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 ماهية المرجعية واستعماالتها :المحور األول

 

ن علماء أولهذا نجد  ،واع البحثنأيعتبر تحديد الماهيات وضبط حدودها من أصعب 

حتى الفقهاء كان لهم اعتناء خاص  ،أي فن من الفنون يعطون لضبط الماهية أهمية بالغة

هم المصطلحات التي يصعب أ، ومصطلح المرجعية من .بضبط المصطلحات وتعيين الحدود

نظرا و ،قات المعاصرة المختلفة التي أصبح يستعمل فيهااضبط حقيقتها العلمية نظرا للسي

فقد أصبح يوظف في كل الحقول  ،أصبح يثيره من قطاعات معرفية مختلفةللجدل الذي 

 .قات الثقافية المختلفة وكذا االجتماعية والسياسيةاويدخل في كل المجاالت والسي ،المعرفية

 :التعريف اللغوي لكلمة مرجع أ ـ 

الموضع أو المكان الذي يرجع " :في اللغة العربية هو مرجع التعريف اللغوي لكلمة

إليه شيء من األشياء أو الذي يرد إليه أمر من األمور، مثل الكتاب مرجع لمن يريد اإلطالع 

 Reference" ويقابل كلمة مرجع في اللغة اإلنجليزية ،"أو البحث عن المعرفةوالقراءة 

Book"اإلحالة إلي معلومات معينة " :، والتعريف اللغوي للمرجع في اللغة اإلنجليزية هو

في كتاب أو مقالة، والعالقة التي تشير إلي مكان وجود المعلومات في كتاب أو تحيل إلي 

 ".ض المراجعة أو االستشارةكتاب آخر، ما يستخدم لغر

 المرجع والمصدر، فالتعريف اللغويمن الباحثين ال يفرق بين  وكثير

الموضع أو المكان الذي يرجع إليه ألعلي مقدم كل شيء : "في اللغة العربية هو مصدر لكلمة

، والتعريف اللغوي للمصدر "Source " ، ويقابل كلمة مصدر في اللغة اإلنجليزية"وأوله

ومن  ،"أي عمل علمي يمد بالمعلومات، ويخاصة األعمال األصلية: "اإلنجليزية هوفي اللغة 

التعريفات اللغوية السابقة يتضح مدى تقارب الداللة اللغوية بين كلمة مرجع وكلمة مصدر، 

حيث أن كلتاهما يعتبر موضعا للرجوع إليه، ويعتبر الفارق البسيط هو أن المصدر يرتبط 

 .ولية لموضوع البحث أو المرجع فهو يرتبط بأوعية المعلومات الثانويةبأوعية المعلومات األ

 

https://www.manaraa.com/post/3145/
https://www.manaraa.com/post/3321/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%5b%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%5d
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 :التعريف االصطالحي لكلمة مرجع ب ـ 

"  :لتعريف االصطالحي لكلمة مرجع حسب ما عرفه بعض الباحثين العرب بأنها

األوعية التي وضعت لتستشار أو ليرجع إليها بشأن معلومة أو معلومات معينة استجابة 

إليه  أ، وقد شبهوا المرجع بالقاموس الذي يلج"و موقف يتطلب تلك المعلومات لمشكلة أ

األشخاص في تحديد معاني الكلمات و طريقة لفظهم ومواضع استخدامهم بشكل صحيح في 

الكتب التي تملك : "وقد قام الدكتور سعد الهجرسي بتعريف المرجع اصطالحا بأنه. الجمل

ما يجعلها غير صالحة ألن تقرأ من أولها إلي أخرها  من طبيعة التنظيم ومن المعلومات

ككيان فكري عام مترابط ولكنها تصلح ليرجع إليها الباحث أو القارئ بشأن معلومة أو 

 ".معلومات معينة

 :أما التعريف االصطالحي لكلمة مرجع حسب ما عرفه بعض الباحثين األجانب بأنه

إلى المعلومات، بخالف الكتب التي تقرأ من ذلك الكتاب الذي صمم ليستشار عند الحاجة "

في أماكن مخصص داخل ( المصادر الثانوية)حيث توضع المراجع  ،"أولها إلى أخرها 

 .المكتبة وفي الغالب يمنع إعارتها خارج المكتبة نظراً ألهميتها

" مرجع "ولفظ المرجعية في عرف الصيرفيين العرب مصدر صناعي مصوغ من 

رجع " اشتق من الفعل الثالثي المكون من أحرف أصلية " مفعل "وزن  وهو اسم مكان على

ععلى رأي نحاة المدرسة كوفية التي ترى أن الفعل هو أصل المشتقات جميعها ال اإلسم " 

ومن خالل البحث المعجمي وقف الباحثون على اشتقاقات كثيرة  ،كما زعم النحاة البصريون

 .واستعماالت متعددة لهذا اللفظ

سجل الباحثون أن لفظ مرجع او مرجعية لم يكن مشتهرا في الخطاب اللغوي وي

وهو وإن استعمله علماء  ،فهو لفظ حادث معاصر ،العربي القديم المنطوق منه والمكتوب

 ،و العالم الفالنيأالمرجع في كذا الكتاب الفالني  :مثل قولهم ،أهل السنة في بعض المواطن

 .مشتهر ومستعمل عند علماء الشيعة نهإال أنه يمكن أن نقول أ

فإنها تدور جميع حول  ،قات المختلفة والمعاصرة الستعمال لفظ المرجعيةاورغم السي

األفكار واألسس والمبادئ القاعدية التي يبنى  :وهو أن المرجعية هي ،معنى واحد ومتقارب



4 
 

كن غيرها من األراء واألفكار ل ،فالمرجعية ال تحتاج إلى شيء أخر تستند عليه ،عليها غيرها

 .والتصورات يحتاج لها الستناد تبريري

 :من بين التعاريف المعاصرة نذكر

الفكرة الجوهرية التي تشكل أساس كل " بأنها  :ـ تعريف عبد الوهاب المسيري

بدأ يمكن أن تقوم رؤية العالم دونها والم األفكار في خطاب ما والركيزة النهائية الثابتة التي ال

 "شياء وتنسب إليه وال يرد هو أو ينسب إليها الواحد الذي ترد إليه كل األ

مجموعة المبادئ والموجهات المعيارية الكبرى " هي  :ـ تعريف ابراهيم البيومي غانم

ما يجوز وما اليجوز من منظور المصلحة  ،هو صواب وما هو حطأ التي ترشد إلى ما

نظرية مطلقة من كل وجه ومن كل اعتبار في الفصل بين ماهو لها سلطة  ،المعتبرة للمجتمع

 ".صحيح وماهو خطأ 

لمرجعية مجموعة القيم المترابطة التي تنظم سلوك الفرد وتصرفاته، التي يتبناها فا

جتمع وتحكم سلوكهم، ومجموعة القناعات لدى الفرد والجماعة لمالفرد ومجموع أفراد ا

 .مرتبة وفقا ألولويتها

في التدين  –ابتداء أو عند النزاع  –والمرجعية يتفق عليها أهلها ويرجعون إليها 

والتشريع والقضاء والثقافة واالجتماع واالقتصاد وحقوق اإلنسان، وهذه المرجعية ال تعني 

أو التعصب بقدر ما تعني الضبط وحماية الخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب الجمود 

جميعها كٌل له مرجعيته الدينية والسياسية والفكرية، فالنصارى بجميع وأمم األرض  .واألمم

مذاهبهم لهم مرجعياتهم، واليهود لهم مرجعياتهم، والهندوس لهم مرجعياتهم وهو المجلس 

وهكذا، بل كل الدول العصرية سنت الدساتير التي تحكم …الهندوسي العالمي وغيره

 .ا للفرقة ومرجعية عند االختالف والتصادمالعالقات في مجتمعاتها سعيا للوحدة ونبذ

والمرجعية العليا عند المسلمين ال شك أنها للكتاب والسنة، وهما مصدري التشريع 

والنصوص الشرعية التي في مصدري التشريع . األساسيين، مع مصادر أخرى للتشريع
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متناهية، السيما  األساسيين الكتاب والسنة محدودة ومتناهية، أما المسائل والنوازل فهي غير

 .مع تجدّد الزمان وتغيّر األحوال

وال جمود في .. والدول المسلمة المعاصرة كل دولة تتبنى مذهبا معينا، ولكل ّ مرجعيته

اإلسالم، ليس هناك فارق كبير بين المذاهب الفقهية السنية المعتمدة، ال سيما وأنها القت قبواًل 

درون من أصول واحدة وعقائد واحدة، وإن كانت هناك واسعًا في العالم اإلسالمي، وكلهم ينح

 .اختالفات فهي في بعض الفروع

وال إشكال في أن تتبنى أمة ما مذهبا فقهيا ما ترتضيه من بين المذاهب األخرى للظن 

أنه أقرب المذاهب للصواب وأنه المحقق للوحدة، والمقصود بتبني دولة من الدول لمذهب 

وفقه، واإلفتاء العام في األمور العامة سيكون على وفقه،  معين أن القضاء سيكون على

والمناهج المدرسية والمقررات الجامعية تكون على وفقه، ودروس المساجد تكون على وفقه، 

 .وهذه وغيرها من شأنها تقوية الوحدة في المجتمع الواحد

العقيدة : وأسس المرجعية الدينية للجزائر منذ قرون مبنية على ركائز ثالث هي

ت )األشعرية، والفقه المالكي، وطريقة الجنيد السالك، عبر عنها عبد الواحد بن عاشر 

 :رحمه هللا في منظومته المشهورة( هـ0101

 في نظم أبيات لألمي تفيد*** وبعد فالعون من هللا المجيد 

 و في طريقة الجنيد السالك***  في عقد األشعري وفقه مالك

ن أبناء الجزائر والمنطقة المغاربية وما وراءها من البلدان م أغلب المتفقهونوكان 

عنوانا لهويّتهم الدينية وخصوصيتهم المذهبية، وهو عامل  المذهب المالكي اإلفريقية يتخذون

انسجام وصمام أمان، وإذا توقف عليها النظام العام والوحدة فذلك هو المطلوب، فليس هناك 

 .الدينيةمانع من أن تختار األمم مدارسها 

المدنية والعراقية والمصرية والمغاربية، وفقه مالك : والمذهب المالكي غني بمدارسه

جمع بين األثر والرأي، وهو فقه إمام دار الهجرة وعالم المدينة مالك بن أنس، الذي ولد 
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وترعرع وعاش وتوفي في المدينة، تلقى علمه عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة، الذين 

 .عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تلقوا

وطريقة الجنيد السالك ليست سوى المرتبة الثالثة من مراتب اإلسالم، التي هي 

 .اإلحسان، واإلحسان هو أن تعبد هللا كأنك تراه

والتصوف برنامج تربوي يهتم بتطهير النفس من كل أمراضها التي تحجب اإلنسان 

النفسية والسلوكية فيما يتعلق بعالقة اإلنسان مع هللا ومع عن هللا عز وجل، وتقويم انحرافاته 

 .اآلخر ومع الذات
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 تأسيس الحاجة للمرجعية  :المحور الثاني

 

الحاجة لضبط المرجعية للدول والشعوب في العصر الحديث تفرضه طبيعة الصراع 

الثقافية واالختيارات وحماية الخصوصيات  ،التاريخي بين الفلسفات واألديان والمذاهب

العقدية والفقهية للدول في ظل معطيات العصر الحديث من شيوع العولمة ووفرة وسائل 

 .أمر في غاية الخطورة.التواصل وتكنولجيا المعلومات

 :ن نلخص تأسيس االحاجة للمرجعية في اعتبارين هماأمكن يو

 أساس األمن الفكري  :االعتبار األول

والزال الهاجس الكبير الذي يبحث اإلنسان عن سبل تحقيقه وتتنافس قد كان األمن 

وبتعدُّد مصادر تهديد هذا األمن تعدّدت تخصصات األمن , الدول على توفيره لشعوبها

وفروعه، وأصبح األمن علماً منفرداً بذاته تخصص لها الميزانيات والبحوث والقوى البشرية 

 .والمادية والمعنوية

كان هناك تهديد فكر المجتمع ويكون  ،هديدات التي تحاصر المجتمعن ضمن هذه التم

ذلك بتهديد ثقافة المجتمع وسلوكياته وأعرافه، وذلك بتسليط أفكار أو معتقدات دخيلة على 

 ً ً وسلوكيا ولذلك برزت أهمية حماية األمن . هذه المجتمعات بغية تدميره وانحالله فكريا

أي أفكار أو سلوكيات هدامة أو مضللة، ووضع هذا  الفكري للمجتمع، وذلك بتحصينه من

مما ال شك فيه أّن مفهوم األمن  ،الفكر وما يمثله من سلوك نفسي وظاهري في دائرة األمان

بشكل عام يلعب دوراً مهماً في حياة الشعوب والدول، فهو يمثل الحماية والنظام وهيبة الدولة 

 .ة وبالتنمية والتطورويوحي بالحياة الرغيد, في الداخل والخارج

أي تصرفات يسعى إليها المجتمع )واألمن في مفهومه الواسع ومن منظور الدولة هو 

للتعرف على مصادر التهديد ومواجهتها لتوفير الحماية للتطور والتنمية في المجاالت 

الواسع ولّما كان األمن الوطني بمفهومه (. السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية
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فإّن األمن يتخصص في توفير الحماية , هو توفير الحماية للتطور والتنمية بكافة أنواعها

وبحسب ذلك فإّن األمن الفكري يوفر الحماية للفكر بمواجهة , لمجال من مجاالت التنمية

وبحسب ما تقدم، فإننا يمكن أن نعرف األمن الفكري بأنه . مصادر التهديد المحيطة بالفكر

ءات أو تصرفات سابقة أو الحقة يسعى إليها المجتمع للتعرف على مصادر تهديد إجرا"

الفكر المختلفة لإلعداد لها ومواجهتها وتوفير الحماية لكل ما يتعلق به الفكر من سلوك 

 ". وأفكار وتوجيهه الوجهة الصحيحة واآلمنة

قضاء عليها وتتحقق هذه الحماية بالتعرف على مصادر تهديد الفكر ومواجهتها وال

ع مصدرها، . بتوفير حماية مسبقة ضد هذه المصادر والتهديدات وتتنّوع هذه التهديدات بتنوُّ

فمنها الغزو الثقافي أو الغزو الفكري والمتمثل في العديد من األشياء من وسائل البث المباشر 

خاصية  كالفضائيات، وما تبثه من مواد إعالمية من أفالم وبرامج تهدف إلى السيطرة على

ومن هنا فإن تحديد المرجعية وضبطها في  ،من خصائص المجتمع وزعزعتها وإضعافها

هذا المناخ العالمي واتخاذ اإلجراءات الالزمة واالستراتجيات بعيدة األمد أمر في غاية 

 .الضرورة

األفكار المتشددة المنحرفة التي ينتهجها فئة ضالة , ومن مصادر تهديد األمن الفكري

إلى السيطرة على عقول قليلي الحيلة ممن لم يتحصنوا باألفكار والمعلومات الصحيحة تهدف 

ومن المالحظ أيضاً أّن هذه التهديدات الفكرية المنحرفة ال تستهدف . لنبذ أفكارهم ومعتقداتهم

يحظى  ،بل تستهدف فئة عمرية بحد ذاتها وهم الشباب وصغار السن, سمة مجتمعية فحسب

كري بأهمية بالغة، وقد شاع استخدامه حديثاً في علوم مثل السياسة واإلعالم مفهوم األمن الف

ولعّل أكبر داللة على مفهوم األمن ما جاء . والتربية، الرتباطه بمصطلح األمن بمعناه الشامل

ن ُجو( 3)فَْليَْعبُدُوا َربَّ َهذَا اْلبَْيِت }: في كتاب هللا سبحانه وتعالى ع  َوآَمنَُهم الَِّذي أَْطَعَمُهم ّمِ

ْن َخْوف   ونتيجة لذلك فإّن األمن هو مواجهة الخوف، والمقصود به هنا ما يهدد المجتمع . {ّمِ

 ً ً وإعالميا وبشكل عام فإّن مفهوم األمن الفكري يشمل . .اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وفكريا

ؤدي إلى هز توصيف المهددات واألخطار والمصادر واألسباب التي تؤدي؛ أو يمكن أن ت

القناعات الفكرية أو الثوابت العقدية والمقوم األخالقي واالجتماعي والديني لألمن الوطني، 
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والسياسات العامة واإلجراءات والنشاطات المطلوبة لحماية المنظومة العقدية واألخالقية 

 .والقيمية من كل فكر شاذ أو منحرف أو متطرف أو معتقد خاطئ، ومواجهة ذلك بكل السبل

ومما يوصي الباحثون في إطار تعزيز األمن الفكري وتأهبله ليكون أساسا من أسس  

 :حماية المرجعيات الوطنية في الدين والثقافة ما يلي

التوسع في دراسة نظرية األمن الفكري في اإلسالم والعمل على إيجاد وصف  :أوالا 

 منهجي دقيق لمفهوم شامل لألمن الفكري يحد من سوء الفهم

ا ثا ً لبناء المفاهيم في ضوء  تتبنى الهيئات العلمية عالية المستوىأن  :نيا مشروعا

باعتبار أن ضبط المفاهيم والمصطلحات وتحديدها طريق لتحقيق  ،اختيارتنا العقدية والفقهية

األمن الفكري، وذلك عبر حصر المفاهيم الرئيسة واأللفاظ الشرعية والمصطلحات العلمية 

الجهاد، الوالء )أو األلفاظ الشرعية ممن مثل ( الوسطية والحرية)من مثل  ذات الصلة بالفكر

وجمع الدراسات ( دار الكفر، ودار اإلسالم: )أو المصطلحات العلمية من مثل( والبراء

المتعلقة بالمفاهيم على اختالف توجهات أصحابها لمعرفة أوجه تأثيرها على الفكر، 

أصولها الدينية والفلسفية والفكرية، والبناء العلمي ودراستها في ضوء تطورها التاريخي و

الرشيد لتلك المفاهيم والتحديد لمعاني األلفاظ الشرعية المصطلحات العلمية تحديداً علمياً يسد 

 ثغرات االستغالل أو التوظيف الموجه لبعض المفاهيم 

ا  مات تشجيع ودعم البحوث والدراسات في مجال األمن الفكري وترسيخ مقو :ثالثا

الفكر األمن على أن يتم ذلك في ضوء معايير وضوابط تأخذ في االعتبار التأكيد على البحث 

عن العوامل الجوهرية المعززة والمهددة لألمن الفكري بمراعاة العوامل الثقافية واالجتماعية 

واإلعالمية واالقتصادية والسياسية وتحديد مقومات ومتطلبات الفكر اآلمن وعوامل ترسيخه 

أسباب االنتشار : ونشره بين شرائح المجتمع، والتعرف على مصادر ومناهج الفكر المنحرف

التحصين  -سبل الحد من جاذبتيه  -المحاذير والمخاطر  -واالنجذاب والعزوف واالنحسار 

والحصانة لإليجابي والسلبي من األفكار، والبحث في توفير مداخل نظرية لفهم ظاهرة الغلو 

 .طرف لمفهومه الشاملوالتكفير والت
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ا  السعي لنشر فقه االئتالف وفقه االختالف والتبصير به كسنة اجتماعية في حياة  :رابعا

 ،مثل المؤتمرات والندوات واأليام الدراسية ،المعاصرةاألمم والشعوب عبر تطبيق اآلليات 

وفتع عروض تكوين معاصرة متخصصة على مستوى الليسانس والماستر في عناصر 

 .الهوية الدينية والوطنية

ا  التوظيف األمثل لوسائل اإلعالم واستثمار وسائل اإلعالم الجديدة لنشر الفكر  :خامسا

اآلمن، والتحذير من الفكر المنحرف على أن تأخذ في االعتبار مراعاة ضوابط العمل 

اإلعالمي ووسائله وتقنياته بما يخدم سالمة النشأة الفكرية ألبناء البالد وحمايتهم من 

وضبط وتقنين اإلعالم الترفيهي ليسهم في . لمنحرف بمختلف أشكالهالتأثيرات السلبية للفكر ا

والتأكيد على تبني آليات فعالة في التأصيل لثقافة . بناء عقل سليم ال تسطيح فيه وال تهميش

الحوار البنّاء والجدل بالحسنى وإيجابيات ومتطلّبات االنفتاح، والتفاعل الرشيد مع الثقافات 

ن وسائل اإلعالم الجديدة في نشر فكر االعتدال وتأسيس مواقع تفاعلية واالستفادة م. المختلفة

في الجامعات والمؤسسات التربوية يقوم عليها مختصون تخاطب الشباب وتبني أفكارهم 

 .على أسس سليمة وتعالج ما يطرأ من أفكار خاطئة

الدعوة لبناء مرصد علمي متكامل يرصد ما يتعّرض لألمن الفكري  :سادسا

: طبيعتها وتأثيراتها وذلك من خالل اآلليات التالي: خالل، ويستطلع الظواهر الفكريةباإل

رصد الشبهات المطروحة وجمعها، ووضع اإلجراءات العلمية الكفيلة بالرد عليها، ودراسة 

الظواهر الفكرية الشاذة والغريبة على المجتمع أياً كانت طبيعتها، وأياً كان مصدرها، دراسة 

بتدئ من أول نشوء تلك الظواهر، ورصد المداخل العلمية والمنهجية واإلعالمية تراكمية ت

التي يلج االنحراف الفكري من خاللها وصوالً إلى المقترحات حيالها، وتأسيس قاعدة 

معلومات مختلف مصادر المعلومات حول التعامل مع الفكر بالفكر، ووضع آلية للتواصل 

والمؤسسات الفكرية والعلمية، ومواقع الشبكة دينية ومؤسسات الشؤون البين الجامعات 

العالمية، ودراسة االرتباط بين التحوالت والتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

ووضع . وظواهر االنحراف، ودراسة مظاهر التعاطف مع األفكار الضالة وأسباب ذلك
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ثير في المجتمع حيال األفكار برامج الستطالع الرأي، ومقاييس علمية توضح التأثر والتأ

 .الضالة

عالم ومتعزيز روح االنتماء للوطن وبث روح الفخر بخيارتنا العقدية والفقهية : سابعا

العملية وكل ذك يعول فيه على  ،هويتنا الوطنية وإبراز مراحل نضجها عبر أطوار التاريخ

التعليمية والتوجيه األسري، باإلضافة إلى دور المسجد مع وسائل اإلعالم، كل هذه العناصر 

تسير في خط متواز لدفع األفراد إلى اتجاهات فكرية سليمة ورشيدة وصحية تنتج سلوكاً 

ً يؤدي إلى إقامة عالقات إيجابية تعينهم على مواجهة األفكار الهدامة والعيش بأمان  سويا

وألّن األمن الفكري هو إحساس المجتمع بأّن منظومته الفكرية ونظامه األخالقي . الموس

. الذي يرتب العالقات بين أفراده داخل المجتمع ليسا في موضع تهديد من فكر متطرف وافد

وأن من الخطأ االعتقاد بأّن دور المؤسسات التعليمية على سبيل المثال يتوقف فقط عند 

بل إّن دور هذه المؤسسات يزداد . كما يشير البعض( القراءة والكتابة)تقليدي التعليم بمعناه ال

أهمية في كل المراحل خاصة المتوسطة والثانوية نظراً للتطور العمري الذي يمر به الطالب 

اإلستراتيجية  .وتحديداً من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب من أجل تحصين الفكر والعقل

لفكري للمواطنين من خالل دعم الجهود واإلجراءات والبرامج الوقائية لالرتقاء باألمن ا

  لحفظ فكر أبنائنا وعقولهم من كل فكر دخيل ومتطرف ومنغلق

 العولمة وأخطارها على الهوية الوطنية  :ألساس الثانيا

تهم، وتُتَّ : يمكن القول ف الناس بها ذواتهم أو أُمَّ خذ اللغة إن الهوية هي الكيفية التي يُعَّرِ

والثقافة والدين أشكاالً لها؛ فهي تنأى بطبعها عن األحادية والصفاء، وتنحو منحى تعدديًّا 

تكامليًّا إذا أُحسن تدبيرها، ومنحى صداميًّا إذا أُهملت وأُسيء فهمها، تستطيع أن تكون عامل 

ل إلى عامل تفكيك وتمزيق للنسيج االجتماعي ، الذي توحيد وتنمية، كما يمكن أن تتحوَّ

سه عادة اللغة الموحدة  تؤّسِ

والعولمة يتفاوت فهم األفراد لمضامينها المختلفة؛ فاالقتصادي يفهم العولمة بخالف 

عالم السياسة، كما أن عالم االجتماع يفهمها فهًما قد يختلف فيه عن المهتم بالشؤون 
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ل نوعي عن اقتصاد .الثقافية يتَّصف بكل بساطة بأنه في مفهومها االقتصادي؛ عبارة عن تحوُّ

ل هو اقتصاد تظل االقتصاديات القومية المنفصلة فيه مسيطرة، على  دولي، واالقتصاد المدوَّ

 .الرغم من اتساع النشاط بين الدول

ي فيها المنظمات  وتعني في جانبها السياسي؛ االتجاه المتواصل نحو تعددية تَُؤدِّ

لقوميات، وظهور شبكة من المنظمات غير الحكومية الدولية دوًرا رئيًسا لتشكيل بنية عابرة ل

 .المحلية والدولية التي تراقب عمل الحكومات وتؤثِّر فيه

وفي معناها الثقافي؛ هي مرحلة من مراحل التفكير اإلنساني في العالم المعاصر، 

ثم  بدأت بالحداثة، وما بعد الحداثة، والعالمية، ثم العولمة، ونحن اآلن في مرحلة األمركة،

ثم يتطلعون بعد ذلك إلى مرحلة  -نسبة إلى كوكب األرض-تأتي بعد ذلك مرحلة الكوكبة 

 .الكونية

ولعل التركيز على البعد االقتصادي في تعريف العولمة نابع من كونها نتاًجا لتطور 

النظام الرأسمالي وحاجته إلى التوسع المستمر في األسواق، وعلى الرغم من غلبة البعد 

دي على أغلب تعريفات العولمة، فإن داللة المصطلح في تطورها استقرت على أنها االقتصا

ظاهرة تتداخل فيها أمور االقتصاد والسياسة والثقافة واالجتماع والسلوك، ويكون االنتماء 

فيها إلى العالم كله عبر الحدود السياسية الدولية، ويحدث فيها تحوالت على مختلف الصور 

 .نسان في كوكب األرض أينما كانتؤثر في حياة اإل

فكرة العولمة تمتد جذورها األولى من خمسة قرون بظهور فكرة الدولة القومية محل 

ومع زيادة التقدم أصبحت الدولة ال تستوعب حجم السوق فظهرت .. فكرة الدولة اإلقطاعية

ير التقديرات الشركات متعددة الجنسيات، وحلَّت في مجال السوق محل الدولة تدريجيًّا، وتش

 .ألف شركة 56إلى أن عدد الشركات المتعددة الجنسيات يناهز 

ويُقصد بثقافة العولمة اإلطار المعرفي الذي يجعل النظام الرأسمالي مقبوالً من سائر 

الشعوب، وال يكون في هذه الحالة في صورة ظاهرة تتمثل في إخضاع عقل هذه الشعوب 
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إعالنًا للتكيُّف من قبل مفكرين استراتيجيين مخططين  لتقبل النظام الرأسمالي فحسب؛ بل

لوضع دعامات فكر بعينه ييسر تقبُّل فكرة االنخراط في حركة الرأسمال وسيرورته كما يحلو 

 .(7)للغرب أن يسيره

ي ثقافة العولمة متشعب، ومن الصعب حصره أو اإللمام به؛ ولكن يمكن والكالم ف

إن اإلطار الفكري أو الثقافي ألفكار دعم الرأسمالية يعمل بدأب على إقناع الشعوب : القول

 .بموافقته للعقل؛ ألنه يحقق رغبات األفراد بحرية مطلقة

المؤثرة في الثقافة في وإذا كان مثقفو الغرب ومفكروهم أصحاب المواقع الراسخة 

العالم المعاصر ينشدون ثقافة بال حدود تواكب االتجاه العولمي، وتسايره كما يبدو في الرؤيا 

الثقافية في الغرب، فإنهم في حقيقة األمر يصنعون مبررات سيطرة الثقافة الغربية بال حدود، 

ا من اإلنجاز على أرض الواقع، ف" ي ظل اتجاه متزايد نحو وهو األمر الذي قطع شوًطا مهمًّ

  عالم بال حدود ثقافية

ج لها مفكرو الغرب؛ خاصة في  -فكرة ثقافة بال حدود-وهذه الفكرة  تواكب العولمة التي يرّوِ

الواليات المتحدة، تبزغ في العالم في الوقت نفسه الذي يحافظون فيه على مقومات الدولة 

 .في النظام السياسي العالمي المعاصر الوحدة الرئيسة والمحورية"القومية؛ ألنها أساس 

الالفت للنظر والفكر معًا أن قضايا العولمة وإشكالياتها ُطرحت كظاهرة، والظاهرة ال 

فكاك منها، فهي تتلبس المهتمين بها فتشغلهم؛ خاصة إذا كانت الظاهرة تدور حول قضايا تهم 

والثقافية واإلعالمية، فضالً  كل الموجودين في المحافل االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 .عن المنتديات الوطنية في الوطن الواحد أو خارجه؛ بحيث ال تنفك عن قضاياه

واتخاذ  ،ولهذه الظاهرة الخطيرة العابرة لحدود الجغرافيا تتأس الحاجة للمرجعية

اح العولمة بل وتأهيلها لمواجهة التحديات المرافقة لري ،جميع لتدابير واالستراتجيات لحمايتها

إن الضغوط تتوالى من أجل فرض أسس  .العاتية في الثقافة واالقتصاد وأنماط الحياة عموما

ثقافية نمطية تستغل دعاوى الديمقراطية والمشاركة، والمكاشفة، وحقوق اإلنسان إلى غير 

https://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/01/201512895243715948.html#a7
https://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/01/201512895243715948.html#a7
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ل قواعد صالحة للتطوير والتحوير؛ لو أنها صيغت في  ذلك من العناصر التي يمكن أن تشّكِ

إطار المنظومة الثقافية الوطنية؛ بينما تعمل أدوات االتصال والمعلومات جاهدة من أجل 

 .غرس قيم وتمجيد ما يعتبر ثقافة عالمية جديرة باالعتبار
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 أنواع المرجعية  :المحور الثالث

 

تتنوع إلى أنواع مختلفة وباعتبارات  ،المرجعية باعتبار المفهوم الذي تم تحديديه سابقا

من الضروري ونحن نبحث  ،وما يعنينا هنا هو المرجعية بين العلمية والمؤسساتية ،عدة

إشكالية المرجعية الدينية في الجزائر أن نميز بين وصفين لهذه المرجعية؛ بحيث ال يكتمل 

رجعية الدينية أُكلها، وتحقق أحد هذين الوصفين إال بوجود اآلخر، بل ال يتصور أن تؤتي الم

المرجعية الدينية "و" المرجعية الدينية العلمية: "اأهدافها، إال باجتماع الوصفين مع

 ."المؤسساتية

 : المرجعية الدينية العلمية ـ  أ

فهي الطاقات والكوادر والكفاءات البشرية المتخصصة؛ التي تتحقق فيها المؤهالت 

وعندما .قضايا األمة الهامة، ونوازلها الحاسمة، بتا شرعيا شافيا كافياالعلمية الكافية لتبّت في 

أقول الكفاءات العلمية للمرجعية الدينية، فإني ال أقصر مدلول حدّها على الكفاءات 

المتخصصة في المجال الشرعي فحسب، بل تتعداه أيضا إلى المجاالت العلمية األخرى 

فمن المعلوم أن . وشبهها.. .جتماع، الطب، السياسة،القانون، االقتصاد، اال: المساعدة نحو

هناك قضايا ونوازل يحتاج معرفة حكمها الشرعي إلى ضرورة تقصي بعض جوانبها ذات 

إلى رجل الطب أو االقتصاد أو  اللجوأالصلة بالمجاالت العلمية األخرى؛ ما يستدعي 

وأهل ، ﴾ل الذكر إن كنتم ال تعلمونفاسألوا أه﴿: ا، كما قال الحق تبارك وتعالىوهكذ...القانون

الذكر لفظ عام يشمل بعمومه أهل العلم بصرف النظر عن مجال تخصصهم العلمي، وما 

الكفاءة : يهمنا هاهنا التأكيد على ضرورة أن تتحقق في الرجاالت العلمية للمرجعية الدينية

 .العالية، والمؤهالت الوافية

ن الكوادر والكفاءات في عديد التخصصات ال نختلف إن قلنا بأن الجزائر تملك م

ما يجعل من المرجعية الدينية في شقها العلمي واقعا متحققا،  -بما فيها مجال الدين-العلمية 

أما من جعل إنكار هذه الحقيقة القائمة لسان مقاله فهو إما جاهل بواقع أمته، غير عارف 
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فقهاء أفنان، وإما مكابر معاند يتراءى من علماء أقحاح، و -وال زال–بتاريخ بلده، وما أنجبه 

 .له الحق يقينا أبلجا، ثم يتنكر له عتاّل وأنفة

العلماء األفذاذ الناشطون في الزوايا والمعاهد الدينية المنتشرة عبر  ؛ومن شواهد ذلك

ربوع الوطن؛ والشهيرة بالنشاط الديني الفعّال، والتأطير العلمي الكفء، والتي الزالت إلى 

تمثل مراكز إشعاع علمي وإصالحي وحضاري، ومراتع خصبة للنهل من علوم الدين اليوم 

هذا فضال عن الكليات والجامعات اإلسالمية التي تزخر هي األخرى بطاقات . واللغة وغيرها

بشرية على درجة عالية من الكفاءة العلمية، والتي تُّؤهلها للمساهمة بشكل فعّال في النهوض 

 .ريبهذا المشروع الحضا

 : المرجعية الدينية المؤسساتيةـ  ب

هي المؤسسة أو الجهاز اإلداري والشرعي الذي يرعى تحت سقفه تلك الكفاءات 

البشرية، والطاقات المؤهلة والمتخصصة في مختلف المجاالت والتخصصات العلمية، التهّم 

جمعية، أو ديوانا،  بعد ذلك التسمية التي سيتسّمى بها هذا الجهاز أو المؤسسة؛ لتكن هيئة، أو

المهم في ذلك كله أن تكون هذه المؤسسة مرجعا دينيا جامعا؛ يضّم ...أو مجمعا، أو مؤسسة

أفضل الكفاءات العلمية من أبناء هذه األمة، التي ستؤدي دورها المنوط بها في االجتهاد 

 .العلمي والفتوى الشرعية المؤّسس على العلم الصحيح

لنا جليا حقيقة ما نعانيه اليوم في الجزائر وهو عدم  وتأسيسا على ما سبق، تتضح

وجود المؤسسة الشرعية المتخصصة التي من المفروض أن تحتضن هذه الكفاءات العلمية، 

جمع شملهم، ورصُّ صفهم، وتوحيد مواقفهم، : فيتحقق المقصد الشرعي من إنشائها وهو

لتطرف باسم الدين، ونضب منبعه صونا ألبناء أمتنا الحبيبة من ظاهرة التزمت والتعصب وا

 .الفكري والعقدي الّشاذ المعتسف الوافد

غياب المرجعية الدينية المؤسساتية التي ستسهم ومن أسباب تمكن األفكار الوافدة في المجتمع 

من ناحية في احتضان المرجعية الدينية في شقها العلمي وتجميعها في صعيد واحد، إْن لم 

تقدّم، خاصة مع التطور النوعي الذي مّس وسائل اإلعالم واالتصال يكن مكانيا فزمنيا كما 
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الحديثة؛ التي طوت المسافات، وجعلت من الّرقع الشاسعة المناكب المترامية األطراف أشبه 

 .بقرية واحدة

ومن ناحية أخرى ستسهم أيضا هذه المرجعية الدينية المؤسساتية في بعث اهتمام 

ماء بلده، وترغيبهم في االلتفاف من حولهم؛ وذلك من خالل الشباب الجزائري من جديد بعل

تعريفهم بهم، فمن المعيب حقا أن يجهل المواطن الجزائري علماء بلده في الوقت الذي يعرف 

.. فيه حّق المعرفة أعيان غيرهم من علماء المسلمين على كثرة أسمائهم وألقابهم ومصنّفاتهم

غياب المرجعية الدينية المؤسساتية التي تُعّرف : لعديدة منهاوهذا له أسبابه الكثيرة ومبّرراته ا

ال –وإن ما حصل في بالدنا الجزائر زمن العشرية السوداء .بعلماء البلد ونشاطهم العلمي

، فقد كان غياب المرجعية هذا الطرحلخير دليل على صحة  -أعادها هللا جّل وعال

جهادية بين شريحة واسعة من الشباب المؤسساتية عامال ُمساهما في تفّشي األفكار ال

 .الجزائري لوال جهد بعض أهل العلم والفضل مشكورين إْن من داخل الجزائر أو خارجها

إن غياب المرجعية الدينية المؤسساتية كان عامال مساهما فيما نشهده منذ وقت قريب 

ض وصريح التعاليم من انتشار لبعِض األفكار المعتسفة والمذاهب الضالة الوافدة؛ التي تتعار

اإلسالمية فضال على تعارضها ووحدتنا المذهبية الدينية، فغياب مرجعية دينية مؤسساتية قد 

هدفا مناسبا وفريسة سهلة ألصحاب الفكر الّضال  -لألسف الشديد-جعل من بلدنا الحبيب 

 .بابناوالّشاذ، ومرتعا خصبا لنشاطهم الُمعتسف والمشبوه في إشاعة ضاللهم وشذوذهم بين ش

وليس خفيّا على كّل لبيب ما لشيوع مثل هذه األفكار من خطر على سالمة المنهج والعقيدة 

خطر كل من التبشير للدين المسيحي، : ألبناء األمة الجزائرية السنية؛ وخذ مثاال على ذلك

التي الشيعة االثني عشر الجعفرية الرافضة، األحمدية القاديانية، الّسلفية الجهادية القتالية 

اتخذّت أشكاال وعناوين عديدة تتقاطع كلها في تكفير األمم والدول واألنظمة واستحالل الدماء 

 ..المحّرمة إال بحقّها

إن هذا االنحراف في الفهم والسلوك واالعتساف في العقيدة والمنهج يُبّرره غياب العلم 

فالحمد هلل حمدا كثيرا األرض الذي تُقّرره المرجعية المؤسساتية، وال أقول غياب أهل العلم؛ 
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عبد الكريم المغيلي، وأبي العباس الونشريسي، واألمير : التي أنجبت أمثال العلماء الشيوخ

عبد القادر، وعبد الحميد بن باديس، ودمحم البشير اإلبراهيمي، والعربي التبسي وأحمد 

هللا تعالى والطاهر آيت دمحم شارف رحمه : ، رحمهم هللا تعالى، وأنجبت أمثال األئمة...حماني

تنجب علماء نحارير،  -وهلل الحمد والمنة -، وأمثالهم كثير، ال زالت...علجت حفظه هللا تعالى

 .أفذاذا أقحاحا، ورحمها ال يزال يتّسع إلنجاب آخرين في كل زمن

 :وصلتها بمنحى الضبط الفتوى المؤسساتية 

ً في جميع المذاهب ا  فالفقهاء حريصون على  ؛لفقهيةيعتبر ضبط الفتوى منحى عاما

وما  ،وكذا شروط المنتصبين للفتوى ،وما يجوز لكل مرتبة وما ال يجوز ،بيان مراتب المفتين

ليس مجرد مظهر وعليه فإن ضبط الفتوى  ؛يجب أن يكونوا عليه من كفاءة علمية وأخالقية

اعة الفقهية بصفة بل هو جزء أساسي من نظام الصن ،صناعي معزول في الفقه اإلسالمي

 .عامة

فقد تحمل الفقهاء مهمة حماية الفتوى من الفوضى أو االنحالل حتى في المراحل التي 

أوجد  ،تعددت فيها المذاهب وكثرت فيها الروايات واألقوال واآلراء داخل المذهب الواحد 

 ؛أو خارجه الفقهاء العديد من القواعد واألصول لضبط الفتوى داخل المذهب الفقهي الواحد

وهذا المنحى ال يتعلق بمجرد مضمون  ،مما يحفظ للفتوى رسالتها داخل المجتمع اإلسالمي

بل يسبق ذلك بمراحل متقدمة تتعلق  ،أو نصها الذي يمثل الصياغة النهائية لها ،الفتوى

ية يحول إذ عدم امتالك النازلة لهذه األهل ؛ومدى أهليتها للنظر الفقهيبفحص النازلة الفقهية 

ويمتد هذا الضبط أيضاً إلى ما نص عليه الفقهاء من شروط في أهلية المفتي  .دون البت فيها

 ،وعالقة ذلك بطبيعة النازلة وما تحتاجه من جهد فردي مستقل ،للنظر في النازلة المعروضة

 فقد يلتحف بالنازلة من الخصوص ما يؤكد ؛أو جهد جماعي يغلب عليه الطابع االستشاري

ً على أوصاف هذه الكفاءة ،على الكفاءة المتخصصة وشروطها الفردية أو  ،ويؤكد أيضا

 .أو لها تعلق بمصالح المسلمين العامة ،كما لو كانت النازلة مما يعم به البلوى ،الجماعية
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إن مشكلة الفتوى الشرعية في الجزائر ليست في عدم وجود فقهاء وعلماء قادرين 

الحكم الشرعي؛ أي أنها ليست في انعدام مرجعية دينية علمية، إن المشكلة  على اإلفتاء وبيان

تكمن في انعدام مرجعية دينية مؤسساتية يلجأُ إليها  -كما ألمحنا سابقا  –الحقيقية التي تواجهنا 

بصورة منتظمة المواطن الجزائري المسلم، الذي يعّج ذهنه بأسئلة تستوجب اإليضاح، ولن 

الجواب الشافي الكافي، فأين نحن اليوم من أمجاد مرجعيتنا الدينية  يروي عيَّهُ إال

المؤسساتية؟، أين أمجاد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أّسسها عبد الحميد بن 

 .باديس مع الرعيل اإلصالحي األَّول؟

إننا اليوم في حاجة إلى مرجعية دينية مؤسساتية أكثر من أي وقت مضى، بل إن 

المرجعية المؤسساتية اليوم صارت ضرورة ملحة تمليها الحوادث الجسام والنوازل العظام، 

التكفير، استباحة الدماء المسلمة : التي يشهدها العالم اإلسالمي في هذه األيام، نحو ظاهرة

والذّمية، العمليات التفجيرية االنتحارية، وكله يقع تحت غطاء الجهاد، الثورات والحراك 

، الخروج على الحاكم وشّق عصا الطاعة، التبديع، سب العلماء، التشيُّع، التنّصر، الشعبي

 ..، وغيرها...المعامالت التجارية والمالية المعقدة

كذلك من المهّم أن تضم المرجعية الدينية المؤسساتية خبراء في مجاالت العلم 

ء في مجال االقتصاد، األخرى إضافة إلى مجال العلوم اإلسالمية؛ وهذا على غرار خبرا

ونحو ذلك؛ حتى يثستفاد من خبرتهم العلمية والمهنية في معرفة ...االجتماع، الطب، القانون

اإلجابة الشرعية على بعض المسائل التي تحتاج معرفة حكمها الشرعي إلى أهل الخبرة 

ة واالختصاص من العلوم األخرى نحو مسائل المعامالت المالية والتجارية واالقتصادي

 ...والطبية

 :وأّما عن أهمية المرجعية الدينية المؤسساتية فهي باختصار

تجميع علماء الجزائر في صعيد واحد؛ ما يسمح باحتكاكهم وتعّرف بعضهم على  ـ  

 .بعض عن كثب، وتبادل وجهات النظر فيما بينهم ال سيما حول القضايا المصيرية لألمة
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ذا يُساعد في إعادة النظر في دعوى أْن ال تعريف األمة بأعالمها وعلمائها، وه ـ 

علماء في الجزائر، بل ويُساعد في التخلص نهائيا من هذا الطرح غير الصحيح الذي يتبنّاه 

 .كل ُمنكر جاحد ألعالم أمته عن قصد أو عن غير قصد

إن المرجعية الدينية المؤسساتية تكريس عملي لمبدأ الشورى أو اإلجتهاد الجماعي ـ

 .مور األمة؛ أمر دينهافي أشرف أ

توحيد الفتوى، وسدّ الباب وقطع الطريق أمام ُمرّوجي الفتاوى الشاذة؛ الذين ـ 

 .يفتقرون إلى سعة العلم، وصحة النظر، وقوة الدليل

بقي أن نشير إلى أن ضبط المرجعية في إطارها المؤسسي ليس أمرأ جديدا بل كان 

درج الفقهاء فقد  ،لمدرسة الفقهية المالكيةحاضرا في أطوار الفقه اإلسالمي وخاصة في ا

فبحث الفقهاء فيما  ؛على خاصية الضبط، خاصة بعد تعدد المذاهب واألقوال والروايات

ومباحث  ،ودرجاتهم، وما يجوز لهم وما ال يجوز في صناعة الفتوى ،مراتب المفتين :بحثوا

هل يفتى  :فقد بحثوا فيما بحثوا ،ىاالجتهاد في كتب أصول الفقه شاهدة على أصالة هذا المنح

وغير .. .وما هي حاالت الفتوى بالمرجوح وضوابطه ،بالقديم أو الجديد، واستثناءات ذلك 

التي تؤكد وعي الفقهاء بأهمية ضبط نظام  ،ذلك من الجزئيات الدقيقة والمباحث النفيسة

هذا الباب كان مقصداً عالياً فسد . أو االنفراط في عقده، ،الفتوى من تطرق االضطراب إليه

وفيما يلي سأذكر طرفاً من هذه الجهود التي تشير إلى مدى احترام  ،له حضوره وهيبته بينهم

 .لخاصية الضبط وقفلهم باب االنحالل في هذا المجال

 .ضبط مراتب المفتين وما يجوز لهم في صناعة الفتوى ـ

واشترطوا في أعلى مراتب  ،باالجتهادلقد ضبط الفقهاء واألصوليون عالقة الفتوى 

ذهب كثير من األصوليين فقد  ،كما ضبط الفقهاء منهج اإلفتاء لكل مرتبة ،الفتوى االجتهاد

وأكد هذا المعنى  ،"المفتي"هو " المجتهد"، وأن "المفتي"و" المجتهد"إلى أنه ال فرق بين 

فرق بين المفتي والمجتهد، وأن المفتي فذهب  ـ رحمه هللا ـ إلى أنه ال  ،(هـ503)ابن الصالح 
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: يعبر عنه بقوله" المجتهد وصفاته وأحكامه وآدابه"فإنه عندما يتحدث عن . هو المجتهد

" المفتي المستقل وشروطه: "وقوله" القول في شروط المفتي وصفاته وأحكامه وآدابه"
  

إمامه الذي وهو المتبحر في مذهب "مجتهد الفتوى وبحث علماء أصول الفقه أحكام 

قلّده فيه، يفتي الناس بمسائله، المتمكن من ترجيح قول له على آخر إذا أطلقهما وبسطه بمحل 

 ."آخر

حسب صفته ووجوه تصرفه بالفتوى على هذا " مجتهد المذهب"كما ضبطوا أحوال 

 :النحو 

أن يكون غير مقلد إلمامه في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه في : الحالة األولى

 .إلى مذهبه( ودعا)االجتهاد والفتوى 

أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه، مستقال بتقريره بالدليل، لكن ال  :الحالة الثانية

 .يتعدى أصوله وقواعده، مع قدرته على التخريج واالستنباط

أن ال يبلغ به رتبة أئمة المذاهب أصحاب الوجوه والطرق، غير أنه : الحالة الثالثة

حافظ لمذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريره ونصرته، يصور ويجوز فقيه النفس، 

 .ويمهد ويقرر ويزيف ويرجح

أن يكون حافظا لمذهبه، ناقال وفاهما له، وفاهما لضوابطه وتخريجات : الحالة الرابعة

 .أصحابه، ويستطيع الرجوع إلى مصادر هذا المذهب

طرق الترجيح سواء  في دائرة االجتهاد  وقد أجمل األستاذ دمحم سليمان عبد هللا األشقر

أو التقليد فذكر أنه إذا تعارضت األقوال والوجوه، فليس المفتي حينئذ بالخيار يأخذ ما يشاء 

بل عليه بالترجيح حسب ما تقتضيه  ،؛ ألن هذا يتنافى مع مبدأ الضبطويترك ما يشاء،

 .مجرد الهوى أو التشهيالقواعد المعتبرة في ذلك وال يمكنه أن يبني اختياره على 
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ضبط منهج الفتوى في النوازل داخل المذهب الفقهي الواحد 
 

واجه أربابها  ،عبر مراحل التطور التي قطعتها المذاهب الفقهية بمدارسها المختلفة

ً كبيراً من النظريات واآلراء التي تقوم على االجتهاد المستقل والترجيح بين اآلراء  ،إرثا

لتخريج الفقهي  واالختيار، وبمقدار أهمية هذه الثروة ونفعها للمتفقهين داخل المذهب، وا

وضعتهم في موقف صعب تمثل في منهج التعامل مع هذا الكم الهائل من والمفتين والقضاة، 

ولقد كان المذهب المالكي أكثر  ،، وأثر ذلك في نظام الفتوى في النوازلالروايات واألقاويل

لذلك سأقتصر في البحث على بيان جهوده وخططه  ،اية بفقه النوازلالمذاهب اشتهاراً بالعن

 .لضبط الفتوى وعناية فقهائه بحسم الخالف

 :ـ عناية فقهاء المالكية بضبط الفتوى وحسم الخالف

تجلى ذلك في العناية بضبط المصطلحات التي تقوي قوالً أو رواية أو تثبت له امتيازاً 

فمنها االصطالح  ،اتصفت هذه المصطلحات بالكثرة والتنوعوقد  ،آخر كالشهرة أو عكسه

ومنها الخاص الذي يقصد به معنى معين  ،العام الذي يتفق جميع فقهاء المذهب على معناه

 .عند فقيه أو مدرسة

فقد ورث  ،والعناية بهذه المصطلحات فرضها الخالف في الروايات واألقوال

 ً ً من اآلراء واالجتهادات الفقهية التي قد تمثل  المتأخرون من علماء المالكية تراثا ضخما

فإذا قيل إنهم مالكية فإنهم مالكية في األصول، "اتجاهات متعارضة في بعض األحيان، 

ومالكية في المنهج، ولكنهم لم يكونوا مقيدين كما يقيد المستفتي مفتيه، ألنهم كانوا ينظرون 

لفروع كما يستخرج، بدليل أنهم اختلفوا عن في األدلة كما ينظر مالك، ويستخرجون منها ا

ً في مسائل كثيرة أصبحت هي قوام الدراسة الفقهية، ومع ذلك فإنهم  ً واضحا إمامهم اختالفا

فيما يرجع إلى حجية األصول التي يرجع إليها في استخراج األحكام الفرعية قد كانوا متبعين 

استقراء من سير الفقه على عهد للطريقة األصلية المنهجية التي وضعها مالك بن أنس 

وهؤالء الذين تكونوا بمالك وتخرجوا به مجتهدين . الصحابة، وعهد التابعين رضي هللا عنهم

مقيدين فكانوا أصحابه وخلفاءه وأتباعه في طريقته االجتهادية، وفي منهجه األصولي، 
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ً على مقتضى تلك األصول التي لم يخالفوا ما ً فيها والتزموها، واجتهدوا اجتهاداً تفريعيا لكا

"وإن لم يلتزموا الفتاوى الجزئية في المسائل العملية التفصيلية التي ابتدأها هو
.
 

ورغم كون هذا الخالف خالفا فرعيا إال أنه انتشر وتشعب وأخذ أبعاداً أخرى، وهو  

، لحسم هذا الخالف أو تضييقه وضبط آثاره على المذهب برمتهما حدا ببعضهم إلى السعي 

هو ما يستدعي ابتداء تصنيف األقوال والروايات ومراتبها من القوة والضعف والشهرة و

من أجل التقليل من اآلثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن االختالف عندما ال تفهم أسبابه "

والتعامل معها ومنطلقاته، ولكي ينضبط التعامل مع هذا الزخم من اآلراء وتنزيلها منازلها، 

لمذهب دون اإلحساس بالتناقض والتشكيك في قدرة الفقه المالكي على االنضباط في إطار ا

ً لتقعيد قواعد التعادل .. بضوابط االستنباط ً علميا من أجل هذا شهد تاريخ المذهب نشاطا

والترجيح والتشهير، ووضع المنظرون ميزاناً علمياً مستقى من قواعد أصول الفقه لتعرض 

تحديد قوتها العلمية وحجيتها التشريعية لتقديم بعضها على بعض عليه مختلف اآلراء بقصد 

عند التعارض، ويتمثل هذا المنهج الذي توزن به اآلراء ويفاضل بينها في تقسيم شامل لكل 

المتفق عليه، الراجح، المشهور، المساوي، : الروايات واألقوال إلى خمس مراتب وهي

" جريان العمل
 
. 

ومن أسباب العناية بهذه المصطلحات؛ التكيف مع توسع المذهب ومواجهة التحديات  

 ،التي فرضها هذا التوسع، وكيفية تعامل المفتين والقضاة والفقهاء مع هذه الثروة الضخمة 

 : وعليه فقد وجد الفقهاء أنفسهم أمام تحديين

 ضبط دالالت أقوال أئمتهم: األول 

األصوليون من ضبط دالالت النصوص الشرعية، فاحتاج وهو عمل يشبه ما قام به 

فقهاء المالكية إلى ضبط دالالت أقوال اإلمام مالك وحسم معانيها، وكذلك أقوال األئمة 

المعتمدين عندهم، فال تبقى هذه األقوال عرضة لألفهام الخاطئة، وإلى هذا المعنى يشير 

ساس المتبع في القضاء واإلفتاء أصبح هو األ المذهبوبما أن : "عالل الفاسي في قوله

وبالتالي في السلوك العام، فقد جرت في تطبيقه على النوازل واألحكام االختالفات التي 
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ً من االجتهاد حدث داخل  جرت على استنباط األحكام من أدلتها الشرعية أي أن نوعا

.." المذهب
.
  

 .والتشهير ضبط المصطلحات الخاصة بالتصحيح والتضعيف والترجيح: الثاني

إن ضبط معاني هذه المراتب استدعاه ما استقر من ضرورة االقتصار في القضاء 

والفتوى على الراجح أو المشهور، أو بما جرى به العمل، وقد كان أهل األندلس ممن تزعم 

ذلك مبكراً، إذ كانوا يشترطون في تولية القضاء الحكم بقول ابن القاسم ال يخرجون عنه وهو 

عندهمالمشهور 
 .
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 الجزائريالمرجعية الدينية في السياق الوطني  :المحور الرابع

 

فإن المراد بالمرجعية الدينية  ،من خالل معنى المرجعية في ضوء السياقات المتقدمة

 اتبناهيشمل تلك المبادئ والمصادر واالختيارات الدينية التي  ،يئرفي السياق الوطني الجزا

كما  ،وجعلوها مرجعا لهم في فهم الدين وتطبيقه ،ريون في العقيدة والفقه والسلوكئالجزا

والتي يرجعون إليها في  ،والمؤسسات المختصة في الموضوع الدينين العلماء  : تشمل

 :الحصول على الخدمة الدينية خاصة منها الفتوى فهي تشمل من ضمن ما تشمل

  .وهو الدين الرسمي للدولة الجزائرية ،ـ اإلسالم كدين ومعتقد 0

 .نتهجه المسلمون في مختلف الفنون والعلوما ب ـ ما

رية في مجال العقيدة والفقه والتربية السلوكية والفقه المالكي ورواية ئج ـ االختيارات الجزا

 .ورش والتصوف والمذهب اإلباضي

ممثلة في وزارة الشؤون الدينية الجزاءرية وما يتفرع عنها رية ئد ـ المؤسسة الدينية الجزا

ومعرفة الحكم  ،في الفتوى للجزائريينباعتبارها مرجعا  ،من هيءات علمية ذات صلة

من مرجعيات  امستفادا أو مقتبسكان و خيار يأتي من قبلها حتى وإن أالشرعي فكل رأي 

 .ةأخرى فإنه يدخل ضمن المرجعية الدينية الوطني

 :المرجعية الدينية في السياق التاريخي الجزائريـ 

والمرجعية  ،ريين مع األديانئيعرف قصة الجزا ،ر الدينيءمن يدرس تاريخ الجزا

إن الشعب  ،لها واالختيارات التي انتصروا تاريخيا ،الدينية النهائية التي وقفوا عليها

عرف الوثنية في العهد  ،ري عاش أجواء اإليمان وعرف تأثيرات العقائد منذ القديمئالجزا

وخبر  ،وعرف المسيحية في عهد االحتالل الروماني والوندالي والبزنطي ،الفنيقي والنوميدي

بل كانت مختلفة ومتباينة كما  ،د لم تكن واحدةئلكن عالقته مع هذه األديان والعقا ،اإلسالم

ولم يجد راحته  ،فقد اتسمت يالقلق والتوتر والرفض مع الوثنية والمسيحية ،تاريخيشهد ال
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كدت الدراسات أوقد  ،الل اإلسالمضوأشواقه وتطلعاته كشعب ولم يعشق الحرية إال في 

ه ئنه كان أسرع الشعوب العتناق عقيدته واالندماج في فضاأالتاريخية الموضوعية النزيهة 

لما لمس فيه من دعوة للحرية والحرص على كرامة اإلنسان ونشر قيم  ،الثقافي والحضاري

ه من إخالص للفكرة وتعال ئولما رأى في الفاتحين من أبنا ،الحق والعدل والتسامح بين الناس

هذه الحقيقة سعت المدرسة التاريخية  .عن الدنيا وسعي في تقديم العون والنفع لهم

 مليئةل جهدها إلى التشويش عليها من خالل اعتماد نظرة االستعمارية وال سيما الفرنسية بك

واتهمت  ،فقد قللت من شأن ثوراتهم ،بالروح العدائية عن الفتوحات اإلسالمية لبالد المغرب

قادة الفتح اإلسالمي أمثال عقبة بن نافع الفهري رضي هللا عنه باستعمال القوة والعنف 

ترويج هذه المغالطات إلى تأخر بباب التي سمحت وتعود األس ،واإلبادة الجماعية وغيرها

الكتابات التاريخية والعربية عن فترة الفتح اإلسالمي لبالد المغرب مما فتح منافذ للخصوم 

والحقيقة أن  ،نسجام والتالحم بين العرب واألمازيغ والتفريق بينهمإلثارتها بغرض خلخلة اال

تحتاج إلى جهد لتبيان زيفها  فتح اإلسالمي الهذه المغالطات التي روجها االستعمار عن ال

 .وتفاهتها

في ظل اإلسالم والذي يتجاوز  وخالل العمر المديد الذي قضاه الشعب الجزائري 

التي ظهرت  أربعة عشر قرنا من الزمن عرف كل أنواع المذاهب والتيارات الفكرية والدينية

وبعد هذه المعرفة الطويلة تم تشكل االختيار العقدي والمذهبي الفقهي  ،في التاريخ اإلسالمي

بطريقة منسجمة مع السنن التاريخية في استقرار مذهب معين في رقعة جغرافية معينة لفترة 

والتي من أهمها التجانس التام بين طبيعة المذهب وطبيعة األجناس البشرية التي  ،طويلة

 .و ذاكسارت في رحاب هذا المذهب أ

 االختيار العقدي  لكشـ ت أ

إلسالمي من المذاهب والتيارات العقدية التي عرفها المغرب العربي  من بين العديد

 في وارتبط بها وخاض ،اختار الشعب الجزاىري في عمومه عقيدة أهل السنة والجماعة

ثم  ،المخالفة من المعتزلة والمرجئة والشيعة وغيرهااالت ضد الفرق ضسبيلها مجادالت  ون

انتصر لخيار محدد داخل العقيدة السنية هو الخيار العقدي األشعري الذي دعا إليه ابن 
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بعد رجوعه من رحلته العلمية إلى المشرق وعلى أساسه أقام دولة كبيرة هي دولة  تومرت

ظهر له بعد رجوعه من رحلته  ذإ ،الموحدين وخدمه وعمل على نشره في بالد المغرب

ن السلطة المرابطية الحاكمة أورأى  ، بالمغرب لم يفهم كما ينبغيأن اإلسالم العلمية للمشرق 

نه من الضروري إحداث أغرقت أهله في التجسيم والضالل وهو ما جعله يعتقد أأنذاك قد 

بي الحسن تباع أأضوء الفكر العقدي الجديد الذي حمله عن  علىتصحيح في الوضع 

ه في الكتب والمؤلفات ولكن عن طريق تحويل هذه األراء إلى ئاألشعري ليس بتقرير أرا

ومن ذلك التاريخ أي من أيام دولة الموحدين وأهل المغرب في عمومهم على  ،تصور وسلوك

 .عقيدة أبي الحسن األشعري لم يحيدوا عنها

الذي جعل العقيدة األشعرية تنتشر ولعل السؤال الكبير الذي اختلف حوله الناس هو ما  

والنتيجة مجموعة من  ،بين أهل المغرب وما الذي جعلهم يتمسكون بها طول هذا الزمن

ذلك تم عن طريق الجبر واإلكراه من بن  إلى أنالتأويالت والتفسيرات منها من يرجح 

ا دور في ذلك ن المنطق يقول إن القوة وإن كان لهأغير  ،وليس عن طريق االختيار ،تومرت

جيال كثيرة ولقرون متطاولة تلتزم بمذهب معين بل ال بد أنها وحدها ليست كافية لجعل أإال 

تتساوق مع خرى ومزايا وفرها هذا المذهب للناس أن هناك اختيارا وقبوال أملته أسباب أ

 .من أوصافجبلوا عليه  عهم ومائوتتناسب مع طبا ،عاداتهم وأعرافهم

 :األسبابتلك ومن  

رق حيث أخذوا عنه علم شهم األشاعرة في المئـ اتصال المالكيين المغاربة بنظرا 0 

 .أبي الحسن األشعري ومذهبه في العقيدة ثم عادوا مبشرين به بين أهل المغرب

إذ جعل منه ابن  ،ـ تبني الدولة الموحدية للمذهب األشعري مذهبا رسميا للدولة 2 

 .وعمل على خدمته ونشره بين الناس ،م عليه أركان الدولةتومرت األساس الذي أقا

حيث تالشت أمام مذهب الوحدة السياسية التي وفرها هذا المذهب ألهل المنطقة  ـ 3 

 ،د في كل أرض المغربئأبي الحسن األشعري كل المذاهب وأصبح هو المذهب العقدي السا

 .الدولة الموحديةوفر ألهل المغرب الوحدة واالستقرار في ظل  وهو ما
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البعد عن بؤر التوتر الذب جعل أرض المغرب  ،ـ االنفصال عن الخالفة العباسية 0 

 .تعيش فاستقاللبة وتتفادى الكثير من التوترات والقالقل التي يعرفها الشرق اإلسالمي

ق االستدالل التي تمكن من ئـ مزاوجته بين الفكر والسياسة وتوفيره مناهج وطرا 6 

 بها المغرب اإلسالمي أنذاك  جة الفرق المختلفة التي كان يعمقارع

 :المذهب األشعري في بالد المغرب من أمثال ماءـ النشاط العلمي الذي قام به عل 5 

شعرية والمبشر األكبر يها في بالد المغرب ه ـ حامل لواء اال 013ـ أبو بكر الباقالني ت 

 .الذي يتميز بجمعه بين األشعرية في األصول والمالكية في الفروع

 هـ  تلميذ الباقالني أبو بكر عبد هللا القرشي القيرواني 031ـ أبو عمران الفاسي ت 

 ."اعتقاد الموحدين " ـ عبد الجليل الديباجي القيرواني ابن فورك صاحب كتاب 

 .أبو حسن القابسيـ 

 ،ـ أبو المعالي الجويني له الكثير من الكتب في العقاءد منها البيان في الكالم عن القرآن

 .ورسالة في البيان عن حقبقة اإليمان

 .كان له دور كبير في نشر المذهب األشعري ،ـ أبو بكر ابن العربي

ال ريب إسهام في نشر المذهب وفالنشاط العلمي الذي قام به هؤالء وغيرهم كان له 

ن الباحثين اليقفون عنه كثيرا بمناسبة حديثهم عن انتشار أاألشعري ببالد المغرب رغم 

المذهب ببالد المغرب وأكثر من ذلك هناك من أثار منهم مثل المبروك المنصوري إشكالية 

لى غياب بيئة إ قلة انتاج المغاربة في الفكر العقدي على ضوء المقالة األشعرية مرجعا ذلك

وهذا ناتج عن ضعف األطراف المخالفة لألشاعرة من جهة وإلى غياب  ،معرفية تسمح بذلك

 .المحضن التربوي الذي وجد في المشرق المتمثل في الفكر اليوناني والفارسي

واء كانت هذه األطروحة صحيحة أم غير صحيحة فال يمكن سومهما كان األمر  

في أي محاولة لتفسير ظاهرة انتشار المذهب األشعري في بالد  إسقاط دور العامل العلمي

والحقيقة أنه لكل عامل من العوامل التي ذكرنا نصيب في انتشار المذهب األشعري  ،المغرب



29 
 

فهي تمثل مجموعة عناصر متظافرة لها بنية مترابطة فاعلية كل عنصر فيها  ،ببالد المغرب

 .العناصر على بعضها األخر بقدر فاعلية غيره دون نفي أهمية بعض

 تشكل االختيار الفقهي ب ـ 

ري كغيره من أهل المغرب في اختيار ئلم يتردد الشعب الجزافي الجانب الفقهي 

المذهب المالكي منذ اللحظة األولى لدخوله المغرب على يد المرابطين أو على يد ابن زياد 

بعد عودته من الرحلة العلمية  .هـ083التونسي دارا واستقرارا الطرابلسي مولدا ونشأة ت 

 إلى الحجاز أين تتلمذ على يد اإلمام مالك كما يرجح دمحم بن حين الشرحبيل استنادا هالتي قادت

 .اتبسإلى عدة ظروف ومال

 نوراءها من بالد المغرب كما كا المذهب الحنفي هو الغالب في إفريقيا وماكان فقد  

لي بن زياد وابن الشرس وابن رشد وأسد ين الفرات دخل عأن يقول القاضي عياض إلى 

 والتجذروعرف الذيوع واالنتشار  ،وغيرهم بمذهب مالك فأخذ به الكثير من الناس

هـ الذي خدمه خدمة جليلة من خالل مبادرته 201واالستقرار إلى اليوم في عهد سحنون ت 

ه يفوأهم إنجاز هو تأل ،يةئإلى فض حلق المخالفين واتخاذه مصدرا وقانونا لألحكام القضا

 .للمدونة الكبرى التي كان لها صدى واسع بين الناس

بل كانت  ،شواكعني أن مسيرته كانت مفروشة بالورود خالية من األيغير أن هذا ال 

كما عاش  ،نكسار وعاش فيه اإلنصاف واإلكراممسيرة صعبة عرف فيها االنتصار واال

تبعا لعالقة المد والجزر التي ،رى تعلو تارة تنتكس أخ وكانت رايته ،تهادضاإل الظلم و

ولمواقف حكام الدويالت التي عرفها المغرب  ،ن المذاهب من جهةمعاشها مع غيره 

 .اإلسالمي في تاريخه من جهة أخرى

فقد عاش الحصار والتضييق بمجرد دخوله أرض المغرب على يد أمراء الدولة  

الحنفي وحاولت تغليبه عليه وعاش الظروف نفسها في عهد األغلبية التي انتصرت للمذهب 

الدولة العبيدية الشعية التي استولت على حكم إفريقيا واضطهدت رجال المذهب المالكي 
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ونكلت بهم وعرف الحال نفسه في عهد الدولة الزيرية خاصة في عهد األمير المعز بن 

 .ومر بالوضع نفسه في هد دولة الموحدين ،باديس

فإنه كان يخرج  ،في العديد من المراحل والفترات رغم هذه المضابقات التي لقيها لكن 

ه في المقام األول الذين أظهروا بسالة كبيرة في التمسك ئوبفضل مقاومة علما ،منتصرا قويا

به والدفاع عنه في مواجهة خصومه من جهة وبفضل الخدمة والرعاية التي وجدهما عند 

 .ي مراحل وفترات أخرى من التاريخ من جهة أخرى حكام وأمراء أخرين ف

 ،لقد خدمته دولة األدارسة  لما قامت بالمغرب فعملت على توطيد أركانه وتشييد ينيانه 

ففي عهدها هيمن المذهب المالكي على الحياة العلمية  ،وبوأته الدولة المرابطية مكان الريادة

الفصل في األمور وكانت لهم مراكز علمية  وتنفد فقهاؤه غلى الحكم حتى صارت لهم كلمة

 .كبيرة مثل تلمسان التي كانت دارا كبيرة للعلماء والمحدثين وحملة الرأي على مذهب مالك

 ،نية بالمغربيالمر :ولما سقطت دولة الموحدين وانقسم المغرب إلى دويالت ثالث 

ثم  ،يعد ينازعه أي مذهب خال له الجو ولم ،رئوالزيانية في الجزا ،والحفصية في تونس

ية التي ئرواصل طريقه نحو المجد والرسوخ واالستقرار في عهد الدولة الزيانية الجزا

احتظنته عند قبامها وراعت علماؤه وفقهاؤه واستثمرتهم في تقوية الدولة والمحافظة عليها 

 .الدولةراكهم في الحكم والقرار وتكليفهم باإلشراف على جهاز القضاء في شمن خالل إ

ويمكن القول أنه من ذلك التاريخ انتهت كل التقلبات بالنسبة للمذهب المالكي  

يد ى عرفه عل الذيانتهى الصراع والتنافس المذهبي وانتهى االضتهاد السياسي  ،رئبالجزا

وبدأت عالقة جديد بين المذهب المالكي  ،التي عرفتها بالد المغربأنظمة بعض الدويالت 

يزال  والتفاعل اإليجابي الذي أثمر وال ،يئهي عالقة السيادة واالستقرار النها يينئروالجزا

سالمية إلا ئالتدين والعلم والعمل واإليمان والسالم والتسامح والوحدة وكل القيم والمباد

فإن  ،ستعمار التي عرفتها الجزائرورغم الظروف والتقلبات وموجات اال ،واإلنسانية الرفيعة

 .ة لم تزداد إال قوة وصالبةهذه العالق

 :ورغم أن المذهب المالكي مر بمرحلتين بارزتين في العالم اإلسالمي وهما 
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مرحلةةة التطةةور بمعنةةاه الشةةامل لمراحةةل التفريةةع، والتطبيةةق،  :المرحلةةة األولةةى 

والتةةرجيح، وتبةةدأ هةةذه المرحلةةة تقريبةةاً ببدايةةة القةةرن الرابةةع الهجةةري، وتتسةةم بظهةةور نوابةةغ 

المالكية الذين فرعوا وطبقوا ورجحوا وشهروا، وتنتهي بنهاية القرن السادس الهجري وبدايةة 

رابع أربعة اعتمدهم خليةل ابةن اسةحاق مؤلةف ( هـ 505ت )القرن السابع، أو بوفاة ابن شاس 

 .أشهر مختصر في الفقه المالكي

مرحلة االستقرار التي تواكب بداية القرن السةابع الهجةري تقريبةاً، أو  :المرحلة الثانية

بظهةةور مختصةةر ابةةن الحاجةةب الفرعةةي المعةةروف بجةةامع األمهةةات، وتسةةتمر إلةةى عصةةرنا 

روح والمختصةةةرات والحواشةةةي والتعلةةةيالت حيةةةث الحاضةةةر، وعرفةةةت هةةةذه المرحلةةةة بالشةةة

 .تمركزت جهود فقهاء المذهب على هذه األنواع من التصنيف

 .فخالل هاتين المرحلتين كان لفقهاء الجزائر أثر في خدمته والدفاع عنه

وهذه المصطلحات تدل فيما تدل عليه على جهود فقهةاء المالكيةة فةي تعقةب متغيةرات 

قى الفقيه المالكي مقتصراً على المسائل النظرية في مباحثةه الفقهيةة بةل الواقع اإلنساني، فال يب

ينزل إلى واقع الناس، وهو بداهة واقع متجدد يتسم بكثرة األحةداث وتعاقبهةا وتراكمهةا وتتةابع 

المسةةتجدات وتةةداخلها وعةةدم تنةةاهي األقضةةية والمسةةائل ومةةا ينةةزل بالنةةاس مةةن شةةؤون مختلفةةة 

ى المنقولة واألحكام الجاهزة بصورة مرضةية ووافيةة وإنمةا تحتةاج كثيرة ال تجيب عنها الفتاو

إلةةى التةةأطير الشةةرعي المتواصةةل، وهةةو مةةا قةةام بةةه فقهةةاء المالكيةةة فةةي فةةروع النةةوازل الفقهيةةة 

الكثيرة والتي تقوم على منطق تشريعي واضح أساسه اإليمان باهلل وبشريعته الخاتمة، وغايتةه 

الةةدين والةةنفس والعقةةل )ي قةةام عليهةةا التشةةريع اإلسةةالمي المحافظةةة علةةى الكليةةات الخمةةس التةة

في الواقع االجتماعي واالقتصةادي والسياسةي والثقةافي والةديني فةي أي حقبةة ( والنسل والمال

 .من حقب الدولة اإلسالمية

ولتوضيح أهمية النوازل في هذا الميدان تكفي إطاللة سريعة علةى فهةرس اإلشةارات 

عيةةار المعةةرب حيةث تمةةت اإلشةةارة فيةةه إلةى حةةوالي ثالثمائةةة قضةةية التاريخيةة واالجتماعيةةة للم

اجتماعية وتاريخية، كما نجةد اإلشةارات المتعةددة لةبعض األمةاكن واألحيةاء بالمةدن وتحديةدها 

.. الجغرافةةةي، وكةةةذا بعةةةض األعةةةراف والتقاليةةةد التةةةي عرفهةةةا المجتمةةةع المغربةةةي واألندلسةةةي
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الحلةول اآلنيةة للمشةكالت االجتماعيةة المعروفةة  والحاصل أن فقهاء المالكية تمكنةوا مةن تقةديم

بكثةةرة التغيةةر، والفضةةل فةةي ذلةةك يعةةود إلةةى خصوصةةية المدرسةةة المالكيةةة خاصةةة فةةي الغةةرب 

( م196/ هةـ091ت )انتشةر مةذهب مالةك بةن أنةس رحمةه هللا اإلسالمي أصوال ً وفروعةاً، فقةد 

أواخر القةرن الثةاني وأوائةل في الغرب اإلسالمي، ومنذ استقرار هذا المذهب في هذه المنطقة 

القرن الثالث حافظ عليه أهل هذه األصقاع وتبنوه رغم التباين الشديد بةين أحةوال تلةك البيئةات 

فةي ( م110/هةـ061ت )ورغم أنه كان مواكبا لمذهبين آخرين هما مةذهب األوزاعةي الشةامي 

األقصةى فةي فةي إفريقيةة والمغةرب ( م151/هةـ061ت )األندلس ومةذهب أبةي حنيفةة النعمةان 

ومما يذهب إليه عةدد مةن البةاحثين أن غلبةة هةذا المةذهب إنمةا يرجةع العتبةارات . أطوار أولى

ةر وحةده غلبةة هةذا المةذهب . سياسية لكةن هةذا العنصةر السياسةي علةى أهميتةه ال يمكةن أن يفّسِ

 . على الغرب اإلسالمي

الحاته ولذلك كان من الطبيعي أن تكثر نوازل المذهب المالكي وأن تكثر اصط

-المتعلقة بخصوص الوقائع مما يؤكد على صفة الواقعية في هذا المذهب، وهي تختلف 

 ً فكانت األحداث . عن االفتراضات النظرية التي طالما شعبت الفقه وضخمته وعقدته -أساسا

مصطبغة بالصبغة الواقعية  -التي عاشها الناس في الجناح الغربي من العالم اإلسالمي 

  ستنباطاَمدعاة إلى اجتهاد الفقهاء اصطالحاً وا -رة بالمؤثرات الوقتية المحلية، ومتأث

والحقيقة أنه ال نكون مبالغين إذا قلنا بأن الجزائر كانت خالل كل مراحل التاريخ 

فقد اختاره شعبها ودافع عنه وخدمه بكل جهد تشهد  ،سالمي وطنا للمذهب المالكي بامتيازإلا

العلمية العامرة والزاهرة التي عرفها المذهب المالكي في الجزائر، لذلك الحواضر والمدارس 

 :نذكر منها

  :ـ مدرسة بجاية

تلك المدرسة التي  ،فمن أكبر مدارس الفقه المالكي التي ظهرت في بالد المغرب

رية ئهذه المدينة الجزا ،اشتهرت عند العلماء والمؤرخين بمدرسة بجاية نسبة لمدينة بجاية

والتي  ،يد الناصر بن عناس في منتصف القرن الخامس الهجريى اها المسلمون علالتي بن
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جعلها مصنعا إلنتاج العلم والمعرفة ومركز جذب  ،بلغت شأوا بعيدا في العمران والحضارة

 .واستقطاب للعلماء  وطلبة العلم من الشرق والغرب كما يصفها المؤرخون

 :مدرسة تلمسانـ 

كانت إحدى أكبر المدن والحواضر العلمية في تاريخ المغرب  بمدينة تلمسان التي

ريون كذلك مدرسة كبيرة للفقه المالكي ئأقام الجزا ،اإلسالمي عموما والجزائر خصوصا

ر ئر كبير على حركة التعليم واإلصالح في الجزاثتميزت بالثراء والخصوبة وكان لها أ

 .بة العلم من كل مكانوشكلت عمل جذب واستقطاب للعلماء وطل ،والمغرب

 :مدرسة تواتـ 

يون للمذهب المالكي في الجزائر التي عرفتها ئرالتي أقامها الجزا سمن أكبر المدار

فهذه  ،والتي أصبحت تسمى باسمها إي مدرسة توات ،ري الكبيرئمنطقة توات بالجنوب الجزا

وعموم بالد المغرب وإفريقبا المدرسة ذات مكانة كبيرة في التاريخ الثقافي والديني للجزائر 

 .منها خدمة المذهب المالكي والتي ،وار المحورية التي لعبتهادنظرا لأل
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 المرجعية بين الثبات والتغير :المحور الخامس

 

 األمنواعتبارها الركن األساس في تحقيق  ،كد أهمية ضبط المرجعية الدينيةأبعد ت

يأتي الحديث عن ماهو ثابت  ،الفكري كاستراتجية بعيدة المدى لحماية خصوصيات الشعوب

يأخذ بعض ووبين ما يتأثر بالمستجدات وسياق العصر  ،يمكن أن يتغير في المرجعية ال

فالحديث عن المرجعية يثير الكثير  ،والتمييز بينهما على قدر كبير من األهمية ،المراجعات

وبين بعض القيم والمفاهيم والنظم التي تعد  ،عن حدود عالقة ضبط المرجعيةلة ئمن األس

مثل عالقة المرجعية بالتطور  ،محددات رئيسة للمجتمعات الحديثة والمدنيات المعاصرة

على مختلف المذاهب اإلسالمية والعلوم والمعارف اإلنسانية وعالقتها بالحرية  واالنفتاح

وجدوى الدفاع عن المرجعية في عصر العولمة وغيرها  ،لدولةوحقوق اإلنسان وعالقتها با

 :من التساؤالت وفيما يلي بيان ذلك

 ـ عالقة المرجعية بالتطور واالنفتاح 

 ،قابلة للمراجعة نها معادالت مغلقة غيرأإن التأكيد على الخيارات المرجعية اليعني 

االختيارات ماهي إال األطر والمعالم بل إن هذه  ،وأنها تختزل كل تاريخنا الديني والثقافي

ما أ ،ري عملية الفهم والتطبيق للدين والتاريخئالجزا المجتمعالكبرى التي باشر من خاللها 

نتجه العقل الجزائري من أفهو يتمثل في كل ما  ،سع من هذهأوتاريخنا الديني والثقافي فهو 

مح تفاعله مع النصوص وغيرها من مالدب أتاريخه الطويل من حكمة ومعرفة وفن و

 :ال بد من التأكيد على مايلي وعليه  ،الشرعية من الكتاب والسنة

تقبل االنفتاح  إن هذه االختيارات ليست دائرة مغلقة متقوقعة على نفسها محتكرة للحقيقة ال ـ 

نها كانت متفتحة ومتفاعلة مع غيرها من المدارس أخذا وعطاء أفتاريخها يؤكد  ،والتطور

 .ا وقبوال ورد

ن هذه االختيارات المرجعية متفتحة على اإلثراء أـ الذي قرره أهل العلم وانظر هو 

وفيها متغيرات تتعلق  ،تتعلق بالماهية واألصول الكبرى تفهي تتضمن ثواب ،واإلضافة
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وذلك  ،والحال وتطور المعارف واألعراف ل والتفاصيل التي تخضع للزمان والمكانئبالمسا

 .دعوات اإلصالح الفقهي التي كانت مستمرة عبر التاريخ من خالل

ل المذهب مسيرة ئم والمستمر لمسائر الدايـ من الشواهد على حرص المالكية على التطو

 .في التطور والتالقح مع المذاهب األخرى يالمذهب المالك

 ـ عالقة المرجعية بالحرية 

حديث عن المرجعية يثير حفيظة فال ،يتساءل الكثير عن عالقة المرجعية بالحرية

رض مع ضمان الحريات افهل الحديث عن ظبط المرجعية وخياراتها يتع ،حراس الليبرالية

وعليه  ،تي في هذا اإلطار التساؤل عن حقوق األقلياتأكما ي ،الشخصية في المعتقد والفكر

 :نسجل ما يلي

المجتمع في بوتقة واحدة تلغي يعني صهر جميع أطياف  ـ ضبط المرجعية الدينية ال

وهذا  ،خصوصيات هذه األطياف التي يتشكل من مجموعها النسيج الثقافي للمجتمع

فعل واختيار حر خال من أي مؤثر خارجي  :اليتعارض مع المفهوم الفعلي للحرية باعتبارها

الفعل أو ثم ممارسة هذا  ،أو غيرهاأو االستغالل أو اإلغراء  يحمل معنى الضغط واإلكراه

 .االختيار في إطار منضبط ومسؤول ال يصادم أو يصادر غيره من الخيارات

كما يؤكد وبث روح الفرقة والفتنة اسعة للعبث بمصير الشعوب و ةـ إن الحرية كانت بواب

لحماية السلم واالستقرار والتنمية  األمانوحماية المرجعية كانت هي صمام  ،ذلك التاريخ

 اك عدة شواهذ لذلك واألمن القومي وهن

فأعمال التبشير والتنصير كان لها الدور المؤثر في انفصال تيمور الشرقية عن الدولة  

وهو الذي أدخل  ،في هو الذي قسم السودان نصفينئواللعب على التناقض الطا ،األم أندونسيا

م ويسهم وهو العامل الذي أسه ،فية أتت على األخضر واليابسئلبنان قبل ذلك في حرب طا

  .ة في إفريقيارةفي تأجيج الصراع في سوريا والعراق وأفغنستان والهند وباكستان ودول كثي


