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السلفية في المغرب

يصــدر الســلفيون املغاربــة  -كمــا هــو الشــأن بالنســبة لنظرائهــم يف مختلــف أنحــاء العالــم  -عــن
أيديولوجيــة واضحــة تتلخــص يف عقيــدة التوحيــد  ،والتــي تضــع كهــدف نهائــي جتريــد األشــخاص
واألشــياء واألفــكار مــن صفــة القدســية  ،وإعــادة توظيــف العاطفــة الدينيــة يف أشــكال محــددة بدقــة
يعتبرهــا الســلفيون ترجمــة صحيحــة للتعاليــم اإلســامية األصليــة .
ِيــؤدي وضــوح هــذا الهــدف األيديولوجــي إلــى متاثــل كبيــر بــن األفــكار الســلفية أيـاً كان القائلــون بهــا
 ،بحيــث جنــد لديهــم مقاومــة كبــرى للتغيــر الــذي ميكــن أن يطــال هــذا الســقف األيديولوجــي  ،وبذلــك
ال ميكــن التمييــز بــن اخلطابــات الســلفية مــن حيــث مرونتهــا وتشــددها إال مــن خــال تفاصيــل صغيــرة
جــداً  ،أهمهــا رؤيتهــم للعالــم اخلارجــي واملوقــف ممــا يتجاذبــه مــن أفــكار تتصــل بالديــن أو يعتقــد أنهــا
كذلــك  ،ومنهــا علــى اخلصــوص إعــادة تأويــل عقيــدة الــوالء والبــراء بشــكل ميكــن بعــض هــذه االجتاهــات
يف مواجهــة أعــداء اإلســام يف الداخــل واخلــارج .
وكمــا هــو الشــأن للحــركات الســائدة يف العالــم اإلســامي  ،تصــدق النمذجــة التاليــة علــى احلــركات
التــي تتبنــى األيديولوجيــات الســلفية يف املغــرب  ،لكــن معيــاراً آخــر يظهــر ليتيــح مزيــداً مــن التمييــز بــن
هــذه احلــركات  ،إنــه عنصــر التبعيــة ملــا هــو ســائد يف املشــرق العربــي مهــد الدعــوة الســلفية ومصدرهــا
الرمــزي واملــادي  ،وعلــى هــذا األســاس اجلديــد ميكــن تصنيــف التيــارات الســلفية العاملــة يف الســاحة
املغربيــة إلــى اجتاهــات عديــدة :
 اجتــاه تنطبــق عليــه محــددات الطائفــة باملعنــى السوســيولوجي للكلمــة مــن حيــث قلــة تأثــره بالبيئــةاحملليــة ومحافظتــه علــى االرتبــاط بالشــبكات الدعويــة العامليــة كمرجــع أيديولوجــي (جمعيــة الدعــوة إلــى
القــرآن والســنة يف شــخص زعيمهــا املغــراوي  ،وجمعيــة دار القــرآن والعلــوم الشــرعية بطنجــة التــي يف
مدينــة طنجــة دار الشــاطبي لعلــوم القــرآن بتطــوان ) .
 اجتــاه تطــور نحــو منحنيــات راديكاليــة متأثــراً باالنشــقاق احلاصــل يف املصــادر املرجعيــة للدعــوةالســلفية بعــد حــرب اخلليــج الثانيــة  ،بحيــث تبنــى أطروحــات االجتاهــات األرتدوكســية التــي قــادت هــذا
االنشــقاق  ،فــكان بالتالــي معارضـاً للطوائــف احملليــة مــن حيــث والئهــا الرمــزي وتبعيتهــا األيديولوجيــة
لالجتــاه الســلفي الرســمي الســائد يف املشــرق  ،كمــا انـــزلق بعضهــا إلــى مـــمارسة العنـــف عبــر تــــأويل
جديـــــد غيــر معتــــاد يف الفكــر الســلفي التقليــدي " الســلفية اجلهاديــة "  ( ،التيــار الدعــوي املناصــر
للقاعــدة والتيــار اجلهــادي الــذي ارتكــب أعمــال  61مــاي  3002الشــهيرة ) .
 حــركات أصبحــت تتخلــى عــن طابعهــا الطائفــي مــن خــال تفاعلهــا القــوي مــع الســياق احمللــي ،يف نفــس الوقــت التــي حتتفــظ فيــه بعناصــر املذهبيــة كاملــة  ،مــع بعــض الفلتــات االجتهاديــة املتمثلــة
علــى اخلصــوص يف تخفيــف درجــة التعصــب يف اخلطــاب  ،والقبــول بقــدر مــن التفاعــل مــع بعــض القــوى
الفاعلــة داخــل املجــال الدينــي  ( ،مثــل جمعيــة التوحيــد واإلصــاح الــذراع الدعــوي حلــزب العدالــة
والتنميــة احلاكــم )  ،ومجموعــة مــن اجلمعيــات اإلســامية النشــطة يف املجــال االجتماعــي  ،وانحصــار
نشــاطها يف نطاقــات ضيقــة مــن املجــال الدينــي ( جمعيــة احلافــظ بــن عبــد البــر ومراكــش وشــبكة دور
القــرآن املنتشــرة يف الــدار البيضــاء والتــي يرعاهــا الشــيخ زحــل ) .
ســنركز احلديــث علــى تنظيــم واحــد وهــو األكثــر قدمـاً وشــعبية وانتشــاراً يف املغــرب  ،وهــو  :جمعيــة
الدعــوة إلــى القــرآن والســنة يف املغــرب التــي تأسســت عــام .6791
تتنــاول هــذه الورقــة موضــوع احلــركات الســلفية باملغــرب مــن منظــور سوســيولوجي يف شــاكلة
مونوغرافيــا  ،مســتهدفة قــراءة هــذه احلــركات كظاهــرة اجتماعيــة وثقافيــة ونفســية  ،ثــم قيــاس حجمهــا
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احلقيقــي ومــدى حضورهــا وســط الشــرائح االجتماعيــة  ،وقدراتهــا علــى االســتقطاب والتعبئــة املذهبيــة
 ،وذات قيــادة وقــدرات ماليــة  ،أي كحركــة اجتماعيــة  ،وهــي دراســة مطلوبــة لذاتهــا يف ســياق بنــاء
معرفــة علميــة باملوضــوع  ،كمــا أنهــا تكــون جــزءاً يف برنامــج بحثــي يســتهدف التعريــف مبختلــف احلــركات
الســلفية  ،بغــرض االســتجابة للطلــب الكثيــف االجتماعــي والرســمي الوطنــي والعاملــي الهــادف علــى
اخلصــوص معرفــة :
 حتليل أمناط االشتغال الداخلي . االنتشار واالمتداد والتوزيع اجلغرايف . قياس املشروعية االجتماعية . السر وراء شعبيته يف املغرب . مصادر قدرته على التعبئة . الوظائف السياسية الضمنية والصريحة التي لعبها وما زال يلعبها .بهــذا يكــون املوضــوع مندرجـاً يف ســياق مجهــودات أكادميية رســمية وغير رســمية متعددة التخصصات
 ،وتشــكل موضــع علــى صعيــد العلــوم االجتماعيــة لفهــم التيــار الســلفي  ،ويف مــا يخصنــا فإنــه مــن خــال
االهتمــام بظاهــرة احلــركات الســلفية نســعى إلــى إثــراء البحــث حــول اإلســام املغربــي وفهمــه  ،مــن
خــال فهــم بعــض مظاهــر التديــن الســائدة يف تخــوم هــذا املجتمــع  ،هــذا التديــن الــذي يعبــر عــن نفســه
ومناســباته وطقوســه بطــرق متنوعــة ومتعــددة .

الظهور والنشأة
ظهــر تنظيــم جمعيــة الدعــوة إلــى القــرآن والســنة ثــان عــام  6791حتــت قيــادة محمــد املغــراوي ،
ويشــتغل عبــر شــبكة مــن املــدارس التعليميــة غيــر اخلاضعــة للســيطرة إلــى حــدود  ، 8002حيــث أغلقــت
هــذه الــدور لكــن أمــام شــعبيتها مــا فئــت الدولــة تبحــث صيــغ يدمجهــا يف مؤسســات التعليــم الدينــي
املوجــودة .
يطلــق علــى هــذه املــدارس " دور القــرآن "  ،ويســهر عليهــا أطــر مختلفــي املســتويات التعليميــة  ،وقــد
حصلــت رئيــس اجلمعيــة علــى تزكيــة املفتــي العــام للديــار الســعودية " ابــن بــاز " يف ســبعينيات القــرن
املاضــي كدليــل علــى ســامة منهجهــا العقــدي املتبــع للعقيــدة الســلفية .
مــن الناحيــة السوســيولوجية تتمظهــر هــذه احلركــة وتتجلــى يف حــركات ذات طابــع طائفــي  ،وهــي
حركــة حتــاول ضمــان االســتقاللية جتــاه العالقــات االجتماعيــة الســائدة  ،انطالق ـاً مــن رؤيــة دينيــة ،
إنهــا يف احلقيقــة حــركات اجتماعيــة تتبنــى تدينــا تنــزع مــن خاللــه إلــى احلفــاظ علــى أقصــى حــد مــن
احلريــة جتــاه مــا درج عليــه املجتمــع الرســمي مــن عــادات وســلوكيات دينيــة ،مســتوحياً طقوســه اخلاصــة
مــن مذهبيــة دينيــة أخــرى  ،أو مــن تأويــل مختلــف للديانــة الرســمية .
قوة األيديولوجيا السلفية
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اســتنتاج عــام مفــاده أن مــا يجعــل مــن األيديولوجيــا الســلفية محــل جاذبيــة كبيــرة هــي أنهــا تعمــل علــى
إعــادة صياغــة معتقــدات اإلســام يف شــاكلة أكثــر تبســيطاً  ،فهــي مذهــب دينــي موجــه ال إلــى النخبــة
املتمكنــة مــن وســائل التنظيــر واحلجــاج  ،وإمنــا إلــى أنــاس يف حاجــة إلــى فهــم ملــا يعتقــدون  ،يف حاجــة
إلــى عقيــدة بســيطة بإمكانهــم إدراكهــا حســب إمكانياتهــم الذاتيــة والتحــدث عنهــا مــع اآلخريــن مــن
أمثالهــم  ،بــدون أن يتيهــوا يف الكثيــر مــن املتاهــات األيديولوجيــة .
مــن هــذه الوجهــة ميكــن القــول أنــه مــن خــال مســألة التوحيــد  ،فــإن الســلفية تســتبطن إعــادة تشــريع
العالقــة باألشــياء املقدســة مــن خــال ربــط املؤمنــن مبفاهيــم بســيطة  ،مــا دام أن االعتقــاد بالتوحيــد
عندهــا ال يتطلــب ســوى االعتقــاد بــاهلل كمــا وصــف بــه نفســه يف الكتــاب والســنة مــن دون تأويــل  ،كمــا
أنــه مــن خــال هــذه املقولــة يصبــح اإلميــان عنــد الســلفية وحــدة كميــة قابلــة للقيــاس  ،بحيــث ميكــن يف
كل وقــت وحــن اختبــار ســلوكيات املؤمــن وممارســاته التعبديــة والنظــر فيمــا إذا كانــت لتعاليــم عقيــدة
التوحيــد .
يغلــب علــى هــذا التيــار تصلــب ملذهبيتــه  ،وهــو ســمة ميكــن إرجاعهــا إلــى مبدأيــن تتســم بهمــا
األيديولوجيــا الســلفية :
 رفض الشرك واإلصرار على التوحيد الذي يجب أن يخضع له كسلوك بشري . الرؤيــة الصارمــة جــداً وامللتزمــة بحرفيــة القــرآن وفــق التقليــد احلنبلــي  ،والــذي يجعــل كل شــيءيعــود إلــى منطــوق القــرآن الســنة .
وتكتســب الســلفية تصلبهــا مــن كونهــا محاولــة نشــطة لتكويــن أورتدوكســية واحــدة لكافــة الســكان ،
نــوع مــن اإلصــرار علــى تأســيس مذهــب فقهــي متجانــس مــع العقيــدة  ،وثــورة علــى التقاليــد الدينيــة
الكالســيكية واعتمــاد اإلســام النصوصــي الــذي يحيــل علــى القــرآن والســنة كمنــاط كل تفكيــر وســلوك .

الطقوس السلفية
ويف إطــار إخضــاع األيديولوجيــا الســلفية للتحليــل اإلنتروبولوجــي  ،ال بــد لبحــث أن يتوقــف لتفســير
الطقــوس التــي يتعبــد مــن خاللهــا الســلفيون  ،فمــن خــال االطــاع علــى الوثائــق املذهبيــة للحــركات
الســلفية محــل الدراســة ومالحظــة ممارســتها الطقســية التــي تقــام داخــل مقراتهــا  ،تبــن لنــا أن مــن
األهــداف البيداغوجيــة الكبــرى لــدى هــذه احلــركات  ،هــو النجــاح يف أن يعكــس أداء األتباع ذلك الســلوك
النموذجــي املرغــوب فيــه  ،والتعبيــر عنــه بواســطة ســلوكيات قابلــة للمالحظــة  ،فالســلفي احلقيقــي عنــد
هــذه احلــركات هــو ذلــك الشــخص الــذي يحــرص علــى ظاهــر األشــياء  ،وال يقبــل أن ينســب إلــى التديــن
شــيء مخالــف ملــا هــو منطــي ومحــدد بقواعــد .
إن اهتمــام األيديولوجيــا الســلفية بالعبــادات والطقــوس التــي يجــب أن يقــوم بهــا التــي يجعــل منهــا
مشــروعاً ذا اســتراتيجية شــاملة يرمــي إلــى إصــاح جميــع أوجــه احليــاة الدينيــة اعتقــادات كانــت أو
ســلوكيات  ،حتمــل الســلفية إذن تصــوراً ســلوكياً للحيــاة الدينيــة يتوجــب أن تتحــول التعاليــم الســلفية إلــى
ســلوكيات ملموســة  ،وليــس إلــى مجــرد تعلــق عاطفــي بالديــن ال أثــر لــه يف الســلوك .
وإزاء الواقــع العبــادي املوجــود التــي تعتبــره الســلفية بدعيـاً  ،تعبــر الســلفية عــن حركــة رفــض للتجليات
الثقافيــة والسوســيولوجية ملــا يســمى عنــد البعــض " إســاماً محليـاً " لصالــح االنتصــار لإلســام املجــرد ،
فبصفــة ضمنيــة يقــول الســلفيون بــأن اإلســام يف املغــرب فقــد علــى األرض نقائــه وصفائــه األصليــن ،
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ليصبــح مرتعـاً ألنــواع مــن القداســة احملليــة التــي تســتمد مشــروعيتها مــن مجــرد التأثــر باألســطرة وليــس
مــن املقتضيــات األصليــة لإلســام .
وبغــض النظــر عــن التبريــر الدينــي الــذي تســتند إليــه هــذا الهجــوم علــى الطقــوس البدعيــة  ،فــإن
لــه أثــاراً سوســيولوجية وهــي التقليــص مــن قــدر العبــادات إلــى حدودهــا الدنيــا التــي تتطلبــه التعاليــم
الدينيــة  ،ومــن ذلــك ميكــن اعتبــار الســلفية نزعــة عباديــة تقشــفية وحركــة احتجــاج علــى التطويــرات
احملدثــة يف مجــال العبــادة .

تلقني األيديولوجيا
كمــا يقتضــي البحــث حتليــل طــرق تلقــن األيديولوجيــا الســلفية والــذي مت يف دور القــرآن  ،وهــي
مؤسســات للتنشــئة الدينيــة غيــر التابعــة ملؤسســات الرســمية كمــا مــر معنــا  ،ويختــزل اخلطــاب الســلفي
مضمــون هــذا التلقــن وطرقــه يف مصطلــح الدعــوة  ،وهــو يف العمــق عمــل نضالــي وســيلته األساســية
الوعــظ الدينــي البعيــد كل البعــد عــن اإلعــداد والتأهيــل السياســيني  ،وهــو عمــل دائــم ومســتمر  ،وممــا
تتضمنــه الطبعــة الثانيــة مــن الكتــاب اخلــاص بهــذا املوضــوع والــذي ســيرى النــور قريبـاً مقارنــة عمليــة
التلقــن الدينــي الســلفي مــع التلقــن الدينــي الــذي يتــم يف املــدارس واملعاهــد التقليديــة يف املغــرب ،
حتــى نقــف عنــد أوجــه االختــاف الواقــع يف تلقــن املعرفــة الدينيــة يف املغــرب " تخصــص علــم اجتمــاع
املعرفــة".
وعــاوة علــى الــدروس الدينيــة املعطــاة عبــر مختلــف دور القــرآن واملعاهــد التابعــة للتنظيمــات الســلفية
يتــم التلقــن عبــر آليــة بســيكولوجية هــي التماهــي  ،فعنــد الطوائــف الســلفية  ،إذ بواســطة التماهــي
يتعلــم التابــع الكثيــر مــن األمنــاط الســلوكية املطلوبــة وذلــك عبــر مشــاهدتها عنــد غيــره وتســجيلها يف
شــكل إدراكات حســية أو اســتجابات رمزيــة  ،يســتخدمها يف تقليــد الســلوك الــذي يالحظــه  ،أو يف
احلصــول علــى املعلومــات التــي متكنــه مــن اســتخدام ذلــك الســلوك يف مواقــف أخــرى  ،ويتحقــق هــذا
التماهــي مــن خــال األداء اجلماعــي واملوحــد للطقــوس الدينيــة  ،واســتعمال املقابــات الرمزيــة التــي
تعــوض األســماء احلقيقيــة لألتبــاع  ،والتمظهــر بســمت واحــد  ،ممــا ميكــن معــه اعتبــار الســلفية ذات
نزعــة تدينيــة اســتعراضية وممارســة عيانيــة العقيــدة .

االنتشار والتوزيع اجلغرايف
ملبــررات تتصــل مبقــدرات الباحــث  ،املــوارد املاليــة التــي جنــح يف تعبئتهــا تركــز ولضــرورات منهجيــة
تتصــل بفلســفة البحــث  ،فقــد تناولنــا التركيــز علــى مدينــة مراكــش مهــد الســلفية ومقــر أكبــر تنظيماتهــا ،
ويتبــن أن توســع شــبكة دار القــرآن التابعــة جلمعيــة الدعــوة كان موازيـاً لتوســع املدينــة وامتــداد أطرافهــا
 ،فقــد نشــط انتشــار هــذه الــدور مباشــرة بعــد التقســيم اإلداري للمدينــة  ،فإحــداث ثــاث محافظــات
 :أحــدث تعــدداً للجهــات املانحــة للترخيــص بشــأن إقامــة الــدور واســتقالالً فيمــا بينهــا  ،ممــا ســاهم
يف تعــدد جهــات الترخيــص  ،وضاعــف مــن إمكانيــات توســع عمليــات إنشــاء دور القــرآن علــى صعيــد
كل عمالــة  ،فبالنظــر إلــى تقســيم دور القــرآن حســب العمــاالت  ،يتبــن أن ك ً
ال مــن عمالــة " مراكــش
املدينــة" و" ســيدي يوســف بــن علــي "  ،و" مراكــش املدينــة " يحتضــن كل منهــا داراً واحــدة للقــرآن  ،يف
مقابــل ثالثــة دور تتواجــد جميعهــا يف عمالــة " املنــارة جليــز "  ،ممــا دفعنــا إلــى البحــث عــن تبريــر ميكــن
أن يفســر هــذا التوزيــع اجلغــرايف الــذي يجعــل دور القــرآن تغطــي كل أنحــاء املدينــة  ،ميكــن احلديــث
عــن ســببني رئيســيني جعــا دور القــرآن التابعــة للجمعيــة تنتشــر مبراكــش خصوصـاً علــى الشــكل الــذي
توضحــه اخلريطــة  ،ويرجــع الســبب إلــى عالقــات الشــيخ الوطيــدة مــع الســلطات احملليــة إداريــة كانــت أو
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منتخبــة  ،فمــن ناحيــة  ،كانــت الســلطة احملليــة ممثلــة يف جهــاز العمالــة هــي التــي تقــدم كل التســهيالت
يف األحــوال الــذي كان رئيــس اجلمعيــة يصــادف فيهــا عوائــق إداريــة مــن طــرف املصالــح اخلارجيــة
املمثلــة للقطاعــات ذات الصلــة بنشــاط دور القــرآن " وزارة التعليــم  ،وزارة األوقــاف "  ،بحيــث كان
العمــال " احملافظــون " يتدخلــون يف كل حلظــة إلعطــاء تراخيــص البنــاء والعمــل يف حــال اشــترط املصالــح
اخلارجيــة للــوزارات رخــص الســلطة الوصيــة ومــن ناحيــة أخــرى  ،يرجــح أن تكــون للعالقــات التــي
جمعــت بــن املغــراوي وبعــض أطــر حــزب االســتقالل ،الــذي كان يتمتــع بتمثليــة كبيــرة باملدينــة  ،دور يف
حتديــد شــكل التوزيــع اجلغــرايف لــدور القــرآن  ،فقبــل إحــداث العمــاالت املذكــورة كان حــزب االســتقالل
يســيطر علــى البلديــة وهــي اجلهــاز الــذي كان مينــح تراخيــص البنــاء يف املدينــة ككل  ،وقــد كان نوابــه
يأملــون يف مقابــل تســليم التراخيــص اخلاصــة ببنــاء دار القــرآن  ،أن تعبــئ اجلمعيــة أتباعهــا لصالــح
مرشــحي حــزب االســتقالل .
وبعــد التقســيم  ،لــم يحتفــظ احلــزب بالســيطرة ســوى علــى عمالــة املنــارة جليــز  ،الشــيء الــذي قــد
يفســر اســتيطان أكبــر عــدد مــن دور القــرآن بهــا  ،وإلــى جانــب هــذه املقــرات  ،توجــد دور أخــرى كثيــرة
مســتقلة منتشــرة يف العديــد مــن مــدن املغــرب  ،تتبنــى نفــس اخلــط األيديولوجــي الــذي تلتــزم بــه جمعيــة
الدعــوة إلــى القــرآن الكــرمي .
ويرجــع مســيرو هــذا الــدور إلــى جمعيــة الدعــوة للتشــاور وأخــذ الــرأي والفتــوى يف املســائل اإلداريــة
واملذهبيــة  ،عــاوة علــى أن أغلــب القائمــن عليهــا واملؤطريــن ألتباعهــا هــم مــن خريجــي دور القــرآن
التابعــة جلمعيــة الدعــوة  ،وقــد تولــى املغــراوي بنفســه إعطــاء انطالقتهــا  ،وحضــر شــخصياً مراســيم
افتتاحهــا  ،فهــذا الــدور وإن كان تابع ـاً جلمعيــات مســتقلة يف النشــأة والتســمية  ،فهــي تابعــة جلمعيــة
الدعــوة إلــى القــرآن الســنة  ،ويفــوق عددهــا الـــ  56دوراً .
وقــد كشــفت تداعيــات أحــداث  61مايــو  3002عمــا لهــذا التوزيــع اجلغــرايف مــن فائــدة اســتراتيجية
ســواء بالنســبة جلمعيــة الدعــوة إلــى القــرآن والســنة أو بالنســبة إلــى للحــركات الســلفية ككل  ،بحيــث لــم
تشــهد مدينــة مراكــش ســوى  %4مــن االعتقــاالت " لــم متــس أي منهــا أعضــاء التنظيــم محــل الدراســة
"  ،فعلــى الرغــم مــن إغــاق العديــد مــن دور القــرآن ومنــع عديــد اجلمعيــات الدينيــة مــن ممارســة
نشــاطها عقــب األحــداث  ،فقــد متكــن العمــل الســلفي مــن مواصلــة التعبيــر عــن نفســه  ،ويبــدو أن
جمعيــة الدعــوة قــد وضعــت يف حســابها مــا قــد يعرفــه املجــال الدينــي مــن تقلبــات واحتمــال تغيــر هــذه،
وبالتالــي تغيــر موقــف الســلطات إزاءهــا  -وهــو مــا مت فع ـ ً
ا إثــر خطــاب امللــك يف أبريــل  4002الــذي
حــدد فيــه التوجهــات الرســمية للدولــة " األشــعرية ،املالكيــة ،الصوفيــة "  ، -لذلــك  ،فــإن إغــاق دور
القــرآن التابعــة رســمياً جلمعيــة الدعــوة لــم ينجــم عنــه اجتثــاث فروعهــا املتمثلــة يف دور القــرآن التابعــة
جلمعيــات مســتقلة اســمياً  ،ولكنهــا تابعــة للخــط الســلفي جلمعيــة الدعــوة  ،إذ تبقــى اجلمعيــات الســلفية
خاضعــة للصرامــة التنظيميــة بشــكل يجعــل تعددهــا بعيــداً عمــا يوحــي بــه هــذا التعــدد ألول وهلــة مــن
نــوع مــن الالمركزيــة التنظيميــة  ،وبهــذا الشــكل تتخــذ تنظيــم جمعيــة الدعــوة وضعيــة نســق فرعــي "
 " emètsys suosداخــل املجتمــع  ،ممــا يجعلهــا قــادرة علــى مواجهــة متطلبــات املراحــل القادمــة
واحتمــاالت تصادمهــا مــع املصالــح املتغيــرة للســلطة .

موقع السلفية يف احلقل الديني  -السياسي املغربي
بعــد العــرض االســتطالعي  ،كان ال بــد مــن دراســة احلقــل الدينــي لهــذه املدينــة بشــكل عــام  ،علــى
اعتبــار أن االســتعراض املونوغــرايف وإن كان يعــرف بالتجليــات السوســيولوجية للحــركات الســلفية ،
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فإنــه يبقــى قاصــراً علــى إدراك حجــم هــذا التجلــي وأثــره بالنســبة إلــى باقــي املؤسســات والوقائــع
والطقــوس التــي تشــترك يف تأثيــث احلقــل الدينــي  ،لذلــك  ،كان وجــب لــكل باحــث أراد التعمــق يف فهــم
الظاهــرة الســلفية يف املغــرب أو يف غيــره مــن البلــدان دراســة احلقــول الدينيــة احملليــة عبــر سلســلة مــن
املونوغرافيلبيــان التأثيــرات املختلفــة لظهــور وانتشــار احلــركات الســلفية علــى مختلف القوى واملؤسســات
والطقــوس التــي تتنــازع هــذا احلقــل .
كانــت البدايــة بالزوايــا واألضرحــة  ،وكانــت خالصــة بحثنــا امليدانــي كالتالــي  :أنــه وباملــوازاة مــع
االنتشــار التدريجــي للمبــادئ والســلوكيات اإلســامية يف صيغهــا الســلفية  ،حــدث تراجــع كبيــر إلشــعاع
الزوايــا واألضرحــة  ،إذ بــدأت التنظيمــات الســلفية عملهــا يف الســبعينيات بضــرب املرتكــزات االجتماعية
والثقافيــة والنفســية  ،التديــن املمــارس يف الزوايــا واألضرحــة  ،ممــا كان لــه كبيــر األثــر علــى قــدرة هــذه
املؤسســات التقليديــة يف ممارســة نفــس الفعاليــة  ،وإن كان البحــث قــد وقــف علــى اســتثناءات عديــدة ال
تنســحب عليهــا هــذه اخلالصــة .
إنــه مــن غيــر املمكــن ادعــاء القيــام مبعاجلــة سوســيولوجية للموضــوع دون اســتعراض مســارات
النخــب الســلفية يف مدينــة مراكــش عــن طريــق التحليــل البيوغــرايف  ،هكــذا مت التركيــز علــى شــخصيات
منوذجيــة ســواء كانــت منتميــة إلــى احلــركات الســلفية أو كانــت مســتقلة  ،وقــد مت اكتشــاف أنــه مــن
املمكــن أن تقــاس الشــخصيات التــي شــملتها الدراســة علــى النخــب الســلفية األخــرى  ،وذلــك نظــراً
للمســارات املتقاربــة لهــذه الشــخصيات  ،بالرغــم مــن أن هــذه النخــب  -مثلهــا مثــل األتبــاع  -قــد انتمــت
إلــى التنظيمــات الســلفية عبــر مســارات فرديــة وليــس علــى أســاس قاعــدة مشــتركة  ،وقــد وقفنــا يف هــذا
اإلطــار علــى اســتعراض القــدرات املعرفيــة واملاديــة التــي تكــون رأســمال هــذه الشــخصيات  ،ويجعلهــا
تتمتــع بنفــوذ مــادي أو رمــزي كبيــر يف التنظيمــات الســلفية داخــل املغــرب وخارجــه  ،متواجــدون حاليـاً يف
مختلــف املؤسســات الرســمية ولــم تســتطع السياســة الدينيــة التنكــر لشــعبيتهم .
ويف موضــوع العالقــة القائمــة بــن الســلفية والعمــل السياســي  :الحظنــا أن االفتقــاد إلــى اخلطــاب
السياســي كان عائقـاً يف وجــه دراســة العالقــات السياســية للحــركات الســلفية محــل الدراســة  ،وزاد مــن
حــدة هــذا العائــق انحصــار نشــاط هــذه احلــركات يف حلقــات التدريــس ونشــر وتأليــف الكتــب وغيرها من
املناشــط املليئــة بالوعــظ الدينــي  ،فمــا ظــل يســتقطب اهتمــام احلــركات الســلفية هــو االســتقامة الفرديــة
وليــس الفعــل اجلماعــي الــذي يتوخــى أهدافـاً دنيويــة  ،وهــذا مــا يجعــل منهــا حــركات تــزدري السياســة
وتبعدهــا مــن اهتماماتهــا لصالــح العمــل علــى تكويــن طوائــف تكــون التضامنــات األهليــة واجلماعيــة فيهــا
مؤسســة علــى التجربــة الدينيــة الشــخصية وحتقيــق الــذات بعيــداً عــن اإلعــداد والتأهيــل السياســيني
 ،حتــى اخلطــاب السياســي ملــا ســمي بالســلفيني اجلهاديــن هــو مجــرد مواقــف ال تنــم عــن حضــور
أيديولوجيــا متكاملــة ال يجــب أن تكــون عليــه النظــام السياســي االجتماعــي واالقتصــادي  ،وزال هــؤالء
بعــد التخلــص مــن محنتهــم يتلقــون بأبجديــات السياســة كمــا يتلقاهــا طالــب ســنة أولــى حقــوق .
لكــن البحــث اكتشــف أنــه إذا كانــت السياســة غيــر موجــودة علــى مســتوى اخلطــاب فــإن ذلــك ال يعنــي
غيابهــا  ،فهــي تنتمــي إلــى مســتوى آخــر  ،مســتوى املمارســة اليوميــة  ،بحيــث ميكــن أن جنــد بعــض
مدلوالتهــا يف أشــكال العمــل اليوميــة  ،والطقــوس والتنشــئة والعالقــات االجتماعيــة  ،ولذلــك عمــل
البحــث علــى الكشــف عــن عناصــر الفعــل السياســي الســلفي يف هــذه املســتويات  ،فهنــاك ممارســات
تقايــظ حريــة العمــل الدعــوى باالمتثــال للنظــام السياســي  ،أو تزكيــة شــرعيته الدينيــة عبــر مهاجمــة
احلساســيات احلركيــة املعارضــة  ،حتــى إن املعتقلــن إثــر أحــداث  61مــاي  3002لــم توجــه لهــم تهم ـاً
تتصــل باملســاس بالنظــام السياســي  ،ولكــن بالنظــام العــام اســتناداً علــى عالقــة مفترضــة يف ذهــن
القاضــي بيــت خطــاب هــؤالء  ،وبــن األحــداث اإلجراميــة يف خــرق واضــح ملــا تعلمنــاه يف كليــة احلقــوق
 ،مــن ضــرورة توفــر الركــن املــادي إليقــاع االتهــام إلــى جانــب الركــن املعنــوي الــذي كان مفترضــا وليــس
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متحقق ـاً .
ويف ســياق الدفــاع عــن املعتقلــن الســلفيني ونصــرة دور القــرآن املغلقــة تكونــت مــن منتديــن للدفــاع
عــن هــذه القضيــة ينحــدران مــن اإلســام السياســي ( الكرامــة  ،والنصيــر  ،اللجنــة املشــتركة للدفــاع
عــن املعتقلــن اإلســاميني )  ،وأثــر تشــكيل حكومــة يقودهــا حــزب العدالــة والتنميــة حــدث انفــراج كبيــر
يف القضيــة  ،حيــث أفــرج عــن أغلــب املعتقلــن غيــر املتورطــن يف أعمــال خــارج القانــون بعفــو ملكــي ،
أو بانتهــاء مــدة محكوميتهــم بالبحــث عــن صيغــة لفتــح دار القــرآن بشــكل ال يحــرج الدولــة التــي أعلنــت
عــن مبــادئ توجهــات حتكمهــا دون تناســي تغيــر املوقــف األميركــي مــن الســلفية املعتدلــة عقــب الربيــع
والــذي خــرج عبــر عــدة تقاريــر ترســم للــدول احلليــف لهــا خارطــة طريــق تعيــد االعتبــار لهــذا التيــار ،
لكــن انخــراط بعــض املفــرج عنهــم يف اجلهــاد مــع التنظيمــات يف ســوريا وضــع كل املتدخلــن يف حــرج
وزاد مــن تعقيــد األمــور عليهــم .

سؤال السلفية اليوم
التســاؤالت األكثــر جديــة فيمــا يتعلــق بالشــأن الســلفي تأتــي مــن املتابعــن لعملهــا علــى الســاحة
السياســية  ،فهــل باإلمــكان الوثــوق بــأن التيــارات الســلفية قــادرة علــى طــرح مشــروع سياســي وتبنــي رؤى
تلتقــي مــع القواســم املشــتركة التــي تتفــق عليهــا جــل القــوى الوطنيــة  ،مبــا فيهــا تيــارات إســامية أساســية
العدالــة والتنميــة  ،أم أن الطــرح الســلفي تعتريــه الكثيــر مــن املناطــق الضبابيــة والتصلبــات التــي تدفــع
إلــى حالــة مــن القلــق والتوجــس إزاء هــذا التيــار ؟
وهنــاك عينــة ميكــن الوقــوف عندهــا يف هــذا الســياق  ،تصريحــات للشــيخ جمــال املغــراوي أحــد
أعضــاء أحــد أكثــر مــن ســتني شــخصية قياديــة وعلمائيــة يف احلالــة الســلفية اجلهاديــة  ،مــن بينهــم
الشــيخ الفيــزازي وعمــر احلدوشــي وأبــو حفــص والكتانــي .
التصريحــات الســالفة لعينــة مــن املشــايخ دالــة بدرجــة قويــة علــى حــدود وآفــاق التطــور يف اخلطــاب
الســلفي  ،كونهــا تصــدر عــن شــخصية تنتســب ملرجعيــة رمزيــة متثــل كل أطيــاف احلالــة الســلفية بــن
جنباتهــا  ،كمــا أنهــا تشــتبك مــع قضايــا محوريــة كاشــفة للرؤيــة الســلفية ووجهــة نظرهــا بالنســبة
للمســتقبل املغربــي  ،فمقــوالت هــؤالء الشــيوخ ال ميكــن أن تقــرأ بشــكل جتزيئــي أو اســتقطاعي ألغــراض
احملاججــة  ،ســواء كانــت للدفــاع والتبريــر أو للهجــوم واإلدانــة  ،كمــا أنهــا ال ميكــن أن تقــرأ مبعــزل عــن
عمــوم الظــروف الذاتيــة واملوضوعيــة التــي حتيــط بالتيــار الســلفي يف اآلونــة األخيــرة .
فبصــدد تطبيــق الشــريعة  ،تتســم الواقــف الســلفية بالتنــوع الكبيــر  ،إال أن املؤكــد أن هــذه الرؤيــة
ليســت بحــال رؤيــة التيــارات اإلســامية  ،فللعدالــة والتنميــة رؤيــة للشــريعة وأحكامهــا وكيفيــة إنفــاذ
مبادئهــا رؤى وأفــكار تختلــف كثيــراً عــن املقــوالت الســلفية .
يف العمــق يبــدو أن علــى الــرؤى يف مجملهــا قريبــة الصلــة فيمــا يخــص أحــكام الشــريعة يف التصريحات
الســلفية ورؤيــة التيــارات اإلســامية الوســطية الناشــطة علــى الســاحة املغربيــة  ،هــو اســتبطان الوعــي
بــأن تطبيــق أحــكام الشــريعة ال يعنــي انقالبـاً جذر ّيـاً يف القوانــن واملمارســات  ،وأن البــون بــن مــا يحكــم
حيــاة النــاس واملجتمــع وبــن أحــكام وتعاليــم الشــريعة ليــس بتلــك املســافة  ،وهــذا البعــد الــذي يتخيلــه
البعــض وكأن املجتمــع يحيــا حيــاة غيــر إســامية .
هــذا االســتبطان يف حــد ذاتــه يعــد ملمحـاً داالً يف ســياق محــاور التطــور يف اخلطــاب والوعــي الســلفي
الــذي كان يركــز دوم ـاً علــى الهــوة الســحيقة والفاصلــة بــن املثــال اإلســامي يف صناعتــه وبــن الواقــع
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املتــردي  ،وهــذا التصــور هــو مــا حــدا بجــل املكونــات الســلفية إلــى االبتعــاد عــن الشــأن العــام واالنســحاب
مــن همومــه علــى خلفيــة أن اخللــل كبيــر واخلــرق متســع مبــا يتصــور معــه صعوبــة احلديــث عــن اإلصــاح
والتغييــر يف اآلمــاد املنظــورة .
مــا يلفــت بقــوة يف تصريحــات الشــيوخ  ،أن احلديــث عــن أن شــورى العلمــاء " املجلــس العلمــي األعلــى
" وهــو مبثابــة مرجعيــة عامــة للتيــارات الســلفية  ،وال ميكــن جتــاوزه علــى أن يقــع تنويعــه وضــم جميــع
احلساســيات إليــه عــوض التركيبــة احلاليــة التــي يوظــف فيهــا املجلــس العلمــي األعلــى خلدمــة مشــروعية
النظــام السياســي .
قــد يجــد البعــض يف هــذا التصريــح تطــوراً هائــ ً
ا يف مضامــن اخلطــاب الســلفي الــذي يجاهــر
بقطعيتــه وعدائــه للتيــارات التــي حتمــل أفــكاراً علمانيــة أو ليبراليــة ال تتوافــق مــع املنهــج اإلســامي ،
وممــا ال شــك فيــه أن مجــرد صــدور هــذا الــكالم عــن شــخصيات قياديــة ورمزيــة علمائيــة يف احلالــة
الســلفية هــو تطــور بحــد ذاتــه ونقلــة يف اخلطابــات واملواقــف إال أن هــذا ال يعنــي أن التحــول بذلــك الــذي
ميكــن أن يتخيلــه البعــض  ،فالســلفيون علــى ســبيل املثــال ال يتصــورون  ،وهــذا ميكــن اســتجالؤه مــن
تصريحــات املغــراوي الــذي دعــى ضمنيـاً إلــى تغييــر بعــض بنــود مدونــة األحــوال الشــخصية عبــر فتــواه
بشــرعية تزويــج ذات التســع ســنوات .
وتلــك نقطــة تثيــر جــدالً واســعاً يف أكثــر مــن بلــد عربــي بــن القــوى الســلفية ونظيرتهــا اإلســامية ،
بــل مــع بعــض التيــارات اإلســامية الرئيســة  ،والتــي تــرى بــأن التعامــل مــع هــذه القضايــا ينبغــي أن يكــون
وفقـاً ملنهجيــة التــدرج والتأهيــل املجتمعــي  ،ومراعــاة توفــر الشــروط اخلاصــة بتحقيــق املنــاخ املجتمعــي
املالئــم لتطبيــق تلــك األحــكام بعدالــة وفــق مقتضيــات الشــريعة ذاتهــا  ،وليــس التطبيــق الفــوري املتعجــل
والــذي حــدث يف بعــض التجــارب وثبــت فشــله كمــا أنــه لــم يخــل مــن التوظيــف السياســي .

فرص تطور اخلطاب السلفي املغربي
لقــد أظهــرت األحــداث علــى الســاحة املغربيــة أن ثمــة تغييــراً يف اخلطــاب الســلفي  ،وأن هنــاك قــدراً
مــن التطــور طــال بنيــة اخلطــاب الســلفي  ،لكــن تظــل هــذه التغييــرات يف حــدود ضيقــة ال تصــل إلــى
حــد النقــات النوعيــة  ،مــا يعنــي أن األفــق مــا زال مفتوح ـاً علــى كل االحتمــاالت أمــام فــرص التطــور
واالنفتــاح والتجديــد يف مفاصــل اخلطــاب  ،مبــا يتماشــى ومســتلزمات وثوابــت املشــروع الرســمي الــذي
يشــهد حــواراً ضمنيــا وصراعـاً بــن القــوى السياســية واالجتماعيــة  ،لتحديــد أطــره ومعاملــه  ،إذ يحمــل
العدديــن األخيريــن مــن مجلــة الفرقــان حــول األشــعرية والوظيفــة املســجدية نظــرة نقديــة بديلــة لطريقــة
تدبيــر الشــأن الدينــي علــى املســتوى الرســمي .
إن مجــرد احلديــث حــول إمكانيــة تأســيس أحــزاب ســلفية خطــوة هامــة يف مجــال تطــور الرؤيــة
الســلفية  ،إنهــا احللقــة األكثــر تطــوراً داخــل املنظومــة الســلفية  ،باعتبارهــا تطويــراً لعمــل الوعــظ
املنفــرة مــن العمــل السياســي التــي ظلــت املدرســة املغراويــة تعمــل مــن خاللهــا  ،إذن إنهــا شــكلت حالــة
مــن التجــدد حتــى يف مســار الوعظــة التــي ظلــت حتــى وقــت قريــب تنفــر مــن العمــل السياســي وحتــذر
مــن العمــل احلزبــي وتنــأى بنفســها عــن االنخــراط يف الفضــاء السياســي .
بيــد أن هــذه اخلطــوة ال تشــكل كمــا يتوهــم البعــض قفــزة جتعــل احلالــة الســلفية أو أحــد جتلياتهــا
تقــف علــى مقربــة مــن مدرســة اإلســام السياســي  ،فمــن اجللــي أن خطــوة مــن قبيــل تأســيس حــزب
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سياســي واإلعــان عــن القبــول بالتــداول ال يكفــي للقــول بــأن اخلطــاب الســلفي يشــكل عامــة إضافــة
للمشــهد السياســي ويبتعــد عــن مخاطــر التــأزمي .
فبجــوار تأســيس أحــزاب ذات أبعــاد ســلفية وقــول تلــك األحــزاب بالقبــول بالتــداول ال يــزال هنــاك
حديــث ثابــت ومســتقر عــن حاكميــة املشــروع اإلســامي وثوابتــه  ،مــا يعنــي أن القــوى الوطنيــة غيــر
اإلســامية وفــق تضمينــات اخلطــاب الســلفي يف أقصــى درجــات تطــوره حتــى اآلن بعيــدة عــن االعتــراف
لهــا باحلــق يف طــرح مشــاريعها السياســية علــى الــرأي العــام وأن تكــون اإلرادة الشــعبية احلــرة هــي
الفيصــل يف الترجيــح وهــو مــا يقبــل بــه األحــزاب اإلســامية مــن غيــر االجتــاه الســلفي .
مــن املرجــح أن يواصــل اخلطــاب الســلفي يف اإلطــار العــام مراحــل تطــوره بفعــل االحتــكاك مــع قضايــا
املجــال العــام واالحتــكاك املباشــر مــع الشــارع  ،والتشــارك وحتــى التعــارك مــع القــوى السياســية  ،وكلهــا
محــددات كفيلــة بتشــكيل دوافــع ومحفــزات لتطــور اخلطــاب الســلفي والــذي ظــل قبــل الثــورة أســيراً
لقضايــا بذاتهــا ومنهجيــة يف التفكيــر وآليــات لصناعــة اخلطــاب ونحــت الــرؤى تشــكلت يف غيــاب عــن
االحتــكاك املباشــر مــع الفضــاء العــام .
هــذا التطــور احملتمــل يف البنيــة العامــة واملقــوالت األساســية والتقليديــة للخطــاب الســلفي  ،يســاعد
عليهــا أن املراكــز التاريخيــة لصناعــة اخلطــاب الســلفي وبصفــة خاصــة يف اجلزيــرة العربيــة آخــذة هــي
األخــرى منــذ فتــرة ليســت بالقليلــة يف التطــور واالبتعــاد عــن النمطيــة  ،وتقــدمي رؤى وخطابــات تتناســب
ومعطيــات اللحظــة التاريخيــة مــن املتوقــع إذاً أن تكــون ثمــة عالقــة طرديــة بــن التطــور يف اخلطــاب
الســلفي بشــكل عــام علــى مســتوى املقــوالت واملســلكيات  ،وبــن االنخــراط الســلفي يف شــؤون العمــل
العــام  ،لكــن ذلــك لــن يكــون باألمــر الســهل واليســير  ،وال ميكــن القــول بحتميتــه  ،فثمــة حتديــات حتــدق
بهــذا التطــور املأمــول تظهــر الشــواهد السوســيولوجية قــدرة القــوى الســلفية علــى التعبئــة  ،والــذي وظــف
يف االنتخابــات األخيــرة لغــرض ترجيــج كفــة العدالــة والتنميــة .
لكــن مثــل هــذه التصــورات عــن الــذات وعلــى الرغــم مــن أنهــا حقيقــة ميدانيــة عــن الــذات  ،رمبا تشــكل
عائقـاً أمــام االســتعداد والقــدرة علــى التطويــر والتغييــر  ،وبــدالً مــن البحــث عــن تطويــر اخلطــاب وتأهيــل
الــذات للتوافــق مــع احمليــط العــام علــى صناعــة وصياغــة املشــروع املشــترك  ،يتغــذى امليــل نحــو فــرض
األفــكار والتصــورات وتوقــع املطالبــة بتقــدمي التنــازالت مــن الغيــر .

عائق االنقسام
مــن جملــة األشــياء التــي تشــكل عنصــراً ســلب ّياً ضاغطـاً أمــام تطــور احلالــة الســلفية تشــظيها وتنــوع
مشــاربها والــذي قــد يصــل بهــا إلــى محــكات مــن الفــرز والتصــارع علــى اجلمهــور الســلفي وجمهــور
الشــارع بشــكل عــام  ،والــذي يقــرأ املكونــات الســلفية وفــق رؤيتــه اخلاصــة علــى أن مزاجيتــه وميولــه
ســلفية  ،ممــا قــد يدفــع إلــى املزيــد مــن اجلمــود علــى املقــوالت األساســية والثبــات علــى املواقــف والــرؤى
.
ويف ختــام احلديــث عــن مســارات وحــدود واالحتمــاالت املســتقبلية للخطــاب الســلفي  ،ميكــن القــول
بــأن ثمــة عامـ ً
ا رئيسـاً سيشــكل الرافعــة الرئيســة التــي تتشــكل علــى وقــع اجتاهاتهــا ومعطياتهــا حالــة
اخلطــاب الســلفي  ،فعنصــر القناعــات املجتمعيــة وميولهــا عندمــا تتحــدد يف االســتحقاقات االنتخابيــة
وكل مناســبات الفــرز اجلماهيــري  ،ســتكون بــا ريــب املؤشــر األبــرز للقــوى الســلفية لتقــف مــع ذاتهــا
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وتعيــد حســاباتها  ،وتعــاود النظــر بــن الفينــة واألخــرى يف طروحاتهــا فــا شــيء ميكــن أن يغيــر العقليــة
الســلفية املتصلبــة ســوى احتكاكهــا بواقــع غيــر مألــوف  ،وهــو الواقــع السياســي  ،حيــث ينظــر علــى األمــور
ببراغماتيــة تراعــي محــددات النســق السياســي املغربــي .
كمــا ينبغــي تســجيل مالحظــة هامــة وأساســية تتعلــق بتنــوع اخلطاب الســلفي وعدم وجــود كتلة مرجحة
بداخلــه حتــى اآلن ،فقــد رأينــا مــن يحــض علــى التظاهــر أثنــاء الثــورة ومــن يشــارك يف الفعاليــات ،كمــا
رأينــا مــن يجــرم الفعــل االحتجاجــي ويصــم املتظاهريــن باخلــوارج  ،كمــا رأينــا مــن يصــر علــى مقــوالت
أهــل احلــل والعقــد وعــدم جــواز تولــي غيــر املســلم للمواقــع القياديــة يف الدولــة وبــن مــن يــرى جــواز ذلــك
 ،وكلهــا اجتاهــات حتــى وإن صغــر متثيــل حجــم بعضهــا تنتســب إلــى اخلــط الســلفي .
وعلــى العكــس مــن جماعــات اإلســام السياســي املغربيــة والتــي وإن تنوعــت الــرؤى بداخلهــا تظــل يف
إطــار مجــرى عــام فــإن الســيولة يف التنــوع داخــل املكــون الســلفي  -أفــرادا وتنظيمــات  -ســيكون مــن
أكبــر حتدياتهــا  :القــدرة علــى تواجــد خــط عــام وتيــار رئيــس  ،وهــذا مــن مقومــات القــدرة علــى التجديــد
والتطــور  ،وعكســه ســيظل يدخــل احلالــة الســلفية يف تناطــح األفــكار والــرؤى واالجتهــادات .

خالصة
ويف األخيــر  ،نقــول بــأن الســلفية يف املغــرب هــي نــوع مــن احلــركات االجتماعيــة الدينيــة الوعظيــة
الــذي تتبنــى فعـ ً
ا جماعيـاً يســعى إلــى تغييــر القيــم وجتديــد األخــاق  ،لكــن أمنــاط عملهــا تبــن حقيقــة
أخــرى  ،فإلــى جانــب الدوافــع املثاليــة التــي حتــرك هــذه احلــركات  ،فــإن ثمــة مصالــح نفعيــة دنيويــة
تعتبــر األســاس املفســر لقدرتهــا علــى التعبئــة االجتماعيــة.
وممــا لوحــظ علــى احلــركات الســلفية أيض ـاً مرورهــا مبرحلتــن مهمتــن يف ســياق تطورهــا  ،فقــد
كانــت املبــادرات التنظيميــة يف البدايــة ال مركزيــة وغيــر منســقة وتطبعهــا التلقائيــة  ،حيــث لــم تكــن تتميــز
إال بشــيء قليــل مــن التنظيــم وانعــدام الوضــوح يف األدوار واألهــداف  ،ويف مرحلــة ثانيــة بــدأت مرحلــة
العمــل املنظــم والبنــاء االجتماعــي الــذي حتــددت فيــه األدوار وتبلــورت األهــداف يف إطــار أيديولوجيــة
متكاملــة  ،ممــا جعلهــا يف ســياق الربيــع العربــي رقمـاً رســم جتــاوزه يف التنافــس السياســي  ،فــا يكمــن
بــأي حــال األحــوال تفســير فــوز التيــارات اإلســامية يف املغــرب ومصــر وتونــس واليمــن إن نحــن لــم
نســتحضر متغيــر الكتلــة الناخبــة الســلفية التــي لعبــث لصالــح هــذه القــوى .
ففــي احلالــة املغربيــة مثـ ً
ا يصعــب -دون اســتحضار املتغيــر الســلفي  -تفســير حصــول حــزب العدالــة
والتنميــة علــى خمــس مقاعــد برملانيــة بغالبيــة املقاعــد البرملانيــة يف مدينــة مراكــش إثــر تشــريعيات
 ،1102بعــد أن كانــت ممتنعــة عليــه كل ّي ـاً  ،وبشــكل ســاهم إلــى حــد بعيــد يف تصــدر احلــزب للمشــهد
السياســي املغربــي
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي ،يُعِ ـ ّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية ،ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه
وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجيــا االتصــال ،إســهاماً منــه يف
صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.
قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.
التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.
مواكبة املتغيرات العاملية والعربية ،من خالل إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي ،واملشاركة الفاعلة.
إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.
رعاية الشباب الباحثني املتميزين.

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:
.1

األبحاث والدراسات:

حيــث يقــوم املركــز علــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجيــة العلميــة يف مجــاالت تخصــص

املركــز ،وهــي:
 الدراسات السياسية. الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.الدراسات احلضارية والتنموية. دراسات الفكر اإلسالمي..2

االستشارات وقياس الرأي:

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة،
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة،
بالتعــاون مــع كادر علمــي ُمحتــرف و ُمتعـ ِ ّـدد املهــارات.
.3

النشر:

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.

