درا�سة من كتاب

عودة الصوفية
إلى الحياة
السياسية في
الجزائر
أمل بوبكير

( )

تنبأت ال��ت��ح��ل��ي�لات املختلفة للم�شهد
ال�سيا�سي يف اجل��زائ��ر ،يف مطلع ال��ق��رن ال��واح��د
والع�شرين ،بانت�صارات �ساحقة للأحزاب الإ�سالمية،
ف��ق��د ���ش��ه��دت ال��ب�لاد خ�ل�ال ف�ت�رة الع�شر �سنوات
املا�ضية م�شاركة الإ�سالميني ب�شكل كامل يف العملية
ال�سيا�سية .ومع ذلك مل ت�ستطع الأحزاب الإ�سالمية
اخلروج عن �إطار �إ�سرتاتيجية النخبة احلاكمة مبا
تت�ضمنه من عوامل م�ضادة ،وقامت بتحييد معار�ضتها
من خالل التعددية غري املحفوفة باملخاطر .وي�شهد
ال��وق��ت احل��ايل تعزيزا لتلك الإ�سرتاتيجية عن
طريق رعاية ال��دول��ة للجماعات الإ�سالمية مثل
ال�صوفية التي تدعو �إىل �إ�سرتاتيجيات ال تتعار�ض
مع ما تراه النخبة احلاكمة.

( ) باحثة واكادميية جزائرية مبركز كارنيجي للدرا�سات.
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منذ القرن الع�شرين ،ويغلب الطابع ال�سيا�سي على املجموعات ال�صوفية
اجلزائرية (والتي يطلق عليها «الطرق» ،ومفردها طريقة) ،وخا�صة �أثناء احلرب �ضد
القوى اال�ستعمارية ،يف ظل مطالبتها بامل�شاركة ب�صورة غري مبا�شرة يف احلياة ال�سيا�سية.
وحتى يومنا هذا ،ف�إنهم ال يقدمون �أنف�سهم ب�صفة املناف�س بل ب�صفة النا�صح للنخبة
احلاكمة فح�سب .وبالن�سبة لأتباع الطريقة ،ف�إن الزاوية (وهي املقر الرئي�سي للطريقة((()
تركز على التنمية الذاتية �أكرث من امل�شاركة الأيديولوجية .ويف �سياق ت�شويه �سيا�سات
الأحزاب على نطاق وا�سع ،جتد �أن �أ�صحاب هذه الر�ؤية ال�سيا�سية �أو بالأحرى تلك التي ال
متيل لالنخراط يف ال�سيا�سة تف�ضل عدم ظهور ال�صوفية يف الأو�ساط املجتمعية وامل�شاركة
يف احلياة ال�سيا�سية.
وبعد التعر�ض للتهمي�ش ،لفرتات طويلة منذ �ستينيات القرن الع�شرين ،من قبل قادة
مرحلة ما بعد اال�ستقالل وحماوالت القمع على يد الإ�سالميني يف الت�سعينيات(((� ،أ�صبحت
ال�صوفية الآن تلبي حاجة كل من احلكام واملواطنني �إلى خلق قنوات جديدة لالنخراط يف
احلياة ال�سيا�سية وتعبئة الإمكانيات وتك�شف عودة الطرق ال�صوفية الغطاء عن العديد من
التغريات الأ�سا�سية التي طر�أت على اجلزائر خالل فرتة الع�شر �سنوات املا�ضية.
((( ي�ستخدم م�صطلح «الزاوية» كمرادف ملقرات الطرق الدينية ال�صوفية التي يتم �إن�شا�ؤها حول مقام ويل من الأولياء .ويتم ن�سبة
الطريقة �إلى م�ؤ�س�سها؛ فعلى �سبيل املثال ،ف�إن الطريقة املتبعة لتعاليم �شخ�ص يدعى «التيجاين» ت�سمى الطريقة التيجانية ،وهكذا .ويتم
�إقامة الزوايا غالبا حيث دُفن الويل ،وت�صري مق�صدا للزيارة من قبل املريدين.ففي حال قام حوايل  %20فقط من اجلزائريني واملغاربة
بزيارة الزوايا من �أجل ممار�سة �أن�شطتهم الدينية �أو االجتماعية �أو التعليمية املختلفة ،ف�إن هذه الزوايا ميكنها �أن توحد قرى كاملة �أثناء
االحتفاالت الثقافية �أو الدينية مثل االحتفال مبولد النبي �أو �أن تهدئ من حدة اخلالفات الداخلية .والكثري من الزوايا لديه ثروات كبرية
نتيجة لل�صدقات التي تتقبلها (�سواء الزكاة املفرو�ضة �أو ال�صدقات املندوب �إليها) والتي ُيفرت�ض من هذه الزوايا �أن تقوم ب�إعادة توزيعها
على الفقراء .يطلق على �أتباع ال�صوفية «املريدين» (ومفردها «مريد� ،إال �أن اال�ستخدام ال�شائع يف املغرب هو «فقري» و»فقراء»).
وتركز �صوفية الطرق على ال�شعائر الروحية مثل «ذكر الأ�سماء الإلهية» و»احل�ضرة» (ويطلق عليها يف املغرب «عمارة») – «التو�سل ب�أ�سماء
اهلل» و «الذكر الإيقاعي»  -حتت قيادة زعيم الطريقة (ال�شيخ ،وجمعها «�شيوخ») ،وممثله (ويطلق عليه «مر�شد» �أو «مقدم») ،وكذلك
ال�سماع (وهي الأغاين الدينية) .ومن معتقدات ال�صوفية �أي�ضا الإميان بالر�ؤى والكرامة وال�سر واخللوة .يذهب النا�س �إلى الزوايا من �أجل
حت�صيل الربكة من الأولياء الذين ي�س�ألونهم �أن يتو�سطوا بينهم وبني اهلل .ودائما ما يتم �إنكار ذلك الت�أكيد امل�ستمر على قد�سية مقامات
الأولياء وعقيدة ال�سر من قبل جمعية علماء امل�سلمني وغريهم من اجلماعات الإ�سالمية التي ت�صف هذه املمار�سات ب�أنها ممار�سات
�شركية .ومع �أن الكثريين من املغاربة ال يعتربون �أنف�سهم �صوفية� ،إال �أن ال�صوفية تبقى مهمة يف جانب التكوين الثقايف للبالد .و ُيعترب ورثة
الويل من طبقة �أعلى من غريهم (املرابطني �أو ال�شرفاء) حيث �أنهم ي�صلون ب�سل�سلة �أن�سابهم �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�إن تعدد جن�سيات الطرق ال�صوفية املوجودة باملغرب (حيث ترجع �أ�صول بع�ضها �إلى العامل العربي ككل� ،أو �إلى �إفريقيا ال�سوداء� ،أو ال�صني
�أو تركيا �أو �إيران و�أوروبا) ،ي�ضيف �إليها املزيد من القوة والنفوذ .وت�شمل الطرق الرئي�سية يف بالد املغرب اجلازولية والعي�ساوية وال�شرقاوية
والوزانية والدرقاوية والتيجانية والقادرية البود�شي�شية .ولأهميتها ف�إنها تقع يف املناطق احليوية التجارية مثل بركان وفا�س� .أما يف اجلزائر
فت�شمل �أهم الطرق ال�صوفية الرحمانية والقادرية ال�شاذلية وال�سنو�سية والتيجانية والهربية والعي�ساوية والعلوية والدرقاوية.
((( �شانفي �أحمد� ،إحياء ال�صوفية الإ�سالمية ،تراث العلوم االجتماعية الدينية ،العدد .)2006( 135
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�أوال� :أدى �إعادة هيكلة احتكار الدولة للم�شهد ال�سيا�سي ،وتفردها به وباملجتمع
املدين من خالل �شبكات جديدة  -وبعد فرتة من احلكم االنتقايل وتقلي�ص الرئي�س
بوتفليقة للدور اجلماهريي الذي كان يلعبه اجلي�ش � -إلى حتويل وتغيري قواعد امل�شاركة
ال�سيا�سية ب�شكل جذري .حيث �أ�صبحت املناف�سة ال�سيا�سية احلقيقية غري م�سموح بها مع
الإبقاء على التعددية ال�شكلية ،ولذا مل يعد للفئات القدمية التي متثل املعار�ضة مقابل
العنا�صر املوالية للدولة �أي �صلة باحلياة ال�سيا�سية يف الواقع.
و�أ�صبح علينا  -بدال من ذلك� -أن ندرك ب�شكل �أف�ضل املنافع التي تعود على
الأفراد نتيجة لتعزيزهم لأوا�صر ال�صلة مع النخبة احلاكمة؛ بينما يرون �أنف�سهم فوق
�سيا�سات الأحزاب ،ويف حالة ال�صوفية ،جند �أن هذا ي�أتي يف �سياق تعزيز التناول املقبول
للتغري االجتماعي والإ�صالح الديني مبا ال يهدد هيكلة الدولة والتي جعلت ال�صوفية تبدو
وك�أنها �شريك ذو امتياز للنخبة ال�سيا�سية .بالإ�ضافة �إلى �أن جتنب املناف�سة مع القوى
امل�ؤ�س�سية يف الدولة والرتكيز على كرامات الأولياء والأ�ساطري التي تن�سج حولهم يعطي
قادة ال�صوفية م�صداقية ميكنهم ا�ستغاللها عندما ُيطلب منهم تعبئة الأ�صوات من �أجل
دعم انتخابي معني ،وعادة ما يكون عن طريق تقدمي امل�شورة حول االختيارات ال�سيا�سية
لأتباعهم ،عالوة على �أن الأتباع قد يف�ضلون اختيار الزاوية التي ينتمون �إليها باعتبار
�أنها و�سيط اجتماعي من �أجل ت�أمني �إعادة التوزيع من قبل الدولة �أكرث من كونها �أحزابا
�سيا�سية متحدة مع النخبة احلاكمة.
ثانيا :ظهور ال�صوفية مرة �أخرى على ال�ساحة يو�ضح كيف قامت الأنظمة
بتوحيد قيادتها ال�سيا�سية ،عن طريق �إعادة ال�سيطرة على املجال الديني ،فقد عانت تلك
الأنظمة من جراء الهجمات الإرهابية امل�ستمرة يف اجلزائر ،ومن حماوالت الإ�سالميني
لل�سيطرة على جمريات الأمور.قام الرئي�س بوتفليقة ب�إعادة ال�صوفية �إلى الوجود مرة
�أخرى كنموذج وطني و�شعبي للإ�سالم الذي يدافع عن الهوية اجلزائرية �ضد التهديدات
اخلارجية ،ويف املقابل �أقرت الأنظمة ال�صوفية ب�أن تلك الأنظمة هي اجلهة ال�شرعية
الوحيدة التي متلك حق تنظيم احلياة الدينية وال�سيا�سية يف البالد� .أطلقت ال�صوفية على
القيادة ال�سيا�سية ملحمد ال�ساد�س عبارة (�أمري امل�ؤمنني) ،و�صفت الرئي�س بوتفليقة ب�أنه
من جلب ال�سالم مرة �أخرى وح َّد من مظاهر التطرف الديني ،ويف ذلك حماولة لإ�ضفاء
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ال�صبغة ال�شرعية على ال�سلطة ال�سيا�سية احل�صرية لتلك القيادات.
كما �أن دعم ال�صوفية على امل�ستوى الوطني ي�ساعد �أي�ضا على �إظهار الدولة
ك�شريك مهم يف دوائر ال�سيا�سة اخلارجية التي تدعو �إلى م�ساندة القوى الدينية املعتدلة
واملوالية للغرب والتي ميكنها تهدئة النزاعات الثائرة يف املجتمع املدين جنوبي البالد.
�إذا كانت جميع �أنظمة ال�صوفية قد ا�ستعادت اهتمام الدولة وال�شعب بها مرة
�أخرى خالل فرتة الع�شر �سنوات املا�ضية ،ف�إنها مل تتمتع بنف�س القدر من ال�صالحيات
فيما يخ�ص الو�صول �إلى النخبة احلاكمة وم�ؤ�س�سات الدولة وو�سائل الإعالم اجلماهريية
واجلامعات والقطاع اخلا�ص والأماكن العامة .جدير بالذكر �أن �أكرث الطرق ال�صوفية
متتعا بال�صالحيات الطريقة العلوية ،والطريقة التيجانية ،واجلمعية الوطنية للزوايا،
واالحتاد الوطني للزوايا اجلزائرية حيث تعمل تلك الطرق والهيئات ال�صوفية على بيان
الإ�سالم احلقيقي الذي يجب �أن يعمم داخل اجلزائر ،وتطمح يف �أن يكون بديال عن
جمعية العلماء ،مع موا�صلة الإنكار على ال�سلفية الوهابية وو�صفها بالتهديد اخلارجي،
ونقد التجربة االنتخابية الإ�سالمية والبحث عن عوامل تعبئة بديلة تقوم على �أ�سا�س
كرامات الأولياء واملمار�سات الروحية �أكرث منها على بناء الأحزاب.
وبخالف احلديث املعتاد عن طبيعة ال�صوفية التي ال متيل �إلى ال�سيا�سة ،يجب
علينا �أن نعي و�أن نحلل الأ�سلوب الذي انتهجته الطرق والزوايا ال�صوفية لتعزيز عالقتها
مع النخبة احلاكمة للبالد جيدا لكي نتمكن من فهم كيفية تنفيذ خمطط املحو التدريجي
للمناف�سة ال�سيا�سية و�إحالل الربائنية ال�سيا�سية حملها كو�سيط بني املجتمع املدين
وال�سلطة يف ظل وجود حمدود للتعددية.
الزوايا الجزائرية في مواجهة الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ

بد�أت احلركات ال�صوفية يف الظهور مرة �أخرى باجلزائر كقنوات هامة للتعبئة،
فقد �شاركت ب�شكل كبري يف تعزيز �سيا�سات الرئي�س ،وخا�صة تلك املتعلقة بالتوافق الوطني
والتي كانت تهدف �إلى ت�سوية النزاع الذي حدث بني القوى الإ�سالمية وبني اجلي�ش يف
ت�سعينيات القرن الع�شرين .يتطلب حتديد ما �إذا كان الفرد ينتمي �إلى ال�صوفية النظر
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�إلى م�ستويات م�شاركة ذلك الفرد مع الزاوية ،وهي تختلف اختالفا كبريا ومن ثم ي�صعب
�إ�صدار تقديرات دقيقة بهذا ال�صدد حيث يرى البع�ض �أن عدد ال�صوفية يف اجلزائر
يرتاوح بني � 1.5إلى  4ماليني �شخ�ص من �أ�صل  35مليون ن�سمة((( وهو عدد �سكان البالد.
الأمر الأكرث �أهمية هو تزايد البحث عن االعرتاف الر�سمي بني الزوايا ب�شكل
هائل منذ بدايات القرن الواحد والع�شرين ،حيث بلغت ع�ضوية اجلمعية الوطنية للزوايا
 890زاوية و 35طريقة يف  ،(((2005بينما بلغت ع�ضوية االحتاد الوطني للزوايا اجلزائرية
 380زاوية وطريقة ،منها �أقوى الطرق املوجودة على ال�ساحة �أال وهي الطريقة العلوية يف
.((( 2008
�أثناء فرتة اال�ستعمار الفرن�سي ،خ�ضع قادة الزوايا لرقابة �صارمة من قبل قوات
اال�ستعمار .بينما كانت الأغلبية حتارب الإدارة اال�ستعمارية((( ،كان هناك البع�ض يتعاون
معها يف مقابل بع�ض االمتيازات .وبعد ا�ستقالل البالد يف العام  ،1962اعتربت الزوايا
بقايا لال�ستعمار وال متثل �أكرث من م�ؤ�س�سات رجعية حتول دون حتقيق التطور ال�سيا�سي
واالقت�صادي بالبالد((( .لدرجة �أن بع�ض الزوايا مت �إحراقها وتدمريها بالكامل وم�صادرة
�أ�صولها .كما مت م�صادرة �أموال �شيوخ ال�صوفية وو�ضعوا حتت الإقامة اجلربية ،ومنهم
ال�شيخ املهدي �شيخ الطريقة العلوية والذي مت نفيه من موطنه �إلى امل�ستغامن (يف اجلهة
الغربية للجزائر) من قبل الرئي�س بومدين �سنة .1970
بالإ�ضافة �إلى االتهام باخليانة املذكورة �أعاله ،كانت عملية تهمي�ش الزوايا
جز ًء من عملية �أكرب يقوم بها حزب جبهة التحرير الوطني؛ ذلك احلزب الذي تفرد
مبقاليد ال�سلطة منذ �سنة  ،1962والذي مل ي�سمح ب�أي مناف�سة يف تعبئة املجتمع املدين
الريفي .وقد كانت الق�ضية الرئي�سية وال�شغل ال�شاغل للرئي�س بومدين يف ذلك الوقت
((( جورج جوف ،اقتبا�س بوا�سطة المني �شيكي ،اجلزائر ترعى ال�صوفية لتحارب التطرف ،رويرتز اململكة املتحدة يف  8يوليو .2009
((( بايا جا�سمي ،ال�شبكات يف اجلزائر ،لو اك�سربي�س  28فرباير .2005
((( اخلرب  13من مار�س .2008
((( �إي .نيفو «الإخوان امل�سلمون يف اجلزائر ،باري�س .طبعة غويو ،دار  Kingللطباعة والن�شر .1845
((( لودميال هاني�ش ،رف�ض ال�صوفية كحاجز �أمام العقل – م�ساهمة يف تو�سع التوجهات الإ�صالحية اجلزائرية 1939-1925
� The Maghreb Reviewأو «نظرة على بالد املغرب» ،املجلد .6-102 :)1986( 6-5 ،11
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هي الثورة الزراعية ،والتي كانت م�ض ّمنة يف ممار�سات الزوايا� .إال �أن تلك املمار�سات
التي كانت ُتع َني بك�سر �أي حركة �سيا�سية تطل بر�أ�سها (مثل احلركة الوطنية اجلزائرية،
والرببري�ست ،واملنظمات ال�شيوعية �أو �أي من امل�ؤ�س�سات ذات الطابع الديني �أو ال�سيا�سي)
�أخذت يف االنتهاء منذ اندالع �أحداث ال�شغب والعنف يف  1988والتي �أجربت جبهة التحرير
الوطني على �أن ت�سمح بنظام التعدد احلزبي .و�شجع نظام التعدد احلزبي هذا على �إن�شاء
�أحزاب �إ�سالمية جديدة والت�صريح بتلك الأحزاب ومنها اجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ والتي
انطلقت يف  1989وقد قدر عدد الأ�صوات التي ح�صلت عليها بحوايل � 4أ�صوات.
اعتمدت الدولة على الزوايا ملواجهة النفوذ الهائل الذي اكت�سبته اجلبهة
الإ�سالمية للإنقاذ .ولأنه مت �إق�صا�ؤها منذ زمن بعيد من امل�شهد ال�سيا�سي ،كانت الزوايا
مبثابة �أداة �صادقة ميكن تقدميها للنا�س على �أنها ال�شكل التقليدي واملحلي للدين يف
حماولة ملواجهة ما يطلقون عليه ثورة اجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ على الأ�سلوب الأفغاين.
و�أي�ضا احلال نف�سه بالن�سبة للعلمانيني والرببري�ست والي�ساريني الذين كانوا يعانون �أي�ضا
من �إ�سرتاتيجية اجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ التي حترم عليهم بع�ض الأمور ،ولذا فقد
رحبوا جميعا بفكرة الرتويج للزوايا كثقل موازن لوجود الإ�سالميني.
ويف مايو  ،1991قامت احلكومة اجلزائرية ر�سميا بقيادة الرئي�س �شاذيل بن
جديد برعاية �إن�شاء اجلمعية الوطنية للزوايا اجلزائرية بهدف «حماربة جميع احلركات
التي تنطلق با�سم الوهابية �أو ال�شيعة �أو غريها من املعتقدات الدخيلة على املجتمع والتي
حاولت وحتاول تقدمي �أفكار منحرفة عن املدر�سة املالكية والتي متثل القا�سم امل�شرتك
الذي يجمع بني �أغلبية ال�شعب اجلزائري((( .وجاء �إن�شاء اجلمعية الوطنية للزوايا بعد
عدة �أيام فقط من الإ�ضراب العام الذي نظمته اجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ احتجاجا على
�إعادة احلكومة للت�صويت يف االنتخابات الت�شريعية(((.
غري �أن هذه الإ�سرتاتيجية املتمثلة يف ا�ستخدام ال�صوفية لتجنب ال�صراع مل
حتقق الثمرة املرجوة منها حيث �شهدت البالد موجة عنف هائلة امتدت لفرتة ع�شر
((( �إ�سماعيل حاج علي ،اجلزائر :الندوة الأولى للزوايا ،يف املغرب وامل�شرق العربي – يناير -مار�س � 1992ص.67-53
((( املرجع ال�سابق.
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�سنوات �آثرت خاللها الزوايا ال�صمت ومل يكن لها دور يذكر ومل تظهر الزوايا مرة �أخرى
على ال�ساحة ال�سيا�سية �إال بعد تقلد الرئي�س بوتفليقة للحكم يف  1999وانتهاء احلرب
الأهلية يف البالد.
دعم صالحيات بوتفليقة فوق الرئاسية

منذ �إعالن حالة الطوارئ يف  1992عقب حظر اجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ،
ُفر�ضت قيود هائلة على حريات الأحزاب مبا ي�صب يف م�صلحة اجلي�ش واحتكار اخلدمات
ال�سرية على الدولة فقط .ويف �إطار �سياق عجزت فيه امل�ؤ�س�سات ال�ضعيفة عن �ضمان تلقي
نف�س املعاملة �أو التمثيل احلقيقي لدى املجتمع ،كان هناك تبادل وا�ضح للم�صالح بني
الرئي�س بوتفليقة والزوايا .وعندما بد�أ �أول فرتة من حكمه� ،آثر بوتفليقة �أن ُيخرج نف�سه
من حالة ال�صراع بني اجلي�ش و�أحزاب املعار�ضة من خالل تد�شني �شبكات املجتمع املدين
اخلا�صة به ،وخا�صة ال�سعي للح�صول على الدعم وال�شرعية من جانب الزوايا حيث قام
بوتفليقة �أثناء احلمالت الرئا�سية لفرتة حكمه الثانية يف  2004والثالثة يف  ،2009بزيارة
الزوايا لكي حتل عليه بركة �شيوخ ال�صوفية املحليني.
ومن جانبها �ساندت الزوايا والطرق الرئي�س بوتفليقة ب�شكل هائل عندما �أمر
بتعديل الد�ستور يف  2008ومن ثم حكم البالد لفرتة ثالثة .حيث �أنه ويف �أثناء االنتخابات
الرئا�سية يف � ،2009ساندت الطريقة التيجانية والطريقة القادرية وزاوية �سيدي �شيخ
والرحمانية وم�شيخة �سيدي �سامل واالحتاد الوطني للزوايا اجلزائرية بكل �صراحة تر�شح
بوتفليقة وعقدوا اجتماعات لدعمه ،عالوة على التحدث �إلى و�سائل الإعالم املختلفة.
حاولت الزوايا من خالل دعم بوتفليقة �أن حتافظ على الو�ضع ال�سيا�سي الذي
�أيد �إعادة ظهورهم مرة �أخرى على ال�ساحة .وحيث �أنه مت الق�ضاء على الأحزاب وباتت بال
جوهر تقريبا ،ال ي�ستطيع �أحد �أن يلوم على الزوايا والطرق موقفها امل�ؤيد لبوتفليقة لي�س
كمر�شح رئا�سي فح�سب ،بل كرئي�س للجزائر؛ خا�صة بعد �أن قدم نف�سه كمر�شح م�ستقل.
وب�سبب ت�أييدها لل�صالحيات وال�سلطات فوق الرئا�سية ،التي ميار�سها بوتفليقة
كحكم على جميع الف�صائل ال�سيا�سية الأخرى ،مل جتد الطرق والزوايا غ�ضا�ضة يف اتباع
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�شعارهم الذي يق�ضي بعدم االعتماد على الأحزاب �أو الأنظمة والتوجه �إلى الرئي�س فقط،
وجاءت بع�ض تربيرات اختيار بوتفليقة  -و�إن كانت ال تغري كثريا من واقع احلياة ال�سيا�سية
 على ل�سان قادة الطرق والزوايا مثل ما �صدر عن رئي�س االحتاد الوطني للزوايا اجلزائريةحني �أكد على «�إجنازات  ...الأخ عبد العزيز بوتفليقة ،ذلك ال�شخ�ص الذي كر�س حياته
للوطن(...كان) مبثابة الوالد امل�ؤ�س�س واملقاتل املخل�ص»( .((1وباملثل قال �شيخ الطريقة
الهربية �أنه « :دعم الإن�سان املتوا�ضع ،والتوا�ضع جزء من التقاليد ال�صوفية ،لأن ال�صويف
يعتقد �أن القوة هلل وحده دون غريه».
ويف املقابل غلب على الت�أييد الذي القته الزوايا الطبيعة الربائنية �أكرث منها �أن
تكون م�شاركة يف هيكل ال�سلطة امل�ؤ�س�سي ،وهو الأمر الذي ال ت�سعى �إليه الزوايا على �أي
حال .ويف ظل ال�شراكة الر�سمية للرئي�س ،قامت الزوايا بفر�ض �شرعيتها ونفوذها حمليا
من خالل ح�شد امل�ؤ�س�سات اخلريية والرتفيهية التي تتوا�صل معها وكذلك قنوات ات�صالها
بالقبائل املحلية.
ولأن اختيار الرئي�س ودعمه كان �أمرا جممعا عليه يف انتخابات � ،2009أ َّمنت
الزوايا مريديها من التعر�ض لأي ح�سا�سية �سيا�سية حيث �أن احلواجز الأيديولوجية
للأحزاب ال متثل لها �أي عائق على الإطالق� .إال �أنه ما زالت الزوايا جتد �صعوبة يف الإقرار
بامل�ساعدات املالية على اختالف �أنواعها والتي تتلقاها منذ دعمهم للرئي�س بوتفليقة حيث
يتم تقدمي منح الدولة والتربعات اخلا�صة غري الر�سمية من قبل ممثلي الدولة لقيادات
الطرق ال�صوفية دعما لأن�شطتهم االجتماعية التي تتناول الفقراء وال�شباب كما ا�ستفادت
ال�شركات املحلية املقربة من القيادات ال�صوفية كثريا من العقود العامة ،بالإ�ضافة �إلى
قيام وزارة الإ�سكان والتعمري بتد�شني برنامج هام يعني بتجديد مقرات الزوايا.
ويف دعوى ق�ضائية مت رفعها يف  ،2007مت اتهام قوعي�ش قدور ،م�ست�شار الرئي�س
ال�سابق ورئي�س اجلمعية الوطنية للزوايا اجلزائرية منذ  ،1992بالتالعب باملال العام
و�إبرام �صفقات م�شبوهة بني ال�شركات الأجنبية والوزارات اجلزائرية املختلفة( ،((1فقد
(10) http://www.elmouwatan.com/3528/1.html
( ((1انظر http://www.elwatan.com/Affaire-de-Gouaiche-Kadour
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تعترب هذه الطريقة هي الذي تتبعها الزوايا حاليا يف االعتماد على موارد الدولة التي
ميكن �أن ُتعترب �أداة بديلة لت�أمني الأموال كما �أنه ومن ناحية �أخرى مت تقليل امل�ساهمات
املالية التقليدية للفقراء وامل�ساكني ،والتي كانت تعتمد عليها الزوايا للقيام بدورها يف
�إعادة التوزيع االجتماعي ،كما �أ�صبحت الدولة هي من يتولى جمع الزكاة ب�صورة مبا�شرة
يف الوقت احلايل.
قناة جديدة للوجود السياسي

عادة ال ت�شارك الطرق ال�صوفية بالر�أي وال تظهر على ال�ساحة يف وقت الأزمات
�إال بغر�ض ت�أييد حكام الدول حيث تعتمد هذه الطرق -لتو�سيع نطاق نفوذها وتعبئة املزيد
من الأتباع واملريدين وزيادة القبول لدى اجلماهري-على الأ�ساليب غري احلوارية والتي ال
تت�ضمن �أن�شطة �سيا�سية �أو مذهبية يف احتفالها بهويتها الإ�سالمية والرتويج لأفكارها  .ويف
الآونة الأخرية ،نظمت قيادات ال�صوفية يف اجلزائر بامل�شاركة مع م�ؤ�س�سات الدولة العديد
من امل�ؤمترات والندوات والفعاليات الفنية والتي حاولوا فيها �شرح ماهية ال�صوفية وكيف
�أنها هي احلل ملواكبة التغريات العاملية وامل�شكالت االجتماعية الوطنية.
وعادة ما تكون االحتفاالت التي جتمع �أتباع الزوايا والطرق ال�صوفية على
اختالف دوائرهم املحلية احتفاالت دينية بحتة مثل االحتفال باملولد النبوي ال�شريف.
وبالإ�ضافة �إلى تلك املظاهر التقليدية ،يتم تنظيم مواجهات �صوفية جديدة يف الوقت
احلايل غري �أن املو�ضوعات املطروحة ال تتعلق فقط باملمار�سات الدينية ،بل بالق�ضايا
املعا�صرة؛ مثل البيئة ومكافحة املخدرات ،وظهور الإ�سالم املتطرف ،واحلوار بني
احل�ضارات .الت�أكيد على ال�صوفية ال على �أ�سا�س املعايري الدينية بل على �أ�سا�س كونها
ثقافة �سالم ومو�سيقى وحركات راق�صة يعمل على متكني الزوايا من مواجهة امل�شاركة
املتدنية يف الطقو�س وال�شعائر وخا�صة بني ال�شباب وامل�سلمني الذين يهتمون بال�صوفية،
ولكنهم يرف�ضون ت�سل�سل امل�شيخة والتقارب بني الطرق املختلفة.
و�أ�صبحت هذه االحتفاالت الوا�سعة التي تقيمها ال�صوفية حلظات فارقة بالن�سبة
للزوايا جتمع خاللها املوارد املالية والتربعات امل�ؤ�س�سية� .أحيانا ُتفر�ض ر�سوم للدخول �أو
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ُيطالب الأتباع بدفع �أي م�ساهمات مالية م�ساعد ًة منهم يف تنظيم املهرجانات غري �أنها
يف معظم الأوقات يتم متويلها مبا�شرة من قبل م�ؤ�س�سات الدولة مثل وزارات الثقافة �أو
ال�ش�ؤون الإ�سالمية وي�أتي تنظيم مثل هذه الفعاليات حتت رعاية الرئي�س م�ؤ�شرا لتوجه
الدولة يف �إعادة طرح ال�صوفية من جديد كجزء من الهوية الوطنية ،بجانب �أن ذلك
ي�ساهم يف �إعادة ظهور ال�صوفية كعامل حا�سم يف الأجندة ال�شاملة.
احلديث الدائم عن الثقافة واحلوار بني احل�ضارات( ،((1وجتنب طرح
مو�ضوعات �صراع القوى بني ال�شمال والإ�سالم كما يفعل الإ�سالميون مما يف�سح املجال
�أمام ال�صوفية والدولة جلذب �صانعي ال�سيا�سات وال�صحفيني و�أ�ساتذة اجلامعات
الأوروبيني ،فيبدون ا�ستح�سانهم لل�صوفية (واجلزائر) وي�شيدون بدورها كحلقة و�صل بني
الغرب والعامل الإ�سالمي ،وقد �أدى تبني ثقافة ال�سالم واحلوار �إلى قيام بع�ض امل�ؤ�س�سات
العاملية برعاية تلك الفعاليات ،وعلى ر�أ�سها منظمة اليون�سكو وجمل�س �أوروبا ،بالإ�ضافة
�إلى حر�ص املمثلني الر�سميني للدول الأوروبية على ح�ضور تلك الفعاليات.
وقد يعترب الرتويج للدور العاملي لقادة الطرق ال�صوفية �أداة من �أدوات ال�سيا�سة
اخلارجية للبالد ،ويف مثال حي يعك�س �إ�سرتاتيجية كل من اجلزائر واملغرب يف جعل
ال�صوفية مركزا لأهداف ال�سيا�سة اخلارجية فقد ن�ش�أ نزاع بني اجلزائر واملغرب حول
زعامة الزاوية التيجانية كون م�ؤ�س�سها ال�سيد �أحمد التيجاين من مواليد اجلزائر ،و ُتويف
يف مدينة فا�س باملغرب ،حيث ي�أتي الآالف من �إفريقيا ال�سوداء كل عام لزيارة املقر الأم
لزاوية التيجانية يف مدينة فا�س باملغرب ويقوم الكثري منهم بدرا�سة العلوم الإ�سالمية يف
املغرب.
ويف املقابل يتوقع امللك تلقي الدعم فيما يخ�ص ق�ضية ال�صحراء الغربية
وبالفعل ف�إن �شيوخ الطرق كانوا يتدخلون على فرتات منتظمة لإقناع بع�ض الدول مثل
نيجرييا �أو ال�سنغال بعدم االعرتاف باجلمهورية العربية ال�صحراوية الدميقراطية .ويف
( ((1لتقييم الأ�سلوب الذي يتعامل به االحتاد الأوروبي مع امل�سلمني من خالل حوار الثقافات ،ميكن الرجوع �أي�ضا �إلى:

Burgat le dialogue des cultures une vraie fausse réponse à l’autoritarisme in Autoritarismes
démocratiques et démocraties autoritaires - - Convergences Nord- Sud,, Olivier Dabène, Vincent
)Geisser, Gilles Massardier, Michel Camau (dir.) (Ed.) (248-233 -2008
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�إطار الذكرى املئوية الثانية لوفاة ال�سيد �أحمد التيجاين يف يوليو  ،2007اجتمع ما يقرب
من  1400عامل من علماء ال�صوفية من �أكرث من  40دولة( ((1ملدة ثالثة �أيام يف مدينة
فا�س حتت رعاية حممد ال�ساد�س ،وقد �شارك امللك حتى يف التنظيم الداخلي للتيجانية
كما �أُ�صدر ولأول مرة ظهري ملكي (مر�سوم ي�صدره ملك املغرب) بتعيني ال�شيخ احلايل
للتيجانية (وكذلك قائد الطريقة القطانية لإنهاء النزاع الذي كان قائما على اخلالفة)
ليحل هذا التعيني حمل التعيني املعتاد قبل ذلك والذي كان يتم من خالل الإجماع (اتفاق
بني القيادات التي حتلم هي الأخرى باخلالفة) .وقد اعتُرب هذا الإجماع حماولة من
حممد ال�ساد�س لإر�سال ر�سالة قوية �إلى اجلزائر بخ�صو�ص ملكية املغرب للطريقة والتي
كانت حري�صة هي الأخرى على احل�صول على دعم الطريقة.
ويف نوفمرب(ت�شرين الثاين) � ،2006أقامت وزارة ال�ش�ؤون الدينية �أول م�ؤمتر
دويل للتيجانية حتت رعايتها ،والذي جتمعت فيه احلركات ال�صوفية من �أكرث من 40
دولة خمتلفة كما �شجع الرئي�س بوتفليقة �أي�ضا جمال البحث يف العلوم االجتماعية حول
ال�صوفية يف اجلزائر؛ مثل امل�ؤمتر الدويل املتنقل الذي يتم تنظيمه كل عام حول «ال�صوفية
والثقافة واملو�سيقى» والذي تنظمه مراكز البحوث ويجتمع فيه كل مرة �أكرث من �أربعني
عاملا من علماء االجتماع املعروفني و�أع�ضاء �أكرب الطرق ال�صوفية يف اجلزائر.
ومتثل هذه الفعاليات �أي�ضا �أر�ضا خ�صبة بالن�سبة للرئي�س ميكنه من خاللها
تعزيز البعد الإقليمي لعالقته مع قيادات ال�صوفية ،وخ�صو�ص ًا مع املوجودين منهم يف
م�سقط ر�أ�سه يف املنطقة الغربية من اجلزائر .وقد يكون االهتمام املتزايد بالطريقة
العلوية بقيادة ال�شيخ بن تون�س �أحد الدالالت املهمة على ذلك.
ففي  2003قام الرئي�س ب�إعادة �أمالك الطريقة العلوية التي متت م�صادرتها
منها على يد النظام الذي �سبقه �أثناء فرتة ال�سبعينيات من القرن الع�شرين .ويف  2009مت
تنظيم االحتفال باملئوية الثانية للطريقة حتت رعاية الرئي�س .وقد بد�أت فعاليات االحتفال
بكلمة �ألقاها وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية ،بو عبد اهلل غالم اهلل ،و�أ�شار فيها �إلى «�أنه يجب على
( ((1زكية عبد النبي ،عندما تواجه الروحانية التطرف ،الرتاث ال�صويف يعزز العالقات الإفريقية» ،نورث �أفريقا تاميز (الأحد 22-16
�سبتمرب .)2007

المسبــار

113

عودة الصوفية إلى الحياة السياسية في الجزائر

الدولة احلفاظ على تراث الطريقة العلوية وتعزيز دورها يف تعليم ال�شباب( .»((1وقد بد�أت
املهرجانات يف يناير(كانون)  ،2009بانطالق «قافلة الأمل» من اجلزائر ومرت بـ 30دولة
خمتلفة قبل الو�صول �إلى امل�ستغامن لعقد امل�ؤمتر النهائي هنالك ،ومن ثم تابعت القافلة
ن�شاطها من خالل ثالث مراحل خمتلفة كانت تهدف من ورائها �إلى عر�ض الأن�شطة الفنية
والثقافية والروحية لقيادات الطرق ال�صوفية وتعزيز ال�سالم ،وتوفري بيئة حوار خ�صبة
مع غريها من الزوايا واجلمعيات والبلديات املوجودة باجلزائر.
وبعد انتهاء قافلة الأمل ،مت عقد م�ؤمتر ا�ستغرق �سبعة �أيام يف يوليو  2009بهدف
�إلقاء ال�ضوء على امل�ساهمات الروحية للطريقة العلوية يف الهوية اجلزائرية ،بالإ�ضافة �إلى
العديد من املو�ضوعات الأخرى مثل الت�سامح والعوملة والتعاي�ش ال�سلمي مع الآخر .هذا
وقد ح�ضر امل�ؤمتر العديد من علماء ال�صوفية و�أ�ساتذة اجلامعات من �أكرث من  35دولة
خمتلفة ،مبا فيهم ال�شيخة نور ،املر�أة الوحيدة التي ترت�أ�س �إحدى الطرق ال�صوفية(.((1
وبالإ�ضافة �إلى رعاية الدولة للفعاليات وامل�ؤمترات متمثلة يف الرئي�س ووزارة
الثقافة ووزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ووزارة الطاقة والتعدين ووالية وبلدية امل�ستغامن وبلدية
باري�س ،تت�ضمن الرعاية �أي�ضا العديد من �شركات القطاع العام اجلزائرية مثل اخلطوط
اجلوية اجلزائرية وات�صاالت اجلزائر و�شركة جراند ترافو برتويل ،عالوة على العديد من
ال�شركات املحلية اخلا�صة ،بالإ�ضافة �إلى م�ؤ�س�سة «�ألف» اململوكة للطريقة واملعنية ب�إنتاج
الربجميات الإ�سالمية ،وجميعها ميلك قدرات هائلة يف الرتويج للطريقة العلوية.
اإلسالم على طريقة الدولة ومواجهة المجتمع المدني

القت الزوايا ترحيبا بالغ ًا ،منذ نهاية فرتة الت�سعينيات من القرن الع�شرين ،بني
الأفراد الذين يرغبون يف عدم املواجهة مع الآخرين با�سم الإ�سالم بعد املعاناة ملا يزيد

( ((1فيال بوردجي« ،اجلزائر :االحتفال باملئوية الثانية للطريقة العلوية» ،ال تريبون ( 31يناير )2009

http://fr.allafrica.com/stories/200901310029.html

( ((1م�صطفى بن ف�ضيل ،الأوقات ال�سيا�سية وال�صوفية ل�سيدي بوتفليقة ،الوطن ( 21مار�س .)2009

http://www.algeriawatch.org/fr/article/pol/bouteflika_3/mystique_politique.htm.
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عن ع�شر �سنوات من احلرب الأهلية( .((1ولذا فقد اعتمد الرئي�س بوتفليقة ب�شكل كبري
على الأ�صول الروحية ال�صوفية من �أجل تنفيذ �سيا�ساته اخلا�صة بالتوافق الوطني والتي
�أعلن عنها يف  ،1999والتي �أ�صدر مبوجبها عفوا عاما عن جميع اجلرائم التي مت ارتكابها
�سواء من قبل القوات الأمنية �أو من قبل اجلماعات املتطرفة .كما �شجع الرئي�س �أي�ضا
قيادات و�شيوخ الزوايا على دعوة �أتباعها لدعم �إجراءات العفو املذكور .كما دعا �أي�ضا
وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية الطوائف ال�صوفية لالعرتاف «ب�ضرورة ت�سليط ال�ضوء على �أهمية
التوافق واالئتالف» ،ومن ثم بد�أت الزوايا حملة توعوية تتمثل يف عقد العديد من الندوات
والفعاليات الدينية والتي تهدف يف املقام الأول �إلى �إقناع اجلزائريني بقبول فكرة التوافق.
كذلك تقوم الزوايا  -من خالل االتهام امل�ستمر للحركة ال�سلفية الوهابية
وتعزيز م�شروع ال�سالم والتوافق بعد انتهاء احلرب الأهلية  -ب�إعادة ال�صورة الطبيعية
لل�صوفية و�إعادة ت�أهيلها على �أنها الوجه احلقيقي للإ�سالم يف اجلزائر .حيث يتم تقدمي
الأمري عبد القادر حاليا على �أنه �أحد قادة ال�صوفية ،وهو الذي طاملا قدمته جبهة التحرير
الوطني على �أنه رمز من رموز مقاومة اال�ستعمار .وقد بد�أت ال�سلطات ال�صوفية تدريجيا
يف تويل الأن�شطة املنوطة بوزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ،والتي كان يتوالها جمعية العلماء ذات
التوجه الإ�صالحي ال�سلفي والتي كانت متثل رمزا لثورة اال�ستقالل يف اجلزائر.
يظهر �شيوخ ال�صوفية الآن ب�شكل منتظم من خالل الربامج الدينية التي تذاع
عرب الراديو �أو التليفزيون اجلزائري وخا�صة خالل �شهر رم�ضان املبارك الدرو�س املحمدية
والتي يتم تنظيمها يف وهران �أثناء �شهر رم�ضان بوا�سطة الزاوية الهربية البلقادية حتت
رعاية الرئي�س بوتفليقة؛ وقد مت �إقرارها لأول مرة يف  2006من قبل رئي�س الوزراء �آنذاك
عبد العزيز بلخادم على �أن تكون امللتقى ال�سنوي اجلديد للعلماء املحليني والأجانب يف
اجلزائر.

( ((1للمزيد حول �أهمية الإجماع يف �سيا�سات مرحلة ما بعد اخلالف ،انظر جوديث �شيل� ،إعادة تدوير الربكة :املعرفة وال�سيا�سات والدين
يف اجلزائر املعا�صرة ،درا�سات مقارنة يف املجتمع والتاريخ(� ،328-304 :)2(49 )2007ص 307و�سوزي �أندزيان ،التجارب الدينية يف
اجلزائر املعا�صرة� .أتباع الأولياء يف �إقليم تلم�سان ،باري�س ،الطبعات .2001 CNRS
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ويف �أعقاب م�ؤمتر الطريقة العلوية يف  2009الذي تناولناه �آنفا بالتف�صيل،
ا�ستنكر املجل�س الإ�سالمي الأعلى �إ�صدار ال�شيخ خالد بن تون�س كتابا ت�ضمن ت�صوير ًا
وجت�سيد ًا للر�سول� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،ومن ثم تدخل الرئي�س على امللأ ورف�ض �إجراء
مناظرة و�أعلنت جمعية العلماء امل�سلمني �أخريا �أن ما حدث مل َّ
يتخط حد املالحظات الودية.
وبنف�س الروح دعت اجلمعية الوطنية للزوايا اجلزائرية يف � 2007إلى ت�أ�سي�س «امل�ؤ�س�سة
العليا» لإ�صدار الفتاوى على �أن تخ�ضع للإ�شراف املبا�شر من قبل رئا�سة اجلمهورية رمبا
يف حماولة منها لتهمي�ش دور امل�صلحني من علماء دار الإفتاء احلالية(.((1
وبالفعل فبعد بدء اجلمعية الوطنية للزوايا اجلزائرية يف عر�ض فكرة �ضرورة
اعرتاف الدولة الر�سمي بدبلومات العلوم الإ�سالمية املقدمة من قبل الزوايا كانت تقوم
قيادات ال�صوفية وب�شكل منتظم بدعم احلملة الرئا�سية �ضد حركات التب�شري التي تظهر
يف البالد بني احلني والآخر.
تنادي الزوايا ب�شكل م�ستمر ب�ضرورة االعرتاف بها ك�أركان �أ�سا�سية مكونة
للمجتمع املدين يف ما يتعلق بحل النزاعات االجتماعية .ويف احلقيقة ف�إنه من ال�صعب
تقييم مدى جناحها يف تلك املهمة بالإ�ضافة �إلى توجهاتها بخ�صو�ص ال�سالم والتفاهم
امل�شرتك .وبالت�أكيد ف�إنها متثل م�صدر قوة بالن�سبة للحكومة اجلزائرية والتي تواجه �أزمة
هائلة حول �شرعيتها بني �أفراد ال�شعب اجلزائري ب�سبب عجزها عن توفري اخلدمات
الأ�سا�سية (مثل الطرق واملوا�صالت والتعليم والتوظيف وال�صحة ،وما �إلى ذلك) ومنع
التهديدات الإرهابية امل�ستمرة.
لكن ال يبدو �أن الزوايا قد جنحت يف تهدئة ما يزيد عن  1000حالة ما بني
�أعمال �شغب اجتماعي ومظاهرات و�إ�ضرابات والتي اجتاحت البالد يف  2009احتجاجا
على التدين والتدهور الذي و�صلت �إليه ظروف املعي�شة عالوة على الف�ساد الذي ا�ست�شرى
يف احلكومة ،ناهيك عن البطالة والأحوال االقت�صادية.
( ((1دعوة اجلمعية الوطنية للزوايا اجلزائرية �أثناء عقد اجتماعها الثاين يف � 2002إلى �إن�شاء «امل�ؤ�س�سة العليا» للفتوى على �أن تخ�ضع
لإ�شراف رئا�سة اجلمهورية»

http://www.elwatan.com/Association-des-zaouias-d-Algerie
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كما ت�صاعدت يف نف�س الوقت انتقادات الفقراء املحليني التي تتهم ال�شيوخ
بان�شغالهم التام بت�أمني عالقاتهم املميزة مع النخبة احلاكمة يف الوقت الذي ين�سون فيه
م�س�ؤولياتهم املحلية احلقيقية.
وحتى داخليا وعلى الرغم من ت�أييد امل�شاركة اجلماهريية فقد واجهت الزوايا
�صعوبات بالغة يف �إر�ساء الدميقراطية فيما يتعلق بقيادة وزعامة الزوايا ،حيث ف�ضلت
اال�ستمرار بنف�س الطريقة من توريث الزعامة ل�ساللة قائد الزاوية وتناقل امل�س�ؤوليات
واملميزات بني �أفراد العائلة (امل�شيخة) على �أعلى م�ستوى .الأمر الذي �أدى �إلى اندالع
اخلالف يف  2008بني ف�صيلني من داخل اجلمعية الوطنية للزوايا (بدر الدين �أ�صدر
�شريط ًا يتهم فيه قدور قوعي�ش باال�ستيالء على ال�سلطة والتفرد بها منذ  ،)1992مما
حدا بهم �إلى التقدم مبا�شرة وعلى وجه التحديد �إلى الرئي�س يطالبونه بتعيني القائد ،يف
�إ�شارة �إلى �أن الزوايا تواجه �صعوبات بالغة يف االعتماد ب�شكل �أ�سا�سي على املجتمع املدين
من �أجل �ضمان �شرعيتها.
وقد �أدى ذلك �إلى قيام بع�ض نقاد املجتمع املدين عن ا�ستيائهم من اعتماد
الزوايا على ال�سلطة فوق الرئا�سية التي يتمتع بها الرئي�س دون امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
والآليات الدميقراطية ،حيث ت�ساهم بذلك معظم الزوايا يف التقليل من �ش�أن منظمات
املجتمع املدين و�شرعية الدولة.
فعلى �سبيل املثال ،حذرت اجلمعية اجلزائرية حلقوق الإن�سان م�ؤخرا �أنه
«عندما (ي�ستغل) ويل من الأولياء �أو وزير من الوزراء الزوايا كعامل �أ�سا�سي يف حل �أي
�أزمة تن�ش�أ يف املجتمع ،ف�إنه بذلك يرتكب �سل�سلة من الأخطاء ال�سيا�سية والقانونية � ...إذ
�إنه يقر بذلك �أن امل�ؤ�س�سات الر�سمية عبارة عن كيانات غري فعالة يف املجتمع ،الأمر الذي
يدعو �إلى الت�سا�ؤل عن مدى �شرعية و�سلطات احلكومة(.((1

( ((1عابد �شريف ،القبلية واجلمهورية ،لو كوتيديان دوران (� 21أغ�سط�س .)2008

http://www.algeria-watch.org/fr/article/tribune/tribu_republique.htm.
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وعالوة على ذلك ،يرى البع�ض �أن ا�ستخدام الزوايا على النحو املالحظ م�ؤخرا
لدعم وتعزيز �سيا�سات الدولة �أمر غري قانوين باملرة ،ويخالف املادة ( )11من قانون
امل�ؤ�س�سات الذي مينع امل�ؤ�س�سات التطوعية وغري ال�سيا�سية من �أن يكون لها �أي عالقة ب�أي
م�ؤ�س�سة ذات طابع �سيا�سي ،كما �أنه ال يجوز لتلك امل�ؤ�س�سات مبوجب نف�س القانون �أن تقبل
�أي �شكل من �أ�شكال املنح �أو العطايا �أيا كان ال�سبب �أو امل�شاركة يف متويلها»(.((1
يف الواقع ،فقد كانت الزوايا يف بع�ض الأحيان �ضحايا حلالة الغمو�ض الذي
تكتنف عالقتها بوزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية من جهة وبال�سلطات ال�سيا�سية للدولة من جهة
�أخرى .و�إذا كانت اجلمعية الوطنية للزوايا قد نالت عطايا الرئي�س بوتفليقة وكانت حتى
وقت قريب خا�ضعة لوزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ،فقد مت �إن�شاء االحتاد الوطني للزوايا
اجلزائرية يف  2003حتت رئا�سة حممد غالل و�إ�شراف وزارة الت�ضامن الوطني (واملنوط
بها كذلك متابعة عملية التوافق) .وعلى الرغم من ت�أييد االحتاد الوطني للزوايا اجلزائرية
دائما للرئي�س بوتفليقة� ،إال �أنه قام يف  2006بتعيني �أحمد بن بلة – �أول رئي�س للجزائر
عقب اال�ستقالل – رئي�سا �شرفيا لالحتاد .وعندما كانت هناك �شكوك يف  2008بالرتدد
يف دعم وقبول التعديالت الد�ستورية واتباع م�شورة بع�ض القيادات العامة يف اجلي�شُ ،منع
االحتاد الوطني بكل ب�ساطة من �إقامة اجتماعه ال�سنوي.
البحث عن اإلسالم المعتدل ما يخالف السياسة

يك�شف لنا �إعادة ظهور ال�صوفية على �صعيد امل�شهد ال�سيا�سي يف اجلزائر �أنه قد
يكون من ال�ضروري �أن نعيد حتديد القراءات التقليدية لدور الدين يف ال�سيا�سات يف ظل
وجود عوامل دينية؛ وقوى جمتمع مدين مع الو�ضع يف االعتبار حالة عجز الهياكل احلزبية
ال�سيا�سية التقليدية ،والتي تبحث عن طرق جديدة للم�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية .ويف
احلقيقة ال تعد احلركات ال�صوفية من النوع الذي ال مييل �إلى ال�سيا�سية ككل ،بل تتمتع
ال�صوفية مبفاهيم خا�صة بها حول ال�سيا�سة ،ويدعمها ال�سياق احلايل للحالة ال�سيا�سية
حيث فقدت الأحزاب قدرتها على الإ�صالح.
( ((1جميد ماكيدي ،املال وال�سيا�سة وامتهان القانون ،الوطن ( 9مار�س .)2009
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ويف حماولة منها مل�ساعدة الدول يف دعم �شرعيتها فقد �أخذت الطرق ال�صوفية
حاليا يف مهاجمة ال�سلفيني وحاولت تهدئة املحتجني من املجتمع املدين ،ويجب على
الأنظمة اجلزائرية وال�شركاء الدوليني �إدراك ما يروج للطرق ال�صوفية على �أنها املروج
اجلديد للإ�سالم املعتدل والدميقراطي.
اجلدير بالذكر �أن الأنظمة قامت بدعم اجلماعات الإ�سالمية يف املا�ضي
كقوى موازنة للحركات والتوجهات العلمانية والي�سارية يف  ،1970لتكت�شف �أن اجلماعات
منحى خا�صا بها بعد ذلك حيث ازدادت يف العدد وا�شتدت
الإ�سالمية نف�سها �أخذت ً
حما�ستها و�صارت ت�شكل حتديات خطرية بالن�سبة للحكومة .ويجب على اجلزائر �أن
ت�أخذ حذرها هذه املرة و�أال تت�سبب يف خلق موقف مماثل عن طريق تعزيز ودعم الطرق
ال�صوفية وعدم قبول غريها حيث �أنه ال بد �أن يكون دعم ال�صوفية من منطلق كونها
«حليفا» �أيديولوجيا ،ولي�س من منطلق رغبة حقيقية يف فتح جمال التمثيل ال�سيا�سي
وحتقيق التعددية يف �أر�ض الواقع ،مبا يف ذلك بالن�سبة لل�صوفية �أنف�سهم .حيث �أن قيادات
ال�صوفية ال تتبنى املعايري الدينية وال�سيا�سية التي تتفق مع توجهات الدولة �إال لأنها
هي املهيمنة على ال�ساحة يف الوقت احلايل ،لأن هذا الأمر ميثل ق�ضية وجود من عدمه
بالن�سبة �إليهم ،ولي�س لأنهم جزء من م�شروع متكامل جديد للمجتمع مما يظهر حالة عدم
اال�ستقرار يف اختيارات احلركات االجتماعية يف هذه ال�سياقات.
كما �أن امل�شاركة الظاهرية لقوى املجتمع املدين ،مثل قيادات ال�صوفية يف
احلياة ال�سيا�سية ،تعني التقليل من �ش�أن قدرات تلك القوى فيما يتعلق باال�ستجابة للطلبات
االجتماعية على املدى الطويل .عالوة على ذلك ،ف�إن تقدمي احلركات ال�صوفية ،كقوى
�ضغط �سيا�سي على غريها من الأحزاب ال�سيا�سية� ،إ�سرتاتيجية �سرعان ما �سيتوقف عند
حدود معينة ،لأنه ي�ستحيل عملي ًا �أن تقدم تلك احلركات ال�صوفية �أية �إ�ضافات جديدة
�سواء اجتماعية �أو تعليمية يف ال�سياق احلايل.
ويف الإطار نف�سه ت�ؤدي �إ�سرتاتيجيات ال�صوفية العازفة عن ال�سيا�سة هذه
�إلى �إغراء �صانعي القرار الأجانب الذين هم على و�شك �إدراك مدى تهمي�ش الأطراف
ال�سيا�سية يف �إ�صالح احلكم احلايل يف املنطقة .هذا وقد لعب �صانعوا القرار الأوربيون
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دورا هاما يف دعم ال�صوفية بعد �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب ،حيث عمدوا �إلى البحث
عن �أ�ساليب جديدة للحد من نفوذ اجلماعات التابعة لتنظيم القاعدة �أو ما يطلقون عليه
م�سمى «امل�سلمون املتطرفون» مثل اجلماعة املرتبطة باحلركة الوهابية .وقد دعم �صانعوا
القرار الأمريكيون على وجه اخل�صو�ص الأحزاب الإ�سالمية و�شجعوهم على امل�شاركة يف
االنتخابات.
لكن ب�سبب كون التعددية ما زالت �صعبة املنال بالن�سبة �إليهم ،فقد ظل �صانعوا
القرار الأجانب متخوفني من �إمكانية ظهور مالمح التطرف بني الأحزاب الإ�سالمية،
وتابعوا بحثهم عن عنا�صر جديدة ميكنها حتقيق التحول الدميقراطي يف املنطقة .ويف �إطار
�سعيهم وراء خلق لون جديد من الإ�سالم يتما�شى مع قيم الدميقراطية املتحررة ،يتوجه
حاليا الكثري من �أ�ساتذة اجلامعات و�صناع القرار يف وا�شنطن �إلى ا�ستخدام احلركات
ال�صوفية ،وتقدميها يف �صورة حلفاء دميقراطيني جدد يف العامل العربي.وقامت العنا�صر
الأمريكية على وجه اخل�صو�ص مب�ضاعفة مبادرات الدعم العامة و�إقامة امل�ؤمترات التي
تناق�ش دور قيادات ال�صوفية املحتمل يف تر�سيخ الدميقراطية.
على الرغم �أن هذه الإ�سرتاتيجيات تفتقد �إلى بيان كيفية ت�أثري دعم ال�صوفية
على ح�ساب انفتاح النظام وقبوله للجماعات الدينية وال�سيا�سية الأخرى يف التعددية
واحلريات الدينية واملدنية ،وامل�ساحة امل�شرتكة بني اجلميع برعاية ال�صوفية
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