ملخصات املداخالت

املركز الوطني للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ علم اإلنسان والتاريخ

امللتقى الدويل السادس حول التصوف
الفكر واملامرسات الصوفية يف املجتمعات اإلفريقية
جانت ،الجزائر ،أ ّيام  ،16 ،15 ،14و 17ديسمرب 2009
شهد انتشار اإلسالم يف العامل طرقا ومناهج مختلفة باختالف املجتمعات واألحقاب .وكان دخول
ثم الدعوة .وحالة املجتمعات
مجتمعات بأكملها يف اإلسالم مب ّكرا وتدريجيا أ ّوال عن طريق الحرب ّ
اإلفريقية من أقىص شامل القارة إىل أقىص جنوها ال تختلف عن حالة املجتمعات األخرى التي اعتنقت
الدين الجديد من حيث جوهر الدعوة إىل تلقي الرسالة القرآنية .
لكل منطقة كربى من مناطق القارة بل ّ
لكن وجه االختالف يكمن يف التاريخ املتم ّيز ّ
لكل مجتمع
منها ّ
ثم طرق القوافل
وكل ثقافة فيها .فعال ،كانت الدعوة يف بداياتها تنحى مناحي حروب الفتوحات ّ
من شامل القارة إىل نهر السينيغال .كام تشهد بداية القرن العارش مع ظهور الحركة املرابطية تح ّول
يخص شامل – غرب القارة إىل أندلس وتح ّول بالد الساحل إىل غاية بحرية التشاد
وادي السينيغال فيام ّ
واألداماوه إىل نقطة انتشار اإلسالم ونرشه شامل النهر وجنوبه.
وسيكون وادي النيل والسواحل الرشقية ألفريقيا مسالك الدين الجديد نحو السودان وأريترييا
والحبشة .كام ستكون الحيازة عىل رشق كينيا والساحل إىل غاية زنزبار بإنشاء مدن مينائ ّية كمونباسة
املعروفة بتعامالتها التجار ّية مع الكثري من الدول عرب العامل مبا فيها دول جنوب الخليج العريب بل
حتّى الهنود املسلمني ،بينام البلد اإلفريقي الوحيد املستورد للعبيد -أي إفريقيا الجنوبية -كانت تأرس
أثناء مواجهتها البحرية مع الربتغاليني يف املحيط الهندي العديد من األندونيسيني واملاليزيني املسلمني
املنقولني إىل الجزأ الجنويب من القارة.
والتجار قد انتهجوا نفس الطرق يف العامل
بالرحالة واملبشرّ ين ّ
وإذا كان املحاربون األوائل متبوعني ّ
املتوسع فسيشهد الجزأ الشاميل – الغريب منذ أواخر القرن الثاين عرش نشأة حركة الطرق
اإلسالمي
ّ
الدينية.
أصول التص ّوف ،نشأة وتط ّور الطرق الدينية يف املجتمعات اإلفريق ّية
تأسست بالشام وانترشت برسعة شامل القا ّرة إدراج جنوب
كان ّ
يتوجب عىل الطرق األوىل التي ّ
الصحراء يف دعوتها .وبدأت الطريقة األوىل التي ّأسسها سيدي عبد القادر الجيالين بالعراق يف االنتشار
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ويتغيرّ وجه املقاومة وتنحى الطرق مناحي جديدة يف بناء عالقات تتك ّيف مع السلطة االستعامرية.
وستصبح حسب االصطالح االستعامري «روح الثورات» عىل مدى القرن التاسع عرش بتحفيزها املجتمعات
املستعمرة عىل مرور إىل املجابهة .وسينجم عن هذا ظهورالحركات الوطنية والتح ّررية التي أدّت إىل
استقالل الشعوب وتنشئة الدول الوطن ّية ،وتغيرّ يف وظيفة الطرق ودورها.
الطرق الصوفية «كظاهرة اجتامعية شاملة»
يستخلص من األعامل التحليلية للطرق الدينية التي غالبا ما تأيت ضمن بحوث عربمناهج ّية أو
للتخصصات ّأن الطرق الدينية تستعمل طريقتي التعبري والتنظيم الصوفيني .فال ميكن أن يزدهر
عابرة
ّ
التص ّوف العامل ،الفردي واالنفرادي إ ّال يف فرتات السلم واالستقرار .وعندها يكون هو املرجع ،مرجع القيم
الدينية الصوفية واملبادئ األخالقية الشاملة .ويف الفرتات التي تكرث فيها االضطرابات والغارات العسكرية
والغزوات يأيت هذا النوع من املناهج استجابة ملنطقي الرسالة والدعوة إىل الله بتنظيم نرش الرسالة
القرآنية أو حامية املجتمعات املسلمة من الغزاة املعروفني بإمثهم أو كفرهم .وبذلك يصبح التص ّوف
يجسدها مرجع أعىل يدعى القطب أو الشيخ أو
العامل والفردي الرشط الرضوري لتنظيم الطريقة التي ّ
مؤسسة شاملة ،أي ّ
منظمة سياسية ،دينية ،ثقافية ،إقتصادية واجتامعية .ومن
الحاج ،وتصبح الطريقة ّ
ّمثة تؤول إىل ما كان يطلق عليه املر ّوجون االستعامر ّيون اإلمرباطوريات والسلطنات واإلمارات القامئة يف
العواصم :فهكذا كان الحال بالنسبة ألمرباطورية اﻠﭘول  peulhبسوكوتو التي ّأسسها خالل النصف الثاين
من القرن الثامن عرش الشيخ عثامن دان فوديو ،وأمرباطورية حاج عمر تال وهام األكرث شيوعا .وهكذا
يطغى الديني عىل السيايس واملقدّس عىل الدنيوي يف تأسيس الدول والخالفات الوارثة للحقّ اإللهي.
وقسمت
أ ّما الجانب اآلخر ،أي جانب اإلحياء واإلصالح ،حني تغ ّلبت اإلدارة االستعامرية ّ
فتجسده مرجع ّيات تعود إىل تص ّوف روحاين إقتصادي واجتامعي حتّى ولو ّأن
األمرباطور ّيات واإلماراتّ ،
ؤسس الشيخ أمادو بامبا عىل إثر انشقاق القادرية
السيايس ليس ببعيد .ويف أواخر القرن التاسع عرش ِي ّ
طريقة جديدة :املوردية .ويف بداية القرن العرشين ،يعيد الخليفة الشيخ إبراهيم نياس تأسيس الطريقة
التيجانية رابطا إ ّياها باألصول الروحية األوىل ،ويفتح الشيخ حامه الله طريقته الخاصة – الحموية-
انطالقا من التيجانية...
ومؤسسات
طرق دينية
ّ
ّإن هذا امل ّد والجزر بني تسيري الروحي والزمني يعكس منذ األزل اغرتاء السيايس بالديني أوالعكس.
وال يزال اإلشكال مطروحا يف أ ّيامنا مادامت الطريقة تتطابق مع الدولة واملجتمع دون أن يظهر يف
ذلك ّأي التباس أو غموض .وربمّ ا كان هذا هو الباب الذي يسمح بإدراكها مجازيا ك»ظاهرة اجتامعية
شاملة».
ويف القرن العرشين ،يفرض التأثري الكولونيايل الساحق نوعا من الفصل بني الديني والسيايس قريبا
من العلامنية يف شكله الفرنيس أو الرتيك ،بينام يكون التفاوض بني هذين النوعني من السلطة مستم ّرا:
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منذ القرن الرابع عرش .ويف نهاية هذا القرن وبداية القرن الخامس عرش ،كانت تقوى الصوفيني وموقفهم
املتم ّيز سببا يف انتشار الطريقة القادرية .وكان مح ّمد بن عبد الكريم املغييل ،الفيلسوف الفقيه املتص ّوف
املولود يف قبيلة مغيلة الرببرية الزناتية مبنطقة مازونة (الجزائر) واملتك ّون بتلمسان والذي يروى أ ّنه بنى
أ ّول مسجد بأغاديس ،قد نصح سالطني كانو قبل أن يرجع إىل توات حيث ىّ
يتوف ويدفن بقرص بوعيل.
واستم ّرت القادرية يف التوسع عرب فرع كونتا التوايت يف القرن الثامن عرش متبوعة بالتيجانية التي ظهرت
إىل الوجود بقرص بوسمغون باألطلس الصحراوي (الجزائر) التي أصبحت خالل القرن التاسع عرش
والقرن العرشين طريقة شبه عاملية .ومن هاتني الطريقتني الكربيني نشأ التصوف اإلفريقي بتج ّلياته
وخصوص ّياته ،ويف ّ
كل الساحل ،ربطت الطرق الصوفية مناهج التص ّوف التقليدي بتنشئة وتطوير مناهج
ومذاهب وشعائر وطقوس جديدية .فمن االنشقاق إىل االنشطار ومن التالفق إىل التجديد ،وصلت
الطرق األ ّم إىل إنجاب طرق جديدة ك»املوردية» بالسنغال (القرن التاسع عرش) و»الهاملية» (القرن
العرشين) اللتان أصبحتا اليوم مزدهرتني.
ويف رشق القارة وجنوبها كانت تركيا والهند املسلمة مصدرا تخصيبات جديدة إذ شملت الطريقتان
الخلوتية واألحمدية السودان والساحل الجنويب الرشقي ما عدا زنزبار التي قيت وف ّية إلباضية سلطنة
عماّ ن .كام انترشت األحمدية املنبثقة من إحدى املستعمرات الربيطانية يف إفريقيا األنغلوفونية مبا فيها
نيجرييا.
دور الطرق الدينية يف مقاومة االحتالل
كان للموجات االستعامرية املتتالية منذ القرن السادس عرش ،بدأ من تجارة الرقيق إىل غزو
القارة بأكملها ما عدا إثيوبيا ،آثارا وخيمة عىل حياة املجتمعات اإلفريقية من الجزائر إىل الكاب ومن
الهالل إىل األطليس .وهناك زمنان رئيسيان يف مقاومة موجة الغزو :زمن املقاومة العسكرية من طرف
ّ
الجامعات ذاتها باعتبارها جامعات مسلمة تليها الحرب ّ
املخططة التي كانت تشنّها الطرق
املنظمة
باعتبارها حاملة للجهاد ،أو مبعنى آخر ،املرور من مقاومة قبلية إىل حرب شاملة تشنّها الطرق بقيادة
شخصيات مرموقة هي املرجعيات الصوفية وأصحاب الطرق أمثال األمري عبد القادر (القادرية) والحاج
عمر تال (التيجانية) وساموري توره .وبعد إخامد نار املقاومة العسكرية والقضاء عليها ،يلجأ االستعامر
موجهة من الغرب إىل الرشق
الفرنيس والربيطاين إىل بناء مسالك االتصال (من طرقات وسكك حديدية) ّ
ومن الساحل األطليس إىل الداخل ،بغية تسهيل التو ّغل والسيطرة عىل الس ّكان واستنزاف املوارد املحل ّية
يف ا ّتجاه املرايس و»العواصم األ ّم» .ويرت ّتب عن ذلك نتائج يف غاية األهم ّية:
قطع طرق القوافل القدمية والتي كانت ملدّة قرون وقرون طرق تواصل أفريقانية تسمح بتبادل
السلع واألفكار والثقافات واملخطوطات وسبل التضامن واألخو ّية الصوفية سواء داخل الطريقة الدينية
الواحدة أوفيام بني الطرق .ويضحى شامل القارة معزوال عن جذوره وتن ّقل املمتلكات والثقافات.
من ّو طرق جديدة منبثقة من الشامل ستصبح ،بوترية أرسع مماّ كانت عليه قبل االستعامر ،طرقا
ساحلية  ،رشق إفريقية وجنوب إفريقية محضة .ولنئ بقيت الروابط مع األصول قامئة فإ ّنها ضعيفة.
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كل دولة ،وأحيانا ّ
كل اإلماالت موجودة -إذ تدخل ّ
وهنا ّ
كل رئيس دولة -يف نوع جديد من التفاوضات:
فالسودان م ّرت مماّ يدعى باالشرتاكية العلمية إىل دولة قامئة عىل الرشيعة ووريثة النظام املهدي يف
حني نرى ّأن السينيغال وهو مجتمع مسلم ،قد اختار لنفسه غداة االستقالل رئيسا للجمهورية يدين
باملسيحية .وفيام بني اإلثنني ،نالحظ ّأن للطرق الدينية تأثريا نسبيا عىل مصائر املجتمعات وطبيعة
األنظمة السياسية.
من أجل نقد العمليات املعرفية الخاصة بالطرق الدينية والتصوف يف إفريقيا
لقد جعلت االحتالالت من الصحراء ...قفرا خاليا يوم جعلت العالقات االقتصادية واالجتامعية
والثقافية تنساق إىل طرق ا ّتصاالت جديدة غري طرق القوافل .وعليه أصبح الشامل اإلفريقي من البحر
األحمر واملحيط الهندي إىل غاية الساحل األطليس معزوال عن بيئتيه التاريخيتني الساحلية والصومالية
يف حني كانت مرايس إفريقيا الرشقية تصدّر إىل لندن أكرث مماّ تصدّره إىل اليمن أو شبه القارة الهندية أو
يتم التأريخ لهاته القطيعات إىل ح ّد اآلن ،فهو الثقب األسود يف ذاكرة املجتمعات اإلفريقية
عماّ ن .ومل ّ
من شامل وجنوب الصحراء ويف البحث العلمي عىل ح ّد سواء.
خاصة تتصارع من أجل أب ّوة الطرق الدينية غافلة أ ّنه ال وجود لهاته األخرية
فالدول والحكومات ّ
ما مل تكن متجدّرة يف وظيفتها األوىل أي أن تكون عربألسنية وعربمجموعاتية وعربإقليمية .ويبقى هذا
الواقع التاريخي كذلك ثقبا أسودا يف الذاكرة ويف البحث العلمي.
وبخصوص هذا األخري وبعيدا عن الرضورة املطلقة يف التعاون الدويل من أجل البحث والتكوين
يف البحث ،الحال ّأن القراءة التي تتناول مايض التص ّوف وحارضه وتعابريه الطرق ّية ال تزال يف الغالب
مرهونة بقراءات الق ّوات العلمية املهيمنة :مفاهيم أو مفردات جوهرية يف ثوب بديه ّيات تص ّورية
خاصة
(فكر ّية) تحول دون ّأي تقدّم فكري يسعى إىل معرفة الحدث الديني يف املجتمعات اإلفريقية ّ
واملسلمة عا ّمة .وهكذا هو الحال بالنسبة للسالسل والرتاكامت األيديولوجية كمجموعة « marabout,
 » … ,maraboutisme, saint, sainteté, confrérie, paganisme, obscurantismeاملوروثة عن
اإلثنولوجيا الكولونيالية .فكيف ميكن لعلم إنساين (أنرثبولوجيا أو إثنولوجيا) أن يكون كولونيال ّيا؟
واإلشكالية الكربى تكمن يف وضعية علوم اإلنسان والجهاز التص ّوري التي ّ
توظفه يف فهم املجتمعات
املسيطر عليها .فكيف ميكن حينئذ تص ّور علم شامل لإلنسان داخل الخطاب العلمي السائد لكن
داخل نسق تص ّورية (فكر ّية) ُح ّررت من الثقل األديولوجي للهيمنة؟ وطرح هذه املعضلة من األهداف
املؤسساتية التي تكفل
الرئيسية التي يرمي إليها هذا امللتقى .ويكون مسعاه الثاين التفكري يف الوسائل ّ
النقد العقالين للمعطيات النظر ّية ،اإلبستمولوجية واملنهجية القادمة يف سياق علوم اإلنسان كا ّفة.
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