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في الحیاة السیاسیة كذلك، ففي ھذه  تبالقیام بمھام ذات طبیعة اجتماعیة او تربویة فقط، بل انخرط
ایصال بعض ساھمت بعض الطرق في . اء من القرن السادس عشر المیالديالمنطقة خاصة ابتد

الى السلطة كحالة االسرة السعدیة في المغرب او طمحت بعضھا الى استالم السلطة كحالة  االسر
الزاویة الدالئیة في المغرب في القرن السابع عشر المیالدي او شكلت معارضة للسلطة القائمة 

  .عشر المیالدي او الطریقة الكتانیة في بدایة القرن العشرین الثامنكزاویة احنصالة في القرن 
  
اذا كانت الطرق و الزوایا قد تصدت للغزو االیبیري للسواحل المغربیة، فانھا واصلت ھذه و

 ادءبعلى المنطقة ابتداء من القرن التاسع عشر،  ایتھاالمھمة عندما حاولت فرنسا فرض وص
كما ان الطریقة السنوسیة ھي التي قادت المواجھة في لیبیا ضد . الجزائر و موریطانیا و المغربب

  .الل االیطاليتحاال
  

عندما حصلت مجتمعات المغرب العربي على استقاللھا، سعت النخبة الحاكمة الى بناء دولتھا 
الذي افرزتھ " الیعقوبي"اساسا في النموذج  یتمثلوفق نموذج مستوحى من تجربة المستعمر نفسھ 

ن یقتضي تحدید منذ البدایة كا االستحیاءغیر ان ھذا  ،الثورة الفرنسیة وفق مواصفات محددة
  .خیارات تتالءم و  طبیعة الموروث الثقافي و الدیني للمجتمعات المغاربیة

  
في مالءمة الموروث الثقافي و الدیني مع متطلبات الدولة الوطنیة دفعت النخبة  ان الرغبة
 في خدمة الحاجیات السیاسیة للدولة الجدیدة، ثلمورواھاج سیاسة دینیة تجعل ھذا الحاكمة الى انت

كان محكوما اوال و اخیرا   او لعل ھذه الرغبة ھي التي تفسر مسار تشكل السیاسة الدینیة، مسار
یر التفاعالت االقلیمیة ثا المجتمعات المغاربیة  سواء بتاوالت و المتغیرات التي عاشتھحبطبیعة الت

  . و الدولیة او بضغط الدینامیة الداخلیة لھذه المجتمعات
  

ھاما ضمن الموروث الثقافي و الدیني في المجتمعات المغاربیة، لذلك یحتل التصوف حیزا 
حاولت النخبة الحاكمة تدجینھ و تطویعھ، تدجین و تطویع كانا حاضرین في خیار تشكل السیاسة 

ت بین اربعة خیارات، خیار حالدینیة بصرف النظر عن الخیارات التي اعتمدت و التي تراو
 .ار التعایش و خیار االحتواءد و خیحییالمناوءة و خیار الت

 
ان التعاطي مع التصوف لم تحكمھ فقط اعتبارات فرضتھا اكراھات بناء الدولة الوطنیة، بل  

حكمتھ ایضا اعتبارات استوجبتھا الرغبة في اعادة ضبط التوازنات بدفع التیار الصوفي الى تامین 
 11الدولیة على االرھاب بعد اعتداءات الحاجیات السیاسیة الجدیدة التي فرضتھا حسابات الحرب 

  .2001شتنبر 
  

تروم ھذه الدراسة تحدید موقع التصوف في السیاسة الدینیة لدول المغرب العربي و ذلك من 
 :خالل محورین

  

  .ـ التصوف في سیاق تشكل السیاسة الدینیة
  .ـ التصوف في سیاق اعادة ضبط التوازنات
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-I- 

 .الدينيةالتصوف في سياق تشكل السياسة 

م التعاطي بھا مع التصوف في اطار تشكل السیاسة الدینیة ت یمكن التعرف على الكیفیة التي ال

في دول المغرب العربي بعد حصولھا على االستقالل اال باستحضار االطارین االساسیین اللذین 

ینیة بشكل عام لة الدأة الجدیدة في المغرب العربي للمستحكما الى حد بعید في رؤیة النخب الحاكم

لة التصوف بشكل خاص، و یتمثل ھذان االطاران في االطار المؤسسي اوال و االطار أو مس

 .السیاسي ثانیا

 . بناء الدولة الوطنية: االطار المؤسسي - 1

عندما حصلت دول المغرب العربي على استقاللھا وجدت النخب الحاكمة الجدیدة نفسھا ملزمة 

لسلطات االستعماریة قد شرعت في اقامة دعائمھ اباستكمال مسلسل بناء الدولة الوطنیة التي كانت 

ربیة و الذي یحتل فیھ التصوف حیزا اكما كانت مضطرة الستحضار االرث الدیني للمجتمعات المغ

 .ھاما، و لعل محاولة التوفیق بین االمرین كانت السبب في انتاج العدید من المفارقات

  .و تصوف عابر للحدود "قطرية"مفارقات اقامة دولة  - أ 

الذي  ورثت النخبة الحاكمة في المغرب العربي نمطا للدولة مستوحى من النموذج الیعقوبي

حیث حاولت ھذه االخیرة اعطاء  1789الفرنسیة سنة یؤسس الدولة الحدیثة التي بلورتھا الثورة 

و ھذه ، تصور معین للدولة بشكل تكون فیھ الدولة مؤسسة محایدة سیدة نفسھا و غیر تابعة للكنیسة

االستعمار لكن ھذا االنتشار كان معیبا في  الدولة الحدیثة ستعرف انتشارا في العالم الثالث بفعل

  .موذج على  دول العالم الثالثكثیر من الحاالت بسبب اسقاط الن

  :تتصف الدولة الیعقوبیة بمجموعة من الخصائص 

فھي دولة مركزیة أي انھا تعتمد مركزیة السلطة السیاسیة من اجل توحید موقف الدولة في  -

القضایا الداخلیة و الدولیة مما یعني مركزة القرار السیاسي لكن ذلك ال یفید شخصنة السلطة او 

وقد فرضت مركزیة السلطة السیاسیة نفسھا كمحاولة لتجاوز النمط الفیودالي  .شخصنة القرار

التباین في اتخاذ القرارات السیاسیة الن الدولة الفیودالیة  بإلغاءالذي تمیز بتشرذم السلطة و 

،  كانت تحكمھا العدید من مراكز السلطة المتطاحنة فیما بینھا مما افضى الى  اضعاف الدولة

  .في حین ان الدولة الیعقوبیة اصبحت تتوافر على مركز وحید التخاذ القرارات
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ع مع القواعد التي تستمد من الدین او القواعد وھي دولة تعتمد القانون الوضعي و ذلك للقط -

ال توجد قوة تعلو علیھا ، فالدولة الیعقوبیة ھي دولة سیدة نفسھا، التي تستمد من القانون الطبیعي

و القول بان الدولة الیعقوبیة سیدة نفسھا ھو قول یدفعنا الى ، حیث ال تخضع لقوة خارجة عنھا

و العلمانیة تطرح ھنا بداللتین ، ضافة الى طابعھا العلمانياالقرار بكونھا ھي مصدر كل القیم ا

  :  مختلفتین

الداللة االنجلوسكسونیة التي تفید ان العلمانیة ھي عملیة تحریر الفرد من الروابط الجماعیة  -

  ".الفردانیة"مما یجعلھا قریبة من مفھوم 

دان التعلیم و االحوال الشخصیة الداللة الفرنسیة التي تنظر الى العلمانیة على انھا تحریر می -

 .من رقابة الكنیسة

منذ البدایة كانت ھناك صعوبات على مستوى تنزیل ھذا النموذج على الواقع المغاربي، و في 

على  مقدمة تلك الصعوبات كیفیة تدبیر االرث الثقافي و الدیني، فمنذ حصول دول المغرب العربي

شدیدة  لة الوطنیة، كانت ھناك رغبة في بناء سلطةاستقاللھا وتوجھھا نحو إرساء دعائم الدو

  .التمركز في محاولة للتحكم في مجمل التناقضات  العقدیة والثقافیة  وصھرھا في بوثقة واحدة

وحدة ): الوحدة(إن الھدف كان نبیال في حد ذاتھ، فالدولة الوطنیة بطبیعتھا  مسكونة  بھاجس  

السلطة و وحدة الشعب، غیر ان اآللیات  التي اعتمدت لتحقیق ذلك لم تكن في مستوى ذلك الھدف 

وة في ر بقضاتخاذ القرار كما ان ھذا القھر حالنبیل حیث فرضت آلیات القھر نفسھا في التحكم في 

  .تدبیر التناقضات العقدیة و الثقافیة

و دینیة أحادیة تتحدد  سیاسة ثقافیة منذ البدایة اعتمدت الدولة الوطنیة في دول المغرب العربي

مضامینھا وفق المیوالت االدیولوجیة والسیاسیة للمتحكمین في زمام السلطة دون اھتمام بالتنوع 

 في لحظة من اللحظات أصبحت الدولة في المغرب العربيالثقافي الذي یزخر بھ المجتمع،  وھكذا 

  .في مواجھة مفتوحة ضد مجتمعھا عوض أن تكون إطارا تمثیلیا لھ

إن ھذا التناقض بین أحادیة السیاسة الثقافیة المعتمدة و تنوع الثقافات السیاسیة للمجتمع یفسر 

لمغرب العربي، و ھي التي تفسر إلى حد كبیر أزمة الھویة التي تعاني منھا الدولة الوطنیة في ا

بالتالي ظھور حركات االحتجاج االجتماعي بمختلف ألوانھا سواء اتخذت لونا ثقافیا أو اتخذت لونا 

عدم قدرة ھذه الدولة على تدبیر التنوع الثقافي یساھم إلى حد كبیر في إضعاف  دینیا، كما ان

  .المحكومین وفق إیدیولوجیتھا الرسمیةقدرتھا اإلدماجیة  حیث ال تتمكن من تكییف سلوك 

في اللحظة التي كانت تسعى فیھا النخبة الحاكمة في المغرب العربي الى بناء دولتھا الوطنیة 

كانت ھذه النخبة تدرك ان التیارات الدینیة ال تعترف بھذا الخیار، فھذه التیارات سواء كانت 

التیار الصوفي كانوا  فأتباعات عابرة للحدود، اسالمیة او سلفیة او صوفیة كانت تعتبر نفسھا تیار
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اسیة الذي یتتجاوز الى حد كبیر منطق الحدود الس" روحیة"یعتبرون انفسھم محكومین برابطة 

  .یفرضھ نمط الدولة الوطنیة

في بعض دول المغرب العربي مثاال معبرا عن ھذا التجاذب بین " الطریقة العالویة"تجسد 

 و المغرب بین اتباعھا والء یتوزع الطریقة فھذه ،صوف عابر للحدودمنطق الدولة الوطنیة و ت

 بوالئھ متھم 1975 سنة منذ راسھا على یوجد الذي و" تونس بن خالد" الحالي فشیخھا الجزائر

 المغربیة االصول ذوي من الطریقة اتباع قبل من الجنسیة و االصل جزائري باعتباره للجزائر

  .المغرب في یوجد للطریقة الرئیسي المقر ان علما

كیف تسعى الطریقة العالویة الى تجاوز التعارض بین منطق الدولة الوطنیة و تصوف ال 

 یعترف بالحدود؟

  :الطریقة العالویة الى الدفع بثالثة مبررات أتلج

: یقول خالد بن تونس شیخ الطریقة  ;یتمثل المبرر االول في التركیز على نظام المشیخة  -

الطرق الصوفیة، تعتمد على مؤسسة المشیخة، وھذه األخیرة عنوانھا الوحید ھي "

أما بخصوص الطریقة العالویة فنحن ال نابھ لھذه االعتبارات، والدلیل على ذلك . المشیخة

ع سلسلة من أنھ عندما نقول الطریقة العالویة الدرقاویة الشاذلیة، نسافر عبر الزمن م

المشایخ األغلب األعم منھم مغاربة، فموالي العربي الدرقاوي ینتمي إلى قبیلة بني زروال 

الجبلیة المغربیة، سیدي أبو الحسن الشاذلي دفین مصر ینتمي إلى قبیلة غمارة في شمال 

المغرب، موالي عبد السالم بن مشیش أظن أنھ غني عن التعریف، ینتمي إلى قبیلة بني 

في الحقیقة مشایخ التصوف رضوان هللا علیھم، والطریقة العالویة . بالمغربعروس 

ت، ومنزھین عن مفھوم الحدود والجنسیة، ءاسمى من ھاتھ االعتبارات واالنتماخصوصا أ

وبھذا الخصوص أضیف انھ ال یمكن أن یروج شیخ . جنسیتھم الوحیدة ھي ال إلھ إال هللا

  ."صوفي حقیقي عنوانا خرائطیا

 .ى المبرر الثاني في التشدید على عالمیة التصوفیتجل -

، فخالد بن یتعلق المبرر الثالث في نفي الطابع السیاسي للطریقة و تاكید دورھا التربوي -

، ومن االزوایا لھا دور تربوي ولیس سیاسی: "قائال  تونس شیخ الطریقة یشدد على ذلك

كان عبر قرون من الزمن، ودورھا أراد العمل السیاسي، فلیؤسس حزبا، وتواجد الزوایا 

كان دائما وأبدا تربویا، في تعلیم القران الكریم،واآلداب والشریعة، كما كان لھا دور في 

زوایا، فلو لم تكن ھذه الحفاظ على الموسیقى الروحیة، التي استمر وجودھا بوجود أھل ال

 . "محى ھذا التراث الثقافيالنالزوایا 

  

رغم أن العالم اإلسالمي " غیر ان ھذا التشدید على الطابع التربوي ال ینفي االدوار االخرى 

فیھ صراعات، ولم یكن للتصوف في وقت مضى، أي دور، ولیس لھ الحق في الكالم، وإبداء 
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الرأي، بعدما كان لھ دور خالل القرن الثاني، والثالث، والرابع، وحتى دخول االستعمار الفرنسي 

سباني، أبان التصوف عن دوره، ألن أبناء الزوایا قاوموا االستعمار ببسالة سواء في المغرب واال

وھم الذین قاوموا الشیوعیة وحافظوا على الھویة اإلسالمیة، اآلن حصل  ،آسیاالعربي، أو في 

توازن داخل األنظمة الحاكمة لیس في المغرب وحسب، وإنما في العدید من األقطار العربیة، 

كمصر والجزائر، وكذلك تونس التي تبحث اآلن عن تراثھا الروحي، وھنا أحیلك على نقطة 

حساسة، وھي أن أھل الغرب وأوربا یمیلون إلى التصوف، ویبحثون فیھ، ألن في علم الروحیات 

توجد سیكولوجیا، ویوجد علم یستحق االھتمام بھ، طالما أن بالمجتمع فراغ، وصار معھ الدین 

لتشدد، والبد أن أشیر إلى أن كتاب جالل الدین الرومي ھو الذي یتصدر قائمة تحت رحمة ا

في ھذا المقام، أقول بأن  المبیعات بالوالیات المتحدة األمریكیة، ألیس لھذا المعطى أكثر من داللة،

الزوایا الصوفیة أنجبت رجال المقاومة الذین حافظوا على الھویة اإلسالمیة، العربیة المحمدیة، 

ألمیر عبد القادر صوفي،حارب االستعمار ببسالة، السیاسة تتبدل، وتتغیر، فھناك أحزاب سیاسیة وا

  ".ى محافظة على ثباتھا، وال تتغیرعندكم في المغرب ذات طابع دیني، إال أن الطریقة الصوفیة تبق

  

 ".علماني"الرهان على التصوف كدعامة السالم ـ  ب 

كانت النخبة الحاكمة في المغرب العربي في حاجة الى التوفیق في سعیھا لبناء دولتھا الوطنیة 

  :بین مقاربتین في تدبیر العالقة بین الدین و السیاسة

 .التي میزت التجربة الحضاریة الغربیة: المقاربة االفقیة -
 

 .التي افرزتھا التجربة الحضاریة االسالمیة: المقاربة العمودیة -
  

یاسیة ھي التي تحدد االختالفات الموجودة بین الفكر العربي ان طبیعة العالقة بین الدین و الس

عندما نتحدث ، اوضح وبتعبیر، االسالمي وتجربتھ السیاسیة و بین الفكر السیاسي الغربي وتجربتھ

نقول بانھا میزت الفكر السیاسي الغربي حیث كانت اشكالیتھ األساسیة منذ القرن ، عن مقاربة افقیة

ان الفكر ، و في ھذا السیاق ظھر مفھوم العلمانیة، ن الدین والسیاسةتقریبا ھي الفصل بی 16

لكن فقط على مستوى ، السیاسي الغربي حاول ان یحدث نوعا من الطالق بین الدین والسیاسة

فالعلمانیة طالت مستوى السلطة السیاسیة حیث تم ، السلطة السیاسیة ولیس على مستوى المجتمع

الن السلطة في الغرب لم ، اال انھ ال یمكن الحدیث عن مجتمع علماني، الفصل بین الدین والسیاسة

بل ظلت تعترف لكل المجموعات بحق اعتناق أي دین شاءت تحت عنوان ، تقم بمحاربة الدین

یة بشكل عام ھناك بففي المجتمعات الغر". حریة المعتقد"وفي مقدمتھا " احترام الحریات الفردیة"

فالعلمانیة او الفصل بین الدین والسیاسة تطرح على مستوى ، حد ما اعتراف بجمیع الدیانات الى

  . السلطة السیاسیة و لیس على مستوى المجتمع
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في إطار التجربة العربیة اإلسالمیة یتعاطى مع ھذه الثنائیة من زاویة أخرى في اطار مقاربة 

یاسیة العربیة االسالمیة و التجربة الس، عمودیة حیث لم تطرح في الفكر السیاسي العربي اإلسالمي

ھل ": االستتباع"و لكن طرحت إشكالیة أخرى ھي اشكالیة ، فكرة الفصل بین الدین و السیاسة

تخضع السیاسة للدین ام یخضع الدین للسیاسة؟ وسنالحظ بان الفكر العربي االسالمي كان یسعى 

ن السیاسة الشرعیة یرى ا" ارثوذكسي"تصور اسالمي  حیث تبلور، االشكالیةلالجابة عن ھذه 

ونعتقد بان فقھاء السیاسة الشرعیة قد حاولوا االجابة عن ھذه االشكالیة ، یجب ان تنضبط بالدین

"  نیابة عن صاحب الشرع في حراسة الدین و سیاسة الدنیا بھ"من خالل تعریفھم للخالفة على انھا 

و ، ویة وتجربة الخلفاء الراشدینو قد تجسد ھذا التصور في التجربة النب، أي سیاسة الدنیا بالدین

  .تبلور تصور سعى الى اخضاع الدین للسیاسة" الدولة السلطانیة"بعد قیام 

ینبغي ان نستحضر االطار الشمولي ، وعلیھ فعندما نطرح مسالة العالقة بین الدین و السیاسة

و لكن ، اسالمیالھذه العالقة باعتبارھا قد طرحت في الفكر السیاسي سواء كان غربیا او عربیا 

  .كیفیة التعاطي تختلف باختالف المنظومتین مادام ان كل منظومة لھا اشكالیتھا المحددة

  لكن ما ھو المقصود بالدین؟ 

الدین ھنا یرادف الكلمة الفرنسیة . انھ مجموعة من المعتقدات الشخصیة و العبادات

Religion .لغربیة یقع نوع من الفصل في التجربة ا. بحیث  یستمر حضوره في كل المجتمعات

  . في حین یظل الدین حاضرا في المجتمع، بین الدین و السیاسة على مستوى السلطة السیاسیة

  : ان ھذه المالحظة تدفع الى التمییز بین مستویین

یتعلق المستوى االول بالحدیث عن الدین باطالق سواء في التجربة الغربیة او التجربة  -
ھكذا ینظر الى ، ین ھنا یعتبر كمجموعة من المعتقدات التي تخص االفرادفالد، العربیة االسالمیة

و عندما تطرح مسالة العلمانیة او عالقة الدین بالسیاسة على مستوى . الدین في الفكر الغربي
السلطة یتم الفصل بینھما و لكن على مستوى المجتمع ال یتم اقصاء الدین بل یظل حاضرا في 

 .سلوكیات االفراد
  
فال یمكن ان نتحدث عنھ بالمفھوم الغربي ، بط المستوى الثاني بالحدیث عن االسالمیرت -

عقیدة وشریعة لكونھ یختلف ، فالفقھاء دائما كانوا یعتبرون االسالم دینا و دولة، باعتباره دینا فقط
كما ال تتضمن " تشریعا"عن المسیحیة التي تتضمن مجموعة من المعتقدات الشخصیة و ال تتضمن 

في حین ان ، "الخالص الفردي"فالمسیحیة اسست على فكرة ، كاما ملزمة للسلطة الحاكمةاح
ھو في نفس الوقت شریعة و ، أي مجموعة من العقائد و العبادات، االسالم اضافة الى كونھ دینا

فالمؤمن او المسلم ال یعتبر اسالمھ مكتمال اال اذا تعامل مع االسالم باعتباره منظومة . نظام حكم
 .كاملة تضم اضافة الى مستلزمات العقیدة مقتضیات الشریعة
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ان التمییز بین المستویین سواء تعلق االمر بالمستوى العام الذي یتعاطى مع الدین كقاسم 
مشترك في التجربة االنسانیة او تعلق االمر بالمستوى الخاص الذي یستحضر خصوصیة التجربة 

المقاربة "و " المقاربة االفقیة"الختالفات القائمة بین على ا" معنى"االسالمیة ھو الذي یضفي 
  ".العمودیة

و ، ھناك تمییز بین السلطة السیاسیة و المجتمع، في المقاربة االفقیة التي طبعت التجربة الغربیة

ذلك ان الدولة . فالعلمانیة  تفید فصل الدین عن السیاسة، دالالتھ كاملة" العلمانیة"ھنا اكتسب مفھوم 

او ما یسمى بالنخبة  القانون الوضعي و لھا رجالھا ھولھا نظامھا المعیاري الخاص بھا والحدیثة 

" ... المجتمع المدني"كما انھا افرزت مجتمعھا المسمى ب" رجال الدین"السیاسیة التي عوضت 

حداث قطیعة مع إشكل من االشكال  بأيھذه مفاھیم مرتبطة بالدولة الحدیثة غیر انھا ال تفید 

  .على صعید المجتمع" الدین"

بمعنى انھ عندما نتحدث عن العلمانیة نقصد بھا ، في العالم العربي االسالمي تنعكس االیة

فالعلمانیة ال ، اقصاء الدین و تھمیشھ لیس على صعید السلطة السیاسیة و انما على صعید المجتمع

. و انما تفید محاربة ظاھرة التدین، تفید في العالم العربي االسالمي فصال بین الدین و السیاسة

للتدین على مستوى المجتمع و لیس على مستوى السلطة  محاربة، ھكذا اصبح مفھوم العلمانیة

  .السیاسیة التي ظلت تستحضر الدین في الخطاب السیاسي

ي، العرب المغرب دولان المقاربة العمودیة ھي التي تسعفنا في فھم اشكالیة الدین والسیاسة في 

و ما یمكن تسمیتھ ا"  االسالم الرسمي"ھو خیار  العربي المغرب دولفي السائد ان الخیار ذلك 

بما یفید انھ مجموعة من العبادات ، الذي  ینظر الى االسالم باعتباره دینا فقط" العلماني"باالسالم 

  .التي توجھ و تحكم سلوك االفراد و العقائد

ان الغایة التي حاولت النخبة الحاكمة في المغرب العربي بلوغھا تتمثل في تكریس اسالم 

الفاعلین الدینیین عن التدخل في الشان السیاسي، و من ھنا كان حرص تلك علماني حیث یتم ابعاد  

النخبة الحاكمة على انتھاج سلوك متشدد تجاه جماعات االسالم السیاسي والتساھل او غض 

الطرف عن تیارات دینیة تركز على ضرورة االبتعاد عن شؤون السیاسة، و نذكر ھنا على سبیل 

 ".و الدعوة الى هللا جماعة التبلیغ"المثال حالة 

نموذجا للجمعیات الدینیة التي تقتصر مھامھا على " بلیغ و الدعوة الى هللاتجماعة ال" تقدم 

 .االسالمیة  وتنفي صلتھا بكل عمل سیاسي" االخالق"دعوة االفراد الى تطبیق 

 د ھلويمحمد الیاس الكان"د الشیخ بالھند على ی" بلیغ و الدعوة الى هللاتجماعة ال" تاسست 

الذي وضع مبادءھا و حدد اھدافھا، و قد خلفھ بعد وفاتھ ابنھ محمد یوسف ) 1364ھــــ  1303(

   .انعام الحسن: ، ثم تولى االمر بعده1965الذي توفي سنة 
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جماعة شؤون الدعوة في العالم، حیث اوجدت لھا لھي، تدیر النظام الدین بد"انطالقا من 

تان و بنغالدیش و في العالم العربي كسوریا و لبنان و العراق و فروعا في العالم االسالمي كباكس

اتباعا في  لھاو المملكة العربیة السعودیة، كما اوجدت   االردن و فلسطین و مصر و السودان

  .اوربا و امریكا و اسیا و افریقیا

التعلق ، فھو طریق "التصوف"یتجسد اطار الممارسة لدى جماعة التبلیغ و الدعوة الى هللا في 

با�، و تقول بوجوب التقلید، و تعتبر اعتماد االصول الستة التي وضعھا الشیخ محمد الیاس 

  .مؤسس الجماعة امرا ضروریا، الن الخروج علیھا ھو خروج على الجماعة

 

  : تتحدد االصول الستة للجماعة في االتي    

 .ال الھ اال هللا محمد رسول هللا: الكلمة الطیبة -

 الصالةاقامة  -

 العلم و الذكر -

 اكرام كل مسلم -

 االخالص  -

 .النفر في سبیل هللا -

تقوم جماعة التبلیغ و الدعوة الى هللا، من خالل ھذه االصول الستة و ما یرافقھا من اعمال 

، و ھذا التاطیر الروحي یقتضي االبتعاد عن التعاطي للسیاسة، "روحیا"فردیة بتاطیر اتباعھا 

ترك ما ال : "ترفع شعارا مركزیاو فجماعة التبلیغ تجعل من مبادئھا عدم الخوض في امورھا، 

 ."عنيی

و  مسائل الخالف بین العلماءو  عیوب االمة:یطال ثالث دوائر" ترك ما ال یعني"ان شعار 

 .احوال الشعوب

الذي ترفعھ جماعة التبلیغ و الدعوة الى هللا نبذ كل ما یمت الى " ترك ما ال یعني"یفید شعار  

 العربي المغرب في اكمةالح النخبة ترغب الذي العلماني االسالم یجسد نموذج انھالسیاسة بصلة، 

فرعا " جماعة التبلیغ و الدعوة الى هللا"اسست  المغرب ففي ، تشجیعھ الى سعت لذلك تكریسھ، في

مرشدا لھا، و ھذا المرشد ھو من موالید سنة " محمد الحمداوي"، و اختارت الشیخ 1964لھا سنة 

بالتعلیم، و قد انخرط في سلك باقلیم بولمان، اكمل دراستھ بجامع القرویین بفاس و اشتغل  1935

، و منذ تاسیس فرع "محمد یوسف"و التقى بامیر جماعة التبلیغ الشیخ  1962الدعوة سنة 

حیث خلفھ  1987مارس  19ظل مرشدھا الى حین وفاتھ بتاریخ  1964الجماعة بالمغرب سنة 

 ".ونسيیالبشیر ال' الشیخ 
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 من السبعینیات بدایة مع حضورھا هللا ىال الدعوة و التبلیغ جماعة سجلت فقد تونس في اما

 ان لوحظ فقد الدینیین، بالفاعلین التونسي النظام عالقة طبع الذي تشددال ورغم الماضي، القرن

  .الجماعة ھذه مع متساھال كان علي بن العابدین زین

 .التصوف مع" الدولتي"خيارات التعاطي : ـ االطار السياسي 2

  

دبرت من خاللھا الدولة في المغرب العربي المسالة الصوفیة في یمكن اختزال المسارات التي 

 تجسد و التحیید خیار الى المناوءة خیار من االنتقال في االول المسار تمثل :مسارین اساسین 

  .االحتواء خیار الى التعایش خیار من االنتقال في الثاني المسار

  .من خيار المناوءة الى خيار التحييدـ  أ

ثالث دول مغاربیة و ھي لیبیا و تونس و الجزائر خیار المناوءة للتیار الصوفي، و ان ھجت تان

  .ھاج ھذا الخیار تختلف بین دولة و اخرىتكانت اسباب ان

خیار المناوءة للتیار الصوفي، و كان ھذا الخیار " الحبیب بورقیبة"اعتمدت تونس في عھد 

بورقیبة التیار " قمع"دینیین بشكل عام، و ھكذا محكوما بمناوءة النظام البورقیبي للفاعلین ال

  "....راشد الغنوشي"ممثال اساسا بحركة االتجاه االسالمي بزعامة كان االسالمي الذي 

رفضت السلطة التونسیة الترخیص لحركة االتجاه االسالمي و قامت باعتقال عناصرھا 

ن یعني تغییرا في مواقف ، لكن ھذا االفراج لم یك1984القیادیة و اطلق سراحھا في غشت 

، برز للعیان مخطط یستھدف 1986في یولیوز " مزالي"، فبمجرد اقالة "الحركة"السلطة تجاه 

" االتجاه االسالمي" ، حیث اتھم 1987و جسدتھ خاصة اعتقاالت مارس " الحركة" استئصال

 27في عضوا من انصاره، و صدرت احكام قضائیة  90، و اعتقل )ایران(=بعمالتھ للخارج 

شتنبر من نفس السنة، و كان نصیب رئیس الحركة راشد الغنوشي منھا حكما باالشغال الشاقة 

  .المؤبدة

حرص على الدعوة  1969الى السلطة في فاتح شتنبر " معمر القذافي"في لیبیا، و بوصول 

داء الى الرجوع لمبادئ االسالم الصحیح، و لم یكن االسالم الصحیح في نظره اال تعبیرا عن ع

للتیار الصوفي باعتباره منحرفا عن مبادئ العقیدة السلیمة، و كان معمر القذافي یؤسس تصوره 

على كون العامل الدیني لیس عامال محددا في بناء المجتمعات و كان یعتبر العامل القومي ھو 

الحقیقیة ، غیر ان الخلفیة " االخضر" الكتاب في ذلك على شدد كما اساس بناء كل تجمع بشري

لعداء معمر القذافي للتیار الصوفي كانت سیاسیة بامتیاز، فھو اراد ان یطمس الدور االساسي الذي 

  ".السنوسیة"لعبھ التیار الصوفي داخل لیبیا من خالل الطریقة 
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ما  ان السنوسیة لم تكن مجرد طریقة صوفیة تربویة بل كانت حركة سیاسیة بامتیاز، و ھذا

: "... وجاء فیھ. م1915یونیو  12بتاریخ  المستعمرات اإلیطالي ّري لوزیریشیر الیھ  تقریر س

وإذا ما أخذنا السنوسیة كمثال، فسنجد أن المحتوى السیاسي یزكو على المحتوى الدیني الصرف، 

وسواء حللناه مذھبیاً أو الُھوتیاً ، فإن ھذا المحتوى یغفل القاعدة المشتَركة للشطحات العدمیة 

وإذا ما طرحنا جانباً الطقوس والتصّرفات التقلیدیة الخاّصة، التي . و ما یسمى بالصوفیةاإلسالمیة أ

لتي ال تكتسي إالَّ قیمة مظھریة ذات ھدف انضباطي ممیَّز، فإن ھذه الِفرق اُتفَرض على األتباع، و

. لفةال تختلف في األساس عن المضمون والشكل الخاص الذي تتسم بھ اإلخوانیات المسیحیة المخت

غیر أن الطھرة اإلسالمیة األصلیة التي تدعو السنوسیة إلى العودة إلیھا، ال تنطوي في واقع األمر 

، فما تعتنقھ السنوسیة من ُمثل النقاء )الالھوتیة المتشددة(على أي نوع من العالقات الدوغماتیة 

م یرنو إلى عھد الرسول، والتطلُّع إلى اإلصالح، والتعّمق في المبادئ السیاسیة والتشریعیة إلسال

 یاسیةلسلطة من شرعیة للمؤسسة السوما ورثھ عنھ الخلفاء من سلطة مدنیة، وما تتسم بھ تلك ا

ر لماذا استشعرت في نفسھا . الدینیة إن ھذا المحتوى السیاسي الجوھري الغالب عند السنوسیة، یفسِّ

، وذلك خالفاً )دولة داخل دولة(ى في القوة الكامنة بضرورة خلق منظمتھا الذاتیة التي جعلتھا تتجلّ 

إن ھذا . لغیرھا من إخوانیات إسالمیة مماثلة، ما عدا الوھابیة التي تتبع السنوسیة في الواقع منھا

أشاع اإلعتقاد أنھ من العبث إمكان أو تصور فصل الزمني عن الروحي في بلد إسالمي، وفي حالة 

  ...".السنوسیة بالذات فاألمر سیكون طوباویة ضارة

ھو " السنوسیة"في كتابھ " الشریف السید مفتاح" ذلك  یؤكدان مضمون الطریقة السنوسیة كما 

وطابع حركة سیاسیة ھدفت إلى التحرر الوطني في مسیرتھا مع نشرھا لرسالتھا،  مضمون"... 

وكان علیھا أن تقاومھا بالسالح كلما اعترضت . ووجدت نفسھا من أجل ذلك تتحدى القوى األجنبیة

طریقھا أو حاولت اغتصاب مصالحھا اإلقتصادیة والتجاریة، أو عرقلتھا خالل امتدادھا الجغرافي 

خون اذلك ال یتطّرق الشك كثیراً إلى صدق الرووب. الواسع یات والتحلیالت التي دونھا عنھا المؤرِّ

إذ لیس من مصلحة مخططات دولھم إظھار اإلنصاف أو العطف على الحركة، . األوروبیون

والسبب الثاني أن أغلبھم كانوا شھود عیان لبزوغ ونمو السنوسیة دعوة دینیة وتنظیماً اجتماعیاً 

و  ...".اسیة عایشوھا، فرووا تجربتھم عنھا بدقة كاملة، وإن كانوا یضمرون العداء لھاومؤسسة سی

أن الكفاح المسلَّح الطویل الذي خاضتھ القبائل اللیبیة بقیادة السنوسیة، على "...   : یضیف الكاتب

ن ھذا الكفاح الرغم من أنھ لم یحقق اإلنتصار الدائم لھا بسبب عدم التكافؤ في أدوات الصراع، إالَّ أ

لة في الزعماء والشیوخ، تجربة ومِ  اناً على فنون القتال والمناورة، رَ أكسب القیادات اللیبیة الممثَّ

سنجد أنھا استفادت منھما في مواجھتھا للغزو اإلیطالي الذي اجتاح أراضیھا، فأذاقت الغزاة معاناة 

  . "وأھواالً في حرب ضروس لم یكونوا یتوقَّعونھا

حركة وطنیة تمثِّل  الى الشریف السید مفتاح یقول كماالطریقة السنوسیة الى لقد تحولت 

السكان وتقودھم في معترك الصراعات الدولیة التي أحاطت بالبالد عشیة إنھیار اإلمبراطوریة 

العثمانیة، ونعني بھا السنوسیة التي بدأت كطریقة صوفیَّة متفّتحة، لتتحّول بفعل الظروف وتطّور 
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وكان مجال ھذا النشاط . عالقات القوى، إلى حركة وطنیة جامعة انغمست في النشاط السیاسي

موّجھاً في الدواخل، ومنطلقاً منھ إلى الجوار األفریقي، ألن اإلدارة العثمانیة ركَّزت تواجدھا في 

  ...".المدن على سواحل البالد اللیبیة المترامیة

ان وظیفة  ،لإلسالمفي الجزائر حاولت النخبة الحاكمة ان تمنح مضمونا اشتراكیا و ثوریا 

السیاسة الدینیة المتمثلة في تبریر الخیار االشتراكي ال یمكن ان تكتفي فقط على مستوى اول 

ى ثان الى وبتحیین االسالم و ذلك بتبیان مدى تكامل االشتراكیة واالسالم، بل مدعوة على مست

باعتبارھا تثویر االسالم عن طریق ایجاد سند نظري للقضاء على القوى المناھضة لالشتراكیة 

  .قوى مناھضة للشعب و االسالم

المقدمة  و تاكید عالقة االسالم بالثورة: لىالمقدمة االو: ینطلق الخطاب الرسمي من مقدمتین

ان االسالم ، اذ یشكل احد مكونات االساسیة للشخصیة " ابراز المحتوى التقدمي لالسالم، : الثانیة

ني السلیم، و الثقافة االسالمیة الصحیحة كجزء ال الوطنیة الجزائریة، یطرح قضیة التثقیف الدی

یتجزأ من عملیة التحرر الثقافي، لھذا یتحتم على الثورة الجزائریة ان تعنى بالثقافة الدینیة 

سیما قط، و لكن ایضا كفلسفة و مواقف، و الفاالسالمیة ال بوصفھا عبادات و شعائر و مناسك 

ة دافعة تساھم في تناول مشاكل العصر تناوال جدیدا، و بوصفھا فكرا متطورا یجعل من االسالم قو

  .في حلھا على اساس تقدمي یضمن االنتصار في معركة الوجود و في معركة التنمیة على السواء

العقلیات البالیة التي تعرقل مسیرة "شكالن مدخال للقضاء على یتھ یان ثوریة االسالم و تقدم

القوى االجتماعیة التقلیدیة المناھضة لخیارات الدولة  و تناھض ...ضي الى الجمودفالتنمیة و ت

االشتراكیة، في ھذا السیاق یندرج سعي السلطة الجزائریة الى القضاء على بعض القوى التقلیدیة 

  .عرقلتھم لمسیرة التنمیة: ثانیا و تحالفھم مع االستعمار: اوال:بدعوى  كالطرق و الصلحاء 

على اطروحة تذھب الى  یتأسسة كان ینتھجتھ بعض الدول المغاربان خیار المناوءة الذي ا

فھذه االطروحة كانت  , خلفتكون الدین بشكل عام بما في ذلك التصوف ھو رافد من روافد ال

د یمن طرح العد نطلقكانت تدراسة السلوك الدیني لألفراد والجماعات ، بمعنى آخر  تركز على

في ھذا االطار انجزت   ؟للمغاربیین ینيمحددات السلوك الدما ھي : من التساؤالت من بینھا 

عدد المواظبین على الصالة في المساجد، ما ھي األسباب التي تجعل ھذا : دراسات عدیدة حول

ربي دون ذاك متشبثا بأركان دینھ؟، فكانت ھناك محاولة لتحلیل أو على األقل رصد محددات االمغ

باعتبار أن الجماعات الدینیة تنتج نوعا من السلوك ، او جماعاتكافراد  للمغاربیینلدیني االسلوك 

   .لدى أتباعھا

ربط ظاھرة التدین بالتخلف بمفھومھ العام، و بتعبیر اخر تھدف الى  ھذه االطروحة كانتلقد 

فان الذین حاولوا تحلیل الظاھرة الدینیة كانوا ینطلقون من مقاربة سوسیو اقتصادیة، بمعنى كان 

من أسباب تخلف العالم العربي واإلسالمي،  سبق یتمثل في كون التمسك بالدین ھوھناك حكم م
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وھذه االطروحة كان یروج لھا الیساریون بشكل عام، حیث كان ھناك ربط دائم بین الدین 

الحلول لتحقیق التنمیة و في مقدمتھا  والتخلف، ھذا الربط كان یفضي بشكل الي اقتراح بعض

  .مع الدین باعتباره عائقا لتحرر االنسان" لطالقا"ضرورة احداث نوع من 

انتقلت بعض البلدان المغاربیة خاصة تونس و لیبیا من انتھاج خیار المناوءة الى انتھاج خیار 

شرع في  1987نونبر  7الى السلطة في تونس بتاریخ " زین العابدین بن علي"التحیید، فبوصول 

للسلطة، عمل على " بن علي"بمجرد استالم  ...لدینياعادة النظر في طریقة التعاطي مع الشان ا

  :ارجاع بعض المظاھر الدینیة للحیاة الیومیة مثل

  .ــ اذاعة اذان الصالة في محطات االذاعة و التلفزة

 على ذكر التاریخ ــ ذكر التاریخ الھجري في الجریدة الرسمیة بعدما كان یقتصر فقط

  .المیالدي

 .الخ...ختمھا بایات قرانیة ــ افتتاح الخطب الرئاسیة او

غیر معلنة  فكریةفي لیبیا و في محاولة من معمر القذافي لالنفتاح على افریقیا و في مراجعة 
عن محوریة العامل القومي، بدا یولي اھمیة للعامل الدیني، و ھو االمر الذي دفعھ الى تغییر 

افریقیا، تغییر دفعھ الى التخلي  مواقفھ خاصة و ھو یدرك الحضور القوي للتیار الصوفي في بلدان
 .خیار المناوءة و اعتماد خیار التحییدعن 

 

  "االحتواء" خيار الى" التعايش" خيار من -  ب

تجسد تجربة المغرب و موریطانیا مثاال معبرا العتماد خیار التعایش مع التیار الصوفي قبل 

فرضھا توسع التیار السلفي الجھادي، ان یتم االنتقال الى خیار االحتواء من اجل مواجھة تحدیات 

مع التذكیر ان خیار االحتواء قد اعتمد في الجزائر بعد وصول عبد العزیز بوتفلیقة الى رئاسة 

  .1999الجمھوریة في ابریل 

یمكن القول ، إذا أردنا أن نلخص الكیفیة التي تعاطت بھا المؤسسة الملكیة مع السیاسة الدینیة

إلى اآلن في كون   1961ت ومتغیر، حیث كان یتجسد ھذا الثابت منذ بأنھا كانت محكومة بثاب

واإلسالم ) إسالم العلماء(السیاسة الدینیة في المغرب تتاسس على التوفیق بین اإلسالم الشرعي 

، لذلك كان الملك یقدم دوما باعتباره عالما أول من جھة و راعي )إسالم الزوایا والطرق(الشعبي 

  . جھة اخرى للطرق و الزوایا من

ان ھذا الثابت المتمثل في التوفیق بین االسالم الشرعي و االسالم الشعبي شددت علیھ المدرسة 
السوسیولوجیة االستعماریة، ھذه المدرسة التي قامت بقراءة لتاریخینا باعتبار أن السلطان الشریف 
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الشعبي من جھة، وبین  في المغرب كان یقوم بدور یحفظ التوازنات بین اإلسالم الشرعي واإلسالم
، بربر/ لحدیث عن ثنائیة عربالكتل االثنیة المكونة للمغرب من جھة اخرى، خاصة  في اطار ا

كان یعتبر السلطان الشریف عربیا من جھة أبیھ وبربریا من جھة أمھ، باعتبار أن السالطین حیث 
الموالى  زواج ننسى تجربة الشرفاء منذ السعدیین اعتمدوا استراتیجیة الزواج بالبربریات دون ان

ان قدرة السلطان الشریف على التركیب االثني كانت تطال كذلك مستوى . ادریس بكنزة البربریة
  .السیاسة الدینیة من خالل الجمع بین اإلسالم الشرعي واإلسالم الشعبي

ي ترتكز علیھ ذال" تابثال"لم یحدث أي تغییر على مستوى  في عھد الملك محمد السادس
یاسة الدینیة فالزال ھذا الثابت یروم التوفیق بین االسالم الشرعي و االسالم الشعبي، غیر انھ الس

فالخصم اصبح ھو التیار ، حدث استبدال بالنسبة للمتغیر على مستوى تحدید الخصوم االیدیولوجیین
  .السلفي الوھابي الذي تتناقض مرتكزاتھ مع مرتكزات الھویة الدینیة المغربیة

السلطات الى اعتماد خیار التعایش مع  ت، سع1960قالل موریطانیا سنة تعالن عن اسمنذ اال
  :التیار الصوفي، و فرض ھذا الخیار نفسھ لعدة اسباب

الدولة في موریطانیا، فھي  بناءیتمثل السبب االول في الحضور القوي للطرق الصوفیة قبل 
التي لعبت دورا اساسیا في الحفاظ على مقومات ھویة سكان بالد شنقیط على المستوى الدیني و 

  .الثقافي و االجتماعي

یتجلى السبب الثاني في الدور االساسي الذي لعبتھ الطرق الصوفیة لیس على مستوى تدبیر 
لت قندما استعف واجھة الغزو الفرنسي ایضا،شؤون الناس قبل قیام الدولة ، بل على مستوى م

ن الجدد و على رأسھم اول رئیس مختار ولد داده یدركون اھمیة الدین وموریطانیا، كان المسؤول
یة النسیج السیاسي و االجتماعي، لذلك بادروا الى استحضار ذلك من خالل االسم تقواالسالمي في 

  .میة الموریطانیةالجمھوریة االسال: الذي حملتھ الدولة الجدیدة

كان المسؤولون الجدد یدركون ایضا حجم الرأسمال الرمزي و المادي الذي یتوفر علیھ التیار 
خیاري المناوءة او التحیید اللذین انتھجتھما دول مغاربیة مجاورة، بل  یعتمدواالصوفي، وبالتالي لم 

عام مع توجھات السلطات فضلوا خیار التعایش مع الطرق الصوفیة وھو خیار كان ینسجم بشكل 
  .الموریطانیة

و ظھور تنظیم القاعدة العالمي الذي كان یضم من صفوفھ  2001شتنبر  11شكلت اعتداءات 
بعض الموریطانیین لحظتي تحول في تعامل السلطات الموریطانیة مع التیار الصوفي، خاصة بعد 

الجماعة " من قبل   2005تنامي ایدیولوجیة السلفیة الجھادیة و استھداف موریطانیا في یونیو 
و استبدلت  2006شتنبر  11الجزائریة و التي بایعت اسامة بن الدن في " للدعوة و القتال السلفیة
بتنظیم قاعدة الجھاد في بالد المغرب االسالمي، فالسلطات الموریطانیة  2007ینایر  فياسمھا 

شرعت في اعادة النظر في سیاستھا الدینیة خاصة بعد وصول الرئیس محمد ولد عبد العزیز الذي 
نخراط في مسلسل مواجھة لى االاى الى انتھاج خیار االحتواء وذلك بدفع الطرق الصوفیة یسع

  .التطرف الدیني
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-II- 

 التصوف في سياق اعادة ضبط التوازنات

افضت السیاسة الدینیة التي انتھجت في سیاق بناء الدولة الوطنیة في المغرب العربي الى انتاج 

العدید من المفارقات، و في اللحظة التي كانت السلطات المغاربیة تسعى الى ابعاد الفاعل الصوفي 

عت منھ، عن المجال السیاسي، شرع ھذا الفاعل في البحث عن كیفیة استعادة المبادرة التي انتز

 .خدمات السیاسیة لھذا الفاعلالكما ان السلطات نفسھا وجدت نفسھا في حاجة الى 

 .الفاعل الصوفي و الرغبة في استعادة مشروعية مفتقدة - 1

 علمانيالسالم لالمر الواقع و التحول الى دعامة رفض جزء من التیار الصوفي الخضوع لال

یجعل من الممارسة الصوفیة مجرد ذكر � و تربیة روحیة، و ھكذا لوحظ حرص بعض  الذي

تخاذ مواقف ذات بعد سیاسي واضح، حیث یمكن التمییز داخل ھذا التیار لصوفیة على االاالطرق 

و تصوف " مندمج"الصوفي الذي یسعى الى استعادة مشروعیتھ المفتقدة بین تصوف سیاسي 

 ."احتجاجي"سیاسي 

  . انبعاث التصوف السياسي المندمج -  أ

دور التصوف في مجرد عمل تربوي، بادرت بعض الطرق  في غمرة الرغبة في اختزال

الصوفیة الى التعبیر عن مواقفھا فیما یجري في العالم العربي و االسالمي او الرغبة في المشاركة 

التصالح مع الفعل السیاسي من تصوف یروم الفي االستحقاقات االنتخابیة، اننا امام نموذج من 

بعض  دُ سِ جَ حیث تُ " المندمج"داخل منطق الدولة الوطنیة، و ھو ما نسمیھ بالتصوف السیاسي 

  .التعبیرات الصوفیة في المغرب مثاال معبرا عنھ

، لجوھر ھذا الفعل و ماھیتھ تابث ینبغي ان یتم عبر تصور ان التعاطي مع الفعل الصوفي ال 

فتحدید وظائفھ و ادواره یجب ان  یراعي السیاقات العامة و الخاصة التي حكمت التوجھات و 

و نقصد بتلك السیاقات العامة طبیعة الدولة ككیان سیاسي و اجتماعي ، سلوك الفاعلین الصوفیین

على ذلك  تأسیساو ، "لمریدینا"و انتظارات " الشیوخ"كما نقصد بتلك السیاقات الخاصة طموحات 

ووظائفھ في اطار الدولة " التقلیدیة"نمیز بین وظائف الفعل الصوفي في اطار الدولة  فإننا

 "   التقلیدویة"

   :مر التصوف في المغرب بمرحلتین فقد، في اطار الدولة التقلیدیة
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دي من قبل مرحلة التبعیة حیث تم إدخال التصوف ابتداءاً من القرن الحادي عشر المیال -
لكون أھم " مغربي"حجاج األماكن المقدسة، ومن الصعب الحدیث في ھذه الفترة عن تصوف 

كانت صوفیتھم " علي بن حرزھم"و" ابن عربي"و" أبي یعزى یلنور"الصوفیة المغاربة أمثال 
شرقیة قلبا وقالبا؛ فأحمد بن العریف، وھو بربري من قبیلة صنھاجة، توفي في مراكش العام 

أما أبو مدین الغواث فكان من . م كان تابعاً للغزالي وعلى نھجھ سار علي بن حرزھم1141
 .تالمذة الجنید

  
فرغم أنھ درس على ید أئمة . مرحلة مغربة التصوف التي دشنھا عبد السالم بن مشیش -

الصوفیة التابعین كأبي مدین الغواث وعلي بن حرزھم، فإنھ لم یسلك مسلكھم بل سعى إلى التمیز 
وقد أكمل تلمیذه أبو الحسن الشاذلي مرحلة مغربة التصوف لتصل ذروتھا مع محمد بن . عنھم

 .سلیمان الجزولي
  

التیار الصوفي في البدایة یھدف أساساً إلى نشر اإلسالم ما وراء الحواضر؛ حیث بدأ منذ  وكان
وابتداءاً من القرن الرابع عشر المیالدي انتقل . القرن الثالث عشر المیالدي یتوغل في األریاف

كل التصوف من اإلطار التبشیري إلى اإلطار السیاسي، وبدأت المعالم األولى للطرق الصوفیة تتش
في العھد الموحدي لیكتمل ھذا التشكل مع أبي عبد هللا محمد بن سلیمان الجزولي الذي یعتبر 

ویمكن . مؤسس أول طریقة صوفیة في المغرب جراء التحوالت التي طرأت على بنیة المجتمع
أصبحت ابتداءاً من القرن الخامس عشر المیالدي ھي المؤھلة لتزوید " الطرق الصوفیة"القول بأن 

 .لبالد بالسالالت الحاكمةا
 

إن تاریخ المغرب ھو تاریخ سیادة التیار الصوفي بتعبیراتھ المختلفة، ولم یشكل ھذا التیار 
لقد كانت الممارسة الصوفیة ھي الشكل . محاضن للتربیة الروحیة فقط بل محاضن للجھاد أیضا

  .السائد للتدین في المجتمع المغربي
  

رات على بنیات تحدث تغی بدأت، انت فرنسیة او اسبانیةبخضوع المغرب للحمایة سواء ك
كانت النخبة  1956و بحصول المغرب على استقاللھ سنة ، الدولة التقلیدیة و ان لم تقطع معھا

الحاكمة مطالبة بتدبیر ھذا االرث بحیث لم تتمكن من اعتماد الیات الحداثة كما لم تنجح في تھمیش 
افضى الى تكریس دولة لیست بالتقلیدیة و ال بالحدیثة و انما ھي دولة  ھذا الواقع ، البنیات التقلیدیة

تقلیدویة تروم توظیف رموز الحداثة لبلوغ اھداف ذات طابع تقلیدي و لعل طبیعة الدولة ھذه ھي 
  .الصوفیین التي حددت نوعیة العالقات بین النخبة الحاكمة و الفاعلین

  
من التنظیمات، نذكر على سبیل المثال الطریقة یتشكل المشھد الصوفي حالیاً من مجموعة 

التیجانیة و الكتانیة والعلیویة والبودشیشیة، والزاویة الریسونیة ومجلس أھل هللا، والطریقة 
  . وتعتبر الطریقة البودشیشیة األكثر حضوراً وقوة. إلخ...البوعزاویة

  
القول بشكل عام أن التوتر الذي یحكم عالقة بعض مكونات الحركة اإلسالمیة بمكونات  یمكن

ان بعض مكونات الحركة  فمعلوم. المشھد الصوفي یعود إلى أسباب عقدیة وأخرى سیاسیة
اإلسالمیة لھا موقف سلبي من عقیدة المتصوفة، وقد یضع التیار الصوفي خارج الشرع، ھذا من 
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ھناك مؤاخذات تتعلق : أما من الناحیة السیاسیة فھناك صنفان من المؤاخذات. الناحیة العقدیة
بالمواالة المطلقة للتیار الصوفي للسلطات القائمة، في حین كانت مكونات الحركة اإلسالمیة تعمل 

وھناك مؤاخذات تتعلق بابتعاد التیار . على انتقاد السیاسات العمومیة المنتھجة من قبل الحاكمین
عن العمل السیاسي واھتمامھ بالجوانب الروحیة فقط، في حین تعتبر مكونات الحركة الصوفي 

اإلسالمیة مثل ھذا السلوك بمثابة إعادة إنتاج للتصورات العلمانیة القائمة على الفصل بین ما ھو 
  .دیني وما ھو سیاسي

  
الدین وعدم یتبنى خصوم الحركة اإلسالمیة راھنا إستراتیجیة مؤسسة على اإلعالء من شأن 

نموذجاً للممارسة الدینیة " التصوف"تدنیسھ بتوظیفھ في العمل السیاسي، وبالتالي فھم یقدمون 
إن . أي التربیة الروحیة" المقدس"، أي العمل السیاسي لتتفرغ لـ"المدنس"التي تبتعد عن " المثالیة"

السلیمة التي یتم فیھا  التصوف أضحى بالنسبة لخصوم الحركة اإلسالمیة مثاال للممارسة الدینیة
 .الفصل بین الدین والسیاسة

 
إذا  كان ھناك نوع من التماثل بین ھذه الطرق على مستوى المرجعیات العقدیة، فإنھا تتباین 
فیما بینھا على مستوى التوجھات واألدوار التي تروم أداءھا، فالطریقة الكتانیة على سبیل المثال 

ط باألمة تتجھ نحو التسیس وإبداء مواقف تجاه القضایا؛ سواء كانت ذات طابع داخلي أو لھا ارتبا
وجدیر بالتذكیر أن الطریقة الكتانیة . العربیة واإلسالمیة، والتوجھ نفسھ تنھجھ الزاویة الریسونیة

ولم یسمح لھا بذلك، وھو نفس ما قامت بھ  1984سعت إلى تقدیم مرشحین باسمھا في انتخابات 
یقة البودشیشیة فقد أما الطر. والقت محاولتھا المصیر نفسھ 1997الزاویة الریسونیة في انتخابات 

نأت بنفسھا في البدایة عن عملیة التسیس وغلبت في توجھاتھا الطابع التربوي رغم ان ھذا الخیار 
 16ستراتیجیة الدینیة الجدیدة التي اعتمدتھا الدولة بعد اعتداءات االتغیر بعد انخراطھا الكامل في 

  . 3200ماي 
 

  ."االحتجاجي"انبعاث التصوف السياسي  - ب 

  

تعتبر جماعة العدل واإلحسان الجماعة الوحیدة ضمن مكونات الحركة اإلسالمیة المغربیة، 
ولكن الجماعة تؤكد أال صلة لھا بالجماعات . التي تستحضر التصوف في بنیتھا التنظیمیة والفكریة

الطرقیة وال تعتبرھا جماعات جادة من أجل نشر الدعوة، وال تطرح إمكان التعاون معھا في ھذا 
ولكن ال تحكم بكفرھا أو مروقھا من اإلسالم، وتكل عقائد أصحابھا إلى هللا، وال تصنفھم . المضمار

وبشكل عام یمكن رصد الحضور الصوفي تنظیمیا داخل جماعة العدل واإلحسان . ضمن الخصوم
من خالل مجالس النصیحة، مع التذكیر أن مؤسس الجماعة عبد السالم یاسین لم یسع أبداً إلى 

قطع مع تجربتھ الصوفیة داخل الطریقة البودشیشیة بقدر ما سعى إلى منح التصوف بعدا جدیدا ال
  ."الجھادي"إلى التصوف" القاعد"یخرجھ من مجال التصوف 

  

ترجع الى بدایة السبعینات من القرن " جماعة العدل واالحسان"اذا كانت فكرة تاسیس 
فبعدما كان ، 1980و مباشرة بحلول سنة " لخمینیةا"فان بناءھا تنظیمیا مرتبط باللحظة ، الماضي

سعى بعد اخفاق " عام"یحاول توحید العمل االسالمي في اطار تنظیمي " عبد السالم یاسین"
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 1981و ھكذا اعلن عبد السالم یاسین في شتنبر ، "الخاص" محاولتھ الى تاسیس اطاره التنظیمي 
و بعد مرور " جماعة العدل و االحسان"عن كاول تعبیر تنظیمي ، "اسرة الجماعة" عن تاسیس 

بدا التفكیر في تاسیس اطار  1982و بالضبظ في شتنیر ، "اسرة الجماعة" سنة على تاسیس 
جمعیة "و ھكذا ظھرت ، تنظیمي جدید یعكس تحوالت المرحلة و یحظى بالشرعیة القانونیة

وضعت قانونھا االساسي لدى حیث " جماعة العدل و االحسان" كثاني تعبیر تنظیمي عن  "الجماعة
غیر ان السلطات رفضت تمتیعھا بالشرعیة ، 1982اكتوبر  15السلطات المختصة بتاریخ 

 29بتاسیس ثالث تعبیر تنظیمي لھا بتاریخ " جماعة العدل و االحسان" بعد ذلك قامت ، القانونیة
السالم یاسین  و للتذكیر فان جماعة عبد، "جمعیة الجماعة الخیریة" تحت اسم  1983مارس 

الذي اصبح منذ ذلك التاریخ لصیقا بھا و " العدل و االحسان" شعار  1987رفعت في شتنبر 
مع المستجدات " التكیف" تستمد من قدراتھا على " جماعة العدل و االحسان" ان قوة . عنوانا لھا

"  ،"المراجعات" من خالل مراجعة مستمرة لتصوراتھا حیث یمكن الحدیث عن صنفین من 
  ".مراجعات المسار" و " مراجعات التاسیس

  

اسس عبد السالم یاسین جماعة العدل و االحسان انطالقا  فیما یتعلق بمراجعات التاسیس ، فقد
" بقیادة " حركة الشبیبة االسالمیة"من مراجعة شاملة لمجموع التصورات التي كانت تستحضرھا 

ان ھذه المراجعة انصبت على نقد المفاھیم التي ، للتعاطي مع االوضاع المغربیة" عبد الكریم مطیع
المؤمن بالعنف كوسیلة للتغییر داخل حقل العمل االسالمي سواء تلك " االنقالبي" یوظفھا التیار 

التي صیغت من قبل ابي االعلى المودودي و سید قطب او كما سعى عبد الكریم مطیع الى 
  .ترجمتھا على ارض الواقع المغربي

لقد تاسست جماعة العدل و االحسان في سیاق مراجعة شاملة للتصورات التي یرتكز علیھا التیار 

حیث كان ھناك " السریة"من ھنا كان الرفض القاطع مبدا ، داخل حقل العمل االسالمي، االنقالبي

الیب و منطق المراجعة المستمرة الس، حرص على اعتماد العمل العلني في اطار الشرعیة القانونیة

  .و الذي ظل یحكم مسار ھذه الجماعةالعمل و التصورات ھ

لبدایة مباشرة اھم المراجعات ذات تؤرخ  1994اما فیما یتعلق بمراجعات المسار، فان سنة 

و تجسد ذلك في اصدار عبد السالم یاسین لكتاب ، الطبیعة السیاسیة داخل جماعة العدل و االحسان

یرتبط : و كانت خلفیة ھذه المراجعات تتشكل من تفاعل عاملین "حوار مع الفضالء الدیمقراطیین"

بدوامة العنف التي دخلتھا الجزائر منذ االنقالب االبیض على الرئیس الشادلي بن  العامل االول

اما العامل الثاني فیرتبط ببدء مسلسل االصالحات التي شرع فیھا الحسن ، 1992جدید في ینایر 

و ما تال ذلك من محاولة اشراك احزاب المعارضة الممثلة ، 1992الثاني بدءا باصدار دستور 

و   1993انذاك في احزاب الكتلة الدیمقراطیة في تسییر الشان الحكومي من خالل مبادرتي 

1994.  

 1994ان جماعة العدل و االحسان عبر كتاب الحوار مع الفضالء الدیمقراطیین الصادر سنة 

مستوى تقدیم الجماعة كقوة اقتراحیة و مستوى ابداء : یینستؤسس لمراجعة سیاسیة تطال مستو

  .الرغبة في المشاركة السیاسیة
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، تشكل بدایة مرحلة جدیدة في مسار جماعة العدل و االحسان 1994یمكن القول بان سنة 

أي ، لتعوضھ بخطاب االصالح) الثورة(=فالجماعة شرعت في التخلص من خطاب القومة 

" حوار مع الفضالء الدیمقراطیین"فكتاب ، ى النظام السیاسي القائمضرورة ادخال اصالحات عل

، "قراطیینالفضالء الدیم"و ان كانت موجھة في الشكل الى " مذكرة اقتراحیة"في الواقع ھو بمثابة 

فھي موجھة في الجوھر الى السلطة السیاسیة القائمة تتضمن رؤیة جماعة العدل و االحسان 

 1994یفید ان الجماعة وفقا لھذه المراجعة ذات الطبیعة السیاسیة بدأت منذ بما  لقضایا االصالح 

تبتعد عن آلیات االشتغال كتنظیم یروم الزحف على السلطة و االستیالء على الحكم و لو بدون 

عنف و تقترب من الیات االشتغال كتنظیم یمارس المعارضة بمفھومھا الشامل كقوة اقتراحیة قادرة 

و اعتبار جماعة العدل و االحسان قوة ، سلطة السیاسیة القائمة على تجاوز ازماتھاعلى مساعدة ال

" اقتراحیة ھو ما شدد علیھ عبد السالم یاسین في رسالتھ الموجھة الى الملك محمد السادس بعنوان 

  ".مذكرة الى من یھمھ االمر

جماعة العدل و التي استھدفت مدینة الدار البیضاء جددت  2003مایو  16بعد اعتداءات 

واتضح للسلطات العمومیة الدور الكبیر الذي لعبتھ الجماعة في ، االحسان موقفھا الرافض للعنف

 عنتاخیر ظھور العنف لكونھا استطاعت تاطیر عدد كبیر من الشباب ابعدتھم منذ الثمانینات 

  .السقوط في احضان التیار السلفي الوھابي الذي كانت تدعمھ الدولة

لتدعو المسؤولین الى انتھاج سیاسة  2003مایو  16عة العدل و االحسان احداث انتھزت جما

دینیة جدیدة من اجل احداث مصالحة بین الفاعلین الدینیین و السلطات العمومیة تروم احتواء 

كما ان الجماعة حرصت على احداث نوع من التمایز بین مجال التربیة الروحیة ، التطرف الدیني

" الدائرة السیاسیة"التي تختص بھ " التربیة السیاسیة"و مجال " جالس النصیحةم"الذي تختص بھ 

  .1998التي احدثت منذ شھر یولیوز 

رغم أن  في نفس الوقت تقدم جماعة العدل و اإلحسان نفسھا كجماعة دینیة وكحزب سیاسي

بین ما ھو  آلیات االشتغال داخل المجالین ال تخضع لمنطق واحد، وبمعنى آخر فھي ترفض الفصل

ھناك بعض التنظیمات التي نجحت في إحداث نوع من التمایز . سیاسي وما ھو دعوي تربوي

و مارسوا الفعل السیاسي داخل  الوظیفي، بحیث مارس أتباعھا العمل الدعوي داخل جماعة دینیة،

رغم وھذا التمایز إلى حد اآلن غیر واضح في عمل جماعة العدل واإلحسان،  .األحزاب السیاسیة

أن لھا تصورھا الخاص للمسألة، وھو رفض الفصل بین الدعوي والسیاسي بتبریر كونھ إعادة 

  .إنتاج للتجربة العلمانیة

، التي تشتغل بما ھو تربوي، "مجالس النصیحة"على المستوى التنظیمي ھناك ما یسمى بـ

عة یكمن في كیفیة المشكل داخل الجما إن. وھناك الدائرة السیاسیة التي تشتغل بما ھو سیاسي

 .إحداث نوع من التوازن بین الھیئات المكلفة بتدبیر ما ھو دعوي والھیئات المكلفة بما ھو سیاسي

تعیش لحظة توتر على مستوى تدبیر العالقة بینما  راھنا القول إن جماعة العدل و اإلحسان ویمكن
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أن ھناك محاولة من لدن ھو سیاسي و ما ھو دعوي ؛ فالمتتبع لما یجري داخل الجماعة یالحظ 

الجناح الدعوي للھیمنة على الجناح السیاسي، وكل ما یخشاه اآلن بعض المتعاطفین مع الجماعة أن 

صوفیة  یبتلع الجناح الدعوي الجناح السیاسي، وبالتالي تتحول جماعة العدل واإلحسان إلى زاویة

  .زب سیاسيمغلقة، بعدما كان أغلب المتتبعین یرون إمكانیة تحولھا إلى ح

أكید أن من یتحدث عن جماعة العدل واإلحسان سیتحدث عن األستاذ عبد السالم یاسین؛ ألنھ 
مؤسس الجماعة وتمكن من بنائھا تنظیمیا، وھو الذي صاغ أیدیولوجیتھا، وكل أدبیات الجماعة 

من التصورات فالبناء التنظیمي للجماعة انطلق  .مرتبطة بما یكتبھ وكتبھ األستاذ عبد السالم یاسین
المتضمنة في كتاب المنھاج النبوي، برغم حدوث تغییرات كبیرة في البناء التنظیمي للجماعة یقف 

  .وراءھا مرشدھا العام

 الوجھ المتشدد للجماعة إبراز غالبا ما یلجأ المناھضون لجماعة العدل واإلحسان عندما یریدون
یتضمن األسس العامة ) المرجعیة(أن ھذا الكتاب أكید . إلى اإلحالة على ما ورد في المنھاج النبوي

  ا تبقى اآلن من المنھاج النبوي؟ ماذ: للجماعة، ولكن ینبغي أن نطرح سؤاال حقیقیا في ھذا الصدد

فعلى المستوى التنظیمي، تطورت البنیة التنظیمیة منذ بدایة الثمانینات تطورا كبیرا بالقیاس 
ع القول بأن ما یشكل جوھر المنھاج الیوم ھو التربیة، ثم إن ولذلك، نستطی. إلى ما جاء في المنھاج

االعتماد على أدبیات الجماعة في بدایة نشأتھا للحكم علیھا اآلن یغیب معطى أساسیا ھو التطور 
  . الذي حصل في مواقف الجماعة

تطویر من المالحظات التي یبدیھا بعض المتتبعین لعمل الجماعة ھو أن قیادتھا  لم تعمل على 
وسبب ذلك یكمن في  ،"الیاسیني"أدبیات یاسین، وكل ما كتبھ أتباعھا ھو مجرد ھوامش على المتن 

فكثیر من المواصفات التي أضفیت على األستاذ عبد السالم  ،إضفاء االتباع طابعا كاریزمیا علیھ
رجة یاسین جعلتھ یتمتع بوضعیة خاصة لدى أتباع ومریدي الجماعة، قد تصل أحیانا إلى د

  .التقدیس، ولو أن األستاذ عبد السالم یاسین ظل ینفي ذلك

الزعیم في كل تنظیم، ولیس فقط في جماعة العدل واإلحسان، لھا وجھ سلبي وآخر " كاریزما"
فالوجھ اإلیجابي یتمثل في الحفاظ على وحدة ذلك التنظیم، بحیث یبتعد األتباع عن الخوض .إیجابي

أكثر من ھذا، أن الطابع الكاریزمي للزعیم قد یؤجل أو  .موحدةالھم في الخالفیات باعتبار مرجعیت
 .اللحمة بین مكوناتھ یخفي كثیرا من الخالفات داخل التنظیم، وقد یلعب ھذا الطابع دورا في تقویة

   إن ھناك وجھا سلبیا لھذه الكاریزما، وھو أن ھیمنة الزعیم ال تساعد على تكوین قیادات وبالمقابل
وقد الحظنا أن كثیرا من التنظیمات، التي تأسست .الفراغ الناتج عن غیاب الزعیم عند وفاتھتمأل 

على كاریزما الزعیم غالبا ما تنتھي إلى نوع من الضعف بعد اختفاء زعیمھا؛ لكون أن القیادات 
ھا البدیلة لم یسمح لھا بتشكیل مجالھا الخاص الذي یمیزھا عن الزعیم، وتعمل على تھمیش من حول

ولتوضیح أكثر، فمن  .وتصبح القیادات األخرى جانبیة؛ وال تمتلك المواصفات لخالفة الزعیم
سلبیات كاریزما الزعیم مع كونھ منتج أدیولوجیة التنظیم الذي أنشأه أنھ بعد الغیاب أو االختفاء 

نھایة المطاف تخضع أدبیاتھ التأسیسیة للتأویل، مما ینتج تعدد القراءات، وتعدد القراءات یؤدي في 
  .إلى االنشقاق والتشرذم
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یتعلق األول بالمستوى السیاسي، فالقیادات السیاسیة : ولكن ھنا یمكن التمییز بین مستویین
   تكون سلبیاتھا أكثر من إیجابیاتھا، أما في المستوى الثاني في التنظیمات الدینیة على غرار

وأعتقد أن الطابع الكاریزمي یشتغل بنوع  ".الشیخ والمرید"یشتغل منطق آخر ھو منطق " الزاویة"
من الفعالیة في سیاق الزوایا والطرق، ولكن عندما نرید االنتقال من مستوى الزاویة إلى مستوى 

  .التنظیم السیاسي وقتھا یصبح الطابع الكاریزمي للزعیم الروحي عائقا في وجھ تطور التنظیم

 .جديدةالفاعل الصوفي و تلبية الحاجيات السياسية ال - 2

بھت النخبة تحدة االمریكیة، انتالتي استھدفت الوالیات الم 2001شتنبر  11بعد اعتداءات 

الدور الذي یمكن ان یلعبھ التصوف سواء في " محوریة"الحاكمة في دول المغرب العربي الى 

تدبیر اعادة صیاغة المعادلة السیاسیة على مستوى الداخلي او اعادة ترتیب االوراق على مستوى 

 .العالقات مع دول الجوار

 .في االدوار الداخلية   - أ

اصبح التیار الصوفي مطالبا بتامین العدید من الحاجیات السیاسیة على المستوى الداخلي، 
مواجھة جماعات االسالم السیاسي واستخدامھ كمواجھة التطرف الدیني و تحصین الھویة الدینیة و 

 .كخزان انتخابي
 

 مواجهة التطرف الديني  - اوال

 

اذا كانت االیدیولوجیا السلفیة الجھادیة حاضرة بقوة منذ منتصف التسعینات من القرن الماضي 
ففي الجزائر ، في منطقة المغرب العربي غیر ان تعبیراتھا التنظیمیة كانت متباینة بین بلد و اخر

و لم تكن مرتبطة " للدعوة و القتالالجماعة السلفیة " عبرت ھذه االیدیولوجیا عن نفسھا من خالل 
اما في دول مغاربیة اخرى  فقد تاسست مجموعات كانت جزءا من  القاعدة ، تنظیمیا" القاعدة" ب

  .كالجماعة المغربیة المقاتلة و الجماعة اللیبیة المقاتلة و الجماعة التونسیة المقاتلة

  

ات المتحدة األمریكیة، أصبحت التي استھدفت الوالی 2001شتنبر  11مباشرة بعد اعتداءات 

فقط، وإنما بكل تعبیر دیني یتبنى السلفیة الجھادیة " القاعدة"تھمة اإلرھاب مرتبطة، لیس بتنظیم 

كإیدیولوجیا، وأصبحت ھذه األخیرة تفید الدعوة إلى العنف واستھداف الغرب وتكفیر األنظمة 

لقد أصبحت السلفیة ". الصلیبي"غرب السیاسیة القائمة في العالم العربي والمتھمة بمواالة ال

وبالتالي، تحددت أھداف السیاسة الدینیة بكل وضوح، والمتمثلة . الجھادیة مرادفة للتطرف الدیني

 الى العربي المغرب دول بعض لجأتولتحقیق ھذه الغایة، . في مواجھة ھذا التطرف الدیني

الضروري اعتماد مجموعة من كان من  المثال سبیل على المغرب ففي الصوفي التیار خدمات

 30الوسائل سطرتھا اإلستیراتیجیة الدینیة الجدیدة التي أعلن عنھا الملك محمد السادس في خطاب 

  .2008شتنبر  27واستكملھا عبر خطاب  2004أبریل 



23 
 

العمل من أجل تكریس منظومة قیم بدیلة لتلك  استوجبت الجدیدة الدینیة االستراتیجیة إن

وج لھا السلفیون الجھادیون أو غیرھم ممن یعادون رموز الحداثة السیاسیة أو المنظومة التي یر

 :منھا  المظاھر من مجموعةفي  ذلك و قد انعكس. ن األدیان والثقافاتیناھضون الحوار بی

رفض كل تصور یقدم اإلسالم على أساس كونھ دینا یدعو إلى التطرف والتعصب  : أوال

وفي ھذا السیاق، تمت إدانة السلفیة الجھادیة . ورفض اآلخر، أو كونھ دینا یدعو إلى العنف

  .كإیدیولوجیا ال عالقة لھا بصحیح الدین وسلیم العقیدة

لطرق والزوایا وفي مقدمتھا الطریقة تشجیع التیار الصوفي من خالل دعم العدید من ا : ثانیا

  .العتدالاإلسالم قائمة على التسامح واالبودشیشیة، باعتبار التیار الصوفي مجسدا لصورة 

 

 تحصين الهوية الدينية -  ثانيا

وھو . على تحصین ثوابت الھویة الدینیة العمل، من بین مداخل  مواجھة التطرف الدینيإن 

األمر الذي اقتضى تحدید مكونات ھذه الھویة بشكل دقیق، بدءا بالعقیدة األشعریة ومرورا بالمذھب 

سواء كان ذلك بشكل  المالكي وانتھاء بالتصوف السني أو التصوف على طریقة الجنید السالك،

 .ما ھو الحال في باقي الدول المغاربیةمعلن كما ھو الحال في المغرب او بشكل غیر معلن ك

تراجع قیمة التوافق، ففي الحالة المغربیة، طرح تحدید مكونات الھویة الدینیة اشكاالت منھا 

یالحظ تراجع عن ھذه القیمة التي ضبطت تصریف المسألة الدینیة في تاریخ  2002ذلك أنھ منذ 

الذي  "1822ــــ1792" موالي سلیمانالمغرب، ذلك أن المؤسسة الحاكمة ومباشرة بعد تجربة 

اعتنق الوھابیة وشجع مبادءھا، قد استوعبت الدرس وكانت دائما تراعي التوافق بین علماء الشرع 

من جھة و رجال التصوف من جھة ثانیة، وھذه سیاسة حافظت علیھا فرنسا خالل فترة حمایتھا 

ثم التركیز على ثابث ثالث من  2002للمغرب، كما حافظ علیھا الملك الحسن الثاني، لكن منذ 

، ونحن ندرك ما تثیره ھذه السالك الدینیة المغربیة، وھو التصوف على طریقة الجنید ثوابت الھویة

لدى البعض في المغرب، بل حتى داخل رجال التصوف انفسھم  حیث ھناك  االحالة من ردود فعل

  ".المشرقي"السند الصوفي لفائدة " المغربي"منھم من یرفض التخلي عن السند الصوفي 

الجزائریة  ان اعتبار التصوف كاداة للحفاظ على الھویة الدینیة ھو ما استحضرتھ السلطات

تشدد فوزیرة الثقافة الجزائریة الى رئاسة الجمھوریة، " عبد العزیز بوتفلیقة"خاصة بعد وصول 

المرئیة لثقافتنا اإلسالمیة  أنھ إذا كانت اآلثار المعلمیة والمشاھدعلى « 2007في كلمة لھا سنة 

دلیال على عراقة حضارتنا فإن تراثنا الصوفي یؤسس نص ھویتنا ویحدد معالم شخصیتنا الروحیة 

یتعلق بحتمیة استرجاع  فاالمر  …وقیمنا المعنویة القائمة على أسس التسامح والحوار واالنفتاح

لفنون وطریقة التفكیر المتوارثة تؤسس إن فلسفة الحیاة والقیم واألخالق وا. ذاكرة األمة وروحھا 

  ».الركائز التي یستند علیھا شعبنا الذي یجمعھ موروث مشترك اسمھ التصوف
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، لدى افتتاحھا فعالیات االحتفال بمئویة الطریقة "خلیدة تومي"وأكدت وزیرة الثقافة الجزائریة 

اصة والمنطقة المغاربیة الصوفیة العالویة ، أّن التراث الصوفي ال یزال قائما في الجزائر خ

أن الطرق الصوفیة أصبحت " بوعبد هللا غالم هللا"عموما، والحظ وزیر األوقاف الجزائري 

مدرسة في التربیة الروحیة للمجتمع الجزائري ومن واجب الدولة التعریف بھذا الكنز وبإمكاناتھ 

أھمیة تعزیز القیم الروحیة الالمتناھیة في تربیة وتكوین الناشئة، وشدد المسؤول ذاتھ أیضا على 

التي تحملھا الطریقة العالویة بما یضمن المحافظة علیھا ونقلھا من جیل إلى آخر باعتبارھا السالح 

 .الذي یمّكن من مواجھة أسباب تدمیر المجتمعات التي تحملھا العولمة

 واجهة جماعات االسالم السياسيم -  ثالثا

 , السیاسي االسالم جماعات لمواجھة التصوف تستخدم ان حاولت لدولة نموذجا الجزائر تقدم

فباستثناء التیار االخواني ، من تداخل مختلف اطیاف الحقل الدینيتشكلت االسالمویة الجزائریة ف

فان التیار الشعبوي الذي جسدتھ الجبھة االسالمیة ، الذي مثلتھ حركة مجتمع السلم و حركة النھضة

فالجبھة ، الطروحات یبدو انھا كانت غیر قادرة على التعایشلالنقاذ تشكل انطالقا من تجمیع 

بین االسالم السیاسي الذي یرمز الیھ عباسي مدني و االسالم السلفي الذي " تجاور"تاسست نتیجة 

كانت ضحیتھا الجبھة " شعبویة"التجمیع انتج اسالمویة / یعبر عنھ علي بلحاج و ھذا التجاور 

انطالقا من تجمیع عدد كبیر  تأسست" الجماعة االسالمیة المسلحة"ان  كما، سھافاالسالمیة لالنقاذ ن

 .من الجمعیات الدینیة ذات المرجعیات المختلفة

لقد تمیزت االسالمویة الجزائریة التي اكتملت معالم تشكلھا في مطلع التسعینیات من القرن 

ذ رفعت شعارات مناھضة فالجبھة االسالمیة لالنقا، العشرین بعدم قدرة مكوناتھا على التعایش

في حین ناھضت الجماعة ) حركة مجتمع السلم و حركة النھضة( لممثلي التیار االخواني 

و لعل ھذه ، االسالمیة المسلحة كل المكونات االسالمویة بما في ذلك الجبھة االسالمیة لالنقاذ

الجزائریة في تدبیر التناقدات التي اخترقت جسم االسالمویة الجزائریة ھي التي افادت السلطات 

و ذلك بادماج جزء من االسالمیین الممثلین للتیار  1992صراعھا ضد الجماعات المسلحة منذ 

تارة و تارة اخرى باللعب على  2009الى غایة  1996االخواني في االئتالفات الحكومیة منذ 

 .1992التناقدات الداخلیة للجبھة االسالمیة لالنقاذ بعد قرار حلھا سنة 

وطرحھ مبادرة  1999في أبریل بوصول عبد العزیز بوتفلیقة الى رئاسة الجمھوریة 

المصالحة الوطنیة اتضحت خریطة االسالمویة الجزائریة التي یمكن اختزالھا في ثالثة تیارات 

  :اساسیة

  التیار الشعبوي ممثال في الجبھة االسالمیة لالنقاذ و الذي یعیش موتا بطیئا -
 سدا في حركة مجتمع السلم و الذي اصبح مندمجا في اللعبة السیاسیة التیار االخواني مج -
التیار السلفي الجھادي منتظما في الجماعة السلفیة للدعوة والقتال و الذي یشھد بعض  -

 .   االنتعاش
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بوصول عبد العزیز بوتفلیقة الى رئاسة الدولة و إطالق مبادرة المصالحة الوطنیة تغیرت 

و ، وافق على االنخراط في المبادرة" مرزاق"اإلسالمي لالنقاذ بقیادة مدني  فالجیش، اشیاء كثیرة

أصبح علي بلحاج محاصرا بعد مغادرتھ السجن كما فضل عباسي مدني االستقرار بالعاصمة 

 2006و قرر رابح كبیر الذي كان مستقرا في ألمانیا الدخول الى الجزائر سنة " الدوحة" القطریة 

یس حزب سیاسي جدید مما یفید انھ وضع مسافة واضحة بینھ و بین جبھة و لوح بإمكانیة تأس

الذین أصبحوا جزءا من الماضي واصلت السلطات الجزائریة " یینذاالنقا" م ذو أمام تشر، االنقاذ

  .إصرارھا على عدم إمكانیة السماح مرة أخرى بعودة الجبھة االسالمیة لالنقاذ الى الحیاة السیاسیة

 و دعم خالل من االسالمیة الجماعات نفوذ انتشار من الحد الى تسعى جزائریةال السلطات ان

 و قوة من الصوفي التیار بھ یتمتع ما الجزائریة السلطات ادركت حیثو , و الزوایا الطرق تشجیع

تأسیس الجمعیة الوطنیة للزوایا في  السیاق یندرج ھذا وفي , واسعة اجتماعیة فئات لدى جاذبیة

  . الجزائر

 

  استخدام التصوف كخزان انتخابي -  رابعا

 للصلحاء الجزائریین من كثیر یكنھ الذي االحترام و الزوایا و الطرق حضور قوة ان
 من خزان الى الصوفي التیار تحویل الى وسعى" بوتفلیقة العزیز عبد" الرئیس استحضرھما

 بتعدیل یتعلق ما في مقترحاتھ تمریر او انتخابھ اعادة في سواء منھا یستفید ان یمكن االصوات
 الجزائري، للشأن المتتبعین من كثیر الیھ انتبھ ما ھذا و شعبیة، استفتاءات خالل من الدستور

المناسبات السیاسیة المھمة و ھذا یعني أنھ "خالل  الزوایا و الطرق تأثیر كیر في االستفادة منفالتف
سوف یلجأ إلیھا خالل االنتخابات التشریعیة والمحلیة قصد ضمان األغلبیة المریحة للتحالف 

  ." -مھما یكن شكلھ مستقبال -الرئاسي 
  

الذي كان الرئیس یبدیھ في الحصول على دعم ھذه  " صرارالبا المراقبین من الكثیر فوجئ لقد
ألجل ) دعم علني یأخذ ھنا طابع المباركة من لدن الشیوخ لیستغل ذلك إعالمیا ببراعة(زوایا ال

ثم إنھ وفي سبیل تحقیق ذلك، لم یتورع الرئیس بوتفلیقة في أن یبدو بمظھر  جدیدة عھدةتأمین 
الرجل البسیط على خالف تلك الشخصیة المتمیزة التي عھدھا الجزائریون عن رئیسھم فصار 

على أن یعبر عن مشاعر المودة وحتى االحترام الكبیر تجاه كل شیوخ الطرقیة في الزوایا یحرص 
التي زارھا إلى درجة ُتناقض أحیانا كل ممیزاتھ الشخصیة التي ُعرفت عنھ من قبل وھذا دلیل 

 "."المنظمات الدینیة"على االھتمام الخاص الذي یولیھ شخصیا لزعماء ھذه 
 

 في االدوار الخارجية   - ب
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یقتصر التصوف راھنا على خدمة الحاجیات السیاسیة الجدیدة على مستوى ما یؤدیھ من  ال 

ادوار على الصعید الداخلي فقط، بل اصبح مطالبا بخدمة حاجیات سیاسیة جدیدة على الصعید 

ایضا، و قد اصبح المعجم السیاسي مؤثثا بمصطلح جدید یشیر الى ھذا الدور و ھو "  الخارجي"

  .او ما تسمیھ السلطات الموریطانیة بالدبلوماسیة غیر المصنفة" الدبلوماسیة الروحیة" المصطلح 

كان المغرب سباقا من بین دول المغرب العربي الى ممارسة الدبلوماسیة الروحیة، فھذه 

االتباع في من الدبلوماسیة مورست اساسا من خالل الطریقة التیجانیة التي تتوفر على المالیین 

  ،...العالم خاصة في افریقیامختلف دول 

وفي دولة مثل نیجیریا یصل  ،االنتشار واسعة الطرق الصوفیة  منتعتبر الطریقة التیجانیة 

عدد مریدي الطریقة إلى أزید من عشرة مالیین مرید ، عالوة على مالیین األتباع في المغرب 

  .الخ .. ساحل العاج وغینیا والجزائر وتونس ولیبیا وموریتانیا ومالي والسنغال وبوركینافاصو و

أما في باقي بلدان . مالیین نسمة 5یقدر عدد أتباع الطریقة التیجانیة بالسینغال بأكثر من 

 400وفي غینیا كوناكري بحوالي  ،فیقدر عددھم بحوالي ملیونین في موریتانیا ،الغرب األفریقي

 ألف من 250و املیون 32ألف، وفي نیجیریا ب 400ألف، وفي ساحل العاج بحوالي ملیونین و

 5 أصل ألف من 600ن والییم 3ویبلغ عددھم في النیجر  ،ملیون نسمة في البلد كلھ 120 أصل

ویبلغ عدد سكان  ،لمملیون مس 19ألف من أصل  600ن والییم 3وفي مالي حوالي  ،ن نسمةالییم

  . ملیون نسمة 21مالي أكثر من 

وطد المغرب عالقاتھ مع بعض حكومات غرب افریقیا كالسنغال بالتحدید و بعض دول 

الساحل جنوب الصحراء، كمالي و النیجر عبر احتضان اتباع الطریقة التیجانیة الذین یشكلون قوة 

على كون ابي العباس احمد التیجاني مؤسس ضاغطة على حكوماتھم، ان ھذا االحتضان ال یقتصر 

الطریقة ھو دفین مدینة فاس المغربیة، بل یمتد لیشمل تنظیم مؤتمرات عالمیة التباع الطریقة 

لزوایا التابعة لھذه الطریقة في دول اكل لتقدیم الدعم  و 1987 سنة التیجانیة بمدینة فاس كان اولھا

لھذه الطریقة من السنغال للمشاركة في القاء الدروس غرب افریقیا، اضافة الى استدعاء ممثلین 

  .الحسنیة التي یحتضنھا القصر الملكي في شھر رمضان من كل سنة

، لم تعد 1999بوصول عبد العزیز بوتفلیقة الى رئاسة الجمھوریة في الجزائر في ابریل 

داخلي، بل انخرطت السلطات تكتفي بمطالبة التیار الصوفي بتامین حاجیات سیاسیة على الصعید ال

في عملیة تنشیط الدبلوماسیة الروحیة و ذلك في محاولة منھا لالستفادة من قوة الطرق الصوفیة و 

ثیر الكبیر الذي یمارسھ تأانتبھت السلطات الجزائریة الى النفوذھا خاصة في غرب افریقیا، و ھكذا 

ھذه الطریقة احتضنتھا مدن  ألتباعیة اتباع الطریقة التیجانیة ھناك، فبادرت الى تنظیم ملتقیات عالم

جزائریة، بل و شرعت في مضایقة المغرب ومنافستھ على مستوى توظیف الرأسمال الرمزي 

  .العباس احمد التیجاني الذي اصبحت تعتبره السلطات الجزائریة جزائریا و لیس مغربیا ألبي
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و   الدبلوماسیة غیر المصنفة، تجسد موریطانیا نموذجا معبرا لممارسة الدبلوماسیة الروحیة او

یعود ذلك اساسا الى كون ھذا البلد ھو ملتقى كثیر من الطرق الصوفیة سواء تلك التي وفدت الیھ 

 .من المشرق العربي او من شمال افریقیا او غربھا

  :تحتضن موریطانیا ثالثة اصناف من الطرق الصوفیة 
 

 و نذكر  العربي او من شمال افریقیا، في طرق وفدت الیھا من المشرق یتمثل الصنف االول
 :على سبیل المثال 

 .التیجانیة الحافظیة التي توجد في النباغیة، وشیخھا الحالي في موریتانیا ھو اباه ولد عبد هللا -
 

 ن حیث عدد األتباع واآلن تأتي فيم الصدارة في افریقیا لھا كانت التي القادریة الطریقة -
یوجد للقادریة فرعان؛ الفرع الفاضلي والفرع البكائي .المركز الثاني بعد الطریقة التیجانیة

وانتشرت في منطقة جنوب الجزائر وجزء من المغرب ومنطقة الصحراء الكبرى ومالي 
وموریتانیا، وامتدت للسنغال، ومن شیوخھا الشیخ سیدیا الكبیر الذي عاش في منطقة بتلمیت 

فرع اآلخر في الطریقة القادریة ھو الفرع الفاضلي، نسبة للشیخ محمد فاضل ولد ال .بموریتانیا
والقادریة الفاضلیة لھا فرعان؛ فرع في المغرب وشمال موریتانیا، وھو فرع أھل الشیخ  .مامین

والفرع اآلخر في الجنوب على حوض  .ماء العینین، وأبناء الشیخ محمد فاضل بن مامین وإخوانھ
سیدي محمد ولد الشیخ إمام  مشیخة الشیخ سعد بو ولد الشیخ محمد فاضل بن مامیننھر السنغال 

یتولى زمام القادریة اآلن أبناء مشایخھا التاریخیین الكبار من أمثال  و .زاویة الكنتي بنواكشوط
الشیخ سعد بیھ و سیدي المختار الكنتي و یتولى أحد أحفاد الشیخ مختار الكنتي، الشیخ سیدي محمد 

  .یة سیدي المختار الكنتي بنواكشوط التي تقوم بلعب أدوار مھمة في موریتانیاود الشیخ، إمامة زاول
  

، وربما یعود ألربعة قرون، ولیس أقدم قدیم موریطانیا في حضورھا و الطریقة الشاذلیة -
والشاذلیة تأتي من حیث االنتشار في الغرب اإلفریقي بعد .منھا في أرض الصحراء إال القادریة

 .یجانیة والقادریةتال
 
وجد إال في موریتانیا توال افریقیا غربفي  جدا محدود وانتشارھا الطریقة النقشبندیة -

 .محمد ومن أھم األسر النقشبندیة في الغرب اإلفریقي أسرة الشیخ محمد ولد .والكامیرون
  

صعید ھي طریقة صغیرة الحجم في موریتانیا قادمة في األصل من  و الطریقة الصدیقیة -
 .مصر
  
  اب رفي طرق محلیة ال یتجاوز تاثیرھا التیتجسد الصنف الثاني من الطرق الصوفیة

تمثل مزیجا بین الطریقة القادریة والطریقة الشاذلیة،  ھي و ،الموریطاني مثل الطریقة الغظفیة
تستورد والغظفیة طریقة خاصة بموریتانیا لم  .ومن أھم مؤسسیھا الشیخ محمد األغظف الداودي

  .ھا بشكل كبیر في المناطق الشرقیةوقد انحسرت اآلن في موریتانیا ویتركز وجود .من خارجھا
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  في تلك التي وفدت الى موریطانیا من غرب یتجلى الصنف الثالث من الطرق الصوفیة
 تأسست أواخر القرن التاسع فھذه الطریقة ,مثل الطریقة المریدیة افریقیا و بالتحدید من السنغال

عشر على ید الشیخ السنغالي أحمدو بمبا، وتعتبر نوعا من الثورة والتجدید داخل التصوف في فترة 
مالیین  3في السنغال، عدد أتباعھا  وقامت على مواجھة االستعمار الفرنسي وتنحصر . االستعمار

وبھا الخالفة من الشعب السنغالي، وعاصمة الطریقة المریدیة مدینة طوبى ثاني أكبر مدن السنغال 
وكان وتلعب المریدیة دورا في الجانب السیاسي،  .العامة للطریقة المریدیة، وضریح الشیخ بمبا

وللمریدیة ارتباط كبیر بموریتانیا؛ إذ  ،عبد هللا واد من أتباعھاوھو للسنغال  أحد الرؤساء السابقین
 .الیھاإن االستعمار الفرنسي نفى الشیخ أحمدو بمبا 

  
 لدرجة موریطانیا في یتفاعالن افریقیا غرب في الصوفیة الطرق بین التعایش و التداخل ھذا ان    

 نشر و جھة من الجوار بدول عالقاتھ تقویة اجل من علیھما یراھن" العزیز عبد محمد" نظام اصبح
 قبل من رسمیا یسمى حىضا ما ھو و اخرى جھة من االرھاب مواجھة و السالم و التسامح ثقافة

  ."المصنفة غیر التقلیدیة الدبلوماسیة"ب الموریطانیة السلطات
  


