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السـلطة والتجريـم السـيايس للمعارضـة ببلاد املغـرب
 العـارش امليالدي/واألندلـس خالل القرن الرابع الهجري
Power and Political Criminalization of the Opposition
in the Maghreb and al-Andalus of the 10th century
CE/4th century AH
.تهدف هذه الدراسة إىل الحديث عن مظاهر التجريم السيايس التي انتهجتها الخالفتان الفاطمية واألموية ضد املعارضة
عبيديني
ُ  بــن ال، العارش امليالدي/ خــال القــرن الرابع الهجري،فالــراع الســيايس الذي عرفتــه بالد املغــرب واألندلس

 أدى إىل تجرميهام لكل،عــا مذهبيًا وعقديًــا
ً  واتخذ طاب،الشــيعة يف إفريقيــة ونظرائهم األمويني الســ ّنة يف األندلس

 وتحويل مواقف املعارضة من بُعد مذهبي وعقدي إىل مفهوم سيايس؛ ألن اإلسامعيليني واملروانيني،سلوك مناوئ
، اصطبغت املعارضة بصبغة دينية وسياســية، لذلــك.أحســوا بقوة العلامء الذين شــكّلوا ســلطة فكرية مؤطرة للمجتمع
ّ
، يف إطار الســعي إىل التجريم الســيايس لســلوكهم،أجربت الخالفتني عىل النحت من املعجم الديني؛ ملحاربة رموزها
.ويف سياق تداخلت فيه السياسة بالعقيدة واملذهب

. التجريم السيايس، األمويون، الفاطميون، األندلس، بالد املغرب:كلامت مفتاحية

This study discusses the policy of political criminalization adopted by the Fatimid and Umayyad Caliphates
against their internal opposition. The political conflict experienced by the Maghreb and al-Andalus during the
10th century between Shi’i ‘Ubaydis in Ifriqiyya and their Sunni Umayyad counterparts in al-Andalus, which
took a doctrinal form, led to both of them criminalizing the other; opposition positions thus shifted from the realm
of the confessional and the doctrinal to a political concept. The Ismailis and the Marwanids were both aware of
the power of the Ulema, who constituted an intellectual authority framing society, and opposition was thus given
a both religious and political coloring, whose symbols both Caliphates were forced to fuse elements from the
religious dictionary in order to combat as part of attempts to politically criminalize their behavior – in a context
where the political overlapped with doctrine and confession.
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مقدمة
ومغربا .ولعل قيام
م ّثل القرن 4هـ10 /م مرحلة انعطاف حضاري بسبب التحوالت العميقة التي تع ّلقت بالبنى السياسية والثقافية مرش ًقا
ً

ثالث خالفات ّ
يدل عىل ذلك؛ إذ تزامن وجود الخالفة العباسية يف بغداد مع قيام الخالفة الفاطمية بإفريقية ،والخالفة األموية يف قرطبة.

وكان لبالد املغرب واألندلس نصيبهما من ذلك املنعطف التاريخي؛ إذ لم يقترص الرصاع بني أمويي قرطبة والعبيديني عىل التدافع السيايس،

وإنما امتد إىل الجهود الدعائية لنرش مذهبيهما؛ األمر الذي جعل املعارضة تتحول من املفهوم السيايس إىل العقدي الذي نتج منه تجريم كل

سلوك ،أو ردة فعل ،يقف يف وجه االستقطاب األموي أو الفاطمي ،وهو ما يمكن اعتباره بمنزلة جريمة سياسية مخ ّلة بأمن الدولة يف العرص الوسيط.
ومن ثم ،فإن اإلشكال الجوهري للتجريم السيايس للمعارضة ،يف سياق بالد املغرب واألندلس ،منذ القرن 4هـ10 /م ،يكمن يف

مس املفهوم واملرجعية والوظيفية وما تر ّتب عىل ذلك من مآالت ،شملت بنية السلطة واملجتمع واملؤسسات ،لكون النظم
التحول الذي ّ

األمنية انتقلت من السلطة الدينية لقايض الجماعة إىل السلطة الزمنية للحاكم؛ فلم تعد األحكام تستند إىل ضوابط رشعية وعرفية،

مجرما ،باملفهوم املرجعي
بحسب االجتهاد القضايئ ،وإنما غدت إفرا ًزا للواقع السيايس والحريب ،وأصبح كل خارج عن الرشعية الرسمية
ً
إلحدى الخالفتني اللتني بالغ خطابهما الرسمي يف تمجيد "البطوالت السياسية والعقدية" للخلفاء.

ونستحرض يف ذلك التجريم الدوافع العقدية للخالفتني ،وضحاياه من أهايل بالد املغرب واألندلس؛ ألن السلطتني الشيعية

صورتاهم بأنهم مناوئون لألمة و"منافقون" ،يجب
بررتا ممارستيهما بأن املخالفني ال يعارضون الخلفاء
سياسيا فحسب ،وإنما ّ
والسنية ّ
ً
الحد من خطورتهم الفكرية واالجتماعية ،بالقتل ،أو التعذيب ،أو املصادرة ،وغريها من أنواع العقوبات(((.

وباملثل ،فإن لفظ السياسة املضاف إىل التجريم ،نقصد به املكون املذهبي والعقدي للخالفتني؛ فمعارضة الحكم الفاطمي معارضة

"معي من عند الله بالنصوص ،إما الجلية ،ومعناه التي أظهرها النبي عليه السالم لألمة
للنظرية السياسية لإلمامة؛ ألن اإلمام لديهم
َّ

[ ]...وإما بالنصوص الخفية ،وهي نص من الله ورسوله عىل تعيني اإلمام واسمه ونسبه ،وكذا يف كل عرص"((( .يف حني يرى األمويون،
عىل غرار الفكر السيايس السني ،أن "تعيني اإلمام راجع إىل اختيار الخلق"(((.

وبهذا املعنى ،فإن التجريم السيايس للمعارضة حاول من خالله الفاطميون واألمويون محارصة القوى املناوئة ملرجعية نظام الحكم

ومرشوعيته ،وبدوافع سياسية أو مذهبية أو عقدية؛ إذ إن موضوع التجريم واملستهدفني منه هو ما حدد طبيعة ردات فعل الخالفتني
إزاءه؛ للحيلولة دون شيوع املواقف الرافضة للنظرية السياسية الشيعية أو السنية يف الخالفة ،كما رام تنفيذها العبيديون واملروانيون،
وإن لم يكن للضحايا نزوع وبواعث سياسية جلية إزاء السلطتني الزمنيتني يف بالد املغرب واألندلس.

أول :السياق التاريخي للتجريم السيايس للمعارضة ومساقاته
ً
"إطارا
استندت الفعالية السياسية يف بالد املغرب واألندلس خالل القرن 4هـ10 /م إىل املكون القبيل ،وامليول العقدية التي م ّثلت
ً
روحيا يضبط قواعد الضبط االجتماعي اإلسالمي الذي اندمج فيه طواعية النظام القبيل البدوي والحرضي املغريب"((( .وهو ما يفرس تنوع
ً
1

القايض النعمان بن محمد بن منصور ،افتتاح الدعوة ،تحقيق فرحات الدرشاوي (تونس :الرشكة التونسية للتوزيع ،)1986 ،ص .319 ،306

3

املرجع نفسه.

2
4

عبد الرحمن بن خلدون ،املقدمة ،تحقيق عبد السالم الشدادي ،ج ( 4الدار البيضاء :بيت الفنون والعلوم اآلداب ،)2005 ،ص .248

كزافييه دو بالنهول ،تاريخ أرض اإلسالم :األسس الجغرافية للتاريخ اإلسالمي ،ترجمة معاوية سعيدوين (تونس :دار الغرب اإلسالمي ،)2008 ،ص .139 - 133
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تاـسارد

مكونات الجغرافيا السياسية والقبلية العقدية ،واختالف الفاعلني املؤثرين يف املجال والحقبة املذكورين؛ حيث كان الرصاع السيايس

والعقدي بني الخالفة الفاطمية العبيدية الشيعية بإفريقية منذ إعالنها يف عام 296هـ909 /م ،والقيام الرسمي للخالفة األموية األشعرية
املالكية يف األندلس يف عام 316هـ928 /م .وبناء عليه" ،فإن الرصاع األندليس الفاطمي يكتيس [ ]...صبغتني متكاملتني :األوىل
عسكرية ،والثانية دعائية سياسية ومذهبية"(((.

ُ
األحالف القبلية التي تباينت وضعيتها ،بحسب الخالفة املوالية لها؛ إلنتاج التوازن السيايس واالجتماعي
وعقدت يف فلك ذلك الرصاع
ُ

يجسد فرتة الخلخلة وإعادة بناء الخريطة القبلية ببالد املغرب واألندلس ،يف إطار جدلية املجتمع والسلطة والثقافة
آنذاك ،ما جعل هذا القرن ّ

يف املعيش اليومي ،وتجليات ذلك من حيث "العقائد والعادات والفنون ،وطرز االندماج البيئوي مع الطبيعة والذاكرة الجماعية ،ونظام القرابة،
تشكل أرضية الوجود اليومي"((( ،يف سياق سيايس وعقدي وجه مساقات ِ
وتقسيم العمل ،وكل املعطيات التي ّ
العالم والسلطان وشيخ القبيلة.
ّ

وبذلك يعكس التجريم السيايس للمعارضة الرصاع بني السلطة السياسية للخلفاء والسلطة الدينية للعلماء ،ما دام أن األمر ،يف ظل

الدفاع عن
تمرد اجتماعي وفكري ،يحاول األهايل من ورائه
َ
التنافس بني الخالفتني ،ارتكز عىل إدانة السلطتني الفاطمية واألموية لكل ّ

استقاللهم الذايت(((.

ينبهنا إىل مكونات الظاهرة السيادية ببالد املغرب واألندلس خالل
إن تعريف التجريم السيايس للمعارضة ،وفق منظور سياقيّ ،

القرن 4هـ10 /م ،يف عالقتها بالفاعلني املبارشين واملنفعلني ،عىل السواء ،حيث وجود دولة الخالفة ،وسلطة اإلمارة ،واملجال الحيوي

للقبيلة؛ فيكون التجريم السيايس للقوى املعارضة ،بحسب ما نرومه ،يف مركز دائرة بنيوية معقدة املستويات تجمع بني االنشطار

واالنصهار؛ إذ توجد الخالفة العليا التي انشطرت إىل ثالث خالفات :عباسية ،وفاطمية ،وأموية .وما ييل هذا املستوى يتشكل من
وتدخُّ ًل غري مبارش من العباسيني عرب حلفائهم األغالبة
إمارات مغربية محلية م ّثل استقاللها الذايت هد ًفا للرصاع بني الخالفتنيَ ،

بإفريقية؛ فاصطدمت الرغبة يف االستقالل بالصمود يف فرض السيادة الدينية والسياسية ،لينبثق مفهوم التجريم املتماهي مع كل تيار
معارض للفاطميني أو األموينيّ .
وشكلت القبائل املكون الثالث يف هذه البنية ،وهدفها الذود عن الخصوصية املحلية(((.
وكان من تجليات ذلك الرصاع الثنايئ بني الخالفتني ،وبتسخريهما الزعامات القبلية املحلية ببالد املغرب ،أن أفرزا ً
فكريا بني
جدل
ً

املوالني للسلطتني واملعارضني لهما ،إذ عملت السلطتان عىل توظيف أحد جيوب الخالف بني املسلمني ،واملتعلق بقضية اإلمامة التي
تعترب "أعظم خالف بني األمة [ ]...إذ ما ُس َّل سيف يف اإلسالم عىل قاعدة دينية مثلما ُس َّل عىل اإلمامة يف كل زمان"(((.
وتجدر اإلشارة إىل التفاوت يف جغرافيا التجريم السيايس للمعارضة يف بالد املغرب واألندلس خالل القرن 4ه10 /م؛ حيث إن ثقل

سجل يف املغرب األدىن ،وباألخص يف القريوان،
الوجود اإلسماعييل بإفريقية ،مقارنة باملغرب األقىص ،جعل كثافة إدانتهم للمعارضني ُت َّ

تنبه إليه بعض الباحثني الذين
حيث حيوية علماء املالكية هناك ،يف مقابل اليد الطوىل لألمويني يف أقىص بالد املغرب واألندلس ،وهو ما ّ
تعرضوا للتكوين الديني للنظرية السياسية يف تفسري الرصاع بني األندلس وإفريقية خالل هذه الفرتة(.((1
ّ

 5فرحات الدرشاوي ،الخالفة الفاطمية باملغرب (365-296هـ975-909 /م) :التاريخ السيايس واملؤسسات ،ترجمة حمادي الساحيل (بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
 ،)1994ص .334
6

محمد أركون ،تاريخية الفكر العريب اإلسالمي ،ترجمة هاشم صالح (الدار البيضاء :مركز اإلنماء القومي؛ بريوت :املركز الثقايف العريب ،)1996 ،ص .104

8

املرجع نفسه ،ص .247

 7هاشم العلوي القاسمي ،مجتمع املغرب األقىص حتى منتصف القرن الرابع الهجري /منتصف القرن العارش امليالدي ،ج ( 2املحمدية :مطبعة فضالة،)1995 ،
ص .247 ،246
 9محمد بن عبد الكريم بن أيب بكر أحمد الشهرستاين ،امللل والنحل ،تحقيق أحمد فهمي محمد ،ج ( 1بريوت :دار الكتب العلمية ،)1992 ،ص .13
 10العلوي القاسمي ،ج  ،2ص 245؛ عبد القاهر البغدادي ،ال َفرق بني ِ
الف َرق وبيان الفرقة الناجية منهم ،تحقيق محمد عثمان الخشت (القاهرة :مكتبة ابن سينا ،)1988 ،ص .32
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مر الرصاع بني الخالفتني بمراحل اس ُتعملت فيها وسائل الرتغيب والرتهيب ،من قبيل السفارات االستقطابية ،كما هي
وقد ّ

الحال يف عام 316هـ928 /م ،ملّا بعث الخليفة األموي عبد الرحمن النارص (350 -300هـ961-913 /م) القايض محمد بن عبد الله بن أيب
عيىس ،الستمالة القبائل" ،فلم يلبث أن َهويت إليه أفئدة كثري من زعمائهم ،بني مصحح يف واليته ،مستجيب لدعوته ،مغتنم لعطيته،

هد ركنه من بني عبيد الله إمام الشيعة ،املقتحم أرضه عليه ودونه"( .((1قبل أن يعمد األمويون إىل تثبيت
مستعينني عىل مدافعة من قد ّ
وجودهم العسكري بسبتة ،التي اتخذوها قاعدة حربية يف رصاعهم ضد الفاطميني منذ عام 319هـ931 /م(.((1

ويبدو أن الخلفاء األمويني لم يكونوا مطمئنني إىل والء بعض شيوخ القبائل لهم؛ بسبب تق ّلب مواقفهم ،إذ كان عبد الرحمن

مقترصا عىل من أظهر مكاتبته منه ومواالته عىل بعد واحرتاس
معتقدا قالهم واالزورار عنهم،
"منطويا عىل الحذر من بوادرهم،
النارص
ً
ً
ً

مطي ًبا لهم باإلهداء والرفد ،غري مستدع لهم إىل العبور عليه وال مستكرث منهم باإلمداد لهم"( .((1وإن استحدثت منهم
من كيادهمّ ،

الخالفة فرقة عسكرية ضمن جيشها ،وسميت "الربابر الطنجيني" ،كان من مهماتها التصدي للتدخل الفاطمي ببالد املغرب(.((1

أما سياق التجريم السيايس للمعارضة من لدن الفاطميني ،فهو ُيخفي البعد العقدي؛ إذ يجب أن نميز فيه بني مرحلتي الدعوة

والدولة لدى العبيديني( ،((1فقد استهدفت الدعاية اإلسماعيلية تطويع املنطقة قبل إعالن الخالفة؛ ذلك أن "بني عبيد ملا ملكوا
القريوان ،أظهروا تبديل مذهب أهل البلد ،وأجربوا الناس عىل مذهبهم؛ [ ]...فارتاع أهل البلد من ذلك"( ،((1و"منعوا من بث العلم،

وسجنوا العلماء يف دورهم"(.((1

وقد كان لذلك أثر جيل يف املشهد الديني بإفريقية منذ أول حملة عسكرية تمشيطية يف عام 298هـ910 /م ،وبعدها حملة

مصالة بن حبوس املكنايس منذ عام 305هـ917 /م التي استهدفت تاهرت الرستمية اإلباضية ،ونكور بني صالح وفاس اإلدريسية
مواليا للفاطميني ،قبل دخوله يف
مناصا يف ذلك من لدن موىس بن أيب العافية الذي كان
السنيتني ،وسجلماسة املدرارية الخارجيةً َ ،
ً

طاعة األمويني يف عام 319هـ932 /م ،وكانت غاية الفاطميني من تلك الحمالت محاولة عزل األندلس عن بالد املغرب(.((1

ويف الحملة الثانية ملصالة بن حبوس ،يف عام 309هـ921 /م ،ستربز املواقف التجريمية للفاطميني من معارضيهم ببالد املغرب،

األمري يحيى بن إدريس وصادر أمواله ،خو ًفا من زعامته السياسية والروحية ،وانتمائه إىل األدارسة الشيعة
ابن حبوس
فقد اع َتقل ُ
َ

الزيدية( ،((1األمر الذي جعل الفاطميني يحاربون إمارة م ّثلت لهم "معارضة سياسية وعقدية" ،واكتسبت مرشوعيتها من مبايعة األهايل
 11أبو مروان بن حيان ،املقتبس ،تحقيق ب .شامليتا وف .كورينطي وم .صبح ،ج ( 5مدريد :املعهد اإلسباين العريب للثقافة؛ الرباط :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،)1979 ،
ص .256
 12أبو العباس أحمد بن محمد بن عذاري ،البيان املغرب يف اختصار أخبار ملوك األندلس واملغرب ،تحقيق بشار عواد معروف ومحمود بشار عواد ،مج ( 2تونس :دار
الغرب اإلسالمي ،)2013 ،ص .187
13

أبو مروان بن حيان ،املقتبس يف أخبار بلد األندلس ،تحقيق عبد الرحمن عيل الحجي (بريوت :دار الثقافة ،)1965 ،ص .190

15

بوبة مجاين ،اإلسماعيليون يف بالد املغرب العريب (القاهرة :رؤية للنرش والتوزيع ،)2014 ،ص .50 - 13

14

ابن حيان ،املقتبس ،تحقيق شامليتا وكورينطي وصبح ،ص .88

 16عبد الرحمن الدباغ ،معالم اإليمان يف معرفة أهل القريوان ،تحقيق محمد األحمدي أبو النور ومحمد ماضور ،ج ( 2القاهرة :مكتبة الخانجي؛ تونس :املكتبة العتيقة،
[د .ت ،)].ص .298
17
18

املرجع نفسه ،ج  ،3ص .39

القايض النعمان ،ص .282 - 276

 19العلوي القاسمي ،ج  ،2ص 252؛ أبو الحسن األشعري ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،ج ( 1بريوت :املكتبة
العرصية ،)1990 ،ص 136؛ البغدادي ،ص  .36والزيدية يقولون بإمامة زيد بن عيل بن الحسني بن عيل بن أيب طالب يف أيام خروجه ،وكان ذلك يف عهد هشام بن عبد امللك
(125-71هـ743-691 /م).
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السلطة والتجريم السيايس للمعارضة ببالد املغرب واألندلس خالل القرن الرابع
الهجري /العارش امليالدي

تاـسارد

وجهها الجيش العبيدي الفاطمي ،بقيادة
ألمرائها ،فتحولت إىل سلطة حاكمة منذ النصف الثاين من القرن 2هـ8 /م؛ فـ "الرضبة التي ّ
مصالة بن حبوس ،ألدارسة فاس ،أعطت تشتت األمراء ورجال دولة قائمة ولو يف فرتة ضعفها ومالحقتهم يف كل مكان"( ،((2وال سيما

أن قيام إمارة األدارسة ورسوخها باملغرب اعتمدا عىل تكييف الهياكل االجتماعية املحلية أكرث من االقتصار عىل األسس املذهبية؛ إذ
مذهبيا ،وما تعرض النظام القبيل لهزة اجتماعية إال وتعرضت اإلمارة اإلدريسية
تطورا
قبليا ولم تتطور
"تطورت اإلمارة اإلدريسية
ً
ً
ً
تطورا ً

للنتائج نفسها"(.((2

ويف الوقت الذي تزايد فيه النفوذ البحري للبيزنطيني رشق البحر الرومي ،والنورماندي غربه ،وانشغال الخالفتني بهما ،اقترص

الفاطميون واألمويون عىل التأديب الجماعي للمعارضة القبلية ببالد املغرب؛ لردع "االنفعال االجتماعي" والتمردات عرب حمالت

التهدئة ،ومواجهة "بؤر الفكر السيايس"( ،((2يف ظل تعدد املذاهب والعقائد ،وخضوع بالد املغرب واألندلس ،وقتئذ ،لثالثة تيارات
وفكريا :الخوارج ،والسنة ،والشيعة ،مع وجود جيوب عقدية أخرى كاالعتزال(.((2
سياسيا
كربى مؤثرة
ً
ً

اضطرت الخالفتان إىل املراهنة عىل الدعاية؛ لكسب املرشوعية من خالل توفري العدالة واألمن االجتماعيني ،يف إطار الرتغيب

الذي يسبق الرتهيب والتجريم السيايس للمعارضني .فأبو عبد الله الشيعي (ت298 .هـ910 /م) ملا استقر برقادة ،وبعد القضاء عىل
وقروا يف
األغالبة" ،أمر
ً
مناديا فنادى بالقريوان باألمان التام للعامة ورجوع من كان تنحى عن وطنه إليه ،فرجع الناس إىل أوطانهم ّ

قرارهم ،وأخرج العمال إىل البلدان ونادى فيها باألمان وبطلب أهل الدعارة والفساد ،فأنكاهم عقوبة ،فسكنت الدهماء ،وأمنت السبل،

ومشت السيارة ،وخاف أهل األذى والدعارة ،وقتلوا حيث ما ثقفوا ،وطلبوا أين توجهوا ،وأمر بقطع رشب املسكر وكل ما ظهر من املنكر،
ونرش العدل وأذاعه ،واستوت األمور واعتدلت ،واشتدت اململكة وقويت ،وأمن كل خائف"(.((2

وهو الخطاب نفسه الذي روجت له الخالفة األموية التي جعلت من األمن االجتماعي والنفيس قاعدة ملرشوعيتها الدينية

والسياسية؛ فقد استغل الخليفة النارص مناسبة استقباله السفري البيزنطي بقرطبة ،ليدفع املنذر بن سعيد البلوطي (ت255 .هـ965 /م)؛
إلبراز املجهود األمني باألندلس ،والتعريض يف الوقت ذاته بالفاطميني .ومما جاء يف خطبة البلوطي" :وإين ّ
أذكركم بأيام الله عندكم،

وتالفيه لكم بخالفة أمري املؤمنني التي ملّت شعثكم ،بعد أن كنتم ً
قليل فكرثكم ،ومستضعفني فقواكم ،ومستذلني فنرصكم! ّ
وله الله
رعايتكم ،وأسند إليه إمامتكم ،أيام رضبت الفتنة رسادقها عىل اآلفاق ،وأحطت بكم شُ ُعل النفاق حتى رصتم يف مثل حدقة البعري،
من ضيق الحال ونكد العيش والتقتري! فاستبدلتم بخالفته من الشدة بالرخاء ،وانتقلتم بيمن سياسته إىل تمهيد العافية بعد استيطان

البالء .أنشدكم الله  -معارش املأل!  -ألم تكن الدماء مسفوكة فحنقها؟ والسبل مخوفة فأمنها؟ واألموال منتهبة فأحرزها وحصنها؟ ألم

(((2
داعيا إىل تجديد الوالء السيايس واملذهبي للخالفة األموية؛
خرابا فعمرها؟ وثغور املسلمني مهتضمة فحماها ّ
تكن البالد ً
وزهرها؟" ً .

ألن يف "التعلق بعصمتها والتمسك بعروتها ،حفظ األموال وحقن الدماء وصالح الخاصة والدهماء ،وأن بقوام الطاعة تقام الحدود،

وتوىف العهود ،وبها وصلت األرحام ،وصحت األحكام ،وبها سد الله الخلل ،وآمن السبل ،ووطأ األكناف ،ورفع االختالف"(.((2
20

العلوي القاسمي ،ج  ،2ص .244

22

املرجع نفسه ،ص .242

21

املرجع نفسه ،ص .255

 23محمود إسماعيل ،األدارسة يف املغرب األقىص (375-172هـ) :حقائق جديدة (الكويت :مكتبة الفالح للنرش والتوزيع ،)1989 ،ص 69-49؛ محمد الطالبي ،الدولة
األغلبية :التاريخ السيايس296-184 ،هـ909-800/م ،ترجمة املنجي الصيادي (بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1995 ،ص .788 - 631
24

القايض النعمان ،ص  .247 ،246انظر نص "كتاب األمان" و"كتاب العدل" ،ص .275 - 270 ،257 - 253

26

املرجع نفسه ،ص .68

25

أبو الحسن النباهي ،املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (بريوت :دار اآلفاق الجديدة ،)1983 ،ص .67
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ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

أساسا يف
إن مدخالت التجريم السيايس للمعارضة ومخرجاته ،وفق سياق بالد املغرب واألندلس خالل القرن 4ه10 /م ،تكمن
ً

الرصاع بني بنية السلطة لدى الخالفتني وبنية القبيلة ببالد املغرب؛ فإذا كان العبيديون واألمويون يتنافسون لبسط سيادتهم عىل املجال

املذكور ،ونرش عقيدتيهم ،فإن مرامي زعماء القبائل والعلماء تستهدف املحافظة عىل االستقالل املجايل واالجتماعي والفكري ،ومن

ورمزيا،
ماديا
ً
ثم كان الرصاع بني البعد الوحدوي الكيل (الخالفة) والبعد التنظيمي املحيل (القبيلة) ،فأدى إىل ممارسة الخالفتني عنفًا ً
تعددت أشكاله ووظائفه يف حق كل مناوئ لهما.

ثان ًيا :أثر التجريم السيايس للمعارضة يف املعيش اليومي
كان لهذه املرحلة التي اتسمت بالرصاع السيايس والعقدي تجليات فكرية ،منها وجود العلماء الراسخني يف علم الجدل واملناظرات،

تعرضوا ملحن؛ بسبب مخالفتهم لعقيدة إحدى السلطتني ،فكان ذلك
وال سيما الذين تولوا الخطط الدينية واإلدارية منهم ،والذين ّ
داعيا إىل متابعتهم ،والتضييق عليهم يف معيشهم اليومي(.((2
ً

 .1التدابري األمنية للخالفة الفاطمية إزاء املعارضة
تعد املسألة األمنية من النظم التي حظيت باهتمام الفاطميني بإفريقية ،ملا لها من دور يف كبح جماح املعارضني للمرشوع العقدي
ّ
طبق متو ّلو تلك الخطط مرشوع السلطة؛ للدفاع عن مرشوعيتها يف الحكم ،من خالل ما ُأوكل إليهم من اختصاصات
العبيدي؛ لذلكّ ،
واسعة ومتداخلة(.((2
واملتتبع للمعجم الداليل لتلك النظم يقف عىل تعددها .فقد ُسميت الرشطة ،وعامل املعونة الذي كان يوجد يف األقاليم خارج العاصمة،

وتكمن مهمته يف "معونة أهل األحكام من القضاة وأصحاب املظالم والدواوين يف تنفيذ أحكامهم يف حبس من أمروا بحبسه ،وإطالق من
رأوا إطالقه ،وإشخاص من كاتبوه بإشخاصه"( .((2أما ً
ليل ،فاملسؤولية األمنية باملدن كانت من اختصاص األعوان والعسس املكلفني

أيضا مطاردة رموز املعارضة؛ فاملنصور الفاطمي (-386
بتأمني الدروب واألحياء ،مستعينني يف ذلك بالكالب ،وشملت وظيفتهم األمنية ً

يحولوا دون وصول املؤونة إليه يف قلعة كيانة التي حورص بها(.((3
411هـ1020-996 /م) استخدم هؤالء لتعقّب "صاحب الحمار"؛ حتى ُ

أما "الدوارة" ،فهم صنف آخر من الرشطة يوكل إليهم ،بأمر من الخليفة العبيدي أو من أحد والته ،تعقّب املعارضني للدولة

ومذهبها ،مثل الشعراء الذين هجا أحدهم الخليفة املعز لدين اللهّ ،
فنكل به(.((3

عموما بالنظر يف الجرائم ،وتنفيذ العقوبات،
وبتأملنا ما سبق ،يظهر أن صاحب الرشطة لدى الفاطميني بإفريقية قد ارتبطت وظائفه
ً

ً
امتثال لتعليمات الخلفاء أو ألحكام القضاة
ومنها تلك التي تدخل يف نطاق التحقيق ،والتأكد من مخالفة املذهب الشيعي( ،((3إما
 27القايض عياض بن موىس بن عياض السبتي ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ،تحقيق محمد بن رشيفة ،ج ( 5املحمدية :مطبعة فضالة،
 ،)1982ص .99 - 98
28

الدرشاوي ،ص .608 - 583

30

إدريس عماد الدين القريش ،عيون األخبار وفنون اآلثار ،تحقيق مصطفى غالب (بريوت :دار األندلس ،)1984 ،ص .423

32

املرجع نفسه ،ص .138 - 137

 29قدامة بن جعفر ،الدواوين من كتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر الكاتب ،دراسة وتحقيق مصطفى الحياري (عمان :الجامعة األردنية،)1986 ،
ص .18
 31أبو بكر عبد الله بن محمد املاليك ،رياض النفوس يف طبقات علماء القريوان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسري من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم ،تحقيق
بشري البكوش ،ج ( 2بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1994 ،ص .498 ،298
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السلطة والتجريم السيايس للمعارضة ببالد املغرب واألندلس خالل القرن الرابع
الهجري /العارش امليالدي

تاـسارد

ً
تنفيذا ألوامر "صاحب املحرس" أو "صاحب الخرب" املكلف باألمن العام ،وإبالغ الحكام الشيعة أخبار العلماء والعامة
اإلسماعيلية ،وإما

باملدن؛ إذ كان من بني أدواره التجسس عىل فقهاء املذهب املاليك(.((3

ويبدو أن السجون الفاطمية بإفريقية كانت تقام بناء عىل تمييز بني الجرائم؛ إذ خصص بعضها للصوص ،يف مقابل مرافق يودع

فيها معارضو الدولة ،ومن دخل يف شاكلتهم؛ فأبو جعفر أحمد بن نرص بن زياد الهواري (ت317 .هـ929 /م) سجن يف "بيت الدم مع
الرساق وأصحاب الدماء [ ]...شهرين ،ثم أخرج [ ]...بعد ذلك من ذلك البيت إىل البيت الذي ُيحبس فيه جميع الناس"( .((3ومما

يذكر يف هذا الصدد "سجن الزيادية"( ،((3وسجن "دار البحر"( ،((3وسجن "الفلقة"(.((3

ومن مظاهر تضييق العبيديني عىل املعارضة أنهم اتخذوا إجراءات ّ
تمكنهم من التحكم يف الحياة اليومية باملدن( ،((3من قبيل

رضب األبواق ً
ليل يف األزقة ،إيذا ًنا بحظر التجول ،ليبدأ بعد ذلك تدخّ ل رجال الرشطة والعسس؛ فـ "كان البوق إذا ُضب فمىش أحد

بعد رضبه رضبوا عنقه؛ ألنه ال يميش حينئذ إال من يرسق أو يخرج لرضب من الفساد .فكان معد [ابن إسماعيل األمري الفاطمي (-342

شديدا بالعسس والحرس والرصد الشديد"(.((3
365هـ975-953 /م)] قد ثقف البلد تثقيفًا
ً

وكالبا"( ،((4فكان منهم من يرتصد
وكان أصحاب الرشطة ينترشون يف القريوان يف مجموعات ،تضم "رابطة وعساسة
ً

بـ "رحبة بن أيب داود" ،و"السماط عىل دار ابن أسود الداعي" ،و"سوق ابن هشام ،وعنده رصد وكالب"( ،((4و"برئ أم عياض"(.((4

ّ
تفسه صكوك االتهام التي حررها بنو عبيد ضد رموز املعارضة؛ إذ "كان أهل السنة
مكنت هذه التغطية من تسهيل املراقبة ،وهو ما ّ

بالقريوان أيام بني عبيد يف حالة شديدة من االهتضام والتسرت ،كأنهم ذمة ،تجري عليهم يف أكرث األيام محن شديدة"( .((4دليلنا يف ذلك

والعباد؟ فأجاب :هم نحو أربعة
أن أبا الحسن القابيس (ت403 .هـ1012 /م) سئل عن "عدد الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء
ّ
رافضيا فقط ،ولكنه زنديق"(.((4
آالف رجل لري ّدوهم عن الرتيض عن الصحابة ،فاختاروا املوت ،فيا حبذا لو كان
ً

وتربرها بمسوغات عقدية وسياسية ،فقد خصص القايض النعمان
وتؤكد الروايات العبيدية نفسها مثل تلك املتابعات،
ّ
(ت363 .هـ974 /م) ،أحد مؤرخي الخالفة الفاطميةً ،
فصل ضمن كتابه افتتاح الدعوة عن "أخبار املنافقني عىل املهدي عليه السالم
وما آلت أمورهم إليه" ،و"ذكر من نكث يف ذلك الوقت من أهل إفريقية ممن َأ َ
عطى األمان وعقوبتهم عىل النكث والعدوان"( .((4وأدرج
 33محمد بن حارث الخشني ،أخبار الفقهاء واملحدثني ،تحقيق ماريا لويسا آبيال ولويس مولينا (مدريد :املجلس األعىل لألبحاث العلمية؛ معهد التعاون مع العالم العريب ،)1991،ص.231
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ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

ً
فصل ،نعت فيه الخليفة األموي عبد الرحمن النارص بـ "الخارس" ،يف مقابل تلقيب املعز الفاطمي بـ "أمري
يف املجالس واملسايرات

(((4
يربر اإلمعان يف التنكيل باملالكية الذين توبعوا بسبب معارضتهم لعقيدة السلطة ،فأوذوا يف "أموالهم [ ]...وقتل
املؤمنني"  .وهو ما ّ

من قتل منهم يف مصريهم وبني جماعتهم"(.((4

لقد كرثت العقوبات وتنوعت ،وغدا للخليفة الفاطمي صالحيات واسعة ،وسلطة تقديرية يف تكييف ال ّتهم والجرائم؛ حتى يسهل

تنزيل األحكام وفق املنظور العقدي للخالفة؛ ذلك أنه ملا "التأث أمر املغرب ،أخرج [عبيد الله املهدي الشيعي (322-296هـ933-908 /م)]
إليه القائم ،فأصلحه ،ودمر من نجم فيه ،وانرصف بعد بلوغه ما أرادهِ ،
قوما ممن أجاب دعوته مراقون عن الدين ،واستحلوا
ورفع أن ً
ّ
ُ
قوما منهم ،وسجن آخرين ،وخ ّلدهم يف املحابس مصفدين إىل أن فنوا عن
فقتل
ذنوبهم،
قدر
عىل
فعاقبهم
املحارم ورفضوا الظاهر،
ً

ومحص املؤمنني ،وأغلق باب رحمته مدة من السنني"(.((4
آخرهمَّ ،

أنموذجا للعلماء املعارضني للعبيديني ،ما جعله عرضة للتعذيب عىل أيديهم،
ويعد أبو إسحاق بن الربذون (ت297 .هـ909 /م)
ً
ُ

(((4
جيش عليه بطش الفاطميني الشيعة الذين استفزتهم جهوده املذهبية
فقد ُعرف عنه "الذب عن مذهب مالك بن أنس"  ،وهو ما ّ

تلك؛ إذ "كان شديد التحكك للعراقيني واملناقضة واملالحاة لهم ،فدارت عليه بذلك دوائر دولتهمُ ،ضب بالسياط مرة أيام الصديني
القايض ،ثم سعى عليه العراقيون عند دخول الشيعي القريواين [ ]...وكانت الشيعة بالقريوان تميل إىل أهل العراق ملوافقتهم إياهم يف
عليا
مسألة التفضيل ،ورخصة مذهبهم ،ورفعوا عليه [وعىل ابن هذيل] أليب عبد الله الشيعي [ ]...أنهما يطعنان يف دولته ،وال يفضالن ً
[ ]...فحبسهما ،ثم أمر عامل القريوان [ ]...برضب ابن هذيل خمسمائة سوط ،وبرضب رقبة ابن الربذون"( .((5غري أن العامل أخطأ

يف العقوبة" ،فرضب ابن الربذون ،وقتل ابن هذيل ،ثم تنبه من الغد فقتله"( ،((5بعد أن استتابه حتى يرجع عن إسالمه السني فرفض،

"ثم ربطت أجسامهما بالحبال ،وجرتهما البغال مكشوفني بالقريوان ،وصلبا نحو ثالثة أيام ،ثم أنزال ودفنا"(.((5

ِ
تم عقب
إن السياق الذي حصل فيه هذا التنكيل ليجيل طبيعة التجريم السيايس للمعارضة؛ ألن إعدام العالمني املذكورين ّ

دخول الفاطميني القريوان ،وهو ما يعني أن العبيديني أرادوا سن ترشيع يحدد الضوابط العقدية التي إذا خالفها العلماء وزعماء القبائل
ُ
ابن الربذون
والعامة ُأدرجوا يف خانة املعارضني للسلطة واملهددين ألمنها ،وهو ما تؤكده مالبسات هذه الواقعة ،فقد نعت
عامل القريوان َ
بـ "الخنزير" إمعا ًنا يف اإلذالل النفيس ،وأن خَ َدمة الدولة الفاطمية أتوا به رفقة ابن هذيل إىل زعيمهم عبيد الله املهدي يريدون منهما
اإلقرار برسالته فأبيا؛ "فأمر عبيد الله بذبحهما وربطهما إىل أذناب البغال"( ،((5يف محاولة منه لوأد املعارضة السياسية يف مهدها ،بعدما

يخيان فيه بني الدخول يف الدعوة الفاطمية أو التعذيب حتى املوت فأبيا ،فرد عبيد الله
كانا قد تلقيا من املهدية ً
كتابا من العبيديني َّ
الشيعي عىل ذلك الرفض بقوله" :ما جعل الله يل وال ألحد أن يعطيهم ما منعهم الله [ ]...فمن يأيت بما يكره اإلمام التقي ،كان سبيله
سبيل أهل الذمة ،إذا أبانوا ما يف قلوبهم من بغض النبي صىل الله عليه وسلم ،لم يسعنا فيهم إال القتل"(.((5
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السلطة والتجريم السيايس للمعارضة ببالد املغرب واألندلس خالل القرن الرابع
الهجري /العارش امليالدي

تاـسارد

وإذا كان ابن الربذون ،وغريه من العلماء ،قد صمد يف وجه الفاطميني ،فإن أخاه عبد املالك قد انخرط ،عىل العكس من ذلك ،يف

سلكهم؛ فقد كان شافعي املذهب قبل أن يتشيع(.((5

وهكذا يتبني األثر العقدي يف تعامل السلطة الفاطمية مع املعارضة السنية ،وإدراجه رموزها ضمن أهل الذمة ،ويربر يف الوقت نفسه

تشددها يف ضبط املشهد الديني بإفريقية؛ إذ "منع عبيد الله يف هذا الحني الفقهاء أن يفتوا بمذهب مالك ،وأمرهم أال يفتوا إال بمذهبهم
الذي ينسبونه إىل جعفر بن محمد ،ويسمونه مذهب أهل البيت ،من سقوط طالق البتة ،وإحاطة البنات باملرياث ،وغري ذلك ،وغلظ األمر

رسا ،وعىل حال خوف ورقبة"(.((5
ومنعوا من التحليق والفتيا ،فكان من يأخذ منهم ويتذاكر معهم ،إنما يكون ً
عىل املالكية من هذا الحيزُ ،

ويف عام 308هـ920 /م نالت العقوبة من حسني بن مفرج الذي يعترب ممن "امتحن من املدنيني عىل يد ابن عبدون القايض ،فضم هو وأبو

عبد الله السدري [ ]...إىل املهدية ،فرضبا ثم قتال ثم صلبا ،لكالم حفظ عنهما يف الشيعي"( .(((5أما أبو عثمان سعيد بن محمد بن صبيح الحداد
معو ًل يف ذلك عىل "االختبار ،والنظر ،واملناظرة
(ت330 .هـ941 /م) ،من أهل القريوان ،الذي أسهم يف تفعيل "املقاومة الجدلية" ضد بني عبيدّ ،
[ ]...عاملًا بالفقه [ ]...والرد عىل ِ
الف َرق ،ومن أدهى الناس وأعرفهم يف ما اختلفوا فيه"( ،((5فقد كادت مناظراته لقادة الفاطميني أن تودي
بحياته ،لوال قوة أفكاره التي ّ
مكنته من االستماتة يف وجه علمائهم وقادتهم الدعويني؛ "فقد ناظرهم مناظرة القرين املساوي ،ال بل مناظرة
املتعزز املتعايل ،لم يحجم لهيبة سلطان ،وال خاف ما خيف عليه من سطوتهم"( .((5وقد تعددت القضايا التي ناظر فيها العبيديني ،وبمحرض أيب
محمدا ليس بخاتم النبيئني" ،و"أن أصحاب محمد يرتدون
عبيد الله الشيعي ،يف جوانب سياسية مثل والية اإلمام عيل كرم الله وجهه ،و"أن
ً

بعده" ،وصحبة أيب بكر الصديق ريض الله عنه للنبي عليه السالم(.((6

ً
يوما
وكانت قوة شكيمة ابن حداد يف الدفاع عن اإلسالم السني هو ما اعترب
جريمة َ
قدح من خاللها الفاطميون فيه؛ فقد ناظر ً

داعي العبيديني" ،فغضب من كالمه رجل من ك ّتابه ،يلقب بشيخ املشايخ ،وقام له بالرمح ،فكفه عنه بعض من حرض ذلك املجلس،

وقال له :شيخ كبري ومبارك ،ثم عطف عىل أيب عثمان فقال له :يا شيخ ال تغضب ،هذا الشيخ أتدري كم يغضب لغضبه؟ اثنا عرش ألف

سيف ،فقال له أبو عثمان :لكن أنا يغضب يل الواحد القهار ،الذي أهلك عا ًدا وثمو ًدا"(.((6

يتوان حكامه يف املتابعة السياسية ملخالفيهم يف العقيدة،
ومن ثم نتبني املكانة االجتماعية التي كانت البن الحداد يف مجتمع لم
َ

إعجابا به؛ ألن ذلك يعترب جريمة
ضحى بأقرب خَ َدمه ملا أقر هذا األخري برمزية ابن الحداد يف القريوان
إىل درجة أن األمري العبيدي ّ
ً
تستوجب القتل ،لكونه أعىل من قيمة من يعارض عقيدة السلطة(.((6

وعمد الفاطميون إىل التجسس عىل مخالفيهم ،والتضييق عليهم يف نرش العلم ،ومنهم ابن الحداد نفسه الذي كان تحت مراقبة

وحوله جلساؤه،
الرشطة العبيدية ،وبإيعاز من عامل القريوان ،فبينما هو جالس مرة يف "أسطوانه ،إذ مر به صاحب املحرس ،فنظر إليه ْ

وزال عنه ،فقال بعضهم :إنما مر إىل العامل يخربه خربك واجتماع الناس عندك"(.((6
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ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

وهكذا يتضح نوع القضايا التي كان العبيديون يتابعون بسببها العلماء املالكية ،وهي تعبري عن رصاع بني السلطة ومعارضيها،

سياسيا من الشيعة.
تجريما
واستوجبت
ً
ً

ولم يكن أبو جعفر أحمد بن نرص بن زياد الهواري (ت317 .هـ929 /م) أقل شأ ًنا يف هذا الصدد من ابن الحداد ،فمبعث جريمته

أيضا يف الدفاع عن املذهب املاليك؛ ولذلك لحقته املحنة يف عام 308هـ920 /م ،سجن عىل إثرها مع جملة من العلماء؛
هو استماتته ً
يوما ،ومعه بعض املشارقة [الشيعة
إذ إنه "كان يجلس يف مسجد رحبة القرشيني ،وكان يجلس إليه من أتاه فخطر به صاحب املحرس ً
ببالد املغرب] ،فاستفظعوا جلوسه واجتماع الناس حوله ،فوكل صاحب املحرس عليه وعىل من كان معه الرشط [ ]...فصار إىل ابن أيب

املنهال [القايض] فأرسل إليه جماعة من أعوانه ،فوقفوا عليه ،ثم أمر به إىل السجن ،من غري أن يدخل عليه"(.((6

تجيش املعارضة الفكرية ضد السلطة الرسمية وعقيدتها ،وهو ما يفرس
إن السبب يف هذه املالحقة هو االنتصاب لتدريس علوم ّ

رجل ً
تعرض له ابن زياد الهواري ،وغريه من أهايل القريوان ،عىل يد القايض الذي "استنطقهم ً
رجل ،ثم كتب
التشديد والعقاب الذي ّ
(((6
رسا يف داره؛
بخربهم إىل عبيد الله ،فأعرض عبيد الله عن خربهم ،فبقي يف السجن" مدة ،قبل إطالق رساحه .وحني تويف ُصيل عليه ً

توقيا من بطش "قضاة الوقت" الفاطميني( ،((6ومنهم محمد بن عمر املروزي الذي ُعرف بتعذيبه لرموز املذهب املاليك بإفريقية ،فرادى
ً

وجماعات ،حتى اقرتن اسمه باملحن التي استهدف من خاللها أهايل القريوان؛ إذ "كان له تشيع قديم ونظر يف الفقه من قول األئمة،
وجعل إليه تولية القضاة والحكام بسائر البلدان" (.((6

ويعترب أبو القاسم محمد بن محمد بن خالد القييس الطرزي (ت317 .هـ929 /م) ،وايل املظالم ،ممن "امتحن عىل يد املروزي

قايض الشيعة ،رضبه يف الجامع عىل رأس الناس ،وحبسه مع أهل الجرائم ،وفعل ذلك املروزي بجماعة من رجال املدنيني ومن يحسب
يف جملتهم [ ]...وقوم مرابطني من أهل تونس"( ،((6منهم أبو سعيد محمد بن محمد بن سحنون (ت .بعد 306هـ918 /م) ،الذي
رضبا( .((6وكذلك فعل أبو عبيد الله الشيعي بأحمد بن أحمد بن زياد الفاريس
نال حظه من القايض املذكور الذي هدده بالتصفية وأشبعه ً

(ت .بعد 316هـ928 /م) الذي كتب يف عقد صداق ً
بطحا"( .((7وباملثل جرى أليب جعفر
رشطا مخالفًا لرأي الشيعة؛ فـ "رضبه بالعصا ً
أحمد القرصي (ت322 .هـ933 /م) الذي آخذه القايض الصديني الذي "حبسه بسبب أنه [ ]...ينتقص أبا حنيفة"( .((7أما أبو العرب

محمد بن أحمد بن تميم (ت333 .هـ944 /م) فقد "دارت عليه محنة الشيعي ،حبسه وقيده مع ابنه مدة بسبب بني األغلب والتهمة يف
أيضا يف أيام املشارقة"(.((7
السلطان"( ،((7شأنه شأن كثري ممن "سجن ً

وتماديا يف تجريم املعارضة ،عمد الفاطميون إىل التأكد من الشعائر الفردية لألهايل ،واختبار مدى توافقها مع املذهب الرسمي
ً

للسلطة وعقيدتها ،تحت طائلة التعذيب؛ فكان التجريم بسبب مخالفة بعضهم الفرائض الدينية ،كما حددها اإلمام العبيدي ،حيث
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السلطة والتجريم السيايس للمعارضة ببالد املغرب واألندلس خالل القرن الرابع
الهجري /العارش امليالدي

تاـسارد

تحول التعبد غري املطابق ملذهب السلطة إىل جريمة تستوجب املتابعة .فمحمد بن سليمان القطان "ام ُتحن عىل يد املروزي قايض
ّ
الشيعةُ ،رفع إليه أنه ينتقصه ويطعن يف أحكامه ،هو وآخر من أصحابه ُيعرف بأحمد النجار [ ]...فأحرضهما إىل الجامع ،وقال البن

سليمان :شهد عندي العدول أنك تنتقص أمري املؤمنني ،وتطعن يف إمامته ،فرضبه ثالثمائة درة .وقال ألحمد النجار :ثبت عندي أنك

صمت يوم الفطر ولم تفطر بإفطار أمري املؤمنني ر ًدا عليه .وذلك أن الشيعة تصوم قبل رمضان بيوم ،وتفطر قبل الناس بيوم"(.((7
َ

أما أبو بكر محمد بن اللباد (ت333 .هـ944 /م) ،فقد قاطع إحدى صلوات الجنازة؛ بسبب إمامة ابن أيب املنهال ،قايض الفاطميني،

"فوجه وراءه يف جماعة منهم [ ]...وعقد عليه محرضًا بشهادة القوم ،بفتحه بابه ،وانتصابه للفتوى
لها ،فأغرى العبيديون هذا األخري به،
ّ

[ ]...بخالف مذهب أمري املؤمنني ،وأنه يلبس السواد ،ويخطب يف األعياد ،و[يدعو] لبني أمية [ ]...فأمر ابن أيب املنهال بسجنه []...
فأقام مسجو ًنا [حتى تشفع له ابن أخيه لدى القايض] عىل أال يفتي وال يجتمع إليه الناس ،وال يفتي إال بمذهب السلطان"( .((7ويبدو

أنه لم يلتزم ذلك؛ إذ كان يخرج إىل املسجد" ،فيأيت الطلبة بابه ،فتفتح لهم خادمة ،فإذا اجتمعوا أتته ،فيدخل ،وتغلق عليهم فيقرأون
[ ]...وكانوا ربما جعلوا الكتب يف أوساطهم حتى تبتل بأعراقهم ،فأقاموا عىل ذلك إىل أن تويف"(.((7

سخرت السلطة العبيدية علماءها للتنقيص من نظرائهم املالكية يف املجالس العلمية؛ فمحمد بن مرسور اإلبزاري (ت.
وقد ّ

رضيرا ويعاين تعقف أصابع يديه ،فكان "بعض فقهاء العراق بالقريوان ،إذا جلس مع أصحابه يمد يديه ،ويعقف
295هـ907 /م) كان
ً

أصابعه ،يحيكه إذا تك ّلم يف حلقته ،ليضحك أصحابه"(.((7

تهيبوا من السلطة الروحية لألولياء ،ولذلك كان تجريمهم لهم
ولم يسلم املتصوفة من مالحقات الفاطميني ،غري أن هؤالء ّ

أقل مما ألحقوه بالعلماء .ولنا يف حالة أيب عثمان سعدون بن أحمد الخوالين (ت .بعد 324هـ935 /م) ما يؤكد ذلك؛ إذ كان "يخرج يف
الحراسة والربوز عىل الحصون ،فربما خرج يف أربعة آالف خباء ممن يجتمع إليه ،حتى خافت منه الشيعة"(.((7

وهكذا تتضح مظاهر التجريم السيايس الذي نهجه الفاطميون ضد مخالفيهم ،والذي يجد مرجعيته يف معارضة التشيع الذي

فتحول العلماء املعارضون إىل ضحايا لحقتهم أنواع التعذيب والتنكيل؛ بسبب حرصهم عىل
أساسا لسلطتهم ببالد املغرب،
اتخذوه
ً
ّ
الدفاع عن املذهب املاليك السني.

 .2الخالفة األموية والتجريم السيايس للمعارضة
أدرك األمويون طبيعة الرصاع الذي نشب بينهم وبني العبيديني ،وهو رصاع ال يقترص عىل الرغبة يف بسط السيادة عىل املجال

الجغرايف لبالد املغرب واألندلس فحسب ،وإنما هي حرب عقدية بني خالفتني ،قامت كل واحدة منهما عىل رؤية عقدية ومذهبية

ّ
وتجل هذا املنظور لدى األمويني منذ إعالن عبد الرحمن النارص الخالفة السنية بقرطبة عام 316هـ/
يف السياسة واملجتمع والثقافة.
928م؛ إذ دشن حملة استقطاب واسعة يف صفوف زعماء القبائل األندلسية واملغربية؛ لثنيهم عن مواالة الفاطميني ،والتشهري باملرشوع
السنة"(.((7
العبيدي وصاحبه "عبيد الله الشيعي ،املنتزي عىل بلد إفريقية ،املضلل للناس بما رشع من بدعته الغالية ،وإطفاء من نور ُّ
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ُّ
ويبدو أن هذه الخطة الدعائية ّ
"وعاظوا عبيد الله الشيعي ،صاحب
مكنت األمويني من استمالة بعض الزعامات القبلية املحلية،

إفريقية [ ]...وق ّلبوا مجا ّنهم إليه ونصبوا الحرب لرجاله ،فكفكفوهم عن اإليغال يف بلدهم من قاصية املغرب"( .((8وال سيما أن املرشوع
ينصب عىل
األموي لم يكن ليقترص عىل بسط النفوذ السيايس والروحي عىل الغرب اإلسالمي فحسب ،وإنما كان طموح خلفاء قرطبة
ّ

املطالبة بإرث بني مروان باملرشق(.((8

غري أن سياسة الرتغيب التي س ّنها النارص لم ُتنسه التشدد يف مالحقة املعارضني املستقوين بالفاطميني .ولعل يف كيفية تعامله

تصب يف التجريم السيايس لكل
مع عمر بن حفصون الثائر بجيان وإلبرية ما يؤكد ذلك؛ فقد نعته الخطاب شبه الرسمي بنعوت
ّ

فسمته "الخبيث" و"الفاسق" ،و"املارق" ،و"اللعني" ،ومن "ذوي الخالف واملعصية" ،و"املارد" ،و"املرتد"(،((8
معارض للخالفة؛
ّ
(((8
شن عليه حملة عسكرية؛ ففي عام
وسميت مدينتهُ ،ب َب َ
شت ،التي انطلقت منها ثورته "مدينة املجرمني"  .فما كان من النارص إال أن ّ

316هـ928 /م فتح النارص مدينة ببشرت" ،ثم أمر بهدم املسجد الجامع الذي كان اتخذه اللعني عمر بن حفصون أول ثورته ،خدعة ملن
فسوي باألرض وأحرق منربه الذي ُحمل
كان معه من فسقة املسلمني [ ]...إذ كان اللعني ّ
أسسه عىل غري تقوى من الله ورضوانّ ]...[ ،
وليه عبيد الله الشيعي الذي كان علق حبله وتشبث بدعوته"(.((8
عليه الدعاء للعني املرتد ونسله الخبيث ،وجرى عليه ذكر ّ

فر عبد امللك بن سميت ،املعروف
وتواصل التجريم السيايس للمعارضة يف عهد َ
الح َكم املستنرص (366-350هـ976-961/م) ،فقد ّ

بخنوص ،من الدولة األموية إىل الفاطميني ،فاعتقله محمد بن سليمان بن نقورة ،التاجر بسواحل إفريقية يف عام 361هـ972 /م،

"فتحيل عليه هذا التاجر محمد بن سليمان ،وكاتب صاحب الرشطة العليا قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس أن يوجه إليه بمركب
مناسبا"( ،((8أق َّله ،وابنه ،إىل مدينة الزهراء ،حيث أحيال عىل صاحب املدينة بها ،محمد بن أفلح؛
مركبا
ً
معمر مع من يثق به؛ فأرسل نحوه ً

"وأغلظ له وأمر بضمه وضم ابنه إىل السجن بالزهراء"( .((8وهو السجن الذي كان يتوفّر عىل جناح خاص باعتقال املعارضني للخالفة
األموية ،وكان يحظى بالزيارات الدورية للخلفاء؛ ففي السنة املذكورة "ركب [ ]...أمري املؤمنني إىل الدويرة املبتناة يف هذا العام قرب

سجن الزهراء يف الدار املنسوبة إىل السقائني فامتحنها وثقفها من جهاتها ،ثم نقل إليها من داخل السجن عبد امللك بن شعيب املعروف
بخنوص املوصد يف قيوده مع ابنه ،وقاسم املوثق قبلهما يف السجن باالتهام بالترشيق"( ،((8أي :التشيع للفاطميني .وأن أبا زكريا يحيى
بن محمد بن زكرياء بن القطام الطليطيل (ت393 .هـ1002 /م)" ،ذبح بعد انرصافه من صالة العيد بالناس [ ]...نقم عليه بعض والة
البلد شي ًئا فقتله"( ،((8بمعية جملة من علماء مدينة طليطلة(.((8

وبذلك لم يخرج التجريم السيايس للمعارضة من األمويني عما س ّنه الفاطميون ،لتربير مالحقتهم لكل من يهدد سلطتهم

السياسية واملذهبية ببالد املغرب واألندلس.
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السلطة والتجريم السيايس للمعارضة ببالد املغرب واألندلس خالل القرن الرابع
الهجري /العارش امليالدي

تاـسارد

ثالثًا :ردة فعل العلامء ضد التجريم السيايس من السلطة
كان من الطبيعي أن يصدر عن ضحايا مثل هذا التضييق ردات فعل إزاء الخالفتني ،وال سيما الفاطمية منهما ،وهي مواقف
منظما ،عرف قادته بـ "مشيخة القريوان" ،عىل الرغم من التعذيب والسجن،
معارضا
تيارا
ً
ً
تبلورت عىل أساس عقدي ،األمر الذي و ّلد ً

ً
دفعة واحدة"(.((9
فـ "هذا يموت ،وهذا ُيرضب ،وهذا ُيسجن ،وهم صابرون ال يفرون ،ولو فروا لكفرت العامة

وقد تعددت تلك املواقف ،فقد أرص بعضهم ،وهو يف ساحة املعركة ضد بني عبيد وحصار املهدية ،أن يقرأ كتاب اإلمامة

ملحمد بن سحنون( ،(((9أو إقامة املجالس العلمية املستفزة لبني عبيد ،وهو ما عرف بالقريوان وقتئذ بـ "مجلس السبت" ،أو رفض تويل
فضل رعاية البقر يف مقابل بقائه بالقريوان؛
القضاء للفاطميني ،أو الصالة وراء أئمتهم( ،((9أو عدم تس ّلم أموالهم( ،((9حتى إن أحد العلماء ّ
ليك ال يستغل العبيديون مكانته الرمزية؛ "فكان إذا أصبح يأخذ مصحفه يف مخالته ،وعصاته ،ويخرج ،حتى إذا ساق البقر وأبعده عن

العمارة ،أقبل عىل قراءة القرآن؛ فإذا أقبل الليل أىت ،فسلمه الله من فتنة بني عبيد ،وخمل ذكره"(.((9

أما أبو بكر عتيق بن أيب صبيح الجزيري القريواين (من أهل القرن 4هـ10 /م) "فبلغ أمره بني عبيد ،فرفعوه مع ابنه محمد،

شديدا وفرقوا بينهما ،ويقولون لكل واحد عن اآلخر :إنه دخل
وطلبوهما بالدخول يف دعوتهم ويليا قضاء صقلية ،فأبيا ،فعذبوهما
ً

يف دعوتهم ،فيقول لهم كل واحد عن اآلخر :دعه يفعل ما يحب ،لن يغني عني من الله شي ًئا"( .((9يف حني آثر غريهما الدعاء عىل

الفاطميني ،وآل عىل "نفسه أال يشبع من طعام وال نوم ،حتى يقطع الله دولة بني عبيد"( .((9وكان أحد العلماء يدعو عليهم بقوله" :اللهم

أدخلني يف شفاعة أسود رمى فيهم بحجر"( ،((9ويف ذلك مؤرش عىل التيار العلمي واالجتماعي الذي عقد رموزه العزم عىل عدم الدخول

يف طاعة بني عبيد ،أو التسليم لهم يف أمر بالد املغرب ،والتحريض ضدهم بالدعاية ملقاطعتهم ،و"ذمهم والتحذير منهم"( ،((9وتشويه
معاملهم من قبيل تسمية عاصمتهم املهدية بـ "املردية" و"املهدومة"(.((9

أنموذجا آخر لتعقب الفاطميني العلماء املناوئني لهم ،فقتل طع ًنا
ويعد أبو عيل حسن بن خالد البلوي (ت407 .هـ1016 /م)
ً

بالسكاكني؛ إذ "دخل عليه قوم من املشارقة والرشط مع محمد بن لصوية [أحدهم ،وهو من قبيلة كتامة] ،عامل محمد بن حسن عىل
 90الدباغ ،ج  ،2ص  .292ومن نماذج ذلك ما قام به قايض الفاطميني بإفريقية محمد بن عمر املرودي ،من تنكيل بقايض طرابلس وقايض صقلية ومحتسب القريوان
وغريهم ،انظر :املرجع نفسه ،ج  ،2ص 348 ،331 ،291؛ ج  ،3ص  .57 ،10والقايض إسحاق بن أيب املنهال يف عهد أيب عبيد الله الشيعي ،فهو "رجل سوء ،ام ُتحن عىل يديه
جماعة من الصلحاء والعلماء املدنيني؛ فرضب بعضهم ،وحبس بعضهم" ،منهم أبو جعفر أحمد بن نرص بن زياد الهواري (ت317 .هـ929 /م) الذي سجن عىل يديه يف عام
أياما ثم أطلق
308هـ920 /م مدة تسعة أشهر يف املهدية ،عىل الرغم من مرضه املزمن باإلسهال .وأبو بكر محمد بن محمد بن اللباد (ت333 .هـ944 /م) الذي "سجن ً
ومنع الفتوى واالستماع واجتماع الطلبة عليه حتى تويف ،وكان [منهما من] يأتيان إليه يف خفية ،وربما جعال الكتب يف أوساطهما وحجزتهما حتى تبتل بأعراقهما خو ًفا من
بني عبيد أن ينالوهم بمكروه [ ]...كان أصل محنته أنه صىل عىل جنازة استؤذن لها ،وقد حرض ابن أيب املنهال القايض بجنازة أخرى [ ]...فصىل أبو بكر ،وصىل وراءه ابن
أيب املنهال ،ثم قدمت الجنازة األخرى وصىل عليها ابن أيب املنهال فجلس أبو بكر ومد رجليه واستدبر القبلة ولم يصل وراءه؛ فشق ذلك عىل ابن أيب املنهال ،فبعث وراءه ودار
بينهما كالم يف ذلك؛ فأمر بسجنه" ،انظر :املرجع نفسه ،ج  ،3ص 26 ،25 ،8؛ مجاين ،ص .68 ،67
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بدويا ،ظانني أنه أبو عيل؛ فلما عرفوا مالوا
القريوان [ ]...وهو يف مسجده ومعه جماعة من الناس؛ فقتلوا أبا محمد الغرياين الفقيه ،وآخر ً

عىل أيب عيل بسكاكينهم ،وجردوا جماعة ممن كان يف املسجد فحملوا أبا عيل عىل داره وقد وقعت فيه ثالث جراحات ،إحداها يف صدغه

غضبا
أخذت إىل قفاه ،واثنتان يف جانبه األيرس أنفذتا مقاتله ،تويف يف داره بعد العشاء اآلخرة ،وبقي دمه باملحراب"( .((10وملا ثارت العامة
ً
عىل مقتل الشيخ ،حاول عامل القريوان اسرتضاءهم؛ "فجاء برجلني فقال إنهما اللذان قتاله؛ فقتلهما"( .((10وفصل "صاحب املظالم"
عي الوراق بالتشيع ،قبل أن يقتله الفاطميون يف عام 409هـ1018 /م(.((10
الوراق وميمون بن عبد الهواري الشاعر الذي ّ
بني أيب بكر ّ

بشت بالشهادة ملن ُقتل يف املواجهة ضد الفاطميني ،فقد رأى أحدهم عمر بن الخطاب ريض الله
وباملثل راجت الكرامة والرؤيا التي ّ

عنه وقد َّأمنه وطمأنه( .((10وأن أبا الفضل العباس املميس (ت334 .هـ945 /م) الذي قتله بنو عبيد ،رآه من أخرب عنه أنه عاينه بعد موته ،وهو

قوما معه ،فقال يل :قد جمعنا الله وأصحابنا من أهل العلم ،فنحن نتناظر
يف "علبة ،وعليه ثياب [ ]...فسألته ،وكان يكلمني ،وكأنه يكلم ً

ربيعا
يف العلم كما ترى عند مالك بن أنس ريض الله عنه"( .((10وربيع القطان (ت334 .هـ945 /م) الذي قال عنه أحد القريوانيني:
ُ
"رأيت ً

الحجب"(.((10
القطان ،بعد أن قتل ،فسألته عن حاله ،فقال يل :تارة تزخرف لنا الجنان ،وتارة يرشف علينا الحور والولدان ،وتارة تهتك لنا
ُ
ً
وفضل عن ذلك ،تداول املجتمع أخبار مقتل أولئك العلماء ،واحتفظت الذهنية الجمعية بصور وتمثالت لضحايا العنف والتصفية

الجسدية للعلماء املالكية الذين قضوا نحبهم عىل يد الخالفة الفاطمية ،وهو ما تدل عليه قصائد الرثاء التي تعدد نظمها لهذا الغرض(.((10
وبموازاة ذلك نارص املالكية الحركات السياسية والعسكرية التي وقفت يف وجه الفاطميني؛ إذ شارك بعضهم يف ثورة أيب يزيد

(((10
تعرض له أهايل إفريقية من محن؛ بسبب إرصار غالبيتهم عىل عدم
مخلد بن كيداد اليفرين الزنايت ضد بني عبيد  ،وتكشف هول ما ّ
السباب [ ]...يف األسواق للسب بأسجاع ُلقّنها ،يتوصل منها إىل سب النبي
التشيع؛ إذ "ملا أظهر بنو عبيد أمرهم ،ونصبوا حسي ًنا األعمى ّ

صىل الله عليه وسلم ،يف ألفاظ حفظها ،كقوله :العنوا الغار وما وعى ،والكساء وما حوى ،وغري ذلك ،وعلقت رؤوس الحمر والكباش
عىل أبواب الحوانيت ،عليها قراطيس معلقة ،مكتوب فيها أسماء الصحابة ،اشتد األمر عىل أهل السنة؛ فمن تكلم أو تحرك قتل وم ّثل
به ،وذلك يف أيام الثالث من بني عبيد ،وهو إسماعيل امللقب باملنصور [(341-334هـ952-945 /م)] ،سنة إحدى وثالثني وثالثمائة

قائما عليهم ،فتحرك الناس لقيامه ،واستجابوا له ،وفتح البالد ودخل القريوان"(.((10
[942م] ،فقام عىل بني عبيد ،والناس يتمنون ً

ومما يعطي هذه الثورة أهميتها ،يف سياق التجريم السيايس للمعارضة ورموزها ،أنها قامت عىل أساس عقدي؛ فابن كيداد ثار

باسم الخوارج ،وحتى إن سانده السنة يف تمرده ،فإن املسوغ هو أن كال التيارين ،اإلبايض واملاليك بالقريوان ،مضا ًفا إليهما بعض
الحنفية ،كان ضحية التطبيق السيايس للنظرية الشيعية يف الخالفة بإفريقية؛ لذلك" ،نفر الناس مع أيب يزيد [ ]...وخرج فيهم فقهاء
متعي لكفرهم [الفاطميون]؛ إذ هو من أهل القبلة ،وقد وجدوه يقاتلونهم معه"(.((10
القريوان وصلحاؤهم ،ورأوا أن الخروج معه ّ
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ولذلك أظهر بعض العلماء املالكية براغماتية يف التعامل مع هذا الوضع؛ إذ كان أحدهم "يشري بيده إىل أصحاب أيب يزيد :هؤالء

من أهل القبلة ،وهؤالء ليسوا من أهل القبلة ،يريد بني عبيد ،فعلينا أن نخرج مع هذا الذي من أهل القبلة لقتالهم؛ فإن ظفرنا بهم

إماما ً
سنيا،
خطابا
عادل يخرجه عنا"( .((11وكانت الثورة قد رفعت يف البداية
ً
لم ندخل تحت طاعة بني يزيد ،والله يسلط عليه ً
سياسيا ً
ً
من خالل الرتحم عىل الخليفتني الراشدين أيب بكر الصديق وعمر بن الخطاب ،والحض عىل املذهب املاليك ،لذلك سمي زعيمهم

"شيخ املؤمنني"(.((11

البعد النفيس لرموز املالكية الذين نارصوها ،واالنعكاسات الوجدانية التي خ ّلفها
و ُتظهر االحتفالية الحربية التي رافقت هذه الثورة َ

تجريم املعارضة من الخالفة الفاطمية؛ فقد خرج مع أيب يزيد مخلد الثائر "الفقهاء والصلحاء معلنني يف األسواق بالصالة عىل النبي صىل
الله عليه وسلم والرضا عن أيب بكر وعمر والصحابة حتى ركزوا بنودهم عند الجامع [ ]...منها بندان أصفران ،مكتوب يف أحدهما البسملة
سب أولياءك"(.((11
و’محمد رسول الله‘ ،ويف اآلخر’ :نرص من الله وفتح قريب عىل يدي الشيخ أيب يزيد‘ ،اللهم انرص وليك عىل من َّ

وزيادة يف ترسيخ البعد العقدي للثورة ،باعتبارها ردة فعل عىل مذهبية املتابعات العبيدية ألهايل القريوان السنة ،كفّر ابن كيداد

هؤالء يف خطبة دعائية" ،أبلغ فيها ،وحرض الناس عىل جهاد الشيعة ،وأعلمهم بما لهم فيه من الثواب ،ثم لعن عبيد الله الشيعي وابنه

الفجار"(.((11
[ ]...فخرج وخرج الناس معه لقتال الشيعة ّ

ومن خالل برنامج الثورة وشعاراتها ،تتضح مساقاتها ،وسبب املعارضة املذهبية للفاطميني؛ ألن الثوار ركزوا عىل التوحيد والنبوة

وأفضلية الخلفاء الراشدين ،إىل درجة مجاملة املالكية لقائد الثورة برفع شعارات تعود إىل الخوارج األوائل(.((11

وقد اعترب الفاطميون هذه الثورة "فتنة" ،وأن قائدها "دجال لعني" ،وتدخل ضمن الجرائم السياسية املوجهة ضد الخالفة

وبعض من كان اتبع مخلد اللعني فيها وتواله ونزع إليه" ،ويعتربونهم من "حزب
وعقيدتها؛ فكان خلفاؤهم يذكرون "أيام الفتنة
َ

الشيطان ،وحشو الجحيم وحطب النريان ،من كان منهم [ ]...ومات عىل ذلك غري تائب منه ،وال راجع عنه"( .((11فجندوا ضدها
وسخروا
عصبية كتامة ،وعبؤوا اإلمكانات املالية ،حيث بلغ مقدار ما خصصوه لذلك "مائة ألف دينار واثني عرش ألف ألف درهم"(.((11
ّ
ضدها دعاية واسعة ذات ميول عقدية ،تكفّر ابن كيداد النكاري ،حيث تليت الخطب الرسمية من "أمري املؤمنني" الفاطمي تؤكد رشعية

السلطة ،وتشنع ما قام به الثائر املذكور ،وتعترب "أن هذا اللعني النكاري قد استرشى أرشه ،واستوبأ مرتعه ،وحملته األماين الغرارة،
والنفس التي هي بالسوء أمارة ،عىل أن غمط نعمة الله عليه ،وسول له الشيطان الذي هو قرينه أال غالب له ،وإنما أرخى له أمري املؤمنني
ً
يف زمامه ،ليعرث يف فضل خطامه ،فلعنه الله لع ًنا ً
طويل ،وصريه إىل نار تلظى"( .((11ويف املقابل تشيد الخطبة بالوالء
خزيا
وبيل ،وأخزاه ً
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السيايس واملذهبي لقبيلة كتامة املذكورة ،ألن أهلها "خبيئة الله لهذا الحق املحمدي الفاطمي املهدي حتى أظهره الله وأعاله" ،مشبهة

إياهم بـ "حواريي عيىس ،وأنصار محمد صىل الله عليه"(.((11

خامتة
وخالصة القول إن الرصاع الفاطمي  -األموي ألجل بسط النفوذ السيايس والعسكري واملذهبي عىل بالد املغرب واألندلس،

خالل القرن 4هـ10 /م ،أدى إىل تجريم املعارضة من الخالفتني الشيعية والسنية؛ فاتخذ املناوئون للدولتني العبيدية بإفريقية واملروانية
باألندلس مواقف تماهى فيها املنحى السيايس مع املضمون املذهبي والعقدي؛ فانربى شيوخ القبائل والعلماء واملتصوفة للتصدي
سياسيا ،ومتابعة رموزها ،وإلحاق
تجريما
للسلطتني املذكورتني اللتني لم تتوانيا يف مواجهة تلك املعارضة ،بتجريم خطابها وسلوكها
ً
ً

مظاهر التعذيب بهم .وهو ما يدل عىل أهمية إعادة قراءة بعض املفاهيم والنظم يف سياقها الحضاري ببالد املغرب واألندلس ،ويجعل

مفتاحا لفهم ما أعقبه من منعطفات حضارية ،حتى إن غادر العبيديون بالد املغرب إىل مرص؛ ألنهم حرضوا بني
من القرن 4هـ10 /م
ً

فتحول الهالليون إىل معطى بنيوي يف الوقائع واملؤسسات السياسية واالجتماعية
هالل عىل الدولة الزيرية ،ملا خلع هؤالء طاعتهم،
ّ
تعقيدا.
والثقافية باملنطقة إىل نهاية العرص الوسيط؛ ما أضفى عىل التجريم السيايس دالالت تركيبية أشد
ً
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