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D 
ته  والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحاب      ،أمحد اهللا تعاىل وأستعينه وأستهديه وأشكره     

  .الكرام
  خ األجالء واألساتذة األعزاء، أيها السادة احلضور عشاق الثقافة ومعرفة التـاريخ    أيها السادة املشاي  

ال ة اليت ال تاريخ هلا    واألم ة من األمم سجل أعماهلا وجذور عروقها الضاربة يف عمق احلياة          تاريخ أم و-
  .- على وجه األرض بني األممِرطْفهي مبثابة الفُ. أساس هلا وال كيان حلضارا وحياا

  
  .السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته

م أطيب تشكرايت إىل أعضاء معهـد عمـي       رصة ألعبر عن عميق شعوري فأقد     نتهز هذه الف  أنين أ 
  .فة بشتى أنواعهارسعيد، هذا املعهد العامر الدؤوب، واملتتبع لسائر دروب املع

يام الدراسية التارخيية فتمكنا بفضل نشاطهم عن إحياء ذكريات عطرة وإزاحة     لنا هذه األ   هيئواوقد  
قـة هنـا   الستار عن أعمال جليلة كانت لرجاالت السلف الصاحل يف هذا الوادي وجوالت رائدة موفَّ           

  .باضية يف اجلنوب الشرقي لشمال إفريقياوهناك يف أوطان اإل
عايتها، وسقيها لتمد فروعها وأفناا فتويت مثارها الحتضان شجرة املعرفة ور   نعم كانت هلم جوالت     

  .-وقد أتت واحلمد هللا-. كلَّ حني بإذن ربها
أيها السادة احلضور امسحوا يل بتقدمي هذه الدراسة املتواضعة إثراء مللتقانا هذا وهذه األيام الدراسية،   

ب أو الروابط املعرفية والتـراث  يف موضوع العالقات األخوية اليت كانت بني سكان جزيرة جربة ومزا         
  .احلضاري بني اجلزيرتني

  .وهو احملور األول هلذا امللتقى املعريف التارخيي
      تان يف غالب مسااملـساعدة  ا، توفَّرت هلما عوامـل االتـصال و       مجربة وميزاب منطقتان متشا

 كلم يف اجتاه الـشرق  1200والتعاون، رغم بعد املسافة اليت بينهما ووعورة الطرق فبينهما ما يزيد عن          
  .اجلنويب

  .ى فترة معينة من تاريخ اإلسالم يف هذه الربوعلصرا عتوسيكون حديثي مق
وهذه الفترة تبتدئ من عهد دخول اإلباضية يف حالة الكتمان واستقرارهم عليهـا بعـد تغلُّـب                

 عنه إىل مصر وما يليها من الفاطميني وبسط نفوذهم على مشال إفريقيا يف مطلع القرن الرابع، مثَّ نزوحهم 
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  .الشرق األوسط
وأخص بالذكر القرون األخرية يف هذه الفترة عند جميء الرائد احملنك الشيخ عمي سعيد بن علي بن   

  .محيد اخلريي من جربة والوفد الذي معه إىل مزاب واستقرارهم ا
يزاب جبربة ومزاب مل يعرف وإذا اقتصرت على هذه الفترة فألنَّ املوضوع ضبط حتت إطار عالقة م     

  .العمران باملعىن الصحيح واالستقرار إالَّ يف تلك القرون األخرية
وإالَّ فعالقة جربة باألقطار األخرى من املواطن اليت ساد فيها املذهب اإلباضي وانتشر كجبل نفوسة  

  بليبيا وجرب دذه ا         م ملناطق كانت وطيـدة    ر بتونس واجلريد وأريغ ووارجالن وأوراس وتاهرت عالقتها
قبل هذه القرون األخرية، وكانت جربة يف تلك العهود متثِّل جزءا هاما ومعربا قيما بني أراضي الدولـة        

  .اليت أنشأها سلف اإلباضية الذين كان هلم النفوذ الواسع يف تلك األقطار
تمعني متباعدين مبثل تلـك    أيها السادة األجالء إنَّ التعاون والتآزر واألخذ والعطاء ال يتأتى بني جم           

  .ة على ذلكب ويأت الظروف املشجعة احلافزاملسافة اليت ذكرناها إالَّ إذا توفَّرت هلما األسبا
  :ا من ذلك الشيء الكثري وخنص بالذكر شيئني اثننيموجربة ومزاب قد توفَّرت هل

غالبهم بل كلُّهـم إباضـية    يسود يف جربة ومزاب مدرسة إسالمية واحدة فسكان املنطقتني        :أوال
املذهب فهما يلتقيان عقيدة وسلوكا واجتماعيا، فالبد أن ينشأ عن هذا بني اـتمعني مـن التفـاهم                

إىل والتعاون ونوعية السلوك ما يفتح السبيل لتلك العالقات، وييسر اجلوار العاطفي واملصاهرة واملواطنة،        
  .غري ذلك من مظاهر النشاط االجتماعي

  .الظروف االجتماعية والبيئية املتشاة: اثاني
إنَّ بيئة مزاب وبيئة جربة قريبتان إن مل تكونا متشاتني، جربة منعزلة تكاد تكون فقرية لوال شـيء   

جبوار أهلها هنا وهناك أخوان هلم مسلمون ولكنهم يضايقوم بتصرفام          . من الثروة السمكية والزراعة   
فتركت رسوبات يف أنفسهم جعلتهم يتسمون باحلذر،       . العدل واألخذ باحلق  اليت ال تتسم يف كثري منها ب      

  .، وأحيانا حتى االنغالق حول أنفسهمويتشبتون باملذهب الذي اختاروه
وامليزابيون هلم نفس الظروف، بلدهم جزيرة وسط الرمال، أرض غري ذات زرع، جيـدون ممـن                 

حلقب املظلمة اليت أضعفت املـسلمني وجعلـت     الك  جياورهم نفس ما جيده أهل جربة من رسوبات ت        
  .بأسهم بينهم شديدا

وكلُّ عامل من العاملني كفيل أن يفتح بني اموعتني آفاقا واسعة من التعاون والروابط االجتماعية      
  .ال تلو األجيالاما يبقى أمدا بعيدا فيشمل أجي
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  .جمتمعات اإلباضيةون والتآزر بني م العزابة هو أول من سن التعمؤسس نظا

ال يستطيع املتحدث عن تاريخ اإلباضية يف مشال أفريقيا أن يغفل عن نظام العزابة وأثره وماله مـن        
االبتعاد عن ج اإلسالم، وهو احلافز القوي وفضل يف مجع كلمتهم وحفظ كيام االجتماعي من الزيغ،  

والتوجيه بني تلك اتمعات ولقد أنـشأه     على تكوين حركة دؤوب يتجلى فيها مسات التعاون والتآزر          
م لـيحفظ  1048هـ 440مؤسسه رمحه اهللا الشيخ اإلمام حممد بن بكر الفرسطائي الريغي مستقرا سنة   

كيان هذا اتمع، ويقوم مبهمة التوجيه واإلصالح، يتماشى مع حالة الكتمان، نظام يـشمل النـواحي        
. اركا هذا اجلانب ملن يتوىل شؤون السياسة أو يتغلَّب عليها    االجتماعية دون أن ميس باجلانب السياسي ت      

  .)1(»فعاشت اإلباضية يف هذه األمكنة دون أن يكونوا نظاما سياسيا أو يدعوا إىل تكوينه«
لشيخ اإلمام حممد بن بكر مل خيص بعنايته ونظامه هذا بلدا معينا فقد كان رمحه اهللا يعىن بتكوين              او

م لتأسيس حلقات العزابة ومشاركتهم فيها بأنفسهمهات، مثَّ يرسلهم إىل مواطنهى اجلالطالب من شت.  
وال ينسى فضل جربة يف هذا املوضوع فقد كان عاملها ااهد العامل الشيخ فصيل بن أيب مـسور          

 ابنيه  هـ تقريبا أول املتحمسني له، وامللحني على إبرازه إىل الوجود، وذلك عندما بعث440املتوىف سنة 
زكرياء ويونس وابن أخته من جربة إىل أيب عبد اهللا حممد بن بكر وهو يف بالد اجلريد يوصيهم مبالزمته                 

نظاما يتماشى وحالة الكتمانوأن يلح وا عليه أن يسن.  
فهذا سبب قعوده للحلقة املباركة الصادرة عن أكرم مشاركة بني الشجرتني الطيبتني املسورية         ...«

  .)2(»طبة وإجابة كانتا يف اهللاوالبكرية، خب
     ة واللني فردهم إىل اإلباضية وبفضل هذا الشيخ وجهوده يف استدراج بقايا الواصلية يف مزاب باحلج

خ من رجال اإلباضية الوافدين على مزاب تدريس على أحسن وجه، وبفضل املشاييفة الالوهبية وأدى وظ
  .)3( نظام العزابة إىل عصرنا هذامن جربة وغريها حافظ املذهب على كيانه بفضل

  .صور من التعاون والعاقات األخوية بني جربة ومزاب

يستطيع املتتبع ملظاهر العالقات األخوية بني البلدين عرب هذه الفترة الطويلة من الزمن أن يـصنفها              
لعكس، تبـادل  بعثات الطلبة من جربة وإىل جربة، انتقال العلماء إىل مزاب وا   : ملها يف ثالث حماور   جيو

  .الزيارات والوفود
                                                 

1
 .255 اإلباضية يف موكب التاريخ  ص- 
 .1 ج132جيين ص طبقات الدر- 2
 ..40 نظام العزابة يف جربة ص- 3
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انتقال الطلبة وسعيهم وراء االستفادة واألخذ عن أي عامل يظهر يف جربة أو مزاب، إما رغبة     : أوال
يف االستزادة وإحاطة بقدر ممكن من املعرفة وإما ألنَّ أوطام ال يتوفَّر فيها من العلماء من يتفرغ للتعليم           

 الطالب حواضر العلـم يف مشـال    وغالبا ما يكون ذلك بعد أن يؤم.ملنتقل إليه مثل ما يتوفَّر يف الوطن ا     
فيجد هذا الطالب من اإلمكانيات مـا يعينـه      . أفريقيا ويكرع منها، وخاصة القريوان وتونس العاصمة      

ويشجعه على قضاء فترة يف األخذ واالستزادة فمساجد مزاب جبانبها بيوتات تكـون مـأوى للطلبـة           
 ثل ذلك يف جربةوقل م. الوافدين من القطرين وهلا من األوقاف ما يعني أولئك الطلبة ويدفع عنهم العوز     

  .ومساجدها كاملسجد الكبري يف حومة احلشان، ومساجد واد الزبيب وغريمها
هــ  967نذكر على سبيل املثال الشيخ الشهيد أبا سليمان داود بن إبراهيم التاليت استشهد سنة                

تلمـذ  فقد قصد الشيخ أبا مهدي عيسى بن إمساعيل املصعيب املليكي، نسبة إىل مليكة قرية مبزاب وقد ت            
  .الشخ أبو مهدي املصعيب على الشيخ أيب سعيد اجلريب املعروف بالشيخ عمي سعيد

والشيخ حيي بن صاحل األفضلي من مزاب من بين يزقن أخذ العلم عن الشيخ أحممد بـن يوسـف          
  .املصعيب الذي استقر جبربة

يين، والشيخ سـعيد  رمضان بن حيي الل: وأخريا تالميذ الشيخ أطفيش رمحه اهللا يف مزاب، من جربة  
  .بن علي بن تعاريت، والشيخ أحممد بن احلاج يوسف بن سعيد

يذكر املرحوم الشيخ أبو اليقظان يف بعض تقييداته عن تاريخ اإلباضية يف جربة ومـزاب وجبـال           
 نفوسة، مثرنا على رسالة لقد ع«:  يقول عنها1176ا رسالة بعثها الشيخ باسة بن موسى املتوىف سنة        ورد

إخواننا اَهللا اَهللا : وهم جبربة يزاولون دروسهم مما ورد فيها   " مزاب"ها إىل إخوان له من بين مصعب        هوج
مثَّ يورد أمساء . يف زيادة العلم ليال ارا مساء وصباحا، ألنَّ اجلهل مطية من ركبها ذلَّ ومن صحبها ضلَّ   

  .)1(»الطلبة خيصهم بالتحية واحدا واحدا
 أخرى قياما بواجب التعليم ونشر الفضيلة والتفقُّه يف الدين، كـان  ن منطقة إىل  انتقال عامل م   :ثانيا

علماء اإلباضية حريصني على نشر العلم واملعرفة واحملافظة على مستوى رفيع مـن العلـوم الدينيـة يف      
علـم  إنَّ : وليس منا من قال  «جمتمعام وال أشد خطرا لديهم على اتمع اإلسالمي من اجلهل بالدين            

  .)2(»الديانة يدرك بغري التعلُّم
ومن هؤالء العلماء الذين وفدوا إىل مزاب حتقيقا هلذا الغرض صاحب الفضل على مزاب يف كـثري    

خلريي اجلريب مـن  ا سعيد بن علي بن محيد      احملتفل به  الشيخ: من األنظمة والنشاط االجتماعي والثقايف    
 ويقال جاء إىل مزاب جندة له من ورطة اجلهل والتخلُّف علماء النصف األول من القرن العاشر اهلجري

                                                 
 .250 ص-اجلزائر– انظر الرسالة يف كتاب اإلباضية يف موكب التاريخ - 1
 .بة لعمرو بن مجيع عقيدة العزا- 2
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من العلماء من جربة ونفوسة طلبها امليزابيون من إخوام إنقاذا للموقف املتردي يف           نه ورد رئيس بعثة     إ
  :مزاب فكان منها

ريب استقر يف غرداية وتعرف العشرية املنتمية إليه بعشرية آل عمـي         عمي سعيد بن علي اجل    الشيخ  
والشيخ . والشيخ باحلاج بن حممد بن سعيد من نفوسة استقر ببين يزقن وعشريته تعرف بآل أزبار         . سعيد

وقد أتت هذه البعثة مثارها خاصة ما قام به كلٌّ من الشيخ عمي سعيد         . دمحان النفوسي استقر يف بنورة    
  .والشيخ باحلاج حممد

خ يوسف بن حممد املصعيب وابنه من بعده ومن هؤالء صاحب الفضل الكبري كذلك على جربة الشي     
، هلذا العامل اجلليل آثار قيمة ومواقف حممودة ونشاط اجتماعي         1188أحممد بن يوسف تويف األب سنة       

  .أحيا بذلك احلركة العلمية يف جربة، وكان مقر نشاطه باجلامع جامع الشيخ أيب مسور بأجيم. ثقايف
 ميزاب وجربة، ال متر فترة إالَّ ويزور عامل أو عاملان مـع مـن               تبادل الوفود والزيارات بني   : ثالثا

يصحبهما من الطلبة وحميب العلم منطقة من تلك البلدان فتترك زيارته حيوية ونشاطا ملا يقـع يف تلـك             
الزيارات من جتمع وملا يلقى فيها من دروس ووعظ وملا يقع فيها من حبث علمي واملراجعة واالستشارة                 

  .ثةادعينة أو نازلة حيف فتوى م
، والـشيخ  1303أذكر على سبيل املثال زيارة الشيخ اطفيش جلربة مبناسبة سفره إىل احلج سـنة              

  .ميين وغري هؤالءثبيوض احلاج إبراهيم، مرتني أو ثالث والشيخ حممد ال
وإني أورد كلمة عن الشيخ أيب اليقظان من مؤلف له خمطوط نقل منه الشيخ علي حيـي معمـر                   

ميكن أن نلخص بعض املظاهر اليت تـدلُّ  «: احب كتاب اإلباضية يف موكب التاريخ يقول رمحه اهللا        ص
  :على هذا الترابط يف النقاط التالية

 أخرى وتفرعها وقيادا حلركة التعليم واإلصالح كما وقع مـن  انتقال بعض األسر من جهة إىل  -1
جلزائر، وكما وقع من األسر البارونية يف جربة، أسرة أيب عبد اهللا الفرسطائي يف مناطق اإلباضية با  
  .وكما وقع من أسرة آل ورو من مليكة يف جربة

 .915مزاب جلربة يف حمنتها بغزو اإلسبان سنة وجندة نفوسة  -2

ؤلفات نفوسة وجربة واالسـتفادة منـها واشـتمال    خدمة الشيخ اطفيش من مزاب رمحه اهللا مل    -3
 جربة ونفوسة خترج منهم أعالم أمثال سليمان باشا الباروين          حلقته الدراسية على أعداد من أبناء     

 .عمر العوامو
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ن على نشر الكتـب  وتعاون رجال األقطار الثالثة يف تبادل الثقافة واستنساخ املخطوطات والتعا    -4
 .)1(»العلمية والدينية

انت علمية ثقافية ولو ك–هذا وال خيفى على السادة احملترمني ما هلذه احلركة التعاونية من أثر كبري           
 على الناحية االجتماعية والفكرية من نقل العادات واالقتباس من التقاليد وغريها مـن     -بالدرجة األوىل 

  .مظاهر النشاط يف احلياة
ل جاء منها كأسرة آل الفخار يف غردايـة وقـد   و جربة وأصلها األسر تنتمي إىلفلدينا يف مزاب أ 

يف مزاب، وأسرة آل متياز وآل أزبار يف بين يـزقن وآل احلـاج     جلبوا معهم صناعة الفخار وانتشرت      
  . عيسى يف العطف

ويف مظاهر الزينة واملالبس التقليدية يف األفراح صور مقتبسة من جربة كأنواع من احللي الذهبيـة         
س يف  أي اجلريبة تلب  » يتِبرجت«وطراز من األلبسة الصوفية نقول هلا باللسان احمللي         » ةكَارش«معروف  

  .وغري ذلك كثري» أَِززاو نتونس«واحلائك األزرق املعروف بـمناسبات معينة، 
 فإين أرجو أن أكون قد أفدت السادة اتمعني ذه اللمحة وأبرزت اخلطـوط اهلامـة مـن       دوبع

خذت العالقات اليت سادت املنطقتني خالل عشرة قرون، يبدو منها أنَّ الفترة األخرية من تلك القرون أ             
بالنصيب األوفر من هذه العالقات، وهي القرون األربعة األخرية، وذلك يعود إىل أسباب ال يتسع املقام           

  .لذكرها، وإالَّ فالعالقة بني القطرين مل تنقطع عرب هذه احلقب الطويلة
 جتلَّـى  وال يسعين إالَّ أن أسجل هذه الظاهرة اهلامة بني جمتمعني صغريين من اتمعات اإلسالمية،         

 املثل اإلنسانية  ىل ألجل خدمة اإلسالم ونشر الفضيلة والدعوة إ       فيهما مسات التفاين والتضحية واملساعدة    
جمتمعان صغريان متباعدان أبت فيهما   . والعمل هلا من اخلري واحملبة ونشر اإلسالم وحماربة اجلهل والفساد         

آزروا رغم الضعف وقلَّة اإلمكانيات، وليت اتمعات مهم الرجال وفعالية املثل العليا إالَّ أن يصمدوا ويت        
  .اإلسالمية أخذت منهما العربة فلم تستسلم للغزو والضياع

  .فقنا اهللا وإياكم ملا فيه خري اإلسالم وخري اإلنسانية عامة والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاتهو

  
� � � � � �  
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