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 : المقدمة  -1

با�جامعة     واألن��و�ولوجيا  االجتماع  علم  أستاذ  بلكحلة،  خليفة  بن  عادل  األ�ادي�ي  الباحث  ُ�عّد 

التو�سية، من أك�� الباحث�ن غزارة �� اإلنتاج. فباإلضافة إ�� مقاالت الرأي ال�ي ينشرها باس��سال وتواتر، 

ا�جماعيّ �شر   الكتب  من  آخر  عددا  و�ّسق  الكتب  من  هاّما  عددا  "الباحث  جمعّية  �عث  كما  منتدى  ة، 

 ". نقد املدرسة التو�سية" ال�ي انبثق ع��ا فر�ق "التفك�� �� ا�حراك العر�ي

اال  القضايا  مختلف  ومقاالتھ  كتبھ  تناولت  والّس جتماعيّ وقد  واالة   قتصاديّ ياسية 
ّ
والث والفنّ ة  ية  قافية 

 
ّ
يا��ي العر�ي الذي انطلق جتما�� والّس ات ال�ي طرحها ا�حراك اال حليل �جملة اإلش�اليّ ة عارضا بالتّ بو�ّ � وال�

) تو�س  كيفيّ 2010د�سم��    17من   �� را 
ّ

مفك هذا  )،  عن  نتجت  ال�ي  واالستعصاءات  األزمات  تجاوز  ات 

 ا�حراك.

 " األخ��:  لكتابھ  �شره  للتديّ و�ندرج  ا�جديدة  ب�ن  األش�ال  تو�س   ��  ن 
ّ
املثل داخل  اقع   املو

َ
الغ - �يوْ ث 

 
ُ
 عن "  2021ادر �� جوان  " والصّ دي وميالد التدينات ا�جديدةوّحِ امل

ْ
" �� نفس  رش للكتاب ا�ختصدار لط

 
ّ
ة �� تو�س واملغرب  جتماعيّ قافية وا�حركة اال سياق ا�شغاالتھ ال�ي ذكرنا، مع ترك�� خاص ع�� التحّوالت الث

 عامة. العر�ي والوطن العر�ي بصفة 

�� هذا الكتاب اشتغل الباحث ع��: «مدى قدرة رأس املال التوجي�ي للتدّين �� تو�س ع�� التعبئة وع�� 

 
ّ
للط �ستجيب  اجتماعية  حركة  باألقّل»بناء  األزمة  تدب��  أو ع��  ا�جتم��  املرجعيّ 1لب  بذلك  ات  . و�قصد 

�ن، ومدى قدرة  جتماعيّ و���ي و/أو الفاعل�ن اال ة ال�ي توّجھ الفاعل�ن �� ا�حقل الدي�ي التّ ة واملذهبيّ الدينيّ 

ات �� بناء حركة اجتماعية قادرة ع�� �عبئة األنصار و�يجاد حلول  هؤالء الفاعل�ن ع�� توظيف تلك املرجعيّ 

الّس  واالقتصاديّ ياسيّ ومخارج لألزمة  التّ ة واالجتماعيّ ة  املنعرج  �� هذا  البالد  �عيشها  ال�ي  تال  ة  الذي  ار��� 

. مف��ضا أّن االنضباط للموروث التدّي�ي، الذي أنتج حر�ات  2011ة لسنة  ة املطلبيّ الحتجاجيّ االنتفاضة ا

 
شكال الجديدة للتدين بتونس بين المواقع داخل المثلث الغوثي 2021(عادل بن خليفة)،  بلكحلة -1

ٔ
الموحدي وميالد   -، اال

 .17المختص، صالتدينات الجديدة، دار لطرش للكـتاب 

 عقیل البکوش د.
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ّ

 1ثو�� أ�ي مدين شعيب، امللّقب بالغوْ يخ الصُّ اجتماعية، مثل حركة الش
ّ

نت من إدماج ب�ي هالل  ، وال�ي تمك

اال  النسيج   �� 
ُ
امل لدولة   وّحِ جتما�� 

ّ
ومك والنِّ دين  امللل  مختلف  انت  من  التّ لتّ حل  كنف   �� ضامن  عا�ش 

 ة املعاصرة.  جتماعيّ نجاح ا�حر�ات اال إجتما��، يمكنھ اال 

م مالحظاتنا حول  ة عن الكتاب، �� ش�لھ ومضمونھ، كما نقّد م فكرة عامّ نحاول �� هذه املراجعة أن نقّد 

 �عض االستنتاجات ال�ي وردت فيھ. 

 في الشکل:  -2

صفحة لإلهداء    24صفحة للم�ن و   287صفحة، م��ا    311من حيث ا�حجم، بلغ عدد صفحات الكتاب  

 و�سداء الشكر وفهرس املراجع واملصط�حّية وفهرس العناو�ن. 

 بلغ عدد صفحا��ا �سعا، وثالثة فصول: مة تأط��ّية، يحتوي الكتاب ع�� مقّد 

-  
ُّ
 صفحة. 26دي لالختيار املال�ي املغر�ي" و�متّد ع�� الفصل األّول وعنوانھ "األران التول

 ال -
ّ
 فصل الث

ُ
 ا�ي وعنوانھ "مواقع امل

ّ
 ة الرّ ل�ن للمالكيّ مث

ّ
ث املال�ي التقليدي / الغو�ي  اهن�ن تجاه املثل

-  
ُ
 صفحات. 108هذا الفصل ع��   دي، و�متّد وّح امل

-  
ّ
الث  الفصل 

ّ
باملثل العالقة  معيار  خارج  تدّينات  معهودة:  غ��  تدّين  "سياقات  وعنوانھ  ث  الث 

 
َ
  -�ي وْ الغ

ُ
 صفحة. 139دد صفحات هذا الفصل بلغ ع�دي، و وّحِ امل

 ة تت�ّون من أر�ع صفحات. كما ختم الباحث عملھ بخاتمة عاّم 

وازن ب�ن فصول الكتاب، ترك�� الباحث ع�� التدّينات ا�جديدة، باعتبارها �عكس ظاهرة  �عكس عدم التّ 

ت من خالل العرض الّس غ�� معهودة استحّق  ،حادثة
ّ
 ��ا ا�� ملادّ ت منھ شروحا مضافة، تجل

ّ
لة  لعلمّية املتمث

لبعض األف�ار، تكرار ناتج عن ��ل الفاعل�ن املستجو��ن   �� ك��ة املقابالت مع فاعل��ا و�ن بدا �� �عضها تكرار 

 من منبع ايديولو�� واحد.

التدّين �� تو�س والوطن العر�ي من خالل    ول�ن �ان عدد صفحات الفصل األّول، الذي عرض ألركيولوجيا 

د املذاهب العقائديّ 
ّ
 ة والفقهيّ �شأة وتول

ّ
 ة، أقّل بكث�� من عدد صفحات الفصل�ن الث

ّ
الث، فإّن أجزاء  ا�ي والث

 
ّ
 كث��ة من الفصل الث

ّ
الث �عّرضت، �� معرض مناقش��ا آلراء الفاعل�ن املستجو��ن، إ�� تفاصيل كث��ة ا�ي والث

ة لس��ورة التدّين، �ان يمكن أن  ار�خيّ املواقف واملمارسات والعقائد واألف�ار والسياقات التّ شملت اآلراء و 

درج �� الفصل األّول. ولكّن الباحث، وألسباب بيداغوجيّ 
ُ
آثر إدراجها �� سياق تقييم ومناقشة    –رّ�ما    –ة  ت

علن ع��ا. ا��وتقو�م �عض الشهادات ال�ي اعت��ها متناقضة أو غ�� متناسقة مع مرجعيّ 
ُ
 ا ال�ي �

 
ئّمة الصوفية. -1

ٔ
لقاب الذي يطلق على ا

ٔ
حد اال

ٔ
 الغوث ا
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 في لغة الکتاب:  -3

الباحث، وهو   �� كتابھ هذا، و�� جّل جتماع لغة سوسيولوجيّ ستاذ علم اال أل�ن اعتمد  ة، فقد نحت، 

 مة ابن خلدون.كتاباتھ، لغة خاّصة امتّحها �ش�ل خاص من مقّد 

ح بقاموس خاص هو قاموس عادل بلكحلة.  
ّ

ل بُيسر مضام�ن الكتاب إذا لم يتس�
ّ
ال يمكن للقارئ أن يتمث

وقد �ان الباحث ع�� و�� ��ذا األمر. وهو ما جعلھ يفرد ثالث صفحات ملا أسماه املصط�حّية (الصفحات  

 ). شرح ف��ا �عض العبارات واملفاهيم ال�ي أوردها �� بحثھ.  309و  308و  307

الفر�سيّ  املصط�حات  لبعض  الباحث�ن  من  جمهرة  ��ا  يقوم  ال�ي  التبيئة  محاوالت  بلكحلة  ة  يرفض 

ب�لمة  واالنجل��يّ  �لمة اس��اتيجيا  لذلك �ستعيض عن  �لمة  َسْوق ة.  و�فّضل  َران. 
َ
�لمة ديناميكيّ   أ ة، ع�� 

   ِرْ�عةو�لمة  
ّ

  االمتالل ، وterritoireا�خاص    وا�ِحَ�ى ع�� الفضاء     autonomieا�ي  ع�� مصط�ح االستقالل الذ

 
ّ
ة �� الصّ �عب��ا ع�� ات

ّ
عب�� عن  للتّ   هاّميةعب�� عن ا�س�لو�يديا، و للتّ   وجمهرة يا��ي،  جتما�� الّس راع اال خاذ املل

 
ّ

 ھ دون األهّم وغ�� ذلك. يء الهام ولكنّ ال��

لت هذه املصط�حّية �عض الصّ 
ّ
 ول�ن مث

ّ
سبة للقارئ الذي لم يأ�س مثل هذه اللغة، مّما قد �عيق  عو�ة بالن

عّ�� عن أّن هذا األخ�� �شتغل ع�� مشروع معر�� ثوري مت�امل، لعّل 
ُ
فهمھ ألف�ار وأطار�ح الباحث، فإّ��ا �

 
ّ
 من ب�ن عناصره: الل

ّ
ة لغة تا�عة أو ميتة  غة العر�يّ غة. وهو بذلك �عّ�� عن امتعاضھ بلھ رفضھ ألن ت�ون الل

ھ �شتغل من داخل َسْوق (اس��اتيجيا) معر�� �عمل ع�� أو  
ّ
عاجزة عن توليد املصط�حات و�ناء املفاهيم. إن

 
ّ
 غة العر�يّ استعادة الل

ّ
ھ من  ة ر�اد��ا وأرا��ا (ديناميكي��ا) ورْ�ع��ا (استقاللها الذا�ي عن الل

ّ
غات األخرى). ولعل

 
ّ
زمان، ال يمكن أن تنجح بلغة عاجزة أو ميتة. إّن   عالم و�� أّي بلد �� ال ة، �� أّي ورة املعرفيّ نافلة القول أّن الث

 
ّ
 أّول قوان�ن الث

ّ
رات ال�ي يمكن طرحها  غة وتثو�رها بحيث �ستوعب جملة األف�ار والتصوّ ورة املعرفّية إحياء الل

 أو بناؤها. 

 في منهجّیة البحث وتقنیاته:   -4

  " الكتاب  بتو�سُيحيل عنوان  للتدّين  إ�األش�ال ا�جديدة   "" إيميل دوركهايم  األش�ال  � عنوان كتاب 

ة ال�ي تمتّح أطار�حها  وسيولوجيّ ة ُ�عّ�� عن مرجعّيتھ الّس ". وهو ��ذه اإلحالة الش�ليّ األولّية ل�حياة الدينّية

 الراهنة من األسس ال�ي وضعها علماء االجتماع مثل دوركهايم وفي��.

ماع، مسار ا�حياة الدينّية منذ والد��ا إ�� �شأ��ا إ��  جتففي كتاب دوركهايم املشار إليھ، تتّبع أب علم اال 

ة �� بولين��يا. هذه األش�ال  ما صارت عليھ �� أّيامھ، منطلقا من أش�الها األّولّية عند الشعوب املسّماة بدائيّ 

دي. ليّ األوّ 
ُّ
 ة �� ما �سّميھ عادل بلكحلة: األران التول

حيث تتّبع �شأة    1"ةة وروح الرأسماليّ الق ال��و�ستانتيّ األخ و�ان ماكس في�� فعل نفس ال��يء �� كتابھ "

والرّ النّ  ف 
ّ

التقش ممارسة  أّن  معت��ا  الرأسما��  الر�حيّ ظام  املذهب  وح  �عاليم  أهم  إحدى  عت�� 
ُ
� ال�ي  ة 

 
خالق البروتستانتية والروح  فيبر (ماكس)، د. ت، -1

ٔ
د، مركز اإلنماء القومي، بيروت، لبنان. اال

ّ
سمالية، ترجمة، محمد علي مقل

ٔ
 الرا
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األران   أّن  لقلنا  بلكحلة  مصط�حّية  استعرنا  ولو  الرأسمالّية.  إنتاج  شروط  رت 
ّ
وف ال�ي   �� ال��و�ستان�ي 

 
ُّ
 ة. �عاليم ال��و�ستانتيّ  ة �شأ �� ظّل أسماليّ دي للرّ التول

مؤّسِ   حذو  الباحث  ف��ا  حذا  ال�ي  النشأة  أركيولوجيا  جانب  اال إ��  علم  املن�ج  ��ي  ع��  اعتمد  جتماع، 

�ي ا الوثائق  التفهُّ الفاعل�ن واعتمد س��هم ودرس محتو�ات  مع  نھ ماكس في��، فأجرى مقابالت 
ّ

لذي دش

 
ّ
اال املتعل املنطق  أنواع  «تحليل  أجل  من  ع��م)،  تب 

ُ
ك ما  أو  كتبوه  (ما  ��م  إنتاج  قة  يتضّم��ا  ال�ي  جتما�� 

مادّ 1املع�ى»  ع��  حصل  و�ذلك  خلفيّ .  لھ  كشفت  ثرّ�ة  العقائديّ ة  واس��اتيجيّ ا��م  التغي��يّ ة  وضمن ا��م  ة 

 لبحثھ شروط الن�اهة واملوضوعّية.

   في األران التوّلدي لالختیار المالکي المغربي: :  في مضامین البحث  -5

عادة ما يفخر التو�سيون بأّ��م، ع�� خالف البلدان العر�ية األخرى وخاّصة املشرقّية، يتمّتعون بم��ة  

�م بذلك ُمحّصنون ضّد ا�حروب  املذه�ي، حيث �عتنقون املذهب املال�ي دون غ��ه. ويعت��ون أ�ّ   اال��جام

ة ب�ن السّنة والشيعة �� العراق، و��ن  ة ال�ي ضر�ت النسيج ا�جتم�� �� املشرق، �ا�حرب الطائفيّ الطائفيّ 

 مختلف امللل والّنحل �� سور�ا.

س�ي  ملذهب املال�ي �� تو�س؟ وكيف أصبح املذهب الرّ هذا األمر جعل الباحث يتساءل: كيف انتشر ا 

دي لالختيار املال�ي املغر�ي». فاملقصود هو األسس واألر�ان  للتّ 
ّ
و�سي�ن؟ وهذا ما عناه بلكحلة بـ «األران التول

 ن املال�ي �� تو�س.املنشئة والبانية للتديّ 

 اعت�� الباحث، من خالل حفره �� التّ 
ّ
 مع الّد تو�س لم تتحّول إ�� املالكيّ   ّن �ن، أ�اث العر�يّ ار�خ وال�

ّ
ولة  ة، إال

ة، حيث  م)، �سبة إ�� قبيلة ص��اجة ال��بر�ّ   1160  –م    973ة (ولة الص��اجيّ الز�رّ�ة وال�ي �سّ�ى أيضا الّد 

خلف زعيمها بلك�ن بن ز�ري املعز لدين هللا الفاط�ي، خليفة الفاطمي�ن الذي نقل مقّر حكمھ إ�� عاصمتھ  

 د املهدّية: القاهرة.  ا�جديدة، �ع

الدولة   إ��  ووالءه  الفاطمّية  الدولة  عن  انفصالھ  أعلن  قد  باد�س،  ابن  املعز  الص��ا��،  الوا��  �ان 

س�ي لدولة ابن باد�س من املذهب االسماعي��  م، و�ذلك تحّول املذهب الرّ 1045العباسّية �� �غداد، �� عام  

 ال�ي.ة) إ�� املذهب السّ�ي امل(مذهب الدولة الفاطميّ 

األك��يّ  مذهب  املال�ي  املذهب  يكن  «لم  يقول:  حيث  األمر،  هذا  الباحث  د 
ّ

مذهب  يؤك وال  الوا�حة  ة 

. 2ة الوا�حة �� �عض األحيان»لطة الز�رّ�ة، بل �ان املذهب ا�حنفي مذهب األك��يّ لطة ح�ى ظهور الّس الّس 

الصّ  العصر  منذ  راكدا  املال�ي  املذهب  «صار  قائال:  ح�ىو�ضيف  بالّس   ��ا��  ا�حنفي  املذهب  لطة  ظهور 

(فا�حسينيّ العثمانيّ  اإلمام  3ة)»ة  بھ  قام  ما  إ��  بتو�س  املال�ي  املذهب  النتشار  األو��  البواك��  وُ�رجع   .

 
 . 121ص ، ممارسة علم االجتماع، ترجمة منير السعيداني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان،2012بوغام (سيرج)،  -1
شكال الجديدة للتدّين بتونس، مصدر سابق، ص -2

ٔ
 . 21بلكحلة (عادل بن خليفة)، اال

 المصدر نفسه. -3
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با�جر�د1�حنون  بوع��  وسيدي  محرز 2،  وسيدي   ،3 
ّ
تو� فبعد  اإل .  ب�  القضاء  �حنون  حّرم  فر�قيّ إمام  ة، 

لقاء الدروس �� جامع عقبة بن نافع بالعاصمة  إاملناظرات ع�� غ�� املذهب املال�ي. ومنع بقّية الفقهاء من  

ا�جوّ  أ�ي  ابن  ا�حنفي  القا��ي  و�جن   الق��وان. 
ّ
ألن  اد 

ّ
معذ القرآن  بخلق  ولقولھ  مع����  إيّ ھ  التّ با  عذيب  اه 

 
ّ

 .4ديدالش

م)، ال�ي �ان ف��ا اإلمام �حنون    909  - م    800ولة األغلبّية (لم ير�ط الباحث فرض املذهب املال�ي بالّد  

ھ �عت�� املذهب ا�حنفي هو املذهب الرّ ولة الصّ قاضيا، مرّجحا انتشاره ع�� يد الّد 
ّ
ولة  س�ي للّد ��اجّية، ألن

�سامحيّ  إ��  �عود  األخرى،  املذاهب  تضييق ع��  بھ من  قام  وما  مالكّية �حنون  أّن  �عت��  كما  ة  األغلبّية، 

الرّ  املذهب  ا�حنفي،  للّد املذهب  وقبولھولة  س�ي  فالّد باالختالف  األغلبّية  الصّ .  جعلت  ولة  من   �� ��اجية 

الرّ  املذهب  املال�ي  للّد املذهب  اإل س�ي  واملذهب  ا�حنفي  املذهب  حار�ت  من  و��  ع��  ولة  عاملة  سماعي�� 

غفل ِقصر  اجتثا��ما من البالد اجتثاثا ��ائيا. غ�� أّن �سبتھ انتشار املالك
ُ
  عمر الدولة ّية إ�� الص��اجّي�ن �

الفاط�ي  ا�خليفة  دمغهم  فقد  الفاطمّية.  الدولة  عن  انفصالھ  باد�س  ابن  املعز  إعالن  �عد  الص��اجّية 

�� البالد فسادا و�ّجلت ب��اية الّد  ولة الز�رّ�ة ال�ي  املستنصر با� بقبائل ب�ي هالل و��ي سليم ال�ي عاثت 

الّد   خلف��ا 
ُ
امل الّد   45دية �عد  وّحِ ولة  إّن ِقصر عمر  الز�رّ�ة �عد  عاما فقط من اعالن املعز االنفصال.  ولة 

 
ّ

ع�ي وال يب�ي رأس مال تدّي�ي يمكن أن اعال��ا تبّ�ي املذهب املال�ي قد ال يرّ�خ هذا املذهب �� ا�خيال الش

 يوّجھ التدّينات اليوم. 

ما  إ�� رأس  املال�ي وتحّولھ  املذهب  ترّ�خ  ي�ون  مُ قد  تدّي�ي  التديّ وّجِ ل  للممارسات  إ��  ھ  اليوم راجع  نّية 

لّيا. فمحرز بن خلف الذي ذكره الباحث، فقيھ ذو رمزّ�ة خاّصة �� 
ّ
اندماج املالكّية بالتصّوف واقعّيا أو تمث

 
ّ

الش الصا�ح�ن وهو "سلطان  ا�خيال  أولياء هللا  ولّيا من  ا�خيال  �عت��ه هذا  اليوم، حيث    و املدينة" ذ ع�ي 

الصّ  الو��  دعاء  �عد  ��ا  سيحيق  �ان  مّما  تو�س  مدينة  أنقذ  الذي  وهو  وا�خوارق،  سيدي  الكرامات  ا�ح 

الذي قال �عد أن فشل �� تدم��ها: «ِيْحِرْزِلْك محرز يا تو�س» (شفع لك محرز ابن خلف يا تو�س).    5بنعروس

 
ّ
 طي (�س ْف سبة أل�ي ع�� السّ�ي أو النَّ وكذلك األمر بالن

َ
 ْف بة إ�� مدينة ن

َ
ة بمنطقة ا�جر�د با�جنوب الغر�ي  ط

 التّ 
ّ

ة �عيد كتابة  اكرة ا�جر�ديّ و���ي) الذي يلّقب بدوره بـ "سلطان ا�جر�د" والذي الحظ الباحث غرابة «أّن الذ

 
بو سعيد عبد السالم سحنون بن سعيد التنوخي ( -1

ٔ
ى القضاء  854 -م  776اإلمام سحنون: هو ا

ّ
هّم فقهاء المالكية في افريقّية، تول

ٔ
م) ا

نس. 
ٔ
هّم مؤلفاته: "المدّونة الكبرى" التي جمع فيها مسائل الفقه على مذهب مالك ابن ا

ٔ
غلبّية، من ا

ٔ
 في عهد الدولة اال

بي مدين شعيب (الغوث)، له مقام في   1213 -م  1101بوعلي السّني (سيدي  -2
ٔ
ئّمة الصوفّية الذين تتلمذوا على يد ا

ٔ
م) ُيعتبر من ا

حد زعماء المذهب المالكي الذين 
ٔ
ّنه ا

ٔ
ّن الباحث ال يعتبره كذلك ويؤكد ا

ٔ
مدينة نفطة بمطقة الجريد جنوب غربي البالد التونسية. غير ا

 تلك المناطق. يرجع إليهم فعل فرضه في
بو محمد محرز بن خلف بن زين ( -3

ٔ
م) فقيه وعالم تونسي عاش في عهد الدولة الصنهاجية. ُيعتبر من  1022 -م  953محرز بن خلف: ا

ئمة الذين نشروا المذهب المالكي بافريقية.  
ٔ
عالم اال

ٔ
 ا

شكال الجديدة للتدّين بتونس، مصدر سابق، ص -4
ٔ
 . 23بلكحلة (عادل بن خليفة)، اال

حمد بن عبد هللا الهواري ولي صالح وعالم دين تونسي ( -5
ٔ
بو العباس ا

ٔ
حمد بن عروس هو ا

ٔ
هـ) إليه تنسب  868 -هـ 778سيدي ا

 الطريقة العروسية الصوفية. 
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ّ
�عة اإلبادّية لُيصبح ذا نزعة تصّوفّية إ�سانية، وليصبح "سيدي  س��ة "سيدي بوع��" لُتفرغها تماما من الن

 بو 
ّ

ة �� منطقة ا�جر�د تنسبھ إ�� ع�� ابن أ�ي طالب وتجعلھ من  اكرة ا�جماعيّ ع��" آخر تماما». بل إّن الذ

 .1تالميذ أ�ي مدين الغوث

 ة أو بالّد صوص الفقهيّ نحن إذن إزاء رأس مال تدّي�ي لم يت�ّون بالنّ    
ّ
ما بال�

ّ
�اوج ب�ن تلك  عوات العاملة و�ن

الشع�ي. لقد كّيف ا�خيال تلك العناصر وألزمها قوانينھ وانزاح ��ا من حقيق��ا التار�خّية  العناصر وا�خيال  

 . إّن اندماج املالكّية بالصّ 2إ�� حقيقة ثانية تداولّية
ّ

ة وا�خيال  اكرة ا�جماعيّ وفّية وانصهارهما هو انز�اح الذ

 
ّ

 الش
ّ
قرآن والسّنة، نحو مفاهيم وأف�ار ومواقف  �ان عن قراءات خاّصة للذان �ع�ّ ع�ي من العقيدة والفقھ، الل

 جتماعيّ وحية واال ورموز �ستجيب ل�حاجات الرّ 
ّ

فاء  ة ل�جماعة املعنّية، �ا�حاجة إ�� ا�حماية وا�حاجة إ�� الش

يطرة ع�� األلم و��عاد شبح القحط  ا�حاجات املرتبطة باالستمرار والّس   من األمراض وا�حاجة إ�� املطر و�ّل 

 خوف. والعطش وا�جوع وا�

هذا   بأهّمية  الباحث  و��  من  " االندماجوانطالقا  تحالف  مع  �انت  بنائھ  �حظة  أّن  اعت��  حركة  ، 

 
ّ
 اب�ن ّو الت

َ
 ث، مع قيادة الّد وْ "، بقيادة أ�ي مدين الغ

ُ
ن من اندماج امل�ّون الهال�� وّح ولة امل

ّ
دية، األمر الذي مك

ن بقيّ 
ّ

 عا�ش والتّ حل من التّ ة امللل والنّ (الذي �ان سّبب عدم االستقرار) ومك
ّ
سامح وقبول  فاعل �� كنف الت

 اآلخر.  

املوّح  إمّ �ان  طرق:  مف��ق  أمام  تب�ّ دون  الفلسفيّ ا  رشد  ابن  الوليد  أ�ي  أف�ار   ي 
ّ

ترك وال�ي  دمج  ة  ع��  ز 

ي فكرة الغوثاالعتقاد الّد   «هنا، مّر املوّح   .ي�ي بالّنظر الفلسفي األرسطي أو تبّ�ِ
ّ
 دون إ�� ا�خط

ّ
�ان  انية، و ة الث

 
ّ

الش أبو مدين الغوث (قد عرضها  إذ �ان يحمل  ة التصوفيّ جتماعيّ م) وحركتھ اال   1198  –م    1116يخ  ة، 

 ة موّح االمتالليّ   – ة  ة اجتماعية �� هيمنتھ االنتحاليّ مشروعيّ 
ّ

ا، الفاقدة  ا وأمنيّ كة سياسيّ دة بالد املغرب املفك

ه بأولياء بالد املغرب، الذي    570�حركتھ ببجاية �عد سنة  ي  رات املؤتمر السرّ الم. �ان ذلك ضمن مقرّ للّس 

 ينيّ ة الّد ديّ ولة املوّح ة الّد ر مقايضة مشروعيّ قرّ 
ّ
ة:  ة املغر�يّ ث انتحا�� توحيدي للهو�ّ ة �� مقابل اع��افها بمثل

د  نيْ �ُج ظر االعتقادي + طر�قة اا �� النّ ا + املذهب األشعري مصدرا اج��اديّ املذهب املال�ي مصدرا اج��اديّ 

 .3الم االجتما�� املغر�ي»الك قاعدة للّس الّس 

ن هذا ا�حفر �� تار�خ املغرب العر�ي الباحث من استنتاج أّن أبا مدين الغوث هو باعث كيان  
ّ

وقد مك

 . 4ة املغر�ية ا�حديثة ال�ي مازلنا �عيش ف��ا اليوم»مغار�ي مف��ض: «و�ذلك ي�ون أبو مدين الغوث أبو األّم 

 
بي علي النفطي على الرابط:  -1

ٔ
  /http://zaherkammoun.com/2020/04/01/sidiboualinaftiانظر مثال هذا التعريف با

 psychanalyse, son image et son public, PUF, 3ème (Serge), 2004, la Moscovici  في هذا الصدد، يمكن مراجعة: -2
édition, . 

شكال الجديدة للتدين بتونس، مصدر سابق، ص -3
ٔ
 . 27بلكحلة (عادل بن خليفة)، اال

 .29المصدر نفسه، ص -4
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 لمیداني: في البحث ا  -6

خلفيّ  من  الّس انطالقا  واالن��و�ولوجيّ وسيولوجيّ تھ  ا�خلفيّ ة  ذي  امليدا�ي  البحث  الباحث  اعتمد  ة  ة، 

أ�ّ  اعت��  فاعل�ن  مع  مقابالت  فأجرى  الفي��ية،  مّية  ��  التفهُّ شرحھ  الذي  التحلي��  للمنوال  �ستجيبون  �م 

 تا��: اهم إ�� أر�عة أصناف وفق ا�جدول الاملدخل النظري، مصّنفا إيّ 

املال�ي  ث 
ّ
املثل ترسيخ  ممثلو 

ب�ن  بتوازن  الغو�ي/املوّحدي 

 األضالع

� عن "عقد  
ّ

اتجاه التخ�

بتسليف   األشعري" 

 املالكّية 

مركز�ة   اتجاه 

ا�جنيدي     -الضلع 

 التصو��

معيار   خارج  تدينات 

باملثلث   العالقة 

 الغو�ي/املوحدي

َفْر  -
ْ

 الشيخ محمد َمش

 الشيخ حس�ن العبيدي -

 محمد فر�د البا��الشيخ   -

 راشد الغنو��ي -

 نور الدين ا�خادمي  -

 �ش�� بن حسن   -

 كمال املرزو�� -

 محمود الشبعان  - مازن الشر�ف  -

 نزار الفّجاري  -

 صالح الدين املصري  -

 �عمان املغر�ي  -

 حزب التحر�ر  -

العر�ي   - التيار 

 التقدمي بتو�س 

 

 من  غم  رّ و�ال
ّ
 أّن الباحث حرص  إل ة اة واحدة �� املرجعيّ جاهات األر�عة عن مرجعيّ صدور االت

ّ
سالمية، إال

والتّ  االختالفات  إبراز  والتّ ع��  النّ ناقضات  وتنازع  املمارسات  مستوى   �� وخاّصة  بي��ا،  حول  مايزات  فوذ 

 ينية.الفضاءات الّد 

 لو ترسیخ المثّلث المالکي الغوثي/الموّحدي بتوازن بین األضالع: ممثّ    -7

 ات الصّ سرد ال�اتب وشرح حيثيّ 
ّ

�تونة و��ن وزارة الشؤون  حس�ن العبيدي شيخ جامع الزّ يخ  راع ب�ن الش

تو��ّ الدينيّ  زمن   �� الّد   ة  نور  اإلخوا�ي  (الوز�ر  مقاليدها  ا�خادمي  العبيدي  2014  –   2011ين  وانتصار   (

دي �� مواجهة سلطة ا�حكم اإلخوانية املرتبطة بقطر  نيْ ف ا�ُج ة والتصوّ للمذهب املال�ي والعقيدة األشعر�ّ 

 د حّس ا�ي التيموي. ورفضھ ادخال محّم املذهب الوّه ى  ال�ي تتب�ّ 
ّ

ا�ي املعروف إ�� ح�ى جامع  يخ الوّه ان الش

�ن «أك�� خطر ع�� اإلسالم. هم  لفيّ ، والّس 1ة»ة �� صنيعة االستخبارات االن�ل��يّ ابيّ �تونة. واعتباره «الوّه الزّ 

 .2ة»يّ سالمة اإل �ون األمّ من سيخرّ 

 
 .56المصدر نفسه، ص -1
 .57المصدر نفسه، ص -2
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ّ

 د مش يخ محمّ ال �عّ�� س��ة الش
ّ
خوان املسلم�ن وال مع غ��هم، ع�� خالف س��ة  جاه صدامي مع اإل فر عن ات

 
ّ

�عّ�� عن صداميّ الش ال�ي  العبيدي  اإل يخ  املوجة  �� مواجهة  ة دفاعا عن اإلرث  لفيّ الّس –خوانية  ة وجسارة 

ثھ املال�ي الزّ 
ّ
 دي.  نيْ ا�ُج  –األشعري   – �تو�ي �� مثل

 
ّ

الش �ان  محمّ وقد  البا��،  يخ  فر�د  االتجاه  د  واجهوا  الذين  ومن  اإلرث  هذا  عن  املدافع�ن  من  أيضا، 

كما اعت��    1�ن»ف�ن العلمانيّ �ن أك�� من ضرر املتطرّ لفيّ ف�ن الّس لفي اإلخوا�ي، حيث اعت�� «ضرر املتطرّ الّس 

 .2ة �� األساس»�ن «صناعة أمر�كيّ ابيّ �ن الوّه السلفيّ 

 ّیة: اتجاه التخّلي عن "عقد األشعري" بتسلیف المالک  -8

ة  فهمهم للمالكيّ   ة، فإّن ولة التو�سيّ خوان املسلمون بجعل املذهب املال�ي مذهبا وحيدا للّد ل�ن نادى اإل 

ة إ�� أ�ي بكر بن العر�ي الذي �ان  ة). وُ�رجع الباحث �سليف املالكيّ هو فهم سلفي تيموي (�سبة ا�� ابن تيميّ 

. كما ُيرجعها أيضا إ�� أ�ي ز�د الق��وا�ي الذي اعت��  3ةولة املرابطيّ حكم الّد   يقود رأس املال الفا��ي �� ظّل 

 .4تانة ابتداعيّ ة والعقيدة املع��ليّ العقيدة األشعر�ّ 

 خوانيّ �ضة اإل و��ي زعيم حركة ال�ّ راشد الغنُّ   ويعت�� الباحث أّن 
ّ
ب  يّ �� هذا التّ ة هو أحد ممث

ّ
ار الذي ُ�غل

ة والتصّوف. و�نقل عنھ قولھ عن ابن تيمية: «من ب�ن  العقيدة األشعر�ّ ة األضالع أي  لع املال�ي ع�� بقيّ الضّ 

ة املعاصرة» وأيضا قولھ: «و�ان أك�� العقول ال�ي  سالميّ ه�ن ل�حركة اإل �ن املوّج سالميّ القدامى، أك�� القادة اإل 

 .5ة»سالم ابن تيميّ سالم [...] هو شيخ اإل أحاطت اإل 

 ين او��ي مع نور الّد �ش��ك راشد الغنّ 
ّ

ة  ة أي قراءة املالكيّ يخ كمال املرزو�� �� �سليف املالكيّ �خادمي والش

ة  ظاميّ ا. و�نفرد ا�خادمي، حسب الباحث، باالشتغال ع�� «مالءمة ب�ن املدرسة النّ ا تيمو�ّ وتأو�لها تأو�ال سلفيّ 

ة السلفيّ واملدرسة ا�جوز�ّ 
ّ
 .6خوا�ي»ھ اإل ة والتوّج ة، ب�ن املل

 
ّ

لّوا»  د بن عبد الوّه �، فهو و�ن �ان �عت�� قراءة محمّ يخ كمال املرزو�أما الش
ُ
اب للمذهب املال�ي حملت «غ

ھ ال يخرج عن قراءة ابن تيميّ 
ّ
 يرى أن ابن تيميّ إذ ة فإن

ّ
 .7سليفة هو األقوم �� الت

 �� نفس الضّ 
ّ
 لع من املثل

ّ
ھ مال�ي املذهبث، ُيدرج الباحث الش

ّ
سلفي    ،يخ �ش�� بن حسن الذي �علن أن

 8تيموي العقيدة. وهو بذلك يرفض التصّوف ويعت��ه ابتداعا
ّ

يعة ويعت��هم «خارج العقيدة  . كما ُيكّفر الش
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شكال الجديدة للتديّ :  مراجعة كـتاب
ٔ
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ة إ�� درجة دعوتھ إ�� وقف  ة السعوديّ ة ضّد الوهابيّ ابية القطر�ّ . وقد انحاز بن حسن إ�� الوّه 1ال�حيحة»

أمر��ا إ��  تذهب  ألن عوائده  مثلها م2ا�حج  أّن قطر،  متناسيا  الّد .  العر�يّ ثل  الفلك  ول   �� تدور  األخرى،  ة 

 األمر��ي. 

 في: التصوّ   – دي  اتجاه مرکزیة الضلع الجنْی -9

التوّج  خالف  األوّ وع��   ھ 
ّ
والث األشعر�ة  والعقيدة  املال�ي  املذهب  تبّ�ي  إ��  دعا  الذي  إ��  ل  دعا  الذي  ا�ي 

ز ع�� التصّوف، ب�سليف املالكيّ 
ّ

اعتباره حركة اجتماعية فاعلة، غ��  ة، لم يجد الباحث �� الضلع الذي ُيرك

 
ّ

 يخ مازن الشر�ف. الش

 
ّ

بالش ا�خاص  العنصر  ال�اتب   يبدأ 
ّ
بأن بالتذك��  الشر�ف  مازن  املذهب  يخ  ذلك  بالتصّوف  يقصد  ال  ھ 

اس و�جرا��م، و�نما ا�حركة االجتماعية املنخرطة �� قضايا ا�جتمع. و�ضرب  املعتمد ع�� االنزواء عن النّ 

ة املغار�ية، كما قال. وحركة أ�ي  اب�ن ال�ي أّسسها أبو مدين الغوث وال�ي أثمرت األمّ لتوّ لذلك أمثلة حركة ا

 
ّ

الش الصّ   3اذ��ا�حسن  قاوم  بافر�قيّ ليبيّ الذي  ثّم �ن  بن غذاهم  ة  انتفاضة    4بمصر. وحركة ع��  قاد  الذي 

1864  
ّ
 . 5ا�يفَّ ا�ي وع�� بن خليفة النَّ ضّد جور البايات. ومقاومة عبد القادر ا�جزائري وعبد الكر�م ا�خط

�ن "سليم�ن" و"نافع�ن" بتو�س  سالميّ إعامل لبناء فكر وفعل    �عت�� مازن الشر�ف أّن التصّوف «هو أهّم 

اإل   والعالم 
ّ
وأن اليوم  تر�اق  سالمي  الّس ھ خ��  "املرض  الذي هو "مضاد"  التّ -ا�يالوّه -لفيل�خالص من  يموي 

 ا�حمّ -ةسالميّ ة اإل لألخالقيّ 
ّ
 . 6ي والقتل»فظي واملادّ دية �� تأكيده العنف الل

 
ّ

 إيخ مازن الشر�ف، إذن، «من�ع التصّوف عند الش
ّ
 7لم، مناصر للمظلوم�ن»صال�� مقاوم للظ

  ناتتديّ 
ّ
 دي: ث الغو�ي/املوّح خارج معيار العالقة باملثل

 حلي�� من انضباط التديّ يتدارك الباحث ما ذكره �� منوالھ التّ 
ّ
دي، سواء  املوّح -ث الغو�ين �� تو�س للمثل

 
ّ
التّ بال� ع��   �ك�� 

ّ
بال� أو  أضالعھ  ب�ن  الضّ وازن  حساب  ع��  ضلع  ع��  �عديل  �ك��  عن  ويعلن  اآلخر�ن.  لع�ن 

تھ البحثيّ 
ّ
ث الذي بناه. وهو �� هذا يتنازل عن    ة،خط

ّ
حيث ألفى وجوها أخرى للتدّين �� تو�س خارج املثل

انتصر ل�حقيقة ع��   حسب لھ حيث 
ُ
ت لھ. و�� مرونة  صرامتھ املن�جّية لصا�ح ما كشفتھ حقيقة امليدان 

 ة.غمائية املعرفيّ حساب الّد 

 
 .125المصدر نفسه، ص -1
 . 123المصدر نفسه، ص - 2
بو الحسن علي بن عبد هللا بن عبد الجبار الشاذلي المغربي ( - 3

ٔ
 ه)، زاهد ومتصوف، إليه تنسب الطريقة الشاذلية.  656 -ه  571ا

ضّد حكم البايات في  1864م)، ينتمي إلى قبيلة ماجر البربرية، قاد انتفاضة 1867 -م 1814علي بن محمد بن غذاهم االماجري ( - 4
 تونس. 

عراض بالجنوب التونسي، جمع  1884 - 1807ة النفاتي (علي بن خليف - 5
ٔ
) ينتمي إلى قبيلة نفات، كان عامل الباي على منطقة اال

 حوله القبائل وحارب الجيش الفرنسي المحتل وكانت له مواجهات مشهودة مع هذا المحتل.
شكال الجديدة للتدين بتونس، مصدر سابق، ص بلكحلة -6

ٔ
 . 142(عادل بن خليفة)، اال

 المصدر نفسه.  - 7
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ة وحراك فكري  مبتكرة وتأو�الت تجديديّ نات جديدة وأف�ار  لقد كشف البحث امليدا�ي للباحث وجود تديّ 

 �ي واعد.تديّ 

 بْ من ب�ن األف�ار ا�جديدة، أف�ار محمود الشَّ 
ّ

بعان  عان الذي قال عنھ عادل بلكحلة: «مازال محمود الش

الّد  الفكر  يواصل  التّ فرصة  أ�ّ ي�ي  رغم  هدرها   �� "الضّ و���ي  جمعت  و�ا  االج��ادي"  "التّ   بط"  حقيق 

�انتو"ا�حساسيّ  ولقد     ة" 
ّ
ال� واملدرسيّ �بو�ّ تجر�تھ  النّ ة  الّد قديّ ة  للفكر  ممّهد  أفضل  وا�حال  ة  املتمّ��  ي�ي 

النقديّ  ا�جّدة   1ة»للكث�� من 
ّ

الش و�دعو   . 
ّ
والتخل الفقيھ  صورة  تحطيم  إ��  ا�حّنطة: بعان  القوالب  من  ص 

 ر�ن. قوالب الفقهاء واملفّس 

ا�جديدة، أيضا، يدرج الباحث القا��ي نزار الفّجاري الذي يدعو إ�� فهم القرآن والروايات    نات�� التديّ 

 
ّ

 .2ة»ة واإلتنوغرافيّ واهد األركيولوجيّ «ع�� وقع اكتشافات الش

ر نزار الفّج 
ّ

 من�ج البحث لدى املفك
ّ
ة ابراهيم حنيفا [...] وهو اري هو ما أسماه "املن�ج ا�حنيف" «ع�� مل

 من�ج معر�� جد
ّ
 أث�� والتّ � املستمر والتّ غ�ّ الثة: ا�حركة والتّ �� يقوم ع�� قوان�ن ا�جدل الث

ّ
ر، شامال بذلك  أث

 .3�سان �� �شاطھ العق�� ا�جّرد»ة واإلاملادّ 

الّد  �� حالة صالح  الباحث: «أمام تديّ أّما   ين املصري، نجد أنفسنا، كما يقول 
ّ
الث وري  ن "ال��اكسيس" 

مھ كيف يدخل النّ ضال النّ ات النّ �� تقنيّ ل�ي ا�جما�� اعتمادا عالّس 
ّ
ة  ضال ا�حقو�� ومن ثمّ قا�ي الذي عل

 .4ة املقاومة"»ائم عن "كتلة نضال وط�ي" وعن "عامليّ البحث الّد 

النّ  يقتصر ع��  تدّبر ال  القرآن.  تدّبر  إ��  املغر�ي  �عمان  يدعو  أخرى،  جهة   من 
ّ
و�ن فقط  �شمل  خبة  ما 

 ة. مو��ي عميق فيما يف��ضھ مقوالت قرآنيّ ا�جميع. ويش��ط القيام ببحث قا 

للتديّ  ال�اتب  �� تقديم  الغرابة  يث��  التّ ما  ادراجھ حزب  نف من  حر�ر ضمن هذا الصّ نات ا�جديدة هو 

ث الذي بناه �� املنوال  ن. وقد بّرر الباحث ذلك بأّن أطروحة حزب التّ التديّ 
ّ
حر�ر ال تندرج ضمن أضالع املثل

التّ  فحزب  يتب�ّ التحلي��.  ال  �ّل حر�ر  �عيد  وهو  املال�ي  الفقھ  األشعر�ّ   ى  العقيدة  عن  والتصوّ البعد  ف  ة 

ة هو ما  بوّ م��اج النّ   سالم ع�� م��اج النبوة" وهو شعار سلفي باعتبار أّن ا�جنيدي. فشعار ا�حزب هو "اإل 

التّ   أورده األسالف. كما بّرره بأّن  هذا  ينطبق    لكن أال�ي.  �ا�ين النّ س حديثا ع�� يد تقي الّد حر�ر تأّس حزب 

 ؟ )1928س تنظيمهم حديثا (الذين تأّس أيضا، خوان املسلم�ن ع�� اإل  األمر

 �عد شرحھ وتحليلھ �حالة حزب التّ 
ّ
دي �� حالة  ث الغو�ي املوّح حر�ر، يقّدم حالة أخرى خارجة عن املثل

ال عبد الناصر وتنظ��ات  مي �� تو�س الذي يمتّح أطروحاتھ، خاّصة، من خطابات جمقّد ار القومي التّ التيّ 

ر القومي عصمت سيف الدولة. 
ّ

 املفك
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التّ  منتس�ي  لدى  اليوم  نجد  أننا  الباحث  التّ يّ و�الحظ  القومي  «تنوّ قّد ار  تو�س   �� الرؤى  مي   �� كب��ا  عا 

التّ ينيّ الّد  للقوميّ نيّ ديّ ة واملمارسات  التّ ة  ب�ن   �ن بتو�س، 
ّ
الط املال�ي)  مذهب  و��ن ق��ي (مع �غليب للمذهب 

 .1ة»ة جذر�ّ ة وتأو�ليّ ة �سبيّ تأو�ليّ 

لھ ميوالت تصّوفية مع �غليب للممارسة    عنھ بأّن   قالد ال��اه�ي الذي  و�درج �� هذا اإلطار ا�حاج محمّ 

 املقاومة لالستعمار والصهيونيّ 
ّ
وللتّ ة وللظ العر�يّ لم والقهر االجتما��  ر�ة 

ْ
الُقط ا�حاج  جزئة  أيضا  ة. وُ�درج 

 
ّ
الل الصْ عبد  الّد طيف  املسألة  «أّن  يرى  الذي  جوهر�ّ ينيّ غ��ي  مسألة   �� �ّل ة  إ��  بنا  تؤدي  ال�ي   �� بل    ة، 

 ة �� الّد ة ا�جوهر�ّ ة. والقضيّ املسائل ا�جوهر�ّ 
ّ
لم". فمن ال يقوم بالعدل  ين اإلسالمي �� مقول�ي "العدل والظ

 .2بالعدل"» ين "إن هللا يأمرظالم لنفسھ وللمجتمع �� ديننا، فالعدل فرض من فروض الّد 

 
ّ
. كما يرى  3احات»تنا �� املساجد واألسواق والّس ة ألمّ طيف أن «ال��ملانات ا�حقيقيّ و�رى ا�حاج عبد الل

. وهو  4ة را�عا»�ة ثانيا والعدل ثالثا واملقاومة املثمرة أو اإليجابيّ ال وا�حرّ «اإلسالم ُب�ي ع�� أر�ع: األخالق أوّ  أّن 

 
ّ
 . 5ي�ي اإلسالمية مستحيلة دون ثورة �� الفكر الّد ة والسياسيّ االجتماعيّ ورة �عت�� أن الث

ار القومي �� تو�س، ُ�عّرج ال�اتب ع�� أف�ار مصباح الشيبا�ي  إضافة إ�� من سبق ذكره من منتس�ي التيّ 

 
ّ
ب �ي لألحزاوعقيل الب�وش، معت��ا أ��ما وصالح الدين املصري و�عمان املغر�ي «محاصرون با�خطر الكال

من   غ��هم  (وتوجيھ  توج��هم  تقبل  أن  فعوض  عل��م،  متعالية  األحزاب  وتلك  الكم��ادوري،  املال  ولرأس 

ة أو تقمعهم أو �عزلهم [...] وستبقى أطروحا��م  ��م االنضباطيّ ا تر�د تبعيّ ار���، نجدها إّم ف�ن) للفعل التّ املثّق 

 .6ة»و�سيّ ار�خية التّ جر�ة التّ �ن �� التّ عضو�ّ ف�ن الة خارج اإلمتثال ا�جماه��ي ع�� عكس املثّق نيّ التديّ 

 
ّ
ة خطباء، من بي��م مي �� تو�س أفرز أئمّ قّد ار القومي التّ يّ �ن، غ�� أن التّ ف�ن القوميّ سبة للمثّق هذا بالن

ة  املسلم�ن املالكيّ   اوي الصال��. فسامي ب�حاج ع�� يؤمّ سامي ب�حاج ع�� وحسن فت�� القا��ي ومحمد النّ 

ة معا. وهو يرى أن االج��اد اإلسالمي اليوم تتصّدره دعوات ثالث: «أوالها: االج��اد الشع�ي بأن ي�ون  واإلباضيّ 

النّ   �ّل  وثان��ما: االج��اد  فقيھ نفسھ  وثال��ما:  مواطن  بفتاواه،  يل��م  بالبحث عن مرجع دي�ي وفق�ي  خبوي 

فكر�ّ  بمشاريع  العصري  ألاالج��اد  علميّ ة  الّد قالم   �� جديد  خطاب  تقديم  ع��  انكّبت  يؤ�ّ ة  وهو  دها  ين» 

ة» ولكّنھ يدعو إ�� اج��اد را�ع  �ا «تحّرك دوائر الفكر وتؤّصل صراع األف�ار واملشاريع ا�جتمعيّ جميعا أل�ّ 

 .7ر»� والتطوّ ة تجيب عن أسئلة العصر ورهانات التغ�ّ ��ي ملراكز بحثيّ «وهو االج��اد املؤّس 
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ن، حيث نجد األستاذ  ين والتديّ ع �� نظرة منتسبيھ إ�� الّد مي �� تو�س التنوّ قّد ار القومي التّ يّ �عدم التّ ال  

تصّو  عرفا�ي  نفس  ذا  جابر  بن   بلقاسم 
ّ
الط ممارساتھ   �� وح�ى  املنشوره  كتاباتھ   ��  قسيّ �� 

ّ
وتجش مھ  ة 

املغرب األق��ى بحثا عن �عض  الم بن مشيش شمال  ة، قر�ة سيدي عبد الّس عود إ�� القر�ة ا�جبليّ «الصّ 

 
ّ

 .  1يخ العظيم" من خالل امل�ان»أسرار "هذا الش

ى الكث�� من  اشطة آمال سوي��ي ال�ي تتب�ّ ار القومي: صوت النّ يّ ل صوت �سائي �� التّ كما نجد أيضا أوّ 

 
ّ

 وري محمّ ر الّس أطروحات املفك
ّ
 غوي للقرآن.د �حرور وخاّصة من�جھ �� التفس�� الل

 قد بقصد اإلثراء: علی سبیل النّ  -10

من حيث املوضوع الذي تناولھ وا�حفر    كتاب الباحث االجتما�� واالن��و�ولو�� عادل بلكحلة، كتاب هامّ 

التوّج  ع��  البحث  ميدان  حقيقة  وتقديمھ  بھ   �
ّ

تح� الذي  والعمق  بھ  قام  األوّ الذي  ها  ليّ هات 
ّ
اختط ال�ي  ة 

ة ال تنوي  ثراء العمل. و�� مالحظات عامّ إدية ال�ي تروم  قھ، �� نظرنا، يحتاج �عض املالحظات النّ لنفسھ. لكنّ 

 الغوص �� التفاصيل. 

ة املغار�ية، وهو استنتاج نرى فيھ  اب�ن �� باعثة األّم حركة التوّ   استنتاجھ أّن حول  أو�� هذه املالحظات  

 
ّ
اة أمم. فليس  مّ جتماعية املس رها �� الكيانات اال مبالغة شديدة وعدم إحاطة باملعا�ي واملعاي�� الواجب توف

ة واقفة  بإم�ان أي حركة اجتماعية أن تن��ئ أّمة. إّن �شأة األمم ت�ون عادة ع�� أنقاض كيانات اجتماعيّ 

ر لها األدوات والوسائل ال�ي تنقلها من التذّرر إ�� الوحدة. وتحق��ا  
ّ
ع�� أعتاب ا�سداد تار��� وحضاري. فتوف

 
ّ

 ��ا من اإلستمرار أّمة واحدة، مث�عناصر تمك
ّ
قاليد الواحدة  ار�خ الواحد والعادات والتّ غة الواحدة والتّ ل الل

السياسيّ والرّ  القيادة   �� ت�ون  ال  واستمرارها  األّمة  وحدة  فعناصر  الواحدة.  ��  موز  ما 
ّ
و�ن توّحدها  ال�ي  ة 

فكث��  العناصر الرمزّ�ة ال�ي تجعلها كيانا حضار�ا واحدا، ال ينفصم ح�ى لو مّزقتھ االنقسامات السياسّية.  

لم تلبث أن انقسمت من جديد �عد غياب القيادة    ،د��ا ا�حر�ات السياسيةوّح ال�ي  من الكيانات السياسية  

وّحدة (�ّل 
ُ
ار�خ ذات املدى الطو�ل عاودت  الكيانات ال�ي وّحد��ا حركة التّ   ار�خ). ولكّن ات �� التّ االم��اطور�ّ   امل

 ستعمار�ة. الوحدة �عد أن قّسم��ا قيادات سياسية أو حر�ات ا 

 
ّ
 لم تكن حركة أ�ي مدين شعيب مؤث

ّ
 �� حدود الزّ   رة إال

ّ
اس  ذان ُوِجدت ف��ما. وال �عرف النّ مان وامل�ان الل

�ن، فكيف نقول ع��ا أ��ا باعثة  شيئا عن هذه ا�حركة. وال نجد غ�� إشارات نادرة إل��ا �� �عض كتب ا�ختصّ 

ة لألّمة املغر�ية، ولم تكن حركة أ�ي عبد هللا الشي��، مثال، اب�ن باعثأّمة إ�� الوجود؟ ملاذا �انت حركة التوّ 

الباعثة لهذه األّمة (إن ُوجدت)؟   الفاطمية، ��  الدولة  ب��ك��  ان��ت  ال�ي دامت سبع سنوات من الدعوة، 

فها أبو مدين قادمة من الشرق العر�ي؟ ألم يكن التصّوف استجابات فرديّ 
ّ
ة  أليست ر�اح التصّوف ال�ي وظ

ة �� دمشق و�غداد؟  ة االسالميّ ة لواقع اجتما�� عر�ي غ�� منصف انطلق من مركز الدولة العر�يّ واجتماعيّ 
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ّ

مك تكن  املتصوّ ألم  قبلة  واملدينة  هذه  ة   �� ألسنا،  مثال)  عر�ي  بن  الدين  (محيي  واملشرق  املغرب  من  ف�ن 

 ة؟ ة وليست فقط مغار�يّ ة اسالميّ ة عر�يّ ا�حالة، إزاء حركة اجتماعيّ 

ن، و«لوال  و الكيانات ال�ي انصهرت من خالل حركة الغوث �� األمازيغ والهالليّ   و�ذا �ان الباحث �عت�� أّن 

التوّ  وعبقر�ّ حركة  الغوثيّ اب�ن  القيادة  عصبيّ ة  تمّزقهما  متمايز�ن  شعب�ن  اليوم  لبقينا   ، (عصبيّ ة  ة  تان 

الفالحة وعصبيّ أمازيغيّ  ���ي  أمازي��  (نمط  ِحرا�ي  ة صعيدّية) ونمطا حياة  با�جبل، ونمط هال��  ة وتبّدى 

الذين استقرّ 1تخر��ي)» الهاللي�ن  السودان؟ هل سي�ون  ، فماذا عن  أو  �� مصر  أو  العر�ية  ا�جز�رة   �� وا 

 ��ذي��م و�دماجهم �� تلك الفضاءات ال�ي لم تصلها حركة أ�ي مدين مختلفا؟

 
ّ
ا  ع��ف �عودة املذهب ا�حنفي مذهبا رسميّ ق �عالقة املذه�ي بالسيا��ي، فالباحث �ثا�ي املالحظات تتعل

 ة �عد ا��يار الّد �ن ع�� افر�قيّ لطة انطالقا من هيمنة العثمانيّ للّس 
ّ
ھ �ان مؤث

ّ
را  ولة ا�حفصّية، لكّنھ ال �عت�� أن

 . 2ة ساوت ب�ن املذاهبلطة ا�حسينيّ خاّصة وأّن الّس 

ة.  � املذهب املال�ي وترسيخھ �� افر�قيّ �ن �� ا�حافظة ع��� مقابل ذلك �ش�� الباحث إ�� دور األندلسيّ 

ولة األموّ�ة ع�� مذهب مالك ابن أ�س. بينما  ة �� األندلس. و�انت الّد ولة األمو�ّ ون هم ورثة الّد فاألندلسيّ 

العباسيّ  ابن  �انت غر�م��ا  أ�ي حنيفة، و�� �عض مراحلها ع�� عقيدة املع��لة. ولعّل "محنة  ة ع�� مذهب 

عالمة   الصّ حنبل"  ع��  الّد بارزة  ب�ن  العباسيّ راع  حنبل. ولة  ابن  يمثلهم  الذين  األمو��ن  وفلول  الناشئة  ة 

. و�نقل ا�جابري عن الط��ي نّص رسالة  3ا، كما قد نتوّهم، ولكّنھ سيا��ي بامتيازراع لم يكن عقائديّ فالصّ 

بالب  جادلوا  الذين  هم  «ثّم  خصومھ:  عن  ف��ا  يقول  وال�ي  َواِليھ  إ��  و�سبوا  املأمون  قولهم  إ��  فدعوا  اطل 

ا�حّق  أهل  أّ��م  ذلك  مع  أظهروا  السّنة...ثّم  إ��  الباطل    أنفسهم  أهل  سواهم  من  وأّن  وا�جماعة،  والدين 

نا بذلك  اس وغّروا بھ ا�جّهال... حّ�ى مال قوم إ�� موافق��م عليھ تز�ّ والفكر والفرقة، فاستطالوا بذلك ع�� النّ 

 .4دالة ف��م ...و�ان ذلك غاي��م ال�ي إل��ا أجروا و�ياها طلبوا»�اسة والععندهم وتصّنعا للرّ 

الّس راع، إذن، عقائديّ لم يكن الصّ  الغايات  ما �انت 
ّ
إ��  ياسيّ ا. و�ن ل 

ّ
لتتسل العقائدّية  باملسائل  تتلّبس  ة 

 استتباعات أو م
ّ
��اثا، واعيا أو  عقول العاّمة فُتعّب��م للمعارك السياسّية. ولم يكن األمر �� املغرب العر�ي إال

 
ّ

 رق. فلم تكن غ�� إعادة إنتاج لها.غ�� واع، لتلك الصراعات ال�ي تدور �� املركز: الش

التّ    ل �� أّن 
ّ
 ثالث املالحظات تتمث

ّ
 �ن بالرّ ف للفاعل�ن السياسيّ صنيف الذي وضعھ املؤل

ّ
ث  جوع إ�� املثل

ة ودور اإلعالم ووسائل  ة واالجتماعيّ ياسيّ �ات الّس دي هو تصنيف يتغافل، �� رأينا، عن املتغ�ّ الغو�ي املوّح 

 
ّ
 الن

ّ
امنا هذه حيث لم �عد لرأس املال  �� وما شابھ، ال�ي تحدث �� أيّ مو�ل الّس ا�ي والتّ شاط ا�جمعيّ شر والن

ن سوى  ديّ ن �� تو�س أو �� غ��ها قدرة ع�� توجيھ ممارسات األفراد وا�جماعات. لم �عد التّ ديّ التوجي�ي للتّ 
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برّ  لعمليّ واجهة  سياسيّ اقة   ات 
ّ
باملتخل املوسومة  ا�جتمعات  من  وغ��ه  العر�ي  فا�جتمع  تمر�رها.  ُيراد  فة  ة 

التّ  الّد �عيش تحت كال�ل  وتوظيف  املباشر   وجيھ غ�� 
ّ

يؤك ما  والعشائري وغ��ه. هذا  املثال  ي�ي والقب��  ده 

 
ّ
ون من أمثال محمود  بلس وسلفيّ ه ضمن ح�ومة طراؤوف �ارَ �ن بقيادة عبد الرّ ي�ي اليوم حيث نجد سلفيّ الل

 
ّ

�ن إّبان حرب طرابلس. فهل  ة �ح�ومة برقة بل وصل األمر إ�� حّد تقاتل السلفيّ ات ا�خاصّ � �� القوّ الورف�

معاي�� أخرى مستحدثة تحّدد نوع   ار سيا��ي وايديولو�� واحد أم أّن عب�� عن تيّ يكفي تصنيف "سلفي" للتّ 

 التصنيف؟

مي �� تو�س، حيث ال نجد اختالفات كب��ة ب�ن قّد ار القومي التّ منتس�ي التيّ   تدّين  را�ع املالحظات تخّص 

ار القومي برّمتھ مب�ي ع�� فكرة  �ن. ذلك أن التيّ و فاعل�ن سياسيّ أة  ف�ن أو أئمّ هؤالء املنتسب�ن سواء �انوا مثّق 

 
ّ
ال�ي �شّد إ�� الوراء. إّن    ف. هذه املقاومة تمّر ع�� تخليص األّمة من رواسب املا��يمقاومة االستعمار والتخل

ر  ول العر�يّ ار القومي �� تو�س عن غ��ه �� الّد يّ ة ال�ي يتمّ�� ��ا التّ ا�خصوصيّ 
ّ

يھ فكر املفك
ّ
ة األخرى، هو تبن

ر  ولة إضافات مهّمة �� تأو�ل النّص الّد م سيف الّد عصمت سيف الدولة. وقد قّد 
ّ

ي�ي. تنطلق إضافات املفك

ي�ي دون وقد فتح بذلك ا�جال أمام تأو�ل النّص الّد   1ة «ال كهانة �� اإلسالم»اصري من مقولتھ املعروف النّ 

التّ  القدامى. فهو �عت�� أن اج��ادا��م تلكة وال امتثاليّ أو�الت املاضو�ّ ضغط  الفقهاء  �انت تخّص    ،ة آلراء 

ھ علينا  مان وامل�ان الذي ُوجدوا فيھ. وأّ��ا ال تن�حب ع��  ات املطروحة �� الزّ االش�اليّ 
ّ
عصرنا. وهو ما �ع�ي أن

�ن متحّرر�ن من  ات. من أجل ذلك نجد القوميّ أن نب�ي اج��اداتنا �� ضوء ما يطرحھ علينا واقعنا من اش�اليّ 

ة و�� نفس الوقت �ستجيب  صوص الدينيّ الوالء للما��ي واج��اداتھ، عامل�ن ع�� إيجاد صيغ متالئمة مع النّ 

 تات وما  يّ من اش�ال  هم واقع  �مملا يطرحھ عل�
ّ
تنمية مجتمعتطل لتخليص    همبھ  تأو�الت. فاإلسالم جاء  من 

 البشر�ّ 
ّ
�ة وال يمكن أن ي�ون �جنا داخل تأو�الت مالك أو أ�ي  سالم دين ا�حرّ لم والقهر واملعاناة. اإل ة من الظ

 حنيفة أو ابن تيمية أو غ��هم.

 خاتمة:   -11

إل  مهّمة  عادل  ش�اليّ مقار�ة  قار��ا  ال�ي  تلك  واقعنا  للتديّ ات  ا�جديدة  "األش�ال  كتابھ   �� ��  بلكحلة  ن 

أهمّ  وتأ�ي  الطبقات  تو�س".  تحت  ا�حفر   �� الباحث  بذلھ  الذي  الكب��  وا�جهد  العلمّية  رصان��ا  من  ي��ا 

 
ّ
 اهرة للو�� ا�جم��. حفر المس الطبقات الّد الظ

ّ
هة ملمارسات اليوم وال�ي تقود ة املوّج ة ا�جمعيّ خصيّ نيا لل�

 ��ا استعصاءاتھ و�قارب ��ا مشكالتھ. ستجيب ��ا مجتمعنا �حاجاتھ و�حّل ات ال�ي �الكيفيّ 

   إّن 
ّ
جات واألورام  توءات والتعرّ ة والكشف عن النّ ة ا�جمعيّ بقات الغائرة �� ال�خصيّ مالمسة هذه الط

ن من معا�ج��ا و�عديل تلك  ال�ي تختفي تح��ا وال�ي توّج  ِ
ّ

االستجابات بما يجعلها  ھ استجاباتنا اليوم بما ُيمك

عقالنيّ  انفعاليّ استجابات  استجابات  ال  العقالنيّ ة   جماعيّ إ ة  ة 
ّ
الط بداية  هو  ال�ّ ة،  نحو  العر�يّ ر�ق  ة  �ضة 

التوّج ا�حقيقيّ  وهو   ة. 
ّ
ات الذي   ھ 

ّ
املؤل توّج بعھ  وهو  جّد ف.  مفيد  عقال�ي  �� ھ  املش�ل،  أّن   

ّ
إال �جتمعنا.  ا 
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إ�� تق أّن قوى قادرة سبقت   تقديرنا، 
ّ
الط  ليب تلك 

ّ
الذ اكرة  بقات و��يئ��ا الستجابات تخدم مصا�حها. إن 

ة. وقد سبقت القوى ال�ي ذكرنا، إ��  ة وأخرى ا��جاميّ ة، القر�بة والبعيدة، تحتوي عناصر نزاعيّ ا�جماعيّ 

بقي مجتمعنا ة بما يخدم اس��اتيجيّ براز العناصر الن�اعيّ �ة و طمس العناصر اال��جاميّ 
ُ
�� ة التفكيك ال�ي ت

 
ّ

ف. يضاف إ�� ذلك ما ُ�غدق من أموال لشراء الذ
ّ
مم �� مجتمع اس��ال�ي �سهل فيھ شراء  حالة انحدار وتخل

ن �� تو�س متالعبا  ديّ وجي�ي للتّ كث�� م��م لبيع ذممهم. األمر الذي يجعل رأس املال التّ   الناس فيما �ستعّد 

�ة اإلرادة والفعل. وجي�ي هو حرّ س املال التّ بھ أو معروضا للبيع ملن يدفع أك��. إن شرط إم�ان اشتغال رأ

 
ّ
 عاية واملال قادرة ع�� التّ ر�اح الّد   ف فإّن أَما ومجتمعنا متخل

ّ
جاهاتھ  العب ��ذا ا�خزون التوجي�ي و�غي�� ات

 ة.�ة وا�جهل عبوديّ فكيكية. إن املعرفة حرّ بما يخدم القوى التّ 
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