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 )الجزائر والمغرب نموذجا( التصوف الفرنكفوني وتداعياتو بالمغرب العربي بعنوان:مداخلة 
 طالبة الدكتوراه مرمي فيبليل اعداد:

 :المقدمة
و غازلتواه كافر عرؼ عملية زبلية القرف احلادم كالعشرين تغَتا كبَتا  شهد التصوؼ هناية القرف العشرين كبداية

من معاداة ادلستعمر السابق "فرنسا" إىل فتحوؿ عدد من الطرؽ كالزكايا الصوفية  ،من اجلانب الركحي
الذم خرج من دائرة معطيات التصوؼ تغَتت الكثَت من االنضماـ إىل منظماتو الفرنكفونية ككفقو فقد 

صوؼ تأثر تنمط جديد من الالتطرؽ لكعليو ، كاقتصاديةية ليندمج بدكائر سياسية كسوسيولوجيةالركحان
كاستخدـ التكنولوجيا للًتكيج لنفسو كنموذج فريد ديثل االسبلـ ادلعتدؿ مقابل بقية التيارات حبركة احلداثة 

 تداعياتو بادلغرب العريب؟كبناءا على ذلك أتساءؿ ماىو التصوؼ الفرنكفوين ؟ كما ،الدينية ادلتعصبة
 ماىية التصوف الفرنكفوني  :المبحث األول
 تعريف التصوف الفرنكفوني  :المطلب األول

 تعريف التصوف :الفرع األول
طريقة يف السلوؾ تعتمد على التقشف كزلاسبة النفس، كاالنصراؼ عن كل ما لو عبلقة باجلسد كالتحلي 

 .1الركحيةبالفضائل، تزكية للنفس كسعيا إىل مرتبة الفناء يف اهلل تعاىل إديانا بادلعرفة ادلباشرة أك باحلقيقة 
 تعريف الفرنكوفونية :الفرع الثاني

كالشعوب اليت تتحدث بالفرنسية كلغة رمسية أك حىت لغة عادية، كقد ظهر  رابطة تضم الدكؿ:تعريفها -1
 "أكنزمي الفرنسي: اجلغرافيا عامل كضعو فقد ـ1880، 2ىذا ادلصطلح ألكؿ مرة يف القرف التاسع عشر

على رلموع ادلستعمرات  للداللةكىو مكوف من قطعتُت فرانكو )من فرنسا( ك فوين )من صوت(، ركلو"
قددية الناطقة كليان أك جزئيان باللغة الفرنسية. مث ربولت الفرنكوفونية إىل منظمة دكلية تضم عددان  الفرنسية ال

كبَتان من الدكؿ، كمنها بعض الدكؿ العربية كاإلسبلمية، تشمل ادلنظمة الدكلية للفرنكوفونية كمقّرىا باريس، 
كما تشمل ثبلثة مكاتب إقليمية: ،  كجنيفأديس أبابا كيف برككسل كيف نيويورؾ : أربعة شلثليات دائمة كىي

 .3)غرب افريقيا، افريقيا الوسطى، كاحمليط اذلندم كاحمليط اذلادئ( لومي بالتوغو، الغابوف، الفيتناـ
                                                           

 .1336ـ، اجمللد الثاين، ص 2008، سنة 1أمحد سلتار عمر كآخركف، معجم اللغة العربية ادلعاصرة، عامل الكتب، القاىرة، ط-1
 .1702ادلرجع نفسو، اجمللد الثالث، ص-2
ـ، على 04/12/2017 بتاريخ بشبكة يسألونك االسبلمية، حساـ الدين عفانة، الفرنكفونية أىداؼ ككسائل كسلاطر، مقالة نشرت-3

 http://yasaloonak.net/2017/12الرابط التايل 
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أنصار الفرانكفونية يعتقدكف أف الفرانكفونية من شأهنا أف تسعى لتقريب :آثارىاو  ووسائلها أىدافها-2
بينما يعتقد أعداؤىا بأف تسعى إىل تغرب الثقافة العربية يف بلداف ادلغرب الشعوب كتنمية التعاكف بينها 

مشركع الفرانكفونية مشركع ثقايف يتطلع إىل غايات سياسية .العريب كأفريقيا اليت تتميز باالزدكاج اللغوم
تعماؿ زلددة، كبدأ يتحرؾ من خبلؿ تنفيذ ادلقرارات ادلتخذة من أجل نشر اللغة الفرنسية كثقافتها باس

( بدأت تبث 24كفرانس  5أساليب متعددة مثل شبكات التلفزيوف عرب األقمار الصناعية. )قناة يت. اؼ. 
السياسي يف ادلغرب العريب، سواء أثناء االستعمار أك  -إف الوضع الثقايف .برارلها إىل دكؿ ادلغرب العريب(

غة الفرنسية مل تكن تعرب عن نزىة عابرة، ذلك أف فيما بعد االستقبلؿ، يتميز خبصوصية ادلعرفة، فالكتابة بالل
طمس معامل اللغة العربية يف كل من اجلزائر كتونس لاالستعمار الفرنسي فرض سياسة التجنيس 

ذباه اجملتمعات كالدكؿ ادلستقلة ربركت االسًتاتيجيا الفرنكفونية أف "عبد االلو بلقزيز" رلكي.1كادلغرب
صاديا كثقافيا هبا، على جبهتُت على جبهة رمسية من خبلؿ ربط ىذه الدكؿ سياسيا عن فرنسا، ادلرتبطة اقت

بأطر سياسية  تشرؼ عليها باريس، كتتيح ذلا توجيو السياسات العليا ذلذه الدكؿ، سواء يف اجملاؿ الداخلي 
قتصادم أك يف اجملالُت االقليمي كالدكيل، على النحو الذم يصب نتائجو يف تنمية نفوذ فرنسا الثقايف كاال

فيها، كيعزز مركزىا يف الساحة الدكلية، مث على جبهة شعبية من خبلؿ تكثيف نشاط ادلؤسسات الثقافية 
الفرنكفونية يف ىذه اجملتمعات، كخلق ركابط كمؤسبرات ثقافية فرنكفونية جامعة للبلداف ادلسماة ناطقة 

تشجيع االنتاج الثقايف باللغة الفرنسية، كما من خبلؿ بالفرنسية، كدلؤسساهتا الرمسية كاألىلية ذات الصلة  
ادلغرب كالذم كمعلـو أف ،  2كاحاطتو باحلوافز كبالرعاية ادلادية كاالعبلمية ادلؤسسية يف العامل الفرنكفوين

ازبذت منو فرنسا كسبلح تشهره يف كجو العودلة لتضمن بو بقاءىا على الساحة الدكلية كتفتح من خبللو 
فضاءات االنعاش لغتها كمحاية ثقافتها كبسط فرانكفونيتها يف سلتلف زلمياهتا كمستعمراهتا االفريقية اليت 

ليم على ادلغرب غداة االستقبلؿ بعد ما كقع معها ففرضت فرنسا ازدكاجية التعترل فيها امتدادا لوجودىا، 
على اتفاقيات سياسية كاقتصادية كعسكرية كثقافية باسم تبادؿ اخلربات كادلصاحل، باعتبار إف اللغة الفرنسية 

 3سبثل منوذجا لسانيا كامبل بذاتو قوامو التقنية كالعلمية كالعقبلنية(

                                                           
، على ـ2011أبريل  10كعقوذلم بالغرب الفرنكفونية كاللغة العربية، مقالة نشرت دبجلة البياف، بتاريخ شاكر نورم، قلوهبم يف الشرؽ -1

 https://www.albayan.ae/paths/art/2011-04-10-1.1417897الرابط التايل 
 40ـ، ص2011، سنة 1لبناف، ط عبد االلو بلقزيز، الفرنكفونية أيديولوجيا سياسات ربد ثقايف لغوم، مركز دراسات الوحدة العربية،-2
ـ، مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاسًت، جامعة 20_19سامية لعرييب كنسيمة مصباح، ادلنظمة الفرنكفونية كاقعها كآماذلا منذ القرنُت -3

 55صـ، 2017_2016اجليبليل بونعامة مخيس مليانة، سنة 
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 تعريف التصوف الفرنكفوني  :الفرع الثالث
دلا تتسم بو من خصائص "عصرانية" سلالفة للمعهود من  جديدةفهي  ،اجلديدة فونيةالصوفية الفرنكو -

ادلدرسة .1ألف القائمُت عليها فرنكفونيُت مشبعُت "بالثقافة الفرنسية"نيةفرنكو  الصوفية دبختلف طرقهم كىي
بنة كأف جذكر التصوؼ الفرنسية منصبة على أف التصوؼ اإلسبلمي يشبو سباما التصوؼ ادلسيحي الرى

اإلسبلمي شلتدة إىل ادلسيحية كتؤخذ عنها كمنهج ادلدرسة الركحي كىو منهج غَت علمي كدراستها منصبة 
 .2على أف التصوؼ ظاىرة اجتماعية

 لحركة فرنسا في اختراق التصوف :الفرع الثالث
كاف ربت احلكم العثماين كبدأ الذم  قامت بفرنسا حكومة ماسونية كاليت بدكرىا اخًتقت ادلغرب كاجلزائر 

الضعف ينتابو فقامت بتنظيم قراصنة يف تلك الببلد حبجة اجلهاد االسبلمي يف اجلزائر كادلغرب حيث كونت 
، اتفقت فرنسا مع بريطانيا مجهورية سبل يف ادلغرب بقيادة العياشي كمراد باشا  الذم كوف قرصنة يف اجلزائر

ـ مث حركت فرنسا ضده الصوفية كخاصة ثورة أمحد بن  1904ا يف عاـ على غزك ادلغرب متقامسة مع اسباني
زلمد الريسوين "بومحارة" أحد أبناء احلزب الفاطمي يف ادلغرب الذم أجرب السلطاف عبد احلفيظ بن احلسن 

 .3ـ1909إىل أف يدخل فرنسا كإسبانيا إلمخاد الثورة يف عاـ 
 والحداثة سياسةبال الفرنكفوني عالقة التصوف:المطلب الثاني

ار استمر كيتمثل ذلك يف :العربية بالسياسة ي الفرنكفونيالتصوف اإلسالم أسباب وعوامل ارتباط_1
لعبت دكران يف مشهد األحداث األخَتة اليت شهدهتا ادلنطقة بل شاركت يف الصوفية ربت مسميات جديدة 

الزىد كالتَػَعُبد، بل ربيزت إىل جانب  ربافظ على حياديتها كنقاء سريرهتا ضلوفلم مظاىر العمل السياسي، 
أصبح اإلسبلـ يف السنوات األخَتة مسألة سياسية بامتياز، كتضاءؿ بعده الديٍت كقد  ،4مؤسسات الدكلة

 11تفجَتات  كمت توظيفاخلوؼ من اإلسبلـ )إسبلموفوبيا( كركج االعبلـ الفرنسي كالركحاين 
                                                           

ـ، 19/05/2013 :دعاة التصوؼ "الفرنكوفوين " فئة جديدة من الصوفية " العصرانية"، مقالة دبنتديات الشركؽ، بتاريخ -1
، على الرابط الرمسي 07:36:بتوقيت

 http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=238377للمنتدل:
 26ـ، ص1999، سنة 2عبد احلكيم عبد الغٍت قاسم، ادلذاىب الصوفية كمدارسها، مكتبة مدبويل، القاىرة، ط-2

3- The New Middle East ; Tarek Gahlan:at site https://books.google.dz/books?id =false. 
P 3.21 

 :غالب أمحد برم، إشكالية العبلقة بُت التصوؼ كالسياسة يف ادلشرؽ اإلسبلمي، مقالة نشرت بادلركز الدديقراطي العريب بتاريخ شلدكح-4
 . https://democraticac.de/?p=2610 :، على الرابط الرمسي02:12 :ـ، بتوقيت2016يناير  18

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=238377
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أثارت اللجنة الوطنية _تفجَت برجي التجارة بأمريكا كاهتاـ االسبلميُت بذلك_، كقد ـ 2001سبتمرب
تنامي التعصب ضد ـ 2013يف تقريرىا السنوم لعاـ CNCDHاالستشارية حلقوؽ اإلنساف 

اإلسبلـ الصويف يف فرنسا كإسبلـ ركحي. يقوؿ إيريك جوفركا "ادلتصوؼ ال يرفض الشريعة  ، كظهرادلسلمُت
ال طقوس اإلسبلـ. ىو على العكس من ذلك ينَتىا من الداخل رلددا للمؤمنُت معانيها إطبلقا ك 

 .1باستمرار"
اهتم التصوؼ ادلتأخر يف شكلو اجلماعي :ولوج الطرق الصوفية بالمغرب العربي في الحراك السياسي-أ

الصراع مع الغرب أك الطرقي بأنو حامل لرسالة سياسية معينة كما يقع يف دكاليب السلطة، كإدارة 
االستعمارم ادلتدخل يف شؤكف الببلد اإلسبلمية لقدرة التصوؼ على ادلنافسة من أجل االستقطاب الديٍت، 

حيث يستطيع التصوؼ أف يعبئ اجلماىَت ركحيا دكف ادلس بأمور احلكم كثانيا، ألف مفهـو اجلهاد يف 
كما أنو حىت على مستول   .لى العنف ادلسلحالتصوؼ ينصب على التزكية كالًتبية كالتسامح مع الغَت ال ع

الصراع اإلقليمي بُت دكؿ منطقة ادلغرب العريب خاصة ) ادلغرب كاجلزائر( أضحى التنافس على دعم بعض 
يف ادلغرب قاـ الشيخ محزة زعيم الطريقة ك ،2الطرؽ الصوفية عنصرا مهما يف احلفاظ على التوازنات اإلقليمية

فالتيارات التصويت لفائدة الدستور اجلديد ة مريدم الطريقة إىل الظهور كإىل القادرية البوتشيشية، بدعو 
ادلرتبطة باإلسبلـ الراديكايل كانت قد دعت إىل مقاطعة االنتخابات. بذلك سبكنت تلك الطريقة الصوفية 

ذبدد  يؤكدكىذا ما  .3من إظهار توسع تأثَتىا كقدرهتا على التعبئة، خصوصا يف مواجهة أقطاب الراديكالية
كإحياء الزكايا كالطرؽ الصوفية يف ادلشهد الديٍت ادلغريب ادلعاصر، بل ارتباط السلطة السياسية فيو بالصوفية 

مسّلمة ثابتة تارخييًّا، كيشهد لذلك الرعاية الرمسية لئلسبلـ الصويف كتنظيم ندكات، فضبل عن تنظيم رلموعة 
ال يرل اإلسبلـ الزكيايت" ، السماع الصويف ،دلوسيقى الركحيةمن ادلهرجانات ذات ادلنحى الصويف من قبيل "ا

 .4اإليديولوجيةينها رغم اختبلؼ مرجعياهتا أم تعارض بُت معتقداهتم الدينية ككالئهم لدكذلم كقوان أتباعو
قد تكوف الصوفية، إحدل خيارات :الزعامة الدينية تسييس التصوف في العالم العربي مرده -ب

الغرب لتمرير أجندتو اخلاصة يف الوطن العريب، كيف الفًتة األخَتة بدأت بعض الرموز الصوفية تذىب ضلو 
شلارسة "تسييس التصوؼ"، عرب إظهار عبلقاهتا اليت كانت خفية، مع األنظمة العربية إىل العلن، كمن ىنا 

                                                           
 .12-9ص  ـ،2015ق الزمورم، مؤسسة التجديد السياسي، بتاريخ: جواف باريزا اخليارم، التصوؼ ركحانية كمواطنة، ترمجة: عبد احل-1
ـ، على الرابط 02/11/2013 :التصوؼ يف خضم الربيع العريب، مقالة نشرت دبوقع نوف سبوت بتاريخ-2

 .http://www.noonpost.org/content/850:الرمسي
 .34-33باريزا اخليارم، مرجع سابق، ص  -3
، 20: 04 :ـ، بتوقيت24/03/2008ادلغرب رعاية رمسية كدعم أمريكي، مقالة نشرتبموقع ىسربيس بتاريخ: عباس بوغامل، صوفية -4

 .https://www.hespress.com/opinions/5480.htmlعلى الرابط الرمسي: 
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ضلو زلاكلة االستفادة من ىذا التسييس، شلا أظهر صوفية جديدة، كمع ديكن فهم اذباه بعض الدكائر الغربية 
دخوؿ ادلنطقة العربية، مرحلة صراع إقليمي طرفاه إيراف كالسعودية، ذىبت السعودية باذباه دعم "السلفية 

ة لوجية، رباكؿ السلفييو ادلتشددة"، بينما فضلت إيراف التوجو ضلو "الصوفية السياسية"، من الناحية األيد
 . 1كالصوفية السياسية، احتكار احلديث عن اإلسبلـ

 :ج_الطرق الصوفية بين التبعية االستعمارية والتوظيف السياسي
الّدكالإلسبلميةكظّفتالطّرقالّصوفيةتوظيفاسّياسّيا،كراىنآخركنعلىتوظيفاالستعمارللحركاتالّصوفيةلغرضتوّسعيامربيا

الستعمار،بئلنّبعضاحلركاتالّصوفيةربالفتمعاالستعمارأكرفضتمقاكمتهبايل،باحِلجاجعلىأنّالتصّوفيسَتسَتامتوافقامعا
عتبارىقضاءكقدرا،حتىوصبلألمرإلىالّتحرديادلطلقلمقاكمةاالستعمار،كذلذاحرصتسلطاتاالحتبللعلىإطبلقيدالطّرقال

 .ّصوفيةفيممارسةأنشطتها
كعلىمحورآخر،حاكلبعضالّدارسينالرّبطبينالّظهورادلكثّفللطّرقالّصوفيةبأحداثاحلاديعشرمنسبتمرب،الّتيوّجهتاألنظمةال

 2فتحاألبوابللطّرقالّصوفية،دلواجهة التّياراتالّسلفيةل العادلاإلسبلمي،بسياسية
يلوح بعض ادلثقفُت احلداثيُت يف العامل العريب كالغرب بالتصوؼ :بالحداثة فونيعالقة التصوف الفرنك_2

باعتباره احلل األمثل إلقرار السلم كالتصاحل بُت األمم كالديانات كالشعوب. كانربل بعض احلداثيُت إىل إبراز 
يتم رحابة الرؤية الصوفية، كالتأكيد على ميل الصوفية إىل ادلسادلة كادلوادعة كزلبة اآلخر. ككثَتا ما 

االستشهاد بنصوص كمواقف دالة ظاىرا على حداثة الصوفية كتفتحهم الفكرم كالوجداين كالركحي كزلبتهم 
لآلخرين مهما أكغلوا يف االختبلؼ كالغَتية.ككثَتا ما يعمد ىؤالء إىل إيراد كقائع أك مواقف)موقف عبد 

بة كالشوؽ كاحلدب على ( أك نصوص ناطقة باحمل1860القادر اجلزائرم من نصارل الشاـ يف عاـ 
الناس)أشعار احلبلج كابن الفارض كابن عريب ...( أيا كانوا أك داعية إىل قبوؿ العيش ادلشًتؾ كتقاسم القيم 

اإلنسانية .كما يتم التأكيد على نقاط التبلقي بُت التصوؼ كالعرفانيات الكتابية أك احلداثية )السوريالية 

                                                           
ـ، على الرابط 06/09/2016زلمد اللطيفي، تسييس الصوفية يف كاقع عريب ملغم بالطائفية، مقالة نشرت دبوقع نوف بوست، بتاريخ:  -1

 .http://www.noonpost.org/content/13792التايل: 
، 3، ج27ـ، اجمللد 2013ة(، سنة ليلى قراكزاف كزلمد زمرم، التصوؼ يف مرآة معاصرة، رللة جامعة النجاح لؤلحباث )العلـو اإلنساني-2
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مع آفاؽ ما بعد احلداثة كالتفكيك)كتابات علي حرب كعبد مثبل ( كعلى ذباكب أفق النص الصويف 
 1الوىاب ادلؤدب كعبد الكبَت اخلطييب

أ_تأثر التصوف الفرنكفوني بوسائل 
رأتاجملتمعاتالّسياسيةالعربيةكالغربيةفيالّتصوؼ،البديبللّركحيللرّدعلىالّتنظيماتالّدينيةادلتطرّفةلذارُئيأنتوظيفال:الحداثة

شهدت السنوات األخَتة انتعاشان  ك،2يالعديدمنالقضاياالّسياسية،نوعمناحلداثةالّدينيةّدبلوماسيةالّصوفيةف
كبَتان لؤلدب كالًتاث الصوفيُت، بفضل االنًتنت كالربكز الثقايف كالسياحي كىذا ما يدؿ على بوادر 

حىت هنضة صوفية جديدة يف العادلُت العريب كاإلسبلمي، بعد االنتكاسة اليت تعرض ذلا التصوؼ، 
كصلت ادلنطقة إىل مأزؽ حقيقي يف ربديد العبلقة بُت الدكلة كالدين، كيف إجياد مصاحلة بُت احلداثة 

التشريعي دلواكبة تطور األحواؿ. _كالدين، خصوصان يف ظل بطء كتعثر عملية اإلصبلح الديٍت
النسق نوع من التدين االنتقائي لدل شرحية كاسعة من الشباب العريب، غَت مشركط ب انتشرك 

يراعي احلاجة دلواكبة ك التقليدم للمذاىب، كال بآراء فقهائها. تدينه يؤّمن احلاجات الركحية، 
 .3احلداثة كالعودلة كالعلمنة كاحلريات

إف بشائر عصر ما بعد احلداثة اليت :العلمانيين للطرق الصوفيةب تجذ وما بعدىاوسائل الحداثة ب_
الذم الح أفقا يف فكر نيتشو. إف فضح احلداثة اليت حّولت حّلت ال زبلو من عدمية تركن للتصوؼ 

اإلنساف إىل عبد مطيع إلرادة السلطة كالبَتكقراطية على ضلو ما كّضح ذلك ماكس فيػرب كماركوز خلقت 
حالة سريريّة للعقل التائو كادلغًتب ليغدك التصوؼ ىذياف يوطوبيا احلب كذريعة مسّكنة دلعاطب احللوؿ 

اخللفّيات العلمانّية، اليساريّة،  ذكمهناؾ إقباؿ بُت صفوؼ الّشباب كالّناضجُت من ، ف4تناالواقعية دلشكبل
تؤمن بأف القيم احلقيقية كالغيبية ال ديكن ربديدىا، على خوض ذبربة  اليتادلدنّية، الليربالّية كالبلأدريّة

الرقميبدكف احلاجة إىل خوض مراسيم ظهور اليوتيوب أك الشيخ كضلو الّتصّوؼ   لبلصلذابهيئكشلايالّتصّوؼ 
قبل اإلنًتنت بُت شعراء احلداثة من  الصويفانتشار الشعر  بناء على الّنهج الطّركقي. أيضا مبايعة الّشيخ

                                                           
ـ، على الرابط التايل: 21/10/2015 :ىادم أركوف، التصوؼ كترميق احلداثيُت، مقالة نشرت دبوقع احلوار بتاريخ-1

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=489448&r=0. 
 491، ص 3، ج27ليلى قراكزاف كزلمد زمرم، مرجع سابق، اجمللد -2
ـ، على الرابط التايل: 02/12/2016 :، دلاذا التصوؼ ىو التيار القادـ، مقالة نشرت دبوقع رصيف بتاريخمجاؿ باكَت-3

https://raseef22.com/life/2016/12/02/. 
ـ، على 25/02/2015 :رضا الغة، التصوؼ ربت رلهر علم النفس خاؿ ينم عن عقدة بلوغ أكج القمة، مقالة دبوقع احلوار بتاريخ-4

 .http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=456882&r=0:الرابط الرمسي دلوقع احلوار
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كنص يغنيو مغّنيوف على   الصويف القدمي جداالشعبية بُت مجاىَت ادلدنيات كالعلمانيات، كعود الشعر  ذكم
 جعلشلل  ركتيٍتنظاـ  يفحشر اإلنساف  الذمالرأمساليمن األمنوذج  الستياءيف مقاببلأنغاـ اجلاز احلديث. 

 .1ادلوعودةالّسعادة كالركحانّيةسعيا خلف يفضل االنضماـ للتصوفالعلمانيادلدنياإلنساف 
الفصل بُت التدين ك معارضة اقًتاف التدين بالدىاء السياسي يتمثل موقفي الشخصي يف  :_ وجهة نظر3

كتجربة فردية ركحية سامية بأغراض السياسة كدىاء كمكر العاملُت يف رلاذلا كأكافق الرأم كالتصوؼ  كاالدياف 
)إذا كاف الدين من حيث ىو نصوص كتشريع ال يعَت للعمل السياسي يف إطار التعبد إال ىامشنا  :القائل

تبعينا غَت أصيل، فكيف تسيس العمل اإلسبلمي ادلعاصر يف كثَت من صوره حىت كانت لو ردكد أفعاؿ ذات 
على احلل السياسي ، فيضع كل رىانو طابع عنيف على شاكلة العنف الثورم الوارد يف األدبيات ادلاركسية

كحده، كيصبح معيار تدين الفرد على مدل ما يضمره الفرد من مواقف سياسية ضد ىذا النظاـ أك ذاؾ، 
 .2(فيصبح التدين حركة احتجاجية أكثر من كونو حركة تعبدية

 وتداعياتو في المغرب العربي فونيالتصوف الفرنك :المبحث الثالث
 في دول المغرب العربي فونيلتفعيل التصوف الفرنكشاط الساسة حراك ون :المطلب األول

، كقد كشف 3اإلسبلمي للدكؿ ادلستعمرةك يكشف يف ثناياه تبعية دكؿ العامل العريب  فوينإف التصوؼ الفرنك
الربيع العريب عن ىامشية الدكر السياسي ادلستقل الذم تلعبو الطرؽ الصوفية يف اإلقليم العريب يف السنوات 

بسبب أزمة الفكر الصويف كانزالقو يف ادلمارسات الشعبية، كربوؿ غالبية الطرؽ من دكر  ،األخَتة
االستقبلؿ، الذم مارستو أثناء االستعمار يف معظم الدكؿ، إىل التبعية لسياسة الدكلة؛ حيث أصبحت 

ا لتعليمات احلكاـ لضبط التوازنات االجتماعية كاحلركات السياسية كيبلحظ أف .4الطرؽ الصوفية ُمنفِّذن
                                                           

" بتاريخ: -1 ـ، بتوقيت 16/07/2018ازلمد الزكرم، دلاذا يتجو العلمانيوف العرب إىل التصوؼ؟، مقالة نشرت جبريدة "ادلصرم اليـو
 .https://www.almasryalyoum.com/news/details/1307421، على الرابط الرمسي للجريدة:02:39

ـ، على الرابط 06/06/2016 :الغلو يف الدين بُت التطرؼ كالتصوؼ، مقالة دبوقع ساسة بوست بتاريخجبلؿ الصاكم، -2
 ./https://www.sasapost.com/opinion/extremism-in-religionالتايل:

ا فرنسنيا بزيارة اجلزائر كأكؿ بلد مغاريب،  "كسر "إديانويل ماكركف -3 زائر تشهد العبلقات بُت اجلك  بزيارتو للمغربالرئيس الفرنسي تقليدن
ما أف كادلغرب اضطرابنا ملحوظنا كتنافسية شديدة يف القارة األفريقية. فملك ادلغرب ديتاز بصغر سنو كنشاطو ادللحوظ يف القارة األفريقية. ك

غرب قبل اجلزائر عبد اهلل كماؿ، دلاذا فضل ماكركف زيارة ادلسهولة االستثمار يف ادلغرب مقابل الفرص االستثمارية ادلغلقة نسبينا يف اجلزائر. )
، على الرابط 10:00 :ـ، بتوقيت2017سبتمرب  10:ككسر التقليد الرئاسي الفرنسي؟، مقالة نشرت دبوقع ساسة بوست بتاريخ

 /(https://www.sasapost.com/why-macron-have-visited-morocco-before-algeria:التايل
ادلركز العريب للبحوث كالدراسات ، مقالة ب1/3الصويف بعد ربيع الثورات العربية معضلة الدكر السياسي للتيار أبو الفضل االسناكم،  -4

 .http://www.acrseg.org/2280/bcrawl:، على الرابط التايل12:54 :بتوقيت 29/12/2013:بتاريخ 

http://www.alquds.co.uk/?p=734012
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/6/16/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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ادلوقف الصويف من شلارسة السياسة كالثورات يف دكؿ ادلغرب العريب )اجلزائر كادلغرب( يف صورة مقارنة؛ نظرنا 
ما زالت سياسة الدكلة يف كبل ك لتشابو احلالة الصوفية يف ىذه الدكؿ من حيث الًتكيبة االجتماعية كالطرقية. 

خيدـ سياستهما اخلارجية من خبلؿ دعمهما للطريقة البلدين تضبط احملددات الرئيسية للتصوؼ دبا 
التيجانية ذات األعداد الكبَتة من األتباع، كالطريقة العلوية دلا ذلما من ثقل كتأثَت شعيب كبَت يف ادلنطقة 

الطرؽ الصوفية ادلنتشرة يف اإلقليم العريب بعد ربيع الثورات ك . 1اإلفريقية كيف اإلقليم العريب كخارج حدكده
طريقة،  30التيجانية كالعلوية يف اجلزائر كادلغرب، كيف اجلزائر كصل عدد الطرؽ الصوفية إىلفهي العربية 

مبليُت صويف كأشهرىا الرمحانية كالسنوسية  4آالؼ زاكية تضم حوايل  9تنشر يف 
يةكالعبلكية، كتنتشر يف العاصمة مراكش كيف دمنات كيف إزيبلت، كتنتشر بكثرة كالطيبيةكالتيجان2كالدرقاكية

 3ادلناطق:  العلوية كالقدكريةالكركريةكالدرقاكية كالقادرية كالشاذليةتلك فييف الريف الشرقي. كمن الطرؽ 
 . 4كالشعبيوف

 الجزائر  وتداعياتو علىالتصوف الفرنكفوني  :الثاني مطلبال
 :تتمثل يف باجلزائر كأمهشخصياهتاالفرنكفونية أبرز الطرؽ الصوفية 

تعترب العلوية من أحدث ادلؤسسات نشأة كمسيت باسم شيخها :5أو العالويةأو العليوية العلوية -1
 الطريقةالعبلكيةشيخهاادلؤسسأمحدبنمصطفىبنعليوة، 1العلوم تتموقع الزاكية حبي ذبديث العتيق دبستغاًل

                                                           
ادلركز العريب للبحوث ، مقالة ب3/3ت معضلة الدكر السياسي للتيار الصويف العريب ككيفية التفعيل بعد ربيع الثوراأبو الفضل االسناكم،  -1

 :http://www.acrseg.org/2275/bcrawlعلى الرابط التايل ،01:00:بتوقيت 29/12/2013:كالدراسات بتاريخ 
ـ(، عمل الشيخ العريب مدرسا دبدينة فاس كالـز 1823-1737نسبة حملمد العريب بن أمحد الدرقاكم اإلدريسي ) :الطريقة الدرقاوية-2

الصويف "علي بن عبد الرمحن اجلمل" لقيت الطريقة من سلطاف ادلغرب سليماف الدعم ألنو كاف يرل فيها سدا منيعا يقف يف كجو احلكاـ 
 .(231-230ـ، ص 2003، سنة 1، الطرؽ الصوفية كالزكايا باجلزائر، دار الرباؽ، لبناف، طالعثمانيُت باجلزائر )صبلح مؤيد العقيب

ق( ادلولود بادلغرب األقصى يف بلدة غمارة القريبة من سبتة، توجو 656-593نسبة ألبو احلسن علي ابن عبد اهلل ) :الطريقة الشاذلية-3
بتونس كاستقر هبا كاليت نسب إليها فيما بعد، مث ذىب لئلسكندرية كتويف دبصر،  إىل تونس تتلمذ على كبار علمائها، مث ذىب لبلدة شاذلة

 .(152-149كالطريقة من أقدـ كأكىل الطرؽ اليت أدخلت التصوؼ للمغرب، كحيث الشاذيل أتباعو على اجلهاد )ادلرجع نفسو ص 
ادلركز العريب للبحوث كالدراسات ، مقالة ب2/3الثورات العربية معضلة الدكر السياسي للتيار الصويف بعد ربيع أبو الفضل االسناكم، -4

 .http://www.acrseg.org/2297/bcrawl، على الرابط التايل:12:06:بتوقيت 29/12/2013:بتاريخ 
أنالشيخابنعليوةعندبدايةدعوهتكانيبدكمشبوىالدىالسلطاتالفرنسية، أوغسطينباركذكر  -5

كواهبعادكامبهورين،لقدرتو علىمداىنةاالستعماركلدعوهتللتعايشمعاآلخر، كاتباع النخبةالفرنسية ففرضتعليهرقابةسلربيهاالذينلمااحت
غزالة بوغاًل، الطريقة العبلكية ) .الطريقة.كربسنتأكضاعالطريقةادلاديةكتعددسبواردىاكسبكنتمنبناءزاكيتهاالكربىبتيجديت كزكاياىاعربسلتلفأضلاءالوطن

، رسالة مقدمة لنيل شهادة ادلاجيستَت يف التاريخ احلديث كادلعاصر، جامعة منتورم 1934-1909كاالجتماعية يف اجلزائر كمكانتها الدينية 
 .(193-188ـ، ص 2008-2007عبد الكرمي بوصفصاؼ، السنة اجلامعية  :قسنطينة، ربت اشراؼ
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قاؿ فيو أبو القاسم  .3، دفن بتحديت2خلفشيخهحمو البوزيدمو كلد كنشأ دبستغامن ـ(1874-1934)
)ذاع صيت ابن عليوة حبلؿ العشرينات كمنتصف الثبلثينات، كدخل طريقتو ادلسلموف كبعض  :سعد اهلل

النصارل كذباكز تأثَته اجلزائر كبلغت مؤلفاتو حوايل أربعة عشر تأليفا ىي أقرب للفلسفة منها إىل التصوؼ 
ة يف الفلسفة اإلسبلمية، ادلعتاد على الذكر كاألكراد، كمن ذلك الكتاب ادلنسوب إليو بعنواف األحباث العلوي

، بينما كيف دراسة أكغسطُت بَتؾ عنو آراء فلسفية نسبت إليو ذبعلو يف مصاؼ أعبلـ الفلسفة ادلعاصرة
...كما أف بعض األكركبيُت ادلندسُت حاكلوا استعماؿ ابن بأنو كاف حلوليا يف مذىبو الصويفهتمو البعض ا

، كدعوتو حلضور افتتاح مسجد باريس، كحديثو البلىويت عليوة يف أغراض قد ال يكوف ىو كاعيا بأبعادىا
مع القس جياكوبيت، كانتماء عدد من األكركبيُت إىل طريقتو كتشهد كتابات مارتن لنغر كأكغسطُت بَتؾ أف 

 4(ابن عليوة كاف ردبا مستعمبل
 "يوجد  " يعتقد أتباعها الذين، العبلكيةإماـ كشيخ الطريقة الصوفية "العليوية5"خالد بن تونس

أغلبهم يف فرنسا أنو كيل من أكلياء اهلل كصاحب سر عظيم كبركات عظيمة، أنشأ فرعا للكشافة اإلسبلمية 
إلرساء مبادئ الًتاث الصويف كيعتمد على العصرنة كالتحديث يف نشر أفكار الصوفية كشيوخ ىاتو الزاكية 

كسر تابو التقاليد كيعطي للمرأة ليكية  فرنسية كاثو و من كيرل خالد أف زكاج، 6يهتموف بالتأليف كالتدكين
كىذا شلا يسمح لتيار الطريقة أف جيد لنفسو  تتمثل رسالتو ادلقدسة يف احلرية إف القرآفكالرجل احلرية كيقوؿ 

طريقا إىل الغرب. كبوفاة كالده مت تعيينو من قبل رللس احلكماء خلبلفة كالده كىو بست كعشركف سنة، 
ليدمج: احلياة الركحية اليت اكتسبتها من التعليم األصيل، كاحلياة ادلادية دبختلف  كيرل خالد أف القدر ىّيأه

                                                                                                                                                                                     
سعيدم  :ة مقدمة لنيل الدكتوراه فاألنثركبولوجيا، ربت اشراؼبن لباد الغايل، الزكايا يف الغرب اجلزائرم التيجانية كالعلوية كالقادرية، أطركح-1

 .45ص ـ، 2008/2009 :زلمد، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية كالعلـو االجتماعية، السنة اجلامعية
منقريةسيديبوزيد،كىناكالتقىبشيخهمحمدبنقدكرالوكيلي ـ( 1909-1825) الشريفمحمدبنالحبيبالبوزيدي-2

 .(36-35ادلرجع نفسو، ص أتىبالطريقةللجزائر)ك زاكية كركر، كظلفيخدمةشيخهقرابةثبلثينسنة،لللمغربذىبالدائرةمستغاًل،
 .107ادلرجع نفسو، ص  -3
 143-142، ص7ـ، ج1998، سنة 1أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت،  ط-4
"ادلهدم بن تونس"، حوؿ كالده الزاكية دلركز للصليب بالزاكية العبلكية دبستغاًل. ابن الشيخ  (1949) كلد عاـ خالد عدالن بن تونس-5

الطاىر" من كرباء الفقراء بغليزاف األمحر للعناية باجلرحى كتأمُت ادللجأ، كيبدك أنو كاف كسيطا بُت ادلستعمرين كاجلزائريُت. بعثو كالده إىل "سي 
التحق جبامعة أككسفورد  1969يف  مث عاد للزاكية ككثرت لقاءاتو الركحية مع شيخو. كعنده دخل اخللوة كلقنو االسم األعظم لسنتُت،

اج أمحد رضواف. يف للمغرب كالتحق خبالو احل 1970لتحضَت أطركحة حوؿ التاريخ اإلسبلمي، لكنو اختار العودة إىل فرنسا، مث فّر يف 
فرنسا مارس خالد التجارة كتزكج إيفلُت كرزقا بصويف. )الشيخ خالد بن تونس اإلنساف، مقالة نشرت دبدكنة بلوغ سبوت، على الرابط 

 (http://cheikh-bentounes.blogspot.com/p/blog-page.htmlالتايل:
 .177بن لباد الغايل، مرجع سابق، ص -6
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مظاىرىا. كيقوؿ عن منصب خبلفتو للعبلكية بعد كالده أف كونو شابا كمقيما بباريس فك عنو حصار 
 .1ه غَت خطَتالعتبار ادلعارضُت 

، كتتمثل 3كلم 75 كالتيتبعدعنمدينةاألغواط حبوايل دبدينةعينماضي2تقعالزاكيةالتيجانية:التيجانية-2 
أركاف االستغفار، صبلة الفاتح، اذليللة،  4تتكوف من -طقوس الطريقة التيجانية يف الورد البلـز كالوظيفة

. الشيخ التيجاين كاف يقوؿ إف االستعمار قدر إذلي كيـو يشاء اهلل 4يـو اجلمعة كحضرة-الكماؿجوىر 
يذىبو، كمل نشهد للتيجانية موقفا يعارض السلطة فأثناء االستعمار الفرنسي للجزائر كجو األمَت عبد القادر 

تعمار إىل حركتو اجلهادية فرفضوا ربت التذرع بأف االس لبلنضماـللتيجانية ك"زلمد الصغَت التيجاين" دعوة 
قدر كمكتوب على اجملتمع اجلزائرم كيكفي أف ندعو اهلل حىت خيلصنا منو فلما اكتشف األمَت تعاملهم مع 

ادلستعمر حاصر الزاكية بعُت ادلاضي حىت سبكن من ادلنطقة كبعد تبلشي قوة األمَت بعد ذلك اعترب 
ذلك عقاب رباين لو ألنو عاد كليا  التيجانيوف  أف اهلل سلط القوات االستعمارية على األمَت كجيشو أم أف

من أكلياء اهلل كمت استغبلؿ الزاكية التيجانية لتمرير اخلطاب الديٍت الذم تغنت بو السلطة االستعمارية 
 للبعد السياسي. أما عن  الطريقة التيجانية حاليا كتوظيفها 5لتضمن كالء الطبقات الشعبية التابعة للزاكية

ريقة التيجانية القت العطف كالدعم الكامل من ادلخزف السليماين الذم الطأف "ىبة بريسنشر" فًتل 
اعتمد على توجهها السٍت من أجل زلاربة البدع ك الطقوسية اليت كانت منتشرة بشكل كبَت يف اجملتمع 

ادلغريب، فوجدت اجملاؿ الرحب الستقطاب األتباع كتأسيس الزكايا ليس يف ادلغرب فقط، بل امتد إشعاعها 
يف شلا جعل كلمة شيوخها اليـو مسموعة حىت يف أعلى ىـر السلطة يف عدد من دكؿ الساحل الصو 

ضماف دعمها للسياسة اخلارجية لاإلفريقي ، كىذا ما دفع الدكلة ادلغربية إىل االستمرار يف دعم الطريقة 
، كحاكلت 6الصحراءادلغربية ، اليت القت صعوبات عدة على ادلستول اإلفريقي خصوصا يف مسألة مشكل 

                                                           
 اإلنساف، مرجع سابق.الشيخ خالد بن تونس -1
ق(، كلد الشيخ فعُت ماضي كفيها حفظ الفرآف كتلقى 1230-1150نسبة ألبو العباس أمحد بن ادلختار بن أمحد التيجاين ) التيجانية-2

على شيوخها علـو العربية كالفقو ادلالكي، كصل للمغرب كحل بفاس كأخذ من صوفييها مث ذىب لتونس فمكة مث نزؿ بتلمساف مث للبيض 
 .(177-175غرب سليماف قصرا مع راتب )صبلح مؤيد العقيب، مرجع سابق، ص حيث أسس طريقتو، منحو سلطاف ادل

 34بن لباد الغايل، مرجع سابق، ص-3
 .151-150ادلرجع نفسو، ص -4
 .209-206ص ادلرجع نفسو، -5
دبايل كالنيجر  اماـ افريقي دلواجهة التطرؼ بعد سيطرة رلموعات متشددة على مناطق 300عن زبرج  2013أعلنت اجلزائر أكاخر عاـ  -6

االئمة  كالنيجر كالتشاد كليبيا. عقبها الزيارة اليت قادت ادللك ادلغريب زلمد السادس اىل عدة دكؿ افريقية اىل االنطبلؽ إلنشاء معهد لتكوين
دلتطرؼ ، كيأيت ىذا ادلعهد كما قالت السلطات ادلغربية لتثبيت اذلوية اإلسبلمية الوسطية للمغرب كزلاربة الفكر ا2014كادلرشدين يف 

إبراىيم ) 1963كالتشدد كانتقاؿ ىذا الصراع بُت اجلزائر كادلغرب حوؿ السيطرة على ادلرجعية الدينية ادلشًتكة، يعود اىل حرب الرماؿ سنة 



 

 
 

11 

يف البداية أف تستميل شيوخ الزاكية التجانيةكتستقطبهم للعب الدكر ادلعاكس للسياسة  اجلزائرية الدكلة
تجاين إلضفاء نوع من الشرعنة لبلستخداـ ادلغربية عرب عقد ادللتقيات بعُت ماضي مسقط رأس الشيخ ال

بأف أمَت  ، إال أهنا اصطدمت بالركابط ادلتجذرة بُت الدكلة ادلغربية ك أتباع الطريقة التجانية1السياسي للطريقة
ادلؤمنُت يف ادلغرب ىو أمَت ادلؤمنُت جلميع التجانيُت يف العامل حبكم البيعة اليت يف عنق الشيخ ادلؤسس 

كما أف غياب الوفد ادلغريب عن احلضور بعُت ماضي شكل ضربة   .جاين للسبلطُت العلويُتسيدم امحد الت
قاسية للجزائر اليت كانت تراىن على أف يكوف مقر اخلبلفة العاـ للطريقة بأرضها بدؿ ادلغرب حيث ضريح 

 2الشيخ سيدم أمحد التجاين(

نسبة إىل الويل الصاحل عمار بوسنة )كاف يف القرف الثاين عشر يف ضواحي عنابة( كمؤسسها  :العمارية-3
ىو مبارؾ بن يوسف ادلغريب كىو عميل من عمبلء فرنسا مسى نفسو خدمي سيدم عمار كطريقتو الطريقة 

عوتو كما العمارية؛ كقد أسس ىذه الطريقة بتشجيع من فرنسا اليت بنت زاكية قرب قادلة لتنطلق منها د
ساعدتو بالدعاية لطريقتو بإقامة احلفاالت يف ادلدف كيف ادلقاىي، كعن طريق تكوين فرؽ هبلوانية متجولة 

سبكن من كضع ذكر طريقتو ادلستقل عن الذكر القادرم بإعانة شيخ  1882تنتقل يف األرياؼ، كيف سنة 
سبوع إذ منو "ال حوؿ كال قوة إال قادرم تونسي عميل أيضا، كذكره ىذا يتميز باختبلفو حسب أياـ األ

زاكية كانت  26باهلل" يـو األحد ، ك"ال إلو إال اهلل" يـو اإلثنُت كىكذا.كقد بلغت الزكايا التابعة لو 
 . 3آالؼ  مريد إىل هناية القرف التاسع عشر ادليبلدم 7تستقطب 

                                                                                                                                                                                     

 :ـ، بتوقيت2015نوفمرب :27اذلوارم، الدكر السرم للطرؽ الصوفية يف اجلزائر كعبلقتها بالسلطة، مقالة دبوقع ساسة بوست بتاريخ
 /.(:https://www.sasapost.com/zaouaiainalgeria، على الرابط التايل21:00

مل يكن فقط النصيب للطريقة "التيجانية" يف القضية السياسية بُت اجلزائر كادلغرب بل يرل البعض أف الطريقة "العبلكية" عملت على  -1
تتحت الندكة بتبلكة خلفيات اخلرجات اإلعبلمية لعضوىا السابق كاليت كقد افتأزمي العبلقة بُت الدكلتُت فعقدت ندكة تندحض ىذا الطرح )

ة كال قصد هبا خلق البلبلة كإثارة الفتنة بُت ادلغرب كاجلزائر. كذكر البياف أف ادلدعو "عبد الواحد ياسُت" مل تعد تربطو أم عبلقة باجلمعي
ية، كما نفى البياف أيضا أف تكوف اجلمعية قد ركجت لصورة تظهر خريطة ـ، كمل يكن كاتبا عاما للزاكية العبلك 2009بالطريقة العبلكية منذ

خالد بن تونس شيخ الطريقة العبلكية يرد على اهتامات ادلدعو عبد الواحد ياسُت، مقالة نشرت  ادلغرب بدكف صحرائو )عبد الوىاب بنعلي،
 .(https://www.nadorcity.com.html:ـ، على الرابط التايل12/01/2010 :دبوقع ناظور سييت طنجة، بتاريخ

 :ىبة بريسنشر، االستغبلؿ السياسي للتصوؼ بادلغرب يطرح أكثر من عبلمة استفهاـ، مقالة نشرت بادلوقع ادلغاريب مغرس بتاريخ -2
 .https://www.maghress.com/hibapress/76644:ـ، على الرابط التايل19/12/2011

ـ، 26.05.2014طريق االصبلح بتاريخ يف مقالة نشرت دبوقع زلمد حاج عيسى اجلزائرم، نبذة عن تاريخ الطرؽ الصوفية يف اجلزائر، -3
 https://islahway.com/v2/index.php /item/543-2014-05-26-16-17-40على الرابط التايل 

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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التفاؽ الديٍت بُت االسبلـ رأسها غبلـ اهلل يف مدينة تيارت يدعو صاحبها إىل سياسة ا :الدرقاوية-4
 1كفرنسا

 
 وتداعياتهعلى المغرب فونيالتصوف الفرنكو  :لثالثا مطلبال

 بادلغرب نشاطهمكأبرز شخصياهتا ك  أبرز الطرؽ الصوفية الفرنكفونية
منتسبوف للطريقة القادرية البودشيشية اليت تعد من أقول الطرؽ الصوفية يف ادلغرب :البوتشيشيةالقادرية -1

تنتسب إىل الشيخ عبد القادر اجليبلين الذم ظهر يف القرف اخلامس اذلجرم. أما لقب البودشيشية، فقد 
لكونو كاف يطعم الناس  "سيدم علي بودشيش"اكتسبتو بواسطة الشيخ علي بن زلمد الذم محل لقب 

أياـ اجملاعة بزاكيتو كجبة الدشيشة ادلشهورة يف ادلغرب. مت إدماج الزكايا كعلى رأسها الزاكية البودشيشية يف 
البودشيشيُت خرجوا فالسياسة الدينية للمغرب من أجل احتواء ظاىرة التطرؼ الديٍت يف السنوات األخَتة، 

فرباير  20م كتدعم اإلصبلحات كالدستور اجلديد للببلد بعد يف مظاىرات حاشدة تؤيد النظاـ احلاك
كالطّريقةالبودشيشية ، 2ـ2011

،إذباتلهاعبلقاتوطيدةمعهيئاتدبلوماسيةلبلدانعظمى،3صّنفتنموذجاللّتزاكجبينالّدينوالّسياسةالعادلّية،أكالعودلةالغربية
فيتشجيعالّطرقالّصوفية،فيعديدالبلداناإلسبلمية،منمثلفرنساكالوالياتادلتحدةاألمريكية،ىذىاألخَتةالّتيأّدتدكراىاّما

كلقد استطاعت "الطريقة القادرية البودشيشية" أف  .4خبلاللعمبلجلاّدعلىإدخااللفكرالّصوفيفيادلناىجالّدراسية
تستقطب أتباعان بادلبليُت داخل ادلغرب كخارجو كما تعكس ادلهرجانات الصوفية يف ادلغرب زلاكالت 

توظيف التصوؼ يف لعبة التوازنات السياسية، بتعزيز الصوفية يف البلد كحل دلواجهة صعود احلكومة ادلغربية 
"احلركات األصولية غَت ادلعتدلة كادلتطرفة". كمهرجاف دبدينة مراكش باسم الدكرة الدكلية األكىل للقاءات 

كإحياء تراث ادلملكة كادلوسيقى الصوفية، ربت شعار: "مساع مراكش"، أقامتو مجعية )منية مراكش لصيانة 

                                                           
 53ص، 1ج، 1ـ، رللد 1997، سنة 3، طرية، اجلزائراعداد كتصنيف عمار طاليب، الشركة اجلزائآثار ابن باديس، -1
ـ، بتوقيت: 2015نوفمرب : 16عبد اجمليد سباطة، ماذا تعرؼ عن الطرؽ الصوفية يف ادلغرب؟، مقالة نشرت دبوقع ساسة بوست بتاريخ-2

 /:morocco-https://www.sasapost.com/sufi، على الرابط التايل16:45
يسعى  _3

 دلاُكِصَفبالغربلمصاحلةالتصّوفاإلسبلميودعمهوجوديّاكمالّيا،جزءمناسًتاذبّيتهفيملءالّساحةالّسياسيةكالّدينيةكفقضوابطفصبللّدينعناحلياة،تأسيسا
 تقددينموذجبدعوىتطويرالّديناإلسبلمي كتنفيذاذلذاادلشركع،يشتغبللباحثوناألجانبواخلرباء،علىصياغةعلوماإلسبلشلنخبلل"اإلسبلمادلعتدؿ"
ليلى قراكزاف ).االجتهادالفقهي"كوهنادلسلكادلبلئملمابعداحلداثة" االجتهادالّركحي" ادلستمّدمنالًّتاثالّصوفيواألدبياتاإلسبلميةاحلديثة،بديبلعن"

 (491كزلمد زمرم، مرجع سابق، ص 
 491_ ادلرجع نفسو، ص 4
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ادلغربية(. كمهرجاف دبدينة فاس حوؿ الثقافة الصوفية، ربت شعار: "مهرجاف فاس للثقافة الصوفية: التصوؼ 
تعترب األكثر حضورنا كقوة يف ادلشهد الصويف  ك. 1كالتنمية اإلنسانية"، أقامو )رلمع ادلسالك كالتصورات((

"الصويف ىو ابن زمنو، يعيش عصره دبتطلبات ركح العصر لكن بتوازف ركحي. تؤمن  كترل أفبادلغرب. 
البقاع البودشيشية، كغَتىا من الطرؽ ادلنتسبة للتصوؼ بأمهية الشيخ ادلريب. إذ يزكره ادلريدكف من شىت 

ليت يلتزموف هبا بو، عرب رؤيتو كأحياننا دلسو، كالبعض منهم يتأثر كثَتنا جملرد مشاىدتو. كاألذكار ا للتربؾ
كتشتهر الطريقة،  .من عند الرسوؿ زلمد، توارثها شيخ عن شيخ بعده إف أصلهاصباحنا كمساء، يقولوف 

اليت يوجد مقرىا يف قرية مداغ، مشاؿ شرؽ ادلغرب، بتنظيم لقاءين سنويُت حيضرمها مئات اآلالؼ من 
الطريقة  .الرسوؿ من شهر رمضاف، كثانيهما يف ذكرل مولد 27األشخاص، األكؿ ليلة 

البودشيشيةكمريديها حيًتموف الوصية اليت يكتبها الشيخ، كاليت ربدد الشيخ ادلقبل الذم سيخلفو، كيعترب 
 .2اخلليفة ادلقبل شيش"مدير ادللتقى "موالم منَت القادرم بود

 "من أكثر الشخصيات غرابة فقد كجدت أنو -أىم مثقفي الطريقة البوتشيشية 3"فوزي الصقلي
فهو فرنكفوين حىت  كزعيم التيارالفرنكفوين فيها -أكثر من طريقة صوفية البوتشيشية كالصقلية كالعبلكية ديثل

كخاصة أف  4النخاع لغة ك تفكَتا كىو ال يكتفي باحملاضرة بالفرنسية بل يفضل احلديث هبا يف حياتو اليومية
بأحكاـ الشريعة ليس لو أمهية كربل زكجتو فرنسية كىي بادلناسبة ليست زلجبة، ألف احلجاب كااللتزاـ 

كقد درس الصقلي يف مدرسة فرنسية يف فاس منذ نعومة أظفاره مث كاصل دراستو العليا يف فرنسا  عندىم
حيث حصل على الدكتوراه يف األنثركبولوجيا من جامعة السربوف مث قاده تأثره بقراءاتو لرينيغينوف إىل 

                                                           
 العبور األمريكي عرب الزاكية الصوفية، مرجع سابق.-1
ـ، على 2017يوليو  09 :شيماء خبساس، الطرؽ الصوفية من ادلغرب دين كطقوس كسياسة، مقالة نشرت دبوقع صوت ألًتا بتاريخ-2

 /https://www.ultrasawt.com:الرابط التايل
"، كاعتاد زلبو الزاكية ـ كنسبة موالم "أمحد الصقلي14الصقليوف كمسوا صقليُت من تلك اجلزيرة اإليطالية فقد كصلوا للمغرب يف القرف  -3

 13أف يقيموا ذبمعات لئلنشاد كالسماع تتوج بتقاليد اخلمرة الصوفية اليت ىي تعبَت باجلسد عن ارتقاء الركح )أبو عمراف ـ عبد العزيز، 
االلكًتكين ، على الرابط 16:06 :مارس، بتوقيت 15 :عائلة فاسية شهَتة بادلغرب كيف اغتنوا؟، مقالة نشرت جبريدة القصبة بتاريخ

 ( http://kasba.ibda3.org/t998-topic:للجريدة
الفرنسية -كقد مت تسليم كساـ اجلمهورية الفرنسية جوقة الشرؼ من درجة فارس إىل الصقلي من قبل رئيس رلموعة الصداقة ادلغربية-4

ع الثقايف، خاصة عرب إحداث مهرجاف دبجلس الشيوخ الفرنسي "كريستياف كامبوف"، مكافأة دلساره كأعمالو من أجل النهوض بالتنو 
ق ادلوسيقى العادلية العريقة خبلؿ حفل نظم بباريس، على ىامش تقدمي الدكرة العشرين دلهرجاف ادلوسيقى العادلية العريقة، ربت شعار "منط

قلي بوساـ اجلمهورية الفرنسية جوقة توشيح فوزم الصلدكره يف نشر قيم التسامح كالتبادؿ كاالحًتاـ ادلتبادؿ ) "الطَت عندما تسافر الثقافات
، على الرابط االلكًتكين 09 15ـ، بتوقيت 13/05/2014 :الشرؼ من درجة فاس، مقالة نشرت دبجلة منارة ثقافة، باريس، بتاريخ

 (.http://www.menara.ma/ar/html:للمجلة 
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دينية صينية{ ، قبل أف يقرر البحث عن شيخ صويف مغريب لَتشده االىتماـ بالطاكية يف البداية }فلسفة 
 لعب الصقلي دكرا كبَتا يف نشر البوتشيشية يف فرنسا  كقد كىو ما أكصلو إىل اعتناؽ البوتشيشية

 " كىي األكادديية ادلغربية الفرنكفونية ادلقيمة يف ادلغرب اليت تعد أبرز مثقفة بوتشيشية :"كية زواناتز
ادلؤلفات الصوفية بالفرنسية، ىي امرأة متربجة رباضر عن التصوؼ كشعرىا مكشوؼ كصاحبة عديد 

ككجهها مطلي بادلساحيق! كما أف حفيدة محزة بوتشيش شيخ الطريقة الذم يعتربه أتباعو الويل كالشيخ 
ضاء امرأة ادلريب الوحيد ادلوجود على أرض البسيطة يف أيامنا ىذه، كادلقيمة يف احلي احملمدم يف الدار البي

متربجة أيضا كتلبس لباسا ال يزيد أك يكاد عن مستول الركبة!، كىي رغم ذلك تعطي اإلذف بأكراد الطريقة 
 .1ألهنا تنتمي إىل العائلة البوتشيشية ادلقدسة

إىل أيب احلسن الشاذيل، يؤمن أصحاهبا جبملة األفكار  تنسب :""الطريقة الشاذلية المشيشية-2
كادلعتقدات الصوفية، كإف كانت زبتلف عنها يف سلوؾ ادلريد كطريقة تربيتو، باإلضافة إىل اشتهارىا بالذكر 

، يتسم أتباعها باحلماس يف نشر طريقتهم يف الوقت احلايل، حيث ديتلكوف ”ىو“أك ادلضمر ” اهلل“ادلفرد 
 2.، كرللة تصدر كل ثبلثة أشهر، كموقعنا على شبكة اإلنًتنت، كعددنا من الكتب كالنشرياتمجعية رمسية

يزعم شيخ الطريقة كيسمي . ك منتدل العامليف ادلغرب اليت عقد ربت يافطتها كالطريقة الشاذلية ادلشيشية
ىو رجل يف بداية األربعينات من عمره كاف عضوا يف  "نبيل اإلبراىيمي"نفسو نور اذلدل كامسو احلقيقي 

اجلماعة ادلعركفة باسم " مجاعة العدؿ كاإلحساف" ادلعركفة بتوجهاهتا الصوفية ككاف ديارس ما يعرؼ بالرقية 
الشرعية كاستخراج اجلن مث سبادل بو األمر فادعى ادلهدكية منذ سنوات قليلة كىو ما أدل إىل فصلو من 

سبادل يف طموحاتو لَتاسل االرباد األكركيب كالواليات ادلتحدة عارضا عليهم مهدكيتو أك ردبا اجلماعة كلكنو 
خدماتو ليتحوؿ يف كقت كجيز إىل صاحب أمواؿ، بعد أف كاف متواضع احلاؿ ك يشتغل معلما يف التعليم 

لنصب كاالحتياؿ يف باالستيبلء على مبلغ مليوف كأربعمائة ألف درىم مغريب عرب ا االبتدائي ، كىو متهم 
شكول رفعت ضده لدل الشرطة، خاصة كأنو ديتهن الشعوذة كاستخراج اجلن، كقد افتتح موقعا على 

االنًتنيت باسم طريقتو ادلزعومة ككاف شلا زعم فيو قبل أف حيذؼ ذلك قرب إطبلؽ قناة فضائية مشيشية 
كادلبالغ فيها عن فضل الشيخ ادلزعـو  شاذلية! كديتؤل ادلوقع الذم ىو يف شكل مدكنة باألكاذيب ادلضحكة

                                                           
 نوفل بن إبراىيم، مرجع سابق.-1
ـ، على 08/12/2017 :الدين كأخرل على السياسة، مقالة نشرت دبوقع نوف بوست بتاريخعائد عمَتة، الصوفية يف ادلغرب عُت على -2

 .http://www.noonpost.org/content/21073:الرابط التايل
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كعن انتشار طريقتو يف سلتلف األصقاع ككذلك بالغلو الرافضي يف األئمة بعد أف اعتنق التشيع كيؤكد 
 .1دينة سبتةدبربيطانيا عرب أحد ادلصارؼ نو يتلقى حواالت من جهة شيعية بالبعض يف مدينة تطواف بأ

ـ كدفن يف 1524ادلغريب الذم تويف دبدينة مكناس ادلغربية سنة  "زلمد بن عيسى"أسسها :عيساوة-3
مكناس، كأصل ىذه الفرقة الصوفية يعود بدكره إىل زلمد بن سليماف اجلازكيل، كتشتهر الطريقة العيساكية 

حالينا باستعماذلا لؤلمداح بصوت عاؿ كاستخداـ ادلوسيقى يف مسارات التنوير الركحاين
أصحاب  ،2

ة الذين يفًتسوف يف مومسهم السنوم أضحيات ادلعز اليت يلقيها إليهم األغمار من الرجاؿ ك الطقوس اذلمجي
النساء من فوؽ السطوح كىي حية ترزؽ دكف ذبح شرعي، بعد أف يعملوا فيها أظافرىم احلديدية ك أنياهبم، 

هد مهجي فيما الدماء تسيل على كجوىم ك ثياهبم،ك يستوم يف ذلك الرجاؿ ك النساء منهم يف مش
ككحشي يفوؽ اخلياؿ! أك محادشة الذين يضربوف رؤكسهم بالشواقَتادلهندة أك القضباف الغليظة الرأس أك 

اذلراكات ادلطوقة بادلسامَت!! كالذين صار مومسهم ادلدعـو باذلبات كاألضحيات ادللكية فرصة لتوافد الشاذين 
رائمهم الفاحشة كادلخزية يف محاية العرافات البليت جنسيا يف أعداد غفَتة من سلتلف أضلاء ادلغرب لَتتكبوا ج

 .3بأف حضورىم ال بد منو لنزكؿ الربكة كقضاء احلاجات يزعمن
عامل األنثركبولوجيا ادلغريب شيخ الطريقة العلوية اآلنو "فوزي الصقلي"الشيخ :العالوية أو العلوية-4

رئيس ككالة اذلندسة الثقافية ك  ادلغربادلتخصص يف الصوفية كمدير مهرجاف فاس للثقافة الصوفية يف 
، عن الصوفية ككاقعها اليـو كدكرىا يف الفنوف يف مقابلة مع ككالة فرانس برس. يرل أف )الربمشاف كونسيبت(

ىناؾ إيديولوجيات منحرفة ظهرت باسم اإلسبلـ، كتقاطع الفكر الوىايب مع تيارات ما يعرؼ باإلسبلـ 
على الدين إىل تفريغو من جوىره، كىو البعد الركحي. إف ربويل الدين  السياسي. لقد أدت ىيمنة السياسة

إىل إيديولوجيا ىو من نتائج غياب الثقافة الدينية. كذبريد الدين من الثقافة من شأنو أف يصبح دافعا 
 كيؤكد الصقلي على أمهية االىتماـ بالًتاث البلمادم كالركحي، ألنو جيسد احلضارة اإلسبلمية بكل.4للعنف

أبعادىا الفكرية كالفلسفية كالدينية، كيرل أنو ال ديكن إحياء ىذه احلضارة إال باستحضار كل ادلكونات من 
فن دبفهومو الواسع، كأدب بكل تبلكينو، كفلسفة بكل أبعادىا كيرل بتلوف ىذا الًتاث بتلوينات عدة عن 

                                                           
 نوفل بن إبراىيم، مرجع سابق.-1
 عائد عمَتة، الصوفية يف ادلغرب عُت على الدين كأخرل على السياسة، مرجع سابق. -2
 رجع سابق.نوفل بن إبراىيم، م-3
ـ، 25/11/2016 :فوزم الصقلي الصوفية طريقة لًتبية النفس يف مقابل التشدد الديٍت، مقالة نشرت دبوقع مونت كارلو الدكلية يف-4

 .https://www.mc-doualiya.com/articles/20161125:، على الرابط التايل04 16على الساعة 
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"إف العامل قاؿ غرب العريب لؤلنباء حديث لوكالة ادلكفي.1طريق االحتكاؾ مع ثقافات ركحية كديانات أخرل
، إزاء ىذه األزمة العميقة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، يف حاجة، أكثر من أم كقت مضى،  اليـو

األمر يتعلق يف الواقع ب"أزمة كجودية كركحية"، ألف "اإلنساف ال ديكنو العيش من دكف ك  ."للركح الصوفية
جيعلو رلرد جسد من دكف ركح"، ك"أف مسألة السعي كراء الغايات مع كازع ركحي يف حياة تفتقد دلعٌت 

جعل ذلك مقركنا دبعٌت ذلو سبيل أكحد للعيش يف طمأنينة كالطموح حلياة سامية كراحة أكرب يف داخلنا"، 
كيف رأم .معتربا أف أحد الركابط ادلفقودة اليـو ىي إمكانية اجلمع بُت ادلادم كالركحي كالعقبلين كاإلدياف

الصقلي، فإف التصوؼ لو من القدرة ما يكفي لدفع ادلرء إىل إعادة النظر يف دكر العبلقات االجتماعية 
كالثقافية، ىناؾ ما يشبو مصفوفة ثقافية سبكن كافة ادلقاربات من االلتقاء يف إطار شبكة كونية تكوف 

ن مهرجاف فاس للثقافة م 11كتتميز النسخة اؿ.شاىدة على ما تشكلو ىذه الركحانية حىت يف اإلسبلـ
الصوفية بانفتاحها على األصوات النسائية عرب استضافة نساء صوفيات كفنانات يستلهمن أعماذلن من 

كتتضمن فقرات الدكرة ندكات تتمحور حوؿ "الصوفية منوذجا .الًتاث الصويف سواء بادلغرب أك باخلارج
عاصر"، ك"ابن عباد الركندم كالنموذج الركحي للحضارة"، ك"الصوفية بصيغة النسوة"، ك"الصوفية كالفن ادل

كقد أضحى ادلهرجاف مع توايل الدكرات يستقطب "ادلغريب األندلسي"، ك"التيجانية كاإلسبلـ يف إفريقيا
العديد من ادلفكرين كالباحثُت إىل جانب عشاؽ ادلوسيقى الصوفية من ادلغرب كاخلارج، شلا يدعم كضعية 

ديارس "إسبلـ آخر "الصقلي"ك.2ات عرب بناء صبلت كصل بُت الشرؽ كالغربادلغرب يف احلوار بُت الثقاف
موضة" بامتياز كبدكف حدكد أك ربفظ فكل شيء مباح كمسو" إسبلما فرنسيا أك أمريكا" ليتحدث بعد ذلك 

 .3اجة إىل التصوؼ دلعرفة التعامل مع اآلخر كربقيق السبلـاحلصحيفة"ادلساء" ادلغربية عن ل
تنتسب إىل أيب العباس أمحد التيجاين الذم تلقى تعليمو يف مدينة فاس ادلغربية كتويف سنة :التيجانية-4

، كتعترب كاحدة من أىم الزكايا ذات الصيت العادلي حيث ربظى بنفوذ كبَت يف بلداف إسبلمية  1815
ادلغرب إىل  كثَتة، ككصل نفوذىا إىل ببلد السوداف جنوب الصحراء كذلا امتداد قوم يف مشاؿ أفريقيا من

، ظهر سوء تفاىم بُت 2007يف ديسمرب  .السنغاؿ حىت مصر، كأتباع ىذه الطريقة يسموف بالتيجانيُت
                                                           

 :قتفي أثر التصوؼ من ادلغرب إىل اذلند، مقالة نشرت دبغرس بتاريخإدريس العادؿ، مهرجاف فاس للموسيقى الصوفية ي-1
 . https://www.maghress.com/almaghribia/17139727:ـ، على الرابط التايل11/10/2017

ـ، بتوقيت: 15/10/2018 :فوزم الصقلي التصوؼ ديكن أف يقدـ "أجوبة عميقة" عن بعض علل اجملتمع، مقالة دبجلة ادلنارة بتاريخ-2
 .http://www.menara.ma/ar/.html، على الرابط االلكًتكين للمجلة: 58: 10

 نوفل بن إبراىيم، مرجع سابق.-3
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ادلغرب كالسنغاؿ، إذ استدعت الرباط سفَتىا بدكار إثر تصرحيات سيئة لعضو من حزب ادلعارضة يف 
قات اخلارجية للحزب االشًتاكي حكومة الرئيس عبد اهلل كاد، جاؾ بوداف، السكرتَت الوطٍت ادلكلف بالعبل

السنغايل ككزير اخلارجية يف احلكومة السابقة لعبدك ضيوؼ. كىنا ربركت اآللة التيجانية بقادهتا كقواعدىا 
ضلو مقر احلزب االشًتاكي السنغايل لبلحتجاج كإهناء التوتر كإعادة العبلقات إىل سابق عهدىا. كتعمل 

الصوفية يف عديد الدكؿ اإلفريقية، من قبيل الزاكية التيجانية ادلوجودة يف  ادلغرب على العناية بالطرؽ كالزكايا
 .1ادلغرب كالسنغاؿ كمايل، ضمن سياستها اخلارجية اليت تعتمد على التصّوؼ كأحد أعمدهتا

، يعد من نوابغ ق( كلد بفاس1319نسبة حملمد الباقر بن زلمد بن عبد الكبَت الكتاين ) :الكتانية-5
اجتمع فيو الصبلح كالعلم كالوالية، اقتيد للسجن برفقة عائلتو لرفضهم للوجود االستعماريفاظهر ادلغرب 

عداء لفرنسا كعدـ تقبل كجودىا بادلغرب فكاف يلقي دركسا بادلساجد كالزكايا حيث على جهاد فرنسا، 
واالة يقة انقلب دللكن دكر الطر  .2ـ1944كطالبت العائلة الكتانية باسم الطريقة استقبلؿ ادلغرب عاـ 

كاف الشيخ عبداحلي الكتاين عدكنا للطريقة التيجانية ألنو كاف شيخنا رمسينا للطريقة الكتانية، كإمنا ففرنسا 
مؤسس الطريقة  3قلت رمسينا ألف أىل )سبل( أعٍت الكتانيُت أنصار الشيخ زلمد بن عبدالكبَت الكتاين

الكتانية ال يعًتفوف بو أم بالشيخ عبد احلي كيقولوف إف االستعمار الفرنسي ىو الذم فرضو على الكتانيُت 
)يقاؿ يف جواب ما ىو عبد احلي الكتاين؟ ىو مكيدة مدبرة كفتنة  :فيو الشيخ االبراىيمي، يقوؿ  4(فرضنا

كىو مع االستعمار  ال يعرؼ  إال  التلقي كادلباشرة كاالتصاؿ ، إنو تاجر بارع يف ادلقايضات  ، 5زلضرة
كاف ببلء ىذا الرجل زلصورا يف زليط كمقصورا على قطر ككاف اخواننا يف ،6باسم الدين كالعلم كالطرقية

ه انقلب استعمارا زلضا ادلغرب يعاجلوف منو الداء العضاؿ فلما تنبهت عقوذلم لكيده كتفتحت عيوهنم دلكر 
قائما بذاتو كىاج حقده على األحرار كالسلفيُت فًتصد أذاىم كلكن السوأة اليت ال توارل ىي اجًتاؤه يف 

                                                           
 عائد عمَتة، الصوفية يف ادلغرب عُت على الدين كأخرل على السياسة، مرجع سابق. -1
مركز الًتاث زلمد الباقر بن زلمد بن عبد الكبَت الكتاين، أشرؼ األماين بًتمجة سيدم الكتاين، ربقيق نور اذلدل عبد الرمحن الكتاين، -2

 27-23صـ، 2005، سنة 1الثقايف، ادلغرب، ط
األفذاذ ادلستقلُت كاألستاذ الكتاين من يقوؿ االبراىيمي فيو )البحاثة العامل السلفي الشيخ زلمد ابراىيم الكتاين، أحد علماء ادلغرب -3

ر ادلعجبُت حبركة مجعية العلماء االصبلحية كادلتتبعُت ألطوارىا كمن العاملُت على ربط احلركات السلفية بعضها ببعض تارخيا كعمبل( )آثا
 (362ص، 2ـ، ج1997نة ، س1دار الغرب االسبلمي، بَتكت، طي، يماالماـ البشَت االبراىيمي، مجع كتقدمي أمحد طالب االبراى

 12ق، ص1390، سنة 2طد.د.ف،ادلدينة ادلنورة، زلمد تقي الدين اذلبليل، اذلدية اذلادية إىل الطائفة التجانية،-4
 543-539، ص 3آثار االماـ البشَت االبراىيمي، مرجع سابق، ج-5
 .393، ص 3ادلرجع نفسو، ج-6
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فورة االستعمار األخَتة على أعلى رمز تتمثل فيو أماين الوطن ككأف الرجل أخذ فيما أخذ عن االستعمار 
 ألالعيبو كمكايده كاندفع إىل اجلزائر كتونس ليبث فيهما طريقة للتوسع ككأنو أصغر ادلغرب أف يكوف رلاال

 :أبو القاسم سعد اهلل، كيقوؿ فيو 1ليضيف نكبة إىل النكبات ادلتوالية(مسومو فعقد مؤسبر الزكايا باجلزائر 
عبد احلي الكتاين من ادلتداخلُت يف السياسة كالتصوؼ كالدين خبلؿ فًتة طويلة يف ادلغرب )كادلغرب العريب )

 2مؤسبرات الزكايا اليت تشرؼ عليها السلطات الفرنسية ظاىرا كباطنا( عموما(، ككاف حيضر
 تداعيات التصوف الفرنكفوني في المغرب العربي :المبحث الرابع

من أحداث كحاكلت الوصوؿ إليو للتعريف بالتصوؼ الفرنكفوين  كأخطاره اليت من خبلؿ ما سبق عرضو 
دبا يوافق ذلك من خبلؿ االستدالؿ  كسأدلل يف كل نقطةاستنتجناىا من خبلؿ النقاط اليت سبق ذكرىا 

 :ما يليكغَتىا شلن يتصف بالعدالة من تراث مجعية العلماء ادلسلمُت _كىي من ادلذاىب ادلعتدلة_
جبعل الدكؿ  حاليامن القومي يف دكؿ ادلغرب العريب شكل خطرا على األيتصوؼ الفرنكفوين _أف ال1

، شلثلة ادلغاربية  تابعة لفرنسا _كلذلك مت تسميتو فرنكفونيا_  على أصعدة متعددة سياسيا كاقتصاديا كثقافيا
التصوؼ الفرنكفوين بامتياز ىي طريقة التيجانية كقد سبق أف ذكرت اخلبلؼ بُت ادلغرب كاجلزائر بسببها 

الرغم من اعتبار الشيخ ابن باديس عند أكثر الباحثُت  كقضية الزعامة كبسط النفوذ، كيقوؿ نور الدين )على
من ادلعتدلُت إال أنو يف موقفو من التيجانية خصوصا كاف متشددا، فقد أفىت بكفرىم يف رسالتو اليت 

خصصها عنهم...)نقوؿ أف الطريقة التيجانية ليست كسائر الطرؽ يف بدعها، كادلشاىد اليـو من أضرارىا، 
 3ذلدـ االسبلـ ربت اسم االسبلـ((بل ىي طريقة موضوعة 

 نسبتنا بعض الزكايا كالطرؽ الصوفية اجتهادا  منا إىل التصوؼ الفرنكفوين مرده نقطتُت -2
أ_أف تلك الزكايا كالطرؽ الصوفية انقبلت من جهاد أك رفض الوجود ادلستعمر أثناء حقبة االستعمار إىل 

الرمسية إلفساد الدين االسبلمي كالتصوؼ السٍت كزلاكلة خلق مواالتو كالفناء خلدمة مصلحة فرنسا الراعية 
فتغَت دكر الطرؽ الصوفية من  الدكؿ ادلستعمرة _بفتح ادليم_ نوع من التصوؼ خيدـ اسًتاتيجيتها يف

اجلانب الركحي إىل جوانب متداخلة كمركبة بُت السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي، ففي السياسي  صارت 
كمنو اقتصاديا التمويل  ،زكايا تدعو النتخاب اسم الراعي الرمسي الذم يدعم تلك الطرؽالطرؽ الصوفية كال
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 143، ص 7أبو القاسم سعد اهلل، مرجع سابق، ج-2
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كفتح اجملاؿ ذلا بدكذلا كبفرنسا بإقامة الفعاليات كادللتقيات بل كبناء الزكايا كاالنفاؽ يف سبيل لتلك الطرؽ  
صلحة فرنسا من الطرؽ باستقطاب أتباع كالتمتع ببذخ احلياة، أما اجتماعيا فملزكايا يسمح لذلك ما 

الصوفية ىي زلاربة التيارات الدينية اليت تطلق عليها لقب ادلتشددة دلناداهتا حبركة جهاد الكفار كادلستعمر 
كبالتايل فكاف دكر التصوؼ نشر فكرة أف االستعمار قضاء كقدر بل ىو عقاب ألعداء أكلياء اهلل كفكاف 

ضاع ادلريدين لفرنسا  كاستقطاهبم دلسادلة حركة االستعمار بل الدكر االجتماعي للزكايا الفرنكفونية ىو اخ
)إذا كاف القرآف  االبراىيمي ، يقوؿعلى اخلنوع التاـ ذلا كمن ذلك التحدث بلغتها كتشرب ثقافتهاكبررلتهم 

ىذا االصليل التيجاين مرة كاحدة تعدؿ آالؼ قد شرع يف الغزك كىو من أمحز األعماؿ كأشقها، فإف تبلكة 
، يقوؿ 1الغزكات، كىي ال تقـو إال على حركة اللساف من غَت اقتحاـ للميداف كال تعرض للرمح كالسناف(

)كانت مصاحل ادلستعمر منوطة بتفريق اجلزائريُت كصراعهم فيما بينهم، كذلذا انتهجت  لحيةأبو نور الدين 
ىذه السياسة مع اجلميع، كقد مارست فرنسا سياستها فرؽ تسد كقد مارست ىذه السياسة مع اجلميع، 

، ادلهم عندىا أف تتنافر النفوس كأف جيهز بعضهم على بعض، حىت يتمكن فهي ال يهمها طرقي أك مصلح
من ربقيق أىدافو، كيذكر الكثَت من الباحثُت بناءا على ىذا أف االدارة الفرنسية كانت تستعمل الطرؽ 

كبناء  ،2العمبلء كتوجيههم يف خدمة مصاحلهاالصوفية لتحقيق أىدافها كخدمة مصاحلها عرب استعماؿ 
على ىذا يعتربكف الطريقة العبلكية خصوصا من أدكات االستعمار مستدلُت  على ذلك برضا ادلستعمر 

كتب االبراىيمي مقاال طويبل ربت ، مث يعقب ذلك بقولو )3(عنها، كالسماح ذلا بأداء نشاطها حبرية كبَتة
محل فيو محلة شديدة على الرجل بعد أف تبُت ذلم أنو كاذب كخائن بل فوؽ ذلك عميبل  عنواف إىل الزاىرم

من عمبلء االستعمار...فلما دلناؾ على ذلك قلت لنا باحلرؼ )ما نكذبش عليكم أنا نتبع مصلحيت حيثما  
كانت...مث كنت متشوفا إىل خدمة إىل خدمة البلئكيُت، مث عرجت على الشيوعيُت كذلم معك ماض 

ابن ، كخيربنا 4معركؼ كلو آنست يف ذلك من جانب الطرقية نارا لقلت إين أجد على ىذه النار ىدل(
يقوؿ )إف الزردة اليت أقامها الدكتور _ابن جلوؿ_ بقسنطينة للزكايا بالنشاط عن اتاحة فرنسا  باديس

                                                           
 39ـ، ص 2010، سنة 1الغرباء األثرية، اجلزائر، طزلمد البشَت االبراىيمي، الطرؽ الصوفية، دار النشر مكتبة  -1
ربت عنواف )ثبلثوف سنة داخل االسبلـ( يقص فيو أف ىدفو الوحيد من اعتناقو  1884ليوف ركش كاف جاسوس فرنسي ألف كتابا سنة  -2

ربصل على تلك الفتول مقابل  الظاىرم لبلسبلـ كاف يتمثل يف احلصوؿ على فتول من القادة الدينيُت لوقف القتاؿ ضد االستعمار، كقد
 .(158صمرجع سابق، دفعو نقودا من الذىب إىل قادة الزكايا أك الطرقية )نور الدين أبو حلية، 
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"الديبيش" اليومية شغل الناس دبا كترأسها كدعا إليها، كنشر عنها ادلقاالت الطويلة أياما متوالية يف جريدة 
...كيناديو متصرؼ بريفي قسنطينة من نافذة سيارتو يف طريق سكيكدة سايل فيو نكر كما فيو من طرافة

دكتور كيعطيو ادلاليوف ادلعركفوف قناطَت الفرينة كرؤكس البقر ليقيم زردة ألموات كجو األرض على أموات 
بار ادلوظفُت كاألغنياء كالتجار كقامت بدعاية بلغ نشاطها باريس ، )طائفة التيجانية تتكوف من ك1بطنها(

 2كأقامت ىناؾ مسجدا، كالواقع أف ىذا الفرع قوم يف مراكش أكثر من اجلزائر(
 أف ىاتو الزكايا كالطرؽ الصوفية ربمل العديد من النقاط جيعلها يف خانة الفرنكفونية كمن ذلكب_

لبغضاء بُت ادلسلمُت كانتبو ادلستعمر الفرنسي فعمل على ىاتو الطرؽ الصوفية نشرت العداكة كا (1
تدعيم ادلتضادات أك دعم ىاتو الطرؽ، يقوؿ االبراىيمي )كانظر اآلف إىل الطرؽ كإىل أىل الطرؽ 
بعد أف باعدكا بُت األمة االسبلمية كبُت قرآهنا، كأصبحت مقاليد العامة كالدمهاء يف أيديهم، إهنم 

أماتوا ما غرسو االسبلـ فيها من فضيلة كفككوا كل ما أحكم بينها من بعد أف أفسدكا فطرهتا ك 
ركابط أخوة ...فرقوىا فرقا كقسموىا إىل مناطق نفوذ يتزامحوف على استغبلذلا كاستعمارىا، كإنك 

لتسمعهم يقولوف األخوة كاالخواف فاعلم أهنم ال يريدكف أخوة االسبلـ العامة كال يرعوف من حقها 
يدكف أخوة الشيخ كالطريق، كإف ىذه األخوة القاطعة تفرض عليهم أف يبغضوا كل من حقا، كإمنا ير 

مل يتصل معهم حببل الشيخ كال جيتمعوا معو كلو يف العبادات الشرعية كالصبلة كقراءة القرآف أك 
 البدعية كحلقهم اخلصوصية، بل يبلغ الغلو ببعضهم كالتيجانية أف ال يصلوا خلفو كال يصلوا خلفو

يصاىركه، كعندىم أف حق الشيخ قبل حق الزكجة كاألكالد كاآلباء كاآلجداد، كحق الشيخ يف  كال
ادلاؿ قبل حق الفقَت كادلسكُت...لعمرؾ إف الطرؽ الصوفية يف صميم حقيقتها، احتكار الستغبلؿ 

د ... مث تتوالادلواىب كالقول، كاستعمار دبعناه العصرم الواسع، كاستعباد بأفظع صوره كمظاىره
الفنت فيكوف اسم الشيخ فتنة كأكالده فتنة كداره فتنة كإذا ىو رلموع فتوف، كما ضر ىؤالء األشياخ 

كقد دانت ذلم األمة أف يأخذكا أمواذلا سارقُت، مث يورثوهنا أكالدا ذلم فاسقُت يبددكهنا يف اخلمور 
 3(كالفجور كالسيارات كادلبلبس كالقصور
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  تعاليمهم بعيدة عن االسبلـ كال سبثلو، كىي تعاليم بدعية ربمل من الشركية كاجلهل الكثَت  (2
كابتبلع آالت حادة كالذبح على طريقة الكهاف كالضرب على االجساد كالصراخ كاحلرؽ بالنار 

كال ننسى أف أذكارىم أجرىا يضاعف  كالسحرة يف أكقات معينة من السنة كاليت يطلق عليها الزردة
، يقوؿ االبراىيمي )كإذا كاف القرآف متعبدا بتبلكتو اللفظية فإف العبادات اليت نص عليها الشرع

تبلكة إصليل التيجاين القصَت كىو "صبلة الفاتح" مرة كاحدة تعدؿ ستة آالؼ ختمة من 
القرآف...كإذا كاف القرآف يفرض احلج كما فيو من مصاعب كمتاعب، فإف إصليل التيجاين تعدؿ 

تو آالؼ ادلرات من احلج كمئات اآلالؼ من الصبلة كما ىو منصوص يف كتب التيجاين، فأم تبلك 
تعطيل للقرآف أعظم من ىذا؟ كأم هتويل لشعائر االسبلـ كنقض حلكمها أكرب من ىذا؟ اللهم إننا 

 1نعلم دبا علمتنا أف دين التيجاين غَت دين زلمد بن عبد اهلل(
يوخ شيخة اال تعاليم مدنية ال سبت للركحانية بصلة، فلم يعد شأف شيوخها مل يعد يناذلم من ادل (3

كقارىم، بل سقطت العبلقة احملكمة بُت  وفلبوس ادلشايخ كال حيمل ىاتو الطرؽ الفرنكفونية يرتدكف
فسقط أىم عنصر يف العبلقة أال كىو البيعة فالشيخ تفرضو احلكومة  الشيخ كادلريدين باحللقات

يقوؿ االبراىيمي )كقفت مجعية العلماء ادلسلمُت من  أك فرضو حبكم الوراثةالفرنسية اما بتقريرىا 
البدع العامة كالشعائر ادلستحدثة كما كقفت من بدع الطرؽ كضبلالت الطرؽ كقفة ادلنكر ادلتشدد 
الذم ال خيشى يف احلق لومة الئم...إف لفشو اخلرافات كأضاليل الطرؽ الصوفية بُت األمة أثرا كبَتا 

االحلاد بُت أبنائها ادلتعلمُت تعلما أكركباكيا، اجلاىلُت حبقائق دينهم، ألهنم حيملوف من  يف فشو
الصغر فكرة أف ىذه األضاليل الطرقية ىي الدين، كأف أىلها ىم محلة الدين، فإذا تقدـ هبم العلم 

 2كجهبل(مل يستسغها منهم علم كال عقل، فأنكركىا حقا كعدال كأنكركا معها الدين ظلما كالعقل 
أف الفسق كالفجور ساد حلقات التصوؼ الفرنكفوين فادلريدكف كشيخ الطريقة جيتمعوف مع  (4

اجللسات اليت من ادلفركض أف يعمها الوقار لكن كفق مدنية فرنسا فاف الرجاؿ يرتدكف بدالت 
 كالشيخ كذلك كمعهم السيدات بلباس قصَت كيدخن أثناء اجللسات

كتدمج تعاليمها بتعاليم مذاىب كضعية كمساكية لكنها  االديافأهنا طرؽ تدعو لوحدة الوجود ك  (5
فهي أبعد أثرا يف تشويو حقائق الدين كأشد منافاة )ادلذاىب الصوفية  "االبراىيمي"انتحلت يقوؿ 
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لركحو كأقول تأثَتا يف تفريق كلمة ادلسلمُت، ألهنا ترجع يف أصلها إىل نزعة غامضة مبهمة تسًتت 
اع للعبادة كالتجرد من االسباب كالعزكؼ عن اللذات اجلسدية كالتظاىر يف أكؿ أمرىا باالنقط

باخلصوصية، ككانت تأخذ من مظاىر ادلسيحية كشيء من الربمهية كىو تعذيب اجلسد كإرىاقو 
، كيف آثار ابن باديس جاء مايلي )غلب اآلف على متصوفة ىذا الزماف 1(توصبل إىل كماؿ الركح

...ىي فلسفة خيالية من خياالت كحدة الوجود الربمهية اذلندية بالوحدة من القوؿ باحللوؿ أك القوؿ
، ككانت القادرية 2قد شغل هبا أفراد عن فطرة اهلل كشرعو معا فجعلوىا أعلى مراتب العبودية(

 ، ككذا العلوية اك العبلكية.  كما سبق ذكره  عقيدة كحدة الوجود كاألدياف البودشيشية حاملة لواء

 :خاتمة
 :ـ ىذا البحث توصلت جملموعة من النقاط أمههايف ختا

 أف التصوؼ الفرنكفوين تغَت يف خضمو الكثَت من ادلعطيات من ذلك: 
 .شيوخ الطرؽ الصوفية أصبحوا يتعاطوف السياسة 
  اختيار الشيوخ ليس لؤلكفأ بل كفق نظاـ كراثة أك بدعم من أطراؼ سياسية سواء كانوا

 فرنسا، بريطانيا، أمريكا، ركسيا.من داخل الدكلة أك دكلة غربية 
  اختيار الشيخ مل يعد يتم كفق نظاـ البيعة كبالتايل فتح اجملاؿ للشيخ دبزيد من احلرية

كالتحرر من إمكانية ادلعارضة أما ادلريد فتحرر من استمرارية الزيارة إذ ديكنو ادلتابعة عرب 
 يت يتبعها.االجتماعي فيأخذ منها التعاليم الطرقية الكسائل التواصل 

  اجلبة أك أم منط بل ىو شخص  الرتداءاندماج الشيخ مع تطورات العصر فليس مضطرا
كابن تونس، ككذا ىم حليقوا الوجوه، باإلضافة لتنوع معارفهم   ادلوضاتعادم يلبس آخر 

فالشيخ ال يقبع بالزاكية كما كاف سلفو بل يدرس العلـو ادلدنية العصرية كيتوجو لدكؿ 
 ريكا حيث يتم تربيتو على طاعة تلك الدكؿ كالعمل كالتعاكف معها.أكركبا أك أم

  ءكتعاكنت معو بالوال لبلستعماراستمرار نشاط الطرؽ كالزكايا الصوفية اليت كانت عميلة ،
كتغَت معطيات الطرؽ كالزكايا اليت عادت االستعمار فأصبحت تتعاطى السياسة كتدمج 

                                                           
 33صمرجع سابق،زلمد البشَت االبراىيمي، الطرؽ الصوفية، -1
 .54_44ص ، 1ج، 2رللد  سابق،مرجع آثار ابن باديس، -2



 

 
 

23 

كتلـز األتباع بإظهار الوالء  الشرقية اذلندكسية كالطاكية التعاليم الصوفية اإلسبلمية بالتعاليم
 مع تلك الدكؿ بل السفر إلقامة فعاليات ىناؾ كاالحتكاؾ ادلبالغ معها.
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https://raseef22.com/life/2016/12/02/
http://yasaloonak.net/2017/12


 

 
 

26 

للمنتدل:
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=238377 

النفس خاؿ ينم عن عقدة بلوغ أكج القمة، مقالة دبوقع احلوار رضا الغة، التصوؼ ربت رلهر علم  (13
ـ، على الرابط الرمسي دلوقع 25/02/2015 :بتاريخ
 .http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=456882&r=0:احلوار
ب الفرنكفونية كاللغة العربية، مقالة نشرت دبجلة شاكر نورم، قلوهبم يف الشرؽ كعقوذلم بالغر  (14

ـ، على الرابط التايل 2011أبريل  10البياف، بتاريخ 
1.1417897-10-04-https://www.albayan.ae/paths/art/2011 

رت دبدكنة بلوغ سبوت، على الرابط الشيخ خالد بن تونس اإلنساف، مقالة نش (15
 http://cheikh-bentounes.blogspot.com/p/blog-page.htmlالتايل:

شيماء خبساس، الطرؽ الصوفية من ادلغرب دين كطقوس كسياسة، مقالة نشرت دبوقع صوت ألًتا  (16
 /https://www.ultrasawt.com:ـ، على الرابط التايل2017يوليو  09 :بتاريخ
عائد عمَتة، الصوفية يف ادلغرب عُت على الدين كأخرل على السياسة، مقالة نشرت دبوقع نوف  (17

ـ، على الرابط 08/12/2017 :بوست بتاريخ
 .http://www.noonpost.org/content/21073:التايل
عباس بوغامل، صوفية ادلغرب رعاية رمسية كدعم أمريكي، مقالة نشرتبموقع ىسربيس بتاريخ:  (18
، على الرابط الرمسي: 20: 04 :ـ، بتوقيت24/03/2008

https://www.hespress.com/opinions/5480.html. 
عبد الغٍت منديب، الدين كاجملتمع دراسة سوسيولوجية للتدين بادلغرب، دار أفريقيا الشرؽ، ادلغرب،  (19
 ـ2006، سنة 1ط

عبد اهلل كماؿ، دلاذا فضل ماكركف زيارة ادلغرب قبل اجلزائر ككسر التقليد الرئاسي الفرنسي؟، مقالة  (20
، على الرابط 10:00 :ـ، بتوقيت2017سبتمرب  10:دبوقع ساسة بوست بتاريخنشرت 

-https://www.sasapost.com/why-macron-have-visited:التايل
morocco-before-algeria/) 

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=238377
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