـفيـر ابن عثـمان أن له تأليـفًا
رابعـاً غـريبًـا فـي مـوضـوعـه، وقلمـا ينتـبـه إلـيـه الذين يصـبـون اهتـمـامـهـم فـقط على
جانب الرحالت المذكورة المعروفة بأسمـائها، ويتعلق األمر بموضوع يهمني كأحد

الذين يهتمون بالترجمة للدبلوماسيين المغاربة القدامى.

قام ابن عثمان برحلته التي عنونها بالبدر السافر إلى عددٍ من الجهات، كما
علمـنا، انطالقــا من مــالطة وانتــهـاءً بـنابولي وصــقليــة. وكــان في صـحــبــتـه ثـلّة من
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الرفـــاق الذين يـســاعـــدونه. وقـــد الحظ علـى بعض هؤالء الـرفــاق مـــا يُخـل بالعـــمل
الدبلوماسي الذي راحت من أجله البعثة، فتصدى النتقادهم واحداً واحداً وخاصة
عندمـا تناهى إلى علمه أن أحـدا منهم عزم على رفع تقـرير ضده إلى الـملك محـمد
الثـــالث. وقــد حـــمل هذا التـــأليف الـخــاتمـــة اسم : (خــرْق الـعــادات، في اخـــتــالف

الرعادات، لكتمان الشهادات، على قبض الرُّشى المعتادات).

كنَّا نعـرف أن أسلـوب ابن عـثـمـان أسلوب مـحـايد وديع مـريح، لـكنه في هذه
الصفـحات النقـدية، التي تصل إلى ثمـانين صفـحة... أصـبح غيـر ابن عثـمان الذي
نعـهده، مـمـا يفـسر تعـبـير الشـيخ داود أنه أي ابن عـثـمان، كـان «سليط اللسـان» !
وقد أعجبني هذا التناول منه ألنني اعتبرته تربية للذين يتهيأون للعمل بالخارج من
المـتـزمـتـيـن الذين يرسلون الكالم علـى عـواهنه، ويضـربون عن الطـعـام المـقـدّم في
آنيـة الـفـضـة وهم ضــيـوف ! وينتـقــدون عليـه مــصـافـحــة األمـيـرة مـاري كــارولين !
ويمـتنعون من الجلوس على الـمقـاعد من حـرير ! والذين يتمـارضون حـتى ال يؤدوا
واجـبـهم إال إذا تقـاضـوا أجـورا إضـافـيـة اعـتـبـرها ابن عـثـمـان من الرّشي التي ال

تليق بالموظفين وهم يؤدون واجبهم !

لقد سأل أحدهم عبد الله بن عمر عن المُحْرِم في الحج يقتل البراغيث، فقال
للسائل : من أنت ؟ فـقال : شيعـي من الكوفة، فقال عـبد الله : تقتلون الحـسين بن

علي وتسألون عن دم البراغيث ؟! 

هذه ومضـة خاطفة عن السـفير ابن عثـمان الذي وجدتُ اسـمه في كل مكان
وعلى كـل كــتــاب، ابن عـــثــمــان الذي يـعــتــبــر عـندي «ظاهرة» يـنبــغي أن ندرســـهــا
بظروفـها مسـتفـيدين ممـا قاله عنه اإلسـبان والطليـان واألمريكان وآل عـثمـان، وما
حــررته كـذلـك تقـاريـر الدبلومــاسـيــين األجــانب : عن وفــرته المــعطرة، عن خنجــره
الفــضي، المطرّز بـخـيــوط الذهب واألحــجـار الـكريمــة، عن أناقــتـه في لـبـاســه، عن
أحــذيتـه النـاصـعــة... عن بسْط يده إظهــاراً - كـمــا يقــول - للقـوة والـرفـاهيــة، عن
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اتخـاذه للقـراطـيس التي تعـرف اليـوم ببطـاقـة الزيارة، عن مـجـاملتـه ومـكايسـتـه في
المــجـالس وليــاقـتــه في الحــديث، وعن قـولـه الشـعــر، وإتقـانه الـشطرنج حــتى لكان

ينادى عليه إلنقاذ المغلوبين وهم على أهبة االستسالم !

إن الذين كـانوا يتـحـدثون إليـه ويعـرفـون عن ظرْفـه وكـيـاسـتـه واطالعـه كـانوا
يقـدّمـون لـنا شـخـصـيـة تـسـتـحق وحـدها أن تـكون نمـوذجـا للدبـلومـاسـيـة المــغـربيـة

األصيلة.

لقــد كــان من جلســاء الكاتـب البــولوني الشــهــيــر جـاك بوطـوسْكي الذي قــال
كلمتـه الجميلة - وهو يفتح عـيونه ذات صباح عـلى جمال مدينة تطوان، كلمـته التي
تقول : مـا قيمةُ أجـمل منظرٍ في الدنيا إذا لم نجد بجـانبنا من نقول له : هذا منظر

جميل !

لعل ابن عثـمان استـوحى من حكمة بوطوسكي فـسجل مـذكراته على أمل أن
يجد بجانبه من يقول له هذا كالم جميل !
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أصبح نعت البحـر المتوسط بالبحيرة جـاريا على األلسنة تماما كنعت الكرة
األرضـيـة بالقريـة، وقد نشـأ هذا بسـبب مـا كـشف عنه العلم من قـيـاسـات فضـائيـة
ومسـافات كـونية مذهلـة، ويخيل إلي أن نعت البـحر المتـوسط بالبحـيرة على سـبيل
التـصغـيـر قد يـحجب عن غـيـر العارفـين عظمـة هذا البـحر الكـبيـر الذي كـان مركـز
العـالم القـديم، فعلى سـواحل هذا البـحـر ظهرت الديانـات والحضـارات والثـقافـات،
وفوق مـياهه وضـفافه جـرت المواجهـات بين قدمـاء المصريين والحـثيـين والرومان
والقرطاجنيـين والمسلمين والمسـيحيين واألسـبان واألتراك. وهو - إلى هذا وذاك
- مـهد الفـالحة وصناعـاتهـا والغراسـة وتقنيـاتها، وأهل هذا الـبحـر هم أهل الخبـز
والتـين والعنب والزيتـون وغيـر هذا مـمـا هو مفـصل في األطروحـة المـشهـورة التي
أنجـزها المـؤرخ فـرناند بروديل منذ نصف قـرن تقـريبـا وعنوانهـا البـحر المـتـوسط

والعالم المتوسطي في عهد فليب الثاني.
لقـد سـمي البـحـر المـتوسط هـكذا ألنه - حـسب عـبارة الجـغـرافي المـصـري
جـمـال حـمـدان - يتـوسط اسـمـا وفـعـال العـالم القـديم، وهذه التـسـمـيـة قـديمـة فـقـد
وردت مرارا عند الجغرافي األندلسي والمؤرخ أحـمد الرازي، ومنها قوله : «البحر
المـتـوسط... وهو البـحر الـمسـمى ببـحـر تيـران ومـعناه الذي يشق دائرة األرض».
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.Mare Terrenum ومن الواضح أن قوله بحـر تيـران هو تعريـب للتعـبيـر الالتيـنـي
أمـا نعت هذا البحـر باألبيض فـقد اسـتعـمله األتراك على سـبيل المـقـابلة بينه وبين
البحـر األسود، ثم تولد مـما تقدم اسـتعمـال البحـر األبيض المتوسط. ولـعل الشيخ
رفـاعــة طهطاوي هو أول من ورد عنده هـذا االسـتـعـمــال وذلك في كـتـابه «تـخليص
اإلبريز في تلخـيص باريز» (ط. القـاهرة 1848، ص 28) ثم شـاع هذا االسـتعـمـال
من بعده. ولهذا البـحر عند الجغرافيـين العرب أسماء عديدة، يقول ياقـوت الحموي
في «مـعجم الـبلدان» : «وعلى هذا فبـحـر األندلس وبحـر المغـرب وبحـر اإلسكندرية

وبحر الشام وبحر القسطنطينية وبحر اإلفرنج وبحر الروم جميعه واحد».

وهي أسـمـاء تدل على أن جـمـيع البلدان المـذكـورة مـشـتـركـة في هذا البـحـر
وأنه ليس خـاصـا بـبـعـضـهـا دون بعض، ولهـذا نرى من الغــريب أن نقـرأ في دائرة
المعـارف اإلسالمية أن بحـر الروم لم يكن أبدا بحرا للمسلمـين ولو في أوج قُوّتهم
وأنهم لم يسـيطروا أبدا على شـواطئه الشـماليـة وأن العـثمـانيين وحـدهم هم الذين
بسطوا سـلطانهم علـى سـواحل هـذا الذي سـمّــوه البــحـر األبـيض من اليــونان إلى
الجــزائر، ونجــد شــبــه هذا الكالم عند أنـدري مـيـكل الذي يقــول : «على الضــفــاف
الجنوبيـة للمـتـوسط كـان اإلسـالم يشـعـر أنه في داره تمـامـا وكـان يشـعـر دون ذلك
وهو فـوق ميـاه هذه الضـفـاف، أما عـلى الضفـاف الشـمـالية فلم يـشعـر مطلقـا بأنه

في داره».

نسـتغـرب هذا ألنه من الوجهـة التاريـخيـة يبدو غـير دقـيق، فاإلسـالم كمـا هو
معروف قد استقر زمنا غير قليل في جـهات من شمال المتوسط وفي معظم الجزر
المـوجودة فـيـه مـثل أقريطـش وقبـرص وقُـرْسيـقـة وسَـرْدينية ورودِس ومـالْطة وجـزر

البَليار مَيورْقه ومنورْمة ويابِسة.

وقد ظلت األساطيل اإلسالمية تمخر عباب هذا البحر زمنا غير قصير وكان
لها التفوق فيه.



107 صصصصوووورررر    تتتتااااررررييييخخخخييييةةةة    ممممنننن    ااااللللتتتتععععااااييييشششش    ووووااااللللتتتتححححااااوووورررر    ببببيييينننن    سسسسككككاااانننن    ضضضضففففتتتتيييي    ااااللللببببححححرررر    ااااللللممممتتتتووووسسسسطططط

إال عـلى غـــــــرر والـبــــــر لـلعـــــــرب البحر للروم ال تجري السفين به

وقــد ألم ابن خلدون في مــقــدمـتــه بتــاريخ هذا البــحـر إلـى وقـتــه بكل إيجــار
وإنصـاف فـأشـار إلى مـهـارة الروم واالفـرنج والقـوط في ركـوبه، وإلى تـغلبـهم على
سواحل عدوته الجنوبيـة، وفصل القول بعد هذا في تغير الحـال بعد ظهور اإلسالم
ونص على غلبـة المسلمين عـلى هذا البحر من جـميع جـوانبه وصولتـهم وسلطانهم
فيه حتى إنه كـما يقول : «لم يكن لألمم النصرانية قِبلٌ بأسـاطيلهم». ثم ختم كالمه
بتقرير تراجع قـوة المسلمين وتنامي قوة المـسيحيين فـقال : «ورجع النصارى في
البـحـر إلى ديدنهم المـعـروف من الـدربة فـيـه والمـران عليـه والبـصـر بأحـواله وغلب

األمم في لجته وعلى أعواده وصار المسلمون فيه كاألجانب».

ونحن نجد مـصداق هذه العـبارة األخيـرة من كالم ابن خلدون في الحـوليات
التاريخية واألدبيات العربية من أشعار وغيرها كقول الشاعر أبي العرب الصقلي:

وهكذا احتكر الروم النقل البحري وأخذت مراكب أهل جنوة والبندقية وبيزا
زمـام المــبـادرة في البـحـر الـمـتـوسط، وصـارت مـراكـب الجنويين على الـخـصـوص
تمـخر عـبـاب هذا البحـر وتتـردد على مـراسي األندلس والمغـرب ومنهـا سـبتـة التي
كـان للجنويين بهـا فنادق لخزن سـلعهم، وكـانوا يحـملون منها الحـجـاج مع حجـاج
آخـرين، وقد سـافـر ابن جـبيـر األندلسي في مـركب للروم الجنـويين أقلع من سـبتـة
إلى اإلسكندرية ظهـر يوم الخـمـيس التـاسع والعشـرين من شـهـر شوال عـام ثمـان
وسبعين وخمسمائة. وسافـر بعده أبو مروان الباجي اإلشبيلي من سبتة مع بعض
أهلهـــا في مــركـب رومي يوم األربعـــاء لســبع خـلون من مــحـــرم عــام أربع وثـالثين
وسـتـمـائة. ومـمـا لـه داللة في هذا المـوضـوع أن ابن جـبـيـر رجع مـع مـركب يحـمل
حجاجا مـسلمين وحجاجا مسـيحيين أقلع من مرسى عكا قال : «وحـاز المسلمون
مـواضعـهم بانفـراد عن اإلفـرنج وصعـده من النصـارى المـعروفـين بالبلغـريين وهم
حـجاج بـيت المقـدس عـالم ال يحـصى كثـرة ينتـهي إلى أزيد من ألفي إنـسان» وقـد
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ورد في «المـعيـار» للونشـريسي أنه جرت الـعادة في تونس «بالسـفـر في البحـر في
مـراكب للنصـاري يكرونهـا للمـسلميـن من افريقـيـة إلى اإلسكندرية إلى ناحـيـة بالد

المغرب كذلك».

ومن المـعروف أنـه في هذا التاريخ كـانت الحـروب الصليـبـية وهي حـروب لم
تكن كلهـا تحـارب جـيـوش وتصـادم رجـال وتقـاطع شـعـوب وإنمـا كـان فـيـهـا أيضـا
تالقح األفكار وتناقل المعارف وتبادل المراسالت والسـفارات، وكانت مجاال للتأثر
والتأثير ومعـبرا من معابر انتقال الثقافـات والحضارات وقناة من قنوات التواصل

الذي كان طوعيا تارة وكرهيا تارة أخرى.

وقـد كـان انتـقـال المـعـارف اإلسـالمـيـة إلى أروبا بواسـطة األندلس وصـقليـة
والمـشرق خـالل الحروب الصليـبـية وغـيرها ذا أثر كـبيـر في النهـضة األروبيـة كمـا
هو مـعروف، وثمـة دراسـات متـخـصصـة ومنصـفة كـتـبت في هذا المـوضوع بلغـات
مـتــعـددة، وأشـيـر هـنا على سـبــيل المـثـال إلى أعــمـال صـديقـنا البـروفـســور خـوان

فرنيط.

وتشكل هذه الدراسات رصيدا ثقافيا وتاريخيا صالحا لتالقي شعوب ضفتي
البحر المتوسط وتمثل أساسا متينا لحوار حضاري بناء بين الذين يعيشون حوالي

هذا البحر.

وقـد دفـعــتني مـحـاضـرة الـرئيس اإليطالي في أكـاديـمـيـتنا أخـيــرا إلى تناول
موضوع التعايش في البحر المتوسط وأن أتذاكر وإياكم بعض صور التعايش في
البـحر المـتوسط خـالل العصـر الوسيط، وسـأبدأ بتـقديم صـور من التحـاور الديني
إذ فـيـه نجـد أول أصـداء التـعـايش بـين أهل الملل المـتـسـاكنيـن حـوالي المـتـوسط،
فمن المـعروف أن بلدان هذا البحـر عرفت في القديم صـورا من التحاور وال سيـما
في األندلس الـتي تعـايشت فــيـهـا األديان الســمـاوية وكـانـت أكـثـر البلـدان غنى في
التـحاور الديـني، وقد ظهـر فـيهـا هذا التـحـاور أو الجدال أول مـا ظهـر في النصف
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األول من القـرن الـثـالث الهـجــري (التـاسع المـيــالدي) واتسم بالعنف واالســتـفـزاز
والتــحــدي ألن التــعــايش بين المــسلمــين والـنصــارى كـان فـي عنفــوان أمـره ولـقلة

معرفة أحد الطرفين المتحاورين باآلخر.

أما الحـوار الذي يمكن أن نصـفه بأنه حـوار علمي وموضـوعي فقد ظـهر في
القرن الخامس الهـجري (الحادي عشـر الميالدي)، وكان أشهـر أعالم هذا الحوار
هو الفـقـيـه أبو مـحـمـد ابن حـزم، فـقـد حـاور الـيـهـود والنصـارى في عـدد من كـتـبـه
ورسـائله ولم يفتـه وهو في قـرطبة أن يـرد على كالم صـادر من أبعـد نقطة عنه هي
القـسطنطينـية، وأشـيـر هنـا إلى قـصيـدته فـي الرد على شـاعـر نقـفـور ملك بيـزنطة.
ولكتابة ابن حزم الشمولية في هذا الميدان اعتـبره عدد من الباحثين مؤسسا لعلم

األديان المقارن.

وألبي الوليــد البـاجـي مـعـاصــر ابن حـزم باع طـويل في الجـدل الـديني، وهو
اليقل عن ابـن حـزم في هذا المــجـال بل إنه تفــوق عليـه في منـاظرة جـرت بينهــمـا،
ولشــهــرتـه في المنـاظرة ومــهــارته في الـجــدل دعــاه المــقــتـــدر بالله ابن هـود أمــيــر
،Cluny سرقـسطة إلى أن يجيب على رسالة راهب فرنـسي لعله كان من دير كلوني
وقد بدا لي أن أشير هنا إلى هذه الرسالة - التي نشـرت مع جوابها عدة مرات -
باعتبـارها صورة من صور الحوار الديني بين جـهتين متـقاربتين من جهـات البحر
المـتـوسط همـا جنوب فـرنسـا والثـغـر األندلـسي، وقـد اسـتعـمـلت كلمـة الحـوار على
سبـيل التجوز وإال فإن األمـر يتعلق بلون من ألوان التبـشير. فرسـالة الراهب تدعو
األمـير المـسلم إلى الخـروج من دينه والدخول في الدين الـمسـيحي كـما أن جـواب
الباجي هو دعوة مضادة تدعو الراهب إلى التخلي عن دينه والدخول في اإلسالم.

جـاء في ختـام رسـالة الراهب الفـرنسي مـا يلي : «ونحن نضـرع إلى سيـدنا
يســوع المــســـيح أن يتــولى رعــايتـك ويتكفل ســالمــتـك ويهــديك إلى ديـنه المــقــدس

ويسعدك باإليمان الصحيح به».
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وجـاء في جواب الفـقـيه البـاجي : «فاعـتـبر أيهـا الراهب ضـعف ما أنت عليـه
وفـضل ما ندعـوك إليـه، فعـسى أن يوفـقك الله ويهـديك فتـصـير بعـلم الله بكونك من
جملتـنا وفيئـتك إلى ملتنا، فقـد بلغنا من إرادتك للخـير ورغبـتك فيـها وحرصـك عليه
ما حـرصنا به على إرشادك وهدايتك ورجونا سـرعة انقيـادك وإنابتك». وتكرر مثل
هذه الدعوة المضـادة في جواب الباجي وكأنه أراد بذلك أن يبـعث اليأس في نفس
الراهب الذي تكررت على األمـيـر رسائله ووسـائله وكان - لطـمعـه في استـمالتـه -
يخاطبـه باألميـر العزيز والملك الشـريف والصديق الحـبيب ويتودد إليـه بالثناء على
أمره الرفـيع وبصيرتـه النافذة وأخالقـه النبيلة. وممـا جاء في صـدر رسالة الراهب
الفـرنسي قـوله : «وإنك قد رأيـت كتـابنا إليك الذي راجـعت عليـه مـراجعـة نبـيلة على
حـسب نظـر أهل الدنيـا ولم تكن بـحـسب مطلوبنا مـن المـراجـعـة الروحـيــة». ومـعنى
هذا أن جـواب الـمـقـتــدر المـشــار إليـه كـان جــوابا دبلومــاسـيـا رقــيـقـا، ولعـله أطمع
الراهب في اسـتـمـالتـه فكرر المـحاولـة. ولكننا مع هذا نتـسـاءل عن السـر في توجّـه
هذا الراهــب الفــرنسي إلى المــقــتــدر بالله دون غــيــره من ملوك الطوائـف ! هل هو
قـربه الجـغـرافي من الراهب المـتكرر ؟ هل هو تسـامح أو مـيل مـا عـرفـه به ؟ أم أن
األمــر اليعــدو أن يكون أسلوبا مـن أسـالـيب االسـتــقطـاب الديني والســيــاسي الذي

لدينا منه حاالت متعددة في األندلس وغيرها من بلدان البحر المتوسط ؟

إن هذا العـرض ال يتــسع لتـحليل المـضــمـون في النصـين المــذكـورين، فـهـو
مـضمـون غني والسـيمـا جـواب الفقـيـه الباجي. ثم إن غـرضي في هذا العـرض هو
اإلشارة إلى مادة الجـدل الديني القديم في ضفاف البحر المـتوسط وليس الدخول

في تفاصيل هذ الجدل.

أنتـقل بعد هذا إلى مـحاولة ثانـية من مـحاوالت الحـوار الذي دار في البلدان
الســاحـليــة للبـــحـر المــتـــوسـط، وقــد وقــعــت هـذه الـمــحــاولـة فــي القـرن الـســابع
الهـجـري (ق. 13م) بين الصـوفي أبي الـحسـن الحـرالي البـجـائي المـرسي األصل
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(ت. 637 هـ 1239) وأســقف طركـــونة، فــقــد حــدث أن بعض أقــارب الـحــرالي هذا
أُسروا وحُـملوا إلى طركونة حيث أصبـحوا في قبـضة األسقف المذكـور، فكتب إليه
الحرالي رسالة تعتبر نموذجا لسـعة األفق وروح التسامح واحترام األديان والرغبة
في حوار يدعـو إلى التآخي والمحـبة بين الناس أجمعـين. وقد بدأ الحرالي رسـالته
بتـــقـــدير أن اللـه خلق البـــشـــر كلهـم من نفـس واحــدة وبـرأ أبدانهم مـن أديم أرض
واحـدة فهم في الحـقيـقة ذوو رحم واحـدة وأنهم لو تعـارفوا حق المـعرفـة لما وقـعت
بينهم الحـروب ؛ ثم توسل الحرالي في رسـالته بما يتـوسل به الراغبـون في السالم
اليوم وهو أن أهل الديانات الثالث هم بنو إبراهيم، فقد جعله الله أبا جامعا ليكون
أولى باجتـماعهم وتعـاطف بعضهم على بعض وائتـالف بعضهم ببـعض. ثم يضيف
الحرالي قـائال : «ولكنهم مع األسف لم تزدهم أسباب األلفـة إال افتراقـا. ولم يجعل
منهـم توثيق الرحم إال شــتــاتا وشــقــاقــا ونفــاقـا» وقــد اســتــثنى «آحــاداً من أفــراد
الفــضـالء، وأكــابر الحكمــاء، الذين قــضـوا حق الرحم والـصلة وتحــقـقــوا بروح الله
فـتصـافـوا وتواصلوا في القـرب والبـعاد، وخلـصوا من نكر الـتبـاغض والعناد» وقـد
عـدّ الحـرالي نـفـسـه أحـد هؤالء اآلحـاد الذين وجـب األخـذ عندهم بسنة المــتـحـابين
والمعذرة لخلق الله أجمعين «وهي الحكمـة الفاضلة التي أسسها حكم اإلنجيل ولم
يحـــافـظ عليــــهـــا إال القلـيل». ومن الـغـــريب أن األســـقـف لم يعـــجــــبـــه هذا الخـطاب
المـتـسامح الـذي ينوه كمـا رأينا بالحـكمة الفـاضلة التـي أسسـهـا اإلنجـيل واعتـبـره
خطابـا خـارجــا عن أحكام الـشـرائع، وبـدال من أن يجــيب عليــه وجــهـه إلى سـلطان
إفـريقـيـة أبي زكـرياء الـحـفـصي وكـأنه أراد بذلك أن يشكوه إلى الـسلطان المـذكـور
الذي أمر بـنفي الحرالي من مـملكته ولو أن أسـقف طركونة أجـاب على خطاب هذا
الصوفي الـعالم مثلمـا أجاب الفـقيـه الباجي على خطاب الراهب الفـرنسي لكان في

ذلك إغناء ألدبيات الحوار الديني.

وقد ذكر المـصدر الذي أورد هذه الحادثة أن األسقف أطلـق بعد ذلك سراح
أقـارب الـحـرالي وعــزا صـاحب الـمـصــدر ذلك إلى بركـتــه. ولم يذكــر هذا المــصـدر



ممممححححممممدددد    ببببننننششششررررييييففففةةةة112

سبب وقـوع هؤالء في األسر ولكننا نعـرف أن الفترة كـانت فترة حـرب وأن مراكب
المـسلمـين الجـالين عن شرق األنـدلس وقتـئـذ كـانت تعتـرضـهـا مراكب األرغـونيـين
وغـيـرهم كـمــا أن مـراكب هؤالء كـانت تتـعــرض هي كـذلك للمـهـاجـمــة من المـراكب

المغربية وغيرها.

إن أمــثلة الـجــدل الديني في األنـدلس عــديدة وســأكــتــفي هنـا باإلشــارة إلى
بعضهـا، فمنها رسالة الفـقيه القرطبي عـبد الملك بن مسرة التي عنوانهـا : «ميزان
الصدق، المفرق بين أهـل الباطل والحق» وقد ردَّ فيها على رسالة ألسـاقفة طليطلة
كتبها عنهم كاتب نصراني مستعرب يدعى عبد الرحمن بن غصن، وفي هذا القرن
السادس الهجري (ق 12م) احتد هذا الجدل الديني بين عالم قرطبي هو أحمد بن
عـبد الصـمد الخـزرجي الذي كان أسـيرا في طليطـلة - وبين بعض القسـيسـين في
هذه المــدينـة. وقـد وصـل إلينا كــتــاب هذا الفــقــيـه الـذي عنوانه : «مــقــامع هامــات
الصلـبــان، ورواتع ريـاض اإليمــان»، وتوجـــد منهـــا طبــعـــتــان وفي الـقــرن الســـابع
الهجري على ما يبدو (ق 13م) ألف فقيـه قرطبي آخر كتابا في الموضـوع سماه :

«اإلعالم، بما في دين النصارى من الفساد واألوهام» وهو مطبوع أيضا.

والكتابان مـعا من اآلثار التي جاءت في سيـاق ما يعرف بحركـة االسترداد،
ولهذا نجدهما منذ العنوان يتسمان بالجفاف والجفاء.

وفي القـرن السابع أيضـا كانت مـجادلـة طريفة في شـرق األندلس بين أديب
مؤرّخ هو ابن رشيق المـرسي وراهب مستعرب يظن أنه ريمـوندو مرتين، وأبرز ما
في هذه المـجـادلة هو تمكن هذا الراهب من البـالغـة العربيـة تمكنا بدا عـلى سبـيل

المثال في معرفته الدقيقة بمقامات الحريري.

ومن األمثـلة األخيرة فـي هذا الموضـوع أيضا كتـاب «تحفـة األريب في الرد
على أهل الصلـيب» لعـبد الـله التـرجمـان، وكـتـاب عـبـد الحق اإلسـالمي في مـجـادلة
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أحـبار اليـهـود وكتـاب المـورسكي أفوقـاي الذي عنوانه : «ناصـر الدين، على القـوم
الكافرين». ويجمع بين هذه الكتب أنها تنتقد من الداخل ألن أصحابها انتقلوا من

دينهم إلى دين آخر.

إن المـــفــروض فـي الحـــوار الديني مـن الجـــانب اإلســالمـي مــثـــال أن يلتـــزم
وَالَ تُجَـادِلُوا أَهْلَ المـحــاور أو المـجــادل بآداب منهـا مــا ورد في القـرآن كــاآلية :̊ 
أدْعُ إلى سَـبِـيلِ رَبِّكَ بِالحِـكْمَـةِ والمَـوْعِظَةِ الكِتَـابِ إِالَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْـسَنُ˝. واآلية :̊ 

الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالتِي هِيَ أَحْسَن̋.

لكن هذا الـحـوار الذي أشــرنا إلى بعض أمــثلتـه لم يـكن يؤدي إلى التــقـارب
ألن ظروف ذلك الزمن لم تكن تساعد على التقارب.

وكــمـــا هو مــعـــروف فــقــد بـدأ منذ سنوات حـــوار جــديد بـين المــســـيــحــيـــين
والمـسلمـين وهو حـوار يبشـر بالتـقـارب وال سـيمـا إذا قـام على األسس الصـحـيحـة
والمــبــادئ السـليــمــة التي نجـــدها في كــتــاب صــادر عن الفــاتـيكان عنوانـه : «دليل
الحوار بين المسلمين والمسيحيين»، وممـا جاء فيه : «إننا حين نخص المسيحيين
بخطابـنا فـإنمــا نرغب في أن تحــفـز قـراءتـه إلى تهـذيب شــعـورنا باالحــتـرام للعــالم
اإلسـالمي، وبهـذه الطريـقـة نسـتطيع أن نعـدّ أنفـسنا لـلدخـول في حـوار حـقـيـقي مع
المـسلمـيـن حـين نخلص للحـقـيــقـة ونتـجـرد من األنانيـة». ومـمـا جـاء فـي هذا الدليل
أيضــا : «علينا أن نـعـتــرف بالمظالم الـتي ارتكبت في الـمـاضي وعلـينا أن نتــخلص

من أسوأ مشاعر تحيزنا وعلينا أن نذكر فكرة المسلمين عن المسيحية».

أنتـقل بـعـد هذا إلى إلقـاء نظرة عـلى نمـاذج أخـرى من التـعــايش في حـوض
البـحـر المـتـوسط وذلك من خـالل التـالقـي الحـضـاري والتـواصل الثـقـافي وسـأمـثل
بحـالة الشـريف اإلدريسي الجـغـرافي والملك فـردريك الصـقلي أيضـا وحـالة العـالم

الرقوطي مع الفونسو الحكيم.
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فـاألول - وهـو الشـريف اإلدريسـي - يمـثل حــالة شـبــيـهـة بـمـا يعـرف الـيـوم
بهجـرة األدمغة وكانت نادرة في الـزمن القديم ولهذا فهي حـالة سابقة ألوانهـا. لقد
كـتـب الشيء الكثـيــر عن الشــريف اإلدريسي وآثاره الجــغـرافـيــة والذي يعنيـنا منه
اآلن هو حـالة التـعايش الفـريدة بينه كـعـالم مسلم مـن جنوب المتـوسط وبين حـاكم
مـسيـحي من شمـال المـتوسط، وقـد ضرب كـال الرجلين مـثال شـروداً في التسـامح

وسعة األفق واحترام اآلخر واإلعجاب بالتميز مهما يكن دين صاحبه وجنسه.
ولعل بعض الذين يقرأون ديباجة كتاب «نزهة المـشتاق» يعجبون من إطناب
اإلدريسي في تبـجـيل الملك روجـار، وهو إطناب في التـبـجيل يتـجـاوز حـدود عالقـة
مــسـلم بملـك نصــراني. ونـجــد نفس اإلطـناب واإلعــجـــاب عند كـــالمــه على جـــزيرة
صقليـة، وربما اعتـبرنا هذا شـيئا طبـيعيـا من مؤلف يؤلف كتـابا لولي نعمـته، ولكن
الشيء الذي ال يفـهمـه المسلم هو كـالم اإلدريسي عن بلدان إفـريقيـة (تونس) التي
غزاها روجار كقوله عن جربة : «افتتحها الملك المعظم روجار بأسطول بعثه إليها
وذلك في آخـر سنة تسع وعـشـرين وخـمـسـمـائة ثم اسـتـمـر من بقي فـيـهـا إلى سنة
548هـ ثم نافـقـوا وخرجـوا عن طاعـة الملك المـعظم روجار فـغـزاهم في هذه السنة
باألسطول فـاستـفـتحـها ثانيـة» فكأن اإلدريسي هنا يواخـذ أهل دينه ويوبخـهم على
دفـاعـهم عن بلدهـم ويريد منهم أن يبـقـوا تحت حكـم األجنبي. وقـد كـان في وسـعـه
االقتـصار على الوصـف الجغرافي لـجربة والمـهدية وغيـرهما من البـلدان التونسـية
دون اإلشــارة إلى غــزو روجــار لهــا، وبذلك األسلوب الذي يـدل على تحــبــيــذه لذلك
الغزو ونظن أنه قـد يكون انتقـد بسبب هذا، وقد فـسر المسـتعرب اإلسـباني بونس
بويجس سكوت أصحاب كتب التراجم األندلسية والمغربية بأنهم يعتبرونه مرتدا.
والواقع أن صـالح الدين الصفـدي (8هـ/14م) ترجم لإلدريسي في مـعـجمـه
الكبــيـر المــعـروف بـ«الـوافي بالوفــيـات» ولكنهــا ترجــمـة مـحــدودة كل مــا فـيــهـا أن
اإلدريسي نشأ في أصحاب روجار وصنف له الكتـاب المعروف بالكتاب الرجاري،
بل إن الصــفــدي تـرجم لروجــار نفــســه وهـي ترجــمــة أوسع من ترجـــمــة الشــريف
اإلدريسي، وقـد ذكـر في ضـمنهـا تـرجـمة غـليـالم ولد روجـار وأورد شـعـرا للشـاعـر



115 صصصصوووورررر    تتتتااااررررييييخخخخييييةةةة    ممممنننن    ااااللللتتتتععععااااييييشششش    ووووااااللللتتتتححححااااوووورررر    ببببيييينننن    سسسسككككاااانننن    ضضضضففففتتتتيييي    ااااللللببببححححرررر    ااااللللممممتتتتووووسسسسطططط

المــصـري ابن قــالقس األسكندري فـي مـدح غليــالم هذا ثم ذكــر الصــفـدي غليــالم
الثـاني الذي جـرت بينه وبين السـلطان الكامل األيوبي. ومـهـمـا يكن األمـر فلم يكن
اإلدريسي وابن قــالقس الوحــيـدين الـذين مـدحــا روجـار وولده فــقـد أشــار العـمــاد
األصـفـهـاني في «الخـريدة» إلى عـدد من مـدائح شـعـراء مـسلمـين آخـرين في ملوك
صـقليـة النـورمـانيـين ولكنه كـان يصــرح بعـدم قـبـوله، ومـثل العـمـاد فـي نظرته هذه
الرحـالة ابن جـبـيـر (580هـ/1184) فـهـو وإن اعـتـرف بتـسـامح ملك صـقـليـة غليـالم
وأشـاد بحـسن سـيـرته واعـتـمـاده على المـسلمـين في تدبـير مـمـلكتـه إال أنه لم يكن
راضيا عن ذلك التعـايش المغشوش وكان خائفا على ذوبان المـسلمين واندماجهم
في غــيــرهم طوعــا أو كــرها، ومن المــعــروف أنه لم يكـن في ذلك الزمن ضــمــانات

بحقوق األقليات في العبادات أو التزامات حقيقية للوفاء بها.

وقد حـدث فعال ما تخـوّف منه ابن جبيـر إذ جاءت بعد زمن من رحلته مـوجة
من التــعـصب قــضت شـيــئـا فــشـيـئــا على ذلك التــسـامح الـمـوقت. إن مــا يمكن أن
نســمــيـه تجــوزا بهــجــرة األدمــغـة أو الكـفـاءات إلى هـذه الضــفـة أو تلـك كـان أمــرا
موجودا في ذلك الزمان لكنه لم يكن أمرا عاديا كما هو الشأن في وقتنا الحاضر.

وكـمـا هاجـر الشـريف اإلدريسي إلى بالط النورمـان في صـقليـة هاجـر قـائد
البـحـر في صـقليـة الـذي كـان يدعى بالقـائد بطرس إلى الـمـوحـدين فـتلقـوه بحـفـاوة
وولّوه قــيــادة األسـاطيـل وأصـبح يـعـرف بأبـي العـبــاس أحــمـد الـصـقلـي، وأخـبــاره
مذكـورة في الحوليـات التاريخـية، ومـمن رحل من صقليـة النورمانـية إلى المـوحدية
أيضا في مراكش الطبيب أبو إسحاق إبراهـيم ابن الحجر الذي كان طبيب البالط
الموحـدي في عهـد المستنصـر ومن بعده، وهو من أسـرة الحجر زعـماء المـسلمين

بِصقلية في عهد النرمان.

وقـد هاجـرت جـالية كـبـيـرة من صـقليـة إلى المـغـرب في هذا العـهـد واستـقـر
هؤالء الصـقليـون في سـبـتة وفـاس ومـراكش وغـيرهـا وما يزالون يـحملـون نسبـتـهم

الصقلية إلى يومنا هذا.
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ومن صور التـواصل أيضا بين بالط النورمـان في صقلية والعـالم اإلسالمي
تلك المــســائل التي يعــرف بعــضـهــا بالمــســائل الصــقليــة ويعـرف بعــضــهـا اآلخــر
بالمسائل االنـبرورية أي االمبراطورية فأمـا المسائل الصقليـة فهي مسائل فلسـفية
وجههـا فردريك الثاني ملك صقلية إلـى مصر والشام والعراق واليـمن، ولما رجعت
إليــه أجـوبـة علمــاء هذه البلدان لم يـجـد فــيــهـا مــا يطلبــه فــسـأل عن بـالد المـغــرب
واألندلس فقيل له إن بسبتـة رجال يعرف بابن سبعين (614-669 هـ) فبعث سفيرا
إلى الخليـفــة الرشـيـد المـوحـدي (630-640 هـ) فكتب إلـى عـامله بسـبـتـة يأمـره أن
يطلب من ابن سـبعين الجـواب على األسئلة، وهي أسـئلة تتصل بفلسـفة المـشائين
التي يعــتـبــر ابن سـبــعـين مـن المـمــثلين لهــا، وقـد وصلت إلـينا هذه الرســائل التي
توجـد مطبــوعـة وهي تدور حـول قـدم العــالم وخلود الروح وغـيـر ذلك، وتعــتـبـر هذه
المسائل الصقلية من أبرز عالمات التواصل الحضاري الذي كان بين النورمانيين
في صـقليـة والمـوحـدين، وذلك منذ الصلح الذي تم بعـد مـدة من تحـرير المـوحـدين
للمهدية وغيرها من أيدي النورمانيين وبعـد إرجاع السفينة المغربية التي تعرضت
لقرصنة هؤالء وكانت تقل بنت الخليفة يوسف بـن عبد المومن زوج األمير أبي زيد

عبد الرحمن والي تونس.

وأشـيـر عـلى هامش هذا التـواصـل الذي تم بين جـهــتـين في المـتــوسط على
عــهـــد الرشـــيــد إلى تـواصل آخــر كـــان بين الـبــابا إنـوسنت والخـليــفـــة المـــرتضى
المــوحــدي وتمــثل في تـبـادل الـمــراسـالت، ومـنهــا واحــدة منشــورة تعــتــبــر آية في
التـسامح والتـفـاهم، وهذه المراسـلة المؤرخـة في 648 هـ 1250م تتـعلق بما ينبـغي
أن يكون عليـه رجـال الدين الـمسـيـحـيـون الذين يعـينـون للعـمل في بالد المـوحـدين.
ومـما جـاء في رسـالة المـرتضى : «ومـتى سنح لكم أسـعدكم الـله تعالى بـتقـواه أن
توجهوا لهؤالء النصارى المستـخدمين ببالد الموحدين أعزهم الله من ترونه برسم
مـا يصـلحـهم في ديـنهم ويجـريهـم على مـعـتــاد قـوانينـهم فـتـخــيـروه من أهل الـعـقل

الراجح والسمت الحسن».
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وأمـا المـسـائل االمـبـراطورية فـهي سبـع مسـائل وجـهـهـا فـردريك أيضـا إلى
السلطان الـكامل األيوبي ثالث منهـا تتـعـلق بعلم المناظر، وقـد أجـاب عـنهـا الفـقـيـه
الحنفـي علم الدين قــيـصــر األسـفــوني (574-649 هـ 1178-1251م) ووفـد بجــوابه
على االمبـراطور مبعـوثا من الملك الكامل، وقد كان الفـقيه المـذكور عالما رياضـيا
ومــهندسـا بـارعـا، وفي «الوافـي بالوفـيــات» أن القــاضي المـؤرخ جــمــال الدين ابن
واصل أجـاب كـذلك عن هذه المـسائل لمـا توجّـه في سـفـارة إلى االمبـراطور قـال :

«وهي مشهورة تعرف بالمسائل األنبرورية».

لقـد وقـفنـا طويال شـيـئـا مـا عند الواجــهـة الصـقليـة أو اإليطاليــة ألن ملوكـهـا
النورمـان أو بعضـهم رحـبوا بالتـعـايش بين المـسلمين والنصـارى وأبدوا اهتـمامـا
كبيـرا بالثقافة والحضارة العـربية على حين تركز اهتمـام أهل أرغون وجنوه وبيزة
والبندقـية وغيـرها من المراكـز الواقعة فـي شمال المـتوسط على التـعامل التـجاري
النشـيط مع جنوب المتـوسط ولو أن هذا التـعامل كـان يتعـرض بين الحين والحـين
لبعض المشكالت التي كـانت موضوعا لمراسالت وسفـارات كما يظهر من الوثائق
المحفـوظة في أرشيفات دول البـحر المتوسط التي تـعتبر من أغنى األرشـيفات في

العالم.

أود أن أضيف إلى مـا ذكرته من حـاالت التعـايش في البحـر المتـوسط حالة
جديرة باالهتـمام وهي المـتمثلة فـيما قـام به الفونسـو الحكيم في مرسيـة وطليطلة،
وسأقف فقط عند محاولة التعايش بين أهل األديان عند استيالئه على مرسية فإنه
أبقى على من كـان من المسلميـن واليهود وبنى مـدرسة ليـقرأوا فيـها جمـيعـا وعين
على رأسـها عـالمـا مـسلما من أهل مـرسـيـة هو أبو بكر محـمـد بن أحـمد الرقـوطي
وقد اختـاره لتفوقه في العلوم العـقلية وإتقانه للغات األجنبيـة، قال ابن الخطيب في
ترجـمـتــه : «كـان آية الله في المـعــرفـة باأللسن يقـرئ األمـم بالسنتـهم فنـونهم التي
يرغـــبــون في تـعلمــهـــا». وقــد حكـى عنه حكـاية طريفـــة وقــعت بـينه وبيـن الفــونـســو
الحكيم، فـقـد قـال هذا للرقـوطي : لو تـنصّـرت لكان لك عندي كـذا وكـذا وكنت كـذا
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يا ابـن نهـــيـــا رأسـي على ثـقـــيل
يـ ادع غـــــيــــري إلـى عــــبـــــادة ربـَّ

واحــتــمـــال الرؤوس خطب جـليل
ن فــــــإني بـواحــــــد مـــــشــــــغــــــول

وكـذا فـأجـابـه الرقـوطي بمـا أقنعــه، ولمـا خـرج من عنده قـال ألصــحـابه : «أنا اآلن
أعبـد واحداً فكيف حالي لو كنت أعـبد ثالثة كمـا أراد مني» وهو جواب ال يخلو من

التندّر، ولعله استوحاه من قول الشاعر األعمى بشار بن برد مخاطبا بعضهم :

ولعلّ من المــفـيـد في آخــر هذا الحـديث أن أشـيــر إلى شـخـصــين من جنوب
البـحـر المـتوسـط كان لهـمـا دور في التـواصل مع شـمـال المـتـوسط ولو أنه تواصل
كــان بغــيــر إرادتهــمـا، وأعـني بهــمــا الحــسن بن مــحـمــد الوزّان الـغـرنـاطي األصل
الفــاسي، الدار الـمــعـروف بـليــون اإلفــريقي (1500-1550م) وأبا عــبــد الله مــحـمــد

المعروف بابن خروف التونسي (ت. 966 هـ).

فاألول له شهرة عالمية وعلمية وال سـيما بكتابه الجغرافي المفيد والرائد في
وقــتـه وهو «وصـف إفـريقــيــا»، وقـد ذاعت شــهــرة بـ ليــونْ اليـوم بـسـبب الـحكاية أو

الرواية التي وضعها عنه أمين مَعْلوف.

كـان ليـون اإلفريقـي من أبناء الجـالية الـغرناطيـة التي لجـأت إلى مـدينة فـاس
بعـد سـقوط غـرناطة، وَأهلـته ثقـافـتـه وكـفاءته لـلعمل فـي بالط الوطّاسـيين، وقـد قـام
برحـالت عديدة في داخل المـغرب وبالد السـودان وذلك ألغراض تجـارية أحيـانا أو
في مـهمـات دبلومـاسيـة أحيـانا أخـرى صحـبة عـمّـه تارة ووحده تارة أخـرى، ثم إنه
حجّ وزار مـصر وتركـيـا وغيـرهمـا وركب البحـر المـتوسـط ليعـود إلى المـغرب فـوقع
في أسر القراصنة الذين طالما أسروا غيره من الحجاج في ذلك الزمان. ولمّا علم
القراصنة مكانتـه وثقافته قـدموه هدية إلى البابا ليـون العاشر، وقد كـان هذا البابا
مــولعـا بـالعلوم واآلداب والفنـون فـاســتـخــدم الوزّان - بعــد تنصــيــره - في تدريس
اللغـة الـعـربيـة والتـأليف فـي مـوضـوعـات اقـتـرحـهــا عليـه وكـان منهــا كـتـاب «وصف
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إفريقيا» الذي اعتمـد فيه الوزّان كثيرا على مشاهداته وذكرياته فجاء كـتابا متميزا
وترجم إلى لغـات أروبية عـديدة، والشك في أن الحسن الوزّان بتـآليفـه هذا وتآليـفه
األخــرى يمــثل حلـقــة من حلقــات التــواصل بيـن الشــرق والغــرب، وهو كــجــغــرافي
مـغـربي سـاقـتـه األقـدار إلى رومـا يذكّـرنا بسَلفـه الجـغـرافي اإلدريسي الذي سـاقـه
قــدره كــمــا رأينا إلى صــقـلّيــة، وكــال الرجلين كُــتـب لهــمــا أن يضــعــا لبنة فـي بناء

التواصل الثقافي بين شعوب البحر المتوسط.

وأمـا ابن خروف فـهـو أبو عبـد الله مـحـمد ابن خـروف التـونسي، كـان عالمـا
جليـال رحل من بلده تونس بنـية الحج ولقـاء العلمـاء في المـشـرق ولمـا كان راجـعـا
في البـــحــر المـــتــوسط أســـره القــراصـنة حــوالـي سنة 950هـ/1638م وباعــوه إلى
قـســيس هولندي كــان كـبـيــر المكانة هـو نيكوالس كلينـارس، وكـان في حـاجــة إلى
دراسـة اللغـة العربيـة فـوجد فـيـه بغـيتـه. وكـان ممـا درس عليـه كـتاب «المـفـصل في
النحــو» للزمــخـشـري وهـو من كـتب الـطبـقــة العليــا في النحــو. ويعـتــبـر هذا العــالم
األسيـر أستـاذا ألول مستـشرق. وقد قـامت بين ابن خروف وتلمـيذه وحامـيه عـالقة
مكيـنة تشــبـــه العــالقــة التـي رأيناها بـين اإلدريسي ورجــار والـرقــوطي والفـــونســو

الحكيم والوزان والبابا ليون العاشر.

وكــمـا تمكـن الوزان من العـودة إلـى دار اإلسـالم فــإن ابن خـروف تـمكن هو
أيضــا مـن الخــروج من ربقــة األســـر، فــقــد افــتــداه المـــريني أبو العـــبــاس أحــمــد
واسـتقـدمـه إلى مدينـة فاس حـيث كـان له أثر في إحيـاء بعض العلوم العـقليـة. ومن
الطريف أن القـسيس المـذكور الذي يدعو شـيخـه بصيـغة الملكيـة فيقـول عنه : ابن
خروفي لم يطق فراقـه فصحبه إلى مدينة فـاس لمتابعة األخذ عنه حتـى آخر ساعة

ولعله إنما قبل الفدية فيه عطفا عليه وتعظيما له.

إننا نعثـر عبر تاريخ البـحر المتوسط علـى حاالت متعـددة من األسرى الذين
كـان يسـتـفـاد من علمـهم وكـفـاءتهم وخـبـرتهم سـواء في المـمـالك النصـرانيـة أو في
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الممالك اإلسالمية وكانوا طوعا أو كـرها يغيرون أديانهم. وأما األسرى المساكين
الذين لم يكن لديهم علم وال فهم فإنهم كانوا يكلفون باألشغال الشاقة.

لقد كثر عدد األسرى في بلدان البحر المتوسط بسبب القرصنة التي سادت
البـحـر المـتـوسط والهـجـمـات الـمـخـتلفـة على الشـواطئ الجنـوبيـة منه والسـيـمـا في
الشمـال اإلفريقي خـصوصـا في القرن السـادس عشـر وما بعـده، ولهذا نجـد عددا
من الســفـارات تتـعلق بـمـوضـوع األسـرى، ومـن أشـهـرها بالـنسـبـة إلى المــغـرب -
سفارة الغسـاني وزير السلطان العلوي موالي إسماعيل إلى ملك إسـبانيا كارلوس
الثــاني، وهي مــدونة في رحـلة اســمـهــا «رحلـة الوزير في افــتكاك األســيــر» ومنهــا
سـفارة الغـزال عن السلطان مـحمـد بن عـبد الله إلـى ملك إسبـانيـا كارلوس الثـالث
وهي المدونة بعنوان : «نتيجـة االجتهاد، في المهادنة والجهـاد»، ومنها سفارة ابن
عـثمـان المكناسي في نفس العـهد ولنـفس الغرض وهي المـعنونة بـ «اإلكـسيـر، في
فكاك األسيـر»، ومنها سفـارة هذا السفيـر إلى مالطة ونابولي عن السلطان نفـسه،

وعنوانها «البدر السافر في افتكاك األسرى من يد العدو الكافر».

لقـد كـان القـرن السـادس عـشـر تكريسـا لقطيـعـة تامـة بين شـمـال المـتـوسط
وجنوبه، وهي قطيعة تولد عنها كثير من سوء الفهم، ولعلي ال أبعد عن الحقيقة إذا
قلت إنه تولـد عنهـا كـثـيــر من األحـقـاد واإلحن، وقـد انـجلت هذه القطيـعــة في آخـر
األمر عن قوة الشمال وتقدمه وضعف الجنوب وتخلفه واتسعت الهوة الفاصلة بين
الضـفتـين وازداد اتسـاع الهوة وعـمقـها بـعد اسـتعـمار دول شـمـال المتـوسط لدول
جنوب الـمـتــوسط ثم كــانت المــواجــهــات المـعــروفــة التي انتــهت باســتــقــالل بلدان
الجنوب خــالل النصـف األول من هذا القــرن، ومنذ نحــو نصف قــرن أصــبح هناك
تعـايش حقـيقي بين شـعوب البـحر المـتوسط وقـامت عالقـات ثنائية أو مـتعـددة بين
دول شمال المـتوسط ودول الجنوب وظهرت الهجرة من الجنوب نحـو الشمال التي
بدأت منذ سنيـن كذلك ونـتج عنهـا وجود جـاليـات إسـالمـيـة كـبيـرة ألول مـرة خـارج

دار اإلسالم.
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برغم رجحـان دخول لفظ «العلمانية» إلى الـمعجم العربي المـزدوج اللغة منذ
أزيد من قــرن ونصـف، على يد بعـض تراجــمـة الـحــملة الفــرنســيــة على مــصــر(1).
كـتـرجـمـة للفظ الفـرنسي Laicité أو اللفظ Secularism. وهمـا يعنيـان مـعـا الشـأن
الدنيـوي في مقـابل الشـأن األخروي. فـإن تداوله في الكتـابات العـربية لم يظهـر إال
بعد ذلـك بأزيد من قرن كـامل على األقل. إذ كان الكتـاب العرب يطلقـون على فكرة
«العلمـانيـة» الالئكـية تـارة، أو الالدينيـة تارة، أوالدنيـوية مـرة ثالثـة. كـمـا فـعل فـرح

أنطون وشكيب أرسالن وسالمة موسى وساطع الحصري(2).

والعلـمـانـيـة لـفظ بصــيــغـة الـمـصــدر الصـناعي منســوب إمــا إلى العَـلْم. وهو
العــالَم، أي الدنيـا حــسب مـا رجــحـه الشـيـخ عـبـد اللـه العـاليلي، بزيـادة النون وتاء
المصـدرية. فقِـيل  فيـه «عَلْمانيـة» مثل «روحـانية»، وإمـا منسوب إلى «العِلـم» حسب
رأي عـدد آخـر من البـاحـثـين. أمـا فكرة فـصل الدين عن الدولة التي هي مـضـمـون
«العَلمـانية» فقـد راجت أوال في مقـاالت الكتّاب المـسيـحيـين اللبنانيين الذيـن كانوا
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يحـبـذون فــصل الدين عن الدولة. في وطـنهم لبنان وجـعل الـمـجـتـمع المــدني يحكم
نفـسـه بالقوانيـن التي يشـرعهـا لنفـسـه. أما لفظ «الـالئكية» فـقـد انتـحله األتراك في

صيغة Laiklik. وقد استعمله شكيب أرسالن بصيغة الالئقية.

وكـان في مــقـدمـة العــوامل التي مـهـدت النـتـقـالهـا إلـى العـالم العـربـي ظهـور
الوعي الوطني والقـومي، وال سـيـمـا في بالد الشـام بعـد انفـتـاح الفكر العـربي على
الثـقــافـة الغــربيـة، وبخـاصــة انفـتــاح المـسـيــحـيـين الـلبنانيـيـن على الفكر الفــرنسي

وثقافته.

فـفي أخـريـات القـرن التـاسع عـشـر، كــان رواد النهـضـة العـربـيـة في كل من
مــصـــر والشــام يـمــدون الجــســـور بين الـفكر األوروبي والـفكر العـــربي. فــأنشـــئت
الجــمـعــيـات األدبيــة والعلمــيـة والســيـاســيـة في لبـنان، ونظمت المنـتـديات، وحــفلت
الصحف بالمـقاالت والمـترجمـات عن الفكر الغربي. ثم أخـذ الكتّاب اللبنانيـون قبل
غيرهم يدعـون إلى القومية العـربية العَلمانية، وإقـامة الدولة الوطنية على أسـاسها،
السـيمـا بعد التـحـرر من الخالفـة العـثمـانية، باعـتـبار الدولة القـومـية هي التي تقـوم
على روابط وحــدة اللغـة والثــقـافـة واالنتــمـاء إلى األرض فــقط. وهو مـا يســمح لهم
باالشـتــراك في بناء دولة يحــتلون فـيـهــا مـراكـز القــيـادة الفكرية، بـاعـتـبـارهم خــيـر

وسيط بين الثقافة العربية والثقافة الغربية. 

ونظراً لـمــا كــان يزامن هـذا التــوجــه القــومـي العــربي في لـبنان من تخـطيط
استعـماري، لدى كل من فرنسا وانجلترا، إلضـعاف الدولة العثمانيـة. وتشجيع كل
القوميات االنفصاليـة في البالد التابعة للخالفة تمهيداً لالستيـالء على ميراثها. فقد
تدفق عون فرنسـا وانجلترا لتأييد االتجـاه القومي العربي، فتنافسـت كل منهما في
التدخل في شـؤون جبل لبنـان، فتـحزَّبت فرنسـا للموارنة، وتحـزَّبت انجلترا للدروز،
وأفـضى ذلك إلـى تنمـيـة النزعــة الطائفـيـة فـي لبنان، وإلى دخـول لبـنان  في حـروب
أهليـــة مــدمـــرة. بدأت بمــذابـح الحــرب الطـائفــيـــة سنة 1860 وكــان لهـــذه الحــروب
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تداعيـاتها العمـيقة، ليس فـقط في توسيع الهوية بـين الطوائف وإنما في التوجـهات
السـيـاســيـة، التي كـان من جـمـلتـهـا اسـتـعــالء النزوع إلى إبعـاد الدين عـن السلطة
السـياسيـة، كضـرورة ملحة لبنـاء مجتـمع عربي مـوحد، قـائم على التعـددية العقـدية

واحترام االختالف.

ومن الكتـاب اللبـنانيـين الرواد الذين تحـدثوا في النـصف الثـاني من القـرن
التاسع عشر عن ضرورة انفصال الدين عن الدولة. أو عن ضرورة التسامح بين
العقائد والمـذاهب، أو عن الوالء للوطن وحده، ولألمة العـربية وحدها، فرانسـيس
مراش (1873) ونوفل الطرابلسي (1884) ونجيب عازوري (1916) مؤسس جمعية
(جـامـعـة الوطن العـربي). وأديب إسـحـاق(3) ـ (1885) أمـا الكتـاب الذين نهـضـوا
في مــــوازاة ذلك بنـقل الفـكر األوروبي إلـى الشــــرق فـــمنـهم فـــرح أنـطون (1712)
وشـــبلي شـــمـــيل (1917) ويعـــقــوب صـــروف (1927) صـــاحب مــجـلة المـــقــتـطف،

وإسماعيل أدهم (1940).

لقــد فـتح هؤالء الـكتـاب المــسـالك أمــام القـراء الـعـرب، لولوج ثقــافـة الـغـرب،
واالطالع على مـذاهبـه. بمـا فيـهـا األفكار التي حـررت العـقليـة األوروبيـة من سلطة
المعتـقدات الدينية. و هاجمت المسيـحية بعنف، واعتبرت الـمنهج العلمي التجريبي
هو وحـده طريق الـعـقل لبلوغ الحـقـيــقـة. وهذه الفكرة األخـيـرة هي الـتي كـرس لهـا
شـبلي شـمـيل (1917) كل كـتـاباته في أواخـر القـرن الـتـاسع عـشـر، ناقـال باألخص
أفكار هكسلـي وسبـنسر ودارويـن. وكان مـن الطبـيعـي أن تفـضى هذه األفكار إلى
اعـتبـار الدين  نقـيضـا «للعلم». وإلى نشـوء االعـتقـاد بأن الدين الذي أقـصتـه أوربا
من حـياتهـا السـياسـية، هـو نفس الدين الذي يجب إقـصاؤه من الحـياة الـسيـاسيـة
عند المــسلمــين. وإذا كنا ال ننتظـر من الكتـاب الـلبنانيــين المـســيـحـيــين غـيــر هذا
الموقـف.فإننا نعجـب كيف مضى فـي نفس الدعوة إلى هذا االتجـاه بعد ذلك كـتاب
ومــفكـرون مــسلمــون. تداولـوا نفس التــصـــورات ومناهج التـــحليل، برغـم اخــتــالف
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المــرجــعــيــات الدينيــة وتـبـايـن مــقـاصــدهـا ومناهجــهــا ومــفــاهيــمــهــا بين االســالم
والمسيحية.

لقـد ارتكز دعــاة العلمـانيـة الرواد في عـالـمنا العـربي على األفكـار الرئيـسـيـة
التالية :

أولها أن الدين بصفة عامة ال يمكن أن يكون إطاراً مؤسسيا لدولة قومية أو
وطنية تكفل حقوق الحرية والمساواة بين أبنائها.

ثانيــهـا أنه بـقـدر مــا يعـتــبـر االعــتـقــاد الديني ظاهـرة مـالزمــة لالنسـان فــإن
التعـددية الدينية ظاهرة ال مناص منها. وأن «العَـلمانية» بعز لهـا للدين عن السلطة
الســيـاسـيــة، فـإنهــا توفـر مــا البد منه لتــعـايش األديـان وهو التـســامح والتـعــايش،

باالعتراف بمبدأ أن الدين لله والوطن للجميع.

ثالثهـا أن طبيـعة اجـتماع القـيادة الدينيـة والسيـاسية في يد واحـدة ال يمكن
أن تفــضى إال إلى االســتـبــداد في الحكـم، ومـصــادرة الحــريات، بمـا فــيــهـا حــرية

االجتهاد، والتعددية الفكرية.

رابعــهــا أن الدين بـصــفـة عــامــة يتــعــارض في جـل مــعـتــقــداتـه مع العــقل.
والســيـمــا حـيـن يمـارس هـذا العـقـل سلطتــه التي ال تحــد في النقــد والثــورة على

المعتقدات الغيبية. 

خـامـسهـا أن االسـالم عـرف منذ بداية تاريخـه الفـصل بين مـا هو سـيـاسي،
ومــا هـو ديني. وأنه المـــبــرر لجـــعل التـــاريخ االســالمـي دليــال علـى اقــتـــران الدين

بالدولة. ألن هذا االقتران ليس في صالح االسالم نفسه.

هذه هي األفكـار الرئيـســيـة التـي يمكن اسـتــخـالصــهـا من كــتـابـات النصف
األول من القرن العشرين. والتي نمت في ظـل المشاعر القومية والوطنية، والتـعبئة

ضد االضطهاد العثماني أو ضد االحتالل األجنبي.
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لقـــد كـــان أول من أثار فـكرة العـلمـــانيـــة للســـجـــال في الـشــرق هـم الكتـــاب
المـسيـحـيين في لبنان، الـذين كانت أوضـاعـهم االجتـماعـيـة والسيـاسـية تعـاني من
الصراع الطائفي والديني، فطالـبوا بإبعاد الدين عن السلطة السيـاسية. مدفـوعين

إلى هذا التوجه بسببين موضوعيين بالنسبة لهم :

 أولهـمـا أن المـسـيـحـيـة لم تقم منذ عـهـد المـسـيح عـليـه السـالم إال على هذا
األساس، من الفصل بين السلـطة والدين. فالمأثورعن عيسى عليـه السالم أنه قال

أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وقوله «مملكتي ليست في هذا العالم».

والثاني ألن الكنيسـة بمختلف مذاهبها لعـبت دوراً معروفا في مقـاومة حركة
العلوم الحـديثـة، كـمـا لعـبت دوراً أسـاسـيـا في تأجـيج االضطرابات داخل المـمـالك
األوروبيـة. وبذلك لم يكن نزوع هؤالء إلى العلـمانيـة إال تصـحيـحـا لمـسار الكـنيسـة
في عــدم تدخلـهـا فـي شــؤون الدولة، والحــفــاظ على دور الديـن الروحي بعــيــداً عن

معترك السياسة وأخطائها.

فكان التشبث بالوحدة القومية بمنأي عن إدخال العقيدة الدينية في االعتبار
بمـثـابة الخـيـار الوحيـد لبنـاء مجـتـمع لبناني مـتـمـاسك، تحكمـه دولة علمـانيـة تحـقق

المساواة بين سائر أبنائه.

وفي أوائل هذا القرن كـتب فرح أنطون في مجلتـه (الجامعة) عن الفـيلسوف
ابن رشـد. واسـتـغل المــوضـوع للحـديث عن الدين والفلـسـفـة. وكـان فـيـمـا ورد في
ثنـايا تحلـيله أن جـــمـــيع األديان إنـمـــا هي دين واحـــد، من حـــيث الـشــرائـع. وهذه
الشرائع القـيمـة لها في حـد ذاتها، ألنهـا مجرد وسـائل لتحـقيق غـاية واحدة. وهذا
ما يقـتضي التسامـح فيما بينهـا وبين المخالفـين. ويترتب على هذا المبـدأ ضرورة
فصل الدين عن السلطة السـياسية في أي مجتـمع، ذي عقيدة دينية. وذلك لخـمسة

أسباب في نظره :
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أولها، ألن غايات السلطتين تختلف فيما بينها، وقد تتناقض. فالدين يتوخى
عـبــادة الله والفــضـائـل األخـالقـيــة. وبمــا أن كل ذي عـقــيـدة يظن أنـه وحـده يمــتلك
الحقـيقة، ويتعـصب لها ويرغب في اعتناق الغيـر لها، فإن من يجـمع بين السلطتين
الدينيــة والســيـاســيــة البد أن يضطهــد كل من ليس عـلى عـقــيــدته. وأمـا مـن يحكم
المـجتـمع من غـير تـقيـد بالعـقيـدة وأحكامـها. فـإنه ال يسـعى إال إلى حـماية الحـرية
الفـكرية فـي حـــدود القـــانون. ولـذلك ال يجــــوز له أن يضـطهـــد المـــخــــالفـــين لـه في

االعتقاد.

وثانيها، ألن المـجتمع الصالح يحقق المسـاواة بين أبنائه، من غير نظر إلى
االختالف بينهم في العقيدة.

وثالثهـا، ألن السلطة الدينيـة تهتم بمصـير اإلنسـان األخروي، في حيـن تهتم
السلطـة السـيـاســيـة بتــحـقـيق الحــيـاة اآلمنة لـلمـواطنين جــمـيـعــا، وتدبيـر شــؤونهم

الدنيوية.

ورابعــهــا، ألن الدولـة حــين تلتــزم بالـعــقــيــدة الدينيــة تـنزل بالدين إلـى حلبــة
السـيــاسـة، فــتـضـعــفـه، والسـيــمـا حـيـن تفـرق بين أبنـاء المـجـتــمع الواحـد، بـسـبب

العقيدة، فتخلق أسباب الشقاق والنزاع الذي يعود عليهم بأوخم العواقب.

وخامسها، ألن كل الحكومات الدينية تؤدي إلى إشعال الحروب.

ويخلص فـرح أنطون الذي كـان من رواد الفكر العلمـاني في الشرق العـربي
إلى أن الدولة في بلدان الـشرق يجـب أن تقوم علـى مبـادئ الحـرية والمـسـاواة بين

المواطنين الغير(4).

 وفي مـساجلتـه للشـيخ مـحمـد عـبده الذي تصـدى لنقض تلك األفكار، حـاول
فــرح أنطون أن يقنعــه بأن العلم والـفلسـفــة همــا اللذان حـررا أوربـا من التـعــصب
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الديـني األعــمـى، وأنه بفـــضل انفـــصــال الـدولة عن الديـن في األنظمـــة الحـكومــيـــة
األوربية تحققت المساواة ونُبذ التعصب. 

ومن هذا الـمنطلق دعـــا فــرح أنطون إلى انـتــهـاج بـنـاء الدولة الـعــربيــة على
أسس علمـانيـة، وذهـب إلى القـول بأن هناك مـقـومـات لكيـان الدولـة أهم من الدين.
وهي الوحـدة القـومـيـة، واألخــد بالعلوم الحـديثـة. مـعـتـبـراً أن انـتـصـار مـحـمـد علي
حــاكـم مــصــر يـومــئــذ عـلى الوهابـيــين في الـحــجـــاز سنة 1818 يؤكــد صـــدق هذه
الحـقـيـقة. وهي انتـصـار الدولة المـدنيـة على الدولة الديـنية. ولـو كانت فكـرة محـمـد
عـبده صـادقـة في كـون الشعـور الديني القـوي كـافيـا وحـده لقـيام األمـة وظهـورهــا
لكان الوهابيون قد انتصروا على جيش محمد علي الذي لم يكن له وازع ديني(5).

لقـد كـان السـجـال القـوي الذي دار بـين مـحـمـد عـبـده وفـرح أنطون قـد قـرأه
جـمهـور واسع من المـثـقفـين العـرب يومـئذ، في كـل من مصـر وبالد الشـام، واطلع
عليه الرأي العام المـهتم بتطور األوضاع السياسيـة في بالد الشرق العربي، الذي

كان يعاني استبداد الحكام. 

وفـي هذا الســيـاق يأخـذ كــتـاب  «طبـائع االســتـبـداد» للمــفكر العـربـي عــبـد
الرحمـن الـكواكبـي (ـ 1902) مكانه البارز في تطور الفكـر العلماني. بالرغم من أن
صـاحـبه لم يكـن من دعاة العـلمانيـة بالمـعنى السـيـاسي الدقـيق. لكن أفكاره كـانت

تمثل الحلقة الرابطة بين الدين واالستبداد السياسي.

ففي هذا الكتـاب الذي لم يوقعه الكواكـبي باسمه المكشوف مـخافة المتـابعة
حلل طبــائع المـســتـبـدين. وعــالقـة االسـتــبـداد بالدين، وأعلن أن مــعظـم المــفكرين
الســيـاســيـين فـي أوربا أجـمــعـوا عـلى القـول بـأن االسـتــبـداد الســيـاسـي ناجم عن
االسـتبـداد الديني، مسـتنتجـا ذلك من التـاريخ األوربي، في العصـر الوسيط. وقـال
إن المستـبدين في التاريخ قد تحـولوا إلى أشباه أنبياء مـعصومين، أو أشـباه آلهة
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معبـودة. وأن تاريخ هـؤالء المـستبدين في الشرق يظهـر لنا أنهـم كانوا السبب في
اسـتــبـداد رجـال الـدين، حـينمــا وسـعـوا نفــوذهم وقـربوهـم وضـمنوا لهم الـمكاسب
المـتوارثة، وأوهمـوا الشـعـوب الخاضـعـة لهم بجالل قـدرهم، فـتعلـقت هذه الشعـوب

برجال الدين، وفي مقدمتهم مشايخ الصوفية والزوايا(6).

ومن الطبــيـعـي أن يكون التـحــرر من االسـتــبـداد الـديني وسـيلـة للتـحــرر من
االستبداد السياسي في نظـر الكواكبي. والعكس صحيح أيضا. وهذه هي الفكـرة
التي هيــأت الرأي العــام في بالد الشــام، الســتـثــمـار النـزعـة العلـمـانيــة، في أرض
خـصـبـة كـانت ترزح تحت نيـر الـتـبعـيـة لـلسلطنة العـثـمـانيـة، وذلك عن طـريق تغليب
المشـاعر القومـية والتعلق بـمصلحة الوطن العليـا على ماعداهـما، من روابط الدين
والعقيدة. وتـوالت األحداث السياسية المـتسارعة خالل الحرب العالـمية األولى وما
بعدها في إتجاه تنميـة هذه النزعات القومية الوطنيــة، فجعلت الجـماهير الواسعـة
تتــعـاطـف مع المــشـروع الســيــاسي القــومي، الذي يعطـي تلك الجــمـاهـيـر تصــوراً
ملموسـا عن دولة قومـية حديثـة، تنعم باالستـقالل الوطني، وذات أهداف اجـتماعـية

واقتصادية وحضارية، تنقلها من التخلف والضعف إلى التقدم والحداثة.

ليـس مــعنـى ذلك أن المـــشــاعـــر الدينيـــة لم يـكن لهـــا تأثيـــر في خــضـم هذه
األحـداث. فـاإلسـالم ظل من أهم عناصـر تفـعـيل الشـعور الـوطني، والوعي بالهـوية
المـتـمـيـزة، في الـبلدان الغـربيـة واالسـالمـيـة بأسـرها، فـقــد تحـول االسـالم  بفـضل
حـركـات االصـالح والتـجـديد في بداية القـرن العـشـرين إلى طاقـة نفـسـيـة مكظومـة
قـابلة لإلثـارة والتـحـفـيـز، ولكن قـادة هذه الحـركــات االصـالحـيـة لم يعـبـروا عن أي

مشروع سياسي قابل للتطبيق غداة االستقالل.

وقـد تمخـضت التطورات واألحـداث السيـاسيـة المتـالحـقة يومـئذ في الشـرق
العـربي في بداية العـشـرينيـات عن إلغـاء الخـالفة االسـالمـيـة العـثـمانيـة في تركـيـا،
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وإقامـة جـمهورية علـمانية بدلهـا. فوقف المفكرون يومـئذ من هذا الحـدث التاريخي
مواقف مـختلفة. فـحين كان العلمـانيون العرب، والسـيما المـسيحـيين يعتـبرون هذا
الحدث نتـيجـة منطقيـة النحطاط االمبـراطورية العثمـانية، ومـصيراً حـتمـيا لنظامـها
المنغلق انخـرط العلمـاء المسلـمون. من مـجددين وتقـليديين في سـجـال عقـيم. ممَّـا
أعطى للفكر العلماني فرصة متمـيزة لعرض إيجابيات فصل الدين عن الدولة. وفي
هذا السـيـاق صــدر كـتـاب (اإلسـالم وأصـول الحكم) فـي مـصـر سنة 1925 للشـيخ
علي عبد الـرازق (1888-1966). فمـثل المحطة الثـانية التي تميـزت بانتقـال الدعوة
إلى العلمانيـة من المسيحـيين إلى المسلمـين أنفسهم على يد أحد مـشايخ األزهر.
الذي اعتـبر أن فصل الدين عن الدولة مـما تقتـضيه طبيـعة الدين االسالمي نفـسه،
وقد أرتأينا أن نقف على أهم أفكار هذا الكتاب الذي يعد في نظرالعلمانيين وثيقة
اسالمية رائدة، تزكي التـوجه العلماني بمنطق االسالم نفسه، ومايزال يعـتبر كذلك

حتى اليوم. 

يوضح الـمــؤلف في البــاب األول طبــيــعــة الـخــالفـة كــمــا تـصــورها الفــقــهــاء
والمـفكرون االسـالمـيـون. وأنهم أسـبغـوا على مـقـام الخليـفـة كل تقـديس، من حـيث
كــونه خليــفـة لـرسـول اللـه، ومن وجـوب الـطاعـة لـه، كـجــزء من طاعــة الله ورســوله.
وكـونه صـاحـب األمـر والنهي والسلطان الـمطلق على الناس. وأن الواليـة له عـامـة،
وكل والية عـظمت أو صــغــرت فــهي مــســتــمــدة مـن واليتــه. وأنه يظل مـــقــيــداً على
المـــســـتـــوى النظري بـأحكام الشـــريعـــة. التـي اليمكـن أن يتـــخطاها، وأن فـي هذا

التقييد ما يكفي في نظر الفقهاء لضبطه وتقويم انحرافه، وكبح جماحه.

أمـا فـي البـاب الثــاني فـيناقش فــيـه المــؤلف حكم الخــالفـة، الذي اتفق علـيـه
جمـهور الفـقهـاء، على أنها واجـبة شـرعا وعقـال، وأنها مـما انعـقــد عليه اإلجـمـاع.
وحجـتهم هي أن الصحابة والـتابعين عملوا بذلك، وأجـمعوا عليـه، وأن حمل الناس

على مقتضى الشرع واجب، فالوسيلة إليه واجبة، وهي تنصيب الخليفة.(7)
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لكـن المـؤلـف يالحظ أن هـؤالء العلمـاء لم يسـتظهـروا على مـذهبـهم، ال بآيـة
من القــرآن وال بحــديث من أحــاديث الرســول ¤. وأن العلمــاء لو اســتطاعــوا أن
يجـدوا شـيـئـا من ذلك لـنقلوه بالفـعل، في سـيـاق االحـتـجـاج. فــالقـرآن لم يشـر إلى
شيء من ذلك. واآليات الواردة عندهـم في هذا المعـنى مثل قـوله تعـالى : ˚يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيـعُوا اللَّهَ وَأَطِيـعُوا الرَّسُولَ َوأُولِي األَمْـرِ مِنْكُمْ˝ (النساء، 59). ليس
فـيـهــا شيء يصح االعـتـمــاد عليـه، في وجــوب تنصـيب الخلـيـفـة في نظره. فــعـبـارة
«أولي األمـــر»  قـــد تدل علـى عــامـــة األمـــراء والحكـام والقـــضــاة والـعلمـــاء حـــسب
السياق. وأمـا إجماع العلماء على وجوب ذلك فليس له فـي نظره مستند من النص
الشـرعي حسب قـاعـدة اإلجمـاع. وهو يحـيل القـارئ إذا أراد االستـزادة من األدلة

إلى كتاب «الخالفة» للسّير توماس أرنولد. ففيه البيان المقنع حسب رأيه.

ذلك شأن الخالفة من الناحية الفقهية. وأمـا من الناحية االجتماعية فالمؤلف
يالحظ أن علـمـاء المـسـلمـين لم يُعـنَوا بالسـيــاسـة، وال بأنظمــة الحكم، برغـم توافـر
الدواعي إلى ذلك، ورغم ازدهار الحركة العلمية في كل باب من أبواب العلم. وكان
من األسـباب التي سنحت لهـم لتناول هذا الموضـوع ما وجـدوه عند اليـونــان منه،
ومــا كــانـت تزخــر به حـــركــة التــاريــخ االســالمي من تـمــرد على سـلطان الخـلفــاء،
وخـروج على الدول وملـوكـهـا. والسـبب في عـدم تناولهم هـذا البـحث يعـود في رأي
المـؤلف إلى أن الخلفاء لم يسـتندوا في حكمـهم إال على القوة والظلم واالسـتبـداد،
مـسـتنتـجـا من كل ذلك أن ضـغط الـملوك والخلفـاء وإرهابهم هو الـذي منع العلمـاء
من الخـوض في مـسـائل السـيـاسة. لدرجـة أن المـرء قـد يعـجب كـيف أمكن لبـعض
العلمـاء أن يتـحــدى كل وسـائل القـهـر، حـينمـا تحـدث عن بـعض مـسـائل السـيـاسـة

والحكم.

ثم يقرر أن الفقهاء المسلمين لو أرادوا باإلمامة ووجوبها مجرد وجوب قيام
حكومــة تنظيـمــيـة في المــجـتــمع اإلسـالمي، كــمـا هو الشــأن في كل المـجــتـمــعـات
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األخــــرى، في أي صــــورة من صــــور الحكـومـــة، ومـن أي نوع كــــانت، لـكانوا عـلى
صواب فيما أرادوا. أما إن أرادوا إثبات ذلك النوع من الحكومة الذي هو الخالفة

فدليلهم ضعيف.(8) 
ويقــول : «الواقع المــحـســوس الذي يؤيده العــقل ويشـهــد به التــاريخ قـديـمـا
وحـديـثـا أن شــعـائر الله تـعـالى ومظاهـر دينه الكريم ال تـتـوقف على ذلـك النوع من
الحكومة الذي يسـميه الفقـهاء «خالفة» وأن صـالح المسلمين في دنيـاهم ال يتوقف
على شـيء من ذلك. فلـيس بنا من حـــاجــة إلى تلك الـخــالفــة ألمــور دينـنا وال أمــور
دنيــانا. ولـو شــئنا لقـلنا أكــثــر من ذلـك. فــإنمــا كــانت الخـــالفــة ولم تزل نكبـــة على

االسالم وعلى المسلمين، وينبوع شر وفساد».(9)
وفي الكـتــاب الثــانـي، حــول نظام الـحكم في عـــصــر النبـــوة يواجــه المـــؤلف
المــشكلة من وجــهــهـا الـتـاريخي فــيــتـســاءل : هل كـان الـرسـول ¤ صــاحب دولة
سـيـاسيـة ورئيـسـهـا، في الوقت الذي كـان صـاحب رسـالة سـماويــة وزعـيـم وحـدة

دينية ؟
يرى المــؤلف أن الـمــسلـمـيــن مــالوا إلى االعــتــقــاد بأن الرســول كــان نبــيــا
ورئيـسا دنيـويا في عهـده، وأن اإلسالم في ذلك العـهد كـان دولة أسسـها الرسـول.
وكـالم العـلمـاء كـابن خلــدون قـديمـا ورفــاعـة الطهطاوي حــديثــا، صـريـح في هـذا

الباب(10).
وهنا يـســتــعــرض الشـــيخ علي عــبـــد الرازق بعض مظـاهر الدولة أو مـظاهر
الحكومـة السـيـاسـيـة، التي أخـذ الرسـول بمـقـاليـدها. فـيـأخـذ في التـشـكيك في تلك
األنظمة التي اخـتطها الرسول، و في بعض دالالتهـا. محمـال ما ثبت منها تاريخـيا

على أنه عمل منفصل عن مهمة الرسول الدينية.
 فـالمؤلف يعـتقـد أن القول بأن الرسـول كـان نبيـا ورئيس دولة قول تقـوم في
وجـهه كـثيـر من العـقبـات. ألن الرسول لم يـكن سوى مـبلغ رسالة إلـهيـة ال تشوبهـا
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نزعـة ملك وال نزعـة حكم، وال تأسـيس دولة. نعم إن رسـالته كـانت تسـتلزم زعـامتـه
على قـومـه، وسلطته عـليهم، ولكـنها زعـامـة روحيـة غـيـر زعامـة الرئاسـة الحكومـيـة،
وسلطان غيــر سـلطان الملك. وهذه الرسالة بحكـم طبـيعتهـــا اقتضـت تمـيزه على
قومـه، ونصـرة الله له وطاعة الناس إياه. تصـديقا لقـولـه تعالى : ˚وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

˝ (النساء، 64). رَسُولٍ إَالَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ
ثم يتنـاول المـؤلف في الكتــاب الثـالث الجــانب التـاريخـي من حـيـاة الخــالفـة
والحكومـة في االسالم، لـيسـتظهـر ببعض مـا يمـثل به على صحـة دعـواه. فالتـاريخ
اإلسـالمي في رأيه حافل بالدالئـل المؤيدة آلرائه. فـقد كـان اإلسـالم رسالة عـالميـة
ال تخص العرب وحدهم. وظهورها على أيدي العرب ال يقضي حتما بتأسيس دولة

عربية (؟)(11).

وأمــا الوحــدة الـتي أوجــدها الرســـول بين العــرب المـــسلمــين عـلى اخــتــالف
نزعاتهم، فقد كانت وحدة عقيدة ال وحدة دولة. (؟) ولذلك لم يغير الرسول شيئا من
أنظمــة تلك القـبــائل ال في المـيــدان القـضــائي وال اإلداري، وال عـزل واليــا وال عـين
قاضياً(12) : ويقول إنك إذا تأملت، وجدت أن كل ما شرعه اإلسالم، وأخذ به النبي
المـسلمـين من أنظمـة وقـواعـد وآداب لم يكن فـي كثـيـر وال قليـل من أسـاليب الحكم
السـيـاسي، وال من أنـظمـة الدولة المـدنيـة. وهو بعـد كـل هذا أو ذاك إذا جـمـعـتـه لم

يبلـغ أن يكون جـزءاً يسيراً مما يلزم لدولة مدنية من أصـول سياسيـة وقوانين».

 وفي سـيـاق إيراد اآلراء المـخـتلفـة والرد عـليـهـا يورد المـؤلف نصـا للعـالمـة
ابن خلدون في صمـيم الموضوع، وهو قوله : «اِعلم أن الملة البد لهـا من قائم عند
غـيبـة النبي، يحـملهم على أحكامهـا وشـرائعهـا، ويكون كـالخليفـة للنبي فـيهم، فـيمـا
جــاء به من التكالـيف. والنوع االنســاني أيضــا بمـا تـقـدم، من ضــرورة الســيـاســة
فيهم، لالجتماع البشري، البد لـهم من شخص يحملهم على مصالحهم ويَزعُهم عن
مـفاسـدهم بالقـهر. وهو المـسمـى بالملك. والملّة االسـالميـة، لما كـان الجـهاد فـيهـا
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مشروعا لعـموم الدعوة وحمل الكافة على دين االسالم طوعا أو كرها اتّـحدت فيها
الخالفـة والملك. وأما مـا سوى الملّة اإلسالمـية فلم تكن دعـوتهم عامة، وال الجـهاد
عندهم مشروعا، إال في المـدافعة فقط. فصار القائم بأمر الدين فـيها ال يعنيه شئ

من سياسة الملك النهم غير مكلفين بالتغلب على األمم األخرى.(13)

ويعلق الشيخ علي عبد الرازق علـى كالم ابن خلدون بأنه. ال يرى لهذا القول
دعامة وال يجـد له سنداً، وأنه يتنافى مع الرسالة االسالمية. ثم يتـساءل : إذا كان
الرسـول قــد أسس دولة سـيـاسـيــة، فلمـاذا خلت دولتــه من كـثـيـر مـن أركـان الدولة
ودعـائم الحكـم ؟ ولمـاذا ترك العلمـاء في حــيـرة من أمـر النظام الحكـومي في زمنه

ولماذا ولماذا ؟.(14)

 ويفتـرض المؤلف في مواجهـة هذه األسئلة أحد أمـرين : فإما أن نعتـقد أن
نظام الحكومـة النبـوية كـان مكتـمـال إال أنه خفي علـينا أمرهـا فيـمـا خـفي علينا من
شــؤون التــاريخ، وحــينئــذ فـمـن حق العلمــاء أن يشكـوا في ذلك، إلى أن يثــبت لهم
اليـقـين. وإمـا أال نحـمل مـعـنى الحكومـة والنظام السـيـاسـي في عـهـد الرسـول على
مفـاهيمـنا اليوم، وإنمـا على القول بأن الحكومـة النبـوية كانت فطرية بسـيطة، تالئم
األمـيـين. إال أنه ال يرتـضى هذه النتـيـجـة، ويقـول : إنه ال حـل لهـذا اإلشكال سـوى
اعتبار النبي ¤ صاحب زعـامة دينية ال زعـامة سيـاسية. ثم يورد اآليات القـرآنية
الدالة على أن النبي ¤ لم يبعث ليكون مـسيطراً على الناس وال حفيظـا وال وكيال

على المسلمين.

ثم يمـضي الشـيخ علي عـبـد الرازق في أحكامـه المطلقـة والعـارية عن الدليل
المـقنع في أكـثـراألحيـان، إلى القـول بأن الرسـول لحق بربه، والعـرب (دول) شـتى،
لكنهـم كـانوا وحــدة دينيــة. ولهــذا ظهـرت فــيـهـم مظاهر االخــتـالف حــول الخـالفــة،
وكـادت تعـصـف بوحـدتهم عـواصف االخــتـالف، وارتد منهم من ارتد. والـسـبب هو
أنه لم يكن ألحـد بعـد الـرسـول أن يقـوم مـقـامـه، فـمـا كـانت رسـالتـه لتـورث. وهكذا
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لحق بربه دون أن يعـين من يخلـفه. ولمـا كـان قـد بلغ رسـالته كـاملة، فـال يجـوز أن
يكون قد سكت عن أمر الحكومة لو كان أمرها متصال بالدين وأحكامه.(15)

تلكـم أهم األفكار في  كــتــاب الـشــيخ علي عــبــد الرازق الـذي أثار في وقــتــه
زوبعـة، بل عـاصفـة من النقـد والنقـد المـضـاد، بين مـخـتلف المـفكرين السـياسـيـين
وكبار العلمـاء. ومما ينبغي التذكـير به أن الكتاب صدر في ظرفيـة سياسية دقـيقة.
بحيث يجوز اعـتباره قد جاء تعـبيراً عن موقف سياسـي في معركة سياسـية، كانت
حاميـة الوطيس يومئذ. فكان تحـديا لملك مصر أحمـد فؤاد األول، وهو  يتطلع إلى
تحـويل عرشـه إلى كـرسي للخـالفة اإلسـالمـية، وإن كـان بعض البـاحـثين، قـد ذهب
مــذهبـا آخــر في المـوضــوع(16)، كـمــا جـاء الـكتـاب مــعـارضــا والشك للذين كــانوا
يعـتــبـرون الخـالفـة االسـالمــيـة رمـزاً من رمـوز الـسـيـادة اإلسـالمـيــة. التي يجب أن
تستمر وهم الذين عقدوا المـؤتمر اإلسالمي للخالفة بالقاهرة سنة 1924. وأصدروا

مجلة «الخالفة اإلسالمية». 

و يمكن إيجـاز القول بخـصوص العـاصفـة التي أثارها الكتـاب في أن بعض
الســيـاســيـين اعــتـبــروه تأييــداً للجـبــهـة المـلكيـة فـي مـصــر. من مـوقع تـحـرك هذه
الجبـهة، وفي تواطــؤ مع االنجليز لمـبايعـة ملك مصـر فؤاد األول خليفـة للمسلـمين،
بعـد فـراغ منصـب الخـالفـة في تركـيـا. واعـتـبـر بعـضُـهم اآلخـر أنـه يعـبـر عن حـرية
الفكر واالجـتـهاد، من مـوقع التطلع إلى الـحيـاة الديمـقراطيـة، بالقـضـاء على النظم
االسـتـبدادية، التي اتـخذت من الديـن غطاء لهـا. كمـا كـان الشـأن بالنسـبة للخـالفـة
العثمـانية. واعتبر بعـضهم اآلخر أن الكتاب يخـدم فكرة القومية القائـمة على مبـدأ

فصـل الديــن عن الدولــة ال أكثــر وال أقل.

وقد حوكم مؤلف الكتاب أمام هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ األزهر، وحكم
عليــه بتــجـريده من صــفـة «الـعـالم»، وبعــزله من منـصب القـضــاء. وقــد أثر ذلك في

نفسه، حتى إنه اعتزل الحياة العامة فلم ينشر بعد ذلك شيئا.
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وبمــا أننـا لم نســتــهــدف من هذا الحــديـث سـوى الـوقــوف على طالئع الـفكر
العلـمــاني في الـشــرق العــربي، فـــإننا لم نتـناول الكتب الـتي صــدرت في الـرد على
كتاب الشيخ على عبد الرازق، وهي كثيرة، ولضيق المقام عن استعراضها بيد أنه
يمكن إجـمـال مخـتلف االتجـاهات الرئيـسـية التـي اتخذت مـوقـفا مـعـينا من الكتـاب

وصاحبه في ثالثة :

- اتجـاهٌ نَاصَر الكتـاب وصاحـبـه. ويمثله المـفكرون الليـبراليـون والتقـدميـون
العلـمـانيــون، الذين كــانــوا يـمـثلـون في نفس الوقـت القـوى الـسـيــاســيــة القــومـيــة،
اآلخــــذة بمـناهج الـفكـر الســــيــــاسي الغــــربـي، وفـــصـل الديـن عن الدولـة، وإنشــــاء
المؤسسـات السياسية الـحديثة في المجتـمعات العربية كـمنهاج لمواكبـة الحضارة

وتحقيق التطور.

- اتجــاهٌ عَــادَى الـكِتَــابَ وصَــاحِــبَــه، ونـعــتــه بأقــبح الـنعــوت. وتمــثلـه القــوى
اإلقطاعـــيـة، التي اتـخـذت من بعـض علمـاء الديـن المـحــافظين أبواقــا لهـا، وكــانت
تــرى ضـرورة الحــفـاظ على الخـالفـة «كـجـهـاز لحـمـايـة اإلسـالم» كـمـا ترى أنه من
الضــروري تعـــويض هذا النظـام الذي ســقط في تـركــيــا بنظام مــمــاثـل في مــصــر

بتحويل الملكية المصرية إلى نظام خالفي.

-  اتجاه عـارض الكتاب من حيث مـحتواه الفكري كـمحاولة اجتـهادية، ورد
على صـاحـبـه من منظور فـقهـي وتاريخي خـالص، بغض النظر عن كـون هذا النقـد
كـان يخدم من حـيث أراد أصـحابه أو لم يريـدوا حركـة  إدانة صاحـبـه من الوجهـة
السيـاسية. وهذا االتجـاه هو اتجاه بعض المـفكرين اإلسالميـين البارزين كـالشيخ

بخيت المطيعي ومحمد رشيد رضا والشيخ الخضر حسين. 

ثم تخفت أصـوات العلمانية في مـصر. بعد محـاكمة الشيخ علي عـبد الرازق
حـيناً. لـتنطلق من جـديد بـعـد عـقـدين من السـنين  وعلى يد عـالم أزهـري آخـر بعـد
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اسـتعـالء حركـة اإلخـوان المسلمـين، وهو الشـيخ خـالد محـمد خـالد صـاحب كتـاب
«من أين نبدأ» الذي صدر سنة 1950. والذي اعتبر صاحبه أن الجمع بين القيادة
السـياسـية والقـيادة الديـنية ضـرب من الكهانة. وأن الـحل الوحيـد إلِخراج مـجتـمع
مــصـر من الـقـهــر والجــوع هو الحكم الـوطني العَلمــاني القــائم علـى الديمــقـراطيــة

واالشتراكية. فالدين الصحيح اليحتاج إلى دولة أو حكومة. 

ومن جـملـة فـصـول هذا الكتـاب فــصل بعنوان «قـومــيـة الحكم» يتـســاءل فـيـه
المــؤلف قــائال : أنـمــزج الدين بالدولة. فـنفــقــد الدولة ونفــقــد الديـن ؟ أم يعــمل كل
منهمـا في ميدانه، فنربـحهما مـعا، ونربح أنفـسنا ومستـقبلنا(17) ؟ ثم يحدد طبـيعة
الدين اإلســالمي وهي هـدايتــه للخلق ودعــوته إلى الـوحـدانـيـة واألخــوة االنســانيــة،
والمـسـاواة البـشـرية. كـمـا يذكـر أن الرسـول عـليـه السـالم كـان يعـرف مـهـمـتـه حق
المعرفة وهـي أنه هاد وبشير وليس رئيس حكومة، وأنه كان يقول : إنـما أنا رحمة
مهداة. وأنه دخل عليه عمر بن الخطاب ذات يوم فوجـده مضطجعا على حصير قد
أثر في جـسده فـقـال له : أفال نـتخـذ لك فـراشاً وطيـئـا لينا يا رسـول الله ؟ فأجـاب

الرسول ¤ : مهالً يا عمر، أتظنها كِسروية ؟ إنها نبوة ال مُلك.

 وعنـدمــا يســتـحــضـر المــؤلـف بعض مظـاهر الحكومــة النبــوية في المــدينة
يقـول : صحـيح أن الرسـول فـاوض وعقـد المـعـاهدات وقاد الجـيش ومـارس كـثيـراً
من مظـاهر السلـطة التي مـــارســهــا الحـكام... ولكن هذا ال يـعني أنه هـناك طرازاً
خـاصــا من الحكـومـات يعــتـبــره االسـالم من جــملة أركـانـه وفـرائضــه... بل إن كل
حكومة تحقق الغرض من قيـامها، وهو تحقيق المنفعة االجتمـاعية لألمة فإن الدين

يباركها ويعترف بها.(18)

كـمـا يسـتـحـضـر األهداف التي جـعلت اإلخـوان المـسلمـين يقـولون بضـرورة
اقـتــران الدين بالدولـة. فـيـذكــر منهـا الـقـضـاء عـلى الرذائل وإقـامــة الحـدود وحــفظ
األمن والسـيـادة للـوطن. ويناقش كل واحـد من هذه األهداف، ليـنتـهي إلى اإلعـالن
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بأنه النهضة للمجـتمع المصري، وال بقاء للدين نفسـه إال بالحدّ من سلطة الكهانة،
وبفـصل الـسلطة المـدنيــة عن السلطة الديـنيـة. كـمـا رأى أن تـوحـيـد السلطـتـين من
شــأنه أن يهــدد الديـن نفــســه، ألننا علـى حـد قــولـه إذا لم نفــصل بيـنهــمــا عــرّضنا
الحـقــائق الدينيــة الثـابتــة لمنطق التطـور والتـغـيــر، وربطنا مـصــيـر الدين بالـتـاريخ

المتحرك الذي ال يتوقف.

وقد أثار هذا الكتاب الذي أعيـد طبعه أكثر من عشر مـرات خالل عقدين من
السنـين زوبعــة فكـرية عنيــفــة بـين مــفكري وقــادة اإلخـــوان المــسلمــيـن في مــصــر
وغيرهم من المفكرين المسلمين خارجها وبين العلمانيين والقوميين بصفة عامة. 

ذلكم مـجـمل الفكر العـلمـاني كـما تـجلى في كـتـابات المـسـيـحـييـن اللبنانيـين
الرواد. وكمـا تناوله المسلمون عـقب سقوط الخـالفة العثـمانية. في سـياق استـعالء
الحـركـات االسالمـيـة الداعـية إلـى إسالمـيـة الحكم، خـالل النصف األول من القـرن

الماضي.

وإذا كـانت الغاية من  هـذا العرض ال تتم إال بإيراد مـجـمل الردود على هذا
الفكر في شـقـيـه، كـمـا عـبـر عنه المـفـكرون المـسـيـحـيـون والمـسلمـون، وتقـيـيم آراء
الفريقين معا، فإنه من المناسب أن يؤجل ذلك إلى فرصة قد تتاح لي للقيام بذلك.
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.1827
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ْككككووووييييهههه ممممففففههههوووومممم    ااااألألألألخخخخالالالالقققق    ععععنننندددد    ااااببببنننن    ممممِِِِسسسسْْْ
ففففيييي    ككككتتتتااااببببهههه    ««««تتتتههههذذذذييييبببب    ااااألألألألخخخخالالالالقققق»»»»

ممممححححممممدددد    ففففااااررررووووقققق    ااااللللننننببببههههاااانننن

يعتبر كتاب «تهذيب األخالق» البن علي أحمد بن محمد بن مسكويه المتوفى
سنة 421 هـ المــوافق سنة 1030 مــيــالدية، مـن أبرز الكتب الـتي اهتــمت بفـلســفــة

األخالق.

وحظي هذا الكتـاب بعناية كبـيرة عند الفـالسفـة والباحـثين والمـفكرين الذين
اهتمـوا بالدراسات النَّفـسيـة واألخالقيـة، وقد طبع هذا الكتـاب عدة طبـعات في كل
من الهند والقاهرة واألسـتانة وطهران وبيـروت، كما طبع على هامش كـتاب مكارم

األخالق للفضل الطبرسي وعلى هامش كتاب «أدب الدنيا والدين» للماوَردي.

ثم قـام بتـحـقـيقـه الدكـتـور قـسطنطين زريق ونشـرته الـجامـعـة األمـريكيـة في
بيـروت عـام 1966، واعـتـمــد في تحـقـيق هذا الـنص على ست نسخ، أربع مـنهـا في
مكتـبـات إسـتانـبول، وواحـدة في مكتـبـة دار الكتب المـصـرية وواحـدة في المـتـحف
البـريطـاني، وأكـد المـحـقق أن نســخـة مكتـبـة جــامع فـاتح في إسـتـانـبـول هي أقـدم

النسخ، ولذلك اعتمد عليها، ألنها األساس للنسخ األخرى...(1).
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وجـاء اسم الكتـاب في النسخ مـخـتلفـا، فبـعض النسخ سـمـتـه كتـاب «طهـارة
النفس»، والبـعـض اآلخـر سـمـتـه كـتـاب «تهـذيب األخـالق وطهـارة األعـراق»، ورجح

المحقق لفظة «تهذيب األخالق».

ممممققققااااالالالالتتتت    ااااللللككككتتتتاااابببب    ::::

ويتألف الكتاب من سبع مقاالت كما جاء في معظم الطبعات القاهرية إال أن
المحقق يرى أن المـقاالت هي ست فقط، وأن المقالة السابعة هـي جزء من المقالة

السادسة. والمقاالت التي ضمَّها الكتاب هي:

- المــقـــالة األولى : مــبــادئ األخـــالق، النفس وقـــواها، الخــيــر والـســعــادة،
والفضائل والرذائل.

- المقالة الثانية : الخُلق وتهذيبُه، الكمال اإلنساني وسبيلُه

- المقالة الثالثة : الخير وأقسامه، السعادة ومراتبها

- المقالة الرابعة : العدالة

- المقالة الخامسة : المحبة والصداقة

- المقالة السادسة : صحة النفس، حفظُها وردّها.

ااااللللغغغغررررضضضض    ممممنننن    ههههذذذذاااا    ااااللللككككتتتتاااابببب    ::::
ذكر أحمد بن محمد مسكويه في بداية كتابه الغرض من كتابه بقوله :(2)

غرضنا في هذا الكتاب أن نحـصل ألنفسنا خُلُقا تصدر به عنا األفـعال كلُّها
جميلة، وتكون مع ذلك سـهلة علينا، الكلفة فيها وال مـشقة، ويكون ذلك بعناية وعلى

ترتيب تعليمي...
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والطريق إلـى ذلك أن نعـرف أوال نفــوسنا مــا هي، وألي شيء أوجـدت فــينا،
وما قـواها وملكاتهـا التي إذا استـعملناها على مـاينبغي بلغنا بـها هذه الرتبـة، وما

األشياء العائقة لنا عنها....

صصصصننننااااععععةةةة    ااااألألألألخخخخالالالالقققق    ::::

أكــدّ ابن مـسكـويه في مـعــرض حـديـثـه عن مــبـادئ األخــالق أن لكل صناعــة
مبـادئ عليها تبنى، وبهـا تحصل، وهذه المبـادئ مأخوذة من صناعـة أخرى، والبد

من ذكر مبادئ هذه الصناعة :

وأول ما نالحظـه، اختالف خـصائص النفس عن خـواص األجسـام من حيث
قـبـول النفس للعلوم والمـعـارف، وشـوقُ النفـوس ألفـعالهـا الخـاصـة التي تحـقق لهـا
الفضائـل، وتُبعدها عن الرذائل، ويتحـقق ذلك عن طريق طهارة النفوس مـما يضاد

كمالها الفطري.

وخـواص النفوس تخـتلف عن خـواص األجسـام، من حـيث قابـليات، النفـوس
للصـورة المـغايرة مع بقـاء الصـورة األصليـة المـختلفـة، وال تقـبل األجـسام الصـور
المـغـايـرة لألصل إال بعـد زوال الصـورة األولى، فــالطويل ال يكون قـصــيـرا إال بعـد
زوال صورة الطول فـيه، والجـميل ال يكون قـبيـحاً وال بعد زوال صـفة الجـمال فـيه،
وصـورة التـربيع تزول مع انتـقـال الشكل إلى صـفـة التـثليث، ألن األجـسـام ال تقـبل

الصور التي تغاير األصل بخالف النفوس...

وتشـتــاق النفـوس إلـى مـا ليس من خــواص األجـسـام، فــالحـواس المــرتبطة
باألجــســام تدرك المــحــسـوســات فــقط، وأمــا النفس فــتــدرك أحـيــانا مــا ال تدركــه
الحـواس، وتسـتدرك بواسطـة إحسـاسـها الداخـلي أخطاء الحـواس من الحكم على
األشــيـاء واالنصــرف عن اللذات الحــسـيــة والجـســمـانـيـة والتــعلق باللـذات العـقليــة

والفضائل األخالقية.
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وهذه هي فضيلة النفس، وهي شوقها إلى األفعال العالية المحمودة والتعلق
بالصـداقـة والنزاهـة والعـفـة والشـجـاعـة والسـخـاء، واليمكن للنفـس أن تتـعلق بهـذه

الفضائل إال بعد التغلب على العوائق التي تحول دون سمو النفوس وطهارتها.

وكل مـوجـود من حـيـوان ونبـات وجمـاد له قـوى وملكـات وأفعـال، يصـيـر بهـا
الكائن كــمـا هو، وبهــا يتـمــيـز عن سـواه، واإلنـسـان يشـارك الـحـيـوان والنـبـات في
خـواص، ويتـمـيـز عن غيـره باألفـعـال اإلرادية واالخـتـيـارية التي تتم بهـا إنسـانيـتـه،
وتنقـــسم هذه األفــعــال إلـى خــيــرات وشــرور، فــالخــيـــرات هي األفــعــال التـي خلق
اإلنسـان ألجلهـا من أنواع الفـضـائل، والشـرور هي العـوائق التـي تحـول بينه وبين

تلك الفضائل.

ولكل موجود كمـال خاص به، فالسيف يتمثل كمـاله في حدته وقوة نفاذه في
الحـروب، وتتـمـثل فضـيلة الفـرس في سـرعـة الجـري وهذه هي فـضـيلتهـا، وفـضـيلة
اإلنسـان هي تحـقـيق كـمـاله الذي خلق ألجلـه، وهذه هي الخـيـرات، وتطلق الشـرور
على األفـعال اإلرادية التي تعـتبـر عائقـا يمنع اإلنسـان من القيـام باألفعـال اإلرادية

التي تحقق له إنسانيته...

ولمـا كانت الـخيـرات اإلنسـانية كـثـيرة، وال يسـتطيع فـرد واحـد أن يقوم بهـا
وجب على الجماعة، أن تقوم بتحقيق هذه الخيرات مجتمعة ليكمل كل فرد سعادته
المـشتـركـة مع االخرين، ولهـذا وجب على كل فـرد أن يُحب اآلخر ألن كـمـال نفسـه

عند ذلك اآلخر.

ُللللُُُُقققق    :::: تتتتععععررررييييفففف    ااااللللخخخخُُُ

الخلق حال للنفس داعيـة لها إلى أفعالها من غـير فكر وال روية، وهذه الحال
إمــا أن تـكون من أصل الـمــزاج كـــاإلنســان الغـــضــوب أو الـمــرح، وإمـــا أن تكون

مستفادة بالسعادة والتدرب إلى أن تصبح ملكة وخلقا....
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واختلف القدماء في الخُلُقِ :

- قال بعضهم : من كان له خُلُق طبيعي لم ينتقل عنه،

- وقال آخـرون : ليس شيء من األخالق طبـيعيـا لإلنسان واإلنسـان مطبوع
على قبول الخلق بالتأديب...

- وقـــال الرِّواقــيـــون : يُخـلق الناس أخـــيـــارا بالطبـع ثم يصـــيــرون أشـــرارا
بمخالطة أهل الشر وبعدم قمع الشهوات الرديئة بالتأديب.

- وقــال غــيــرهم : يخـلق الناس من الـطينة الســفـلى وهم أشــرار بالطـبع ثم
يصيرون أخيارا بالتأديب.

وقال ابن مسكويه مرجحاً قابلية األخالق للتغيير:

- كل خُلق يمكن تغييره

- وال شيء مما يمكن تغييره هو بالطبع

والقــول بأن الخُلق ال يـقـبل الـتـغــيـيــر يؤدي حــتــمـا إلى إبـطال قـوة التــمــيـيــز
والعقل.

 وقـد أفــسـد ابـن مـسكويـه نظرية جــالينوس التي تقــوم على أســاس تقـســيم
الناس إلى ثالثة :

أشرار بالطبع وال ينتقلون إلى الخير

أخيار بالطبع وال ينتقلون إلى الشر

مــتـوسطون بـين الخـيــر والشــر، وهؤالء ينتــقلون إلى الخــيـر والـشـر بحــسب
الصحبة والتربية والتأديب...
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ررررأأأأيييي    ااااللللغغغغززززاااالللليييي    ::::

وأعتـقد أن ما أورده الـغزالي في موضـوع األخالق كان أكـثر وضـوحا، وهو
يتـفق مع ابن مـسكـويه في قـابليـة األخـالق للتـغـيـيـر بالتـأديب والـتـربيـة، ويفـرق بين
الخَلْق والـخُلُق، فـالـخَلْقُ (بالفــتح) وهو صــورة الظاهر ال يقــبل التـغــيــيـر بالتــأديب.
وذكر ابن مـسكويه ذلك في تفريقـه بين األجسـام والنفوس، فالخَلق يرتبـط بالجسم

وال يقبل الشكل المغاير والخُلق يرتبط بالنفس ولذلك يقبل التغيير.
قال الغزالي :

لو كانت األخالق ال تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات، وكما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «حسّنوا أخالقكم»(2).

ويتساءل الغزالي :
«كيف ينكر هذا في حق اآلدمي وتغـيير خلق البـهيمة مـمكن، إذ ينقل البازى
من االســـتـــيـــحـــاش إلى األنس، والـكلب مـن شــره األكـل إلى التـــأدب واإلمـــســـاك،

والفرس من الجماح إلى السالمة واالنقياد...»
ويفرق الغزالي بين الموجودات ويقسمها إلى قسمين :

- ماال دخل لآلدمي في أصله وتفضيله كالسماء والكواكب.
- مـا وجـد وجوداً نـاقصـا وجـعل فـيـه قـوة لقـبول الكـمال بعـد وجـود شـرطه،

كالنواه يمكن أن تكون نخيال بالتربية.
ممممررررااااتتتتبببب    ااااللللننننااااسسسس    ففففيييي    ققققببببوووولللل    ااااللللتتتتههههددددييييبببب    ::::

يرى ابن مــسكويه أن مــراتب الناس في قــبـول األدب - الذي ســمـاه خلـقـاً-
كثيرة، ويظهر هذا في األطفال، فإن أفعالهم تصدر عنهم - من غير روية وال فكر،

ويظهر استعداد األطفال لقبول األدب أو نفورهم عنه منذ الطفولة(4).
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واعتـبر ابـن مسكويه أن الشـريعة هي التي تقـوّم األحداث، وتعـوّدهم األفـعال
المــرضـيــة، وتعـد تقــويمــهم لقـبــول الحكمــة وطلب الفــضـائل والبـلوغ إلى الســعـادة
اإلنسانيـة بالفكر الصحـيح والقيـاس المسـتقيم، وعلـى الوالدين أخذهم بهـا وبسائر

اآلداب الجميلة بضروب السياسات.

ويرسم ابن مــسكويه منهـج االنتـقـال بـاآلداب إلى الكمـال عن طـريق التـشــبـه
بفعل الطبيـعة، وهو البداية بالقوى األسبق وجودا في اإلنسـان، وأول ما يختص به
اإلنسان هو الشـوق إلى الغذاء. ويجب عليه أن يقـوِّمه ويحكم فيه، وهو شـوق يوجد
لدى الحيوان والنبات، ثم ينتـقل إلى ما يعبر عن تميزه بالخـصائص اإلنسانية وهو
الشعور بالكرامة وتتمثل بالغضب، ويجب تقويمه والتحكم فيه، ثم يبتدئ شوقه إلى

المعارف والعلوم لتحقيق الكمال اإلنساني...

صصصصننننااااععععةةةة    ااااألألألألخخخخالالالالقققق    ::::

يرى ابن مــسكـويه أن صناعــة األخــالق هي أفــضل الصـناعــات كلِّهــا، ألنهــا
تُعنى بتـجـويد أفـعـال اإلنسـان بمـا يحـقق إنسـانيـتـه، والجـوهر اإلنسـاني يتـمـثل في
األفـعــال الخـاصـة الـتي تصـدر عن اإلنســان ويشـاركــه فـيـه غـيــره من المـخـلوقـات،
ويجب أن تصـدر عن اإلنسـان األفعـالُ التي تمـثل جـوهرَه المتـمـيـز، فإذا لم تصـدر
عنه تلك األفــعـال الكاملة هبط وانحــدر عن درجـة إنسـانيـتـه، ومـثـالـه كـالفـرس الذي
يتمثـل فعله في طبيعـة الجري والشموخ، فإذا لم تـصدر عنه أفعالُه الخـاصة انحدر
من مـرتبة الـفروسـيـة إلى  مكان الحـمار الذي يحـمل األثقـال، وجـواهر الموجـودات
متـفاوتة في الشـرف، كمـا تتفاوت الـصناعات في شرف أفـعالهـا، فالصـياغة لـيست

كالدباغة(5).

واإلنسان بسـبب جوهره المتـميز مـزوّد بضروب من االستـعدادات لبلوغ ذلك
الكمــال، فــوجــود الـجــوهر اإلنســاني مــتــعـلق بقــدرة خــالق اإلنســان، وتـجــويدُ ذلك
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الجـــوهر مــفـــوض إلرادة اإلنســان، وإذا عـــرف جــوهـره حــرض على بـلوغ كــمـــاله
الخاص به عن طريقة طلبه وتحصيله...

وتنقسم قوى النفس إلى ثالث أقسام :
أوالً : القوة التي يكون بها الفكر والتمييز والنظر في حقائق األمور.

ثانياً : القوة التي يكون بها الغضب والنجدة واإلقدام وضروب الكرامات.
ثالثـاً : الـقـوة التي تكون بهــا الشـهـوة وطلـب الغـذاء والشـوق إلى الـمـالذ في

المآكل والمشارب.
وهذه القـوى مـتـبـاينة، تقـوى إحـداها وتـضـعف بحـسب المـزاج أو العـادة أو

التأديب، وإذا قوي أحدها أضر باآلخر وأبطل فعله.

فـإذا كانت حـركـة النفس مـعـتدلة وكـان شـوقُهـا إلى المـعـارف سليـما حـدثت
عنـهــا فـــضــيـلة ُالعلـم، وأدت إلى الحكـمــة، والـحكمـــة هي فـــضــيـلة النفـس الناطقـــة
المميـزة، وتثمر الحكمةُ المـعرفة بالمفـعوالت، ما يجب أن يُفعل وهو الفـضائل، وما

يجب أن يترك وهو الرذائل.

وأهم الفـضـائل التي تثـمـرها الحكمـة الذكـاءُ والتـعقل وصـفـاءُ الذهن وجـودةُ
الفهم وسهولة التعلم. وأما فضيلة القوة الشهوانية فتتمثل في التحكم في الشهوة،
بحـسب الرأي والعـقل، بحـيث تكون هذه القـوة منقـادة لمـقتـضى الحكـمة، وفـضـيلة
هذه القـــوة هي العــفـــة، ومن أهم مظـاهرها الحــيـــاء والصــبــر والـقناعــة واالنـتظام
والوقـار، وبمـقــتـضى هذه الفـضـائل تشـعــر النفس بالسكون عنـد حـركـة الشـهـوات

وتخاف من إتيان القبائح واإلسراع إلى فعل الجميل.

وفضـيلة القوة الـغضبـية هي الشـجاعـة، وهي االنقيـاد في لحظة الغضـب لما
يوجبـه الرأي ولما تقـتضيـه الحكمة، وبفـضل هذه الفضـيلة تكون النفسُ أكثـرَ ثباتا
في المواقف العصبية وأكثر قدرةً على احتمال اآلالم والثقة بالنفس وعدم الطيش.
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وأكـد ابن مسكويه أن أدْون النفـوس هي النفس البـهيـميـة وأوساطهـا النفس
السـبعيـة وأشرفـها النفس النـاطقة التي أصـبح اإلنسان بفـضلها إنسـاناً، وبالنفس
الناطـقــة شــارك المــالئـكة وباين البـــهــائم، ومن غلـبت عليــه الـنفس الشــهـــوانيــة أو
الغــضـبـيــة، انحط عن مــرتبـة اإلنســانيـة. وكلمــا قـبلـت النفس التــأديب كـانت أكــثـر
شرفا، والحيوان الذي ال يقبل التأديب كالفرس أشرف من غيره لقبوله التأديب(6).

واإلنسـان الذي تقــوى فـيـه الشـهـوات وتجــذبه اللذات الحـسـيـة تـضـعف لديه
القوة العاقلة وهذا أدْون مراتب اإلنسانية(7).

ويجـب على العـــاقل أن يـعــرفَ مـــا ابتـلى به اإلنســـان من هـذه النُّقـــصـــانات
المـرتبطة بكـمالـه، إما بـالغـذاء الذي يحـفظ به اعـتـدال مـزاجـه، وإمـا باللبـاس الذي
يسـتر به عـورته، وإمـا بالجمـاع الذي يحـفظ به نوعـه، وال يطلبَ من هذه اللذات إال

بالمقدار الذي يحفظ به قوام الحياة.

واإلنسان السعيد الكامل هو الذي يُربّى على أدب الشريعة إلى أن يتعودها،
ثم ينظر في كـتب األخـالق لكي تتـأكد هذه اآلراء في نفـسـه بالبـراهين إلى أن تبلغ

مرتبة اإلنسان الكامل(8).

وأول قوة تظهـر في اإلنسان هي القوة التـي يشتاق بهـا إلى الغذاء الذي هو
سبب الحياة، فـيتحرك الطبع إلى اللبن الذي يلتمسه من الثـدي، ثم تبتدئ لديه قوة
على التحـرك، وشوق إلى األفعـال التي تحصل له ما يشـتاق إليه ثم تظهـر لديه قوة
التخـيل لما يحبـه ممـا يحقق له كمـاله، ثم تظهر قوة التـميـيز وقوة الغـضب لدفع ما

يؤذيه.

وتتكامـل القُـوى لتـحــقـيق الخــيـر الذي يحــقق كـمـال اإلنســان، عندئذ يبــتـدئ
شعـوره بالحياء من صـدور ما هو قبـيح منه، وهذه بداية لشعـوره بالجميل والقـبيح

من األفعال.
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وهنا تبـتدئ الحاجـة للتأديب، وتكون الـنفس مستـعدة لذلك، بتـشجـيعهـا على
فـعل الحـسن، والينبـغي تعـويد األطـفال عـلى التـوبيخ لئـال يعـتـادوا الوقـاحـة وعندئذ

تهون عليهم سماع المالمة في ركوب القبائح من اللذات.

ويبــدأ المـربي في تـعليم الصــبـيــان أدب المطاعم، وأنهــا تقـصــد للصــحـة ال
اللذة، وإن الطـعـام خلـق لصـحــة األبدان وقــوامـهــا، وهي كــاألدوية يوخـذ مـنهـا مــا
يحـــفظ صـــحــة البـــدن ويدفع ألـم الجـــوع، وعليـــه أن يلتـــزم بآداب الطعـــام، وآداب

المجالس وآداب اللباس وأن يعتمد على نفسه في خدمة مصالحه.

وهذه اآلداب نافــعــة للكبــار والصــغـار، إال أنهــا للصــغــار أكـثــر نفــعـاً ألنهــا
تعـودهم حب الفـضائل. وكـان ملوك الفـرس ال يربّون أوالدهم بين خـواصـهم خوفـا
رف ويرسلونهم إلى المناطق البـعـيدة لكي يـتولى تربيـتـهم أهل عليـهم من عـوائد التـَّ

الجفاء والخشونة.

ومن نشـأ على خالف ذلك لم يُـرج عالجـه ألن نفسـه العـاقلة أصبـحت خادمـة
لنفـسه الـبهـيـميـة والغـضبـيـة وهي منهـمكة في مطالبـها من النـزوات، وال سبـيل إلى
إصـالح من نشـأ على هذه الطريقـة إال أن يكتـشف قـبح أعـمـاله ويكون عـازمـا على

اإلقالع واألنابة(9).

وهذه اآلداب نافـعـة لألحـداث ألنهـا تعـوّدهم مـحـبـة الفـضـائل، ويسـهل عليـهم
قـبـول مـا تـقـتـضـيـه الحكـمـة ويعـتـادون ضـبط النـفس عـمـا تدعـوهم إلـيـه من اللذات
الحـسيـة، وتسوقـهم إلى مرتبـة الفلسـفة العـالية وترقـيهم إلى مـعالي األمـور إلى أن

يبلغ اإلنسان أقصى الكمال في اإلنسانية.

وإذا بلغ اإلنسان هذه المرتبة العالية ازداد شوقه إلى المعارف والعلوم إلى
أن يبلغ غـاية كـمـاله، وهـي سـعادتـه العـامـة، لكل إنسـان سـعـادة تخـصـه، ويشـتـاق

إليها، إلى أن يحقق الخير المطلق.
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والخـيـر هو المـقـصود مـن الكل وهو الغـاية األخـيـرة، ويسمـى الشيء النافع
خيـراً، أما الـسعـادة فهي الخـير باإلضـافة إلى صـاحبـها، والخـير عـام لكل الناس،
والســـعــادة هي خــيـــر لواحــد مـن الناس، وكلُّ األفـــعــال اإلرادية يـراد بهــا الخـــيــر

المطلق، وما ال يقصد به الخير فهو عبث والعقل يمنع من العبث...
والخـيــرات منهـا مـا هي شــريفـة كـالحـكمـة والعـقل، ومـنهـا مـا هي مــمـدوحـة
كـاألفعـال اإلرادية الجمـيلة، ومنها مـا هي نافعـة كـاألشيـاء التي تطلب للتوصل بهـا
إلى الخيرات، والخيرات منها ما هي غايات كالسعادة فإنها مطلوبة لذاتها، وكذلك
الصـحـة واليسـار، وهناك خـيـرات  ليـست غايـات بذاتها، وتـطلب لفـائدتها كـالعـالج

والتعليم والرياضة(10).
والسعادة هي تمام الخيرات، والتامُّ هو الذي إذا بلغنا إليه لم نَحْتَجْ معه إلى
شيء آخر، والسعادة هي عطيـةٌ من الله وموهبة للناس، وهي خاصةٌ باإلنسان(11).

وتتمثل السعادة عند الحكماء بأمور خمسة :
األولى : في صحة البدن ولطف الحواس، واعتدال المزاج.

الثاني : في الثروة واألعوان بحيث يصنع المال في مواطن الخير.
الثالث : في حسن األحدوثة بحيث يكون ممدوحاً لدى الناس.

الرابع : في النجاح بحيث يودي كلَّ ما يأمل فيه.
الخامس : في جودة الرأي وصحة الفكر وسالمة االعتقاد والبعد عن الخطأ

والزلل(12).
وأكــد ابن مــسـكويه أن اإلنســان ذو فــضــيـلة روحــانيــة ينـاسب بهــا األرواح
الطيـــبــة كــالمــالئكـة، وذو فــضــيلة جــســمـــانيــة يناسـب بهــا األنعــام، فــهــو بـالجــزء
الجـسـماني مـقـيم في هذا العـالم المـحـسـوس لكي يعـمره وينـظمه، فـإذا بلغ كـمـاله

انتقل إلى العالم العلوي في صحبة المالئكة واألرواح الطيبة.
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وليس الـعــالم العلـوي هو األعلى فـي نظر الحِسِّ، وإنـمــا هو المــعـــقــول، أمــا
العالم السفلي فـهو المحسوس، ولو كان في المكان األعلى. والسـعيد في نظر ابن

مسكويه يكون في إحدى المرتبتين :
- إمـا أن يكون في رتبة األشـيـاء الجسـمانيـة مـتعلقـا بأحـوالها السـفلى ومع

هذا فإنه يبحث عن األمور الشريفة ويشتاق إليها.
- وإما أن يكون في رتـبة األشيـاء الروحية ويـتعلق بأحوالهـا ومع ذلك يطالع

األمور السفلى المحسوسة ويجد فيها دالئل الحكمة.
ومن لم يكن في إحـدى المـرتبتـين فـهـو في مرتبـة األنعـام، بل هو أضل، ألن
األنعــام لم تُعطَ القــدرة التي تدرك بهــا األشـيــاء الروحــانيـة، وإنمــا أعطيت القــدرة

للبحث عن كماالتها المرتبطة بوجودها.
ويمـثل ابن مسكويه ذلـك باألعمى الذي حـاد عن الطريق فـسقط في بئـر فهـو

غير ملوم، بخالف البصير فال عذر له في سقوطه، وهو ملوم وغير مرحوم.
ومن كـان في مـرتبـة السـعـادة التـامـة فـهـو مـقـيم في روحـانيـتـه بين المـالئكة

األعلى، ويكون خاليا من اآلالم  والحسرات، ألنه مسرور بذاته ومنبسِط بحاله.
ووصف  ابن مسكويه هذه المـرتبة بقوله : وهذه الرتبة التي من وصـل إليها
وصل إلى آخـر السـعـادة وأقـصـاها، وهو الـذي ال يبـالي بفـراق األحـبـاب من أهل،
وال يتـحـسـر عـلى مـا يفـوته منهـا، ويـرى جـسـمـه، ومـاله وجـمـيع خـيــرات الذنيـا في
السـعــادات التي في بدنه، ومـا كــان خـارجـا عنهــا فـهي كلّ عليــه إال في ضـرورات

يحتاج إليها لبدنه...
ويؤكـد ابن مسكويه أن الـسعـادة الناتجة عن الـمعـرفة سـعادة حـقـيقـية، يلتـذ
بها اإلنسـان، وإذا أصابتـه محن ونكبات ال يتـذمر منهـا، لئال تفقـده تلك اآلالم لذته

الحقيقية...
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والسـعـادة في نظر ابن مـسكـويه هي ألذ األشـيـاء وأفـضلهـا وأجـودها، وهي
قسمان :

- لذة انفعالية مرتبطة بالشهوات، وهي لذة ناقصة وتزول سريعاً.
- لذة فاعلة : ويختص بها اإلنسان، وهي لذة تامة وذاتية وثابتة.

 والطبع يمـيل إلى اللذة الحـسيـة، وتندفع النفس لتـحقـيقـها والوصـول إليهـا،
بخـالف اللذة الـعـقليـة فـإنهـا مكـروهة، وال ينصـرف إليـهـا اإلنســان إال بعـد رياضـة

وصبر.
واللذة الحسـية مؤقـتة وناقصـة وقد يخلفـها شعـور بالندم وإحساس بالشـقاء
بخـالف اللذة العـقـليـة فـهي مـصـدر للسـعـادة، وهذه اللذة تسـوق الـبـدن من النقص

إلى التمام، ومن السقم إلى الصحة.
ويعلل ابن مـسكويه ذلك بأن النـفس تشتـاق إلى اللذات الحـسـيـة، وفي لحظة
الشـوق هذه يستـحسـن اإلنسان كل لذيذ ولو كـان قبـيـحا في ذاته، واليرى مـواطن
الغلط في سلوكـه، ألن الشوق يفـقده القـدرة على التمـييـز، وعندما يحـصل على تلك
اللذة يكتشف قـبح اختيـاره، ويشعر بالندم، ويفـقد سعـادته التي شعر بهـا، بخالف
اللذة العـقليـة التي تضـيق بهـا النفس في بداية األمـر، ثم يعـتادها بفـضل الرياضـة

إلى أن يجد لذته فيها.
وهذا هو مــبـرر حـاجــة اإلنسـان للـشـرائع اإللهــيـة التي تنظـم له اخـتـيــاراته،

وتشجعه على سلوك الفضيلة التي تكمن فيها سعادته...
وهذا كله يؤكـد أن التـربيـة األخـالقيـة تهـدف إلى تعـويد اإلنسـان على التـزام
الفضائل التي تكمن فيها سعادته الدائـمة، بذلك يقع التفاضل بين األفراد، ومعيار
هذا التـفـاضل هـو تعـمـيق إنسـانيـة اإلنســان باالخـتـيـارات السلوكـيـة الـنافـعـة التي

تخدم اإلنسان، وترتقي به إلى مستوى اإلنسان الكامل.



ممممححححممممدددد    ففففااااررررووووقققق    ااااللللننننببببههههاااانننن152

ويرد علـى الســعــيــد مــادام حــيّــاً تـحت هذا الفلـك الدائر بكـواكــبــه ودرجــاته
ومطالع سـعـوده ونحـوســه مـا يرد على غـيـره من النكبـات والنـوائب وأنواع المـحن
والمــصــائب إال أنه ال يـتــذمــر منهــا، وال يلحــقــه مــا يلحـق غــيــره من المــشــقــة في
احتـمالها ألنه غـير مسـتعد لسـرعة االنفعال مـنها بعادة الهلع والجـزع، وإن أصابه
من هذه اآلالم شيء فبـقدر مـاال يشغله عن السعـادة إلى ضدها وذلك لمـا يجد في
نفـسـه من المـحـافظة على شـروط الشـجـاعـة والصـبـر على مـا يجـزع منه أصـحـاب

خور الطباع، فيكون سروره أوال بذاته ثم باألحاديث الجميلة التي تنتشر عنه.

أما الذين لم يأخذوا بالرياضـة التي تفرضها صناعة تهـذيب األخالق، فإنهم
سينفعلون بقـوة عند حلول المصائب وتعرض لهم إحدى الحـالتين، إما االضطراب
الفــاحش واأللـم الشــديد إلى الحــد الذي يُـرثى له، وإمــا أن يتــشــبــهــوا بالســعــداء

ويسمعوا مواعظ الحكماء، وعندئذ يظهر عليهم الصبر والسكون...(13).

ونالحظ اخـتـالفاً بين مـنهج ابن مسـكويه ومنهج اإلمـام الغزالي فـي دراستـه
طبيعـة النفس البشرية، وطبيـعة أمراضهـا، في الوقت الذي يغلب على ابن مسكويه
المنـطق العــقلي والمنـهج الفلســفي في الـتـحـليل واإلقناع فــإن الغــزالي يغـلب عليــه
المـنطق الوجـــداني الذي يـعــتـــمــد علـى الذوق الذاتـي الذي تعـــود إليــه الـمــجـــاهدة
والرياضـة النفسـية. ويركـز ابن مـسكويه على أن الغاية المـرجـوة التي تتطلع إليهـا
النفس هي الـكمـال اإلنسـاني بينمـا الـغـزالي ال يعـتـبـر الكمـال هـو الغـاية األخـيـرة،
وإنمــا هو الـكمــال الذي يؤدي إلى المــعــرفــة اإللهــيــة، وال تكـون النفس مــســتــعــدة
للمــعـرفـة إال بـعـد كـمــالهـا الذاتي، وعـندئذ تنطبع صــورة الحـقــيـقـة في الـقلب الذي

وصل إلى درجة الطهارة والصفاء.

والغـاية من تهـذيب األخـالق تحـقيق الـفضـائل واالبتـعـاد عن الردائل لالرتقـاء
بمــسـتــوى السلـوك اإلنسـانـي في المــعـامــالت والمــعـاشــرات. وأهم مــا جــاء به ابن
مسكوية هـو الربط بين الفضيلـة واالجتمـاع اإلنساني، وقد ذم ابن مـسكويه الزهاد
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والمنعـزلين عن الناس في الجـبال والمـغارات ألن العـزلة عن الناس تخرج اإلنسـان
عن كل الفضائل اإلنسانية والخلقية، فمن اعتزل الناس فهو كالميت أو الجماد(14).

وهذا تأكيـد على أهمية الفـضائل لالرتقاء بمـستوى االجتـماع اإلنساني مـما
يجعل تهذيب األخالق أداة لتكوين إنسانية متعاونة متحابة متكافلة، في ظل تصور

متكامل لمجتمع إنساني يخيم عليه األمن والسالم.

وأخـتم بكلمة البن مـسكويه خـتم بها مـقـالته األولى أكـد فـيهـا أن الفضـيلة ال
تتم إال باالجتماع قال :

 اإلنسـان من بين جـمـيع الحـيـوان ال يكتـفي بنفـسـه في تكمـيل ذاته والبد له
من مـعـاونة قــوم كـثـيـري العـدد حـتى تتـم حـيـاته طيـبـة ويجـري أمــره على السـداد،
ولهذا قال الحكماء : إن اإلنسان مدني بالطبع أي أنه مـحتاج إلى مدينة فيها خلقٌ
كثيـر لتتم له السعادة اإلنسانيـة، فكل إنسان بالطبع وبالضرورة يحتـاج إلى غيره،
فـهـو لـذلك مـضطر إلى مـصــافـاة الناس ومـعـاشــرتهم العـشـرة الجــمـيلة ومـحـبــتـهم
الصـادقـة، ألنهم يكملون ذاته ويتـمـمـون إنسـانيـتـه، وهو أيضـاً يفـعل بهم مـثل ذلك،
فــإذا كــان كـــذلك بالطـبع والضــرورة فكـيف يؤثر الـعــاقل العــارف لـنفــســه الـتــفــرد

والتخلي وتعاطي ما يرى الفضيلة في غيره ؟

فــإذن القـوم الـذين رأوا الفــضـيلـة في الزهد وترك مــخــالطة الناس وتفــردوا
عنهم، إمـا بمـالزمة المـغـارات في الجبـال، وإمـا ببناء الصـوامع في المـغاور، وإمـا
بالسـياحة في الـبلدان، ال يحصل لهم شيء من الفـضائل اإلنسـانية التي عـددناها،
وذلك أن من لم يخـالط الناس ويسـاكنهم في المـدن ال تظهـر فـيـه العفـة وال النجـدة
وال الســخـاء وال الـعـدالة، بـل تصـيــر قــواه وملكاته التـي ركـبت فــيــه باطلة ألنهــا ال
تتـوجـه إلى خـيـر وال إلى شـر، فإذا بطـلت ولم تظهـر أفـعالُـها الخـاصـة لهـا صـاروا

بمنزلة الجمادات و الموتى من الناس.
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ولذلك يظـنون أنهم أعــفّـاء وليــســوا بأعـفّــاء، وأنهم عــدول وليــسـوا بعــدول...
وليــست الفــضــائل إعــدامًــا، بل هـي أفــعـالٌ وأعــمــالٌ تظـهــر عند مــشــاركــة الناس

ومساكنتهم وفي المعامالت وضروب االجتماعات.

ونحـن إنمـــا نعلـم ونتـــعلـم الفـــضـــائل اإلنـســـانيـــة التي نـســـاكن بهـــا الـناس
ونخـالطهم، لنصل منها وبهـا إلى سعـادات أخرى إذا صِـرنا إلى حال أخـرى وتلك

الحال غير موجودة لنا اآلن(15).
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يعنـي المـضــيق من الـناحــيـة الجــغــرافــيـة ذلـك المـمــر البــحــري الذي يفــصل
أقليــمــين مـن البــر ويوصل بحــرين بغـض النظر عن عــرضــه، أمــا النظـام القــانوني
الخــاص بالمــضــيق وبالـمـرور بـه فـقــد ســبق لـمـحـكمــة العــدل الدوليــة، في حكمــهــا
الصـادر يوم 9 أبريل 1949م في القـضــيـة المـعـروفـة بيـن بريطانيـا وألبـانـيـا، والتي
بمقـتضاها حكم لصـالح بريطانيا ضـدا على ألبانيا في مـضيق (كورفـو)، أن عرفت
المــضـيـق المـســتــخـدم لـلمـالحــة الدوليــة تمــيـيــزا له عن الـمـضــيق الجــغــرافي غـيــر
المستـخدم لذلك، إذ أن محكمة العـدل الدولية أصدرت حكما، في التـاريخ المذكور،
يقـضي بأنه وحـسب العـرف الدولي يكون للدول أيام السلم الحـق في إبحار سـفنهـا
حـتى الـحـربيـة مـنهـا دون إذن مـســبق إذا كـان األمــر يتـعلق بمــضـايق مــسـتـخــدمـة
للمــالحـة الدوليـة تربـط بين قطعـتــين من بحـار عـالـيـة، بشـرط أن يكون هـذا المـرور
بريئــا، ومن ثم قـضـت المـحكمــة بالتــعـويضــات الضـرورية لـلسـفن البــريطانيــة التي
تعرضـت ألضرار نتيـجة اصطدامـها ببـعض القنابل التي كـانت موضوعـة من طرف
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ألبـانيـا في مـضـيق (كـورفـو) التـابع لسـيادتـها، باعـتـبـار أنه وحـسب مـحكمـة العـدل
الدوليـة فـإن المرور بالمـضـيق ال يحـتاج إلـى إذن مسـبق من الدولة السـاحليـة التي
تملك السـيادة عليـه، لذا كان على ألـبانيـا أن تسهل المـرور للسفن، حـربية كـانت أو
مـدنيـة دون ضـرر، وحــيث إنه وقع ضـرر بواسطة هذه الـقنابل فـإن ألبـانيــا تتـحـمل

مسؤولية األضرار.

وقد  كـان  هذا التعريـف من طرف المحكمة هو الذي أنشـأ فيـما بعد المـبدأ
العام لـلمرور عبـر المضـايق المسـتخـدمة للمـالحة الدوليـة. وقد انتـقد هذا التـعريف
من لدن بعض رجـال القـانون واعـتـبروا أن المـحكمـة انحـازت لدولة قـوية ضـد دولة
ضعـيفة، لكـنه ورغم ذلك فقد أخـذ هذا التعـريف طريقه إلى اتفاقـية جنيف المـؤرخة
في 29 أبريل 1958م حـول البـحــر اإلقليـمي والمنطقــة المـجـاورة، التي تبـنتـه، ولكن
عـوض أن تقـول إن المــضـيق هو ذلك الذي يوصل بـين بحـرين عـاليـين كــمـا قـضت
بذلك المـحكمـة أضـافت أو بحـرا إقليـمـيـا، أريد بهـا ادخـال مـضـيق (تيـران) ضـمن
المـضــايق المـسـتـخــدمـة للمـالحـة الـدوليـة حـتى تســتطيع إسـرائيل الـمـرور في هذا
المضيق باعـتباره مضيـقا مستخـدما للمالحة الدولية رغم أنه ال يـفصل بين بحرين
عـالييـن، وإنما بين بحـر عـال وبحـر إقليمي، وكـان هذا أيضـا هو السـبب الذي دفع
جامـعة الدول العربيـة بأن توصي سنة 1958م كل الدول العربيـة بعدم التـوقيع على
هذه االتفـاقيـة، فوقـعت عليهـا دولة عربيـة واحـدة وهي تونس، إال أنها تحـفظت على
المادة الـسادسة عـشرة التي تنص على الـمرور في المضـايق المسـتخـدمة للمـالحة
الدوليــة، واسـتـمـرت الدول الـعـربيـة طبــعـا تحـاول من حــين آلخـر منع اســرائيل من

المرور من مضيق (تيران) الذي يوصل البحر األحمر بخليج العقبة.

إذن  كان تعريف الـمضيق المستـخدم للمالحة الدوليـة في أول األمر هو ذلك
الذي يسـتـخـدم في المـالحـة البـحـرية الدوليـة ويصل بين أعـالي البـحـار، ثم أضـيف

إليه سنة 1958م أيضا ذلك الذي يصل بين أعالي البحار وبحر إقليمي.
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إن التسمية بمضيق ال تعني استثناء من ال يحمل هذا االسم، فالعبرة ليست
باإلسم المعطى وإنما بمدى صـالحية المضيق للمالحة البحـرية الدولية، سواء كان
اإلسم مضـيقـا أو ممـرا بحريا أو حـتى قناة أحيانـا بالرغم من أن القناة بمفـهومـها
االصطالحي والـجـغـرافي ال تدخل فـي مـفـهـوم المــضـيق، كـمــا هو الشـأن بالنســبـة
لقناة السـويـس وقناة بانامـا. وللتـمـيــيـز بين المـضـيق والقناة يـرى بعض من رجـال
القــانون أن الـمـضــيـق من صنع الطـبــيــعـة وأن الـقناة من صنـع اإلنســان، وأنه إذا
تغلبت صناعة الطبيعة على صناعة اإلنسان يبقى الممر مضيقا وإذا تغلبت صناعة
اإلنسـان عـلى صناعـة الطـبـيـعـة يـبـقى المـمــر قناة، وبديهي أن لكـل منهـمـا أحـكامـا
تخــتلف عن اآلخـر إذ يـخـضع المــضـيق لـمـا سلف بيـنمـا تخــضع القناة لـالتفـاقــيـة
المنظمة للمرور بها وإال فلألحكام الواردة في اتفاقية 1921م حول الممرات المائية

ذات األهمية الدولية.

والبد من اإلشـارة هـنا إلى أن مـضـيق جــبل طارق يقـود إلى قنـاة السـويس،
وهذه األخـــيــرة كــمـــا نعلم تـقع في التـــراب المــصـــري، وهي قنـاة صنعت بـواسطة
اإلنسـان وبالتالي لـيست مـضيـقـا وإنما قنـاة وتخضع التفـاقـيات قـسطنطينيـة لسنة
1888م وأمــمت سنة 1956م ولكن ذلك لـم يغـيــر من نظامــهـا القــانوني باعــتـبــار أن
االتفاقـية المـذكورة كمـا قال جـيديل (Gidel) تضع للقناة حكومـة عالمـية وأن الدولة
التي تقع فـيـهـا القناة، يفـتـرض بمـقـتـضى االتفـاقـيـة، قـد تنازلت عن بعض الحـقـوق

لتلك الحكومة العالمية ومنها مرور السفن بكل حرية.

إن المضايق في العالم عديدة، إال أن المضـايق التي تصلح للمالحة البحرية
العـالمـيـة كـانـت مـحـدودة قـبل سنة 1958م، لكن عـددها ارتفـع بعـدها عندمـا مـددت
كـثيـر من دول العالم الـبحـر اإلقليمي إلـى إثني عشـر ميـال، حـيث أصبح العـديد من
المـضايـق الجغـرافـية مـغطى كليـة بالمـيـاه االقليـميـة للدول (أكـثـر من مائة مـضـيق)
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حـيث تقلصت المـمـرات التي كـانت خـاضـعـة لنظام الحـرية على أسـاس وقـوع جـزء
منهـا في أعـالي البـحـار عندمـا كـان عـرض البـحـر اإلقليـمي ثالثة أمـيـال فـقط، ومن
أهم هذه المـضـايق طبعـا مـضيق جـبل طارق ومـضـيق باب المندب ومـضيق هرمـز

ومضيق ماجالن ومضيق الدردنيل والبوسفور والمضايق الدانماركية.

إن دول العـالم المـتـصنع تحـاول أن تحـصل على أكـبـر الحـقـوق التي تضـمن
لها حرية المـرور في المضايق باعتـبارها دوال ذات أساطيل بحرية عديدة وضـخمة
قياسـا مع الدول النامية، وهو األمـر الذي سيسهل لهـا الحصول على أكبـر قدر من
الحرية حـتى ال تعرقل التـجارة الدوليـة التي تقوم هي فـيها بدور أسـاسي في النقل
البحـري، لذلك دفعـت محكمـة العدل الدوليـة في قضـية (كورفـو) إلى اتخاذ المـوقف
المـذكـور والمـشـاركــين في اتفـاقـيـة 1958م إلى إضـافـة المـقـتـضـيـات الـتي أسلفت

ذكرها.

إن مـضيق جـبل طارق يخـضع لهـذا التأثيـر كـما أنـه يخضع لنفـس التعـريف
الذي سبق وأن تحدثنا عنه، فـهو من خلق الطبيعة ويفصـل بين إقليمين بريين وبين
دولتـين مـختلفـتـين ويصل بين بحـرين عـاليين، ويـرجع اسم مضـيق جـبل طارق إلى
القـائد المغـربي طارق بن زياد الذي فـتح األندلس ونزل بجيـوشه قـرب الصخـرة أو
الجبل الذي سمي اآلن باسمه، وأقدم وثيقة مـعروفة ورد فيها هذا االسم هي وثيقة

اسبانية مؤرخة سنة 1310م وهو نطق لألصل العربي محرف بالنطق األجنبي.

يصل مـضـيق جبـل طارق بين المـحيط األطلـسي والبحـر األبيض المـتـوسط،
وتظهـر أهمـيتـه االستـراتيـجـية من حـيث إنه المـدخل للبـحر األبيض المـتـوسط ومنه
إلى آســيـا والشــرق من خــالل المــرور بقناة الســويس فـالـبـحــر األحـمــر فــالمـحــيط
الهندي، وهو المـتـحكم أيضا في مـصـير التـجارة الدولـية التي تمـر منه نحـو البحـر
األحــمــر ودول الشــرق وآســيــا وكــذلك بـحــر مــارمــارا عن طريق مــضــيق الـدردنيل
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والبـحــر األسـود عن طريق مـضــيق البـوسـفــور، وهو أول مـضـيق يـسـتـقـبل الـسـفن
القــادمــة من العــالم الجــديد، إذ أن الســفن القــادمـة مـن األمـريـكيـتــين نحــو البــالد
المـذكـورة تمـر عـبــر مـضـيق جـبل طارق وأول مـا تراه هو منطـقـة رأس اسـبـارتيل،
وسنرى أن هناك اتفـاقـية عـقدت في هذا الشـأن لتـالفي االصطدامـات البحـرية عند
مــدخله، تلك األخـطار التي دفــعت بسلـطان المــغـرب إلـى بناء منار بـه. ابتـدأ الـبناء
سنة 1861م وانتــهى سنة 1864م وبمــجــرد انتــهــاء بنـائه اضطر إلى الـتـوقــيـع على
اتفـاقـيـة سنة 1865م التي تضع المـنار تحت تسـيـيـر أربعـة عـشـر دولة، وظل األمـر
كــذلك إلى أن وقع عـلى عــهـد طـنجــة سنة 1958م برجــوعــهــا إلى الوطن األم حــيث

دامت إدارته الدولية حوالي قرن من الزمان.

وتظهـر أهمية المـضيق أيضـا من الناحيـة البيـئيـة إذ أنه هو الفتـحة الوحـيدة
التي تـمـول الـبــحـر األبـيض المــتــوسط بالمــيــاه القــادمــة من المــحــيط األطـلسي ب
1.750.000 مـتــر مكعب في الثــانيـة فـي الدخـول مـقــابل 1.680.000 مـتـر مـكعب في
الخـروج بحيث ال تبـقى بهـذا البحـر إال كمـية تصل حـوالي 70.000 متـرا مكعبـا في
الثانـية، وهي كمـية ضـعيـفة ال تسـاهم في تجديد مـياه البـحر األبيض المـتوسط إال
على رأس كل ثمــانين سنة. ومن هنا تفــسـر الدرجـة العـاليـة من التـلوث التي وصل
إليـها هـذا البحـر، كـما تفـسـر ضـعف االنتاج البـيـولوجي بالقـياس مـع بحار أخـرى
مـفـتــوحـة أو ذات المـصـادر المــائيـة العـديدة والغـنيـة خـاصـة األودية واألنـهـار التي
تصب فـيهـا. ويبلغ طول البحـر األبيض المتـوسط 4000 كلم من الشـرق إلى الغرب
و800 كلم من الشمـال إلى الجنوب بين جنوا وتونس، كمـا تبلغ مساحـته اإلجمـالية

ثالثة مليون كيلومتر مربع تقريبا.

ويفـصل مــضـيق جـبل طارق إســبـانيـا عن المــغـرب كـمـا هو مـعـلوم، وأضـيق
نقطة بـه تصل إلى 14.300 مـتـر وبـعـمق 365 مـتــرا ويقع في غـرب الـمـضـيق، بـحـر
البــوران نسـبــة إلى جــزيرة البـرهـان العـربيــة الواقــعـة به، وهي غــيـر مــسكونة وقــد
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اسـتولت عليـها إسـبانيـا سنة 1967م باعـتبـارها أرضا خـالء ال مالك لهـا تكون لمن
يستولي عليها إذا لم تكن هناك أية معـارضة، وإذا صادف وأن عملت إسبانيا على
إسكان أفـراد من مـواطنيـهـا بهـا فـسـيصـبح لهـذه الجـزيرة الحق فـي ميـاه إقليـمـيـة
وبالتالي ستقترب إسبانيا من المجاالت البحرية المغربية ومن الشاطئ الرئيسي. 

وبالرغم مـن أن مـســاحــة األبيض المــتـوسـط ضـئــيلة بالـقـيــاس مع مــسـاحــة
المحـيطات وبصفة خاصـة المحيط األطلسي فـإن مياهه عـميقة تتـجاوز 4000 مترا
وأحيـانا 5000 مـترا ال تتناسب مع مـسـاحتـه اإلجمـاليـة ومن ثم كان هذا األمـر هو
السبب الرئيـسي عندما فكر المغرب وإسـبانيا في الربط القـار بين البلدين في عدم
األخذ بأقصر مسـافة نظرا لعمقها، كمـا أنه  دفع بحكومتي البلدين إلى عدم األخذ
بفكرة بناء الجسـر وإنما بالنفق رغم أن صاحب الجاللة الملك الحـسن الثاني طيب

الله ثراه كان يود أن يكون جسرا.

يبلغ طـول المـضــيق 36 مــيـال وأقــصــر عـرض به كــمــا قلت حــوالي 8 أمـيــال
(Punta Cires)أي مغربي بإسـبانيا و (Marroqui) (14.300 متر) عند رأس ماروكي
أي رأس الشــمـوع بـالمـغــرب، وهذا من آثـار الوجـود الـعـربي بـاألندلس إذ نجــد في
كـثـيــر من األحـيـان أسـمــاء عـربيـة قـائمــة في تراب إسـبـانيــا، وأسـمـاء إسـبــانيـة في
(Cabo Trafalgar) المـغـرب، ويصل عــرضـه في المـغـرب 27 مـيـال بين كـابـوترافلكار
وهو مـــرة أخـــرى اسم عـــربي (الطرف األغـــر) في إســـبـــانيـــا ورأس ســبـــارتيـل في
المـغـرب، وال يتــجـاوز عـرضـه 14 مـيـال مــا بين الصـخـرة وســبـتـة. وهكذا يـظهـر في
جمـيع األحوال أن عـرض المضيـق ال يتجاوز عـرض الميـاه اإلقليمـية للدولتين مـعــا

(12 ميال + 12 ميال).

ومنذ أن تمكنت الواليات الـمتـحدة في القـرن الثـامن عشـر من إبحـار سفنهـا
نحــو البـــحــر األبيض المــتــوسـط عن طريق مــضــيـق جــبل طارق في عــهــد الـرئيس
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طومـــاس جــيــفــيـــرســون (Thomas Jefferson); منذ ذلـك الوقت أصــبح فـي البــحــر
األبيض المــتــوسط وجـود عــسكري. وقــد زادته أهمــيـةً عــوامل ســيـاســيــة كـإنشــاء
إسرائيل على ضفافه، تضـاف إلى ذلك عوامل اقتصادية واستيراتيجيـة، كاكتشاف
النفط فـي مناطق الخلـيج الذي يضم حــوالي 60 ٪ من االحــتــيــاطي الـعــالمي. وقــد
تسـبب ذلك في وجـود عـدة أسـاطيل أجنبـيـة أخـرى من فـرنسـا، وانجلتـرا، واليـابان
(Diego garcia) وكراء الواليات المـتحـدة في المحيط الهندي لجـزيرة دييكوكارسـيا
من بريطانـيـا للمـحـافظة على حـريـة المـالحـة الدوليـة وضـمـان تدفـق النفط وسـالمـة

التجارة الدولية.

ومن الطبـيـعي أن تـكون الدول المـضـائقـيـة مـحط أنظار الـعـالم وتشـوبهـا من
حـين ألخر بعض األحـداث (مضـيق باب المندب أحـداث الصـومال واليـمن، مضـيق
هرمز أحـداث ظفار سنة 1971 وأحداث الخليـج.....إلخ) وذلك نتيجـة وجود مـضيق
يلعب دورا أساسيا في الحـركة التجارية واالقتصادية، وفي نفس الوقت السـياسية
والعـــسكرية. واألرقـــام تبــين مـــدى أهمــيـــة مــضـــيق جــبل طـارق على الخـــصــوص
فالواردات مثـال التي تمر منه تصل حوالي 15 ٪ من المجمـوع العالمي والصادرات
تتجاوز 12 ٪ وتمثل األساطيل التـجارية التي تمر من المضيق بالنسبـة لعدد السفن
العـالمـية حـوالي 17 ٪، وبالنسـبة لـالجمـالي من الوزن 18 ٪ من األطنان ،كـما يمـثل
عدد الموانئ الموجودة قرب المضيق 10 ٪  تقريبا من مجموع الموانئ عالميا، أما
تكرير البــتـرول في المنطـقـة فـيـصل إلـى حـوالي 13  ٪، وهذا مـا يســاهم أيضـا في
التلوث خصـوصا في دول شـمال البحـر المتوسطـ، وقـدر عدد السفـن التي تمر في
المــضـــيق ب 25000 عند الـدخــول و24000 عنـد الخــروج، أي بـمــا يعـــادل 50 ألف
سنويا تقريبـا بين الدخول والخروج، وهـذا يجعل ميـاه المضيق هشـة قابلة  للثلوت

خصوصا وأن أكثر من ثلث بترول العالم يمر عبر هذا المضيق.
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هذه هي األهـمــيــة الـكبــرى  لمـــضــيق جـــبل طارق، ومن الطـبــيــعـي أن يكون
مضيق بهذا الشكل محط عناية خاصة من طرف القوى العظمى، وهذه العناية هي
التي دفـعت بهـا للقـول بوجـود نظام قـانوني خـاص للمـضـيق. فلقـد سـبق القـول بأن
المضايق المستخـدمة للمالحة الدولية تعتبر شرايين االقتـصاد العالمي ذات أهمية
عظمى قـياسـا مع المـضايق الجـغرافـيـة األخرى التي ال تسـتخـدم للمـالحة الدوليـة.
ومضـيق جبل طارق شأنه شـأن المضايق الـمستـخدمة للمـالحة الدولية  قـد يخضع
لنظامــين مــخـتـلفـين : الـنظام األول هو نظام خــاص تعــالجــه مـقــتـضــيـات قــانونيــة
خاصة، معاهـدات واتفاقيات  مثال، ومن هذا النوع المضايق األرجنتـينية  (مضيق
ماجـالن) وقد أراد الـبعض إدمـاج مضـيق جبل طارق في هذا النظام الـخاص كـما
سنرى، ونظـام عـام تخـضع له بـاقي المـضـايـق التي لم توقع في شــأنهـا اتفـاقــيـات
ومـعـاهدات خـاصـة، والقـانون العـام الذي ينظمـهـا هو اتـفـاقيـة جـنيف لسنة 1958م
حول البحر االقليمي والمناطق المـجاورة واآلن اتفاقية 1982م الجديدة حول قانون
البــحـار. فــهـل يخــضع مــضـيـق جـبل طـارق لنظام خــاص، أم أنه يخــضع للقــانون
العام ؟ العديد مـن الدول وأغلب رجال القانون يرون أن مضيق جـبل طارق يخضع
للنـظام الخــاص، كـيف ذلـك ؟ يسـتـند هؤالء على ثالث وثـائق تجــعل من المــرور في
هذا المــضــيـق خــاضــعــا لنظام قــانـوني خــاص حــسب رأيهم شــأنـه في ذلك شــأن
االتفاقـيات التي تعالـج بعض المضايق الخـاضعة لنظـام خاص كالمـضايق التركـية
ومـضـيق مجـالن وهذه الوثائق الـثالث هي، التـصـريح الفـرنسي البـريطاني المـؤرخ
في 8 أبريل 1904م. واالتفـاق االســبـاني الفـرنسـي المـؤرخ في 3 أكـتـوبـر من نفس

السنة. والمعاهدة الفرنسية االسبانية المؤرخة في 27 نوفمبر 1912م.
لنرى هل إن هذه الوثائق الثـالث تؤدي إلى خـضوع المـرور في مـضيق جـبل
طارق إلى نظام خاص. فإذا كانت االتـفاقيات الموجودة بالنسبـة للمضايق األخرى
كـمــا هو الشــأن بالنسـبــة لمــعـاهدة (بوينـس أيريس) المـؤرخــة في 23 يوليــوز سنة
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1981م، حول مـضيق ماجالن بـين األرجنتين والشيلي أو تلك المـتعلقة بالمـضايق
الدانمـاركـيـة الـخـاضـعـة لمـعـاهدة كـوبنهــاجن المـؤرخـة في 14 مـارس 1857م، أو
بالمـضـايق التـركـيـة الخـاضـعـة لمـعـاهدة (مـونتـرو) لسنة 1936م، واضـحة الغـبـار
عليها فإن ما أشير إليه من وثائق يخالف كل المخالفة الطريقة التي سارت عليها
هذه المعاهدات وكيـفية توقيعها وأطرافهـا وآثارها، ذلك أن انطالق هذه الوضعية
كــان من الـتــصــريح البــريـطاني الفــرنسـي المــؤرخ ب 8 أبريل 1904م الذي كــان
يهـــدف إلـى توزيع منـاطق النـفـــوذ بين فـــرنســـا وأنـجلتـــرا، حـــيـث أطلقت يـد هذه
األخيـرة في مصر كـما أطلقت يد فرنسـا في المغرب، انه تـصريح لتوزيع الغنيـمة
ورد في مــادته الســابعـة الـتي خلقت كل هـذه اإلشكاليــة مـا يلي مـن أجل ضـمــان
حـرية المـرور فـي جـبل طارق فـإن الحكومـتـيـن تتـعـهـدان بعـدم السـمـاح بـتـشـيـيـد
تحصينات أو أية بناية اسـتراتيجية على الطرف الواقع بالساحل المـغربي ما بين
مليلـيـة والمــرتفـعــات التي تســيطر على الضــفـة اليــمنى لنـهـر سـبــو، غـيــر أن هذه
المـقتـضـيات ال تطبق على النـقط المحـتلة حـاليا من إسـبـانيا على الضـفـة الغربيـة
في حوض البحـر األبيض المتوسط، هذه المادة حملت العديد من الـفقهاء والدول
العظـمى إلى القـــول بإن مــضــيـق جــبل طارق يتـــمــتع بحـــرية المــرور وال يـخــضع
للنظام العـام أي للمـرور العابر (اتفـاقيـة 1982م) أو المرور البـريء الذي ال يمكن
وقفه (اتفاقية 1958م)، واعتبرت أن النظام الخاص بمـضيق جبل طارق هو حرية
المـرور بناء على هذا الـتصـريح. وعـاد الفـصل السـادس من االتـفاقـيـة االسـبـانيـة
الفـرنسـية، التـي جاءت أشـهـرا بعـد ذلك، ليكرر نفس مـا وقع التنصـيص عليـه في
المادة السابعة من التصريح، وقدمت بريطانيا مـجموعة من االقتراحات نتج عنها
تصـريح مــشـتـرك آخـر إسـبـانـي بريطاني مـؤرخ في فـاتـح مـاي سنة 1907م الذي

يؤكد رغبة الطرفين في ضمان وجود اآلخر بالمضيق. 
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هكذا كـانت مصـالح الدول صاحـبة األسـاطيل البـحرية تقـضي بالتمـسك بأن
مضيق جبل طارق خـاضع لحرية المرور وليس لنظام آخر، وصار الكتـاب والفقهاء
من هذه الدول و خاصة من أنجلتـرا وفرنسا واسرائيل يتمـسكون بحرية المرور، و
فـسـرت الـمـادة السـابعـة عـلى أنهـا تضـمـن حـرية المـالحـة بـالمـضـيق وليـس مـجـرد
المــرور البــريء الذي ال يجــوز وقــفـه طبـق اتفــاقـيــة 1958م أو المــرور العــابر طبق
اتفـاقيـة 1982م، وهو مـا يعني أنه ال يحق للدولتـين المضـائقتـين اسـبانيـا والمغـرب

أن توقف السفن والغواصات والطائرات التي تمر من المضيق أو من أجوائه. 

لكن المــغـرب كــان يمـارس رقـابـتـه على المــضـيق وهذا ثابـت حـتى في عــهـد
الحـمـاية، فــعندمـا قـررت الحـمـاية الـفـرنسـيـة بمـقـتــضى مـعـاهدة 30 مـارس 1912م
والحماية االسـبانية بمقتـضى معاهدة 27 نوفمبر من نفس السـنة، والحماية الدولية
بين فـرنسـا واســبـانيـا وبريطانيـا بمـقــتـضى مـعـاهدة 18 دجنبـر 1923م في منطقـة
طنجــة، وقع التنصــيص في كل هذه الوثائق عـلى أن الدولة الحــامـيـة تراقـب بوغـاز
جـبل طارق، (ولقــد انسـحـبت بعـد ذلك بريـطانيـا بمـقـتـضى االتـفـاق المـؤرخ في 25
يولـيــوز سـنة 1928م من االتـفـــاق المـــذكــــور و بقي األمـــر بـيـــد الدولـتـــين فـــرنـســـا
وإسبانيـا)، وهذا يعني أن المضيق مراقب من الدول المـضائقية الواقـعة عليه، لكن
ما حـدود هذه المراقـبة ؟ إذا كـان المضـيق غيـر خاضع إال للنظام العـام للمضـائق
فإن حق المـرور البريء الذي ال يجوز وقـفه كمـا تقضي بذلك اتفاقـية 1958م، يعني
مــرور الغـــواصــات طافــحـــة على السـطح وخــضــوع مـــرور الطائرات فـــوق أجــوائه
للمراقـبة وهي مقـتضيـات تلتقي إلى حد مـا مع حق المرور العابـر الذي نصت عليه
اتفـاقـيـة 1982م. أمـا إذا كـان المـضــيق خـاضـعـا لحـرية المــرور فـال شيء من ذلك

يمكن القول به.

فكيف يمكن الرد علـى هذه األقوال ؟ إن المـادة السـابعة من تصـريح 1904م
الذي أثار هذه اإلشكاليـة المـتعـلقة بحـرية المـرور تتحـدث عـرضا عـن حرية المـرور
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في الـمـــضـــيـق، ألن هدف التــــصـــريـح كـــان هو تـوزيع منـاطق النـفـــوذ، وهو تـوزيع
سياسي عسكري، وبالتـالي فإن التصريح ليس اتفاقية قانونيـة تضع نظاما قانونيا
لـلـمــــــــضــــــــيـق، ويمــــــــيـل إلـى هـذا الـرأي الكـاتـب االنـجـليـــــــــزي (سكـوت تـروفــــــــر)
(scott.c.Truver) رغم أنه قـال بتدويل المـضـيق وبتحـييـده فـإنه أضاف أن تصـريح
1904م هو تصـريح يتعلق بقـضايا سـياسيـة عسكرية وليـست قانونيـة. ذلك أنه وفي
1903م كــانت هناك مــفــاوضــات مــا بين بـريطانيــا وإســبــانيــا التي هي اســتــمــرار
لمــفــاوضــات ابـتــدأت قــبل ذلك عـندمــا كــانت هنـاك حــرب بين إســبــانيـــا والواليات
المـتـحدة األمـريكيـة سنة 1898م، في هذه الحـرب كـانت إسـبـانيـا قـد بدأت في بناء
بعض القـالع العـسكريـة على المـضـيق وكـانت بريطانيـا مـهـتـمـة بهـذا األمـر لوجـود
صــــخــــرة جــــبـل طارق فـي المـنطقـــــة تحت نـفــــوذها مـنذ سـنة 1713م فــــدخلـت في
مـفـاوضـات مـع اسـبـانيـا لحـملـهـا على عـدم تشـيـيــد أحـصنة وبنايات عـسـكرية على
البـوغاز لضـمان حـرية المرور خـوفـا من أن تسيطر إسـبانيـا عـسكريا على البوغـاز

وتقفله متى شاءت طالما أنها في حرب مع الواليات المتحدة األمريكية.

وهكذا فإن التصريح ال يتعلق بالمضـيق بقدر ما يتعلق بتوزيع مناطق النفوذ
ســـيــاســـيــا وعـــسكريا، وإنـه تصــريـح ناتج عن هـذه الحــرب ولـيس عن وضع نـظام
قـانوني، والقالع التي كـانت تضـعهـا إسبـانيـا كانت بالقـرب من الجـزيرة الخضـراء
مـشرفـة على المـضيق، وبالفـعل سـبق وأن قدمت بريـطانيا احـتجـاجـا مؤرخـا في 5
غشت 1898م واعـتـبـرت أن مـا تبنيـه إسـبـانيـا على المـضـيق هو عـمل عـدائي تجـاه
بريطانيا، ووقع تبـادل المقترحـات والمذكرات الدبلوماسـية بين بريطانيا وإسبـانيا،
وأخـيــرا قـدمت الـمـقـتــرحـات الـبـريطانيــة المـؤرخــة في 18 نوفـمــبـر 1898م أي قـبل
التـصريح بحـوالي ست سنوات تقضي بـضمـان إسبـاني بعدم البناء نهـائيا بالقـرب
من جــبل طارق. ورغم أن إســبــانيــا عندمــا وقـعت عـلى اتفــاقـيــة 13 يوليــوز 1713م
القــاضــيــة بالتـنازل لبــريطانـيــا عن صــخــرة جــبل طارق أشــارت إلى أنهــا ال تـمنح
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لبريطانيا حيزا بحريا إنما سمحت لهـا فقط بالميناء دون مجاالت بحرية إقليمية أو
حـتى بمــيـاه داخليـة، وبالتـالـي ال يحق لبـريطانيــا أن تنازع إسـبـانيـا فـي المـجـاالت
البحـرية التي هي بعيدة عن الصـخرة، فإن إسبـانيا رضخت مع ذلك للضـغوط التي

مورست عليها من قبل بريطانيا في هذا الشأن ووقعت على التصريح المذكور.

وال يعـتـبـر اهتـمـام بريطانيـا بـالمـضـيق وبالمـغـرب جـديدا، فـقـد سـبق لهـا أن
أولت اهتـمامـا بمدخل المـضيق وخـاصة بمـنطقة رأس اسـبارتيل، وهي التي دفـعت
فرنسـا إلى الضغط على سلطات المـغرب للتوقـيع على اتفاقـية 1865م مباشـرة بعد
بناء الـمنار، واســتـمــر اهتــمــام بريطانيــا بهــذا األمــر إلى أن وقع تصــريح 1904م،
وهكذا يتــجلى أن نيـة التــصـريح لم تكن أســاسـا منصــبـة على وضع نظام قــانوني

خاص بالمضيق وإنما على معالجة وضعية سياسية وعسكرية.

وحـتى إذا سلمنا بـأن تطبـيق تصـريح 1904م يؤدي إلى تكويـن نظام قـانوني
للمضيق فإن المـغرب كان في تلك السنة دولة مستقلة، فـهل يمكن لدولتين أن تلزما
طرفـا ثالـثـا بمـحـتــويات تصـريح لم يـوقع عليـه ؟ إن هذا األمــر مـرفـوض بمـقــتـضى
اتفـاقـيـة فيـينا للـمعـاهدات فـيـمـا بين الدول، إذن حـتى لو قـبلنا بسـالمـة مـقـتضـيـات
التــصــريح تجــاوزا فــإنه  ال يمكـن إلزام المــغــرب بتــصــريح لم يوقع علـيـه ولـم يكن
بالتالي طرفا فيه، وينطبق نفس األمر على االتفاق االسباني الفرنسي لسنة 1904م

والتصريح المشترك االسباني البريطاني لسنة 1907م.

أمــا في االتفــاق االســبــاني الفــرنـسي المــؤرخ في 28 نوفــمــبــر 1912م فــإن
المـغرب كـان دولة محـميـة آنذاك، ولقد وقـعت فـرنسا على المـقتـضيـات الواردة فيـه
والتي تقضي بحرية المرور كـما ورد في التصريح، لكن فرنسا كدولة حـامية عندما
وقعت لم تشر إلى أنها تفـعل ذلك باسمها وباسم المغرب ونيابة عنه طبـقا لمعاهدة
الحماية المؤرخة في 30 مارس 1912م  حتى يكون طرفا في التصريح. صحيح إن
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المـادة الحـادية عـشـر من اتـفـاقـيـة الرباط المـؤرخ في 20 مـاي 1956م بين فـرنسـا
والمـغرب حـول االسـتقـالل تقضي بـأن المغـرب يلتـزم بالمواثيق الـدولية، وهو يلتـزم
بكل االلتـزامات الـناتجة عن األوفـاق الدوليـة والمتـعلقـة بالمـغرب ولو لم يـوقع عليهـا
والتي لم يقـدم مـالحظات بشـأنهـا، لكن التـسـاؤل المطـروح قبل كـل شيء هل يمكن
اعـتــبـار التــصـريح من األوفــاق الدوليــة ؟ إنه تصـريح ســري بين دولتــين القـتــسـام
مناطق النفـوذ فهـو بالتالي ال يـرقى إلى درجة أوفـاق دولية. والتـصريح نفـسه يذكـر
أنه مرفوق بمـلحقات سرية، ممـا يدل على أنه مجرد نوايا في إطار تبـادل المصالح
بين دولتين، وإذا كان التصريح يهم المـغرب، وحتى لو فرضنا أنه يدخل  في إطار
األوفاق الدولية فهو غير متعادل ويضع التزامات على دولة ثالثة دون أن تكون هذه
الدولة قـد وقـعت عليـه، ودون أي مقـابل. لذا ال تتـوفـر فيـه شـروط المـعاهدات طـبقـا
التفـاقيـة فـيينـا التي تنص من بين مـا تنص عليـه، أنه لو وقعت دولـة ما تحت إكـراه
معنوي أو إذا تغيـرت الظروف ممكن أن تبطل تلك المعاهدة فـباألحرى إذا لم توقع
عليهـا الدولة المعنية وليـست طرفا فيـها، فاتفاقـية 1912م تكرر ما ورد في تصريح

1904م وما ينوبه ينوبها.

أمـا ما يقـال بأن المغـرب لم يقـدم مالحظات بشـأن التـصريح فـهذا أمـر غيـر
صـحـيح، ذلك أن المـغـرب ومنذ حـصـوله على االسـتـقـالل، أي منذ أن أصـبح قـادرا
عن التعبير باسمه دون نيابة، أصدر قوانين تجعل نصف مضيق بوغاز جبل طارق
تحت ســيــادته، وهـذا أكـثــر مـن مـجــرد تـقـديـم مـالحـظات (قــوانين بحــرية لـسنوات
1919م، 1962م، 1973م، 1981م علـى الخــــصـــوص، وكـلهــــا تنـص على أن  نـصف

مضيق جبل طارق يخضع للسيادة المغربية).

ومـا يـقـال أيضــا من أن عـدم الـبناء ال يمس باالســتـقــالل غـيــر صـحــيح، ألن
الدولة عندمـا تحصل على اسـتقـاللها تبـسط سـيادتهـا على األقاليم الثـالث : اإلقليم
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البـري واإلقليم الجـوي واإلقليم البـحـري، وبسط السـيـادة يتنافى وكل مـا من شـأنه
أن يمـس بهــذه الـســيـــادة. وعليـــه فــإن التـنصــيـص على عـــدم البناء يـتــعـــارض مع

االستقالل ألنه وضعية قانونية جديدة تفرض على اقليم دولة مستقلة.

وأخـيــرا هناك من يقــول بأن المـرور الـحـر أصـبح مــمـارســا من طرف الدول
دون مـعارضـة الدولتـين المـشاطئـتـين للمـضيـق وهو ما قـال به االتحـاد السـوفيـاتي
سابقا وهو قـول غير صحيح أيضـا، فإسبانيا والمـغرب صرحتا أكـثر من مرة وفي
أكثر من مناسبة دولية بأن مضيق جبل طارق يخـضع للسيادة المغربية واإلسبانية
 وأن كل منهــمـا تملك مـراقــبـة شـرعـيـة عـلى مـضـيق جـبـل طارق وبالتـالي تســتطيع
تحـديد السـير البـحـري بالمضـيق. فلقـد عـبر المـغـرب في كل المناسـبات وحـتى في
اجتمـاع المؤتمر الثاني لقانـون البحار لسنة 1958م على لسان مندوبه بأنه يتمسك
بسـيـادته عـلى جـبل طارق. وفي االتفـاقـيـة األخــيـرة لسنة 1982م على امـتـداد تسع
سنوات (1973م-1982م) كـان المـغـرب مع مـجـمـوعـة الدول الـمـضـائقـيـة يدافع عن
ســيـادتـه على مــضـيق جــبل طـارق (المـؤتـمـر الثــالث لـقـانون الـبـحــار). الدفــاع عن
السـيــادة يتـعـارض والقــول بحـرية المـرور الـتي لم يتنازل عن حــقـوقـه تجـاهـهـا ولم
يصـرح بها وبالتـالي فإن القـول بأن المغـرب أو إسبـانيا كـانا يسمـحان بالـممـارسة

الحرة غير صحيح.

من هنا نعتقد أن تصريح 1904م  واالتفاق االسباني الفرنسي المؤرخ في 3
أكــتــوبر 1904م الذي ينـطبق عليــه مــا يـنطبق علـى التــصــريح، واتفــاقــيــة 1912م ال
يشكلـون  نظامـا قــانونيـا خــاصـا بمـضــيق جـبل طـارق يؤدي إلى المـرور الحــر به،
فـألي مقـتـضـيات قـانونيـة يخـضع المـضيق ؟ إنه حـسب رأينا يخـضع للمـقـتـضيـات
المــتـعلقــة بالنظـام العـام المــقـرر للـمـضــايق بناء على اتـفـاقــيـة 1958م و1982م. إن
المقـرر في اتفاقـية 1958م هو المـرور البريء الذي ال يجـوز وقفـه بالنسبـة للمالحـة
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البـحرية بالمـضيق فـما هو الـفرق بين سـفينة تمـر في بحـر إقليمي وسـفينة تمـر في
بحر مضيق ؟ البحـر اإلقلمي كما عرف هو رقعة من البحر مـتاخمة لسواحل الدولة
تمــتـد مــا وراء إقليــمـهــا البــري، ومـا وراء مــيـاههــا الداخلـيـة فــهـو نظـام وسط بين
السـيطـرة اإلقليـمـيــة وسـيـادة الدولة علـى إقليـمـهــا لرعـاية مـصــالحـهـا االقـتــصـادية
وأمنها، فكل من يمر في البـحر اإلقليمي يعتبر أنه يمر في مـنطقة ذات سيادة ليس
بها إال اسـتثناء وحيد هـو المرور البريء، أي أن الدولة الساحـلية ال يمكن أن تمنع
سفـينة من أن تمر في عـرض البحـر االقليمي (12 ميـال)مرورا عـاديا وبريئا (أي ال

ترتكب أي فعل يمكن أن يمس بمصالح الدولة الساحلية فال توقيف وال تفتيش).

وقد أضيف للمرور الـبريء بالنسبة لمياه المضـيق ذلك المرور الذي ال يجوز
وقـفــه، ألنه في البـحـر اإلقـليـمي يمكـن للدولة إذا كـانت هنـاك مـخـالفــة لمـقـتـضــيـات
قـانونية أن توقف السـفن. أمـا في مضـيق جـبل طارق، وفي المضـايق المـستـخدمـة
للمالحة الدولية بصـفة عامة ال يجوز وقف السفينة حتى ال تتعـرقل التجارة الدولية.
لكن مع ذلـك فـإن هذا الـمـرور البــريء الذي ال يجــوز وقــفـه يلزم الـسـفن الـغـاطســة
عندمـا تصـل إلى المـضـيق كـالغـواصـات، أن تـطفـو فـوق السطح وترفع الـعلم حـتى
يمكن للدولة أن تراقـبـها، كـمـا يلزم الطائرات التي تحلق فـوق المـضيق بسـابق إذن
من الدولة الساحليـة، و توجه الذبذبات الالسلكية الضرورية حتى تـتمكن من تحديد
موقـعهـا. ويجب على السفـينة أن تمر مـرورا بريئا، أي ال تتـوقف وال تقوم بـأبحاث،
وال تتـرك بعض األشـياء أو المـعـدات وال تلوث وال تصطاد وال تسـتثـمـر ...إلى غيـر
ذلك من التصـرفات. إن اتفاقـية 1982م أقرت حقـا آخر أكثر شمـولية من ذلك الذي
أقرته اتفاقية 1958م إنه حق المرور العابر، فما هو الفرق بين الحقين ؟ إن  الفرق
بينهـما يتـمثل في أن حق المـرور البـريء الذي ال يجوز وقـفه هو المـرور المتـواصل
السريـع مع استثـناء حالة قـوة قاهرة أو حالـة شدة أو لتقـديم المسـاعدة لسـفن في
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حـالة خطـر. أمـا حق المـرور العــابر فـهـو مـمــارسـة حـرية التــحليق وحـرية الـمـالحـة
بشـروط، بمـعـنى أن الطائرات لم تعـد مطـالبـة باإلذن من الدولة السـاحلـيـة، بل تمـر
لغـرض وحـيد هو المـرور المـتـواصل السريـع في المضـيق، فـإذن أعطيت حـرية في
الفـضـاء.أما حـرية المـالحـة،  فإن الـنص في اتفـاقيـة 1982م لم يتـحدث عن السـفن
الغـاطسـة، لذلك أمـام سكوت النص اتجـه عـديد من الـفقـهـاء وخـصـوصـا في العـالم
المتقـدم إلى القول بأن االتفاقيـة تعطي الحق للسفن الغاطسـة بما فيهـا الغواصات
حق المرور العـابر دون أن تطفو على السـطح، وأرى شخصـيا عكس ذلك لألسـباب
التـالية ، فـمن جـهة تعطي االتفـاقـية للدولتـين السـاحليـتين الحق في مـراقـبة السـفن
المارة مرورا عـابرا حتى ال تقوم ببحث وال بمسح وال بـتوقف وال بطء وتحافظ على
السـالمة، فـكيف يمكن للدولة أن تراقب هذه السـفن إذا كـانت غـاطسة ؟ ومـن جهـة
أخــرى فــإن هناك ســفنـا غــواصــة تســيــر بقــوة نووية و يمـكن أن تؤثر علـى الحــالة
البـيــئـيـة بالتلوث اإلشــعـاعي، كـمـا أن هـناك سـفنا تحـمـل مـواد كـيـمـاويـة وبناء على
االتفــاقــيــات الدوليــة في مــوضــوع حــمــاية البــيــئــة البــحــرية يجب أن تـكون حــاملة
لمــجــمــوعـة مـن الوثائق الضــرورية للـوقـايـة من ســالمـة اإلشــعــاع النووي، والـتلوث
الكـيــــمــــاوي فكيـف يتــــيــــســــر للـدولة الســــاحـليــــة أن تراقـب هذه الوثـائق إذا ظـلت
الغــواصـات غــاطســة. ومن جـهــة ثالثــة ورغم أن الطائـرات تحلق بحــرية فــإنه يجب
عليــهـا أن توجــه ذبذبات السلكيــة إلى الدولة الســاحليـة وتوجــه ذبذبات إلى منظـمـة
(الياطا) أي المنظمة العـالمية للنقل الجوي، فإذا كانت السـفن الغواصة تملك نفس
الحـرية وهو أمــر غـيـر منصـوص عليــه فكيف يمكن لهـا أن تـمـر دون أن توجـه هذه
الذبـذبات ؟ وكـــيف يحق لـلدولة أن تراقـب مكان هـذه الســفـن الغـــاطســـة دون ذلك؟
إضـافـة إلى أن االتـفـاقـيـة لم تتــحـدث نهـائيـا عن الـغـواصـات أو السـفن الـغـاطسـة،
بمـعنى أنه عندما ال تتـحدث اتفـاقيـة جديدة عن مـقتـضيـات معـينة فإنه يقع الـرجوع
إلى ما قـبلها وهي المـقتضـيات الواردة في اتفاقـية 1958م أي أن السفن الغـاطسة

يجب أن تطفو فوق السطح وتحمل العلم.
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إن عـدم ذكر مـثل هذه المـقـتضـيـات في اتفـاقيـة 1982م هو عـيب من العيـوب
التي تـحــملهــا هاته االتفــاقــيــة، إذ انتــقـلت من الصــراع الذي كــان مــوجــودا حــول
التـدوين إلى صـراع حـول التفـسـيـر والتنفـيـذ، وهذا ناتج عن الطريقـة التي وضـعت
بهـا االتفاقـية إذ كـانت طريقة دبلومـاسيـة وليست قـانونية، فـمن المعلوم أن اتـفاقـية
1958م عهد بها إلى لجنة القانون الدولي التي هيأت مـشروعها، أما اتفاقية 1982م
فــقـد تركـت للدبلومــاســيـين وللـتـفــاوض المــبـاشــر منذ البــداية، وكــان الهــاجس هو
الوصــول إلى التـوافـق الذي يوصل أحـيــانا إلى أحكام فــضـفــاضـة وعــامـة يصــعب

تفسيرها.

أمــا عن السـيــادة على مــيـاه الـمـضــيق فـإن هـناك قـوانيـن إسـبــانيـة وأخــرى
مغـربية توضح هذا األمـر، ذلك أن المضـيق كله مغطى بمـياه إقليـميـة ومياه داخـلية
للدولتـين، اللتين شـرعتـا للخطوط األساسـية االسـبانيـة والمغـربية التي ينطلق منـها
حـسـاب امـتـداد الـبـحـر االقليـمي لكل دولـة لغـاية إثني عـشـر مـيــال. إن مـا قـبل خط
األسـاس يعتـبر مـياها داخليـة ويخضع للسـيـادة الكاملة ليس فيـه حتى حق المـرور
البـريء الذي ال يتـوقف، إذ تخـضع هذه المـجـاالت للسـيـادة الكاملـة للدولة كـاالقليم
البـري، ومن هنا كـان من مـصلـحة الـدول أن تدفع الخط األسـاس إلى األمـام حـتى
تدخل أكبر المجـاالت في المياه الداخلية. وخير مثـال على ذلك ما أعلن عنه مؤخرا
بالنسـبة للجزر الـخالدات المقـابلة للصحـراء المغـربية، فـبمناسـبة صدور قـرار سنة
1997م من االتحـاد األوربـي لمـراقـبـة ســفن الصـيـد في الـمناطق الراجـعــة لالتحـاد
قامت إسبانيا باسـتصدار قرار بوضع الخط األساس لتقسيم الـمجال البحري بين
المـغـرب وإســبـانيـا دون اتفـاق وبشكل انـفـرادي. ومن جـهـة أخـرى قـامت اســبـانيـا
بإعطاء رخصـة للبحث عن النفط لشـركة  (ريبسـول) بمقـتضى مراسـيم صدرت في
أواخـر سنة 2000م وأوائل 2001م مـمـا دفع بالحكومـة الـمـحليـة، إغـتنامـا للفـرصـة،
إلى  المطـالبـة بمنحــهـا صـفــة الدولة األرخـبــيليـة بحكـم الواقع، بمـعنـى أنهـا أرادت
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بذلك أن تجعل المجال البـحري ما بين الجزر مياها داخلية فـتأخذ بالخط األساس
من الحــدود الخــارجـيــة للجــزر المـحــيطة وتـفـصل بدائـرة منطلقــة من الحــدود على
المياه الموجودة بين الجزر لتجعلها مـياها داخلية خاضعة للسيادة الكاملة، مع أن
هذا الوضـع ال يمكن القــول به إال بـالنســبــة للجــزر التي تـكون دولة مــســتــقلة. أمــا
بالنسبـة للجزر األرخبيليـة التابعة لدولة مـا كما هو الحال في الجـزر الخالدات التي
تتـبع الدولة اإلسـبـانيـة، فـإنهـا ملزمـة بتـرك  مـمـرات دوليـة  للمـرور بين الجـزر. أمـا
بالنسـبـة لميـاه المـضـيق فإنه إلى حـدّ مّـا كـان الخط أألساس مـعـقوال ال مـن الجهـة
االسبـانية وال من الـجهة المـغربيـة. فبـالنسبـة للجهـة المغـربية الخط األسـاس يدخل
في المياه الداخلية كل ما قـبل الخط الذي يربط ما بين طرف الفرط وما بين طرف
القـوارب وطرف اللبــوءة، حـيث يمـر خط على هذه الرؤوس لـيكون خط األسـاس في
منطقة المضيق (مرسوم 21 يوليوز 1975م). و بالنسبة إلسبـانيا (مرسوم 8 غشت
1977م) فـالخط الذي يـربط بين (كـابوترافلـكار) مع جـزيرة طريفـا وهـذه مع (بونتـا
أكـوفـتـشي)، يكـون خط األسـاس الذي تنطلق منـه المـيـاه اإلقليـمـيـة التـي تغطي كل

مياه المضيق وما قبله يعتبر مياها داخلية.

وبالنظر لتداخل المـياه اإلقليميـة للدولتين معا فـإنه وقع اللجوء إلى تقسيـمها
بخط الـوسط، وإن لجـــوء المــغـــرب إلى تطبـــيق خط الـوسط في المـــضــيق ال يـمكن
اعتبـاره مبدأ عاما يطبق في كل المـجاالت األخرى بشكل حسـابي دون تعديل. أما
مــا يـتــعلـق بالمـــرور البــحـــري في المـــضــيق، وبـالنظر لـوجــود حـــقــوق لطـرف ثالث
مـستـعـمل  للمـضيق يتـمـثل حـقه، على الخـصـوص في المـرور العابر، فـإن المنظمـة
العـالميـة للمـالحة  (إيمـكو سابقـا) أصـدرت توصيـة  في 20 نوفـمبـر 1973م تقضي
بتنظـيم المـرور في المــضـيق، ووضــعت لذلك مـمــرين بعـرض مـيـلين إثنين بحــريين
(المـيل البحـري = 1.8 كلم، والمـيل البـري = 1.6 كلم) بحـيث يكون المـمـر الشـمـالي
الذي هو خـاضع لنفـوذ إسـبـانيا لـلخروج نحـو المـحـيط، والمـمـر الجنوبي الخـاضع
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للنفوذ المغربي للدخول إلى البحر األبيض المتوسط. ورغم أن هذه الممرات مجرد
توصــيـة فــإنه بانضــمــام كل من إسـبــانيــا  والمــغـرب التفــاقـيــة 20 أكـتــوبر 1972م
المتـعلقة بالتصادم البـحري أصبحت تلك المـمرات التي أوصت بها المنظمـة ملزمة

لكل األطراف.

إن الحـقـوق التي أعطيت للغـيـر تجـاه الدول المـضـائقـيـة وأهمـهـا حق المـرور
العـابر هي حــقـوق كـبـيـرة لدرجـة أصـبح مــعـهـا التـسـاؤل ملحـا حــول مـاذا بقي من
سيادة الدولة الساحلية على مجاالتها البحرية الموجودة في المضايق؟ إنه التوافق
وتبادل المصالح، فالمـوافقة على إحداث منطقة اقتصادية بهـا حقوق سيادية للدولة
السـاحليـة لغـاية عـرض 200 مـيـال من خط األسـاس قـابله من جـهـة أخـرى ضـرورة
مـوافقـة الدول السـاحليـة على بعض المـقـتضـيـات، وعلى رأسـها حق المـرور العـابر
في المضايق المستخدمة للمالحة البحرية الدولية ومنها مضيق جبل طارق، وهكذا
يكون القــانون الدولي في العـديد من فــروعـه قـانون قـوة وقـانـون عـدل في آن واحـد

مرة يطغى هذا وأخرى يطغى اآلخر.
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القانون باعتباره مجموعة من القواعد التي تنظّم سلوك األفراد في المجتمع،
والتي يتحقّق إلزامها عن طريق التهديد بجـزاء توقعه السلطة العامّة على المخالف،
فـإن الهـدف الذي يرمي إليـه من وراء كل هذا هو التـوفـيق بين مـصـالح األفـراد في
المـجـتـمع لتـيـسيـر حـيـاتهم الجـمـاعـيـة عن طريق بيـان مـا يجـوز لكل فـرد أن يفـعله،
وبيـان مــا يتـحـتّم عـليـه أن يفـعلـه أو يتـجنّبــه، أي بتـحـديد مــا يتـمـتّع به كـل فـرد من
حقـوق، وهو متى أقرّ مـصلحة ما لشـخص معيّن، خـوِّل هذا الشخص سلطة القـيام
ببـعض األعمـال التي يحـقّـق بها تلـك المصلحـة، ونهى غـيره من الناس عن اإلخـالل
بهـا، وأنشـأ بذلك مـركـزاً مـمـتـازاً ينـفرد بـه صـاحب المـصلحـة المـرعـيـة دون غـيـره،
وفـرض على سائر األفـراد قـيوداً تقـابل ذلك المـركـز الممـتـاز، وهذا االحتـرام الذي
يفـرضه القـانون على سائر الناس المكلّــفين به يكون واجـباً يقع على كـاهلهم، وهو
واجب قـانوني يـفـرضـه القـانون، بحـيـث إذا لم يقم األشـخـاص به أجـبــرهم القـانون

على ذلك.

والحقّ هو سـلطة لشـخص مـن األشـخـاص، يســتطيع بمــقـتـضــاها مـمــارسـة
سلطات مـعـيّنة، يـمنحـهـا ويكـفلهـا له القـانون بغـيـة تـحقـيـق مـصلحـة يقـرها، ويقـابل
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الحقُّ الواجبَ وهـو اإللزام الذي يقـرّره القـانون علـى شـخص مـعـيّن بالنســبـة لفـعل
مـعيّن، والحق والواجب أمـران مـتالزمـان، يؤدّي وجود أحـدهمـا إلى وجود الثـاني،
ذلك ألن تقرير حقّ لشخص مـعيّن يقتضي فـرض واجب على آخر أو آخرين ألدائه
له، أو لعـدم التـعـرّض له فـيـه، وكـذلك فـرض واجب عـلى شـخص مـعـيّن ال يكون إالّ

وسيلة القتضاء حقّ آلخر.

والحقوق عموماً تنقسم إلى قسمين كبيرين هما :

أوالً : الحقـوق غير المـالية، وهي الحقـوق التي ال يبدو عليـها التعـامل بالمال
بيـن الناس، هي حـــقـــوق ال تقـــدّر وال تـقــوّم بـثـــمن أو بمـــال، هي حـــقـــوق ال يمـكن
لشــخص أقــرها لـه القــانون أن يتنازل عـنهــا آلخــر ببــيع أو نحــوه، وهذه الحــقــوق

أسمى وأغلى وأعز من أن تقدّر بثمن أو بمال، وتشمل هذه الطائفة من الحقوق:

1) الحـقـوق الســيـاسـيـة Droits politiques، وهي تسـمّى كـذلـك ألنهـا تحـمي
المــصـالح الســيـاسـيــة للجـمــاعـة، وهي تثــبت للشــخص باعـتــبـاره عـضــواً في دولة
سـياسـيـة، كحقّ الـشخص في التـرشـيح لوظيـفة نيـابيـة، أو حق الشـخص في تقـلّد

وظيفة من وظائف الدولة.

2) الحـرّيات الـعـامّـة، وهي الحـرّيات التـي يقـرّها القـانون األســاسي لألفـراد
كـحـرّية العـقـيـدة، وحـرّيـة التـعـبـيـر، وحـرّية التـجـمّع إلى غـيـر ذلـك من الحـقـوق التي

يقرّها الدستور للمواطنين.

3) حــقـوق األســرة، وهي التي تثــبت للشــخص باعــتــبـاره عــضـواً في أســرة
مـعـيّنة، وتخـتـلف باخـتـالف مـركـز الشـخص في األسـرة، وتـتـضـمّن حـقـوق األسـرة
المميزة والواجب معاً، فحقّ األب في رعاية ابنه يتضمّن بذاته واجب رعايته، وحق
الزوجة في أن ينفق عليها زوجها، يتضمّن أيضاً واجب الزوجة في رعاية زوجها.
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ثانياً : الحـقوق المالية، وهي عكس الحـقوق الغير المـالية ألنها حقـوق تُــقدّر
وتقوّم بالمـال، وهي حقـوق يبدو عليهـا التعـامل بالمال بين الناس، كـما أنها حـقوق
تُبـاع وتُشـتـرى، هذه الحـقـوق تُسـمّى بالمـالـية لـكونهـا تمنح صـاحـبـهـا منفـعـة تُقـوًّم
بالنقـود، كمـا تسمّى بحـقوق الذمّـة الماليـة، ألنها تكوّن الجـانب اإليجابي من الـذمّة
المــاليـة للـشـخص، وبحـكم أن مـحلّ االعــتـبــار األول في هذه الحــقــوق هو الناحـيــة
االقـتــصـادية. وهذه الطائفــة الثـانيــة من الحـقـوق تخــتلف عن الحــقـوق السـيـاســيـة
والحرّيات العامّة وحـقوق األسرة، في أنها بحسب األصل، تنتقل من صـاحبها إلى

غيره، أي يجوز التصرف فيها، وتشمل الحقوق المالية : 
1) الحقّ العــيني Droit réel وهو سلطـة مـبـاشـرة يقــرّرها القـانون لـشـخص
مـعـيّن على شيء مـحـدّد بالـذات تخـوله القــيام بأعــمال مـعـيّنة تتّـصل بهـذا الشيء

تحقيقاً لمصلحـة لـه.
2) الحقّ الشـخصي Droit personnel أو حقّ الدائنية Droit de créance أو
االلتـزام Obligation، فـهــو سلطة مـقــرّرة لشـخص قــبل شـخص آخــر تخـوّل األول
(وهو الدائـن) أن يجــبـر الثــاني (وهـو المــدين) على أن يعطـيـه شــيــئــاً، أو يقــوم له

بعمل، أو يمتنع من أجله عــن أداء عــمل.
ويتـمـيّـز الـحقّ الشـخـصي بأنه سلـطة ال تردّ على شيء مـعـيّن بـالذات بصـفـة
مــبـاشــرة، (كـمــا هو الشــأن بالنـسـبــة للحقّ العــيني) بل سـلطة ضــدّ شـخص آخــر

إللزامه بإعطاء شيء، أو القيام بعمل، أو االمتناع عن أداء عمل.
ويمكن ردّ مصادر االلتزام إلى نوعين أساسيّين :

أوّلهما : يقوم على اإلرادة، من حيث أنهـا هي التي تولّد االلتزام فيه، ويطلق
على هـذا المـصــدر التــصــرّف القــانوني (Acte juridique)، وهو يشــمل التــصــرّف
القانوني الصادر من جانب واحد، أي نتيجة اإلرادة المنفردة، والتصرّف القانوني

الصادر من جانبين أو إرادتين، وهذا هو االتفاق أو العقد.



ّوووويييي178 إإإإددددررررييييسسسس    ااااللللععععللللوووويييي    ااااللللععععببببددددالالالالّّّ

وثانيهما : يقوم على حـدوث واقعة معيّنة (Fait juridique) يترتّب عنها نشأة
االلتـزام من غيـر أن يكون إلرادة شخص مـا أي أثر في قـيامـه. والواقعـة القانونيـة
إمّـا أن تكون واقعـة نافـعة كـاإلثراء بال سـبب، وإمّـا أن تكون واقعـة ضـارّة كالفـعل

الضارّ أو المسؤولية التقـصيرية.

ومن هذا يتّــضح أن التــصــرّف القــانوني هو اتجــاه اإلرادة إلى إحــداث أثر
قـانوني، ويعـتبـر العـقد أو االتفـاق هو الصـورة األصليـة للتصـرّف القـانوني، فكيف

يحمي القانون كالّ من اإلرادة والنظام العام في التصرّف القانوني.

يعـتـبـر العـقد أهـمّ التـصرّفـات القـانونيـة في الحـيـاة العـمليـة، وهو عـبـارة عن
توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني.

واإلرادة هي التـي تتّــجــة إلى إحــداث األثر الـقــانوني، وهي أســاس الـعـقــد،
فـالعـقـد يتكوّن من إرادتين أو عـدّة إرادات تتّـجـه إلى إحـداث هذا األثر، والقـوانين
الحـديثـة ال تجـعل اإلرادة في قـيـامـهـا بهـذا الـــدور مـحـتـاجـة إلى أن تـقـتـرن بـأيّ
إجـراء أو شكــل خـاصّ، مــا دامت قــد اسـتــوفت الشــروط التي وضــعـهــا القــانون
لذلك، كما أنه باإلرادة أيضـاً يمكن أن تحدّد شروط المعامـالت، ما دامت ال تخرج
في ذلك عن أوامـر القــانون ونواهيـه. فـاإلرادة وحـدها دون حـاجـة القـتـرانـهـا بشكل
من األشكال، تكفي في األصل، إذا اتّجهت إلى إحـداث أثر قانونـي، ليرتِّب القانون
على اتجـاهـهـا هذا األثر. ومن ناحـيـة أخــرى فـاإلرادة عـامـل أسـاسـي فـي تحـديـد
مـضمـون اآلثـار التي يرتّـبـهـا القانــون في هذه الحال، وهذه الـقدرة لإلرادة هي مـا
،Le Principe de l'autonomie de la volonté يســــمّى في الـفـــقــــه بسلـطان اإلرادة

. وهذا السلطان يعتبر مبدءاً قانونياً حديثاً

ومن هذا يبـيـــّن أن المـقـصـود بمـبـدأ سلـطان اإلرادة أن اإلرادة قـادرة على
أن تنشىء الـتـصــرف القــانوني، وتحــدّد اآلثار التي تـتـرّتب علـيـه، فــاإلرادة تعــتـبــر
أســاس التـصــرّف القــانوني، فــهي التي تـنشـئــه، وهي التـي تحـدّد أثـره، والقـاعــدة
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العامّة أن اإلرادة سـيّدة موفورة السلطان في هذا المـجال أو في ذاك، فاألصل أن
اإلرادة حـينمـا تنشىء التـصرّف القـانوني، تعـمل مـتـحرّرة من القـيـود التي تسـتلزم
ورودها فـي شكل أو فـي آخـــر، فــــيكـفي في ذلـك أن يعــــبّـــر الشــــخص عـن إرادته،
بإبرازها إلـى العـالم الخـارجـي، دون مـا ضـرورة لمــجيء هذا التـعـبــيـر في صـيــغـة
مــعـيّنة، أو فـي قـالب مــحـدود أو فـي شكل خــاص، فـســواء أن يعـبّــر الشــخص عن
إرادته في إنشـاء تصـرّف مـا باللفـظ أو بالكتـابة أو باإلشـارة أو باتخـاذ أيّ مـوقف
آخر يدلّ على حـقيـقة مقـصودة، وال يقتـصر األمر في سلطان اإلرادة عـلى كفايتـها
في إنشــاء التـصــرّف القـانوني، دون تحــتم مـجــيـئــهـا في شكل أو في آخــر، بل إن

األصل كذلك أنها حرّة في تحديد أثر هذا التصرّف بالنسبة إلى صاحبها.

إن دور اإلرادة في التـصرف القـانوني، وإن بقي حتى اآلن أسـاسيـاً، إالّ أنه
أخذ يضعف سريعاً، وذلك بالنسبة إلى إنشاء التصرف وترتيب آثاره على السواء،
فـقــد أخـذ القــانون تمـشّــيـاً مع الـنزعـة االشــتـراكـيــة التي أخـذت تـتـغلغل فـي حنايا
المــجـتـمـع الحـديث، يتــدخل في نظام الـتـصــرف القـانوني، مـن حـيث إنشــائه، ومن
حـيث إنتـاج آثاره، فيـقـيّد مـن سلطان اإلرادة بالنسـبة إليـه، وأهم هذه القـيـود التي
ترد على اإلرادة في مــرحلة تكوين التـصـرف الـقـانوني قـيـود تتـضـمّنـهـا النصـوص
التشريعية فيما يتعلق بالدفاع الوطني، والعدالة االجتماعية، والتوجيه االقتصادي.

Volonté التصرف القـانوي، ويقصد باإلرادة Essence إن اإلرادة هي جوهر
أن يعي الشـخص األمـر، وأن يقـصـده، فإن انـعدمت اإلرادة فـي أحد العـاقـدين، مـا
قـام رضـاه، وبالتـالي انعـدم العـقـد الذي أجـراه، وال يهمّ بعـد ذلك السـبب الذي أدّى
إلى انعـدام اإلرادة، كـمـا أنـه ال أهمّـيـة لمـا إذا كـان هذا االنعــدام دائمـاً أو مـؤقّـتـاً،
مــادام يلحق العــاقــد عند إبرام العــقـد. ومــثــال الشـخـص الذي تنعــدم عنده اإلرادة
الصــغـيـرُ فــاقـد اإلدراك والتــمـيــيـز، ومـثــاله أيضـاً مــضطرب العــقل لجنون أو عــتـه
أصابه، ومن فـقد وعيه بسـبب السّكر أو الغـيبوبـة أوالتـنويم المغـناطيسي، ومـثالـه

أيضاً من أكـره مادّياً عـلى إبرام عـقد.
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وإذا وُجــدت اإلرادة فــالـقــانون ال يهــتمّ بـهــا إالّ إذا اتجــهت إلـى إحــداث أثر
قانوني، فـال عبرة قانوناً باإلرادة التي لم تتّـجه إلى إحداث مثل هذا األثر، كـما في
أعمال اآلداب والمجاملة، والقبول بالقيام بخدمة مجّانية، واالتّفاقات التي تقوم بين

أعضاء األسرة دون أن تنطوي على نية االلتزام.

إن مــجــرّد اإلرادة ال يكـفي لتــوافــر الرضــاء بـالعــقــد، بل يلـزم كــمــا ســبــقت
اإلشــارة أن تـتّــجــه إلـى إحــداث أثر قــانـوني، ويلزم أن تـكون اإلرادة في قــصـــدها
إحـداث األثر القـانوني، جـادّة غيـر هازلة، وحـقـيـقيـة غـيـر صـورية، فال عـبـرة بإرادة

الهازل، وال بإرادة من يعلّـق التزامه على محض المشيئة.

والغــالب أن يبـدأ أحــد العـاقــدين بعـرض التــعـاقــد على اآلخـر، ويســمّى هذا
العرض إيجاباً ”Offre“، فإذا انتـهى هذا العرض بأن يحوز مـوافقة العاقـد اآلخر،
سُمّـيت هذه الموافقة قَـبوالً Acceptation، وتـمَّ العقـد باقتران اإليجاب بالقـبول، أي

.Accord des volontés بتوافق اإلرادتين

واإلرادة التي يرتّب القـانون عليـهـا اآلثار القـانونية التـي تتجـه إليـه، أي التي
يعـتـبـرها تصـرّفاً قـانونيـاً صـحـيـحاً، ال بـدّ أن تكون إرادة جـديرة بذلك، وهي تكون
كـذلك إن كانت مـبنيّـة على مـعرفـة كـافيـة بكل الظروف التي تجـعل صـاحبـها قـادراً
على حــسن االخــتــيـار بـين اإلقـدام عـلى التــصـرف واإلحــجــام عنه، في ضــوء وزن
صحيح لمصالحه المادّية واألدبيّـة، وكذا إن كانت صادرة بناء على اختيار حـــرّ.

فـاإلرادة التي تصح أن تكوِّن تصـرفاً قـانونيـاً، يجب أن تكون إرادة مـتنوّرة،
أي أن تصدر بناء على معرفة كافية بكل ظروف المعاملة التي تشارك في إتمامها،
غــيـر مــدفـوعــة إلى إبرام التــصـرّف بأيّ وهم غـلط  يقع فــيـه صــاحب هذه اإلرادة،
سـواء من تلقاء نفـسـه، أو نتيـجة لـلتدليس والتـضليل والتـمويه والـحيل التي تعـرض

لها، والتي باشرها ضدّه أشخاص آخرون.
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كما يجب أن تكون إرادة حرّة، أي أن تتّجه إلى إبرام التصرّف غير مدفوعة
إلى ذلك بضغط  غـير مشروع، يـكره ويجبر صاحـبها على إصـدارها، تجنّباً لألذى
المهدّد به، فهذا اإلكراه يجعل اختيار التصرّف في هذه الحالة، من جانب صاحب

اإلرادة، اختياراً تعوزه الحرّية، ألنه اختيار لألذى األخف تجنّباً لألذى األشـد.

واإلرادة التي تكـون مـشــوبة بالغلط والـتـدليس واإلكــراه والغــبن، تكون غـيــر
صالحـة في نظر القانون، ألن تترتّب عليـها اآلثار القانونيـة التي تتّجه إلى إحـداثها

إذا تمسّك صاحب اإلرادة المعيبة بعيـبها وأثبت تحقق هذا العيب.

ومن مـظاهر حـــمـــاية القـــانون لإلرادة فـي التـــصـــرف القـــانوني أنه يـلزم أن
تتوافر األهلية للمتعاقد، واألهلية Capacité، هي صالحية الشخص لكسب الحقوق
والتـحـمّل بااللتـزامات، ومـبـاشرة الـتصـرّفـات القـانونيـة التي يكون مـن شــأنهـا أن

. تكسبه حـقاً أو أن تحمّـلـه التزاماً على وجه يعـتد به قانوناً

إن التـــسـليم  بـتـــدرج النمـــو الـعـــقلي لإلنـســـان مع سنّـه، وربط القـــدرة عـلى
اإلرادة السليـمــة بالقـوّة العـقليـة والتــفكيـر، أدّى إلى أن يفـرق القـانـون بين مـراحل
السن الـمـخــتلفــة لإلنـسـان مـن حـيث افــتــراض قــدرته على إصــدار إرادة قــانونيــة
سليـمة، فقـرّر أن الطفل إلى سنّ معـيّنة، وهي سنّ التـمييـز، ال يمكن أن تُعـزى إليه
إرادة حــقـيــقــيـة. ثم إلى سـنّ أخـرى بعــد ذلك، يُنـظر إلى قــدرته على اإلرادة بعــين
الشكّ، حـتى يبلغ سنّاً يفتـرض عندها تمـام نضجـه العقلي، فـيعـتبـره قادراً بالتـالي
على إصـدار إرادة سليـمـة. ويأخـذ هذه اإلرادة في اعـتبـاره، من حـيث صـالحـيتـهـا
ألن ترتُّب مــا يربط القـانـون تحـقـقــه على التــجـاء اإلرادة إليــه من اآلثار القـانونـيـة،
فبلوغ اإلنـسان هذه السن التي تسـمّى سنّ الرشد، يؤدّى إلى أن يعـتبـره القانون،

كامل أهلية اآلداء، بعد أن كان فاقدها.

وليـــست الـسن العـــامل الـوحــيـــد الذي يـربط به الـقــانـون صــالحـــيـــة اإلرادة
وقــدرتهـا فـي نطاق القــانون، فــقـد تعــوق هذه الصــالحــيـة، رغـم بلوغ سن الرشــد،
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عوامل أخرى، فـالقانون يجعل من إصابة اإلنسان بمرض في عـقله أو في حواسه،
ومن شـذوذ تصرّفـاته في إدارة أمـواله ورعاية مـصـالحه، أسـاسـاً الفتـراض عجـزه
عن اإلرادة السليــمـة، وبالتـالي سـبـبـاً النتــقـاص أهليـتـه، ورده إلى مـثل مـن لم يبلغ
سنّ الرشـد، مـن حـيث قـدرته على إبـرام التـصـرفـات القــانونيـة، أي اعـتـبــاره فـاقـد
األهليــة. فـفــقـدان األهليــة إذن سـبب لعــيب التــصـرف القــانوني، على أســاس عـدم
صـالحـيــة إرادة فـاقـد األهليـة، أو بتــعـبـيـر أدقّ عـدم ســالمـتـهـا، وهو ســبب لبطالن

التصرف القانوني في كل القوانين، قديمها وحديثها.

وقد يـشوب إرادة المـتعاقـد عيب يؤثـر في الرضاء، فـتتّـجه اإلرادة المـوجودة
إلى التعاقد وهي على غيـر بيّنة من حقيقة األمر، أو تتّجه إلى التعـاقد غير حرّة في

اختيار اتجاهـها تحت ضغط رهبـة غير مشروعة.

ويقــصــد بعـيــوب الرضــاء Vices du consentement، أمــور تلحق إرادة أحــد
المتـعاقـدين أو كليهـما، فـتفـسد الرضـاء دون أن تجهـز عليه، فـرضاء المـتعاقـد هنا
موجـود، كل ما في األمر أن إرادتـه ال تجيء سليمة، ولم تصـدر عن بيّـنة واختـيار،
وال يحـول هذا دون وجـود التـصـرف، إنما يـكون لمن عـيبـت إرادته أن يطلب إبطال

هذا التصرف، أي يكون التصرف قابالً لإلبطال.

والعـــيــوب الـتــقلـيــدية الـتي تُفـــســد الرضـــاء أربعـــة هي : الغلـط، والتــدلـيس،
.L’erreur, Dol, Violence, “Lésion” : واإلكراه، والغبن أو االستغالل

إن المظهر األساسي لحماية القانون إلرادة األفـراد في التصرّفات القانونية
هو تقريره للجزاء الذي يرتّبه على اإلخالل باإلرادة أو عدم توفرها أو صحّـتها.

إن القاعـدة القانونية تتـميّز عن غـيرها من القواعد الـتي تحكم سلوك األفراد
في المـجـتـمـع بأنهـا واجـبـة الطـاعــة وجـوباً ال ينبـعث من الضـمــيـر وحـده، كـمـا هو
الشأن في الـقواعد الخلقـية مـثالً، بل مصـدره ما ينظم لضـمان طاعـتهـا من وسائل
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اإلجـبـار التـي تبـاشـرها السلطـة العـامّـة، والقـواعـد الـقـانونيـة هي تلـك الشيء التي
يوضع جزاء على مخالفـتـها.

ومـعنى الجزاء ال يـقتـصر عـلى ذلك المعنى الـذي يرد إلى الذهن ألول وهلـة،
وهو أنه عــقـوبة تقـع على الشـخـص المـخــالف أو مـاله، بـل يقـصــد به كل مـا جــعله
القـانون من وسـائل اإلجـبـار التي تلزم األفـراد باتبـاع القـواعـد التي يضـعـهـا، وقـد
يكون الجــزاء عـقـوبة يؤدّيـهـا المـعــاقب من شـخـصــه أو مـاله، ولكنه جــزاء نادر في
القانون الخاص، كـما يكون تعويضاً يلزم به مـخالف القاعدة القـانونية لمن أضرت
به المـخالفـة، أو قسـراً على تنفـيذ التـزام تعـهد به الشـخص، ثم امـتنع عن تنفيـذه،

ألن القانون يجبر على الوفاء بالتعهدات.

والبطالن Nullité نظام Institution يضع صـــورة من صــور الـجــزاء لحــمـــاية
اإلرادة أو النظام العـام في التـصـرف القـانوني، ولكنه جـزاء ال يفـرض على شـخص
من األشـخاص كـما هو الحـال في العـقوبة أو التـعويض، بل يـوقع على كائن قـانوني
Etre juridique هو التصرف القـانوني، وانصباب الجزاء في البطـالن على التصرف
نفـسه ال على شـخص المتـصرّف، نـتيـجة للطبـيعـة الخـاصّة التي تمـيّز بهـا القواعـد

التي جُعل البطالن لضمان طاعـتها واحترامها.

والقـانون في تنظيم عـالقـات األفـراد في المـجتـمع ال يتـبع طريقـاً واحـدة في
هذا التـنظيم هو إلزامــهم بـاألمـر أو بالـنهي، وفــرض هذا اإللزام إمّــا بالعــقــوبة أو
بالتـعـويض عن اإلخـالل به إن تعـذر القـسـر على تنفـيـذه، بل يوجـد من القـواعـد مـا
يقـتصـر دوره على المـشاركـة في إقامـة بناء قـانوني يربط القـانون بوجود ال تحـقّق
آثار مـعـيّنـة، هذا البناء يتكوّن من مـجــمـوعـة من القـواعـد المـتّـحــدة الهـدف التي ال
تحـمل بذاتـهـا أمـراً أو نهـيـاً، وإنمـا تضع شــرطاً لكائن من الكائنات الـقـانونيـة إذا
انضم لغـيره من الشـروط التي تفرضـها قواعـد أخرى صـار الكائن القانونـي تامّاً،
فـإن خــولفت هذه القــاعـدة كـانت نـتـيـجــة المـخــالفـة، أال يكمل الـبناء القـانـوني، فـال
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تترتّب عليـه كنتيـجة، ألنه لم يستكمل شـروط وجوده في نظر القانـون، النتائج التي
ربطها القانون بهذا الوجود.

واالعتـراف بوجود هذه الكـائنات القانونيـة نتيـجة طبـيعيّـة لـالعتراف بعـنصر
الصناعـة القانونيـة Technique Juridique، في القـواعد واألنظمـة القانونيـة ألن من
طرق هذه الصناعـة اسـتـخـدام التـصـوّرات وسـيلة لتـحـويل الحكم المـجـرّد للقـاعـدة

القانونية إلى قاعدة سهلة التطبيق على أعمال األفراد.

والتــصــرف القـانـوني مـثـل لهــذه الكائنات القــانونيــة التي يـضع القــانون من
القواعد التي تعـين شروطها، والتي ال يظهر إلزام األفراد بهـا إالّ مع إقدامهم على
خلقـها، وال يطبق علـيهم جـزاء مخـالفة هـذه القواعـد - إذا حصلت - إالّ من خـالل
أحكامهـا. والتصـرف القـانوني وسيلة لـلتعـامل بين األفـراد أوجـده القـانون ليكون
أداة لتـبادل االلتـزامـات، وقد وضع له قـواعد يـرعى بها مـصلحة األفـراد ومصلحـة
الجــمــاعـة، أي قــواعــد يرعى بهــا اإلرادة والنظام الـعـام، وجــعل من هذه الـقـواعــد
شـروطاً فـيـه ال يكمل بناؤه بغـيـر توافـرها جـمـيـعـاً، فـإذا ما تـوافرت جـمـيـعـهـا رتّب
القانون عـليه أثره من إنتـاج ما يقصـد ترتيبـه من التزامـات وجعله بذلك نافـذاً، أما
إذا تخلفت هذه الشـروط أو تخلف بعـضـها فـال يتـرتّب عليه أيّ الـتزام ألن القـانون

يجعـله غير نافذ، وهذا هو الجزاء الذي يقع على هذا التصرّف. 

وهذا الجزاء يكـفل ال شكّ اإللزام بالقاعدة الـتي وضعهـا القانون للتـصرف،
وهو يكـفله أكــثـر مـن أيّ نوع آخــر من أنواع الجــزاء، فــال تبــدو مـعــه حــاجــة إلى
الجـري وراء المـسـؤول عن هذه المـخـالفـة لـعـقابـه أو إللزامـه بالتـعـويض، ألن هذه
صــور للجــزاء ال تحلّ مــحل عـدم الـنفـوذ فـي جـزاء المــخــالفــة الواقـعــة في إنشــاء
التصـرف ألنها تترك آثار هذا التـصرف قائمـة ال تمسـها وتبـدو لذلك أضعف أثراً
منه فـي مــجـــازاة هذه المــخـــالفــة، ولـذا يبــدو الـبطالن جــزاء طـبــيــعـــيــاً فـي نطاق

التصرف القانوني.
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والبطالن نظام قـانوني مؤداه اعـتبـار العقـد أو التصرف الـقانوني بوجـه عام
غـير قـائم، بسـبب اخـتالل تكوينه لـعدم توفّـر ركن من أركـان التصـرف القـانوني أو
شرط من شروط صحّته، وهو عبارة عن انعدام أثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين،
وبالنسبة إلى الغير، فالتصرف الباطل يعتبر أنه لم يقم نتيجة عدم توافر أركانه أو
اخـتـالل هذا الركن اخــتـالالً يؤدّي إلى انهـيـاره، وهكذا فـالبـطالن يؤدّي إلى إعـدام
التصـرف، وهو يؤدّي إلى إعدامـه بأثر رجعي يستند إلى تـاريخ إبرامه، فالتـصرف

. الباطل يعتبر أنه لـم يقـم أصـالً

ويكون الـعــقـــد قــابالً لـإلبطان أو باطـالً بطالناً نـســبـــيــاً إذا اكـــتــمل وجـــوده
وتوافــرت أركــانه، ولـكنه فــقــد شــرطاً مـن شــروط صــحّـة ركن الـرضــاء، وال ترجع
القـابلية لإلبطال إلـى طبيـعة األشـياء، وال إلـى المصلحـة العـامّة مـباشـرة، بل ترجع
إلى الرغـبـة فـي حـمـاية إرادة أحـد العـاقـديـن ضـدّ عـدم إدراكـه أهمـيّـة الـتـصـرّفـات
القـانونية التي يـقدم عليـها أو حـمـايته من خطر مـا وقع عليـه من غلط أو تدليس أو
إكـراه أو غــبن أو اسـتـغــالل، أي أنهـا في النهــاية ترجع إلى حــمـاية خـاصّــة بأحـد

العاقدين رأى الشارع أنها جديرة بهذه الحماية.

وكـمـا يحـمي القـانون اإلرادة في التـصـرف القـانوني بتـقـريره جـزاء القـابليـة
لإلبطال، فــإنه يحـمي النـظام العـام في التــصـرف القـانونـي بتـقـريره نظـام البطالن

المطلق.

والنظام العام (Ordre public) هو كل ما يمسّ مـصلحة أساسية مـن مصالح
الدولة األساسيـة سواء كانت هذه المصلحـة سياسية أو اقـتصادية أو اجتمـاعية أو
أخــالقـــيــة، ومـــا يمسّ المـــصــالـح األخــالقــيـــة في الدولـة يطلق عـليــه حـــسن اآلداب

.(Bonnes mœurs)

ويقع العــقـد باطالً - إعــمـاالً للقــواعـد العـامّــة - إذا تخلف ركن من أركــانه
األســاسـيــة التي يقـوم ويـرسى عليــهـا، واخــتلّ هذا الركن اخــتـالالً يؤدّي إلى عــدم
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االعـتداد به أصـالً، كمـا إذا صدر التـصرف القـانوني من شـخص عديم األهليـة أو
كان محلّ العقد غـير موجود أو غير ممكن أو غير مشـروع بأن كان مخالفاً للنظام
العام، وحسن اآلداب، كـما يكون العـقد باطالً بطالناً مطلقاً إذا لم يكن لهـذا العقد
سبب أو كـان سببه غـير مشروع أو لم يتـوافر الشكل الذي استلزم القـانون إفراغ

اإلرادة فيه وذلك بالنسبة للعقود الشكلية.

ويعـتـبر العـقـد البـاطل بقـوّة القـانون منذ صـدوره باطالً، أي غيـر منعـقـد بين
عــاقــديـه، فــهــو عــدم في نـظر القــانـون، وعندئذ ال يتـــوقّف تقــرير بـطالنه علـى حكم
القــاضـي، والقــاضي فـي هذه الحــالة، عـندمــا يتـــبــيّن له بطـالن العــقــد، ال يـقــضي
بإبطاله، ألنه باطل بقـوّة القـانون قبل القـضـاء، بل إنما هو يقـرّر اعـتبـاره باطالً من
األصل، فــالحكم في هذه الـحـالة هـو مـعلنٌ، أي مُـظهـرٌ أو كــاشفُ ُ لواقع ســابق ال
منشىء، أيّ مـحـدث لوضع قـانوني جـديد، أمـا بعـد تنفـيـذ العـقـد البـاطل، فـإن على
من له مـــصلحـــة من المــتـــعــاقــديـن في التــمـــسّك بالبـطالن، أن يبــادر هـو إلى رفع

الدعوى بذلك ال سترداد ما أدّاه، وعندئذ يجب طبعاً أن يتقدّم بدعوى البطالن.

من كل هذا يبـين أن العـقـد الباطل ال يـنعقـد أصـالً، ويتـرتّب على ذلك أننا ال
نكون في حـاجـة إلى إيـقـاع بطالنه، فـهـذا البطالن حـاصل مـن تلقـاء نفـسـه، أو هو
بعبارة أخرى واقع بقوّة القانون، ولكن قد يـحتاج األمر إلى تقرير بطالن التصرّف

القانوني، إذا ما نـوزع فيه، وهنا يرفع األمر إلى القاضي.

ومن هـذا العـــرض المـــوجـــز يتّـــضـح أن القـــانون يحـــمـي إرادة األفـــراد في
التـصرّف القـانوني بتـقـريره جزاء القـابليـة لإلبطال، كـما أن القـانون يحـمي النظام

العام في التصرّف القانوني بتقريره جزاء البطالن المطلق.
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أأأأححححــــممممدددد    ررررممممززززيييي
      

ااااللللققققسسسسمممم    ااااألألألألوووولللل

ّ    ااااللللععععررررببببيييي    ففففيييي    ااااللللممممششششررررقققق اااا    ----    ااااللللخخخخططططّّّ

تنحـذر مصـادر دراسة الخطّ العـربي من مرجـعين : مـرجع نظري يتكون من
الكتابات التي صدرت عن تاريخ الخطّ من حيث نشأته وتطوره وأنواعه، وقد جاءت
في ذلك نصــوص كـثــيـرة، تعــتـمــد على الرأي واالفــتـراضــات وصـوالً إلى تقــريرات
مـتــوارثة، فـيـهــا الصـحـيح الـمـقـبـول وفــيـهـا غــيـر المـعــقـول، ومـرجع ثان يـتكون من
األصــول المــادّية المـلمــوسـة األثـرية، منهــا مــا كــتب على الـحـجــر والـرّق والنســيج

والبَردي والرسائل والمعاهدات والصكوك وغيرها.

والكتابة في تاريخ الخطّ العربي وغيره من الخطوط األخرى ال تكتمل غايتها
ل، لذلك فإن ما جاء إالّ إذا اعتمدت نماذج خطّيـة معيّنة كي ال تبقى حبيسة المتـخيـَّ
في بعض المصادر التـاريخية العربية من مصطلحات خطّـية وأوصاف للكتابة أدّت
إلى الفـوضى، ولعلّ أصحّ مـصـدر يعـوّل عليه لـفهم المـقـصـود من الكتـابة عن الخطّ
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هو كــتــاب «صـبح األعــشى في صـناعـة اإلنـشـا» ألبـي العـبّــاس أحــمـد الـقلقــشندي
المـتـوفى سنة 821 هـ = 1418م. فـالجـزء الثـالث من مـعلمـته يـوثّق ما كـتـبـه بنمـاذج

خطّية تبيّن تطوّر الخط العربي ال سيما في نوعيْـه النسخ والثلث.

وفي هذا الـعــرض الذي أقــدّمــه ال أســتطيع اإلحــاطـة بالمــوضــوع كلّــه، لكن
ســأحــاول بسط المــهـمّ  ثم ســأعــرض نمــاذج من الخطوط الـعـربـيــة صــوّرتُـهــا من

المصادر المعتمدة وأدخلـتُـها في شرائح حاسوبية.

من سـمات الخط العـربي أنه وُلد على الفطرة، بسـيطاً، ال نقط فيـه وال شكل،
وال نكاد نقـرأه اليـوم، ثم تطور ودخلت علـيه عـالمـات النقط والشكـل، ثم النِّسب في
الحـروف لتكون مــتناسـقـة ال يطغى شكل حــرف على غـيـره، وتـمّ للخطّـيْن النسـخي
والثلـثي ضــبط قــواعــدهمــا فـي العــصــر العــبّــاسي، ثـم بلغ الخطّ  ذروتـه في عــهــد
العــثــمــانيّــين، ومن ســمــاتـه أيضــاً أنه انتــشــر في بـقــاع الدنيــا التـي وصل إليــهــا
اإلسـالم، وكَـتـب بالخطّ العـربي غــيـرُ العـرب من األقــوام كـالفـرس والبــاكـسـتـانـيّـين

واألفغان والترك. 

ّ    ااااللللععععــــررررببببيييي أأأأصصصصوووولللل    ااااللللخخخخططططّّّ

قــبل أن نـصل إلى هذا الـســؤال ال بأس من الـرجــوع إلى الوراء، إلـى نشــأة
هذا الخطّ  وتطوره وازدهاره.

سنمرّ مرّ الكرام على التـساؤل التقليدي : هل الخطّ العربي توقيـفي كما قال
أحــمـد بن فــارس في كــتـابه «الـصـاحــبي في فــقـه اللـغـة»، أم اصطـالحي من وضع
البـشـر. ونقـول إن الخط، أيَّ خط، ظـاهرة اجـتـمـاعـية حـضـاريـة، يتطور مع الزمـان
والمـكان، ولـم يأت من عـــــدم، وليس مـن وضع شــــخـص أو أشــــخــــاص. لقـــــد دلّت
الدراسات الحـديثة على أن الخط العـربي جاء من الخط الذي كان يـستعـمله العرب
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األنبـاط، وهم عـرب تأثـروا بالثـقـافـة اآلرامـيـة. وكـانوا يسكنـون شـبـه جـزيرة سـيناء
والجزيرة الـعربية والشـام. وكانت عـاصمتـهم البتـراء الموجـودة اآلن آثارها الباقـية
في األردن ويزورهـا الســيــاح ألنهــا تثــيــر اإلعــجــاب في عـلوّ جــدرانهــا وضــخــامــة
صـخـورهـا وغـرابة الكتـابات المـنقـوشـة على أحــجـارها. ومـجـمل القــول أن الحـرف
العــربـي ينتــمي إلى فـــصــيلة اللغـــات الســامــيــة كــالعِــبــرية واآلرامــيــة والســريـانيــة

والفينيقية.

في هـذا الطـور من الـخط الـعــــربـي تبــــقـى الشـــــواهد والـنمـــــاذج التـي يمـكن
االسـتـدالل بهـا هي النقـوش على الحـجـارة كنقش زبَـد، الواقع جنوب شـرقي مـدينة
حَـلَب، ونـقش أسِـيسْ في جــبل يقع على بُـعـد 100 كـيلومــتـر جنوب شـرقـي دمـشق،

ونقش حرّان جنوبي دمشق، ونقش أم جمال في سورية.

كل هذه النقـوش تنتـمي إلى عـصـر واحـد : من القـرن السـادس قـبل المـيـالد
إلى الثالث منه وليس فيها إعجام.

أما في صدر اإلسالم فإن الكتابة كانت منتشرة في مكّـة ألنها مركز تجاري
ديني. وكـانت قريش أكـثر حظّـاً من غـيرها في الكتـابة. ويقول الـبالذُري في «فـتوح
البلدان» إن من كـان يجيـد الكتـابة حين ظهـور اإلسالم عـشـرين رجالً منهم عـثمـان
بن عفان، وعمر بن الخطّاب، وعلي بن أبي طالب، ويزيد بن سـفيان، والشيماء بنت
عبد الله العـدوية، وهي التي علّمت حفصة بنت عُـمر الكتابة. أما في يثرب فـقد ذكر
البـالذُري أن من كـانوا يكتـبون هـم سعـد بن عُـبـادة، وزيد بن ثابت ونافع بن مـالك،
وبشــيــر بن ســعـد وعــبــد الله بن أُبَـيْ. ويغلبُ على الـظن أن من ذُكِـروا هنـا هم من

األعالم المشهورين، وأنّ من كانوا يكتبون كانوا أكثر من هؤالء عدداً.

إقـرأ باسْم جـاء اإلسـالم، ونزلـت أول سـورة في القـرآن تحث ّعـلى القـراءة.̊ 
يا أيها الذين آمنوا ، ووو، ̊و ن والقَلَم وما يَسْطُـرون..̋. ، ̊و ربّك الذي خَـلَـق....̋.
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¨̋ إذا تدايـنْتم بـدَيْن إلى أجـل مـــســــمًّى فـــاكْــــتـــبـــوه. ولـيكتـبْ بينـكم كــــاتب بالـعـــدل
صدق اللَّه العظيم.

واتخـذ رسـول اللَّـه ¤ لنفـسـه كـتّاباً يكـتبـون الوحي ورسـائله وعـهـوده، منهم
عليّ ابـن أبي طالب، وعــثــمــان بن عــفّــان، وعــمــر بن الـخطّاب، وأبو بكـر الصــديق،
وحنظلة بن الربيع، ويزيد بن أبي سفيان، ومعاوية بن أبي سفيان، وأُبيُّ ابن كعب،
وزيد بن ثابت. وكان زيد من ألزم الناس لذلك، ثم ألحقه معاوية بعد فتح مكة فكانا

مالزميْن الرسول ¤ في كتابة الوحي المنزّل.

 إن مـا وصلنا من الكـتـابات من زمن الرسـول ¤ يتـمـثّـل فـي الرسـائل التي
أرسلهـا النبي عليه الـصالة والسـالم إلى كسـرى، والمقـوقس، وهِـرقل، والنجـاشي،
وإلى ملوك العرب في الجـزيرة وغيرها كالغـساسنة وملوك البحرين وعُـمان واليمن،
وقـــد كــتب عـلى الرَّق. هـذا وقــد درس هذه الـرســائـل ورســائل الـخلفـــاء الراشـــدين
العـالّمـة محـمـد حـميـد اللَّه في كـتـابه : «مـجـموعـة الوثائق السـيـاسـية للـعهـد النبـوي
والخالفـة الراشدة». وهناك كتـابات أخرى نُقشت علـى الحجر وعلى المـسكوكات ال

داعي للدخول في تفاصيلها.

ااااللللممممــــصصصصااااححححفففف

إن زيداً بن ثابت هـو الذي كـتب المـصـاحف الـتي أرسلهـا عـثـمــان بن عـفّـان
إلى األمــــصــــار : الـكوفــــة والبــــصــــرة والـشــــام وأبقـى عنده واحــــداً. وكــــانـت هذه
المـصـاحف مكتـوبة على الرَّق، وعـارية من الـنقط والشكل ألن الصـحـابة والتـابعـين
كـــرهوا ذلك حـــسب قـــول السّـــجـــســتـــاني فـي «كــتـــاب المـــصـــاحف»، ولم تكـن في
المــصـاحف فــواصل بين اآليات، وال أســمـاء الســوَر. ويذكــر القلقـشـندي في كـتــابه
) الطومار، وهو «صبح األعشى»، الجزء 3، أن هذه المصاحف كتبت بقلم (أي بخطّ
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قلم مـبسـوط كلّه، ليس فـيه شيء مـستـدير. ويقول ابـن كثـير في «فـضائل القـرآن» :
«أمـا المصـاحف العـثمـانيـة األئمة فـأشـهرها اليـوم المـصحف الذي بـالشام بجـامع
دمشق عـند الركن، شرقي المـقصـورة المعـمورة بذكر الـلَّه. وقد كان قـديماً بطَـبَرِية
ثم نقـل منهــا إلى دمــشق في حــدود سنة 518 هـ. وقــد رأيتُــه كــتــاباً عــزيزاً جليــالً

عظيماً ضخماً، بخطّ حسن قوي وبحِبر مُحكم، في رَقّ أظنه من جلود اإلبل».
إن الخطّ الذي كُتبت به المـصاحف يشبه في مميـزاته الخطّ النبَطي المتطوّر
في مناخ مكّة والمـدينة، يشـبـه خطّ رسـائل النبي ¤ التي كـتـبت بالخط المـديني ال

بالخط الكوفي.

ففففيييي    ااااللللععععــــصصصصرررر    ااااألألألألمممموووويييي    

اتّسـعت الدولة اإلسـالميـة وظهـر التـرَف والنزوع إلى الزخرف ورغـد العـيش.
وازدهرت حــركـة العــمـران وصــارت الكتــابة عنصــراً زخـرفــيـاً يـوضع على األدوات
وعلـى األبنيـــة. وزُينت الـمــصـــاحف وأرسـلت هدايا إلـى الوالة وغـــيــرهـم وقــد اهـتمّ
الخلفـاء األمـويّون بالخط اهتـمامـاً شديـداً لحاجـتـهم إليه في الـدواوين والمراسـالت
والمـسكوكات. وقـد وصلنا الكثـيـر من كتـابات العـصر األمـوي نُقـشت على الحجـر،
لَهُ أهمّهـا النقش على الفسـيْفسـاء في قبّة الـصخرة تاريخـها 72 هـ. ونقرأ فـيها :̊ 
ه اإلمام المامـون أمير مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي األَرْضِ˝. ابتنى هذه القبّـة  عبد اللـَّ

المؤمنين في سنة اثنتي وسبعين  تقبّل اللَّه منه.
يمـتـاز الخـط في هذا العـصـر بتـوجـهــه نحـو الرقّـة، ومـراعـاة المــسـافـات بين
الكلمـات وبين الـسطور، ومـراعـاة المـسـافـة بين حـرف وحـرف يليـه، والحـرص على
إعطاء كل حرف نصـيبه في الطـول والقِصَر. وظهـرت المدّات أو ما يسـمّى المشْـقُ
أي الصلة الـواصلة بين حــرف وآخــر. كل هذه الصــفـات مــيّــزت الخط األمــوي عن

الخط في صدر اإلسالم.
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وقد ذكـر ابن النديم في «الفهـرست» وكذلك القلـقشندي في «صبـح األعشى»
أن أشـهـر الخطّـاطين األمـويّين اثنان همــا : خـالد بن الهـيّـاج وقُطبــة ابن المـحـرِّر.
وفي هذا العــصـر ظهـر الطّـومـار وهو الورق الطويل الـعـريض الذي يَسَع الكـتـابات
الواســعـة التي تُســمّى قَـلَــم الطومـار. وقـلم الطومـار كــوفي، إنه - كــمـا يقــول ابن

مُقلة - «قلم مبسوط ليس فيه شيء مستدير» أي أن خطوطه قائمة وأفُـقية.

ااااللللششششــــــــككككلللل    ووووااااإلإلإلإلععععــــججججاااامممم 

 قبل العصر األموي كانت الكتابة خلواً من الشكل واإلعجام. وكانت الحافظة
هي عماد التحصيل والثقافة. ثم جـاءت الفتوحات ودخل في اإلسالم أُمم عجمية من

فرس وروم وهنود وغيرهم. وكثر التصحيف والتحريف حتى في كتاب اللَّـه.

الشكـل هو إدخــال حــركــات اإلعــراب علـى الحــروف من ضَــمٍّ وفــتحٍ وكــســرٍ
وسكون. واإلعـجـام هو وضع النقـاط على الحـروف المتـشـابهـة لتمـيـيـز بعضـهـا عن
بعض كـالباء والتـاء والثـاء والجيـم والحاء والخـاء وغـيرها. ومن البـاحـثين من يقـول
إن العرب قلّدوا في الشكل اللغة العِـبرية واللغة السريانية التي تعرف هذه الميزة.

ومن القُــدامى الـذين تعــرّضــوا لهــذه المــســألة أبو عــمــرو الداني في كــتــابه:
«المُحْكم في نقط المصاحف» المطبوع  في دمشق، إذ يقول : «إن الصحابة كانوا
يعــرفـون النقط، إال أن بعــضـهم كــان يكرهه». ثم يُـوضح أبو عـمــرو الداني أن أهل
المـدينـة - وهذا قـوله : « في قـديـم الدهر وحـديثـه اســتـعـملوا فـي نقط مـصـاحــفـهم
الحُـمـرة والصّـفْرة. فـأمـا الحـمـرة فللحـركـات والسكون والتـشـديد والتخـفـيف، وأمـا

الصفرة فللهمزات خاصة».

إن التـفكيـر في وضع النـقْط لإلعـراب دفع إلى وضع قـواعـد النحـو، وأول من
فكر في ذلـك كـمـا هـو مـعـروف هـو أبو األسـود الدؤَلي بـعـد قــصّـتـه الـمـشـهــورة مع
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ابنته. قـالت له ابنته وهي تنظر إلى الـسماء في ليلة صـافية : «مـا أحسنُ السـماء»،
أجابهـا أبوها : «نجومُـها». فقـالت : «أردتُ أن أتعجّب»، فقـال : قولي : «مـا أحسنَ
»، وتفْـتـحـي فـاكِ. ثم هرع أبو األسـود إلى علي ابن أبـي طالب وأخـبـره بمـا السـمـاءَ
كـان لـه مع ابنتـه. فــأدرك عليٌّ أنّ اللحن فــشـا بيـن الناس، وعلّم أبا األســود أبواباً
في النحـو وقـال له أُنح هـذا النحـو يا أبا األسـود. وقـيل أن أبا األسـود سـمع رجـالً
يقـرأ «إن اللَّه بريء من المـشـركـين ورسـولِه» عـوَضَ ورسولُـه. فزادت هذه الـقضـيـة
أبا األســـود حـــمــاســـة ثم بـدأ بإعـــراب القـــرآن، واخــتـــار من يـتق به وقـــال له خُـــذِ
المـصـحف ومِـداداً مـخـالـفـاً لمـداد المـصـحف، ثم إذا رأيتَني فـتـحـتُ شـفـتيَّ فـانقُط
واحـدة فـوق الحـرف، وإذا كـسرتُـها فـانقط واحـدة أسـفَـلَه. وإذا ضـمَـمْـتُـهـا فـاجـعل
النقطة بـين يدي الحـرف. وهكذا ســار أبو األسـود إلى أن أتم نقط المــصـحف، إالّ

أنه ترك السكون بال عالمة. وتبع الناسُ أبا األسود في طريقته هذه.

أمـا اإلعــجـام فـقـد تصــدّى له الخليل ابن أحــمـد المـتــوفى سنة 170 هـ. لقـد
جعل عالمات اإلعراب بالحروف بدل النقط. فـالضّمّةُ وَاوُ ُ صغيرة في أعلى الحرف
لئالّ تلتـبس بالواو المكتوبة، والكسرة ياء تحت الحـرف، والفتحة ألف مبـطوحة فوق
الحرف. وأضاف الخليل السكون والشدّة والمـدّة وعالمة الصلة والهمْزة، والسكون
صفر صغير أخذه من الهند، ويدلّ على غياب الـحركة، وجعل الهمزة عَـيْـناً صغيرة
ألنها تخـرج من الحلق، وبهذه الطـريقة أمكن الجمـع بين الكتابة والشكل واإلعـجام

بلون واحد.

ّااااسسسسيييي ااااللللععععــــصصصصرررر    ااااللللععععببببّّّ

تطوّر الخطّ الكوفي - وأصـله الكوفة - أيام األمـويين وكـذلك قلم الطومـار -
وتمّ الشكل واإلعجام.
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وســيـزدهر في الـعـصــر العـبّــاسي الخطّ في الـطومـار أيضــاً وثلثِ الطومــار،
وسـيظهر عـدد كبـير من الخـطّاطين سيكون على رأسـهم الوزير أبو علي مـحمـد بن
مُــقْـلة الـمــتـوفـي سنة 328 هـ الذي هـندس قلم النـسخ. يقــول القلـقــشندي : «وكــان
الكمال في ذلك للوزير وهو الذي هـندس الحروف وأجاد تحريره وعنه انتـشر الخط
في مـــشــارق األرض ومـــغــاربـهــا». وابـن مُــقلـة هو أوّل من هنـدس الحــروف وقـــدّر
مقـاييسـها وأبعـادها بالنقط. ونسب جـميع الحـروف إلى األلف. وقد ذهب ابن مُـقلة
ضحيـة وشايات إلى اإلمام الراضي باللَّه، أدّت به إلى حبسـه وقطع يده اليمنى. ثم

قطع لسانه وبقي في الحبس إلى أن مات. 

وقــد أخــذ عن الوزيـر ابن مُــقلة تالمــذة كــثــيــرون أشــهــرهم مــحــمــد بـن علي
الشـيرازي وهو نحـوي ولُغـوي مشـهـور، ومحـمـد ابن أسد بن علي الـكاتب المقـرئ.
وعن هذين أخــذ أحــد كـبــار الخطّاطـين في التــاريخ اإلســالمي، إذ زاد وأبدع وأتم
قـــواعـــد الخط، وأكـــمل جُـلّ األقـــالم التي أنشـــأهـا الوزير ابن مـــقـلة. هذا الخـطاط
العظـيم هو أبو الحــسن بن علـي بن هالل المــتـوفـى سنة 413 هـ، والمــعــروف بابن
البـوّاب، دفـن قـرب اإلمـام أحـمــد بن حنبل، ورثاه الشــريف الرضي بمـرثـيـة من 34

بيت، مطلعها :

إلى أن ينتهي بقوله :

والــدهـرُ إن هــــمَّ ال يُــبــــقـي وال يــذَرُ
لوادعَ الـجـــمْـــرِ لـمّـا ســـاءه الــخــبـــرُ
بفـــيكَ ـ نـاعيَ هذا الـراحلِ-الحـــجـــرُ
وكم عــــتـــابٍ لـجـانٍ لـيـــس يعـــتــــذرُ
وال إيـابَ لــه قـــالـوا هــو الـقــــــــــــدرُ

من مـثلهـا كنتَ تخشـى أيها الحـذِرُ
نــعـــاك نــاعٍ إلــى قلــبٍ كـأن بــــه
فلــم يــكـــن لـــيّ إالّ أن أقــول لــــه
كم ذا نـــداءٍ لمـــاضٍ غيـر ملـتـفتٍ 
فكلمـا اسـتُلّ منا صاحبٌ فـمـضــى

وال لـلـــــيـلٍ وقـــــد فــــارقـــتَـــه سَـــحَـــرُ
مــــــسـلـوبةً مـنـكَ أوضــاحٌ وال غُـــــــرَرُ

ومـــا لـــيـــعــشٍ وقـــد ودّعـــتـــه أرجٌ 
ومـــا لنـا بعـــد أن أضـــحت مـطالعُـنا
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برع ابن البـوّاب في خطوط الثـلث والنسخ والرقـاع، وأجـاد في الكوفي، قـال
فــيــه ابن كــثــيــر في «البــداية والـنهــاية» : «لم يكن بـعــد ابن مــقلة أكــتب منـه. وعلى

طريقته الناسُ اليوم في سائر األقاليم». 

بقي لنا من آثار ابن الـبوّاب، المـصـحف المـحفـوظ في خـزانة شـيسْـتَـرْبِـيـتي
بدَبْلِـنْ (إيرلندة)، كتبه في بغداد سنة 391 هـ بخط النسخ، وشِعْر سالمة بن جندل
ومنه نسـختـان في اسطانبول، ورسـالة أبي عـثمـان الجاحظ في مـدح الكُتب والحثّ
على جـمـعــهـا وهي مـحـفـوظة بمـتـحـف اآلثار التـركـيـة باالسـتـانة، ومــخطوطة ديوان
الحادرة المحـفوظ بدار الكتب المصرية، ورسـالة أبي العبّاس المبـرِّد إلى أحمد بن
الواثق، ومنها نسخـة كاملة بميونيخ. وقصـيدته الرائية وشروحهـا. وقد نُـشرت هذه
الرائية في بغداد سنة 1986 بعنوان «شرح المنظومة المستطابة في علْم الكتابة».

وجــاء بعــده جــمــال الدين أبـو الدُّرّ بن عــبــد الله بـن ياقــوت المــســتــعــصــمي
ه آخـرالخلفـاء العـبّاسـيـين فنُسب إليـه. البـغـدادي. كان من مـوالي المـسـتـعصـم باللـَّ
وكـــان خــازنـاً بالمـــدرســة الـمــســـتنـصــريـة ببــغـــداد. كـــان يحـــفظ  ديوان الـمــتنـبّي
والمقامـات. وهو القائل «القَـلَم هندسة روحـانية، ظهرت  بآلة جسمـانية. إن جـودتَ
قلـمك جـــودْتَ خطّــك، وإن اهمـلتَ  قلمـك اهملـتَ خطّــك». أكـــمل المـــســـتــــعـــصـــمي
الخطـوط المــعـروفــة وقــتــئــذ، وأخـذت عـنه مــدارس الخطّ في المــشــرق كـلّــه. توفي

ياقوت المستعصمي ببغداد سنة 698 هـ.

ااااللللخخخخططططووووطططط    ااااللللععععررررببببييييةةةة

الخطّ الكــوفي : نشـأ في الـكوفـة وانتــشـر مع الفـاتـحـين أيام ازدهار الـكوفـة
وعلوِّها في الـنحـو واألدب واللغـة. هو نوعـان : يـابس تغلب عليـه العــمـودية وانعـدام
التـدوير ويســمّى أيضـا الخط التـذكـاري ألنه يُـنقش على الحـجـر والخــشب والقـبـور

إلثباب اآليات القرآنية وتواريخ الوفيات.
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والنوع الثـاني يُسـمَّى الكوفي الليّـن وهو خط التـحريـر، يُجعل للمكـاتبات والتـآليف.
ثم مُـزج الخطّـان في خطّ واحد تُكتـب به المصـاحف طوال الثالثة القـرون الهجـرية
األولى. وتفرّع عن هذا الخط خطوط كثيرة كالمورّق والمضفّر والمترابط وغيرهم.

ّ    ااااللللننننسسسسخخخخ     أأأأمممماااا    خخخخططططّّّ

فــيـقــول فــيـه أحــمـد الـمـفــتي في دراســة له صــدرت سنة 1418 هـ في مــجلّة
مدرسة تحسين الخطوط بالقاهرة :

«قُـدِّر للخط النسـخي أن ينال نصـيبـاً من التـجويد في بالد الـشّام منذ القـرن
الهــجـري األول زمن مـلك بني أُمَــيّـة. وقــبل ذلك كُــتب الخطّ العــربي على صــورتين،
صــورة يابســة (يريد أن يـقـول مــربّعــة ذات زوايا) اتخَــذت فــيـمــا بعــدُ شكـل الخطّ
الكوفي، وأخـرى ليّـنة (يعني مـسـتـديرة ال زوايا في حـروفـهـا) تـحـولتْ عن صـورتهـا
األولى فـي بالد الـشـــام إلـى صــــورتين جــــديـدتين : األولـى خطّ بـديع ســــمّي الـخطّ
النســخي وهـو ابتكار شــامي كُــتب به القــرآن الكـريم منذ القــرن الهــجــري الثــالث،
والصـورة الـثـانيـة خطّ الـطومـار ومـشــتـقـاته والذي تـطور إلى خط الثلث. وقــد كُـتب
للخطوط الليّنة أن تسـود وأن يَـعُـمّ اسـتخـدامهـا في مـختلف األغـراض. ولقد سُـمِّي
بالخطّ النـسـخي ألن الورّاقـين كــانوا ينسـخــون به الكُتب والمـصــاحف فـغلبت عـليـه
هذه التـسـمـيـة. وكـان يُسَـمّى الخطَّ البـديع لجـمـاله وحُـسنـه وقَبـولـه الشكل. تطوّر
خطّ الـنسخ عـلى يد ابـن مـــقـلة وابن الـبـــوّاب ويـاقـــوت في بـغـــداد أيـام الخـــالفــــة
العبّـاسية، وكان يعـرف فيها باسم النسـخ الشامي، ثم تطوّر في مصر على عـهد
المـمـاليك. ومـمّـا  تـجـمُـل مـعـرفـتـه أن حـروف خطّ النسـخ أكـثـر جـمـاالً في تدوين
القـرآن وكُتب الـسنّة وذلك لسهـولة قـراءته وجـودَة ضبطه وشـكله. وبلغ هذا الخطّ
أوجـه على يد الخطاطـيْن التـركـيـيْن حَـمَـد الله األمـاسي، والحـافظ عـثـمـان اللذَيْن

أكسباه السحر والرونق».
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كتب ابن مـقلة وابن البواب مـصاحف كثـيرة بخط النسخ ولم يصلـنا منها إالّ
نسخة واحـدة كما أسْـلفنا هي نسـخة ابن البوّاب المحـفوظة في خزانة «شيتـربيتي

بإرلندة. وقد طبعتها كما هي مؤسّسة فرنسية للنشر سنة 1972.

ّ    ااااللللثثثثللللُُُُثثثث     أأأأمممماااا    خخخخططططّّّ

فـيـقـال فـيـه إنه أمّ الخطوط، وهو أصـعب الخطوط. وال يـكمل الخطّاط إالّ إذا
مهر فيه. وأول من وضع قواعده هو الوزير ابن مقلة، ثم أتمّه ياقوت المستعصمي.
وسُـــمّي ثلـثـــاً ألن في مـــقـــيـــاســـه ثلثَ قلـم الطومـــار المـكتـــوب علـى ورق الطومـــار.
ويُســتــعــمل في كــتــابة اآليات القــرآنيــة في المــســاجــد والمــحــاريب وأوائل الســوَر

وعناوين الكُتب والصحف. وهو إلى ذلك يحتمل التشكيل والتعمية.

ّ    ااااللللففففااااررررسسسسيييي ااااللللخخخخططططّّّ

أخــذ الفـرس بـالكتــابة بالخطّ العــربي بعــد الفــتح اإلســالمي، فكتــبــوا بالخط
الكـوفي والخـط النســـخي، وابـتكروا الـخط الفـــارسـي الذي يُســـمّى الـتـــعليـق. طُول
األلف فيه ثالثُ نقط. ويُكتب بقلمين : غليظ ورقيق وهو مائل إلى اليمين، وال يشكَّلُ

وال يُزخرف. ويُستعمل اآلن في إيران وأفغانستان والهند والباكستان.

ّ    ااااللللددددييييــــووووااااننننــــيييي     خخخخــــططططّّّ

 يُسـمّى هكذا السـتـعمـاله في الديوان العـثـمـاني السلطاني. فكل الفِـرْمـانات،
والتعليمات والـترقيات تكتب بهذا الخط. وكان كـاتب السلطان يكتب سراً لئال يطَّلع
أحد على كيـفية كتابته. ثم انشـتر هذا الخط اليوم بفضل معـاهد تحسين الخطوط.
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أول من وضع هذا الـخط الخطاط العــثـمـانـي ابراهيم مُنيف بـعـد أن فـتح الـسلطان
محمد الفاتح مدينة القسطنطينية سنة 857 هـ.

أمــا الـديواني الجـلي فــهـــو خطّ الديـواني مــزخـــرف ال يُكتـب إالّ في القـــصــر
العُثماني على رأس المكتوبات الرسمية وال يجوز أن تكتب به العامّة .

ــــععععــــةةةة     ّ ّ    ااااللللررررققققّّّ خخخخططططّّّ

هو خط متأخّر حديث، اخترعه وقـعّده األستاذ ممتاز بك مصطفى أفندي في
عـهـد السـلطان العـثـمـانـي عـبـد المـجـيــد خـان سنة 1280هـ، إنه خليـط من الديواني
والنسـخ. ال يحـتــمل التــشكـيل وهو أســهل الخطوط. يســتــعــمل اليــوم في الكتــابات

اليومية والمراسالت وعناوين الصحف ومحالت التجارة.

ــــغغغغــــررررااااءءءء ّ ععععــــالالالالممممةةةة    ااااللللططططّّّ

تُكتب بخط الثّـلث، وهي عـالمة سلطانيـة عُثمـانية تُوقّع بها أوامـرالسلطان أو
توضع على النقـود وهي صعـبة الكتـابة ال يُتـقنها إال البـارعون في الخطّ. وقـد أتقن
الطغـراء كل من الـخطاطيْن العُـثـمـانيْن مـحـمّـد شـفـيـق وإسـمـاعـيل حـقّي. وال بدّ أن

تلتزم هذه العالمة السلطانية بمكوّنـاتها وهي :

1 - السَّـرْأَة : أو قـاعـدة الطغـراء (الجـزء األسـفل) ومنه تـبدأ الـكتـابة وشكله
ثِري. كُمـَّ

2 - البَــيْــضــة : وهـي بيــضــة داخليــة وبـيــضــة خــارجــيــة، وهي علـى الجــهــة
اليسرى.
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3 - الطُّوغ : في أعلى الشـكل : وهو طوغ أيمن وطوغ أوسط وطوغ أيسـر.
والطوغ األيمن هو األطول واأليسر هو األقصر. ويشتمل الطوغ على ثالث ألِفات.
4 - القُــول : في الجـهــة اليـســرى من الطغــراء، ويتكون من ذراعَيِ الطـغـراء

وهو قول علوي وقول سُفلي. القُوالن يميالن إلى أيمن ثم أسفل.

ااااللللخخخخااااتتتتــــممممــــةةةة

رأينـا كــــيف تطـوّر الخـطّ من الحــــجــــاز إلى الـشــــام فـــبــــغــــداد. وبعــــد حـكم
الطولونـيـين ثـم الفـاطـمـيّــين على مــصــر جـاء دور الـمـمــاليك. وفي عــهــدهم شُـيّــدت
المـسـاجـد والمـقـابر واألضـرحـة وكُـتـبت الـمـصـاحف وذُهّـبت وافـتُـتـحت مـدرسـتـان
لتعليم الخط والتزويق. وكانت للسلطان قَالوون عـالمته الخاصّة أوردها القلقشنْدي
في الجــزء الثــالث من «صُــبح األعـشى». وعـندمـا فــتح السلـطانُ سليمُ مــصـرَ أخــذ
األتراك الثلُثَ عـن المـصـريّين والنسْخ عـن األتابكة، وقـد كـان التـرك قــبل إسـالمـهم
يكتــبـــون بأحــرف رومــيــة، ثم بأحـــرف فــارســيــة مــأخــوذة من البــهْــلَـوية الـقــديمــة.
واسـتدعى السـلطان سليم من مـصر وفـارس أعظم الخطّاطين ليـعلّمـوا األتراك. ثم
تفـوّق األتراك على أسـاتذتهم وأضـافـوا إلى الخطوط المـعـروفـة : خطوط الديواني،
وجلـيّ الديواني أو الـهَــمـــايوني، والرقْـــعــة، واإلجــازة، والطّــغــراء التـي هي عــالمـــة

السالطين العثمانيّين.
ه األماسى ثــم أصبح المشرق تلـميذاً للخطّاطين األتـراك من أمثال حَمَد اللـَّ
المـتـوفى سنة 936 هـ/1559م، وحـافظ عثـمـان، ومصطفى نـظيف، ومحـمّـد شفـيق،
ه الزُّهدي، خـطّاط الحرم النبـوي وشـوارع القاهرة القـديمـة، وبقي عبـد اللَّه وعـبداللـَّ
الزهدي فـي مــصـــر بدعــوة من الـخــديوي إســـمــاعــيـل ليكتـب كِـسْــوة الـكعــبـــة. ولن
أســتطيع أن أُعــدّ أسـمــاء الخطّاطين جــمــيـعــاً، لكن تجــدر اإلشـارة إلى أن مــعـهــد
تحسين الخطوط العربية في القـاهرة تزامن مع قيام أتاتورك بإزالة الحرف العربي
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من تركيـا، فوفـد على مصـر كبار الخطّاطـين األتراك كمحـمّد عـبد العزيـز الرفاعي.
وجـاء من سـورية علي بَدَوي، ومن العـراق هاشم مـحمـد. وأصـبـحت مصـر قِـبلة من
يريد تـعلّم الخـطّ ومن يطمـح باالشــتـــغــال فــيـــهــا كـــخطّاط أو أســـتــاذ في مـــدرســة
الخـطوط. ومن كـــبـــار الخـطّاطيـن المـــصـــريّيـن نذكـــر هواوينـي، وحُـسـني، وســـيّـــد
إبراهيم، ومــحـمّــد علي مكّاوي، ومــحـمــود مـحــمـد الشــحّـات، ومــحـمـد عــبـد الـقـادر
وغــيـرهـم. وكـان ســيّــد إبراهيم عــمــيـد الخـطّاطين، كــان يحــفظ الشــعـر ويـقـرضــه،
ويستـحضر ديوان المـتنبّي. وفي لبنان نبغ البابا وابنـه، وفي العراق هاشم محـمد،
وفي الحـجاز مـحمـد طاهر الكردي. وبقي في اسطانبـول حامـد إيتاج اآلمـدي وفيـاً
لرسالة الخـطّ العربي، وصار أكـبر الخطّاطين على اإلطالق في المـشرق يهـرع إليه

لالستجازة إلى أن توفي في سنة 1982.

بقي المغرب يكتُب بالخطّ الكوفي المتطوّر على شكل «المبسوط» وشكل آخر
هو «المـشـرقي المـتـمغـرب». وبمـا أنّ المـغـرب لم يخـضع للحكم العـثـمـاني، فـإنه لم
يتأتر بابتكارات العُثـمانيين في الخط. ولعبت الطباعة الحـجَرية في فاس دورها في
ترسـيـخ الخط المـغــربي بشكليْــه المـبْـســوط والمـشـرقي. وسـنخصّ الخطّ المــغـربي

ه. ببحث لعرضه قريباً إن شاء اللـَّ

لقـد لعب الخطّ العـربي دوراً حـضـارياً في الفـضـاء العـربي اإلسـالمي، وكـان
وسيلة لنقل العـلوم العربية اإلسـالمية إلى الغرب. والـيوم، وبعد عهـد االستعـمار، ال
يســـعنـا إال أن نرتاح لعـــودة الـخطّ العـــربي بنـمـــاذجــه الـفنّيـــة، ولقـــدرة تعـــاملـه مع

الحاسوب، وتناوله مختلف مجاالت المعرفة.

وخـتامـاً نقول إن الخطّ العـربي هو خطّ القـرءان الكريم، وأزليّتـه تنصهـر في
إنّاَ نَحْنُ نَزَّلْـنَا الذِّكْـرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَــافِظُونَ˝ صـدق أزليّـة القــرءان بحُكم قـوله تـعـالى̊ 

اللَّه العظيم.
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ااااللللققققسسسسمممم    ااااللللثثثثااااننننيييي    ::::

ّ    ااااللللععععــــررررببببيييي    ففففيييي    ااااللللممممغغغغرررربببب اااااااا    ----        ااااللللخخخخططططّّّ

مــراجع الخط العــربي في الـمـغــرب قليلـة بالقــيـاس إلـى مـثــيــالتهـا فـي الخط
المـشــرقي، وقـد وجـدتُ في مـا كــتـبـه العـالّمــة األسـتـاذ مـحــمـد المنوني رحــمـه الله
-خـصــوصـا في مـؤّلفــيـه «تاريخ الوراقــة المـغـربيــة...» و«مظاهر يقظة المــغـرب» -

كثيراً من الفوائد النادرة العزيزة أثبتتها في هذا البحث.

دخل الخـطّ العــربي إلى الـمــغــرب مع الفــتـح اإلســالمي. وكــان مطـبــوعــاً في
بدايته بطابع شـرقي خالص ثم أخذ ينحـو منحى الخط الشرقي من كـوفي ونسخي
تأثراً بالقيروان التي كانت صالتها بالمشرق أوثق. وال نعرف شيئاً عن خط النسخ
بالمـغـرب قـبل العـصـر المـرابطـي. أما الـكوفي فـيـوجـد منه نمـوذج في أحـد أقـواس
جـامـع القـرويين بفــاس. وأقـدم نسّــاخ نعـرفــه في المـغــرب هو الفـقــيـه المــالكي أبو
ه بن إدريس بن سليـمـان السـبـتـي الرياحي. وال نعـرف عـثـمـان سـعـيـد بن خلف الـلـَّ
شــيــئـاً عن تـاريخ والدته ووفــاته ويُرجح أنه كــان يعــيش فـي بداية القــرن الخــامس

الهجري. وكانت الكتابة كلّـها تجعل على الرّق.

1- في عصـر المرابطين، بدأ الخط األندلسي يظهر في المـغرب مكان الخط
القــيــرواني، وفي عــهـد يوسـف ابن تاشــفـيـن ظهـرت بـالمـغــرب صناعــة الورق. أمــا
الورّاقـون الذين امتـهنوا هذه الحرفـة وتخصّـصوا فـيهـا فنعرف منهـم خمـسة وردت
ترجـمتـهم في كتـاب محـمد الـمنوني «تاريخ الوراقة المـغـربية». وبقي لنا نمـوذج من
هذه الحقبة في الصـفحة األولى من كتاب «الموطأ» المنسـوخ في العهد المرابطي.

ونسخته توجد في خزانة القرويين.

2- وكـان العصـر الموحّـدي الـعصـر الذهبي للخط. ومـما شـجّع هذه الحرفـة
أن الخلفــاء المـوحّـدين أنفـســهم كـانوا مـولعـين بـالخط والزخـرفـة. وكـانـوا يتـخـذون
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ألبنائهم خطـاطين يعلمـونهم. وكـان كل أبناء عـبـد المـومن بن عـلي خطاطين. وكـان
الخلفاء الموحّـدون أنفـسهم يجيدون الخط ويكتبون بشـتّى األقالم. وكان المرتضى
المـوحّـدي يتـقن ثالثة خطوط، وفي وقـتـه كـان أول مـركـز عمـومي لنـسخ الكتب وهو
خزانة مدرسة العلْم بجامع المرتضي بمـراكش، وهو وقف لوجه اللَّـه، استنسخ فيه
جـزأين مـن كـتـاب «التــمـهـيــد» البن عـبـد البــرّ سنة 658 هـ الذي توجـد مـنه نسـخـة

بمكتبة ابن يوسف بمراكش وأخرى بالخزانة الملكية بالرباط.

وازدهرت في أيام المـوحّـدين صناعة تـسفـيـر الكُتب. وفي هذا العـهد ظهـرت
رسـالة ابن فرتوت «التـيْسـير فـي صنعة التـسفـير» برسم الـخليفـة الموحّـدي يعقـوب
المنصـور. وتشــتـمل الرسـالة على عـشـرين بابـاً : باب األداة - باب األغـرية - باب

التخزيم - باب التقفية، الخ.

وازدهرت صناعـة الورق في هـذا العـصـر وكـان يوجـد في فـاس وحـدها 400
معـمالً إلنتاج الـكاغد. وكان في هذه المـدينة حي الكغّادين عند باب الـحمراء قـريباً
من وادي الزيتــون. ثم تأتي مــدينة سـبــتـة في الـمـقـام الـثـاني بعــد فـاس. وقــد كـان
المــغـــرب واألندلس مــصـــدَرَي صناعــة الورق فـي أوروبّـا التي لـم تبــدأ فــيـــهــا هذه
الصناعة إالّ من بعدُ، في إيطاليا أواخر القرن الثالث عشر، ثم في ألمانيا، ففرنسا

فإنگلترا في القرن السادس عشر.

3 - العصر المـريني : أكمل الخط المغـربي بعضاً من مالمـحه إذ صار هذا
الخطّ مـتـمــيـزاً عن الخط األندلسي. فـأغــفلت نقط الحـروف األخـيـرة فـي الكلمـة إذا
. وعُـزف عن تقطيع األلفـاظ بين سطر مـعـيّن وسطر كـان نوناً أو فـاءً أو قافـاً أو ياءً
يتـبـعـه. وصـارت األصناف في هذا العـهـد ثالثة : خطّ مـغـربي حـضَـري وخطّ بدَوي

رديئ وخط أندلسي. واستقر الخط المغربي في خمسة أنــواع :

أ) المــبْـســوط : وبه تـكتب المــصــاحف، وحــتى المــصــاحف الـمطبــوعــة على
الحجر في القرن 19 للميــالد.
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ب) المُــجـوْهر : وهو األكــثـر اســتـعــمـاالً يـخـصّص للـرسـوم الملـكيـة وظهــائر
التـعــيـين والتـوقــيـر وغـيــرها. وبه طبـعت الكُــتب العلْمـيــة بالمطبــعـة المـحـمّــدية أيام

السلطان العلـوي محمد الرابــع.

ج) المُسند أو الزمَامي : للتوثيق  ولعقود الزواج وعقود المبايعات.

د) المـشــرقي : وهو مـأخــوذ من الخط المـشــرقي - خط الثلث خــاصـة - ثم
تمـــغـــرب. وتكتـب به نفـــائس األشـــيـــاء أو يكتـب على جـــدران المـــســـاجـــد والمـــآثر

والوقفيات.

هـ) الـكوفي : وهـو المكـتـــوب عـلى رَقّ الغــــزال في الكـتـــابـات القـــديـمـــة عـلى
المصاحف، وأبواب المدن والقصبات ومدافن الملوك والمساجد التاريخية. 

4 - ثم جــاء العــصــر الـســعْــدي ليكون عــصــر تـجــديد وإصــالح. وقــد أنشــأ
الخليـفـة المنصـور الذهبي ألول مـرة مـدرسة لتـحـسـين الخطوط في حي المـواسـين
ه السكْــتاني المولود سنة 956 هـ/ بمراكش بإدارة الخطاط عـبد العزيز بن عبد اللـَّ
1549م، يقــول عنـه ابن القــاضي في «ذرّة الـحــجـال» : «وهـو المــقــدم لتــعليـم الخط
بجـامع الشرفـاء من مراكش المـحروسـة كمـا هي العادة بالقـاهرة وغيـرها من بالد
المشرق». وقد نبغ خطّاطون كـثُر في العهـد السعدي إالّ أن خمسـة منهم اشتهروا
أكــثـر من ســواهم وهم : عــبـد الـعـزيز الـسكتـانـي المـذكــور آنفــاً، ومـحــمــد بن علي
الصنهاجي، وابراهيم بن يحـيى األقّاوى الذي كتب بخطه المشـرقي كتاب «الروض
المــعطار في خــبــر األقطار» للحِــمْـيــري، والسلطـان أحـمــد المنصــور بن السـلطان

محمد الشيخ السعدي.

كــان هذا السلطان يكـاتب علمــاء المـشــرق. واخـتــرع أشكاالً من الـخطّ على
عـدد حـروف المـعجم السـتـعـمـالهـا في المـراسالت السّـرّية. ويقـول عنه عـبـد العـزيز
الفـشــتـالي في «مناهل الـصـفـا» : «ولقـد بـلغ به اإلغـراق في مـذاهـب الحـزم إلى أن
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اخـتـرع لهـذا العـهـد أشكاالً من الخط على عـدد حـروف المـعـجم يكتب بهـا فـيـمـا ال
يريـد االطّـالع علـيــه مـن أســراره ومـــهـــمّــات أمــوره وأخــبـــاره. يمـــزج بــهــا الخــط
المتـعارف فيـصير بذلك الكتـاب مبهـماً مسـتغلـقـاً. فال يجد المطّـلع علـيه باباً يدخل
منه إلى فتح شيء من معاني الكتـاب وال الوصول إلى سرّ من أسراره. ... «ثم إذا
جـهّــز أحـداً بالعــسـاكـر أو بعــثـه في غــرض أو قلّـده جـانبــاً من أطراف مـمــالكه أو
ثغـوره، نـاوله خطاً من تلك الـخطوط يفـكّ به رســائل أمـيـر الـمـؤمنين. ويكـتب به هو
من عنده فيـما يريد تعميـته من األخبار وخبـايا األسرار». وقد كان كـاتب المنصور
في هذا الخط هو عـبـد الواحـد بن مـسـعود بن مـحـمـد عنّـون األصـيلي ثم الفـاسي.
وقـد درس جورجْ كـوالن نسـخة مـن هذه الرسائل السـرية وفكّهـا وكـتب عنهـا مقـالة
في مـجلة هيـسـبـريس المـجـلد السـابع سنة 1927، ص 22. وقـد أفـاض القلقـشندي
في مـعلمتـه «صبح األعـشى» في هذا البـاب ولن نطيل فيـه، وكـثيـرة هي الكتب التي
استنـسخت للسلطان المنصـور الذهبي لتوضـع في خزانتـه، من جملتـها المـصحف

الشريف الذي صار إلى دير اإلسكوريال بإسبانيا.

وفي العـــهــد الـســعـــدي اســتُنـســخت الـكتب اآلتيـــة : «ريحـــانة الكتّـــاب» البن
الخـطيـب و«صــــحــــيح الـبــــخــــاري» بـرسم الخـــــزانة المـنصــــوريـة، و«نزهـة القـلوب»
للســجـســتـاني، وكــتـاب «الفــصـوص» لصــاعـد األندلـسي، وكـتــاب «الوصـول لحــفظ
الصـحـة في الفـصـول» للسـان الـدين ابن الخطيب بخط الطـبـيب القـاسم بن مـحـمـد
الغـسـاني الفـاسي الملقـب بالوزير، وكـتـاب «العـقـد الفـريد» البن عـبـد ربّـه، والقـسم
الثـالث من «جريدة القـصر وجـريدة أهل العـصر» لعـماد الدين األصـبهـاني، وكتـاب
«أسرار العربيـة» ألبي البركات األنباري، والقسم الثالث من «الذخـيرة» البن بسّام،
و«الميـة العـرب»، و«الميـة العجم»، و«صـحيح مـسلم» الخ. ممـا يدل على أن المـغرب
كان صدىً للحركة الثـقافية في المشرق واألندلس. ولم يقتصـر هذا الجهد المبدول
في االسـتنسـاخ على جهـة بعـينهـا ال غيـر، بل نجـد في المـغرب السـعـدي أن جهـات
المغرب تقوم بـوسائلها الخاصة بإخراج الكتب. ونعـدّ من بين هذه الجهات الزاوية
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الفـاسيـة بفـاس، واإلمارة اإللغـيـة بسوس التي كـان يحكمـها أبو حـسّـون السمـاللي
حــــفــيــــد ســــيــدي أحْــــمــاد أومـــــوسـى، والـزاويــة الدالئيــة والـزاوية الـناصــــريــة
بتَـمَگْـروت، والزاويـة الحَـمـزيـة بتـافـياللــت وزاويـة الصومـعـة ببـنـي مـالّل وزوايـا

أخـرى يطـول ذكرها.

5 - وفي  عـصر  العلــوّيـين، انتـعشت الحـركـة العلميـة مـما يدعـو إلى اقـتناء
المــزيد من الـكتب، فظهــرت طبــقــة من النـسّـاخــين والـمـصــحّــحــين والمــزخــرفــين،
واستـعملت األقـالم المعروفـة في المغـرب. وابتداءً من والية السلطان مـحمـد الثالث
ه بـن إسمـاعيل، تـمـيز الكتــاب المـغربي بــوفـرة أعـداد المسـتـنسـخـات بن عـبد اللـَّ
وخــضــوعـهــا لمنهـجــيـة مــحـدّدة تـعـتـمــد النقـل مـن األصـول المــوثّقـة والتــصـحــيح
والسرعة في اإلنجـاز. ونجد هذا النشاط أكثر حضـوراً في مراكش وفاس والرباط
وسـال ومكناس. وال نسـتطيع أن نعـدّ كل النسّـاخـين الذين عـاشوا في هذا الـعصـر
وكـتبـوا أمّـهات الـكتب في مخـتلف المـعـارف. فهم يُـحصـون بالعـشرات، لـكن أشيـر
إشـارة عابرة إلـى خطّـاط من المـغرب الشـرقي واسـمـه إدريس بن الطيب بَلْـمـاحي
الذي كـــان يكتـب باتجـــاه الجــزائـر والمــغـــرب ألنه مـن وجــدة. وقـــد طلبـــه القــصـــر

السلطاني ليكون كاتباً فيه فامتنع.

والبد أن نـذكـــر أن الخط ومــــا إليـــه من تـجـــويد وأدوات صــــار منظومــــاً في
قـصـائدَ وكـتـابات لتـبـقى هذه المـؤلفـات مـرجـعـاً وضـابطاً للخط  وقـواعـده. في هذا
البــاب تأتي أرجــوزة «نظم آللئ السّــمط في حــسن بديع الـخط» ألحـمــد بن مــحـمــد

الرفاعي الحسيني الرباطي، ومطلعها :

إلى آن يقول :

ه جــــــــلّ وتـعـــــالــــى أحــــــــــــــــــمـــــــدُ الــلـَّ
الـمــــــــــصـطـفـى ســـــــــــيــــــــــد كـل هـادي

قـــــال الرفـــــاعـيّ الصـــــغـــــيـــــر أحـــــمــد
مـــــــصـليـــــــاً عـلـى الرســـــــول الـهـــــــادي

مــــــــــا بـيـن نـقطـتــــــــــيـن مـن ذاك وصـل السـطر فـي اصطـالحــــهـم خط وصَــلْ
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إلى أن يقول في الحروف القائمة :

الخ... (األرجوزة في كتاب محمد المنوني «تاريخ الوراقة المغربية»).

وقد وضع الرفاعي شرحاً على أرجوزته سماه «حلبة الكتّاب ومنية الطالّب».

ويمكن أن نعــدّ في صـدر العـهــد العلـوي األخـيــر المـبـتــدإ بالسلطان مـحــمـد
الرابع والسلطان الحسن األول :

محـمد بن القاسم الفـاسي القندوسي، توفى سنة 1278 هـ/1861 م. قال عنه
صاحب «سلوة األنفـاس» : وكان له خط حسن جيّد كـتب  به عدداً من نسخ «دالئل
الخــيـرات» والمــصــحف الشــريف في اثني عــشـر مــجلّـداً». ومنـه نسـخــة بالخــزانة
الملكـيـة. وكـان القنـدوسي يضـخم الحــروف طوالً وعـرضــاً. كـتَـب اسم الجــاللة في
ورقة كبيرة واحدة حروفها تزيد على المِتْر. وعلّـق الورقة بإطار لها من خشب قِـبلة

الجامع اإلدريسي بفاس حيث ال تزال إلى اآلن.

ثم الخـطاط ابن سلـيــمــان الغــرناطـي الفــاسي دفــيـن مــراكش. وبخطـه كــتب
بعض الـمطبــوعـات الـحـجــرية بفــاس، وفي مــراكش الخـطاط عــبـد الـقـادر الدكّــالي
البـوعزيزي، وفي الصـويرة مـحمـد بن الحـاج محـمـد الريفي التمـسـماني، ومن سـال
الخطاط مــحــمـد الـمكّي بن البــشــيـر الذي كـلفـه أحــمــد بن خــالد الناصــري لكتــابة

النسخة األولى من «االستقصا» قبل تقديمها للسلطان.

وخـــــيـــــر خط فـي اعــــتـــــدال قـــــامـــــا
بـســــــــــجـــــــدة ســـجـــدهـــا لـلـحـــــــق
مـــــــــــا إن لــــــــــه مـــــــن ولـــــــد ووالـــد
وارســم كـــــــــــــــــذاك بـاء بــســـــم الـلَّــه
صـــــغــــــيـــــرة علـى بـيــاض احـــــتــوت

أجلّ مــــا انـتــــصـب واســــتــــقــامـــا
األلـف الحــــــائـز قــــــصْب الـســــــبــقِ
ــــه واحـــــــد يـشـــهـــدنـــــا بـــــأن الـلـَّ
واالّم مـــثــلــــــــه بـــــــال تــــنــــــــــــاه
الـمـــيــــــم دائــــــــرة تـــامّـــــة بــــــدت



207 ّررررهههه    ووووببببدددداااائئئئععععهههه َررررببببيييي،،،،    ننننششششأأأأتتتتهههه    ووووتتتتططططووووّّّ ُّ    ااااللللععععَََ ااااللللخخخخططططُُُّّّ

ثم ظهرت المطبعـة الحجرية األولى التي استـقرت في فاس، ثم انقطع الورق
في المغـرب وصار يؤتى به من أوروبا. إال أن السلطان الحـسن األول اتخذ لنفـسه
حاشـية من النسـاخين يَتْـبَعـونه في رحالته ومـا أكثرهـا. وذكر ابن زيدان في كـتابه
«العزّ والصولة» أن السلطان جعل لنفسه خباءً للنساخين. وفيه تم استنساخ كتاب
«التصريف لمن عجز عن التأليف» للطبيب األندلسي أبي القاسم الزهراوي، نسخه
عـبـد الـقـادر بن مـحـمـد الـشـهـيـر بابن الـمـقـدّم العـمــروي صـحـبـة «الركــاب الملكي»
بتطوان في حـرْكـة الجـبـال وذلك في عـشـر محـرم عـام 1307 هـ، كـما جـاء في آخـر
الجـزء السـابع من الـكتـاب. وإذا أحـصـينا الخطاطين فـي هذا العـهـد نجـد  عـددهم

يفوق األربعين منهم ثالث نساء.

وفي العـهـد الـمـبـتـدئ  بالحـمـاية الفــرنسـيـة على المـغـرب، نـالحظ أن الكِتَـاب
المـشرقي بدأ يدخل إلى المـغـرب ويزاحم عمل النسّـاخ المـغاربة. إالّ أن البـقيـة من
هؤالء ظلّـوا أوفياء للخط المغـربي وما إليه من أقالم وحبر و كاغـد وزخرفة. ولمعت

أسماء هنا وهناك في المدن المغربية نذكر منهم :

-  في فـاس : محـمد المـزغراني، والطـايع بن إدريس القادري،  ومـحمـد بن
المفضل غريط، وأحمد بن الحسن زويتن، ومحمد بن الطالب بن سودة.

-  وفي العُـدوتـين : مـحـمـد بن المـكي البطاوري، ومـحـمــد األزرق، وابراهيم
بن العربي، وأبو بكر الشنتوفي.

ه، ومحمد بن الحبيب. -  وفي مراكش : محمد بن عبد اللـَّ

-   وفي سـوس : ابراهيم الرسموكي، وعلي بن الحبيب السكرادي.

-  وفي مكناس : أحـمد بصـري، وعبد الواحـد الفيـاللي، والحسن بن الـيزيد
العلوي، والحسن  بن محمد المنوني، وعبد الكريم الوزاني، وهو ابن النقيب موالي
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الطيب بن الـتـهـامي الوزاني. وبلغ عـدد الخطّاطيـن في هذا العـهـد واحـداً وسـبـعـين
شخصاً.

ونخص بالذكر هنا اسمـاً المعا في الخط، هو عبد الكريم بن القـاضي أحمد
سكيـرَج الفـاسي نزيل سطات المـتـوفى سنة 1984م. ونجـد سكيـرج يتـرجم لنفـسـه
في مـقـالة نشرتـها مـجلة «الثـقـافـة المغـربيـة» بإدارة سـعـيد حـجّي (العـدد 2 شتنـبر
1941). كتب سكيـرج الخطوط على جدران مسـجد باريس ومحـرابه بالخط الكوفي
لآليات القــرآنيـة، واألندلسـي المـتـمــغـرب للقــصـائد. ورسم الكتــابات المنقــوشـة في
قصر السـتينية بمراكش وكتب عنـاوين جريدة «السعادة» وجريدة «المـغرب» ومجلة
«الثـقــافـة المـغـربيــة» التي يديرها سـعــيـد حـجي. وقـد أجــاد الخط المـعـبّــر في بيت

شعري ليوسف غصوب هو :

وإلى جـانـب سكيـرج نذكــر إسـمـين آخــرين من جـملة خـطّاطين بقُـوا أوفــيـاء
للخط المـغـربي هم : أحـمد بن الحـسن زويتن الفـاسي المـتـوفى سنة 1961م، الذي
كـتب المـصحف الشـريف المطبـوع على الحـجـر بالقاهـرة، ثم كتب مـصـحفـاً  ثانيـاً

برسم مكتبة الحاج عبد السالم ابن شـقرون المقيم بالقاهرة.

أمــا الثــانـي فــهــو مــحــمــد بن الـحــســين الســوسـي نزيل تطوان. كـــتب أيام
الحماية وبعد االسـتقالل بقليل يافطات المحالّت التجـارية واإلدارية، وكان موظفاً
باألشـغـال الـعـمـومـيـة بتـطوان. وهو الذي كـتب المـصــحف الحـسني بخـطّ مـغـربي

مبسوط سنة 1967.

ونذكر هنا أن الخط الـمغربي في نوعـيه المبـسوط والمشـرقي األندلسي أخذ
يتــألـق منذ ثالثيـن سنة على يـد مــحــمــد المــعـلْمــين الذي اتـخــذ المــهــارة فـي الخطّ

بـيـننـا عَــــــــذْب الـتــــــــالقـي وعــــــــذابـــه
وتقـــــاســـــمـــت فــــضـــــالتِـــــه العِــــللُ

مـــــا الـتـــــقــــــينـا إال اقـــــتـــــســــــمْنــــا
رِفـــــــــقـــــــــاً بـقـلـب مـــــــــات أعـظـمُـــــه
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العربي هواية له في السـبعينات من القـرن الماضي،  ثم صار يتقن الخط المـغربي
إلى أن برز فـيـه. كــان مـحـمـد المـعلْـمـيـن مـوظفـاً بوزارة الثـقـافـة ثم ألـحـقـه الديوان
الملـكي ليـــعــمل فـــيــه بكتـــابة الظـهــائر والرســـائل الملـكيــة. وهـو الذي يكتـب برامج
الدروس الحسنية، وقـد كتب خطوط اآليات القرآنية واألحاديث الـنبوية التي نقرأها

على قبّة القاعة الكبرى ألكاديمية المملكة المغربية. 
وبرز في السنيـن القليلة األخـيـرة الخطاط المـغـربي احـمـيـدو الذي تخـصّص
في الخطوط الشـرقـيـة من ثلث ونسخ وديواني. كـتب كـثـيراً من عنـاوين الكتب التي
صـدرت بـالمـغــرب بالخطوط الـشـرقــيـة يكاد يضــاهي فــيـهــا الخطاطين الـمـشــارقـة

الكبار.
وأريد أن أُنبّــه إلى أننا في حــاجـة إلى مــدرسـة لتــحـسـين الـخطوط العـربـيـة،
يتـخــرج منهـا خطّـاطـون مـغـاربة يتـقـنون الخطوط كلّهـا، ويـتـقنون في الوقت نـفـسـه
الزخرفة المـغربية على الورق، ألن الزخرفة ندٌّ للخط  في التـاريخ اإلسالمي. وأذكر
في هذا الباب أن سلـطات الحماية كـانت  قد أنشأت مـدرسة في الرباط، قـريباً من
وزارة التــعليم الـحـالـيـة، إســمــهـا «مــدرســة الكتــاب» (L’Ecole du Livre)، لتكوين
المتخصّصين في تصفيف حروف الطباعة، والزخرفة  وتسْفير الكُتب على الطريقة
المغربيـة. وإذا كان هذا قد تمّ  في ذلك الوقت وانقضى بعد االسـتقالل بوقت قليل،
فاألحرى أن نقوم بإحياء هذه المؤسّسة لسدّ الفراغ الذي نلمسه في هذا المجال.

ااااللللخخخخااااتتتتممممــــةةةة

1) نشأ الخط العربي في المشرق، ووصل إلى أوجه متمثالً في أقالم النسخ
والثـلث والفــــارسـي والديوانـي والرقــــعـــة. ولـم يتــــأثر الـمـــغــــاربة إالّ بـالقـلَم الكـوفي
فـاستـخـرجوا مـنه القلَم المـبسـوط، وبقـوا يكتـبون به المـصـاحف خـاصة. وجـاء إلى
المـــغـــرب عــبـــر األندلـس القلم الـمــشـــرقي األنـدلسي المـــســـمّى أيضـــاً المـــشـــرقي
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المــتـمــغـرب، وبه تُـــكتب أسـمــاء سـوَرالـمـصــحف الكريم والقــصـائد الـشـعــرية على
جـدران الـمـســاجـد والقــصـور. أمــا القلَم المــجـوهر فــهـو ابـتكار مـغــربي فـتُـكتب به
الظهائر والرسـائل السلطانية وجل المخطـوطات العلْمية. واستـعمل المزمـوم لكتابة
المراسـالت وعقود البـيوع والزواج، والكوفي لآلثار. لكن هذه القـاعدة ليـست ثابتة،
فـقـد كــتب على قـبـور الـملوك السـعْـديّـين في مـراكش وقـبــور الملوك المـرينـيّـين  في

شالّة بالخط المغربي األندلسي.

2) الخط المغربي ال يخضع لقواعد موضوعة على غرار الخط الشرقي وإنما
يتـوخّى الخطاط عندنا اتّـباع مـالمح كل قلَم فـيعطيـها صـورتها المـعروفـة. وما زال
الخط المغـربي صعْب القراءة علي مـحقّقي المـخطوطات المشارقـة، ألنهم لم يألفوا
أن تكون الـفـاء بنـقطة واحــدة فـوق الـفـاء والـقـاف بـنقطتــين فــوق الحــرف، هذا إلى
شكل اليـاء المـرجـوعـة إلى الـيـمـين في آخـر الكلمـة، وشكل الكاف الـتي تكاد تشـبـه

الطاء، هذا على سبيل المثال ال الحصر.

3) انتشر الخط المغربي في إفريقيا السوداء، فأخذ المسلمون هناك يكتبون
به العـربية وغـيـرها من لغـاتهم القَبَـلية، واحـتل االسـتعـمـار أفريقـيـا وحارب الحـرف
العربي ووضع مكانه الحرف الالّتيني، إالّ أن األفارقة المسلمين ما زالوا يتعاملون
في الشــؤون الدينيــة بالحــرف العــربي الذي تأثر كــثــيـراً  بالـخط المـغــربي، واتخــذ
شكالً يشــبـه قلم المـبـســوط، لكنه لم يرق إلى جــمـال المـبـسـوط، وسُــمّي هذا الخط
الهــجـــين الخطَّ الـمــغــربي الســـوداني الذي نجــده فـي الســينـغــال ومــالي والنـيــجــر

ونايجيريا وبلدان أخرى إفريقية.

4) بقي الـخط المــغــربي حــبــيس المــغــرب، وال يـدرّس في مــدارس تحــســين
الخطوط العـربيـة في الـقـاهرة ودمـشق وبغـداد، وال يُتـبـارى فـيـه في مـبـاريات الخط
العــربـي التي يعـــقــدها في اسـطنبــول مـــركــز األبحــاث لـلتــاريخ والـفنون والثــقـــافــة

اإلسالمية التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي.
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وأخـيراً أقـول إن الخط العـربي سواء كـان شرقـيـاً أو مغـربيـاً كُتب به القـرآن
الكريم، وكتـبت به العلوم، وكان صلة وصل بين الـحضارات، ومـا زال حيّاً، يتـعامل

مع الثقافات األخرى، ومع الفنون اإلسالمية الموازية كالزخرفة والهندسة.
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ه الحــســينــي : «التكويــن الفنـي للخطّ العـــربي وفق - إباد حــســـين عــبــد اللـَّ
أسس التــصـمـيم»، دار الـشـؤون الثـقــافـيـة الـعـامّـة ببــغـداد، ودار صـادر ببــيـروت

1424هـ/ 2003م.

- مـحي الدين نجـيب بـاذنجكي : «مـعـالم الخطّ العـربي»، دار العـلم العـربي،
حلَـب 1421هـ/2001 م.
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- عبد الوهاب بوحديبة، وأكمل الدين إحسان أوغلو، وجماعة من األساتذة :
«الخط العـربي، فـعـاليـات أيـام الخط العـربي» سـبـتـمـبـر- أكـتـوبر 1997م، بإشـراف

«بيت الحكمة»، قرطاج - 2001 م .

- مــحــمـد المـنوني، «تاريخ الـوراقـة المــغــربيــة»، (أوسع كــتــاب إلى اآلن في
تاريـخ الخط المـــغــربـي بأنواعـــه، وقــد تـابع المـــؤلّف الخـط المــغـــربي مـن العــصـــر
المرابطـي إلى العصر العـلوي، والوراقة عنده تشـمل الخط وصناعة الورق وزخـرفة

الكُتب)، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط 1991.

- مـحـمــد المنوني، «مظاهـر يقظة المـغـرب الـحـديث»، (في هذا الكتــاب نبـذة
عن ظهـــور المطبــعـــة الحــجــرية فـي المــغــرب)،  جــزءان، شـــركــة النشــر والـتــوزيع

«مدارس» 1985.

نقش حران 568 م
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كتابه عليه السالم إلى المقوقس، وثيقة (49)
(بإذن مدير متحف توپ قابي باستانبول)

سورة اإلسراء، 70-67
كتابة كوفية - المغرب العربي - القرن العاشر الميالدي - شيستربتي - دبلن
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ثمان من الصَفحات العشر المنسوخة عن رسالة ابن مقلة - دار الكتاب - القاهرة

ثمان من الصَفحات العشر المنسوخة عن رسالة ابن مُقلة - دار الكتاب - القاهرة
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نماذج من خطوط ابن البواب

صفحة من مصحف.. سورة ابراهيم بخط ريحاني محقق بقلم ياقوت المستعصمي 1286 م
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نموذج كتابة بخط ثلثي على قواعده التامة في عصره. من نسخة نفيسة كتبها ياقوت المستعصمي في سنة
682 هـ في الصفحة األخيرة من ديوان الحادرة طوپ قپو : خزانة رقم 1642

خط الثلث (بعض الحروف)
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نموذج من خط النسخ

النّسب داخل الحرف الواحد
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نموذج من خط الرقعة

حروف من الخط الفارسي والنِّسب بين أجزائها
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نموذجان من الخط الديواني، للخطاط الكبير حامد اآلمدي
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أبيات من قصيدة بانت سعاد بالخط الديواني، للخطاط العراقي محمد هاشم البغدادي

ااااللللططططغغغغررررااااءءءء    ووووأأأأججججززززااااؤؤؤؤههههاااا    ::::    ااااللللططططووووغغغغ،،،،    ووووااااللللققققوووولللل،،،،    ووووااااللللسسسسررررأأأأةةةة،،،،    ووووااااللللببببييييضضضضةةةة
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الصفحة األولى من نسخة «الموطأ» لإلمام مالك كتبت في العهد المرابطي القرن السادس الهجري
من صنف الخط المبسوط توجد منه نسخة بخزانة القرويين بفاس تحت عدد 605

مخطوط قرآني ناذر بخط مغربي مبسوط من القرن السادس الهجري.
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خط الوراق أحمد بن الحسن الزويتن الفاسي من صنف المبسوط الجيد، في الصفحة األولى من المصحف
الشريف المطبوع على الحجر بالقاهرة : في شهر شعبان 1347 هـ

خط أبي السعود عبد القادر الفاسي : في الصفحة األولى من «صحيح مسلم» وقد كتب منه السفر األول :
ق 17/11، االفتتاحية بالمشرقي المتمغرب والباقي يجمع بين المبسوط والمجوهر، خزانة القرويين 1002.
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صفحة من القرآن (مصحف القندوسي) 1849- المغرب / خط مغربي «مبسوط»

البسملة - للخطاط المغربي محمد أبو القاسم القندوسي (ت 1852). كتب المصحف الكريم في 12 جزء،
أنجزه في سنة (1848م)، بقلم المبسوط. لوحة غريبة ربما كُتبت لتعلّق على الجدار
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خط مغربي : قلم المبسوط خطّه أحمد المعَلَّمين

خط مغربي : قلم المشرقي األندلسي أو المشرقي المتمغرب، مصوّر عن الصفحة األولى
لكتاب نصير الدين الطوسي، طبع في المطبعة الحجرية بفاس بأمر من الملك الحسن األول
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صفحة من كتاب نصير الدين الطوسي - المطبعة الحجرية بفاس 1293 هـ 
بأمر السلطان الحسن األول / قلم المجوهر في المتن والمشرقي األندلسي في العناوين
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نماذج متتابعة من الخط المغربي «المبسوط» و«المشرقي المتمغرب»
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إإإإددددررررييييسسسس    خخخخللللييييلللل

ااااللللففففصصصصلللل    ااااألألألألوووولللل    

الموضوع الذي بين أيديكم استـوحيته في الحقيقـة من إعادة قراءاتي لبعض
الكتب القـديمة والحـديثـة وأخص بالذكر ثالثـة منها : كـتاب للـعالم الفـرنسي (هنري
پوانكاريه) عنوانه «الـعلم واالفتـراض». وكـتاب لـلعالم األلمـاني (هايزنبـيـرغ) عنوانه
«الجــزء والكل» وكــتــاب قـريب وبـعـيــد في نفـس اآلن من الكتــابين المــذكــورين وهو

لزميلنا العضو السيد عبد الله العروي وعنوانه «مفهوم العقل».

مــمــا ال شك فــيــه أن المــوضــوع مــتــرامـي األطراف ويضــيق عنـه حــديث بل
أحـاديث كثـيـرة ال سـيمـا إذا حـاولنا اإلحـاطة بجمـيع جـوانبـه. لذلك سأركـز حـديثي
على بعض مـنهـا تتـعلق بـالعلوم الدقـيـقــة، مع اإلشـارة إلى أن مـا يصــدق على هاته

العلوم يصدق على جميع األصناف المعرفية.

يمكن أن نتناول الموضوع من زاويتين :

أوال : من زاوية البـاحـث أي من زاوية تكوُّن المـعـرفـة عند االنـسـان وتطورها
التاريخـي وطرق بلوغها، ومنـهجيـة االكتشـاف التي ما ينبـغي أن يتقـيد بهـا الباحث
من صرامة، ونزاهة وتجرد فكري. وهذه الطريقة هي التي ينهجها غالبا الفالسفة.
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ثانيا : من زاوية المعرفة نفـسها بقطع النظر عن اإلنسان الذي يحصل على
هذه المـعرفـة، وهذه الزاوية هي التي ينصب اهتـمـام العلماء عليـهـا عندما يتـأملون

أعمالهم العلمية.

وقـــد يكـون من الصـــعب بـطبـــيـــعـــة الحـــال - الـفـــصل بيـن الزاويتـــين نـظرا
لتداخلهمـا، ولذلك سأحاول االقتـصار على الزاوية الثانية، أي التطرق إلى المـعرفة
بقطع النظر عـن الزاوية األولى، أي ما يـتصل بتـكون المعـرفـة وبالقـيم التي يتـحلى

بها الباحث.

عندمـا يتـوصل الـعـالم أو البـاحث إلى اكـتـشـاف أو حلول لـقـضـايا علمـيـة أو
نظرية فــإن األعـراف تقــتـضي أن يقــوم ذلك العـالم أو الـبـاحث بإشــاعـة بحـثــه بين
الناس، والعــمل على نشــره في مـجلة أو دورية علـمـيـة مـتــخـصـصــة بعـد قـبــوله من
طرف هيئـتها العلميـة. ولنشر البحث هدفـان أساسيان همـا وضع البحث بين يدي
المتخصصين لدراسته ومناقشتـه من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يصبح مضمون

ذلك البحث معرفة متداولة في الوسط العلمي ومعترفا به كمعرفة موضوعية.

ولكي تصبح معرفة مّـا معرفةً علمية البد أن يتوفر فيهـا شرطان أساسيان :
أن تكون، من حـيث الشكل والصـياغـة، قابلة للفـحص والتـدقيق والتـجريب من قـبل
المـتــخـصـصـين وأن تـحـتـوي على مـضــمـون مـوضـوعي، فــمـا هي إذن مـوضــوعـيـة
المـعرفـة ؟ وماذا نقـصد بالمـوضوعـية ؟ فـي البداية قـد ال نجد صـعوبة في االتفـاق
على مـوضـوعـيـة األشيـاء التي تـتمـثل أمـام اإلدراك الحـسّي، ألنهـا مـشـتـركـة بيننا،
وتدركـهـا عـقولنـا ونعطيـها أو نسـمـيـهـا بنفس الكلمـات. هذا تعـريف أولي وإن كـان
مـحط اختـالف حـين نحاول تدقـيق المـفاهيم والفـصل بين مـفـهوم الشيء من حـيث
هو - كـمـا يقـول الفـالسفـة - واالنطبـاعـات واالرتسـامـات التي يتـركـهـا الشيء في
نفوسنـا، عند انفعال حـواسّنا به. ذلك أن مفـهوم الشيء من حـيث هو مفـهوم مـبهم
ال يدركه العقل، كمـا ال نستطيع معرفة نوعية االرتسامـات التي يتركها الشيء عند
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غيـرنا، وقد تختلف من إنسـان إلى إنسان آخـر. إال أن بين هذه االنطباعات عـالقة
تربط بينهـا ونعـبـر عنهـا بكلمـات. فـموضـوعـيـة الشيء تتـجلي من خـالل مـوضوعـيـة
العــالقــة التي تربـط بين مــخــتلف االرتســامــات التي يتــركــهــا الشيء فـي نفــوسنا،
وشرط موضوعية تلك العالقـة يكمن في أمرين اثنين. أن تكون العالقة قابلة للتبليغ

بواسطة الخطاب. أن تقبلها العقول وتتفق على مضمونها المعرفي.

ومـا أهداف العـلم إال إبراز العـالئق التي تـربط بين األشـيـاء، وبـين الظواهر
الطبـيعيـة، وبين األسبـاب والمسـبّبـات. ولذلك فإن التـساؤل عن مـوضوعـية األشـياء
يعود - كما قلنا - إلى التـساؤل عن موضوعية العالقات، أي عن مـوضوعية العلم.
والتـسـاؤل عن مـوضـوعـية الـعلم يتـفـرع إلى تسـاؤلين اثنين : التـسـاؤل األول : هل
يمكننا العلم من معرفة طبيعة األشـياء وكنهها ؟ هل يمكننا العلم من معرفة الواقع
من حـيث هو واقع مـسـتـقل عن اإلنسـان وعقـله ؟ التسـاؤل الثـاني هل يمـكننا العلم
من معـرفة حـقيـقة العـالئق التي تربط بين األشيـاء ؟ أو بعبـارة أخرى هل القـوانين

العلمية هي حقا القوانين التي تخضع لها الطبيعة.

لمناقـشـة هذه التـسـاؤالت انطلق من مـثـالين اثنـين مأخـوذين مـن علم الفلك،
أقــصــد نظام (بطليــمــوس) من جــهــة، ونظام (كــپلر) و(غــاليلي) مـن جـهــة أخــرى.
فالظواهر ها هنا هـي حركة األجرام السـماوية، أو على األقل حـركة الكواكب التي
كـوّنـت المـجـمــوعـة الشــمـســيـة ومـا يتــرتب عن ذلك من وقــائع أخـرى كــمـد البــحـر
وجـزره وحـركـة الرياح واالعـصـارات إلى غـيـر ذلك من الوقـائع الناجـمـة عن حـركـة

الكواكب الشمسية.

هذه افتراضات قديمة أخذت عن اليونان القدامى. وافترض بطليموس كذلك
أن كل كـوكب يدور بسرعـة ثابتة في دائرة، وأن مـركز هذه الدائرة يدور مـن جهـته
بسرعـة ثابتة حـول دائرة أخرى ومركـزها األرض. وانطالقا من المعـرفة الهندسـية
التي كـــانت مــتــوفـــرة آنذاك والمــوروثة عـن اليــونان خــاصـــة، تمكن مـن وضع هذا
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النظام، كما تمكّن من ضـبط حركة كواكب المجـموعة الشمسيـة، وتحديد موقع كل
كوكب فـي الزمان ومواقـيت كشـوف الشمس قـبل حدوثهـا وتنظيم األزمنة وحـساب

األوقات بدقة. وقد استعمل هذا النظام طيلة خمسة عشر قرنا.

النظـام اآلخـر الـذي جــاء من بعــد نظام بطـليــمــوس هو نظام كــپلـر وغـالـيلي
ونيوطن، وهو ينطلق من افتراض آخر وهو أن الشـمس هي الثابتة، وتحتل المركز
وأن األرض والكواكب األخــرى تدور حـولهـا. وبفـضـل أعـمـال نيـوطن بـالخـصـوص
وقـانون الجـاذبـيـة أصـبح هذا النظام هو األصـلح، وهو المـعـمـول به حــاليـا، بل هو

أدق وأعم من النظام السابق.

مـا هي اذن القـيـمـة المـوضـوعـيـة لهـذين النـظامـين ؟ إذا اسـتـثنينا افـتـراض
دوران األرض أو عــدم دورانهــا، ثبــوتهـا أو عــدم ثبــوتهــا، فــإن كـال مـن النظامــين
يصف ظواهر ملمـوسـة نشـاهدها صبـاح مـسـاء وهي حركـة الكواكب، إمـا بأعـيننا
المـجردة أو بواسطة المـبصـريات، وأن كل نظام يعطي توقـعـات ألشيـاء فلكية قـبل
مـــوعـــدها، وال يوجـــد هنـاك أي تناقـض منطقـي ال في النـظام األول وال في النـظام
الثــاني، باإلضــافـة إلى ذلك - وهـذا شـرط مــوضـوعــيـة المــعـرفــة - كل نظام كــان

مقبوال من جميع العلماء الذين كانوا يعاصرونه.

لكن هناك فرق بين النظـامين، فنظام بطليمـوس نظام معقد، وال يصل عُـشر
معشار بساطة النظام الثاني المبني على قانون الجاذبية.

أما النظام الثاني فـيمتاز عن النظام األول بعدة أشياء إذ يـفسر انطالقا من
قـانون الجـاذبـيـة عـدة ظواهر كـان النظام األول يـعـجـز عن تفـسـيـرها، كــمـد البـحـر
وجـزره وتسطيح األرض وحركـة الرياح واإلعـصارات، الخ... الفـرق بين النظامـين
ال يؤثر في مـوضوعـيـة كل منهـما وإنمـا يكمن في طريقـة وصـفهـمـا لوقائع طبـيـعيـة
وفي مضمونهـما المعرفي وفي المنطلقات التي تؤسس كـال من النظامين، وبالتالي
بسـاطة القـوانين الناجـعة عن ذلكم الوصـف. وبخاصـة االفـتراض المـتـعلق بدوران



235 ممممووووضضضضووووععععييييةةةة    ااااللللممممععععررررففففةةةة    ااااللللععععللللممممييييةةةة

األرض أو ثبوتهـا، وهذا ما ينبـعي الوقوف عنده قليـال لتحـديد أي من االفتـراضات
يمكن اعتباره أقرب إلى الحقيقة الموضوعية.

إنهـا قضيـة دقيـقة ومـتشـعبـة إذ لكل افتـراض حججـه وأدلته، وحـتي ال يكون
حـديثي جافـا أرى من المـفيـد أن أسرد هذه الحـجج لدعم كل من االفـتراضـين في
أسلوب مناظرة خـيـالية بين عـالمـين، العـالم األول يمثل الـمعـرفة الـتي كانت سـائدة
قـبل القرن الخـامس عـشر، والثـاني يمثل مـعـرفة القـرن الثامـن عشـر. يسأل العـالم
الثاني زميله : مـا هو األصل في افتراضكم أن األرض ثابتة ال تتحرك وأنـها مركز

القبة السماوية ؟

العـالم األول : لـيس هذا افـتـراضـا، إنهــا الحـقـيـقـة بعــينهـا ثبـتت عن الـمـعلم
األول ارسطو، وأجمع عليها الفالسفة وأهل المعرفة والعلم، وأقرتها الكنيسة.

الثاني : وما هي حججكم في ذلك ؟

األول : حـجـتنا بديهـية، تدعـمـهـا التـجربة والـمشـاهدة، فـاألرض ثابتـة تحت
أقـدامنا، والشمس والكواكب تدور مـن حولنا كـما ترى ذلك صـباح مـساء، وحـتى
في تعـابيرنا اليـومـية أال تقـول طلوع الشـمس وغروبهـا، كسـوف الشـمس والقمـر.
زد على ذلك أن األرض من حيث إنـها موطن اإلنسـان، جديرة بموقـعها المـركزي

في الكون.

الثـاني : ولكن العـالم ارسـتـارك الذي عـاش، كـمـا تعلمـون، في القـرن الثـالث
قبل الميالد يخـالفكم الرأي حيث قال بمركزية الشمس وبحركـة األرض، ولقد شهد

(أرخميدس) بباع علمه. 

األول : إن رأي أرستارك اعتباطي وذاتي، وأصله في ذلك أنه كان يعتقد أن
الشـمس، من حـيث أنها تنيـر األرض، هي أحق أن تتـوسط القـبة الـسمـاوية، ثم أن

نظامه يدحضه اجماع العلماء وال يفيد في الدراسات الفلكية.



إإإإددددررررييييسسسس    خخخخللللييييلللل236

الثـــانـي : وكـــيف بلـغ إلى علـمكـم أن الـشـــمس والكـواكب تســـبـح في أفـــالك
دائرية ؟ هل استنتجتم ذلك من المشاهدة والتجربة ؟

األول : المـأخــوذ عن القـدامى وعـن فـيـثـاغــورس وأفـالطون بالخــصـوص أن
الشكل الدائري رمز الكمال واالنسجام والبساطة.

الثاني : يحكى عن الملك ألـفونصو العاشـر (دي كاستال) أنه لمـا الحظ عدد
الدوائر التـي اسـتــعــملت لوضع األلواح الـفلكيــة في القــرن الثــالث عـشــر قــال : لو
استشارني االلـه عند خلق الكون لكان كل شيء في أحسن نظام وأبسطه، ألم يقل
العلمــاء القـدامى أن قــوانين الطبــيـعـة قــوانين بسـيطـة، فنظام (بطليــمـوس) مـعــقـد

ويخرق هذه القاعدة.

األول : إن سلطان الملوك ال يسـتطيع تغيـير مـا تؤكده الوقـائع. واآلن دعني
أسألك بدوري : لماذا تقولون بدوران األرض ؟

الثـاني : ان الـمـعطيـات الفلكـيـة التي تجـمـعت عـند (بطليـمـوس) نفــسـه وعند
علمــاء الـعــرب، وتحليـلهــا من قــبل (كــوبـرنيك) و(غــاليـلي) هي التي فـــرضت القــول

بدوران األرض.

األول : أفهم من كـالمكم أن افتـراضكم يستند إلى مـعطيات عدديـة وتحاليل
نظرية بينـما اقـرارنا بـثبـوت األرض يعـتـمـد المـشـاهدة الحـسـيـة والتـجـربة العلمـيـة
وللتــجــربة - كـمــا تعلـم - كلمــة الفـصـل. وذلك أننا إذا افــتـرضـنا أن األرض تدور

فحول ماذا تدور ؟

الثاني : إنها تدور حول الشمس.

األول : ولكني سـمــعت أحـد علمـائكم يـصـرح أن الشـمس غـيـر ثابـتـة. فكيف
والحالة هاته أن نقيس حركة جرم سماوي على جرم سماوي آخر غير ثابت فنقول
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بكل بسـاطة أن الجـرم األول يدور حـول الجـرم الثـانـي، أال تنتـبـهـون إلى التناقض
الحـاصل ؟ وتـبـعـا لمنطقكـم إذا تخـيلنا مـشــاهدا على سطح الشـمـس فـإنه سـوف
يرى أن األرض ثابـتــة، وأن الشــمـس تدور حــولهـــا. إذا تخــيلـنا مــشــاهـدا خــارج
المـجـموعـة الشـمسـيـة فـإنه  سيـالحظ أن الشـمس واألرض والكواكب كلهـا تسـبح
في الفـضــاء. فـإذا كنا على خطـإ - وهذا مـخـالف للواقـع المـحـسـوس فــإنكم أنتم

باألحرى على خطإ.

الثاني : فلنحتكم، إذن إلى الوقـائع الثابتة. كيف تفسرون مـد البحر وجزره،
وحركة الرياح واالعصارات مثال ؟ إن نظام (بطليموس) يتجاهل كل هذه الظواهر
وغيـرها بينما نجـد لها تفسـيرا واضحـا، ونظام (نيوطن) يرجـعها وحـركة الكواكب

والنجوم إلى نفس العلة ويربط فيما بينها بقانون بسيط إال وهو قانون الجاذبية.

األول : وما هي الجاذبيـة ؟ هل هي شيء موضوعي يتمـاثل إلى إدراكنا كما
يتمـاثل ثبوت األرض إلى أنظارنا ؟ الحقـيقة أننا نتكلم لغـتين مخـتلفتين، فـالمعطى

الموضوعي عندنا، عندكم ذاتي، والعكس بالعكس.

هذا هو النقــاش بين العـالمــين، كل يأتي بأدلتــه. والحـقـيــقـة كـمـا يظـهـر أننا
عندما نريد أن نثـبت أن األرض تدور أو أن األرض ثابتة نجد أنـفسنا في تناقض،

وهذا أمر في غاية الدقة.

كـان العـالم الفـرنسي (هنري بوانـكاريه) وهو من أكـبـر علمـاء العـصـر، يلقب
بأمـيـر العلمـاء، اخـتـصـاصـه علم الرياضـيـات وعلم الفـيـزياء وعلـم الفلك، وهو الذي
وضع األسس لنظرية لها ذيوع كـبير هي نظرية العلماء، كان هذا العـالم قد أحدث
ضجة كبيرة في أوساط الفـالسفة حين قال إن افتراض دوران األرض ليس له أي
مـعنى. واعـتـبـر هذا القــول بمـثـابة رد اعـتـبـار لنظام (بطليـمـوس) بـل وتزكـيـة لحكم
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ذ في حـق غـاليلي مـن قـبل الكنيــسـة. والحــقـيـقــة أن الذين االعـدام الذي صــدر ونُفـِّ
أخذوا علـيه هذه األشيـاء كلها هم فـالسفـة. ربما ال يتـقنون العلوم كمـا كان يتقـنها
العــالم. وكـل مـا فـي األمــر أنه أراد أن يبــين أنه ال يمـكن اثبــات دوران األرض أو
عــدم دورانهــا كــمــا رأينا في المـناظرة الســالفــة، والســر في ذلـك أنه ال يوجــد في
الكون معـيار ثابت يتخـد كمقيـاس لحركة األجرام الـسماوية، وإن الحركـة إنما هي

نسبة غير مطلقة.

ومن المستحسن - نظرا لسهولة النظرية وبساطة المعادالت أن نفترض أن
الشـمس ثابتـة وأن األرض تدور حـولهـا وبذلك ينـظر العـالم پوانكاريه إلى فـرضـيـة

دوران األرض حول الشمس بمثابة المسلمة العاشرة في هندسة أوقليدس.

هذا فـيمـا يخص جـانبا من جـوانب علم الفلك وهو أقل إبهـامـا من غيـره ألنه
يتـمـاثل أمـام إدراكنا الحـسي علـى كل حـال. أمـا إذا تناولنا مـعطيـات علمـيـة أكـثـر
إبهـامـا سندرك عندئذ مـدى هشـاشـة مفـهـوم المـوضـوعيـة. آخـذ مـثـاال آخر مـسـألة
الزمـان، فـقـد كــان إلى حـدود القـرن التـاسع عــشـر وبداية القـرن العـشـريـن يعـتـبـر
كـمعطى مطلق، أو كـمـا كان يقـول الفالسـفـة من أمثـال كانط وغـيـره، معطى قـبلي،
معـين وأنه يدرك بالفطرة، وأن تسلسل الزمـان يسير على إيقـاع ثابت ال يتغـير من
مــشــاهد إلى مــشـاهـد آخـر، أو مـن مكان إلى مكان فـي الكون. وكــان هذا مــعطى
موضوعياً معترفاً به، كل ذلك صحـيح على وجه التقريب، والحقيقة أن الزمان ليس
مطلقــا وأن تسلسلـه ال يسـيــر على إيقــاع ثابت، كـمــا أثبـثـت ذلك النسـبــيـة وأكــدته

تجارب مختلفة.

وممـا سلف ذكره نستخلص أن مـوضوعيـة المعرفة شيء نسـبي مرهون إلى
حد كبـير بمستوى العلـم ونضجه. ال أدل على ذلك من تعاقب النظريات وتعـارضها
في بعض األحـيـان. فــالنظرية العلمـيـة تـظهـر في زمن مّـا وتنضج فـتــصـبح مـعـرفـة
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صحيـحة ثم يعتريها الوهن والشـيخوخة فتضـمحل لتحل محلها نظرية أخـرى أكثر
موضـوعيـة، ولكن األشيـاء التي ال تتغيـر وتبقى ثابتـة هي الوقائع والظواهر الـماثلة

إلى اإلدراك، وكلما ارتبطت المعرفة بتلك الوقائع كلما ازدادت موضوعية.

هذا مع العـلم أننا في بعض األحــيـان نتـأثر بـأحكام مـسـبــقـة أو نتـفــاعل مع
الواقع أو نعـتــمـد اعـتـبـارات فلسـفـيــة أو أخـالقـيـة. مـرة أخـرى حـتى ال أثقـل عليكم
سـأتـناول مـثــاال غـيــر علمي، ذلك أن العــالم األلمــاني (هايزنبــرغ) يروي في كـتــابه
الذي أشـرت إليـه في الـبـداية حـديثـا دار بينه وبين عــالم آخـر كـان أسـتـاذه اسـمـه
(نيل بور) كانا يـسيران في مـدينة (هيلسينكور) الدانمـاركية. وبينـما هما يتـجوّالن

فإذا بهما يتوقفان أمام قصر (كرونبور) الوارد في رواية (هامليت) لشكسپير.

فـبـعـد أن روى الـعـالم نيل بور لزمـيلـه تاريخ القـصـر قـال : (أليـس غـريبـا أن
يظهر لنا هذا القصر بمظهر مختلف عن حقيقته وفي حلة خاصة. تبعا لعلومنا، ما
يمـيز الـقصـر هي هاته األحـجـار التي بني بهـا وشكله الهندسي وزخـارفـه ونقوشـه
وبنيانه. هذا هو قصر كرنبور وال يتغير عندما نعلم أن هملت هذا األمير المجنون،
عـاش فيـه. ومع ذلك فـالقـصـر يصبح عنـدنا قصـرا آخـر، وفجـأة تتكلم أسـواره لغـة
أخرى، ويـعود بهـوه عالمـا في حد ذاته، وركن أدكن من أركـانه يذكر بجـانب أدكن

من نفس اإلنسان، ونتخيل وكأننا نسمع صدى السؤال «كن أو ال تكن».

والحقـيقة أننا ال نعرف شـيئا عن هاملت. يظهر أن هذا اإلسم ورد فـي فقرة
صـغيـرة من قصـاصة من القـرن الثـالث عشـر، وال أحد يسـتطيع أن يثـبت تاريخيـا
أنه عاش حقيقة، وباألحرى في هذا القصر. ولكننا نعرف األسئلة المحيرة والتأمل

اإلنساني العميق التي ربطها شكسبير بشخصية هاملت.

ولما احـتاج المـؤلف أن يربط شخـصية مـتمـيزة، بمكان مـتميـز وقع اختـياره
على قـصر (كـرونبـور)، وبمجـرد اسـتحـضارنا لـمسـرحيـة شكسـپيـر يصـبح القصـر
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قـصــرا آخـر يخــتلف عن حـقــيـقـتــه المـجــرَّدة). إن هذه القـصــة تدفـعنا إلـى العـودة
للتــســاؤل الذي لـم نقل فــيــه إال شــيـئــا قـليــال أال وهو : هل العلـم يصــور أو يصف
الواقع من حـيث هو كواقع مـستـقل عن عـقل اإلنسان ؟ أم أنه يصف ظواهر مـاثلة

أمام إدراك اإلنسان قد تختلف أوال عن الواقع نفسه ؟
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السـوسيـة(2)       شـوقني إلى التـشـرف بعـرض هذا المـوضـوع : األعـراف(1)    
والتنمــيـة البــشـرية أمــامكم الخطاب المـلكي لـ 18 مـاي األخــيـر، والمــثـيـر للـبـواعث

الخيرة، التي طبع عليها المغاربة السابقون، وحافظ على فضائلها الالحقون.

هذا الخطـاب الداعي إلى تجــديد التــراث المــغـربـي العظيم، والنـاشـر ألعــالم
المـعـروف والتـعـاون الواردين في الذكـر الحكيم، والمـحـرك للعـمل علـى نهج السلف
الصـالح في اإليثار، واألخـذ عن إيمان وصـدق بيد األغـيار، حـتى يستـعيد اإلنـسان
عافـيتـه، ويوقظ حيويتـه، ويجتـهد في الخروج عـن مضايق األثرة التي تتـعب األفكار
وتعــمي عـن الهــداية األنظار، ويعــود إلـى السلوك الخــيّــر في الـحــيـاة، والـبــحث عن

األسرار النافعة في كل المبادرات.

وقد اقتضت سنة الحياة البشرية أن تتبدّل ظروفها وتتجدد، وتتنوع مشاكلها
وتتـعقـد، تبـعا لمـستـجـدّاتها، وسنن مـا يالحـقهـا من التطورات، وفي ذلك مـا فيـه من

جعل األسباب والقوانين ومتطلبات األحوال، وسائل مؤصلة للنتائج والغايات.
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وفي تعامل اإلنسان مع األسباب تكليف وإرشاد، ألن الله أناط التغيير بفعله
وإرادته في ضــوء السـنن الجــارية، وطلـب إليــه النفــرة إلى االجــتــهــاد والتــفــقــه في
قــضــايا الـحــيــاة، وجــعل له أجــراً عـلى االجــتــهــاد حــتـى ولو أخطأ، ألن الخـطأ في
االجتهاد من طبـيعة اإلنسان، بل هو سبيل الصواب والتـفوق في كل ميدان، ويعني
هذا أن إعمـال الفكر من وظائف العقل في كل الظروف والحاالت واألزمنة، كـما أن
منتوجه االجتهاد كذلك يبقى محل تقـويم ومراجعة وفحص واختبار، وتعديل وإلغاء،
أو حـذف أو إضافـة، وهذا كله ال ينال من مكانـة العقل بقـدر مـا يعلي من صـوابيتـه
النسبـية، حتى تتـحقق المالءمـة مع الظروف، ويطرد التجديد، ويحـقق العقل حركـته
االجـتمـاعـية، ويعـمّق الفـرد فـاعليتـه اإلنسـانية، ويـتأتى له باسـتـمرار فـحص النتـائج
والتــداعـيــات المــتـرتّبــة عليــهـا، ويـمـتلك بـذلك القـدرة والـمـرونة علـى مـتــابعــة الرحلة

الفكرية، واكتشاف مواطن الخلل، وتحديد أسباب القصور، ومواطن التقصير.

ولقد اجـتهـد الفالسـفة والمـصلحون والقـادة في كلّ األزمنة لتصـور المجـتمع
الفـاضل، كل حسـب مرجـعيـاته ومنطلقـاته، وزاوية نظره وفـهـمه للفـضـيلة المطلوبة،
ولعلّ السـبب في ذلك، أن البنـاء الذي تصـوروه كانت تُعـوزه المـقـومـات التي تمنحـه
التماسـك والتالحم، وتعطيه المنعة والمـقاومة، وتلقّحـه بالفعالية المطلوبـة، وتؤسسه
على الواقعـية الصادقـة ليعي المـجتمع ظروفـه ويستحـضر حجم إمكـاناته في اتجاه

األفضل الممكن لجماعته.

ومن هذه النظرة انطلقت تجربة المـجتمع اإلسالمي منذ فتـرة التأسيس التي
واكـبــهـا الـقـرآن الكريم والـسنة المطهــرة، وأحـاط الوحي بـأحـداثه ووقــائعـه، وكلّـمـا
تطور ظهـرت مــسـتـجـدّات اجـتـمـاعـيـة، وحـاالت لـم تعـرفـهـا الفـتـرة السـابـقـة لهـا، ثمّ
تســارعت وتيـرة التـطور بفـعل امــتـداد الـفـتـوح، ودانـت لإلسـالم مــجـتــمـعـات عــرفت
مــســتــوى حــضــارياً مــتطوّراً في مــصــر والشــام والعــراق، فــعــرضت علـى العلمــاء
والفقـهاء نوازل، وقـضايا لم ترد بشـأنها النصـوص المألوفـة، فاضطروا إلى إعـمال
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الفكـر وإمـعــان النـظر في آليــة االجــتــهــاد والقــيـاس واإلجــمــاع في إطار مــقــاصــد
الشـريعـة اإلسالمـيـة التي لم يخـتلف المسـلمون في أنهـا قـائمـة على حكم ومـقاصـد

لرعاية مصلحة الخلق واللطف بهم، وتحسين أحوالهم في معاشهم.

وقـد عرف األصـوليـون هذه المـصلحة بأنهـا تشـريع الحكم في واقعـة ال نص
فــيـــهــا وال إجـــمــاع بـناء على مـــراعـاة مـــصلحــة مــرسـلة لم يرد عـن الشّــارع دلـيل
باعتبارها وال بإلغائها(3)، كما عرفها اإلمام الغـزالي بقوله : (عبارة عن جلب منفعة
أو دفع مـضرّة) ويعـني بها اعـتـبار مـقـصود الشـرع الذي هو المـحـافظة على الدين
والعـرض والمـال والعـقل والـنفس وهي مـعـيـار المـصلحـة التي قـام الـدليل الشـرعي
على اعـتـبـارها، وقـد اتفق فـقـهـاء الشـريـعـة اإلسـالميـة عـلى اخـتـالف مـذاهبـهم على
اعـتبـار العـرف بصفـة عـامّة دليـالً يُرجع إليـه لمعـرفـة األحكام الفقـهـية، إذا أعـوزهم
النـص الشـــرعي مـن الكتـــاب والـسنة، يدلّ عـلى ذلك الـقـــواعـــد التي صـــاغـــوهـا في
مـؤلفاتهم، وتداولـوها في كتـبـهم من نحو (الثـابت بالعـرف كالثـابت بالنص، والعـادة

محكمة، والعادة كالشرع)(4).

ويقـولون : «فـمهـمـا تحـقّقت المـصلحـة سـار الناس إليـهـا» ومهـمـا استـعـصى
األمر على المجتهد، أو عُدِم النص من الكتاب والسنة الح له العرف الصحيح يأخذ

به، ألن العمل به كفيل بتحقيق المصلحة للناس.

وفي هذا الـدرب ســار كل من أبي بكر بـن العــربي(5) وغــيــره، وأكــده كل من
الشيخ ابن عـاشور والسيد عـالل الفاسي(6) الذاهبين إلى أن العـرف والعادة أصل
من أصــول الشــريعــة، وأن العـرف أحــد القــواعــد العـشــر التي بـنيت عليــهــا أحكام
المـعامـالت في المـذهب المـالكي بالخـصوص، المـتّـسع للمـشاكل والمـسـعف للناس
في كل ما يحتاجون إليه، وأن إطاره العام في الشريـعة، ومنزلته المهمّة بين أدلتها
يعطيـهـا من المـرونة والـسّـعة مـا يـؤهّله ليـجـعل من الفـقـه اإلسـالمي، فـقـهـا مـتطوّراً
عــالمــيـاً، يـسـيــر مع واقـع الحـيــاة، ويالئـم كل المــدنيــات والتطورات، فــقــهـاً يـنبض
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بالحياة، قادراً على استيعاب المستجدّات، رافعاً الحرج عن الناس، مواكباً األصل
األصيل الوارد في قول الله عز وجل : ˚وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّين مِنْ حَرَج˝، وفي

.˝ قوله : ˚يُرِيدُ الله بِكُمُ اليُسْرَ وَالَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ

ولهذا اليسر الذي طبع به العرف، أقبلت قبائل المغرب على تحكيمه، ونشأت
األعراف في أوسـاطها متنوعة حـسب تنوعها بحيث تجـد أعراف سوس مخـتلفة عن
أعــراف غــيـرهـا من القــبــائل في الجــبــال والســهــول، وكـانت مـنذ الفــتح اإلســالمي
تتنافـس مع الشـريعــة اإلسـالمــيـة التي تطـبّق تدريجـيــاً بكل أحكامــهـا في حــواضـر
المــغـرب وبعض قــبـائله الـتي يسـهل اتـصـالهــا بتلك الحــواضـر بينمــا تركـز الـعـرف
المـمزوج بالـفقـه اإلسـالمي في القبـائل األخـرى في المـرتفعـات والصـحراء وسـوس
وخـاصــة قـبــائل جـزولة التـي ضـربت الرقم الـقـيـاسـي في تطبـيــقـه التطـبـيق العــملي
المــفـيـد، وحــقـقت بـه منذ القـرن الـثـاني الهــجـري تنـمـيـة بـشـرية رائعــة في مـخــتلف

الميادين.

لقـــد أتـت على قـــبـــائـل جـــزولة أزمنـة طويلـة مـــمـــتـــدّة في الفـــوضـى وانعـــدام
االسـتـقـرار، وانفـالت األمن العــام بانفـراط عـقـد السلطة المـركـزيـة، وسـيـادة سلطة
القــبـيلـة، ونظام األعـيــان، فكثــر العـتــاة والمــفـســدون، وخـرجــوا على كلّ الطاعــات،
فـاضطرت بذلك لالنكمـاش داخل محـيطهـا، تفكّر في ضـوابطها، ومـعـالجة أمـورها،
تثبيتاً لالستـقرار المفقود، وتوفيراً لشروط عودة الفاعلية لسكانهـا ليمارسوا وظيفة

االِعمار، ومهمّة التنمية والتدافع المشروعين والمطلوبين.

وقـد اهـتـدت بعـد تـدبيـر وتقــدير إلى الوسـائـل التي تعـيـنهـا على لمّ شــعـثــهـا،
وضبط تصرفاتـها ومعامالتها وسلوكاتهـا وتنوير ساحاتها، بإعداد قوانـين ومعايير
ضـابطة لحـياتهـا العـامّة والخـاصّـة، وتنظيم شـؤونها الـجليلة والدّقـيقـة، باجـتهـادات
أعـيـانها الصـالحـين، وعلمـائهـا المـخلصـين، حـرصاً منـها على تـماسكـها الجـمـاعي
والقـبلي، وتعـمـيم األمن بين صـفوف سـاكنتـهـا، فـأقامت جـمـاعـة «إنفالس» األعـيـان
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مــقـام الحكـام والقـضــاة والمـحــتـســبــين، ومكّنتــهم من القــيـام بمــا أملتــه الظروف،
وأوجبته األحوال فسـاد نوع من الهدوء في االتصاالت، وأمنت السبل في التنقالت،

فأمن الناس في الحركات.

وتنشـيطاً للحـياة، وتفـعـيالً للفـاعليـة في المـبادالت، اخـتارت قـواعـد مدروسـة،
وحـتمت اعـتـبـارها، وأيّدت إعمـالهـا وإقـرارها ورتبت جنايات األمـوال فيـمن تعـرض
ألحـد ذهب إلى أسـواقـهـا أو مـواسمـهـا أو مـدارسـهـا أو حـصـونها الـمخـزونة فـيـهـا
مــؤنهـا وأمــتـعــتـهــا أو تعــرّض لفـقــيـه أو عــالم أو طالب عـلم ولو بسب أو بشــتم، أو
تعرّض ليهـودي في مالحه، أو في طريقه أو سرق أو جنى جروحـاً أو سفك دماً، أو
غير ذلك، فشدت في التنفـيذ وعيّنت النفاليس(7) المختصين. في كل قـبيلة، وكلفتهم
باالجـتمـاع في المـدارس عند وقـوع النوائب تحت إشـراف الفـقيـه الذي هو الحـاكم

األكبر المرجوع إليه في األمور الشرعية، فتحسنت أحوالها بذلك.(8)

وقــد أودع الســـوســيــون أعــرافــهـم فــيــمــا ســمّـي بـ «األلواح»(9) التي حــازت
اعـتـبـارهم والتـزامـهم وانضـبـاطهم، فلم تخل قـبـيلة من عـرف يسـمى باسـمـهـا، وقـد
يكون للقـبيلة عـرف، وللسـوق عرف يضـبط المـعامـالت والطوارئ واألمن والسرقـات
والغش والـتــحــايل، ويؤمن الـطرقــات المــؤدية إلى األســواق والـمــواسم. أمــا عــرف
القـبـيلة، فـيـضــبط شـؤونهـا العـامّـة والخـاصّـة. ويحـدد مـرافـقـهــا، كـتـأمـين الطرقـات
والحـدود والحـرمـات والمـسـاجد والزوايـا والهدنـة وشؤون الـحرب والسـالم وحـقـوق

المرأة وأهل الذمّة وغير ذلك.

وقـد تـجـتـمع قــبـائل في «لـوح وأعـراف» تحــتكم إليـهــا في كلّ دقـائق أمــورها
فيسمى بـ «أمقون» أي عرف الحلف، يجتمع لصياغته وضبط قوانينه أعيان القبائل
المـتحالـفة مثـل عرف «آيت ودريم» بهـشتـوكة والقـبائل األخـرى المتـحالفـة معهـا من

أجل الضبط واالنضباط. 
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I....    ممممااااههههيييي    ااااألألألألععععرررراااافففف    ووووتتتتااااررررييييخخخخههههاااا    ؟؟؟؟    

لألعراف تعاريف ومصطلحات مختلفة(10) هي :

٭ لوح، عند كثير من القبائل الجزولية،

٭ قانون، عند قبائل آيت باعمران،

٭ ديوان، عند قبائل إفران وتغجيجت ومجاط، 

٭ وعرف عند قبائل أيت صواب،

وهي عـمـومـاً ضـوابـط صـارمـة مـحـتـرمـة، وبنود ملـزمـة، وهي كـذلك إجـراءات
تنفـيــذية مـقننة توازي العــقـوبات أو الجنايات أو الجـنح المـرتكبـة، وهـي في األخـيـر

أداة لتنظيم شؤون الجماعة والقبيلة.

واألعـراف قــديمـة في ســوس قـروناً عـديدة، ولـيـست مـمــا أحـدث أخـيــراً وقـد
تداولت المـصادر التي أرّخـت للحصـون واألعراف كـ «الـمعـسول» و«ألواح جـزولة»،
و«ديوان قـبـائل سـوس»، و«تاريخ قـبـائل هاللة» أن أقـدم مـا عـثـر عليـه منهـا هو لوح
حـــصن «أجـــريف» سـنة 869 هـ فـي قـــبـــيلـة إِدوسكا الـعليـــا، ولـيس أقـــدمـــهـــا عـلى

اإلطالق.(11)

وقـد تنبـه السـيـد مــحـمـد المـخـتـار السـوسي لهـذا، وذكـر نمـاذج عـلى الكتـابة
حولهـا في مجـموع لم يتم لتـوقفه على كـثرة الجـوالت في سوس كان يمنع مـنها في

زمن االستعمار، وشغل عنها في زمن االستقالل.(12)

واألعــراف مـقــدّســة، فـال تُخــرق نصــوصــهـا وال تُحــرّف وال يعطـل أي بند أو
فصل منها إال بعد االتفاق االجماعي، كما يُحرص على إشهارها وإكسابها الصفة

اإللزامية عبر ثالث قنوات أساسية : 
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1) حضور جميع من يستطيعون تحـمل المسؤوليات ومن يعنيهم األمر، وكذا
رؤساء األسر واألعيان.

2) يجـتــمع من يعنيــهم األمـر ويقـرأ عـليـهم ويفـســر لهم فـقــرة فـقـرة باللهــجـة
الشلحــيــة حـتـى يفـهــمــوا بنوده، ويكونوا عـلى بصـيــرة من المــخــالفـات والـعـقــوبات

والجزاءات المترتبة عنها.

3) بعدهما تأتي مرحلة البـرّاحين والمنادين في األسواق والمواسم واألندية.
وأمكنة التجمعات وعلى سطوح المساجد والزوايا.

عندها تحظى بالقبـول المطلوب واالمتثـال المبتغـى وتكتسب الصفة اإللزامـية
والقانونية فتزداد األمور استقراراً واألعمال استمراراً وتسلسالً، ويكون الناس في
أمن ودعة لتـستـمر رسالة التـنمية واإلعـمار والجـد والكسب والسعي المـشروع، في

إطار القيادة الجماعية التي يتحمّس لها الجميع.(13)

II....    ممممااااههههيييي    ااااللللممممووووااااضضضضييييعععع    ااااللللتتتتيييي    ععععااااللللججججتتتتههههاااا    ؟؟؟؟

إن المـتـأمل لمـواضـيع هذه األعـراف ولمـضـامـينهـا ولـبنودها ولجـزاءاتهـا في
شمـوليتـها ودقـتهـا واستـقصـائيتـها للجـزئيات وافـتراضهـا للحاالت المـمكن حدوثـها
ووقــوعـهــا ولكفــاءتهـا وقــوتهــا الزجـرية، ولـتـدرجــهـا فـي سلم الجــزاءات والعـقــوبات
والغـرامـات (اإلنصـاف) كـل ذلك يجـعل الدارس ينبـهـر بـبنيـتـهـا القـانونيــة المـحكمـة

التي ال تصدر إال عن خبير وفقيه في مختلف مجاالت القانون.

ولعلّ ذلـك مــا لمــســه الناس فـي تلك القــوانـين، فــضــال عن قــوتهـــا الزجــرية،
والردعـية الطاغـية علـيهـا فاقـتنعوا والتـزمـوا ثم انضبطوا وانطلـقوا عـاملين ساعـين

مجدين في مناكب األرض.
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كـمـا يتــبـدّى للدارس أن تلك األعـراف ال تعــالج مـواضـيع عـادية فــحـسب، بل
تضع مـسـاطر لمـرافق عمـومـيـة كبـيـرة فال تـغفل عن دقـائقـهـا مسـتـحـضرة مـخـتلف
االحــتـمــاالت المــمكنـة الوقـوع، فــشــرّعت لهــا مــا يوازيهــا من جـزاءات، بـل سطرت
قـوانين وضوابط لمـا يسـمّى في زمننا بالبنيـات التحـتيـة التي هي أسس لالقـتصـاد
ولالجــتــمــاع وللســيــادة وللـتــربيــة وللتــعليـم وللسلم ولـلحــرب وغــيــر ذلك مــمّــا يدعى
بالتـخطيط االسـتراتيـجي للدولة، وهي خطوة مـتـقدّمـة بقـياس زمنهـا. في التنبـه إلى

وسائل بناء األمن واالستقرار وحفظ الذمم.

والحــديث عـن التنمــيــة البــشــرية ومــدى خــدمــة األعــراف لـهـا فـي المــجــتــمع
السوسي زمن سيادتها، يقـتضي وقفات متأنية أمام كل بنية تحـتية وأمام كل مرفق
وكل مـوضـوع بل وكل حـالة حتـى تتوضح مـعـالم تلك الفـاعليـة، كـمـا يقتـضي توقـفـاً
مــوازياً أمــام نـمــاذج من تلك األعــراف للـكشف عن طاقـــتــهــا التنمــويـة التي ســرى
مفعولها في كل مـجال حتى شكل البعد التنموي لحمتها إن لم نقل الصـفحة الثانية
لوجـههـا، ومـثالً يـكفي النظر إلى غـرامة «انصـاف» مـهمـا كـانت بسـيطة، فهـي غالبـاً
مـرفـقـة بمـبـلغ نقـدي يصـغـر أو يكبـر بقــدر الجـريرة المـرتكبـة، ومـا يـجـتـمع من ذلك
يصـرف مصـرف الفيء، ويكون في الصالـح العام كـما ذهب إلى ذلك الفـقيـه سيـدي

عيسى بن عبد الرحمن السكتاني رحمه الله(14).

فـهي إذاً مـبـالـغ مـجـمّـعـة، يصـرف ريعــهـا السـتـصـالح المـجـاالت الـمـشـتـركـة
كــالسـواقي والـعـيــون واآلبار والمطفــيـات والـصـهــاريج داخل الحــصـون والطرقــات
واألشـــجــار ومـــعـــاصــر الزيـت وأرحــــيـــة المـــاء لطـحن الحـــبــوب، وتنـمـيـــة مــوارد
المـدارس والمـسـاجـد والـزوايا وغـيـر ذلـك مـمـا نـص علــيـه عـرف «الحلف المـبـرم»
بين آيت وادريـم وجـيــرانهم علـى أن يكون ثلث االنصــاف «الغــرامـات» مــخــصـصــاً

للمصالح العامّة.
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III....    ننننممممااااذذذذجججج    ااااللللممممررررااااففففقققق    ووووااااللللممممووووااااضضضضييييعععع    ااااللللممممععععااااللللججججةةةة    

وســيــالحـظ القــارئ البــاحـث أن هدف وضع األعــراف وتـأســيــســهــا لـضــبط
مختلف المرافق والمجاالت الحياتية إنما هـو منحصر في استعادة التنمية البشرية
خاصـة واالجتـماعـية التنمـوية عامّة، اقـتناعاً حكيـماً من واضـعيـها أن سـيادة األمن
واالسـتقـرار، واحـترام ضـوابطهـا والصدور عـنها هو أكـبـر ضامن النطالق الـتنميـة
البـشرية، بل هو عـصبـها وروحـهـا الذي تنطلق منه الفـاعلية واالنتـاجيـة واالنضبـاط
والطمأنينة. فـبتحـقّقهـا واالستظالل بها ينطلق السـعي والكسب والحركة واالنتـشار
في مناكب األرض فـتُـؤمّن الطرق وتزدهر األسـواق والمـواسم والحصـون، وتنتـعش
الزوايا والـمــدارس والمــســاجــد والعـلوم، وينهل الـطلبــة من يـنابيع العـلوم صــافــيــة
عمـيقـة، ويتبـاهون بمكاسبـهم متنورين بأنواع العلوم التي سـيعـرضونهـا في مواسم
خـاصـة بهم منتـشـرة هناك فـي مواقـيـت زمنيـة مـبـرمـجـة ومعـلومـة، فـتنهض القـبـائل
مــزهوة بمنتــوج مــدارســهــا، فـتــتنافـس في الحظوة واالحــتــضــان، وتغـدق هـداياها
وأوقــافـــهــا وأعــشـــارها علـى أهل العلـم ومنابعـــه في إطار من الـتــعظيـم والتــوقـــيــر
والتـبجـيل حتى عـمّت المدارس الكبـيرة مـختلف األرجـاء، وأصبـحت رمزاً مـن رموز

التباهي والتعاظم.

      VI....    ممممججججاااالللل    ااااسسسستتتتتتتتبببباااابببب    ااااألألألألممممنننن    ووووااااالالالالسسسستتتتققققرررراااارررر

ومن المجاالت والقضايا والمرافق التي وضعت لها األعراف مجال استتباب
األمن واالسـتـقــرار، وقـد يكون هذا المــرفق هو الهـدف العـام والجــوهري من وضع
األلواح واألعـراف، وتتنوع هذه األلواح الموضـوعة لهـذا الغرض األمني إلى نوعـين

اثنين : 

1) نوع خـاص بضبط األمن داخل القـبيلة الـتي صاغـته والتـزمت به بواسطة
أعـيانهـا ورؤسائهـا (النفالـيس) ويسري مـفعـوله على أهاليـها فـقط، ويسمّى : عـرف
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القـبيلة الفـالنية، وقـد أسلفنا أن لكل قـبيلة عـرفهـا، بل أن كثـيراً منهـا مسـتنسخ من
أعــراف قـبــائل أخــرى فـتــبنّوها وأصــبـحـت تحـمل اسـم قـبــيلتــهم مـوقــعــة من طرف

نفاليسهم وأعيانهم.

2) النوع الثـاني يسمّى «أمـقون» أي الحلف توقـعه قـبائل مـختلفـة ملتزمـة به،
يسـري مـفـعـوله على كـافّـة أهاليـهـا، وهو بمـثـابة مـجلس جـهـات العـرف أو مـا يمكن

تسميته مجلساً فيدرالياً بلغة العصر، ومن نماذجه :

أ- عرف قبائل آيت وادريم بنواحي آيت باها إقليم هشتوكة.

ب - عرف قبيلة اسكيوار مع جيرانهم (بني القعود).

ج - عرف قبيلة أدَوْميلك بأملي وجيرانهم.

ح - عرف قبيلة آل تيروكت وآل عالّ ليسكوم .

 وخالصة ما تضمنه هذا الصنف الموسع من المدعوة «أمقون» هو ما يلي :

1 ـ التنصـيص علـى األمن في الحـدود المـشـتـركـة والطرق العـامّـة واألسـواق
والمواسم.

2 ـ تسطير مجموعة من المخالفات، وتحديد ذعائرها (اإلنصاف).

3 ـ تحديد طريقة تقسيم األموال المجمّعة من الذعائر بين مجاط وجيرانها.

4 ـ التــضـامن بيـن القـبــائل المـتــحـالفــة وضـبـط األمن بينهــا والقـيــام بواجب
الحراسة على الحدود.

5 ـ الخــيـانـة العظمى أو عــدم الخــروج إلى «الحــرْكـة» الحــرب عندمــا تســمع
طلـقــتــان ناريتــان إيذانـاً بهـــا أو كـان هـناك تشـــاور من الفـــريــق مـع الـعـدو ضـــدّ
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الفـريق اآلخـر والذي تصل فـيـه الغـرامـة إلى مـائة ريال وخـمسـين خـالفـا(15) إذا لم
يكن عليه بيان.

6 ـ فض العهود المبرمة بين المتحالفين.
7 ـ اإلذعـان لمـجلس «النفـالـيس» (األعـيـان) والذي تكون الغـرامـة للعـمـد فـيـه

مثقاال.
9 ـ إعـالن الحرب والـحرْكـة كـما تسـمى في عـرفـهم والذي تكون الغـرامـة فيـه

خمساً وعشرين أوقية.
10 ـ مـواجـهة المنـاكر والفـواحش والمـتـعلّق بالنسـاء والمطبق فـيـه غرامـة مـا
في عــرف قـبــيلتـهـن وإذا أسـاءت اِمـرأة عـلى رجل، فـعـليـهــا الخـدمــة، والخـدمــة هي

صاعان من دقيق وطست من سمن.
3) والحُــالّف يطالب بهم المــتـهم الـذي لم تثـبـت عليـه حــجـة، ويصل عــدد من
يقـوم بالحلف لتـزكيـة المـتهم مـا بين 50 - 25 فـرداً، وربّما يشـدّد صـاحب الحق في
المطالـبـة، ويشـتـرط أقــرباء المـتـهـم، وهو مـا تسـمــيـه األلواح "تاغـزديسـت" أو مـمن
اشتهـر بالصالح مما يسـمونه "إيمرضان" ويجـدر االنتباه إلى أنهم شرّعـوا احترام
قــانونـهم وعــدم المــســاس به أو الـتــشكيك فــيــه أو الـتــالعب به وعــدم الجـــهل به أو

التهافت عليه، أو على القيمين عليه من النفاليس(15) (األعيان) البنود التالية :
1 ـ من أخرج اللوح بغير إذن العمال والجماعة يغرم أربعة دنانير.

2 ـ ومن ادعى باللوح مسألة فيه ينصف بعشرة دنانير.
3 ـ ومن أفتى في اللوح بغير إذن األمناء وأهل الحصن يغرم دينارين.

4 ـ من اسـتـرق السـمـع للعـمـال يعطى الخـدمـة؛ صـاعــان من دقـيق وطست
من سمن.

5 ـ من شتم األمناء يغرم عشرين ديناراً.
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6 ـ ومن تشــاجـر من األمناء مع اآلخــر إذا اجـتـمـعــوا على مـصـالح الـحـصن
حـتـى تضـاربا يغــرم كل واحـد منـهـمـا عــشـرين درهمــاً وكل مـا اتفـق عليـه الثلـثـان،

يتبعهم الثلث اآلخر.

V....    ففففيييي    ااااللللممممججججاااالللل    ااااالالالالققققتتتتصصصصاااادددديييي

ويدخل فـيـه المـرفق التـجاري والسـيـاحي بمـا يعنيـه من أسـواق أسـبوعـيـة أو
مــواسم فــصـليــة أو سنويـة ذكــورية أو أنثــوية، فــقـــد وَعَــوا أهمّــيــتــهــا التـــســويقــيــة
والترويجـية للبضـائع والسلع والغلل والمنسوجـات والمصنوعات أو المـسكوكات أو
الحـيــوانات أو البـهـائم، أو األدوات الخــشـبـيـة أو الحــديدية أو النسـيـجــيـة أو أنواع
اإلدام والدهون والزيوت وأوانيها أو غيـر ذلك مما تنتجه القبيلة أو مـحيطها القريب

أو البعيد.

ونظراً للوعي بهذه الوظيـفة التنموية للسـوق وللمواسم فقد حـفظوا لها دورها
بما قننوه مـن ضوابط وعقـوبات زجرية من جنس اإلنصـافات (الغرامـات والذعائر)
التي من شـأنهـا ردع المـتلصـصـين والفـسـاق والمـحـاربين والمـرابين والغـشـاشـين
وقطاع الطرق، والـمـشـاغـبـين فـي األسـواق والمـواسم والمـتــحـايلين وغـيــرهم. فـقـد
حــرصـــوا على ضـــبط األمن في األســـواق والمــواسم والـطرق المــؤديـة إليــهـــا ومــا

يخصها من حرمات وممنوعات واحتياطات من نوع. 

1) تنظيم الحراسة الليلية والنهارية وتجريم وتغريم المخل بها.

2) تأمين الطرق المؤدية إلى السوق، وكل من كان معروفاً بالتشويش. 

3) مراقبة أسعار السلع والضروريات المعروضة والمواد الغذائية.

4) مراقبة المرابين والمتحايلين والغشاشين.
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5) قيام الجماعة (انفالس) بمهامّ الحاكم والقاضي والمحتسب في السوق.

6) مراقبة المكاييل والموازين وسوق الحيوانات.

7) ضمان األمن للسوق ثالثة أيام : يوم السوق ويوم قبله ويوم بعده.

وقـد عــالجـوا شـأن اليــهـود بالخـصــوص، ووفـروا لهم األمن بواسـطة أعـراف
خـاصة بحي «المـالح» مع ضـمان حـرية التـملّك والبيع والشـراء وقـد ألمح المرحـوم
السيـد محمـد المخـتار السوسي عند حـديثه عن قـواعد السوسـيين وقوانـينهم وعدم
تغافلهم عن سـن القوانين للجاليـة اليهودية المـقيمـة معهم وبمـحيطهم القـبلي، سواء
كـانـوا فـئـة ســاكنة في مــالّحِـهــا أو مـجــرّد عـابرين لحــدود قـبــائلهم أو وافــدين على
أسواقـهم ومواسمـهم معلقـاً عليها تعليـقاً لفت االنتـباه إلى ما طبع عـليه السوسـيون
من الديّانة السمـحة الداعيـة إلى قبول اآلخـر مسالمـاً ومتسـاكناً متعـامالً ومسـاهماً
منتجاً في الحـياة القبلية كالسوق والتـبضع والصياغة وغيرهمـا من المهن والحرف
التي يزاولـهـا ذلك اآلخــر، فـضــال عن تكريســهم بإعـفــائهم من كــثـيــر مـمـا يـطلب به
السـوسـي في قـبـيلـتـه كـالمــسـاهمـة فـي األعـمـال والمــصـالح المـشــتـركـة بـين أفـراد

القبيلة.

٭٭٭٭    ااااللللممممررررففففقققق    ااااللللففففالالالالححححيييي    

لم يحظ هذا المرفق من التنظيم والتـبويب والتبنيد مثلمـا حظيت به الحصون
كــمــا سنـرى، إذ لكل حــصن لـوح كــمــا لكلّ قـــبــيلة، ولعـلّ ذلك راجع إلى الطـبــيــعــة
الجـغــرافـيـة لمنـاطق جـزولة وهاللة، فــحظهـا من العــيـون والسـواقي والوديـان قليل،
وكـذلك اآلبار وغـيـرها مـمـا يمكن أن يكون مـشـتـركـاً بين أفـراد القـبـيلة، ومـا يتـعلّق
بالمـــيــاه يكاد يكـون فــردياً كــالمطـفــيــات والصــهــاريـج في الغــالب، غــيـــر أن بعض
المناطـق السـوســيـة التي حــبـاهـا الله بالعــيـون الحــيـة والســواقي الجــارية واألودية
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السائـلة واألشجار المـثمـرة، ذات الغالّت المـتنوعة، فـقد ظفرت بتـقنين مناسب كـما
في رسم قديم عـن قانون األشجـار في وادي واشو بهاللة وبلـدة مزداكن، وذكر فـيه

مثال ما يلي :
إذا نبــتت النخلـة الصـغــيــرة في طرف أمّــهـا واشــتــركت مــعـهــا في عــروقـهــا
والجـدع الذي نبـتت فـيه، فـإنهـا بِنت أمّـهـا الكبـيـرة أما إذا نبـتت في أحـواها وحـال

بينهما مقدار تجوز فيه البهيمة حال الحرث فهي لألرض تأخذها.
أمّــا تنظيم االســتــفــادة من المــاء وتقــســيم مــيـاه الـسـواقـي، فـأمــر يســتــحق
اإلعــجـاب في دقــتــه وتنظيــمــه، ومن اطلع على الـعـرف الذي وضـع لسـاقــيــة «اكلو»
وتعـرف على «تاناست» التي يوزع المـاء على المـستـحـقين بهـا، والنوبات التي تتـبع
في توزيعـه، والمـقـاييس المـسـتـعـملة في تقـسـيم المـيـاه بعـرف «وجّـآن» يدرك الدقـة

المطبقة في ذلك ليالً ونهاراً.
ويرتبط بالماء في الوادي، مـا يبنى عليه من األرحية المـائية، وهي وإن كانت
مخصوصة لهـا مالكوها المخصوصون، إال أنها  من حيث االستـفادة المائية، فهي
عموميـة من حيث العمل، بحيث ال يملك صاحـبها تعطيلها، وال أن يحدث فـيها ما ال
توافق عليـه الجـمـاعـة، وليس له أن يمنع أحـداً من االنتـفـاع بهـا ولو كـان عـدوّه، وال
يمـلك تقـــديم من شـــاء وال تأخـــيـــره، وتعـــتــبـــر هذه الـطواحـــين المـــائيـــة من السـلع
اإلستراتيجية حاضراً كالنفط والغاز والماء، بحيث ال يملك أحد إيقافها وال حرمان

اآلخرين منها.
ويرتبط بهذا المرفق أيضاً معاصر الزيت وأرحـيتها، وهي غالباً ما توجد في

الجهات الغنية بالوديان والعيون والسواقي.

٭٭٭٭    ممممررررففففقققق    ااااللللررررععععيييي    ««««تتتتااااييييسسسساااا»»»»    

وهو مرفق فالحي هام، فقد وضع له لوح خاص وحدد فيه مايلي : 
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الذين تشملهم نوبة الرعي، الذين يصلحون والذين ال يصلحون للنوبة، تحديد
أمـاكن الرعي، تـحـديد وقت خـروج السـوائم والـبـهـائم ووقت رجـوعـهـا، تـحـديد عـدد

الرعاة، عمر الرعاة تحديد المسؤولية عند السرقة أو عند الموت.

٭٭٭٭    تتتتااااففففككككووووررررتتتت

وهناك غــرامــة أخـرى تـسـمّـى «تافكورت» وتلحـق كل سـابـق إلى جني الغــالل
قــبـل دخــول آمــادهـا المــحـــددة، من طرف الجـــمــاعــة الـتي كلفـت بهــا : «انـفكورن»
المـسـؤولـين عنهـا، سـواء تعلّق األمــر بالحـصـاد أو الدراس أو جنـي اللوز، أو جـمع
حـبـوب أركــان أو التـمـر أو غـيـرهـا، كلّ ذلك ليـتـحـقـق اإلنضـاج في الجـمــيع، ويمنع

المتعجلون في إفساد الغلل والمزروعات.

٭٭٭٭    ممممررررففففقققق    ااااللللححححصصصصوووونننن    ««««إإإإككككييييدددداااارررر»»»»

ومــرفق " إكــيــدار : الحــصـون، عــبــارة عن قـلع كــبـيــرة، مــســورة ذات أبراج
للحـــراســة، وبداخـلهــا بـيــوتات لسـكان القـــبــيلة، بـهــدف خــزن وحـــفظ مــمـــتلكـاتهم،
وذخــائرهم ورســومـــهم، وبداخله صــهــريـج يجــمع فــيــه المــاء ومـكان الجــتــمــاعــات

«النفاليس» األعيان، وغرف للحراس ومرفق للصالة وغير ذلك.

يسـيّــرها أمناء منتــخـبـون من طـرف القـبـيلـة. والحـصـون منـتـشـرة في قــبـائل
سوس، كـل قبيـلة بحصنهـا، وربّما يكون لبـعض القبـائل أكثـر من حصن، وللحـصن
قداسة وحرمة كحرمة المسجد والزاوية، ويعتبر بمثابة البنوك عند القبائل، وتوضع
له أعـــراف مطبـــوعــة بالـصــرامـــة والردع والزجــر بـدون شــفـــقــة، صـــيــانة لـألمــوال

ومدخرات السكان، وقطعاً لدابر اللصوص والغشاشين والمجرمين.
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وكلّ قـبيلة تضع عـرفاً لحـصنها أو تسـتنسخ عرف قـبيلة أخـرى لحصنـها(17)
ثم تزيد فــيــه مـا ينـاسـبــهـا من وســائل الردع والـحـمــاية من جــهـة، وتركــيــز النظام
المــشـجع للـتنمـيــة والعـمل والـهـدوء من جــهـة أخــرى. ومن البنود الواردة فـي عـرف

الحصون مايلي : 

1) من شتم واحداً من أهل الحصن (يعني األمناء) أو ضربه يعطي خمسين
ديناراً واالنصاف يعطى في مصالح الحصن.(18)

2) ومن يتــسـتـر علـى السـارق، فـعـليـه مـا عـلى السـارق، والعــقـوبة تجــعل في
مصالح الحصن.(19)

3) ومن قــتل فـي الحــصن أحــداً يغــرم مــائة ديـنار مع دية، فلـورثة المــقــتــول
نصفها والنصف اآلخر للقبيلة.

4) ومن أكل مــال الغـيــر ظلمـاً وعــدواناً يغــرم خـمــسـين دينارا لـلقـبــيلة ولربّ
المال ما أكله له وما حلف عليه.

5) ومن أدركـتـه الصـالة بالحـصن ولم يصلّـها جـمـاعـة أو فـرداً فـعليـه غـرامـة
إنصاف بقدر أوقية لكل صالة.

6) ومن ترك الصــالة بال عــذر شـرعي حــتى خـرج الـوقت مـثل الـذي ينام عن
العـشـاء حـتى طلع الفـجـر وهو بائت في الحـصن، ومـثل الذي نام عن الصـبح حـتى
طلـعت الشـــمس، يغـــرم بأوقـــيــة لكـل صــالة وفـي عــرف آخـــر من أدركـــتــه الصـــالة

بالحصن، يلزمه أن يؤديها في مسجده.

٭٭٭٭    ااااللللممممررررففففقققق    ااااللللتتتتررررببببوووويييي

ومن مــرافق األعـراف المــهـمّــة كـذلك مـرفـق التـربيــة والتـعلـيم، وتندرج تحــتـه
المــدارس والمـسـاجــد والزوايا التي تـعـتني بهــا القـبــائل وتضع لهــا أعـرافـاً تحــيي
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القلوب وتبـعث الهـمم والعـزائم لدى كلّ من الطلـبة والمـتـعلمـين، وتجـعل من العلمـاء
المنارات التي تهدي إلى العلم واإليمان والسعادة في العاجلة واآلجلة.

ويتضح جليـا من استعراض أعـرافها وتنظيـماتها أنها صـارمة ودقيقـة وأنها
كلهـا تتـوخى اليـقظة التّـامّـة واالستـجـابة الفـورية لكل تجـمع مطلوب وحـضـور دائم،
وسلوك معتاد، عنـد إقامة الصلوات وقراءة الحزب الراتب وتسخـين الماء وغير ذلك
ممّا ذكـره المرحوم سيدي مـحمد المخـتار السوسي(21) عن بعض عادات المدرسة
األلغـيــة التي سنت تغـريمــات على كل مـمن فــاته الركـوع من الركـعــة األولى في كل
صـالة، أو لـم يدرك الوقت الثــالث من الحــزب صـبــاحـاً ومــسـاء، وغــرمـتــه ببـســيطة
واحدة أو طلع عليه الفجر ولم يسخن الوضوء في توبته، فيغرم كذلك، أو لم يحضر
قــراءة الخــتــمـــة القــرآنيــة فــيــغــرم أربـع بســيطات أو فــاتـه الحــضــور في المـــجلس
األسـبوعي للصـالة على النبي ¤ ليلة الجـمعـة بعـد الحزب الـراتب، يغرّم كـذلك.كل
من لم يسـبق إلى المـجلس ممن عندهم نـوبة التالوة في سـرد البـخاري في شـعبـان

ورمضان فإنه يغرم أربع بسيطات، ويحرم التالوة ذلك النهار.

وكل من تخلف عن الخدمة المعتادة في منزل األستاذ يغرم كذلك والعادة أن
تدور النوبة على جميع الطلبة.

ويمكن الـقـول في خـتــام هذا المــرفق التـربوي أن مـن أمـعن النظر فـي عـرف
المـدرسـة وقانونـها الداخلـي وما يجـريه من الغـرامـات الصـارمـة والثقـيلة حـقـا على
الطلبــة يرى أن غـرض واضـعي القـانون مـن هذا الطالب الذي ال قـبل لـه بالمـال وال
باكـتـسابه، وهـو مرابط مـجـاهد مـعـتكف بالمـسجـد ال يغـادره حـتى يتـسبب خـارجـه
للحـصول على البسـيطات إنما هو تـشجيـعه وتحـفيـزه وتجميع جـهوده وشـحذ همـته
وإعـداده اإلعـداد الذي سـيـجعـله يسـتنسخ نمـوذج أسـتـاذه في العلم الحق والتـربيـة
الصحـيحة والتصـوف والخيرة الصارخـة والبركة الظاهرة. ولعل هذه الخـيرة وهذه
البـركة هي التي أقنعـت الملوك واألمراء مـثل الملك مـوالي رشيـد وموالي إسـماعـيل
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واألمــيـر بودمــيـعــة على اإلقــبــال عليـهـم ومـســاندتهم وتكـريمـهم وتـحـريرهـم من تلك
التكاليف المـخـزنيـة، مـحركـين بذلك األفـراد والقـبـائل والمـحسنيـن إلى التنافس في
تقـديم مـخـتلف أنواع الخـدمـات للمـدرسـة وطلبـتهـا وفـقـيـهـهـا لتنشط وتزدهر،وتقـوم
برســالتــهـا الروحــيــة العلمــيـة أحــسن قــيـام وتحــقق التنـمـيــة الحق وتخــرج العلمــاء
العـديدين المـتضلعـين والشـعـراء المفلقـين أمـثـال السيـد الحـسن اليـوسي والشاعـر
المـفلق السـيـد الطاهر األفـراني وشيـخ الجمـاعـة سـيدي مـحـمـد المـختـار السـوسي

وآخرين رحم الله الجميع.

٭٭٭٭    ااااللللسسسسععععااااييييةةةة

إن مــمـا أفــرزته هذه ألعــراف التنـمـوية فـي قـبــائل ســوس أيضــا هو تحــريك
العلماء إلى جـعلها متمـيّزة بالكثرة الكاثرة والوفـيرة من التأليف والفـتاوى والنوازل
واألسئلة التي أفـردت لموضوع «السعـاية وكد النساء»، وقـدمت للفقهاء من مـختلف
المناطـق المـغـربـيـة ليـبــتّـوا فـيــهـا إنصــافـاً للنســاء وتقـديراً لجــهـودهن داخل الـبـيت
وخـارجه تقـديراً مشـجعـاً ومحـركاً للهـمم ومحـققـاً للتنمـية الحق في القـرى والقبـائل

واألسواق.

وقد طبقـوا موضوع السعاية والكد تطبيـقاً حسناً وجعلوا الجهـد المبذول في
مجاله يسـتوي فيه الذكـر واألنثى والصغير والكبـير كل حسب جهده وعـمله وحسب
مـقـومـاته الذاتيـة ومـؤهالته الحـرفـيـة، وإن كـانوا قـد حـددوا حظه في غلل األشـجـار

بالربع وفي غلل األرض بالنصف وفي األغراس بالثلث.

وقد تقـبّلته المـحاكم في سـوس ونال التّأييـد واالستـحسان من الدوائر الـعليا
القضائية بالرباط إلى عهد فريب(22). على أن بعض العلماء جعلها على قدر رؤوس
السعاة لتعذر االطالع على قدر ما لكل شخص كـالصلح فيما تعذ الوصول فيه إلى

قدر المصالح عليه(23).
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وقد ورد في العمل الفاسي في باب خدمة النساء في البوادي ما يلي :
وخدمـة النساء في لبـوادي، للزرع بالدراس والحصـاد قال ابن عـرضون لهن
قـسمـة، على التـساوي بحـسـاب الخدمـة لكن أهل فـاس فـيهـا خالفـوا، قـالوا لهم في
ذلك عــرف يعـرف. ومــدار الحــديث إجـمــاال، إن الســعـايـة احـتــرمت الجــهـد والعــمل
واالسـتـثـمـار والتنمـيـة، واعتـرفت لـباذليـه بنـصيـب غيـر مـدافع، ال دخل فـيـه ألنصـبـة
المــيـراث أو الوالء أو الدم، وإنمــا ينظر فـيــه إلى الجــهـد فـيــقـوم، وهو تطويـع سليم
للشـريعـة في أسـمى مـقـاصـدها خـدمـة لالعـمـار والتنمـيـة واالسـتـخـالف واسـتـثـمـار
الفـاعليـة البشـرية وأكـثـر أهمـية في المـوضـوع اعـتبـار الفـتـاوى والنوازل السـوسيـة
لجهد الـمرأة في مال زوجها أو أبيـها أو ابنها عمـالً له مقابله في تنمـية رأس المال
«الدمنة» يأخـذه البـاذل للجهـد مكارمـة وإحـساناً وبذلك تشـجـعت المـرأة، فانخـرطت
منذ زمن فـي النســيج االقـتــصــادي التنمــوي لألســرة  والقـبــيلة والـمنطقــة، فـأمــدت
األسـواق والمـواسم بمنتـوجـات نسائيـة مـهـمّـة كالغـزل والنسـيج والزيوت وغـيـر ذلك

ممّا يجعلها شريكة في المال المستفاد.
         هذا ويجمل بنا في خـتام عرض هذه األعراف أن نعـقب عليها بما تضـمنته
من تزكـيـة وقـبـول لـدى سـالطين المـغـرب مـثل السلطـان السـعـدي مـوالي أحـمـد بن
مــحــمـد الـملقب باألعــرج رحــمــه الله والذي أمــر أهل ســوس أن يحكمــوا أعــرافــهم
وقـــوانينهـم فــيـــمــا وقع بـينهم وبـين البـــرتغــال الـذين يحـــتلون ســـواحلهم ويـطبــقـــوا
مدلوالتهـا في جهادهم سواء في الـحصون أو غيـرها وذلك بتاريخ 938 هـ(24) ومثل
السلطان العلـوي المولـى الحسـن األول قدس اللـه روحه الذي أقـر السـوسـيـين على
أعـرافـهم وعـوائدهم التي عندهـم عليـهـا ظهـائر أسـالفـه الكرام، مـشـتـرطاً عليـهم أال

يخرجوا على ما تقرر لديهم منها.(25)
وذكـر الشـيخ المكي الناصـري رحـمـه الله أن السلطان المـولى الحـسن األول
قام سنة 1886 وأخذ مجـموعات أعراف القبائـل في سوس وبعد أن وثق من أن تلك

المجموعات ال تحتوي على شيء يناقض القرآن، سمح بتطبيقها رسمياً.(26)
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وذكر أن قبائل سـوس األقصى هي أشدّ القبائل خضوعـاً للدين وتضحية في
سبـيله، ومحافـظة تامّة على رسوم العـبادات وأداء الزكـاة وعفاف األعـراض ورعاية
الحــقـوق رغـمــاً عـمّــا بين أبناء هذه القــبـائل واألجــانب من اخــتـالط عظيم واتـصـال
مستمر في المدن الكبرى واألسواق التجارية والمعامل في الداخل والخارج، وتجد
في كل قـبـيـلة من هذه القـبـائل الـمـدارس قـائمـة بنشـر الـدين واللغـة العـربيــة وتعليم
القـرآن وعلوم الشـريعـة، يتعـلّم فيـهـا الطلبـة مـجانا علـى نفقـة القـبـيلة التي تكسـوهم
وتقـوم بضـروريـاتهم في المـأكل والمـشــرب والدراسـة من غـيـر أن تعـينهــا الحكومـة
ووزارة األوقـاف، والقبـيلة نفسـها هي التي تـقوم بإنشـاء مسـاجدها واإلنفـاق عليهـا

تقرباً لله تعالى وخدمة للدين. 

ومن أهم المظاهر التي تشـعرك بقوة التـدين في نفوسـها أن أول ما يقـدمونه
للضيف هو الماء الطاهر الصالح للوضوء، فإذا مـا ظهر على الضيف سمة التدين،
وبادر إلى العـبادة أكـبـروه واحتـفلوا به وأحـسنوا ضيـافـته جـريا على عـاداتهم التي

أخذوها من أسالفهم المنعمين.
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1....    ااااللللققققييييمممم    ووووااااللللممممججججتتتتممممعععع

 كيف يمكن لنا أن ندرس القيم في المجتمع ؟ 

إن كل دراسـة للقـيم تتطلـب مقـاربة تـأخذ بـعين االعـتـبـار خـصـوصـيـة ظاهرة
القيم لتداخلها وارتبـاطها باألحكام األخالقية والتي تصعب مـالحظتها نظرا لكونها
تسـتـوطـن في تصـورات األفـراد والجـمــاعـات وفي خطابهم وفي سـلوكـهم(1). ولذلك
يطرح تسـاؤل : كـيف يـمكن للبـاحث أن يدرس القـيم بمــوضـوعـيـة وبدون المـيل إلى

إصدار أحكام قيمة على القيم ؟  

والواقع أن تـداخل القــيم مع األحـكام األخــالقــيــة يتــرتب عـنه وجــود مــواقف
مـعــيـارية ســائدة تنطلق من مــعـيـار لـلقـيم من أجل الـحكم عليــهـا، كـأن يضـع المـرء
بعض القــيم إلى جـانب الخــيـر أو إلى جـانـب مـا يجب أن يكون، ومــا يخـالفــهـا إلى
جــانب االنـحــراف أو مــا يجب أن ال يكـون. و إذا كــانت المــقـــاربة المــعــيــاريـة لهــا
مكانتــهـا في الخطاب األخــالقي فـإنهـا ال تقــدم تحليـال وال تعلـيـال لتطور القـيـم عـبـر
الزمن وخالل المراحل التاريخية، وال لعالقتها بالمجتمع والوظيفة التي تلعبها القيم
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داخل كل منـظومـة ثـقـافــيـة. ويكـمن الفـرق فـي كـون المنـطق األخـالقـي نسـقــا يدور
حـول مــا يجب أن يكون، في حــين أن المنطق الـتـحليلي يـقـتـضي اتخــاذ المـســافـة

الضرورية  لمساءلة مصدر األخالق ومصدر عقالنية ما يجب أن يكون(2).

وفي سيـاق النهج المعياري األخـالقي، غالبا ما نجـد أن هناك خطابا سائدا
يتردد فـي المجتـمعـات اإلسالميـة كلما تعلـق األمر بالقيم، بـحيث يقال إن كل الـقيم
التي تعـتــبـر في كل المـجـتــمـعـات قـيـمـا كــالعـدل  والمـسـاواة في الحــقـوق واألمـانة
والصــدق والديمـقــراطيـة هـي قـيم مــوجـودة في اإلســالم وأن المـجــتـمع اإلســالمي
المـعـاصـر مـا عليـه إال أن يعـود إلى اإلسـالم لكي يجـدها. والواقع أن وجـودها في
اإلسالم، أي في المنظومـة الدينية، ال يعني بالضرورة أن تلك القيم مـوجودة دائما
في المـــجــتــمع اإلســالمـي وأنهــا توجــد بـشكل ســائد فـي العــالقــات والسـلوك لدى
األفـراد(3). فكل الديـانات دعت إلى تلك الـقـيم بـاعـتــبـار أن الـدين نفـســه من حــيث
المـبـدأ هو مـحمّل بـقيم يـعتـبـرها الكل قـيـمـا مثلـى. وإذا كان الديـن أحد المـصـادر
األساسـية للقـيم فإن المـجتمع بدوره ينتج الـقيم ويعمل على تـكييفـها مع التـحوالت

حسب األزمنة والمجاالت الثقافية واالجتماعية. 

كيف نشأت القيم ؟   

للقـيم وظيفـة اجتـماعـيـة موازية للقـوانين باعـتبـارها أساس االسـتمـرارية في
توازن النظام االجــتـمـاعي. فـالمـجــتـمع يلجـأ إلى القــيم لكي تكون لألفـراد مــعـاييـر
مرجـعيـة للسلوك والعـالقات والمـعامـالت. فالمـجتـمعات عـبر العـصور خلـقت ميـثاق
شـرف توجـه بمـقـتـضـاه الـسلوك والعـالقـات والمـعـامـالت بين النـاس. فـالقـيم توجـه
التــفكيـر العــملي والنشــاط الفـعلـي للسلوك المــقـبـول الـذي يضـحى مــعـيـارا لـلحكم
ليـشكل القيـمـة، ويعاكس مـا هو غيـر مـقبـول وما يعـارض القـيمـة. وإذا كانت القـيم
في المجـتمعـات التقليدية هي أسـاس سير نظامـها فإنهـا أصبحت في المـجتمـعات
المـعاصـرة مكملة للـقوانين في وظـيفـة الحـفاظ على الـنظام العام وسـيـر المـجتـمع.
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غـير أن القـيم مـرتبطة بالمـجـتمع، وأنـها  تتـحـول بتحـول المـجـتمـعـات عبـر التـاريخ
وعـبر األقطار واألمـصار. فـقـد تكون بعض الممـارسـات في مرحلة تاريـخيـة معـينة
موافقـة للقيم السائدة وتصبح في مـرحلة أخرى ضد القيم. فـما قد كان مـباحا في
زمن أو مكان يـصـبح منـبـوذا في زمن أو مـكان آخـرين، كــمــا هو الشـأن بـالنسـبــة
للعــبـودية التـي كـانت أســاس النظام االقـتــصـادي في المــجـتــمـعــات العـبــودية لكي
تصـبح اليـوم مـمـارسـة ال أخـالقـيـة، بل ال قـانونيـة في كـثـيـر من المـجـتـمـعـات. وقـد
يصــبح مــا كـان منـبـوذا في زمـن مـا ذا قــيـمــة في زمن آخــر. وهذا يعـني أن هناك

ترابطا بين المجتمع والقيم. 

وكـمـثـال علـى تلك القـيم التي تحــيط باللبـاس وخـصـوصـا منـه لبـاس المـرأة.
وفي هذا األمر هناك منـطقان للحديث عن اللبـاس. المنطق األول هو أن ينطلق من
حكم قيمة يعتبر لباسا معـينا هو النموذج والمعيار للباس المرأة، من خالله تصدر
أحكام مـعيـارية  على األنواع األخرى، كـأن نقول أن مـا يسـمى باللباس المـحتـشم
للمرأة هو الحجاب. المنطق الثاني يقتـضي التساؤل عن الوظيفة والسبب والمعنى
الذي يعطيـه النـاس للبـاس وألحكام القـيـمـة التي يصـدرونهـا، بـحـيث هناك مـحـاولة
فـهم الدالالت التي يعطيهـا الناس والفـئات االجـتمـاعيـة والمـجتـمع، بشكل شعـوري
أو الشعـوري، للباس. ومن هذا المنـطلق يمكن أن نحلل أيضا كل حـديث  معـياري

عن اللباس في عالقته مع الجسد األنثوي(5).

يعرف اللـباس في عالقـته مع الجـسد اختـالفا حـسب المجـتمعـات والثقـافات
باعـتـباره إنتـاجـا اجـتـماعـيـا ثقـافـيا وحـضـاريا. فـهناك مـجتـمـعـات لم تحط اللبـاس
بقيـمة أخالقـية كبـرى مرتبطة بالجـسد كمـا نجد ذلك اليوم في الـمجتـمعات الغـربية
وفي بعض مـجـتـمـعـات إفـريقـيا السـوداء. ولقـد الحظ ابـن بطوطة منذ قـرون بشيء
من الغـــرابة  اخـــتــالف عــادات الـمــسلمـــين والقـــيم التي تـرافــقــهـــا على الـرغم من
انتـمائهم للعـالم اإلسالمـي. وهنا أستـحضـر كالمـه في رحلتـه وهو بمالي يسـتغـرب
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من ظاهـرة عــري النســاء، بحــيث شــاهـد الجــواري والخــدم  والبـنات الصــغــيــرات
يظهــرن للناس عــرايا، و«من النســاء من كـان يـدخل على سلطان ذلـك البلد»، كــمـا
يقول ابن بطوطة، «عـرايا غير مسـتترات»(5)؛ ولم يكن األمر مـخال بقيـمهم في هذه
الثقـافة على الرغم من كونهن مـسلمات،  وكمـا الحظ بأن الناس يقيـمون الصلوات
الخمس ويضـربون أوالدهم عليهـا ؛ بحيث تحدث عن وجـود نساء «ال يحتـشمن من
الرجــــال وال يـتــــحــــجــــبن، مع مــــواظـبــــتــــهن علـى الصـلوات»(6). وعلـى عكـس هذه
المـجتـمعـات اإلفريقـية، أحـاطت ثقافـة المجـتمـعات العـربية جـسد المـرأة بكثيـر من
النواهـي وأثقلت هذا الـجــســد بلبــاس ضــمنـتــه قــيــمــة مــعــيــارية، بل جــعلـت بعض
الثقافـات القطرية المرأة ال تستمد قيـمتها إال من تلك العالقة مع الجـسد واللباس.
وال يمكن لنا أن نـفـسـر ذلك إال بمـدى ترسـيخ القـيم العـشـائرية الـعـربيـة في الوعي
الجـمـاعي والثـقـافـة العـربية ؛ تـلك الثـقافـة التـي توجد الـيوم فـي مواجـهـة مع ثقـافـة
جـديدة أخــرى تريد أن تسـتــمـد المـرأة قــيـمـتــهـا من التــعليم والتـحــصـين الثــقـافي
واالنخـراط في المـجـال االقـتـصـادي ومن مـواطنـتـهـا، بل ونجـد أن هذه المـواجـهـة

تشتد بصعود التيارات المتطرفة.  
وإذا كــانت القـيـم تتـحــول عــبـر الزمن فــإن فــهـمــهـا هو اآلخــر يتطـور بتطور
العلوم اإلنـسـانيــة واالجـتــمـاعــيـة. غــيـر أن الـنقص الذي تعــاني منه تلك الـعلوم في
مـجـتـمـعـاتنا العـربيـة له انعكاس عـلى فـهم المـحـيط الذي نعـيش فـيـه، بل قـد تسـود
األحكام الوثـوقـيـة و اليـقــينيـة علـى فـهم القـيم وفــهم مـصـادرهـا وإنتـاجـهـا ومــسـار
تحـولهـا. فـالـقـصـور الذي يعـرفـه تحليـل المـجـتـمـعـات العـربيــة هو الذي جـعل جـاك
بيرك، في خضم النقاش حول المجتمـعات المتخلفة في السبعينات، يرى أننا لسنا

أمام مجتمعات متخلفة وإنما أمام مجتمعات ناقصة التحليل.
  من خـالل التـحـاليل التي تسـتند إلـى تراكم المـعـارف في العلوم اإلنسـانيـة
واالجتـماعـية حول القـيم يبدو لنا أن تلك الـقيم تتضـمن إلى جانب كل مـا استـمدته
اإلنسـانية من المنـظومات األخـالقيـة قـيمـا أفرزتهـا المـجتـمعـات المـعاصـرة، والتي



267 ااااللللققققييييمممم    ووووااااللللممممججججتتتتممممعععع    ::::    ااااألألألألببببععععاااادددد    ااااللللممممححححللللييييةةةة    ووووااااللللععععااااللللممممييييةةةة

فــرضـهــا تحـول األحــوال واألوضـاع. ومـن بين تلك القــيم مــا تم وضـعــه في وقــتنا
المعاصر في المواثيق الدولية ليصبح قيما كونية، كحقوق اإلنسان و حقوق المرأة

والطفل ... 

وانطالقا من هذه المعطيات الـتي تبين مدى ارتباط القيم بالمجتـمع والثقافة
التي تحـتـضنها يـتبـين لنا أنه يمكن دراسـة القـيم ككل ظاهرة ثقـافـية واجـتـمـاعيـة،
وذلك باتـخــاذ شيء من المــســافــة الـنظرية، وذلك بـتــوظيف مكـتــســبــات المــعــارف

التاريخية واالجتماعية والثقافية  لفهم وضع القيم في مجتمعنا المعاصر.  

لكن ما هو واقع  القيم اليوم ؟ 

2....    أأأأززززممممةةةة    ااااللللققققييييمممم    أأأأمممم    تتتتححححددددييييااااتتتت    ااااللللووووااااققققعععع    ؟؟؟؟

لقــد أضــحت القــيم تحظـى باهتــمــام البــاحـثــين والـجـامــعــات. وأهم دراســة
يشـتـرك فـيــهـا عـدد من الجـامـعـات والـمـعـاهد هي دراسـة : "البـحث الـعـالمي حـول
القيم" والذي انـطلق منذ سنوات من جامعـة ميـشيكن بالواليات المتـحدة األمـريكية
تحث إشـراف البـاحـث إنكلهـارت 7، والذي يقـوم باسـتطـالع الٍرأي حـول القـيم في
أكـثـر من 60 دولة.  ويهـدف هذا النوع من الـبـحوث إلـى تتـبع تحـول القـيم في هذه

المجتمعات . 

إن أحـد أوجـه الـتـحـول الذي تعـرفــه القـيم هو مـا يعــبـر عنه بأزمـة الـقـيم في
المـجـتـمـعـات الـمـعـاصـرة. لكن مـا هي طبـيـعـة هـذه األزمـة ؟ أهي أزمـة أم تفـاوض
حول القـيم يدعو إليه تطور المـجتمع المـعاصر ؟ عندمـا نتحدث عن أزمـة القيم في

المجتمع أو في العالم، ما معنى أزمة القيم ؟ 

للجواب على هذه األسئلة هـناك مستويان على األقل لتحليل مـا يسمى بأزمة
القيم أو التفاوض حول القيم : المستوى المحلي والمستوى العالمي. 
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فعلى مستوى مـجتمع واحد كما هو الشأن بالنسبة للمـجتمع المغربي، يجب
أن نميز بين نوعين من تجليات القيم : 

القيم المثالية، والتي غالبا مـا تكون كونية ومشتركة بين األجناس والديانات
: الصدق، األمانة النزاهة، العدل... فهي قيم مثالية. 

القـيم الـواقـعـيـة، وتدل علـى درجـة تضـمـين الـقـيم في السلوك وفي الـعـالقـات
والمؤسـسات. فال يصـبح الواقع مطابقا للمـثل إال عندما تصبـح بموجبـه هذه القيم
تتــحـدد بـمـوجب سـلوك األفـراد. ويـقـتــضي ذلك عــمليــة اســتـبطـان على المــسـتــوى
الفــردي واالســتــيــعــاب على المــســتــوى االجــتــمــاعي إلدمــاج القــيــمــة في الـسلوك
االجتـماعي. وتخـتلف درجة هذا االسـتيعـاب في المجـتمع، نظرا لكون القـيم تواجه

بظواهر تعمل على خرق للقيم السائدة. 

وإذا مـــــا انطلـقنـا من هـذا المـــــســــتـــــوى األخــــيـــــر، والذي يـهم الدراســـــات
االجـتــمـاعــيـة، نجـد أن الـقـيم ليــست بظواهر ثابتــة وإنمـا لهــا تاريخ، وأنهــا تتطور
وتتـحـول عـبـر الزمن، باعـتـبـارها كـالعـقـليـات والتـصـورات المـجـتـمـعـيـة، فـهي تتـأثر

بالتطور المجتمعي والتاريخي. 

ولقد عرف المجتمع المغربي تحوال عمـيقا للمنظومة القيمية ولمصدر ومنابع
إنتـاجـها وتـرسيـخـهـا. وهنا وجب التـمـييـز بين مـا يمكن أن نسـمـيـه ابتـذاال النظام

التقليدي والنظام الذي نعيشه اليوم. 

مـمـا الشـك فـيـه أن الدين يبــقى المـصـدر األســاسي للقـيم فـي المـجـتـمــعـات
التقـليدية. غـير أنها تـكيف قيـمها المـستـمدة من الدين مع بـنية ذلك المـجتمـع. ففي
المـجتـمع التقليـدي  كانت األسـرة والمدرسـة أو الكتاب هي المـصادر والمـرتكزات
األسـاسـيـة للقـيـم ولتلقـينهـا لألطفــال. كـمـا أنه لم يكن هناك تمــايز أو تعـارض بين
القيم التي تلقنهـا األسرة وتلك التي يلقنها الكتّـاب والمدرسة. كما أن الفـرد عندما
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ينتـقل من فضـاء التلقين إلى الـفضـاء المهني أو الحـرفي كمـا كان الشـأن بالنسبـة
للمجتمع المـغربي في الماضي، ال يواجه تعارضا في القيم، بل يعـيش استمرارية.

إن ما يعتبر شيئا منبوذا في مجال مّا هو كذلك أيضا في  مجال آخر. 

كـمـا أن التـربيـة تمر عـبـر الوسـيط المـربي والذي نجـد له نفس المـواصـفـات
على الرغم من اخـتـالف أطر التـربيـة. فـاألب في األسـرة و المـعلم في المـدرسـة أو
الفـقـيه فـي الكتـاب هم وجه واحـد للسلـطة وبمـوجب هذه السلطة فـهم الفـاعلون في
مـجـال الفـعل التـربوي وملقنون للقـيم.كـمـا أننا نجـد تطابقـا بين قـيم المـجـال العـام
والمـجال الخـاص.  وهكذا فاألب والمـعلم أو الفقـيه، كل واحـد منهم يمارس الفـعل
التربوي في سـياق منظومة قـيم متجـانسة وإلى حد مـا موحدة، بحـيث كانت سلطة
المعلم نسـبيا امتـدادا لسلطة األب، وال وجود لتعـارض كبيـر بين ما يلقنه األب من
قــيـم ومــا يتـم تلقـــينه من طـرف المــعـلم. كــمـــا أن الفــرد، عـندمــا يـغــادر البـــيت أو
المـدرســة نحـو الحــيـاة العـملـيـة أو المـهنـيـة فـهـو يـنقل تلك القــيم إلى مـجـال عــمله،
بالتـالي كـان الفـرد يتكيف بسـهولة مـع وضعـه الجـديد. ونجـد أن القيـم العائلـية قـد
تمــتـد إلى المــجـال الحـرفـي، بحـيث إن المــعلم  الحــرفي هو بمـثــابة األب بالنســبـة
للمـتـعلمـين أو العـاملين مـعـه. بل وأن نفس القـيم العـائليـة تمـتد للـفضـاء السـيـاسي
بحـيـث إن الحـاكم هو بمــثـابة أب لألمــة. ويمكن القـول إن مــا يمـيـز قــيم المـجــتـمع

التقليدي هو أنها ترتكز على قيم النسق العائلي.    

فـالمـجـتـمـع التـقليـدي يتـمـيـز بكـونه مـجـتـمـعـا أقل انفـتـاحـا مـن المـجـتـمـعـات
الحـديثـة لألفراد فـيـه وحدة االنتـمـاء للجـماعـة، وبالتـالي أفـرز وحدة منظومـة القـيم،
ووحـدة الـمـرجع والمــعـاييـر نـظرا لذلك االنغـالق الـنسـبي للمــجـتــمع وقلة احـتكـاكـه
بمجتمـعات أخرى. وتعمل وحدة نسق القيم بارتـباط وثيق مع السلطة المطلقة لرب
األسـرة وللـفـقـيــه وللحـاكم. وهـذا مـا يجـعـلنا نتـحــدث عن النسق، وهو نسـق سلطة

يفرض وحدة نسق القيم. 
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إن القـفـزة النوعـية الـتي عرفـتـهـا المـجـتمـعـات الحـديثـة تكمن في أن األسـرة
وكذلك المدرسة لم تعودا مـرتكزا للقيم، بل إن هذه المرتكزات تعددت وتنوعت. إن
تطور المـجتـمعـات وتصـاعد تعـقيـدها نتج عنه أن كل المـرتكزات طرأ عليـها تحـول
عمـيق من حيث وظيفـتها وعـالقتهـا بالقيم : األسـرة والمدرسة والجـماعة. فـاألسرة
مــــثــــال عــــرفت تـحــــوال من حــــيث تـوزيع الـسلطـة بيـن أفـــرادهـا حــــسب الـشــــرائح
االجتـماعـية. فالـسلطة المطلقة لألب لم تعـد أمرا مـمكنا دائما، بحـيث في كثـير من
األســر يتــقــاسـمــهــا مع األم أو مع االبن أو الـبنت، وخــصــوصـا إذا كــانا يعــيــالن
العــائلـة. كــمــا أنه برز تمــايـز بين مــا تلقـنه المــدرســة واألســرة، تلـك األســرة التي
أصـبـحت تختـلف من حيـث مسـتـواها االجـتمـاعي والثـقـافي ودرجـة انفـتاحـهـا على
الثــقــافـات األخــرى. كــمـا أن اإلعــالم والوســائل الســمــعـيــة البــصــرية  والشــبكات
االلكترونية أصبحـت مصدرا أساسيا للمعلومات ولنقل القـيم. إن جيال من الشباب
ينمو وهو يشاهد يوميا عدة قنوات وفضـائيات تلفزية، ويتردد على المقاهي للولوج
للشـبـاك المــعلومـاتيـة Cyber espace. ولقـد نتج عن هـذا األمـر انفـتـاح سـوق القـيم
وتوسـعـهـا. تلك السـوق التي أضـحت القـيم تتـصـارع وتتـعـارض وأحـيـانا تتـقـاطع،

فوق رقعتها الواسعة والتي تتمدد حدودها بشكل مستمر.  

وإذا كـانت اليـوم مـسألة الهـويات والوعي بـتمـايز الهـويات وإشـهـارها تطرح
بحدة،  وأحيانا بتوتـر فألن االرتباط بجماعة االنتماء طرأ عليه تـحول عميق، بحيث
إن للفـرد اليوم عـدة انتمـاءات أو على األقل انتمـاء مزدوجـا. ولقد سـاهمت الهـجرة
وحــركــة البــشــر وتصــاعــد الدعــوات لـمنح األقليــات والـهـويـات المــحليــة مكـانة في
المـجــتـمع القطري والـعـالمي، فـثــالثة مـاليين مـن المـغـاربة في أوربـا هم في وضع
يجـعلهم فـي مـفـتـرق تقـاطع الهـويات واالنتـمـاءات. كـمـا أن تراكـم طبـقـات الهـويات
بالنسـبـة للفـرد على مـسـتـوى المـجـتـمع الواحـد كـالمـجـتـمع المـغـربي يجـعله حـامـال

لهويات متعددة : فهو مغربي مسلم عربي أمازيغي مغاربي إفريقي.  
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ويرى بودون(8)، اعتـمادا على بعـض األبحاث(9)، أنه حـتى السيـاسة لم تعـد
لهـا مركـزيتهـا، و أن عددا من البـاحثـين يشتـركون في القـول بأن العالم الـمعـاصر
فـقـد بوصالت الـقيم، تـلك البوصـالت التي تـمكننا من منح قـيـمة سـلبيـة أو إيجـابيـة

لسلوك أو فعل.  

في إطار هذا الـوضع الجـديد ســيكون من الصــعـوبة بـمكان أن نتـحــدث عن
الحدود الجغرافية للقيم، بل وأن انفتاح الحدود الواقعية واالفتراضية وسعت رقعة
القـيم. فمن الـطبيـعي أن نجـد التوتر الـذي يحدث حـول القـيم بارتباطـها بالهـويات،
ويدخل هذا الـتـوتر في إطـار ردود الفـعل الـتي يحـدثـهـا تزاحم وتـصـادم مــرتكزات
القــيم، مــمـا جــعلنـا اليـوم نـدخل مــرحلة اضطرابات الـقـيم، والـتي تجــعل التــركـيــز
ينصب أكـثـر على الفـرد الذي يسـتـوعب القـيم و يتلقـاها من الـتركـيـز على مـصـادر

القيم التي يصعب التحكم في وجودها وفي فعلها.   

فـفي ظل هذه التــحـوالت هل يمكن أن نتـحـدث عن أزمـة القـيـم في المـجـتـمع
المـحلي؟  في الواقع ما يسـمى بأزمـة القيم إنمـا هو ظواهر تتـجلى في ظاهرتين :

بروز الفرق والتعارض بين القيم وواقعية القيم، وتعدد منظومات القيم.

اااا....    تتتتععععااااررررضضضض    ببببيييينننن    ااااللللققققييييمممم    ووووووووااااققققععععييييةةةة    ااااللللققققييييمممم    

إن ما يعتبر أزمة للقيم ما هو إال بروز الفرق بين القيم التي نعتبرها معيارا
وبين مدى العمل بموجبها في الحياة اليومية وفي السلوك و في العالقات. 

فـمثـال في البحث الذي أقـيم حول القـيم في إطار التـقرير الخـمسـيني(10) ما
زالت القيم العائلية تحظى بأهمية لدى المـستجوبين، بحيث في هذا البحث طرحت
أسئلة تتعلق بأهميـة دور العائلة والروابط العائلية لمعرفة ما إذا كـانت للعائلة قيمة
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في تصـورات األفــراد ومـا مـدى انعكـاس هذه القـيـمـة فـي الواقع المـعـيـش. فـحـول
سـؤال هل يجب اسـتـمـرار الـروابط العـائليـة، 82% من المـسـتـجـوبين يرون وجـوب
اســتــمــرارها. كــمــا أن الـســؤال عن المــفــاضلـة بين الزواج والعــزوبـة أفــضى إلى

أن 98% يفضلون الزواج. 

من خالل هذا البحث تبدو العائلة كقيمة بالنسـبة للمستجوبين. غير أن القيم
تصـطدم أيضـــا بالواقع الـذي يجــعـل األفــراد فـي واقــعـــهم اليـــومي وفي حـــيــاتـهم
يتعـارضون مع القـيم التي يحـملونها، بحـيث أن تأخر سن الزواج للمـرأة و للرجل،
والذي أصــبح المــعـدل العــام لسن الزواج بمــوجــبـه يناهـز ثالثين سنة يـعكس ذلك
األمـر. فــإذا كـان الـزواج مـفــضـال على العــزوبة، فــإن العـزوبة كــإفـراز لإلكــراهات

االجتماعية واالقتصادية تفرض  واقعها على القيمة. 

كـــمــــا أنه في نـفس البــــحث نالحـظ بأن 97,4% يعــــتـــبــــرون أنه من الـواجب
االهتـمام بالعـجـزة، وبالتالي فـاالهتـمام باألشـخاص الـمسنين في العـائلة هو قـيمـة
يؤمن بها أغلب األفراد. غيـر أن الواقع وتعقيد الحياة و قلة مـوارد العيش بالنسبة
لعــدد من األسـر تجــعل الناس يـتـصــرفـون بمــا يعــاكس القـيــمـة. فـظاهرة العـجــزة
المتخلى عنهم أو الذين يوجـدون بدون معيل أصبحت في تنام في غيـاب مؤسسات

مخصصة لهم.     

وفـيـمـا يخص  الزواج المـخـتلط بالـنسـبـة للمـسـتـجـوبين في هذا البـحث فـإن
أغلبيتهم 91,1%، تحبذ الزواج بالمغربية أو المـغربي. وإذا كانت لهذا الزواج قيمة
لدى أغلب  المـغـاربة، فإن الواقع مـرة أخـرى يتحـدى قـيمـته بـوجود وببـروز ظواهر
مضـادة كالزواج باألجنبيـات من طرف الذكور وباألجـانب من طرف الفتيـات، حيث
أصــبح زواج الفـتــيــات باألجـانب ظـاهرة في تصــاعـد، أو الزواج األبـيض من أجل

الهجرة و غيرها.  
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وإذا انتـقلنا من المجـال العـائلي إلى مجـاالت أخـرى، نالحظ نفس الظاهرة.
فـفي مجـال العـمل، نالحظ أن المـستـجوبـين حول سـؤال يتـعلق بالوسيـلة للحصـول
على الثروة أغلبهم، 77,3% يعتبر أن تلك الوسيلة هي العـمل. وإذا كان للعمل قيمة
في منظور المـسـتـجـوبين فـإن هذا األمـر تعـارضـه ظاهرة صـاعـدة ومـضـادة تكمن
في كون 27,5% يعـتـبرون أن العـالقـات الشـخصـيـة والرشوة هـي وسيلة للـحصـول
على عمل. وهـذا ما يجعل بعض القـيم، على الرغم من كونهـا متوطـنة في تصورات
األفـراد وفي ثـقـافـتـهـم، فـهي تصطدم مـع الواقع الذي يملي علـى الفـرد والجـمــاعـة
سلوكـا ومــمـارسـات ال تعكس تلك الـقـيم. ولذلك وجب التـمــيـيـز بين القـيـم وواقـعـيـة

القيم في المجتمع. 

كل هذه األمــثلة التـي تسـتنـد إلى مـعطـيـات البــحث المــيـدانـي تبـين أن كــون
أغلبـيـة الناس توجـد إلى جـانب القـيـمـة، ال يعني بالضـرورة أن القـيـمـة هي وحـدها
التي توجـه السـلوك والمـعـامـالت والعـالقـات وإنمـا يزاحـمـهـا فـي ذلك كل مـا يفـرزه

الواقع ولو بشكل خفي وأحيانا هامشي. 

  بببب....    تتتتععععدددددددد    ممممننننظظظظووووممممااااتتتت    ااااللللققققييييمممم    :::: 

باإلضـافة إلى التـعارض الذي قـد نجده بـين القيـمة و الواقع، هناك تعـارض
بين قــيم أفــرزهـا المــجــتــمع التــقليــدي و لم يـعـد لـهــا مــرتكز في الواقع وبـين قــيم
صـاعـدة أصبح الـواقع المـعاصـر يفـرضـهـا. وفي هذا السـياق يـمكن أن نسـتشـهـد
بالمـواقف اتـجـاه المـرأة. فـأغلب المـســتـجـوبين، 63,2% يرون أنه يمكـن للمـرأة أن
تكون صـالحـة كـالرجل وأكـثـر لتـقلد منصب البـرلمـانيـة  مـثـال. إن أغلبـهم، %82,2،
مـستـعـد للتصـويت في االنتـخـابات المقـبلة لصـالح المـرأة. وهذا يدل على أن أغلب
المغـاربة أصبـحوا يقـبلون عمل المـرأة ومساهمـتهـا في الحيـاة السياسـية. غـير أن
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المواقف تخـتلف عندما يتـعلق األمر بالعـالقات الزوجيـة بحيث إن األغلبـية ترى بأنه
من أجل الحـفـاظ علـى الحـيـاة الزوجـيـة وجب على المـرأة طاعـة زوجـهـا. فـنحن هنا
أمـام مـنظومـتــين للقــيم مـتــعـارضـتــين : األولى هي منظـومـة المــسـاواة التي تجــعل
المرأة في تسـاو مع الرجل و أما الثـانية فمنظومـة البطريركيـة السلطوية التي تمنح
السلطة للزوج وتجعل الـعالقة الزوجيـة تقوم على هذه السلطة وعلى خضـوع المرأة
لها. فاألولى أفرزها المجتمع المعاصر والثانية هي من رواسب المجتمع التقليدي.

يمكن لـنا أن نسـتــخلص أنه إذا مــا انطلقنـا من مـجــتـمع واحــد كـالمــجـتــمع
المـغـربي، فـإن ما يـعبـر عنه بأزمـة القـيم يكمـن في تلك التـعـارضات التـي تعيـشـهـا
المـجتـمعـات المـعاصـرة والتي تتـجلى في وجود قـيم مـثاليـة وأخـرى واقعـية. تظهـر
األزمة عندمـا ال تستطيع القـيمـة المثـالية أن تترجم إلى قـيمـة واقعـية لتصـبح قيـمة
كليـة أو عندمـا يقاوم المـجـتمع الـقيـمـة المثـاليـة لخلق قـيم مضـادة تصـبح هي التي

تسير المجتمع ويفرضها الواقع.  

3.... ااااللللببببععععدددد    ااااللللععععااااللللمممميييي    ::::    ااااللللققققييييمممم    ووووااااللللققققييييمممم    ااااللللممممضضضضااااددددةةةة            
كـثيـرا مـا يتـردد خطاب يناقش العـالقة بيـن الغرب والمـجـتمـعـات اإلسـالميـة
كعـالقة صـراع حول القـيم. وفي هذا السيـاق يمكن أن نتسـاءل هل نحن حقـا أمام
صـــراع حـــول القـــيم ؟ وإذا كـــان األمــر كـــذلك مـــا هـي األطراف الفـــاعلة فـي هذا
الصـــراع ؟ وهل بالـفــعل يـمكن لنـا أن نضع تـقــابال مـــضـــادا بين الغـــرب والعـــالم

اإلسالمي ؟ 

هناك مـن يرى في العـــالم اإلســالمي أن قـــيم هذا العـــالم مــهـــددة من طرف
الغـــرب الذي يريد أن يفـــرض قــيــمـــه. ونجــد هذا الـمــوقف في عـــدد من الكتـــابات
والخطـابات والتــصــريـحــات التي تـســاهم فــيــهـــا الوســائل الســـمــعــيــة البـــصــرية،
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وخصوصا منهـا تلك التي تدعمها و تحتضنها بعض الدول اإلسـالمية. ويقابل هذا
الموقف موقف مماثل نجده في بعض وسائل اإلعالم الغربي وعند بعض المفكرين
في الغرب الذين يقولون بأطروحة صراع الحضارات، وذلك بالتركيز على الصراع
بين العــالم اإلســالمي والعـالـم الغـربي. ويـجـســد هذا المـوقـف هنتنتــون في كـتــابه

«صراع الحضارات»(11).

فكال الموقفين ينطلقان من وحدة كيـان اآلخر. فمن جهة هناك عالم إسالمي
ال اختـالف بين مجتـمعاته وشـعوبه وقواه، ومن جـهة أخرى هناك عـالم غربي ينظر
إليـه ككل وككيـان مـوحد وواحـد. والواقع أن األطروحـتـين تبـسطان واقـعـا معـقـدا.
فـال العـالم اإلسـالمي وال الغـرب كيـان واحـد. إن التـحـوالت والمعـطيات الـتاريخـيـة
واالجتـماعـية تبيـن التداخل بين العـالمين(12)، وكذا االخـتالفـات التي تتخلل الـعالم

اإلسالمي من حيث  توجهاته السياسية وتاريخ كل بلد والثقافات المحلية.  

إن مقولة الصراع بين القيم الغربية وقـيم العالم اإلسالمي لهي مقولة تبسط
 الواقع الـجــديد والذي هو واقـع العــولمــة وانفـــتــاح الحــدود واألوطان علـى تداخل
الثقـافات واألفكار والـقيم، واقع جـعل القيم ال تسـتقـر فوق رقـعة جـغرافـية بقـدر ما
تعمل فـوق شبكة عنكبوتية تخـترق حدود األوطان والشعـوب. وال يمكن لنا أن نفهم
ذلك إال من خــالل التـحـوالت التي طـرأت على الدولة وعلى مــفـهـوم السـيــادة، وعلى

دورها كراعية للقيم. 

فإذا كـانت الدولة الحديثـة خالل القرنين األخـيرين قد أخـذت على عاتقـها دور
الحـارس للقـيم، فـإن التحـوالت التي أحـدثتـهـا العـولمـة جعلت مـصـادر جـديدة تزاحم
الدولة في إنتاج القيم ونشرها، بل قد تنشر قيما معارضة لتلك التي تحملها الدولة.

 فبـعد الحـرب العـالميـة الثانيـة توطدت دعائم سـيادة الدولة ـ الوطن الحـاملة
لقــيم جــديدة : دولة الحق والقــانون، الديـمـقــراطيــة، التـســامح، التــعــايش، سـيــادة
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النظام الـعـام... مــمـا يـمنح الدولة السـلطة المــعنوية و الفــعليــة، بل يمنحــهــا سلطة
احتكار العنف المشروع على حد تعبير ماكس فيبر. 

في إطار صعود التطرف(13) واإلرهاب والتحـول الذي طرأ على أشكال العنف
يجد النظـام الكوني، الذي يقوم على وجود الـدولة ـ الوطن المندمجة فـي االتفاق على
القيم الكونية، نفسه أمام وضع جديد يتـحدى القيم التي بني عليها، وذلك بفرض قيم

مضادة ال تنتظم في بنية محكمة وال تتكئ على مجال محدد المعالم.  

إن القـيم الكونيـة التي كان يعـتـقد أنهـا أمـر مكتسـب بانتظامهـا في منظومـة
مترابطة تجمع بين الديمـقراطية و التسامح وسيادة القانون كـمرجع، أصبحت في
القرن الـواحد والعشـرين مهـددة بمدّ خـفي يتجلى عـبر العنف  لفـرض قيم مـضادة
ال تستـجيب  للقانون المحلي وال الدولـي، وال تخضع لسيادة الدولة وهو مـد، يعمل

على تحطيم القيم اإلنسانية : قيم الحياة القيم الفنية والجمالية... 

إن مـد العنف الذي يـكون جـزؤه البـارز هو حـرب الكلمــات أكـثـر منهـا حـرب
بين األوطان قد جعل أزمة القيم تتجاوز الفاعلين والمشاركين فيها(14).

تتوجه الحرب في اتجاه إعادة النظر في قـيمة الدولة الوطن كمرجع للسيادة
والسلطة األخـالقـيـة وخـصـوصـا لمـؤسـسـة محـتكـرة للعنف المـشـروع. فـالدولة هي
المرجع والمـحافظ على القانون وعلى السـيادة األخالقـية. وهي بهذا الوحـيدة التي
لهــا الحق في مــمــارسـة العـنف المــشـروع : كــالضــرب على أيدي الجـناة وإقـحــام
المـعـتدين فـي السجن مـع ضمـان حق الدفـاع والرد والطعن طبـقـا للقـوانين، وذلك
حفـاظا على األمن العـام وسيـادة القانون، وحـفاظا على سلطة القـانون وعلى نظام

الدولة كقيمة. 

هناك مد يعـارض القيم الجماليـة و التراثية كقيم كـونية إنسانية. وقـد يتجلى
هذا األمـر في تحطـيم  وهدم تمـاثيل بودا العـمـالقــة في منطقـة Bamyna في وسط
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أفــغـانســتــان من طرف طالبــان في 2001 باعــتـبــارها غــيـر إســالمـيــة رغم ارتفــاع
أصــــوات التنـديد بذلـك الفــــعل مـن طرف اليــــونسـكو والدول والـمنـظمــــات الدوليــــة
ومناداة تلك المـنظمـات بإنقـاذها لكونهـا تراثا لإلنسـانيـة. هنـاك عـالقة بـين تحطيم
التـمــاثيل وتحطيـم برج التـجــارة العـالمي. كل مـنهـا يرمـز إلـى التـراكم الحــضـاري
لإلنســانيـة وإلى قــيـمــة اإلرث الثـقـافـي الذي سـاهمت فــيـه اإلنســانيـة وإلى قــيـمــتـه
التاريخـية والحـضارية. واسـتهداف بعض المـآثر والمنشآت ذات الـقيمـة التاريخـية
والفنيــة يجـسـد خــرقـا لقـواعـد الـفنيـة والقـيـم التي ترافـقـهــا، بل ورفـضـهــا إلى حـد

تدميرها.  

 إن مـا نالحظه اليـوم من حـركـات غـير مـرئيـة ومن وجـود فـاعلين ال يبـرزون
للمــإل ويعـمـلون في الخــفـاء التــام: ال دولة لهم و ال وطن، يجــسـدون وجــودهم عــبـر
الضربات التي ال تعلن عن صاحـبها وتشن حربا كالمـية تنسج خطابا بدون مؤلف
ليــعـــبــر عن وجــود مـــا يعــارض القـــيم. ويســتــوطـن جــيش هذا الـمــد في الكـلمــات
والبــالغــات وفي الـمــواقع اإللكتــرونـيــة، ليــخــوض حــربا ضــروســا تتـــخطى حــدود

األوطان بخطاب يدعو إلى بناء واقع جرد من تاريخيته.  

فكمـا قـال أبدوراي : «على عـكس ضـربات هروشـيـمـا ونكزاكي، فـإن ضـرب
برج التجارة العالمي لم يسـتهدف فقط األفراد المدنيين المـتواجدين هناك، و إنما
أيضـــا تدمــيـــر فكرة الـمــدنيـــين»(15). ومـــعنى ذلك أن مـنطق اإلرهاب يـعــسكـر كل
األفــراد، وكل مـــدني هو عــدو يجـب القــضــاء علـيــه. وهو المنـطق الذي يجــمـع بين
ضرب منشآت سيـاحية في مصر، و ضرب كركـوك في العراق، وعمان في األردن،
والدار البـيـضاء في المـغـرب، والرياض في السـعـودية ومدريـد في إسبـانيـا، ولندن

في المملكة المتحدة، وغيرها.  

إن الحـرب اإلرهابيـة تسـتـهـدف األفكار والقـيم عـبـر استـهـداف بشـر ال فـرق
لديهم  بين المـدني والعسكري لإلعـالن عن قيم مـضادة ال تنتظم في رؤية واضـحة
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المــعـالـم  لتـجــعل من ال نظـام وال قـانون وال ســيــادة للدولة، عناصــر لنظـام قـيــمي
مـضاد. بل وفـرضت سـيطرة مـا يسمـيـه المـفكر سوينـكا في كتـابه «مناخ الخـوف.
البــحث عـن الكرامــة اإلنســانيــة في عــالـم ال إنســاني» بالرعـب الجــمــاعي(16)، ذلك
الرعب الذي كــان مـصــدره إلى وقت قـريب وجــود القنبلـة الدرية وأصـبح اليــوم هو
عـودة السلطة المطلقـة واإلرهاب ووجود سلط غـير مـرئية تـعمل في الخـفاء وهيـمنة
األقوياء واالسـتبداد، وبروز اسـتبداد جديد يـتجلى في بعض الحركـات والتي تعمل

كدولة داخل الدولة.   

ال يمكن فهم صعود قيم مضادة لقيم تعارض القيم اإلنسانية الكونية إال في
سياق العولمة التي ساهمت في بروز ظاهرتين أساسيتين :  

الظاهـرة األولى : تتــعلق ببــروز وتـقـويـة الخــصــوصــيــات العــرقــيــة والدينيــة
وتنامـيهـا، وقـد تولد عنها الـهاجس المـتوجـس إلشهـار الهويـات و تيارات تلجـأ إلى

العنف باسم الدفاع عن تلك الهويات. 

الظاهرة الثانية : إن النظام العالمي خلق نوعـا جديدا من الحروب ومنها ما
يسـمــيـه أبدوراي(17) «حـرب الـتـشـخــيص» والتي تتــجلى في نظره في ضــرب برج
التـجـارة العالمـي وفي ضرب أمـريكا ألفـغـانسـتان. فـضـرب سكان في أفـغانـستـان
سـعيـا إلى اسـتـهداف طالبـان يجـسـد اإلشارة إلى الـعدو قـبل ضـرب العـدو نفسـه.
وحرب التـشخيص يكون الـعنف فيهـا موجهـا ال نحو عدو مـوجود ومعـروف مسبـقا
وإنمــا نحــو الكشف عن الـعـدو واإلعــالن عن اســمــه. وفي هذه الحــالة ليس وجــود
العــدو هو الذي يدعــو إلى خـلق الحــرب، وإنمــا الحـرب هـي التي تدعــو إلى إيجــاد
العـدو واإلعـالن عن هويـتـه. فـفي حـالة اإلرهاب باسم اإلسـالم هـو الغـرب وأمـريكا

وكل متحالف مع أمريكا والمرتد والكافر... وفي حالة أخرى هو محور الشر. 

وهـكذا يـرى هـذا المـــــــفـكر أنـنـا بدون أن نـكـون أمـــــــام حــــــرب أو صـــــــراع
الحــضــارات كـمــا كــان يقــول بذلك هنتـنتــون فنحن أمــام صـراع بـين  منظومــتــين
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عـالميـتـين مـختلفـتـين وفي تعـايش غيـر سلمي، يسـمـيـهمـا مـجازا : النظـام الفقـري
ونظام الخاليا، أي نظام منظم حسب القوانين ومعلن عنه وظاهر ونظام يعمل عبر

خاليا غير مرئية. 

فـعلى الصعـيـد العالمي يعـتـبر النظـام الفقـري هو منظومـة الدول والشركـات
العـالـمـيـة المـتــعـددة الجنســيـات والتي ترتكـز على المـواثيـق الدوليـة والمـؤســسـات
الدوليـة كــاألمم المـتـحـدة منظـمـة التـجـارة العـالمــيـة. أمـا نظام الخـاليا فــهـو  عـالم
الشبكات غير المرئية التي تعمل عبر وحدات صغيرة تتولد عنها باستمرار وحدات
أخرى وتقوم على إعـادة إنتاج نفسها باستـعمال لتكنولوجيا اإلعالم الحـديثة. ولقد
نمـا على الصـعـيـد العـالمي في حـضن نظام الخـاليا، ثالث أنواع من عـوالم : عـالم
اإلرهاب، وعالم المافيا المالية، وعالم التهريب. و لكل واحد خصوصيات، ولكن ما
يجمع بـينها هو كون حـركاتهـا تتخطى حـدود األوطان ممـا جعل بعض الدول تفـقد

السيطرة على عالم الخاليا هذا.      

يفــرق جــان بودريار(18) بين مــا هو كــوني ومــا هو عــالمي. فــالقــيم الكونيــة
تتـعلق بحـقوق اإلنسـان، احـترام الحـريات، واحـترام الثـقـافات والديمـقـراطية . أمـا
العــالمـيـة فــهي مـجــال تطور التكنـولوجـيـا وأســواق المـال واإلعــالم التي أصـبــحت
تزاحم الكـونيـة. «فكل قـيــمـة مـآلهــا السـمـو إلـى مـسـتـوى الـكونيـة» غـيــر أن ظواهر
العـالمـيـة وعـولمـة التـبـادل وحـركـة البـضـائع في السـوق العـالمـيـة واألمـوال وحـركـة
البـشر، كـل هذا أصبح يهـدد الكونيـة باخـتـالط القيم، بل أصـبح يفـرض على القـيم
الكونية قانون السـوق. أال نتحدث عن  استيراد وتصدير الـديمقراطية(19) ؛ كما لو
كـــانت تـلك الديمـــقـــراطـيـــة بضـــاعـــة. وهذا مـــا يؤدي إلى تـفكك الـكونيـــة والتـــفـكك

الالمتناهي للقيم. 

إذا كانت الـعولمة قـد ساهمت فـي تهديد الكونيـة كفـضاء حامل لـلقيم فـألنها
قد استطاعت أيضا أن تنفد إلى إنسانية اإلنسان بصعود قيم مضادة ومتوحشة.
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أمـام هذا الواقع الجـديد كـيف يمكن لنا أن نـتجـاوز تصـادم طبـقـات القـيم ؟
وما هو الموقف الفكري الذي يمكن لنا أن نتخذه ؟ 

أمام هذا الوضع، يـدعو عدد من المـفكرين إلى تبني الفكر اإلنسـاني ومنحه
دورا أساسيـا في تسيير مجـتمعنا المعاصـر، كفكر نقدي ألنفسنا وللعـالم المحيط
بنا. ونســتــشف هذا المنـحى في عــدد من الكتــابات لمــؤلفـيـن، وإن كـانوا يـنتـمــون
لحـقـول مــعـرفـيـة مـخـتلـفـة، كـالكتـاب األخـيــر إلدوار سـعـيـد حـول النزعـة اإلنـسـانيـة
والديمـقـراطيـة(20)، أو كـتـابات أمـرتيـا سن Amartya Sen(21) حـول أنسنة التنمـيـة
بصــيـاغــتـه لمــفـهــوم التنمــيـة البــشـريـة الذي يضع اإلنســان كـمــركـز لكل ســيـاســة
اجـتــمـاعــيـة واقـتــصـادية، ولكـل برنامج  تنمــوي، أو كـتـابـات األنتـربولوجـي الهندي
أبدوراي. مـثـال يدعـو المـفـكر أرجـون أبدوراي إلى اللجـوء إلى إنسـيـة تـكتـيكيـة(22)
تقحـمنا في مسار التفـاوض حول القيم وذلك بنقل مـسألة القيم إلى فضـاء النقاش
الفكري. فـاإلنسـيـة التكتـيكيـة ال تؤسـس في نظره بقـيم قـارة ونهـائيـة وإنمـا بإنتـاج
القيم عبر النقاش الفكري ونقاش األفكار. فال المواقف الوثوقية واليقينية هي التي
تدافع عن وجـود خزان لقـيم أبدية، وال المـواقف النسـبيـة التي تقـول بأن لكل كيـان
قيـمه، يسـاعداننا على تجاوز أزمـة القيم. فـالتفكيـر وفتح فضـاء النقاش بالتـفاوض
حـول القــيم فـوق حــدود األوطان من شـأنه أن يـولد تقـارب القــيم الذي  يقـوم عـليـه

المجتمع الحديث. 
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لجـأ الـبـاحـثــون المـحـدثون فـي تاريخ المـوســيـقى العـربـيـة إلى وضع تقــسـيم
كــرونولوجي لـمـراحـل تطورها في مــجــاالت البــحث الـنظري والمــمــارســة العــمليــة،
فــجـعـلوها أربع مــراحل شكلت كـل واحـدة منـهـا مــذهبــا واضـحــا ومــدرسـة قــائمــة

بنفسها، وهي :
- المدرسة العربية القديمة.

- مدرسة شراح الفلسفة اإلغريقية.
- المدرسة المنهجية.
- المدرسة الحديثة.

وليس مـن المنطقـي الركــون المطلق إلـى هذا التــقــســيم، فــقــد كـان بـين هذه
المـدارس تداخل بيّـن تجلّى في كـثـيـر من الظواهر نذكـر مـنهـا أنه في صـمـيم فـتـرة
ازدهار المـدرسة العـربيـة القـديمة، وفـيمـا كـانت مجـامـيع األغاني بـصنفيـهـا الكبيـر
والصـغــيـر تمــأل السـاحـة بدء بــ (كـتـاب األغــاني) و(كـتـاب مــجـرد األغـاني) لـيـونس
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الكاتب المــتـوفى حـوالي عـام 148 هـ/ 765م، ظهـرت منذ منـتـصف القـرن التـاسع
الميـالدي معظم المباحث اإلغـريقية متـرجمة إلى اللغة العـربية، كما ظهـرت رسائل
الكندي في القـرن التـاسع، ثـم مـؤلفـات الفـارابي في القـرن العـاشـر. بل لقـد توالت
ذيول المدرسـة القديمة مع "كتـاب األغاني" الكبير ألبي الفـرج األصبهاني المـتوفى
عام 967 م، ثم مع كتاب ابن الطحان المصري (455 هـ) الذي في وسعنا اعتباره
امتـدادا للمدرسـة العربيـة القديمـة إلى ما بعـد عهد ابن سـينا وتلميـذه ابن زيلة من

أقطاب شراح الفلسفة اإلغريقية.

وتأتي الـمــدرســة المنـهــجــيــة لتــعلـن عن نشــوئهـــا مع مــؤلفــات صــفـي الدين
األرمـوي فـي القـرن الســابع هـ/الثـالـث عـشـر م، ثـم مـؤلفـات تـابعـيــه من التـالمــيـذ

والمتأثرين بآرائه.

وتحملنا الصورة المكتملة التي أتت عليها مقومات هذه المدرسة في مؤلفات
األرمـوي عـلى طرح تسـاؤالت عــدة تسـعـى في مـجــملهـا إلـى الرغـبــة في اسـتــجـالء
الحقيقة بخصوص واقع النظرية الموسيقـية التي أسس عليها مستحدثاته الجديدة
حول التدوين الموسيقي، ورفع درجات السلم إلى سبع عشرة نغمة، ووضع طريقة
جديدة في تصنيف األجناس اللحنية السبعة، وغير ذلك من االبتكارات التي يُعـزى

إليه السبقُ إليها.

ومن ثم فإننا ال نخال األرموي إال وقد تأثر ببعض من سبقه من العلماء، بل
إننا نكـاد نجـزم بأنه اســتـفـاد بـطريقـة أو بأخــرى، من بعض مــعـاصـريه مـن خـالل
التتلمـذ عليهم أو االطالع على مؤلفـاتهم التي ال نستبـعد أن يكون الضيـاع قد أتى
عليـهـا في دوامة أعـمـال التـخريب واإلحـراق التي تعـرضت لهـا الحـواضر العـربيـة،

وخاصة مدينة بغداد مقر الخالفة العباسية في أعقاب هجمات المغول.

وإذا علمـنا أن األرمــوي رُتب كــاتبــا على خــزانة الكتب فـي بغــداد من طرف
الخليـفة العـباسي الـمسـتعـصم بالله (640-656 هـ/1244-1258 م)، فكان ينسخ له



285 ااااألألألألررررمممموووويييي    رررراااائئئئدددد    ااااللللممممددددررررسسسسةةةة    ااااللللممممننننههههججججييييةةةة،،،،    ووووأأأأصصصصددددااااءءءء    ممممببببااااححححثثثثهههه    ااااللللممممووووسسسسييييققققييييةةةة............

مـا يريد من الكتب لمـا بلغـه من الغـاية في الخط وفي تعليـمـه، وأنه عـين قيـمـا على
نفس الخـزانة مرة أخرى من طرف آل الـجويني وزراء الدولة المـغولية علـى العراق
حــتى عــام 685-1286، ســهل علـينا أن ندرك الظـروف التي هيــأت له االطـالع على
أعمـال سابقـيه، بله مـعاصريه فـي علم الموسيـقى والتي أهلتـه ليصبح علـى التوالي
نديمـا للـخليـفـة المـســتـعـصم العـبـاسي ورئـيس جـوقـة بالطه، ثم أثيــرا لدى هُوالَكُـو
الذي أعـجب به مـغنيـا وضاربا على الـعود، ثم مـقـربا من وزراء آل الجـويني، وعلى
األخص منهم شرف الدين هارون الذي تتلمذ عليه في الموسيقى واتخذه «من بين
من كــان يغــشـى مــجلســه من أهل الغـناء، وفــيــهم جــمــال الدين الـداسني (ت 748
هـ/1348 م) وكنســيـا وزير البــرواناه، والزين (زين الدين) بـن البـرهان المــوصلي
(ت 637 هـ/1288 م)، وحـسن الناي، وسـعد الـدين السليكو، والبـدر اإلربلي، وأبو

بكر التوريزي، وكانوا كلهم أئمة في هذا الشأن»(1).

ونريـد أن نخلــص إلى الـقـــول بأنـه يشــق عليـنـا قــــبـــول أن تـكون المــــدرســـة
المنهجـية -أو مدرسة المذهبـيين كما أسـماها المؤلفون األوروبيـون- قد نشأت من
أول وهلة وهي في أوج اكتمـالها ؛ فإن طبيعة األشيـاء تقتضي أن تتنامى «الظاهرة

الفنية» - مهما كان نوعها - عبر مراحل شتى قبل أن تدرك درجة االكتمال.

وإذا قبلنا - فرضـا - مـا ذهب إليه فـارمـر من القول بـخلو القرنيـن التاليـين
البن زيـلة (ت 440 هـ/1048 م) مـن الوثـائق الـعلـمـــــيـــــة فـلم يـصل إلـينـا شيء مـن
الشرق حتى القرن الثالث عشر بمجيء األرموي، فإن ذلك لن يعني - حتما - خلو
فتـرة ما بين منتـصف القرن الحادي عـشر ومطالع القرن الرابـع عشر من باحـثين
منظرين في علم المـوسيـقى بقـدر ما يعني قـوة احتـمال أن تكون مـؤلفات هؤالء قـد
ضــاعت بســبب مــا لحق العــواصم اإلســالمــيــة ومكتــبــاتهــا من دمــار وإتالف بعــد
االجــتـيــاح المــغــولي بل وحــتى قــبله. فــفي هذه الفــتــرة ظهــر أعــالم ألفـوا فـي علم

الموسيقى نذكر بعضا منهم فيما يلي :
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- أمـيــة بن عـبــد العــزيز بن أبي الصلت الـمـتـوفـى عـام 529هـ/1134م. وهو
عالم وملحن بارع، ألف رسالة في الموسيقى(2)، ترجمت إلى اللغة العبرية، وتعتبر

ضائعة.

- أبو بكـر بن باجـــة الصــائغ الـفــيلســـوف والمــوســـيــقي الـشــهــيـــر (ت عــام
533هـ/1138م) له كـتـاب في المـوسـيـقى لَقِيَ في األمـصـار اإلسـالمـيـة الغـربيـة مـا
لقيه كتاب الفارابي في األمصار المشرقية(3). وتعتبر سائر مباحثه في الموسيقى

ضائعة.

- مـوفق الديـن بن المطران (ت 587 هـ/1191م)، ذكـر فــارمـر أن�له كــتـابا
أسماه «رسالة األدوار»، وهي ضائعة.

- فخر الدين الرازي (ت 606 هـ/1209م)،�له «جامع العلوم» أو «الستيني»
نسبـة إلى ستـين علما هي التي بحث فـيها. وهو من عـلماء الموسـيقى الذين حـفهم

عالء الدين شاه خوارزم السلجوقي في سوريا بالرعاية وأواله مكانة سامية.

     ومع حلول القـرن السـابع هـ/13م سنقف على ثلة من أعـالم المـوسيـقى
الذين عــاصــروا األرمــوي. وقــد توزعت مــؤلفــات هؤالء بين النـظر في قــضـايـا علم
المـوسيـقى، وبيـان موقـعـها من التـصوف، ومناقـشة أحـكام السمـاع، وهـم: نصيـر
الديـن الطـوسي (ت 672 هـ/1273م) وناصـــــر الـدين الـبـــــيـــــضــاوي (ت 674 هـ/
1275م)، وعــز الدين الـمــقــدسي (ت 678 هـ/1279م)، وعــبــد الرحــمن بن إبـراهيم
الفـــزاري (ت 690 هـ/1291م)، ومـــحب الديـن الطبـــري (ت 694 هـ/1295م) وابن
واصل جـــمـال الـدين (ت 697 هـ/1298م) وقطـب الدين الشـــيـــرازي (ت 710 هـ/

1310م).

ونريد فـيـمـا يلي الوقـوف عند أحـد هؤالء، وهو نصـيـر الدين الطوسي العـالم
الفلكي والـرياضي الشـهـيـر الذي شــهـد سـقـوط بغـداد، ورافق هوالكــو في حـمـالته
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العــسكرية كـفـلكي للبــالط المـغــولي. وقـد أصـبـح مـوضع ثقــة هوالكـو، وكــان يضع
األمـــوال الطائلـة تحت تـصــرفـــه، فــأنـفق منـهــا في إنـشــاء مـكتـــبــة ضـــخـــمــة بلـغت
مـحـتـوياتهــا أربعـمـائة ألف مـجلد جـمـع جلهـا مـمـا كـان قـد نهب مـن خـزائن بغـداد

والشام والجزيرة.

ألف الطوسي كـتـبـا كـثـيـرة قـارب عـددها المـائة، تناول فـيـهـا علوم التـعـاليم،
إضافة إلى التصوف، والعلوم الدينية، وفنون األدب.

وله في المــوسـيـقى مـقـالـة غـيـر ذات عنوان، حـقــقـهـا الدكـتـور زكــريا يوسف
ووضعها تحت عنوان «رسـالة في علم الموسيقى»، قوامها صفـحة ونصف صفحة،

تناول فيها موضوع األبعاد الموسيقية وأنواعها من وجهة نظر رياضية.

وتبـدو الرسـالة وكـأنهـا جـزء من كـتـاب ضـاعت أجـزاؤه األخـرى، ولعل مـمـا
يدل على ذلك أنـه اسـتـهل المـقـالة بمـدخل ذكـر فـيـه أن علم الـمـوسـيـقى يتـألف من
علمـين : العلم بالتأليف، والعلم بـاإليقاع، وأنه انتـقل في الفقـرة األخيرة منـها إلى
الحـديث عن اإليقـاع في عـبـارة مـوجـزة تبـدو وكأنـما يـريد بهـا التـمهـيـد لمـوضـوع

اإليقاع في الموسيقى.

من هنـا نـرجـح أن تكون هـذه الرســالـة الفـصل األول مــن كـتـابه المــوسـوم
«في علـم الموسـيقى» الذي توجـد - حـسب فارمـر - نسخـتـه الوحيدة في المكتـبة

األهلية بباريس(4).

من جانب آخـر يطالعنا الطوسي بكتـاباته في موضـوع تصنيف العلوم، وفي
هذا الصدد له تأليفان :

األول : كـتــاب «أخـالق نـاصـري» أو «األخـالق الـنصـيــرية» ألفـه قــبل ســقـوط
بغداد وأهداه لحاكم قهستان ناصر الدين اإلسماعيلي. وهو كتاب باللغة الفارسية
قـسم فـيـه الفلسـفـة النظرية ثالثة أقـسـام هي المـيـتافـيـزيقـيـا، والرياضـيـات، والعلم
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الطبـــيــعي، ثم أحل عـلم المــوســيـــقى مــوضع العـلم الرابع من الـقــسم الثــانـي بعــد
الهندسة، والحساب، والفلك.

ويهــمنا أن نتــعــرف على تعــريفــه لعلـم المــوسـيــقى إذ قــال : هو علم الـنسب
المنتظمة وشروطهـا، ويسمى التركيب، أو هي التي تنطبق على النغمـات وعالقاتها

ببعضها البعض وتحديد األنغام والنسب بينها.

الثـــاني : رســـالة بـعنوان : «فـــصل في بـيـــان أقــســـام الحـكمـــة على ســـبـــيل
اإليجاز»(5) وفـيهـا سـار الطوسي على نهج ابن سـينا، فـقـسم الحكمـة إلى قسـمـين
نظـري وعــمـلي، ثم قـــسـم النظري إلـى ثالثة أقـــســـام هي: الـطبـــيـــعي، والريـاضي،
واإللهي، وأحَلَّ علم الـموسـيـقى مـوضع العلم الرابـع من العلم الرياضي بعـد العـدد
والهندسة والهـيئة، فقـال عنه : هو علم يعرف منه أحوال النغم واإليقـاعات، وكيفـية
تأليف اللحون، وإيجاد اآلالت الموسيقية، ثم عاد فجعل من فروع علم الموسيقى :

علم اآلالت العربية كاألرغن والعود، والمزامير، والقانون.

وفي وســـعنا أن نقـــيم مــقـــارنة أوليــة بـين مــا جــاء عـند األرمــوي والـطوسي
بخصوص األبعاد الموسيقية.

فقد قسمها األرموي إلى ثالثة أقسام :

- عظمـى هي : بعــد الذي بالكل مــرتين، وبـعـد الذي بـالكل والخــمس، وبعــد
الذي بالكل واألربع، وبعد الذي بالكل.

- وسطى هما : بعد الذي بالخمس، وبعد الذي باألربع. 

- صغرى هي ما دون ذلك، وتسمى األبعاد اللحنية(6).

وهو هنا يحذو حذو الفارابي.

أما الطوسي فقد قسم األبعاد إلى قسمين :
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- األبعــاد الكبـار: وضــمنهـا أدرج األبعــاد الكبـرى والـوسطى كـمــا هي عند
األرموي.

- األبعـاد الصغـار: وهي ما عـدا ذلك، والمعـتـدل منها عند أكـثر الطبـاع هو
الزائد جزء من ثمانية، وهو البعد الطنيني 9/8 (7) 

ويالحظ اتـفـاق األرمــوي والطـوسي على نسـب األبعــاد الصــغـرى (الـلحنيــة)
انطالقـا من أعظمـهـا وهـو «كل وربع كل» عند األول(8)، و«الزائد ربعـا» عند الثـاني
5/4 (9)، نزوال إلى أصــغــرها وهو «الـفـضـلة» عند األرمــوي 256/243(10)، و«الزائد

جزء من خمسة وأربعين» 46/45 عند الطوسي، وبعدها ال يحس بالتفاوت(11).
ومن جـــهــة أخــرى يـالحظ شــبـــه توافق بيـن العــالـمــين في مـــوضــوع قـــبــول
واستـساغـة السمع للنغـمات المـؤلفة إلى بعـضهـا لوال جنوح األرموي إلى اإلفـاضة
في الشرح والتحليل، يقـول هذا األخير : إنما تقبل (األسماع) مـنها (أي النغمات)
ما كانت على نسب شريفة، فعند ذلك تذعـن النفس لها بالقبول في ضمن لذة وميل
إلى إصـغاء(12). ويقول الـطوسي : «األصوات الواقـعة في األلحـان ال تكون مقـبولة
إال إذا كـانت على نسـبة هذه األعـداد، وكـانت مـرتبة فـيـهـا بحيث ال يحـس التفـاوت
بينها وبين المقبولة ...»(13) يقصد أن تكون على هذه النسب حتى تكون منتظمة.
وننتـقل إلى رابع مـباحث الطوسي التـي ألم فيـها بـعلم الموسـيـقى، فقـد ألف
كتـابا موضوعـه شرح «اإلشارات والتنبـيهات» البن سـينا، وضمنه «الفـصل الثامن

من النمط التاسع من مقامات العارفين». 
وقـد بسط الشـارح فـي هذا الفـصل القـول في «األلحـان المــسـتـخـدمـة لقـوى
النـفس المـــوقـــعـــة لـمـــا لحن بـه من الكـالم مـــوقع القـــبـــول مـن األوهام، وهي ثـاني

األغراض التي تتوجه إليها الرياضة، والذي يعين على تطويع النفس األمارة».
ويعقب الطوسي على ذلك فيشير إلى تأثيـرات األنغام في النفس، واستعمال

األطباء والخطباء لها في معالجة األمراض النفسانية(14).
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بقي لنا بـعـد هذا أن نضـيف أن صـاحب كـتـاب «قــصص الرحـالت» ذكـر أن
األتراك ينسبون إلى الطوسي اختراع الناي المسمى «مَهْتَرْ دُودُوك»(15)؛ وفي ذلك

ما يدل على معرفته باستخدام اآلالت الموسيقية.
وإن لنا أن نتــسـاءل بعـد هـذا: هل تأتى لألرمـوي أن يلـتـقي بالطوسـي ؟ لقـد
ولد هـذا في طوس عـــام 597 هـ/1201م، وعنـدمـــا أدرك سـن الشــــبـــاب رحـل إلى
بغداد، وظل يتنقل بينهـا وبين قهستـان إلى أن ألحقه هوالكو بركـبه، فشهـد سقوط
العاصـمة العباسـية سنة 656 هـ، وعلى مدى سـتة عشـر عامـا عاشهـا بعد ذلك في
خـدمـة هوالكـو، ثـم ابنه أباقـا (663-681هـ/1264-1282م) كـان عنصــرا فـاعـال في

المجتمع البغدادي، يحاضر، ويدير المكتبة، ويرأس المرصد الفلكي.
ولم يكن األرمـوي بعـيدا عن هـذه األجواء، وخـاصـة في فتـرة مـا بعـد سقـوط
بغـداد، فلـقـد كـان في خـدمـة الـدولة المـغـوليــة، ورئيس خـزانة الكتب بـهـا من طرف
وزرائها، ومـن هنا فمـا أحسب أن األرموي فـوَّت على نفسـه النهل من مـعارف هذا
العـالم الـكبـيـر، بل أغلب الـظن أنه اطلع على مــؤلفـاته، وحـضـر مــجـالسـه العلـمـيـة،
مثلما كان يحـضرها تلميذه قطب الدين الشيرازي، وإن تكن كـتاباته خالية من أية

إشارة إلى اسمه أو إلى مؤلفاته.
لقـد خاطب السلـطان المغـولي أباقـا بن هوالكو يومـا الشـيرازي قـائال : أنت
أفضـل تالمذة النصـير، وقـد كبـرنا، فاجـتهـد أن ال يفوتك شيء من علـومه(16)، أفال
يكون فـي هذا مــا يحـــفــز األرمــوي - وهو مـن خــدام السلـطان - على أن يقـــصــد

مجالس الطوسي العلمية ؟
لعلنا أن نجـد الجواب على هذا في النسـخة الخطـية من كتـاب األدوار، وهي
المـودعة بجـامعـة مكتبـة أكسـفورد ضـمن مجـموع رقـمه 521، فقـد جاء في ديبـاجة

الكتاب أنه ألفه بأمر من محمد الطوسي.
فـإذا صح هذا فسـتـعود فـتـرة تعـرف األرموي على الطوسـي إلى ما قـبل

هجوم المغول على بغداد. 
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وسواء ثبت تتلمذ األرمـوي على هؤالء أو لم يثبت فقد كـاد الدارسون لتاريخ
الموسـيقى العربيـة أن يجمعـوا على أنه كان سبـاقا إلى استـحداث أمور في مـجال
النظرية المـوسـيـقـيـة كـان لهـا دور رائد فـي تطوير المـوسـيـقى العـربيـة حـتى عـدمـا
أبدعه بمثـابة تحول جذري في مسيـرة التنظير العلمي لهذه الموسيـقى، وعدما أتى
به الـمــتـــأخــرون عـــالة على مـــســتـــجــداتـه في مــجـــاالت النغـم واإليقــاع والـمــعـــجم

االصطالحي. 

على أنه ال يفـوتنا أن ننبـه إلى ما كـان لتقـاليد مـوسـيقى األتراك من تأثيـر في
فنون الموسيقى العربية، جراء انتشارهم في بالد العراق وما واالها من بالد فارس
منذ استـقدمـهم خلفاء بني العـباس في بدايات القـرن الثالث هـ/التاسـع م لالنخراط

في الجيش العباسي، ثم بعد أن توطد سلطانهم في مصر بعد ظهور الطولونيين.

ولعل من أبرز مظاهر التأثير الذي ألمحنا إليـه دخول السلم الخراساني عن
طريـق آلة الطنـبـــور، وكــذا إضـــافـــة أصـــبع وسـطى الفـــرس إلى دســـاتـين العـــود،
متوسطا بالتقريب دستان السبابة ودسـتان البنصر. فلقد أصبحت هذه اإلضافات
من صـمـيم المـمـارسـات المـيدانيـة بين أربـاب صناعـة الغناء، ثم ترددت أصـداؤها
في مــبــاحث األرمــوي مـشـكلة أحــد المــصـادر التـي اعـتــمــدها في تجــديد النـظرية

الموسيقية.

وترتكز مستحدثات األرموي على أمور متعددة أهمها :

- قـسمـة الوتر إلى سـبعـة عـشر قـسـما أو بعـدا مـحصـورة في 18 نغمـة هي
عـدة النغم التي عليـها مـدار األلحـان، وهي التي أصـبحت مع األرمـوي قـوام السلم

الموسيقي.

- عدة األجناس الـلحنية وتصنيـفها وتسـميـتها بمـسمـياتهـا المصطلح عليـها
في وقته.
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- ابتـداع طريقـة لتدوين األلحـان الجـزئيـة كبـديل لطريقـة القـدامى المـعروفـة
بالتـجنيس، وذلك باعتـماده - من جـهة - الحـروف األبجدية مـفردة ومـركبـة للداللة
على األنغـام، واألعـداد الرقـميـة - من جـهة ثانيـة - للداللة على مـداها الزمـاني في

دور اإليقاع، مع بسط أجزاء القول المغنى فوق الحروف.

وإلى جــانب هذه المـســتـحــدثات فـقــد نسب إلى األرمــوي أنه أول من أرسل
مــــصطلـح «األدوار» بديال لـمـــا كــــان يعــــرف قــــبله بـاألصـــابـع، وأنه وضع الـدوائر
المـوسـيقـيـة لبـيـان بنيـات الساللـم الموسـيـقـية، فـجـعل عـددها 84 دائرة هو حاصل
إضافة أصناف األجنـاس السبعة الحادثة من أوضـاع بعد ذي األربع إلى أصناف
األجناس اإلثنى عـشـر الحـادثة من أوضـاع بعـد ذي الخـمس، كل صنف إلى نوعـه

.(84=12x7) وغير نوعه

ونريد - قـبل التـعــرف على طبـيـعـة اإلضـافـات التـي أتى بهـا األرمـوي - أن
نرصد لمراحل تطور السلم الموسيقي العربي، والتي الريب أنها مهدت لما أحدثه
في القرن السابع هـ/الثالث عشر م من تجديد في بنائه. فلقد شكل موضوع بناء
السلم المـوسيـقي العـربي مجـاال خصـبـا إلبداعات وإضـافات المـوسـيقـيين العـرب
المـمارسـين منهم والمنظرين، كـمـا أنه ارتبط - على امـتداد فـتـرات تَشَكُّل قواعـد
الموسيقي العـربية وتطور بنياتها وتنامي معجم مصطـلحاتها- بآلة العود، منذ أن
بلور إسـحـاق الموصلي خـالصـة ثمـرة الممـارسـة العمـلية من خـالل التـرتيب الذي
وضـعــه لمـواقع الدســاتين على عنـق هذه اآللة، ومـجــاري األوتار، ومنازل جـســهـا
باألصــــابع، ثـم مـــرورا بمــــخـــتـلف مــــراحل تطـورها في مــــواكـــبــــة تطـور النظـرية

الموسيقية العربية.

وانطالقا من هذا الترتيب فقد حددت أولى بنيات الشعر العربي على أساس
من طبـيعـة التـركيـبات اللحنيـة السـائدة، وهي تركيـبـات تستـمد أصـولهـا من تقاليـد
ترجـع إلى العـــهـــد الجـــاهلـي وتحـــمل في ذات الـوقت بعـــضـــا من ســـمـــات النـظام
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الفيثاغـوري، على أنها سرعان ما تشبـعت بعناصر فارسية فرضـها الجوار وتالقح
التقاليد الغنائية التي تأتى لها أن تتعانق في ظل حكم طبعه االنفتاح.

وســـوف يتـــحكـم الجنـس في تركـــيب الـسلم مـــثـلمـــا ســـيـــتـــحكم في تـحـــديد
المسافات الصوتية الفاصلة بين درجاته.

ـلَّم المــوسـيــقي العــربي في الـمـدرســة العــودية بزعــامــة رائدها 1) رُكب السـُّ
إسحـاق الموصلي نظاما يشبـه نظام السلم الطبيعي، وكـانت نظرياته يومئذ قـائمة

على آلة العود ذات األوتار األربعة :
البم : ال

المثلث : ري
المثنى : صول
الزير : دو

وقــد تأسـس سلم إســحـــاق على عــشــر نـغم شكلت بـعــد الذي بالـكل، وكــان
يستخرجها من وتري المثنى والزير (أي الثالث والرابع)، فكان سياقها كاآلتي :

 1 - مطلق المثنى : صول
 2 - سبابة المثنى : ال

 3 - وسطى المثنى : سي 
 4 - بنصر المثنى : دو
 5 - خنصر المثنى : ري
 6 - مطلق الزير : دو
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 7 - سبابة الزير : ري
 8 - وسطى الزير : مي

 9 - خنصر الزير : فا #
10 - أسفل الزير بالبنصر : صول 

وتتحكم في أبعـاد هذا السلم نسبتـان ال غير، هما : البـعد الطنيني، ونصف
الطنينـي، وذلك على نحـو يحـاكـي توالي األبعـاد الطنيـنيـة وأنصـافـهـا فـي سـيـاقـات

أبعاد ذي المدتين (الجنس القوي) (طنينيان وبقية).

2) ألحق المـوسيـقي منصور زلزل الشـهيـر بالضارب دسـتانا جـديدا بالسلم
العــربي اســمـاه: الوسـطى، وهو - باإلضــافـة إلى الوسـطى القـديـمـة - يتــوسطان
دستاني الـسبابة والبنصر، فـيقسمان الطنـيني القائم بينهما إلى ثالثة أبعـاد لحنية
مـتفـاوتة النسب، بحـيث يحتل األول (الوسطـى القديمـة) موقع الـوسط بين السبـابة
والبنصــر، فـيــمـا يقـع الثـاني (وسطـى زلزل) على ربع طنيـني تقـريـبـا من البنـصـر.
ولبـيـان ذلك فـإن دسـتـانه يشـد على ثـالثة أرباع مـا بين دسـتـان السـبـابة ودسـتـان
البنصـر إلى مـا يلي البنـصر بالـتقـريب، فـيـمـا يشـد دسـتـان الوسطى القـديمـة على

قريب من الربع مما بين السبابة ودستان البنصر.

ويعـتـبـر منصـور زلزل بإضـافـتـه لوسطـاه إلى الجنس القـوي أول من قـسـمـه
إلى ثالثة أبعـاد لحنيـة : بعد طنـيني، وبعدين مـتـواليين، كـل واحد منهـمـا هو البعـد

المجنب المتوسط بين البعد الطنيني 9/8 وبين بعد البقية 20/19.

وقد هيمنت في هذه الفتـرة المرجعية الجاهلية على المعـجم الموسيقي، وإن
تكن بعض المـصطلحات الفـارسيـة قد شـقت طريقـها إليـه من قبـيل : الزير، والبم،

والدستان.
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3) اشــتـــهــرت آلة العـــود أســاســا لـبناء السـلم العــربـي مع انطالق مـــدرســة
الشراح العرب للفلسفة اليونانية.

ويعــتــبـر الـكندي أول من أضــاف إلى آلة العــود، من الـوجـهــة النظـرية، وترا
خـامسـا أسمـاه «الزير الثـاني»، وذلك لضرورة بيـان وشرح طريـقتـه في بناء السلم

العربي.

وإذ أصبـحت سائر األوتار الخمـسة (البم - المثلث - المثنى - الزير األول
- الزير الثاني) عمدته في ترتيب درجات السلم فقد ترتب عن ذلك أمور منها :

أ - اتضـحت مــعـالم السلم الملون (الـكرومـاتي) ذي االثنى عـشــر بعـدا عند
الكندي ألول مرة في تاريخ النظرية الموسيقية العربية، وصورته :

ب - ارتفع عــدد دسـاتين الـعـود إلى ســتـة، وذلك بإضــافـة مــجنب السـبــابة،
وهكذا أصبحت كاآلتي :

- دستان مطلق الوتر
- دستان مجنب السبابة

- دستان السبابة
- دستان مجنب الوسطى

- دستان البنصر

- دستان الخنصر.
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ج - أصبح السلـم العربي - عند الكندي - مشـتمـال على أربع عـشرة نغـمة
تشكل بعـد الذي بالكل مرتين. وهي تـنطلق من مطلق البم (المفـروضة) إلى بنـصر
الزير الثـاني، (حــادة الحـادات) اسـتـخـدمـهـا في تسـمـيـة النغــمـات أسـمـاء مـبـتكرة

تطابق المصطلحات اليونانية كما هي عند فيثاغورس.

د - يقف الكندي موقف التوفيق بين سلمي الموصلي وفيثاغورس. 

4) انطلق الفـارابي في مـبـاحـثـه الخـاصـة بهـذا المـوضـوع من آلة العـود ذي
األوتار األربعـة، وقـد أقـر اسـتـعـمــال دسـتـان المـجنب - وهو على مـسـافـة أقل من
طنينـي من نغـمـة الـمطلق - إضــافـة إلى الوسـطيـات الثــالث (الوسطـى القـديمــة -
وسطى الفرس - وسطى زلزل)، فارتفع بذلك عدد دساتين العود إلى ثمانية. وهي

تحدد مجرى بعد الرابعة التامة :
- دستان مطلق الوتر

- دستان مجنب السبابة
- دستان السبابة

- دستان مجنب الوسطى
- دستان وسطى الفرس
- دستان وسطى زلزل
- دستان البنصر

- دستان الخنصر

وترتفع الدسـاتين عند الفارابي في ذي بعـد الرابعة التـامة إلى عـشرة، وذلك
بفعل التقسيم الرياضي للوسطيات إلى أربع درجات تختلف نسبها، وهي :
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- مجنب الوسطى (ثالثة صغيرة فيثاغورية)

- وسطى الفرس (ثالثة الفرس صغيرة)

- وسطى زلزل العريضة (ثانية مزيدة فيثاغورية)

- وسطى زلزل (ثالثة متوسطة).

وسيالحظ الدارس وقوع الوسطيات بين السـبابة والبنصر، وبذلك تم تقسيم
البعـد الطنيني القائم بينهمـا إلى أربعة أبعاد لحنـية متفـاوتة النسب، كما سـيالحظ
- في حـــالة االقـــتــصـــار علـى وسطى واحـــدة بدل ثالثـة - توافق سلـمي الفـــارابي

والكندي من حيث عدد النغمات، وإن يكن منطلقها مغايرا عند األول.

ويعلن الـفـارابي - في تـرتيـبــه لنغـمــات السلم داخل «جــمـاعــة المنفــصل
المـتـغــيـر» أو «الجـمع التـام المـنفـصل»، - عن مـصـدر مـعـارفــه بهـذا الخـصـوص،
فيقـول : «ولنعُد وتر (أ- ب) مفـروضا فيـه نغم «المنفصل غيـر المتغـير» ونثبت فـيه
أسـمـاء النغـم باليـونانيـة، وهي األسـامـي التي كـان القـدمـاء يســتـعـملونهـا لتــفـهـيـم
الناظـر في كـتـبـهــم مـا يعنـون بهـا»(17) وهو بدوره يبـتكر أسـمـاء جـعـلهـا دالة على

معانيها في نظيراتها اليونانية.

5) وســـيـــأتي الشـــيخ ابن ســـيـنا، وتلمـــيـــذه ابن زيلـة بعـــد الفـــارابي ليُـــقـــرا
الوسطيات الثالث. غير أنهما عَمدا إلى تغيير مواقعها من السلم.

وسـيـحـل القـرن السـابع هـ لـيطالعنا األرمـوي بابـتـداع نظام جـديد لتــسلسل
نغمـات السلم وفق تقسيم يقوم عـلى ثماني عشرة نغـمة محصـورة بين سبعة عـشر

بعدا هي مدار األلحان في الوتر الواحد.

ويحـتل هذا المـوضـوع «الفـصل الثـانـي» من كـتـاب األدوار تحت عنوان «في
أقسـام الدساتين»(18)، كمـا يحتل من كـتاب الرسـالة الشرفـية في النسب التـأليفـية
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الفصل الذي بعنـوان «في تعريف الدساتين وأنواعـها»(19)، وذلك وفق نهج تركـيبي
يقيم من خالله «بعـد الذي بالكل مرتين» منتقال من الجـزء إلى الكل. وقد رمز للنغم
بالحـروف ابتـداء من نـغـمـة (أ) التي هي نغـمـة مطلق وتر البـم، وانتـهـاء بنغـمـة «له»

التي هي أحَدُّ نغمات الوتر.

وفي ضوء هذا النهج يمكننا استخالص ما يلي :

1) يقـسم األرمـوي الوتـر إلى نصـفـين انطالقـا من نغـمــة (أ)، فـيـحـصل على
نغـمة (يح) الـتي تقع في نصف الوتر. فـإذا اعتـبـرنا نغـمة مطلق الـوتر (أ) مسـاوية

لنغمة (دو) فإن نغمة (يح) تساوي جواب (أ) أي ثامنتها (دو).

ثم يقــسم الوتـر إلى (أثالث) فــيــحـصـل على نغــمــة (يا) التي هي ثلـث الوتر،
وتساوي بعد الخامسة. ونغمتها هي (صول) على نفس السلم.

ثم يقــسم الوتـر إلى (أرباع) فــيـحــصل على نـغـمــة (ح) التي هي ربـع الوتر.
وتساوي بعد الرابعة. ونغمتها هي (فا) على نفس السلم.

ثم يقـسم الوتـر إلى (أتسـاع) فـيـحـصل على نغـمـة (د) التي هـي تسع الوتر.
وتساوي بعد الطنيني. ونغمتها هي (ري) من نفس السلم.

2) يمتـد الوتر الواحد من أوتار العود على مـسافة صـوتية تستـغرق ديوانين
كـــامليـن أو مـا أســـمـاه األرمــوي «الجـــمع الكـامل»(20). وهــو يقــسـم هذا الجـــمع
قسـميـن يـشكـل كـل منهمـا «البعـد الذي بالكل» محـتويا علـى سبعـة دساتين تـحدد

مجرى الرابعة التامة وهي :

- دستان ب، واسمه الزائد = بقية (4 فواصل)

- دستان ج، واسمه المجنب = بقيتان (8 فواصل)
- دستان د، واسمه السبابة = طنيني
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- دستان هـ، واسمه الوسطى القديمة = ثالثة صغيرة فيثاغورية 
- دستان و، واسمه وسطى زلزل : رابعة ناقصة

- دستان ز، واسمه البنصر = ثالثة كبيرة
- دستان ح، واسمه الخنصر = رابعة تامة.

3) يقـــسم «الجـــمع الكـامل» إلى أربعـــة أرباع، أو أربـع طبــقـــات، يشكـل كل
واحد منهـا بعدا صوتيـا أسماه : «ذا المـدتين»، وقوامه: مـثل وثمن + مثل وثمن +
فضلة (طنينيـان ونصف طنيني). وهذا الوضع هو الترتيب المسـتوى لدساتين ذي

المدتين. وصورته :
أ - د = مثل وثمن (ط)
د - ز = مثل وثمن (ط)
ز - ح = فضلة (بقية)

وقد يأتي «ذو المدتين» على ترتيب منكوس، وصورته منعكسة كاآلتي :
- هـ- ح = مثل وثمن (ط)

- ب - هـ = مثل وثمن (ط)
- أ - ب = نصف طنيني (ب).

4) يحدد األرموي نسبة «البعد المجنب» (أ - ج) فيجعلها وسطى بين البعد
الطنيني (أ - د) وبين الفضلة (أ - ب)، وبذلـك يلتقي مع منصور زلزل في تقـسيم

أبعاد الجنس كما أسلفنا.

ومن خــالل مــتــابـعــة النظام الـذي سلكه األرمــوي في بـناء سلمــه يـالحظ أنه
خـضع لنسق توالي أبـعـاد ذي األربع القـوي، فـجعـل منطلق ذي األربع األول نغـمـة
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مطـلق البم (أ)، ومـنطلق الـثــانـي نغـــمـــة (ح) - وهي خنصـــر وتر الـبم ومطلـق وتر
المـثلث، ومنطلق الثـالث نغمـة (يه) - وهي خنصـر وتر المـثلث ومطلق وتر المـثنى،

ومنها يفضي إلى نغمة (يح) التي هي غاية السلم عند السبابة.

أما النغم اإلحـدى عشرة التي تلي نغم (يح) إلى جـانب الحدة على باقي وتر
المثنى وكـامل وتر الزير فهي ليست سـوى صياحات وأجـوبة لنظائرها من (أ) إلى

(يح).

وتعـتـبـر األجنـاس اللحنيـة أسـاس النظـرية التي ينبني علـيـهـا سلم األرمـوي،
فهي بمـثابة اللبنات األولى التي تقوم عليـها األبعاد بأنواعـها: الوسطى - وضمنها
يندرج البــعـد الـذي باألربع والبـعــد الذي بالخــمس - واألبعــاد العظمى، وهي بـعـدُ
الذي بالكل مـرتين - وهو أعظمـهـا - ثم بعـد ذي الكل والخـمس، ثم بعـد ذي الكل

واألربع، ثم بعد ذي الكل.

وقـد خص األرمـوي هذا المـوضـوع بمـبـاحث مـسـتفـيـضـة، فـبـسط القـول في
تصنيف األبعـاد المـذكورة بأنواعـهـا وفي كيـفـية اسـتـخراج األجناس اللحـنية منهـا

وبيان أنواعها وأصنافها.

وال تخـرج األبعـاد الـلحنيـة المـسـتــخـرجـة من األبعـاد الوسطـى والكبـرى عن
ثالثة أنواع هي :

- البعد اللحني األعظم، وهو مـجموع نغمتيـن تتخللهما نغمتـان كنغمتي أ -
د. ومداه الصوتي طنيني واحد.   

- البـعـد اللحني األوسـط، وهـو مـجـمـوع كل نغـمـتـيـن تتـخلـلـهـمـا نغـمـتــان
كنغمتـي أ - ج، ومداه الصوتي: المجنب.

- البعد اللحني األصغر، وهو كل مجموع نغـمتين ال يتخللهما شيء كنغمتي
أ - ب ومساحته الصوتية بقية أو فُضلة.
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وال تخرج هذه األبعاد الثالثة عن حالتين :

األولى : أن يكون أحدها أعظم نسبة من مجمـوع البعدين الباقيين، ويسمى
الجنس فـي هذه الحـالـة الجنس الليـن. وأصنافـه ثـالثة : الجنس الراسـم، والجنس

اللوني، والجنس الناظم، وهذه نماذجها المدونة :

الثانية : ما ال يكون فـيه أحد األبعاد اللحنية الثالثة أعظم نسبـة من مجموع
البعدين الباقيين. ويسمى الجنس القوي.

واألجناس القوية أربعة أنواع :
1 - األجناس القوية، وهي ثالثة :(21)

2) األجناس المتصلة، وهي ثالثة : 

3) األجناس المنفصلة، وهي ثالثة :
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4) األجناس ذوات التضعيف، وهي ثالثة :

وتأتـي بعــــد هـذه األجناس الـليـنة والقــــويـة بأنـواعــــهــــا األجنـاس المــــفــــردة،
واألجناس في الطبقة الثانية.

أما المفردة فصنفان :

1) مـــا كـــان مـن بُعـــد الذي بـاألربع، علـى أنهـــا تحـــتــــوي على أربعــــة أبعـــاد
محصورة بين خمس نغم، وهي على صورتين :

2) ما كـان من بعد الذي بالخـمس، ويسمى الجنس المـفرد األصغـر، وصوره
أربعة :

وأما أجناس الطبقة الثانية فهي أيضا من الذي بالخمس، ومنها :
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وكـــمــا رأيـنا فـــإن بناء بعـــد الذي بـاألربع يحـــتـــاج إلى تكرار أحـــد األبعـــاد
اللحنية، علـى أنه ال سبيل إلى تكرار بعـد البقيـة، وإنما السبـيل إلى تكرار الطنيني
أو المـجنب، ومن تكرار أحـدهمـا تتـرتب سـتـة أجنـاس قويـة من ذي المـدتين، ثالثة

منها حادثة من تضعيف الطنيني هي :

 1 -  ط - ط - بقية : وهو جنس ذي المدتين المستقيم
 2 - بقية - ط - ط : وهو جنس ذي المدتين المنعكس

 3 - ط - ب - ط : وهو جنس ذي المدتين المنفصل

ثالثة أخرى حادثة من تضعيف المجنب هي :
 4 - مج - مج - ط: وهو جنس ذي المدتين المستقيم
 5 - ط - مج - مج : وهو جنس ذي المدتين المنعكس

 6 - مج - ط - مج : وهو جنس ذي المدتين المنفصل(22).
وسائر هذه األجناس السـتة تترتب من أربع نغمات حـاصلة من ثالثة أبعاد،
ويضاف إليهـا جنـس سابع يترتـب من أربعة أبعـاد محـصـورة بيـن خمس نغمـات
هـو - كـمـا رأينا - الجنس المـفـرد، وبه يكتـمل عـدد أقـسـام بعـد الذي باألربع من

السلم :
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 7 - مج - مج - مج - ب : ونغماته : أ - ج - هـ - ز - ح(23).
ولبـيـان هذه األجناس وضع األرمـوي جـدوال حـدد فـيـه أسـمـاءها وفق مـا هو
متداول بين أرباب الصناعة في عهده، كما حدد أبعادها وأنغامها. ونستخلص منه

فيما يلي األجناس السبعة :

وسيالحظ في ترتيب األبعاد اللحنية لهذه األجناس ما يلي: 

- أوال : أن بدء الجنـس بالطنيني يـسـتلزم إتمــامـه  بطنـيني وبقـيــة أو ببـقــيـة
وطنيني، أو بمجنبين.

- ثانـيـــا : أن بدء الجنـس بالمـــجـنب يســـتلـزم إتمـــامـــه بمـــجـنب وطنيـني، أو
بطنيني ومجنب، أو بمجنبين وبقية.

- ثالثا : أن بدء الجنس بالبقية يستلزم إتمامه بطنينيين ال غير.

ومثلما يقسم بعد الذي باألربع من بعد ذي الكل سبعة أقسام على النحو
الذي رأينا، فكذلـك يقـسم بعـد الذي بالخـمس من ذي الكل إلى اثني عـشـر قـسـمـا،

وذلك على النحو التالي :
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وســيــالحظ تـوارد النغــمــات الـثــالث (ح - يه - يح) في األقـــســام التــســـعــة
األولى، وغـيـاب إحـداهـا (يه) في األقـسـام الثـالثة الـبـاقـيـة، فـحـيـثـمــا وجـدت كـاملة

سميت النغمات الثوابت، وحيثما غابت نغمة (يه) سميت النغمات المتبدالت.

     هذه هي أوضاع األجناس اللحنية في طبقات األبعاد الوسطى.

     أمـا أوضـاع األجنـاس اللحنيـة في طبــقـات األبعـاد الكبـرى فــقـد عـرض
األرموي لبيانها في المقالة الرابعة من «الرسالة الشرفية»(24).

     يقــوم بُعْــدُ ذي الكل على طـبـقــتــين همــا بُعــدا ذي األربع األول والثــاني
وفاصلة هي الطنيني الباقي لتمامه.

     وتأتي هذه األقسام مرتبة على ثالثة أوجه : 

أ - الفاصلة، ثم الطبقة األولى، ثم الطبقة الثانية.

ب - الطبقتان األولى والثانية، ثم الفاصلة.
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ج - الطبقة األولى، ثم الفاصلة، ثم الطبقة الثانية.

ويشـتـمل ذو الـكل الثـاني - بدوره - على طبـقـتـين: ثـالثـة، ورابعـة، وعلى
فــاصلة، وبإضــافـة هذه األقــســام إلى نظيــراتهـا في ذي الـكل األول تتــرتب تسـعــة

أصناف تسلسل فيها األجناس اللحنية حسب الجدول التالي :

هذه هي أصـناف ترتيب الـطبــقــات األربع والفــاصـلتــين في بـعــدي ذي الكل
األثقل واألحد. ومن اجـتمـاع بعدي ذي األربع يلتئم «الجـمع الناقص»، ومداه سـتة
أبعاد، فـإذا أضيـفت إليه الفـاصلة التأم «الجمع الـتام األثقل»، ومداه سـبعـة أبعاد،
فإن أضيف إلى هـذا نظيره األحد كامال التـأم «الجمع الكامل»، ومداه أربعـة عشر

بعدا تحيط بها خمس عشرة نغمة هي قوام «بعدي ذي الكل مرتين»(26).

ويتـبــين مـمـا سـبـق أن السلم - عند األرمـوي - يتكون من ســبع عـشـرة
نغـمـة هي حـاصل مـجـمــوع األقـسـام التي تحـتـويهـا األبعـاد اللحـنيـة الثـالثة، وهي:
الطنيني - وأقـسامـه ثالثة - والمجنب - وفـيه قـسمـان - وبعد البـقية - وهو قـسم

واحد صغير غير مستقيم -. ونسوق لذلك مثالين :

- األول من الجمع المنفـصل بالجنس القوي المـستقيم، وقـوامه : ط - ط -
ط - ب - ط - ط - ب :
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الثاني من دور الراست، وقوامه: ط - مج - مج - ط - مج - مج - ط

وقـد أورد األرمـوي أسمـاء النغـمـات الخـمس عـشرة بـاللغـة العربيـة، وقـابلهـا
بمــرادفــاتهــا في اللغــة اليــونانيــة، وهو هنا يبــدو مــتــأثرا بالفــارابي، بل يكاد يـنقل
بالحرف عبارته بهـذا الخصوص، مؤكدا - بدوره - أن بعض نغمات «الجمع التام
األحد» (أي الديوان األعلى مـن الذي بالكل مرتين) تتبـدل أسمـاؤها تبعا الخـتالف
أوضـاع بعـد االنفـصـال فـيـه(27). وهكذا تحـمل نغـمـات الـطبـقـة الثـالثـة في «الجـمع
المنـفــصل» اسم «المنـفــصــالت» : األثقل، فــاألوسط، فــاألحــد، فـــإن كــان «الجــمع
مـتــصـال» ســمـيـت «بالمـتــصـالت» : األثـقل، فـاألوسط، فــاألحـد، انـطالقـا من مــوقع
«فــاصـلة الوسطى» فـي الجــمع الـمنفــصـل. وكــذلك يتـــبــدل اسم «حــادة الـحــادات»
الواقـعــة في نهـاية السلـم باسم «فـاصلة الحــادات» إذا احـتلت هذه األخـيــرة مـوقع

الطرف األحدّ من السلم.

ولعلنـا نالحظ كـيف ســار األرمـوي في بنائـه للسلم المــوسـيـقي عـلى نهج
النظام الفـيـثـاغوري في اسـتـخـدام الفـواصل الموسـيـقـيـة لتحـديد مـواضع دسـاتين
األصـابع وخاصـة منهـا أرباع وثالثة أرباع الصـوت، وكـيف تبنى أسلوب الفـارابي
في تسميـته للطنيني على أساس الطنبور الخـراساني بما يساوي بقيـتين وفاصلة،
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وكــذا في قـســمـتــه لذي الكل إلـى بعـدين مـن جنس ذي األربع وطنيـن، وبذلك فـهــو
يجمع إلى النزعة الميدانية التي تعكس ما كان أرباب الصناعة يسيرون عليه تأثره

بالفارابي، ومن خالله بالمنهج الفيثاغوري.
وقد رأى أحـد دارسي التراث الموسـيقى العـربي أن األرموي «استـخرج
أحـسن تطبـيـقات للـنظام الصـوتي الفـيثـاغـوري باسـتـخدامـه قلب األبعـاد ومـواضع
األصــابع لـألبعــاد المــتـــوسطة للجـنس الدياتونـي، منطلـقــا من مــوضع الـخــامــســة

المنقوصة الفيثاغورية في اتجاه المفاتيح»(28).

أأأأصصصصددددااااءءءء    ممممببببااااححححثثثث    ااااألألألألررررمممموووويييي    ففففيييي    ممممؤؤؤؤللللففففااااتتتت    ااااللللممممغغغغااااررررببببةةةة    ووووااااألألألألننننددددللللسسسسيييييييينننن

تعــددت الكتب التـي تتـردد فـي ثناياها أصــداء المــبـاحث الـمـوســيـقــيــة التي
أوردها األرموي في مؤلفاته سواء منها ما كتبه بالعربية أو بالفارسية.

وتتوزع أصحاب هذه الكتب مجموعتان :
1) شراح مؤلفات األرموي، وأكثر هؤالء شهرة :

- شـمس الديـن األكـفـاني (ت 749 هـ) صـاحب كـتـاب «إرشــاد القـاصـد إلى
أسنى المقاصد».

- عــــز الدين اآلمـلي (ت 1352/753) صــــاحب كــــتــــاب «نفــــائس الـفنـون في
عرائس العيون»، وهو بالفارسية.

- أبو الحــســيـن علي الحــســينـي الجــر جــاني (740-816 هـ/1339-1413م)
نزيل القاهرة حيث ألف كتابا برسم الوزير مبارك شاه الظاهري.

- مـحـمـد بن عـبـد الـحـمـيـد الالذقي (ت 900 هـ/1494 م) صـاحب «الرسـالة
الفتحية» و«زين األلحان في التأليف واألوزان». 
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- مــحــمـــد شــمس الدين الـصــيــداوي (ت 1505/911) صــاحب أرجــوزة في
األنغام قوامها 949 بيت.

- عبد القادر الصفدي (905 هـ) مؤلف رسالة في الموسيقى.
- عـبــد القـادر ابن غــيـبي المــراغي (754-838 هـ/1354-1434 م)، صـاحب

كتاب «مقاصد األلحان».
- فتح الله الشـرواني (كان حيـا عام 880 هـ/1475م)، وهو صاحب «رسالة

در علم الموسيقى».
- حـسن بن علي اليـزدي (من أهل القـرن الثـاني عـشر هــ الثامن عـشـر م)،

وهو صاحب كتاب «في فن األلحان» ألفه بالفارسية.
- قـاسم النجـاري من أهل القـرن الحادي عـشـر، وله كتـاب «كـشف األوتار»

باللغة الفارسية.
وقد اخـتلفت مقـاصد هؤالء، فكان فيـهم من توخى نقل مؤلفـات األرموي إلى
اللغـة الفارسـية، ومن قـصد إلى شـرحـها. على أننا نسـجل أن جل شراح األرمـوي
تناولوا كـتابه «األدوار» كعـبد القـادر ابن غيـبي، والصيـداوي الذي ضمن منظومـته
الرجـــزية أبيــاتـا اســتــعــرض فـــيــهــا األدوار اإلثـني عــشــر ورمـــز لهــا بقـــوله : «إن
عـزبحرعـزربح»، واآلوازات التي رمز لهـا بقـوله : «كن كشـمس». والمراد بالحـروف

األولى :
األلف لألصـفهان، والنـون للنوى، والعين للعـشاق، والزاي للزيرأفكنـد، والباء
للبـزرك، والحـاء للحـسيني، والـراء للرست، والعـين للعراق، والـزاي للزنكولة، والراء

للرَّهَاوي، والباء للبوسَلِك، والحاء للحجازي.
أمـا مجـموعـة الحروف الثـانيـة فيـراد بها : الكاف لـلكَوَشْت، والنون للنورُوز،

والكاف للكردانيا، والشين للشهْناز، والميم للماية، والسين للسَلْمَك.
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2) أمـا المـجـمـوعـة الثـانـيـة فـتـتكون من مـؤلفـين اطلـعـوا على كـتب األرمـوي،
وانتـفـعـوا بمـا فـيـهـا، وتصـرفـوا في ذلك، فكانـوا يقـرون مـا ذهب إليـه آنا ويذهبـون
على غـير طريقـته آنا آخر. وقـد حفلت كـتب هؤالء بزيادات ضـافية فـي عدد األدوار
واآلوازات واألوزان، وجـاءت بتعـريفات مـغايرة لمـا ذكـره كتـعريف الصـوت والنغم،
كـمــا جـاءت بمـعـارف غــيـر واردة - بالمـرة - في مـبــاحـثـه، إضـافـة إلى اســتـبـدال

مصطلحاته بأخرى. ومن أشهر هؤالء :
- صاحب كتاب «كنز التحف»، وهو كتاب بالفارسية لمؤلف مجهول .

- صاحب كتاب «الميزان في علم األدوار والميزان»، وهو من رجال ق  8 هـ.
- عبـد القادر ابن غيـبي في كتـابه «مقاصـد األلحان» (754-838 هـ/-1434 

1354م).

عـلى أن أقـرب هـؤالء إلى األرمـوي هـو مـعـاصره قـطـب الديــن الشـيـرازي
(634-710هـ/1236-1310م) أبرز تالمــذة نصــيــر الدين الطـوسي. فــقـد ألف كــتــاب
"درة التـاج لغـرة الديبـاج" خص فـيـه علم المـوسـيـقى بفـصل هام في نحـو خـمـسـين
ورقـة ضمنهـا مـباحـثه الـموسـيقـيـة، وسلك فيـهـا نهج األرموي في الـشرح والتـحليل،

على أنه تميز بإضافاته الكثيرة وخاصة ما ناب موضوع اآلالت الموسيقية.
ونريد هنـا الوقـوف عـند علمــين من أعــالم المــغـرب واألندلـس كـان لمــبــاحث

األرموي أصداء في بعض مؤلفاتهما :
أولهـمـا : لسان الـدين بن الخطيب (715-776 هـ)، فـقـد ألف رسالة ضـمنهـا
كـتـابه «روضـة التـعـريف بـالحب الشـريف»(29). وفـيـهـا يتـحـدث عن «الـمناسـبـة بين

األلحان الموسيقية وبين النفوس».
ويعـتـبـر الـكتـاب من المـؤلفـات المــعـدودة في التـصـوف، صنفـه ابـن الخطيب
باقـتـراح من بعض األصـحـاب في مـعـارضـة "ديوان الصـبـابة" الذي أنشـأه األديب

أحمد بن أبي حَجَلَة التلمساني (725-776هـ) (30).
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استهل ابن الخطيب رسالـته باإلشارة إلى المناسبة بين األلحان الموسـيقية
وبيـن النفـــوس ذات ارتيـــاض الســـمع، وذهـب في تعـليل هذه الـمناســـبـــة إلى قـــول
الحكـمـاء بـالتناسب العــددي القــائم بـين نغــمــة وأخـرى، أو بيـن وتر وآخــر يخــتلف
وضعاهما على الدساتين، فوجدوا أن استساغة النفوس للنغمات راجع إلى طبيعة

األبعاد الفاصلة بينها.
ويُعـرف ابن الخطيب البعـد بمـا بين النغمـتيـن الحادات والثـقيـالت، ثم يرجع
سـائر األبعـاد إلى ثالثة أصناف: مـا كان مـنها في نسـبـة األضـعاف، أو في نـسبـة

الجزء، أو في نسبة األجزاء.
أ - فـأمـا نسـبـة الجزء فـنسبـة عـدد إلى عـدد بعـده كـاثنين إلى ثمـانيـة، وأمـا

نسبة ذي األصناف فعكس األولى كنسبة ستة عشر إلى أربعة.
ب - وأمـا نسـبـتـه األجـزاء فـهي كنسـبـة سـتـة إلى ثالثة عـشـر، فـإنهـا ليـست

بجزئها وال بعدها.
وجـميـع ما وقع من النـسب اللحنيّـة في نسبـة الجـزء أو في نسـبـة األضعـاف
من شأنهـا أن تالئم األذواق وتستسـيغهـا األسماع، فـتميل إلـيها الفطرة اإلنسـانية
والغريزة الحيوانية، وتألفها الطباع. وكل تفاضل يحدث بين األبعاد المستساغة ال

يخرج عن هاتين النسبتين. ومنها : 
- البـعـد المـسـمى بالذي باألربع، وهومـن نسـبة الـجزء، وهـو كل وثلث الكل،

كاألربعة إلى الثالثة ...4/3.
- الطنـين، وهو من نـســبــة الجـــزء، وهو كل وثمـن كل، نســبـــتــه ثمــانـيــة إلى

تسعة 9/8.

- البعـد الذي بالخمس، من نسـبة الجـزء، وهو كل ونصف كل ونسبـته نسـبة
اثنين إلى ثالثة : 3/2.
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- وإذا أضــيف البـعــد الذي باألربع إلـى البـعــد الذي بالخــمس كــان من ذلك
البعـدُ المسمى بالـذي بالكل، وهو أعظم األبعاد والجمـوع واالتفاقات الـلحنية، وهو

من نسبة ذي األضعاف، وهي نسبة كل ومثل كل.

وينتـقل ابن الخطيب إلى البـعد المـشتـمل على األبعـاد كلها، ويعني به الجـمع
الكامل أو الذي بالكل مرتين، فيـستعرض نغماته وفق نهج الفـارابي في «الموسيقى

الكبير»، ثم األرموي من بعده في «كتاب األدوار» و«الرسالة الشرفية». 

ينطلق ابن الخـطيب في بناء سلم «ذي الكل مـرتين» من «المـفـروضـة»، وهي
أثقل النغم. ويتلو المـفروضة مـبدأ «الذي باألربع»، ويسمـى رئيسة الرئيـسات - ثم
«الطنين» الذي هو نهاية «الذي بالخمس» - ويسمى «رئيسة األوساط» -، ثم «بعد

الذي باألربع» ثانية، فيكون نهاية الذي بالكل األول.

وال يفوت ابن الخطيب - هنا - التنبـيه إلـى أن هذه النغمـة تسـمى الوسطى
ألنها مـفروضـة بتوسط، فـتكون نهاية الذي بالكل األول، ومـبدأ الذي بالكل الـثاني،
وهم ينسقون بعد هذه الوسطى، فتليها الحادات، في منزل «رئيسة الرئيسات»، ثم

حادة المفترقات، ثم نهاية الحادات، وبها يتم الذي بالكل مرتين.

وأحسب أن آفة النسخ قـد أصابت هذه الفقرة فحولتـها عن الصواب، وهو :
وينسـقــون بعـدها، فـتـليـهـا، في منزل رئـيـسـة الرئيــسـات - (أي في مـقـابل رئـيـسـة
الرئـيــســـات من بعـــد ذي الكل األول) الـمــفـــتـــرقــات (أي المـنفـــصــالت)، ثم حـــادة

الحادات، وبها يتم الذي بالكل مرتين.

ومن جــهـة أخــرى ال يفـوت ابن الخـطيب التنبــيـه إلى أن «مــا زاد على نهــاية
الحـادات في اإلفراط، أو على المـفـروضة األولى في التـفـريط فخـارج عن مدركـات
السـمع المـسـتلذة في الجـنسـين، إذ لكل شيء مـقـدار يخـصـه، وجـمـيع مـا وقع في

هاتين النسبتين (أي الجزء والضعف) ملذوذ».
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ج - وأمـا نسـبـة األجـزاء فكل مـا وقع فـيـهـا من أبعـاد تنافـره القـوة الناطقـة
وتشمئز منه.

ونخـلص مــــمــــا ســــبـق إلى أن هنـاك توافــــقــــا بـين األرمــــوي وابن الـخطـيب
بخصـوص ما كان من األبعـاد من نسبة الجـزء أو الضعف، فـهي عند األول «أبعاد

متفقة»، وهي عند الثاني «ملذوذة».

ومن هنا يـقـوى لديـنا احـتــمـال أن يـكون ابن الخطيـب قـد اطلع عـلى «كـتــاب
األدوار» و«الرسـالة الشرفـية» لألرمـوي، وعلى كتـاب «الموسـيقى الكبـير» للفـارابي،
فإن كتب المشارقة سرعان ما كانت تشق طريقها إلى الديار المغربية واألندلسية،
ناهيك «بكتاب األغـاني» األصبهـاني، فقد أنفق الخلـيفة الحكم بن الناصـر في جلبه

إلى قرطبة المال الكثير.

وال مناص من القول - بعد هذا - بأن ابن الخطيب - وهو يمتح معارفه من
المـصـادر الشـرقـيـة - كـان يرسم واقع النظرية المـوسـيـقـيـة السـائدة في المـشـرق
على عـهـده، أكـثـر مـمـا يرسم واقع نظيـرتـهـا في المـغـرب واألندلس، ومن ثم جـاءت
مقالته حافلة بمصطلحات تمت إلى المعجم الموسيقى المشرقي، وهي مصطلحات
بعيدة - في مجـملها - عن مطابقـة المعـجم المغـربي األندلسي، كمـا جاءت لتـخدم
المـقـاصـد الـتي توخـاها في كـتـابه «روضــة التـعـريف بالحب الشــريف»، وهي بيـان
االنفعاالت التي تحركها األبعاد الموسيقية - مهما كانت طبيعتها - في النفوس.

ثاني العلمين : عـبد الرحمن بن عـبد القادر الفـاسي أحد شيـوخ العلم بفاس
في القرن الحادي عشر هـ.

فلقـد شكلت الموسـيقى أحد أهـم األغراض التي عنى بالنظر فـيهـا. وله فيـها
فـصول مـتعـددة ضمنهـا كـتابه المـوسوعي «األقنوم فـي مبـادئ العلوم»، وهو عبـارة
عن أراجـــيــز منـظومــة تـحــدث فـــيــهــا عـن مــائة وخـــمــســـين علـمــا من بـينهـــا : علم

الموسيقى، وعلم طب األلحان، وعلم ميزان الملحون، والنغم وطبائعها.
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ويهــمنا من هذا الـمنظومــات أرجـوزة «عـلم المــوسـيــقى» وقــوامـهــا 75 بيــتـا
تتمحور حـول اإليقاع، وتأليف األلحان، وكميـات وكيفيات النغم، والبعـد، وأقسامه،
وتضـعــيف األبعـاد وتصنيــفـهـا وتركـيـبــهـا، وطرح بعـضـهــا من بعض، وقـسـمــتـهـا،

واألبعاد الكبار المتفقة، واألبعاد الصغار، والجنس القوي، والجنس اللين.

وسـوف يتــوجـه النظــر - في البـدء - إلى مـوضــوع اإليقـاع، على أنـنا نـود
- قبل تنـاول أقاويل الفاسي بالتـحليل - اإلشارة إلى أن النظر في هذا المـوضوع
ظل مرتـبطا عند منظري الموسـيقى المـغربيـة بإيقاعـات الموسيـقى األندلسيـة التي
تضبط طرائق أداء الصنعات الغنائية والمعزوفات اآللية التي تمهد لها أو تتخللها،
وتتـحكم في أنسـاق حـركـاتـها الـثـالث:حـركـة التـصـدرة المـوسـعـة، وحـركـة القنطرة

المهزوزة، وحركة االنصرافات الحثيثة.

انطلق الناظرون في أدوار الموسيقى األندلسية اإليقاعية من معطيات يمكن
إرجـاعـها إلى قـاعـدة تعـتـمد اإليقـاع العـروضي وتسـتـفـيد من الـعالقـة القـائمـة بينه
وبين اإليـقــاع المــوســيــقي. وهي تعــتــبــر "التــفــعــيـلة" بأجــزائهــا (الســبـب، والوتد،
والفاصلة)، أسـاسا لبناء الدور اإليقـاعي، مثلما هي أسـاس لبناء البحـرالعروضي.
وهذه قناعـة ينقلهـا إلينا إبراهيم التـادلي يتصـرف(31) عن كـتاب «المـزهر في علوم
اللغة وأنواعـها»(32)، فيـقول : «أهل العروض مجـمعون على أنه ال فـرق بين صناعة
العـــروض وصـناعـــة اإليقـــاع (أي ضـــرب آالت األوتار ونـحـــوها كـــالعـــود والـرباب
والطار)، أي أن صناعـة اإليقـاع تقـسم الـزمـان بالنغم، وصناعـة العـروض تقـسـمـه

بالحروف المسموعة».

ولقـد تبنى دارسـو إيقـاعـات المـوسـيـقى األندلسـيـة التـصنيف العـربي القـديم
ألجناس اإليقاع مـتأثرين - مـباشرة أو غـير مبـاشرة - بأبحاث الكـندي والفارابي

وابن سينا وابن زيلة، واألرموي، وآخرين.



315 ااااألألألألررررمممموووويييي    رررراااائئئئدددد    ااااللللممممددددررررسسسسةةةة    ااااللللممممننننههههججججييييةةةة،،،،    ووووأأأأصصصصددددااااءءءء    ممممببببااااححححثثثثهههه    ااااللللممممووووسسسسييييققققييييةةةة............

المـــتـــســاوي مـنـــه فـــي األزمـــان،
مـــــــا ليـس يـمكـن به حـــــــيـث خــرج
وذا: ســريع الـهــزْج، حَــصِّلْ أمــره.
الـهــــــــزج، وهْـو فـي نـدائـه  لطـيـــف
يُسْــمَى : خــفــيــفــا لثــقــيـل الـهـزَج.
وذا، واألول لــــــديـــهــــــمُ قـــــــلـــيــــــل.

.... منــه مُــوصَّـل. وذا قــســـمـان :
والـمـــــتـــــفــــــاضل. واألول : الـهــزج
مـن بــيـن كـل نـقـــــــــــــرتــيـن  نـقــــــره
ومُـــمـكن الـنقـــرة : سَــمِّ بخــــفـــيــف
فـــــــــإن يـكُ اإلمـكـان بـاثـنـيـن يـجـــي
ومــــمـكن الـثــــالث : سَــمِّ بالثـــــقــيل

وكـان من نتـائج ذلك أن مــبـاحـثـهم جـاءت مـحـملة بالمـصطلـحـات والمـفـاهيم
العـروضيـة الشـرقـية، وخـاصـة منهـا أجزاء «التـفـعـيلة» والحـروف الرامزة لنقـراتهـا
وحركـاتها وسكناتها، كـما جاءت لتؤكـد قوة تأثر المغـاربة بأقاويل المشـارقة. ومن
أشهر هؤالء محمد بن الحسين الحايك في مقدمة مجموعه الذي ضم المستعمالت

الغنائية للموسيقى األندلسية، وإبراهيم التادلي، وعبد الرحمن الفاسي.

على أن العالمـة الموسوعي عـبد الرحمن الفـاسي كان أكثـر هؤالء إيغاال في
تبني النظرية الشـرقيـة ومصطلحـاتها، حـتى لكأنمـا كان القـصد عنده التـدليل على
المفـاهيم النظرية المجـردة أكثر من الرغـبة في التعـريف بخصوصـيات الموسـيقى

المغربية األندلسية منها بصفة خاصة.

وننظر اآلن إلى ما أنشأ في منظومته حول زمان اإليقاع حيث يقول :

وسنرى - فيـما يلي - إلى أي حد تـتشابه أقـاويل عبـد الرحمن الفـاسي مع
أقاويل األرموي.

يقـسم الـفـاسي اإليقـاع قــسـمـين : مـوصـل، ومـفـصل، وهو في هـذه األبيـات
يسمي الموصل هزجا، ويقسمه إلى أربعة أصناف :

- الصنف األول : سـريع الهزج، وهو مـا ال يمكن تقـسيـمـه بحيث تخـرج فيـه
نقـرة بين كل نقرتين. وهذا مـا عناه األرموي إذ يقـول : «والموصل إن كـان بين كل
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مـن بـعــــــــضــــــــهــن بـزمــــــــان أطـول
أزمـــــانه، وذا الزمـــــان : الـفــــاصـلة

ثـم المـــــــفـــــــصـل الــذي تـنـفـــــــصــل
من كـل مــــا يقع فــي المــــتــــتــــاليــــة

نقــرتين منهــا زمــان ال يمكن انقــســامـه، أي ال يـمكن أن تقع بيـن كل نقــرتين منهــا
نقرة... فإن الشيخ أبا نصر يسميه سريع الهزج.. وهذا الزمان أسميه زمان (أ)».

- الصنف الثاني : خفيف الهزج، وهو مـا يمكن إحداث نقرة بين كل نقرتين
منه. ويقـابل هذا القـول ما قـاله األرمـوي : «وإن كانت األزمنة المـتـساوية المـتـتاليـة

ضعف زمان (أ) فإنه يسميه خفيف الهزج... وهذا الزمان أسميه زمان (ب)». 

- الصنف الثـالـث : خـفـيف ثقـيل الهـزج، وهو مـا يمكن إحـداث نـقـرتين بين
كل نقـــرتين منـه. ويقــابل هذا قـــول األرمــوي : «وإن كــانت األزمـنة مــمــا يـمكن أن
تتخللها نقرتان فإنه يسميه خفيف ثقيل الهزج... وهذا الزمان أسميه زمان (ج)».

- الصنف الرابع : ثقـيل الهـزج، وهو مـا يمكن إحـداث ثالث نقـرات بين كل
نقـرتين منه، ويقـابل هذا قـول األرمـوي : «وإن كان بين كـل نقرتيـن نقرتيـن مسـاغ

لثالث نقرات فإنه يسميه ثقيل الهزج... وهذا الزمان أسميه زمان (د)» (33)

وأما اإليقاع المفصل فقد أنشأ فيه عبد الرحمن الفاسي قوله :

وهو يعنـي أن اإليقـاع المــفـصل هـو الذي تنفـصـل فـيــه أزمنتـه بعــضـهــا من
بعض بزمــان أطول من كل مــا يقع في الحــركـة المــتـتـالـيـة. ويبــين مـعنى «الـزمـان

األطول» فيقول : وهذا «الزمان هو الفاصلة».

ثم يستأنف الفاسي، فيقول في بيان أقسام اإليقاع المفصل : 

ثــــم الـمـفـصــــل لــــه قـســمـــــــان

وهذان القسمان هما : المتساوي في األزمان، والمتفاضل.
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ويبدأ ببيان األول فيقسمه إلى أقسام قائال :

                          فالمتساوي منـه في  األزمان :               

1) مـا يـتـوالـى نقرتـــان مـرتـيـــــن   فيه. وذا األولَ يُسمى دون مَيْن

ومعناه : المفصل األول هو أن تتوالى نقرتان نقرتان، وبين كل من النقرتين
زمـان أطول، أي فـاصلة. ويقـابله قـول األرمـوي : .. وأمـا اإليقـاع المـفـصل (فـهـو)

جملة نقرات بينها أزمنة متفاضلة، وهي على أقسام :

- منها أن تتوالى نقرتان نقرتان، وبين كل زوج منها زمان أطول.

ويـسـتـأنــــــف الفـاســـي قـائـــــال :

2) ومـــا ثــالثـــا فـثـالثـا: ثـانــي. 

ومـعنـاه: المـفـصـل الثـاني هو الذي تـتـوالى فـيــه ثالث نقـرات مــرتين بينهــمـا
فـاصـلة. ويقـابل هـذا عند األرمـوي قــوله : «ومنهـا مــا تتـوالـى ثالثا يفـصـل بين كل

ثالثة ثالثة منها زمان أطول» :

ثم تتوالى أقسام المفصل إلى غاية المفصل الثامن عند الفاسي، فيقول :

كـذا إلى الثامـن في الثمان.                      

ومعناه : وهكذا إلى المفصل المتساوي المؤلف من ثمانية أزمنة.

أما األرموي فـيقف عند المفـصل الثالث، وهو «ما تتوالى أربعـا أربعا، وبين
األربع واألربع زمان أطول».

ويعود الفاسي ليضيف قائال :

ثم من األول 1) ما ال ينقسـم           بنقـرة زمانُـه فيمـا عُلِـم
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وذا سريعه.

ويُفسـر هذا قول األرمـوي: "ثم المفصل األول إن كـانت األزمنة التي بين كل
نقرتين نقرتين منها في األزمنة التي ال تنقسم... فـإنه (أي الفارابي) يسميه سريع

المفصل األول... 

ثم يضيف الفاسي :

... 2) ومـــــا يـمـكــــــن أن          تأتي به النقرة بين النقرتيـن 

وهـو خـفـيـفـــه.

ويقابل هذا قول األرموي :

"وإن كانت بين أزمنة (ب) فإنه يسميه خفيف المفصل األول".

يقول الفاسي :

... 3) وحــيــث نــقــرتـــان          بينهما أمكنتــا عنـد البيـــان

فهو الخفيف لثقيله.

ومـعنـاه : القـسم الثــالث هو خـفــيف ثقـيل المــفـصل األول، وهو مــا أمكن أن
تأتي فـيه نقـرتان مرتيـن بينهمـا فاصلة، وهـذا ما عناه األرمـوي بقوله : «وإن كـانت

من أزمنة (ج) فإنه يسميه خفيف ثقيل المفصل».

ثم يقول الفاسي :

                   4) وذا،           وما تــال فقـط بــه قد أخــذا.

ويقـول األرمــوي في القـسم الـرابع : «وإن كـانت من أزمنـة (د) فـإنه يسـمــيـه
ثقيل المفصل األول».
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الـمــــــــــــتـــــــــــــوالـي، وســـواه اثــنـــان
مــن الــزمـــــــــــــــــانــيــن لــديــه أعـظـــــم
ثــالث نـــقـــــــــــــــــــــــرات ولـــــن يــنــــــاال
أقــــســـام مــــا قــــدِّم فـــيــــه يُـحـــتَــذَى
كــــــذاك في األقــــــســـــام والـتـــــوسـمِ
كـــــــــأربـع تُـســـــــــمـى الربـاعـــــــــيـــات
إال بـمــــا عــلـــى الــثــــــــــــــالثـيــــــــــــــات

والـمــــــتـــــــفـــــــاضـل لذي  األزمـــــــان
والـمــــــتـــــــوالـي منـه مــــــا الـمًـــــــقــدَّم
أو أصــــــــــــــغـــــــــــــر، وذَابِــهِ  تَـوالــــى
مــــــــــســـــــــــاغ شـيء بـيـنـهـن، وكـــذا
وذو الـزمـــــــان األعـظـم الـمـــــــقــــــــدم
والـــكــل يُـــنـــســب إلـــى الـــنـــقــــــرات
ولـيس غــــــيـــــــر المــــــتـــــــوالي يـاتــي

لـم تـنـقـــــــــســـم بـنـقـــرة، والـثـــــــــانـي
تــمـكــن نــقــــــــــــــــرة بـه: ثــالــث ذيــــن
ورابـع الثـــــالث، فـــــاحـكم بـالعَـــــمَـل

مــــــــــا بـيـن نـقـــــــــــرتـيـن مـن أزمـــان
خــــفــــيــــفــــه، مــــا بـين كل نـقــــرتيــن
ومــــمكـن النقــــرتيـن: خــــفـــة الـثــــقل

ونشـيـر هنا إلى أن إحـدى نسخ األقنوم تحـوي ثالثة أبيـات نعـتـقـد أنهـا تزيد
في بيان تقسيمه للفصل األول، ونصها :

  

ويبـدو أول هذه األبيــات وكـأنه تتـمـة لكالم ســابق له تقـدير مـضـمــونه: سـريع
المفصل األول هو...

وينـتــــقل الـفــــاسي إلى الـقــــسم الـثــــاني من اإليـقــــاع المــــفــــصـل، - وهو
المتفاضل. فيـأتي بجملة من األبيات نكتفي - فيما يلي - بإيرادها، تاركين للقارئ

أمر مقابلة مضامينها بما جاء في الرسالة الشرفية.

     

هذه مـخــتـارات من منظومــة الفـاسي، سـقــتـهـا هنا لـلتـدليل على مــدى تأثر
مـباحـثـه بأقـاويل األرموي، وحـسـبنا - بعد هذا - أن نشـير إلى وجـود نسـختـين
من «الرسـالة الشرفـيـة» في الخزانة الملكـية بالرباط، نعـتـقد جـازمين أن الفـاسي
اطلع عليـهمـا واستـفاد منهـما. إحـداهمـا كتـبت بخط مشـرقي في محـرم 785 هـ،
ولم يرد ذكــرها ضــمن النسخ الـتي اطلع عليــهــا البــاحث العــراقي الحــاج هاشم



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل320

الرجب أو التـي اعـتــمـدها في شــرحـه وتـحـقــيـقــه للكتـاب، ولـعلهـا أن تـكون ثاني
نسـخـة مكتـوبة بعـد نسـخـة مكتـبـة برلين الـغـربيـة التي يرجع تاريخ كـتـابتـهـا إلى

سنة 674 هـ/1276م (34).

ااااللللممممصصصصططططللللححححااااتتتت    ااااللللممممووووسسسسييييققققييييةةةة    ااااللللووووااااررررددددةةةة    ففففيييي    ااااللللببببححححثثثث

ااااألألألألللللــــفففف

أرغن : آلة موسيقية

اآلوازات :ج آوازة : هي الفـصــول األربعـة التي تشـكل المـقـامــات وهي عند
األرموي ستة. 

األوزان : ج الوزن : مـــجــمـــوع الضـــربات التي تـشكل هـيــئـــات اإليقــاعـــات
األصول، وأولها الضربة القوية.

اآللة : الموسيقى األندلسية المغربية.

أصفهان : من أدوار الموسيقى العربية.

اإليقـاع : أحـد عناصـر اللغـة المـوسـيـقـيـة، وهو بـمـثابـة الهـيكل من الجـسـد،
عمدته الوزن، وأدواته آالت النقر.

ااااللللببببــــااااءءءء

البعد : مسافة صوتية بين نغمتين مختلفتين في الحدة والثقل
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البـــعــد األعظم : ج الـعظمى. يراد بـهــا بعـــد الذي بالكل مـــرتين وبعـــد الذي
بالكل والخمس وبعد الذي بالكل واألربع وبعد الذي بالكل.

البـــــعــــد األوسط : ج الوسـطى. ويـراد بهــــا بـعــــد الذي بـاألربع وبعـــــد الذي
بالخمس.

البعد الصغير : ج الصغار. ويراد بها ما دون األبعاد الوسطى.

البعد اللحني : ج األبعاد اللحنية. األبعاد الصغار.

البم : أول أوتار العود من األعلى.

البنصر : ضرب الوتر عفقا بالبنصر.

بوسليك : من األدوار الموسيقية.

بياتي : من األدوار الموسيقية.

البقية : أصغر األبعاد اللحنية (243/256).

البعد اللحني األعظم : (أ - د).

البعد اللحني األوسط : (أ - ح).

البعد اللحني األصغر : (أ - ب).

ااااللللتتتتــــااااءءءء

التصدرة : أولى حركات الميزان، وهي موسعة.

التفعيلة : وحدة البحر العروضي.
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ااااللللثثثثــــااااءءءء

ثقيلة الرئيسات : ثانية النغمات الخمس عشرة في سلم األرموي.

ثقــيلـة األوســاط الرئيــســات : خــامــســة الـنغــمــات الخــمس عــشــرة فـي سلم
األرموي من الجمع المنفصل.

ثقيلة المنفصالت : النغمة العاشرة في سلم األرموي.

ثقيلة الحادات : النغمة الثالث عشرة في سلم األرموي.

ثقيلة االتصال : النغمة الثانية عشرة في سلم األرموي من الجمع المتصل.

ثقيل الهزج : من أوزان الموسيقى.

ثقيل المفصل األول : من أوزان الموسيقى.

اللللححححــــااااءءءء

الحروف البسيطة : أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح.

الحـروف المـركبـة : الحـروف األبجـدية الثـمانيـة مـضـافة إلى حـرف اليـاء، أو
الكاف، أو الالم.

حادة الرئيسات : رابعة النغمات الخمس عشرة في سلم األرموي.

حادة األوساط : سابعة النغمات الخمس عشرة في سلم األرموي.

حادة المنفصالت : النغمة الثانية عشرة في سلم األرموي.

حادة الحادات : النغمة الخامس عشرة في سلم األرموي.
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حادة االتصال : النغمة الرابع عشرة في سلم األرموي.

الحسين : من األدوار الموسيقية.

ااااللللخخخخــــااااءءءء

الخنصر : ضرب الوتر عفقا بالخنصر.

خفيف الهزج : من األوزان الموسيقية.

خفيف ثقيل الهزج : من األوزان الموسيقية.

خفيف المفصل األول : من األوزان الموسيقية.

خفيف ثقيل المفصل : من األوزان الموسيقية.

ااااللللججججييييــــمممم

الجنس اللحني : ج. األجناس اللحنية: ما دون األبعاد الوسطى.

الجنس اللين : أن يكون أحد األبعاد اللحنية الثالثـة أعظم نسبة من مجموع
البعدين الباقيين.

الجنس الراسم : أول أصناف الجنس اللين.

الجنس اللوني : ثاني أصناف الجنس اللين.

الجنـس القــوي : أال يكون أحــد األبعــاد اللحنيــة أعظـم نســبـة مـن مـجــمــوع
الباقيين.

الجنـس المــفــرد : مــا كـان مـن بعــد الذي باألربع الذي يـحــتــوي على أربعــة
أبعاد محصورة بين خمس نغمات.
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الجنس ذو التضعيف : رابع األجناس القوية.

الجنس ذو المـدتيـن المـسـتـقـيم : بعـد رابعـة قـوامـهـا طنيني فطنـيني فنصف
طنيني.  

الجنس ذو المدتين المنعكس : رابعة قوامها نصف طنيني يتلوه طنينيان.

الجنس ذو المـدتين الـمنفـصل : رابعـة قـوامـهـا طنينيـان، يتـوسطهـمـا نصف
طنيني. 

الجـمـع الناقص : سـبع نغــمـات تحـيـط بسـتـة أبعــاد هي مـجـمــوع بعـدي ذي
األربع متصلين.

الجـمـع التـام : ثمــاني نغـمــات تحـيط بســبـعـة أبعــاد هي قـوام بعــد ذي الكل
األثقل من ذي الكل مرتين.

الجمع التـام األحد : ثماني نغمـات تحيط بسبـعة أبعاد هي قوام البـعد الذي
بالكل األَحَدِ من ذي الكل مرتين.

الجـمع الكامل : خـمس عشـرة نغـمة تحـيط بأربعـة عشـر بعـدا هي قوام بعـد
ذي الكل مرتين.

الجمع المنفصل : بعد ذي الكل مرتين الذي تتوسطه الفاصلتان.

الجمع المتصل : بعد ذي الكل مرتين الذي تتوسطه طبقتان.

ااااللللــــدددداااالللل

الدستان : موضع أصابع اليد على العود.

الدائرة :  اجــتـمــاع أقــسـام بعــد ذي األربع (7) وأقـســام ذي الجنس (12).
وحصيلة أقسامها 19 نغما تحيط بـ 17 بعدا هي عدد درجات سلم األرموي.
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الدور : المصطلح الذي وضعه األرموي بديال لألصبع فيما يدل على المقام.
ااااللللــــررررااااءءءء

الراست : من األدوار الموسيقية.
راست مرصع : من األدوار الموسيقية.
راست رهاوي : من األدوار الموسيقية.
راست بزرك : من األدوار الموسيقية.

الرهاوى : من األدوار الموسيقية.
الرباب : آلة وترية.

ااااللللــــززززاااايييي
الزير : الوتر األول من أسفل العود

الزير الثاني : وتر حاد أضافه الكندي إلى أوتار العود األربعة.
الزيرأفكند : من األدوار الموسيقية.

الزنكولة : من األدوار الموسيقية.
زمان أ : نقرة إيقاعية.

زمان ب : نقرة إيقاعية.

زمان ج : نقرة إيقاعية.
زمان د  : نقرة إيقاعية.
الزائد : دستان الزائد.
زمان أطول : الفاصلة.
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ااااللللــــذذذذاااالللل

ذو األربع : البعد الذي يحـتوي على أربع نغمات محصـورة بينها ثالثة أبعاد
ونسبته 3/4.

ذو الخـمـس : بعـد يحــتـوي على خـمـس نغـمـات مــحـصـورة بيـنهـا أربعــة أبعـاد
ونسبته 2/3.

ذو الكل : الديوان الموسيقي (أوكتاف).

ذو الكل األثقل : الديوان األسفل في بعد الذي بالكل مرتين.

ذو الكل األحد : الديوان األعلى في بعد الذي بالكل مرتين.

ذو الكل واألربع : ديوان ورابعة.

ذو الكل والخمس : ديوان وخامسة.

ذو الكل مرتين : ديوانان (أوكتافان).

ذو المدتين : بعد الذي باألربع المستوي (طنينيان ونصف طنيني).

ااااللللططططــــااااءءءء

الطبقات : أبعاد ذي األربع في بعد الذي بالكل مرتين.

الطبقة األولى : بعد ذي األربع األول في الذي بالكل مرتين.

الطبقة الثانية : بعد ذي األربع الثاني في الذي بالكل مرتين.

الطبقة الثالثة : بعد ذي األربع الثالث في الذي بالكل مرتين.

الطبقة الرابعة : بعد ذي األربع الرابع في الذي بالكل مرتين.
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الطنيني : البعد اللحني األعظم (8/9).

الطبوع : ما يقابل المقامات الشرقية في الموسيقى األندلسية المغربية.

الطار : آلة إيقاع.

ااااللللككككــــاااافففف

الكوشت : من األدوار الموسيقية.

الكردانيا : من األدوار الموسيقية.

الكردي : من األدوار الموسيقية.

ااااللللــــالالالالمممم

الذي بالكل مرتين : أوكتافان.

الذي بالكل مرتين : أوكتاف.

الذي الخمس : بعد الخامسة.

الذي باألربع : بعد الرابعة.

ااااللللممممييييــــمممم

المـــجنب : مــا بـين الطنـيني والبـــقــيـــة. ونســبـــتــه 9/10، وهو البـــعــد اللـحني
األوسط.

المثلث : ثاني أوتار العود من األعلى.

المثنى : ثالث أوتار العود من األعلى.
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مجنب السبابة : ميل السبابة إلى الثقل.

المفروضة : أولى النغمات الخمس عشرة في سلم األرموي.

منفصلة الحادات : النغمة الخامس عشرة في سلم األرموي.

المنفصل األحد : الجنسان إذا كان نصفا الطنيني في طرفيهما األحد ين.

المنفصل األثقل : الجنسان إذا كان نصفا الطنيني في طرفيهما األسفلين.

المنفصل المتصل : أن يكون نصفا الطنيني في الطرف األسفل من الجنس
األول، ونظيره في الطرف األحد من الجنس الثاني. 

المفـصل األول 2-3-4 - جملـة نقرات متـساوية يفـصل بينها زمـان أطول هو
الفاصلة.

المـــوصل : أول صـنفي اإليـقــاع، وهـو الهـــزج عند عـــبـــد الرحـــمـن الفـــاسي
صاحب األقنوم.                        

 المهزوز : اإليقاع المتوسط الحركة.

المزامير : عموم آالت النفخ.

المتفاضل : إيقاع الموصل عندما تتفاضل نقراته.  

مطلق الوتر: ضرب الوتر عاريا من العفق.

ااااللللننننــــوووونننن

النغـمـات الثوابت : هي نـغمـات (ح - يه - يح) في األقـسـام التسـعـة األولى
من أجناس بعد ذي الخمس.
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النغــمــات الـمــتــبــدالت : نغــمــات األقــســام الثــالثة األخــيــرة مـن أجناس ذي
الخمس، سميت كذلك لخلوها من نغمة (يه).

نسبة ضعف الضعف : البعد الذي بالكل مرتين (3/4).

نسبة الثالثة األضعاف : البعد الذي بالكل والخمسة (3/1).

نسبة الضعف والثلثين : البعد الذي بالكل واألربع (9/8).

نسبة الضعف والثلثين : البعد الذي بالكل (2/1).

نسبة المثل والنصف : البعد الذي بالخمس (3/2).

نسبة كل ونصف كل : البعد الذي بالخمس (3/2).

نسبة المثل والثلث : البعد الذي باألربع (4/3).

نسبة كل وثلث كل : البعد الذي باألربع (4/3).

نسبة الزائد ثلثا : البعد الذي باألربع (4/3).

نسبة كل وربع كل : بعد الثالثة الكبرى (5/4).

نسبة الزائد ربعا : بعد الثالثة الكبرى (5/4).

نسبة المثل والثمن : البعد الطنيني (9/8).

نسبة كل وثمن كل : البعد الطنيني (9/8).

نسبة الزائد جزء من ثمانية: البعد الطنيني (9/8).

نسبة كل وتسع كل : (9/1).



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببنننن    ععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل330

نسبة كل وخمس كل : طنيني وربع (6/5).

نسبة كل وسدس كل : طنيني ونصف (7/6).

النغمة : م : نغمات - أنغام.

النغمات الحادات : النغمات العالية.

النغمات الثقيالت : النغمات المنخفضة.

النقرة : الضربة الواحدة من الوزن.

النوى : من األدوار الموسيقية.

النوروز : من األدوار الموسيقية. 

النهاوند : من األدوار الموسيقية.  

نغمة االنفصال : الفاصلة.

ااااللللصصصصاااادددد

الصنعة : المقطوعة المغناة في مستعمالت الموسيقى األندلسية المغربية.

الصبا : من األدوار الموسيقية. 

ااااللللععععييييــــنننن

العود : آلة وترية.

العشاق : من األدوار الموسيقية.

العراق : من األدوار الموسيقية.

العجم : من األدوار الموسيقية.
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ااااللللففففــــااااءءءء

الفاصلة : الطنيني الفاصل بين رابعتي الديوان.

الفضلة : البقية (نصف الطنيني).

الفاصلة : إحدى أجزاء التفعيلة.

فاصلة الوسطى : تاسعة النغمات الخمس عشرة في سلم األرموي.

ااااللللققققــــاااافففف

القانون : آلة وترية.

القنطرة : إحدى حركات الميزان في الموسيقى األندلسية المغربية.

ااااللللــــووووااااوووو

واسطة الرئيسات : ثالثة النغمات الخمس عشرة في سلم األرموي.

واسطة األوساط : سادسة النغمات الخمس عشرة في سلم األرموي.

واسطة الوسطى : ثامنة النغمات الخمس عشرة في سلم األرموي.

واسطة المنفصالت : النغمة الحادية عشرة في سلم األرموي.

واسطة الحادات : النغمة الرابع عشرة في سلم األرموي.

واسطة االتصال : النغمة الثالث عشرة في سلم األرموي.

الوسطيات : مـواضع ثالثة بين السبـابة والبنصر، وهي : الوسطى القـديمة،
- وسطى الفرس - وسطى زلزل.
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الوتد : أحد أجزاء التفعيلة.

    ااااللللممممصصصصااااددددرررر    ووووااااللللممممررررااااججججعععع

ـ ابن أبي أصيبعة : «عيون األنباء في طبقات األطباء» مج 2.

 ـ األرمــوي. صـــفي الدين عـــبــد المـــؤمن : «الرســـالة الشــرفـــيــة في الـنسب
التأليفية» تح هاشم الرجب. منش وزارة الثقافة واإلعالم. العراق 1982.

 - «األدوار». تح هاشم الرجب 1980.
ـ التادلي إبراهيم : «أغاني السقا ومغاني الموسيقى» مخ خ ع. د 109.

ـ ابن حجر العسقالني : «الدرر الكامنة في أعـيان المائة الثامنة». تح محمد
سيد جاد الحق. مط المدني 1385هـ 1966م القاهرة.

- ابن الخـطيب. لســان الـدين : «روضــة التــعــريـف بالحب الشـــريف». تح د
محمد الكتاني ج 1 دار الثقافة  - الدار البيضاء.

- ابن خلدون عـبـد الرحـمن : «التـعـريف بابـن خلدون». تح مـحـمـد بن تاويت
الطنجي. الهيئة العامة لقصور الثقافة. سلسلة الذخائر. 100 يوليوز 2003. 

 - الطوسـي. نصــيــر الـدين : ـ «رســالة فـي علم المـــوســيــقى». تـح د زكــريا
يوسف. دار العلم - القاهرة 1964. 

ـ فـــصل فـي بيـــان أقـــســـام الحكـمـــة على ســـبـــيل اإليـجـــاز. مخ بدار الكـتب
المصرية رقم 452 حكمة وفلسفة. 

ـ «شـرح اإلشـارات والتنبـيـهـات» البـن سـينا. القـسـمـان 2 و3 تح د سليـمـان
دنيا - دار المعارف مصر. ذخائر العرب 22-1958.
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 - السـيوطي : «المـزهر في علوم اللغـة وأنواعهـا». شرح وتصـحيح جـماعـة.
ج 2 دار إحياء الكتب العربية.

- شلبي أوليا: «قصص الرحالت».

- شــابرييــه جــان كلود : كــراســة بعنوان «عـلم المــوســيـقـى» تعــريب توفــيق
كرباج.

- العمري. أحمد بن فضل الله : «مسالك األبصار في ممالك األمصار».

- الفــارابي : «كــتــاب المــوســيــقـى الكبــيــر». تح وشــرح غطاس عــبــد الـملك
خشبة. دار الكاتب العربي للطباعة والنشر- القاهرة.

- فارمـر : «تاريخ الموسيـقى العربية». ترجـمة د حسـين نصار. دار الثقـافة
العامة. دار الطباعة الحديثة 1375هـ 1956م 

- المقري. أحمد بن شهاب : «نفح الطيب». ج 2 ط ليدن. 

ااااللللههههووووااااممممشششش    
1) العمري : «مسالك األبصار»، ص : 572.

2) ابن أبي أصيبعة، ج 2، ص : 62-52.
3) المقري : «نفح الطيب»، ج 2، ط. ليدن، ص : 125.

4) «تاريخ الموسيقى العربية»، ص : 267.
5) مخ، بدار الكتب المصرية ضمن مجموع رقم 452 حكمة وفلسفة.

6) «الرسالة الشرفية في النسب التأليفية»، تحق د. هـ. ر. منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، العراق، ص : 49.
7) «رسالة في الموسيقي»، تحق زكريا يوسف، دار الفكر، القاهرة، ص :  14-13 .

8) «الرسالة الشرفية»، ص : 50.
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9) «رسالة في الموسيقى»، ص : 14، وهي نسبة الثالثة الكبرى.
10) «الرسالة الشرفية»، ص : 52.

11) «رسالة في الموسيقى»، ص : 13.
12) «الرسالة الشرفية»، ص: 41.

13) «رسالة في الموسيقى»، ص: 14.
14) ج 2، ص: 826-824.

15) أوليا شلبي، ص : 1- 2 -237.
16) ابن حجر العسقالني: «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»، تحق محمد سعيد جاد الحق، مط المدني

1385/1966، القاهرة، ص: 108.
17) «كتاب الموسيقي الكبير»، ص:  340-399.

18) تحق د. هاشم الرجب، ص:  53-45.
19) تحق د. هاشم الرجب، ص:  147-141.

20) «الرسالة الشرفية»، ص: 141.
21) عالمة (-) تدل على أن الدرجة منخفضة بكوما. 
22) المقالة الرابعة، ص :  148 - «الرسالة الشرفية».
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