الفقيه احممد العثامين والثقافة األمازيغية
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د .سعد الدين العثامين

األستاذ احممد (بتسكني مجيع احلروف) بن عبد اهلل العثامين من رجال العلم والثقافة
والوطنية يف املغرب ،ويف سوس عىل وجه اخلصوص ،خمرضم عاش يف مرحلتي احلامية
واالستقالل .وكانت له إسهامات متنوعة يف العلوم الرشعية والفتوى ،ويف تاريخ منطقة
سوس والثقافة األمازيغية ،وغريها .وكان يف كل ذلك ينطلق من التشبع بالقيم اإلسالمية
واألصالة املغربية والثوابت الوطنية.
وقد غلب عليه وصف الفقه مقابل غلبة وصف الشعر عىل شقيقه األكرب حممد،
فاشتهر هو بالعثامين الفقيه مقابل اشتهار أخيه بالعثامين الشاعر أو األديب.2

 -1عرض ألقي في ندوة تكريمية نظمها المجلس العلمي المحلي بعمالة انزكان أيت ملول يوم  24نونبر 2012م.
 - 2وبسبب تشابه اسميهما تنسب أحيانا أعمال أحدهما أو إنجازاته لآلخر دون تحقيق أو تثبت.

أوال  -نشأة أمازيغية
ولد األستاذ العثامين ونشأ يف بيئة أمازيغية قحة بقرية "أسكاور" يف منطقة "أملن"
بتافراوت يف إقليم تزنيت .وهي بيئة تشكل فيها األمازيغية بلهجة تاشلحيت لغة األم ولغة
الطفولة ولغة التخاطب اليومي ،ولسانا محيميا للتواصل والتفاهم يف املجتمع .لذلك اكتسب
فيها فصاحة يف النطق والكتابة.
وكان بوصفه أمازيغيا أبا عن جد ،غيورا عىل األمازيغية ،وكانت األمازيغية – عىل
غرار أبناء األرس األمازيغية التي مل تغادر مناطقها األصلية  -لغة ختاطبه اليومي داخل
األرسة ومع األصدقاء واملتعاملني إال إذا كان هلالء ال يتكلمون هبا .وكانت والدته السيدة
عائشة معروفة بالصالح والتدين ،تدرس النساء يف املنطقة معاين القرآن ومبادئ الدين
باألمازيغية ،وذلك عىل الرغم من أهنا مل تكن تعرف اللغة العربية ومل تكن تستطيع التخاطب
هبا .وكانت أهدتني شخصيا قبل وفاهتا بستة أشهر نسخة من كتاب "احلوض" الذي هو
ترمجة خمترص الشيخ خليل نظام إىل األمازيغية ،ملحمد بن ع ي اوهوزا ي املعروف بأكبيل (ت
1162هـ) .3كام أهدتني كتيبات أخرى تتضمن أذكارا وصلوات عىل النبي صىل اهلل عليه
وسلم باألمازيغية الراجح أهنا كتبت بخط والد األستاذ العثامين العالمة عبد اهلل بن حممد
العثامين.4
وقد استغرب أحد علامء سوس الذين يزورونه كثريا كونه خياطب أبناءه باألمازيغية،
فعاب عليه ذلك عىل أساس أن التخاطب جيب أن يكون باللغة العربية التي هي لغة القرآن،

3

4

 -طبع الجزء األول منه بعد ذلك بسنوات ،بعناية السيد المرحوم عبد اهلل بن محمد الرحماني في سنة 1977/1397

 -انظر ترجمته في :المعسول ( )158/17ومعلمة المغرب ،مادة العثماني (عبد اهلل).

فأجابه الفقيه العثامين قائال" :أخاطبهم بتاشلحيت حتى يتعلموا ما خياطبون به جدهتم ،أما
العربية فسيتعلموهنا يف املدرسة ويف بالتخاطب مع أقراهنم".

ثانيا – اهتامم واعتزاز مبكرين باألمازيغية
من املفهوم إذن أن يكون األستاذ العثامين دائم التشوق إىل اإلسهام يف النهوض
باألمازيغية وبثقافتها ،ويف معاجلة ظواهر التفريط فيها وهتميش أبنائها.
ومنذ  ،1970السنة التي أتم فيها كتابة رسالته بدار احلديث احلسنية يف موضوع:
"ألواح جزولة والترشيع اإلسالمي" ،وقف العثامين عند قضايا عدة مرتبطة باألمازيغية ،مل
هتتم هبا احلركة الثقافية األمازيغية إال بعد ذلك بفرتة .ومن ذلك إشاراته إىل ما ي ي:
 أن األمازيغية لغة ككل اللغات ،إذ كان يعتربها فعال لغة ذات ملهالت كبرية ومليستعمل قط يف احلديث عنها لفظ "وهجة" .فهي – كام يقول " -تتمتع بام تتمتع به لغات
أخرى غريها من القواعد ،واآلداب ،واحلكم ،واألمثال ،والفصاحة ،والبالغة ،واإلجياز،
واإلطناب ،واملساواة ،والتورية ،وما إىل ذلك" .واألدب األمازيغي "الشلحي" يستحق
الدرس واالهتامم كسائر اآلداب .غري أن غالبه شفوي غري مدون" ،يتناقله الرواة بطريق
احلفظ ،فليس ما بقي اآلن إال نقطة من بحر قد ضاع الكثري منه وفقد مع مرور الزمان،
وبسبب قلة االعتناء بالتدوين" .ولذلك فإن القليل منه هو املعروف واملتاح للباحثني.
 أن لألمازيغية يف سوس استعامال واسعا ،ليس فقط يف البيوت ولكن أيضا يفاملجامع وامللسسات " :كام أن التخاطب يف املنزل وغريه ،والدراسة والرتبية يف املدارس
وغريها ،واخلطب احلامسية وغريها ،هبا تكون" .وعندما حتدث عن أن خطبتي اجلمعة
واألعي اد تكونان غالبا باللغة العربية ،دافع عن الرأي الفقهي القائل بجواز إلقائهام بغري
العربية قائال" :ويف بعض األحيان تلقى خطبتا اجلمعة بالشلحة ،وال عيب يف ذلك ،فقد

أجاز اخلطبة بغري العربية أبو حنيفة واإلمامان أبو يوسف وحممد بن احلسن صاحباه".
واستدل يف ذلك – نقال عن الشيخ حممد الطالب – بكون "املقصود من اخلطبة هو الوعظ
واإلنذار ،ال التعبد باللفظ العريب" .وحكى كون املهدي ابن تومرت سهل عىل الناس إدراك
مقاصد الرشيعة بام كتبه وهم من التآليف باللسان األمازيغي ،وكثريا ما كانت اخلطب تلقى يف
عهده من أعىل منابر اجلوامع "بلغة القوم الشلحية" .كام حكى أن املوحدين ال يقدمون
للخطابة وال لإلمامة إال من حيفظ قصيدته يف التوحيد باألمازيغية.
 أن التدوين والتأليف باألمازيغية شمال فنونا عدة" :واللغة الشلحية قد دونت هبامجيع العلوم والفنون املتداولة يف ذلك الصقع من فقه ،ومواريث ،وحساب ،وتوحيد ،ونحو،
ومواعظ ،وأمداح وما إىل ذلك مما يسهل أن حيصل عليه الباحث متى أتى البيوت من أبواهبا
" .وكان علامء سوس هيتمون بالتأليف باألمازيغية ،ويتنافسون يف ذلك" ،يتبارون إىل قصب
السبق يف التأليف باللغتني ،ويتفاخرون باالستطاعة عىل اإلبالغ واإلفهام بالوسيلتني" .وركز
األستاذ العثامين عىل ذلك التشبث الوجداين واالعتزاز العميق ألولئك العلامء بأمازيغيتهم
وسعادهتم للخطابة والتأليف هبا .يقول" :وال تالحظ السعادة آنذاك إال لدى من تسلح
بسالحني ،وال يفرتع ذروة املجد من نقص حظه يف القدرة عىل التسلق يف املصعدين ،وال
تزف املعا ي إال ملن خاطبها وسابقها يف امليدانني؛ وإن املطلع عىل اخلزائن اخلاصة بسوس،
واستمع إىل الناس رجاال ونساء يف الندوات ويف السهرات يف املساجد والزوايا حيث يدرس
الدين هبذه اللغة وحيث تلقى املواعظ هبا ،ليندهش مشدوها ،ويبقى فوه منفغرا ملا يرى
ويسمع ،ملا يط لع عليه من الكتب النادرة املللفة من كل صنف باللسانني" .وأعطى لذلك
مثال البيتني املشهورين للعالمة أيب زيد عبد الرمحن بن عبد اهلل اجلشتيمي ،صاحب "العمل
السويس" يقول فيهام:

احلمــد هلل الـــــذي قد سخرا

لــي النظامني وال مفتخرا

أنظم طورا باللســان العريب

وتارة باألعجمي األعذب

ومن األمثلة عىل ذلك أيضا أن العامل األصو ي األستاذ حممد بن ع ي بن سعيد
اليعقويب قال يف "إجازته الكربى"" :يف كل مللف منظوما ومنثورا عربيا وعجميا ،كل ذلك
برشطه املقرر عند أهل األثر".
ويف تلك اإلشارات دليل عىل أن إسهامات أولئك العلامء باللغة العربية مل تكن بتاتا
عىل حساب لغتهم األم األمازيغية  ،وأن األستاذ العثامين كان يعترب االهتامم باألمازيغية لغة
وثقافة واجبا هبدف ضامن تطورها.
 أن حروف تيفيناغ حروف أمازيغية كتبت هبا اللغة األمازيغية قديام ،وال يزالالطوارق يستعملوهنا إىل اليوم ،يقول" :وللغة الرببرية حروف خاصة هبا سابقا .وحلروفها
تلك أشكال تشبه كثريا األوضاع الكونية ،والكائنات الطبيعية  ،ومل تكن احلروف األصلية
لتزيد لدهيم عىل أربعة عرش حرفا يسموهنا" :تيفيناغ" ،ومعناها "احلروف املنزلة" ،ووها
حركات وضوابط تسمى "تيدباكني" ،ومعناها "الدليل عىل العمل والتوسع"" ،ثم قال:
" ومل يبق وهذا اخلط أثر هبذا الشامل اإلفريقي ،غري أن امللثمني من قبائل ملتونة بالصحراء،
املشتهرين باسم "التوارك" ال يزالون يستعملون يف مكاتباهتم خط "تيفيناغ" عىل قلة" .ثم
أورد نموذجا حلروف تيفيناغ ومقابلها يف اللغة العربية.
مل يفصل األستاذ العثامين يف تلك القضايا التي هتم الثقافة األمازيغية ،لكنه عرب عن
مواقف واضحة ودافع عنها يف وقت كان االهتامم بمثلها حمدودا وجنينيا .وذلك بالنظر مثال
إىل أن أول مجعية هتتم خصيصا بالنهوض بالثقافة األمازيغية هي مجعية البحث والتبادل
الثقايف تأسست سنة .1967

كام أننا نالحظ أن األستاذ العثامين كان يستعمل للحديث عن اللغة األمازيغية لفظي
"الشلحة" أو "الرببرية" ومها اللفظان شائعي االستعامل يف تلك الفرتة ،ومل ينترش استعامل
لفظ "األمازيغية" إال بعد ذلك بسنوات.
لكن األهم أن تلك املواقف كان وها جتل واضح يف نشاط األستاذ العثامين العلمي
واهتامماته الفكرية.

ثالثا – جهود عملية للنهوض باألمازيغية
أول جتليات ذلك التشبث باألمازيغية واالعتزاز هبا هو أن األستاذ العثامين مارس
الوعظ واإلرشاد والتوجيه الديني والعلمي باللغة األمازيغية كام باللغة العربية .وإذا كان
يلقي دروسه التعليمية واجلامعية باللغة العربية ،سواء ملا كان مدرسا باملعهد اإلسالمي
بمدينة تارودانت ،أو عندما أصبح أستاذا بكلية اللغة العربية بمراكش ثم بكلية الرشيعة
بآيت ملول ،فإن األصل يف دروسه املسجدية واإلذاعية أن تكون باألمازيغية .وأحيانا ،وعىل
غرار العديد من علامء "املدارس العتيقة" السوسية ومدرسيها ،يكون الرشح والتوضيح ،كال
أو جزءا ،باألمازيغية حتى وإن كانت املادة األصلية بالعربية.
وهكذا اشتغل الفقيه العثامين طيلة حياته بمهام الوعظ والتوجيه الرتبوي والديني
واإلفتاء باألمازيغية السوسية ،يف املساجد واملنتديات ،ومن خالل عدد من الربامج اإلذاعية
عرب اإلذاعة الوطنية أو اإلذاعة اجلهوية بمدينة أكادير.
ومن ذلك برناجمه اإلذاعي األسبوعي "إسقسيتن ندين" الذي كان جييب فيه عرب
اإلذاعة الوطنية بالرباط (قسم تاشلحيت) ،عن أسئلة املستمعني يف أمور الدين .وكان برناجما
ناجحا ذائع الصيت يف املنطقة ،كان عليه إقبال واسع ،استمر أكثر من مخسة عرش عاما من
أواخر الستينات إىل حني وفاته رمحة اهلل عليه سنة  .1984ونحتفظ بعرشات احللقات

اإلذاعية من تلك األجوبة مكتوبة بخط يده باألمازيغية باحلرف العريب .وال شك أن دراستها
مفيد يف التعرف ليس فقط عىل اجلوانب اللغوية والتعبريية لألمازيغية املستعملة يف تلك
املرحلة ،ولكنه مفيد كذلك يف التعرف عىل سامت توجهه الفقهية وعىل اجتهاداته يف جمال
الفتوى والوعظ الديني.
وكان لألستاذ العثامين برامج إذاعية أخرى أقل شيوعا مثل برنامج "حلديث ندين"،
وهو عبارة عن أحاديث يف الفقه والوعظ والتوجيه الديني ،وبرنامج "إميك حتودرت
ايركازن" أي قليل من حياة الرجال ،والذي أسامه بعد حلقات" :أسامقل حتودرت ايركازن"
أي نظرات من حياة الرجال.
ويتجاوز اهتامم األستاذ العثامين للنهوض باألمازيغية هذه الدروس والربامج إىل
االهتامم باإلنتاجات باللغة األمازيغية :إبداعا وتأليفا وترمجة.
وقد أشار األستاذ إبراهيم أخياط رئيس "اجلمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف"
يف مقال له إىل أن فكرة ترمجة معاين القرآن الكريم لألمازيعية راودت اجلمعية منذ سنوات.
فتوجهت يف سنوات السبعينات من القرن املايض إىل الفقيه احممد العثامين وعرضت عليه
مرشوع ترمجة القرآن .يقول إبراهيم أخياط" :وقد أبدى العثامين وهذه الفكرة استعدادا
لتحويلها إىل واقع رشيطة أن يكون إىل جانبه فقيه يساعده يف إنجاز العمل .وبعد بضعة أشهر
اقرتح فقيها من املدرسة العتيقة بناحية تزنيت لكن املوت باغت العثامين فتويف دون أن ينجز
هذا املرشوع".

ثانيا  -إحياء الرتاث السويس العريب واألمازيغي
اهتم الفقيه احممد العثامين أيضا برتاث منطقة سوس ،وخصوصا منه األمازيغي ،من
لغة وثقافة وتاريخ ،وكان يعتز بإبداعات األمازيغ يف احلضارة وبرموزهم الفكرية والفنية
ويعترب اإلحياء التارخيي جزءا من رد االعتبار ألجماد املنطقة احلضارية والعلمية والسياسية.
ومن ذلك اهتاممه الشديد بالرتاث الشعري والغنائي األمازيغي ،وإعجابه بكبار
شعرائهم ونظامهم مثل الرايس احلاج بلعيد والرايس أبو بكر أنشاد ،جيمع قصائدهم مكتوبة
ومسموعة ويتأملها ويستشهد هبا .واحتوت مكتبته اخلاصة من ذلك اليشء الكثري.
وكان مما يقض مضجعه أن هيمل الرتاث املخطوط للمنطقة ،وأن حيكم عىل كثري منه
بالتآكل واالندثار ،عىل الرغم من أنه يضم ثروة علمية ضخمة تشهد ملسامهة علامء وأدباء
سوس يف اإلبداع عموما ويف املحافظة عىل اإلسالم وعلومه يف هذا اجلزء من أرض املسلمني
بوجه خاص .فصمم عىل العمل لبعث هذا الرتاث وإخراجه من دائرة النسيان ،ومجعه
باستنطاق اآلثار وأفواه الرجال ،والبحث عن املخطوطات يف اخلزانات املبعثرة هنا وهناك،
لذلك جاب املنطقة ،بحثا عن مآثر العلامء وكتاباهتم يف كل مكان ،حتى أصبح واحدا من
املراجع يف تاريخ سوس وماضيها العلمي والفكري ورجاالهتا املعتربين.
وكان أشد ما يشكو من الذين يضنون عىل الباحثني بام لدهيم من وثائق وخمطوطات
فال يستفيدون منها وال يفيدون ،ثم يرتكوهنا حتى تتالشى .يقول مثال ،يف حلقة من حلقات
برناجمه اإلذاعي "معامل من تاريخ سوس":
"يف القطر السويس خزائن ال تقدر بثمن ،غري أهنا يف كثري من األحيان يف يد من ال
حيسن صيانتها واستغالوها ،والنفع واالنتفاع هبا ،فكثري منهم يظن ويعتقد أن الوكاء عليها

حتى عن اوهواء من املربات ،وليس يعلم أن ذلك جناية عليها وعىل نفسه وعىل غريه تعديا
وظلام ،وهو حيسب أنه حيسن صنعا"
وقد تلخص إنتاجه يف هذا املجال باخلصوص يف ثالثة أمور هي:
 - 1بحثه "ألواح جزولة والترشيع اإلسالمي"
وهو بحث نال به دبلوم الدراسات العليا من دار احلديث احلسنية سنة ،1971
ليثبت أن الترشيعات التي كان يسري عليها أبناء املنطقة عىل مدى قرون والتي تسمى
األلواح أو األعراف ،كانت توضع بمسامهة علامء املنطقة ،وأهنا كانت مستمدة من الرشع
اإلسالمي .وقد استنفذت منه الدراسة جهد سنوات طوال من األسفار والبحث ليبطل
سالحا حاول االستعامر استعامله لسلخ املنطقة عن دينها وعقيدهتا.
يقول يف مقدمة بحثه شارحا سبب اختياره ملوضوع أعراف املنطقة" :اخرتت
"ألواح جزولة" موضوعا لبحثي ( … ) لكونه يتعلق بإقليم كان من أعظم النواح يف
البوادي املغربية ومن أكثرها غناء يف املحافظة عىل الرتاث اإلسالمي وروحه ،ويف
املحافظة عىل اللغة العربية.
اخرتته لكون بعض الناس يدعون أن هذا النوع من الترشيع ال صلة له بالرشيعة
اإلسالمية ،وأن أصحاب هذا النوع من الترشيع ـ وإن كانوا يتكلمون اللغة العربية
ويدينون بالدين اإلسالم ي ـ قد انفصلوا عن اجلامعة اإلسالمية ،وعىل هذا الفهم اخلاطئ
اعتمد واضعو الظهري الرببري سنة  1930تنفيذا للسياسة الرببرية ،ومل خيطر بباوهم أن
عملهم هذا قد دشنوا به بداية النهاية".
وبعد أن قام بتحليل مضمون األلواح يف ضوء الرشيعة اإلسالمية ،يعود فيلكد
مرة بعد أخرى عىل إسالميتها مستخلصا عمق ارتباط الرتاث القضائي للمنطقة

بالدين.يقول " :إن األلواح يتجىل فيها روح الدين اإلسالمي ،وهتدف إىل ما هيدف إليه
اإلسالم من مقاصد جتعل الناس آمنني مطمئنني ،متبعة يف ذلك املصالح املرسلة،
والسياسة الرشعية وسد الذرائع وفتحها".
ويف خامتة البحث نجده يتأسف عىل تاليش مظاهر االلتزام بالدين يف املنطقة " :ثم
انقضت أنواع االحرتامات والتعظيامت للعلم ،وأهله ،فصارت شعائر اإلسالم شيئا ثانويا ثم
منسيا كسائر األقاليم ،كام اضمحل مفعول األلواح يف جمال القضاء ،وسعت فرنسا لتطبيق
األعراف والعادات األجنبية عن تلك املنطقة الطاهرة ،تعاكس املوجودة فيها وتصادم".
 - 2الربنامج اإلذاعي األسبوعي (معامل من تاريخ سوس)
وهو برنامج كان يذيعه عرب اإلذاعة اجلهوية ألكادير .وكان وسيلة حاول عن طريقها
التعريف برتاث سوس وحث الباحثني وطلبة العلم عىل االعتناء به .وقد استمر حوا ي أربع
سنوات ،أذاع خالوها قريبا من مائتي حلقة كانت تعرف باخلصوص بمجموع من
املخطوطات العلمية النادرة .يقول بعد أن حتدث عن وعيد اهلل لكاتم العلم ووعده لباذليه :
" فإذا عرفنا ذلك كله ،فإين أهيب بعلامئنا ومن يملك وسيلة من وسائل البحث العلمي
والثقايف م ن وثائق وكتب وخمطوطات ومواد أخرى أال يبخل هبا عىل طلبتنا،وأبنائنا الذين
يتخرجون من اجلامعات املغربية أو األجنبية فيبقون حيارى ال يدرون أين يذهبون وهم بعد
ال يعرفون من أين تلكل الكتف ،وإين أرجو من كل من يملك وسيلة ما أن يلخصها ويبعث
لنا بتلخيصها لنذيعها عىل أمواج اإلذاعة عىل الصعيد الوطني ،وسأكون يف املقدمة فأقدم
تلخيص كل ما يصلح للبحث العلمي يف خزانتي املتواضعة شيئا فشيئا وأقدم معلومات عن
كل ما أعرف مما ليس موجودا لدي".

وكان األستاذ العثامين يضع خزانته املألى بعدد من املراجع النادرة ،ويف مقدمتها
خمطوطات جتمع زبدة إنتاج علامء املنطقة وفقهائها وملرخيها ،رهن إشارة من حيتاجها ،كام
فتح بابه لطلبة العلم يفيدهم بكل ما لديه من معلومات وخربة ومعرفة ،وربام بحث عنهم
بنفسه ،وكان أشد ما يكون رسورا وفرحا إذا وجد شابا مغربيا ،متعطشا إىل البحث والتنقيب
يف تراث املنطقة يقول " :فالعبد الضعيف هذا الذي يتحدث إليكم يملك خزانة متواضعة
جيعلها رهن إشارة كل باحث ،وهي ليست وال تعد إال مثل نقرة عصفور من البحر املحيط،
لذلك ال نألو جهدا يف البحث عن مصادر أخرى بطريقة أو بأخرى"
"وإين أتوجه بحديثي ( … ) إىل علامئنا الذين يملكون مفاتيح البحوث من كل ما
يتعلق برتاثنا القديم يف اإلقليم وغري اإلقليم ،طالبا منهم أال يبخلوا بمساعدة أبنائنا الطلبة
باإلعالن عام لدهيم من مراجع وخمطوطات ورسوم ومواد أخرى التي يمكن أن تكون نقطة
انطالق لبحث ما .وبذلك نكون قد أسدينا معروفا ال يقدر بثمن ألبنائنا وتراثنا وثقافتنا
وأنفسنا يف آن واحد ،ولكي ال نحسب من الذين أوتوا العلم وكتموه".
 - 3إصالح املدارس العتيقة بسوس
فقد كان من رهانات الفقيه العثامين إصالح املدارس العلمية العتيقة السوسية وجتديد
مناهج التدريس هبا لتتبوأ املكان العلمي الالئق هبا وبامضيها ،وهو الذي كان من خرجييها ثم
من أساتذهتا لسنوات طويلة .وكان يراها راعية للعلوم اإلسالمية يف املنطقة ،نارشة للعلم
الرشعي ،لكنه كان ينظر إليها أيضا بوصفها جزءا من تراث املنطقة احلاضن للثقافة
األمازيغية وإنتاج األمازيغ ،سواء كتب باللغة األمازيغية أو باللغة العربية.
وكانت تلك املدارس ملسسات علمية مرتبطة باملجتمع املح ي ،أسهمت عىل مدى
قرون يف نرش العلوم الدينية باملنطقة ويف توجيه السكان يف خمتلف شلون حياهتم ،وكان

أساتذهتا يقومون بمهام التوجيه واإلفتاء وتوثيق العقود والصلح بني الناس أو الفصل بينهم
يف قضايا حياهتم اليومية .كام كان ألساتذهتا وطلبتها دور مهم يف مقاومة االحتالل األجنبي
مبارشة أو بتعبئة قبائل املنطقة وسكاهنا.
وعرف عن أساتذة تلك املدارس أهنم يف الوقت الذي كانوا يامرسون فيه التدريس
املتخصص املتوجه لطلبة العلم ،كانوا يعتنون أيضا بالتعليم العام أو الشعبي املوجه لعامة
الناس والذي يكون عادة باألمازيغية بلهجتها السوسية.
وكانت "مجعية علامء سوس" قد جعلت من أهدافها منذ تأسيسها النهوض بالتعليم
األصيل وتطوير املدارس العتيقة ،فقام العديد من أعضائها بجهود حثيثة لتحقيق ذلك،
وكان يف مقدمتهم األستاذ احممد العثامين الذي اهتم كثريا بتنظيم تلك املدارس وتطويرها
وتلقيحها ببعض املناهج التعليمية املعارصة .وملا كلف ابتداء من سنة  1971من قبل وزارة
الدولة املكلفة بالشلون الثقافية والتعليم األصيل بمسلولية "مراقبة املدارس العتيقة بسوس
وحاحة وإحصائها"  ،قام بزيارة أغلب تلك املدارس متفقدا ومرشدا .وترك عددا مهام من
التقارير التي تتضمن تشخيصا لوضعيتها واقرتاحات مستفيضة حلل مشاكلها .وكانت تلك
التقارير مرجعا أساسيا للعديد من الباحثني يف املوضوع.5
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 -وقد اعتمد عليها األستاذ عمر المتوكل في كتابه" :المعهد اإلسالمي بتارودانت والمدارس العتيقة بسوس"

خالصات عامة
انطالقا من جممل مبادرات وإنتاجات األستاذ العثامين يمكن اخلروج ببعض
املحددات لرؤيته حول األمازيغية.
 - 1إهنا تتضمن بذور إجابات عن عد د من األسئلة التي ترتبط باألمازيغية :تارخيا
وواقعا ومستقبال .وهي األسئلة التي شغلت بعد ذلك بحوا ي عقدين من الزمان بال العديد
من املثقفني واجلمعيات املهتمة باألمازيغية ،ثم شغلت قطاعا واسعا من الشعب املغريب مع
بداية هذا القرن وخصوصا بعد اخلطاب امللكي املعروف بخطاب أجدير يف شهر يوليوز
.2001
 - 2كان األستاذ العثامين يشتغل بنفس النضال اليومي ملقاومة طمس اوهوية الثقافية
واللغوية واحلضارية للمغرب ،سواء تعلق األمر باوهوية اإلسالمية أو باوهوية الثقافية
األمازيغية.
 – 3كان األستاذ العثامين يلمن بالتناغم التام بني الثقافتني األمازيغية واإلسالمية،
وهو يف ذلك يعكس رؤية أجيال من أبناء منطقة سوس تلمن بالتعايش التارخيي والتكامل
العم ي بني املكونات الثقافية اإلسالمية والعربية واألمازيغية ،ومها التعايش والتكامل الذين
استمرا لقرون دون أن يثريا أي إشكال عىل مستوى الوحدة الوطنية .ومل يكن يف ذهنهم أي
رصاع بني ما هو أمازيغي وما هو عريب ،فاستعملوا اللغتني يف حياهتم ويف مدارسهم
وجمالسهم يف سالسة وسهولة .ومن هنا تعامل األستاذ العثامين مع قضية األمازيغية تعامال
وطنيا واسع األفق ،مفتوحا عىل خمتلف االجتهادات ،مبتعدا عن التعصب وهذا االجتاه أو
ذاك.

كام يتضمن اخلط الفكري والعلمي الذي تبناه الفقيه العثامين توجها اعتداليا وسطيا
واعيا .فإذا كان تأويل املنظومات الفكرية والدينية عادة ما ترتاوح بني أورتودوكسية حرفية
تنغلق يف منطوق النصوص ،وتأويلية ال تنضبط ألي قواعد أو حمددات ،فإن األستاذ العثامين
كان يلثر وسطية تأخذ باملقصدية والتيسري وحتفظ للنصوص حرمتها يف الوقت ذاته .ومن
هنا اختار أكثر االجتهادات الفقهية تيسريا وانفتاحا ومراعاة ملصلحة الفرد واجلامعة وأفتى
هبا ودافع عنها .ودرج عىل انتقاء اجتهادات من مذاهب إسالمية عدة ،وهو املالكي الناشئ
يف بيئة مالكية قحة والذي اشتغل طول حياته باملذهب املالكي تدريسا واجتهادا وإفتاء .ويف
قضية األعراف األمازيغية يف احلياة العامة أو يف القضاء اختار أستاذنا أوسع اآلراء وأكثرها
انفتاحا .فاعتربها اجتهادا ضمن املنظومة اإلسالمية العامة ،ومل يتبن رأي بعض فقهاء
سوس الذين اعتربوها خروجا عن الرشع وحكام بغري ما أنزل اهلل .واعتمد لذلك يف بحثه
عىل أوسع االجتهادات األصولية والفقهية التي تأخذ باملصالح املرسلة والسياسة الرشعية
وغريها من القواعد األصولية.
 – 4و يظهر بوضوح أن األستاذ العثامين إذ يرص عىل الوعظ واإلفتاء والتوجيه
باألمازيغية طيلة حياته ،فإنه ينطلق من أن االنتامء اللغوي ال ينبغي أن يطرح أي إشكال
بالنسبة ملجموعة كبرية من املغاربة الذين يتحدثون باللغة األمازيغية أكثر أو أحسن من اللغة
العربية ،كام ينبغي أال حيول دون ارتباطهم بدينهم ومتسكهم بمقوماته العقدية والسلوكية.

