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عبد الحكيم أبو اللوز*

الدولة والمساجد
وق ّيموها في المغرب
اليومية للناس ،وكيف يمكن تأسيس قراءة تالحظ تلك الصلة بني
ما هو دور املساجد يف احلياة
ّ
القوى املرشفة عىل إدارهتا والسلطة؟ هذا االستقراء امليداين حيتاج إىل وضع خريطة لشبكة املساجد
املؤسسة العبادية .كذلك حيتاج االستقراء إىل صيغة
وكيف تغيرّ ت الوظائف ،مقارنة باميض هذه ّ
تبدل وظيفة
التعددية املذهبية عىل أداء املساجد
وتطور مهماّ هتا من خالل رصد ّ
تستدرك مدى تأثري ّ
ّ
الدينية التي ترسم يف النهاية مالمح
اإلمام (القيم) ،واملسارات التي يلجأ إليها يف ممارسة مهنته
ّ
القيم الديني من جانب آخر.
سياسية
رسمية من جانب ،ونشاط عام يقوم به ّ
ّ
ّ

عند بحثنا عن مراجع يمكن أن نستأنس هبا يف دراستنا امليدانية املتعلقة باملساجد والفاعلني املرتبطني
هبا يف املغرب ،وجدنا أن البحث اخلاص بدراسة املساجد يكاد ينعدم يف الساحة البحثية الوطنية(((،
ما عدا اإلحصاءات الرسمية والدراسات املوجهة التي يرتبط معظمها بتصور أو طرح أيديولوجي (((،يف حني
تنتمي باقي الدراسات املوجودة إىل ميادين بعيدة عن علم اجتامع الدين كالتاريخ ،واآلثار ،والفنون اجلميلة(((،
وهو ما دفعنا إىل النزول املبارش إىل امليدان ،حماولني من خالل هذا املوضوع اكتشاف اإلشكاليات التي تواجهها
* باحث يف علم االجتامع الديني ،املركز املغريب للعلوم االجتامعية ،الدار البيضاء.
 1باستثناء الدراسة املهمة التي أجريت يف هذا املوضوع يف مطلع الثامنينيات من القرن املايض ،وقام هبا برونو إيتيان وحممد الطوزي
عن املساجد واجلمعيات الدينية يف الدار البيضاء ،حتت عنوانB. Etienne et Mohamed Tozy, “Le Glissement des obligations :
islamiques vers le phénomène associatif à Casablanca, » Annuaire de l’Afrique du Nord (Paris), vol. 18 (1979), pp.
235- 257.

وكذلك الدراسة القيمة التي قام هبا الباحثون حممد العيادي ،حسن رشيق ،حممد الطوزي وجمموعة من الطلبة الباحثني يف عام 2008
حتت عنوانMohamed El Ayadi, Hassan Rachik et Mohamed Tozy, L’Islam au quotidian: Enquête sur les valeurs et les :

pratiques religieuses au Maroc (Casablanca: Editions Prologue, 2008).

 2واملقصود هنا الدراسات التي تقوم هبا اجلهات الرسمية وختدم السياسة الدينية العامة للدولة يف هناية املطاف.
 3حممد رؤوف القاسمي« ،التنظيامت املسجدية »،يف :دفاتر املركز الوطني للبحث يف االنثروبولوجيا املجتمعية والثقافية ،ملف احلركة
اجلمعوية يف اجلزائر الواقع واآلفاق ،تنسيق الزبري عروس ( وهران ،رقم  ،)2005 ،13ص .100
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السلطة يف تطبيق سياستها الدينية القائمة عىل مواجهة مد السلفية باإلحالة عىل ما يعتربه اخلطاب الرسمي
ثوابت دينية للمملكة املغربية (العقيدة األشعرية ،املالكية املذهبية ،التصوف)(((.
وبعد مدة من البحث امليداين ،خلصنا إىل األسئلة امللحة التي تطرح نفسها بصدد هذا املوضوع ،وهي كالتايل:

 -ما هي وضعية اخلريطة املسجدية يف املغرب؟

 -هل تغريت وظيفة املسجد مقارنة باميض هذه املؤسسة العبادية؟

 كيف تؤثر التعددية املذهبية التي يعيشها املغرب يف أداء املسجد مهامته؟ وما هو موقعه وسط هذهالرصاعات املذهبية؟
 -ما هي الظروف التي فعلت فعلها يف تغري وظيفة اإلمام الديني يف املغرب؟

القيم الديني مهنته ،وما هي املسارات التي تؤدي إىل ممارسة مهمة اإلمام الديني؟
 -يف أي ظروف يامرس ّ

 ما هي مالمح السياسة الرسمية للنهوض بمكانة هذه املهنة الدينية ،وما هي ردود فعل األئمة الدينيني عىلهذه السياسة؟

المساجد في المغرب ،الحالة الراهنة
خيلو املوقع اإللكرتوين لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية من إحصاءات حديثة حول املساجد؛ إذ ال
حتيل نافذة «إحصاءات ومعطيات» حول املساجد عىل أي مادة .ويف املقابل ،باإلمكان استطالع أحوال املساجد
من منظار وزارة األوقاف من املعطيات املستقاة من موسم  ،2007-2006وكذلك الندوات الصحافية التي
عقدها وزير األوقاف حول الشؤون املسجدية .ويف ما ييل بعض اإلحصاءات املستفادة من كل ذلك:
جامعا ،أي بمعدل  7مساجد لكل
مسجدا
 - 1عدد املساجد وقاعات الصالة  ،41.750منها 16.490
ّ
ً
مخسة آالف نسمة ،وما يساوي  39يف املئة من جمموع عدد املساجد يف البالد.
 - 2عدد املصليات .8253

 - 3عدد املساجد التي تنفق عليها الوزارة واملحسنون .28.048
 - 4عدد املساجد التي تنفق عليها الوزارة .1097

 - 5عدد املساجد التي ينفق عليها املحسنون .3610
أما يف ما يتعلق باالنفاق عىل املساجد ،فأوضح الوزير أن عدد املساجد التي تنفق عليها الوزارة بلغ 10.097
 - 4إن خطاب امللك حممد السادس املؤرخ يف  30نيسان/أبريل  2004جيسد إعالنًا لدين الدولة .للمرة األوىل ،تعلن سياسة املغرب
الدينية بشكل رصيح؛ إذ حددت السلطة األسس املذهبية والعقائدية والسلوكية هلذه السياسة ،ورشعت ً
فعال يف تطبيقها عرب الكثري من
اإلجراءات تنوعت بني إصدار قوانني وتنظيم تكوينات واستضافة مؤمترات وتشكيل مؤسسات .فقد أصبحت الدولة يف جمال ترسيخ
هويتها الدينية عىل تقليد ديني عام متكون من ثالثة عنارص :العقيدة األشعرية ،املذهب املالكي ،والسلوك الصويف ،نتجت منه تساؤالت
عدة بشأن مضامني العقيدة الرسمية ،ومدى القدرة عىل تفسري مضامني الطقوس التقليدية بحيث جتعلها مناسبة لألوضاع اجلديدة،
وقادرة عىل مقاومة املؤثرات اخلارجية.
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مسجدً ا ،فيام بلغ عدد املساجد التي تنفق عليها الوزارة واملحسنون  28.048مسجدً ا ،ووصل عدد املساجد
التي ينفق عليها املحسنون إىل  3610مساجد(((.

وعىل العموم ،بلغ جمموع مساجد املغرب وأماكن العبادة  41ألف مسجد ومكان للصالة ،يؤمها أكثر من4
ماليني مصل ،ويرشف عىل حسن سريها وتأطريها حواىل 62ألف ّقيم ديني .كل ذلك يف إطار السياسة الرسمية
موقعا ورسالة» ضمن منظومة اهليكلة اجلديدة للشأن الديني
املعلنة واملتطلعة إىل «االرتقاء بمؤسسة املسجد
ً
التي أعلن عنها امللك حممد السادس يف خطابه يف 30نيسان/أبريل  2004حول «إعادة هيكلة احلقل الديني» يف
املغرب .وكذلك يف إطار الفهم اجليد لرهانات «األمن الروحي» التي يشكل املسجد فيها قطب رحى.
طلبا لبناء املساجد
ويف ما خيص املساجد التي يبنيها املحسنون ،فقد وافقت الوزارة عام  2007عىل ً 240
وتوسعتها من لدن املحسنني ،فيام شملت طلبات التوسعة  67مسجدً ا ،مع إعفاء املساجد من الرضيبة عىل
القيمة املضافة بنسبة  50يف املئة .ويف عام  2008تم الرتخيص للمحسنني ببناء  188مسجدً ا يف مقابل برنامج
الوزارة الذي توىل تشييد  41مسجدً ا ،وشهد ٌّ
ارتفاعا يف مستوى إقبال املحسنني
كل من عامي  2007و 2008
ً
عىل بناء املساجد بعد الرتاجع الكبري الذي سجل بني عامي  2002و ،2004إذ تقلص العدد إىل  56بعد مرور
سنة عىل تفجريات الدار البيضاء((( ، .ويف عام  2008تم الرتخيص للمحسنني ببناء  188مسجدً ا يف مقابل
برنامج الوزارة الذي توىل تشييد  41مسجدً ا ،كام تم يف العام نفسه إعفاء بناء املساجد من الرضيبة عىل القيمة
املضافة بنسبة  50يف املئة(((.

ً
اختالال يف التوزيع بحسب اجلهات ،ففي جهة مراكش-
أما من الناحية اجلغرافية ،فيعرف انتشار املساجد
تانسيفت  -وحدها حواىل سدس مساجد املغرب ،كام تضم الدار البيضاء الكربى ،وجهة زمور  -زعري ،وجهة
وادي الذهب  -الكويرة ،وجهة العيون  -بوجدور مسجدً ا واحدً ا أو مسجدين فقط لكل  5000نسمة ،وجهة
فاس -بوبامن  3إىل  7مساجد لكل  5000نسمة ،يف حني هناك جهات تضم أكثر من  7مساجد لكل 5000
نسمة ،وهي جهات سوس -ماسة  -درعة ،ودكالة -عبدة ،وتادلة  -ازيالل ،والغرب  -الرشاردة بني حسن،
وتازة  -احلسيمة  -تاونات ،وطنجة  -تطوان(((.
كبريا ،فسابقًا كان يتم اختيار موقع املسجد يف وسط املدينة ً
حماطا
تغريا ً
وعرف متوقع املساجد يف الوسط احلرضي ً
محامات حيبس معظمها ملصلحة املسجد.أما اليوم ،فتتمركز
بملحقات الكتاتيب القرآنية وأسواق ومتاجر و ّ
املساجد يف وسط األحياء التي يرتكز فيها السكان ،أو يف املجمعات السكنية اجلديدة ،يف حني يقل هذا االنتشار
يف األحياء ذات الطابع اخلدمايت والسياحي(((.
 5انظر املوقع اإللكرتوين للوزارة>www. Habous.org.ma< :
 6التقرير السنوي حول احلالة الدينية يف املغرب[( 2008-2007 ،الرباط] :املركز املغريب للدراسات واألبحاث املعارصة،)]2009[ ،
ص .25
شخصيا من لدن وزير األوقاف ،جتهيز املساجد
ا
د
اجتها
كانت
التي
اجلديدة،
اإلجراءات
بني
من
كان
املسجد،
لوجستيك
حيث
 7ومن
ً
ً
بأجهزة تلفزة لبث الدورس الدينية .ويف إطار تأهيل املساجد ً
أيضا ،أمر امللك باالحتفاء باملساجد والقائمني عليها سنو ًيا يف يوم وطني
للمساجد ،وهو ترأس يوم األحد ،فاتح نيسان/أبريل ،اليوم الوطني األول للمساجد .
 8املصدر نفسه ،ص .27

9 Mohamed Tozy, «De islamisme au fondamentalisme, » dans : Royaume du Maroc, Haut commissariat au Plan,
Prospective Maroc 2030, Actes du Forum II : La société marocaine : Permanences, changements et enjeux pour l’avenir,
p. 223.
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ويف حال تم بناء جممعات سكنية جديدة من دون مساجد ،فإن ذلك يكون مدعاة لقيام السكان بالتعبئة إلنشاء
مسجد جيمع شملهم ويعطي لتجمعهم هوية دينية ((1(،وقد يكلف بذلك حمسنون من غري سكان احلي.

وبالنسبة إىل املساجد املوجودة داخل سور املدن العتيقة ،فريجع الفضل يف إقامتها إىل االجتاهات الصوفية ،رغم
عدم انتظام هذه االجتاهات داخل حركة موحدة ((1(،وهو الطابع الذي تقلص اليوم إىل حد كبري ،إذ أصبحت
أساسيا من مظاهر اهلوية اجلامعية لألحياء التي تكون
مظهرا
غالبية املساجد من دون هوية مذهبية ،مع بقائها
ً
ً
هذه املساجد فيها.
وعىل مستوى اخلطاب املبثوث داخل مساجد املغرب ،وقبل أن تتبنى الدولة اخلطاب الصويف بشكل رسمي
كمكون مفرتض للهوية الدينية الوطنية ،كان املسجد رهني تعددية اخلطاب الديني ،وهو ما شكل أصنا ًفا من
التوجيه واإلرشاد الديني امللقاة يف املساجد نلخصها يف:

 -اخلطاب املطابق لسياسة السلطة.

 -اخلطاب اخلادم لإلسالم الصويف البعيد عن السياسة.

 -اخلطاب التقييمي واملروج لإلسالم االحتجاجي ضد السلطة السياسية(.((1

أما بالنسبة إىل املساجد امللحقة باألرضحة والزوايا ،فتكتفي اجلهات الرسمية بإصدار توجيهات عامة إىل
املساجد التي يقع منها حتت إرشاف زعامات دينية تقليدية تربطها عالقات قوية بالسلطة ،ومتحصنة ضد خطر
ترسب كل األيديولوجيات اإلسالمية بكل أنواعها.

ومنذ ثامنينيات القرن املايض ،بدأت الشبكات السلفية تتشكل يف األحياء وتنتظم يف حركة لبناء املساجد(.((1
كثريا ما حتولت من بناء
وخال ًفا ألماكن العبادة التي تتبناها الدولة ،فإن املساجد التي كانت تتبناها هذه اللجان ً
خصوصا بعد تزايد السكان يف تلك األحياء،
صفيحي إىل مساجد مبنية بمواد صلبة خاضعة للسيطرة السلفية،
ً
واتساع شبكات التضامن السلفية واضمحالل مقاومة السلطة املحلية.

فعىل مستوى مدينة مراكش ،عىل سبيل املثال ،وقبل الرشوع يف وضع وتنفيد سياسة تأهيل احلقل الديني التي
وضعت بموجب اخلطاب امللكي يف  30نيسان/أبريل  ،2004اضطرت السلطة (وزارة األوقاف ووزارة
الداخلية) بعد مرور مدة عىل حوادث  16أيار/مايو  2003اإلرهابية يف الدار البيضاء ،إىل اختاذ تدابري احرتازية
عديدة ،ابتدأت بإغالق مساجد عدة بدعوى ما يسيطر عليها من «أفكار متطرفة» .ويف مراكش ُأغلقت مساجد
بلبكار ،دوار كوكو ،دوار ميمي ،دوار الرساغنة ،الشهداء ،عني إطي ،الرمحة ،وقشيش ،يف حني تم ضم مسجد
ً
نشاطا
بلبكار إىل وزارة األوقاف ،وهو مسجد بناه أحد املحسنني املقربني من الدوائر السلفية ،وكان يشهد
مكث ًفا من خالل دور القرآن املرفقة به ،وتتبع لـ «مجعية الدعوة إىل القرآن والس ّنة» .وطوال العام التايل ألحداث
 10القاسمي ،ص .122
دورا يف تشجيع بناء عدد من املساجد واملدارس يف كل أحياء املدن اجلزائرية
 11عىل عكس الوضع يف اجلزائر ،حيث أ ّدت مجعية العلامء ً
وذلك يف إطار جهودها اإلصالحية ،انظرMirad Ali, Le Réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940: Essai d’histoire :

religieuse et sociale, Recherches méditerranéennes; 7 (Paris: Mouton, 1967), pp. 58-59.

 12القاسمي ،ص .102
 13عن خمتلف الشبكات السلفية املوجودة يف املغرب ،انظر :عبد احلكيم أبو اللوز« ،احلركات السلفية يف املغرب:2004-1971 ،
بحث انثروبولوجي سوسيولوجي( »،أطروحة دكتوراه ،جامعة احلسن الثاين ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ،الدار
البيضاء.)2008-2007 ،
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إضافيا ،من أمهها :مسجد حي البشري يف شارع
 16أيار/مايو  ،2003تم ،لألسباب نفسها ،ضم  12مسجدً ا
ً
(((1
آسفي (موالي عبداهلل) ،ومسجد املسرية الثالثة ،ومسجد األمل يف شيشاوة ،ومسجد الرمحان يف حي تاركة .
ً
معموال هبا إشكاليات عديدة ،ففي املبدأ ختول املساطر مجعيات املسجدية حق
وتثري إجراءات الضم التي كان
التقدم بطلب الضم إىل اجلهات املتخصصة( ،((1رشط أن يكون الطلب متضم ًنا الوثائق التالية  :التصميم،
رخصة اجلمعية ،شهادة صالحية املحل ،عدد املرافق املحبوسة ملصلحة املسجد.

وأبانت الوضعية السابقة الرفض املتكرر الذي أبدته مصالح وزارة األوقاف سابقًا يف مواجهة طلبات الضم
ألسباب عديدة ،أمهها عدم احتواء املساجد املعنية مرافق خاصة ،فكان ال يقبل للضم سوى املساجد التي تضم
حمالت جتلب موارد تعفي الوزارة من حتمل أي عبء مايل ينتج من الضم ،وقد وقفنا عىل مجعيات مسجدية عدة
تقدمت مرات كثرية بطلب الضم من دون أن يستجاب هلا لألسباب نفسها(.((1
لكن بعد أحداث  16أيار/مايو ،2003أضفت املصالح املختصة مرونة كبرية عىل مسطرة الضم ،وذلك لكي
تتمكن من السيطرة عىل املساجد التي تسريها «اجلمعيات السلفية» ،من دون االهتامم بمشكل املوارد الذي كان
حجة لعدم الضم يف الفرتة املاضية .وكانت السلطات التابعة لوزارة الداخلية قدمت العديد من طلبات الضم
املعنية هبذه احلالة ،يف حني بقيت ترفض طلبات الضم التي يتقدم هبا اخلاصة مبارشة إىل سلطة األوقاف( ،((1وهو
ما يبني مدى ّ
حتكم اهلاجس األمني بعملية تأميم املساجد.
رغم ذلك ،فإن سياسة الضم التي سارعت إليها السلطة مل تشمل كل املساجد التي ختضع إلرشاف اجلمعيات
يؤمها عامة املصلني ويقوم عىل خدمتها سلفيون متطوعون ومصلون منتمون إىل هذه
السلفية ،أو التي ّ
اجلمعيات ،ومنها مسجد سوكوما الذي يؤم صالة الرتاويح فيه أحد زعامء مجعية الدعوة إىل القرآن والسنة
(الشيخ الدراري) ،وهو ما جيعل املئات من املصلني السلفيني حيجون إليه يف شهر رمضان من كل عام(.((1
ويف حي املسرية يف املدينة نفسها ،يوجد مسجد خاص آخر ذو طابع سلفي واضح ،من ناحية طقوس الصالة
أو مواضيع خطبة اجلمعة( ،((1أو هويات طاقم اجلمعية الساهر عىل شؤون املسجد .ويقوم بعض األعضاء
بجمع تربعات الستكامل بناء املسجد وجتهيزه بشكل نشيط بعد كل صالة .وعىل عكس مسجد سوكوما املشار
إليه سابقًا  ،ال يوجد هذا املسجد عىل الئحة الضم لدى وزارة األوقاف .أما بالنسبة إىل سلطة هذه األخرية يف
اإلرشاف والتوجيه ،فإهنا تبقى قابله للتفاوض حول حجمه وحدوده يف معظم األحيان(.((2

 14خال ًفا للمساجد األخرى ،فقد ضم هذا املسجد بواسطة مسطرة الضم العادية.
 15بخصوص نوعية املشاريع التي ترشف عليها اجلمعيات املسجدية ،فهي متنوعة ،منها التي ترشف عىل بناء املساجد فقط ،وأخرى
هتتم باملساجد العاملة التي هي بحاجة إىل تكملة سواء من ناحية البالط ،أو الزخرفة أو التجهيزات الصحية والكهربائية والرتميامت ،أو
بناء امللحقات (بيوت الوضوء ،مكتبات ،مدارس قرآنية) ،و منها تلك التي تتكلف بالشؤون اليومية للمسجد ،ويف الواقع تتعدى مهامت
اجلمعيات املسجدية العناية بشؤون املساجد لتشمل تعيني اإلمام وطاقم املسجد وتنظيم املناسبات الدينية بتنسيق مع السلطات املختصة.
 16ومنها «مجعية املحسنني» لبناء وجتهيز مسجد أحد بحي مبارك أوعمر بأيت ملول (قرب أكادير) ،فقد بنت هذه اجلمعية املسجد
وجهزته ،وما زالت تتكفل به مع املدرسة العتيقة امللحقة به وهي «املدرسة القرآنية لتحفيظ القرآن وتدريس علومه» عىل رغم الطلبات
الكثرية التي قدمتها اجلمعية إلدارة األوقاف من أجل الضم والتي مل يوافق عليها.
 17بالنسبة إىل األئمة الذين كانوا يامرسون عملهم يف املساجد التي ضمت بسبب «سلفيتها» ،فقد أصبحت السلطة املحلية تطلب
منهم احلصول عىل وثيقة إعادة توجيه يس ّلمها املجلس العلمي ،وحيصل اإلمام عىل هذه الوثيقة بعد اخلضوع الختبار من طرف املجلس
العلمي.
 18أفادنا املسؤول عن قسم الشؤون اإلسالمية بنظارة األوقاف بأن هذه األخرية تنتظر استكامل بناء املسجد لكي تضمه.
 19باستثناء بعض اإلشارات القليلة ،يغيب عن خطب هذا األخري ما يشري إىل املذهبية السلفية ،ولعل ذلك هو ما مكنه من االحتفاظ
بمنصبه كخطيب رسمي للمسجد.
 20عبد الغني منديب ،الدين واملجتمع :دراسة سوسيولوجية للتدين باملغرب (الدار البيضاء :أفريقيا الرشق ،)2006 ،ص .80
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وعىل رغم ضم عدد من املساجد منذ فرتة طويلة ،فإن بعضها ال يزال حتت سيطرة سلفية رمزية ،منها بوكار
يف مدينة مراكش ،وهو أحد املساجد التي انطلقت منها الدعوة السلفية يف بداية السبعينيات من القرن املايض،

وتتجىل هذه السيطرة من خالل عدد املصلني السلفيني الذين حيجون إليه للصالة

(((2

وخطيبه املنتمي إىل

«مجعية احلافظ بن عبد الرب» ذات التوجه السلفي ،ومن خالل السوق التي تقام بجانبه وينشط فيها التجار

السلفيون الصغار(.((2

عىل مستوى التمويل ،تبقى اإلعانات التي تقدمها الدولة للجمعيات املسجدية شحيحة وال تشمل سوى
لوجستيك املسجد (الفراش ،مصاريف املاء والكهرباء ،مكربات الصوت ،((2()....عالوة عىل مستحقات

طاقم املسجد (األئمة ،اخلطباء ،املؤقتون ،املنظفون ،رواة احلديث ،قراء احلزب ،املراقبون ،الوعاظ ،أصحاب

املعني ،)....يف حني ال يستفيد من طواقم املساجد غري التابعة سوى األئمة واخلطباء ،لكنها تستفيد يف تغطية
املدعوين إىل التربع عقب كل صالة.
مصاريفها من تربعات املحسنني أو عن طريق املوارد التي تجُ مع من
ّ
وتنشط محالت التربع هذه عىل اخلصوص يف املساجد ذات الطابع السلفي ((2(.متثل املساجد التي يرعاها

السلفيون إ ًذا شبكة تواصلية دعائية تشجع عىل رعاية تلك املساجد وجتهيزها وبناء أخرى ،و تتم هذه الدعوة

عىل منابر خطبة اجلمعة ،وإبان اخلروج من املساجد ،وذلك يف ظل شح املوارد املخصصة للمساجد من
موازنة الوزارة الوصية ،حيث تقل داللة األرقام الرسمية أمام ضخامة عدد املساجد وتعدد أنواعها وتواضع

حالتها املادية واملعامرية.

أما بالنسبة إىل املحسنني الذين حيفزهم نشطاء احلركة السلفية ،فباإلضافة إىل دافع الفضل الديني املتحصل من

بناء املساجد ،حيصل هؤالء عىل بعض املكاسب املهمة تتلخص يف املكانة االعتبارية داخل الوسط االجتامعي؛
فباإلضافة إىل ما يؤدي إليه بناء دور القرآن بجوار املسجد من تعزيز حركة إعادة األسلمة عىل مستوى القاعدة

ويف األحياء وشبكات التعاضد املتآلفة حول املسجد ،فإنه يؤدي عىل مستوى املحسنني الشخيص إىل كسب
معارف جديدة ،والتقرب من السلطات املحلية ،ونيل مكانة حمرتمة عند العموم(.((2

ومن خالل إمعان النظر يف القوانني الصادرة بشأن املساجد بعد اعالن السياسية الدينية الرسمية ( خطاب

إطارا للضبط واملراقبة توخى يف واقع األمر ،الوقوف
امللك يف  30نيسان/أبريل  ،)2004كانت هذه القوانني ً

يف وجه كل املساعي التي تستهدف استغالل األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي «ألهداف
 21ينسحب هؤالء بمجرد أداء الصلوات لتفادي املشاركة يف الطقوس املصاحبة التي يعتربوهنا بدعة.
 22عىل رغم احلضور املكثف للسلفيني من أجل الصالة ،يالحظ عدم االعتناء هبذا املسجد من خالل الروائح النتنة التي تنبعث من
مرحاضه الذي ال حيتوي عىل متنفس خارجي.
 23حتصل املساجد عىل هذه اإلعانات قبل بداية شهر رمضان.
 24مالحظة ختص مسجد بحي املحاميد الذي تسريه مجعية ذات توجه سلفي.
 25من اإلجراءات اجلديدة التي اعتمدهتا الدولة ملراقبة التنظيامت اجلمعوية املسجدية إقرارها مرشوع القانون رقم  29.04القايض
بتغيري الظهري الرشيف املعترب بمثابة قانون رقم  1.84.150الصادر يف  2ترشين األول/أكتوبر املتعلق باألماكن املخصصة إلقامة
شعائر الدين اإلسالمي فيها ،بعد املصادقة عليه من طرف جملس املستشارين ،الغرفة الثانية بالربملان املغريب يف  25متوز/يوليو .2006
ومن الناحية الرسمية ،هيدف هذا القانون إىل توسيع جمال االستشارة ملنح رخصة بناء األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي.

المحور :تغيّر أنماط التديُّن في الوطن العربي
الدولة والمساجد وقيّموها في المغرب

غري سليمة» .كام تندرج يف إطار اجلهود املبذولة من أجل التصدي ألولئك الذين يستغلون املساجد ألهداف
أخرى «خطرية عىل األمن الروحي للمملكة»(.((2
كام صيغت هذه القوانني ألغراض ضبطية تتلخص يف احلد من نشاط اجلمعيات التي ال تسري يف اخلط الديني
خصوصا إذا علمنا
واملذهبي للدولة .ومع القانون اجلديد ،حيتمل جدً ا جتميد العديد من اجلمعيات املسجدية،
ً
أن غالبيتها كانت تعتمد يف الفرتة السابقة يف مجع األموال ملصلحة املساجد طر ًقا عرفية تقليدية وخارج وصاية
السلطة التي أصبحت ،بحكم مقتضيات القانون اجلديد ،مكلفة مراقبة مجع التربعات وطرق إنفاقها(. ((2

عىل رغم كل هذه االحرتازات التي عبرّ عنها القانون اجلديد ،وما نتج من حوادث  16أيار/مايو 2003من
حمارصة اجلمعيات السلفية العاملة يف احلقل الديني املغريب و منع نشاط بعضها وإغالق املساجد التي توجد
وضمها ،وجد املنتسبون إىل التنظيامت السلفية مسالك عدة للنفاذ إىل الوظائف املسجدية
حتت سيطرهتا
ّ
(اإلمامة واخلطابة) ،وذلك بفعل العالقات الشخصية التي تربطهم بدوائر السلطة املحلية وشبكة من املحسنني
عىل مستوى املدن .ففي مدينة مراكش ،وملناسبة حلول شهر رمضان عام ّ ،2003
مكن زعيم «مجعية الدعوة إىل
القرآن والس ّنة» عد ًدا من أتباعه من ولوج وظائف دينية ظرفية ،مثل إمامة صالة الرتاويح ،وذلك يف  44مسجدً ا
يف مقابل أجر قدره ألفا درهم من طرف نظارة األوقاف ،مستفيدين من االستحسان الذي ينالونه من املصلني
بفعل إتقاهنم جتويد القرآن .وقد أثار هذا اإلجراء اعرتاض رئيس املجلس العلمي املحيل الذي كان آنئذ يؤدي
مناسك العمرة ،وهو ما اضطره بعد عودته إىل االجتامع بناظر األوقاف لتنبيهه إىل معاكسة ترصفه للتوجهات
وخصوصا منها «حماربة املذهبية السلفية الدخيلة»(.((2
اجلديدة للدولة يف املجال الديني،
ً

فحتى لو خضعت املساجد غري التابعة ملراقبة الدولة ،وحتى إذا كانت هذه األخرية هي التي تؤدي األجر
للقيمني عليها ،فإن التنظيامت السلفية جتد ً
جماال الستثامر خرجييها عرب هذه الشبكة من املساجد ،وبالتايل متثل هذه
أمرا
األخرية جمال حراك مهم للنشطاء السلفيني املغاربة ،ما دام البحث عن اإلمام أو اخلطيب و تنصيبهام يبقيان ً
راجعا إىل اجلمعية املسيرّ ة للمسجد ،بحيث ال يتطلب هذان األخريان سوى احلصول عىل تزكية أحد املجالس
ً

 26من مظاهر هذا التصدي ما ينص عليه الفصل الثاين من املادة األوىل ،من كون الوايل أو عامل العاملة أو اإلقليم املعني باألمر هو الذي
أصبح يسلم رخصة البناء بعد استطالع رأي جلنة تضم :ممثيل القطاعات الوزارية املعنية ،ورئيس املجلس العلمي املحيل املعني باألمر أو
ممثله ،و رئيس املجلس اجلامعي املعني باألمر أو ممثله .كام جيب ،حسب املقتضيات اجلديدة (الفصل  3من املادة األوىل) ،عىل البناء املزمع
إنجازه أن يطابق الربنامج العام لبناء املساجد ودفرت التحمالت النموذجي الذي تضعه وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .أما بالنسبة
إىل اجلمعيات املسجدية ،أو تلك التي تعتني بأماكن العبادة األخرى ،فقد ألزمها القانون باخلضوع لنظام أسايس نموذجي تضعه اإلدارة،
يضم عىل اخلصوص كيفيات مراقبة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية نشاط اجلمعية املذكورة (الفصل  3مكرر من املاد الثانية).
وبشكل عام ،خيضع كل التامس «إلحسان عمومي» هبدف مجع املال لبناء املساجد املشار إليها أو صيانتها ،كلام تعلقت الصيانة بأشغال
كربى ،لرتخيص مسبق من العامل (املحافظ) املعني باألمر بعد استطالع رأي وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .وتحُ جز األموال التي
قاضيا للمستعجالت
تم مجعها خال ًفا لألحكام السابقة أ ًيا كان حائزها بطلب من العامل ،بناء عىل أمر من رئيس املحكمة االبتدائية بصفته
ً
(الفصل  4مكرر من املادة الثانية) ،يف حني تعا َقب كل خمالفة ألحكام الفقرة األوىل من الفصل  4مكرر أعاله بغرامة تعادل مخس مرات
املبلغ املحجوز (الفصل  5مكرر).
 27فهم العدد القليل من أعضاء اجلمعيات املسجدية الذين تم استجواهبم (قليلون ألن غالبية األعضاء الذين تم االتصال هبم مل يكن
عىل علم بصدور القانون وبمحتوياته) أن القانون اخلاص بتمويل بناء املساجد حيمل عدم االعرتاف بجهود هذه اجلمعيات ،وأنه يعرب
عن حساسية شديدة للسلطة من الدعم اخلارجي الذي يمكن أن تتلقاه اجلمعيات املسجدية.
 28بعد هذا احلادث ،وبتعاون بني املجلس العلمي والنظارة ،تم تنظيم عملية اختيار أئمة الرتاويح ،فوضع املعنيون طلباهتم لدى
النظارة [تتكون غالبيتهم من رواد دور القرآن واملدارس العتيقة] ،وخيتربون ،من طرف أستاذ من املجلس العلمي متخصص يف التجويد
هتجد ،ال تقام إال يف العرش األواخر
وحفظ للقرآن ،كام يقع إلزامهم باحرتام املذهب املالكي يف ما يتصل بالرتاويح ( 13ركعة من دون ّ
يف رمضان يف مساجد حتددها اإلدارة).
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العلمية( ،((2يف حني يبقى ما يوقع عليه اإلمام من التزام باحرتام املذهب املالكي جمرد إجراء إداري.

ولتفسري استنتاجنا بشأن إقبال الساكنة عىل املساجد السلفية وعزوفهم عن دور العبادة األخرى املنتمية إىل
الصوفية ،حاولنا التعرف إىل األسباب التي كانت وراء حضور تلك القلة من الشباب إىل الزوايا واألرضحة؛
فعىل مستوى التمثالت ،تبني أنه عىل رغم بقاء االعتقاد بربكة الويل (ساكن القرب) ،مل تعد نسبة كبرية من الساكنة
تسلم بام ُينسج حول األولياء من أساطري ،كام أن هناك من ال يقوم بالطقوس التي متارس يف هذه الدور (احلرضة،
حزب الشيخ) ،هذا يف ما خيص املتعلم من اجلمهور من خرجيي مدرسة الشيخ وخرجيي التعليم الديني العتيق
ذوي التكوين الصويف .أما يف أوساط اجلمهور املتعلم تعليماً عرص ًيا ،فإن اإليامن بمفهوم الربكة غائب باملرة،
وإذا كان هذا نصيب القيم السائدة يف الثقافة الدينية التقليدية املحلية ،فإن نصيب املامرسة التي توازهيا (حزب
الشيخ -احلرضة -الطوفة )....ليس أحسن ً
حاال ،إذ القت ً
رفضا عند هذه الفئة ،كام أن التصورات التي تصاغ
قدرا غري قليل من السلبية ،فالشباب وهو يؤسس تصوره
حول هذه الطقوس تضمنت عند الفئة املستجوبة ً
الديني حياول االبتعاد عن متثالت اآلباء برتك دور العبادة التي كان الكبار حيتكروهنا.

السلفية وشبكة دور القرآن التابعة هلا يف مدينة مراكش
خريطة املساجد
ّ

تنصب جهود وزارة األوقاف يف تغطية وتوفري ما حتتاجه اخلريطة املسجدية من ُأطر ومستخدمني وترشيد السلك
 29يف هذا اإلطار
ّ
الديني لسد العجز املسجل هبذا الصدد يف حاجيات التأطري .عن هذا املوضوع انظر :عبد احلكيم أبو اللوز« ،التوجهات اجلديدة يف
السياسة الدينية يف املغرب (ملف الدين ،السلطة واملجتمع) »،إنسانيات :املجلة اجلزائرية لألنثروبولوجيا والعلوم االجتامعية ،مج ،10
العدد ( 31كانون الثاين/يناير – آذار/مارس  ،)2006ص .43-31
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القيمون الدينيون
ّ
يشمل مصطلح القيمني الدينيني ،بالتعريف الواسع ،كل من يقوم بمهمة يف املسجد ،وهم األئمة واخلطباء
الوعاظ واحلزابون (قارئو القراء املرتّل حسب نغامت ختتلف حسب اجلهات) واملؤذنون وغريهم .أما التعريف
احلرصي الذي تأخذ به اجلهات الرسمية ،فال يضم حتت هذه الصفة سوى أئمة الصلوات اخلمس يف املساجد
التابعة هلا وغري التابعة .ويبلغ عدد القيمني الدينيني يف اململكة املغربية ّ 62.000قيم ينهضون بمهامت
دينية خمتلفة.

ُ
القيمون الذين أصبحت تكوهنم الدولة ملراقبة
وقذ أضيف إىل طاقم املساجد املرشدون واملرشدات ،وهم ّ
احرتام «الثوابث الدينية» يف املساجد ،وانطلق تكوين الفوج األول من هؤالء يف عام  2005بطاقم يتكون من
 150مرشدً ا و  50مرشدة كل عام  ،لكن ما يميز هذه الفئة من القيمني أن املتخرجني واملتخرجات من هذا
التكوين سيوظفون بواسطة عقد عمل مع الدولة ،وسيتقاضون األجر والتعويضات نفسها ملترصف مساعد
(السلم العارش).
ومن مبادرات الدولة الرامية إىل العناية بفئة القيمني الدينيني التقليديني ،إعالن إحداث مؤسسة حممد السادس
للنهوض باألعامل االجتامعية للقيمني الدينيني يف  27أيلول/سبتمرب  ،2008وسبق ذلك يف متوز/يوليو 2007
دخول نظام التغطية الصحية لألئمة حيز التنفيذ يشمل ما جمموعه  166ألف شخص ما بني األئمة وزوجاهتم
وأبنائهم.
كان من أهم حماور خطة «ميثاق العلامء» التي أعلنها امللك يف  27أيلول/سبتمرب  :2008تأهيل أئمة املساجد
باعتبارهم «نوا ًبا عن اإلمام األعظم ،أمري املؤمنني ،يف التوجيه واإلرشاد الديني» .وبمناسبة انطالق هذا
الربنامج ،أوضح الوزير أن  1500مؤطر يف كل اجلامعات القروية واحلرضية سيرشفون عىل هذه العملية
«الكربى غري املسبوقة» التي تتوخى متكني األئمة من أداء مهامهتم عىل أكمل وجه ،وإجياد تأطري ديني مناسب
ملجتمع حريص عىل ثوابته ومقوماته وهويته ،إىل جانب مالءمة هذا التأطري جلمهور «جديد متطلب وأكثر
ً
فضال عن
وعيا» .كام أبرز الوزير أن هذا الربنامج الشامل والدائم إجباري بالنسبة إىل مجيع األئمة عىل تفاوهتم،
ً
تعليميا لـ «اإلحاطة باإلطار املذهبي واملؤسسايت
منه
أكثر
ا
رباني
ا
روحي
ا
تواصلي
لقاء
باألساس
سيشكل
كونه
ً
ً
ً
ً
الذي يشتغل فيه األئمة» .لكن جهود التأهيل الشامل للقيمني الدينيني الذين يتجاوز عددهم  70أل ًفا ال تزال
مطروحة بحدة ،وهو ما يشكل عائقًا وازنًا أمام حتقيق «مرشوع إعادة هيكلة احلقل الديني»(.((3
لكن عىل رغم كل هذه اإلجراءات ،ما زال راتب اإلمام دون احلد األدنى لألجور املعمول به يف املغرب ،إذ
ال تبلغ حصة اإلمام الواحد منها سوى  11ألف درهم للعام الواحد ،يف حني يتطلب حتقيق متتيع مجيع األئمة
باحلد األدنى لألجور ( 2000درهم) تعبئة غالف مايل يفوق  400مليار سنتيم .كام أن هناك حاالت عديدة
ُحرمت من االستفادة يف إقليم دون آخر ،كام يشتكي الكثريون من حسم مبالغ مهمة من دون وجه حق .ويف
مقابل ذلك ،فإن من حسنات منحة املوازنة العامة التي مل يتوقعها أحد ،أهنا تشجع عىل مرابطة العديد من محلة
 30ويف إطار خطة التأهيل متت إضافة  250مليون درهم ابتدا ًء من كانون الثاين/يناير  2009إىل الـ  150مليون املخصصة لألئمة من
موازنة الدولةً ،
فضال عن إجراءات مصاحبة للتدبري املحيل للشأن الديني لتحسني األحوال املادية لألئمة واملساجد وزيادة املوارد املحلية،
وشملت العناية بالتغطية الصحية ،وبجميع األئمة ،سواء التي تنفق عليها الوزارة أم التي ينفق عليها املحسنون.
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القرآن يف بعض املساجد اخلربة واملهجورة عىل أمل إدراجهم يف من تشمله هذه اإلعانة ،األمر الذي كان له األثر
يف إحياء العديد من املساجد(.((3

متايزا عن السياسة
وعىل رغم هزالة احلصص املالية املخصصة للقيمني الدينيني ،سجلت اإلجراءات اجلديدة ً
السابقة لوزارة األوقاف يف عهد الوزير السابق الذي كان له تصور حول اإلمامة مفاده أن األصل يف الوظائف
داخل املسجد التطوع ،وأن كل ما تدفعه األوقاف ما هو إال مكافآت ،وهي غري ملزمة برصف رواتب مقابل
ً
متحامال عىل القيمني الدينيني الذين ينتسبون إىل وزارته ،يقول أحد األئمة
أداء الصالة .لقد كان الوزير
الذين استجوبناهم.
لقد كانت لدى الوزير السابق قناعة مفادها أن اإلنفاق عىل املسجد وطاقمه من فروض الكفايات ،فإذا قام به
البعض سقط عن اآلخرين ،وإذا تعطل حرج الكافة( .((3حتى إن الكثري من القيمني كانوا يعتربون فرتة تويل
«املدغري العلوي» بمثابة العهد السيئ للمساجد ،كام ينعتون وزارته بإدارة مراقبة اهلالل وإصدار حصص
األذان ،يف إشارة إىل تربمها بالتزاماهتا إزاء األئمة .وعىل كل حال ،فاملؤكد لدينا أن القيمني الدينيني يف أكثر
الدول العربية أحسن ً
حاال من نظرائهم يف املغرب ،لناحية تأهيل معاهد التكوين وتقنني الوظيفة(.((3

عرفت مهنة القيم الديني تغريات كبرية بني املايض واحلارض ،فبعدما كان إمام املسجد هو فقيه القرية وأستاذ
التالميذ وموثق القرية وعدهلا املمتاز ومتوليّ عقود القران واملصلح بني املتخاصمني ،تبدل وضعه يف وقتنا
ً
مدركا أن العرف والتقاليد املوروثة أضحت عاجزة عن تنظيم شؤون املسجد
احلارض بشكل كيل ،وبات اجلميع
ملحا عىل شخصه واملستأذن يف من يتوىل اإلمامة يف املساجد ،أصبح اإلمام
وإمامه؛ فبعد أن أصبح الطلب ً
مضطرا إىل محل حقائبه وعرض خدماته عىل اجلامعات واجلمعيات واللجان املرشفة عىل املساجد.
ً

تراجعا
كام أنه بعد أن كان إمام املسجد مصدر املعارف الدينية لسكان املغرب ،عرفت وظيفته عىل هذا املستوى
ً
كبريا .فعىل رغم مواصلة اإلقبال عليه من طرف الفئة البالغة  60عا ًما فام فوق كمصدر للمعلومات الدينية
ً
(((3
ً
البسيطة (الصالة مثال) ،فإن هذه النسبة ترتاجع بشكل كبري بالنسبة إىل الفئات العمرية األقل س ًنا  ،إذ يبدو
هامشيا مقارنة بدور الدعاة السلفيني و القنوات الدينية الفضائية املرشقية(.((3
دور إمام املسجد يف هذا اإلطار
ً
فقيها عىل إمامة الصالة وتعليم األطفال حفظ القرآن واإلفتاء،
أما الرشط ،وهو عقد عريف تشارط به القبيلة ً
بمقابل مادي مضافة إليه املكافآت العينية (بعد أن كانت نقدية أو عينية قديماً ) التي تعطى يف املناسبات الدينية،
فيكاد يكون منفذ الشغل الوحيد املتبقي بالنسبة إىل خرجيي املدارس الدينية العتيقة بعد أن أدت وفرة املتخرجني
من شعبة الدراسات اإلسالمية ،ودار احلديث احلسنية ،وجامع القرويني وكليات الرشيعة التابعة له ،ومعهد
أخريا يف هذا املجال( ((3إىل تعدد يف الطبقة
تكوين األطر الدينية يف الدار البيضاء ،وبرامج التكوين التي أقرت ً
خصوصا يف ظل الرشوط التي أصبحت متطلبة لولوج املهن
الدينية املؤهلة لدخول سوق الشغل الديني،
ً

 31عيل حسو وأبو عيل سعيد ،املساجد باملغرب رؤية من الداخل ([د.م :.املؤلفان] ،)2007 ،ص .85
 32املصدر نفسه ،ص .69
 33املصدر نفسه ،ص .44
 34من نتائج البحث حول اإلسالم اليومي ،لالستزادة انظر.El Ayadi, Rachik et Tozy, p. 141:
 35املصدر نفسه ،ص .142
 36ومنها ما شهده العام  2005من انطالق الدراسة للفوج األول من برنامج تكوين  150إما ًما و 50مرشدة .عن هذا التكوين أنظر:
كلمة وزير األوقاف أمام جلنة اخلارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية يف جملس النواب حول تقديم املوازنة الفرعية لوزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية 11 ،ترشين الثاين/نوفمرب  .2005وهي منشورة عىل املوقع اإللكرتوين للوزارة.>www.habous.gov.ma< :
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الدينية والوعظ واإلرشاد ،ومن أمهها احلصول عىل الشهادات العليا (اإلجازة) من مؤسسات التعليم الديني
العليا العمومية(.((3

من التغريات التي طرأت عىل ظروف اشتغال القيمني الدينيني ً
أيضا ،أن أصبحت مجعيات التنمية املحلية هي
التي تتكفل بالفقيه املشارط ،أي بالتعاقد معه بشكل رسمي حيدد حقوقه وواجباته ،وهي الصيغة التي ال حيبذها
هذا األخري ،ألهنا تضع التزامات عديدة (دروس يومية ،القيام يف رمضان ،املساعدة يف بعض األعامل كاحلرث
واحلصاد ،تدريس األطفال وقت العطلة) عىل الفقيه نظري األجر املعتاد نفسه.
فكثريا ما يضطر القيم إىل مغازلة أفراد اللجان املعنية،
أما يف حال تعاقده مع اجلمعيات املرشفة عىل املساجد،
ً
فهي من يقرر تنصيب اإلمام أو عزله ،وهي من يرسم املناهج .ويبقى القيم الديني ضحية كل أزمة تنشب بني
أفراد هذه اللجان وهذه اجلمعيات ،وبالكاد يستطيع اإلمام واخلطيب عقب كل أزمة أن يوازن بني رغبات كبار
املأل و تسيري شؤون املسجد من غري أن يستطيع دليل اإلمام واخلطيب  -الذي يعد بمثابة مرجع وقانون أسايس
لشؤون املسجد  -حسم هذه املشكالت(.((3
هكذا جيد القيم الديني نفسه بني سندان قناعات الناس املرشفني املمونني للمساجد ،ومطرقة ما جرى العمل
به من توجيهات اإلدارة الوصية عىل قطاع املساجد ،إذ تقوم اللجان واجلمعيات ذات النفوذ يف املساجد ،عىل
مرأى ومسمع من السلطات ،بطرد من ال خيضع من القيمني الدينني لتوجيهاهتا وتعويضهم بآخرين أكثر
خضوعا للمطلوب(.((3
ً
و ّمما يعانيه القيمون ما تبارشه وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية من حركة نقل إىل مدن بعيدة عن تلك التي
يامرسون فيها مهامهتم ،من دون استشارة األئمة ومن دون األخذ بعني االعتبار شبكة العالقات االجتامعية
وظروف االستقرار ،ورفض السلطة السامح لألئمة بتأسيس مجعيات تناضل من أجل حتسني احلالة املزرية التي
تطاوهلم ومن أجل إضفاء االحرتام عىل أرسهم املرتبطة هبم(.((4
إن معاجلة قضية القيمني الدينيني عىل املساجد جتعلنا نبحث عن مصادر تكوين هؤالء والشبكات التي خولتهم
توليّ مناصب اإلمامة والتحوالت التي طرأت عىل كل ذلك ،إذ كانت املدارس الدينية العتيقة تعد أحد أهم منابع
األئمة ،فبعد أن حيمل خرجيو املدارس العتيقة محولة ثقيلة من القواعد واآلليات العقائدية والفقهية واألصولية
واللغوية ،وبفعل خلو مناهج هذه املدارس من حصص للتدريب عىل مهامت املسجد وشؤون الدعوة ،وغياب
أي برنامج عميل مدروس لدورات تدريبية فاعلة يف التلقني والتواصل ،جيد هؤالء أنفسهم مضطرين إىل ال ّتتلمذ
عىل أيدي نظرائهم من أويل التجربة ،أو عن طريق التواصل واالحتكاك ،أو عن طريق الربامج الرسمية اجلديدة
التي أصبحت تستهدف أئمة املساجد .ومن ضمنها ما محلته «خطة ميثاق العلامء» يف هذا الشأن ،بمعنى أن ابن
مضطرا إىل إجياد فرصة عمل مناسبة لتكوينه
املدارس العتيقة جيد نفسه مرة أخرى ،بعد رحلته العصامية الشاقة،
ً
 37عىل سبيل املثال اشترُ ط يف لوج برنامج تكوين  150مرشدً ا و  50مرشدة احلصول عىل اإلجازة يف الدراسات اإلسالمية .ومعلوم
أن املتخرجني واملتخرجات من هذا التكوين سيوظفون بواسطة عقد عمل مع الدولة ،وسيتقاضون األجر والتعويضات نفسها املخولة
ملترصف مساعد (السلم العارش).
 38حسو وسعيد ،ص .55
 39املصدر نفسه ،ص .23
 40تلك هي حالة اجلمعية االجتامعية للقيمني الدينيني يف شيشاوة ،التي ُرفض طلبها عىل رغم أهنا وضعت ملفها القانوين ،انظر :التقرير
السنوي حول احلالة الدينية يف املغرب.2008-2007 ،
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جاهزا لذلك قبل إطالعه عىل خصوصيات هذه الوظيفة
وهي ممارسة اإلمامة يف مسجد ،ولكنه لن يكون
ً
املعقدة (أرسار اإلمامة).
ويف هذا اإلطار تتجىل أمهية دور القرآن و املعاهد العلمية السلفية العاملة يف املغرب ،يف أهنا تعيد تأهيل خريج
التعليم العتيق ،ومتده باملعارف الرشعية الالزمة لتعزز هبا ما اكتسبه يف املدرسة العتيقة من حفظ القرآن وبعض
مبادئ العلم الرشعي ،كام ختول استئناف مسريته الدراسية يف املسالك الرسمية من خالل متابعة الدراسة يف
إحدى مدارس التعليم العرصي احلر بشكل صوري ويف مستويات متقدمة ،ليتمكن يف سنوات قليلة من اجتياز
بكالوريا التعليم األصيل أو احلر وااللتحاق باجلامعة .وعىل هامش ذلك ،متنحه الفرصة لتوسيع شبكة معارفه
لعله حيصل عىل مهنة دينية تتناسب مع مستواه من التعليم الديني (اإلمامة و اخلطابة) والعثور عىل مسجد
يامرس فيه هذه املهنة بعد حصوله عىل التزكية من أحد املجالس العلمية ،كام أن التوجه العام حلركة املسجد
عمليا يستمد اختياراته يف ما خيص اإلمامة من قناعات املرشفني املمونني ومنطلق
اخلارج عن نفوذ الوزارة
ً
فوىض التدين والتشابك املذهبي (السلفي  -الصويف) يف غياب إرشاف وحضور فعا َلني للمجالس العلمية
يشمل كل املساجد(.((4

وال يعني هذا أن كل خرجيي التعليم العتيق يتجهون برضورة إىل البحث عن اإلمامة ،بل إن منهم من حيرتف
مه ًنا أخرى ال عالقة هلا بمساره الدرايس (التجارة يف الغالب) ،يف حني يفضل بعضهم اآلخر اهلجرة إىل اخلارج.
أما الطلبة الذين يعتزمون إهناء دراستهم فيلجأون إىل مدارس عتيقة ال تقصد ملكانتها العلمية ،بل ألن القائم هبا
يرتبط بعالقة مهمة مع الفاعلني االجتامعيني واالقتصاديني والسياسيني واإلداريني ،وعن طريق هذه العالقات
يتم توظيف املعنيني بالتب ّني ،يف مقابل قيام بعضهم بالدعاية للفقيه (أو باألحرى للمقاول الديني) الذي كان
وراء توظيفهم والرفع من نجوميته عرب املواسم وامللتقيات و املناسبات الدينية املقامة سنو ًيا.
ومن احللول التي يلجأ إليها خريج املدرسة الدينية العتيقة ،اللجوء إىل مساجد بدأ بناؤها يف أوائل التسعينيات
من القرن املايض وتوجد فيها داخليات للطلبة ،وتوجد خاصة يف املدن الصغرية والبلدات املوسعة احلديثة ،وهي
بمثابة شبكة إرشاد ومساعدة ملن يبحث عن املشارطة من األئمة الذين يتعرضون للعطالة بني احلني واآلخر،
بحيث تلتجئ إليهم لشهرهتم اللجان واجلمعيات املرشفة عىل املساجد عند احلاجة إلمام أو خطيب بمواصفات
معينة( .((4عالوة عىل االلتجاء إىل األدالء التقليديني وهم يف الغالب محلة قرآن ،احرتفوا مه ًنا كالتجارة ،وهم
ً
حمظوظا ُّ
كل إمام ساعده إخوانه عىل إجياد مسجد.
منترشون يف كل املراكز احلرضية والقروية( ،((4و ُيعترب

كثريا من عامل استقدام متعددي الوظائف لتويل املهامت املسجدية،
وقد ترضر خريج املدارس الدينية العتيقة ً
ويف مقدمتهم األساتذة ،باعتبار ذلك هتميشً ا له ،وهم الذين ال يمتلكون إال العمل يف املساجد ،وقد استفحل هذا
التوجه بالضبط يف فرتة التذبذب املذهبي (السلفي  -الصويف) يف السياسة الدينية يف املغرب يف األعوام األخرية
قبل حوادث  11أيلول/سبتمرب  ،2001بشكل سحب البساط من حتت أقدام خرجيي هذه املدارس بإجالئهم
عن آخر معقل هلم ،وهو املشارطة يف املساجد ،ودفعهم إىل املناداة بأن من العدالة ختصيص مجيع وظائف املسجد
خلرجيي املدرسة الدينية العتيقة الذين ال جيدون يف أحسن األحوال غري العمل يف هذه الوظائف(.((4
41
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بقي أن نقول كلمة أخرية بصدد الظروف التي يامرس فيها القيم الديني مهامته ،فبعد أن كان اإلمام حيظى بحرية
واسعة يف تدبري وظيفته ،أصبح حتت مراقبة شديدة من مرشدين تابعني لوزارة الداخلية بعد حوادث  16أيار/
مايو  ،2003عالوة عىل نرشة األئمة الصادرة عن وزارة األوقاف التي كان الفاعلون يرجون أن تكون بمثابة
قانون حيكم املهنة فأصبحت تنم عن روح استبدادية تتجىل يف العبارات األكثر ورو ًدا :عىل األئمة ...جيب عىل
اخلطيب أن يراعي ...أن يلتزم ...إلخ(.((4

خالصة
حاولنا يف هذه الدراسة ألاّ نقف عند اجلرد الكمي للمعطيات التي توفرها اجلهات الرسمية ممثلة بوزارة
األوقاف عن املساجد والقيمني عليها ،بل أعطينا األمهية ملعطيي التحليل والتفسري ،وقد ساعدتنا عىل ذلك
البحوث امليدانية التي اهتمت يف جزء منها بدور املسجد كمصدر للمعارف الدينية بالنسبة إىل املغاربة(،((4
وتأطريا .كل
وانتشارا
توسعا
وكذلك تتبعنا امليداين واليومي لبعض املساجد وللحراك الديني التي تشهده،
ً
ً
ً
ذلك من أجل جتاوز اإلسقاطات األيديولوجية واالنفعالية التي يمكن للباحث أن يسقط فيها بمجرد االعتامد
عىل املعطيات الرسمية ،وكانت النتائج يف غاية الداللة ،منها ما شكلته احلوادث اإلرهابية يف  19أيار/مايو
 2003من منعطف يف السياسة الرسمية يف املساجد ،وما يشهده الواقع املسجدي من حراك يف مسار هذه
السياسة أو ضدها ،وهو ما ال يمكن بيانه إال بالنزول إىل املساجد وتتبع انتشارها وتوسعها وما يلقى فيها من
خطابات خمتلف القوى االجتامعية التي تراهن عىل هذه املؤسسة العبادية لتطبيق مشاريعها املجتمعية عىل رغم
املوجبات القانونية اجلديدة ،التي تبقى غري فاعلة وغري قادرة عىل بسط سلطة الدولة عىل كثري من املساجد ودور
العبادة األخرى.
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