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المغربي في 

مكافحة اإلرهاب 
منتصر حمادة 

اأن  مفادها  فر�سية  من  الدرا�سة  هذه  تنطلق 
اأمنوذجية  تكون  تكاد  للإرهاب،  الت�سدي  يف  املغربية  التجربة 
من  املعطى،  اأن يحول هذا  دون  التجارب،  من  العديد  مع  مقارنة 
الإقرار بوجود عوائق ت�سب يف تقوي�ض هذا التميز، �سواء تعلق 
البعد  فيها  ويختلط  دولية،  اأو  اإقليمية،  حملية،  عوائق  الأمر 
اأن  لول  الإ�سرتاتيجي،  البعد  بل  والأمني،  وال�سيا�سي  الديني 
ما  بقدر  املعوقات،  هذه  طبيعة  عند  يتوقف  ل  الدرا�سة،  حمور 

يروم التوقف ببع�ض التف�سيل عند معامل هذه التجربة.

( باحث مغربي، مدير مركز املغرب الأق�سى للدرا�سات والأبحاث. (
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التي ميزت تدبري املغرب وتفاعله مع  اأهم املُحّددات  تبحث هذه الدرا�سة يف 
الظاهرة الإرهابية، منذ �سدمة اعتداءات نيويورك ووا�سنطن )11 �سبتمرب/ اأيلول 
2001( حتى منعطف »الفو�سى اخلالقة« التي ا�سطلح عليها اإعالميًا باأحداث »الربيع 

العربي«. )يناير/ كانون الثاين 2011(.

وجود  مقابل  واأمنية،  و�سيا�سية  دينية  معطيات  اإلى  دات  املُحدِّ هذه  وتتفرع 
دات ثانوية، اأ�سهمت –بدورها- يف التقزمي من �سبح الظاهرة، دون اأن تتمكن  ُمدِّ
من ا�ستئ�ساله، لعتبار َبَدهي، مفاده اأن الإرهاب لي�س ظاهرة ملية اأو اإقليمية واإمنا 
– مواجهته  اختزال  ميكن  ول  اآن،  يف  مركبة  وظاهرة  كونية  ظاهرة  يزال  وما  كان 

فقط- يف ال�سق ال�سيا�سي اأو الأمني اأو الديني.

معامل  مع  التعامل  الأقل-  على  -نظريًا  ُمرّكبة  ظاهرة  عن  احلديث  يفرت�س 
 ،)pensée complexe( »اأو من منظور »فكر ُمرّكب الت�سدي من منظور ُمركب، 
بتعبري املفكر الفرن�سي اإدغار موران )Edgar Morin(، اأو توظيف اأمنوذج تف�سريي 

ُمركب بتعبري املفكر امل�سري الراحل عبدالوهاب امل�سريي ق�سد الت�سدي لها.

ولعل تبني �سناع القرار يف املغرب، مقاربات ميدانية ُمرّكبة، تتداخل فيها عديد 
دات، قد ُيف�سر النجاح الن�سبي الذي حققه املغرب يف الت�سدي للظاهرة،  من املُحدِّ
دون اإغفال عوامل اأو مددات ملية )خا�سة( تقف وراء تغذية هذا التميز الن�سبي، 
تعاملها مع ظاهرة  والإ�سالمية يف  العربية  الدول  بع�س  اأداء  –مثاًل- مع  قارنه  اإذا 
ال�سنني  خالل  وخ�سو�سًا  باأ�سره،  العامل  يف  واخلارج،  الداخل  لدى  تعقيدًا  تزداد 
الأخرية، مع ظهور اأ�سكال جديدة و�سادمة من التطرف الديني الإ�سالمي الذي يرفع 
بالت�سريع من وترية  اأكرث من منا�سبة  راية »اجلهاد«، ُمكر�سًا ما ا�سطلحنا عليه يف 

م�سروع »اختطاف الإ�سالم« من اأهله.

املغربي  الأمنوذج  التي تقف وراء متيز  دات  املُحدِّ اأهم  واإجماًل، ميكن ح�سر 
يف الت�سدي للظاهرة الإرهابية يف ُمّددات ثالثة على الأقل، وهي كالتايل: املُحّدد 

الديني؛ املُحّدد القت�سادي والجتماعي، ثم املُحّدد ال�سيا�سي والأمني.
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كان مفرت�سًا -نظريًا على الأقل- احلديث عن دور ُمّدد علمي ومعريف يوازي 
هذه املُحّددات �سالفة الذكر، لول اأن اأداء الفاعلني املعنيني بهذه احلقول )الدينية من 
جهة، والفكرية من جهة ثانية( ما زال متوا�سعًا مقارنة مع ما هو منتظر منهم، وهذا 
»واقع ل يرتفع«  ويهم اأغلب الدول العربية والإ�سالمية ولي�س املغرب الأق�سى وح�سب، 

اأو بلدان املغرب العربي: اإنها اأزمة تهم العقل الإ�سالمي اجلمعي)1(.

�سيتم الرتكيز اأ�سا�سًا على املُحّدد الديني، لأنه، يف ال�سياق الإ�سالمي، فبخالف 
دورًا  الديني  املُحّدد  يلعب  العلمانية(،  املرجعية  بغلبة  يتميز  )الذي  الغربي  ال�سياق 
ولأنه يف  »اجلهادية« من جهة،  الإ�سالمية  امل�سروعات  الب�ساط عن  �سحب  كبريًا يف 
لول  الإ�سالم«،  »اختطاف  مل�سروعات  الت�سدي  فاعاًل يف  دورًا  لعب  املغربية،  احلالة 
امل�سروعني  ُم�سدة يف  الأخرية،  العقود  �سر�سة خالل  اإ�سالمية  لهجمة  يتعر�س  اأنه 

الإخواين وال�سلفي، على حد �سواء.

ل ُنقزم –باملرة- من دور وثقل باقي املُحّددات يف الت�سدي للظاهرة الإرهابية، 
قبيل  )من  ثانوية  اأو  الدرا�سة،  هذه  يف  اإليها  نتطرق  التي  وهي  رئي�سة،  كانت  �سواء 
املُحّدد النف�سي، املُحّدد الثقايف، املُحّدد الريا�سي... على �سبيل املثال ل احل�سر(، 
ولكْن موؤكد اأن املُحّدد الديني يبقى يف مقدمة العوامل التي تتطلب التاأ�سي�س ملا ُي�سبه 
الدين  �سون  اأجل  من  الإ�سالمي  التداويل  مالنا  يف  ديني(  )اإ�سالح  دينية  ثورة 
الدين  التي تزايد علينا يف  اأمناط اجلهالت  الت�سدي ملُجمل  وبالتايل  والدولة معًا، 

والثقافة والهوية، �سواء كانت جهالت دينية اأو مادية.

في الُمحّدد الديني للحرب على اإلرهاب بالمغرب

ميكن اعتبار التدّين املغربي، اأو تدّين منطقة املغرب الأق�سى، من اأهم العوامل 
التي حالت دون ا�ستفحال الظاهرة الإرهابية، مقارنة مع ال�سائد يف عديد من الدول 

)1( لي�س �سدفة، اأن ينخرط عديد من الرموز العلمية يف املجال التداويل الإ�سالمي خالل العقود الأخرية، يف م�سروعات علمية تراهن على 
نقد معامل هذا العقل العربي/ الإ�سالمي، الذي اأفرز لنا و�سعًا ح�ساريًا بعيدًا من املاأمول اأو املرجو. نقول هذا ونحن ناأخذ بعني العتبار 

-مثاًل- عناوين م�سروع الراحل ممد عابد اجلابري )نقد العقل العربي( اأو م�سروع الراحل ممد اأركون )نقد العقل الإ�سالمي(.
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العربية، وبيان ذلك كالتايل: ُنعاين يف املغرب ما ُي�سبه »ا�ستقرارًا« يف امل�سهد الديني، 
تفاعاًل مع تنوع يف اأمناط التدّين ال�سائد يف املجال التداويل الإ�سالمي املغربي، مبا 
اأكرث  اأ�سبح خالل ال�سنني الأخرية، من  اأن مو�سوع احلالة الدينية يف املغرب  ُيف�سر 

املو�سوعات، درا�سة ومتابعة، خ�سو�سًا 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�سائكة بني الإ�سالم وال�سيا�سة؛ حيث جند 
من جهة، موؤ�س�سة اإمارة املوؤمنني )التي جتمع بني ال�سلطة الزمنية وال�سلطة الروحية( 
التيارات  ومعها  وال�سيا�سي(،  الديني  لديها  يتماهى  )التي  الإ�سالمية  واحلركات 
ال�سلفية والطرق ال�سوفية، ومن جهة اأخرى تيارات �سيا�سية وفكرية يرتاوح موقفها 
من الدين بني العداء ال�سافر والدعوة ال�سريحة اإلى الف�سل، لي�س فقط بني الديني 
الدينية وربطها مبا يعتربونه  ا- عن املرجعية  –اأي�سً القيم  واإمنا ف�سل  وال�سيا�سي، 
املنظومة احلقوقية الإن�سانية الكونية. فاملغرب، وهو يعي�س على اإيقاع حتولت �سريعة 
ال�سيا�سية  اأبعادها  يف  واجلماعية،  الفردية  احلياة  م�ستويات  كل  طالت  وعميقة، 
والجتماعية والثقافية والروحية، انخرط ب�سكل مبا�سر يف تفكري ونقا�س جمتمعيني 

حول �سوؤال الهوية، الذي يتجلَّى -على الأقل- يف م�ستويني:

للحقل  ال�ساملة  الإ�سالحات  م�سل�سل  يف  املتمثل  املوؤ�س�ساتي:  امل�ستوى  اأـ 
الديني، وال�سعي اإلى اإعادة هيكلته وفق ما ُيعترب خ�سو�سية مغربية يف طبائع التدّين 
)على  والت�سوف  )املالكية(،  واملذهب  )الأ�سعرية(،  العقيدة  م�ستوى  على  واأمناطه 
الديني  ال�ساأن  ت�سيري  موؤ�س�سات  اإلى مراجعة وظائف  اأدى  ما  اجُلنيد(، وهو  طريقة 
والعالقات القائمة بينها، واإلى اإعادة الهتمام بق�سايا التدّين والإ�سالح يف املجتمع 
- من خالل املخططات والربامج التي ترتاوح بني التعليم والتكوين والإعالم- ق�سد 
الإطار،  هذا  ويف  )الأيديولوجية(،  الفكرانية  الدينية  التيارات  مل�سروعات  الت�سدي 
ا�ستثمار  اإلى  تنتبه  مل  الدولة  اأن  يت�سح  التعليمي،  احلقل  عند  اأمنوذجًا  بالتوقف 
الأويل  التعليم  قطاع  ل(، يف  اأم  ر�سميًا  بهم  املعرتف  ال�ساحة )من  اإ�سالميي  اأغلب 
)احل�سانة( والبتدائي، ول�سيما القطاع اخل�سو�سي، حيث تعرف ال�ساحة املغربية 



منتصر حمادة 

157 المسبــار

منذ عقود ح�سورًا وازنًا للفاعل الرتبوي الإ�سالمي احلركي، بكل التداعيات الل�سيقة 
–اأي�سًا-  بهذا احل�سور، على املديني املتو�سط والبعيد، ومل ينتبه الباحثون املغاربة 

لهذه اجلزئية، مع بع�س ال�ستثناءات)2(.

ب - امل�ستوى املجتمعي: املتمثل يف ت�ساعد ال�سراع بني التيارات ال�سيا�سية 
والثقافية حول منظومة القيم واملحددات الثقافية واحل�سارية للمغرب، الأمر الذي 
مروًرا  اللغوية،  بامل�ساألة  وتنتهي  واملراأة  بالأ�سرة  تبداأ  التحديات  من  مموعة  اأفرز 

باملجالت الفنية واحلقوقية واحلريات العامة والفردية.

�سمن معامل هذا التدّين املغربي املتعّدد، جند غلبة تدّين تقليدي و�سويف، وهو 
التدّين الإ�سالمي احلركي، يف �سقيه الإخواين وال�سلفي، ومن  ُيعادي بالكلية  تدّين، 
هنا تاأتي اأهم اأ�سباب العداء ال�سريح الذي تكنه احلركات الإ�سالمية، دعوية كانت اأو 
�سيا�سية اأو »جهادية«، للتدّين التقليدي ومعه التدّين ال�سويف، ويف هذا ال�سياق، ا�ستثمر 
الإرهابية  للظاهرة  الت�سدي  اأجل  من  الورقة  هذه  بامتياز  املغرب  يف  القرار  �سناع 
خالل عقد ونيف)3(، ومع ذلك ما زال امللف مفتوحًا على عديد من الحتمالت، ومنها 

بقاء التهديد الإرهابي.

زيادة على مرجعية التدّين التقليدي )ال�سويف( يف املجال التداويل املغربي، 
نعاين -اأي�سًا- غلبة تاريخية لثقل املذهب املالكي، مما اأ�سهم يف التقليل من اأعرا�س 
الظاهرة الإرهابية التي اأ�سابت املغرب، على غرار باقي الدول العربية والإ�سالمية 

خالل العقدين الأخريين على اخل�سو�س.

املغرب  بلدان  تدّين  بها  يتميز  التي  املالكي  املذهب  خ�سائ�س  اإن  واحلال، 

)2( منها ما جاء يف كتاب للباحث م�سن الأحمدي »امللكية والإ�سالم«، املحور الثالث )هياكل التعليم الإ�سالمي وتكوين الفاعل الديني( 
من الف�سل الثاين )املوؤ�س�سات الدينية للموؤ�س�سة امللكية(، انظر:

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

)3( �سبق اأن تطرقنا بالتف�سيل اإلى اأهم معامل توظيف الت�سوف يف املغرب يف �سياق احلرب على الإرهاب.
الت�سوف واحلداثة يف دول  التجربة املغربية )منوذجًا(، �سمن كتاب  الت�سوف يف مواجهة الإرهاب والتطرف:  انظر: منت�سر، حمادة، 

املغرب العربي، مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث، الكتاب )64(، اأبريل )ني�سان( 2012. �س100-85.
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التقليدي  التدّين  خ�سائ�س  مع  مواٍز  خط  على  تقف  اخل�سو�س،  على  العربي)4( 
القائمة –اأ�ساًل- يف ال�ساحة املغربية، وميكن ح�سر اأهم خ�سائ�س املذهب املالكي)5( 
يف النقاط التالية: »الو�سطية«، )نحن اإزاء مذهب و�سطي يراعي جملة من الثوابت 
املنورة،  املدينة  يف  ن�ساأ  املذهب  )لأن  »الواقعية«  الُعرف(؛  �سمنها  ومن  والأ�سول، 
باعتبارها »الوحدة القيا�سية الجتماعية«، فقد كان فقهًا واقعيًا وياأخذ من الوقائع 
�سًا على  ُموؤ�سَّ الإفتاء  دة(؛ »الق�سدية« )يكون  املُجرَّ النظريات  امل�سخ�سة، ولي�س من 
�سرط حت�سيل امل�سلحة بالدرجة الأولى(؛ »املرونة« )من خالل طبيعة تناول املذهب 
للق�سايا والنوازل، بدليل وجود مباحث »امل�سالح املُر�سلة«(؛ »التي�سري« )ما جنده يف 
املدونات الفقهية من قواعد عدة، من قبيل قاعدة »ل �سرر ول �سرار«، جعلت اأئمة 
»املقا�سدية« )من خالل  اأعينهم هذه اخل�سي�سة(؛  ن�سب  ي�سعون  املالكي  املذهب 
ربط الأمور مبقا�سدها، ومعلوم اأن هذه الأمور عند اأئمة املالكية مل تكن متثة عن 

ُبعيد اعتداءات نيويورك ووا�سنطن،  باأنه يف التفاعل النظري والعلمي الغربي مع الت�سدي لالإرهاب،  )4( نود التذكري يف هذا ال�سدد، 
اأو�ساط  املالكي، لدى  الإ�سالمي الذي ينهل من مرجعية املذهب  الأوروبية م�سروع الرتويج للخطاب  القارة  القرار يف  تداول بع�س �سناع 
اأقل بكثري من معامل الت�سدد لدى فاعلني م�سلمني  اأبناء هذا اخلطاب كانت  اأن معامل الت�سدد لدى  الأقلية الإ�سالمية هناك، من منطلق 

ينهلون من مرجعية مذهبية خمالفة، يف مقدمتها املرجعية احلنبلية.
وكان علينا انتظار ثالث �سنوات بعد اندلع اأحداث »الفو�سى اخلالقة« يف الوطن العربي )اأحداث »الربيع العربي«(، لكي نطلع على اعرتاف 
ر�سمي اأوروبي )فرن�سي اأمنوذجًا( بحتمية تفعيل ما كان ُيروج له يف الكوالي�س منذ عقد ونيف، عندما طلبت فرن�سا –ر�سميًا- من املغرب 
توفري التاأطري لأئمتها وتلقينهم تعاليم الإ�سالم الو�سطي، وهو الطلب الذي قوبل بالإيجاب. وح�سب مقت�سيات هذا التفاق �سينتقل اأكرث من 
خم�سني اإمامًا فرن�سيًا يف منت�سف 2015، اإلى الرباط من اأجل احل�سول على دورات تكوينية يف العلوم ال�سرعية والقراآن، وال�سرية النبوية، 

ثم �سوابط الفتوى، ذلك اأن فرن�سا تريد غلق الباب اأمام فو�سى الفتاوى التي اأ�سبحت منت�سرة يف خمتلف امل�ساجد الفرن�سية.
واأفادت اخلارجية الفرن�سية باأن تكوين الأئمة اخلم�سني �سيكون كمرحلة اأولى على اأن تتوا�سل هذه العملية يف حال اأثبتت جناعتها، ومن 
بني الأهداف التي �سطرتها باري�س لهذه الدورة التكوينية، اأن يتمكن الأئمة من اأخذ فكرة وا�سحة عن »الإ�سالم امل�ستنري املتو�سط الذي 
نون من تقدمي الإ�سالم ال�سحيح مل�سلمي فرن�سا  يعتمده املغرب«، واأ�ساف امل�سدر ذاته اأن »رهان احلكومة الفرن�سية هو اأن ينجح الأئمة املُكوَّ
وماولة اإبعاد هوؤلء عن اجلماعات املتطرفة التي بداأت جتد لها موطئ قدم يف فرن�سا، م�ستغلة يف ذلك حملة العن�سرية �سد امل�سلمني 

التي يقودها اليمني الفرن�سي املتطرف«.
www.islammaghribi.( انظر: اأيوب الطاهري، ر�سميًا: فرن�سا تطلب من املغرب تكوين اأئمتها ملواجهة الت�سدد، موقع الإ�سالم يف املغرب

com(، 22 دي�سمرب )كانون الأول( 2014، على الرابط املخت�سر التايل:
 http://goo.gl/ZeIdSg

)5( زيادة على اأ�سوله املعروفة واملتداولة، من قبيل التاأ�سي�س لالجتهاد بداية على القراآن الكرمي وال�سنة والإجماع والقيا�س، وامل�سالح 
املر�سلة، واعتبار املاآلت، وعمل اأهل املدينة.
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املاآلت(، واأخريًا، »الفاعلية« )6( وتنبني على كل اخل�سائ�س �سالفة الذكر  )7(.

اأن م�سامني هذه اخل�سائ�س جتعل الباحث توقع �سدور »�سدامات«  ووا�سح 
عقدية ومذهبية بني املرجعية العقدية واملذهبية للحركات الإ�سالمية، )اإخوانية كانت 
اأو �سلفية( وبني املرجعية العقدية واملذهبية »الإ�سالم الر�سمي« و»الإ�سالم ال�سعبي« 

يف املجال التداويل املغربي.

هذا على ال�سعيد النظري، اأما على ال�سعيد العملي، فال تنق�س الأمثلة التي 
تزكي هذا الفرتا�س، وهذا باب واحد �سمن لئحة عري�سة من الأبواب التي تخول لنا 
ّب ب�سكل اأو باآخر يف »اختطاف الإ�سالم«  جتديد التاأكيد اأن م�سروع هذه احلركات ي�سُ
من اأهله، يف مال تداويل اإ�سالمي مغربي، ُي�سطر معامله باقتدار ُنُظم تعليمي �سهري 
�سدر يومًا عن ابن عا�سر، وجاء فيه: يف َعْقد الأ�سعري وفقه مالك، ويف طريق اجُلنيد 
ال�سالك)8(، وهو الُنظم الذي ُيخول لأحد اأبرز الباحثني ال�سو�سيولوجيني املغاربة تاأكيد 
اأن »العر�س الديني املغربي املعتدل بديل للعرو�س املتطرفة ب�سمال وغرب اأفريقيا«)9(.

بداأت اأول مالمح الإرهاب، الذي طال املجال التداويل املغربي، ُبعيد اعتداءات 
نيويورك ووا�سنطن �سيئة الذكر )11 �سبتمرب/ اأيلول  2001(، اأي قبل اعتداءات الدار 
تفاعل  ثنايا  يف  ات�سح  حيث   ،2003 )اأيار(  مايو   15 يف  املوؤرخة  الإرهابية  البي�ساء 
يدافع  من  هناك  اأن  ووا�سنطن،  نيويورك  اعتداءات  مع  الإ�سالميني  الفاعلني  بع�س 
ب�سكل علني عن اأ�سامة بن لدن، ويدعو اإلى »ن�سرة تنظيم القاعدة«، مبا كان ُيرتجم 
يف الواقع، وجود اأ�سماء »جهادية« يف مراحل جنينية، ا�سطلح عليها حينها بـ»ال�سلفية 

ملو�سوع  �ست  وُخ�سّ للعلماء«،  املحمدية  »الرابطة  موؤ�س�سة  عام  اأمني  عبادي،  اأحمد  األقاها  علمية  ما�سرة  م�سامني  يف  ذلك  جاء   )6(
»نظرات يف خ�سائ�س املذهب املالكي«، األقيت املحا�سرة يوم 18 مايو )اأيار( 2010، على هام�س افتتاح »مركز درا�س بن اإ�سماعيل للتقريب 

بني املذهب والعقيدة وال�سلوك بالرابطة املحمدية للعلماء« مبدينة فا�س.

)7( اأي الو�سطية والواقعية والق�سدية والتي�سري واملقا�سدية.

)8( الدر الثمني واملر�سد املعني ب�سرح املر�سد املعني على ال�سروري من علوم الدين، �س4، دار الر�ساد احلديثة، طبعة 1991، نقاًل عن 
حا�سية مبحث: »مدر�سة اجلنيد واأثرها يف الت�سوف املغربي« وحّرره حكيم الف�سيل الإدري�سي، ملة املجل�س. )ملة ي�سدرها املجل�س 

العلمي الأعلى باملغرب(، العدد 4، يوليو )متوز( 2008، �س96.

)9( حوار مع عامل الجتماع ممد ال�سغري جنجار، اأجراه عبدالعايل دمياين، الأحداث املغربية، الدار البي�ساء، عدد 11 فرباير )�سباط( 
.2015
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اجلهادية«.

بل اكت�سف الراأي العام املغربي اأن التعاطف مع تنظيم »القاعدة«، �سدر حتى 
عن بع�س علماء املوؤ�س�سة الدينية الر�سمية، كما ات�سح ب�سكل �سادم يف »فتوى« �سهرية 
ُحررت -اأ�ساًل- بناء على اجتهاد �سخ�سي، تن�س على »حرمة دخول املغرب ودول 
موؤرخة  وكانت  الإرهاب«،  �سد  اأمريكا  اإليه  دعت  الذي  احللف  يف  الإ�سالمي  العامل 
ومعه  البن  بو�س  جورج  »ادعاءات  اأن  ومعلوم   ،)10(2001 )اأيلول(  �سبتمرب   18 يف 
للنزعة  والرتويج  الدميقراطية«  بـ»فر�س  اجلدد«  »املحافظني  تيار  رموز  من  لئحة 
الليربالية اجلديدة واإطالق م�سروع »ال�سرق الأو�سط الكبري«، اأف�ست اإلى ظهور نزعة 
عند  اأكرب  وبدرجة  عام،  ب�سكل  امل�سلمني  عند  وللغرب  لالأمريكيني  م�سادة  مت�سددة 
اجلهاديني«)11(، ومن هنا فورة و�سعود اأ�سهم بع�س الأ�سوات الإ�سالمية املح�سوبة على 
نيويورك  اعتداءات  بعد �سدمة  مبا�سرة  املغربية،  ال�ساحة  »اجلهادية«، يف  املرجعية 

ووا�سنطن.

ابتداًء من هذا املنعطف بالذات )مطلع 2002(، مت ال�سروع يف م�سروع ديني 
»اإ�سالحي« �سخم، ا�سطلح عليه ر�سميًا مب�سروع »اإعادة هيكلة احلقل الديني«، وجاء 
اأول معامله مع تعيني وزير جديد لالأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية)12(، يف �سياق تكري�س 
�سيا�سة دينية تهدف اإلى حتقيق اأمرين: الأول: احلفاظ على مقومات الهوية الدينية 
املغربية، املتمثلة يف العقيدة الأ�سعرية واملذهب املالكي والت�سوف على طريقة اجلنيد 

ال�سالك؛ والثاين: هو احتواء التطرف الديني.

)10( لالطالع على ن�س »فتوى علماء املغرب حول دخول املغرب ودول العامل الإ�سالمي يف احللف الذي دعت اإليه اأمريكا �سد الإرهاب«، 
املوؤرخة يف 18 �سبتمرب )اأيلول( 2001، واملوقع عليها من )16( اإمامًا وخطيب جمعة واأع�ساء يف املجل�س العلمي املحلي ب�سال ودار احلديث 

احل�سنية، انظر الرابط التايل اخلا�س باملوقع ال�سخ�سي 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.

)12( يتعلق الأمر باأحمد التوفيق، وهو روائي وموؤرخ، �سغل من�سب مدير معهد الدرا�سات الأفريقية ما بني 1989 و1995 ومافظًا للخزانة 
العامة بالرباط من 1995 اإلى 2002، تاريخ تعيينه وزيرًا لالأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية. له اأربع روايات ومموعة من الأعمال البحثية، وهو 

م�سوب على مرجعية دينية �سوفية.
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لن تخرج اخلطوط العري�سة مل�سروع الوزير اجلديد لالأوقاف وال�سوؤون الدينية 
الوزارة  اأن  بحكم  الديني؛  لل�ساأن  تتطرق  التي  امللكية  مقت�سيات اخلطب  تنفيذ  عن 
الو�سية على ال�ساأن الديني، مثل باقي اأهم املوؤ�س�سات الدينية)13(، تبقى معنية -اأوًل 
»الأمن  حتقيق  عرب  الديني،  ال�ساأن  تدبري  يف  الدولة  �سيا�سة  بت�سريف  واأخريًا- 
ر�سمي  تقرير  م�سامني  العري�سة،  اخلطوط  هذه  ُيلخ�س  وما  للمغاربة،  الروحي« 
�سدر عن الوزارة بعنوان: »ع�سر �سنوات من العهد املحمدي )1999-2009(، اإعادة 
الرتحال  حيث  تاأهيل«)14(،  اإ�سالح،  تاأ�سي�س،  الوقف:  وتطوير  الديني  احلقل  هيكلة 
بـ»املعطيات والأرقام والبيانات التو�سيحية، مع ح�سيلة الوزارة خالل ع�سر �سنوات، 
وتو�سيع  الديني  اأو جتديد اخلطاب  بها،  والرتقاء  امل�ساجد  ببناء  يتعلق  ما  �سواء يف 
�سبكة املجال�س العلمية، اأو تعزيز التعليم العتيق وتطوير برامه ومناهجه، اأو تنمية 

الوقف وا�ستثماره، اأو حتديث طرق التدبري الإداري واملايل«)15(.

تفرعت معامل هذا امل�سروع يف مورين على الأقل:

اأوًل: ر�سم اإ�سرتاتيجية جديدة للدولة، طويلة املدى ت�ستهدف جذور »العنف 
والدينية. ويف  والتعليمية  الواجهات الجتماعية والقت�سادية  والإرهاب«، من خالل 

هذا جواب على القراءات التي ربطت اعتداءات الدار البي�ساء بهذه الواجهات.

ثانيًا: الرهان على ا�ستقرار املوؤ�س�سة امللكية من خالل تاأكيد موؤ�س�سة »اإمارة 
املوؤمنني«، واإعادة العتبار لها وملقت�سياتها. ويف هذا ر�سالة وا�سحة، �سواء بالن�سبة 

)13( وخ�سو�سًا املجل�س العلمي الأعلى، الرابطة املحمدية للعلماء، ودار احلديث احل�سنية.

ف�سول،  �ستة  على  العمل  ماور  وتوزعت   .2009 الأولى،  الطبعة  الرباط،  الإ�سالمية،  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  التقرير عن  �سدر   )14(
العتيق؛ يف حني  التعليم  ملو�سوع  الثالث  الف�سل  وتطرق  الديني؛  للخطاب  �سًا  فكان خُم�سّ الثاين،  الف�سل  اأما  للم�ساجد؛  اأولها  �س  ُخ�سّ
�َس الف�سل اخلام�س ملجال التدبري الإداري واملايل، واأخريًا، جاء الف�سل ال�ساد�س خم�س�سًا  �س الف�سل الرابع مللف الوقف؛ وُخ�سّ ُخ�سّ

ملو�سوع »جوائز ممد ال�ساد�س، تاأ�سيل لنه�سة ثقافية دينية«.

)15( نقراأ يف متهيد الكتاب كلمة لأحمد التوفيق، وزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، اأن »اخلطاب امللكي ليوم 30 اأبريل )ني�سان( 2004 
�سكل حتوًل اأ�سا�سيًا يف ت�سور وتدبري احلقل الديني باملغرب، حيث قدم جاللته توجيهاته ال�سامية ب�ساأن اإعادة هيكلة احلقل الديني، كي 
اأن تت�سف  التي يراد منها  الدينية  العبادات وال�سعائر  التي تت�سدى لها ممار�سة  الهائلة  التحديات  يواكب احلا�سر الجتماعي، ويواجه 
للم�ساألة  ملا  نظرًا  اأ�سا�سي  بـ»اإ�سالح  التوفيق-  -ي�سيف  الأمر  ويتعلق  الدميقراطي«،  البناء  م�سل�سل  بذلك  م�سايرة  والت�سامح،  بالعتدال 
الدينية من مركزية يف هيكل الدولة، وما تثريه من رهانات يف خ�سم التحولت الجتماعية الكربى، ويف ميط دويل مييزه ال�سطراب، 

وتطبعه احلرية وعدم ال�ستقرار«.
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لالإ�سالميني بحكم ا�ستنادهم اإلى املرجعية الإ�سالمية احلركية، اأو بالن�سبة للعلمانيني 
بحكم مطالبتهم بف�سل الدين عن الدولة.

املغربي، جُت�ّسد �سلطة  التداويل  املجال  املوؤمنني يف  اإمارة  اأن موؤ�س�سة  ومعلوم 
زمنية حاكمة يتداخل فيها البعد ال�سيا�سي بالبعد الديني، ويكاد ُيكر�س هذا النمط 
ال�سيا�سي  البعدان:  فيها  يجتمع  حيث  علماين«،  �سمت  ذات  »ملكية  احلكم  من 
والديني؛ بهذه ال�سفة، يحتكر امللك -كاأمري للموؤمنني- مال الدين باعتباره ماًل 
اإ�سرتاتيجيًا خا�سًا به، لذلك ل ي�سمح لأي مواطن اأو جماعة اأو هيئة باحلديث با�سم 
الدين، حفاظًا على وحدة الأمة يف مذهبها )املالكية( ويف عقيدتها )الأ�سعرية( من 

جهة، وحفاظًا على وحدة مواطنيها -م�سلمني كانوا اأو يهودًا- من جهة اأخرى.

»الربيع  فتنة  وبعدها  ال�سيئة  البي�ساء  الدار  اعتداءات  اأحداث  اأكدت  لقد 
العربي« اأن اأحد اأهم اأ�ُس�س التدّين املغربي، واأحد مفا�سله البنيوية، يكمن -حتديدًا- 
يف الدور الديني وال�سيا�سي والتاريخي ملوؤ�س�سة اإمارة املوؤمنني، وقد ات�سح هذا الدور 
ب�سكل جّلي يف منعطفني اأ�سا�سيني خالل العقد الأخري: ُبعيد اعتداءات الدار البي�ساء 

وُبعيد اأحداث »الربيع العربي«)16(.

ما  للمفارقة-  -يا  اأفرزت  التي  الأولى،  احلالة  عند  التوقف  –هنا-  ويهمنا 
ب�سبب  اأقلية عددية، ولكن  ُيج�سدان  تيارين  املوؤمنني« بني  اإمارة  ُي�سبه »�سراعًا على 
اخلارج،  الداخل  يف  والرتباطات  )الأيديولوجية(  والفكرانية  ال�سيا�سية  احل�سابات 

ُيزايدان على العامة واخلا�سة باأنهما ُيعربان عن تطلعات ال�سارع.

)16( لقد »ات�سحت ب�سكل جّلي اأهمية وثقل موؤ�س�سة اإمارة املوؤمنني يف املغرب عند املتتبعني يف الداخل واخلارج خالل اندلع اأحداث ما 
�سمي بـ»الربيع العربي« يف ن�سخته املغربية، مع متيز معامل احلراك يف ال�ساحة املغربية بنوع من ال�ستقرار، مقارنة مع ال�سائد يف الأنظمة 
ال�سراعات  مع كرثة  الأحداث  اندلع هذه  بعد  ما  على اخل�سو�س يف مرحلة  دورها  وات�سح  روؤ�ساء،  اأربعة  اإ�سقاط  �سهدت  التي  العربية 
ال�سيا�سية بني خمتلف الفرقاء ال�سيا�سيني، ال�سيء الذي يربز �سمو املوؤ�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 والجتماعية والثقافية داخل املجتمع املغربي«.
انظر: قراءة الباحث ح�سام هاب، يف اأداء موؤ�س�سة اإمارة املوؤمنني يف املغرب، يف الفرتة املمتدة بني 2013 و2014، ون�سر يف تقرير احلالة 
الدينية: )2013-2014(، )اإعداد: منت�سر حمادة و�سمري احلمادي( ال�سادر عن مركز املغرب الأق�سى للدرا�سات والأبحاث، الرباط، 

ط 1، 2014.
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قبل  اأنه  ومعلوم  احلداثي،  والي�ساري  احلركي  الإ�سالمي  بالتيار  الأمر  يتعلق 
منعطف هذه العتداءات كانت عديد من الأ�سوات الَعلمانية تدعو اإلى حتمية تبني 
على  الإبقاء  اأو  املوؤمنني«،  »اإمارة  له مبنظومة  ل عالقة  علماين يف احلكم،  اأمنوذج 
املنظومة ذاتها، اأي نظام موؤ�س�سة على »ملكية ت�سود وحتكم«، والنتقال اإلى منط من 
احلكم قائم على »ملكية د�ستورية ت�سود ول حتكم«، وكذلك احلال مع بع�س التيارات 
الدينية  ال�سلطة  من  الدولة  جتريد  يف  التقت  التيارين  رغبة  اإن  لنقل:  الإ�سالمية، 
الدين« من �سيطرة  الإ�سالمي يف »حترير  التيار  الي�ساريني(، مقابل رغبة  )م�سروع 
النظام عليه )م�سروع الإ�سالميني(، لول اأن الأمور �ستتطور ب�سكل لفت مبا�سرة بعد 
اعتداءات الدار البي�ساء، حيث اأ�سبحت عديد من الأقالم امل�سككة بالأم�س يف �سرعية 
مقت�سيات  ب�سبب  املوؤ�س�سة،  عن  املدافعة  الأقالم  اأ�سد  من  املوؤمنني«،  »اإمارة  واأدوار 

�سيا�سية على اخل�سو�س:

اإ�سرار  اأـ فبع�س التيارات الي�سارية اأ�سبحت تدافع عن »اإمارة املوؤمنني« �سد 
رفع  اأو  الإ�سالمية،  املرجعية  با�سم  احلديث  �سعار  رفهم  على  الإ�سالمية  احلركات 
�سعار »الإ�سالم هو احلل«، حيث اأدرك هوؤلء اأن »�سيطرة الدولة على املجال الديني، 
واحتكارها احل�سري راأ�سماله، اأهون �سرًا اأو تبعة من �سيطرة امل�ستثمرين اخلوا�س 
للمقد�س )اجلماعات الإ�سالمية(، لأنها على الأقل �سيطرة على العمومي يف الدين، 
باحليز  يبقى مرتبطًا  الذي  فيه  ا�ستغالله، ل على اخل�سو�سي  العادة  يقع يف  الذي 
على  ت�سر  التي  الدينية  للجماعات  خالفًا  غالبًا،  الدولة  فيه  تتدخل  ول  الفردي، 

ممار�سة الرقابة عليه«، بتعبري املفكر املغربي عبدالإله بلقزيز)17(.

القدمية  املوؤ�س�سة �سد الأطماع  الإ�سالمية عن  التيارات  ب- يف حني، دافعت 
والتاأ�سي�س  املغرب،  يف  الدولة«  عن  الدين  »ف�سل  حتمية  بخ�سو�س  الي�ساري  للتيار 
م�سروع  وهذا  امل�سكلة«،  هو  »الإ�سالم  �سعار  وترفع  حتكم،  ول  ت�سود  د�ستورية  مللكية 
الدينية  املوؤ�س�سات  ي�ستغلون خارج  الذين  الدينيني  الفاعلني  اأغلب  لدى  الرعب  ُيثري 

)17( عبدالإله، بلقزيز، ب�سدد »اإمارة املوؤمنني« يف املغرب، امل�ستقبل، بريوت، العدد 4518، 13 نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2012.
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لأغلب  التدريجي  النتقال  وراء  اأخرى-)18(  عوامل  -�سمن  وحده  ويقف  الر�سمية، 
هوؤلء نحو العمل يف اإطار املوؤ�س�سات الدينية الر�سمية.

يف بع�س تفا�سيل هيكلة احلقل الديني، متَّ فتح مموعة من امل�سروعات، ومنها 
تلك اخلا�سة بالإعالم، حيث مَتّيزت ال�سيا�سة الدينية اجلديدة باإطالق »قناة ممد 
ا اإطالق املوقع  ال�ساد�س للقراآن الكرمي«، ومعها »اإذاعة ممد ال�ساد�س«، كما مت اأي�سً
للعلماء،  املحمدية  الرابطة  وموقع  الإ�سالمية،  وال�سوؤون  الأوقاف  لوزارة  الإلكرتوين 
وموقع املجل�س العلمي الأعلى، و»اإحياء« لئحة من املجالت والدوريات التي ت�سدر عن 
بع�س املوؤ�س�سات الر�سمية الدينية، بالإ�سافة اإلى اإطالق مموعة من الربامج ذات 

الطابع الديني يف خمتلف القنوات التلفزيونية املغربية.

–بدوره- جتديًدا، مع  –اأي�سًا- تاأطري وتقنني مال الإفتاء، حيث عرف  مت 
تاأ�سي�س هيئة ُمكلفة بالإفتاء تابعة ملوؤ�س�سة املجل�س العلمي الأعلى، يف �سياق الت�سدي 
واأي�سًا يف  الداخل،  املغاربة يف  الإ�سالميني  الفاعلني  ال�سادرة عن  الفتاوى  لفو�سى 
ومواقع  الدينية  الف�سائيات  من  عديد  يف  ال�سائدة  الفتاوى  لفتنة  الت�سدي  �سياق 

الإنرتنت)19(، ومعها مواقع التوا�سل الجتماعي)20(.

)18( ويف مقدمة هذه العوامل، عقلية الغزو والخرتاق والغنيمة التي ت�ستغل بها احلركات الإ�سالمية، تاأ�سي�سًا على منطق »التقية« )على 
غرار ال�سائد يف التدّين ال�سيعي/ ال�سفوي(، يف �سياق خدمة م�سروع »اأ�سلمة املجتمع والنظام والدولة«.

)19( يجب التذكري -هنا، وبلغة الأرقام- باأن حزب العدالة والتنمية الإ�سالمي/ الإخواين، هو اأول الأحزاب ال�سيا�سية ح�سورًا يف الإنرتنت، 
والأمر ينطبق على باقي الفاعلني الإ�سالميني، وخ�سو�سًا من املح�سوبني على التيار الإخواين؛ واأظهر بحث قامت به »هنا اأم�سرتدام« هيمنة 
حزب »العدالة والتنمية« الإ�سالمي/ الإخواين على باقي الأحزاب ال�سيا�سية يف ف�ساء الإنرتنت، حيث اإن اأرقام الأحزاب متمعة ل ت�سل 

حتى اإلى ن�سبة 20% من وجود اإ�سالميي »العدالة والتنمية« يف العامل الرقمي.
انظر: اأن�س، بن�سريف، الأحزاب املغربية والإنرتنت: العدالة والتنمية ي�ستاأ�سد، موقع »ه�سرب�س«، مقال موؤرخ يف 18 يونيو )حزيران( 2013، 

على الرابط الإلكرتوين التايل:
www.hespress.com/radio-netherlands-worldwide/81980.html

)20( عالقة »اجلهاديني« بو�سائل التوا�سل الجتماعي حتيلنا على عالقة احلركات الإ�سالمية »اجلهادية« مبواقع الإنرتنت يف حقبة ما 
بعد �سدمة اعتداءات نيويورك ووا�سنطن، حيث كان على �سناع القرار يف العامل باأ�سره، انتظار هذا املنعطف الدموي، لكي ياأخذوا بعني 
الأتباع واملر�سحني الفرتا�سيني، ولكن هناك فوارق جوهرية بني  للمواقع الإلكرتونية يف ا�ستقطاب  التوظيف »اجلهادي«  العتبار تبعات 
مواجهة تنظيم »القاعدة« حينها، ومواجهة تنظيم »الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�سام« )داع�س( اليوم، وذلك لعتبارين اثنني على الأقل:

اأنه  اإلى درجة  اأخطر التنظيمات الإرهابية املح�سوبة على ال�ساحة الإ�سالمية،  اأن تنظيم »داع�س« مُيثل -حتى حدود اللحظة-  اأولهما:   -
اأ�سبح �سعبًا على العامة واخلا�سة توقع ظهور تنظيم »جهادي« جديد من فرط تطرف »الداع�سيني«؛

- وثانيهما: اأن تنظيم »داع�س« جاء يف حقبة رقمية تتميز بفورة يف و�سائل التوا�سل الجتماعي ب�سكل يخدم م�سروعه ال�ستقطابي اأكرث 
بكثري من زمن تنظيم »القاعدة« على عهد اأ�سامة بن لدن مثاًل، وهذا اأمر نعاينه ب�سكل وا�سح يف احلالة املغربية، التي تتميز –اأ�ساًل- 
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التكوين  مالت  يف  املراأة  اإ�سراك  هذه،  الهيكلة  اإعادة  مطات  اأهم  ومن 
ف�ساًل  الدينيات،  املر�سدات  لتكوين  عمل  ور�س  بتد�سني  وذلك  الدينيني،  والتاأطري 
عن اختيار املراأة لع�سوية املجل�س العلمي الأعلى، واإدماج ن�ساء اأخريات يف املجال�س 

العلمية املحلية.

ولعل التمّيز املغربي يف تدبري ال�ساأن الديني، من جهة، ويف الت�سدي للظاهرة 
ر�سمية من  بعدة مرا�سالت  املغرب  تو�سل  اأ�سباب  ُيف�ّسر  ثانية،  الإرهابية، من جهة 
دول اإ�سالمية )عربية واأفريقية( خالل الآونة الأخرية )منذ عام 2014( ب�ساأن تكوين 
الأئمة والإفادة من اخلربة املغربية يف عمارة امل�ساجد ومن دورات تكوينية يف مال 
دول  �ست  طلبات  مع  املغربي  التجاوب  على  –هنا-  والإحالة  الديني،  ال�ساأن  تدبري 
عربية واأفريقية )على الأقل، اإلى غاية مطلع 2015( من اأجل دعمها يف اإ�سالح ال�ساأن 
مايل  وهي:  املعتدل،  الو�سطي  املغربي  للتدّين  وفقًا  ووعاظها  اأئمتها  وتكوين  الديني 
امللك  املغربي  العاهل  املوافقة من  ونيجرييا. وجاءت  وتون�س  وليبيا  وغينيا كوناكري 
الديني  ال�ساأن  تدبري  الأول على  وال�ساهر  للموؤمنني،  اأمريًا  ال�ساد�س، ب�سفته  ممد 

باملغرب.

اإعالمية كبرية،  اأن حتظى كلمته مبتابعة  للمغرب  ات ومعطيات خّولت  ُمددِّ
على هام�س اجتماع رفيع امل�ستوى نظمته جلنة مكافحة الإرهاب التابعة ملجل�س الأمن 
يف نيويورك م�ساء 30 �سبتمرب )اأيلول( 2014 حول مو�سوع »مكافحة التحري�س على 
دول  وجتارب  املغرب  مقاربة  والالت�سامح:  التطرف  بدافع  اإرهابية  اأعمال  ارتكاب 
اأفريقية اأخرى«، عندما اأكد وزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية املغربي، اأن »مناه�سة 
امليادين،  بالإ�سالح يف جميع  ال�سيا�سية ودعمها  امل�سروعية  اإر�ساء  تقت�سي  الإرهاب 
مبقا�سد  وواعني  موؤهلني  واأئمة  علماء  من  دينيني  موؤطرين  وجود  ت�ستدعي  كما 
الدين وم�سالح الأمة يف ان�سجام مع �سروط ال�سلم واملعروف«، م�سيفًا اأن »التجربة 
التي  املوؤمنني،  اإمارة  اإلى  بالإ�سافة  اإنه  اإذ  ال�سدد؛  هذا  يف  مثالية  تظل  املغربية 
ت�سمن امل�سروعية الدينية، يوجد املذهب املالكي والعقيدة الأ�سعرية اللذان يقومان 

بح�سور اإ�سالمي حركي كبري يف الإنرتنت –عمومًا- ويف مواقع التوا�سل الجتماعي خ�سو�سًا.
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على العتدال والو�سطية، وخدمة امل�سلحة العامة، اإ�سافة اإلى رعاية البعد الروحي 
مع  التعامل  يف  الأخالقي  اجلانب  على  يركز  والذي  بالت�سوف،  املعروف  لالإ�سالم، 

النا�س ويعبئ الوعي بحرمة الآخر«)21(.

اإحدى  على  اأخرى  جهة  من  حُتيلنا  ال�سويف،  للبعد  املغربي  امل�سوؤول  اإ�سارة 
اأهم اجلبهات التي مُتيز يف املغرب يف �سياق احلرب على »اجلهاديات«، اأي اجلبهة 
اأ�سا�سًا بح�سور نوعي وتاريخي  ال�سوفية، ما دمنا نتحدث عن مال تداويل يتميز 
للتدين التقليدي/ ال�سويف، اإلى درجة و�سف بالد املغرب العربي باأنها »بلد الأولياء« 
مقابل و�سف دول امل�سرق العربي باأنها »بالد الأنبياء«، مبا »ي�سفع« ل�سّناع القرار يف 
املغرب الرهان على الورقة ال�سوفية يف معر�س مابهة اخلطاب الإ�سالمي املت�سدد 
واملتطرف، �سواء كان مُمثاًل يف اأتباع التيارات ال�سلفية املت�سددة )اأو ما ا�سُطلح عليه 
اإعالميًا بـ»ال�سلفية اجلهادية«(، اأو املنتمني واملتعاطفني مع »تنظيم القاعدة يف بالد 
تنظيم  وبالطبع،  -�سابقًا(،  والقتال  للدعوة  ال�سلفية  )اجلماعة  الإ�سالمي«  املغرب 

»داع�س«.

املُحّددات  اأهم  عند  نتوقف  �سوف  معه،  وموازاة  الديني،  د  املُحدِّ عن  هذا 
بع�س  جانب  -اإلى  عربيًا  يتميز  املغربي  الأمنوذج  جعلت  التي  والأمنية  ال�سيا�سية 

التجارب الأخرى- يف الت�سدي للظاهرة الإرهابية.

على  للحرب  واالق��ت��ص��ادي  االجتماعي  د  المحدِّ في 
اإلرهاب بالمغرب

اإل  نتوقع  فال  واجلهل(،  )الأمية  املعنوي  بالفقر  املادي  الفقر  يلتقي  عندما 
والفقر  الجتماعية  اله�سا�سة  على  احلرب  كانت  املغربية،  احلالة  ويف  الظالم، 

املغرب«  يف  »الإ�سالم  موقع  لالإرهاب،  الت�سدي  يف  املغربية  التجربة  من  لالإفادة  مدعو  العامل  التوفيق:  الطاهري  اأيوب،  انظر:   )21(
)www.islammaghribi.com(، 2 اأكتوبر )ت�سرين الأول( 2014، على الرابط املخت�سر التايل: 

http://goo.gl/WfW7mE
انظر اأي�سًا: عبداحلق، بل�سكر، اإر�ساء ال�سرعية ال�سيا�سة والتحكم يف التاأطري والتعاون ال�ستخباراتي ومبادرة التنمية الب�سرية: املخابرات 
الأول(  اأكتوبر )ت�سرين   2 البي�ساء،  الدار  اليوم،  اأخبار  الإرهاب،  املغرب ملحاربة  الإ�سالمية واخلارجية تقدم و�سفة  وال�سوؤون  والأوقاف 

.2014
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املادي)22(، اأحد معامل احلرب على الإرهاب.

يف  الب�سرية«،  للتنمية  الوطنية  »املبادرة  م�سروع  اإطالق  مت  ال�سياق،  هذا  ويف 
خطاب 18 مايو )اأيار( 2005، وعلى الرغم من اأن املبادرة تروم –اأ�سا�سًا- حت�سني 
عي�س املواطنني الذين يعانون الفقر واله�سا�سة، لكنها يف العمق مقاربة لتطويق الآثار 
خ�سبة  اأر�سية  عن  الب�ساط  �سحب  املبادرة  تروم  اآخر،  مبعنى  لالإرهاب.  ال�سلبية 
�سياق احلديث عن  اأي�سًا، يف  ويروم  ب�سكل عام،  الإ�سالمية  تراهن عليها احلركات 
دات التي تغذي التطرف الديني ب�سكل عام. »اجلهاديات«، الت�سدي لأحد اأهم املُحدِّ

د الجتماعي على عديد من املدن و�سواحيها يف املغرب، ونخ�س  ينطبق املُحدِّ
بالذكر مدن �سال التي تعترب »عا�سمة الإ�سالميني« املغاربة، حيث جند اأهم الرموز 

الإخوانية، اإ�سافة اإلى مدن فا�س)23( وتطوان وطنجة)24(.

وحتى منت�سف دي�سمرب )كانون الأول( 2014، �سجل املر�سد الوطني للتنمية 
الب�سرية، خالل  للتنمية  الوطنية  املبادرة  الب�سرية، خالل عر�س قدم حول ح�سيلة 
)2011-2014(، ونتائج تقومي تاأثريات املرحلة الأولى )2005-2010(، اأن املبادرة 
بر�سم  اإجراء  اآلف  و)4(  م�سروع،  و)600(  األفًا  يفوق )18(  ما  اإجناز  »َمكنت من 
الفرتة )2011-2014(، اأفاد منها )4( ماليني �سخ�س، واأ�ساف املتداخل نف�سه اأن 
»القطاعات الرئي�سة، التي �سملتها م�سروعات املبادرة، مثلت يف قطاع ال�سحة بحوايل 

)22( موازاة مع احلرب على »الفقر املعنوي« كما جت�سدت يف م�سروع اإعادة هيكلة احلقل الديني.

)23( »هل حتولت فا�س اإلى م�سنع لتفريخ املتطرفني؟«، عنوان حتقيق �سحفي ن�سرته �سحيفة مغربية، يتوقف عند دللت وتبعات تفكيك 
الأجهزة الأمنية املغربية ل�ِست خاليا اإرهابية يف غ�سون عام 2014.

انظر: ممد، حرودي، هل حتولت فا�س اإلى م�سنع لتفريخ املتطرفني؟، اأخبار اليوم، الدار البي�ساء، عدد 9 �سبتمرب )اأيلول( 2014.

)24( ك�سفت يومية »لراثون« )la razon( الإ�سبانية )مقربة من املوؤ�س�سة الع�سكرية( عن حتول بع�س مدن ال�سمال يف املغرب، وخ�سو�سًا 
مدينتي �سبتة ومليلية املحتلتني، ومعهما بع�س املدن املغربية الأخرى بال�سمال، لقاعدة ن�سطة للحركات الإ�سالمية املتطرفة، وخ�سو�سًا 

منها تنظيم »القاعدة« وجبهة »الن�سرة« وتنظيم »داع�س«.
وركز التقرير على جانب مل ت�سر اإليه تقارير �سابقة، يتعلق مبا و�سعه »اجلهاديون« من اأموال رهن اإ�سارة امل�ستقطبني وامللتحقني بالتنظيم. 
اإذ اإنه على كل عملية ا�ستقطاب يح�سل الو�سيط على مبالغ مهمة ت�سل اإلى )3000( اأورو، فيما يح�سل امل�سافر بعد اأن يتم جتنيده وتهيئة 

ظروف �سفره، على مبالغ ل تقل اأحيانا عن )5000( اأورو، دون احت�ساب التذكرة وم�ساريف اأخرى.
الدار  املغربية،  الأحداث  لداع�س،  ن�سيطة  قاعدة  اإلى  حتولت  املغربي  ال�سمال  ومدن  املحتلتان  ومليلية  �سبتة  العبا�سي،  م�سطفى  انظر: 

البي�ساء، 23 دي�سمرب )كانون الأول( 2014.
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 )3700( يناهز  مبا  والتعليم  �سخ�س،  األف   )340( منها  اأفاد  م�سروعًا،   )1470(
م�سروع،   )1700( بحوايل  لل�سرب  ال�سالح  واملاء  م�ستفيد،  األف  و)869(  م�سروع 
و)510( اآلف م�ستفيد، والكهرباء )480( م�سروعًا و)131( األف م�ستفيد، والطرق 

)1890( م�سروعًا و)510( اآلف م�ستفيد، ف�ساًل عن الأن�سطة املدرة للدخل«)25(.

اإلرهاب  على  للحرب  والسياسي  األمني  الُمحّدد  في 
بالمغرب

فاإننا  احلركي،  الإ�سالمي  للملف  العربية  الأنظمة  تدبري  عن  نتحدث  عندما 
من  الأولى،  بالدرجة  والأمنية  ال�سيا�سية  القرارات  فيه  تختلط  تدبري  عن  نتحدث 
منطلق اأن ملف احلركات الإ�سالمية، منذ تاأ�سي�س جماعة الإخوان امل�سلمني )1928( 
على  واأمنية،  �سيا�سية  �سياقات  نحو  دينية  �سياقات  من  تدريجيًا  حتول  اليوم،  حتى 
تغذية  –فقط-  يروم  يكن  مل  البنا،  ح�سن  عهد  على  اجلماعة،  م�سروع  اأن  اعتبار 
كنا  واإمنا  بامل�سروع،  املعنيني  للم�سلمني )الإ�سالميني(  والرتبوية  الدعوية  اجلاهزية 

-وما زلنا- اأمام م�سروع يروم اأ�سلمة املجتمع والنظام والدولة.

حلركات   )Etatique( الدولتي  التدبري  يف  الأمني  الهاج�س  يح�سر  واأن 
اأولى،  »اجلهادية«  الإ�سالمية  مع احلركات  يكون حا�سرًا  فاأن  ال�سيا�سي«،  »الإ�سالم 
حا�سل،  حت�سيل  باب  ومن  ووا�سنطن،  نيويورك  اعتداءات  منعطف  بعد  وخ�سو�سًا 

ُبعيد اندلع اأحداث »الربيع العربي«.

على  باملغرب،  القرار  �سناع  تدبري  يف  حا�سرًا  -اإذن-  الأمني  الهاج�س  كان 
اعتداءات  ُبعيد  ن�سبي  ب�سكل  ذلك  ات�سح  الإرهابية:  الظاهرة  مع  التفاعل  هام�س 
نيويورك ووا�سنطن، وات�سح ب�سكل جّلي مبا�سرة بعد �سدمة اعتداءات الدار البي�ساء 

الإرهابية.

التعليم  على  الرتكيز  اإلى  يدعو  الوطني  املر�سد   :)2014-2011( الب�سرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  ح�سيلة  اأنوزل،  ليلى،  انظر:   )25(
وال�سحة والأن�سطة املدرة للدخل. يومية ال�سحراء املغربية، الدار البي�ساء، عدد 10 دي�سمرب )كانون الأول( 2014.
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اأ- املُحّدد الأمني

د، وكما كان متوقعًا مبا�سرة بعد �سدمة اعتداءات  يف ال�سق الأمني لهذا املُحدِّ
يف  وا�سعة  اعتقالت  حملة  الأمنية  الأجهزة  �سنت  الذكر،  �سالفة  البي�ساء  الدار 
�سفوف التيار الإ�سالمي احلركي، وحتديدًا يف ال�سفوف ال�سلفية، بل اإن الأمر امتد 
الإ�سالمي  الوجود  �سيطنة  يف  والإعالميني  ال�سيا�سيني  الفاعلني  بع�س  انخراط  اإلى 
الإخواين، من خالل اتهام حزب »العدالة والتنمية« الإ�سالمي بـ»امل�سوؤولية املعنوية« 

عن اعتداءات الدار البي�ساء، كما طالبت الأ�سوات نف�سها بَحلِّ احلزب.

انتهت احلملة ببع�س الت�سييق على احلزب الإ�سالمي، وا�ستمرت مع الت�سييق 
على التيار ال�سلفي، وفتح اأبواب ال�سجون ملئات من املعتقلني، يف اإطار مقاربة اأمنية 
املنابر  اإلى درجة و�سف  الإ�سالمي احلركي،  التيار  ب�سدة من طرف  للنقد  تعر�ست 

الإعالمية للتيار هذه املقاربة باأنها ذات منحى »اأمني ا�ستئ�سايل«.

ات�سَح لحقًا، اأن املقاربة الأمنية للظاهرة الإرهابية يف املغرب، كانت فاعلة يف 
الت�سدي للخطر الإرهابي -كما تبني مثاًل- خالل ال�سنني الأخرية، من خالل تفكيك 
تاأكد  املقابل،  يف  ولكن  »اجلهادي«،  املنحى  ذات  الإ�سالمية،  اخلاليا  من  الع�سرات 
-اأي�سًا- اأن املقاربة خلفت ما ُي�سطلح عليه بـ»الأ�سرار اجلانبية«، على غرار الأ�سرار 

اجلانبية التي ُيخلفها ا�ستعمال الدواء لل�سفاء من املر�س.

للمقاربة  اجلانبية«  »الأ�سرار  اأن احلديث عن  العتبار  بعني  اأخذًا  هذا  نقول 
الأمنية ال�سارمة تاأكد ر�سميًا من خالل اإقرار �سادر عن اأعلى هرم �سيا�سي، والإحالة 
ليومية  به  اأدلى  حوار  يف  ال�ساد�س  ممد  امللك  املغربي  للعاهل  �سهري  ت�سريح  على 
اإ�سبانية، عندما اأ�سار اإلى اأن العتقالت التي طالت التيار ال�سلفي باملغرب، �سهدت 
خيار  مراجعة  عن  ر�سمي  لإعالن  ال�سهري  احلوار  هذا  وُيوؤرخ  النتهاكات)26(،  بع�س 

املقاربة الأمنية يف التعامل مع املعتقلني ال�سلفيني.

)26( حوار اأدلى به امللك ممد ال�ساد�س ليومية »اإل باي�س« )elpais( الإ�سبانية )16 يناير/ كانون الثاين 2005(، اأكد خالله حدوث 
انتهاكات حقوقية يف حقبة ما بعد اعتداءات الدار البي�ساء.
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مراجعة  لزامًا  كان  الإرهابية،  الظاهرة  مع  القرار  �سناع  تفاعل  �سياق  يف 
مواقف  تطرف  اأن  عمليًا،  تاأكد  للظاهرة، حيث  الت�سدي  الأمنية يف  املقاربة  معامل 
بهذه  ُمرتبط  الإرهاب)27(،  ملفات  املتابعني يف  الإ�سالميني، من  املعتقلني  عديد من 
يف  »داع�س«  اأ�سهم  ارتفاع  اأ�سباب  هنا  ومن  الأمنية،  للمقاربة  اجلانبية«  »الأعرا�س 
اأو�ساط املعتقلني الإ�سالميني يف املغرب، وهنا –اأي�سًا- دللة اأن ُي�سبح املغرب ثالث 

ر لالإرهابيني اإلى �سوريا والعراق)28(. دِّ ُم�سَ

�سد  املغربية  الدولة  تقودها  التي  ال�ستباقية«  »احلرب  مقت�سى  �سياق  يف 
احلركات الإ�سالمية »اجلهادية«، وهي احلرب التي اأفرزت تفكيك عديد من اخلاليا، 
ل بد من ا�ستح�سار اأدوار التفاقيات الأمنية التي وقعها املغرب مع عديد من الدول 
العربية والغربية خالل الآونة الأخرية )2014-2015(، ونخ�س بالذكر التفاقيات 
الأمنية التي متت بني املغرب والإمارات العربية املتحدة من جهة، يف غ�سون نهاية 
املغرب وفرن�سا  الأمنية بني  التفاقات  الأول( 2014)29(، ثم حتيني  اأكتوبر )ت�سرين 
يف غ�سون مطلع فرباير )�سباط( 2015، ونتحدث عن حتيني العالقات بني البلدين، 
بُحكم اأن توقيف تلك التفاقات الأمنية، �سوف تتح�سر عليه كثريًا باري�س، كما تاأكد 
عمليًا، وباعرتاف عديد من امل�سوؤولني الفرن�سيني اأنف�سهم)30(، مبا�سرة بعد اأحداث 

اأن ك�سف يوم الثالثاء 15 يوليو )متوز( 2014، يف ح�سة الأ�سئلة ال�سفوية باملجل�س  )27( �سبق ملحمد ح�ساد )وزير الداخلية املغربي( 
النيابي عن اأن »هناك مغاربة ي�سغلون منا�سب مهمة يف )داع�س(، كوزارة الداخلية، واملالية والعدل، وم�سوؤول عن جهة«، م�سيفًا اأن »عدد 
اجلهاديني املغاربة الذي ين�سطون يف تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق بلغ )2622( �سخ�سًا بينهم اأربعة عينوا كاأمراء«، وهو رقم اأكرب 
بكثري من الرقم الذي اأورده وزير العدل واحلريات، م�سطفى الرميد، الذي اعترب اأن حوايل )1212( مغربيًا التحقوا مبع�سكرات »داع�س«، 

الأحداث املغربية، الدار البي�ساء، عدد 19 دي�سمرب )كانون الأول( 2014.

)28( انظر يف هذا ال�سدد بالتف�سيل: بايو�سف عبدالغني، املغرب ثالث م�سدر لالإرهابيني اإلى �سوريا والعراق، الأحداث املغربية، الدار 
البي�ساء، عدد 11 فرباير )�سباط( 2015.

انظر اأي�سًا: 
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

)29( انظر يف هذا ال�سدد: ممد اليوبي، اتفاقيات ع�سكرية بني املغرب والإمارات وبقية دول اخلليج العربي )امللف ال�سيا�سي(، الأخبار، 
الدار البي�ساء، عدد 3 نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2014.

)30( مل 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، 
اإلى درجة اعتبار غياب هذا التن�سيق خالل عام 2014 )لعتبارات اأمنية و�سيا�سية اأ�سا�سًا( يقف )�سمن عوامل اأخرى( وراء اعتداءات 

»�ساريل اإيبدو«.
الرئي�س  الفرن�سية، �سبت يف هذا الجتاه:  ال�ساحة  وازنة يف  �سيا�سية  قيادات  ن�ستح�سر -على اخل�سو�س- ت�سريحات  ونحن  نقول هذا 
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»�ساريل اإيبدو«)31(.

ب- املُحّدد ال�سيا�سي

د ال�سيا�سي يف الت�سدي للظاهرة الإرهابية؛  ُمهم جدًا التوقف عند دور املُحدِّ
من خالل الأمنوذج املغربي، لأن مع الأمنوذج املغربي بالذات، مل يتوقف الأمر فقط 
على الت�سدي لالإرهاب والعنف والتطرف، واإمنا ات�سحت تبعاته –اأي�سًا- من خالل 

تفاعل ال�سارع املغربي مع اأحداث »احلراك العربي« الذي اندلع منذ مطلع 2011.

اأن مرجعية موؤ�س�سة »اإمارة املوؤمنني« ومعها املوؤ�س�سة امللكية املتجذرة  �سحيح 
يف املجال التداويل املغربي، ت�ساعدنا على قراءة غياب �سعار »ال�سعب يريد اإ�سقاط 
على  حتيلنا  ال�سعار،  هذا  غياب  ُتف�سر  التي  الأ�سباب  باقي  �سمن  ولكن  النظام«، 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  الإ�سالحات  من  �سل�سلة  خالل  من  ال�سيا�سي،  املُحّدد  هذا 
اأحداث  اندلع  قبل  ال�ساد�س  ممد  امللك  املغربي  العاهل  با�سرها  التي  واحلقوقية 
»الربيع العربي«، ولعل اأهم هذه امل�ساريع: »مدونة الأ�سرة«، م�سروع »هيئة الإن�ساف 
وتاأ�سي�س  املغربية،  الهوية  يف  اأ�سا�سي  كمكون  بالأمازيغية  العرتاف  وامل�ساحلة«، 

»املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية«، وغريها من امل�سروعات.

الراحل  امللك  عن  �سدرت  ا�ستباقية  اإ�سالحية  خطوة  ا�ستح�سار  من  بد  ول 
»الحتاد  )حزب  املعار�سة  قوى  اأهم  اإدماج  على  اأ�سرف  الذي  الثاين،  احل�سن 
ال�سرتاكي للقوات ال�سعبية«( يف حكومة »التناوب التوافقي«، من اأجل تفادي تبعات 
»ال�سكتة القلبية« التي و�سف بها الو�سع القت�سادي يف املغرب، قبيل وفاته يف يوليو 
)متوز( 1999، وما دمنا نتحدث يف امللف الإ�سالمي احلركي، يجب التذكري -كذلك- 

ال�سابق: نيكول �ساركوزي، وزير الداخلية ال�سابق على عهد نيكول �ساركوزي: كلود غريان، واأخريًا، وزير الداخلية على عهد الرئي�س فران�سوا 
مرتان: �سارل با�سكوا.

انظر الرابط التايل:
www.medias24.com/NATION/POLITIQUE/151911-La-droite-francaise-demande-une-cooperation-securitaire-
avec-le-Maroc.html

)31( اعتداءات »�ساريل اإيبدو« وقعت يف العا�سمة الفرن�سية باري�س، يف 7 يناير )كانون الثاين( 2015، وخلفت �سقوط اإحدى ع�سرة �سحية.
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و�سمحوا  ال�سيا�سي،  العمل  وازنًا يف  اإ�سالميًا حركيًا  تيارًا  اأدموا  القرار  باأن �سناع 
اأحداث  تاأتي  اأن  التاريخ«،  ال�سيا�سية«، و�ساء »مكر  »اللعبة  بالتدرب على مقت�سى  له 
بالذات، احتالل  الإخواين  التيار  لتخول هذا  العربي« )الفو�سى اخلالقة(،  »الربيع 
الأحداث،  هذه  اندلع  بعيد  جرت  التي  الت�سريعية  النتخابات  اأول  يف  الأولى  الرتبة 

وقيادة حكومة »الربيع العربي«.

ي�سم  جزء  اأي  احلركي،  الإ�سالمي  الف�سيل  من  جزء  عن  –هنا-  نتحدث 
التحالف الإ�سرتاتيجي بني حركة »التوحيد والإ�سالح« الإخوانية)32( وحزب »العدالة 
والتنمية«، موازاة مع ف�سيل اآخر، ل يقل اأهمية، بل ُيعترب اأهم ف�سيل اإ�سالمي حركي 
حاليًا، حتى اإنه غري معرتف به ر�سميًا، ولكنه على الأقل، وبخالف التيار ال�سابق)33(، 

ل يرتبط تنظيميًا ومذهبيًا و�سيا�سيًا بتنظيمات اإ�سالمية حركية يف اخلارج.

احلديث عن جماعة »العدل والإح�سان«، التي اأ�سهمت ب�سكل اأو باآخر يف عدم 
ذلك  وبيان  الإ�سالميني،  الفاعلني  لدى  والإرهاب  والعنف  التطرف  من�سوب  ارتفاع 

كالتايل:

حركة  باعتبارها  والإح�سان«  »العدل  بجماعة  مرتبطة  مُميزات  ثالث  ثمة 
اإ�سالمية مغربية خال�سة، وجعلتها متميزة عن باقي احلركات الإ�سالمية، ب�سرف 
ومن  املوؤمنني،  اإمارة  وموؤ�س�سة  امللكية  املوؤ�س�سة  من  موقفها  عن  –بالطبع-  النظر 
طبيعة الإ�سالح وب�سرف النظر ـخ�سو�سًاـ عن ماآل اجلماعة يف حقبة ما بعد رحيل 

�سيخها املوؤ�س�س واملر�سد ال�سابق: ال�سيخ عبدال�سالم يا�سني:

1- تطليقها خليار العمل ال�سري.

2- نبذها العنف.

)32( من املهم التذكري باأن الفقيه املعترب واملرجعي لدى احلركة، هو رئي�سها ال�سابق: اأحمد الري�سوين، وهو -اأي�سًا- نائب ما ُي�سطلح عليه 
بـ»الحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني«، وهو موؤ�س�سة تابعة للتنظيم الدويل جلماعة الإخوان امل�سلمني.

)33( اأي حركة »التوحيد والإ�سالح« وحزب »العدالة والتنمية«.
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اإ�سالمية حركية يف اخلارج )�سواء كانت �سلفية  3- فك ارتباطها بتنظيمات 
اأم اإخوانية(.

الأ�سول  يف  عابر،  ب�سكل  نختزله،  قد  كبري،  �سوؤال  هذا  ذلك؟  ح�سل  كيف 
ُم�سّطر  وبالتايل  موؤ�س�سها،  اأنه  بحكم  اجلماعة،  ملر�سد  العملية  واملمار�سة  الفكرية 
اأدائها امليداين، مّر عرب التجربة ال�سوفية)34(، عندما كان مريدًا يف اإحدى الطرق 

ال�سوفية)35(.

مرور ال�سيخ عبدال�سالم يا�سني عرب التجربة ال�سوفية، يقف -ب�سكل اأو باآخر- 
وراء رف�سه املطلق تبني العنف، بله ممار�سة العمل ال�سري، ومن هنا -اأي�سًا- تبعات 
رف�سه الرتهان اإلى تنظيمات اإ�سالمية حركية يف اخلارج، من قبيل »التنظيم الدويل 
جماعة  من  اأع�ساء  يغيب  اأن  اإذن-  -بالنتيجة،  �سدفة  ولي�س  امل�سلمني«،  لالإخوان 

»العدل والإح�سان« عن لقاءات هذا التنظيم)36( التي عقدت خالل ال�سنني الأخرية.

الإخواين،  �سقها  الإ�سالمية احلركية يف  الف�سائل  اأهم  اأداء  تركنا جانبًا  اإذا 
»العلمي«  فرعيه  يف  ال�سلفي،  الف�سيل  يف  اخل�سو�س-  -على  ُم�سد  الباقي،  فاإن 
و»اجلهادي«، حيث تبنت الدولة خيار املهادنة مع الأول )العلمي(، واملواقف ال�سيا�سية 

ال�سارمة مع الثاين )اجلهادي(، كما �سلف الذكر يف املحور الأول من الدرا�سة.

التي  املُحّددات  اأنه ت�سافرت مموعة من  الدرا�سة،  الكالم يف هذه  وحا�سل 
جعلت التجربة املغربية يف الت�سدي لالإرهاب، متميزة، دون اأن يحول هذا املعطى، 
والإقليمية  املحلية  الأعطاب  من  مموعة  ثقل  من  والتحذير  التذكري  اأهمية  دون 

اأن  جّلي  ب�سكل  نالحظ  اأن  اأمنوذجًا(، ميكن  اجلهادية  )ال�سلفية  اجلهادية«  »الإ�سالمية  الظاهرة  مع  النقدي  التفاعل  معر�س  )34( يف 
»ال�سويف ل ُيفجر نف�سه«، وهذه قاعدة �سعب نفيها، لي�س يف مالنا التداويل الإ�سالمي وح�سب، ولكن يف باقي املجالت التداولية ب�سكل 

عام، لأنها مرتبطة باملمار�سة ال�سوفية من الِقدم.

الطرق  باقي  غرار  وعلى  املغربية،  ال�ساحة  يف  ال�سوفية  الطرق  اأهم  اإحدى  وتعترب  البود�سي�سية،  القادرية  بالطريقة  الأمر  يتعلق   )35(
ال�سوفية، تتعر�س الطريقة لل�سيطنة من طرف ُممل الفاعلني الإ�سالميني، من منطلق اأنهم ينهلون من مرجعية �سلفية.

)36( نخ�س بالذكر لقاء لهور بباك�ستان يومي 25 و26 �سبتمرب )اأيلول( 2013، ولقاء اإ�سطنبول الرتكية، يوم 10 يوليو )متوز( 2013 حتى 
17 منه، يف �سياق التفاعل مع اأحداث م�سر واإ�سقاط الرئي�س امل�سري ال�سابق حممد مر�سي.
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اإطالة  باآخر- يف  اأو  التميز، وبالتايل، ت�سهم -ب�سكل  اإعاقة هذا  التي تروم  والدولية 
من  عري�سة  لئحة  يف  �سادم  ب�سكل  –اليوم-  واملُج�سدة  الإرهابية،  الظاهرة  عمر 

»اجلهاديات«، ويف مقدمتها تنظيم »القاعدة« وتنظيم »داع�س«.


