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 حملة العلم كالتأسيس لمنهج االستقطاب كاالنتشار
 جامعة الشهيد حمو لخضر/ الوادم / أ/ عمار غرايسة

 
 الملخص:

لقد كانت الحركة التي باشرىا حملة العلم الخمسة انطالقا من بالد المغرب 
بالمنطقة  كتوسيع انتشاره مما   االسالمي نقطة تحوؿ في تكريس المذىب االباضي

كاف لو بارز األثر في الوصوؿ لمرحلة  التأسيس لمرحلة التوجو من الدعوة الى بناء 
 الدكلة

 abstract 
The covement was initiated bay the hasid flag campain, 
derived from the countries of the islamic maghreb, 
nakhla nahoun in devoting pornography to the region 
and expanding a significant impact in reaching the stag 
of solace to the stage of al –nahuh from the the call to 
state building. 

 المقدمة:
كتابات الحديثة منها خاصة تناكلت العديد من ال جدلية العالقة الخارجية:  

ل الحركة االباضية كمدل االتصاؿ كالمعاصرة كاقع العالقة المرتبطة بظهور كتشك  
 .1من عدمو بحركة الخوارج
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خوارج في وا من الل تلك الكتابات يصب في اعتبار اف االباضية ليس  ككاقع ج  
 إلثباتو.و من قبيل نفي الشيء ى صار ككأن  جهت الكتابة منحكات   شيء.

الخركج الذم  إننا لو نظرنا إلى األمور من حيث كاقعها الحدثي، لوجدنا أف أمر
، إنما كاف في ابتداءه موقفا سياسيا للتعبير عن كجهة نظر حدث زمن اإلماـ علي

من حالة االضطراب السياسي المتصل بواقع  كقتذاؾ قد جرلمحددة إزاء ما كاف 
. ة التي أعقبت مقتل الخليفة عثماف بن عفافما كاف من خالؼ حوؿ مسألة الخالف

 كىي تفرض ضركرة التعامل معها بهذا المنطق.
من جهة ثانية، فاف مسار الحركة الخارجية لم يبق على ذات المنحى من حيث 

شير إلى حالة من التباين إذ غالبا ما أ   ة.ج  المواقف كاألفكار ككذا السياسات المنته  
لى مستول التنافر كالتضاد. ما أكجد بذلك حالة من التي تصل في بعض الحاالت إ

التمايز داخل البيت الخارجي نفسو. ما كاف يعني ضركرة عدـ التعامل معو كوحدة 
 مشتركة.

ىذين أمرين أستطيع من كجهة نظرم الشخصية، أف أرل من خاللهما إشكالية 
بالرغم مما قد  التجاكز في حق الحركة االباضية كالتي غالبا ما تم االعتداء عليها

 عرفت بو في عمـو مسارىا من سماحة كاعتداؿ.
السؤاؿ الذم سيطرح نفسو ىو: ىل نحن ال نزاؿ إلى اليـو بحاجة إلى االستمرار 

 في البحث في نشأة الحركة االباضية كأصولها التاريخية.
إننا في الوقت الذم نرل كنسمع باإلرادة الساعية إلى البحث عن سبل التوافق بين 

لحضارات كبين الديانات، أليس األجدر بنا كاألحق كاألليق، أف لو نؤسس فعليا ا
 لمرحلة من التقارب كالتوافق كاالندماج المذىبي في ظل القواسم المشتركة.
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ألم تكن الحركة االباضية في مسارىا التاريخي بعيدة كل البعد عن كل ما قد يعيبها 
عرؼ على أنها األكثر قربا من غالبا ما ىي التي . ك الشططمن التطرؼ أك الغلو أك 

المذىب السني الذم ال أكد القوؿ بو إال من باب التمييز الواقعي، على اعتبار أف 
هاتها كتحددت منطلقاتها على مشارب ت في توج  نبناالباضية انما ىي في إ الحركة

لمجرد أنها ة كليس بأنها من المنابع السني  ة فيكوف بذلك حق القوؿ اإلقرار سني  
األقرب اليها. ككل من يكوف قادرا على التجرد من الذات كاصطحاب الموضوعية 

بعين الفضالء الذين يدرؾ فضل أكلئك الرجاؿ االجالء الذين كانوا من جمهور التا
 ة الكرماء كيعرؼ حقيقة المذىب االباضي من خاللهم.عايشوا الصحاب

ب مهم  من أسباب التسمية كلعلي في ىذا المقاؿ استطيب الحديث عن جان
كليس  2( ـ705ىػ/86ت )مها عبد اهلل ابن اباض الباضية الى علاالمتعلقة بنسبة 

 .3ـ(711ىػ/93)ت ها جابر بن زيدألس مذىب
كأرل أف الموقف المركاني كاف كراء الوصوؿ إلى تحقيق النجاح في الحرماف من 

ع في سماء المعرفة كالذم  شرؼ اظهار أف البحر الجامع أبو الشعثاء كالنجم الساط
كاف لو مع عدد من رموز جمهور الصحابة التقاء ىو من اليو نسبت ىاتو الحركة 

 كذلك حتى ال تنساؽ اليها عامة الناس كيعظم شأنها.
كال غرك اف اإلرادة السياسية األموية كاف لها فعلها في التقزيم الذم تعاملت من 

 خاللو مع ىاتو الفئة الظاىرة على الحق.
ؿ بعثة علمية أك  باعتبارىم  إف حملة العلم يمكن أف ينظر إليهم المدرسة الجابرية:

كىي  .في بعض جوانبها للتواصل الحضارم بين جناحي العالم اإلسالمي سِّس تأ  
ف األساس ، إال أ4كإف كانت قد تمت في أياـ اإلماـ أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة



 ة دكلية محكمةمجلة دكري                                        مجلة المعارؼ للبحوث كالدراسات التاريخية
 

 389  15العدد 

الشعثاء جابر بن زيد األزدم العماني ىو الذم مثل  الذم قد كضعو اإلماـ أبو
 بيدية في ظل االستخالؼ في االمامة.القاعدة التي قامت عليها الجهود الع  

 61ل حسب كجهة نظرم مقتل أبي بالؿ مرداس بن أدية التميمي عاـ لقد مث  
عو ق مؿ في مسار الحركة االباضية كبركة عليها في ظل ما تحق  نقطة تحو   ـ 680/ق

 نظركف إليهم كجزء منهم.ز االباضية عن غيرىم ممن كانوا ي  من انقساـ نهائي مي  
كإبراز حقيقة ما قامت عليو من اعتداؿ جسد حقيقة الوسطية التي قاـ عليها جوىر  

 اإلسالـ.
مثل االماـ جابر كتد الحركة االباضية لما كاف يمتلكو من قدرات كمواىب كما 
فرضتو عليو حتى الظركؼ القائمة حينها، فكاف اإلماـ الحقيقي المنظر الموجو 
كصاحب الزعامة الركحية. كىذا ما يتجلى من خالؿ الحرص على عدـ الظهور 

فقد سلفا من إرادة أموية. الصورة العلنية، كىو موقف متناسق مع ما أشرت اليو 
لوا إخفاء امامهم الحقيقي حفاظا على استحسن على ما يبدك االباضية ذلك كتقب  

سالمتو من البطش كالتنكيل األموم كتأمينا في ذات الوقت الستمراره كمنبع فكرم 
لهم نسبة حركتهم البن اباض برز لنا تقب  الحيوية كالنشاط. كىو ما ي  بيمد الحركة 

كاف لها على ما يبدك من   قبيلتو من كبرل القبائل البصرية التي الذم كانت التميمي
ظر اليها كعامل حماية كأماف من كل  كقد يفيد أنو ن   الفكرم.سياسي ك ال ىاحضور 
 كيد. 
 ظر إليو كضركرة سياسية. ن  أف العمل بو ك  ،ضراكاف حا  قيةأف مبدأ الت  يبدك كما 
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حيث نجدىم قد أعادكا العمل  ،لدل االباضية فريداكاف كال يبدك مثل ىذا السلوؾ  
بو زمن أبي عبيدة الذم أناط بأبي مودكد حاجب الطائي مسؤكلية تسيير المهاـ 

 . 5المالية كالعسكرية كإدارة شؤكف الدعوة خارج البصرة حينها
و اإلماـ د لنا العديد من النقوالت الحقيقة القائمة على اعتبار أف اإلماـ جابر ىكتؤك  
المذىب الذم البد من المحافظة عليو كحجبو عن  س   يقي الذم ترل فيو أ  الحق

األنظار لضماف سالمتو كاستمراره في التوجيو كاإلرشاد كنشر مبادئ المذىب 
لو من خاصة في ظل اإلرادة االموية القائمة حينها على رفض المذىب لما كاف يمثِّ 

" لم يكونوا ف أئمة المسلمين: فهذا القرشي ينقل عنو حاجيات أ عدالة يدعو إليو.
يخرجوف إال بأمر إمامهم في دينهم جابر بن زيد العماني رحمو اهلل كيحبوف ستره عن 

  6الحرب، لئال تموت دعوتهم كليكوف رداءا لهم"
كما أشار من جهتو الشماخي بعد أف أكضح مكانة عبد اهلل بن اباض كما كاف يتمتع 

 ة جعلتو كاجهة المذىب، كأشار الى فضل مابو من قدرة على المناظرة كالمقارع
كاف قد حازه اإلماـ جابر الذم قاؿ عنو أنو " االماـ القائد كالوسيلة الراشد، أس 

  7المذىب كحاميو، مرجع الفضل في تدكينو كتشييد مبانيو"
لقد كاف االماـ جابر البحر الزاخر فقيو البصرة )الذىبي( المؤسس الحقيقي 

 فو األماـ أبا عبيدة.الت معتبرة على يد خل  تحو  للمذىب الذم سيعرؼ 
لم يكن الجهد الذم أداه أبا عبيدة إال تكملة لجهد سابقو، فكاف  إمامة أبا عبيدة:

 تراكم ذلك عامال مهما في ضماف استمرار المذىب كاتساع انتشاره.
اذ استفاد أبا عبيدة اإلماـ من اإلرث الذم تركو اإلماـ المؤسس جابر بن زيد، 

س الحقيقي لمرحلة أبا عبيدة، خاصة ما كاف قد عرؼ بو من ي بو المؤسِّ ككأنِّ 
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مقارعتو للحجاج في البصرة كحتى بعد نفيو لعماؿ كاستمراره للتأسيس في 
المذىب، ككاف في ىذا الجانب قد حقق نجاحا باىرا في استمالة المهالبة خاصة 

قوة  ، فاتخذ منهم مصدربعد توتر عالقتهم بالخالفة كسوء معاملة الحجاج لهم
 كدراع أماف للحركة.

تولى أبا عبيدة اإلمامة في ظل أجواء أقل ما يمكن أف توصف بو، أنها كانت مواتية 
إلى حد بعيد، شكلت في بعض جوانبها أحد أىم عوامل النجاح التي يمكن 

 إضافتها لرصيد الحركة. يمكن إجماؿ أبرزىا في النقاط التالية:
 جابر بن زيد األزدم الى الرفيق األعلى، كتوليو االمامة خلفا لو.انتقاؿ االماـ -
( ـ 713/ ق95حدكث تحوؿ في الموقف العباسي بعد كفاة الحجاج )عاـ  -

لو من بطش كمالحقة لمن كاف يرل فيهم المعارضة للسلطة القائمة، ماكاف يمثِّ 
أنهم قد كجدكا  كتحرر االباضية بذلك من المراقبة المسلطة على تحركاتهم ما يعني

مناخا مالئما ساعدىم على التعبير بحرية عن المبادئ التي كانوا يسعوف لنشرىا بين 
 الناس.

ـ( كما 717-715ق/  99 -96 بداية حكم الخليفة سليماف بن عبد الملك ) -
ز بو من حسن العالقة مع المهالبة الذين سبق كأف أشرنا إلى أنهم قد انخرطوا تمي  

لوا بذلك جانبا من الدعم المعنوم منذ أياـ اإلماـ جابر، كشك   في إطار الدعوة
 .اإلباضيع انتشار المذىب توس  عملية  إلنجاحالذم أعطى دفعا كبيرا 

ق / 102 – 53) كالية يزيد بن المهلب أف ل سجِّ كفي ذات السياؽ يمكن أف ن  
 ل بحكم ما ىو معركؼ عنالعراؽ إلى جانب خراساف ستشكِّ ـ ( 720 – 673
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موقف المهالبة عامال مهما في تهيئة األجواء المناسبة للقدرة على التحرؾ بصورة 
 أكثر فاعلية.

-99يو الخالفة )كما ال يبدك شخص الخليفة عمر بن عبد العزيز حين تولِّ 
يزيد نحيتو ق( برغم ما أقدـ عليو تجاه آؿ المهلب خاصة ت720-717ق/101

كاف ، لما  اإلباضير سلبا على الموقف قد أث  كابعاده كاخوتو عن دائرة صنع القرار 
رؼ بو من تسامح ماؿ بحكم ما ع  ة كالمشايخ من آم  بل األيِّ ق عليو من ق  لِّ قد ع  

نهم حسب ما يشار إليو فإنهم قد أرسلوا كفدا عنهم ترأسو كعدؿ كانصاؼ. بل إ
الذم يكوف قد  ـ(719 – 717ق/ 101 – 99) حي بين  اؾجعفر بن السم  

بكل حرية كأماف عرض آرائهم كبياف كجهة نظرىم. كالظاىر أف ىذا الوفد كإف  ىتول  
الظاىر ممتعضا لما كاف قد كجده  أنو لم يكن في ال  ا إليو، إلم يحقق ما كاف يصبو 

  .8من حسن استقباؿ كإصغاء
اذ يمكننا اعتبار ذلك عامال مهما في تهدئة األجواء كإعطاء نوع من األماف ألجل 

منحهم ىامشا مهما من الحركة كالنشاط دـ التعرض اليهم. ما يفيد بأف الدعوة بع
 لنشر مبادئهم كأفكارىم.

ل من دكف شك جانبا مهما ألىل الدعوة اماـ ىذا الواقع فاف الظاىر انو سيشكِّ 
ه. د  س الدعوة كتجد  ف  اللتقاط األنفاس أك ما يحملو من إيجابية استمرار نػ  سواء 

تنظيم كترتيب ال إلعادةأيضا في نفس الوقت من فرصة أكثر من سانحة  كحاضره
من ضركرة تحديد مسارات كآليات العمل كالوسائل ذلك  مليوالبيت الداخلي كما ي

 الكفيلة لبلوغ الهدؼ المنشود.
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الجديدة من  االستراتيجيةكفي ىذا السياؽ طفى إلى السطح، أحد أىم معالم 
ل المجالس العلمية بتنظيمها كتطوير عملها الذم كاف خالؿ ظهور التركيز على عم

 يجرم في إطار السرية المطلقة.
إذ أشار خليفات  دثو بكل امتياز اإلماـ أبا عبيدة.في ىذا الجانب ما أح كيلحظ

إلى أنو " كعلى الرغم من كجود ىذه المجالس السرية منذ األياـ األكلى لقياـ حركة 
ـ أبي عبيدة، في توضيح معالم ىذه المجالس القعدة، فإف الفضل يعود لإلما

 . 9كتصنيف كظائفها كترتيب طبقاتها"
رجح أف مجرد اإلشارة إليها، تفيد أنها اإلضافات غير محددة، لكن المكإف كانت 

 كأنا أرل أنو كاف من الضركرم كالطبيعي أف يكوف ذلك. .األىمية بمكاف نم
لكن الراجح،  .حسب ما أراه، لم يكن ال غفلة كال قصورا من قبل اإلماـ جابر كىو

 أف الظركؼ ىي التي تكوف قد فرضت منطقها على كال اإلمامين.
كأيا كاف الحاؿ، فإف ىاتو المجالس في الغالب األعم كانت تعقد في السراديب 

في ذلك  احذك  ككأني بأىل الدعوة قد .ـاكلتي ىي حفر كمغارات في الكدل كاآلا
منحى الرسوؿ عليو الصالة كالسالـ، حين اتخاذه غار حراء منطلقا للتأسيس 

يو مذىب االحتياط ألجل كتأسيسا أيضا لما قد نسمِّ  .للرسالة كبداية أمر الدعوة
ؿ عليهم في الوصوؿ بالفكرة عو  ضماف أكبر قدر من السالمة كاألماف خاصة لمن ي  

ة الضركرة كاألىمية خاصة في ظل ما كاف يتربص كىو أمر في غاي منتهاىا.إلى 
 بالحركة بشكل عاـ من قبل السلطات السياسية المتعاقبة حينها.

كلعل أبرز ما يالحظ على مستول ىاتو المجالس، ىو ما قد اعتمد في التمييز بينها 
 من حيث المستول، كطبيعة التكوين كاألىداؼ.
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أف يحدد لكل فئة من المنتسبين  اذ يبدك جليا أف أبا عبيدة كاف قادرا على
للمذىب مجلسهم المتوافق مع مستواىم الذم ىم عليو، كعلى أساس ما كاف 

ككل ذلك يتم تحت اشراؼ اإلماـ كتوجيهو كمن  .ال منهم تحدد طبيعة التكوينمتأم  
 كل اليهم مهاـ التكوين من المشايخ كاألعالـ.ت

ال من خاللها كاف متأم   كما ،من أىميةلو ىاتو المجالس كانت تمثِّ  كبالنظر إلى ما
فقد يمكن اعتبارىا أىم أساسات المنهج الدعوم الذم يكوف االماـ  لوصوؿ اليو.ل

ز جهوده عليو كحباه بوافر العناية التي ال شك أنها تطلبت منو أبا عبيدة قد رك  
ىذا اعتماد دقة التنظيم كالسرية المتناىية لحماية األفراد المعتمد عليهم ضمن 

المنهج للوصوؿ بهم للهدؼ المنشود. كال شك أيضا أف االماـ أبا عبيدة يكوف قد 
من المدرسة  يستفيدنظر إلى الموقف الرسمي بجانب من اليقظة التي جعلتو 

من على استثمار ما أتيح لو ذاتو كيحرص في الوقت  قوماتها،الجابرية بكل م
 مساره الدعوم.مستول نوعية على قفزة  إلنجازالظركؼ التي سبقت اإلشارة اليها 

عت المجالس التعليمية التي كانت تقـو أساسا على الموائد العلمية كقد توز  
اىا أنها قائمة سم  بدسامتها المعرفية بين مجالس الشيوخ التي يبدك أنها كمن خالؿ م  

على الخصوصية للفئة التي ىي محل التوجيو كاإلرشاد كرسم أساسيات كتحديد 
ت، حيث تضم كفقا لذلك الرموز كاألعالـ، كىي تحت اشراؼ كبار المسارا

لت ىيئة استشارية كلو ة. كأرل انها كمن خالؿ طبيعة تكوينها قد مث  م  المشايخ كاأليِّ 
 لإلماـ في تقديم الرأم كالمشورة. ينةن ع  لمرحلة تاريخية قد تكوف م  
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ـ عامة أىل الدعوة إلى جانب مجالس العامة التي ال شك أنها كانت مفتوحة أما
لالستزادة من المعرفة بأصوؿ المذىب كمبادئو، كالتي كاف يتصدر رأسها المشايخ 

 األفذاذ اللذين أكتوا نصيبا من العلم.
ن سابقي الذكر ىو تلك المجالس التي كانت على ي  س  كاألىم إلى جانب المجل  

التركيبة اك نوعية جانب متميز من الخصوصية في كل شيء اف على مستول طبيعة 
 كمستول التكوين أك حتى ما ىو مرجو من كراءىا.

محل  باإلشكاليةكنقصد بذلك مجالس أعداد الدعاة التي ىي على صلة مباشرة 
 فرد لها الكالـ فيما سيأتي ذكره الحقا.المعالجة، كسن  

كما أخالو في ىاتو المجالس اجماال انها كانت في عمومها تكوف قد شكلت فرصة 
لتقاء للوافدين عليها كالمنتسبين اليها من مختلف البقاع كاألصقاع، كما يوفره اال

ل كصوؿ األفكار االباضية كقد شك   .ذلك من تعارؼ كتواصل بين أبناء المذىب
كالصفرية لبالد المغرب نقطة تحوؿ في تحديد الموقف المغاربي الذم أشار 

ما يعني أنو صار في  .10بادرة التاريخيةه من التبعية كأخذه زماـ المر  العركم إلى تحر  
كىذا ما يحسب لألفكار الجديدة  .ر باألحداثمحل الفاعل ال مجرد المتأثِّ 

د الرقيق ككما أك   .صل كالتفاعل الحضارماكالتي سينظر لها من نافذة التو  ،الوافدة
، إذ أشار في ـ739/  ق122القيركاني أف كجود األفكار ىذه كاف حتى قبل ثورة 

رض كالمو إلى أنو قد "كلي المغرب يومئذ قـو فيهم دعوة الخوارج كمنهم عدد  مع
  .11كثير كشوكة"
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ببالد المغرب بما بذلو سلمة بن سعد الحضرمي من جهود  اإلباضييرتبط الوجود 
سجلتها المصادر التاريخية كأكدت تفانيو في ذلك، كبالنسبة لي أرل أف ىذا 

 المكاف المناسب كترجم الفعل المناسب. صورة الرجل المناسب فياألخير قد 
كىو ما  .الكفاءة كالمهارة العالية جدا ولو امتالك س  اذ أرل فيو من خالؿ ما أس  

تو التامة ل لو سرعة النفوذ في الوسط االجتماعي المغاربي كالقدرة على كسبو ثقسه  
كرة ما كاف بين جنباتو من ايماف حقيقي كعميق بالفلما كجده فيو من صدؽ ك 

 .أكالمبد
اذ ال بد أ ف يكوف من ىو في مثل كضعو أف يكوف على قدر من المعرفة شبو 
المحيطة بطبيعة المغاربة كأحوالهم كطبيعة أفكارىم كمدل استجابتهم، كما يحتاج 
اليو فوؽ ذلك من بالغة في اللساف كقوة في الحجج كالبياف ليكوف أقدر على 

يفترض فيو أف يكوف ىو في حد ذاتو يحمل في  اقناع المغاربة بسالمة المبدأ الذم
 ثناياه مقومات االستجابة لو كالقبوؿ بو.

ثم انو بعد قوؿ ىاتو العالقة القامة على الثقة المكتسبة كالمتبادلة تأتي أىمية 
الحكمة في الوصوؿ إلى العناصر المعنية باالستقطاب كالتي من المفترض أف يعوؿ 

اطئ األماف. كال شك في أف العناصر المعنية عليها بالبلوغ بالفكرة على ش
باالصطفاء كاالستقطاب ال بد اف تراعى فيها المؤىالت الشخصية لتحقيق ما ىو 

 ل منها.تأم  م  
اذ يفترض النظر اليها أكال من حيث مكانتها االجتماعية كموقعها في ذلك كما 

العقلية الواسعة تحظى بو مكاسب الى جانب ما تحتاج اليو من الكفاءة كالقدرة 
لضماف استيعاب المعرفة الجديدة كالتوجيهات العديدة لتكوف األقدر على ترجمة 
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االستجابة لواقع حي بين الناس الذين يسيركف بينهم بقدر من المركنة كالسالمة 
 كالسالسة الستثمار ىذا التواصل في انجاز المشركع المستهدؼ.

صالة عن نفسو أك نيابة عن من كاف كمن المالحظ اف سلمة بن سعد حينما قرر أ
حولو اك كراءه أف يرسل ىاتو الوفادة العلمية فهو انما أراد أف يؤسس االستراتيجية 

مرحلة االنتقاؿ  توتمبعيدة المدل ككاف معها قادرا على استشراؼ االفاؽ في ظل 
بالفكرة من التجريد كمن مرحلة الدعوة الى تجسيد العملي الواقعي كىذا ما كاف 
يتطلب إيجاد القيادات القادرة على إنجاح ىذه الفكرة، كىو ما لم يكن ليتحقق 

ل ؤىِّ التي ت  د حقيقة البناء المعرفي على ما يبدك من دكف أف تكوف ىناؾ قاعدة تجسِّ 
كاف  مؤىل لذلك كاف على ما يبدك كعلى ضوء ماللوصوؿ لمستول ما ىو ما 

زا ا كمتميِّ ا خاصن د ألف تتلقى تكوينن ، كاف الحرص الشديمعقودا في ىاتو المجموعة
ع المدارؾ كترتسم اآلفاؽ بصورة صقل المواىب كتوس  فا أيضا ألجل أف ت  كحتى مكث  

 أكثر كضوحا.
بالنظر إلى طبيعة التركيبة المشكلة للوفادة العلمية المغاربية  االختيار المتميز:

بين كل من سلمة بن سعد جهة إلى المشرؽ يبدك جليا كجود حالة من التوافق المت  
 ك أبا عبيدة.

حيث أنو كحسب خليفات " فاف الركايات االباضية تشير أف أبا عبيدة كاف يحبذ 
كىذا ما نجده كاضحا جليا في االختيار  12اختيار الدعاة من السكاف المحليين"

 المتميز كالسليم كالناجح القائم على االنتقاء المتفرد.
 بالد المغرب كانت تضم كال من:فالمجموعة عند انطالقها من 

 أبو المنيب إسماعيل بن درار الغدامسي -
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 عاصم السدراتي -
 عبد الرحمن بن رستم -
 أبو داكد القبلي النفزاكم -

فهذه التشكيلة يتضح أف جميع أفرادىا ىم من أىل البالد المحليين بما فيهم عبد 
 و كأمو اليها.الرحمن بن رستم الذم صار مغربيا باالنتساب بعد انتقال

المالحظ أيضا ىو التنوع القبلي كالجغرافي الذم يترجم أف سلمة بن سعد لم يكن 
 في اختياره عشوائيا، بل ينم عن معرفة فائقة كحنكة باىرة كآفاؽ كاسعة.

فعاصم منتسب لقبيلة سدراتو المتوزعة بين طرابلس كمنطقة األكراس كتمتد حتى 
ي جنوبي افريقية، من قبيلة نفزاكة كمن منطقة قبلِّ كىذا أبو داكد  .إلى عمق الصحراء

إلى جانب بن رستم الذم كاف على ما يبدكا مستقرا بالقيركاف، كما كاف أبو المنيب 
الواضح اف سلمة بن سعد كاف  13من منطقة غدامس في عمق الصحراء المغاربية

قد استهدؼ العنصر البربرم بالدرجة األكلى كالمباشرة، ربما لما كاف لو من مواقف 
تجاه السلطة القائمة، كىو اختيار ناجح سيشكل أحد عوامل النجاح أيضا لما 

 يعرؼ عند البربرم من يبس كتشبث بما يؤمن بو كشدة تمسك.
المذىب االباضي إلى معظم أنحاء بالد  كاضح حرص سلمة بن سعد على أف يصل

كما يحمي بو المغرب كأف تقتنع بو جل القبائل البربرية ليكوف لو من العدد كالشوكة 
كجوده. كقد انخرط العنصر العربي مع عودة الوفد ليشكل بذلك إضافة متميزة قد 

رم يكوف الهدؼ من كرائها ربما استمالة العنصر العربي خاصة كأف الوجود المعاف
ككأني بهذا  14تحديدا كاف سابقا لمجيء أبي الخطاب كما نجده في ركاية للقيركاني

المنهج أنو كاف قائما على محاكلة تحقيق أكبر قدر من التوافق كجمع الشمل.  
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كيف ال كالمذىب االباضي في جوىره مؤسس على التسامح كاالعتداؿ، كلعل ما 
يترجم لنا جانبا مهما  ـ757/ق140تشكل من أحداث مع قياـ دكلة أبي الخطاب 

 من ذلك.
إف سرعة إعالف ىذه اإلمامة من شأنو اف يعطي لنا إشارة كاضحة عن مدل ما حظي 
بو حملة العلم العائدين من البصرة من اجالؿ كتقدير كترجمتو السرعة الباىرة التي 

ها فيو التفت من خاللها القبائل المغاربية حولهم كزيادة اقتناعها بالمذىب كانخراط
بصورة أكبر. كبذلك أصبحت االباضية تحظى بالمزيد من القبوؿ كالطمئناف لها 
خاصة أماـ االضطراب الذم أحدثو ما أقدـ عيو عبد الرحمن بن حبيب بتعيين أخاه 

، كاألىم من ذلك ماكانت قد أقدمت عليو قبيلة  15الياس كاليا على طرابلس
ب التدخل لنصرة الحق كأىل كرفجومة الصفرية كالذم فرض على أبي الخطا

  16القيركاف الذين تحرركا بذلك من عاصم بن جميل كديانتو
لقد  17كقد حظي موقف أبا الخطاب بمباركة كتأييد أىل السنة لو كسيرىم في ركابو

على أنها القوة التي ال يمكن االلتجاء اليها كاالعتماد عليها،  أصبح ينظر لالباضية
بفضل ما استفادتو خاصة في ظل العودة القوية لحملة العلم كما احدثوه من تغيير 

 سريع ظهر على أرض الواقع.
 طبيعة التكوين كاستمرار التواصل: 

رة مركز اإلشعاع مابين نهاية القرف األكؿ كبداية القرف الثاني الهجريين، شكلت البص
الحضارم التساع انتشار المعرفة المتنوعة بها، ككاف ألبي عبيدة الدكر األبرز في 
النهوض بالحركة العلمية كاالىتماـ بتوسيع انتشار االباضية كفق أسس كمناىج 

 سليمة.
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كمن ىذا المنطلق كاف كصوؿ البعثة العلمية األكلى من حملة العلم المغاربة لينهلوا 
المعرفة الصافي كالمتمثل في شخص اإلماـ أبي عبيدة الذم اشتهر من من منبع 

بين ما أشتهر بو ركايتو األحاديث النبوية عن شيخو االماـ جابر، كبذلك " فإف 
أحاديثو ثالثية السند، تعد من أصح األحاديث لقربها من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

إلماـ الربيع بن حبيب بن كسلم، كىي مبثوثة في كتاب الجامع الصحيح مسند ا
ليس ثمة شك في أف الهدؼ األكؿ لوصوؿ ىاتو الوفادة  18عمر األزدم البصرم"

العلمية ىو تلقي المعرفة كفق أصوؿ المذىب كزيادة التجربة في ذلك ليكونوا 
بمثابة المرجعية العلمية كمصدر بياف أصوؿ المذىب كالعاملين على نشره ببالد 

اغفالو ىو أنو إلى جانب المعرفة القاعدية بأصوؿ المغرب، لكن ما ال يكن 
المذىب كتعاليمو كمبادئو أعتقد أنو كاف ىناؾ نظر في األصوؿ السياسية. نجد 
أمامنا نص في غاية األىمية يورده الدرجيني في طبقاتو، كىو عبارة عن محاكرة 

جهة كاضح أنها ختاـ لحديث ثم تداكلو بصورة مستفيضة يعرض فيها حملة العلم ك 
 ، ص   (1نظرىم على إمامهم، " فقالو....." )الدرجيني، الطبقات، ج

كاضح من خالؿ ىذا النص كجود نظرة استشرافية لمرحلة ما بعد التكوين كالعودة 
الى ديار المغرب، كىو ما يؤشر حقيقة إلى أف فترة التكوين قد تم خاللها على 

ؤكف الحكم كاإلدارة، كمن ثم األرجح التطرؽ لمسألة اإلمامة كما يتصل بها من ش
فإننا يمكن أف ننظر إلى حملة العلم من زاكية ثانية أنهم كانوا بمثابة " القادة الذين 

فكاف مدىم بالعلم الشامل كالمتعدد الجوانب مندرج في إطار  19أعدكا في الشرؽ"
 التهيئة لمرحلة جديدة كاف االباضية يطمحوف للوصوؿ إليها بصورة مشركعة.

 ية التواصل كثماره: استمرار 
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مع عودتهم لبالد المغرب التي كاف ينظر اليها بعين المباركة كاالستبشار، أصبح 
حملة العلم "يمثلوف طالئع الرابطة الجديدة التي غدت تربط ببين المغرب العربي 

، ىذا  20كالمشرؽ العربي، كرمزا للتجارب بين التيارات الفكرية السائدة بينهما"
دكف شك تعبيرا عن مدل ما زاد من ركابط فكرية كمذىبية بين جناحي العالم 
اإلسالمي. كستشكل قاعدة لتحوالت سياسية عميقة سيكوف لها كبير الفضل في 
إقامة المذىب كإعالف إمامتو الكبرل التي صارت تمثل أمل أىل المشرؽ قبل 

ا كاضحا خاصة في ظل المغرب لما تحقق معها من طموحات كاف السعي اليه
اإلخفاقات التي رافقت المحاكالت السابقة سواء في إمامة حضرموت كاليمن التي 
سرعاف ما قضي عليها االمويوف، أك إمامة عماف األكلى التي انتهت بأدم عباسية 

، العالقة بين حملة العلم كإمامو ال تبدك أنها كانت قد انتهت بمجرد العودة 134
أنو سيكوف مقدرا لها أف تستمر في ظل التوصية التي ال شك ك للمغرب، كانما يبد

أف اإلماـ أبا عبيدة قد قدمها لتالميذه كىو يحرص على أف يرل منهم ما يسر 
خاطره، لذلك فقد دعاىم " بالرجوع اليو في كل ما أشكل عليو من أصوؿ 

. كبهذا يكوف حملة العلم قد أسسوا لمسار جديد من العالقات 21المذىب"
مذىبية المعلنة كالقضايا الجانبية التي ربما أنها كانت من دكف إعالف، كىو ما ال

سيستمر مع األيمة االباضية لبالد المغرب حتى زمن الدكلة الرستمية. في ظل ىذا 
التواصل كاف استمرار حضور المعرفة المشرقية سواء في االعتناء في الفتيا أك 

النبوية فهذا أبو صالح أفتى في امراة األخذ باالسانيد الصحيحة من األحاديث 
أنكرت بعد تزكيج كليها ثم رضيت بعد ذلك بأف " ذلك جائز ترجع الى الرضا بعد 
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االنكار كال ترجع االنكار بعد الرضاء كىو قوؿ أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة رضي 
  22اهلل عنو"

لفتيا بين كما نجد أف المقابلة حاضرة لتقريب المصطلحات الشائعة في مجاؿ ا
أىل المغرب كعماف، اذ أشير الى مقدار ما يخرجو من أكل بغير عمد بعيد الصبح 

بل مثل مد النبي لضنو أنو ليل " ينفق كرا من طعاـ كيصـو يوما، كالكر عند أىل الج
فواضح أنو المراد من 23كىو المن عند أىل عماف كأصحابنا"صلى اهلل عليو كسلم 

بلة البسيطة أف ىو تأكيد على الحضور الحضارم التقريب المعنى بهاتو المقا
 المتبادؿ.

ما عرؼ بو من سيرتو ألىل  كىذا أحد أعالـ عماف قاضي صحار بن محبوب كاف لو
، كمن باب التأكيد على استمرارية ىذا التواصل الحضارم أف كجدت 24المغرب

االجالؿ ألثار المشرقية حتى في عمق الصحراء المغاربية، ككانت تحظى بالعناية ك 
ألصحابها لما كانوا يحتلونو من مكانة في قلوب أىل العلم، ففي ركاية ألبي محمد 
عبد اهلل بن بكر " كنا في آجلو فكاف عزابي يقرأ آثار الربيع عن ضماـ عن أبي 
الشعثاء جابر بن زيد ركاية أبي صفرة عبد الملك بن سفرة رحمو اهلل، فكنت أفسر 

ذكر الشيوخ، ككاف أبو زكرياء في ناحية المسجد  كال أذكر غير المسألة، كأدع
 25الى ذكرىم كما ذكرىم في الكتاب" يصلى، كقاؿ لي: أال تذكر أصحابك، فرجت

اف مبدأ التواصل الحضارم يمكننا أف نرسم معلم مبدئو مع كصوؿ سلمة بن سعد 
الذم نجح في إرساء دعائم البناء الحضارم الذم تدعم بشكل كاضح كظهرت 

بأكثر تجلي مع عودة حملة العلم الى بالد المغرب التي ستشهد كاقعا نتائجو 
متميزا في العديد من الجوانب نركز في ىذا المقاؿ على ذكر األبرز منها حضاريا، 
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كالتي تترجم لنا جانبا من التواصل الحضارم بين طرفي العالم اإلسالمي. كلعل من 
علم كاستقرارىم في طرابلس بما  بين تلك الثمار التي نتلمسها مع عودة حملة ال

كانت تمثلو من قيمة معنوية لدل اباضية المغرب الى جانب ما كانت تمثلو أيضا 
من رمزية للسخط على العباسيين، كتبعا لذلك جاء في ظل ما أشرنا اليو من سرعة 
االلتفاؼ حولهم كاالطمئناف العالف اإلمامة تأسيا بما كاف، حيث اجتمع االباضية 

يد تولية موضع غربي طرابلس يعرؼ باسم صياد، كفيو انتهى قرارىم بتأكسرا في 
، كمن الواضح أف مثل ىذا اللقاء كاف من دكف شك 26أبي الخطاب اماما عليهم

فرصة لتوسيع المشاكرات البينية كإدارة الرأم كاالستئناس بما أشار اليو أبو عبيدة 
ستمرار لخطاب الذم نجح في االالى جانب ما يكونوا قد ركاه فيما امتاز بو أبا ا

كاالستقرار في امامتو نحو اربع من السنين، ككاف بالقدكر إطالة األمد لو ال المكر 
كالخديعة الى جانب أكلية األقدار. اال أف ظهور عبد الرحمن بن رستم كإعالف 

ـ يكوف قد أعطى امال جديدا ليس فقط لالباضية المغرب 777ق/160امامتو 
الباضية المشرؽ، فقد كانت امامتو فريدة من نوعها متميزة في كل كلكن أيضا حتى 

ـ، اف عبد الرحمن بن رستم قد 909ق/296شيء كمدة استمرارىا غاية العاـ 
استطاع اف يؤسس بجهوده تلك لفكر سياسي مغاربي ملموس، استطاع أف يجسد 

لتجربة القدرة على نقل النظريات كاألفكار الى كاقع ملموس كأكد مع ذلك أف ا
الرستمية كانت بحق رائدة لما كاف يمثلو في شخصو باعتباره احد حملة العلم، كأف 
مركزىا تيهرت كانت من أىم المدف المغربية التي كصلها بها الحد ألف توصف بحق 
بعراؽ المغرب، ليس فقط بما حوتو من مواصفات كمكانات اقتصادية، كلكن لما  

أقل معالمو تلك المكتبة المعصومة التي  كاف لها من حضورم حضارم متميز ليس
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مثلت فخر االىتماـ الرستمي بالمعرفة لما حوتو من أمهات المؤلفات كالنفائس التي 
ما فتئ االئمة االعالـ يسهركف على توفيرىا من الشرؽ خاصة عهد االماـ عبد 
الوىاب، الى جانب ما اشتهرت بو من المناظرات كالمساجالت كالمقارعات، كما  

 27من اىتماـ بالمعرفة كأصولها ف قد اشتهر البيت الرستميكا
لقد صارت تيهرت أحد ابرز مراكز اإلنتاج المعرفي ببالد المغرب كالنبوغ الحضارم 
الذم امتد منها ليشمل عمق الحواضر الصحراكية التي شكلت بدكرىا مراكز معرفية 

جالف كسدراتو متميزة ككاف لها ما ميزىا من االسهاـ الحضارم، كما ىو الشأف لوار 
رفة كالتعاطي معها كيمكن إضافة لذلك أف نحدد في انتاج المع اللتين نافستا تيهرت

 جملة من النقاط أبرزىا:
اسمترار ازدىار المذاىب اإلسالمية كالحركات السياسية التي كاف لها  -

حضورىا الحضارم خاصة االباضية التي صارت تمثل جزءا من الهوية المغاربية، 
عدد من البالد كليس ادؿ على ذلك من استمرار المذىب الى يـو الناس ىذا في 

 المغارببية.
استمرار االرتباط بالمشرؽ كالتواصل معو في اطار توثيق العالقات الفكرية  -

 قائمة بين الطرفين، كىو ما زاد من تنامي انتاج المعرفة كانتقالها بين البلدين.
توسيع انتشار المذىب االباضي الذم شهد امتداد نحو كل من افريقيا  -

 مؤكدا بذلك حضوره الى جانب بقية المذاىب اإلسالمية كبالد االندلس
اثراء الفكر اإلسالمي بعديد التآليف كالكتابات المذىبية التي شكلت  -

إضافة نوعية بتحريرىا العقل كتنويره بضياء المعرفة التي تأكد معها حقيقة أف 
اإلسالـ، بعيد عن حالة الجمود كالركود. لقد كاف حملة العلم بقبولهم اف يكونوا 
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العناصر المشكلة لهاتو الوفادة قد استطاعوا اف يؤسسوا فعال لواقع جديد ضمن 
من العالقات القائمة في ظل التواصل الحضارم بين طرفي العالم اإلسالمي الذم 
صار يبدك كامال متكامال بما استطاع اف يحققو من تفاعل إيجابي اكد حركية 

 ستمرار االثراء كاالنماء.الفكر اإلسالمي كقدرتو على التواصل كاالسهاـ في ا
اف مما ال شك فيو ىو أف حملة العلم كمن خالؿ ما تم تناكلو لم تكن مجرد كفادة 
علميو غيرىا من الوفادات التي اعتادىا الناس، كانما كانت متصلة في جوىرىا 
بواقع ما كاف متأمال فيها كمنتظرا منها، كىو ما تم بصورة فعلية على أرض الواقع في 

مية أكدت مدل القدرة على االنتقاؿ السليم باالفكار من عالم التجريد صورة عل
 الى التطبيق الميداني.

 الهوامش:
                                                           

ر قائم على اخلروج والتطرف يف ادلواقف س لإلباضية أي ارتباط باخلوارج كأميرى البعض أن لي 1
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 .30، ص ت(
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احلاج حممد صاحل با )  عمر بن نظام احلكم القائم حينها. وىوما حال دون امكانية نسبتها اجلابرية .
ادلكتبة  إفريقيا، حجازي عثمان: تطور الفكر االباضي يف مشال .26ص  ادلرجع السابق، ،عمر با (
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