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تتطرق هذه ادلراسة إىل موضوعني من أهم مواضيع الساعة يف املجال اتلداويل اإلساليم، 

وتتمحور حول معالم تفاعل احلراكت اإلسالمية مع اثلورة الرقمية اليت نعيش ىلع إيقاعها يف 

العالم بأرسه.

احلركية  اإلسالمية  الظاهرة  حول  وادلراسات  املؤلفات  من  العديد  صدرت  أنه  ومعلوم 

تفاعل  ىلع  اشتغلت  اليت  األعمال  ونوع  كم  يف  تواضًعا  نعاين  زنلا  ال  ولكننا  اعم،  بشلك 

الظاهرة اإلسالمية احلركية مع اثلورة الرقمية، واكن علينا انتظار أحداث »الربيع العريب«)1(؛ 

حىت نعاين صدور بعض املقاالت أو ادلراسات اليت تتطرق للموضوع، وبيان ذلك اكتلايل:

املادة اخلام لالشتغال ىلع ملف تدبري احلراكت اإلسالمية ثلورة االتصاالت واثلورة الرقمية 

موجودة؛ بما يف ذلك املادة املرتبطة حبقبة ما بعد اندالع أحداث »احلراك«. ومعلوم أنه اتضح 

 - العريب  واخلليج  اخلصوص  ىلع  إفريقيا  شمال  يف  احلراك  صاحبت  اليت  اتلفاعالت  خالل 

دور  ىلع  راهنوا  واإلسالميني  السياسيني  الفاعلني  من  العديد  أن   -  2011 يناير  مطلع  منذ 

الرقيم - مواقع شبكة اإلنرتنت، مواقع اتلواصل االجتمايع - يف نرُصة  الفضائيات والعالم 

أمين وسيايس،  قرار  وتدافعات بني صناع  إطار رصااعت  آخر، يف  احلراك، وقمع حراك  هذا 

وباتلايل اسرتاتييج يهم الساحة العربية.

واملادة  املراجع  الظاهرة يف  وانلقدي ىلع  ابلحيث  االشتغال  وبانلتيجة؛ ال يكمن مشلك 

اخلام. وإنما يف منهجية اتلحرير، سواء تعلق األمر بتحرير مقاالت أو دراسات. لوال أن تورط 

)1(  حنن نعتقد أن األيام األوىل اليت تلت حادثة ابلوعزيزي يف تونس؛ اكنت جتّسد بالفعل ربيًعا عربيًّا. ونعتقد أيًضا - خبالف ما تروج هل العديد من 
ادلراسات واألحباث واملقاالت - أنه مبارشًة بعد اندالع هذه األحداث واتلطورات اليت صاحبتها يف احلالة اتلونسية باتلحديد خرجنا عمليًّا من 
حالة »ربيع عريب« عفوي وتلقايئ، وطرقنا باب »ربيع عريب« متحكم فيه من قبل أنظمة وجهات ومشاريع رشق أوسطية وغربية ىلع حدٍّ سواء. 

وشتان ما بني املقامني.
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جمموعة من ادلول العربية والغربية يف اتلأثري ىلع أحداث احلراك، واالخنراط يف ما يُشبه زعزعة 

استقرار أنظمة ودول؛ جعل أغلب ابلاحثني يأخذون مسافة من املوضوع، أو يشتغلون عليه، 

تفاعاًل مع معالم حتالف فاعلني إسالميني مع أنظمة رشق أوسطية وغربية يف توظيف اثلورة 

الرقمية)2( خدمة ملصالح مُددة سلًفا.

لقد ارتأينا تبين مقاربة جتمع بني انلظري واتلطبييق يف تناول هذا امللف املؤرق، وبيان 

ذلك اكتلايل:

تناول أداء احلراكت اإلسالمية تطىغ عليه املقاربات انلظرية ىلع املقاربات اتلطبيقية؛ لوال 

أنه يف هذا املحور باذلات حنن معنيون باتلوفيق بني اجلانبني مًعا. إن لم نقل معنيون بتغليب 

اجلانب اتلطبييق ىلع نظريه انلظري العتبارين اثنني ىلع األقل؛ هما:

ظاهرة  تناول  معرض  يف  اتلطبيقية  املقاربات  ىلع  طاغية  انلظرية  املقاربات  زالت  ال    -1

احلراكت اإلسالمية؛ بل وصل األمر إىل درجة قراءة أداء الفاعلني اإلسالميني من منظور 

ىلع  االشتغال  أن  واحلال  واالقتصادي.  واألمين،  السيايس،  املعطى  بلغه  لغوي  أو  نفيس، 

انلفوذ االجتمايع عند اإلسالميني العرب، وتفاعل احلراكت اإلسالمية مع اثلورة الرقمية؛ 

من  أكرث  اتلطبييق  اجلانب  تغليب  يتطلب  السيايس  اتلمكني  بوابات  من  بوابة  باعتباره 

انلظري.

 Tariq Ramadan, L’islam et le réveil arabe, Presses du :2(  هذا عني ما تطرقت إيله دراسة ابلاحث طارق رمضان، يف كتاب صدر هل حتت عنوان(
Châtelet (9 nov. 2011). وقد صدرت جمموعة من املقاالت انلقدية ضد الكتاب. وآخذة ىلع املؤلف تبنيه خطاب املؤامرة يف معرض قراءة أحداث 

احلراك العريب. ولكن الوجه اآلخر هلذا انلقد الصادر عن طارق رمضان؛ كونه رصف انلظر عن ادلعم اذلي حظيت به مجاعة »اإلخوان املسلمني« 
من طرف اإلدارة األمريكية يف حقبة اندالع أحداث »الربيع املرصي«، وهذا ما تأكد الحًقا، وصمتت عنه األقالم اإلسالمية احلركية.
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ا استحضار اجلانب اتلطبييق يف تناول هكذا ملفات. من باب تسليط الضوء  2-  من املهم جدًّ

وانلظام  املجتمع  إسالم  يف  تُشّكك  إسالمية  تيارات  أداء  يف  والقوة  الضعف  ماكمن  ىلع 

وادلولة؛ خاصة أن األمر لم يعد مرتبًطا بتنظيمات مدنية هامشية، وإنما الحئة عريضة من 

اجلمعيات واملنظمات منخرطة يف مشاريع إقليمية ال خترج عما اصطلحنا عليه يف أكرث 

من مناسبة بـ »اختطاف اإلسالم« من أهله، أو »اختطاف ادلولة وادلين«.

رجييس  الفرنيس  املفكر  بتعبري  الصورة؛  وزمن  الرقمية،  اثلورة  زمن  نعيش  وألننا 

املستجدات،  هذه  اإلسالمية يف  للحراكت  نعاين حضوًرا  أن  فطبييع   .Régis Debray دوبريه 

تأثري  أن  ومعلوم  االجتمايع.  اتلواصل  ومواقع  اإلنرتنت،  شبكة  مواقع  ايلوم  مقدمتها  ويف 

للمأل  ظهر  ملا  تقريبًا   1997 اعم  منذ  ازداد  اإلعالم  وسائط  استعمال  يف  املتضلعني  األئمة 

القرضاوي)3(.  يوسف  عليه  يرشف  اذلي  الين«؛  أون  »إسالم  اتلفاعيل  اإللكرتوين   املوقع 

وليك نقرأ مقدمات تفاعل احلراكت اإلسالمية مع اثلورة الرقمية، وأفق توظيفها لصالح مرشوعها 

احلريك؛ علينا أواًل اتلوقف عند بعض اإلشارات اللصيقة باثلورة الرقمية، قبل اتلوقف ثانيًا 

عند طبيعة احلراكت اإلسالمية املعنية أكرث يف هذه ادلراسة.

زمن اثلـورة الرقمية

معلوم أن احلديث عن اثلورة الرقمية وثورة االتصاالت يندرج إمجااًل يف سياق احلديث 

عما اصطلح عليه باجليل اثلالث من اثلورات املعرفية الكربى اليت عرفتها البرشية: اثلورة 

الزراعية، اثلورة الصناعية، ثم اثلورة املعرفية اليت نعيش يف ذروتها ايلوم مع اثلورة الرقمية 

)3(  سكوت أتران، احلديث إىل العدو: ادلين واألخوة وصناعة اإلرهابيني وتفكيكهم، ترمجة طاهر بلايس )الرباط: مؤسسة مؤمنون بال حدود؛ بريوت: 
دار جداول، 2015(: 270.
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ضمن ثورات أخرى ُمصاحبة. وأفرزت ىلع اخلصوص الحئة من املفاهيم اليت اتلصقت بها، ويف 

مقدمتها مفهوم »القوة انلاعمة« Soft Power كما سطرته أعمال جوزيف ناي. ومن املفاهيم 

 املتفرعة بدورها عن مفهوم »القوة انلاعمة« مفهوم مرجيع يهمنا باتلحديد يف هذه ادلراسة، 

ىلع  احلصول  ىلع  القدرة   - ناي  جوزيف  حسب   - وُيفيد  اإللكرتونية«.  »القوة  مفهوم  وهو 

أي  اإللكرتوين.  بالفضاء  املرتبطة  املعلومات  مصادر  استخدام  خالل  من  املرجوة  انلتائج 

القدرة ىلع استخدام الفضاء اإللكرتوين خللق مزايا، واتلأثري يف األحداث املتعلقة بابليئات 

الواقعية األخرى، وذلك عرب أدوات إلكرتونية)4(.

يتمزي بعدة خصائص مادية وزمنية وأداتية؛ جتعله  الفضاء اإللكرتوين  أن  أيًضا  ومعلوم 

ساحة للتوظيف واتلأثري؛ كما هو احلال مع تفاعل احلراكت اإلسالمية يف دراستنا هذه. وليس 

احلقيقية،  هويتهم  عن  الكشف  عدم  بإماكنية  ملستخدميه  يسمح  الفضاء  هذا  أن  صدفة 

السياسية،  املجاالت  خمتلف  يف  توظيفه  إىل  دفعهم  ملستخدميها،  جاذبة  بيئة  جعله  ما  وهو 

واالقتصادية، واالجتماعية، والعسكرية. فزيادة ىلع أن هذا الفضاء أضىح وسيًطا ال مندوحة 

بَِويَّة أدوات اتلواصل اتلقليدية، 
َ
ا. ليس فقط كونه خلَّص الفرد من تراتبية وهرمية وأ عنه حقًّ

واتلنظيمات  واجلمااعت  األفراد  بات  افرتايض؛  انبعاث اعلم  وثب خلف  ألنه  أيًضا  ولكن 

القضايا  ويف  عن،  وتصوراتهم  آرائهم  إبداء  بمستطاعهم  مبارشين  فاعلني  ظهرانيه  بني  من 

اإلشاكيلة الكربى؛ اليت ترهن حارضهم، أو من شأنها اتلأثري يف مستقبلهم. وامتد األمر - كما 

األخرية.  السنني  خالل  إفريقيا  شمال  يف  الساحة  مستجدات  من  العديد  يف   - عمليًّا  تأكد 

إال أن اجليل اجلديد من الفضاء اإللكرتوين - وباتلحديد اجليل اثلاين من شباكت اتلواصل 

)4(  إيهاب خليفة، القوة اإللكرتونية وأبعاد اتلحول يف خصائص القوة، أوراق 12 )اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية. وحدة ادلراسات املستقبلية، 2014(: 25.



9 يونية 2016

االجتمايع )جيل الفيسبوك، وتويرت، وايلوتيوب حتديًدا( - أتاح منابر واسعة للنقاش واحلوار 

اعم  رأي  تلكوين  أو  القضايا،  من  قضية  ملنارصة  اجلماهري  وحشد  واألفاكر،  اآلراء  وتبادل 

حول القائم منها، أو إلثارة إشاكيلات جمتمعاتية لم تكن وسائل اإلعالم واالتصال اتلقليدية 

للعلن؛  ويطرحها  يثريها  من  ىلع  الرقابة  تمارس  أو  منها،  م  تتربَّ أو  الاكيف،  االهتمام   تعريها 

واستعادة جديدة  بل  بإزاء تكريس جديد؛ ال   - ابلعض  يقول  أو نكاد - كما  بتنا  حبيث 

Public Sphere؛ اليت صاغها الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس بداية  نلظرية املجال العام 

ط جمال السلطة واملجال العمويم من  ستينيات القرن املايض؛ للتعبري عن ذاك الفضاء اذلي يتوسَّ

ُسُه انلقاشات واحلوارات  جهة، واملجال اخلاص لألفراد واجلمااعت من جهة ثانية. واذلي تُؤَسِّ

واتلدافعات املرتبطة بقضايا الشأن العام بني طريف املعادلة)5(.

اإلسالميون واثلورة الرقمية: اإلسالم السيايس نموذًجا

يتمزي مرشوع احلراكت اإلسالمية بأنه مرشوع سيايس وديين مقارنة مع غريه من املشاريع 

اإلصالحية يف جمانلا اتلداويل اإلساليم العريب حتت شعار أسلمة املجتمع، وانلظام، وادلولة؛ 

اإلبستيم اإلساليم  أو  احلريك،  للعقل اإلساليم  املفاهييم  اجلهاز  منظور  العتبارات عدة من 

ليس  اتلداويل  املجال  هذا  ألبناء  اإلساليم  اتلديّن  أن  مفادها   .Epistémè islamiste احلريك 

إسالًما يف املستوى املطلوب، وبما أن اإلسالم دين دعوة ودولة؛ فإن املسلمني اذلين يقعون 

خارج الفضاء اإلساليم احلريك غري مؤهلني تلحمل مسئويلات ومقتضيات الرسالة انلبوية. 

تزبغ هذه احلراكت االجتماعية ادلينية معتربًة أنفسها ُملكفة بمهمة تارخيية قائمة ىلع إقامة 

مقرطة، مركــز اجلزيــرة لدلراسـات )8 نوفمرب 2015(، مقــالة  )5(  حيىي ايلحياوي، الشباكت االجتماعية واملجال العام باملغرب: مظاهر اتلحّكم وادلَّ
 .http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/11/201511885144375848.htm#.Vj-t81LGFrU ،إلكرتونيـة متاحـة عبـر اإلنتــرنت
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ايلوم  هؤالء  ضمن  وجند  اإلسالمية.  املرجعية  باسم  أو  اإلسالمية،  القيم  ىلع  تأسيًسا  العدل 

املجال  هلذا  الـُممزية  اتلارخيية  واتلقايلد  اتلقليدي  انلظام  ترفض  اليت  اإلسالمية؛  احلراكت 

يُدافع من  وبرشيًّا؛  فكريًّا  منظًما  تياًرا  وانلبوي؛ تلؤّسَس  القرآين  انلص  استناًدا ىلع  ذاك،  أو 

أجل إقامة ادلين يف املجتمع. إنها تعبري عن الرغبة ادلينية دلى عدد من األشخاص يف أسلمة 

املؤسسات االجتماعية)6(.

نتوقف أيًضا عند الفاعل اإلساليم احلريك - أي حراكت، وأحزاب اإلسالم السيايس - 

»السلفية  تيارات  أو  واتلبليغ«،  »ادلعوة  قبيل مجااعت  من  ادلعوي  اإلساليم  الفاعل  وليس 

تنظيم  أو  »القاعدة«،  تنظيم  قبيل  من  »اجلهادي«  اإلساليم  الفاعل  باألحرى  وال  العلمية«. 

اثلالثة  اتلفراعت  هذه  تفاعل  معالم  عند  نرحتل  ليك  يسمح  ال  املقام  أن  خاصة  »داعش«؛ 

االجتمايع؛ خدمة ملرشوعهم  اتلواصل  ومواقع  اإلنرتنت،  ومواقع شبكة  الرقمية،  اثلورة  مع 

اإلساليم احلريك.

وحبكم أن املجال اتلداويل اإلساليم يعج باحلراكت واألحزاب اإلسالمية - من املغرب إىل 

إندونيسيا - بل امتد األمر ايلوم إىل القارة األوروبية، والعديد من ادلول الغربية. مع وجود 

فروع ما يُصطلح عليه بــ »اتلنظيم العاليم لإلخوان املسلمني«؛ فإن املقام ال يسمح باتلوقف 

عند جُممل اتلقاطعات بني تفاعل جُممل هذه احلراكت واألحزاب اإلسالمية مع اثلورة الرقمية. 

ذللك؛ سوف نقترص ىلع نموذج تطبييق يهم السائد يف املجال اتلداويل اإلساليم املغريب، وهو 

ىلع غرار أغلب ادلول العربية منخرط يف مقتىض اتلصدي للمشاريع اإلسالمية احلركية.

)6(  فريد األنصاري، الفطرية: بعثة اتلجديد املقبلة من احلركة اإلسالمية إىل دعوة اإلسالم )مكناس، املغرب: اللكمة، 2007(. والراحل فريد األنصاري، 
قيادي سابق يف حركة »اتلوحيد واإلصالح«، ولكنه قدم استقاتله الحًقا، وتّوج نقده للعمل اإلساليم احلريك بتأيلف جمموعة من اإلصدارات.
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 وأخرًيا، حىت يف خانة الظاهرة اإلسالمية احلركية، ويف نسختها السياسية املغربية - ظاهرة 

»اإلسالم السيايس« - سوف نتوقف أكرث مع تفاعل إسالميي حزب »العدالة واتلنمية« دون 

اخلوض يف تفاعل بايق اإلسالميني السياسيني)7(. مع اتلذكري أن القواسم املشرتكة بني جمُمل 

هذه الفصائل أكرب بكثري مما يُفرق بينها يف معرض اتلفاعل مع اثلورة الرقمية. وإن اكن هناك 

تباين يف هذه اجلزئية؛ فيبىق استثناًء وليس قاعدة.

الُمحّددات اثلالثة لدلراسة: األسلمة واالخرتاق واتلقية

تأسيًسا ىلع ما سبق، ثمة ثالثة ُمّددات أساسية ال بد أن نضعها يف عني االعتبار يف معرض 

احلديث عن تفاعل احلراكت اإلسالمية مع اثلورة الرقمية:

أ - ُمّدد األسلمة

بقية  غرار  ىلع  أيديولوجية  جمتمعية  حراكت  إزاء  أننا  االعتبار  بعني  نأخذ  أن  علينا 

اذلكر  سلف  كما  واليت  اإلسالمية«؛  »املرجعية  من  بانلهل  تتمزي  ولكنها  األيديولوجيات، 

املفاهييم  اجلهاز  يف  املشرتك  القاسم  هو  هذا  وادلولة.  وانلظام،  املجتمع،  أسلمة  أساًسا  تروم 

جلميع الفاعلني اإلسالميني؛ سواء أفصحوا عن ذلك أم ال برصف انلظر عن مسارات هذا 

املرشوع؛ كأن يتحقق عرب االنقالب أو اتلدرج، أو باتلحالف مع فرقاء سياسيني منافسني يف 

مرحلة أويلة قبل االنقالب عليهم يف مرحلة الحقة، أو االشتغال واخرتاق املنظمات األهلية 

)7(  سوف نتوقف عند أسباب ذلك يف خاتمة ادلراسة.
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ومؤسسات ادلولة يف انتظار تفعيل مرشوع/ حقبة »اتلمكني«. ىلع أن يكون أفق املرشوع 

اتلأسييس لـ »دولة اخلالفة«)8(، و»تطبيق الرشيعة« كما سطرت هلا األدبيات اإلسالمية احلركية.

ب- ُمّدد االخرتاق

يف سياق حتقيق أحالم مرشوع احلراكت اإلسالمية - دولة اخلالفة، تطبيق الرشيعة، تطليق 

جمتمعات اجلاهلية.. إلخ -، وىلع غرار أي مرشوع أيديولويج يتم اللجوء وتوظيف لك ما هو 

صالح للتوظيف خدمًة للمرشوع. من قبيل تأسيس منظمات ذات أهمية موازية للمنظمات 

األهلية يف الساحة، أو اخرتاق مؤسسات ادلولة، أو تفعيل قاعدة »ملء املاكن الشاغر« يف شىت 

القطااعت والفضاءات، وغريها من املبادرات اليت تندرج إمجااًل يف مرشوع األسلمة. وهذا ما 

تقوم به احلراكت

اإلسالمية عرب بوابة االخرتاق؛ سواء تعلق األمر بالطبقة العليا للمجتمع، أو الطبقة املتوسطة، 

أو الطبعة السفىل)9(، إذا استعرنا مفردات علم االجتماع املاركيس حتديًدا.

ج- ُمّدد اتلقية

هناك ُمّدد آخر تشتغل به احلراكت اإلسالمية يف فضاءات شبكة اإلنرتنت ومواقع اتلواصل 

االجتمايع، وهو ُمّدد ال زال بعيًدا عن اتلناول ابلحيث بل اإلعاليم يف جمانلا اتلداويل اإلساليم.

)8(  حنن ننطلق من ُمسلمة مفصلية مفادها أن لك حركة إسالمية، سواء اكنت دعوية أو سياسية أو جهادية تؤمن حبتمية تأسيس دولة اخلالفة، سواء 
أفصحت عن ذلك أم ال. وإذا أفصحت عن هذا احلُلم فيه رصحية مع أدبياتها املؤسسة، وهذا حال أغلب احلراكت اإلسالمية اجلهادية، من قبيل تنظيم 

»القاعدة« أو تنظيم »داعش«، وبقية »اجلهاديات«.
)9(  تتوقف ادلراسة عند بعض األمثلة اتلطبيقية يف هذا الصدد.
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فارق  مع  اإلسالمية  احلراكت  أداء  تُمزي  اليت  االزدواجية  أو  اتلقية،  بُمحّدد  األمر  يتعلق 

جوهري ال بد من اتلوقف عنده يف هذا الصدد؛ حيث خلُصنا يف معرض االشتغال ىلع الظاهرة 

اإلسالمية احلركية)10( إىل ما ييل: 

ال.  أم  ذلك  عن  أفصحت  سواء  اإلسالمية؛  للحراكت  املفاهييم  اجلهاز  يف  قائمة  اتلقية    -

وواضح أنه باستثناء الفاعل اإلساليم »اجلهادي«؛ اذلي يُعلن بشلك رصيح عن ُحلم إقامة 

»دولة اخلالفة«، و»تطبيق الرشيعة«)11(؛ فإن بايق الفاعلني اإلسالميني من اتليارين ادلعوي 

ل هلم اإلفصاح عن هذا احلُلم، وحتمية  والسيايس يوجدون يف موقع جمتميع َحِرج ال خُيوِّ

االشتغال عليه من أجل إقامة ادلين يف املجتمع وادلولة.

-   إذا تركنا الفاعل اإلساليم »اجلهادي« جانبًا؛ جند أن بايق الفاعل اإلساليم السيايس أكرث 

جلوًءا خليار اتلقية مقارنة مع الفاعل ادلعوي؛ ألن مقتىض اللعبة السياسية يف املنطقة - 

شمال إفريقيا نموذًجا - يتطلب اللجوء إىل خيار اتلقية. خبالف الفاعل اإلساليم ادلعوي؛ 

العلمية«، وغريها من  تيارات »السلفية  أو  سواء تعلق األمر جبمااعت »ادلعوة واتلبليغ«، 

بلغة  السيايس  العمل  وليس  ادلعوي  العمل  ىلع  حرًصا  تراهن  اليت  اإلسالمية  اتليارات 

العمل اجلهادي.

)10(  ال نتحدث فقط هنا عن االشتغال ىلع أدبيات الظاهرة اإلسالمية احلركية، وما ُحرر حول الظاهرة وحسب، ولكن نتحدث أيًضا عما خلُصنا إيله من 
خالل عديد من اللقاءات اليت مجعتنا بقيادات وقواعد هذه احلراكت واألحزاب، ادلعوية والسياسية واجلهادية، وخاصة يف الساحة املغربية. وباتلايل 
خوضنا يف هذه اجلزئية ادلقيقة املتعلقة باتلقية يف اجلهاز املفاهييم للعمل اإلساليم احلريك لم يصدر من فراغ. وقد ألفنا يف ذلك بعض األعمال، 
انظر: منترص محادة، اإلسالميون املغاربة واللعبة السياسية: إكراهات املقاطعة وإغراءات املشاركة )فاس: منشورات عربية، 2003(؛ منترص محادة، 
قراءة يف نقد احلراكت اإلسالمية: بني األصويلة اجلديدة وما بعد اإلسالم السيايس )فاس: منشورات عربية، 2007(؛ منترص محادة، حنن واتلصوف: 
أطروحات  مساهمة يف دحض  القاعدة:  تنظيم  نقد  يف  منترص محادة،  2009(؛  الرشوق،  منشورات  )الرباط:  نموذًجا  ابلودشيشية  القادرية  الطريقة 
احلراكت اإلسالمية اجلهادية )ادلوحة: مركز اجلزيرة لدلراسات؛ ادلار العربية للعلوم، 2010(؛ منترص محادة، الوهابية يف املغرب )ادلار ابليضاء: دار 
توبقال، 2012(؛ منترص محادة، يف نقد العقل السليف: السلفية الوهابية يف املغرب نموذًجا )الرباط: مؤسسة مؤمنون بال حدود؛ بريوت: املركز اثلقايف 

العريب، 2014(.
)11(  كما تقوم بذلك »اجلهاديات« من طينة تنظيم »القاعدة« وبدرجة رصحية تنظيم »داعش«.
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أو معالم تفاعل هذه »ادلعويات« مع اتلقية إال عرب اتلدقيق  وال يمكن معرفة حقيقة 

األدبيات  هذه  اكنت  ُكما  منها.  ينهلون  اليت  الفقهية  األدبيات  طبيعة  يف  وانلقدي  ابلحيث 

أقرب إىل املرجعية اإلخوانية والسلفية الوهابية؛ اكن اجلهاز املفاهييم هلذه »ادلعويات« أقرب 

تلوظيف اتلقية. ولكما اقرتبت هذه األدبيات من خطاب الرقائق واتلصوف وما جاوره؛ ابتعدت 

عن خطاب/ مرشوع اتلقية.

بني أيدينا نموذج تطبييق كثرًيا ما اطلعنا عليه يف احلالة املغربية، وجيمع يف آن بني ُمّدد 

اتلقية وتوظيف اثلورة الرقمية - مواقع اتلواصل االجتمايع نموذًجا - عند احلراكت اإلسالمية 

من  اإلسالميني  الفاعلني  بعض  إيلها  يلجأ  رقمية  بممارسة  األمر  يتعلق  اإلخواين.  شقها  يف 

تدقيق  أو  انلصح  توجيه  معرض  يف  واتلنمية«  »العدالة  وحزب  واإلصالح«،  »اتلوحيد  حركة 

نظر  أو وجهات  أو مقاالت،  تغريدات،  الساحة. من خالل نرش  اإلخواين يف  املرشوع   مسار 

تهم املرشوع اإلساليم؛ واقعه ومآالته. تتضمن معلومات ونصائح مع اإلبقاء ىلع اتلدوينة، أو 

املقالة ملدة زمنية ُمّددة - اغبًلا ما يتعلق األمر بلضع سااعت -  قبل حذفها بشلك نهايئ من 

صفحة املعىن.

الحًقا  تروجيها  يتم  واليت  والقواعد؛  القيادات  إىل  الرسالة  تمرير  يتم  أن  هنا   األهم 

يف املراسالت اخلاصة. ِعوََض الرهان ىلع اإلعالم اتلقليدي - الوريق نموذًجا -، أو اإلعالم 

الرقيم - مواقع إخبارية رقمية نموذًجا - من منطلق أن املادة تتضمن توجيهات ونصائح وما 

يُشبه تعليمات، وتكشف يف آن عن طبيعة املرجعية واملرشوع واألهداف لصاحبها؛ وألنها 
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تقرتب من فضاءات الرسية ال يتم اإلبقاء عليها يف صفحات املعنيني؛ حىت ال يطلع عليها 

العموم، واغبًلا ما يتم اللجوء إىل هذه اتلقنية يف مطة االستحقاقات االنتخابية )12(.

أهمية هذا املثال اتلطبييق، أنه يساعد املتتبع)13( للظاهرة اإلسالمية احلركية ىلع اتلدقيق 

أكرث من املواقف احلقيقية للفاعل اإلساليم احلريك من أحداث الساعة والساحة. ومعلوم أن 

املواقف احلقيقية هلذه املشاريع وغريها من املرجعيات األيديولوجية ال تعرب عنها بالرضورة 

احلقيقية  املواقف  وإنما  واألخرى،  الفينة  بني  تصدرها  اليت  ابليانات  أي  الرسمية،  املواقف 

يتم اتلدقيق فيها والكشف عنها يف مقامني اثنني ىلع األقل: أوالهما اجللسات اخلاصة؛ أي 

وتغريدات  تدوينات  عنه  تكشف  ما  وثانيهما،  الكواليسية.  واجللسات  املاكشفة  جلسات 

مواقع اتلواصل االجتمايع. ومن هنا تأيت أهمية مضامني العديد من اتلدوينات واتلغريدات 

اليت تأيت يف أحيان كثرية خمالفة بشلك كبري ملضامني املواقف الرسمية.

بتعبري آخر؛ يمكن أن نمارس اتلقية واالزدواجية يف الواقع املادي يف انلدوات واملحارضات 

ىلع  الرهان  الصعب  من  ولكن  والرقمية.  الورقية  اإلعالمية  املنابر  ويف  ادلولة،  ومؤسسات 

ممارسة اتلقية يف مواقع اتلواصل االجتمايع.

نماذج تطبيقية يف اتلوظيف امليداين للثورة الرقمية

إذا استحرضنا أبسط مقتضيات ُمّدد األسلمة، وُمّدد اتلقية؛ يمكن حينها توقع تفاعل 

الفاعل اإلساليم احلريك مع اثلورة الرقمية يف شبكة اإلنرتنت والفضائيات ومواقع اتلواصل 

)12(  اعينا هذه املالحظة يف مواقع اتلواصل االجتمايع بشلك كبري خالل االستحقاقات االنتخابية اليت جرت يف 4 سبتمرب 2015، وحتديًدا يف أيام احلملة 
، ويف مرحلة ما بعد اإلعالن عن نتائج االنتخابات.

ً
االنتخابية أوال

)13(  سواء تعلق بابلاحثني أو اإلعالميني أو األمنيني أو الفاعلني السياسيني املعنيني برصد وتتبع الظاهرة.
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االجتمايع وغريه. وهو اتلفاعل اذلي ال خيرج عن مقتىض الغزو واتلغلغل واالنتشار حسب 

ما تتيحه هذه اثلورة الرقمية.

 - األقىص  املغرب   - املغاربية  نسخته  يف  احلريك  اإلساليم  املشهد  ىلع  نشتغل  دمنا  وما 

حري بنا اتلوقف عند بعض األمثلة اتلطبيقية من باب تسليط الضوء ىلع توظيف اإلسالميني 

املغاربة للثورة الرقمية يف خدمة مرشوعهم السيايس/ ادليين.

يُعترب العمل اإلعاليم أكرث فعايلة يف اتلأثري ىلع الرأي العام، ومن هنا الفورة اإلعالمية اليت 

نعاينها يف الساحة العربية؛ بما فيها الفورة اإلسالمية احلركية - إخوانية اكنت أم سلفية وهابية 

- وبانلتيجة تراهن احلراكت واألحزاب اإلسالمية أيًضا ىلع فضاءات أخرى قلّما انتبه إيلها 

املتتبعون واملعنيون من صناع قرار وباحثني ومنافسني إصالحيني. وخنص باذلكر؛ فضاءات 

أساًسا من منابر  الكالسييك - املكون  أو اإلعالم اإلخباري  أو احلديث،  اإلعالم اتلقليدي 

إعالمية، رقمية اكنت أم ورقية، فضائية أم أرضية -، أو إعالم مواقع اتلواصل االجتمايع.

أ(   يف الشق األول - أي اإلعالم اتلقليدي - يتفرع األمر ىلع بابني اثنني؛ هما: إطالق منابر 

خاصة  أو  مستقلة  إعالمية  منابر  وإطالق  احلريك،  اإلساليم  للمرشوع  تابعة  إعالمية 

ترفع شعار »الوسطية«، أو متحالفة معها من خالل تفعيل ما يُشبه االخرتاق يف هذه املنابر.

ب(   ويف الشق اثلاين - أي مع إعالم مواقع اتلواصل االجتمايع - فقد اكن ىلع صناع القرار 

واملتتبعني انتظار أحداث احلراك املغريب من جهة، ونتائج االستحقاق االنتخايب املرتبط 

واإلصالح  اتلوحيد  حركة  توظيف  وتبعات  مقتىض  عمليًّا  يعاينوا  حىت  احلراك؛  بهذا 

اتلواصل االجتمايع. خدمًة  ملواقع  العدالة واتلنمية  السيايس حزب  اإلسالمية حبليفها 
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اإلساليم  واتلنمية  العدالة  حزب  فإن  القرار؛  صناع  وبإقرار  واحلزب،  احلركة  ملرشوع 

ترشيعيات سنة  منذ  وذلك  الرقيم.  املستوى  نشاًطا ىلع  األكرث   - األمر  واقع  - يف  يُعد 

2011، ويعول يف ذلك ىلع ما يسميه ابلعض اجليش اإللكرتوين حلزب العدالة واتلنمية؛ 

واذلي يتألف أساًسا من نشطاء شبيبة احلزب؛ حيث يتقاسم عبد اإلهل بنكريان - األمني 

الرسمية لك يشء مع من أسماهم ذات يوم »ساكن كوكب  العام للحزب - يف صفحته 

الفيسبوك«؛ بما يف ذلك أنشطته الشخصية)14(.

 – بشلك اعم  اإلسالميني  أن حضور  احلركية  اإلسالمية  للظاهرة  املتتبعني  دلى  ومعلوم 

ادلعويني، والسياسيني، واجلهاديني - اكن الفتًا قبيل اندالع أحداث احلراك. تفعياًل ملقتىض 

الغزو سالف اذلكر؛ ولكنه اكن أبعد عن لفت انتباه بايق الفرقاء السياسيني واحلزبيني ممن قزموا 

بشلك جيّل من أهمية ودور مواقع اتلواصل االجتمايع يف نرُصة مرشوع احلراكت اإلسالمية.

وبسبب ُمقتىض اتلقية اذلي تلجأ إيله احلراكت اإلسالمية بشلك اعم؛ وخاصة املنخرطة 

غضون  يف  ادلويلة«  هونلدا  »إذاعة  أجنزتها  دراسة  نتائج  أن  اتضح  فقد  السيايس.  العمل  يف 

بارًزا  أفرزت حضوًرا   - العريب«  »الربيع  أحداث  اندالع  بعد  سنتان   -  2013 العام  منتصف 

للفاعل اإلساليم احلريك مقارنة مع بايق الفاعلني السياسيني)15(. إن ُمعّد ادلراسة مسوب ىلع 

)14(  »شباكت اتلواصل االجتمايع: معرتك افرتايض بني مرشيح انتخابات شتنرب 2015«، األحداث املغربية )30 أغسطس 2015(، مقالة إلكرتونية متاحة 
.www.ahdath.info/?p=102543 ،عرب اإلنرتنت

)15(  أظهرت ادلراسة أن حزب العدالة واتلنمية اذلي يدير شئون ابلالد ىلع رأس احلكومة املغربية احلايلة، يبىق متصدًرا للمشهد اإللكرتوين احلزيب 
 املغريب؛ إذ حقق 233,581 متصفًحا يف الشهر ىلع موقعه الرسيم، وكذا 33,204 معجبني ىلع »الفيسبوك«، و23,064 متتبعا ىلع »تويرت«، باإلضافة 
إىل 5240 مشرتاًك ىلع قناة احلزب الرسمية ىلع »ايلوتيوب«. كما أظهرت نفس اإلحصاءات أن »ُمتتبيع ومؤيدي األحزاب املغربية األخرى جمتمعة 
ال يمثلون سوى 20% مما يمثله أنصار ومؤيدو حزب العدالة واتلنمية«، انظر: ممد معاذ شهبان، »العدالة واتلنمية احلزب املغريب األكرث شعبية ىلع 

.www.ar.moroccoworldnews.com/?p=30758 ،عربية )19يونية 2013(، مقالة إلكرتونية متاحة عرب اإلنرتنت MWN ،»اإلنرتنت
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املرجعية اإلسالمية؛ وباتلايل اكن حتصيٌل حاصاًل أن ينترص يف نتائج ادلراسة لفورة احلضور 

اإلساليم احلريك ىلع حضور بايق املنافسني السياسيني واجلمعويني.

للمرجعية  انتمائه  حبكم  ادلراسة  ُمعد  قبل  من  األرقام  يف  تضخيًما  اعينَّا  أننا  صحيح 

اإلخوانية، ولكن هذا املعطى ال يُفند القاعدة الرقمية يف هذا السياق. وهذا عني ما أشارت 

األحزاب  عن  واتلنمية  العدالة  حزب  يُمزي  وواضًحا  كبرًيا  فرقًا  هناك  أن  من  ادلراسة  إيله 

بعض  فيف  املتابعة؛  ونسبة  اإلنرتنت  شبكة  ىلع  الشعبية  حيث  من  وذلك  األخرى.  املغربية 

معجبني  أو  »تويرت«  ىلع  كمتتبعني  األخرى  املغربية  األحزاب  منسقو  يوجد  ال   احلاالت 

ىلع »الفيسبوك«. خبالف حزب العدالة واتلنمية اذلي يضم قاعدة حزبية كبرية ىلع املواقع 

االجتماعية.

وعندما نأخذ بعني االعتبار ادلور الكبري اذلي قامت به مواقع اتلواصل االجتمايع يف حقبة 

احلراك العريب؛ سواء لـنرُصة هذا اتليار أو ذلك؛ وخاصة اتليارات اإلسالمية. فلنا أن نتخيل 

حجم االستفادة السياسية املبارشة اليت حصدها احلزب اإلساليم من خالل توظيف خدمات 

وتأثري مواقع اتلواصل االجتمايع ىلع الرأي العام من العامة واخلاصة ىلع حدٍّ سواء. ويف كتابه 

 اذلي حيمل عنوان »اإلسالم واحلراك العريب« - الصادر يف غضون خريف 2011 )16(، وحتديًدا 

املفصيل  ادلور  إىل  رمضان  طارق  ابلاحث  يُشري  العمل  من  األول  الفصل  خاتمة  يف 

املغريب  ابلاحث  والحظ  احلراك.  أحداث  يف  االجتمايع  اتلواصل  مواقع  به  قامت   اذلي 

حيىي ايلحياوي - أحد أبرز اخلرباء العرب يف حقل اإلعالم واالتصال - أنه قد يكون من 

جمال الصدفة اخلالص أن يزتامن انتشار هذه الشباكت االجتماعية وانفجار انتفاضات الربيع 

Ramadan, L
,
islam et le réveil arabe: 21-25.  )16(
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العريب. وقد يكون من جمال الصدفة اخلالص أيًضا أن تكون فئة الشباب يه احلاملة للواء 

هذه كما تلك؛ جزئيًّا أو باملجمل العام. بيد أن اذلي ال يبدو نلا من جمال الصدفة حقيقة أنه 

لوال هذه الشباكت ملا اكن النتفاضات »الربيع العريب« أن تعرف ذاك الزخم اذلي اعينَّا أطواره 

باملبارش اليح يف مرص وتونس ويلبيا وايلمن، وإىل حدٍّ ما ابلحرين واألردن واملغرب«)17(.

وَبَدييه أن من يتحكم يف اإلعالم ايلوم يتحكم بشلك كبري يف الرأي العام؛ حىت بعد 

تشكيل حكومة »الربيع املغريب« يف غضون نهاية 2011، وتراجع حدة احلراك نعاين وعيًا من 

دلن بايق األحزاب السياسية بأهمية هذه املواقع يف الرتويج للمرشوع احلزيب؛ وباتلايل السيايس. 

ومن باب أوىل اتلصدي ملرشوع احلراكت اإلسالمية، ولكنه هذا الويع انلظري ال زال متواضًعا 

ىلع أرض الواقع مقارنًة مع أداء حراكت، وأحزاب اإلسالم اإلساليم.

ىلع صعيد آخر، اغبًلا ما تعتمد املنابر اإلعالمية العربية، واملحسوبة ىلع اإلسالم السيايس 

أو املقربة منه ىلع مراسلني من نفس املرجعية؛ بما يُكرس نواًع من تبادل اخلدمات املوازية. 

ويه عملية تبادل ال ينتبه إيله متتبع املنرب املعين؛ إن لم يكن أواًل ىلع دراية بطبيعة اخلط 

ا بموازين القوى يف الساحة اإلعالمية. اتلحريري هلذه املنابر؛ وإن لم يكن ثانيًا ُملمًّ

بني أيدينا الحئة عريضة من انلماذج اتلطبيقية اليت تؤكد األهمية القصوى اليت ختّصصها 

احلراكت اإلسالمية لإلعالم - يف شقيه اتلقليدي والرقيم - يف إطار خدمة مرشوع »األسلمة«. 

وسوف نتوقف عند نموذجني اثنني:

من  عريضة  الحئة  ضمن  إخبارية  قصاصة  بمضامني  األول  اتلطبييق  انلموذج  يتعلق    -1

العام  واملجال  االجتماعية  »الشباكت  ايلحياوي،  انظر:  »احلراك«،  أحداث  يف  اتلواصل  ومواقع  االجتماعية  الشباكت  دور  يف  اتلفصيل  من  ملزيد    )17(
باملغرب«.
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متخلفة  ترشيعاتنا  بعض  مغريب:  حقويق  عريب  رقيم  موقع  يف  ونرشت   القصاصات، 

حلقوق  الكرامة  »منتدى  رئيس  أن  القصاصة  مضامني  يف  ونقرأ   ،2011 دستور  عن 

أمامها  تزال  ما  املغربية  »اململكة  أن  املعين  اإللكرتوين  للموقع  ترصيح  يف  أكد  اإلنسان« 

أو  الترشيع  سواء ىلع مستوى  اإلنسان؛  منظومة حقوق  تطوير  أساسية يف جمال  حتديات 

املمارسة. داعيًا أيًضا، - باعتباره هذه املرة أستاًذا للعلوم السياسية جبامعة ممد اخلامس 
 

يف الرباط - خمتلف انلاشطني يف املجال احلقويق إىل االخنراط يف إنفاذ القانون، واحرتام 

مقتضيات حقوق اإلنسان بنفس الرسعة، ونفس اإلرادة اليت قال إنها موجودة ىلع مستوى 

الترشيعات)18(.

املنتدى  املقابلة مع رئيس  الصحيف اذلي أجرى  أن  القصاصة؛  تتوقف عنده  لم  ما    

يعمل يف صحيفة »اتلجديد« اإلسالمية احلركية. وأن رئيس املنتدى هو قيادي يف حزب 

وأسسه  اإلخوانية،  املرجعية  املعين مسوب ىلع  احلقويق  املنتدى  وأن  واتلنمية«.  »العدالة 

قيادي يف نفس احلزب اإلساليم، وهو وزير العدل واحلريات يف احلكومة احلايلة. وغريها 

من املعطيات اليت ال جند هلا أي أثر يف مضامني القصاصة. وطبييع أن احلراكت اإلسالمية 

توظف مثل هذه املخارج؛ من أجل خدمة مرشوعها املجتميع دون إثارة انتباه القارئ.

ويف خضم الفورة الرقمية اليت تمر منها املنطقة العربية ىلع غرار العالم. نلا أن نتخيل    

احلضور اإلساليم احلريك يف هذه الفورة، وليس صدفة أن جند أغلب مراسيل املنابر الرقمية 

اخلليجية يف الساحة املغربية؛ وخاصة مراسيل املنابر الفضائية والرقمية املوايلة، أو املقربة، 

إلكرتونية متاحة عرب اإلنرتنت،  عريب 21 )18 ديسمرب 2014(، مقالة   ،»2011 )18(  ممد لغروس، »حقويق مغريب: بعض ترشيعاتنا متخلفة عن دستور 
.http://m.arabi21.com/Story/796716
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اإلسالمية  املرجعية  إىل  باتلحديد  تنتيم  احلركية  اإلسالمية  املرجعية  ىلع  املحسوبة  أو 

 احلركية دون سواها. وليس إىل بقية املرجعيات السياسية، وإن حصل ذلك يكون نسبيًّا 

أو متواضًعا مقارنة مع السائد.

2-  يتعلق انلموذج اتلطبييق اثلاين بما اصطلح عليه إعالميًّا يف املجال اتلداويل املغريب بـ 

ما  حسب   - الواقعة  وملخص  اجلماعة«.  أو  »الوطن  واقعة  أو   ،)19( منصور«  أمحد  »واقعة 

تداوتله حينها العديد من وسائل اإلعالم املحلية - أن قياديًّا يف حزب »العدالة واتلنمية« 

الوساطة يف زواج مشبوه بني إحدى مناضالت احلزب، ويه إطار يف  تورط يف لعب دور 

مديرية الرضائب. ختىل عنها منصور بعد شهر عسل قضاه وإياها متنقلني ما بني إسطنبول 

وباريس دون توثيق الزواج دلى املصالح املختصة باملغرب. كما أنه أرص ىلع أال يتم تسجيل 

عقد الزواج باملغرب؛ اذلي تم حبضور عدلني شاهدين بدعوى حرصه ىلع رسيته. مدعيًا 

أنه سيستعمل هذا العقد خالل سفره رفقة املناضلة خارج املغرب؛ وأنه سيقوم بتوثيقه 

فيما بعد بإحدى ادلول العربية غري املغرب)20(.

يف   - منصور  أمحد  اإلعاليم   - املعين  رد عن  القصاصة صدر  مع مضامني  تفاعاًل    

املنابر  من  العديد  يف  الرد  نرش  وتم  االجتمايع،  اتلواصل  موقع  ىلع  الشخصية  صفحته 

اإلعالمية املغربية الورقية والرقمية ىلع حدٍّ سواء. لوال أن مضمون رده جاء حافاًل بسب 
 

)19(  اإلحالة ىلع أمحد منصور، اإلعاليم املرصي يف فضائية »اجلزيرة« القطرية، ومعلوم أن أمحد منصور إخواين املرجعية.
)20(  »أمحد منصور يفجر فضيحة أخالقية باصطياد مغربيات بمباركة أعضاء من ابليجيدي«، موقع 360 )2 يويلو 2015(، مقالة إلكرتونية متاحة عرب 

.www.le360.ma/ar/societe/51887 ،اإلنرتنت
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تدوينة  يف  يعتذر)21(  أن  قبل  بداية  اخلرب  روجت  اليت  اإلعالمية  املنابر  من  العديد  وشتم   

الحقة عن اإلساءة اليت صدرت عنه.

يف قراءة تفاعل اإلسالميني املغاربة مع هذه الواقعة 

يمكن أن خنلص إىل ثالث نقاط مركزية:

أ(   أوهلا اخنراط أغلب هؤالء يف نرُصة املعين )اإلعاليم(، وتبين مواقفه. بما يف ذلك مواقفه 

انلقدية اليت تضمنت سبًّا وشتًما ضد املغاربة يف مقاتله األوىل. وتم توظيف مواقع اتلواصل 

االجتمايع بشلك كبري يف هذا السياق.

ب( ال تقل املالحظة اثلانية أهمية، وكما جرى يف مطات سابقة تم ترك اخلالفات اإلخوانية/ 

السلفية جانبًا، واملرتبطة مثاًل باملوقف من العمل السيايس، واخنرط اجلميع يف نرُصة املعين. 

ا ىلع بايق  باعتبار أنه يُمثل املرجعية اإلسالمية احلركية يف املجال اتلداويل للمنطقة. ضدًّ

احلركية؛ سواء  املرجعية اإلسالمية  واليت ختتلف مع  والسياسية  األيديولوجية  املرجعيات 

اكنت إخوانية، أو سلفية وهابية. من باب قاعدة »أنا وأيخ ضد ابن عيم، وانا وابن عيم 

ضد الغريب«)22(.

عرب  متاحة  إلكرتونية  مقالة   ،)2015 يويلو   6( املغرب  أخبار  موقع  فرباير.كوم:  والشواذ«،  القوادة  بـ  وصفهم  بعد  للمغاربة  يعتذر  منصور  »أمحد    )21(
.www.febrayer.com/217413.html ،اإلنرتنت

)22(  الغريب هنا إحالة ىلع فاعل سيايس أو جمتميع ال ينهل من »مرجعية إسالمية« حركية، واألنا واألخ، نسبة إىل الفاعل اإلساليم اإلخواين أو الفاعل 
اإلساليم السليف الوهايب.
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أزمة  إىل  يتطور  أن  اكد  اخلالف  إن  حيث  من  أهمية؛  واألكرث  اثلاثلة،  للمالحظة  نأيت  ج(  

سياسية تعصف بالعمل احلكويم اذلي يقوده حزب سيايس »إساليم املرجعية«؛ فأن يقترص 

تعاطف الفاعلني اإلسالميني املغاربة مع اإلعاليم اإلساليم احلريك فقط يف مواقع اتلواصل 

باسم  انلاطق  الرقيم  املنرب  االجتمايع يشء، ولكن أن يصل اتلعاطف وتبين مواقفه يف 

احلزب اإلساليم)23( اذلي يقود حكومة ائتالفية فهذا يشء آخر تماًما. واألدىه أن موقف 

اإلعاليم اإلخواين تضمن سبًّا ال يليق حبزب إساليم املرجعية أن يروجه ويتبناه ضد املغاربة 

من قبيل احلديث عن »الشواذ والقوادين«. واكن ىلع الرأي العام انتظار تدخل صناع القرار 

»املحيط املليك«)24(؛ حىت يقوم احلزب اإلساليم حبذف املقالة من موقعه الرسيم.

بمرشوع  خاصة  مفاهيمية  إشاكيلة  عن  العام  الرأي  أعني  فتحت  أنها  املالحظة  أهمية 

احلراكت اإلسالمية يف تفراعته الوطنية/ الُقْطِرية، ويه جديلة »الوطن أو اجلماعة«، أو جديلة 

اتلوفيق بني ادلفاع عن مصالح الوطن ىلع حساب مصالح اجلماعة أو العكس، تقديم مصالح 

اجلماعة ىلع مصالح الوطن.

»الوطن أم اجلماعة؟«؛ هو عنوان أهم مقال رأي صدر يف املجال اتلداويل املغريب تفاعاًل 

مع هذه الواقعة ادلالة. جاء يف املقالة أنه عن العدالة واتلنمية أن جتيب عن سؤال جوهري 

وأسايس: أيهما األسبق الوطن أو اتلنظيم؟. اختبار أمحد منصور يدخل يف خانة الضارة/ انلافعة. 

)23(  حزب العدالة واتلنمية، www.pjd.ma. وهو املوقع اذلي نرش مقالة أمحد منصور املتضمنة لسب وقذف وشتم ضد بعض املغاربة، من قبيل احلديث 
عن »الشواذ والقوادين«.

)24(  قالت مصادر صحيفة »األيام« اليت نرشت اخلرب أن اجلهات العليا يف املغرب عربت عن انزاعجها أكرث حني قام موقع حزب »العدالة واتلنمية« اذلي 
يقود احلكومة باتلطبيع مع هذه اتلدوينة املهينة للمغاربة ورشفهم ونرشها حرفيًّا ىلع احلائط اإللكرتوين الرسيم للحزب. واكن موقع حزب »العدالة 
واتلنمية« قد نرش حرفيًّا تدوينة أمحد منصور اليت اكل فيها عبارات خملة باألدب واحلياء من قبيل »الشواذ والقوادين« بلعض الصحفيني والسياسيني، 
اذلين صنفهم يف خانة الفساد، انظر: »جهات عليا غضبت من تدوينة منصور اذلي قدم اعتذاًرا متأخًرا«، األيام 24 )9 يويلو 2015(، مقالة إلكرتونية 

.www.alayam24.com/articles-9563.html ،متاحة عرب اإلنرتنت
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اختبار صعب؛ ألنه وضع العدالة واتلنمية يف مأزق أولوية الوالء؟ واختبار ُمرج؛ ألنه سيفرض 

ال  الوطن؛  صالح  تضمن  اليت  ادليمقراطية  استعماالت  تكييف  جمدًدا  تعيد  أن  ادلولة  ىلع 

خارج  أممية  عقائدية  تلنظيمات  بالوالء  وتدين  املقاعد،  بديمقراطية  تلوح  تنظيمات  صالح 

احلدود. فيف لك األحوال ال يمكن ايلوم أن تطالب بديمقراطية معيبة نعلم مسبًقا أنها ستقدم 

والء الشيخ ىلع خدمة الوطن)25(.

صالح  هو  ما  لك  توظيف  هو  اتلطبيقيني؛  انلموذجني  هذين  خالل  من  هنا  اثلابت  إن 

اللصيقة  األمثلة  بعض  توقفنا عند  أن  وبعد  »األسلمة«.  أجل خدمة مرشوع  للتوظيف من 

بتوظيف اثلورة الرقمية؛ نلتوقف عند نموذجني اثنني من اتلوظيف. ويتعلق األمر بتوظيف 

تقارير وأعمال مراكز األحباث وادلراسات  ]أ[ من جهة، وتوظيف  األهلية  املنظمات  فضاء 

]ب[ من جهة ثانية. مع اإلشارة إىل أن هذا اتلوظيف امليداين يف العمل األهيل، والعمل ابلحيث 

يُصاحب باالنتشار اإلعاليم يف شقيه اإلعالم اتلقليدي، واإلعالم الرقيم.

ىلع  والقائم  الساحة،  يف  انلموذجني  هلذين  امليداين  احلضور  االعتبار  بعني  أخذنا  وإذا 

ُمددي األسلمة واتلقية، واملصاحب باحلد األقىص من املتابعة اإلعالمية، يف شقيها اتلقليدي 

والرقيم، فللمتتبع أن يتخيل حجم تفاعالت هذا احلضور يف الساحة.

http://www.ahdath. اإلنرتنت،  عرب  متاحة  إلكرتونية  مقالة   ،)2015 يويلو   5( املغربية  األحداث  اجلماعة؟«  أم  »الوطن  بنحليمة،  اجلياليل   )25(
.info/?p=88275
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أ-اخرتاق املنظمات األهلية

يف سياق تفعيل مقتىض »أسلمة املجتمع«. اشتغلت احلراكت اإلسالمية ىلع تأسيس جمموعة 

من املنظمات األهلية)26(. ومعلوم أن هذه األخرية تقوم بدور كبري يف معرض تغذية اتلمكني 

السيايس للحراكت، واألحزاب اإلسالمية. ونتوقف باتلحديد عند نموذجني اثنني:

»العدالة  وحزب  واإلصالح«،  »اتلوحيد  حركة  يضم  حريك  إساليم  تكتل  نموذج  هناك 

أن   -  2011 منذ مطلع   - العربية  الساحة  اإلقليمية يف  املستجدات  واذلي شاءت  واتلنمية«. 

بأحداث  عليه  اصطلح  ما  بعد  جرت  اليت  الترشيعية؛  االنتخابات  يف  األوىل  بالرتبة  يظفر 

»الربيع املغريب«، والظفر باتلايل بقيادة احلكومة املغربية احلايلة.

وموازاة مع احلضور السيايس الصاعد للحزب اإلساليم األبرز يف الساحة املغربية نُعاين 

أيًضا صعوًدا سياسيًّا الفتًا لكربى احلراكت اإلسالمية؛ ويه مجاعة »العدل واإلحسان« املحظورة.

واإلصالح«،  »اتلوحيد  حركة  بني  اسرتاتييج  حتالف  وجود  نُعاين  األوىل؛  احلالة  فيف 

املجتمع  منظمات  من  عريضة  الحئة  يتقدم  حتالف  وهو  واتلنمية«؛  »العدالة  وحزب 

احلركية« اإلسالمية  »الَمَجرة  بـ  عليها  االصطالح  يمكن  واجلمعيات.  وانلقابات  املدين 
 

الوطين  »االحتاد  نقابة  اتلايلة:  املنظمات  اخلصوص  ىلع  منها  نذكر   .Galaxie islamiste

بسمة  واتلنمية«، و»مؤسسة  العدالة  الطاليب«، و»شبيبة  اتلجديد  باملغرب«، و»منظمة  للشغل 

املغربية يف  للجايلة  املعارصة«، و»جذور  ادلراسات واألحباث  و»مركز  االجتماعية«،  لألعمال 

باملغرب  اتلابعة لألوساط اإلسالمية  املنظمات األهلية  اليت نظمتها وأطرتها شباكت من  الطبية  القوافل  الفراغ، فإن عدد  الطبيعة ال حتب  )26(  ألن 
)نقابات، شباكت ختييم، مجعيات نسائية..( جتاوز 2000 قافلة خالل الفرتة املمتدة ما بني 2007 و2013؛ حيث استهدفت جل مناطق املغرب، وحتديًدا 

املناطق انلائية.
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و»منتدى  وانلرصة«،  لدلعم  املغربية  و»املبادرة  املغربية«،  للطفولة  األمل  و»رابطة  اخلارج«، 

املقاولة«،  و»فضاء  للمقاوالت«،  أمل  و»مجعية  ادلاعة«،  و»رياض  املغربية«،  للمرأة  الزهراء 

للطفولة  األمل  و»عصبة  االساليم«،  االقتصاد  يف  وابلحوث  لدلراسات  املغربية  و»اجلمعية 

والحئة  »اتلجديد«..  وجريدة  »الفرقان«،  وجملة  املغاربة«،  للك  تامازيغت  و»مجعية  املغربية«، 

واإلصالح«،  »اتلوحيد  حركة  لواء  حتت  تنظييم  بشلك  املنضوية  واجلمعيات  املنظمات  من 

شبكة  يف  بقوة  حارضة  اجلمعيات  هذه  مجيع  أن  إىل  اإلشارة  مع  واتلنمية«.  »العدالة  وحزب 

اإلنرتنت، ومواقع اتلواصل االجتمايع؛ بل وسائل اإلعالم اتلقليدي من خالل منابر ورقية 

 ناطقة باسمها، أو من خالل نرش متابعات إعالمية يف هذه املنابر من طرف إعالميني ينتمون 

إىل املرجعية اإلسالمية اجلامعة هلذه املنظمات األهلية.

بالنسبة جلماعة »العدل واإلحسان«)27(. تتمزي بتبنيها منذ مرحلة اتلأسيس خيار الالعنف، 

غرار  ىلع  واجلمعيات  املنظمات  من  العديد  جناحيها  حتت  تضم  فإنها  الرسية)28(؛  وتطليق 

الفصيل اإلساليم املنافس)29(. وتهم القطاع احلقويق والطاليب والنسايئ والرتبوي وغريها من 

القطااعت.

توظيف اثلورة الرقمية، وثورة االتصاالت، وشبكة اإلنرتنت، ومواقع اتلواصل االجتمايع 

حتت شعار »انلرصة واحلشد« يهم مجيع هذه املنظمات األهلية دون استثناء. ويتم ذلك بشلك 

مجايع؛ إما من منظور عمل تطويع تعبدي، أو منظور مؤسسايت. كما هو احلال مع املنظمات 

)27(  تتمزي مجاعة »العدل واإلحسان« بأنها حركة إسالمية مغربية خالصة، من منطلق أنها أخذت مسافة نظرية وتنظيمية من إسالميي املرشق، وحتديًدا 
من »اتلنظيم ادلويل لإلخوان املسلمني«.

)28(  مجاعة »العدل واإلحسان«، وخبالف بايق أطياف اتليار اإلساليم احلريك باملغرب، تمزّيت برفع شعار حريك مُمزي: ال للرسية، ال للعنف، وال لالرتباطات 
اخلارجية، ويه الالءات اثلالث اليت تورطت فيها بشلك أو بآخر بقية احلراكت اإلسالمية، سواء تعلق األمر بانلهل من مرجعيات، مرشقية أساًسا، 

أو اتلورط يف أعمال عنف، أو يف تزكية خيار االرتباطات اخلارجية.
)29(  اإلحالة هنا ىلع حركة »اتلوحيد واإلصالح« وحزب »العدالة واتلنمية«.
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اتفاقيات رشاكة مثاًل؛ خاصة أن احلزب  األهلية اليت اخرتقت مؤسسات ادلولة عرب توقيع 

اإلساليم املعين هنا يف هذا املقام يتوىل العديد من املقاعد الوزارية، وضمنها الوزارة امللكفة 

بالعالقات مع املنظمات األهلية)30(.

ب- اخرتاق املراكز ابلحثية 

يف سياق تفاعل اإلسالميني املغاربة مع فورة تأسيس املراكز ابلحثية اليت تعرفها املنطقة؛ 

وخاصة بعد منعطيف اعتداءات نيويورك وواشنطن، والحًقا أحداث »الربيع العريب«، لم ترتدد 

هذه احلراكت واألحزاب اإلسالمية يف إطالق بعض املراكز ابلحثية اليت تروم ترويج املرشوع 

اإلساليم من منظور العمل ابلحيث.

»مركز  اسم  حيمل  حبيث  مركز  تأسيس  عن  واإلصالح«  »اتلوحيد  حركة  أعلنت  وهكذا 

ادلراسات واألحباث املعارصة« يف غضون 2009. ويف غضون مطلع يناير 2014 أعلن هذا املركز 

عن تأسيس شبكة للباحثني اإلسالميني حسب قصاصة إخبارية صدرت يف موقع املركز)31( ىلع 

هامش نهاية أشغال امللتىق الوطين الرابع للباحثني يف العلوم االجتماعية واإلنسانية. وينتيم 

مجيع أعضاء املركز املعين)32( إىل حركة »اتلوحيد واإلصالح«، أو حزب »العدالة واتلنمية«، أو 

كيهما مًعا.

)30(  يُصطلح عليه يف احلقل السيايس املغريب بوزارة العالقة مع الربملان ومنظمات املجتمع املدين، وتوجد بني أيدي حزب »العدالة واتلنمية« اإلساليم 
منذ االنتخابات الترشيعية لـ 4 نوفمرب 2011.

يناير 2014(، مقالة  املعارصة )28  املغريب لدلراسات واألحباث  املركز  للباحثني«،  املعارصة يطلق شبكة وطنية  املغريب لدلراسات واألحباث  »املركز    )31(
.www.cmerc.ma/index.php/activites/33.html ،إلكرتونية متاحة عرب اإلنرتنت

)32(  أي »املركز املغريب لدلراسات واألحباث املعارصة«، وهو مركز حبيث إخواين.
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تفاعل مراكز ادلراسات يف املنطقة مع اثلورة الرقمية، والعمل ىلع االستفادة من خدمات 

يُعترب حتصيل حاصل. واألمر  املركز، وترويج أعماهل  إطار اتلعريف بمرشوع  هذه اثلورة يف 

املراكز  تأسيس  املغريب باب  املجال  الفاعل اإلساليم احلريك اذلي طرق مؤخًرا يف  سيان مع 

ابلحثية، ولكن ثمة فارق جوهري يف هذه اجلزئية يتطلب بعض اتلدقيق.

احلراكت  تتعامل  الرقيم.  أو  اتلقليدي،  شقيه  يف  اإلعاليم  احلقل  مع  اتلعامل  غرار  ىلع 

واألحزاب اإلسالمية مع حقل املراكز ابلحثية من خالل ُمّددي األسلمة واتلقية. من خالل 

أو  احلريك،  اإلساليم  للمرشوع  تابعة  حبثية  مراكز  تأسيس  هما:  األقل؛  ىلع  اثنني  اجتاهني 

اخرتاق باحثني إسالميني ملراكز حبثية مستقلة ال عالقة هلا باملرشوع اإلساليم احلريك من 

املرجعية  ىلع  مسوًبا  باحثًا  املنطقة  يف  غريب  حبيث  مركز  مراسَل  أو  مبعوثًا،  يُصبح  أن  قبيل 

اإلسالمية احلركية.

بتعبري آخر، ويف سياق ترويج املرشوع األيديولويج للحراكت واألحزاب اإلسالمية. تراهن 

األقالم ابلحثية ىلع تمرير رؤاها عرب ابلوابة ابلحثية؛ سواء اكنت ملية أو إقليمية أو دويلة. 

وهذا أمر ينطبق ىلع العديد من األعمال املنشورة ىلع الصعيدين اإلقلييم )العريب(، وادلويل 

)األورويب واألمريكي ىلع وجه اخلصوص(. ويف هذا املضمار نقرأ يف خالصات دراسة موجهة 

القرار  صناع  يأخذ  أن  برضورة  توصية  أملاين)33(  معهد  عن  وصادرة  األورويب  العام   للرأي 

اإلصالحات  مرشوع  يف  الوسطي  اإلساليم  اتليار  االعتبار  بعني  نموذًجا(  )أملانيا  أوروبا  يف 

ابلاحث  حسب   Moderate Islamic Movement الوسطي  اإلساليم  اتليار  خيرج  وال  املغربية، 

احلملة  اليت سهرت ىلع  اإلعالمية  اخللية  أعضاء  أحد  واكن  واتلنمية«،  »العدالة  واإلصالح« وحزب  »اتلوحيد  باحث مسوب ىلع حركة  )33(  حررها 
االنتخابية للحزب يف االنتخابات الترشيعية يلوم 25 نوفمرب 2011.
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عن اتلنظيم اذلي ينتيم إيله؛ حزب »العدالة واتلنمية«، واجلمعيات املدنية املحسوبة عليه)34(. 

وألننا نعيش زمن اثلورة الرقمية يتم ترويج املادة يف مواقع شبكة اإلنرتنت، ويف مواقع اتلواصل 

االجتمايع، وباتلحديد يف احلسابات اتلابعة للمرشوع اإلساليم املعين، سواء اكن إخوانيًّا أو 

سلفيًّا.

وقد يصل األمر كما نعاين ذلك مراًرا يف املجال املغريب إىل نرش ملخصات، أو مضامني 

هذه املواد يف صفحات، ومنابر إعالمية مستقلة - ورقية أو رقمية - من طرف إعاليم إساليم 

حريك؛ ولكن دون أدىن إشارة إىل مرجعية ُمرري ادلراسة أو املقالة؛ بسبب االنصياع ملقتىض 

ُمّدد اتلقية سالف اذلكر. وباتلايل يتم رصف انلظر عمًدا عن اإلشارة إىل املرجعية اإلسالمية 

ترويج املرشوع اإلساليم؛ أي خدمة  يتم  االنتباه. ومقابل ذلك  إثارة  باب عدم  احلركية من 

مقتىض ُمّدد األسلمة سالف اذلكر.

تفعيل  سياق  يف  اإلسالميني  مرشوع  يتبناه  اذلي  ذلك   - أيًضا  االخرتاق  عالمات  من 

مقتىض األسلمة، واالخرتاق، واتلقية - نرش أقالم املرشوع يف منابر إعالمية رقمية ملقاالت، 

ودراسات حتت صفة إعالمية، أو حبثية، أو مجعوية، دونما اإلحالة ىلع املرجعية األيديولوجية؛ 

أي املرجعية اإلسالمية احلركية. وهذه ظاهرة ال زالت قائمة حىت بعد اندالع أحداث »الربيع 

العريب« يف نسخته املغربية. مع ظهور تطورات صاحبتها، وتمزيت بتحايل أقالم املرشوع ىلع 

لك املحاوالت انلقدية اليت تكشف هذا املرشوع. وبيان ذلك اكتلايل:

Mohammed Masbah, “Morocco’s Slow Motion Reform Process: The Tug of War between the Palace and the Justice and Development  )34( 
Party”, SWP Comments 2014 (6 January 2014).
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يف حقبة ما قبل اندالع أحداث احلراك اعينا وجود الحئة من املواقع اإللكرتونية اليت اكنت 

اخنراط  احلراك ساهمت يف  أحداث  احلركية. ولكن  اإلسالمية  لألقالم  تتمزي حبضور كبري 

األحزاب السياسية املنافسة للمرشوع اإلساليم احلريك؛ وخاصة املرشوع اإلخواين يف تسليط 

الضوء، وكشف مشاريع االخرتاق.

وليس  املغريب،  املغرب  منطقة  يف  إخباري  موقع  أهم  أن  االعتبار  بعني  أخًذا  هذا  نقول 

يتمزي حبضور كبري  املراتب األوىل عربيًّا اكن  يُصنف يف  املغرب األقىص فحسب)35(، واذلي 

لألقالم اإلسالمية - اإلخوانية والسلفية - ولم ينتبه الفاعل السيايس واألمين وابلحيث؛ بل 

احلراك.  أحداث  اندالع  بعد  إال  اتلقية،  ُمّدد  املؤسيس ىلع  االخرتاق  اإلعاليم تلأثري اعمل 

»الربيع  تلت  اليت  االنتخابية  االستحقاقات  نتائج  يف  االخرتاق  هذا  تأثري  جيل  بشلك  اتضح 

املغريب«؛ سواء تعلق األمر باالنتخابات الترشيعية لــ11 نوفمرب 2011، أو االنتخابات اجلماعية 

لـ 4 سبتمرب 2015؛ حيث حّقق حزب »العدالة واتلنمية« اإلخواين أرقاًما متقدمة جعلته بداية 

يقود حكومة »الربيع املغريب« من خالل احرتام نتائج االنتخابات األوىل. كما جعلته مع نتائج 

االنتخابات اثلانية يظفر بقيادة أغلب وأهم املدن الكربى اليت يفوق عدد ساكنيها 100 ألف 

مواطن. لقد تبنّي إًذا أن وسائل اإلعالم العادية لم تعد يه السباقة إىل نقل األحداث، فشباكت 

اتلواصل االجتمايع اليت مواردها املعلوماتية ذاتية، مصدرها يستعمل تلك الشباكت ووسائلها، 

صورة حية بأدوات بسيطة يه اليت صارت األسبق يف إعالن اخلرب؛ وهذا يعين أيًضا أّن هذه 

الشباكت باتت تصنع خطابًا سياسيًّا موازًيا. وإن اكن ذلك بشلك غري مبارش)36(.

.www.hespress.com ،35(  هسربيس(
)36(  توفيق قريرة، »اإلرهاب واخلطاب السيايس املوازي يف مواقع اتلواصل االجتمايع«، ميدل إيست أونالين )11 نوفمرب 2015(، مقالة إلكرتونية متاحة 

 .www.middle-east-online.com/?id=211544 ،عرب اإلنرتنت
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بهذه  الفوز  »العدالة واتلنمية« اإلساليم يف  ثمة عدة عوامل ساعدت حزب  أنه  صحيح 

االستحقاقات، ويف مقدمتها توظيفه أو رهانه ىلع ما يُصطلح عليه بـ »املرجعية اإلسالمية«)37( 

ادلور  ىلع  واملتتبعني  وابلاحثني  القرار  صناع  دلى  إمجاع  ثمة  ولكن  السياسية.  اللعبة  يف 

الكبري اذلي قامت به مواقع اإلنرتنت ومواقع اتلواصل االجتمايع عند الفاعل اإلساليم يف 

احلملة االنتخابية. ومن هنا تتضح بعض معالم تعامل هذا املرشوع مع بعض مقتضيات اثلورة 

الرقمية. ومن هنا رشع العديد من الفاعلني السياسيني من اذلين خيتلفون كيًّا مع املرشوع 

 4 يف  املؤرخة  األخرية  االنتخابية  االستحقاقات  خالل  الرقمية  اثلورة  توظيف  يف  اإلساليم 

سبتمرب 2015)38(.

خمارج عملية يف مواجهة اثلورة الرقمية

ما العمل بعد االطالع ىلع بعض معالم تفاعل املرشوع اإلساليم احلريك مع اثلورة الرقمية 

بشلك جعله يظفر بمسافات استباقية مقارنة مع بايق الفاعلني ادلينيني والسياسيني؟

ال يبدو أن أغلب الفاعلني واعون بهذا املأزق؛ سواء تعلق األمر بالفاعلني ادلينيني اذلين 

بالطبع. وهو األمر  السياسيني وغريهم  الفاعلني  أو  الرسمية،  ادلينية  املؤسسات  يشتغلون يف 

اجليّل من خالل تأمل العديد من املؤرشات، وسوف نتوق هنا عند إشارتني اثنتني فقط؛ هما:

أ-  نبدأ بالفاعل السيايس. وىلع الرغم من الويع املتأخر ألغلب هؤالء بسبق الفاعل اإلساليم 

اعينَّا  الواقع.  أرض  ىلع  عمليًّا  منها  واالستفادة  الرقمية،  اثلورة  باب  طرق  يف  السيايس 

)37(  اإلحالة هنا باتلحديد ىلع املرجعية اإلسالمية احلركية، سواء اكنت إخوانية أو سلفية، كما اعينَّا ذلك مثاًل يف احلالة املرصية، مع انضمام فاعلني 
سياسيني من اتليار اإلخواين والسليف يف االستحقاقات االنتخابية.

)38(  نتحدث عن انتخابات 4 سبتمرب 2015، أي االنتخابات ابلدلية وليس انتخابات 4 نوفمرب 2011، أي االنتخابات الترشيعية؛ ألن الويع بدور اثلورة 
الرقمية يف اللعبة السياسية واالنتخابية، لم يكن قائًما حينها دلى أغلب الفاعلني السياسيني، خبالف السائد مع الفاعل اإلساليم احلريك.
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اخنراًطا متواضًعا بلعض الفاعلني السياسيني يف عوالم شبكة اإلنرتنت، ومواقع اتلواصل 

هذا  مع  حىت  ولكن  متأخر.  وبشلك  االنتخابية،  االستحقاقات  مطة  خالل  االجتمايع 

أبرز  »الفيسبوك«  كون  مع صحة  أنه  اتلواصل  علم  اخلرباء يف  أحد  الرقيم الحظ  الفتح 

معرتك بني املرشحني؛ بانلظر إىل ضمه ألكرب عدد من مستخديم اإلنرتنت املغاربة قياًسا 

االجتماعية  للشباكت  السياسيني  جلوء  أن  ورغم  األخرى.  االفرتاضية  الفضاءات  ببايق 

ملموس؛ فإنه يبىق موسميًّا ومرتبًطا باالنتخابات«)39(.

ـُجمل الفاعلني السياسيني اذلين ينافسون األحزاب  واضح أننا إزاء محالت موسمية مل

اإلسالمية يف مواقع اإلنرتنت، ومواقع اتلواصل االجتمايع. وَبَدييه يف هذه احلالة أن يبىق 

احلضور اإلساليم قويًّا وفاعاًل يف اتلأثري ىلع الرأي العام طاملا بيق تفاعل املنافسني يشتغل 

بتعبري جوزيف  اإللكرتونية«  »القوة  نقاط  أهم  إحدى  مع  والعابر  االخزتايل  املنطق  بهذا 

ناي.

ب- نأيت إلشارة أهم تهم بايق الفاعلني ادلينيني من املعنيني نظريًّا باتلصدي العليم، والعميل 

ملرشوع احلراكت اإلسالمية.

وألن اإلشارة تهم أغلب املجاالت اتلداويلة العربية اإلسالمية؛ فإن املغرب األقىص 

لم يسلم منها. ومفادها أن حضور الفاعلني ادلينيني يف شبكة اإلنرتنت، ومواقع اتلواصل 

االجتمايع يغلب عليه احلضور اإلساليم احلريك يف شقيه اإلخواين، والسليف الوهايب، مع 

الرسمية. وبما أن  ا للفاعل ادليين اذلي يشتغل يف املؤسسات ادلينية  حضور متواضع جدًّ

 )39(  ترصيح لعبد املالك العلوي؛ رئيس مركز اتلفكري »آيم سانرت«، انظر: »شباكت اتلواصل االجتمايع: معرتك افرتايض بني مرشيح انتخابات 
شتنرب 2015«.
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الطبيعة ال تقبل الفراغ -كما قال أرسطو - فبََدييه أن أي مراهق)ة(، أو شاب)ة( يبحث 

عن املعلومة ادلينية يف سوق العرض والطلب ادليين - كما يه مفتوحة وشاسعة يف الشباكت 

واتليارات.  اجلمااعت  من مرجعية هذه  تنهل  دينية  بمعلومة  أساًسا  - سيصطدم  الرقمية 

اذلي  اتلديّن  مرشوع  وليس  اإلسالمية،  احلراكت  مرشوع  بآخر  أو  بشلك  ختدم  وباتلايل 

تريد هذه املؤسسات احلفاظ عليه وصيانته من مشاريع نرى أنها تسىع إىل اختطاف ادلولة 

وادلين مًعا.

وحاصل القول يف هذه ادلراسة؛ أن قراءة أهم ما يُمزي الظاهرة اإلسالمية احلركية ال خيتلف 

إمجااًل  - نظريًّا ىلع األقل - عما ُمنتظر من أي مرشوع سيايس جمتميع يف هذا املجال اتلداويل 

ويه  اإلسالمية«؛  »املرجعية  من  ينطلق  أنه  احلريك  اإلساليم  املرشوع  مزية  ولكن  ذلك.  أو 

مرجعية ختتلف بني هذه اجلماعة أو تلك، وتشتغل ىلع ترويج خطاب ديين شبه طائيف؛ ألنه 

يتطلب  بما   - جهاديًّا  أم  سياسيًّا،  أم  دعويًّا،  أكان   - هنا  املعين  للمرشوع  باتلحديد  ينترص 

و»االخرتاق«،  »األسلمة«،  ُمّددات  ويه  منها.  بعض  عند  توقفنا  ُمّددات  عدة  استحضار 

و»اتلقية«؛ واليت تساعد املتليق/ املتتبع ىلع قراءة أهم معالم تفاعل الظاهرة اإلسالمية احلركية 

مع اثلورة الرقمية؛ خاصة احلالة املغربية.

واحد  نموذج  ىلع  اشتغلنا  أننا   - سلًفا  إيله  أرشنا  ما   - االعتبار  بعني  أخًذا  هذا  نقول 

الفاعلني  أواًل. ولم نشتغل ىلع بايق  السياسية  من اتلنظيمات اإلسالمية احلركية يف جتلياتها 

اذلين يُصنفون يف خانة »اإلسالم السيايس« ىلع اعتبار أن الفاعل اإلساليم اذلي اكن مور 

ادلراسة يف هذا العمل يبىق معرتفًا به رسميًّا من طرف ادلولة؛ أي حركة »اتلوحيد واإلصالح« 
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باعتبارها احلركة اإلسالمية الوحيدة، وحليفها السيايس حزب »العدالة واتلنمية«؛ اذلي يقود 

احلكومة املغربية احلايلة، أو ما اصطلح عليه بـ »حكومة الربيع املغريب«.

ومع أن األمر يتعلق بقراءة تفاعل إسالميني معرتف بهم رسميًّا، اعينَّا حضور هواجس 

ـُحّددات اثلالثة سالفة اذلكر؛ أي األسلمة، واالخرتاق، واتلقية. ونلا أن نتخيل  ومقتضيات امل

تفاعل بايق اإلسالميني من اذلين لم حيصلوا بعد ىلع اعرتاف ادلولة ومؤسسات ادلولة؛ سواء 

تعلق األمر باإلسالميني اذلين يُصنفون يف خانة العمل ادلعوي، أو مجاعة »العدل واإلحسان« 

اليت تعترب حايلًّا كربى احلراكت اإلسالمية يف املغرب، وذات امتدادات تنظيمية داخل وخارج 

من  واتلقية  واالخرتاق  األسلمة  مستويات  أن  بمعىن  وإيطايلا.  إسبانيا  يف  وخاصة  املغرب؛ 

املفرتض أن تكون مضاعفة مع احلراكت اإلسالمية غري املعرتف بها رسميًّا.

وبانلتيجة، حنن أمام فورة يف تفاعل احلراكت اإلسالمية مع اثلورة الرقمية؛ سواء اكن دعويًّا 

األسلمة،  بمرشوع  املؤطر  الغزو  هذا  أسباب  إحدى  أن  أيًضا،  وُيفيد  جهاديًّا.  أو  سياسيًّا  أو 

اذلين  من  والسياسيني؛  ادلينيني  الفاعلني  بايق  من  تأيت  اتلقية  وعقلية  االخرتاق،  وهاجس 

تركوا الطبيعة الرقمية يف الساحة للفراغ. وحينها باذلات تتجمع لك املقومات الرقمية اذلاتية 

أرض  ىلع  املرشوع  حسابات  خدمة  أي  احلريك.  اإلساليم  املرشوع  ختدم  اليت  واملوضوعية؛ 

الواقع املادي: سياسيًّا، ودينيًّا، واجتماعيًّا؛ وباتلايل اسرتاتيجيًّا.


