درا�سة من كتاب

حددات األنموذج
ُم ِّ
المغربي في
مكافحة اإلرهاب
منتصر حمادة

تنطلق هذه الدرا�سة من فر�ضية مفادها �أن
التجربة املغربية يف الت�صدي للإرهاب ،تكاد تكون �أمنوذجية
مقارنة مع العديد من التجارب ،دون �أن يحول هذا املعطى ،من
الإقرار بوجود عوائق ت�صب يف تقوي�ض هذا التميز� ،سواء تعلق
الأمر عوائق حملية� ،إقليمية� ،أو دولية ،ويختلط فيها البعد
الديني وال�سيا�سي والأمني ،بل البعد الإ�سرتاتيجي ،لوال �أن
حمور الدرا�سة ،ال يتوقف عند طبيعة هذه املعوقات ،بقدر ما
يروم التوقف ببع�ض التف�صيل عند معامل هذه التجربة.

( ) باحث مغربي ،مدير مركز املغرب الأق�صى للدرا�سات والأبحاث.
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تبحث هذه الدرا�سة يف �أهم املُح ّددات التي ميزت تدبري املغرب وتفاعله مع
الظاهرة الإرهابية ،منذ �صدمة اعتداءات نيويورك ووا�شنطن (� 11سبتمرب� /أيلول
 )2001حتى منعطف «الفو�ضى اخلالقة» التي ا�صطلح عليها �إعالمي ًا ب�أحداث «الربيع
العربي»( .يناير /كانون الثاين .)2011
وتتفرع هذه املُحدِّ دات �إلى معطيات دينية و�سيا�سية و�أمنية ،مقابل وجود
حُمدِّ دات ثانوية� ،أ�سهمت –بدورها -يف التقزمي من �شبح الظاهرة ،دون �أن تتمكن
من ا�ستئ�صاله ،العتبار َب َدهي ،مفاده �أن الإرهاب لي�س ظاهرة حملية �أو �إقليمية و�إمنا
كان وما يزال ظاهرة كونية وظاهرة مركبة يف �آن ،وال ميكن اختزال مواجهته –
فقط -يف ال�شق ال�سيا�سي �أو الأمني �أو الديني.
يفرت�ض احلديث عن ظاهرة ُمر ّكبة -نظري ًا على الأقل -التعامل مع معامل
الت�صدي من منظور ُمركب� ،أو من منظور «فكر ُمر ّكب» (،)pensée complexe
بتعبري املفكر الفرن�سي �إدغار موران (� ،)Edgar Morinأو توظيف �أمنوذج تف�سريي
ُمركب بتعبري املفكر امل�صري الراحل عبدالوهاب امل�سريي ق�صد الت�صدي لها.
ولعل تبني �صناع القرار يف املغرب ،مقاربات ميدانية ُمر ّكبة ،تتداخل فيها عديد
من املُحدِّ دات ،قد ُيف�سر النجاح الن�سبي الذي حققه املغرب يف الت�صدي للظاهرة،
دون �إغفال عوامل �أو حمددات حملية (خا�صة) تقف وراء تغذية هذا التميز الن�سبي،
�إذا قارنه –مث ًال -مع �أداء بع�ض الدول العربية والإ�سالمية يف تعاملها مع ظاهرة
تزداد تعقيد ًا لدى الداخل واخلارج ،يف العامل ب�أ�سره ،وخ�صو�ص ًا خالل ال�سنني
الأخرية ،مع ظهور �أ�شكال جديدة و�صادمة من التطرف الديني الإ�سالمي الذي يرفع
راية «اجلهاد»ُ ،مكر�س ًا ما ا�صطلحنا عليه يف �أكرث من منا�سبة بالت�سريع من وترية
م�شروع «اختطاف الإ�سالم» من �أهله.
و�إجما ًال ،ميكن ح�صر �أهم املُحدِّ دات التي تقف وراء متيز الأمنوذج املغربي
يف الت�صدي للظاهرة الإرهابية يف حُم ّددات ثالثة على الأقل ،وهي كالتايل :املُح ّدد
الديني؛ املُح ّدد االقت�صادي واالجتماعي ،ثم املُح ّدد ال�سيا�سي والأمني.
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كان مفرت�ض ًا -نظري ًا على الأقل -احلديث عن دور حُم ّدد علمي ومعريف يوازي
هذه املُح ّددات �سالفة الذكر ،لوال �أن �أداء الفاعلني املعنيني بهذه احلقول (الدينية من
جهة ،والفكرية من جهة ثانية) ما زال متوا�ضع ًا مقارنة مع ما هو منتظر منهم ،وهذا
«واقع ال يرتفع» ويهم �أغلب الدول العربية والإ�سالمية ولي�س املغرب الأق�صى وح�سب،
�أو بلدان املغرب العربي� :إنها �أزمة تهم العقل الإ�سالمي اجلمعي(.)1
�سيتم الرتكيز �أ�سا�س ًا على املُح ّدد الديني ،لأنه ،يف ال�سياق الإ�سالمي ،فبخالف
ال�سياق الغربي (الذي يتميز بغلبة املرجعية العلمانية) ،يلعب املُح ّدد الديني دور ًا
كبري ًا يف �سحب الب�ساط عن امل�شروعات الإ�سالمية «اجلهادية» من جهة ،ولأنه يف
احلالة املغربية ،لعب دور ًا فاع ًال يف الت�صدي مل�شروعات «اختطاف الإ�سالم» ،لوال
�أنه يتعر�ض لهجمة �إ�سالمية �شر�سة خالل العقود الأخرية ،جُم�سدة يف امل�شروعني
الإخواين وال�سلفي ،على حد �سواء.
ال ُنقزم –باملرة -من دور وثقل باقي املُح ّددات يف الت�صدي للظاهرة الإرهابية،
�سواء كانت رئي�سة ،وهي التي نتطرق �إليها يف هذه الدرا�سة� ،أو ثانوية (من قبيل
املُح ّدد النف�سي ،املُح ّدد الثقايف ،املُح ّدد الريا�ضي ...على �سبيل املثال ال احل�صر)،
ولكنْ م�ؤكد �أن املُح ّدد الديني يبقى يف مقدمة العوامل التي تتطلب الت�أ�سي�س ملا ُي�شبه
ثورة دينية (�إ�صالح ديني) يف جمالنا التداويل الإ�سالمي من �أجل �صون الدين
والدولة مع ًا ،وبالتايل الت�صدي ملُجمل �أمناط اجلهاالت التي تزايد علينا يف الدين
والثقافة والهوية� ،سواء كانت جهاالت دينية �أو مادية.
حدد الديني للحرب على اإلرهاب بالمغرب
الم ّ
في ُ

ميكن اعتبار التد ّين املغربي� ،أو تد ّين منطقة املغرب الأق�صى ،من �أهم العوامل
التي حالت دون ا�ستفحال الظاهرة الإرهابية ،مقارنة مع ال�سائد يف عديد من الدول
((( لي�س �صدفة� ،أن ينخرط عديد من الرموز العلمية يف املجال التداويل الإ�سالمي خالل العقود الأخرية ،يف م�شروعات علمية تراهن على
نقد معامل هذا العقل العربي /الإ�سالمي ،الذي �أفرز لنا و�ضع ًا ح�ضاري ًا بعيد ًا من امل�أمول �أو املرجو .نقول هذا ونحن ن�أخذ بعني االعتبار
-مث ًال -عناوين م�شروع الراحل حممد عابد اجلابري (نقد العقل العربي) �أو م�شروع الراحل حممد �أركون (نقد العقل الإ�سالمي).
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العربية ،وبيان ذلك كالتايلُ :نعاين يف املغرب ما ُي�شبه «ا�ستقرار ًا» يف امل�شهد الديني،
تفاع ًال مع تنوع يف �أمناط التد ّين ال�سائد يف املجال التداويل الإ�سالمي املغربي ،مبا
ُيف�سر �أن مو�ضوع احلالة الدينية يف املغرب �أ�صبح خالل ال�سنني الأخرية ،من �أكرث
املو�ضوعات ،درا�سة ومتابعة ،خ�صو�ص ًا من طرف مراكز البحوث الغربية.
وميكن اعتبار املغرب -على هذا امل�ستوى -من بني النماذج املتقدمة يف العامل
العربي والإ�سالمي يف اختبار تلك العالقة ال�شائكة بني الإ�سالم وال�سيا�سة؛ حيث جند
من جهة ،م�ؤ�س�سة �إمارة امل�ؤمنني (التي جتمع بني ال�سلطة الزمنية وال�سلطة الروحية)
واحلركات الإ�سالمية (التي يتماهى لديها الديني وال�سيا�سي) ،ومعها التيارات
ال�سلفية والطرق ال�صوفية ،ومن جهة �أخرى تيارات �سيا�سية وفكرية يرتاوح موقفها
من الدين بني العداء ال�سافر والدعوة ال�صريحة �إلى الف�صل ،لي�س فقط بني الديني
وال�سيا�سي ،و�إمنا ف�صل القيم –� ً
أي�ضا -عن املرجعية الدينية وربطها مبا يعتربونه
املنظومة احلقوقية الإن�سانية الكونية .فاملغرب ،وهو يعي�ش على �إيقاع حتوالت �سريعة
وعميقة ،طالت كل م�ستويات احلياة الفردية واجلماعية ،يف �أبعادها ال�سيا�سية
واالجتماعية والثقافية والروحية ،انخرط ب�شكل مبا�شر يف تفكري ونقا�ش جمتمعيني
حول �س�ؤال الهوية ،الذي يتج َّلى -على الأقل -يف م�ستويني:
�أـ امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي :املتمثل يف م�سل�سل الإ�صالحات ال�شاملة للحقل
الديني ،وال�سعي �إلى �إعادة هيكلته وفق ما ُيعترب خ�صو�صية مغربية يف طبائع التد ّين
و�أمناطه على م�ستوى العقيدة (الأ�شعرية) ،واملذهب (املالكية) ،والت�صوف (على
طريقة ا ُ
جلنيد) ،وهو ما �أدى �إلى مراجعة وظائف م�ؤ�س�سات ت�سيري ال�ش�أن الديني
والعالقات القائمة بينها ،و�إلى �إعادة االهتمام بق�ضايا التد ّين والإ�صالح يف املجتمع
 من خالل املخططات والربامج التي ترتاوح بني التعليم والتكوين والإعالم -ق�صدالت�صدي مل�شروعات التيارات الدينية الفكرانية (الأيديولوجية) ،ويف هذا الإطار،
بالتوقف �أمنوذج ًا عند احلقل التعليمي ،يت�ضح �أن الدولة مل تنتبه �إلى ا�ستثمار
�أغلب �إ�سالميي ال�ساحة (من املعرتف بهم ر�سمي ًا �أم ال) ،يف قطاع التعليم الأويل
(احل�ضانة) واالبتدائي ،وال�سيما القطاع اخل�صو�صي ،حيث تعرف ال�ساحة املغربية
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منذ عقود ح�ضور ًا وازن ًا للفاعل الرتبوي الإ�سالمي احلركي ،بكل التداعيات الل�صيقة
بهذا احل�ضور ،على املديني املتو�سط والبعيد ،ومل ينتبه الباحثون املغاربة –�أي�ض ًا-
لهذه اجلزئية ،مع بع�ض اال�ستثناءات(.)2
ب  -امل�ستوى املجتمعي :املتمثل يف ت�صاعد ال�صراع بني التيارات ال�سيا�سية
والثقافية حول منظومة القيم واملحددات الثقافية واحل�ضارية للمغرب ،الأمر الذي
�أفرز جمموعة من التحديات تبد�أ بالأ�سرة واملر�أة وتنتهي بامل�س�ألة اللغوية ،مرو ًرا
باملجاالت الفنية واحلقوقية واحلريات العامة والفردية.
�ضمن معامل هذا التد ّين املغربي املتع ّدد ،جند غلبة تد ّين تقليدي و�صويف ،وهو
تد ّينُ ،يعادي بالكلية التد ّين الإ�سالمي احلركي ،يف �شقيه الإخواين وال�سلفي ،ومن
هنا ت�أتي �أهم �أ�سباب العداء ال�صريح الذي تكنه احلركات الإ�سالمية ،دعوية كانت �أو
�سيا�سية �أو «جهادية» ،للتد ّين التقليدي ومعه التد ّين ال�صويف ،ويف هذا ال�سياق ،ا�ستثمر
�صناع القرار يف املغرب بامتياز هذه الورقة من �أجل الت�صدي للظاهرة الإرهابية
خالل عقد ونيف( ،)3ومع ذلك ما زال امللف مفتوح ًا على عديد من االحتماالت ،ومنها
بقاء التهديد الإرهابي.
زيادة على مرجعية التد ّين التقليدي (ال�صويف) يف املجال التداويل املغربي،
نعاين �-أي�ض ًا -غلبة تاريخية لثقل املذهب املالكي ،مما �أ�سهم يف التقليل من �أعرا�ض
الظاهرة الإرهابية التي �أ�صابت املغرب ،على غرار باقي الدول العربية والإ�سالمية
خالل العقدين الأخريين على اخل�صو�ص.
واحلال� ،إن خ�صائ�ص املذهب املالكي التي يتميز بها تد ّين بلدان املغرب
((( منها ما جاء يف كتاب للباحث حم�سن الأحمدي «امللكية والإ�سالم» ،املحور الثالث (هياكل التعليم الإ�سالمي وتكوين الفاعل الديني)
من الف�صل الثاين (امل�ؤ�س�سات الدينية للم�ؤ�س�سة امللكية) ،انظر:

Mohsine Elahmadi, La monarchie et l’islam, Ittissalat Salon, Najah El Jadida, Casablanca, 2006, p 114.

((( �سبق �أن تطرقنا بالتف�صيل �إلى �أهم معامل توظيف الت�صوف يف املغرب يف �سياق احلرب على الإرهاب.
انظر :منت�صر ،حمادة ،الت�صوف يف مواجهة الإرهاب والتطرف :التجربة املغربية (منوذج ًا)� ،ضمن كتاب الت�صوف واحلداثة يف دول
املغرب العربي ،مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث ،الكتاب (� ،)64أبريل (ني�سان) � .2012ص.100-85
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العربي( )4على اخل�صو�ص ،تقف على خط موازٍ مع خ�صائ�ص التد ّين التقليدي
()5
القائمة –�أ�ص ًال -يف ال�ساحة املغربية ،وميكن ح�صر �أهم خ�صائ�ص املذهب املالكي
يف النقاط التالية« :الو�سطية»( ،نحن �إزاء مذهب و�سطي يراعي جملة من الثوابت
والأ�صول ،ومن �ضمنها ال ُعرف)؛ «الواقعية» (لأن املذهب ن�ش�أ يف املدينة املنورة،
باعتبارها «الوحدة القيا�سية االجتماعية» ،فقد كان فقه ًا واقعي ًا وي�أخذ من الوقائع
امل�شخ�صة ،ولي�س من النظريات املُج َّردة)؛ «الق�صدية» (يكون الإفتاء ُم� َّؤ�س�س ًا على
�شرط حت�صيل امل�صلحة بالدرجة الأولى)؛ «املرونة» (من خالل طبيعة تناول املذهب
للق�ضايا والنوازل ،بدليل وجود مباحث «امل�صالح املُر�سلة»)؛ «التي�سري» (ما جنده يف
املدونات الفقهية من قواعد عدة ،من قبيل قاعدة «ال �ضرر وال �ضرار» ،جعلت �أئمة
املذهب املالكي ي�ضعون ن�صب �أعينهم هذه اخل�صي�صة)؛ «املقا�صدية» (من خالل
ربط الأمور مبقا�صدها ،ومعلوم �أن هذه الأمور عند �أئمة املالكية مل تكن جمتثة عن

((( نود التذكري يف هذا ال�صدد ،ب�أنه يف التفاعل النظري والعلمي الغربي مع الت�صدي للإرهابُ ،بعيد اعتداءات نيويورك ووا�شنطن،
تداول بع�ض �صناع القرار يف القارة الأوروبية م�شروع الرتويج للخطاب الإ�سالمي الذي ينهل من مرجعية املذهب املالكي ،لدى �أو�ساط
الأقلية الإ�سالمية هناك ،من منطلق �أن معامل الت�شدد لدى �أبناء هذا اخلطاب كانت �أقل بكثري من معامل الت�شدد لدى فاعلني م�سلمني
ينهلون من مرجعية مذهبية خمالفة ،يف مقدمتها املرجعية احلنبلية.
وكان علينا انتظار ثالث �سنوات بعد اندالع �أحداث «الفو�ضى اخلالقة» يف الوطن العربي (�أحداث «الربيع العربي») ،لكي نطلع على اعرتاف
ر�سمي �أوروبي (فرن�سي �أمنوذج ًا) بحتمية تفعيل ما كان ُيروج له يف الكوالي�س منذ عقد ونيف ،عندما طلبت فرن�سا –ر�سمي ًا -من املغرب
توفري الت�أطري لأئمتها وتلقينهم تعاليم الإ�سالم الو�سطي ،وهو الطلب الذي قوبل بالإيجاب .وح�سب مقت�ضيات هذا االتفاق �سينتقل �أكرث من
خم�سني �إمام ًا فرن�سي ًا يف منت�صف � ،2015إلى الرباط من �أجل احل�صول على دورات تكوينية يف العلوم ال�شرعية والقر�آن ،وال�سرية النبوية،
ثم �ضوابط الفتوى ،ذلك �أن فرن�سا تريد غلق الباب �أمام فو�ضى الفتاوى التي �أ�صبحت منت�شرة يف خمتلف امل�ساجد الفرن�سية.
و�أفادت اخلارجية الفرن�سية ب�أن تكوين الأئمة اخلم�سني �سيكون كمرحلة �أولى على �أن تتوا�صل هذه العملية يف حال �أثبتت جناعتها ،ومن
بني الأهداف التي �سطرتها باري�س لهذه الدورة التكوينية� ،أن يتمكن الأئمة من �أخذ فكرة وا�ضحة عن «الإ�سالم امل�ستنري املتو�سط الذي
يعتمده املغرب» ،و�أ�ضاف امل�صدر ذاته �أن «رهان احلكومة الفرن�سية هو �أن ينجح الأئمة املُك َّونون من تقدمي الإ�سالم ال�صحيح مل�سلمي فرن�سا
وحماولة �إبعاد ه�ؤالء عن اجلماعات املتطرفة التي بد�أت جتد لها موطئ قدم يف فرن�سا ،م�ستغلة يف ذلك حملة العن�صرية �ضد امل�سلمني
التي يقودها اليمني الفرن�سي املتطرف».
انظر� :أيوب الطاهري ،ر�سمي ًا :فرن�سا تطلب من املغرب تكوين �أئمتها ملواجهة الت�شدد ،موقع الإ�سالم يف املغرب (www.islammaghribi.
 22 ،)comدي�سمرب (كانون الأول)  ،2014على الرابط املخت�صر التايل:
http://goo.gl/ZeIdSg

((( زيادة على �أ�صوله املعروفة واملتداولة ،من قبيل الت�أ�سي�س لالجتهاد بداية على القر�آن الكرمي وال�سنة والإجماع والقيا�س ،وامل�صالح
املر�سلة ،واعتبار امل�آالت ،وعمل �أهل املدينة.
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امل�آالت) ،و�أخري ًا« ،الفاعلية» ( )6وتنبني على كل اخل�صائ�ص �سالفة الذكر (.)7
ووا�ضح �أن م�ضامني هذه اخل�صائ�ص جتعل الباحث توقع �صدور «�صدامات»
عقدية ومذهبية بني املرجعية العقدية واملذهبية للحركات الإ�سالمية�( ،إخوانية كانت
�أو �سلفية) وبني املرجعية العقدية واملذهبية «الإ�سالم الر�سمي» و«الإ�سالم ال�شعبي»
يف املجال التداويل املغربي.
هذا على ال�صعيد النظري� ،أما على ال�صعيد العملي ،فال تنق�ص الأمثلة التي
تزكي هذا االفرتا�ض ،وهذا باب واحد �ضمن الئحة عري�ضة من الأبواب التي تخول لنا
ي�ص ّب ب�شكل �أو ب�آخر يف «اختطاف الإ�سالم»
جتديد الت�أكيد �أن م�شروع هذه احلركات ُ
من �أهله ،يف جمال تداويل �إ�سالمي مغربيُ ،ي�سطر معامله باقتدار ُن ُظم تعليمي �شهري
�صدر يوم ًا عن ابن عا�شر ،وجاء فيه :يف َع ْقد الأ�شعري وفقه مالك ،ويف طريق ا ُ
جلنيد
ال�سالك( ،)8وهو ال ُنظم الذي ُيخول لأحد �أبرز الباحثني ال�سو�سيولوجيني املغاربة ت�أكيد
�أن «العر�ض الديني املغربي املعتدل بديل للعرو�ض املتطرفة ب�شمال وغرب �أفريقيا»(.)9
بد�أت �أول مالمح الإرهاب ،الذي طال املجال التداويل املغربيُ ،بعيد اعتداءات
نيويورك ووا�شنطن �سيئة الذكر (� 11سبتمرب� /أيلول � ،)2001أي قبل اعتداءات الدار
البي�ضاء الإرهابية امل�ؤرخة يف  15مايو (�أيار)  ،2003حيث ات�ضح يف ثنايا تفاعل
بع�ض الفاعلني الإ�سالميني مع اعتداءات نيويورك ووا�شنطن� ،أن هناك من يدافع
ب�شكل علني عن �أ�سامة بن الدن ،ويدعو �إلى «ن�صرة تنظيم القاعدة» ،مبا كان ُيرتجم
يف الواقع ،وجود �أ�سماء «جهادية» يف مراحل جنينية ،ا�صطلح عليها حينها بـ«ال�سلفية
((( جاء ذلك يف م�ضامني حما�ضرة علمية �ألقاها �أحمد عبادي� ،أمني عام م�ؤ�س�سة «الرابطة املحمدية للعلماء»ُ ،
وخ ّ�ص�صت ملو�ضوع
«نظرات يف خ�صائ�ص املذهب املالكي»� ،ألقيت املحا�ضرة يوم  18مايو (�أيار)  ،2010على هام�ش افتتاح «مركز درا�س بن �إ�سماعيل للتقريب
بني املذهب والعقيدة وال�سلوك بالرابطة املحمدية للعلماء» مبدينة فا�س.
((( �أي الو�سطية والواقعية والق�صدية والتي�سري واملقا�صدية.
((( الدر الثمني واملر�شد املعني ب�شرح املر�شد املعني على ال�ضروري من علوم الدين� ،ص ،4دار الر�شاد احلديثة ،طبعة  ،1991نق ًال عن
حا�شية مبحث« :مدر�سة اجلنيد و�أثرها يف الت�صوف املغربي» وح ّرره حكيم الف�ضيل الإدري�سي ،جملة املجل�س( .جملة ي�صدرها املجل�س
العلمي الأعلى باملغرب) ،العدد  ،4يوليو (متوز) � ،2008ص.96
((( حوار مع عامل االجتماع حممد ال�صغري جنجار� ،أجراه عبدالعايل دمياين ،الأحداث املغربية ،الدار البي�ضاء ،عدد  11فرباير (�شباط)
.2015
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اجلهادية».
بل اكت�شف الر�أي العام املغربي �أن التعاطف مع تنظيم «القاعدة»� ،صدر حتى
عن بع�ض علماء امل�ؤ�س�سة الدينية الر�سمية ،كما ات�ضح ب�شكل �صادم يف «فتوى» �شهرية
ُحررت �-أ�ص ًال -بناء على اجتهاد �شخ�صي ،تن�ص على «حرمة دخول املغرب ودول
العامل الإ�سالمي يف احللف الذي دعت �إليه �أمريكا �ضد الإرهاب» ،وكانت م�ؤرخة
يف � 18سبتمرب (�أيلول)  ،)10(2001ومعلوم �أن «ادعاءات جورج بو�ش االبن ومعه
الئحة من رموز تيار «املحافظني اجلدد» بـ«فر�ض الدميقراطية» والرتويج للنزعة
الليربالية اجلديدة و�إطالق م�شروع «ال�شرق الأو�سط الكبري»� ،أف�ضت �إلى ظهور نزعة
مت�شددة م�ضادة للأمريكيني وللغرب عند امل�سلمني ب�شكل عام ،وبدرجة �أكرب عند
اجلهاديني»( ،)11ومن هنا فورة و�صعود �أ�سهم بع�ض الأ�صوات الإ�سالمية املح�سوبة على
املرجعية «اجلهادية» ،يف ال�ساحة املغربية ،مبا�شرة بعد �صدمة اعتداءات نيويورك
ووا�شنطن.
ابتدا ًء من هذا املنعطف بالذات (مطلع  ،)2002مت ال�شروع يف م�شروع ديني
«�إ�صالحي» �ضخم ،ا�صطلح عليه ر�سمي ًا مب�شروع «�إعادة هيكلة احلقل الديني» ،وجاء
�أول معامله مع تعيني وزير جديد للأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية( ،)12يف �سياق تكري�س
�سيا�سة دينية تهدف �إلى حتقيق �أمرين :الأول :احلفاظ على مقومات الهوية الدينية
املغربية ،املتمثلة يف العقيدة الأ�شعرية واملذهب املالكي والت�صوف على طريقة اجلنيد
ال�سالك؛ والثاين :هو احتواء التطرف الديني.
( ((1لالطالع على ن�ص «فتوى علماء املغرب حول دخول املغرب ودول العامل الإ�سالمي يف احللف الذي دعت �إليه �أمريكا �ضد الإرهاب»،
امل�ؤرخة يف � 18سبتمرب (�أيلول)  ،2001واملوقع عليها من (� )16إمام ًا وخطيب جمعة و�أع�ضاء يف املجل�س العلمي املحلي ب�سال ودار احلديث
احل�سنية ،انظر الرابط التايل اخلا�ص باملوقع ال�شخ�صي للداعية ال�سلفي ح�سن الكتاين:
www.hassankettani.info/viewlastnews.php?id=2

(11) Jean-Paul Budy (historien, chercheur associé au GREMMO), L’état islamique, ou les dynamiques multiples
de la conflictualité au Moyen-Orient en 2014 ; In Diplomatie, Paris, N° 72, p11.
( ((1يتعلق الأمر ب�أحمد التوفيق ،وهو روائي وم�ؤرخ� ،شغل من�صب مدير معهد الدرا�سات الأفريقية ما بني  1989و 1995وحمافظ ًا للخزانة
العامة بالرباط من � 1995إلى  ،2002تاريخ تعيينه وزير ًا للأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية .له �أربع روايات وجمموعة من الأعمال البحثية ،وهو
حم�سوب على مرجعية دينية �صوفية.
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لن تخرج اخلطوط العري�ضة مل�شروع الوزير اجلديد للأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
عن تنفيذ مقت�ضيات اخلطب امللكية التي تتطرق لل�ش�أن الديني؛ بحكم �أن الوزارة
الو�صية على ال�ش�أن الديني ،مثل باقي �أهم امل�ؤ�س�سات الدينية( ،)13تبقى معنية �-أو ًال
و�أخري ًا -بت�صريف �سيا�سة الدولة يف تدبري ال�ش�أن الديني ،عرب حتقيق «الأمن
الروحي» للمغاربة ،وما ُيلخ�ص هذه اخلطوط العري�ضة ،م�ضامني تقرير ر�سمي
�صدر عن الوزارة بعنوان« :ع�شر �سنوات من العهد املحمدي (� ،)2009-1999إعادة
هيكلة احلقل الديني وتطوير الوقف :ت�أ�سي�س� ،إ�صالح ،ت�أهيل»( ،)14حيث الرتحال
بـ«املعطيات والأرقام والبيانات التو�ضيحية ،مع ح�صيلة الوزارة خالل ع�شر �سنوات،
�سواء يف ما يتعلق ببناء امل�ساجد واالرتقاء بها� ،أو جتديد اخلطاب الديني وتو�سيع
�شبكة املجال�س العلمية� ،أو تعزيز التعليم العتيق وتطوير براجمه ومناهجه� ،أو تنمية
الوقف وا�ستثماره� ،أو حتديث طرق التدبري الإداري واملايل»(.)15
تفرعت معامل هذا امل�شروع يف حمورين على الأقل:
�أو ًال :ر�سم �إ�سرتاتيجية جديدة للدولة ،طويلة املدى ت�ستهدف جذور «العنف
والإرهاب» ،من خالل الواجهات االجتماعية واالقت�صادية والتعليمية والدينية .ويف
هذا جواب على القراءات التي ربطت اعتداءات الدار البي�ضاء بهذه الواجهات.
ثاني ًا :الرهان على ا�ستقرار امل�ؤ�س�سة امللكية من خالل ت�أكيد م�ؤ�س�سة «�إمارة
امل�ؤمنني» ،و�إعادة االعتبار لها وملقت�ضياتها .ويف هذا ر�سالة وا�ضحة� ،سواء بالن�سبة
( ((1وخ�صو�ص ًا املجل�س العلمي الأعلى ،الرابطة املحمدية للعلماء ،ودار احلديث احل�سنية.
(� ((1صدر التقرير عن وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الرباط ،الطبعة الأولى .2009 ،وتوزعت حماور العمل على �ستة ف�صول،
ُخ ّ�ص�ص �أولها للم�ساجد؛ �أما الف�صل الثاين ،فكان مخُ ّ�ص�ص ًا للخطاب الديني؛ وتطرق الف�صل الثالث ملو�ضوع التعليم العتيق؛ يف حني
ُخ ّ�ص�ص الف�صل الرابع مللف الوقف؛ ُ
وخ ّ�ص َ�ص الف�صل اخلام�س ملجال التدبري الإداري واملايل ،و�أخري ًا ،جاء الف�صل ال�ساد�س خم�ص�ص ًا
ملو�ضوع «جوائز حممد ال�ساد�س ،ت�أ�صيل لنه�ضة ثقافية دينية».
( ((1نقر�أ يف متهيد الكتاب كلمة لأحمد التوفيق ،وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية� ،أن «اخلطاب امللكي ليوم � 30أبريل (ني�سان) 2004
�شكل حتو ًال �أ�سا�سي ًا يف ت�صور وتدبري احلقل الديني باملغرب ،حيث قدم جاللته توجيهاته ال�سامية ب�ش�أن �إعادة هيكلة احلقل الديني ،كي
يواكب احلا�ضر االجتماعي ،ويواجه التحديات الهائلة التي تت�صدى لها ممار�سة العبادات وال�شعائر الدينية التي يراد منها �أن تت�صف
باالعتدال والت�سامح ،م�سايرة بذلك م�سل�سل البناء الدميقراطي» ،ويتعلق الأمر -ي�ضيف التوفيق -بـ«�إ�صالح �أ�سا�سي نظر ًا ملا للم�س�ألة
الدينية من مركزية يف هيكل الدولة ،وما تثريه من رهانات يف خ�ضم التحوالت االجتماعية الكربى ،ويف حميط دويل مييزه اال�ضطراب،
وتطبعه احلرية وعدم اال�ستقرار».
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للإ�سالميني بحكم ا�ستنادهم �إلى املرجعية الإ�سالمية احلركية� ،أو بالن�سبة للعلمانيني
بحكم مطالبتهم بف�صل الدين عن الدولة.
ومعلوم �أن م�ؤ�س�سة �إمارة امل�ؤمنني يف املجال التداويل املغربي ،تجُ ّ�سد �سلطة
زمنية حاكمة يتداخل فيها البعد ال�سيا�سي بالبعد الديني ،ويكاد ُيكر�س هذا النمط
من احلكم «ملكية ذات �سمت علماين» ،حيث يجتمع فيها البعدان :ال�سيا�سي
والديني؛ بهذه ال�صفة ،يحتكر امللك -ك�أمري للم�ؤمنني -جمال الدين باعتباره جما ًال
�إ�سرتاتيجي ًا خا�ص ًا به ،لذلك ال ي�سمح لأي مواطن �أو جماعة �أو هيئة باحلديث با�سم
الدين ،حفاظ ًا على وحدة الأمة يف مذهبها (املالكية) ويف عقيدتها (الأ�شعرية) من
جهة ،وحفاظ ًا على وحدة مواطنيها -م�سلمني كانوا �أو يهود ًا -من جهة �أخرى.
لقد �أكدت �أحداث اعتداءات الدار البي�ضاء ال�سيئة وبعدها فتنة «الربيع
العربي» �أن �أحد �أهم � ُأ�س�س التد ّين املغربي ،و�أحد مفا�صله البنيوية ،يكمن -حتديد ًا-
يف الدور الديني وال�سيا�سي والتاريخي مل�ؤ�س�سة �إمارة امل�ؤمنني ،وقد ات�ضح هذا الدور
ب�شكل ج ّلي يف منعطفني �أ�سا�سيني خالل العقد الأخريُ :بعيد اعتداءات الدار البي�ضاء
و ُبعيد �أحداث «الربيع العربي»(.)16
ويهمنا –هنا -التوقف عند احلالة الأولى ،التي �أفرزت -يا للمفارقة -ما
ُي�شبه «�صراع ًا على �إمارة امل�ؤمنني» بني تيارين ُيج�سدان �أقلية عددية ،ولكن ب�سبب
احل�سابات ال�سيا�سية والفكرانية (الأيديولوجية) واالرتباطات يف الداخل اخلارج،
ُيزايدان على العامة واخلا�صة ب�أنهما ُيعربان عن تطلعات ال�شارع.
( ((1لقد «ات�ضحت ب�شكل ج ّلي �أهمية وثقل م�ؤ�س�سة �إمارة امل�ؤمنني يف املغرب عند املتتبعني يف الداخل واخلارج خالل اندالع �أحداث ما
�سمي بـ«الربيع العربي» يف ن�سخته املغربية ،مع متيز معامل احلراك يف ال�ساحة املغربية بنوع من اال�ستقرار ،مقارنة مع ال�سائد يف الأنظمة
العربية التي �شهدت �إ�سقاط �أربعة ر�ؤ�ساء ،وات�ضح دورها على اخل�صو�ص يف مرحلة ما بعد اندالع هذه الأحداث مع كرثة ال�صراعات
ال�سيا�سية بني خمتلف الفرقاء ال�سيا�سيني ،ال�شيء الذي يربز �سمو امل�ؤ�س�سة امللكية يف قلب الوثيقة الد�ستورية ،و�سعيها للحفاظ على وظيفتها
التحكيمية داخل احلقل ال�سيا�سي واحلزبي ،وعلى التوازنات ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية داخل املجتمع املغربي».
انظر :قراءة الباحث ح�سام هاب ،يف �أداء م�ؤ�س�سة �إمارة امل�ؤمنني يف املغرب ،يف الفرتة املمتدة بني  2013و ،2014ون�شر يف تقرير احلالة
الدينية�( ،)2014-2013( :إعداد :منت�صر حمادة و�سمري احلمادي) ال�صادر عن مركز املغرب الأق�صى للدرا�سات والأبحاث ،الرباط،
ط .2014 ،1
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يتعلق الأمر بالتيار الإ�سالمي احلركي والي�ساري احلداثي ،ومعلوم �أنه قبل
منعطف هذه االعتداءات كانت عديد من الأ�صوات ال َعلمانية تدعو �إلى حتمية تبني
�أمنوذج علماين يف احلكم ،ال عالقة له مبنظومة «�إمارة امل�ؤمنني»� ،أو الإبقاء على
املنظومة ذاتها� ،أي نظام م�ؤ�س�سة على «ملكية ت�سود وحتكم» ،واالنتقال �إلى منط من
احلكم قائم على «ملكية د�ستورية ت�سود وال حتكم» ،وكذلك احلال مع بع�ض التيارات
الإ�سالمية ،لنقل� :إن رغبة التيارين التقت يف جتريد الدولة من ال�سلطة الدينية
(م�شروع الي�ساريني) ،مقابل رغبة التيار الإ�سالمي يف «حترير الدين» من �سيطرة
النظام عليه (م�شروع الإ�سالميني) ،لوال �أن الأمور �ستتطور ب�شكل الفت مبا�شرة بعد
اعتداءات الدار البي�ضاء ،حيث �أ�صبحت عديد من الأقالم امل�شككة بالأم�س يف �شرعية
و�أدوار «�إمارة امل�ؤمنني» ،من �أ�شد الأقالم املدافعة عن امل�ؤ�س�سة ،ب�سبب مقت�ضيات
�سيا�سية على اخل�صو�ص:
�أـ فبع�ض التيارات الي�سارية �أ�صبحت تدافع عن «�إمارة امل�ؤمنني» �ضد �إ�صرار
احلركات الإ�سالمية على رفهم �شعار احلديث با�سم املرجعية الإ�سالمية� ،أو رفع
�شعار «الإ�سالم هو احلل» ،حيث �أدرك ه�ؤالء �أن «�سيطرة الدولة على املجال الديني،
واحتكارها احل�صري ر�أ�سماله� ،أهون �شر ًا �أو تبعة من �سيطرة امل�ستثمرين اخلوا�ص
للمقد�س (اجلماعات الإ�سالمية) ،لأنها على الأقل �سيطرة على العمومي يف الدين،
الذي يقع يف العادة ا�ستغالله ،ال على اخل�صو�صي فيه الذي يبقى مرتبط ًا باحليز
الفردي ،وال تتدخل فيه الدولة غالب ًا ،خالف ًا للجماعات الدينية التي ت�صر على
ممار�سة الرقابة عليه» ،بتعبري املفكر املغربي عبدالإله بلقزيز(.)17
ب -يف حني ،دافعت التيارات الإ�سالمية عن امل�ؤ�س�سة �ضد الأطماع القدمية
للتيار الي�ساري بخ�صو�ص حتمية «ف�صل الدين عن الدولة» يف املغرب ،والت�أ�سي�س
مللكية د�ستورية ت�سود وال حتكم ،وترفع �شعار «الإ�سالم هو امل�شكلة» ،وهذا م�شروع
ُيثري الرعب لدى �أغلب الفاعلني الدينيني الذين ي�شتغلون خارج امل�ؤ�س�سات الدينية
( ((1عبدالإله ،بلقزيز ،ب�صدد «�إمارة امل�ؤمنني» يف املغرب ،امل�ستقبل ،بريوت ،العدد  13 ،4518نوفمرب (ت�شرين الثاين) .2012
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الر�سمية ،ويقف وحده �-ضمن عوامل �أخرى )18(-وراء االنتقال التدريجي لأغلب
ه�ؤالء نحو العمل يف �إطار امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية.
يف بع�ض تفا�صيل هيكلة احلقل الدينيَّ ،مت فتح جمموعة من امل�شروعات ،ومنها
تلك اخلا�صة بالإعالم ،حيث َمت ّيزت ال�سيا�سة الدينية اجلديدة ب�إطالق «قناة حممد
ال�ساد�س للقر�آن الكرمي» ،ومعها «�إذاعة حممد ال�ساد�س» ،كما مت � ً
أي�ضا �إطالق املوقع
الإلكرتوين لوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،وموقع الرابطة املحمدية للعلماء،
وموقع املجل�س العلمي الأعلى ،و«�إحياء» الئحة من املجالت والدوريات التي ت�صدر عن
بع�ض امل�ؤ�س�سات الر�سمية الدينية ،بالإ�ضافة �إلى �إطالق جمموعة من الربامج ذات
الطابع الديني يف خمتلف القنوات التلفزيونية املغربية.
مت –�أي�ض ًا -ت�أطري وتقنني جمال الإفتاء ،حيث عرف –بدوره -جتديدً ا ،مع
ت�أ�سي�س هيئة ُمكلفة بالإفتاء تابعة مل�ؤ�س�سة املجل�س العلمي الأعلى ،يف �سياق الت�صدي
لفو�ضى الفتاوى ال�صادرة عن الفاعلني الإ�سالميني املغاربة يف الداخل ،و�أي�ض ًا يف
�سياق الت�صدي لفتنة الفتاوى ال�سائدة يف عديد من الف�ضائيات الدينية ومواقع
الإنرتنت( ،)19ومعها مواقع التوا�صل االجتماعي(.)20
( ((1ويف مقدمة هذه العوامل ،عقلية الغزو واالخرتاق والغنيمة التي ت�شتغل بها احلركات الإ�سالمية ،ت�أ�سي�س ًا على منطق «التقية» (على
غرار ال�سائد يف التد ّين ال�شيعي /ال�صفوي) ،يف �سياق خدمة م�شروع «�أ�سلمة املجتمع والنظام والدولة».
( ((1يجب التذكري -هنا ،وبلغة الأرقام -ب�أن حزب العدالة والتنمية الإ�سالمي /الإخواين ،هو �أول الأحزاب ال�سيا�سية ح�ضور ًا يف الإنرتنت،
والأمر ينطبق على باقي الفاعلني الإ�سالميني ،وخ�صو�ص ًا من املح�سوبني على التيار الإخواين؛ و�أظهر بحث قامت به «هنا �أم�سرتدام» هيمنة
حزب «العدالة والتنمية» الإ�سالمي /الإخواين على باقي الأحزاب ال�سيا�سية يف ف�ضاء الإنرتنت ،حيث �إن �أرقام الأحزاب جمتمعة ال ت�صل
حتى �إلى ن�سبة  %20من وجود �إ�سالميي «العدالة والتنمية» يف العامل الرقمي.
انظر� :أن�س ،بن�ضريف ،الأحزاب املغربية والإنرتنت :العدالة والتنمية ي�ست�أ�سد ،موقع «ه�سرب�س» ،مقال م�ؤرخ يف  18يونيو (حزيران) ،2013
على الرابط الإلكرتوين التايل:
www.hespress.com/radio-netherlands-worldwide/81980.html

( ((2عالقة «اجلهاديني» بو�سائل التوا�صل االجتماعي حتيلنا على عالقة احلركات الإ�سالمية «اجلهادية» مبواقع الإنرتنت يف حقبة ما
بعد �صدمة اعتداءات نيويورك ووا�شنطن ،حيث كان على �صناع القرار يف العامل ب�أ�سره ،انتظار هذا املنعطف الدموي ،لكي ي�أخذوا بعني
االعتبار تبعات التوظيف «اجلهادي» للمواقع الإلكرتونية يف ا�ستقطاب الأتباع واملر�شحني االفرتا�ضيني ،ولكن هناك فوارق جوهرية بني
مواجهة تنظيم «القاعدة» حينها ،ومواجهة تنظيم «الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام» (داع�ش) اليوم ،وذلك العتبارين اثنني على الأقل:
 �أولهما� :أن تنظيم «داع�ش» يمُ ثل -حتى حدود اللحظة� -أخطر التنظيمات الإرهابية املح�سوبة على ال�ساحة الإ�سالمية� ،إلى درجة �أنه�أ�صبح �صعب ًا على العامة واخلا�صة توقع ظهور تنظيم «جهادي» جديد من فرط تطرف «الداع�شيني»؛
 وثانيهما� :أن تنظيم «داع�ش» جاء يف حقبة رقمية تتميز بفورة يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ب�شكل يخدم م�شروعه اال�ستقطابي �أكرثبكثري من زمن تنظيم «القاعدة» على عهد �أ�سامة بن الدن مث ًال ،وهذا �أمر نعاينه ب�شكل وا�ضح يف احلالة املغربية ،التي تتميز –�أ�ص ًال-
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ومن �أهم حمطات �إعادة الهيكلة هذه� ،إ�شراك املر�أة يف جماالت التكوين
والت�أطري الدينيني ،وذلك بتد�شني ور�ش عمل لتكوين املر�شدات الدينيات ،ف�ض ًال
عن اختيار املر�أة لع�ضوية املجل�س العلمي الأعلى ،و�إدماج ن�ساء �أخريات يف املجال�س
العلمية املحلية.
ولعل التم ّيز املغربي يف تدبري ال�ش�أن الديني ،من جهة ،ويف الت�صدي للظاهرة
ف�سر �أ�سباب تو�صل املغرب بعدة مرا�سالت ر�سمية من
الإرهابية ،من جهة ثانيةُ ،ي ّ
دول �إ�سالمية (عربية و�أفريقية) خالل الآونة الأخرية (منذ عام  )2014ب�ش�أن تكوين
الأئمة والإفادة من اخلربة املغربية يف عمارة امل�ساجد ومن دورات تكوينية يف جمال
تدبري ال�ش�أن الديني ،والإحالة –هنا -على التجاوب املغربي مع طلبات �ست دول
عربية و�أفريقية (على الأقل� ،إلى غاية مطلع  )2015من �أجل دعمها يف �إ�صالح ال�ش�أن
الديني وتكوين �أئمتها ووعاظها وفق ًا للتد ّين املغربي الو�سطي املعتدل ،وهي :مايل
وغينيا كوناكري وليبيا وتون�س ونيجرييا .وجاءت املوافقة من العاهل املغربي امللك
حممد ال�ساد�س ،ب�صفته �أمري ًا للم�ؤمنني ،وال�ساهر الأول على تدبري ال�ش�أن الديني
باملغرب.
حُمددِّات ومعطيات خ ّولت للمغرب �أن حتظى كلمته مبتابعة �إعالمية كبرية،
على هام�ش اجتماع رفيع امل�ستوى نظمته جلنة مكافحة الإرهاب التابعة ملجل�س الأمن
يف نيويورك م�ساء � 30سبتمرب (�أيلول)  2014حول مو�ضوع «مكافحة التحري�ض على
ارتكاب �أعمال �إرهابية بدافع التطرف والالت�سامح :مقاربة املغرب وجتارب دول
�أفريقية �أخرى» ،عندما �أكد وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية املغربي� ،أن «مناه�ضة
الإرهاب تقت�ضي �إر�ساء امل�شروعية ال�سيا�سية ودعمها بالإ�صالح يف جميع امليادين،
كما ت�ستدعي وجود م�ؤطرين دينيني من علماء و�أئمة م�ؤهلني وواعني مبقا�صد
الدين وم�صالح الأمة يف ان�سجام مع �شروط ال�سلم واملعروف» ،م�ضيف ًا �أن «التجربة
املغربية تظل مثالية يف هذا ال�صدد؛ �إذ �إنه بالإ�ضافة �إلى �إمارة امل�ؤمنني ،التي
ت�ضمن امل�شروعية الدينية ،يوجد املذهب املالكي والعقيدة الأ�شعرية اللذان يقومان
بح�ضور �إ�سالمي حركي كبري يف الإنرتنت –عموم ًا -ويف مواقع التوا�صل االجتماعي خ�صو�ص ًا.
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على االعتدال والو�سطية ،وخدمة امل�صلحة العامة� ،إ�ضافة �إلى رعاية البعد الروحي
للإ�سالم ،املعروف بالت�صوف ،والذي يركز على اجلانب الأخالقي يف التعامل مع
النا�س ويعبئ الوعي بحرمة الآخر»(.)21
�إ�شارة امل�س�ؤول املغربي للبعد ال�صويف ،تحُ يلنا من جهة �أخرى على �إحدى
�أهم اجلبهات التي تمُ يز يف املغرب يف �سياق احلرب على «اجلهاديات»� ،أي اجلبهة
ال�صوفية ،ما دمنا نتحدث عن جمال تداويل يتميز �أ�سا�س ًا بح�ضور نوعي وتاريخي
للتدين التقليدي /ال�صويف� ،إلى درجة و�صف بالد املغرب العربي ب�أنها «بلد الأولياء»
مقابل و�صف دول امل�شرق العربي ب�أنها «بالد الأنبياء» ،مبا «ي�شفع» ل�ص ّناع القرار يف
املغرب الرهان على الورقة ال�صوفية يف معر�ض جمابهة اخلطاب الإ�سالمي املت�شدد
واملتطرف� ،سواء كان ممُ ث ًال يف �أتباع التيارات ال�سلفية املت�شددة (�أو ما ُ
ا�صطلح عليه
�إعالمي ًا بـ«ال�سلفية اجلهادية»)� ،أو املنتمني واملتعاطفني مع «تنظيم القاعدة يف بالد
املغرب الإ�سالمي» (اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال �-سابق ًا) ،وبالطبع ،تنظيم
«داع�ش».
هذا عن املُحدِّ د الديني ،وموازاة معه� ،سوف نتوقف عند �أهم املُح ّددات
ال�سيا�سية والأمنية التي جعلت الأمنوذج املغربي يتميز عربي ًا �-إلى جانب بع�ض
التجارب الأخرى -يف الت�صدي للظاهرة الإرهابية.
المحدد االجتماعي واالق��ت��ص��ادي للحرب على
في
ِّ
اإلرهاب بالمغرب

عندما يلتقي الفقر املادي بالفقر املعنوي (الأمية واجلهل) ،فال نتوقع �إال
الظالم ،ويف احلالة املغربية ،كانت احلرب على اله�شا�شة االجتماعية والفقر
( ((2انظر� :أيوب ،الطاهري التوفيق :العامل مدعو للإفادة من التجربة املغربية يف الت�صدي للإرهاب ،موقع «الإ�سالم يف املغرب»
(� 2 ،)www.islammaghribi.comأكتوبر (ت�شرين الأول)  ،2014على الرابط املخت�صر التايل:

http://goo.gl/WfW7mE

انظر �أي�ض ًا :عبداحلق ،بل�شكر� ،إر�ساء ال�شرعية ال�سيا�سة والتحكم يف الت�أطري والتعاون اال�ستخباراتي ومبادرة التنمية الب�شرية :املخابرات
والأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية واخلارجية تقدم و�صفة املغرب ملحاربة الإرهاب� ،أخبار اليوم ،الدار البي�ضاء� 2 ،أكتوبر (ت�شرين الأول)
.2014
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املادي(� ،)22أحد معامل احلرب على الإرهاب.
ويف هذا ال�سياق ،مت �إطالق م�شروع «املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية» ،يف
خطاب  18مايو (�أيار)  ،2005وعلى الرغم من �أن املبادرة تروم –�أ�سا�س ًا -حت�سني
عي�ش املواطنني الذين يعانون الفقر واله�شا�شة ،لكنها يف العمق مقاربة لتطويق الآثار
ال�سلبية للإرهاب .مبعنى �آخر ،تروم املبادرة �سحب الب�ساط عن �أر�ضية خ�صبة
تراهن عليها احلركات الإ�سالمية ب�شكل عام ،ويروم �أي�ض ًا ،يف �سياق احلديث عن
«اجلهاديات» ،الت�صدي لأحد �أهم املُحدِّ دات التي تغذي التطرف الديني ب�شكل عام.
ينطبق املُحدِّ د االجتماعي على عديد من املدن و�ضواحيها يف املغرب ،ونخ�ص
بالذكر مدن �سال التي تعترب «عا�صمة الإ�سالميني» املغاربة ،حيث جند �أهم الرموز
الإخوانية� ،إ�ضافة �إلى مدن فا�س( )23وتطوان وطنجة(.)24
وحتى منت�صف دي�سمرب (كانون الأول) � ،2014سجل املر�صد الوطني للتنمية
الب�شرية ،خالل عر�ض قدم حول ح�صيلة املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،خالل
( ،)2014-2011ونتائج تقومي ت�أثريات املرحلة الأولى (� ،)2010-2005أن املبادرة
َ«مكنت من �إجناز ما يفوق (� )18ألف ًا و( )600م�شروع ،و(� )4آالف �إجراء بر�سم
الفرتة (� ،)2014-2011أفاد منها ( )4ماليني �شخ�ص ،و�أ�ضاف املتداخل نف�سه �أن
«القطاعات الرئي�سة ،التي �شملتها م�شروعات املبادرة ،مثلت يف قطاع ال�صحة بحوايل
( ((2موازاة مع احلرب على «الفقر املعنوي» كما جت�سدت يف م�شروع �إعادة هيكلة احلقل الديني.
(« ((2هل حتولت فا�س �إلى م�صنع لتفريخ املتطرفني؟» ،عنوان حتقيق �صحفي ن�شرته �صحيفة مغربية ،يتوقف عند دالالت وتبعات تفكيك
الأجهزة الأمنية املغربية ل�سِ ت خاليا �إرهابية يف غ�ضون عام .2014
انظر :حممد ،حرودي ،هل حتولت فا�س �إلى م�صنع لتفريخ املتطرفني؟� ،أخبار اليوم ،الدار البي�ضاء ،عدد � 9سبتمرب (�أيلول) .2014
( ((2ك�شفت يومية «الراثون» ( )la razonالإ�سبانية (مقربة من امل�ؤ�س�سة الع�سكرية) عن حتول بع�ض مدن ال�شمال يف املغرب ،وخ�صو�ص ًا
مدينتي �سبتة ومليلية املحتلتني ،ومعهما بع�ض املدن املغربية الأخرى بال�شمال ،لقاعدة ن�شطة للحركات الإ�سالمية املتطرفة ،وخ�صو�ص ًا
منها تنظيم «القاعدة» وجبهة «الن�صرة» وتنظيم «داع�ش».
وركز التقرير على جانب مل ت�شر �إليه تقارير �سابقة ،يتعلق مبا و�ضعه «اجلهاديون» من �أموال رهن �إ�شارة امل�ستقطبني وامللتحقني بالتنظيم.
�إذ �إنه على كل عملية ا�ستقطاب يح�صل الو�سيط على مبالغ مهمة ت�صل �إلى (� )3000أورو ،فيما يح�صل امل�سافر بعد �أن يتم جتنيده وتهيئة
ظروف �سفره ،على مبالغ ال تقل �أحيانا عن (� )5000أورو ،دون احت�ساب التذكرة وم�صاريف �أخرى.
انظر :م�صطفى العبا�سي� ،سبتة ومليلية املحتلتان ومدن ال�شمال املغربي حتولت �إلى قاعدة ن�شيطة لداع�ش ،الأحداث املغربية ،الدار
البي�ضاء 23 ،دي�سمرب (كانون الأول) .2014
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( )1470م�شروع ًا� ،أفاد منها (� )340ألف �شخ�ص ،والتعليم مبا يناهز ()3700
م�شروع و(� )869ألف م�ستفيد ،واملاء ال�صالح لل�شرب بحوايل ( )1700م�شروع،
و(� )510آالف م�ستفيد ،والكهرباء ( )480م�شروع ًا و(� )131ألف م�ستفيد ،والطرق
( )1890م�شروع ًا و(� )510آالف م�ستفيد ،ف�ض ًال عن الأن�شطة املدرة للدخل»(.)25
حدد األمني والسياسي للحرب على اإلرهاب
الم ّ
في ُ
بالمغرب

عندما نتحدث عن تدبري الأنظمة العربية للملف الإ�سالمي احلركي ،ف�إننا
نتحدث عن تدبري تختلط فيه القرارات ال�سيا�سية والأمنية بالدرجة الأولى ،من
منطلق �أن ملف احلركات الإ�سالمية ،منذ ت�أ�سي�س جماعة الإخوان امل�سلمني ()1928
حتى اليوم ،حتول تدريجي ًا من �سياقات دينية نحو �سياقات �سيا�سية و�أمنية ،على
اعتبار �أن م�شروع اجلماعة ،على عهد ح�سن البنا ،مل يكن يروم –فقط -تغذية
اجلاهزية الدعوية والرتبوية للم�سلمني (الإ�سالميني) املعنيني بامل�شروع ،و�إمنا كنا
وما زلنا� -أمام م�شروع يروم �أ�سلمة املجتمع والنظام والدولة.و�أن يح�ضر الهاج�س الأمني يف التدبري الدوالتي ( )Etatiqueحلركات
«الإ�سالم ال�سيا�سي» ،ف�أن يكون حا�ضر ًا مع احلركات الإ�سالمية «اجلهادية» �أولى،
وخ�صو�ص ًا بعد منعطف اعتداءات نيويورك ووا�شنطن ،ومن باب حت�صيل حا�صل،
ُبعيد اندالع �أحداث «الربيع العربي».
كان الهاج�س الأمني �-إذن -حا�ضر ًا يف تدبري �صناع القرار باملغرب ،على
هام�ش التفاعل مع الظاهرة الإرهابية :ات�ضح ذلك ب�شكل ن�سبي ُبعيد اعتداءات
نيويورك ووا�شنطن ،وات�ضح ب�شكل ج ّلي مبا�شرة بعد �صدمة اعتداءات الدار البي�ضاء
الإرهابية.
( ((2انظر :ليلى� ،أنوزال ،ح�صيلة املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ( :)2014-2011املر�صد الوطني يدعو �إلى الرتكيز على التعليم
وال�صحة والأن�شطة املدرة للدخل .يومية ال�صحراء املغربية ،الدار البي�ضاء ،عدد  10دي�سمرب (كانون الأول) .2014
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حدد الأمني
�أ -املُ ّ
يف ال�شق الأمني لهذا املُحدِّ د ،وكما كان متوقع ًا مبا�شرة بعد �صدمة اعتداءات
الدار البي�ضاء �سالفة الذكر� ،شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقاالت وا�سعة يف
�صفوف التيار الإ�سالمي احلركي ،وحتديد ًا يف ال�صفوف ال�سلفية ،بل �إن الأمر امتد
�إلى انخراط بع�ض الفاعلني ال�سيا�سيني والإعالميني يف �شيطنة الوجود الإ�سالمي
الإخواين ،من خالل اتهام حزب «العدالة والتنمية» الإ�سالمي بـ«امل�س�ؤولية املعنوية»
بح ِّل احلزب.
عن اعتداءات الدار البي�ضاء ،كما طالبت الأ�صوات نف�سها َ
انتهت احلملة ببع�ض الت�ضييق على احلزب الإ�سالمي ،وا�ستمرت مع الت�ضييق
على التيار ال�سلفي ،وفتح �أبواب ال�سجون ملئات من املعتقلني ،يف �إطار مقاربة �أمنية
تعر�ضت للنقد ب�شدة من طرف التيار الإ�سالمي احلركي� ،إلى درجة و�صف املنابر
الإعالمية للتيار هذه املقاربة ب�أنها ذات منحى «�أمني ا�ستئ�صايل».
ات�ضح الحق ًا� ،أن املقاربة الأمنية للظاهرة الإرهابية يف املغرب ،كانت فاعلة يف
َ
الت�صدي للخطر الإرهابي -كما تبني مث ًال -خالل ال�سنني الأخرية ،من خالل تفكيك
الع�شرات من اخلاليا الإ�سالمية ،ذات املنحى «اجلهادي» ،ولكن يف املقابل ،ت�أكد
�أي�ض ًا� -أن املقاربة خلفت ما ُي�صطلح عليه بـ«الأ�ضرار اجلانبية» ،على غرار الأ�ضراراجلانبية التي ُيخلفها ا�ستعمال الدواء لل�شفاء من املر�ض.
نقول هذا �أخذ ًا بعني االعتبار �أن احلديث عن «الأ�ضرار اجلانبية» للمقاربة
الأمنية ال�صارمة ت�أكد ر�سمي ًا من خالل �إقرار �صادر عن �أعلى هرم �سيا�سي ،والإحالة
على ت�صريح �شهري للعاهل املغربي امللك حممد ال�ساد�س يف حوار �أدلى به ليومية
�إ�سبانية ،عندما �أ�شار �إلى �أن االعتقاالت التي طالت التيار ال�سلفي باملغرب� ،شهدت
بع�ض االنتهاكات( ،)26و ُي�ؤرخ هذا احلوار ال�شهري لإعالن ر�سمي عن مراجعة خيار
املقاربة الأمنية يف التعامل مع املعتقلني ال�سلفيني.
( ((2حوار �أدلى به امللك حممد ال�ساد�س ليومية «�إل باي�س» ( )elpaisالإ�سبانية ( 16يناير /كانون الثاين � ،)2005أكد خالله حدوث
انتهاكات حقوقية يف حقبة ما بعد اعتداءات الدار البي�ضاء.
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يف �سياق تفاعل �صناع القرار مع الظاهرة الإرهابية ،كان لزام ًا مراجعة
معامل املقاربة الأمنية يف الت�صدي للظاهرة ،حيث ت�أكد عملي ًا� ،أن تطرف مواقف
عديد من املعتقلني الإ�سالميني ،من املتابعني يف ملفات الإرهاب(ُ ،)27مرتبط بهذه
«الأعرا�ض اجلانبية» للمقاربة الأمنية ،ومن هنا �أ�سباب ارتفاع �أ�سهم «داع�ش» يف
�أو�ساط املعتقلني الإ�سالميني يف املغرب ،وهنا –�أي�ض ًا -داللة �أن ُي�صبح املغرب ثالث
ُم َ�صدِّ ر للإرهابيني �إلى �سوريا والعراق(.)28
يف �سياق مقت�ضى «احلرب اال�ستباقية» التي تقودها الدولة املغربية �ضد
احلركات الإ�سالمية «اجلهادية» ،وهي احلرب التي �أفرزت تفكيك عديد من اخلاليا،
ال بد من ا�ستح�ضار �أدوار االتفاقيات الأمنية التي وقعها املغرب مع عديد من الدول
العربية والغربية خالل الآونة الأخرية ( ،)2015-2014ونخ�ص بالذكر االتفاقيات
الأمنية التي متت بني املغرب والإمارات العربية املتحدة من جهة ،يف غ�ضون نهاية
�أكتوبر (ت�شرين الأول)  ،)29(2014ثم حتيني االتفاقات الأمنية بني املغرب وفرن�سا
يف غ�ضون مطلع فرباير (�شباط)  ،2015ونتحدث عن حتيني العالقات بني البلدين،
بحكم �أن توقيف تلك االتفاقات الأمنية� ،سوف تتح�سر عليه كثري ًا باري�س ،كما ت�أكد
ُ
عملي ًا ،وباعرتاف عديد من امل�س�ؤولني الفرن�سيني �أنف�سهم( ،)30مبا�شرة بعد �أحداث
(� ((2سبق ملحمد ح�صاد (وزير الداخلية املغربي) �أن ك�شف يوم الثالثاء  15يوليو (متوز)  ،2014يف ح�صة الأ�سئلة ال�شفوية باملجل�س
النيابي عن �أن «هناك مغاربة ي�شغلون منا�صب مهمة يف (داع�ش) ،كوزارة الداخلية ،واملالية والعدل ،وم�س�ؤول عن جهة» ،م�ضيف ًا �أن «عدد
اجلهاديني املغاربة الذي ين�شطون يف تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق بلغ (� )2622شخ�ص ًا بينهم �أربعة عينوا ك�أمراء» ،وهو رقم �أكرب
بكثري من الرقم الذي �أورده وزير العدل واحلريات ،م�صطفى الرميد ،الذي اعترب �أن حوايل ( )1212مغربي ًا التحقوا مبع�سكرات «داع�ش»،
الأحداث املغربية ،الدار البي�ضاء ،عدد  19دي�سمرب (كانون الأول) .2014
( ((2انظر يف هذا ال�صدد بالتف�صيل :بايو�سف عبدالغني ،املغرب ثالث م�صدر للإرهابيني �إلى �سوريا والعراق ،الأحداث املغربية ،الدار
البي�ضاء ،عدد  11فرباير (�شباط) .2015
انظر �أي�ض ًا:

Avec 6000 éléments opérationnels: le Maghreb premier pourvoyeur de Daesh en combattants (étude), in:
www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/item/45284?tmpl=component&print=1

( ((2انظر يف هذا ال�صدد :حممد اليوبي ،اتفاقيات ع�سكرية بني املغرب والإمارات وبقية دول اخلليج العربي (امللف ال�سيا�سي) ،الأخبار،
الدار البي�ضاء ،عدد  3نوفمرب (ت�شرين الثاين) .2014
( ((3مل يرتدد عديد من الزعامات ال�سيا�سية يف ال�ساحة الفرن�سية من التعبري عن �سخطها جتاه تعليق التن�سيق الأمني بني فرن�سا واملغرب،
�إلى درجة اعتبار غياب هذا التن�سيق خالل عام ( 2014العتبارات �أمنية و�سيا�سية �أ�سا�س ًا) يقف (�ضمن عوامل �أخرى) وراء اعتداءات
«�شاريل �إيبدو».
نقول هذا ونحن ن�ستح�ضر -على اخل�صو�ص -ت�صريحات قيادات �سيا�سية وازنة يف ال�ساحة الفرن�سية� ،صبت يف هذا االجتاه :الرئي�س
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«�شاريل �إيبدو»(.)31
حدد ال�سيا�سي
ب -املُ ّ
ُمهم جد ًا التوقف عند دور املُحدِّ د ال�سيا�سي يف الت�صدي للظاهرة الإرهابية؛
من خالل الأمنوذج املغربي ،لأن مع الأمنوذج املغربي بالذات ،مل يتوقف الأمر فقط
على الت�صدي للإرهاب والعنف والتطرف ،و�إمنا ات�ضحت تبعاته –�أي�ض ًا -من خالل
تفاعل ال�شارع املغربي مع �أحداث «احلراك العربي» الذي اندلع منذ مطلع .2011
�صحيح �أن مرجعية م�ؤ�س�سة «�إمارة امل�ؤمنني» ومعها امل�ؤ�س�سة امللكية املتجذرة
يف املجال التداويل املغربي ،ت�ساعدنا على قراءة غياب �شعار «ال�شعب يريد �إ�سقاط
النظام» ،ولكن �ضمن باقي الأ�سباب التي ُتف�سر غياب هذا ال�شعار ،حتيلنا على
هذا املُح ّدد ال�سيا�سي ،من خالل �سل�سلة من الإ�صالحات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واحلقوقية التي با�شرها العاهل املغربي امللك حممد ال�ساد�س قبل اندالع �أحداث
«الربيع العربي» ،ولعل �أهم هذه امل�شاريع« :مدونة الأ�سرة» ،م�شروع «هيئة الإن�صاف
وامل�صاحلة» ،االعرتاف بالأمازيغية كمكون �أ�سا�سي يف الهوية املغربية ،وت�أ�سي�س
«املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية» ،وغريها من امل�شروعات.
وال بد من ا�ستح�ضار خطوة �إ�صالحية ا�ستباقية �صدرت عن امللك الراحل
احل�سن الثاين ،الذي �أ�شرف على �إدماج �أهم قوى املعار�ضة (حزب «االحتاد
اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية») يف حكومة «التناوب التوافقي» ،من �أجل تفادي تبعات
«ال�سكتة القلبية» التي و�صف بها الو�ضع االقت�صادي يف املغرب ،قبيل وفاته يف يوليو
(متوز)  ،1999وما دمنا نتحدث يف امللف الإ�سالمي احلركي ،يجب التذكري -كذلك-
ال�سابق :نيكوال �ساركوزي ،وزير الداخلية ال�سابق على عهد نيكوال �ساركوزي :كلود غريان ،و�أخري ًا ،وزير الداخلية على عهد الرئي�س فران�سوا
مرتان� :شارل با�سكوا.
انظر الرابط التايل:

www.medias24.com/NATION/POLITIQUE/151911-La-droite-francaise-demande-une-cooperation-securitaireavec-le-Maroc.html

( ((3اعتداءات «�شاريل �إيبدو» وقعت يف العا�صمة الفرن�سية باري�س ،يف  7يناير (كانون الثاين)  ،2015وخلفت �سقوط �إحدى ع�شرة �ضحية.
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ب�أن �صناع القرار �أدجموا تيار ًا �إ�سالمي ًا حركي ًا وازن ًا يف العمل ال�سيا�سي ،و�سمحوا
له بالتدرب على مقت�ضى «اللعبة ال�سيا�سية» ،و�شاء «مكر التاريخ»� ،أن ت�أتي �أحداث
«الربيع العربي» (الفو�ضى اخلالقة) ،لتخول هذا التيار الإخواين بالذات ،احتالل
الرتبة الأولى يف �أول االنتخابات الت�شريعية التي جرت بعيد اندالع هذه الأحداث،
وقيادة حكومة «الربيع العربي».
نتحدث –هنا -عن جزء من الف�صيل الإ�سالمي احلركي� ،أي جزء ي�ضم
التحالف الإ�سرتاتيجي بني حركة «التوحيد والإ�صالح» الإخوانية( )32وحزب «العدالة
والتنمية» ،موازاة مع ف�صيل �آخر ،ال يقل �أهمية ،بل ُيعترب �أهم ف�صيل �إ�سالمي حركي
حالي ًا ،حتى �إنه غري معرتف به ر�سمي ًا ،ولكنه على الأقل ،وبخالف التيار ال�سابق(،)33
ال يرتبط تنظيمي ًا ومذهبي ًا و�سيا�سي ًا بتنظيمات �إ�سالمية حركية يف اخلارج.
احلديث عن جماعة «العدل والإح�سان» ،التي �أ�سهمت ب�شكل �أو ب�آخر يف عدم
ارتفاع من�سوب التطرف والعنف والإرهاب لدى الفاعلني الإ�سالميني ،وبيان ذلك
كالتايل:
ثمة ثالث ممُ يزات مرتبطة بجماعة «العدل والإح�سان» باعتبارها حركة
�إ�سالمية مغربية خال�صة ،وجعلتها متميزة عن باقي احلركات الإ�سالمية ،ب�صرف
النظر –بالطبع -عن موقفها من امل�ؤ�س�سة امللكية وم�ؤ�س�سة �إمارة امل�ؤمنني ،ومن
طبيعة الإ�صالح وب�صرف النظر ـخ�صو�ص ًاـ عن م�آل اجلماعة يف حقبة ما بعد رحيل
�شيخها امل�ؤ�س�س واملر�شد ال�سابق :ال�شيخ عبدال�سالم يا�سني:
 -1تطليقها خليار العمل ال�سري.
 -2نبذها العنف.
( ((3من املهم التذكري ب�أن الفقيه املعترب واملرجعي لدى احلركة ،هو رئي�سها ال�سابق� :أحمد الري�سوين ،وهو �-أي�ض ًا -نائب ما ُي�صطلح عليه
بـ«االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني» ،وهو م�ؤ�س�سة تابعة للتنظيم الدويل جلماعة الإخوان امل�سلمني.
(� ((3أي حركة «التوحيد والإ�صالح» وحزب «العدالة والتنمية».
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 -3فك ارتباطها بتنظيمات �إ�سالمية حركية يف اخلارج (�سواء كانت �سلفية
�أم �إخوانية).
كيف ح�صل ذلك؟ هذا �س�ؤال كبري ،قد نختزله ،ب�شكل عابر ،يف الأ�صول
الفكرية واملمار�سة العملية ملر�شد اجلماعة ،بحكم �أنه م�ؤ�س�سها ،وبالتايل ُم ّ
�سطر
�أدائها امليداين ،م ّر عرب التجربة ال�صوفية( ،)34عندما كان مريد ًا يف �إحدى الطرق
ال�صوفية(.)35
مرور ال�شيخ عبدال�سالم يا�سني عرب التجربة ال�صوفية ،يقف -ب�شكل �أو ب�آخر-
وراء رف�ضه املطلق تبني العنف ،بله ممار�سة العمل ال�سري ،ومن هنا �-أي�ض ًا -تبعات
رف�ضه االرتهان �إلى تنظيمات �إ�سالمية حركية يف اخلارج ،من قبيل «التنظيم الدويل
للإخوان امل�سلمني» ،ولي�س �صدفة -بالنتيجة� ،إذن� -أن يغيب �أع�ضاء من جماعة
«العدل والإح�سان» عن لقاءات هذا التنظيم( )36التي عقدت خالل ال�سنني الأخرية.
�إذا تركنا جانب ًا �أداء �أهم الف�صائل الإ�سالمية احلركية يف �شقها الإخواين،
ف�إن الباقي ،جُم�سد -على اخل�صو�ص -يف الف�صيل ال�سلفي ،يف فرعيه «العلمي»
و«اجلهادي» ،حيث تبنت الدولة خيار املهادنة مع الأول (العلمي) ،واملواقف ال�سيا�سية
ال�صارمة مع الثاين (اجلهادي) ،كما �سلف الذكر يف املحور الأول من الدرا�سة.
وحا�صل الكالم يف هذه الدرا�سة� ،أنه ت�ضافرت جمموعة من املُح ّددات التي
جعلت التجربة املغربية يف الت�صدي للإرهاب ،متميزة ،دون �أن يحول هذا املعطى،
دون �أهمية التذكري والتحذير من ثقل جمموعة من الأعطاب املحلية والإقليمية
( ((3يف معر�ض التفاعل النقدي مع الظاهرة «الإ�سالمية اجلهادية» (ال�سلفية اجلهادية �أمنوذج ًا) ،ميكن �أن نالحظ ب�شكل ج ّلي �أن
«ال�صويف ال ُيفجر نف�سه» ،وهذه قاعدة �صعب نفيها ،لي�س يف جمالنا التداويل الإ�سالمي وح�سب ،ولكن يف باقي املجاالت التداولية ب�شكل
عام ،لأنها مرتبطة باملمار�سة ال�صوفية من القِدم.
( ((3يتعلق الأمر بالطريقة القادرية البود�شي�شية ،وتعترب �إحدى �أهم الطرق ال�صوفية يف ال�ساحة املغربية ،وعلى غرار باقي الطرق
ال�صوفية ،تتعر�ض الطريقة لل�شيطنة من طرف جُممل الفاعلني الإ�سالميني ،من منطلق �أنهم ينهلون من مرجعية �سلفية.
( ((3نخ�ص بالذكر لقاء الهور بباك�ستان يومي  25و� 26سبتمرب (�أيلول)  ،2013ولقاء �إ�سطنبول الرتكية ،يوم  10يوليو (متوز)  2013حتى
 17منه ،يف �سياق التفاعل مع �أحداث م�صر و�إ�سقاط الرئي�س امل�صري ال�سابق حممد مر�سي.
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هرإلا ةحفاكم يف يبرغملا جذومنألا تادِّدحُم

والدولية التي تروم �إعاقة هذا التميز ،وبالتايل ،ت�سهم -ب�شكل �أو ب�آخر -يف �إطالة
عمر الظاهرة الإرهابية ،واملُج�سدة –اليوم -ب�شكل �صادم يف الئحة عري�ضة من
«اجلهاديات» ،ويف مقدمتها تنظيم «القاعدة» وتنظيم «داع�ش».
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