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سياسة أقلمة الدين: حالـة المغـرب

عبد الحكيم أبواللوز



تــدرس هــذه الورقــة النمــوذج الدينــي المغربــي معتبــرًة إيــاه علــى مســتوى عــال مــن االنتقائيــة بحيــث يســتثمر 
فــي التقاليــد مــن غيــر اصطــدام بالحداثــة. فــي الواقــع ال يتعلــق األمــر بـ”عــودة” إلــى تقاليــد محضــة، بــل علــى 
ــا للتقليــد الدينــي جــرى تطويرهــا بوضــوح لمصلحــة  العكــس مــن ذلــك نعثــر فــي كيفيــات بثــه تفســيًرا انتقائيًّ

ســياق سياســي حديــث. 
فقــد حاولــت الدولــة فــي المغــرب صياغــة سياســة دينيــة تجيــب عــن تحديــات الداخــل والخــارج؛ فعلــى الصعيــد 
الداخلــي، تــم الحفــاظ علــى المكانــة الســامية للملــك حيــث جــرى تعزيــز موقعــه داخــل الحقــل الدينــي كمنتــح 
وحيــد للديــن فــي متعلقاتــه العقائديــة والتعبديــة، ويدعــم هــذا االتجــاه بالقــراءات المحافظــة للعلمــاء وكذلــك 

مــن قبــل القانونييــن الــذي وضعــوا النصــوص القانونيــة المنزلــة لهــذه السياســة. 
وعلــى الصعيــد الخارجــي يعتبــر تصريــف اإلقليمــي للديــن معلًمــا مــن معالــم سياســة صنــع إســام مغربــي 
يدمــج معطيــات ثقافيــة وتاريخيــة ودينيــة عــدة بشــكل يجعلهــا مشــتركة مــع بعــض البلــدان اإلفريقيــة )الســاحل 

والصحــراء(، فــي محاولــة إلنتــاج مرجعيــة دينيــة مغربيــة قطريــة ذات حضــور إقليمــي.
تحاجــج هــذه الورقــة فــي أّن مــا تقــوم بــه هــذه السياســة مــن انتخــاب لبعــض الممارســات الثقافيــة وتصّورهــا 
هويــة لديــن الداخــل وأساًســا للتقــرب مــن الخــارج هــو ســيرورة تــؤدي إلــى علمنــة السياســة الدينيــة؛ فالهــدف 
النهائــي لهــذه األخيــرة هــو احتــكار الديــن باســم قوميــة مفترضــة تخفــي تســاؤالت محرجــة تتعلــق بالديــن 
وعاقاتــه الممكنــة بالدولــة، خصوًصــا مــا تخفيــه عمليــة تقنيــن الديــن مــن نــزوع نحــو ضبــط مجالــه إلعطــاء 

ــح النظــام السياســي. ــة لصال حصان
ــا، ســوى وجــه مــن أوجــه رســمنه  ليســت السياســة الدينيــة، فــي عمقهــا المحلــي وفــي أوجــه تصريفهــا إقليميًّ
الديــن، يجعــل ديــن العامــة علــى ديــن األميــر، عبــر لغــة معياريــة للحيــاة العامــة تضطلــع بوظيفــة إهالــة القداســة 
علــى الســلطة السياســية، وفــي ثناياهــا يقــع تجاهــل، عــن قصــد، التوســعات الداخليــة لديــن الداخــل والخــارج، 

ــا غرضــه التعبئــة كســب األنصــار. لصالــح تصــور متخيــل وليــس تاريخيًّ

ملّخـص



  المقدمة

منــذ خطــاب ملــك المغــرب فــي 30 نيســان/أبريل 2004 وإلــى اليــوم، واصلــت الدولــة المغربيــة عمليــة تقنيــن 
الديــن عبــر ثاثــة مســتويات متداخلــة؛ وهــي: العقيــدة، والطقــس الدينــي، والتنظيــم، وصــارت الدولــة تحيــل 
فــي ترســيخ هويتهــا الدينيــة علــى تقليــد دينــي عــام متكــون مــن عناصــر ثاثــة: العقيــدة األشــعرية، والمذهــب 

المالكــي، والتصــوف الســني.

ــا خصوًصــا فــي دول غــرب إفريقيــا )مالــي - الســنغال-  وقــد حــاول المغــرب تســويق نموذجــه الدينــي إقليميًّ
ســاحل العــاج- بوركينافاســو- غينيــا- نييجيريــا( عبــر اتخــاذ مجموعــة مــن الخطــوات التــي تدخــل جميعهــا فــي 
السياســة الدينيــة العامــة التــي أعلنهــا خطــاب الملــك فــي 30 نيســان/أبريل 2004، والتــي ال تــزال تبنــى حتــى 
اليــوم؛ لتنــاول ذلــك بالتفصيــل والتحليــل، تــروم هــده الورقــة معالجــة بحــث السياســة المغربيــة فــي ســعيها 

إلــى إنتــاج نمــوذج دينــي وتســويقه فــي محيطــه اإلقليمــي.

لقــد نتجــت عمليــة األقلمــة انطاًقــا مــن الحاجــة إلــى االســتقرار واالســتمرارية، وســط وضــع يتســم بالصــراع 
الداخلــي مــع الحــركات الســلفية الجديــدة ) أبواللــوز، 2013(، الــذي اتخــذ أشــكااًل أكثــر وضوًحــا بعــد أحــداث 16 
أيار/مايــو 2003 اإلرهابيــة1  ومــا نتــج عنهــا  مــن تســاؤالت حــول  مضاميــن العقيــدة الرســمية، ومــدى القــدرة 
علــى تفســير مضاميــن الطقــوس التقليديــة بحيــث تجعلهــا مناســبة لألوضــاع الجديــدة، وقــادرة علــى مقاومــة 
المؤثــرات الخارجيــة. )عيــادي، 2007( وال يخفــى أن تصريــف اإلقليمــي للديــن معلــم مــن معالــم سياســة صنــع 
ــة  ــة مغربي ــة ديني ــاج مرجعي ــة إلنت ــة، فــي محاول ــة وديني ــة وتاريخي ــات ثقافي ــدة معطي ــج ع ــي يدم إســام مغرب

قطريــة ذات حضــور إقليمــي. )حميمنــات، 2018(

نتســاءل فــي هــذا البحــث عــن فعاليــة نقــل “ النمــوذج المغربــي” إلــى دول غــرب إفريقيــا. ونقصــد بالفاعليــة 
ــة المســتخدمة )لوجســتيك-تمويل-إدارة-قيادة-إعام( مــن أجــل الدعايــة لهــذا النمــوذج  ــات المحلي ــا اإلمكان هن
فــي ظــل التمــدد المســتمر لنمــاذج أخــرى مغايــرة )النمــوذج الوهابــي والنمــوذج الشــيعي( نجحــت فــي التعولــم 

وتقــوت بفعــل بثهــا الكثيــف فــي المســتوى اإلعامــي وفعاليــة سياســته فــي االســتقطاب.

وعليــه تــدرس هــذه الورقــة النمــوذج الدينــي معتبــرة إيــاه أصوليــة معلنــة مــن قبــل الدولــة تســتمر فــي 
التقاليــد مــن غيــر اصطــدام بالحداثــة، وال تمثــل “عــودة” إلــى تقاليــد محضــة -علــى العكــس مــن ذلــك- نعثــر 
ــا للتقليــد الدينــي جــرى تطويرهــا بوضــوح لمصلحــة ســياق سياســي حديــث.  فــي كيفيــات بثــه تفســيًرا انتقائيًّ

  إثنوجرافية الدين الرســمي في المغرب

تفتــرض الدولــة المغربيــة وجــود ثوابــت للديــن هــي “األشــعرية والمالكيــة التصــوف” وتحــدد لذلــك ثاثــة 
ــر تأصــًا مــن  مصــادر تاريخيــة: ســير االعــام -الممارســة التعبدية-التأريــخ لألمكنــة أو ترميمهــا. إنهــا جــذور أكث
الجــذور المختلفــة للدولــة الوطنيــة نفســها، وأكثــر عمًقــا، ممــا يســتحيل معــه فــك التداخــل بيــن األمــة والدولــة 
والخطــوط الفاصلــة بينهمــا متشــابكة إلــى حــد اإلبهــام، ولذلــك شــكلت فــي ذهن المغاربــة بوصفهــا “متخلية”، 

تقــول الدولــة إنهــا لــم تفعــل عبــر سياســتها الدينيــة ســوى إمدادهــا بالطاقــة البيداغوجيــة والجماليــة. 

ــا الشــرعية للمعارضيــن الدينييــن للتســاؤل حــول الحــدود  أعطــت هــذه القوميــة الدينيــة المصاغــة ميكيافيليًّ
الحقيقيــة والمزيفــة، واألصليــة والمشــتقة، ولســوف يعــاد إنتــاج التقاليــد التراثيــة “الجديــدة” ويعــاد تصورهــا 
ــن بعــض  ــف الفاعلي ــه مختل ــي من ــاء فــي كل مــرة يجن ــى أنهــا اســتمرار للماضــي الحــي مــا دام هــذا اإلحي عل
المردوديــة السياســة مــن خــال إعــادة بنــاء” أو “إعــادة اكتشــاف” جوانــب مــن الماضــي الدينــي والسياســي. 

وإذا كان باإلمــكان تفســير الماضــي بطرائــق مختلفــة، فــإن المقصــود فــي الســردية الرســمية ليــس علــى أي 
مــاض، بــل علــى مــاض مجتمــع محــدد ذي أنمــاط محــددة ووحيــدة مــن الحــوادث واألشــخاص والبيئــات. يتعلــق 
األمــر باحتــكار الديــن باســم قوميــة مفترضــة ال تنتبــه الــى التســاؤالت التــي تتعلــق بالديــن وعاقاتــه الممكنــة 
بالدولــة. تماًمــا كمــا توجــه عمليــة تقنيــن الديــن وضبــط مجالــه إلعطــاء حصانــة لصالــح خطــط أخاقيــة ال يمكــن 
مناقشــتها ســوى أمــام اللــه والتاريــخ )الطــوزي 2015(. هكــذا، يــؤدي انشــغال الدولــة باألمــن والترويــج لتجانــس 
وطنــي إلــى وصــم الــرأي المعــارض وجماعــات األقليــات بأنهــا غيــر وطنيــة، وإجــازة عــدد مختلــف مــن اإلجــراءات 

الشــرطية ضــد مــن اتصفــوا باألعــداء الداخليــن والخارجيــن. 



ــه مجــااًل  ــة، مــا جعل لقــد تطــورت األمــور فــي المغــرب بوضــع الديــن داخــل مشــموالت اإلمــارة وليــس الدول
حصريــا تابعــا إلمــارة الملــك باعتبــاره أميــرا المؤمنيــن )الفصــل 41 مــن الدســتور(. إنــه مســتوى عــال مــن 
رســمنة الديــن، يجعــل ديــن العامــة علــى ديــن األميــر، عبــر لغــة معياريــة للحيــاة العامــة تضطلــع بوظيفــة إهالــة 
القداســة علــى الســلطة السياســية؛ فاســتعمال الديــن طــرح صيغــة مــن الوحــدة السياســية مــن خــال هــذا 
المنظــور بنــاء علــى مســتوى عــال مــن التجانــس الثقافــي. ولســوف تقــوم السياســة الدينيــة “بتمييــز بعــض 
الممارســات الثقافيــة )قواعــد التعبــد( وتوضيــح مســاوئ ممارســات أخــرى لمصلحــة الوحــدة االجتماعيــة2 . 
ــا مــن العلمانيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا مســتوحاة  وعليــه تجســد هــذه األيدولوجيــة الدينيــة فــي المغــرب نوًع
بقــوة -وعلــى نحــو انتقائــي-  مــن التقليــد الدينــي.  فليســت الحداثــة فــي حــد ذاتهــا هــي عــدو الدولــة فــي 

ــدة. ومــن مظاهرهــا: ــة المتزاي ــة الديني ــا الكوزموبوليتاني ــي ولكه الوقــت الحال
- التنويعــات الداخليــة فــي كل مقــوم عقائــدي )مذهب المالكية – العقيدة األشعرية-الشــعائر الصوفية(

- التاريخيــة”، وإلــى حــد مــا “السوســيولوجية” هــذه المقومــات؛ فليســت فــي نهايــة المطــاف ســوى تخيــل 
ال جــدوى مــن قيــاس صدقتيــه فــي وســائل بثــه. 

مــن جهتهــا، لــم تــر النخــب السياســية أي تعــارض بيــن المطالبــة بنظــام سياســي حديث-ملكيــة دســتورية بــل 
وحتــى برلمانية-وبيــن إمــارة المؤمنيــن ذات األحقيــة الحصريــة بالديــن ومتعلقاتــه العقديــة والشــعائرية وقــد 
تــّم توطيــد هــذه الخصوصيــة المتميــزة فــي الدســتور الجديــد المصــادق عليــه فــي تموز/يوليــو 2011، والــذي 
بالرغــم مــن ســياقه السياســي، والــذي طبعــه “الربيــع العربــي” والحركيــة غيــر المســبوقة التــي أطلقتهــا 
“حركــة 20 فبرايــر” التــي رفعــت شــعار الملكيــة البرلمانيــة، فإنــه عــاد لينــص مجــدًدا علــى المرتكــزات الدينيــة 
األســاس للنظــام. إذ رغــم تقســيم الفصــل 19 الســابق إلــى فصليــن )41 و42( والتخلــي عــن الصيغــة القديمــة 
التــي كانــت تنــص علــى قدســية شــخص الملــك3 ؛ فقــد تــم الحفــاظ علــى المكانــة الســامية للملــك حيــث جــرى 
ــع  ــى التاب ــح للمجلــس العلمــي األعل ــذي من ــس ال ــدور الرئي ــي مــن خــال ال ــز موقعــه داخــل الحقــل الدين تعزي
ــا بالقــراءات المحافظــة وكذلــك مــن قبــل القانونييــن الــذي وضعــوا النــص  ــه، والــذي تمــت دســترته مدعوًم ل

الدســتوري )الطــوزي، 2015( 

إّن االنتقــال مــن وضــع قائــم بفعــل الواقــع أو التقاليــد ) التحكيــم- البيعــة( إلــى وضــع مؤطــر بفعــل القانــون، 
يغيــر مــن اآلن فصاعــًدا الطرائــق التــي أصبــح الملــك يحتكــر بواســطتها هــذا الحقــل؛ وهــي طرائــق ذات بعــد 
ــه  ــذي يقــوم علي ــة النهــج األرثوذكســي ال ــة تحــدد شــكل وخلفي ــة حصري ــاج مرجعي ــح إنت ــزي يتي أيديولوجــي مرك
اإلســام المغربــي. تغطــي هــذه المرجعيــة مجــاالت العقائــد واإلنتــاج الفقهــي، خصوًصــا الفتــوى، وذلــك مــن 
أجــل وضــع النظــام السياســي، لكــن مــن المهــم تحليــل عمليــة إعــادة هيكلــة الحقــل الدينــي الجاريــة لكونهــا، 
بالرغــم مــن أنهــا مكّلفــة وتناقــض الثقافــة السياســية للحــكام، تــدل علــى بــروز هــذه الــروح البيروقراطيــة 
ــا لألنمــوذج  ــا م ــز نوًع ــوم( يرم ــى الي ــذ 2002 ال ــر األوقــاف من ــق )وهــو وزي وتوســعها. وإذا كان أحمــد التوفي
المثالــي للمســلم األمازيغــي المغاربــي كمــا اســتحضره ذات مــّرة جــاك بيــرك؛ فهــو كذلــك كان مهيًئــا للتفكيــر 
فــي هــذا اإلســام المغربــي الجديــد الــذي سيشــكل أحــد العناويــن األيديولوجيــة البــارزة للنظــام الحالــي. 

)الطــوزي، 2015(

  النموذج الديني مبثوًثا في الدســتور

جــرى بيــان مضمــون الفصــل 41 مــن دســتور 2011 عبــر اتخــذ إجــراءات علــى مــدى 11 ســنة التــي تلــت أحــداث 
16 أيار/مايــو 2003 وال تــزال؛ فقــد تــم تقديــم المشــروع قْبليــا تحــت شــعار التحديــث والتأهيــل والعصرنــة 
ــذ  ــن الصــادرة من ــدى فــي النــص -فــي ضــوء القواني ــل الحقــل الدينــي”4 ، وتتب ا بـــ “تأهي ــه رســميًّ ــر عن المعب
ذاك الحيــن نزعــة واضحــة للتحكــم فــي المجــال الدينــي وضبــط أنفاســه وجبــر الفاعليــن فيــه علــى الســير وفــق 

تفاصــل صغيــرة تحــدد علميــة االنتمــاء واإلقصــاء مــن الحقــل الدينــي وإليــه.

بموجــب الفصــل 41 مــن الدســتور، يمــارس الملــك ســلطاته فــي المجــال الدينــي بواســطة ظهائــر يصدرهــا 
بصفتــه أميــًرا للمؤمنيــن، وليــس بصفتــه ممثــًا أســمى لألمــة أو ملــًكا لــه اختصاصــات محــددة بدســتور 
)الفصــل 42(، وبعكــس الظهائــر العاديــة، ال توقــع الظهيــر الصــادر فــي إطــار الفصــل 41 مــن قبــل رئيــس 

الحكومــة ممــا يعنــي أن الســلطة الدينيــة للملــك غيــر قابلــة للتفويــض بــل تمــارس تحــت إشــرافه5 . 

بــدأ الملــك فــي إصــدار القوانيــن فــي المجــال الدينــي” مباشــرة بعــد 16 أيار/مايــو 2003 الســالف ذكرهــا، إذ 
شــهت اإلنتــاج القانونــي، بمختلــف تراتبياتــه ســرعة وانســيابية كجــواب بــدا للفاعليــن ضــرورة حتميــة لمواجهــة 



اإلرهــاب الــذي ضــرب بقــوة وفجــأة فــي الــدار البيضــاء. وقــد ظهــر بوضــوح غيــر قابــل للشــك ذلــك أن القوانيــن 
الملكيــة التــي يصدرهــا الملــك باعتبــاره أميــًرا المؤمنيــن إلزاميــة قانونيــة تامــة، منهًيا مشــكلة التأويــل القانوني 
الــذي قــد يحدثــه الفصــل 41؛ فالظهائــر ليســت فقــط وجوًهــا لتصريــف لســلطات الدســتورية للملــك كرئيــس 
للدولــة، بــل تجســيد لســلطات حقيقيــة يمتلكهــا بصفتــه أميــًرا للمؤمنيــن، تصــدر فــي الجريــدة الرســمية، أســوة 

بباقــي القوانيــن؛ لتنتقــل عبــر مراســيم وقــرارات ملكيــة إلــى مســتوى التنفيــذ مــن دون مراقبــة أو محاســبة.

  مــن الضبــط الداخلي إلى األقلمة

وقــد ألقــى الســيد أحمــد التوفيــق وزيــر األوقــاف والشــؤون اإلســامية يــوم 10 كانــون األول/ديســمبر 2015 
كلمــة، خــال الــدورة الثالثــة واألربعيــن ألكاديميــة المملكــة المغربيــة، تحــدث فيهــا عــن العاقــات بيــن المغــرب 
ــا  ــا، وركــز فيهــا علــى أن عاقــات المملكــة المغربيــة بعــدد مــن البلــدان فــي غربــي إفريقي ودول غــرب إفريقي

تتســم بكونهــا:
مبنيــة علــى ثوابت دينية وثقافية مشــتركة.  -1

عاقــات تبادل وتفاعــل عائقي في االتجاهين.  -2
مــن العمــق والحيويــة بحيــث تقدم حلواًل لعدد من المشــاكل في الوقت الحاضر.  -3

  الفاعلــون في األقلمة 

الملــك وزياراته إلفريقيا

اعتمــد المغــرب اســتراتيجية دينيــة هجوميــة، براغماتيــة وذات نفــس طويــل، تســعى إلــى توظيــف اإلرث 
الروحــي المغربي-اإلفريقــي المشــترك6 ، كمعطــى داعــم لمســعى بنــاء شــراكات إســتراتيجية حيويــة وطويلــة 

األمــد مــع عــدد مــن بلــدان القــارة. وهنــاك مشــيران يعكســان هــذه النقلــة: 

المشــير األول: الديناميــة النشــيطة لمؤسســة إمــارة المؤمنيــن علــى الســاحة اإلفريقيــة كمــا تشــير إلــى ذلــك 
ــارة  ــي فاقــت خمســين زي ــا، والت ــك محمــد الســادس إلفريقي ــا المل ــام به ــي ق ــررة الت ــة المتك ــارات الملكي الزي

وشــملت 29 دولــة مــع منتصــف ســنة 2017. 
بغــض النظــر عــن الصبغــة البراغماتيــة ورغبــة المغــرب فــي تمتيــن الروابــط السياســية واالقتصاديــة التــي 
تحّكمــت فــي أجنــدة تلــك الزيــارات، كان الفًتــا حــرص العاهــل المغربــي علــى تضميــن هــذه الزيــارات عــدًدا مــن 
األنشــطة والمبــادرات ذات طابــع دينــي رمــزي، مثــل أداء الملــك لصــاة الجمعــة فــي عواصــم عــدد مــن البلــدان 
اإلفريقيــة مــن أصــل 70 صــاة جمعــة أعلــن عنهــا ضمــن قائمــة األنشــطة الملكيــة الرســمية مــا بيــن ســنتي 

2014 و2016، تــم إحصــاء حوالــى 13 منهــا فــي دول إفريقيــة كالســنغال ومالــي والغابــون ونيجيريــا.
ــدول آالف  ــك ال ــة لتل ــر الشــؤون الديني ــى إهــداء الجهــات المكلفــة بتدبي ــي بالمناســبة عل ــك المغرب دأب المل
النســخ مــن المصحــف الشــريف -فــي طبعتــه الصــادرة عــن “مؤسســة محمــد الســادس لنشــر المصحــف 

الشــريف”7  قصــد توزيعهــا علــى المســاجد هنــاك. 
كمــا حــرص الملــك خــال جولتــه اإلفريقيــة ســنتي 2013 و2014 علــى اللقــاء بمجموعــة مــن الزعمــاء الدينييــن 
وشــيوخ الطــرق الصوفيــة ذات الحضــور النافــذ بتلــك الــدول، ال ســيما فــي الســنغال وســاحل العــاج والغابــون، 
حيــث اســتقبل الملــَك الشــيوُخ والزعمــاء الروحيــون لجميــع العائــات التيجانيــة )العمريــة بــدكار، ونيــاس بكولــك( 

وممثلــو الطــرق الصوفيــة األخــرى، خصوًصــا القادريــة والمريديــة.

باإلضافة إلى ذلك شهد التعاون المغربي-اإلفريقي في الشأن الديني، تطوًرا ملحوًظا في السنوات األخيرة.
االتفاقيــات  لعــدد  الكرونولوجــي  التطــور  وباســتقراء  والنوعــي  الكمــي  المســتويين  فــي  الثانــي:  المشــير 
وبروتوكــوالت التعــاون التــي وقعتهــا وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية المغربيــة مــع نظيرتهــا بالبلــدان 
اإلفريقيــة األخــرى، ياحــظ أن خــال الفتــرة بيــن ســنتي لــم يتجــاوز عــدد االتفاقيــات المبرمــة فــي المجــال 
الدينــي خمــس اتفاقيــات، وانتقلــت بيــن ســنتي 2000 و2011 إلــى 18 اتفاقيــة، بينمــا شــهد التعــاون المغربــي-
اإلفريقــي منــذ ســنة 2012 نقلــة نوعيــة، إذ فــي ظــرف 5 ســنوات فقــط تضاعــف العــدد إلى حوالــى 36 اتفاقية.
ــا أكثــر ديناميــة وعقلنــة  )حمينــات، 2018( فضــًا عــن هــذا التطــور الكمــي، أضحــت االســتراتيجية المعتمــدة حاليًّ
مــن خــال اشــتغالها بــأدوات عمليــة وإطــارات مؤسســاتية مهيكلــة، مثــل برنامــج تكويــن األئمــة األفارقــة، تقّننهــا 

مقتضيــات قانونيــة واتفاقيــات ثنائيــة تحــّدد بنــود هــذا التعــاون وتفّصــل فــي كيفيــة أجرأتــه.



تكوين األئمة

كان مــن أركان هــذه السياســة الدينيــة تجــاه إفريقيــا تكويــن المــورد البشــرية لبلــدان غــرب إفريقيــا مــن األئمــة 
وقيميــن علمــاء وتوعيتهــم واســتمرار تكوينهــم، وتجديــد معارفهــم ومداركهــم فــي مــا يخــص مهامهــم الدينيــة، 
بهــدف تطويــر ثقافتهــم الدينــي ومنســوب معلوماتهــم فــي معالجــة مــن القضايــا الحياتيــة والمجتمعيــة التــي 
تطــرح فــي بلدانهــم، وأيضــا تدعيــم مقبوليتهــم فــي مواجهــة األصــوات الناطقــة بالنمــاذج الدينيــة الموازيــة. 

وقــد تكونــت مؤسســات االســتقبال فــي المغــرب دعامــة لهــذه السياســة مــن حيــث التكويــن البيداغوجــي.

ــذي  ــن األئمــة المرشــدين والمرشــدات”، ال ــن األفارقــة بـ”معهــد محمــد الســادس لتكوي ــاق المبعوثي ــم إلح ت
أســس فــي العــام 2014 كأداة مــن أدوات المقاربــة التــي أطلقــت لحمايــة الملــة والديــن، تلــك المقاربــة 
المبنيــة علــى ضــرورة الحفــاظ علــى المرجعيــة الدينيــة للمملكــة المرتكــزة علــى إمــارة المؤمنيــن والعقيــدة 
األشــعرية والمذهــب المالكــي والتصــوف المســتمد مــن ســلوك اإلمــام الجنيــد، وهــي ثوابــت مشــتركة 

تنتهــي أســانيدها إلــى المغــرب بالنســبة لمجمــوع أهــل بلــدان إفريقيــة الغربيــة.

ويوفــر توالــي الســنوات وازديــاد عــدد الخريجيــن تقييــم هــذه السياســة، مــع مقارنتهــا التكويــن الداخلــي الدينــي 
ــدان  ــز حضــور النمــوذج الدينــي المغربــي فــي البل ــة أو فــي مســتوى تعزي ــن المغارب ــذي يســتهدف القيمي ال
المعينــة أو فــي مســتوى تجــاوب البيئــات المحليــة، فضــًا عــن منافســة النمــاذج الدينيــة الموازيــة المتنافســة 

علــى هــذا المجــال اإلقليمــي.

مؤسســة محمد الســادس للعلماء األفارقة

ــة، فقــد  ــه علمــاء المغــرب واألقطــار اإلفريقي ــد توجي ــى مــن نوعهــا، علــى صعي ــر هــذه المؤسســة األول تعتب
ســت مــن أجــل “التعريــف بالقيــم الســمحة للعقيــدة االســامية فــي نســختها المغربيــة، والتصــدي لمختلــف  ُأسِّ

النزاعــات التــي تســتهدف تشــويه صــورة اإلســام والمســلمين”. 

مــن حيــث التوقيــت جــاءت المبــادرة، فــي ضــوء توالــي الزيارات المســتمرة للملــك للعديد من الــدول اإلفريقية، 
ــا فــي االختيــارات العامــة للمغــرب، إذ  ــا محوريًّ تكريًســا ألســبقية االنتمــاء اإلفريقــي للمغــرب الــذي أصبــح ركًن
كانــت القيــم المغربيــة – اإلفريقيــة شــكلت تحــواًل عميًقــا فــي بلــورة مفهــوم الشــراكة جنــوب – جنــوب. وكثيــًرا 
مــا أكــد الملــك أن السياســة اإلفريقيــة للمغــرب ترتكــز علــى مقاربــة شــمولية مندمجــة وإدماجيــة، ترمــي إلــى 
النهــوض بالســلم واالســتقرار وتشــجيع التنميــة البشــرية المســتدامة وصيانــة الهويــة الثقافيــة والروحيــة 
ــه الموجــه  ــا. ففــي خطاب ــادئ حقــوق اإلنســان، كمــا هــو متعــارف عليهــا عالميًّ ــرام مب للســكان، فــي إطــار احت
إلــى أنصــار الطريقــة التيجانيــة القادميــن مــن شــتى أصقــاع العالــم، أكــد بوضــوح أن ملــوك المغــرب اضطلعــوا 
بعنايــة فائقــة بشــؤون العلمــاء وأقطــاب الصوفيــة علــى امتــداد التاريــخ، وأن المغــرب باعتبــاره الحصــن الحصيــن 
لإلســام فــي الشــمال المغربــي إلفريقيــا “ظــل منــارة انطلقــت منهــا أنــوار الهدايــة إلــى كافــة ربــوع البلــدان 
اإلفريقيــة” جنــوب الصحــراء، مجــدًدا التزامــه المتواصــل بالســهر علــى صيانــة الوحــدة المذهبيــة، ونشــر قيــم 

الوســطية واالعتــدال والتســامح والتعايــش. 

ال تخلــو زيــارة الملــك لألراضــي اإلفريقيــة مــن محطــات مفصليــة، تتجلــى فــي االجتمــاع إلــى شــيوخ الطــرق 
د بنصائحه  الصوفيــة واســتقبال روادهــا واإلصغــاء إلــى تمنياتهــم، كمــا يحــرص علمــاء الديــن األفارقة على التــزوُّ
الغاليــة، مــن موقــع تجربتــه المتميــزة فــي االنفتــاح، وينظــر األفارقــة إلــى أميــر المؤمنيــن كزعيــم روحــي ينحــدر 
مــن الســالة النبويــة الشــريفة، ويشــاركونه الصلــوات الجماعيــة ويقبلــون علــى التبــرك بالمصاحــف الشــريفة 
التــي دأب العاهــل المغربــي علــى أن يــوزع مئــات اآلف النســخ منهــا علــى المســاجد والزوايــا. وقــّدم الجوائــز 
التقديريــة إلــى الفاعليــن الذيــن يعلمــون مــن داخــل بلدانهــم علــى بــث النمــوذج المغربــي فــي إطــار المواجهــة 
ــة  ــداول فــي المســألة الديني ــا للت ــدى عالميًّ ــد للمؤسســة أن تكــون أول إطــار مغربــي –إفريقــي يوفــر منت أري

بــوازع تربــوي وتأطيــري يســحب البســاط مــن تحــت “أدعيــاء الوصايــة علــى الديــن”.

وحــدد القانــون الشــريف المحــدث لهــذه المؤسســة العلميــة محــاور مهامهــا ومســؤولياتها وخارطــة طريــق 
عملهــا فــي االســتناد إلــى أهميــة الروابــط الدينيــة التاريخيــة والثقافيــة التــي تجمــع المغــرب بإفريقيــا، إذ تأتــي 
المبــادرة لتصــب فــي خدمــة الديــن اإلســامي والتعريــف بقيمتــه، وتشــجيع األبحــاث والدراســات فــي مجــال 

الفكــر والثقافــة اإلســامية. 



إضافــة إلــى هــذا التوجــه، فــإن المبــادرات التــي ســتضطلع بهــا المؤسســة ال تتوقــف عنــد إشــكال المحاججــات 
الجدليــة فــي أمــور الديــن، بــل يــراد لهــا أن تهتــم بتفعيــل قيــم العقيــدة الســمحاء “فــي كل إصــاح تتوقــف 
عليــه عمليــة التنميــة فــي إفريقيــا، ســواء فــي القــارة، أو فــي كل بلــد علــى حــدة مــا يحيــل علــى مرجعيــة 

ــة.  ــادة والمعامــات الدنيوني الترابــط بيــن جوهــر العقيــدة فــي العب

للعلمــاء األفارقــة، بهــدف “توحيــد  الســادس  المغــرب مؤسســة محمــد  2015 اســتحدث  فــي تموز/يوليــو 
وتنســيق جهــود العلمــاء المســلمين فــي المغــرب وباقــي الــدول اإلفريقيــة للتعريــف بقيــم اإلســام الســمحة 
ونشــرها وترســيخها”. قــد يظهــر للوهلــة األولــى أن الهــدف الرئيــس مــن وراء خلــق هــذه المؤسســة، هــو 
تنســيق عمــل العلمــاء األفارقــة بهــدف مواجهــة التحديــات األمنيــة المرتبطــة بالتطــرف واإلرهــاب، ولكــن النظــرة 
المعمقــة تكشــف أن هــذه المبــادرة هــي فقــط أداة ضمــن أدوات أخــرى لسياســة دينيــة مهيكلــة، ذات طموحــات 
إقليميــة وجيو-إســتراتيجية أوســع، وهــي تأتــي أساًســا لمواكبــة السياســة اإلفريقيــة الجديــدة للمغــرب والراميــة 
إلــى تعزيــز مناطــق نفــوذه السياســي واالقتصــادي فــي القــارة وتوســيعها إلــى مــا وراء محــور الربــاط-دكار الــذي 

ظــل، لعقــود عديــدة، محــدًدا رئيًســا لمجــال السياســة اإلفريقيــة للمملكــة. )حمينــات، 2018(

  النمــوذج الدينــي وواقع الدول اإلفريقية

ــث  ــة بحي ــة الوطني ــاء الدول ــة فــي بن ــاٍت جمَّ ــة المتوجــه إليهــا بالنمــوذج الدينــي صعوب ــدول اإلفريقي تعانــي ال
تــؤدي محــاوالت البنــاء ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن قضايــا العلمانيــة والتقــدم والتحديــث إلــى اســتثارة النعــرات 
الدينيــة واإلثنيــة بعيــًدا عــن االتجــاه الجامــع للسياســات لوطنيــة. ولــم تفعــل شــعارات مثــل “التعــدد فــي إطــار 
الوحــدة” الشــيء الكثيــر فــي تطييــف مجتمــع األغلبيــة أللــوان االنتمــاءات مــا دون الدولــة. إضافــًة الــى ذلــك 
شــهدت البلــدان االفريقيــة التــي هــي فــي مرمــى السياســة المغربيــة بــروز مجموعــة جديــدة مــن الناشــطين 
الدينييــن فــي إفريقيــا الذيــن ظلــوا يعملــون علــى ضــم أكبــر عــدد ممكــن مــن األنصــار فــي جماعتهــم الدينيــة 
ــك االنتمــاءات بالزخــارف  ــن تل ــن فــي تزيي ــدت براعــة الفاعلي ــن ب ــن أمــة، ومــن كا التوجهي فــي مشــروع تكوب
العلمانيــة لكــي تبــدو قوميــة ووطنيــة. فكثيــًرا مــا وجــد أصحــاب الثقافــات الفرعيــة فــي افريقيــا قنــوات عديــدة 
ــا، ولبيــان أن ثنائيــة قومية-ديــن، هــي زوج خــادم فــي جانــب التقــدم والحريــة  لنشــر هــذا التلفيــق جماهيريًّ
ــون  ــي، ويســتخدم الفاعل ــار وطن ــر عــن نفســه كتي ــى يعب ــة حت ــى دعاي ــاج فقــط إل ــة. يحت ــوع والديمقراطي والتن
فــي هــذه الــدول، منهــم العلمــاء الدينيــون والدبلوماســيون وكبــار البيروقراطييــن المرتبطــون بالســلطة مــرارا 
وتكــرارا لغــة “تعاريــف ذاتيــة وأهــداف مشــتركة جديــدة”، ورســم “خرائــط ومبــادئ أخاقيــة مســتمدة مــن 
الماضــي اإلثنــي الحــي” لتقديــم هــذا التفليــق وكأنــه إحيــاء الوطنــي. أمــا هديهــم المتبــع فهــو النمــوذج 
المغربــي الــذي يصــور علــى أنــه “اإلصــاح الدينــي” فــي ســبيل التجديــد الذاتــي الــذي فشــلت فــي تقديمــه 

ــة للنزعــة الدينيــة المنافســة.  جماعــات وقعــت ضحي

فــي هــذه الــدول، يتوســع والكتــب والمفكــرون واإلعاميــون الموالــون فــي تفســير المجتمــع الوطنــي والكيــان 
السياســي الجديــد، حيــت يختــارون لهــذا الغــرض عناصــر رمزيــة مــن الثقافــات اإلثنيــة والوطنيــة المبكــرة “ذات 
ــا  ــى اكتشــاف واســتعمال كل م ــة إل ــا لهــم؛ حاج ــة ضــوًءا هادًي ــح األصال ــة، تصب ــة الحديث ــة”. فــي الحقب القراب
هــو أصلــي ومحلــي لبنــاء مجتمعــات محليــة وطنيــة تكــون نقيــة وأصليــة وفرديــة، متعاميــن عــن حقيقــة انفتــاح 
عضويــة وهويــة الجماعــات االجتماعيــة والسياســية فــي العصــور الوســطى علــى التفــاوض والنــزاع والتحــول 
علــى الــدوام، بــل ذهبــوا إلــى تفصيــل نظــم ثقافيــة محــددة تقــرر قواعــد اللبــاس والســلوك، أمــا غيرهــا مــن 
التقاليــد فهــي محــض مدنيــة غيــر جوهريــة بالقيــاس إلــى القــاع الثقافــي، لهــا فــي عمومهــا بعــد مدنــي الحــق 

للهويــة الثقافيــة الدينيــة.

  قنــوات البث

تحتــاج السياســة المغربيــة فــي تمددهــا فــي غــرب إفريقيــا إلــى االنفتــاح عبــر قنــوات جديــدة؛ فإذا كان اإلشــراف 
الرســمي ضمانــة فــي وجــه انحــراف الرســالة فمــن شــأن العارفيــن بالخريطــة الدينيــة فــي تلــك الــدول أن 
يحــددوا األولويــات التــي ال يمكــن للعالــم الشــرعي بلوغهــا. لقــد اتضــح مــن عــدد مــن األبحــاث اعتمــاد الحــركات 
األخــرى التنــوع بغــرض التمــدد، ويقتضــي ذلــك إدراك أن الثابــت ال يســتقر إال عنــد اســتيعاب التنــوع واالنخــراط 
فيــه بعــد القبــول بــه، إنهــا حقيقــة خصوصيــات المرحلــة الزمنيــة المعشــية. يعنــي هــذا، أنــه إذا كانــت الحكمــة 
السياســية، ضروريــة لتفــادي الهــزات الدينيــة، فــإن عــدم اإلصغــاء إلكراهــات الميــدان قــد يســبب الفشــل 



ا موّجًهــا لربــح رهانــات الداخــل ال غيــر. لسياســة االمتــداد اإلفريقــي أيًضــا، أو بقاءهــا خطاًبــا دبلوماســيًّ
فمنــذ ســنة 2004 مــا فتئــت السياســة المغربيــة تبحــث عــن معيــن محــدد لنموذجهــا الدينــي مــن خــال التشــجيع 
غيــر الرســمي للبحــث والكتابــة التاريــخ علــى نحــو مدعــم لقوميــة دينيــة اقتصــرت فــي الفتــرة الســابقة علــى 
تكــرار البداهــات العقديــة الرســمية عبــر المهــارات الباغيــة المخادعــة توضيبهــا وتقديمهــا علــى أنهــا “وطنيــة”. 
ــة  ــوع لجه ــت شــديدة التن ــة كان ــات محلي ــى أدبي ــي الرســمي هــو اإلشــارة إل ــب فــي الخطــاب الدين ــا يغي إن م
انتمائهــا المذهبــي. كمــا يغيــب ذلــك العمــق المفهومــي الــذي عــادة مــا يطبــع الســرديات القوميــة، فالثابــت 
ــا، فــا يعــدو الخطــاب الرســمي كونــه تســواًل  الدينــي هنــا أهــون مــن أن يقــوى بالجــدل النظــري وإال غــدا دنيويًّ
بالعصــر الذهبــي الكاســيكي وأعــداء امتــاك رمــوزه وأســاطيره. وســرعان مــا يكشــف الحديــث المرســل 
الســائل عــن الهويــة الدينيــة فــي الخطــاب الرســمي عــن ذرائعيتــه السياســية، وال يملــك معــه المتلقــي ســوى 

ــاالة. ــاد أو الامب االنقي

  النماذج المنافســة

مــن ســمات النمــوذج المغربــي شــموليته، حيــث لــم يقتصــر علــى التشــديد علــى الثوابــت الدينيــة، بــل حــاول 
تقويــة أســس المعرفــة المحليــة ونخبهــا، والمقصــود البرامــج المخصصــة للقيميــن الدينييــن والمقــررات 
الجديــدة فــي المــدارس الدينيــة والكتاتيــب القرآنيــة فــي مختلــف مؤسســات تكويــن األئمــة والتعليــم الدينــي 
العالــي التــي أنشــأها المغــرب، بهــدف قطــع الطريــق علــى المرتكــزات المؤسســية الحاملــة للفكــر الســلفي 

الــذي يصطــدم مــع الخصوصيــات المحليــة.

ــة الجديــدة حيــث يضــم “منتــدى الوســطية  تحــاول الحــركات اإلســامية بدورهــا التقوقــع فــي الخريطــة الديني
بإفريقيــا” الــذي أعلــن عــن إنشــائه فــي العاصمــة الموريتانيــة نواكشــوط فــي 23 آذار/مــارس 2010،  عــدًدا مــن 
الجمعيــات والهيئــات الدعويــة مــن مشــارب مختلفــة، شــعبية ورســمية، وإن كان التيــار الحركــي اإلســامي هــو 
األكثــر حضــوًرا وهيمنــة مثــل حركــة التوحيــد واإلصــاح المغربيــة ومجتمــع حركــة الســلم الجزائريــة وجماعــة عبــاد 
الرحمــان الســنغالية؛ فمثــًا تعبــر هــذه المبــادرات عــن انشــغال حركــة التوحيــد واإلصــاح )الــذراع الدعويــة لحــزب 
ــاف الموقــع  ــة مــع اخت ــا الدول ــي تنشــغل به ــات الت ــي( بالهمــوم نفســها واألولوي ــة المغرب ــة والتنمي العدال
واألدوات، كمــا تجســد رغبتهــا فــي ترســيخ البعــد التكاملــي بيــن عمــل الدولــة وبيــن العمــل المدنــي األهلــي 
ــق  ــة فــي تحقي ــراء ومســاعدة الدول ــوب الصح ــة الصــادرة عــن دول الســاحل جن ــات األمني فــي مواجهــة التحدي

األهــداف التــي تصبــو إليهــا واســتعادة اإلشــعاع المغربــي فــي المنطقــة.

ــا تحديــات مــن الفاعليــن المحلييــن  ال يواجــه النمــوذج الدينــي المغربــي فــي ســعيه إلــى االنتشــار إقليميًّ
فحســب، بــل منافســة شرســة مــن مرجعيــات دينيــة ذات صلــة بقــوى إقليميــة أخــرى، مــن دول الخليــج أساًســا، 
والتــي أضحــت تنافــس بقــوة وجــود المغــرب الروحــي والتاريخــي فــي المنطقــة، وتســعى جاهــدة مــن جهتهــا 
ــات ضخمــة فــي  ــوااًل وإمكان ــة، مســّخرة أم ــارة اإلفريقي ــا وتوســيع نفوذهــا فــي الق ــاد موطــئ قــدم له إليج
مجــال الدعــوة اإلســامية والتعليــم الدينــي والعمــل الخيــري واالجتماعــي مثــل بنــاء المستشــفيات وحفــر 

ــن. ــات للمحتاجي ــم إعان ــار وتقدي اآلب

مــن تلــك االتجاهــات “الحــركات الســلفية المعاصــرة” وهــي لفيــف مــن االتجاهــات المتباينــة، يبــّث محتواهــا 
بمامــح ذات مامــح مختلفــة تتخــذ مضاميــن و أشــكااًل متنوعــة، كمــا أّن مســارات الفاعليــن فيــه متقلبــة 

ومتنوعــة، يلــج بفضلهــا الديــن مجــاالت متنوعــة ) أبواللــوز، 2013(. 

ال تقــدم الســلفية بمختلــف أنواعهــا نفســها علــى أنهــا دعــوة عقائديــة لترشــيد الديــن وتصحيحــه وإنمــا فــي 
إطــار عقــدي وشــعائري علــى نحــو مــا يفعــل النمــوذج المغربــي للديــن بــل تقتــرح رســالة صالحــة يصلــح معهــا 
أحــوال هــذا العالــم. ومــع الطفــرة النفطيــة فــي بديــات الســبعينيات انتشــر هــذا التيــار بشــكل قــوي بيــن 
المنظمــات والجمعيــات ومعاهــد التعليــم الدينــي التــي ترعاهــا دول الخليــج، حيــث تقــدم لألهالــي تعليًمــا 
ــا ســهًا يمكــن الولــوج إليــه مــن قبــل جميــع الفئــات االجتماعيــة مهمــا كان مســتواها التعليمــي والمــادي،  دينيًّ
وتطــرح فــي الســوق دعــاة منتشــرين مكلفيــن ببــث المذهبيــة، مــع مهاجمــة المعتقــدات الرســمية والمحليــة 

والســخرية ومنهــا وتســفيه أسســها العقائديــة )أبواللــوز، 2013(.

وبالمثــل، يواجــه المغــرب منافســة أيًضــا مــن داخــل منطقــة شــمال إفريقيــا، وتجســدها أساًســا مؤسســة 
األزهــر المصريــة التــي لديهــا وجــود ميدانــي نشــيط فــي إفريقيــا، مــن خــال شــبكة مــن المؤسســات التعليمية 



ــدد مهــم مــن العلمــاء  ــل الســنغال والكــوت ديفــوار، يؤطرهــا ع ــي تنشــط بقــوة فــي دول مث والمســاجد الت
والدعــاة والمدرســين بتوجيــه وتنســيق مــن موظفيــن ومفتشــين مركزييــن تابعيــن مباشــرة لمؤسســة األزهــر 

.)Zgal, 1999(

دخلــت الجزائــر أيًضــا علــى خــط المنافســة. إذ ال ينظــر الساســة الجزائريــون بعيــن الرضــا إلــى التحــركات المغربيــة 
ــك  ــئ فــي ســبيل ذل ــرة ونافــذة فــي المنطقــة، وتعب ــة مؤث ــة إقليمي ــاء زعامــة وســلطة روحي ــى بن ــة إل الرامي
العديــد مــن القنــوات واألدوات الرســمية والمدنيــة لكســر النفــوذ الدينــي المغربــي. وفــي هــذا الصــدد يمكــن 
أن نفهــم مابســات اإلعــان عــن تأســيس “رابطــة علمــاء وأئمــة ودعــاة منطقــة الســاحل” فــي الجزائــر ســنة 
2013، وكذلــك المحــاوالت المســتمرة لدعــم زاويــة عيــن ماضــي وتلمســان وتعبئــة جهودهمــا الســتقطاب 
مقدمــي وأعيــان الطريقــة التيجانيــة ممــن هــم خــارج شــبكة نفــوذ زاويــة فــاس األم، هــذا فضــًا عــن رفضهــا 
ــة تهــم منطقــة الســاحل، كمــا  ــات أو إطــارات سياســية أو عســكرية أمني القاطــع إدمــاج المغــرب فــي أي ترتيب

ســبقت اإلشــارة. 

وهنــا يحــّق لنــا أن نتســاءل عــن مــدى قــدرة العمــل الدينــي الــذي يرعــاه المغــرب فــي إفريقيــا علــى إفــراز نخــب 
ورمــوز دينيــة وازنــة ورعايــة مشــيخات لهــا والء ثابــت للمملكــة، مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن إقامــة مؤسســات 
تأطيريــة فاعلــة ونشــيطة تقــّوي الوجــود المغربــي هنــاك وتطّبــع حضــوره الميدانــي فــي مواجهــة المرجعيــات 
الدينيــة المنافســة. ألســنا أمــام سياســة فوقيــة نشــيطة تتحــرك جيــًدا علــى الســطح، مدّعمــة بعمــل تســويقي 
وإعامــي مكثــف ومــدروس، لكنهــا تبقــى فــي واقــع األمــر منقطعــة الجــذور وبــدون أي امتــدادات وأثــر فعلــي 

وملمــوس علــى األرض؟ )حمينــات، 2018( 

  التنظيمــات اإلرهابية

اتســمت التنظيمــات اإلرهابيــة فــي بلــدان غــرب فــي إفريقيــا بتوليــد زخــم قــوي )المرابطين-بوبكــو حــرام-
الموحدون-القاعــدة فــي الغــرب اإلســامية(، حتــى إن الواجهــة المفتوحــة علــى التعــاون العســكري لــم تنجــح 
فــي الحــد منــه. واليــوم يتربــع التعــاون االســتخباراتي علــى رأس األولويــات، مــع تــواري البرامــج الدينيــة البديلة.

وإلــى جانــب كونــه مشــروًعا متخيــًا، تواجــه السياســة المغربيــة بــث النمــوذج الدينــي فــي الغــرب اإلفريقــي 
وتحــّد تنافــس مشــاريع سياســية ملموســة متكئــة علــى قواعــد اجتماعيــة واقتصاديــة، لهــا أثرهــا علــى التاريــخ 
والسياســة، وداخلــة فــي صــراع مــع بنيــات تتعايــش مــع نمــاذج مناهضــة وبديلــة لهــا؛ األمــر الــذي يثيــر التســاؤل 
حــول تنافســية النمــوذج المغربــي الجــاري تصديــره مــن النواحــي النظريــة أو العمليــة، إذ غالًبــا مــا ُتبــدي مجموعــة 
ــا  ــات المعيشــة، وهــو م ــط بالمعطي ــف مرتب ــع تفســير مختل ــة الفهــوم نفســها م ــات الفاعل ــة مــن الجه متنوع

يضطــر معهــا المغــرب إلــى إعــادة إخــراج مشــروعه نفســه، بحســب تحــوالت مــا يعيشــه شــركاؤه اإلفريقيــون.

  قــوة الجهادييــن في مالي

ُتعــّد حركــة “أنصــار الديــن” أكبــر حركــة جهاديــة مســلحة فــي شــمال مالــي، خصوًصــا فــي إقليــم أزواد وتســعى 
هــذه الحركــة إلــى تطبيــق الشــريعة اإلســامية والحصــول علــى حكــم ذاتــي موســع لإلقليــم.

ــي،  ــدال فــي شــمال مال ــة كي ــون األول/ديســمبر 2011، فــي مدين ــن” فــي كان ــة “أنصــار الدي تأسســت حرك
بزعامــة إيــاد آغ غالــي، أحــد قــادة الطــوارق التاريخييــن، وأحــد مــن  خــاض القتــال ضــد حكومــة مالــي فــي 
ــر أزواد”. وكان فكــر مؤســس الحركــة آغ غالــي أقــرب  تســعينيات القــرن الماضــي مــع “الحركــة الشــعبية لتحري
إلــى اليســاري القومــي الوطنــي، لكنــه اعتنــق فــي مــا بعــد التوجــه الســلفي الجهــادي، وعــاد مــع ســقوط نظــام 
ا  العقيــد الليبــي الراحــل معمــر القذافــي إلــى أزواد، واتخــذ مــن سلســلة جبــال “أغارغــار” المتاخمــة لكيــدال مقــرًّ

لــه، وبــدأ بتجميــع المقاتليــن الطــوارق، ليكــّون نــواة “حركــة أنصــار الديــن”.

ــق الشــريعة اإلســامية، فــي كل أنحــاء شــمال البــاد وشــددت  ــة بتطبي ــت الحرك ــة العــام 2013 طالب فــي بداي
علــى أنــه “شــرط غيــر قابــل للتفــاوض”. وشــكل هــذا المطلــب محــور البرنامــج السياســي للحركــة الــذي ســلمه 
وفدهــا فــي 1 مــن  كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى الرئيــس البوركينــي الــذي اضطلــع بــدور الوســيط فــي أزمــة 
مالــي بتفويــض مــن المجموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا. وعلــى عكــس حركــة تحريــر أزواد ال تطالــب حركــة 
ــة  ــة المالي ــة بحكــم ذاتــي موســع فــي إطــار الدول “أنصــار الديــن” باســتقال شــمال مالــي، وتكتفــي بالمطالب

علــى أن ينــص الدســتور علــى الطابــع اإلســامي للبــاد، باعتبــار أن %95 مــن الشــعب المالــي مســلمون.



وبعــد توقيــع اتفاقيــة الســام بيــن الحكومــة الماليــة والمتمرديــن الطــوارق عــام 1991 بوســاطة إقليميــة، 
تقلــد آغ غالــي مناصــب حكوميــة، كان مــن بينهــا منصــب القنصــل العــام لدولــة مالــي فــي المملكــة العربيــة 
ــن  ــوا مختطفي ــن كان ــن غربيي ــة الوســاطة التــي حــرر بهــا رهائ ــه السياســية فــي عملي ــرزت كفاءت الســعودية. وب
لــدى تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب اإلســامي عــام 2003. وحيــن تحــول إيــاد آغ غالــي إلــى الفكــر الســلفي 
الجهــادي، عــاد إلــى مالــي واســتقطب عــدًدا مــن أبنــاء الطــوارق، مــن بينهــم جنــود وضبــاط كانــوا فــي الجيــش 

المالــي، إضافــة إلــى مقاتليــن عــادوا مــن ليبيــا.

ــا عندمــا تحالفــت حركــة أنصــار الديــن مــع حركــة تحريــر أزواد التــي أعلنــت  ســيأخذ النشــاط الجهــادي طابًعــا قوميًّ
ــس  ــذي أطــاح بالرئي ــد االنقــاب العســكري ال ــي بع ــة األزواد شــمالي مال ــام دول فــي نيســان/أبريل 2012 قي
الســابق أمــادو تومانــي تــوري، ووقعتــا فــي كانــون األول/ديســمبر 2012 فــي العاصمــة الجزائريــة علــى تصريــح 
مشــترك يلتزمــان مــن خالــه بحفــظ األمــن وعــدم إثــارة أي مواجهــة بينهمــا فــي المناطــق التــي تســيطران 

عليهــا فــي شــمال مالــي.

  الصراع على الســلطة في ســاحل العاج

طبقــًا لتقديــرات تموز/يوليــو 2001، بلــغ عــدد ســكان ســاحل العــاج 16 مليــون نســمة، ويشــكل المســلمون نحــو 
%60، والنصــارى نحــو %22، ويشــكل أصحــاب المعتقــدات اإلفريقيــة المحليــة نحــو %18، بعضهــم مســجل كذلــك 

ضمــن أعــداد النصــارى والمســلمين. كمــا يضــم البلــد 70 طائفــة عرقيــة قبليــة. 

منــذ عشــر ســنوات بــدأت هــذه البــاد تمــر بأزمــات سياســية وعرقيــة واقتصاديــة وصلــت إلــى ذروتهــا فــي 19 
أيلول/ســبتمبر 2002، عندمــا جــرت محاولــة انقــاب عســكري فاشــلة، وتبعتهــا حركــة احتجــاج مســلحة منظمــة.

تعانــي ســاحل العــاج مــن حــروب أهليــة ونزعــات طائفيــة تغذيهــا الصــراع على الســلطة، حيــث يعاني المســلمون 
مــن مطــاردات واعتــداءات تقــوم بهــا عناصــر مــن أجهــزة األمــن تطــارد المســلمين وتعــذب بعضهــم، ويشــير 
بعــض المســلمين إلــى اســتهدافات وقتــل بغــرض التصفيــة العرقيــة. هــذا الواقــع دفــع قادتهــم إلــى االجتمــاع 
مــع رئيــس البــاد لــوران جباجبــو فــور انتخابــه، وذلــك لطلــب ضمانــات بســامة المســلمين فــي ظــل رئاســته 
بعــد المذابــح التــي تعرضــوا لهــا أثنــاء فتــرة االنتخابــات. ويذكــر أن الحــزب الجمهــوري الديمقراطــي المعــارض 

بزعامــة الحســن وطــارا )رئيــس البــاد منــذ 2011( الــذي تتألــف أغلبيتــه مــن المســلمين.

  الصوفية تصنع القادة في الســنغال

انتخابــات الســنغال هــي االنتخابــات الحاديــة عشــرة منــذ اســتقال البلــد عــن فرنســا عــام 1960، ومكنــت 
ــدان  ــر البل ــد مــن أكث ــى الســلطة )2000 و2012( فــي واح ــاوب الســلمي عل ــق التن فــي مناســبتين مــن تحقي
اإلفريقيــة اســتقراًرا، وُيرِجــع الســنغاليون هــذا االســتقرار إلــى الــدور الــذي تؤديــه الزعامــات الدينيــة الســنغالية 
فــي الســاحة السياســية. إنهــا أســر صوفيــة وعلميــة عريقــة فــي أغلبهــا تنحــدر مــن قبائــل مســلمة ســبق أن 
حكمــت أرض الســنغال قبــل وصــول الفرنســيين فــي القــرن التاســع عشــر، واســتمر نفوذهــا الروحــي والدينــي 

خــال االســتعمار، لكنــه تعــزز أكثــر بعــد االســتقال وتأســيس الدولــة الوطنيــة الحديثــة.
وخــال الحمــات االنتخابيــة، يتســابق المرشــحون لزيــارة هــذه األســر فــي مراكزهــا الروحيــة، وهــي مــدن داخــل 
الســنغال يقطنهــا الخليفــة العــام لــكل أســرة، مــع حاشــيته القريبــة مــن أتباعــه وتامذتــه، وتتبــع هــذه األســر 
للطريقتيــن التيجانيــة )تأسســت قبــل عــدة قــرون بفــاس فــي المغــرب(، والمريديــة )تأسســت فــي القــرن 

التاســع عشــر فــي وســط الســنغال(.

يحــرص المرشــحون لانتخابــات الرئاســية علــى الظهــور فــي صــور ومقاطــع فيديــو إلــى جــوار هــذه الزعامــات 
الدينيــة والصوفيــة، لتظهــر كأنهــا تمنحهــم التزكيــة والقبــول، مــا يرفــع مــن أســهمهم لــدى الماييــن مــن أتبــاع 
هــذه الطــرق الصوفيــة المنتشــرة بشــكل واســع فــي الســنغال، ولكــن زعامــات هــذه الطــرق تؤكــد دوًمــا أنهــا 

علــى “الحيــاد التــام” فــي االنتخابــات.

خــال الحملــة االنتخابيــة األخيــرة، قــدم المرشــح إدريســا ســك نفســه علــى أنــه مرشــح الطريقــة المريديــة، التــي 
توصــف بأنهــا األقــوى واألكثــر نفــوًذا فــي الســنغال، وأّكــد فــي أكثــر مــن مناســبة أنــه أحــد أتبــاع هــذه الطريقــة، 

ولــم تخــُل دعايتــه االنتخابيــة مــن اســتغال واضــح لهــذه الطريقــة مــن أجــل اســتقطاب أتباعهــا.



فــي المقابــل معــروف أن الرئيــس المنتهيــة واليتــه ماكــي ســال ينحــدر مــن أســرة مــن أتبــاع الطريقــة التيجانيــة، 
ــا، ولكنــه فــي المقابــل هــو الرئيــس  التــي توصــف بأنهــا األكثــر انتشــاًرا فــي الســنغال وغــرب إفريقيــا عموًم
فــي  المريديــة  الطريقــة  عاصمــة  طوبــى،  مدينــة  تربــط  ســريعة  طريــق  مشــروع  دشــن  الــذي  الســنغالي 
العاصمــة داكار، وهــي طريــق ستســهل وصــول ماييــن الحجــاج إلــى المدينــة المقدســة لــدى قطــاع واســع مــن 
الســنغاليين. ويثيــر التزاحــم بيــن اثنيــن مــن أبــرز المرشــحين لانتخابــات الرئاســية فــي الســنغال علــى أبــواب 
الزعامــات الدينيــة، ارتيــاح المواطنيــن الســنغاليين الذيــن يعتبــرون أن احتــرام الزعامــات الدينيــة شــرط أســاس 

لحكــم البــاد.

  الخاتمة

فــي تموز/يوليــو 2015 بــدأ المغــرب جهــوده لتوحيــد وتنســيق المجــال الدينــي والتعريــف بــه عنــد باقــي 
الــدول اإلفريقيــة، قــد يظهــر للوهلــة األولــى أن الهــدف الرئيــس مــن وراء إخــراج عديــد المؤسســات اإلقليميــة 
ــة تكشــف أن  ــن النظــرة المعمق ــة المرتبطــة بالتطــرف واإلرهــاب، ولك ــات األمني ــة التحدي ــل فــي مواجه يتمث
ــو- ــة وجي ــات إقليمي ــة، ذات طموح ــة مهيكل ــرى لسياســة ديني ــادرة هــي فقــط أداة ضمــن أدوات أخ هــذه المب

إســتراتيجية أوســع، وهــي تأتــي أساًســا لمواكبــة السياســة اإلفريقيــة الجديــدة للمغــرب والراميــة إلــى تعزيــز 
ــذي ظــل،  ــاط-دكار ال ــور الرب ــا وراء مح ــى م ــارة وتوســيعها إل مناطــق نفــوذه السياســي واالقتصــادي فــي الق

ــة. ــة للمملك ــال السياســة اإلفريقي ــا لمج ــدًدا رئيًس ــدة، مح لعقــود عدي

ولقــد تبيــن مــن حــاالت بعــض الــدول المعنيــة كحالــة مالــي ودول الســاحل األخــرى، مــدى اختراقهــا مــن قبــل 
تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب اإلســامي وغيرهــا مــن الجماعــات الجهاديــة األخــرى . وباإلضافــة إلــى 
الهشاشــة األمنيــة والسياســية للمنطقــة، ثّمــة ضعــف فــي أنمــاط التديــن وهزالــة المعرفــة الدينيــة للســاكنة 
ــن  َمكَّ الــذي  الدينــي وضبــط فضاءاتــه والفاعليــن فيــه )Elayadi,2007(، األمــر  وضعــف مأسســة الحقــل 
تلــك الجماعــات مــن التغلغــل وإيجــاد حاضنــة اجتماعيــة لهــا فــي تلــك المنطقــة. وبالتالــي الرهــان هــو مراجعــة 
السياســات الدينيــة للــدول المعنيــة، مــن خــال إعــادة بنــاء المؤسســات الدينيــة والخطابــات األرثوذكســية التــي 
تنتجهــا علــى أســس قويــة تتــاءم مــع الخصوصيــة المذهبيــة والعقديــة وتســاير الممارســات والتقاليــد الدينيــة 
المحليــة التــي تشــكل عموًمــا متخيــًا مشــترًكا بيــن اإلســام المغربــي واإلســام اإلفريقــي جنــوب الصحــراء.
يطمــح المغــرب مــن وراء الدعايــة لنموذجــه الدينــي إلــى إعطــاء دفعــة قويــة لسياســته اإلفريقيــة الجديــدة 
ــر  ــؤر التوت ــة. فمــع تنامــي ب ــز موقعــه وتوســيع نفــوذه داخــل القــارة اإلفريقي ــى تعزي والعمــل مــن خالهــا عل
ــا، ال ســيما بعــد ســقوط نظــام القذافــي،  واتســاع مظاهــر التطــرف فــي بعــض دول الســاحل وغــرب إفريقي
ــكان اســتلهامه فــي جهــود  ــّذاب باإلم ــي كنمــوذج ج ــر الشــأن الدين ــه فــي تدبي ــراز تجربت ــرب فــي إب ــح المغ نج
ــا فــي برامــج  اســتعادة األمــن واالســتقرار بالمنطقــة. يشــكل تزايــد عــدد الــدول اإلفريقيــة التــي انخرطــت فعليًّ
ــا يعكــس إلــى حــّد مــا هــذا النجــاح، بيــد أن هــذا االنخــراط المتزايــد،  التعــاون الدينــي مــع المملكــة مشــيًرا كّميًّ
علــى أهميتــه، ال يؤشــر -بالضــرورة -إلــى نجاعــة برامــج التعــاون المشــار إليهــا، كمــا أنــه ال يضمــن حتمــا تحقــق 

ــة. ــة المغربي المخرجــات واألهــداف المرســومة مــن قبــل الدول

ــادرات لتقييــم نوعــي ، ســواء فــي مســتوى أدوات  فــإذا كان مــن الســابق ألوانــه إخضــاع هــذه البرامــج والمب
وميكانزمــات اشــتغالها أم فــي مســتوى حصيلتهــا، فإننــا نتســاءل عــن مــدى قــدرة العمــل الدينــي الــذي يرعــاه 
ــت للمغــرب، مــع  ــا والء ثاب ــة مشــيخات له ــة ورعاي ــة وازن ــراز نخــب ورمــوز ديني ــى إف ــا عل المغــرب فــي إفريقي
ــع  مــا يترتــب عــن ذلــك مــن إقامــة مؤسســات تأطيريــة فاعلــة ونشــيطة تقــوي الوجــود المغربــي هنــاك وتطّب
حضــوره الميدانــي فــي مواجهــة المرجعيــات الدينيــة المنافســة؟ أم أنهــا ليســت ســوى سياســة فوقيــة 
نشــيطة تتحــرك جيــًدا علــى الســطح، مدّعمــة بعمــل تســويقي وإعامــي مكثــف ومــدروس، لكنهــا تبقــى 
فــي واقــع األمــر منقطعــة الجــذور وبــدون أي امتــدادات وأثــر فعلــي وملمــوس علــى األرض؟ أال يعانــي 
ــة ال تحضــر فيــه مجتمعــات الجــوار  النمــوذج المغربــي مــن فــرط فــي التخيــل ممــا يوقعــه فــي قوميــة مبتذل
اإلفريقــي كمتلــق أمــام قافلــة فريــدة ال موقــع فيهــا لـ”هــم” وليــس فقــط “نحــن” التــي تجعــل ثقافتـ”نــا” 
فريــدة: ال يمكــن وجــود “نحــن” مــن دون “هــم”؟ وباعتمــاده الثوابــت الدينيــة المحليــة محــددة بدقــة أال 
يتجاهــل النمــوذج المغربــي التنويعــات الداخليــة فــي كل مقــوم عقائــدي والتــي يمكــن العثــور عليهــا فــي 
داخــل الحيــاة االجتماعيــة )التجســيد والتعبيــر فــي اللقــاءات اليوميــة، والمعرفــة المنطقيــة، والممارســات 
الروتينيــة التنظيميــة، واألوضــاع المؤسســية( لــكل بلــد والتــي قــد يبنــى عليهــا خطــاب قومــي مقوماتــه فــي 
المســتقبل؟ لقــد بنــي المغــرب دينــه القومــي وأعــده للتصديــر، فمــاذا عــن ســيادة البلــدان المســتقبلة؟ هــل 
ســتقبل هــذه “الصناعــة المغربيــة غيــر القالبــة للتصــرف”؟ أال يســد ذلــك البــاب أمــام تشــكيل مشــاريع قوميــة 



أكثــر قــوة فــي تشــكيل دينيــة “حديثــة” تكــون مــع ذلــك غيــر غربيــة. أي أمــة متخيلــة، وموجــودة فــي الوقــت 
ذاتــه؟ هــل مــن الممكــن أن يكــون انــدراج المغــرب فــي بعــده اإلقليمــي ســبيًا إلــى إعــادة إنتــاج معادلــة تجمــع 
القوميــة والديــن أقــل أداتيــة وتشــييًئا للديــن تســتهدف الريــادة وربحــه الرهانــات الجيوسياســية؟ مــا الطرائــق 
التــي يمكــن بهــا للســكان الخاضعيــن )كلماتهــم صورهــم ورموزهــم ومنظماتهــم ومؤسســاتهم( التحــدث عــن 
ــل  ــة، يقــرر حــدود “القاب ــن الهيمن ــك فــي مواجهــة مشــروع قومــي معي ــن منهــا، وذل ــة الدي قوميتهــم ومكان
للــكام”، ويعــرف مــا هــم واقعــي وغيــر واقعــي، ويدفــع أهدافــا وتطلعــات معينــة الصــدام؟ ضمــن أي ســياق 
يمكــن للجهــة المهيمنــة تنويــع طرائقهــا فــي الهيمنــة، وتجديدهــا باســتمرار، وإعــادة ابتكارهــا، والدفــاع عنهــا 
وتعديلهــا، بمــا يوفــر طــرق التحــرك إلــى األمــام لتوجهــات نظريــات “جزئيــة”، أي نظريــات تفســر مختلــف مــا 

هــو وطنــي ومشــترك؟

 ماحظات ختامية 
1  هــي أربــع هجمــات ُمتزامنــة باألحزمــة الناســفة وقعــت فــي قلــب مدينــة الــدار البيضــاء أتــى األضنــاء مــن منطقــة ســيدي 
مومــن، وهــي ضاحيــة فقيــرة فــي المدينــة، وقــد أشــارت أصابــع االتهــام إلــى ضلــوع جماعــة مــن تســمى بـــ “الســلفية 
الجهاديــة” فــي الحــادث، واعتقــل أكثــر مــن 2000 مشــتبه صــدرت فــي حــق أغلبهــم أحــكام وصلــت إلــى 30 ســنة ســجًنا، 

ولــم تعلــن إلــى اليــوم الجهــة الحقيقيــة المســؤولية عــن الحــادث. 

2  وضــع دليــل اإلمــام والخطيــب التــي وجهتــه وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية للقيميــن الدينييــن )األئمة-الخطبــاء- 
الوعــاظ- المرشــدين.( علــى مســطرة محــددة فــي الصــاة وغمامــة النــاس موافقــة للتقاليــد المغربيــة واجبــة إتباعهــا تحــت 
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3  حــدد الدســتور الجديــد عاقــة الديــن بمختلــف الفاعليــن؛ ففــي الفصليــن 41 و42 تــم التمييــز بيــن الملــك بصفتــه رئيــس 
الدولــة يمــارس مهــام محــددة بنــص الدســتور )الفصــل 42(، وبيــن الملــك بوصفــه أميــر المؤمنيــن الــذي يرجــع إليــه حصــرا 
ــا للجنــة الملكيــة االستشــارية بعــد عــدم توصلهــا مضمونــه تنصيــص  تدبيــر الشــأن الدينــي )الفصــل 41( ، وكان اجتهــاًدا ذاتيًّ
جديــد يقطــع مــع صيغــة الفصــل 19 مــن دســتور 1996 ومــا قبلــه، والــذي كان يســمح بالخــروج عــن المشــروعية الوضعيــة، 
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