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لألسباب أهمية خاصة األمازيغي ــالمي اإلس ــي احلوار يكتس
اآلتية:

اتمع ــات من مكون ــتقلني مس مكونني بني ــوار ح ــه ألن أوال:
ــة احلرك ــا متثلهم ــني مكون ــرب، املغ ــي ف ــي والسياس ــي املدن
ــالمية اإلس واحلركة بتنظيماتها، اجلمعوية األمازيغية الثقافية
خطابات عن كل منهما ــي ف يعبران كانا وإن وهما ــا، بتنظيماته
مع وتفاعلها ــة حرك لكل ــي التطور الداخل ــا يفرضه ــددة، متع
اخلطابات ــذه ه أن إال ــتجدة، املس ــع والوقائ ــل ــف العوام مختل
ــترك واحد تش مصب عند النهاية ــي ف تلتقي ــا، داخلي ــددة املتع
وقيم ومبادىء ــدة، أهداف موح ــن ع لتعبر حركة كل ــل داخ فيه

السبل إليها. اختلفت مشتركة، وإن

ــوم عم ــي ف ــة اجلمعوي ــة األمازيغي ــة احلرك ــرت عب ــذا وهك
أهداف ــخصية عن والش واملنهجية اإلختالفات ــم رغ مكوناتها،
والثقافة واللغة الهوية لقضايا تعددية ــمولية ورؤية ش موحدة

اآلن ظل حتى الذي 1991 ميثاق أكادير في عنها ــرب، أعلنت باملغ
مشتركة. وطنية أرضية

اتلفة، بتنظيماتها ــا، جهته من ــالمية اإلس احلركة وعبرت
اإلسالمي واتمع ــالمية اإلس للدولة الشمولي ــروعها مش عن
ــا ووثائقها وصحافته ــالمي اإلس ــا ميثاقه ــالل خ ــن م ــل البدي
مالمح بتحديد ــدارس لل ــمح تس معطيات تقدم وهي وبياناتها،
اإلختالفات التنظيمية ــترك رغم مش إسالمي ــي سياس خطاب

والشخصية. واملنهجية

من جهة، ــلطة الس عن ــني املكون هذين ــتقالل إس ــبب وبس
أخرى، جهة ــة من التقليدي احلزبية ــية ــن التنظيمات السياس وع
ــي السياس قوى اتمع قبل من إرتياح حذر وعدم مثار ظال ــد فق
اإليدولوجية، ــا مرجعياته واملؤطرة داخل ــا له التابعة ــراف واألط
منوذجني يقدمان ــالمية واإلس األمازيغية احلركة ــى أن عل يدل مما
وميثالن ــمي، الرس الفكر منظومة في ــني" مدمج "غير ــني خلطاب
جاهدة وتسعى املؤسسة ترعاه مركز على متمردة هوامش بذلك

وتعميمه. ترسيخه الى

حركة ميثل ــالمي، واإلس األمازيغي اخلطاب من كال ألن ــا: ثاني
مسلحة إحداهما عن غيرها، متيزها وذات خصوصيات مؤجلة جد
العلوم ــوق حق ــي بجذوره ف ــارب ض ــم مفاهمي ــي معرف ــاد بعت
أي ،( واإلجتماع والسياسة والتاريخ اللغة علم (خاصة اإلنسانية
املغرب عرفها حتوالت وحتركها ــية، الفكرية والسياس احلداثة في
اخلريطة اللغوية ــكيل تش إعادة الى ــدة، أدت األصع جميع ــى عل
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جديدة ــتراتيجية إختيارات إس ــوء ض على املغرب ــة في والثقافي
ــتمد تس حركة والثانية تاريخه من قبل، عبر ــرب يعرفها املغ ــم ل
الفكر الديني ــن م هائل تراث من ــرى ومفاهيمها الكب ــا مبادئه
من أطروحاتها السياسية وتستلهم طويلة، مر قرون على تراكم
عصرنة عميقا بني تعارضا تعكس التي مكتظ بتناقضاته ــع واق

البنيات. متجذر وتقليد متثاقلة سطحية

العناصر أخطر ــن م عنصرين ــا متثالن مع احلركتني ألن ــا: ثالث
أو ــي، وطنيا السياس اإلجتماعي – للصراع خلفية ــكل تش التي
(الرابطة واإلثنية الدين بهما قضيتا نعني العاملي، الصعيد على
املغرب في تندرجان ــان اللت القضيتان وهما ــة)، اللغوي ــة الثقافي
الرسمي اخلطاب في ــواء فيها، س التي ميتنع البت احملرمات ضمن
بإستثمار ــتعمالهما إس يتم املواقف احلزبية، حيث في أو للدولة،
أو ــتهما مبناقش ــماح الس دون ــة حساس طاقات من تختزنانه ما

التفكير فيهما.

ــلوك والس التفكير منط هامش على ــمح يس احلوار هذا ولعل
خاصة البت، يرفض ما والبت في ــكوت عنه املس بإلثارة ــائد الس
ــف تنكش اإلبتذال، حد ــتهلكة املس البديهيات من ــد العدي وأن
الدقة ــن ع تكون ــا أبعد م ــورات تص ــن ع منها ــراب اإلقت ــر مبج
الدين بني ــة بالعالق ــك التي تتصل تل منها خاصة ــجام، واإلنس

العرق والثقافة. بني التاريخ والسياسة، أو بني أو واللغة،

القضايا هذه في أن البحث الى منذ البداية التنبيه بنا ويجدر
هذا ليس واسعة فكرية على مجاالت وحقول ينفتح ــابكة املتش

رغم يفرض أنه غير معطياتها، لتقصي ــب باإلطار املناس املؤلف
اإلعتبار: بعني أخذ مسألتني ذلك

من األمازيغية موقف اإلسالميني املمكن تناول غير من أنه - 1

ــروعهم ومش ــان، واإلنس للحياة ــمولي الش تصورهم إطار خارج
السياسي،. اتمعي

وبديهياته ــه بأسس موقفهم بعرض اإلكتفاء الميكن أنه - 2

حدوده إبراز دون ــي) الداخل منطقه (أي ــة واإليديولوجي ــة املعرفي
الى مرجعيتني: يجعلنا بحاجة ما عن تناقضاته، وهذا والكشف

تصورات ــص بفح ــمح ــالمي التي تس اإلس الفكر ــة مرجعي
كليا املغيبة النصوص الدينية ضوء وأقاويلهم على ــالميني اإلس

اللغوية. املسألة عن كتاباتهم في

ــاعد تس احلديثة التي والنصوص ــانية العلوم اإلنس مرجعية
املوجهة ــة والالدينية اخلفي ــة اإليديولوجي اآلليات ــير تفس ــى عل
انبنائه ــكل وش له، الناظمة املفاهيم ورصد اإلنتقائي خلطابهم

.( السياسة ومنتهاه (مبتداه "سياسي" محض كخطاب

املرجعيتني ــني هات اجلمع بني أن ــي ف اإلعتقاد ــي ينبغ ــس ولي
يكتسي املتوخاه، األهداف الى بالنظر إذ ــاغ، مستس غير تناقض
الى الوقت ــس نف ــي ــه يهدف ف ألن ــة خاصة، أهمي ــع اجلم ــذا ه
ــي السياس واملوقف ــي الدين ــراث الت بني ــة الفاصل ــوة اله ــراز إب
احلقيقية ــباب األس ــير تفس الى وكذا ــن، املعاصري ــالميني لإلس
مع ــجمني منس غير بالذات اللغوية ــألة املس في ــي جتعلهم الت
ــف والكش "اخلالص"، منطلقهم أنها يزعمون مرجعيتهم التي
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موضوع ــي ف ــت ليس التي احلقيقية، مرجعيتهم ــن ع ــي بالتال
مرجعية وإمنا هي ــالمية، إس دينية مرجعية األمازيغية بالتحديد
اللغة من موقفهم أجل إدراج من البد كان ولهذا ــة عربية. قومي
من ــة العامة اإليديولوجي ــم منظومته ــياق س في ــة األمازيغي
واملطلق، ــبي النس بني املرجعية ــة املوضوع البداي في ــرض أن نع
مفاهيم بني ــارض يثيرها التع ــئلة التي لألس ــنتعرض س وفيها
اإلختالف والتراث، احلداثة واإلميان، العقل ــورى، والش الدميقراطية
الباب ــيفتح س الذي الفصل إلخ، وهو والطاعة ــة ــاع، احلري واإلتب
اللغوية اجلوهرية املتعلقة باملسألة األسئلة أمام مصراعيه على
ــنناقش س الثاني حيث ــل ــوع الفص موض ــي هي ــد الت بالتحدي
الفكرية ــس األس ــرفها" ونبرز "وش العربية ــية" ــألة "قدس مس
محك على إياه ــني طارح املوقف، ــية لهذا والعقائدية والسياس
من املتوخاة اإليديولوجية األهداف مبرزين املعاصر العلمي النقد
التعدد أو على العربية، اللغة على سواء السلبية وكذا آثاره ورائه،

الوطني. اللغوي

كما اللغوية ــألة للمس ــدي النق ــاول ــذا التن ه ــمح وسيس
ــكاليات املاضي إلش بالتطرق ــر املعاص الديني ــر الفك ــا يطرحه
مدى إظهار بقصد الثالث الفصل في ــالمي املاقبل إس التاريخي
العلمي التناول وعن التاريخ عن امليثولوجية املعيارية النظرة بعد
الى يؤدي بكاملها ــس ملراحل طم من ذلك عن ــأ ينش للوقائع وما
تكاملي ــور تص بناء الى الرامية ــة ــود املوضوعي اجله كل ــة عرقل

الوطنية. والشخصية الثقافية للهوية

 
  

بكثير من ــم أه ــر ــة البش ممارس في ــة الدفين ــم املفاهي "إن
السياسيني". املنظرين كتابات

وات مونتكمري 
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بني ــراع الص ــل تفاصي كل ــزل تخت ــة ــألة املرجعي مس ــكاد ت
واجلذري الشامل الى التغيير ففي دعوتهم وغيرهم، اإلسالميني
يوجهون ما ــدر بق إقتراحات ــون اليقدم العصرية، ــاة ــط احلي لنم
األوضاع ــند تس التي ــس واألس املبادىء نقض ــى ال ــم إهتمامه
اال حتقيقه "بديل"، الميكن مجتمع ــروع مبش يتعلق األمر القائمة.
كان وإن دينية، ــروعية مش فاقدا لكل يعتبرونه واقع أنقاض على
معظمها ثمرة في هي حديثة، ــرعية ش أسسا ــه لنفس يلتمس
في السياسة ــعاع وإش نضج ــانية من اإلنس احلضارات ما بلغته
والقيم ــر والفك ــة والثقاف ــي اإلجتماع ــم والتنظي ــاد واإلقتص
عقبة دائما ــه ــروع اإلنقالبي تعترض املش هذا أن ــر غي ــة. اجلمالي
ميكن إقناع ــف كي التالي: ــؤال الس في إجمالها ــن ميك ــية رئيس
بها ينعمون األصل) التي (الغربية احلداثة مكاسب برفض الناس
إنحرافات مجرد وإعتبارها اإلستعمار، بعد مجتمعات ما ظل في

؟. مشينة

الفردي ــالمي اإلس ــل العم ــرك يح ــل ظ الذي ــؤال الس ــه إن
املشرق في ــالميون اإلس حوله وقدم خلت، عقود طيلة واجلماعي
وصبت حججها، ــاليب وأس صيغها في إختلفت ــة أجوب واملغرب
نظاما بوصفه ــالم اإلس الى "العودة" ضرورة واحد: إجتاه في كلها
والعملية، ــة النظري واملادية، الروحية ــاة احلي جوانب لكل ــامال ش
آت ــودة" "الع على ــاح اإلحل وهذا ــة"، ــة بديل "مرجعي ــه بوصف أي
إجتاه في قدما ماضية مجتمعاتهم بأن ــالميني ــعور اإلس ش من
إبان عليه تعرفت الذي الغربي للنموذج البطيء التدريجي ــاء البن
منذ القرن التي واجهتها ــتعمارية اإلس ثم الهجمة اإلمبريالية

املاضي.

في الذي ينبني املشروع صيغة في حال اليقدمون بذلك إنهم
قرون، منذ مكتمال جاهزا ــال ح ما يعرضون بقدر ــتقبل، املس إجتاه
والعملية ــة العقائدي ــه ومضامينه وأسس ــه مبادئ كل ــددت ح
ــو القرآن ه ــي وقدس متعال مصدر ذي معطى ــص ن في ــلفا س
على ــلمون املس خاضها جتربة تاريخية وفي "كتاب اهللا"، ــه بوصف
مع اخلالفة نظام إنهيار األولى حت أجيالهم منذ األصعدة كافة

احلالي. القرن مطلع

ــكالية إش حول ممركزا املعاصر ــالمي اإلس الفكر أصبح بهذا
عن ــوض البحث الغابر"، ع "اــد ــتعادة إس كيفية هي ــة محوري

الغرب. ميثله أصبح الذي مبجد احلاضر اللحاق

نفسه عن كان يعبر ــالمي اإلس بناء اد إعادة الى هذا التوق
حلظة ــتلهام إس الدعوة الى خالل ــن م ــالميني اإلس نصوص في
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هذه وتقوم كله، التاريخ في الذهبية" "اللحظة بإعتبارها النبوة،
اإلسالمي: الوجدان في قناعتني راسختني الدعوة على

(عصر أعلى من يتجه أي ــدار، اإلنح ــير نحو يس التاريخ - أن 1

وهذا معناه املتردي) املسلمني (واقع ــفل أس الى الذهبي) النبوة
األسوأ. نحو إال يحدث التغير ال أن

األفضل، مادام يكون أن الميكن احلضارة الغربية ــد جدي أن - 2

كانت وماتزال التي األولى اإلسالمية املبادىء إستلهام عن بعيدا
كافة. للناس موجهة

يحاكم اإلسالمي الوعي األولى قد جعلت القناعة كانت وإذا
القناعة ــي، فإن للماض ذهنية صورة ــى عل دائما اعتمادا ــع الواق
ــه على الغرب نفس ــد جدي من ــالم اإلس يعرض ــه جتعل ــة الثاني
في اإلجتاه احلالي ــر يفس ما وهذا املنحرفة، حضارته من " "إنقاذه

الى: اإلسالميني لدى التفكير

ــية والسياس ــة اإلجتماعي ــي الرق ــر مبظاه ــتخفاف اإلس
وإعتبارها شأنها، من والتهوين الغربية احلضارة في والتكنولوجية

إليها". "سبق الذي اإلسالم من مستعارة األحوال أحسن في

وإظهاره ــه وإنحالل ــرب الغ بإباحية ــهير التش ــى ــز عل التركي
الالأخالقية. احلضارة مبظهر

الغربي ــح النموذج تقبي الى يرمي الذي ــلوك الس مقابل في
بنقد ذاته نحو اإلسالمي هذا الوعي يتجه إغرائه والتنقيص من
بالغرب، اللحاق أجل ليس من واسثارة هممهم ــلمني املس أوضاع
النبوة، التي حلظة املمتدة الى باألصول أجل جتديد العهد من ــل ب

.(1) املتجدد املستقبل مبثابة تظل

الصراع ــالميون كل اإلس فيها يختزل تتميز مرجعيتان هكذا
املسلمون مازال التي ــي الهامش وال بوضعيه واملعاصر، احلضاري
على ــوى الق ــر ملوازين الكبي ــاوت التف أمام ــغلونها يش ــا عموم
الروحية ــدات وزن للمعتق ــه في ــام اليق الذي ــي، ــتوى الدول املس
البأس ــراف بغلبة اإلعت نحو تأكيد ــوم ي عن يوما يتجه ــا م بقدر

التطور. املتسارع التكنولوجي

الرصيد مجرد من تأت لم البديلة، املرجعية أن فكرة هذا يعني
فكرة بل هب ماض مجيد، بوجود الوعي من لإلسالم، أو التاريخي
القرآن أعتبر ــه الذي نفس الديني النص عقائدي في ــاس أس لها
األديان خامت هو الذي احلق الدين مبثابة ــالم واإلس ملا قبله، ــخا ناس
أفضل على ــتمال مش ذلك فوق ــلمون بل أعتبره املس ــا، وأفضله
التفكير ــاالت مج ــائر س في املوجهة واملبادىء العامة ــكام األح
ضد زالوا يخوضونه وما خاضوه الذي الصراع ــر يفس مما والعمل.
أعتبروها ــي الت الالدينية، ــة أو الديني ــرى، ــع التصورات األخ جمي
ــالمي اإلس التصور أمام متهافتة" " أو ــة" "منحرف أو ــة" "ناقص
من العديد لقيته اإلحتقار الذي يفسر كما ــياء. لألش املتماسك
الذي احلصار وكذا ــالمي، اإلس الثقافي اال والفنون في العلوم

حديثا السياسية دعوتها أساس في مثال واإلحسان العدل جماعة تعتمد  ( 1)
تنقلب الى ثم ــنة س ثالثني ستكون اخلالفة ــول مضمونه أن الرس ــب الى ينس
هذا ويظهر . منهاج النبوة على الثانية تعود اخلالفة ثم وجائر دنيوي عاص ملك
جهة ومن ، ــر غاب ماض مجرد ــت وليس ــتقبل مس اخلالفة أن جهة من ــث احلدي
ومينحون حتميون ، ــكام ــهم بأنهم ح أنفس خالله من ــالميون اإلس يقدم أخرى

. زائدة ثقة ألتباعهم بذلك



1415



التاريخ ــات حلظ معظم في "اإلجتهاد" ــى عل ذلك نتيجة ــرب ض
الفصل هذا نهاية في اليد وضع الى هذا ــيقودنا وس اإلسالمي،
أحد من وإنحدارهم ــلمني لتخلف املس احلقيقية ــباب األس على

شأنا. أقلها الى بنائه في ساهموا الذي التاريخ أشكال أعلى

عمومها ــي ف ــكلة املرجعية الدينية (املش ــذه ه أن ــي وبديه
األوائل) الصحابة ــلوكات وس وأقوال واحلديث القرآن نصوص من
أخالقية ومبادىء إعتقادية ثوابت هي إذ مطلقة، مرجعية ستكون
وبسبب واملناقشة، للمجادلة ال واإلميان ــليم للتس متثل موضوعا
ــواها،وال س مع ــجم التنس وحيدة ــة مرجعي ــون تك ــا، إطالقيته
من نفور عنها الفكري اهود يتلخص به، ويكاد اإلختالط حتتمل
ملاضيها ــطرة وأس تضخيم للذات وجتاربه ومن ــر الغي ــن ثقافة م

الرمزية. وممتلكاتها

يسير، غير زمن عنه يفصلهم غابرا مجدا املسلمون عاش وإذ
ذلك صورة في إال تكون ــن ل ــودة "القومية" املنش أو النهضة فإن
"تنمية في ــالميني اإلس ــروع مش الينحصر ولهذا ــابق، الس اد
األمة" الى "نهضة ــك ذل يتجاوز وإمنا الوطن"، "تقدم أو ــع " اتم
ــالة رس تبليغ مواصالة اخلالفة" ثم ــودة "وع ــلمني" ــدة املس "وح و
بناء يتم ينبغي أن كل هذا (1) اإلنسانية جمعاء ــلمني الى املس
النهضة من ــز كانت مرتك أنها ــد يعتق التي ــس األس ذات على
والتوجيهات ــادىء املب مع ــجمة كانت منس يظن أنا والتي ــل، قب

الدينية. النصوص في املثبتة

اإلعتبار إعادة الى تهدف ــالميني معركة اإلس أصبحت وبهذا
في العاض" غيبها "امللك التي الدينية املرجعية املغيبة للمرجعية
بنموذجها اإلستعمارية الهجمة ودفعتها (1) ــابقة الس القرون

والهامش. الظل مناطق املعاصر الى وقتنا في احلداثي

حضاريا تشيد بناء أن الدينية هذه املرجعية ــتطاعت اس وإذا
"مرجعيات ــن ع ذاتي ــتقالل إس في " ينبغي ــا ــامخا "لوحده ش
دون عناصرها كل يشمل أن ينبغي جديد من إحياءها فإن الغير"،
مبادئها من حيث ــمولية" و"ش "واحدة" مرجعية إذن إنها ــاء، إنتق
"العبقرية ــي الداخل ــكه ومتاس في كليته لنظام يبرز ــة املؤسس
وسالحا ومرجعا إطارا اإلسالم سوى عما تغني التي اإلسالمية"
املطلق " "اإلنسجام وحتقيق واملرتقبة، الراهنة التحديات ملواجهة
إختالط بينها ــرق ف ــالمية التي اتمعات اإلس داخل ــوب واملطل
لقوى ــة التبعي حالة ــن الناجت ع ــات األرضي ــل وتداخ ــات املرجعي

احلضاري. منوذجها في واإلستالب الغربية "اإلستكبار"

باحلنني اجلارف الى ــعور ش ــالمي اإلس الوعي تنامى في هكذا
عملية على إعتمادا بالغة ــة بعناي مالمحه وضع مت مثالي ــاض م
التي العملية وهي والدينية، التاريخية للنصوص موسعة إنتقاء
بؤرة الى ــة واملفتعلة الصحيح الوقائع من العديد جلب ــا فيه مت
الى تؤدي فال ــيان النس يطالها كي وإقبارها ــي أخرى وط الضوء،

ــالتهم الى رس العالم ، ــالتهم في رس هي عظمى ــلمني قضية للمس - ( 1)
46 : أمازيغي ، ص صديق مع حوار ياسني السالم عبد اإلنسان .

ــمي املتلبس ــالم الرس اإلس وجه ــود اال التس امللوك العاضني فضائح - إن ( 1)
نفسه املصدر " احلكم نقضا أول عراه منقوض العرى ، منحرف إسالم ، املتأبلس

ص:43 ،
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بعض حول ــؤال الس إثارة ــوب أو ــهد املطل املش على ــويش التش
عناصره.

تقترحه واملهيمنة مبا الواحدة املرجعية الى الدعوة هذه أن بيد
هي واحدة ــة ــحرية مرجعي حلول س ــن م خاللها ــن م ــرح يقت أو
معظم يتمكن لم ــرى، أخ جهة ومن الدينية اخلالصة، ــة األرضي
تفلح ال احلالية، ــلمني املس لكل معضالت ــالميني اإلس املنظرين
جهة ــئلة وإحراجات، فمن يعترضها من أس ما مواجهة في غالبا
على قائما ــالم التاريخية لإلس ــالميني للتجربة اإلس تصور ــل ظ
انبنت ــة التي الكيفي ــر اليفس حيث ومرتكبة، غامضة ــف مواق
كثيرة عناصر ــل حتم كانت ــي وهي الت ــالمية اإلس احلضارة ــا به
اخلالصة، الدينية ــة األرضي هي واحدة ــة على مرجعي ــة متناقض
حتى ــالميني اإلس يتمكن معظم املنظرين أخرى، لم جهة ــن وم
من ــراءة والتفكير بالق مؤلفاتهم ــمح تس والذين هدوئا ــر األكث
حضارة معالم ــض الى تقوي أدت احلقيقية التي ــباب األس ــم فه
اخلالص على الدين قامت مجدها مبتدأ ــي ف أنها ظنوا بكاملها
فيه إال والتفكير ــكل املش مواجهة ــن م مهرب من ــدوا يج ــم ول
ــلفية الس ورجال الفقهاء لدى التقليدية ــروب آلية اله ــاد بإعتم
"لإلنحراف" حتمية نتيجة كان ــاط اإلنحط بأن القول أي عموما:

"عدم تطبيقه". األكثر إبتذاال أو بالتعبير الدين، عن

ــالميون اإلس يتناول إطاره وفي العام التصور هذا من إنطالقا
بوصفها أو ــة، وهوي وثقافة لغة بإعتبارها ــي الت ــع القضايا جمي

ثقافية: وحركة إيديولوجيا خطابا

املرجعية وحدة أساس على إال تتحق األمة ال وحدة كانت فإذا
الذي النص القرآني هو األخيرة لهذه األصل األول وكان ــة، الديني
من وحدة البد فإنه مبنية، عربية ــة لغ في مصاغ لغوي نص ــو ه
مما السياسية، ثم العقائدية الوحدة لضمان املسلمني بني اللغة
الشعوب جميع لدى القرآن للغة الكاملة السيادة حتما يتطلب
الشعوب لهذه التدريجي بالتعريب ذلك حتقيق اإلسالمية، وميكن

خلت). قرنا عشر أربعة مدى على تتعرب لم (التي

إذا ما متت صعبا سيكون هذا الواسع التعريب غير أن مشروع
التي ــعوب العجمية األصلية للش للغات بإعادة اإلعتبار عرقلته
األمازيغية تعتبر ثم ومن األم األولى، باللغة لديها العربية ليست
قد منافسة للعربية "ضرة" األصلية اللغات هذه إحدى بوصفها
املؤسساتي الصعيد على إهتمام أدنى منحها حالة في ــكل تش
بأكمله. اإلسالمي وللمشروع القرآن لغة لنهضة مؤكدة عرقلة
يعد تنفيذا األمازيغية ــذه صالح ه في عمل ــل أي يجع ما وهذا
ــروع املش ــال إفش ــتعماري الذي يعتبر ــط اإلس للمخط ــاذجا س

اإلسالمي شغله الشاغل.

لألمازيغية، والذي املغاربة ــالميني لإلس العام التصور هذا هو
يحمل وهو ونحلهم السياسية، بإختالف مللهم فيه ــتركون يش
حتتاج التي البديهيات من ــر الكثي وينبني على الرؤى من ــد العدي

متأن. نقدي متحيص الى

موضوع صميم ــي ف تندرج التي ــكالية نتناول اإلش أن وقبل
نتبني أن نرى األمازيغية، اللغوية ــألة املس هي والتي الكتاب، هذا
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ووحدة املرجعية ــدة وح حول ــالميني اإلس حجج صحة ــدى م أوال
والعلمانية، ــة الديني املرجعية بني ــراع الص حقيقة وكذا ــة، األم

املسلمني: تخلف وأسباب

ــلمني املس لدى موحدة واحدة مرجعية كانت ثمة فعال فهل
؟ التاريخ في وتأسس وجودهم عليها حضارتهم انبنت قبل، من

وهل ؟ األمة ــدة وح املزعومة الى ــة وحدة املرجعي قادت ــل وه
أم وتقدم، ــة نهض عامل كانت ــا أي املرجعية ــدة وح إعتبار ــن ميك

؟. وتخلف إنحطاط عامل

   



" ــالمي اإلس "الفكر ــالمية" أو "احلضارة اإلس ــارة عب ــل الحتم
غير عناصر فمثلما تضم احلضارة اإلسالمية خالصة، دينية داللة
ضخم مركب ــالمي الى اإلس الفكر فكذلك يشير ــجمة، منس
(من واملناهج املنطلقات مختلفة والتنظير التفكير مجاالت من
اآلداب ثم التصوف ــوم عل الى العقلية ــوم العل الدين الى ــوم عل
وجود إن اإلسالمية). ــعوب للش اتلفة باللغات اتلفة والفنون
أن اليعني ــالمي اإلس الثقافي ــال ا في ــة ــة" معمم ديني "روح
والعمل السلوك في وحيدة مرجعية املاضي في شكل قد الدين

والتفكير.

كل ــم إهتماماته ــرة دائ ــن م ــون يقص ــالميون كان اإلس وإذا
دينية خالصة، ــة مع مرجعي ــامجا إنس يرون فيها التي ــر العناص
كثير من ــم في ــية والتكتيكية تضطره السياس ــرورة الض فإن
(1) ــالمية اإلس للحضارة التعددي بالطابع اإلعتراف الى األحيان
(أكتوبر املنعقد ببيروت األول اإلسالمي القومي في املؤمتر مثال هذا حدث - ( 1)
العلمانيني ــني القومي لوجود منهم ــار اعتب ــالميون اإلس تقدم ــا عندم (1994
يقود اإلسالمي العربي للقاء :" هذا املفهوم جاء فيها عمل بورقة ــيحيني واملس
عقيدته أو الفكري إنتماؤه كان مهما العربي أن هي مهمة حقيقة إيضاح الى
عن ــالمية" احلضارة اإلس ــاب الى باإلنتس إعتزازه ــك التفريط في الميل ــة الديني

1995 ، 189 العدد العربي مجلة املستقبل
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بينها الصراع ــي كان الت املتعددة للمرجعيات ــار يعيد اإلعتب ــا مم
البداية. منذ محتدما

إنسجام شكل في يبدأ اإلسالم لم تاريخ أن فمما الشك فيه
الدينية، ــوة ــار الدع البداية، وبعد إنتش منذ ــق انطل بل ــق، مطل
إختالفهم ــبب بس ــلمني، املس بني عظيمة وفنت طاحنة ــروب بح
حياة العرب في إنقالبية حتوالت من اجلديد الدين أدى إليه ما حول
الطبقية اإلمتيازات ــألة مس منها وخاصة اإلسالم، بعد األولى
كتب في سميت التي واحلكم، السلطة ــألة مس وكذا والقبلية،

األعظم". "اخلالف اإلسالمي ب التاريخ

وسلطة الوحي مصدرها روحية ــلطة س كانت للرسول لقد
عن مبعزل تتم ــم ل التي ــكرية العس إنتصاراته ــة مصدرها دنيوي
من بكر:" ابي ــارة عب بعد ولكن (1) القبلية العصبية ــابات حس
ــلمني املس للعرب تبني مات" قد ــدا محم فإن محمد ــد كان يعب
اخلليفة لهذا ولكن من أين النبي، اختيار من "يخلف" عليهم ــأن ب
يتولى أمر من ــار إختي إذن من البد ؟ الروحية ــي النب ــلطة س مبثل
من يلقي إحتراما حتى للرسول املقربني الصحابة من ــلمني املس
كانوا مختلفة، ــائر وعش من قبائل كانوا الصحابة ولكن اجلميع،
قريش، غير ومن قريش من كانوا األنصار، من املهاجرين، وكانوا من

ــقيفة بني س في نزاع الى تودي أن كادت ــة كالمي ــادة مش وبعد
األنصار ومن "األمراء" منهم ــون أن يك املهاجرين قرار قر ــاعدة، س
قبيلة قريش ــي اخلالفة ف ــلطة س تأبيد ــو ما يعني وه ــوزراء" "ال

القادمة. بذلك أساس قبلي للفتنة ووضع النبي،

قد ــقيفة إجتماع الس في آنذاك املؤمترين ــن ــر م كثي وإذا كان
ــيفه س على يده بن اخلطاب وضع عمر ــا مل مضض على ــكتوا س
وفاته قبل أوصاه النبي ــل إن قي الذي بكر أبا وبايع اخلالف ــم حلس
ــة باخلالفة وأنكره مبايع قريش اعتبرته ــا وهو م بالناس ــالة بالص
ــتى وعلى ش صيغ في ــينفجر س ما ــرعان س الصراع فإن غيرهم

.(1) قليلة سنوات وفي عدة، مستويات

عن دفع القبائل ــن م العديد ــاع مع امتن ــة الفنت بداي ــت كان
ــم باس من قريش لهم ابتزازا ذلك اعتبروا ألنهم بكر، ألبي الزكاة
من ــخصه ش في ــول للرس كانت الزكاة أن ــن واخلالفة، ورأوا الدي
الدين عن ارتدادا ــؤالء عليه ه أقدم اخلليفة ما ــر اعتب بينما ــل، قب
مسلمني وإن كانوا الزكاة، وهو ــة اخلمس أركانه أحد بتعطيلهم
السلطة مواجهة اختاروا آخرون وجد كما الفرائض األخرى، يؤدون
بسلطة (2) إليها الني ــاب انتس ــتغلت اس التي لقريش الدينية
املكاسب بعض فظهر انبياء جدد حاولوا انتزاع مصطنعة، دينية
ــم "بدين اعترافه ــع م ــدة ــان جدي أدي ــوة الى بالدع ــش قري ــن م قبائل على عدة نفسه عرض النبي ــام بأن هش ــيرة بن س في من الثابت -  ( 1)

السلطة بأن ترفضه لعلمها فكانت ، قريش من على قومه بها ــتعني يس حتى
في مفاوضتهما بكر وأبو ــول الرس "كان و ، قوم النبي الى ــتؤول س النهاية في
املنعة فيكم؟" "كيف "؟ فيكم العدد "كيف نوع من ــئلة للقبائل يطرحان األس
محدداته العربي ــي السياس العقل ــن ع عدوكم؟" وبني بينكم ــرب ــف احل "كي
الروض عن 93 نقال ص: 1990 العربي الثقافي املركز اجلابري عابد محمد وجتلياته

هشام ابن شرح سيرة للسهيلي في األنف

بن جرير) (محمد الطبري تاريخ من الثالث اجلزء ذلك في تفصيل انظر - (1)
دعا ــقيفة عندما في اجتماع الس اخلطاب قال بن عمر ان الطبري ــر يذك - (2)
وإمارته محمد ــلطان س ينازعنا ذا ــن عبادة :" م بن ــعد س مبايعة الى ــار األنص

ج3 220 ص السابق " املرجع وعشيرته أولياؤه ونحن
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اخلليفة ــش جي ــتطيعوا مواجهة يس لم ــم انه غير (1) ــش قري
ــى متردهم انه الذى ــد بن الولي ــد خال هو ــك محن ــد قائ ــة بزعام

بالغة. بقسوة

بعده لعمر بن يوصي من أن أبوبكر األول اخلليفة ــى ولم ينس
قد بدوره كان الذي عمر فيها اقترح مكتوبة وصية فترك اخلطاب،
على الطريق وقطع قريش اخلالفة في وبذلك أبقى قبل، من بايعه
موضع جديد من السلطة مسألة وضع العرب من ــيحاول من س

ورد. وأخذ سؤال

الثاني ــة اخلليف ــال ــم اغتي يت أن املفارقة ــل قبي ــن م ــه ولعل
وهو الذي ــة، اخلالف توليه ــة من قليل ــنوات س بعد غادرة ــة بطعن
رجال ــن قاتله واإلقتصاص للمظلومني، كل ــدل الع بإقامة ــرف ع
فلما (العربي)،" شعبة بن ظلم املغيرة اليه ــتكى اش العجم من
وهو فكان ان طعنه منه، ينصفه ولم ــكاته لم يعتبه"، ش حقق
أهمية كبيرة املؤرخون املسلمون يعط لم (2) الصالة ــتقبل يس
فرديا، املشكل أنهم اعتبروا الشك قتله، ــباب ألس وال ملقتل عمر،
على للعدل مثالية كمرحلة " العمري العهد " صورة غلبت فقد
احلقيقة ولكن ــوبها، تش كانت التي والتناقضات ــص النقائ كل

الواقعة تلك أن هي النصوص املتواترة ــها التاريخية كما تعكس
من وجماعي ــردي ف ــخط لس ــي تدريج ــد تزاي على ــة دال ــت كان
والتي اخلالفة، بدء عند احلادثة والسياسية اإلجتماعية التغيرات
ــية على قريش في أيد بالتدريج ــوذ والنف ــلطة ترتكز الس ــت كان
على العموم ــى عل عربية أيد ــي وف العرب، بقية ــد اخلصوص ض

املسلمني. وغير املسلمني بقية حساب

في األخبار عنها تواترت التي ــابقة املعطيات الس من ويتضح
السلطة السياسية تأسيس اإلسالمي بأن التاريخ كتب أمهات
العامل كان لقد ــدة دينية صرفة، قاع لم يكن على ــالم في اإلس
يكن لم الوحيد، ورمبا ــن يك لم ولكنه ــك، ش بدون حاضرا الديني
أن يبرر ــره في ظاه دينيا ــببا س قدم األنصار فقد ــا، أيض ــوى األق
قومه آذوه إذ ناصروه ــم أنه وهو للنبي، ــرعيني الش اخللفاء يكونوا
قريش من املهاجرين أن ــر غي ــالم"، العرب لإلس "دانت وبفضلهم
فرض هؤالء ــد وق ــيرته"، وعش "أهله هو أنهم ــر آخ ــببا س قدموا
ــن، وترتبط الدي قبل العصبية ــى اخلالفة عل ــس لتتأس ــم إرادته
ال العصبية خدمة ــي ف روحيا إطارا ــل الدين جتع التي ــة بالصيغ
الدينية دون ــوص النص من ينطلقون ــد الذين ــا كما يعتق ضده

املتعارضة. للوقائع حتليل

بكر ابي ــيخني" "الش بعد ما مرحلة في أكثر هذا ــيتضح وس
العرب ــعر قبائل التش ــعهما حتى وس يبذالن هذان إذ كان وعمر،
بخطورة وعيا الناس أكثر عمر كان فقد الدنيوية، ــش قري بزعامة
الصحابة وأغنياء اخلالفة، ولذلك منع أعيان قريش دولة على ذلك
يريدون ــا قريش وإن " اال يقول: وكان بدون إذنه املدينة مغادرة ــن م

بالكذاب بعث عرف الذي حبيب بن مسيلمة أن هشام بن سيرة في جاء -  ( 1)
رسول الى محمد اهللا " رسول ــيلمة مس من ــول رسالة يقول فيها :" الرس الى
لنا نصف وإن ــك" مع األمر في ــركت أش قد فإني بعد أما ــك" علي ــالم ، س اهللا
600 : ص الرابع اجلزء . " يعتدون قوم ــا قريش األرض ولكن نصف ولقريش األرض
في عهد ابي ــيلمة دعوة مس الوليد على خالد بن وقد قضى . الفكر دار طبعة

. بكر
ص :665 ، طه حسني إسالميات ضمن مجلد الكبرى ، ، الفتنة حسني طه - (2)

. بيروت للماليني العلم ، دار
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حي وابن اخلطاب فأما أال دون عباده، ــات معون مال اهللا يتخذوا أن
تغري العصبية التي كانت تبعات رفض ــد بذلك يقص (1) فال.."
ما سيتم مالية الدولة، وهو بإستغالل السياسي النفوذ أصحاب

عفان. بن عثمان الثالث اخلليفة عمليا في عهد

عزل إلى ــة اخلالف ــن توليه م عام من ــل أق بعد ــان عثم ــادر (ب
قريش ــباب بعض ش وتولية قبل، ــن م عينهم عمر الذين ــوالة ال
األغرار الذين ــباب من الش هؤالء كان وإذ ــيرته عش أمية من بني
صورة أعطوا ــلوكهم، فقد س في اجلديدة الدينية أثر للتعاليم ال
لكنهم الوليدة، اخلالفة لدولة السياسية" احلقيقة " عن ناصعة
العارمة (2) ــورة الث ــرة نحو كبي ــرعة بس باألحداث دفعوا ــا أيض
وصل التي تظهر مدى ما ــة التالي الوثيقة بعمق ذلك على ــدل ي

يقول: عثمان الى األشتر كتب السخط بالناس:"

عن احلائد ــىء اخلاط املبتلي اخلليفة ــى ال احلارث بن ــن مالك م
قرأنا فقد ــد، بع أما ظهره وراء ــرآن الق ــم النابذ حلك ــه نبي ــنة س

ــيير وتس والعدوان ــم عن الظل ــك وعمال ــك نفس فأنه ــك، كتاب
وذلك أنفسنا ظلمنا قد أنا بطاعتنا،وزعمت لك نسمح الصاحلني
فأن محبتنا وأما حقا، والباطل عدال اجلور أرداك فاراك الذي ــك ظن
ــييرك خيارك وتس على ــك جتني من اهللا ــتغفر وتس ــوب وتت ــزع تن
وأن علينا، ــداث األح وتوليتك ديارنا، ــن م إيانا ــا وإخراجك صلحاءن
وحذيفه فقد األشعري موسى أبا قيس بن اهللا عبد مصرنا تولي
الهوى اليه يدعوك ومن وسعيدك وليدك عنا وأحبس رضيناهما،

.(1) والسالم اهللا شاء إن بيتك من أهل

عثمان عينه الذي عقبة بن الوليد هما "سعيدك" و و"وليدك"
ــعيد وس ــكران، س وهو بالناس يصلي كان ــذي وال ــى الكوفة عل
إمنا أيضا:" ــا عليهم والي وكان العراق ألهل ــال ق الذي ــن العاص ب

وفالحته". العراق نخيل و"السواد": لقريش"، بستان السواد

يهب أن ــي حرجا ف يجد ــم ل الثالث ــه ــى أن اخلليف ال ــة إضاف
وكانت الفتنة الناس" ــج "فض قريس أعيان العامة الى ــوال األم
بها أجاب التي الطريقة ــو ه املرحلة هذه في اإلنتباه ــت يلف وما
ــابا احتس قرابتي "أنا أعطى جهة أجابهم فمن معارضيه، عثمان
" واهللا ــتقالة باإلس الثوار ــن م من طالبه ــرى أخ جهة ــن وم هللا"
أن أخلع قميصا قمصنيه من الي ــدم فتضرب عنقي أحب ألن أق

.(2)" اهللا

. ص 720 ، الكبرى - الفتنة (1)

على الثورة ــباب أس في قتيبة" ــة "البن والسياس اإلمامة كتاب في جاء - (2)
ملروان ــس افريقية خم : هبته أمور ــبعة س عثمان على أنكروا الناس أن ــان عثم
…) واملساكني واليتامى القربى ، ومنهم ذوو ــلمني واملس ورسوله اهللا حق وفيه
والواليات العمل وإفشاؤه ، باملدينة بناها دور حتى عدواسبع البنيان في وتطاوله
بن الوليد على ــد احل إقامة وتعطيله (…) ــه أمي بني من عمه ــي وبن أهله ــي ف
املهاجرين وتركه ، ــكران س وهو بالناس صلى ــذي الكوفة ال على عامله ــة عقب
، برأيه عن رأيهم واستغنى ، واليستشيرهم على شيء يستعملهم ال واألنصار
من صحبة لهم ــت ليس باملدينة أقوام على واإلعطيات واألرزاق وإدراره القطائع
من فهو أول ، ــوط الس الى اخليزران ومجاوزته ، ــون واليدافع اليغزون ثم ، ــي النب

الناس ". ظهور ضرب بالسياط

ــراف ــاب األش "انس عن نقال 758 : ص ، ــرى الكب ــة الفتن ــني : حس ــه ط - (1)
. "للبالذري

. 4 ج 371 الطبري ، ص : - (2)
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وردت "اهللا" بأن كلمة بسهولة أن يالحظ القارىء ــتطيع ويس
ملالية التدبير ــوء س لتبرير األولى ــتعملت اس معا، القولتني ــي ف
التشبث لتبرير الثانية في ــتعملت واس ــلمني، املس (مال الدولة
ــلوك الس بأن يعني ما وهو ــلطة، الس عن ورفض التنازل باحلكم
كان ــالمية إس املاقبل القبلية) األعراف على القائم ــي السياس

العقيدة الدينية. على بخطاب قائم يتم

متطابقني، ــر غي إيديولوجي ــاب وخط ــلوك س إذن ــة ثم كان
اإلسالم نصوص تعكسه وخطاب التاريخ، عنه ــف يكش سلوك
ويغفلون بالنصوص وباخلطاب ــالميون يكتفي اإلس الرسمي، اذ
ووحدة التام ــجام اإلنس هو لهم ــدو يب ما فإن عمد ــن ع ــخ التاري
بني ــهولة باملقارنة بس ذلك على ــتدالل اإلس وميكن (1) املرجعية
تثير فيه الذي الوقت ففي عماله، الى ومراسالته اخلليفة سلوك
الى ــالته بالدعوة مراس تكتظ العربية، القبائل ــخط س إجراءاته

"للسنة. واإلتباع و"اإلقتداء اهللا" "تقوى

ــلمني املس في حياة ــزدوج امل ــلوك الس هذا ــتمر يس ــوف وس
ويحكمه املصالح حتركه وعمل سلوك هذا، يومنا الى السياسية
ويقوم ــال األفع ــي يغلف دين وخطاب ــة، ــلطة الزمني الس دهاء
أجل من ــا ــي عليه القدس الروحي الطابع ــاء وإضف ــرعنتها بش
اخلليفة عهد في أيضا ــر األم كان اجلماهيري، هكذا ــتهالك اإلس
عن البداية ــذ راضيا من الذي لم يكن ــب طال أبي بن على ــع الراب

ــلطة الس أن يعتقد وكان األموية قريش ــتقراطية ارس ــلطة س
وعندما ــم، بني هاش من بيته" "ألهل أن تكون ينبغي النبي ــد بع
املهاجرين ــر يامعش ابي بكر كان عذره:" مبايعة البداية في رفض
وقعور داره ــر وقع داره عن ــرب الع في محمد ــلطان س ــوا التخرج
فواهللا وحقه، ــاس الن في ــه أهله من مقام ــوا والتدفع ــم بيوتك
أحق ونحن أهل البيت، ألنا به الناس أحق لنحن املهاجرين يامعشر
في قد استحكم كان أمية بني نفوذ وألن (2)" منكم األمر بهذا
حساسة وخاصة مناصب فيها ــغلوا ش التي املناطق من العديد
أن بعد اجلميع يسود على أن على لم يستطع ومصر، ــام الش في
ــاء نس إحدى نقمة يواجه أن عليه كان كما فقط، البعض بايعه
هما صحابيني كبيرين ــع م املتحالفة املؤمنني، أم ــة عائش النبي
معركة ــع). وكانت واس بثراء يتمتعان كانا (اللذين والزبير طلحة
من الصراع ــا نقلت اللتني ــني الواقعت ــة مبثاب "صفني" ــم ث اجلمل
القبلية والعشائرية األطراف بني مشتعلة فتنة الى باردة" "حرب

احلفاظ تضمن التي ــة فيها ينحاز للجه طرف كل ــة كان اتلف
مؤثر في موقع وإحتالل ــة، واإلقتصادي ــية مصاحله السياس على

قريش". "دولة يوم عن يوما تصبح أنها واضحا بدا التي الدولة

مقتل بعد لصاحلهم الصراع إنهاء أمية بنو ــتطاع اس ولقد
دولتهم بناء ــى ال ــوارج عليه وانصرفوا إغتاله أحد اخل ــي الذي عل
رغم ولكنهم والعلنية، الصريحة القبلية العصبية أساس على
على للحفاظ إيديولوجية كآلية الدينية املرجعية ينسوا ذلك لم
لم ولهذا الدنيوية. السلطة لهم توطدت أن بعد روحية سلطة

باعتباره األحيان من كثير في منه ويتخلصون ، التاريخ اإلسالميون - اليحب (1)
احلديث له يرق لم اإلسالميني أن أحد ، وأذكر ــرقني مستش وكالم أكاذيب مجرد
اليعقل " : أجاب باحلجة ، وعندما طالبته فانكرها كليا املرحلة أحداث هذه ــن ع

ذلك. يفعل باجلنة" املبشرين و"أحد النورين" هو "ذو عثمان الذي .أن ص 12 ج1 ، والسياسة اإلمامة : ابن قتيبة - (1)
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بفظاعة ضدهم قامت التي الثورات كل ــع بقم األمويون يكتف
ابيه، ابن (زياد وانتهازيني قساة ــكريني عس قادة على اعتمادا نادرة
يحضر مطلقا الديني لم يكن الوازع والذين ــف) يوس بن احلجاج
مرحلة وكتاباتهم مثل في أقوالهم اعتمدوا بل أعمالهم (1) في
قال الدينية، ــة املرجعي على ــاالت اإلح بعض ــدين اخللفاء الراش
يقول من سمع أن الناس بعد في سفيان يخطب ابي بن معاوية
الى اليمنيني:" ستنتقل السلطة أن أي " ملك قحطاني "سيكون

ــت في ليس أحاديث يتحدثون منكم رجاال أن بلغني فإنه بعد أما
فإياكم جهالكم، فأوالئك (ص)، ــول اهللا رس عن والتؤثر اهللا كتاب
يقول:" (ص) اهللا رسول ــمعت س فإني أهلها تضل التي واألماني
على النار في اهللا أحد إال كبه ال يعاديهم قريش في األمر هذا إن

.(2) الدين أقاموا ما وجهه

للسلطة العقائدية ــس املرحلة األس هذه في وضعت هكذا
الدين ــاء علم مع ــرون ق بعد نظريا ــتتبلور س ــي ــية الت السياس
ــي بناء ف بعدها وما ــن التدوي ــة مرحل ــاهمون في سيس ــن الذي
مرحلة ــكلت ش وإذ ــرعية"، الش ــة و"السياس ــة "اإلمام ــة نظري
ــية للعديد تأسيس مرحلة ــل وما بعدها بقلي ــدة الراش ــة اخلالف
ــية القرش القبلية فإن مفاهيم العصبية واملبادىء، املفاهيم من
احلقب ــاالت في ا كافة في الفقهاء ــات إنتاج الى ــدت ــد امت ق
التي املوضوعة األخبار من هائل عدد باقحام في احلديث الالحقة:

واألنساب األخبار وفي (3) واإلمارة وتبوئها الصدارة بقريش تشيد
وممتازة ــريفة ش عربية ــخصية ش ــكلت مالمح تش حيث واألدب
ما وقائع من الكثير فهم الى كله هذا ــيقودنا قطبها قريش. وس
أوساط يتداولون حاليا في ما فهم وكذا األول للهجرة، القرن بعد
و"قدسية الشريف" "النسب عن كالم من وخاصة ــالميني، اإلس

األخرى. اللغات ودونية العربية"

املرحلة ــف منتص ــى ال ــالم اإلس ــدر ص األول ــرن الق كان وإذا
وبقية قريش /عربيا بني ــيا عربيا سياس صراعا ــهد ش قد األموية
وأجناسا شعوبا أدخل قد األموية اإلمبراطورية إتساع فان العرب
الفترة هذه وأخضعها في ــالمية، اإلس "األمة إطار مختلفة في
غير ــا جديدا صراع التحول هذا ــيبعث وس قريش، دولة ــلطة لس
معاصرة، بقضايا ــدة عدي أوجه من ــا يتصل صراع اليه، ــبوق مس
"العرب ــراع ص إنه دقيقة، ــوط بخي ــة األمازيغي ــألة املس ــا ومنه
كثيرة ــادا أبع ــي سيكتس الذي ــعوبي الش الصراع أو ــم" والعج

فكرية أيضا. وثقافية سياسية اقتصادية

اإلسالمية الفتوحات يحكم الذي السياسي كان املنطلق لقد
خالله من ــرب الع مينح ــذي ال ــى العجم" العرب عل ــل "فض ــو ه
ترجموها األقوام األخرى على غيرهم من روحية "أبوة" ألنفسهم

أدت والتي ، الزبير ابن ثورة إخماد مت بها التي ذلك مثال الطريقة على ــدل ي - (1)
. مكة حصار أثناء باملنجنيق األمويني جيش ضربها التي الكعبة الى تخريب

. 1987 بيروت القلم دار 701 : الرابع ص البخاري الد -صحيح (2)

" إثنان منهم بقي ما قريش في صحيح البخاري :" اليزال هذا األمر في جاء (3)

مسلم صحيح وفي من قريش" "األئمة عبارة الفقهاء كتب تتكرر في كما ---
للقرشي "إن أحمد اإلمام مسند وفي ــر" في اخلير والش لقريش تبع "الناس جند

قريش". الرجلني من غير قوة
قاضيا أو اختاروا واذا ــه عروبت راعوا واليا ــاروا اخت اذا أمية) ــو بن (أي ــم "فه - (1)
: ص املرجع السابق اإلسالم ضحى أمني أحمد " ذلك راعوا بالناس يصلي إماما

26
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ومن (1) والسلطة باحلكم باستئثارهم ــية السياس الناحية من
والرقيق واجلبايات "الفيء" ــتحواذ على الناحية اإلقتصادية باإلس
اإلجتماعية ــة الناحي ومن (1) ــا إليه دخلوا التي ــالد الب كل ــن م
والنبل، والشرف الطبقي التمايز أساس "العربي "النسب بجعل
ــب اجلواري يخص الذي ــل الفح الذكر ــة مبثاب ــي" العرب ــس و"اجلن
ويخلق والروميات، ــات والزجني ــات والبربري ــيات والتركيات الفارس
الثقافية يجعل ــة الناحي ومن (2) " ــن "للمولدي ــة دوني ــة وضعي
إذ اإلجتماعي، والترقي ــاس السيادة أس والثقافة العربيتني اللغة
في الدواوين ــة، ولغة اخلالف لدولة ــمية رس لغة أصبحت العربية
العرب يعتبرها من أن ذلك مكنها وقد اتلفة، واألقطار الواليات
عدم أي "العجمة" ــي مقابل ف واجلمال والفصاحة للبيان ــا منوذج

للعرب). (بالنسبة الشعوب لغات مييز الذي الوضوح واإلفصاح

على ــي العربي والسياس ــكري العس التفوق هذا ــب لع وقد
بني الداخلية ــات الصراع تراجع ــي كبيرا ف دورا ــرى األخ ــاس األجن
الغزو درها املداخيل الهائلة التي ــمحت س إذ العرب وباقي قريش
منذ راودتهم ــي فكرة وه وتدبيرها، الغنائم الى العرب ــراف بإنص

الفتوحات ــاح جن الحظ ــال بعد أن ق الذي بن اخلطاب ــر ــد عم عه
اهللا وفتح ــع وس وقد ــا بعض ــك بعضهم ميل أن ــرب ــح بالع "يقب
أن العجم عوض يحكموا أن بالعرب األحرى أن "(1) أي ــم األعاج
ولذلك بينهم، فيما املادية ــب واملكاس ــلطة الس يتصارعوا على
لقريش الزكاة دفع ابي بكر وارتدوا عن ثاروا على الذين جميع وجه
كانوا ما ــب املكاس من بأن ينالوا ذلك ــم له ــمح الثغور، فس الى
التسوية هذه متت وطبعا ــها، به لنفس ــتأثر تس ــا قريش أن يرون
واألدب التاريخ ــب كت لنا احتفظت وقد "األعاجم". ــاب حس على
رفض ــن ع عبر ــذي ال ــعوبي الش الصراع ــن ع ــرة غزي ــوص بنص
ــذا الصراع (2) ه ــا له ــرب ومقاومتهم ــلطة الع لس ــم األعاج
ــرة ــكرية املباش املواجهة العس بجانب الطرفني أعتمد من الذي
في وضعوا أن بعد العرب فنجد والفكر واألدب، الثقافة ــاليب أس
قريش فضل إظهار النبي في الى أحاديث نسبوها ــالم اإلس صدر
حبهم ووجوب العرب" في "فضل وضع أخرى الى انتقلوا وشرفها،
تنله مودتي"، ــفاعتي ولم ش في يدخل لم العرب غش من " مثل
لثالث: العرب "أحبوا ــل في مضر" ومث فاحلق الناس ــف اختل و"اذا
العجم رد وقد عربي". اجلنة أهل ولسان عربي، والقرآن عربي، ألني
فضل " فضل في مثلها ــع بوض "األحاديث" هذه على ــلمون املس
ومن العرب من السخرية ــعارا غزيرة في أش نظموا كما الفرس"،
ــابهم قبل وأنس وحضارتهم الفرس حياة البدواة، واالفتخار مبلوك

ــبايا موسى س مبثل ــالم اإلس في ــمع :لم يس ــعيب الصدفي ش - وقال ابو (1)
بابن املعروف ــروي ــم الق القاس بن ابراهني ــحاق اس ابو الكاتب ، ونقل نصير ــن ب
انه عبد امللك بن الوليد الى كتب ــقوما س فتح ملا ــى بن نصير موس الرقيق ان
اني أظنها من ــك :ويح رأس فكتب اليه الوليد ــف ال مائة ــبي لك من الس صار
الناصري خالد ابن أحمد " األمة ــر فهذا محش صادقا كنت فإن ، كذباتك بعض

. 1954 الكتاب ص:96 دار ج1 ، اإلستقصا
"الهجني" ــة األم من العربي ابن ــموا املولدين وس ــة طائف العرب ــر -احتق (2)
العربي ابن : والهجني ــك" ما يعيب الكالم من "الهجنة ــرب الع ــان لس وقال في
النهضة مكتبة 25 : ص ، ــزء اجل ــالم اإلس ضحى امني معيب" احمد ألنه األمة

. املصرية

ص: 164 العربي السياسي العقل : اجلابري عابد ومحمد - (1)

البن الفريد العقد في جاء داللة هذا الرفض : ــعوبية" "الش لفظة حتمل - (2)
العرب ــان لس في وجاء العجم" على العرب التفضل فرقة ــعوبية "الش عبد ربه
وقال على غيرهم" فضال لهم واليرى العرب ــأن ش يصغر هو الذي ــعوبي" "الش
يحارب الدميقراطية ــن م ــعوبية) نوع الش (أي احلقيقة ــي ف هي ": أمني ــد احم

. ص:58 اإلسالم ضحى العرب" أرستقراطية
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اإلسالم.

دولة ــس أس الى تقويض أدى ما ــرعان س الصراع هذا أن ــر غي
أن بعد الفرس، ــي املوال ضربات حتت أنهارت ــي الت ــش األموية قري
مناطق في ضدها قامت التي ــة اتلف أضعفتها الفنت واحلروب
بالذكر صراع نخص األطراف، املترامية ــة اإلمبراطوري من عديدة
آنذاك ــمى يس كان ما أو ــالمي، اإلس الغرب في "البربر" و ــرب الع
املرجعية عن ــرى أخ مرة ــف الصراع الذي يكش وهو البربر" ــالد "ب
والعمل ــلوك الس في ــتحضاره اس يتم ــا م كانت آخر ــة، الديني
والشعارات. في األقوال يتم اعتماده ما كانت أول وإن والتفكير،

دينيا هو الشعار كان افريقيا، ــمال الى غزو ش العرب اجته لقد
أن ستبني واألحداث الوقائع أن غير العليا"، هي اهللا كلمة "جعل

أهلها وانتهاب ــترقاق واس األرض احتالل يتجاوز ــم يكن ل الهدف
تعليل املؤرخني كان ــي العليا". ه العرب "جعل كلمة أي ــا خيراته
إذ ــرح، س ابي بن اهللا عبد عليها ــتولى اس التي الثروة ــة لضخام
بأن آالف، ــهم ثالثة وس دينار الف الغنيمة من الراجل ــهم س بلغ
عذارى ابن تعبير على حد " ــرا افريقيا بك أفترع حصل "ألنه ــك ذل
يجمعوا أن العرب واألمراء الوالة على أصبح ولقد ــي (1) املراكش
يحتفظوا "لكي الرقيق ــداد وأع املالية املبالغ من ماميكن ــى أقص
ما وهذا ــاء، اخللف أمام املقصرين ــر مبظه ــروا يظه وال ــم، مبراكزه
جمعها"(2) والظلم في العسف من كثير يلجؤون الى يجعلهم

ــلمون املس العرب كان ــا ــض كليا مل املناق الوضع ــذا ه أدى ــد وق
لهم األمازيغ مقاومة استمرار الى الديني، خطابهم في يعلنونه
ألية اعتبار دون البربر" "تخميس استمر وقد إسالمهم، حتى بعد
البربر " ــرب الع القواد اعتبر ــث حي اإلطالق، ــى عل دينية ــادىء مب
مقاومة، دون ــح الصل على نزل ومن ــم منه قاوم من ــم جميعه
وأموال، وهذا ونعم أرض اخلمس من منها املال بيت ــذ غنيمة يأخ
حتى من خمس افريقيا املال بيت يرد ما ضخامة الى أدى اإلعتبار

.(1) طرا" اهللا بالد أغنى البلد هذا ان املشارقة لدى شاع

الى والعمال الوالة ضد األمازيغ انتفاضة ما حتولت ــرعان وس
اخلليفة طاعة ــوا فخلع بأكمله، احلكم األموي ــى عل عارمة ثورة
أن ــا يبني م وهو ــة، كخليف املطغري ــرة ميس ــم زعيمه ــوا وبايع
لعرب ــية كإيديوجليا سياس ورفضوه دينا، ــالم اإلس قبلوا األمازيغ
ــامع مس أمام "البربر" العرب هزائم ــت أخبار بلغ وعندما ــش، قري
عربية ــة غضب ألغضنب لهم واهللا ــال:" ق ــك املل بن عبد ــام هش
يغضب لم (2) ــدي عن وآخره عندهم ــه ــا أول لهم جيش وألبعثن
أرضه) في اهللا ــة خليف أو ــول اهللا رس ــلمني (خليفة املس ــة خليف
بل غضب مسلمني، كلهم كانوا ألن املتقاتلني إسالمية، غضبة
التوظيف ــذا ه أن غير منهم انتزعت ــي الت ــيادتهم ولس للعرب
ظهر قد ــة واضحة، عنصري أهداف خدمة في ــالمي اإلس للدين
املعلوم أن األندلس: فمن في دار الذي الصراع ــي وجه ف على أيت
اثنى مبعية ــي، األمازيغ زياد بن طارق ــادة بقي مت قد األندلس ــح فت

حتقيق ليفي املراكشي عذارى واملغرب ابن األندلس في أخبار املغرب البيان - (1)
. ، بيروت الثقافة دار 12 الطبعة اخلاسة : ، ص ج 1 بروفنسال وكوالن
45 ص: بدر الدكتور احمد وحضارتها األندلس تاريخ في - دراسات (2)

44 ص : بدر احمد الدكتور وحضارتها األندلس في تاريخ دراسات - (1)

. 54 : ص ، 1 ج املذكور املرجع عذارى ابن - (2)
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ــرب بأعداد الع يقدم ولم ــني، اجلبل غمارة ــغ أمازي من الف ــر عش
بعيدا طارق جنود ــل وتوغ مامت الفتح بعد اال األندلس ــى ال وافرة
نصير بن ــى موس العرب مع هؤالء قدوم كان القوط. وقد بالد في
لينقض على الفتح ــر نتيجة عمل الصب بفارغ ينتظر كان ــذي ال
قد النصر " إن قوله في الباحثني يكشفه أحد ما وهذا مكاسبه،
ولم يفعل شبه اجلزيرة، في املقيمني البربر يد على في األندلس مت
باألندلس العرب فأستأثر ثمار النصر … جني غير والعرب موسى
ــي املناطق ف ــمال الش ــى ال ــر البرب ــوا وأقص ــة، اخلصب ــة اجلميل
على الفتوحات ــى ينظرون ال إذن ــرب الع يكن ــم ل (1)" ــة القاحل
عربيا غزوا ــت عندهم كان بل ديني، وجهاد ــالمي" "إس عمل ــا أنه
والرقيق، والسلطة اإلستئثار باملال بل الدين، نشر فيه اليرضيهم
وبني بينهم مهولة وقد أدى هذا الى حروب ذلك. فوق ــية السياس
عودة الى أدت ــة عظيم هؤالء حملن ــا فيه األندلس تعرض ــغ أمازي
الذي هذا النص ويعبر ــي، األصل وطنهم الى املغرب ــم معظمه
أصدق على ذلك ــى القدام ــبان اإلس املؤرخني أحد عن دوزي نقله
كانوا الذين باملغاربة ــس األندل والي مثل وقد يقول:" ــني ح تعبير
بني أخفوا ملا العقوبات أشد وأنزل بهم ــبانيا اس الى كثيرا يفدون
ترهقهم غيابات السجون في وطرحهم األموال كنوز أيديهم من
بضرب يعذبهم وجعل احلديد، بأغالل مصفدين والقمل ــدان الدي
بأشد ويتوالهم ــبتهم، ومحاس ــاءتهم اس في ويشتد ــياط الس
محلية بثورة ــة املعامل هذه على الفعل رد ــى جتل وقد ــات، العقوب

.(2)" مونوسة ثورة باسم معروفة الشمال في صغيرة

العرب ــة مرجعي أن ــون على املؤرخ ــرة دونها غزي ــع ــدل وقائ وت
تتم الفتوحات ــت كان لقد دينية، مرجعية ــن تك لم "الفتح ــي ف
مصدر ــم تكن ل ــالم ــالمية، فمبادىء اإلس إس قبل ــا م ــة بعقلي
بدافع كثيرة ــع فظائ ارتكبت حيث افريقيا، ــمال ش في ال ــام إله
العرب يهتم حيث لم األندلس في وال القبلية، والعصبية اجلشع
حزم ابن أوضح حيث ــة، الغنيم توزيع في القرآني بالقانون ــى حت
فيما اهللا ــول فعل رس تخمس كما األندلس لم أن " كثيرين مثل
املسلمني جلميع وأقرت ــتفتحني املس أنفس استطيبت وال فتح،
فيها احلكم ــذ نف بل ــا فتح، فيم عنه اهللا رضى ــر عم ــا فعل كم
ــتحوذ اس ــرعية غير الش الطريقة أخذت" وبهذه ما يد لكل ــأن ب
واألموال األراضي على فتحها بعد األندلس الى العرب املتوافدون
يدل وما ــي اجلنوب. ف املغرب ونحو ــمال، الش نحو طاردين "البربر"
املال في عارض ــع طم مجرد عن ذلك ــم يفعلوا العرب ل ــى أن عل
التي احلكاية ــذه ه عنصرية ــادىء ــدة ومب عقي عن بل ــالك واألم
العربية القبائل ــامت زعيم ح بن الصميل عن القوطية ابن ــا أورده
ــتخفا مس كان " بانه له وصف ــا وفيه ــي األندلس، ف ــية القيس
وقد بعروبته، ــزاز ــديد اإلعن ش كان ــه اخلمر، لكن ــرب ــن يش بالدي
ــه تعالى:" وتلك قول الصبية يقرىء معلم ــى ال ذات يوم ــتمع اس
له: وقال ونادى املعلم الصميل ــف فوق الناس" بني تداولها األيام
هكذا اآلية بأن املعلم أجابه العرب " وملا ين نداولها األيام " وتلك

156 : ص ج1 ، العربية الترجمة اإلسالمية اسبانيا تاريخ : دوزي - (1)

الباجي إيزيدور عن نقال املذكور ، ص : 157 املرجع : - دوزي (2)

الطباع عبد اهللا انيس حتقيق . االندلس افتتاح القوطية : تاريخ بن ابوبكر - (1)
. 63 ، ص بيروت 1957 ،
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العبيد األمر هذا في ــركنا سيش أنه إال أرى واهللا ــت، قال:" ما نزل
.(1)" والسفلة واألراذل

فاخر حيث " ــك، ذل يفيد ما اموعة " ــار "األخب في جاء ــا كم
ففضل (الثقفي) ــام مت بن غالب بربري) (وهو ــون ميم حفص بن
يكن فلم فقتله ــيف بالس غالب ــى العرب فضربه عل مصمودة
الرحمن ــد عب باألمير ــد ويقص ــر" (1) ــك نكي ذل في ــر األمي ــن م
يقتص ولم مجلسه فلم ينكره في احلادث هذا وقع الذي الداخل
الحتتاج واضحة ألسباب شرعيا حكما بذلك معطال الظالم من

تعليق. الى

ــس اإلمارة أس وطد أن ــد بع الداخل ــن الرحم عبد ــام ق ــد وق
بتقريب عشيرته القبلية العصبية أساس على باألندلس األموية
حيث املشرق عثمان واألميون في اخلليفة فعل كما قبيلته وأبناء
وميزهم اإلقطاعات له.. فأقطعهم خاصة عصبية منهم جعل
في اتمع أن كونوا ــوا (…) ولم يلبث ــة العالي واملناصب ــب بالرت
بطبقة القرشيني عرفت الدم نبالء طبقة خاصة من األندلسي
في على غيرها ــق التقدم ح ولها بالطه في حتيط باألمير ــت كان
منها كثيرة ــازات تتمتع بإمتي كما كانت ــمية، الرس اإلحتفاالت
يتناولون كانوا أن أفرادها ــك ذل الى أضف الضرائب، ــن م اإلعفاء
املعروف الديوان ــة الغاي ــىء لهذه انش ويظهر أنه كبيرة، مرتبات

.(2) قريش بديوان

تصفيتهم األندلس بعد في للعرب ــتتب يس لم األمر أن غير
من أمد بني العرب ــد بع الصراع" "انقلب ــرعان ما إذ س "للبربر"،
واليمانية"، هذا ــية بني القيس ــزاع ن أو قبلي ــاس أس على ــد جدي
واإلمارات ــرذم الطوائف تش من قرون ــد بع ــيحدد س الذي النزاع

ونهايتها. األندلس مصير

ــمال ش في مت التاريخي الذي ــاز اإلجن (1) أن ــبق س مما ــر ويظه
بقدر خالصة، ــة مرجعية ديني على ــم يق لم واألندلس، ــا افريقي
العصبية ــي ف ــة متمثلة ديني قبل ــا مرجعيات م ــتلهم أس ــا م
واموعات بني الفئات الرابطة كانت والعرقية. القبلية واإلثنية
ولم ــية، والسياس املصالح املادية ثم الدم قائمة على املتصارعة
فتح ــرب إبان الع حذا ببعض ما ــذا وه دور الصدارة، ــن للدي ــن يك
بأهل ــتعانة اإلس الى ــا فيه ــراع القبلي الص ــدالع وان ــس األندل
سعيا إخوانهم ضد ــيحيني املس وغالبا ــتوريش اش من ــمال الش

املادية. واملكاسب السلطة الى

وقدم احلقائق، هذه كل ــي املدرس ــمي الرس غيب التاريخ وقد
من جاء بعده نافع ومن ــن ب ــخصيات عقبة والطلبة ش للتالميذ
كصور ذهنية ــة، بل تاريخي ــخصيات كش ال والقواد العرب الوالة
اضطهاد من ــر للبرب مخلصني ــني فيها كفاحت يظهرون ــة مؤدجل
معاند اال فيها احد ــد ال يجاح التي واحلقيقة البيزنطيني، ــروم ال

فتح في ــار مجموعة أخب عن نقال ص :131 ، ــابق ، املرجع الس ــدر ب ــد احم - (1)
. ص :113 ، مجهول ملؤلف واحلروب الواقعة بينهم أمراءها األندلس وذكر

. 108 : ، ص السابق املرجع : بدر - احمد (2)

اإليجاز واألمازيغ ــرب الع بني احلروب عن أوردناها ــي الت األخبار في ــا توخين - (1)
فقد في ذلك ــع التوس أراد ومن ، منها ــر كثي إليراد اال ــع يتس ، إذ ال ــز والتركي
في أخبار األندلس املغرب : منها واألندلس وخاصة املغرب مراجع تاريخ حفلت به
افريقية تاريخ ــم احلك عبد البن واالندلس ، ــا افريقي فتوح ــذارى ع البن ــرب واملغ

الغيرواني. الرقيق البن واملغرب
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باضطهاد ــادا اضطه ــتبدلوا اس ــد ق ــلمني املس العرب أن ــي ه
التختلف ــغ لهم األمازي مقاومة ــل جع ما وهذا ــم، بظل ــا وظلم
ولهذا قبلهم، من والرومان والوندال للبيزنطيني مقاومتهم ــن ع
بل للعرب، بخضوعهم إيذانا ــالم اإلس في األمازيغ دخول لم يكن
ــه، نفس ــالم اإلس إطار في العربي للنفوذ مقاومتهم ــتمرت اس
قابلة وعناصر ــادىء مب من ــالم اإلس يحمله ما الى تنبهوا حيث
اخلارجي ــب املذه اعتناقهم ــر يفس ما ــوري، وهذا الث ــتثمار لإلس
رفض الهيمنة هللا"، أي ــم اال الحك " أن مبادئه بني من كان ــذي ال
هو اإلمام ــون يك واملنادة بأن ــش، لقري ــة واإلقتصادي ــية السياس
"كأن ــيا عبدا حبش كان وتقوى، حتى ولو ــا صالح األكثر ــلم املس

زبيبة". رأسه

التي ــة ــة العنصري السياس ــبب وبس ــاس، األس هذا ــى وعل
الثالثة العقود وخالل األول ــرن في الق العربية الدولة ــا اعتمدته
األمازيغية في املغرب ــارات اإلم قامت ــي، الثان القرن من ــى األول
العرب، أيدي ــن م ــية السياس ــلطة للس منتزعة القناع الديني
ــتمية، والرس والبرغواطية واملدارية ــة الصاحلي اإلمارات ــت فقام
عليها الوافدين أحد بذكاء تستعمل ان أوربة قبيلة ــتطاعت واس
نسبه من خالل لتمارس ــيني، العباس مجازر من هربا ــرق املش من
قبائل أخرى، على نفوذها السياسي الشرق ) في (املطارد العلوي
الى هامة. رقعة على إمارتها فأمتدت املشرق، خلفاء على ومتردها
النفوذ ــعة الواس األمازيغية املغربية اإلمبراطوريات عهد حل أن
الى يعودوا أن ــن م األمازيغ ــت مكن ــن التي واملوحدي ــني كاملرابط
البذخ ــي أوقعها الت العربية اإلمارات لينقذوا ــها نفس األندلس

املسيحيني. أيدي في والعصبية واون

نفسها األمازيغية التذكير بأن هذه الدولة الى ولسنا بحاجة
العصبية ــت كان فقد ــة خالص ــة ديني مرجعية ــى عل تقم ــم ل
بها ينطلق ــي الت الدينية ــوة الدع أن ذلك ــا، ومبناه ــا منطلقه
بينهم ذلك يوجد قبل ال ــا أناس لتعبىء تكن الفقهاء لم ــض بع

العصبية. من حلام
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خالصة، ــة ديني مرجعية ــى عل قائمة اخلالفة ــة دول تكن ــم ل
ملكا ثم األول، القرن في بالوراثة ينتقل قرشيا عربيا كانت ملكا
ــه أسس في وما بعده، ويقوم ــي الثان القرن في ــا متوارث ــا عجمي
التنظيمات وعلى للدين، الوالء ــى ال عل العصبية على الواقعية
اإليديولوجيا كانت (1) نعم سابقة من ثقافات املستعارة اإلدارية
ــهم أنفس إذ اعتبروا ــة، ديني ــدى احلكام ل ــدة املعتم ــية السياس
حكمهم ظل في ــلمون املس كان كما ،" للدين ــاء" و"حماة "خلف

قبل يفعلون كانوا الدينية وعبادتهم، مثلما ــعائرهم ش ميارسون
الدين أن يعني يكن لم هذا ولكن أخرى، ديانات إطار في ــالم اإلس
كانوا املسلمني أن وال والمجتمع، للدولة " الوحيدة "املرجعية هو
حكاما الناس ــرف تص لقد ــة. املرجعي هذه ظل ــي ف ــن" "موحدي

في ــن يحضر الدي وكان متعارضة، ــات ملرجعي ــا ومحكومني تبع
القبلية، ــة كالعصبي دينية ال ــات مرجعي ــع م "مكيفا ــم حياته
أدى وقد (2) ــالم اإلس بعد حاله على ظل الذي الطبقي والنظام

تستعمل دينية احتجاجية خطابات ظهور البداية الى ومنذ هذا
عن ــدو انحرافا تب كانت ــي الت ــلوكيات الس ضد دينية ــا نصوص

.(3) السماوية التعاليم

ــياد ظل أس تغير، قد كان خطابهم وإن الناس ــم يتغير واقع ل
على اجلاهلية ــتضعفوا ومس ــالم اإلس ــي ف ــيادا أس ــة" "اجلاهلي
الظلم التي من أشكال الكثير عرفت ــالم، كما اإلس حالهم في
ــالمية، في املرحلة اإلس ــدادا امت القبلية ــا احلياة تفرضه ــت كان
املرحلتني، ــني ب جوهريا ــاره اعتب الذي ميكن ــد الوحي الفرق ــل ولع
بالتوظيف دينيا ــرر تب أصبحت قد ــلبيات الس هذه جميع ان ــو ه
غطاء لها ــن يك لم بينما واحلديث ــرآن الق لنصوص ــي السياس

اجلاهلية. في ديني

مملكة من كانت لكنها ، قبلية عربية ــة دول األموية اإلمبراطورية ــت "كان - (1)
احلقيقة دار 139 : اوربا واإلسالم ، ص ــام جعيط هش القدمي " : ــرقي الش النمط

بيروت 1980 . ،
---- الدينية التعاليم مع يتعاملون كانوا ــلمني املس أن اإلنتباه يلفت مما - (2)

ما كانت مع ــجم تنس بطرق فينفذونها ، ــابق اتمعي الس إطار النظام - في
الغنيمة أن على مثال اإلسالم نص لقد قبل اإلسالم . القبلية تقتضيه العادات
كان يتم أنه غير " يتم فعال ما كان ، وهذا الى خمسة أقسام ــيمها بتقس توزع
الى الذاهب فاخلمس ــن قبل م كما كان يحدث قبلية طبقية تراتبية إطار ــي ف
تسلم كانت األخرى واألخماس ، وقرابته لنفسه به احلاكم يستأثر كان املال بيت
بأكثرها فيستأثرون ، القبيلة معايير حسب يوزعونها الذين القبائل ــاء رؤس الى
، املدقع الفقر مقابل في ــى الفاحش الغن ظهور الى الغزوات تزايد مع أدى ــا مم ،
الواقع في املتحكمة واملرجعية هي املرجعية الدينية نظريا امللهمة ــة فاملرجعي

. دينية املاقبل املرجعية هي والسلوكيات واألفعال
ــاء بنس يتزوج الرجل كان ولهذا ــاء ، نس االكتفاء بأربع ممكنا يكن لم الزواج وفي
بدلها رابعة ليتزوج ــاء األربعة النس كبرى يطلق فكان "بالتناوب" لهن ــر حص ال
عن هذه يتوقف دون أن ــني الثمان في ــيخا ش الرجل وقد يصبح وهكذا ، صغرى

. طبعا إسالمي شرعي حكم إطار في تتم أصبحت والتي "اجلاهلية" اللعبة
فكانوا واقوالهم يسمحون بالنقد الديني لسلوكياتهم اخللفاء يكن لم - (1)
مثلما ، توجهاتهم ــع م عنهم بنصوص تتعارض من يحتج رحمة ــال ب يعاقبون
فعل وكما ــر ، ياس بن وعمار ذر الغفاري ــي اب بالصحابيني عثمان اخلليفة ــل فع

. عارضهم ممن وغيرهم آخرين األمويون بصحابة
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كانوا الذين خروج العرب بها كان املقصود فإن األمة وحدة أما
ــروا وينش مترامية بلدانا ليغزوا العرب جزيرة من ــة متفرق قبائل
ــلمني املس من ــا أخرى أجناس لوائهم حتت دينهم ويضموا ــا فيه
ذلك يفعلون ــم وه العرب أن ــا دائم ــى يتناس كهذا خطابا ــإن ف
"اجلاهلية اقتتال ــم بينه فيما يقتتلون ــه نفس الوقت في كانوا
خالفاتهم تسوية الدينية املرجعية تستطيع أن دون األولى" (4)
مواجهاتهم في الدين نفسه استعملوا االقتصادية بل القبلية
ــك إمبراطورية ش بدون ــالم اإلس أصبح لقد ــض. لبع ــم بعضه
إمارات و دويالت إلى خاطفة ــرعة وبس حتول أيضا ولكنه ــعة، واس
بعضا بعضها لها يكفر حصر ال وعلنية ــرية س وتيارات متناحرة،
ــذا املصير عالقة له وليس ــه، علي ــى القضاء إل جاهدا ــعى ويس
أحياء الكبار الصحابة كان ــد فق البعد عنه، أو بالدين ــبث بالتش
وهذا شيعا، وتفرقوا اقتتلوا عندما مؤمنني مسلمني الناس وكان
عن وجدت ال الواحة املرجعية بأن للشك، مجاال يدع ال مبا يثبت ما

: يلي ما كله باستخالص هذا لنا األمة" ويسمح تعني "وحدة

والعمل حتكم السلوك واحدة دينية مرجعية ثمة لم يكن - 1

وال والقرن األول ــالم اإلس ال في صدر اخلالفة دولة في ــم والتنظي
زمنية ــلطة س احلكم واملصالح جتعل العصبية كانت بعد، فيما
وعبادات باطنيا اعتقادا الدين وكان ــة، وحنك ودهاء دنيويا وتدبيرا
للحفاظ ــتعمل تس ــاس، كما كان نصوصا الن من املؤمنني ــدى ل
ــلوكات والس بتبرير األفعال ــلطة والنفوذ، والس ــب املكاس على

والقرارات املتخذة.

ــلوك للس موازيا دينيا خطابا ــزدوج امل ــلوك الس هذا خلق - 2

ويغيب ــات التناقض ــو وميح ــال، املث إلى ــع ــول الواق يح ــي، اليوم
اخلطاب هذا األحداث، على مطلقا ــجاما انس الشوائب ويضفي
والفكر املرجعية في معالم وحدة مثالية يرسم الذي الديني هو
اخلطاب ــو ــع التاريخي، وه الواق في ــة ــت منعدم ــلوك كان والس
األجيال عبر ــالمي اإلس الوعي في وعمموه الفقهاء حمله الذي

املعاصرون. اإلسالميون عنهم واخذه واحلقب،

ــة ــة اخلالف دول ــي ف ــم للحك ــة ــة الزمني الطبيع ــت كان - 3

اخلطاب صعيد على ليس تظهر ــأن للمرجعية الدينية ب ــمح تس
اخلطاب مستوى على بل فقط، للحاكمني ــمي السياسي الرس
الدينية ــة املرجعي داخل ــرت تأط أيضا، حيث ــارض املع ــعبي الش
هكذا ــلطة، الس انحراف على ضدا ــاج االحتج ــكال أش النصية
الى اليوم، األمر ظل ــذا وهك ــدين، الراش مرحلة اخللفاء منذ كان
واإلسالميون له، وحامية للدين ممثلة ــها نفس تعتبر ــلطة فالس
ميور الواقع ــة، وبينهما الديني ــرعية الش خارج ــلطة الس يعتبرون

شتى. بتناقضات

ــة فكري ــة مرجعي ــت كان ــي الت ــة" "اجلاهلي ــة عصبي أن - 4

قوية حية ظلت قد ــالم، ما قبل اإلس لعرب ــة وأخالقية اجتماعي
وفي واألفعال أثناء الدعوة، السلوك أساس وكانت ــالم، بعد اإلس
اجلماعة قريش حولت ــد لق بعدهم، وما ــدين اخللفاء الراش عهد
وسيكون من الدين نفسه، مكاسبها جتن قبيلة إلى ــالمية اإلس عادت أن بليتكم قد :"إال قائال وهو خليفة الناس طالب أبى بن على (4) خاطب

.42: البالغة ص نهج نبيكم" اهللا بعث يوم كهيئتها
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ــلمني للمس الوحيدة ــة املرجعي ــأن القول ب ــان البهت ــل من قبي
والقرارات ــي احلروب ف املنطلق كان فقد الدين كان ميثلها ــذاك آن
يكن الدينية ولم كثيرة اعتبارات هو املتخذة والتدابير السياسية
ــتعمل كقوة الظاهرة، ويس التناقضات ــي يخف ــتارا س الدين إال
معارضة دون بروز واحليلولة القرارات، في تنفيذ معنوية ضاغطة

قوية.

الروحي العقائدي للتوحيد إطارا الدينية املرجعية ــت كان - 5

ــالم بوالئهم لإلس وجدوا ــعرون حيثما يش كانوا الذين للمؤمنني
إطارا ــن يك لم املرجعية ــذه ه ــر أن غي ــة" "األم ــى إل ــم وانتمائه
الفنت كانت حيث ــي واالجتماع االقتصادي ــي للتوحيد السياس
متناحرة ودويالت إمارات ــى إل البداية منذ ــلمني املس متزق واحلروب
ــا فاحش بينهم الطبقي التفاوت وكان ــوم، الي ــأنهم هو ش كما
بأنه ــعر يش وكان بعضهم اليوم، ــأن الش هو كما ــة البداي ــذ من
هو كما وأهله ــبة درجة بنس أعلى اآلخر و البعض ــن ــرف" م "اش

اليوم. األمر

وحدة أساس على دولتهم إقامة في يطمعون العرب كان - 6

ثقافة ــب، بالنس العرب ــا ــة، عرقية يحكمه ديني ثقافة ــة عرقي
دينية ــعارهم، وأش وأخبارهم ولغتهم العرب ثقافة فيها تهيمن
عربية) لغة في (املصاغة ــالمية اإلس الدينية النصوص ــد تعتم
لكن اتساع رقعة العرب، لسلطة غطاء ــكل تش أن ينبغي والتي

اإلسالم في أخرى أجناس ودخول اإلمبراطورية

مجرى التاريخ واتخذ ــة، العربي األوراق في كبيرا خلطا ــدث أح

ـ الفكري الثقافيـ  ـ ــالف : العرقي واالخت مجرى التعدد هو ــر آخ
والديني أيضا. اللغوي ـ

وراثي "عاض" ملك إلى "شورى" من باخلالفة "االنحراف" - أن 7

إلى ــالم اإلس تاريخ عبر الديني ــر ــخه الفك رس رغم مع األميني
الالزمني ــق والعم ــى الدقة إل الفكرة ــذه ه تفتقر ــا ــوم، بينم الي
ــس العصبية أس بأن جليا يبدو إذ التاريخية، النصوص تبني ــا كم
للحكم ــردي ــتبدادي الف ــع االس الطاب ــذا وك اخلالفة ــة دول ــي ف
ــدين. الراش اخللفاء عهد منذ بالتدريج ــخت ترس قد ــالمي اإلس
ــدي الراش العهد ــخصيات أحبطت بش التي التقديس ــة هال إن
ان من القدامى ــلمني املؤرخني املس ــع متن لم الديني ــر الفك ــي ف
يشيروا وأن الواقعية ــخصياتهم ش مالمح مبوضوعية ــموا يرس
أكثر يعدون بذلك ــم، وهم عنه صدرت التي األخطاء بعض ــى إل
جتد مازالت التي املعاصرة اإلسالمية التيارات من وعقالنية نزاهة
وإهانة الدين في املرحلة طعنا ــك تل تاريخي يخص نقاش أي ــي ف

للصحابة.

ــالم اإلس تاريخ في الفذة الفردية ــخصيات بعض الش إن - 8

عمر ـ اخلطاب ــر بن عم ) ــتقامة عرفت بالعدل واالس التي األول
من قرنا ــر عش ــام أربعة لنظ ــا مقياس ــت ليس ( العزيز ــن عبد ب
إستثناءات تلهم الفعلي الذي يجعل منها مجرد ــالم تاريخ اإلس
ـ االجتماعي ـ ــي ــلوك السياس الس حتكم وال ــي، الدين ــاب اخلط

األخالقي.

اعتمدت في ــد ق ــها تأسيس عند ــالمية اإلس ــة إن الدول - 9
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على والتدبير التسيير وأساليب التنظيمية أشكالها من الكثير
بذلك فكانت والبيزنطي، الفارسي النموذجني في سائدا كان ما
إليه تفتقر ما غيرها من تستعير اإلسالمية املعاصرة الدول شأن
والذي السائد لالعتقاد خالفا والتنظيمي القانوني الصعيد على
القرآن في وجد اخلالفة نظام بأن ترويجه في اإلسالميون يساهم

التنظيمية. وتدابيره مبادئه كل

ــالم التاريخ اإلس تكن عبر لم ــة الديني ــة أن املرجعي ــا - مب 10

كما املطلق ــي االقتصادي االجتماع ــي السياس ــارا للتوحيد إط
املواطنني ــن م العامة ــدى ــود ل يس ــا ــالميون وكم اإلس ــور يتص
على يدل للتوحيد، ــارا إط أيضا اليوم تكون لن ففنها ــطاء البس
العالنية بني ــي وف اخلفاء في احملتدم ــراع الص صارخة داللة ــك ذل
كل في تفرقوا الذين الدينية املرجعية ذوي أنفسهم اإلسالميني
التباغض حد ذلك بهم وبلغ وطوائف، ــيعا اإلسالمية ش البلدان
صورة يقدم كان ــذي ال ــي األفغان الدرس ــى ننس ــادم، وال والتص
ــيوعي الش املادي "اإلحلاد طغيان ضد ــالمي اإلس للجهاد مثالية
إحياء و ــض البع ــح بعضهم ذب في ــلمون ــرع املس ــر، ليش الكاف
املرئية، اإلعالم ــائل وس ومنع من املدرسة الفتيات بطرد ــنة الس

الفني. وحترمي اإلبداع

ــيا سياس ــلمني املس وحدت قد الدينية املرجعية تكن ــم إذا ل
فيحجون ــا روحي العقيدة ــم وحدته قد ــت وغن كان ــا واجتماعي
ــات وسياس أنظمة من بينهم يباعد ــا رغم م القبلة نفس ــى إل
على توحيدهم املرجعية ــذه ه ــتطاعت اس فهل وثقافات ولغات
من انطالقا ــابق الس في ــلمون فكر املس ؟ هل ــر الفك ــتوى مس

بالرجعيات ــم عالقته كانت كيف ؟ ــن الدي هي واحدة ــة مرجعي
؟ اتلفة األخرى


