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مقدمة
يتم إال بعد قراءته وتحليل مضامينه؛ وبعبارة أخرى،
إذا كانت الكتابة بصفة عامة تعترب
ً
إبداعا ،فإن الشعور بقيمة هذا اإلبداع ال ّ
ً
لذة النص ،بمفهوم روالن بارت  ،Roland Barthesال يحصل إال بعد أن يصبح ً
فإن الوصول إىل ّ
ثم
ملكا
مشرتكا بني جميع ّ
القراء ،ومن ّ
الصنف من الكتابة يدخل ضمن حقل العلوم اإلنسانية عامة،
خاص ًة إذا كان هذا ّ
يتفاعلون معه من خالل فتح نقاش علمي مع أفكارهّ ،
والتاريخ منه خاصة.

أساسا بنوعية الكتابة وسياقاتها؛ ما يضفي صفة
ومنهجيتها تمليهما رشوط موضوعية مرتبطة
كما يمكن القول إن ظرفية القراءة
ً
ّ
ٍ
قراءة انطال ًقا من أهمية املضامني واألفكار التي يأيت بها النص .وتلك هي حالة كتاب األستاذ املؤرخ الدكتور إبراهيم
الخصوصية عىل أي
ّ
(((
عد تجربة رائدة يف دراسة األقليات اإلسالمية بأوروبا خالل
ي
الذي
الكتاب
فهذا
.
العنوان
ذلك
لكتابه
اختار
وقد
بوتشيش،
القادري
ُ ّ
نظرا
العرص الوسيط ،ويطرح مسألة "األنا" الخاضع لسلطة "اآلخر" الغالب ،يح ّتم علينا بالرضورة القيام ّ
بعدة قراءات وليس قراء ًة واحدة ً

وقوته التنظريية ،وبعده املنهجي؛ لذلك ال يمكن أن تكون هذه املراجعة يف حقيقة األمر سوى شذرات مما يمكن
إىل قيمته العلميةّ ،
ً
إضافة نوعية جديدة إىل الحقل األكاديمي يف مجال الدراسات التاريخية
للقارئ أن يستنتجه من تحليل خطاب هذا الكتاب الذي يعترب
املهمشة خاصة.
عامة ،وتاريخ األقليات ّ

يتكون الكتاب من ستة مباحث تميزت بالتناسق يف البناء ،والتوازن يف حجم املساحة ،مع مدخل تمهيدي نظري خصصه املؤلف
ّ

معيارا دقيقًا ملفهوم األقلية ،بنى عىل
لتفكيك مفهوم األقلية ،واستعراض الدراسات السوسيوسياسية التي صيغت حوله ،ليستنبط منها
ً
أساسه فكرة مرشوع بحثه.

املهمشة يف التاريخ ،فإن
عىل املستوى الببليوغرايف ،وعىل الرغم من قلة النصوص التي تلقي الضوء عىل هذه الفئة االجتماعية
ّ

الباحث قام بالتقاطات ذكية من النصوص الجغرافية ،وأدب الرحالت ،والنوازل الفقهية .كما استند إىل الرصيد املتوافر يف مكتبة ميشيل

أماري ،إضافة إىل األرشيف الوثائقي الصقيل ،وخاصة املكتبة املركزية لجهة صقلية التي حررت وثائقها باللغتني العربية والالتينية .كما
وأجنبية .وبهذا الرصيد الببليوغرايف املهم الذي ناهز مئة مصدر ومرجعّ ،
ً
ً
تمكن املؤلف
عربية
اعتمد عىل مجموعة من الدراسات الحديثة
من إلقاء أضواء كاشفة عىل أوضاع األقلية اإلسالمية يف مدينة صقلية خالل الحقبة مدار الدراسة.

ماذا أضاف الكتاب إىل املعرفة التاريخية؟
حفرا عميقًا ،لذلك سنقترص عىل رسد بعض القضايا التي نعتربها
يصعب حرص كل القضايا الجديدة التي أثارها الكتاب ،وحفر فيها ً

جديدا يف الدراسات التاريخية العربية:
إسهاما
ً
ً

الخريطة اإلثنية والبرشية لصقلية
اعتما ًدا عىل مادة مصدرية متنوعة شكلتها نصوص الجغرافيني والرحالة املسلمني الوسيطيني ،كابن حوقل وابن جبري ،وكذا

السواء ،إضافة إىل النوازل الفقهية ،استطاع املؤ ّلف أن يتتبع تشكيل
نصوص الحوليات التاريخية الوسيطية املغربية منها واملرشقية عىل ّ

الخريطة اإلثنية والبرشية لصقلية يف سياقها التاريخي خالل الحقبة موضوع الدراسة.

 1إبراهيم القادري بوتشيش ،األقلية اإلسالمية يف صقلية بني االندماج والصدام ورصاع الهوية (591-484ه1194-1091 /م) :مساهمة يف دراسة تاريخ األقليات
(مكناس :املجموعة املغاربية للدراسات التاريخية ،وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة موالي إسماعيل.)2016 ،
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تصور حول الخريطة اإلثنية والبرشية ملدينة
كافيا للقيام بتحليل قضايا مرتبطة بوضع
ّ
ولم يكن املنت املصدري املتنوع بمفرده ً

إن املؤلف ّ
وظف كذلك بعض أدوات املنهج اإلحصايئ ،كما استطاع أن ينهل من معجم العلوم اإلنسانية األخرى ،خاصة
صقلية ،بل ّ
منها الجغرافيا البرشية والديموغرافية .وهذا ما ظهر عىل نحو واضح من خالل املصطلحات التي استعملها الباحث ،سواء من أجل

تكميم الظاهرة البرشية التي يعالجها ،أو عىل مستوى تحليل املعطيات املرتبطة بظاهرة الهجرة ،أو الكثافة السكانية ،أو توزيع
السكان املسلمني عىل املجال الجغرايف لصقلية عرب الفرتات التاريخية ،وهو ما جعل الدكتور بوتشيش يدخلنا الكتشاف تاريخ الرتكيبة
ً
فضل عن
البرشية واإلثنية لصقلية الوسيطية من خالل مدرسة التاريخ الجديد عرب مناقشته قضايا ترتبط بالديموغرافيا التاريخية،

توظيفه مصطلحات تنهل من الحقل اإلبستيمولوجي الجغرايف والديموغرايف عىل السواء؛ ما يساعد القارئ للمبحث الثالث" :الوضعية
االجتماعية لألقلية اإلسالمية بصقلية" ،عىل أن يكون عىل دراية بالخريطة اإلثنية والبرشية لهذه املدينة ،ليس ابتداء من فرتة االحتالل
النورماندي لهذه الجزيرة يف أواخر القرن الخامس الهجري /الحادي عرش امليالدي فحسب ،ولكن كذلك انطال ًقا من فرتة خضوعها

للسيطرة اإلسالمية عند مطلع القرن الثالث الهجري /التاسع امليالدي.

تشخيص دقيق للوضعية االجتامعية لألقلية اإلسالمية بصقلية
مشريا يف ظل رسد األحداث
أوقفنا الباحث عىل البنية القبلية ملسلمي هذه الجزيرة ،واملتمثلة يف القبائل العربية واألمازيغية،
ً

تحركات هذه الجماعات البرشية يف سياق موضوع الهجرة وتوزيع السكان عىل جغرافية صقلية ،وكذا الفرتات الزمنية لهذه
التاريخية إىل ّ

تعرضت له صقلية من اعتداءات،
الهجرة وأنواعها سواء كانت اختيارية ،أو اضطرارية ،أو قهرية؛ وذلك من الجزيرة وإليها يف ارتباط بما ّ

أو ما خاضه ّ
حكامها الجدد من النورمان من معارك ،خاصة يف الضفة الجنوبية للبحر املتوسط .وقد تر ّتب عىل ذلك خلخلة يف البنية اإلثنية

ملسلمي صقلية عىل مستوى تزايد عدد ساكنتها أو تناقصه .وقد رصد الباحث نوعية املهاجرين من هذه الجزيرة وإليها ،سواء عىل مستوى
وضعهم االجتماعي مثل النخبة العلمية من فقهاء وأدباء وشعراء ،أو عىل مستوى مقاربة النوع من خالل تهجري نساء أرسى الحروب

واملعارك من شمال املغرب الكبري ،وخاصة من إفريقية يف اتجاه صقلية.

ولم يقترص املؤلف عىل رصد املحطات التاريخية املرتبطة بمسلمي صقلية ،بل قام كذلك بتوسيع دائرة اهتمام تحليله ملعطيات

تتعلق بباقي اإلثنيات واالتجاهات الدينية التي كانت تتعايش يف هذه الجزيرة من أهل الذمة كاليهود والنصارى ،وكذا اإلثنيات التي
ح ّلت يف الحقبة ما بعد السيطرة اإلسالمية ،وهي التي تم ّثلت يف املحتلني الجدد من النورمانديني ،وكذا الوافدين من بعض مناطق
إيطاليا كاللمبارديني من شمال فرنسا ،إضافة إىل بعض ساكنة البحر املتوسط والبلقان مثل اليونانيني والبلغار ً
فضل عن السالفيني.

تحول املسلمني
ولم يكن الحديث عن هذه اإلثنيات ً
عرضا ضمن هذا املبحث ،ولكنه يف سياق البحث عن العوامل التي أ ّدت إىل ّ

ّ
الحكام الجدد من النورمانيني لجزيرة صقلية من أجل السيطرة عىل مختلف مدنها وقراها؛
قوة عددية إىل أقلية يف إطار إعادة تعمري
من ّ
ما أ ّدى بمسلمي الجزيرة إىل التفكري يف الهجرة ومغادرة البالد ،بح ًثا عن أفق آمن وجدوه يف بلدان الغرب اإلسالمي ،يف األندلس أو

املغرب األقىص وإفريقية ،يف حني وجد آخرون منهم ضا ّلتهم يف بالد املرشق مثل مرص.

ويف الجزء الثاين من املبحث الثالث ،واعتما ًدا عىل نصوص معظمها من مصادر الجغرافيا والرحالت ،خاصة منها شهادات ابن

كثريا من القاموس السوسيولوجي ،استطاع املؤ ّلف أن يعيد بناء التشكيلة االجتماعية لألقلية اإلسالمية
جبري ،وبأدوات منهجية نهلت ً
يف صقلية يف ظل الحكم النورماندي .فقد أشار إىل مكانتهم يف هرم السلطة املركزية ،وأهميتهم يف البالط النورماندي ،وكذا دورهم يف

تمت اإلشارة إىل بعض النخب العلمية مثل الرشيف اإلدرييس ،وكذا أهمية فئات
بعض املهمات االستشارية؛ إذ كانوا بمنزلة وزراء ،وقد ّ
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من العبيد الذين عىل الرغم من دورهم األسايس يف تدبري املهمات الصعبة بالبالط ،لم يحظوا باعرتاف السلطة النورماندية بخدماتهم؛

فقد كانوا محرومني من أبسط حقوقهم يف ممارسة شعائرهم الدينية ،بل لم ُيسمح لهم حتى باالحتفاظ بأسمائهم اإلسالمية.

واكتىس العنرص الثالث واألخري من املبحث الثالث أهمية كبرية عىل مستوى ما جاء به املؤ ّلف من معلومات مستقاة يف معظمها من

شهادة ابن جبري؛ إذ وقف عىل بعض العادات والتقاليد التي حافظت عليها األقلية اإلسالمية يف ظل سلطة النورمان ،وكذا القيم التي

ّ
لتحل مح ّلها قيم أخرى تحت تأثري التحوالت االجتماعية الجديدة يف ظل املشهد الديني واإلثني الذي عرفته صقلية
تعرضت للطمس
ّ
إثر إعادة تعمريها يف ظل الحكم النورماندي منذ نهاية القرن الخامس الهجري /الحادي عرش امليالدي.

ّ
ولعل ما يالحظ يف هذا الصدد هو استمرار الطقوس الدينية اإلسالمية من خالل املحافظة عىل أداء الصلوات الخمس ،وصيام

رمضان ،هذا إىل جانب ممارسة الطقوس االحتفالية التي ترتبط باملوروث الثقايف اإلسالمي لعهود سابقة ،مع احتفاظ سلوك الناس بقيم

الكرم والسخاء.

ليعم
ويوضح املؤلف أن هذه الطقوس االحتفالية  -الدينية منها عىل الخصوص  -لم َ
تبق حبيسة األقلية اإلسالمية ،بل ّ
امتد تأثريها ّ
باقي فئات املجتمع غري املسلم ،إىل درجة أ ّنها شملت عادات األكل وطريقة اللباس والزينة عند النساء ،بل وصل هذا التأثري إىل أقىص
مداه عندما لجأت بعض جواري القرص من املسيحيات إىل اعتناق الديانة اإلسالمية (ص .)99

يقدم لنا اعتما ًدا عىل شهادات عارصت
غري أن املؤ ّلف ،وهو
يتحدث عن استمرارية عادات املسلمني وقيمهم بصقلية ،لم يفته أن ّ
ّ
وهددت بتفكيك عنارصها من خالل تراجع السلطة
املرحلة ،صورة أخرى كشف من خاللها عن وجود ه ّز ٍة خلخلت بنية األرسة املسلمة ّ

يهددون األب بالتنرص والذهاب
األبوية ،وفقدان االحرتام الذي كانت تنعم به األرسة يف ظل الحكم اإلسالمي ،إىل درجة بدأ فيها األبناء ّ
إىل الكنيسة يف حالة رفضه َ
تلبية طلباتهم (ص .)99

أنوه بأن هذا التحليل الذي أمدنا به الدكتور القادري بوتشيش ،من خالل تبنيه آلية
ال يفوتني وأنا أختم قراءيت لهذا املبحث أن ّ
وقدمها ٍ
بلغة جديدة ومعارصة أزاحت
تحليل الخطاب اعتما ًدا عىل مناهج العلوم اإلنسانية األخرى ،قد أحيا بذلك
نصوصا وسيطيةّ ،
ً
الغموض عن الوضع االجتماعي لألقلية اإلسالمية .فكان تحليله يجمع بني متعة القراءة والكشف عن الحقيقة التي كان يستخرجها
من نصوص وسيطية ووثائق عربية وأخرى التينية.

األقلية اإلسالمية يف ظل بنية اقتصادية فيودالية :صعوبات االندماج
لقد أتاح املؤلف ،من خالل تحليله ومناقشته مجموعة من الوثائق يف املبحث الرابع من الكتاب ،فهم تطور النظام اإلقطاعي

بجزيرة صقلية يف ظل السلطة النورماندية؛ فمن خالل معطيات تضمنتها وثائق التينية وأخرى إسالمية ،حاول املؤ ّلف رصد انعكاسات
النظام الفيودايل بهذا الجزء من العالم األورويب املتوسطي خالل العرص الوسيط عىل األقلية اإلسالمية بصقلية.

تحول
تعرضت لها األقلية اإلسالمية ببادية صقلية وأريافهاّ ،
فاعتما ًدا عىل عقود البيع والرشاء لألرايض ،أو قضية املصادرات التي ّ

عينية من مداخيل األرض الزراعية،
املسلمون إىل أقنان يف ظل سيطرة األسياد اإلقطاعيني؛ إذ أصبحوا مطالبني بأداء رضائب سنوية ّ

تعرض بعض املسلمني اآلخرين ،خاصة منهم من وقع تحت األرس ،إىل االسرتقاق عند
تم إجبارهم عىل الخدمة العسكرية ،يف حني ّ
كما ّ
ّ
ملك األرايض أو يف خدمة الكنائس.
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امللكية النورماندية يف صقلية عىل مستوى تقوية النظام الفيودايل ،من خالل إضفاء
وقد حاول الباحث أن يربز الدور الذي قامت به
ّ

الرشعية عىل تفويت أرايض األقلية اإلسالمية للمالك الجدد من النورمانديني أو الكنيسة؛ ما ساهم يف ظهور فئات جديدة يف املجتمع

قدم لنا مؤرشات دالة عىل كيفية
الصقيل ،كالعبيد ،واألقنان ،واألسياد ،واملؤسسة الكنسية .وبعبارة أخرى ،فإن األستاذ القادري بوتشيش ّ
بناء اقتصاد فيودايل ،يف جزء من الفضاء األورومتوسطي ،تجاذبته قوى إسالمية وأخرى مسيحية خالل العرص الوسيط.

وجدير بالذكر أن املؤلف حاول يف هذا املبحث أن يساهم يف تطوير معجم الدراسات التاريخية بالغرب اإلسالمي ،من خالل

توظيفه بعض املصطلحات واملفاهيم التي أضفت جمالية عىل اللغة التاريخية ،نذكر من بينها ما ورد يف الصفحات  ،112و ،120و.125

تحليل متوازن للسياسة الدينية بصقلية تجاه األقلية اإلسالمية
ّ
محطة مهمة ليس من زاوية املعطيات
م ّثل املبحث الخامس من الكتاب" ،املسألة الدينية بني مسار التسامح ومشاهد االضطهاد"،

التاريخية التي قام املؤلف بمناقشتها وتحليلها فحسب ،وإنما من زاوية الطرح املنهجي الذي تناول به محاور هذا املبحث وعنارصه.

ذلك أن الباحث الدكتور بوتشيش تناول بالدراسة والتحليل املسألة الدينية عند األقليات اإلسالمية بصقلية تحت السيطرة النورماندية
من منظور املؤرخ املحقّق ،بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى؛ وذلك بهدف الكشف عن حقيقة السياسة الدينية للملوك النورمان

تجاه األقليات اإلسالمية بجزيرة صقلية عىل مدار قرن من الزمن .ويبدو يف اعتقادنا أن حساسية املوضوع من جهة ،الرتباطه بقضايا
والدين ،ثم وعي املؤ ّلف برضورة التزام املوضوعية العلمية التي يتطلبها البحث التاريخي ،قد دفعاه إىل
اآلخر املخالف لنا يف االعتقاد ّ

هذا االختيار املنهجي .وقد ّ
تجل ذلك يف اعتماده أسلوب التحقيق يف املعطيات التاريخية من خالل رسد نماذج متعددة ،وكذا عرض
تعب عن تج ّليات السياسة الدينية الرسمية التي ينتهجها النورمان تجاه األقلية اإلسالمية بصقلية ،سواء تعلق األمر
شهادات دا ّلة ّ
تعب عن وجود اضطهاد بشتى أنواعه ومختلف مستوياته.
بالجوانب التي تعكس ظاهرة التسامح الديني ،أو بالقضايا التي ّ

لم يكن املؤلف ليس ّلم بسهولة بما تجود به النصوص املصدرية الوسيطية  -اإلسالمية منها أو املسيحية  -يف موضوع يكتيس

يتضمن يف الوقت نفسه الرأي
موح ًدا ،بل إن املصدر الواحد
رأيا ّ
حساسية دينية .فالكتابات التاريخية لم تقدم لنا بشأن هذا املوضوع ً
ّ

املؤيد والرأي املضاد له .ولعل ذلك ما جعل املؤ ّلف يقف عىل تناقضات أصحاب هذه النصوص حول تقييمهم للسياسة الدينية التي
نموذجا لهذا النوع من املتون املصدرية.
يعتمدها ملوك صقلية تجاه األقلية اإلسالمية بهذه الجزيرة ،وكانت "رحلة ابن جبري"
ً

معتمدا يف اآلن نفسه املنهج املقارن .وقد ّ
مكنه
يقدمها يف سياق تحلييل محايد،
ً
إن املؤ ّلف ،وهو يعرض هذه اللوحات املتباينة ،كان ّ

هذا املنهج ،من استحضار مواقف الحكام النورمانديني املتناقضة أحيا ًنا يف تعاملهم مع الشأن الديني املرتبط باألقلية اإلسالمية .ويف هذا

تمكن من الكشف عن اإلكراهات التي كانت ّ
السياق ّ
تؤطر هذه السياسة الدينية لصقلية النورماندية ،سواء منها ما كان يرتبط بضغط
املؤسسة الكنسية (البابوية) ومحاولة عدم الرضوخ لتعليماتها ،أو ما تع ّلق منها بمحاولة تج ّنب التهديدات املسيحية املرتبطة بالدولة

البيزنطية .هذا إضافة إىل تلك الرغبة يف االستفادة من تجارة البحر األبيض املتوسط ،والتي كانت تفرض عىل الدولة النورماندية بالرضورة

ربط عالقات ودية بالدول اإلسالمية يف الضفة الجنوبية من هذا البحر ،ممثلة يف بلدان املغرب الكبري.

نموذجا لبناء دولة وسيطية يف الضفة الشمالية للبحر املتوسط ،حاولت ما أمكن
ليقدم لنا
كان هذا املبحث فرصة للمؤلف كذلك ّ
ً

تميزت بالرصاع األيديولوجي وانتشار الحروب الصليبية ،وبظهور سياسة خارجية
تدبري االختالف الديني واإلثني واللغوي يف فرتة زمنية ّ
نموذجا).
يطبعها الرتقب والحذر ،سواء بني القوى اإلسالمية والدول املسيحية ،أو بني الدول املسيحية (البيزنطيون والنورمان
ً
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  ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

ّ
أيضا أدوات منهجية معارصة ،تساعدنا عىل كشف حقائق املتون املصدرية من خالل تلك التأويالت التي تفرضها
وظف املؤلف ً

يمدنا أحيا ًنا بمعطيات تنقلنا باملنظور الفقهي إىل قياس الغائب عىل
وشح أخباره من ناحية أخرى .وهذا ما جعله ّ
بياضات النص من ناحيةّ ،

الشاهد ،كما هو الشأن ً
مثل يف مناقشته وتحليله لقضية منع خطبة الجمعة (ص  ،)142وكذا تحليله قضية تنصري األرس املسلمة بصقلية

أن املسألة تتكرر عند الكاتب يف مناقشته مسألة اإلبادة الجماعية ملسلمي مدينة بالريمو  ،Palermoسنة 585ه1189 /م
(ص  .)148كما ّ
(ص .)150-149

ً
إن ذلك يقودنا يف األخري إىل القول إ ّننا ً
متفاعل من خالل
فعل أمام اختيار آخر عىل مستوى الكتابة التاريخية ،يكون فيها املؤرخ
ّ

وملتزما املاد َة املصدرية ،من دون أن يجعل من اللغة املتداولة
مخلصا
أدواته املنهجية مع األحداث الراهنة بالقدر نفسه الذي يكون فيه
ً
ً
تمدنا بشأنه املصادر التاريخية بمعلومات
حاليا أو يف اختياره القضايا الراهنة حاج ًزا لفهم وقائع العرص الوسيط وأحداثه ،خاصة منها ما ال ّ
ً

دقيقة ،أو ترد بخصوصها مواقف متناقضة ،كما هي حال موضوع املسألة الدينية يف صقلية النورماندية.

رصد شامل ملشاهد االندماج الحضاري لألقلية اإلسالمية بصقلية
كان املبحث السادس ،وهو املبحث األخري من هذا الكتاب ،فرصة للكاتب إلبراز تجليات اندماج األقلية اإلسالمية يف نسيج

ّ
تتجل من خاللها إسهاماتها الوازنة يف تنميته .وقبل أن يطلعنا املؤلف عىل
عدة محطات،
املجتمع الصقيل ،من خالل رصد حضورها يف ّ
تميزوا
ذلك ،أوقفنا عىل السياق التاريخي وظرفية اإلبداع اإلسالمي يف صقلية ،من خالل الدور الذي اضطلع به امللوك النورمان الذين ّ
وحبهم للعلم واملعرفة ،خاصة روجر الثاين  Ruggero IIالذي جمع يف اهتماماته بني الرياضيات والجغرافيا ،هذا إىل جانب مناخ
بثقافتهم ّ
يفس ،بحسب الدكتور بوتشيش،
الحرية
ّ
ميزت صقلية يف ظل الحكم النورماندي (ص  .)154-153ذلك هو ما ّ
والتعددية اللغوية التي ّ

املشاركة املتميزة ملسلمي صقلية يف النهضة الثقافية بهذه الجزيرة ،والتي هيمن عىل مشهدها غلبة العلوم الطبيعية (ص  .)154وقد م ّثل
اإلنتاج الجغرايف ،والنبايت ،والكارتوغرايف للرشيف اإلدرييس محطة مهمة يف هذا الرتاكم املعريف لألقلية اإلسالمية يف صقلية يف ظل
السلطة النورماندية.

ولم يتوقف الباحث عند إبراز هذا النموذج ،بل حاول تقديم معلومات أخرى بشأن الدور الذي أ ّدته هذه األقلية يف مجال الصناعات

التقنية والهندسية ،وذلك عىل الرغم من قلة اإلشارات املصدرية الدالة عىل ذلك.

تعدى هذا التأثري ليصل إىل املساهمة يف
ولم يقترص دور األقلية اإلسالمية يف هذه الجزيرة عىل مجال العلوم والهندسة ،بل ّ

املؤسسات اإلدارية والعسكرية ،سواء عىل املستوى املركزي أو املحيل؛ إذ احتلت هذه األقلية مكانة مهمة يف الدولة ،وهذا ما يعكس يف
نظر الكاتب مدى انخراط األقلية اإلسالمية واندماجها يف املجتمع الصقيل النورماندي (ص .)164

ويفرض علينا املوقف كذلك أن نتساءل مع املؤ ّلف بخصوص بعض القضايا ،وكذا بعض األحكام والتأويالت .ونشري يف هذا السياق

تميزت بغلبة العلوم الطبيعية مع تراجع كبري للمعارف الدينية اإلسالمية وبروز شعر مدح امللوك النورمان،
إىل قوله" :بيد أن هذه الثقافة ّ
مقابل اختفاء شعر الجهاد" (ص .)154

تقرر
فمن الطبيعي يف نظرنا أن يتم التوقف عن نظم شعر الجهاد ،والذي يبقى ارتباطه رهني وجود سلطة سياسية إسالمية حاكمة ّ

قوة جديدة تب ّنت الديانة املسيحية ،فمن
يف شأنه .وما دامت هذه السلطة قد اختفت عن مرسح األحداث السياسية بصقلية أمام صعود ّ
تماما ما دام املسلمون سينتقلون من
املنطقي أن يختفي هذا الغرض الشعري ،كما أن العلوم الدينية بدورها سترتاجع إن لم تنقرض ً

قوة عددية ورمزية حاكمة إىل أقلية محكومة.
ّ
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مراجعة كتاب األقلية اإلسالمية يف صقلية بني االندماج والصدام
ورصاع الهوية (591-484ه1194-1091 /م) :مساهمة يف دراسة تاريخ األقليات

بتك تاعـجارم

سائدا يف صقلية ويف بالط ملكها ،خاصة أنه "يف مجمله
وهناك إشارة أخرى عند الكاتب يتحدث من خاللها عن الشعر الذي كان
ً

خصص أحيا ًنا لرثاء أبنائهم وأقربائهم"
شعر ٌ
بعيد عن هموم ومشاكل املسلمني آنذاك ،ويقترص عىل وصف مباين ومنتزهات امللوك ،كما ّ
ٌ
(ص .)155

طبيعيا ،ما دام الشعراء كانوا يعيشون يف كنف ملوك هذه الجزيرة فشاركوهم بالرضورة أفراحهم كما
أال يمكن أن نعترب األمر
ًّ

شاطروهم أحزانهم.

مظاهر االضطهاد السيايس وانعكاساته عىل األقلية اإلسالمية بصقلية
ناقش املؤلف يف املحور الثاين من املبحث السادس تج ّليات االضطهاد عىل املستوى السيايس وأثره النفيس يف األقلية اإلسالمية

وتميز بجرأة علمية قوية عندما اعرتف بأنه سيلجأ إىل بناء فرضيات وتأويالت ،وذلك أمام سيادة نصوص تتميز بقلة
بجزيرة صقلية.
ّ
ضبط معلوماتها؛ ما دفعه إىل تقديم مشاهد دا ّلة عىل االضطهاد الذي عانته األقلية اإلسالمية بصقلية ،انطال ًقا من مؤرشات محدودة
تنظرييا ،وهو ما جعل
بعدا
غنية من حيث استنتاجاتها؛ ما أضفى عىل هذا املحور الثاين ً
ً
عىل مستوى التوثيق املصدري ،لكنها يف املقابل ّ

يتحرر من سلطة النص وقداسته وفق ما ّ
سطره يف مدخله النظري.
الباحث
ّ

وبناء عىل ذلك ،فقد جاء املحور األخري من املبحث السادس ،والذي أنهى به الباحث دراسته ،خالصة ألفكاره ،ويف الوقت نفسه

كان إجابة عن اإلشكاليات الرئيسة التي طرحها يف املقدمة (ص .)8

ال يفوتنا ،ونحن نحاول رصد ما جاء به هذا املبحث السادس ،أن نشري إىل أن املؤ ّلف عىل عادته يف كل مباحث هذا الكتاب قد

ّ
وظف كذلك مصطلحات ومفاهيم حداثية ،حاول من خاللها إغناء لغة البحث التاريخي بدالالت ترقى به إىل مستويات من التنظري،

متخيل عن األقلية اإلسالمية يف
يف سياق توظيف لغوي يجعل قارئ الكتاب يتفاعل مع الوقائع التاريخية ليصل بها إىل حدود تكوين
ّ
صقلية النورمانديةّ ،
تمكنه من استحضار هذه اللحظة التاريخية عرب أزمنة متباينة من موروثنا الثقايف ،خاصة من خالل مقارنة أوضاع
صقلية بمثيلتها األندلسية يف مراحل متأخرة من العرص الوسيط.

واقتصاديا
وسياسيا
رسديا
تاريخا
إن قراءة يف كتاب "تاريخ األقلية اإلسالمية بصقلية" للدكتور بوتشيش تكشف أنه لم يقدم لنا
ً
ًّ
ًّ
ًّ

تاريخيا ّ
تجل يف نبشه يف تاريخ املشاعر (الخوف  -االضطراب النفيس ،وازدواجية الشخصية املتناقضة)،
إبداعا
واجتماعيا فحسب ،بل
ً
ًّ
ًّ
ومحاولة ترميم الهوية املكسورة يف فضاء الغربة .انبثق كل ذلك عرب سياق منهجي ّ
مكن القارئ من اكتساب أدوات بيداغوجية للتعامل

مع املعطيات التاريخيةً ،
فضل عن أدوات تحليلية نجح الباحث يف توظيفها لفهم ظاهرة مماثلة يف تاريخ منطقة أخرى ،وهو ما يمكن
نعب عنه باملنهج املقارن؛ ذلك أن هذا الكتاب يرسم خريطة طريق منهجية لتحليل موضوع األقليات عرب الزمن واملجال .وبذلك يعترب
أن ّ
إضافة نوعية إىل املكتبة التاريخية العربية ،كما يعترب يف الوقت نفسه ً
تضمنه من أدوات منهجية ومعطيات تنظريية
عمل
علميا ً
رائدا ،ملا ّ
ًّ

ساهمت يف تحليل بعض قضايا تاريخ ضف َتي البحر املتوسط خالل العرص الوسيط وفهمها ،وخاصة تاريخ األقليات الذي وضعته هذه
الدراسة تحت مجهر البحث والتنقيب.
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