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املعرفة التاريخية والدولة لدى مؤرخي األطراف
يف البالد التونسية خالل العرص الحديث
Historical Knowledge and the State among Historians of
Rural Tunisia in the Modern Era
أساسا ،وإىل آخرين منتجي معرفة تاريخية يتعلق
يقسم بعض املؤرخني((( اإلخباريني إىل منتجي معرفة تاريخية موضوعها الدولة
ً

وقدم ملؤلفاتهم ،من بينهم ابن أيب دينار يف القرن
موضوعها بجهاتهم .ذكر أحمد عبد السالم العديد من اإلخباريني املوالني للدولةّ ،
السابع عرش ،وحسني خوجة والوزير الرساج وحمودة بن عبد العزيز يف القرن الثامن عرش ،وخري الدين التونيس وأحمد بن أيب الضياف

وغريهم يف القرن التاسع عرش((( .وركز هؤالء املؤرخون يف أخبار السلطة املركزية ،ولم يج ِر التطرق إىل أخبار الجهات واملجتمعات الطرفية

يف متونهم ومؤلفاتهم إال بقدر تدخل الدولة فيها .ويهتم مؤرخو النواحي بأخبار جهاتهم واملجتمعات املحلية وأهل املناطق الطرفية التي
أيضا أحمد عبد السالم يف رسالته يف تاريخ الثقافة ،ومن بينهم يف القرن السابع عرش ،املنترص بن املرابط
يكتبون عنها .وذكر بعضهم ً

بن أيب لحية القفيص ،ويف القرن التاسع عرش محمود مقديش الصفاقيس ومحمد أبو راس الجريب ،وبقي بعضهم إىل تواريخ متأخرة غري

معروف لدى الخاصة والعامة بسبب عدم الرتجمة له ،من بينهم سليمان بن أحمد الحياليت الجريب وسعيد بن تعاريت الجريب((( وغريهما.

يهتموا بأخبار الدولة إال بقدر ما لهياكل النفوذ املحلية عالقة بها .ويف الحصيلة ،تكون أخبار
وركز هؤالء يف هياكل النفوذ املحلية ،ولم
ّ
الدولة يف إنتاج املعرفة التاريخية لدى هؤالء ،طرفية بالنسبة إىل األخبار املتعلقة بهياكل النفوذ املحيل ،ويكون األمر عىل النقيض من
ذلك لدى أولئك.

عدة وفاعلون
وتمثل الدولة واملجتمعات املحلية ومؤسسات النفوذ املحيل تركيبات سياسية ومجتمعية معقدة تشارك فيها أطراف ّ
فاعل اجتماعيا ،واملؤرخ بوصفه ِ
املؤرخون أنفسهم .وتنشأ يف الحاالت جميعها معادلة بني املؤرخ بوصفه ً
منت ًجا
اجتماعيون من بينهم ِّ
ًّ
ّ
للمعرفة التاريخية.
واستنا ًدا إىل هذا املنطق سندرس عالقة املعرفة التاريخية بالدولة وطبيعتها يف متون اإلخباري سليمان بن أحمد الحياليت واإلخباري

محمد أبو راس الجريب ورسائلهما .وينتمي كالهما إىل جزيرة جربة ولذلك ينعت كل منهما بالجريب ويتخذان من الجزيرة ،خالل عهد
1

أستاذ محارض يف كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة وعضو بمخرب دراسات مغاربية يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس ،تونس.

Lecturer in the Faculty of Arts and Humanities in Manouba and a member of the Maghreb Studies Laboratory at the Faculty of Humanities and
Social Sciences in Tunis, Tunisia.
2 Abdelhamid Henia, "Historiographie moderne en Tunisie et mémoires de l'Etat (XVIIIe-XIXe siècle)," in: Ecritures de l'histoire du
Maghreb: Identité, mémoire et historiographie, coordination A. El Moudden, A. Henia, A. Benhadda (Rabat: Faculté des lettres et des sciences
humaines, 2007).

 3أحمد عبد السالم ،املؤرخون التونسيون يف القرون  17و 18و19م ،رسالة يف تاريخ الثقافة ،نقلها أحمد عبد السالم وعبد الرزاق الحليوي (قرطاج :بيت الحكمة،
 ،)1993ص .155
4

سعيد بن تعاريت ،رسالة يف تاريخ جربة يف تراجم علماء الجزيرة وذكر أمرائها من بني السمومني وبني الجلود ،مخطوط ،املكتبة البارونية ،حومة السوق  -جربة.
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ٍ
وخصوصا عائلة الشيخ مسعود بن صالح
أعيان إباضية
األتراك العثمانيني ،موضوع متنهما .وقد كانت جربة حينها تحت حكم عائالت
ً

السمومني .وكان آخر أمراء الحكم ومشايخه يف جربة ،السمومني الذي ّ
تول الحكم سنة  ،1558ثم عائلة بن جلود التي انقرضت بوفاة

الشيخ سعيد بن محمد بن صالح بن جلود سنة  .1801-1800ومرت جربة حينها من تبعية اإليالة الطرابلسية التي استمرت من سنة
 1552-1551حتى بداية القرن السابع عرش ،ثم ُألحقت باإليالة التونسية ،وبال رجعة ،بداية من عهد يوسف داي (.((()1637-1610
ّ
ّ
املتوف
املتوف نهاية القرن السابع عرش ،واإلخباري الجريب
واملهم أن نفهم طبيعة املعرفة التاريخية التي أنتجها اإلخباري الحياليت

يف مطلع القرن التاسع عرش .ما مكانة الدولة ومنزلة أخبار منطقة جربة يف متنهما؟ وما عالقة الوضع االجتماعي الذي كان يشغل هذا
يروجان له ويدافعان عنه؟ وهل هذه
معينة يسترتان وراءها ومرشوع سيايس ومجتمعي ِّ
وذاك بإنتاج املعرفة التاريخية؟ وهل لهما خلفية َّ

املشاريع متشابهة أم متنافرة؟

عا
املوضوع واحد واملعرفة التاريخية جم ً
نتطرق إىل الكتابة التاريخية وكيفية إنتاج املعرفة التاريخية لدى الحياليت((( والجريب((( يف مستوى الخرب التاريخي ً
أول ،وتهمنا يف

الحالتني كلتيهما األخبار الواردة يف خطابيهما يف سياق العالقة بالدولة ،ويف الحالة التي نحن فيها ،دولة األتراك العثمانيني يف طرابلس

نتطرق إىل الخرب التاريخي
ويف تونس من حيث زمانها والفاعلون االجتماعيون فيها ومجالها ثم مكانة البناءات الطرفية منها .كما
َّ
يف عالقة بالرتكيبة السياسية واالجتماعية التي تمثلها هياكل النفوذ املحيل ،والحالة التي تهمنا هي حالة النظام السيايس واإلداري

اإلبايض ،املعروف يف جزيرة جربة بنظام العزابة من حيث مؤسساته وذاكرة أهل الجزيرة ووحدة ترابه أو عدمها .ويذهب اهتمامنا إىل
مستوى ٍ
اإلخباريان كالهما ،وما تفرزه من اختالف يف صوغ خطابيهما يف مدونة خاصة بهما
ثان لتناول املوضوعات التي يتطرق إليها
َّ
ً

من حيث طبيعتها وتقاطعها أو تنافرها ،كما نسعى إىل إبراز الحدود الفاصلة و /أو الواصلة بني نسيج الخرب يف منت كليهما .كما سنتطرق
إىل موضوع من املوضوعات املشرتكة التي تم تناولها يف املتنني كليهما ،فنتناوله ً
مثال للدرس والتمحيص.

تأسيسيا ،مفاده :قطع جزيرة جربة
تاريخيا
خربا يمثل حدثًا
واخرتنا من بني األخبار املشرتكة الواردة يف متني الحياليت والجريب ً
ًّ
ًّ

عالقتها بالعهد الحفيص وتبعيتها للبالد التونسية ،ودخولها إىل اإلمرباطورية العثمانية وتبعيتها لها ،وهي بذلك تصبح طر ًفا ضمن إيالة
وضمها إىل اإليالة الطرابلسية التي فتحها األتراك العثمانيون
طرابلس .ويتمثل الخرب بدخول درغوث باشا وايل طرابلس إىل الجزيرة،
ّ
سنة  .1552‑1551ويقول الحياليت بخصوص ذلك" :ويف سنة ستة وستني دخل الشيخ مسعود بن صالح (السمومني) جربة ووقعت
الفتنة بني سدويكش ومستاوة واألتراك وعرب الحزم يف مرىس سدويكش فكانت الدائرة عىل سدويكش وتمادت الفنت والقتل بني

وبحرا ونزل قشتيل الوادي فالتقى مع
برا
ً
الفريقني سبعة أشهر وجاء الباشا درغوث من طرابلس مع أوالد شبل والسبعة وزوارة وخلق كثري ً

الشيخ مسعود والوهبية يف سبخة القشتيل فوقعت الدائرة عىل الوهبية لكرثة جنود طورغود ومات منهم ألف ومائتان ومات من األتراك

ومستاوة ومن معهم خلق كثري ،ووقع من الفيء والسبي وهتك الحريم ما لم يأذن به الله"(((.

 5بخصوص انتقال جزيرة جربة من تبعية اإليالة الطرابلسية إىل اإليالة التونسية ،انظر :محمد املريمي" ،الفئات االجتماعية بجربة وعالقتها بالسلطة املركزية خالل العرص
الحديث" ،مذكرة شهادة الكفاءة يف البحث ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس( 1990 ،غري منشورة) ،ص .95
 6سليمان الحياليت ،علماء جربة املسمى رسائل الشيخ سليمان بن أحمد الحياليت الجريب ،تحقيق محمد قوجة (بريوت :دار الغرب اإلسالمي.)1998 ،
7

محمد أبو راس الجريب ،مؤنس األحبة يف أخبار جربة ،تحقيق محمد املرزوقي (تونس :املعهد القومي لآلثار والفنون.)1960 ،

 8الحياليت ،ص .5
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أما الجريب فريوي الخرب نفسه عىل النحو اآليت" :ويف سنة ستني وتسعمائة قدم صاحب طرابلس درغوث باشا اىل الجزيرة بعساكره

من الرتك وزوارة والسبعة وأوالد شبل وملا سمع أهل الجزيرة بقدومه ارسلوا اىل صاحب تونس أحمد بن الحسن الحفيص يستمدونه فلم

يلتفت اليهم لعجزه واختالف أمره فهاجمهم درغوث باشا ودخل الجزيرة ونزل عىل الساحل القبيل واجتمعت أهل الجزيرة وقاتلوا ً
قتال
شديدا وترادفت العربان مع درغوث باشا فانهزم اهل الجزيرة واستشهد منهم الف ومائتا شهيد وافرتق الباقون واستوىل درغوث باشا
ً
عىل الجزيرة ورتب قوانينها واستخلف عليها عامله الشيخ مسعود السمومني ورجع اىل طرابلس سنة سبع وتسعني وتسعمائة وكان أهل

املدينة يف كدر من جور عمال طرابلس فأرسلوا اىل صاحب تونس ويف ذلك التاريخ دخلت الرتك ملدينة تونس والحكم بايدي البلكباشية
يف الديوان"(((.

أورد الحياليت والجريب الخرب ّ
عدة ،منها رؤية كل ِإخباري للزمن من
يعد يف حد ذاته
خطابا يحتوي عىل عنارص ّ
مرك ًبا .ويمكن أن ّ
ً

خالل عالقته بالدولة .ويضع الحياليت الخرب سنة 966ه1559‑1558 /م ،والجريب سنة 960ه1553-1552 /م أي بمسافة زمنية تقدر

كبريا ولكنه ليس بال مقابل أو بال معنى .ومهما يكن من أمر ،يركز الحياليت خربه يف السمومني،
بست سنوات .ولم يكن فارق السنوات ً
(((1
تقريبا.
مقاليد مشيخة الجزيرة منذ منتصف القرن الثالث عرش امليالدي
شيخ الحكم يف جربة .وقد ُأعطي آل السمومني واألرسة
َ
ً
هرميا يرمز إليه .ويشق ذلك البناء التفكري املذهبي اإلبايض ويعرف بنظام العزابة(.((1
محليا
سياسيا
وكانت مؤسسة شيخ جربة تم ّثل بناء
ًّ
ًّ
ًّ
ويجعل الحياليت من هياكل النفوذ املحيل مرك ًزا لخربه .وتم ّثل األخبار التي ال ترتبط بشيخ جربة ،كاألتراك وعرب الحزم وغريهم،

مالحق الخرب املتعلق بالسمومني أو أطرافه( .((1ويهتم الحياليت بنتائج الخرب املرتبط بأهل جربة يف مختلف املراحل .ويصبح مرىس
سدويكش حينئذ يف مرحلة أوىل مكا ًنا للذاكرة ،يرتبط بمواجهة سدويكش ومستاوة وتحالف مستاوة مع األتراك وعرب الحزم ،فنعت
املواجهة مع مستاوة بالفتنة .ثم جعل قشتيل الوادي مكا ًنا لذاكرة آخر مشهد مواجهة بني السمومني وباشا طرابلس درغوث وحلفائه.

فلم تكن املؤسسة املخزنية تعني الحياليت إال حينما ترتبط بالسلطة املحلية وتتدخّ ل يف الجزيرة .فال تكون الدولة يف الحصيلة غائبة يف
خرب الحياليت بل يكون لها موقع طريف.

(((1
وخصوصا األفعال التي قام بها درغوث باشا بوصفه رم ًزا ملركز حكم
ويف املقابل يركز الجريب الخرب يف دخول األتراك إىل جربة
ً

أيضا بهزيمة أهل جربة واستشهاد بعضهم وتش ُّتت بعضهم اآلخر .ويعري الجريب الفعل املخزين الذي قام به درغوث باشا
ونفوذ .ويهتم ً

بجربة قبل مغادرته الجزيرة أهمية .وبعد استيالء درغوث باشا عىل جربة رتب قوانينها واستخلف فيها السمومني ،فحول مؤرخنا منصبه
من وضع شيخ جربة ،بمعنى شيخ الجزيرة أو شيخ البلد ،إىل عاملها .ويشري الجريب يف مناسبتني إىل عالقة أهل جربة باملركز تونس ،فقد
راسل هؤالء صاحب تونس يف زمن بحثهم عن حليف ملواجهة درغوث باشا والتصدي لدخوله أرض جربة ،ثم يف زمن مواجهة َجور عمال

طرابلس العاملني يف الجزيرة .ويدل هذا اإليماء عىل أن الراوي ينحاز إىل أتراك تونس ويفضلهم عىل نظرائهم يف طرابلس.
9

الجريب ،ص .112

10

املريمي.

12

ملعرفة استعمال لفظة شيخ يف الوسط اإلبايض يف جربة ،انظر:

 11للمزيد من االطالع عىل نظام العزابة ،انظر :فرحات الجعبريي ،نظام العزابة عند اإلباضية الوهبية يف جربة (تونس :املعهد القومي لآلثار والفنون)1975 ،؛ محمد
املريمي ،إباضية جزيرة جربة خالل العرص الحديث (تونس :نرش كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة /مجمع األطرش للكتاب املختص /مخرب دراسات مغاربية،
.)2015
Gilles Veinstein, "Aperçus sur l'entrée de l'île de Djerba dans l'orbite ottomane," in: Les provinces arabes et leurs sources documentaires à
l'époque ottomane, CER sur les provinces arabes à l'époque ottomane (Tunis: 1984).

 13يذهب الجريب إىل االهتمام بأخبار السلطة املركزية يف مختلف العهود التي مرت بها جربة وأهلها .وم َّثل ذلك منهجه وطريقة روايته للخرب قبل تنصيب األتراك العثمانيني
يف الجزيرة وأثناء حكمهم .ويمثل ذلك يف حد ذاته الخطاب الذي اعتمده يف عالقته بالدولة واملجتمع.
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ولم يقترص الخالف بني الحياليت والجريب عىل صوغ الخرب وروايته وفق املنطق الذي َّبيناه فحسب ،بل يتجاوز ذلك ليمتد إىل

كيفية التطرق إىل املوضوعات وتناول روايتها ،فقد تطرق ا ِ
إلخباريان إىل املوضوعات نفسها وعالقتها باملجال املجتمعي الواحد الذي
ثم سلطة تونس .ونذكر منها األحداث السياسية واملعالم الدينية وأخبار املشايخ
هو جزيرة جربة ،وبالدولة ذاتها التي هي سلطة طرابلسَّ ،

أو العلماء .ومن بني هذه املوضوعات العديدة ،نتوقف عند موضوع واحد ،يتم َّثل بما يسميه الحياليت مساجد الشطوط ويسميه الجريب
مزاراتها وحصونها.

ويذكر الحياليت نوعني من املواقع واملعالم ذات العالقة باملنظومة الدفاعية املحلية يف جربة؛ األبراج ومنها القشتيل بمعنى قشتيل

الوادي أو بمعنى ما يعرف اليوم بالربج الغازي مصطفى( ،((1وبرج قرص مسعود أو برج مسعود .وكان لهذه األماكن صبغة دفاعية عسكرية

يقرون بأن هذه املنشآت الدفاعية كانت للمخزن يف إنشائها ويف حيازتها ويف رمزيتها ،فكانوا يدفعون لدولة
أو أمنية ،وكان أهل جربة ّ
أداء" :وعليهم أداء يخرج للحصارات"( .((1وكان يوظف هذا األداء حينها لرتميم تلك املعالم وصيانتها.
البايات
ّ
املراديني ثم الحسينيني ً

مرسحا ملعارك دارت رحاها بني األتراك العثمانيني
وقد استفاد منها املخزن أكرث مما استفاد منها أهل الجزيرة ،وكانت هذه األماكن
ً

والنصارى ،قبل أن تستقر الجزيرة يف أيدي األتراك .وقد استغل أهل جربة أنفسهم تلك األبراج ملواجهة القوى الخارجية املعادية،
خصوصا النصارى سنة  .1560واستغل شيخ جربة والوهبية برج القشتيل سج ًنا حينما كانت تضعف السلطة املركزية يف الجزيرة ويقوى
ً

نفوذ الهياكل املحلية (العزابة) .وقد سجن أهل جربة فيها السمومني ،املتوىف سنة 967ه1560-1559 /م ،بعد أن عزلوه ،وكان قد جار
عليهم وظ َلمهم(.((1

نظرا إىل أهمية دورها العسكري
ومن جهة أخرى ،يركز الحياليت يف مساجد الشطوط ،ويخصص لها رسالة منفردة من رسائله؛ ً

أيضا التنظيم السيايس واإلداري ،ويميزها عن مساجد الحوم (مفردها حومة) وتنترش مساجد الشطوط
يف املنظومة املحلية التي تشمل ً

التي ّ
مسجدا .وكانت رباطات لخفر السواحل.
يدل اسمها عىل السواحل ،وكانت تع ّلم حدود الجزيرة الجغرافية .ويبلغ عددها أكرث من 25
ً
وقد كان مشايخ العزابة يف الجزيرة كالشيخ إلياس بن داود الهواري أحد شيوخ العزابة يف القرن الحادي عرش الهجري (السابع عرش

وشد أزر
امليالدي) ،يزورون هذه املساجد بصفة دورية ،فكانت الزيارة إحدى عادات هياكل العزابة .وكانت الغاية منها تفقُّد األماكن ّ
املرابطني وتحفيز همم املقيمني فيها وإقامة الصالة معهم(.((1

عمي عمر" الكائن يف صدغيان،
وقد كانت مساجد الشطوط تنسب إىل أفراد تؤكد الذاكرة عالقة القرابة بهم ،فيقال" :مسجد ّ

جد واحد ،فيقال ً
مثل" :مسجد أوالد ابن زكرياء" ،أو ينسب املسجد إىل فقيه أو شيخ ،وهكذا .وقد يطلق عىل
أو إىل أفراد يربط بينهم ّ
مقارنة ببقية املساجد األخرى القريبة منه ،فيقال ً
ً
مثل" :املسجد الكبري" .وال نعرث يف رسائل
املسجد أسماء نسبة إىل املكان أو إىل حجمه

الحياليت عىل أي معلم ديني يكون يف وضع الجامع .فالجوامع لدى اإلباضية تتطلب رشوط إقامة الجمعة ومن بينها رشط توافر الحاكم
متوافرا ،كانت مساجد إباضية جربة جميعها يف وضع املساجد ،ولم تكن البتة يف وضع
العادل كما سرنى( .((1وملا لم يكن هذا الرشط
ً

ً
حلقة من حلقات املنظومة الدفاعية يف جربة ،ضمن نظام العزابة اإلبايض،
الجوامع .ومهما يكن من أمر ،فقد م َّثلت مساجد الشطوط
14
15

رشيد غريب ،برج الغازي مصطفى (مدنني :مطبعة الجنوب ،)1977 ،ص .2
األرشيف الوطني التونيس ،الدفرت رقم 1092-1087( 1ه1681-1676 /م).

 16الحياليت ،ص .52
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 18عبد الله السدويكيش" ،رسالة يف حكم صالة الجمعة ورشوطها" ،يف :ابن تعاريت .أراد صاحب الرسالة الرد عىل شيخ املخالفني ابن براهم (لع ّله أحد مشايخ أرسة الجمني
يف حومة السوق) لرتك العزابة صالة الجمعة.
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حربيا متأخِّ ًرا يف أكرث من مناسبة يف
وهي الحصون املتقدمة ضمن املنظومة الدفاعية املحلية يف جربة .وقد أدت مساجد الحوم ً
أيضا ً
دورا ًّ

أيضا الدور نفسه؛ أي دور املراقبة والدفاع.
الجزيرة .كما كان لتخطيط املنازل ً

شملت نظرة الحياليت إىل الحصون واملنظومة الدفاعية يف جربة ،مكونات هياكل النفوذ املحيل ومؤسساتها .فقد كان النظام

وإداريا إىل جانب املؤسسات االجتماعية (وهو الجهاز الذي تكرس من خالله الرابطة
سياسيا
املعروف بنظام العزابة يشمل جها ًزا
ًّ
ًّ

االجتماعية والتضامن والتكافل بني أفراد املجموعة الواحدة) ،وجهاز دفاعي وأمني ،وهو الذي م َّثل موضوع اهتمامنا.

واهتم الجريب يف املقابل باملنظومة الدفاعية يف جربة .وأحىص سبعة أبراج يف الجزيرة ،شملت الربج الكبري املسمى الحصار ويقع عىل

الساحل الشمايل ،رشقي مرىس حومة السوق ،وبرج جليج الجديد الذي أحدثه حمودة باشا الحسيني ويقع غريب املرىس املذكور ،وبرج

أن هناك أربعة أبراج تقع عىل الساحل الرشقي :وهي برج تاربلة ،وبرج القنطرة ،والربج املسمى
آجيم الذي يقع عىل الساحل الغريب .كما َّ
بقشتيل الواد ،وبرج آغري .واشتمل الساحل الرشقي عىل هذا العدد من األبراج ،ألن الخطر املحدق بالجزيرة كان يأتيها من هذه الناحية.
ويرجع بناء هذه األبراج جميعها إىل حضور السلطة املركزية يف صيغتها املحلية يف الجزيرة يف فرتاتها املختلفة واملتعاقبة .فقد ُأ ِّسس الربج
الكبري املسمى الحصار ً
أمريا عىل تونس وقدم إىل جربة لنجدة أهلها من الحملة
مثل يف عهد أيب فارس الحفيص ،وقد كان الحفيص ً
(((1
ضد الخطر املحدق
شيده حمودة باشا الحسيني الذي ساند أرسة القرمنيل بإيالة طرابلس ،ووقف ّ
اإلسبانية  .أما برج جليج الجديد فقد ّ

جراء تدخل عيل برغل يف الجزيرة(.((2
بجربة ّ

جزءا من املنظومة الدفاعية ومراكز لخفر السواحل ومراقبة األعداء
وجعل الجريب مساجد الشطوط يف الجزيرة التي ّ
تعدها اإلباضية ً

يف البحر ،مزارات ال غري ،ارتبطت بأولياء صالحني واضطلعت بوظيفة دينية مالكية تقوم يف ما تقوم ،عىل التصوف .وكان ألصحابها بركة
مزارا ،تتوزع حول الجزيرة ،بحيث ترسم
يرجى منها الفائدة للزائرين وغريهم .وقد أحىص الجريب من بني هذه املزارات ما يقارب العرشين ً
حدودها الجغرافية .ويف الحصيلة ،أخرج الجريب مساجد الشطوط من دائرة املنظومة الدفاعية املحلية اإلباضية ،وحرشها ضمن املنظومة

الدينية املحلية املالكية .وكان "املالكية" الحلفاء املوضوعيني للسلطة املركزية التي كانت بيد األتراك أصحاب االنتماء املذهبي الحنفي.

تماما عىل الرغم من أن موضوعهما واحد.
فكانت رؤية الجريب مخالفة نظريتها ،رؤية الحياليتً ،

أيضا .يستعمل الحياليت يف مدونته
وبناء عليه ،فإن االختالف يف عالقة الحياليت والجريب بالزمن ،أدى إىل اختالف مدونة كليهما ً
ً
ٍ
ألفاظا ومصطلحات تخص الفاعلني االجتماعيني املحليني ،فيذكر لفظة سدويكش وكلمات ،نحو :مستاوة ووهبيةً ،
ً
فضل عن لفظ الشيخ،
إلخ .وتخص هذه األلفاظ مستويات تتمثل بالجانب اإلثني والقبيل واالنقسام الديني املذهبي والتنظيم السيايس الذي تمثله لفظة شيخ

جربة وترمز إليه .ويف املقابل يستعمل الجريب لفظة أهل جربة وهي عبارة يمكن أن يكون لها معنيان :يتمثل األول بسكان جربة األصليني،

وهذا هو املعنى األرجح الوارد يف خطابه .والثاين حكماء جربة وأعيانها ممثلني بمجلس العزابة األعىل ،وهو املعنى املستبعد استعماله من

طرف مؤرخنا .ويستعمل الجريب ضمن مدونته ً
ألفاظا ،نحو" :العامل" مكان "الشيخ" والقسم بمعنى التقسيم الرتايب واإلداري املحيل .وهو
شيخا بمعنى شيخ جربة أو شيخ البلد أو شيخ الجزيرة كما يتداول لدى أهل جربة ،بل يصفه بـ "العامل" بمعنى القايد أو
يعد السمومني ً
ال ّ
الوايل أو عامل الباشا يف الجزيرة .فمؤسسة رأس الرتكيبة املحلية السياسية واإلدارية واحدة ،ولكن نظرة ا ِ
إلخباريني إليها مختلفة ،ويرجع

ذلك إىل اختالف مواقع الحياليت والجريب من الدولة واملجتمع ،وال يختلف ا ِ
إلخباريان يف ما سوى ذلك من املدونة ،فيستعمل كالهما
ً
القاري القريب من جربة ،كأوالد شبل وزوارة والسبعة  ...إلخ.
لفظة األتراك
وألفاظا أخرى دا َّلة عىل باقي القوى املتحالفة معهم من الجزء ّ

19
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عندما يصبح التاريخ علم الدولة يف العامل العريب

جليا أن للحياليت والجريب منطقهما يف إنتاج املعرفة التاريخية يف مختلف مستوياتها .ويرجع ذلك إىل أن املؤرخ يف الحصيلة
ويبدو ً
تفحص الروايات ا ِ
ّ
إلخبارية واختالف العنارص التي تكونها.
أيضا.
هو ليس مؤرخً ا فحسب ،بل هو فاعل اجتماعي ً
ويتجل ذلك من خالل ُّ

أيضا .ومهما يكن من
مؤسسية وترابية مختلفة ً
فمن وراء هذا وذاك انتماء وانخراط يف منظومات سياسية وإدارية مختلفة يف مستويات َّ
أمر ،فإن املعرفة التاريخية تكون يف عالقة بالدولة وال تخرج عن نطاقها .فالقاسم املشرتك بني الحياليت والجريب هو حضور الدولة

يف معرفتهما التاريخية عىل الرغم من اختالف مكانة الدولة يف الخرب لدى كليهما .وتكون مكانة الدولة رفيعة القدر لدى الجريب،
ً
ثم إن للحياليت
مقارنة بما كان عليه البناء السيايس الطريف يف جربة الذي يعرف بنظام العزابة ويالحظ خالف ذلك لدى الحياليتّ .

والجريب منطقهما يف معالجة الواقع الطريف الذي تمثله جزيرة جربة .والسؤال املطروح يف هذا السياق هو :هل يعود اختالف إنتاج املعرفة
التاريخية إىل موقع هذا ا ِ
إلخباري أو ذاك يف مجتمعه ،ومكانته ومركزه فيه؟

ا ِ
إلخباري بني معروف ومجهول
ينظر اليوم إىل الحياليت والجريب عىل أنهما ِإخباريان ،وبغض النظر عن أن األول عاش يف القرن السابع عرش وتويف سنة

يعد الثاين من مؤرخي القرن التاسع عرش وتويف بعد سنة  ،1807وقد كانت املعرفة التاريخية والخطاب الذي يتمثل
 1689-1688بينما ّ
بمتنيهما بال شك عىل عالقة بموقع كليهما من مجتمعهما ،وبمنزلتهما فيه وباملسافة التي تفصلهما عن الدولة وهياكلها .ويعرتف متتبعو

تراجم املؤرخني بانتماء الحياليت إىل جربة وأهلها .أما يف حالة الجريب فيعرتف له بعض املؤرخني باالنتماء إىل أهل جربة ويف املقابل ينكر
بعضهم اآلخر عليه انتماءه إليهم ويشككون يف رواية أصله إىل جربة.

عدة؛ فهو ينتمي إىل حومة جعبرية يف جربة والحومة هي الحلقة
استمد الحياليت عالقته بأهل جربة ومكانته فيهم ،من عنارص ّ

وغالبا ما تعرف الحومة بمسجدها ،فيم ِّثل املسجد املكان املنظم املجتمعي للحومة(.((2
الرتابية الدنيا يف التقسيم الرتايب لنظام العزابة،
ً
أيضا بالنسبة إىل معارصيه وإىل األجيال اإلباضية املتعاقبة بعد وفاته الشيخ العالم .وقد شهد عرصه العديد من مشايخ
ويم ِّثل الحياليت ً

العلم الكبار فاحتل مكانة رفيعة بينهم ونعته الجريب نفسه بقوله" :هو شيخ مشايخ عرصه ووحيد دهره"( ((2ووصفه سعيد بن تعاريت بأ ّنه:
"الشيخ التحرير العالم أبو الربيع سليمان أحمد الحياليت محي ما انطمس من آثار أهل الدعوة برسائله وتقييداته املفيدة التي

تقدم الكالم عليه واألخذ منه يف تاريخ مجالس العلماء والتعريف بهم وذكر مشاهدهم ومقابرهم واجتماعاتهم بجربة وقد اعتنى بهذا
الشأن عناية يشكر عليها رأيت له رسالة قيل فيها مشاهد املشايخ وأماكن أرضحتهم ومناقبهم وابتدأ بأيب منصور .ورأيت له قدر ورقة قيل

فيها بعض املشايخ ومواضيع املجالس للعلم والتعليم واإلفتاء ومن املتويل يف ذلك من كل عرص وابتداء بالشيخ العالمة بوعيش بن موىس
الجريب وقد رتب وجمع نسبة الدين من زمنه اىل النبي صىل الله عليه وسلم [ ]...ورأيت له أجوبة ألسئلة يف الفقه واألحكام الرشعية وكان

[ ]...معارص للشيخ العالمة أيب عبيد الله محمد ابن أيب ستة الشهري باملحيش [ ]...تويف يف آخر املائة الحادية بعد األلف [ ]...وأما الحياليت
فإ ّنه تويف يف آخر املحرم سنة 1099ه (1689-1688م) وقرب سليمان الحياليت رشقي قرب أبيه قبلة مسجد البوليمانيني بحومة فصيل وقد
حقق موت الحياليت ومدفنه الشيخ يوسف بن يحي البالز"(.((2

أساسيا ويقوم عىل جماعة املصلني ،وهي أهم مؤسسة يف املسجد وهي التي تتوىل تعيني من يتوىل املؤسسات األخرى داخل
دورا
 21يؤ ّدي املسجد يف املجتمع اإلبايض ً
ً
َ
الوكيلن واإلمام واملؤذن والوقّاد  ...إلخ .ويكون عىل ملك الجماعة أمالك الوقف جميعها التي تكون تحت ترصفهم وفقًا للفقه اإلبايض .ويؤسس
املسجد ،منها الوكيل أو
املسجد لرابطة اجتماعية بني املصلني ويشع عىل أفراد الحومة ك ِّلهم.
22
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خلف لنا الحياليت مجموعة من الرسائل بعضها كامل وبعضها مبتور وناقص سواء يف أوله أو يف آخره ،وشغل وظيفة مدرس ،و ُتعد

هذه الوظيفة حينها من وظائف نظام العزابة يف مجال التعليم وقام بمهمة اإلفتاء يف زمانه َّ
وأسس
ومكن من إحياء الذاكرة اإلباضيةَّ .

ملدرسة يف الكتابة التاريخية بالنسبة إىل اإلباضية ،فخطا خطاه ً
مثل يف القرن التاسع عرش الشيخ سعيد بن الحاج عيل بن حمزة بن تعاريت

املتوىف سنة 1289ه1872-1871 /م فرغ من تأليف رسالة يف تاريخ جربة سنة 1274ه1858-1857 /م(.((2

محمد الحياليت
وانخرط الحياليت يف مجموعته اإلباضية الوهبية ً
أيضا عن طريق عائلته ،أي أرسة الحيالتيني فكان أبوه أحمد بن ّ

املتوىف سنة 1649-1648م ً
رجل وصف بالتقي واملحافظ وكان "دأبه العبادة وزيارة املساجد"( .((2وكان الشيخ عبد الرحمن بن أحمد

الحياليت هو الذي أعطى مكانة للعائلة .فبعد سياحة علمية يف مدارس جربة ومساجدها ارتحل إىل جبل نفوسة ثم القاهرة حيث درس يف
وأهله تكوينه وكفاءته لتويل رئاسة مجلس العزابة
املدرسة اإلباضية وجامع األزهر .وكان "الحامل لعلم املعقول من القاهرة إىل جربة"(َّ .((2

وتعد أرسة الحياليت من منظور العلماء واملشايخ اإلباضية يف جربة وخارجها ،من العائالت القواعد
خالل القرن السادس عرش امليالديُّ .
التي يقوم عليها املجتمع املحيل يف الجزيرة .وكانت أخبار الحياليت املتعلقة بالزمن بخصوص انتمائه الشخيص والعائيل والطائفي مطا ِبقة
مطاب ً
قة كاملة للزمن لدى هياكل النفوذ املحيل ،أي العزابة .وقد ركز يف مشايخ العلم والدين ومشايخ الحكم ،ويذكر يف مقدمة إحدى
َ

مخترصا مما اعتنى بجمعه بعضهم" .فهو يركز يف َمن عاش قبله ومن
رسائله" :ذكر يشء مما جرى عىل السلف ذكرته ليتسىل به الخلف
ً

سيأيت بعده من أجيال اإلباضية ولم يتطرق إىل زمن الدولة إال بقدر ما كان له عالقة بأخبار الداخل املحيل .وقد ترجم قلة قليلة للحياليت،
كليا أحمد عبد السالم الذي اهتم بالرتجمة للمؤرخني التونسيني،
من بينهم محمد محفوظ الذي قدم له
ً
تقديما موج ًزا ونيس ذكره ًّ

وخصوصا يف القرن السابع عرش .ويف املقابل ،يعرف الجريب باسمه (محمد) وباسم عائلته (أبو راس) من دون اإلحالة عىل سلفه (األب،
ً
الجد  ...إلخ) وال نعرف شي ًئا عن الحومة التي ولد فيها ونشأ ،وال عن أفراد عائلته وال الخطط التي يمكن أن يكون َّ
أي
تولها ،وإىل ّ
مجموعة مذهبية أو إثنية انتمى .ونعلم يف املقابل ،أ ّنه ينعت بـ "الجريب" ال غري .ولم يكن يحظى باإلجماع عىل الرغم من ذلك النعت
نميز يف هذا األمر بني ثالثة اتجاهات
بخصوص رواية أصله .وقد اختلف الدارسون يف حقيقة انتمائه إىل جربة وإىل اإلباضية .ويمكن أن ّ

أفرزها النقاش حول تعريف الجريب .يتم ّثل االتجاه األول بما كتب محمد املرزوقي الذي توىل تحقيق كتاب مؤنس األحبة يف أخبار
جربة ،وكذلك أحمد عبد السالم صاحب رسالة يف تاريخ الثقافة خصصها لدراسة املؤرخني التونسيني يف القرون (السابع عرش ،والثامن

عرش ،والتاسع عرش) .وقد نفى محقق "املؤنس" أن يكون محمد أبو راس الجريب هو محمد أبو راس أحمد النارص الدرعي املغريب صاحب
الرحلة .والحظ أحمد عبد السالم من جهته أننا "ال نعلم إال القليل عن مؤلفه (كتاب املؤنس) محمد أبو راس الذي يضيف بعضهم إىل

اسمه النارص أو أحمد النارص ولعلهم مخطئون يف ذلك"( .((2وإلثبات هوية مؤلفنا ،لجأ املرزوقي إىل التحقيق امليداين للتعريف به لكن
عدة داخل الجزيرة وخارجها،
بال جدوى .فلقد اهتدى إىل وجود عائلة أبو راس بجهة غيزن يف جربة وكان لها فروع منترشة يف أماكن ّ

ولم يمكنه اتصاله ببعض أفراد العائلة من الحصول عىل أي علم عن صاحب املؤنس .ويعرتف عبد السالم املرزوقي بأن الجريب قد ولد

يف جزيرة جربة "حيث قىض حياته عىل ما يبدو ،وحيث شاهد عن كثب األحداث التي جرت يف أواخر القرن الثامن عرش وبداية القرن
التاسع عرش ميالدي والتي رواها يف كتابه"(.((2
24

املرجع نفسه.

26

سالم بن يعقوب ،تاريخ جزيرة جربة ومدارسها العلمية (تونس :رساس للنرش ،)2006 ،ص .242

25
27
28

املرجع نفسه.

عبد السالم ،ص .322

املرجع نفسه.
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ً
مقالة بعنوان" :نبأ اإليوان أليب راس النارصي املعسكري الجزائري
ويمثل االتجاه الثاين املؤرخ محمد عيل الحبيب الذي كتب

مصدر جديد حول القريوان"( .((2ناقش فيها نسبة الجريب وانتماءه لجزيرة جربة وأهلها من عدمه .ويزعم مؤرخنا أن الجريب ،صاحب

"مؤنس األحبة يف أخبار جربة" هو نفسه مؤ ِّلف نبأ اإليوان بجمع الديوان يف ذكر ُصلحاء مدينة القريوان الذي هو محمد أبو راس
إن محمد املرزوقي
بن أحمد [ ]...الراشدي قبيلة ،واملعسكري إقامة ومدف ًنا ،والجزائري نسبة لبلده املتوىف سنة  .1823ويذهب إىل القول ّ

وعوض املرزوقي االسم بكنية الجريب من دون
أهمل االسم الكامل للكاتب الذي ورد يف ديباجة النسخة الخلدونية عىل غالف كتابه ّ

ويعد محمد عيل الحبيب "مؤنس األحبة يف أخبار جربة" من التآليف الثانوية لدى املعسكري .ويرى مؤرخنا من
تربيرات أو مستنداتّ .

مر عىل جربة يف بعض أسفاره ولكنه لم يكن له علم بوجود املذهب اإلبايض .ويزعم أن جربة
جهة أخرى أن صاحب "نبأ اإليوان" ّ

أصبحت حينها يف حضرية املالكية ويرى أن الرتاجم املخترصة ملشايخ اإلباضية يف كتاب مؤنس األحبة ال تدل عىل انتماء الجريب لجربة.
فكانت مشاركة محمد عيل الحبيب يف نقاش مسألة انتماء الجريب من الناحية اإلبستيمولوجية ،ومن الناحية الفلسفية التاريخية تنطلق
وخصوصا ما يتحمله الواقع
من خارج واقع جربة ،ومن خارج خطاب الجريب نفسه .فكان عليه التمييز بني ما يقوله النص وما ال يذكره،
ً

كثريا من
التاريخي لجربة خالل القرن الثامن عرش وبداية القرن التاسع عرش امليالديني .فقد
اإلباضيون يف جربة حينها زمن الجريب ً
ّ
قائما بفضل هيبة مشايخ الدين والعلم
نفوذهم ،مع ضعف واضح يف مؤسسات هياكلهم املحلية (العزابة) ولكن بقي وزن أعيان اإلباضية ً

جميعا للرابطة االجتماعية التقليدية يف حوم جربة القائمة عىل املساجد اإلباضية،
اإلباضيني وبحضور أعيان املال وتنظيمهم
والفقهاء
ً
ّ
ومن خالل العالقة بشتات أهل جربة كما جرت العادة.

وضمن االتجاه الثالث ،يكشف الشيخ سالم بن يعقوب عن مؤرخنا بقوله" :وال هو من العائالت الجربية امللقبة ببوراس"(.((3

ويذكر أن مؤلف "مؤنس األحبة يف أخبار جربة" هو أحمد أبو راس القريواين ويعرفه بالقول" :كان موظفا بجربة زمن الباي حمودة باشا

الحسيني وهو قريواين وليس بجريب .ألفه سنة 1223ه وذكر فيه حميدة بن عياد املتويل عىل جربة سنة 1223ه"( .((3وكان الشيخ سالم بن
مدرس اإلباضية بجربة ومؤرخها ،ولد يف عام  1903وتويف عام  .1988ويذكر الصادق بن مرزوق يف أحد أقواله" :هذا ما رواه لنا
يعقوب ِّ

أيضا ،وهو معارص
مؤلف كتاب مؤنس األحبة ولم يكن من اإلباضيني أو
ويعد ابن مرزوق هو اآلخر من مشايخ العلم اإلباضية ً
الجربيني" ُّ
ّ
للشيخ بن يعقوب(.((3

ونعتقد أن هذا النقاش الذي خلفته رواية األصل املتعلقة بالجريب لدى مختلف املؤرخني والدارسني كان األصل فيه تطبيق

اإلباضية مبدأ "الرباءة" (ويقابل هذا املصطلح مصطلح الوالية) فيه .ويستنتج ذلك من مخالفة خطابه املنطق اإلبايض املعتمد بجربة كما
عب عنه الحياليت وغريه من بعد .كما يستنتج من موقف مشايخ اإلباضية ،كالشيخ سالم بن يعقوب والصادق بن مرزوق وغريهما من
ّ
ٍ
ومس تراجم العلماء
معلن أو غري ذلك ،بأنه طمس الذاكرة اإلباضية التي اشتغل عليها قبله الحياليت،
الجريب .ويتهم الجريب عىل نحو
ّ

اإلباضية وكافأ بخطابه وبمعرفته التاريخية املخزن عىل حساب هياكل النفوذ املحيل اإلباضية .والرباءة هي آلية ال ينفرد بها اإلباضية
خطرا ،وال يتماىش
عد
وحدهم ،بل ُوجدت لدى مذاهب إسالمية أخرى ،ولدى اليهود وتقيض بطرد الفرد من الجماعة حني يقوم بفعل ُي ّ
ً

حد نسيانه من الذاكرة الجماعية ملجموعته.
مع املنظومة الطائفية وتماسك أفرادها .وتكون انعكاسات تطبيقها عىل الفرد حاسمة إىل ّ
 29محمد عيل الحبيب" ،نبأ اإليوان" أليب راس النارصي املعسكري الجزائري ،يف :معسكر املجتمع والتاريخ (الجزائر :منشورات مخرب البحوث االجتماعية والتاريخية،
جامعة معسكر ،)2014 ،ص .93-49
30
31

ابن يعقوب ،ص .17
املرجع نفسه.

 32الصادق بن مرزوق" ،أبو ظاهر إسماعيل الجيطايل :حياته ومآثره" ،يف :أعمال امللتقى حول تاريخ جربة (املعهد القومي لآلثار والفنون /جمعية صيانة جزيرة جربة،
نيسان /أبريل  ،)1982ص .50
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رياني  /يناثلا نوناكوناك

وأصبح الجريب خارج دائرة جماعتهَّ ،
وتنكر له أفراد عائلته وأسقطوه من الذاكرة العائلية( .((3ونحن نذهب إىل ما ذهب إليه املرزوقي

أن أصل املؤلف من جربة ،وتدل األخبار الواردة يف منت كتابه ،وبال شك ،عىل ذلك .وبالرجوع إىل عالقة الجريب بإنتاج
وعبد السالم؛ ّ
املعرفة التاريخية ،فقد كان ً
مواليا للباي حمودة باشا الذي وصفه بـ "املؤيد
اجتماعيا تركزت أخباره يف سلطة تونس املركزية ،وكان
فاعل
ً
ً
سببا يف إخراجه من امللة اإلباضية(.((3
املنصور" وكانت هذه املواالة املطلقة للمخزن ً

ومهما يكن من أمر ،فقد كان الحياليت ابن بيئته املحلية ،يعلن انتماءه اإلبايض يف العديد من مواضع رسائله بالترصيح أو بالتلميح.

َّ
وقد ّ
بعيدا عنها .وكانت أخبار جماعته تحتل
تول وظائف من صلب نظام العزابة ،ولم
يتول البتة يف املقابل الخطط املخزنية ،بل كان ً

تماما فئات اجتماعية
خص الحياليت الدولة بطرف أخباره ،أهمل ً
مركز أخباره كما رأينا ،أما أخبار املخزن فكانت يف األطراف .وبقدر ما ّ
كانت تشرتك مع اإلباضية يف سكنى الجزيرة .فنيس ذكر األخبار املتعلقة باليهود؛ ألن اإلباضية لم يكونوا يخشون من اليهود شي ًئا؛ لق ّلة
أيضا عن
خطرا عىل مؤسسات العزابة ،ولم يتحدث ً
عددهم ولضعف وزنهم السيايس ،ولم يتحدث عن "العرب" إال بقدر ما كانوا يمثلون ً

مذهبيا (مالكية وحنفية) .ويف املقابل ،تطرق يف أخباره إىل األتراك ،وكان الجانب السيايس وقضايا مجموعته اإلباضية
العائالت املخالفة
ً

يهمه .أما الجريب فال يشء ّ
ً
وظيفة رسمية .وقد كانت عالقته باملخزن تندرج ضمن الوالء السيايس للسلطة
يدل عىل أ ّنه شغل
هو ما ُّ

تنكر الجريب إلباضيته والنتمائه السيايس إىل مجموعته والنتمائه املذهبي ،وقد كان ثمن ذلك ّ
املركزية .ويف الحصيلة ّ
تنكر إباضية جربة
له ،ونسيانه من طرف ذاكرة عائلته.

ويف عالقة باملعرفة التاريخية ،كان للمخزن وألهل جربة حضور يف أخبار الحياليت والجريب .ويتمثل اختالفهما برتكيز الجريب يف

أخبار السلطة املركزية يف األساس ،بينما َّ
يخص أهل جربة وهياكل النفوذ املحيل .ويف الحصيلة ،قد يكون
تركزت أخبار الحياليت يف ما
ّ

الفرد ً
اجتماعيا يف وظائف املؤسسات املحلية أو يف املؤسسات الرسمية التي يشغلها ،أو يف الفكر الذي يحمله ،ويروجه ويدافع
فاعل
ًّ

معا .ولكن السؤال املطروح يف حالتي الحياليت والجريب ،هو :ما النظام السيايس واالجتماعي الذي ينتمي إليه الحياليت
عنه أو االثنني ً

والجريب ويدافعان عنه؟

استعامالت املعرفة التاريخية
تعرضنا إىل كيفية صوغ الخرب عند الحياليت والجريب من جانب الزمن واملدونة وغريهما .ثم حاولنا معرفة مكانتيهما ومنزلتيهما

تبي أن صياغة املعرفة التاريخية مرتبطة بوضع الفاعل االجتماعي،
من املجموعة املحلية من جهة ،واملخزن من جهة أخرى .وقد َّ
وقد يكون الفاعل االجتماعي هو األصل لدى ا ِ
إلخباري يف إنتاجه املعرفة التاريخية .لكن السؤال املطروح هنا :ما املنظومة السياسية
واالجتماعية التي اختار الحياليت والجريب االنخراط فيها انطال ًقا من إنتاج املعرفة التاريخية من جهة ،ووضع األخبار من جهة أخرى؟

يركز الحياليت أخباره يف مشايخ العلم والدين ومشايخ الحكم الذين يشغلون يف حقيقة األمر مؤسسات هياكل النفوذ املحيل

املعروفة بنظام العزابة .وال يهتم بأمور العامة إال بقدر ما يرتبط ذلك بتدخل مؤسسات العزابة وسياسة مشايخ الحكم .ويدرج جربة يف تبعية

خصوصا مع درغوث باشا ،بداية من  .1552-1551وتتحول جربة إىل تبعية تونس بداية من 1014ه1606-1605 /م.
طرابلس وعمالتها،
ً

وقد وظف أتراك طرابلس وسلطة والية تونس عىل أهل جربة ،إضافة إىل األداء العادي املعروف لدى أهل جربة بالسنوية ،أداء غري
 33انظر يف موضوع" :الرباءة" وتطبيقاتها بجربة ،يف :فرحات الجعبريي ،نظام العزابة عند اإلباضية الوهبية بجربة (تونس :معهد اآلثار ،)1975 ،ص 98؛ محمد
املريمي ،إباضية جزيرة جربة خالل العرص الحديث ،ص .309
34

ال شك يف أن الجريب عاش حدث دخول عيل برغل إىل جربة سنة  ،1792وقيام حمودة باشا بتخليصها من حاكم طرابلس حينها.
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عادي من دية وخطية( .((3ويثري الحياليت مؤرشات دالة عىل طبيعة عالقة أهل جربة بسلطة والية طرابلس ،ووالية تونس التي كانت يف

الحاالت جميعها ،سلطة استبدادية وتسلطية قمعية .ولكننا نالحظ عىل املدى الطويل أ ّنه يفرز مرحلة يخصها بعناية منفردة ،وينظر إليها
نظرة إيجابية ،تتمثل ببداية رجوع جربة إىل حكم تونس (نعود إليها الحقًا).

كما نالحظ حصول نقاش فكري سيايس بني أهل جربة وعلمائها يرتبط بالعالقة باألتراك وبوجودهم يف الجزيرة ،وتبعيتها

السياسية للحكم املركزي .وقد ذهب بعضهم إىل القول :ما دام القائد يتبع يف حكمه دولة الخالفة ويرجع إليها ،فإن عىل البالد اإلسالمية

جميعها أن تسمع وتطيع ،إذا طالبها والة تلك الدولة بالطاعة سواء أكان مركز الوالية يف طرابلس أم يف تونس .وذهب بعضهم اآلخر إىل
القول إن جربة تابعة يف طبيعتها وحكمها لتونس ،وهي دولة مسلمة عىل أهلها املحافظة عىل ارتباطها ،وعىل أهلها ّأل يخالفوا ذلك،
أن الحياليت كان من أنصار هؤالء واستبرش بتبعية جربة
سواء أبقيت تونس مستقلة أم صارت من واليات دولة الخالفة( .((3ونحن نفرتض ّ
لتونس .ومهما يكن من أمر ،فقد كانت السلطة املركزية حارضة يف إنتاج املعرفة التاريخية للحياليت الذي رأى أن الوضع الطبيعي يكمن

يف تبعية أهل جربة لتونس وليس يف وضع آخر.

وعند العودة إىل املعرفة التاريخية التي أنتجها الحياليت نجده يورد ما يأيت" :ويف السنة الرابعة عرش يف أولها وردت األخبار بأن

حميدا"( .((3ويقول يف خرب آخر:
مجباها (جزيرة جربة) رجع لعسكر تونس" ،ثم يضيف "وتوىل أهل تونس أمر جربة وكان مبدأ دولتهم
ً
خصيبا لم يعهد مثله فأتته محلة من
زرعا
"ويف سنة اربعة وعرشين حرث أهل جربة يف الدخلة القبلية وقد قل من لم يخرج اليها وصار ً
ً
تونس نزلت عليه وحمته من العرب حتى حصدوه ودرسوه ودخلوا به ولم يعطوا منه شي ًئا ألحد"( .((3وكان أهل جربة وما زالوا إىل اليوم

حبوبا وهي ال تكتفي بذاتها
يملكون أرايضَ يف الدخلة ،وهي األرض القارية املحاذية للجزيرة من جهة جرجيس .فالجزيرة ال تنتج
ً

كباقي الجزر األخرى .وتمثل أرض الدخلة إىل اليوم ،املجال الفالحي الحيوي ألهل جربة .وقد كانت هذه األمالك مهددة من القبائل
املجاورة كورغمة وعكارة وغريها .وقد وجد أهل جربة يف الحالة التي تعنينا حماية من السلطة املركزية يف تونس كما هو منتظر يف تلك
ً
مقابل تحت أي عنوان كان
الحاالت .فكان لهم وفقًا لذلك القيام بجميع األشغال املمهدة لجني ثمار زرعهم .ثم إن السلطة لم تأخذ

اإلباضيون فيه
(إضافيا ،غري عادي ،وغريه) .ونزل الحياليت حينئذ املعرفة التاريخية بهدف خدمة املرشوع املجتمعي الذي كان يجد
ّ
ًّ

حيز الواقع ،وهو مرشوع تكون فيه الدولة حارضة لكن يف سياق الدولة "الحامية" بال ابتزاز،
أنفسهم وكانوا يعملون عىل تكريسه يف ّ

والدولة الحاضنة بال تسلط.

وورد يف األدب اإلبايض ويف سري املشايخ اإلباضية يف موضوع استباحة أموال املسلمني من عدمها من طرف السلطة الحامية،

يعب عنها الحياليت يف خطابه( ،((3ونذكر من بني األمثلة العديدة التي تكرس رؤية اإلباضية للعالقة بني الدولة
ما يساير الرؤية التي ِّ
واملجتمع والسياسة املثىل ،مثال هجوم قبيلة ورفجومة الصفرية عىل القريوان واستباحتهم أعراض أهلها وأموالهم ،ثم استغاثة أهلها
بإمام طرابلس أيب الخطاب عبد الله عيل املعافري اإلبايض ،وإغاثته إياهم وانهزام الصفريني أمام جيوشه ،ثم عودته إىل طرابلس من

35

املريمي ،إباضية جزيرة جربة خالل العرص الحديث ،ص .155

 36عيل يحي معمر ،األباضية يف موكب التاريخ ،األباضية بتونس ،الحلقة الثالثة (بريوت :دار الثقافة ،د.ت ،).ص .296
 37الحياليت ،ص .20
38

املرجع نفسه ،ص .23

 39لم تكن الدولة الرستمية التي كان التفكري املذهبي اإلبايض يشق مؤسساتها تجمع األموال أو تفرض الرضائب عىل الناس ،وإنما تجمع الزكاة وفق النظام اإلسالمي.
وتحرص عىل رصفها يف وجوهها التي عينها الكتاب الكريم وكانت زكاة جربة ال تخرج منها ،فقد كان عامل الدولة يجمعها من أصحابها ثم يرصفها بحرص شديد يف الوجوه
التي ُترصف فيها الزكاة ،انظر :يحي معمر ،ص .212-211

195

  ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

هازما األغالبة ،واستغاثة طرابلس بأيب منصور إلياس ،وايل
دون أخذ يشء مما خ ّلفوه .وكذلك هجوم ابن طولون بجيشه عىل طرابلس ً
نفوسة من طرف الرستميني فأغاثهم ،وهزم جيش ابن طولون ،ورجع إىل مقره مع جيشه من دون أن يلحقهم دائق أو ثوب من متاع

ابن طولون(.((4

ويأخذ إنتاج املعرفة التاريخية لدى الحياليت يف الحسبان املنظومة السياسية واإلدارية املحلية القائمة عىل هياكل نظام العزابة

مجتمعيا وهو من الناحية السياسية نظام قائم عىل
مرشوعا
اإلبايض يف جربة ،خالل القرن السابع عرش امليالدي وقبله ،ويتخذ منها
ً
ًّ

عموما ودور األوقاف فيه.
عالقة مجتمعية هرمية ،ومن الناحية االجتماعية عىل رابطة التضامن بني األفراد التي تتمحور حول املسجد
ً

جزءا ال يتج ّزأ من تلك املنظومة ،وكان مرشوع اإلباضية يقوم عىل مبدأ مفاده أن السلطة املركزية ال تتدخل إال بقدر ،بينما
وكان الحياليت ً
يبقى القول الفصل يف األطراف ،لهياكل النفوذ املحيل.

ولن نعود إىل كيفية صوغ املعرفة التاريخية لدى الجريب وما ينتج منها ،ولكن سنهتم برؤيته لجربة بوصفها موضوع مؤلفه ،من

خالل مسائل تطرق إليها يف العالقة بحضور الدولة أو غيابها .وقد عرف من خالل موضوعات تطرق إليها يف زمن الجزيرة ،فتوقف عند

آثارها القديمة التي ترجع إىل ما قبل اإلسالم ،بينما أهمل الحياليت ذكر آثار الجزيرة القديمة جميعها ،ونيس يف الحصيلة التعريج عىل

زمن "الجاهلية" .وربط الجريب العديد من األماكن يف جربة بعهد "الجاهلية" بعضها مسيحي ،وبعضها غري ذلك .وبذلك فقد شمل خطابه
يروج لها.
ما قبل اإلسالم وما بعدهّ .
إن األماكن يف نظر الجريب تنتمي إىل تراب ،والرتاب يم ِّثل ً
جزءا من الدولة التي ّ

بأن حمودة
وقد سبق أن تطرقنا إىل رؤية الجريب لألبراج بوصفها أماكن ترمز للسلطة املركزية .فحينما يتحدث عن برج جليج يخرب ّ

شيده .ويقف بذلك عند حضور الدولة يف الجزيرة ورموزها .ويسجل والءه لهذا الباي الذي كان
باشا الذي يصفه بقوله "املؤيد" هو من َّ
معارصا له( .((4ومن جهة أخرى ،وخال ًفا للحياليت الذي ينىس مشايخ العلم والدين غري اإلباضيني من آل املنياوي والشيخ املاليك إبراهيم
ً

الجمني الذي نزل الجزيرة سنة  ،1673لفت الجريب النظر الثني عرش شيخ ٍ
يقدم ًّأيا منهم عىل أساس
علم ودين من مشايخ الجزيرة ،ولم ِّ
انتمائه اإلبايض ،بل ذكره ولم يذكر صفته املذهبية ،فاستوى لديه املاليك كإبراهيم الجمني ،واإلبايض كاليهراسني وغريه .وقام بتدبر

خطاب يحتوي مشايخ العلم والدين واملتصوفة جميعهم بال تمييز .وقد وصف مشايخ اإلباضية بما يوصف به نظراؤهم املالكية ،نحو:

"مستجاب الدعوة" ،أو وصف العالم الواحد منهم "بالويل الصالح" ،وهكذا( .((4فكانت رؤيته لجربة تقوم عىل أنها تم ّثل طر ًفا لرتاب
أيضا صحيح .ويخصص الجريب ملوضوع الخطط مكانة يف متنه،
مجتمعي ملحق بالدولة ،فكان فكر املشايخ من فكر الدولة ،والنقيض ً

يذكر منها تسع خطط :ست منها يعطيها وضع الجوامع ،ويضيف إليها املدرسة الجمنية وبرج أغري وبرج القنطرة وبرج جليج .وما هو الفت
يف هذه الخطط مسألة تعريف أماكن إقامة الشعائر الدينية اإلباضية ،فيجعل منها جوامع كما سبق أن ذكرنا ،يف حني أن اإلباضية تضع
ً
رشوطا إلقامة صالة الجمعة .واملالحظ أن أول صالة للجمعة ُأقيمت يف الجزيرة وقعت يف مسجد الشيخ بحومة السوق يف عهد موىس
بن جلود سنة  .((4(1669-1668وبعبارة أخرى ،ال يصح استعمال لفظة جامع يف الوسط اإلبايض سوى بعد هذا التاريخ ،وهو من التأثريات

املالكية يف الوسط اإلبايض .أما األمر الثاين ،فإن باقي الخطط كانت أماكن مخزنية أكرث منها أماكن أهلية .وقد أسس آخر بايات الدولة
40
41

ابن يعقوب وقاسم قوجة" ،رد عىل مقال نرش بالحياة الثقافية سابقًا" ،الحياة الثقافية ،العدد  ،)1985( 38ص .250-247
الجريب ،ص .80

 42هناك اختالف بني مفهوم الويل الصالح لدى املالكية ولدى اإلباضية .فالويل الصالح لدى هؤالء هو من ينزوي بنفسه ويبتعد عن الناس ،قصد التعبد والتأسيس لعالقة
ويتربك به ويتوسط بني العبد وخالقه ،انظر:
فيزار ُ
مبارشة باللهّ .أما الويل الصالح لدى املالكيةُ ،

Mohamed Merimi, "L'altérité ibadhite d'Oman selon Ibn Battûta," in: Etre étranger au Maghreb et ailleurs, sous la direction de M L Gharbi,
FLAH de Manouba, FSHS de Tunis (Tunis: Laboratoire Diraset, 2011), pp. 33 - 60.

 43الحياليت ،ص .59
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عندما يصبح التاريخ علم الدولة يف العامل العريب

(((4
بقوة يف األبراج
املرادية املدرسة الجمنية التي شهدت توسعة يف عهد مؤسس الدولة الحسينية ،حسني بن عيل  .وكانت الدولة حارضة ّ

ً
إداريا إىل أقسام ،وهو ما يحيل إىل "األخماس" التي
تقسيما
فضل عن ذلك فقد قسم الجريب الجزيرة
التي ذكرها الجريب يف خططه.
ًّ
ً

هي دوائر جبائية( .((4أما الحياليت فيسميها بأسمائها فيقول :صدغيان أو صدويكش وهكذا.

إن املعرفة التاريخية التي أنتجها الجريب ،بما احتوته من التعريف بالجزيرة بآثارها وأبراجها ومراسيها وأسواقها
ومجمل القول ّ

تكونها منذ عهد الدايات ،واستمر
وحاراتها وأقسامها ،كانت ترمي إىل الرتويج ملرشوع مجتمعي وسيايس ،هو مرشوع الدولة الرتابية .بدأ ُّ

ملؤرخنا ،وبدأ األمر بتثبيت القبائل وتحديد حقوق املخزن ،وانتهت مع الجريب باحتواء تراث
إىل عهد دولة حمودة باشا الحسيني املعارص ِّ
البالد بأطرافها ،وإعالء راية الدولة(.((4

الخامتة
لم تكن رؤية املؤرخني التونسيني للدولة واملجتمع رؤية واحدة ،وكان للخرب التاريخي عالقة بالزمن واملوضوعات واملدونة واأللفاظ

املستعملة أكرث من استعمال واحد .ويدل مثال الجريب عىل أن املؤرخني املوالني للمخزن قد يقعون يف األطراف ،وقد ال يكونون أصحاب
خطط أو رواتبية لدى املخزن ،بل يكون لهم فكر مخزين داعم لدولة ترابية قوية .وبهذا املعنى فإن وجود الدولة لديهم هو الذي يحدد
كافيي لتكون له رؤية من منظور إبايض للدولة.
مفهوم األطراف ،ال غريه .وكان انتماء الحياليت اإلبايض وانخراطه ضمن منظومة العزابة
ْ

وقد كان لإلباضية انتظار تاريخي من الدولة ،ويكون مكان الدولة يف خطابهم يف األطراف عىل أهميتها ودورها يف كونها تحمي وتغيث
بال ابتزاز.

ونحن نذهب إىل االعتقاد أن األهم يف رواية األصل لدى الجريب هو املعرفة التاريخية التي خلفها لنا ،ونعني الخرب من حيث

تركيبته وزمانه ومدونته واستعماالته وغاياته والهدف منه .ونحن ال نذهب إىل ما ذهب إليه الدارسون اإلباضية الذين تربؤوا من الجريب
أيضا إىل ما ذهب إليه غري اإلباضية الذين نظروا إىل مؤلف الجريب من الخارج واستنتجوا بترسع ،ومن دون
بوعي أو بال وعي .وال نذهب ً

تعمق رواية أصل خاطئة ملؤرخ جربة ،وقد بينت املعرفة التاريخية التي أنتجها مدى وعيه بالخطاب السيايس ،ومدى إدراكه للدولة يف
حضور طريف عىل خالف ما هو األمر
عالقة بالرتكيبة املجتمعية املحلية كما كان للدولة يف خطابه حضور مركزي ،ولهياكل النفوذ املحيل
ٌ

لإلخباري ْي (الحياليت ،والجريب) منطق ومصالح برزت ً
جلية يف املعرفة التاريخية امل ْن َتجة لكليهما.
لدى الحياليت .ويف الحصيلة ،فقد كان
َّ

44

حسني خوجة ،ذيل بشائر أهل اإليمان بفتوحات آل عثمان ،تحقيق الطاهر املعموري (تونس :الدار العربية للكتاب ،)1975 ،ص .130

46

انظر :عبد الحميد هنية ،تونس العثمانية ،بناء الدولة واملجال (تونس :ترب الزمن.)2012 ،

45

األرشيف الوطني التونيس ،الدفرت رقم 1092-1087( 1ه1681-1676 /م).
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