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مـرررررررران  أرمت ا أرس   صوري  صيوأغل أم أطل  مبتإف طري  أرياغت تـرررررررو عب  وتالئغل مبتسبل الم  مل صمو   ل على 

طان أ أ بتعـرررر ت أم  لستز ة صلوأ صل  ميتع   صحغتة ال واغب   تا كمت ال كب   لك  صوري  صتوـررررور أل ال أ ب و  أال  أ ر  أرب

بغب أ   ئتشتر  صتيوف ال ئتوتشـرررررا أم  صوت   صحتــرررررر تـرررررب م  نب من ال لئوو  غل   خل  ص ال يت أال من  ول  صماتمتألا 

مو   ل  ئوـررررررب ة  صغاغـررررررن  صط  خل اا ئشتإ  صمب رل  صا ريل ال صمط بغل  صوتر ل على  صمبوال بمت أم سصك  ت رة   س ة 

غول  صبتصبغل  صزرررت ال من  صشرررووي    أرياغل  صى  لر بتإ بتصوري  صمتشرررب  ال صمعموعتأل  صع ت يل  صمر بول باب البنح ُ مأ

رب بني  ص  اليلِا  غل بتأل سصك  صمر بي ملعأ ُ   من  ل ص ل مت يختصف  وتصغـرررررررُ ِمأ تأصان  صيوأغل الشغوخ ت ال ر ر   ُ  صمأ

  .صممترسل شوت ر ُ  صبيبغل أم رمـن  صظمأ  صـرال م ال ستشر ء  صتشب   صبيبم

 

وأـررررم المظت ـرررررل  صوملغل أم طري  أرياغت على  صمو سـررررُ  ص اتأغل  صـررررى  تئ   ـررررطل  صوو ملا ل ياتـررررير  صوـررررتب   صي

ت  ال   ال صمـرررر  ر ألا بل     صتبين  صشوبم المتتئل أ بتت  صتاتصغب  صيوأغل أس مت أم مزتيـرررررة ال تـرررر   صمعتموتأل  صموتصر رأ

بغل صغ و  أأر   ت أبوـررب مت الممترسـررلا  غل أبـرربب أ بتت  صوري  صيوأغل  عتالب ت مت  يب   م   صتبظغمتأل  ل تمتعغل ال صبات

وأم  بن  ي وئو  عـرررررررن  غتة  صتاشف ال صـررررررر  ب الصبـرررررررخ  صيوف ال صعلول أم  صخلوةا  تى  شتأ ر عب ُ توص ُ  ِ صي 

ةأ  صمتولمل من أ بتت  (ب1)التتاِ البت ـررررتأل  صى  صو تل  صات مل بغن  صاغُ  صيرررروأغل الممسررررزررررتأل  صمعتم    ع    صيرررراروب

أرياغت على ئحو  بريعم  صى  سرررتب ل السرررت ل   ع ة صتمرير خوتبت  تا بل ال صى  صتزرررتبأف  صوري  صيررروأغل أم طري  

على صبت يف  لتتـررررررر ت كلمت  ُ  بظغُ  ستحاتي  ئتختبم  غل ئعب  صوري  صيوأغل أم طري  أرياغت أم ال   ل  صمش ب 

بريت  تا ممت يوبم  لئتختبما ال و ئ ج عـ  ر مـن  مزك  صيوأـم   أريام بتصحغتة  ال  أ  يأو لانـف تلبا ب ت أال يمغـل  صى مأ

 .رسأوخ  صاغُ   س مغل  صيوأغل أم ئاول  أأترتل

 

ر بني  صوريال الشغخ ت  ت  صى  صغل يرشب ت سبوب ءب  صزبغل ال و مت  عزبل شخيغل مأ ا صطصك (2) حتتج  أالسـررتإ  صشوبغل    م 

صل من  ل تر ة ال صتو   على م ل  طل  صشررخيررغتأل  صبيبغلا بل  تبترب السررت ل   ع ة من صررحف التبو أل أم  ـرراتء  ت

ال غل  ُ ر تل  صتيوفا صبتر   الكبتر  ا بحتصل من  صم تبل ال صـوتتر  ص  ـف بتصم تئل  صر  ـب الالسر ت على رأر  ئ ت  عتـت أل أيض 

طبر ا ال صتحب  أ غتئ تا  مت أبرر  صتم يحتلوئ ت أم ئاول أ بتع ُ المريبي ُب المن مبظور أك ر  عريبغل أإ   صتشررررررتبك ال صحب

   الروسية رهينة بمعادالت موسكو في الشرق األوسط )الجزيرة(-ظلت العالقات الكردية
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مظت ر ع تـررررل  ت غن  صزلوتغن ) صتيوف ال  ع ة( ببوض مت  صبوما أمبط  زوغبتأل  صار   صوشريـررررن صوب   صيحتأل 

زتالل  صبالر  أكبر أم رع عـررل  ص اـررل صبب أ بتت  صوـررري  صيوأغل بشغوخ ُب الأ  الست ل   ع ة بشتى أش تص ت  باى   صمأ

سغل ال صبيبغل أال  تى  أخ تغل أـرررررررإئا من ـمن   ش تلأل  صتم تب  تبت ر  صى معر   ئو تل صتو زغت ترـتأل  صمعتم   ص

س ن  صمتتب  يببرج  صتزتؤل  صتتصم   صى أ  مـرررررربب يم ن تغتل  صحضـررررررور   ع مم صلوري  صيوأغل أم مبوال  صبري 

 صمبوال؟ ال ل  ضمن  صوري  صيوأغل  زويف    أريام؟ الكغف  تاتعل  صو تـررررل بغـررررن مت  و  يبم ال ع مـررررم أـررررم  طل

خوتب ت  ع مغًّت؟ الأ  ببيـررل  ع مـررم  تخطل  صوري  صيـرروأغل بعم وريتم متصم ال صزببتل بتعتبتر  ت غن  صبالصتغن ئمتسج 

 صمحتوب  طل  صبر سـلا م    شترة  صى موريتتئغت أم بوم  صزغتتتأل؟

 

  الصوفية تَْعرُض ذاتها في جمهورية السنغال

زغل صلط بغتأل أم  صمعتموتأل   أرياغل السصك باول تبر  ت  يوأغل من خ ل لعبغ ت  أسخ  صر غ ش  ل   صممسزل  صبيبغل ال ص

ـا  صرال م ال أيبيوصو مب الأم  أطل   أعُ سوى شغوخ  صوري  صيوأغل  صى    تر أئاز ُ على أئ ُ  على ممترسل  صتو غ

صشوت ـررر ال صلبتأل ال أعر ف   أرياغل  أصلغـررل أمتة طـرر ال  ص اتأتأل ال صاغُ  صو أبةا  صمب أوو   صحاغاغـررو  عـررن  صموتاب أل ال 

الأئ ُ بطصك يأم انلو  سررلول علغت مابسررلا ال ل  صخرالج علغ ُ يأوبب  من  صمحرمتأل ال صمب ر أل  تى ال   ر و  بأئازرر ُ أم مغتل 

  .صوري  صيوأغل أم طري  أرياغت  تى  صغوة صزغتسل  صو رةا اليببال أ   ط   و  صمببأ  صط  ياوة علغا ك غر من  

 

أم أ و ل ك طلا أإ   بتمم مزتويتأل  ص اتأل  صزغتسغل ال صمبت رة  صار يل   خل  أالستإ  صشوبغل تـررررب يز ُ أم ئشـرررروء  صتمر  

وتت ة  ال  أ  يحرة أ بتت  صزرررلي  صرال غل ال صيررروأغل من  سرررتل تة   أشررر تل ال صباور من  صزرررلوكغتأل  صزرررت بة ال صمظت ر  صمأ

عتموتأل  صحب ئـرررررررررل بمت أم سصك السرررت ل   ع ة ) صيرررحفا ال  س عتألا   صتوبغريـرررررررررل  صتـرررررررررم  تغح ت  أر ر أل  صمبئغل المأ

ال صتلغا يوئتألا ال  ع ة  صعبيب( ال تى تبل   ور  صاضررت غتأل بزرربغن إويلل ال ف أ بتت  صوري  صيرروأغل  صمو    صموبوعل 

 صو ت ا يبـرربال أ   صخترإل   ع مغل  صموتصرة  ضمن ئشـررر  وتصغـررُ  ص عمتء  الأشرإل  ص تسغ  أم مختلف  صمبتسبتألب الأم

 صرال غغن ال متيل صور  ُ  صور يـرررررررل صبب  صعمت غر ببالل طري  أرياغت الأم  صخترج  صى  تئ   صتيـرررررررب  صلمبتال غن من 

ب ال أم  طل  صحتصـررررررررلا أاب أسررزرر  ِ أطغترِ كتصزررلاغلا ال ركل   خو    صمزررلمغنا ال تى  أ يت   أخرب كتصمزررغحغل م   

 صوري  صيوأغل  ع ة يت  ـرررررُ م  خغتر   ت  صت تغ غل ال ص اتأغل ال صزغتسغل اليتب الل  اتسغـرررررر ت المو تا ت من  صشأ   صوإبم 

ال  تلغمما ص بـرررر ت خووة  تءأل صتختلي بأئمتإ  صوعم  ل تمتعم  أخرب الختصل  صمتأئرة مب ت بتص اتأـررررل  صبيمار إغل التغُ 

 .تئغل ـمـن  ئتمتء أل الاللء أل ال ويتأل مبئغل مزتحبئل صولم

 

ال تى  س   عت لبت  صرال بي  صمبئغل ال صمبت ر أل   ع مغل  صات مل على خغتر  أأر    أ ر ر الطغر ُ من  صاتعلغن أم  صحغـررر  

أال صعوء ُ  صى خلـرررررررف  صوتةا أإ   ئاتتح بوم  صت مـرررررررطة  صمتحمزغن أم ك غر من  صحتلأل على  صوست ل  صحبي ل ص  يتل 

مـررررمسزتأل  ع مغل ببيلل ب بف  صزغوـرررررة على صـررررورة رعمتء  صوري  صيوأغل ال عت ة   طي  سلوكغتأل   س ة  صشوبم 

لأ  صيرررررروأغرل أ   و خ عرال أ  صابو أل  الربمرت  صمحرتأظرل على  صت رتمرل بغن  أأر   ال أ برتتا من خ ل  رطل  صبظرة  رأرمرب

مت  رط  أغا  صوريالا الأ   تبتـى أم ئاخ  صوت  عـرن  صيـرور  ص  يلل ال صمولومتأل طغـرر   ع مغل  صمختلاـرل الشتشت  ت 

حتل  صى   ع ة  صحر موتصعت ت ال صتحاغف أغ ت أم  إتر  لستبر ي أال  صاضول ال صماترئل  شرأـررل الطغر ت من  صمظت ر  صمأ  صمأ

 .م   صحضتر أل  أخرب

 

المن  صم غـرر ص  تمتة  بـرتمم أ ال ر  صمر وغتأل  صيوأغل ال ـر  يب سلوت ت أم  صاضتء  صوتة ب ل من  م وريل متصم ال صزببتل 

ست ـرررررررمتر  ا م  أ مغل مر عتة  لخت ف  صو ـي أم كغاغل  زويف  صخوتي  صيوأم بغن  الموريتتئغتا  بظغـرررررررر   ال و غا ت ال 
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وغـررررررررب  و غف  أ ال أل  صبيمار إغل ال صوسررت ل  صمبئغل الصو  ا متب بغرب أ   صتحولأل  صبمتسج  ص  ئل ال صتاتالأل  صعلم على صرر

 ل تمتعغل ال صبيمار إغل أم  صمبوال تب م  ب  من  يعت   صوبيب من  صمبت ئ  صم ملا المن أبرر ت  ِال و  ئظتة  ـرررررررررررر بم 

 .(3)"و غب  صمم   صلبيمار إغل ال صز ة بتأزما الببتء معتم  مبئما ال ببانم ئموسج  تتيت   صزوي بتعتبترل  صوريف  ص

 

ل ئحو  أ   صح ومل  لشررتر كغل سرربل   1998العملغًّتا أإ  مبتخ  صبيمار إغل ال صتوب يل  صزررغتسررغل بعم وريل  صزررببتل تب عع 

ك  صى  ئشتء أالل سلوـرررل  أوبـرررى بضبي ال بظغُ الست ل   ع ة  ح   زمغل ِ صمعلخ  أعلى صلزموغتأل  صبيريلِا مب غل بطص

غنر أئرغتلر  س عـرررل  من   ت تر  صبالصل صلمبشور أل  صيحاغلا بتصت  من م   طل  صتعربـرررلا أإلـرررف ر ل  أعمتل  صزببتصم سغب  لب

ِا  صتم  ول  بش ل طغر مزبوي موترـل خغتر أل  صبظتة  لشتر كـررررم ال صتش غك أم مزتر ت عاغـرررربة ص تا أم  لك  رن ِال صرابعر

رن  صاترة كزرأل  ـرررطل  صمحول  صتم   مغـررر ة صليحتأل  صمحلغل  غل  (4)(Walfadjri) "تـرررب  صمعموعل ِالب صرابعر  صزمل  صمأ

 .2000يأبظبر  صغ تا بتعتبتر ت  عتمل أستسغل أم   يمل ر غخ  صزببتل  أسبـفا عببال ـغوفا  ب ت   ئتختبتأل 

 

ت  صشوبم أم  ـررل ئموسج   س ة الأم  صوت   صر  ـررنا  حتأا  صوـررري  صيوأغل بتصزببتل على  ضور ت   ع مم ال أئغر 

صرانم ل  أستل  ص اتأم ص ست بتء  صزببتصمب اليأوبب   ط   صبموسج بم تبل  صر أـرررررررب  صا ر  ال  إتر  صمر وم  (5) صوأ  صـرررررررط  يش ان

تغل  صتم يحتالل عبر ت  ع مغو  أال ر تل أعمتل ملء  صار ا  صمترالل صليررحتأل  صمزررتاللا ال  صتم صلمشررتري    ع مغل  صورأ

بت    و  ت  ت  صلغبر صغلا أم ـوء  صوبيب من  صتعتريا عبئ ت على  صاغُ  صيوأغل ال حبي ت ص تب     صمتتب   صحطر ص ـررط   صزغـررتي 

صن يوبة أم لل  صتو ر بغن  صزلول  صر بول ال صزلول  صبيبغل أم  صزببتلا ال صتم ربمت ي و  آخر ت مت أأرـر  را  صمو ت    ص ترالئغل 

ا من مبتتشتأل كأت تي  صماتلأل ال أعمبة العبـررتالين  صيحف ال بريب أل 2017لا إغلل ش ر ئوأمبـررر/ شرين  ص تئم  صزببتصغ

ب ت  حريف  م مبيرررررورا صليرررررحتأل  ول  وم  ببت ر سرررررن ينر  مر غرن  صمبالئغن  صتم أعاب     تة  صخلغال  صوتة صلوريال  صتعتئغلا سرررررن

   .(6) ر تسغل ص يريحتأل أالر  ت أم سغتي  م أل  لئتختبتأل 

 

زرررررتالل أم  صبو يت ال تزررررراي ال تتب  أط إ كبتر  صمزرررررمالصغن الرلأل  ص عمتء  صبيبغغنا التب ل  باـرررررررررررر   اتش  صيرررررحتأل  صمأ

ب الخـ ل عاـب من  ص من  رب  إ ي تبو أل صوأغل ببيلل بوض ت  صلمتعتالرين  بو ت صمببأ  ريل  صتوبغـر  صتم أال ـب  ت أص  

ف ئاز ت على أئ ت تبـتة  تـرة (7)  صغو غويعلى خبمل  (Tivaouane) تبتة  غاتال  عبر   ئترئ  كحتصل  ا ال صتم  أوران

ب الأـررررم ئاـررررخ (8) سـررررم صتعتئغل بتصزببتلا الأئ ت  ختص بتزلغـرررري  صضوء على  صبأوب  صتربو  ال ص اتأم صتوتصغُ  صحتج متصك 

م  ين مأيواى سن غـررررن ين سن رشـرررب صمعتلا أإلـرررف رعغـرررُ  تـرة  نغوب الن  Mourchid) عبر  أتمتر  لصوبتعغل تبتة  صمأ

TV)   ـم  صتربويل الإرياتا  صتعتئغلا العلى  ـط تصبكر سن  صتتبوـل صمعموعتا   ع مغلا السصك بببر   صتراليج صرستصل  صحتجر مب

تيررروفِ ال صتم  ب أل م مت ت  أسرررتسرررغل أم  بال   بل  لزرررتأل  أالر    صمبو ل    ر  س عغًّت ال ص ترالئغًّت ئمتسج ِ  ع ة  صمأ

  ."الصغـتطـل  أ ب و ال أخبتر الأا ت صرؤيـل  اتير على ِعـر   صط أل  صيوأغل

 

  التوتر بين اإلعالم والقادة الُصوفيين: الطـريقة المريدية نموذًجا

ِأسلمت تِا تب  م  ممت ل  ب ل أغا بغن  صب رسغن ال صبت  غن أ   خول   س ة  صى ب    صزببتل ال ئتشترل أغ تا أال بتأ ـرب 

لِ  م   لبمب كمت ياول موظـررررررررررُ  صبت  غن ال صب رسررررغن -بوريال سررررلمغل خ أ ت ص  غر من مبتإف  صوتصُ   سرررر مما ال م ِأسررررر

تصغن ال صتعتر  صمزلمغن من  صوري الطغر ُ من ستكبل  صمعتل  - صزببتصغغن باضل   و  مشتركل متر مغل  أإر ف بغن  صر  

 .ملء من  تء بخلاغتا  صيوأغل على  خت ف إرت ت الألزات  ت الأالر   ت صيحر ال ا أ ت  من بغن  
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تا المغل تو  صبشر   غٌل بوب  غل يو ب صـرررربب  صابت ل  صزببتصغل  ئعـررررط ي أصغـررررل  صى  أشوريل عاغبة ا ال صمط    صمتص م أا  

ـرررررلن  طل  أر   تريخغًّت ال بت ـررررررال  أ ر مشتيخأ أ ر مترست غلا كمت إو  ئاز ُ من  صمب رل ال صمبت ج ال صور  ـرررررف  صيوأغل  صمأ

 صمحلغل أم  صتيوف مت يرال   مأ معتموت  ُ   يمتئم اليوسـرررر  من  س تمت  ُ أم مو   ل  صتحبيتأل  صتتريخغل ال ص اتأغل أم 

ينغبنغبلأ   صتم  (layêniyya) مبتإف طـرررري  أرياغتب المن بغـرررن  صمب رل  صزببتصغل  صمورالأـرررل أم  صتيوف يعر  سكر  ص ب

غبرئبت  يمتمو ِ ئنغبتال ) يـرررل1909 -1843أرسى تـرررو عب ت سن ريبن بت  (Mourides) (ا ال صمأ بأال ببمر  صتـرررم أسز ت  صشغرخ أ مب

بتكبغا ) بأركن أ على  صحضررررور   ع مم صدخغرة بتعتبتر ت   بب أ ُ 1927-1853أمر (ا الكع ء من  ـررررررررررطل  صورتلا سررررب

بتصزببتل  ال  أ    و  متأ غـررل أال متارعل عـررن إريال من  صوري  صيوأغل  الأش ـررر  صوري  صيوأغل ِ صمحلغلِ  صتم ئشأأل

 . صمورالأـل كمت يشغ  عبب  صبت  غن  صزببتصغغن

 

بتكغا  ببت أمر بأال ببمر ريبيل أم  صزرررببتل  ال   صوتوف على  أ ال ر  صوإبغل  ص برب صممسرررزررر ت  صشرررغخ أ مب ل يم ن  صحبيل عن  صمأ

يبتئبت ببغرببت  صى أئا الختصـل مت يتولـف مب ت  بمو   ل  لستوـمتر  صارئزم ال رستصغتأل  ص بغزل  ص تئأوصغ غل  غل  أشغـر  صبت  ل أ برر

يوو  صا  صاضرررل أم الـررر  ِ أسرررخ  ص اتأغل صماتالمل أيبيوصو غل بحتلِ أم  صزرررببتل بوبمت أإلف على ئازرررـررررررررا صا  ِخت ة 

رئزرررم ال غتر  ا  ص اتأغل  لسرررتومتريلا أتصشرررغخ أ مبال بمبت  صى  تئ  المن  صوبغوم أ  يتيررربب باوة صلح ُ  صا (9)  سررر ةِ

وبر  ت بترر   ــب خب مـ يل مت  يبة أم مو   ـل ِبب  صزلوـل  لستومتريل أم كل م ت  الكـت  مولم   صبوب  صرال م كت  يأعزب رب

يبتئبتب البإم ين  غب ت بتصمعتم   صزببتصم بحز   صبت  ل أ برر بن ـررررحر  ت   صبت ل  صمبيف أ  يرب أئر  وتصغـررررُ خلاتء  صتبرري ببِ  صمأ

صراغبل عمو  ُ  صااـررررررر  بتصبظر  صى  ل  أالستإ  صوأ  صورياـررررررل من  غل توة   صرة  صتم  عم   أ بتت ال صمممبغن ال صطين  ش ان

 .كوئ ت  صمعموعل  صورتغل  صر غزغل أم  صزببتل

 

زببتصما بت برأل  صح أومتأل مبط تغتة  صبالصل  صى  لستل تة المن أ ل رأ  مبزوي  صشوور  صوإبم صبب أ ُ م وئتأل  صشو    ص

ببتكغاا أاب كت  ر غخ  صعم وريـرررررلا صغوبأوصرب سغـرررررب ر سغبربأور )مزغحم كتئوصغ م(ا تب ترر  ببت أمر بأال ببمر من شخيغل  صشغخ أ مب

زلمم  صزببتل الختصـرررررل ابسـرررررل صبب مأ أم مبيبل إأوببتا التب ر    با   غبط ل أ  يأخط مبت رة  صتاري من  صباتت  صيوأغل  صمأ

بال بمبت بحمتلب أم أعاتي  لك  صخووةا ر  أل  بطيل  صو تل  صات مل بغن  صبالصل  مأ  رعو  صاأول  صزأو  ئم ال  مـررطة  صشغخ أ مب

 صولمتئغل  صوصغبة البغن  صوري  صيرررروأغل أم  صزررررببتل ال بتأخ رؤسررررتء  صعم وريل على  سررررتووتف شررررغوخ الأ بتت  صوريال 

تكتلر  صمأ  يلا البطصك أرسررى  ملء أعر أ ت ال اتصغـرررررررربب برال وكوصغل  رصررو  من خ ص ت على  صمشررتركل أم ريترة موسررُ ِمب ريبن

ل  ل تاتل بطكرب عو ة  صشرررغخ أ مب بمبت من مباتل أم  صبتبو   صتم كتئ   (Magal de Touba) "إأوببت  صط  ي ران

صبب أ بتت  طل  صوريال  صمريبيل بوأ و  إتتل رال غل الصرروأغل من صررار من كل سرربل تمريلب اليببرل  لعتاـررررررررت   18أم 

ريبيل  ل يتوبـررررررررب أم  طل  صباول  بت ل  اتري ـرررريحا بمبيبل إأوببتب الممت يزرررترعم  لئتبتل أ  ممسرررخ  صمأ بأال ببمر صلشرررغخ أ مب

تأل  لستومتريل  صارئزغل بار ر    ر    خط ا  صزلو 1895اليربم   مط ا تبـرررل  ورـا صلبام ال  بوت   صى  صبتبـرررو  سبل 

ـرررررربلا ال تى  صلحظل صُ يارإ أ بتعا أم  صاو عب  صرال غل  صتم أرسررررررت ت  صشررررررغخ أ مبال بمبت  ئو ت ت من مبيبل إأوبت ال صتم 

تكتلر إأوببتِ بتعتبترل أ ب أ ُ  ـرررررررريبن  كل عتة صلمشررتركل أم موسررُ ِ مب مزررل م يغن ر  ر مأ ـرررررررب ت مت بغن أربول  صى خب يباريررأ

ريبيل  صى صتئول أكبـرررررر  بو  خبتر   ترصبل  صمو سُ   صيوأغل أم  صوتصُ   س مم ا الأم خضُ  طل  أ و ء  تحول  صمأ

  .(10)عبستأل  صابو أل الأت ة تت ة  صرأ 

 

خ ل  طل  صحابل  صوويلل المت يمغ  ت من  ست متر ماغـرررررربح الصتصيح المرييح ص    صورأغنا ر   رصـررررررب الست ل   ع ة صتأئغر 

ري يل ال صوري  صيوأغل بوتمل أم  صمش ب  صزغتسم  صزببتصم الأـررررررف  يبتمغ غل متو رئـررررررل من خلغال  صى آخرا المن  زُ  صمأ بن
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ر  ص غـرررررررتج  صبيبم صبب  صشبتي  صزببتصم ال و  ا بوغب   الأف م مي  سغتسم  صى  صط  يخلااا الكتئ  بتأ رب ع تل  مإـررررررران

  . ع مغل  تمغ  بتلاغـن  صبتل بمت يريبل تت   ُ

 

ال صاتــم بتوسغ  مزت ل الست ل   ع ة  1992 صيت ر بتتريخ  ص تصل من سبتمبـر/أيلـول  57/1992بوـب  صاتئو  رتـُ 

ال صتحول  صى  صبل  صرتمم ال عـررُ ال و ي   صتوب يل  صزموغل  صبيريـررل أم  صزببتلا كت  لأت ت المتوتو ت أ   تور   صزغتستأل 

م ب   ترة  ط   صبص  صاتئوئم صتزررلغي  صضرروء على عملغتأل  لسررتاوتي من تبل  ص عمتء   ع مغل  صزررتبال ص ختبترا الأ   

زتاللب ال س  كت  من  صبت ر   صبتء   صبيبغغنا الماترئل سصك بتصو تـررررررر   ل تمتعم من تبل لعبغن  ب  أم الست ل   ع ة  صمأ

أإ  بأرالر  غئتأل صحاغل  ب عم  لستا صغل تـرررررررب  صى  أئر  صط   ركتا  أصو أل  صبابيـرررررررل ال لعتر ـغل أم أالتتأل ستبال 

زببتلا السصك على ـوء  صوبيب من  ستعـرررررررب على صغتطل  صوبيب من  صباتشتأل بشأ   صمبب  صحاغام صحـرررررررريل  صتوبغر أم  ص

اوة أغا مظت ر  صتـررو ر  صات مل مـرر   صات ة الأ بتت  صوـررري  صيوأغل ممت  ولبت ئتزتءل عن موبى الأئـررر سلول  صاتئو  أم بلب ي

 ص عمتء  صبيبغو  بإئيررتف أئازرر ُب ال ل  صيررحام  صمزررتال  ت   ص ختغتر بغن  ريل   ع ة ال صموـرروعغل ال صحاغال  صتم 

 ملغ ت أخ تغتأل  صم بلا أال  صتو أـرررراتأل  ل تمتعغل  صتم  حتأا  صمر وغتأل  صبيبغل على عبة  صمزتل ب ت؟ ال ل يزتوغ   روأ 

على  صيحتأل  لئحبتء أمتم ت؟       تبل على  طل  أسئلل من شأئ ت  زلغي  صضوء على  اغـال   صتاتصغـب الالإأ أ ت أ  يارـت

 . صوغف   ع مم  صوتبر صلحبال  أم  م وريل  صزببتل كبموسج

 

عملغًّتا أسرررر م   أ ببة  صتحريريل ص ل  تصل  ع مغل أم رأ  مبزرررروي  صتو ر م   صمتحمزررررغن من أ بتت  صوري  صيرررروأغلا 

ريبين مب ُا طغر سصك  توب  ال تبتين  لخت أتأل  صومغال بغن كل  تصل عـررررن  أخربا العلى س أل  صمبو ل  ئار أل  ال حبيب    صمأ

ا صغتزتءل ـمب ت عـرررررررن 1996سبتمبر/أيلول  19صحغال ِسغب كو غبيت ِ بماتصل  أتتت غل الت و ت ر غـرررررررخ  صتحريرا أم 

ريبيل أم إوبت  طـررر ي   أستل  صاتئوئم  صط  يبأ   صخلغال  صوتة مبرسـرررل عأمومغل ِعلمتئغلِ بحعل أئ ت ل  35صلوريال  صمأ

ت  س    تبتس  ال صوتب   صبيبم صمبيبل إوبتا ال  ط  أخط  صيحام على عت اا مزمالصغل أتـري  صموـوت صلبات  موغب    صتزتؤل عم 

(ب المن  صعبير سكرل أ   صوو ت   صبت مل عن 11تل)كتئ  مبيبل إوبت خترج    رة مزـررمالصغل  صبالصل ال صتاوغ      ر  صلزبب

رب بي  صمر وم تـرررررررب ل  عبة  ئيررغتت كأت تي  لأتتت غتأل أال  صماتلأل أال محرر   صتاترير   س عغل صزررلول  صخلغال  صوتة أال  صمأ

م يومل م  ا تتة  ـررررملء بحـررررري مبـرررر ل صحا1999 عب مزوط ت  يعتبغًّت صبب  صمتويبغن من  أ بتتا أام أطزوخ/آي 

رب بني  صبئغو ِ  غل (Le Matin) "صحغال ِصومت ت  بتخ   تصغًّت( بزب  ماتل عبوئا بـرررـرررِ صمأ ا )ال و سغتسم سببتصم المأ

صُ ي تفن  ملء بتص عوة على  صموبم بل  ئ ُ  ختواو  شاغاا ال  خطالل ر غبل ماتبل  لعتط رب ال بتا  ظ ر  شتشـررررل  صتضتمن 

حتشُا السصك على   خل  صعزُ  صيحاما أخوأ ت م حتمل صُ  تعرأ سوب صحغال ال  بة على  ع    ضتمب ت  صمأ ن  لئتاتة  صمأ

بتكاتأل (12)ـرروء  سررتبر ي مأحرر ت صمت  ـرررررررررب  ح  عبو   ِأم أ  بلب ئحن  اًّت؟ِ ب الأم أ غت  ك غـرررررررررةا  زرر ُ  صمأ

صلمضررتيال الكت  سصك  -ت يع  أ  ياتلكم-ال صم   مل بغن  صوري  صيرروأغل س   ت أم  ور   صيررحتأل  صمتيرروأل أال  ص عغبل 

   . صزتبف سكر ت (Walfadjri) م  صحغال الصاعر 2009تـب  بو أم سبتمبر/أيلول 

 

ريبيلا من  ال  أ  ئاول      صزببتل بتركغبتا   ئبغلا ال صبيبغل ال صمط بغلا يوتبر مبط  ل ئزتوغ  أ  ئتـررررررر لُ عن   ع ة ال صمأ

ت ر  ب   أم معتل  صت وب يل أم  أرياغتا المن  صوبغوم أم سغتتتأل سغـرررتسغل ك طل أ   تم ـرررن  صوري  صمريبيل من عاـرررو  ئموس  

عر  س   ت ال ابيُ مت  رط أ مر وغت  ت أم مشت ب ا أال سمتعا من  أ ب و ال صمتتبوتأل ال لاتأل  صطكـررررر  صبيبمب أم  صحتصل 

ريبيل يوتمـررب   ع ة  صمتيوف على عبيـرررين أستسغغنا أالص مت   عم غل  صط أل  صى أبوب  ب مم نا الئتئغ مت   صزوم  صى  صمأ



 7 

ريبيل بشرررتى أشررر تصا من تبو أل أضرررت غل المن   حوغُ  صمبتأزرررل ال صتالغل من  صتو ر م    ع مغغنا الب ط   صمبوف أإع ة  صمأ

تيبوفِ كمت سكرئت ستبا ت   .مو ت   ص ترالئغلا يز ُ من  تئبا أم  صتوبغر عن مغ   ِ ع ة مأ

 

ـررررل صمبتبر المن  صم ُ  ريبيل المت  س  كتئ   وبغـررررر   عن  ت ل متس  أ ُ أسبتي   ور  صابو أل  صتلغا يوئغل  صتم أئشأ ت أ بتت  صمأ

 و خ أصررررب ء  صوريال ال بشررررر  وتصغم ت أة أ   صزررررغتي  صبيمار إم  صماتوح يار  ال و     ع مغًّت مو ري ت أة أئا  وبغر عن 

  ع مم متزترت؟  صظـو  ر  صمبئغل  صبتشئل أم  ل  وور

 

ريبيل من ر تل أعمتل الأبتئغن سررررببتصغغن عن  تصل  ع مغل  بيبة ص ت   وبانر  ت رة  صابو أل   ع مغل  صتم أئشررررأ ت أ بتت  صمأ

ال س عل  (LAMP FALL FM) "خو ت  صيوأم  صو ـيا أبت ـتأـرررررررل  صى   س عتأل  صمحلغلا م ل  ِلم  أتل  ف  ة

بب  بأال ببمر مب ما الطغر متا أإ   بتصك عب    آخر من  (UCAB FM) ت تمول  صشررررغخ أ ر ببتكن ور  مر تمأ ينر مب غرن  صتتبول صمر وغل سررررن

ريبيل  صمحتوب ال صمل غلا المن بغب ت   : صاضت غتأل مأ

 تبتة إأوببت (Touba TV):  ا من إرف  صزغب 2010يبتيـرررررر/كتئو   ص تئم  29التب  رب  إـررررر ت ت يوة  صعمولا

ببتكم يأو أت  صتببأ   ا ال زتخبة  صلبل W4-12.437 14 GHzرستص ت عبر  صامر  صيبتعم   أريام على  صتر   مر

صرانغل أستس ت أم بر مع ت  صمتبوعل بت ـتأل  صى  صلبل  صارئزغل  . صوأ

  تبتة لبمر  أبتلر (Lamp Fall TV):  ا صتأبل   ئو ت ت 2011أكتوبر/ شرين  أالل  28التب  ُ  إ ت ت يوة  صعمولا

ا الكتئ   ئو تت ت  ح   شررر ف مبتشررر من 727ِ على  صتر   53صررمل   كتر على  صامر  صيرربتعم ِكتئتل من  صوت

م ) وأم أم يبتير/كتئو   ص تئم  ببتكن ختبتر  مر ين سرررغب   صمأ غرن ريبيبل سرررن (ا اليبير ت ر ل  أعمتلا 2018 صخلغال  صوتة صلمأ

 . صزغب علم  أغأو ر 

 ريبيل ال م  تبول صح ي  2014أبريل/ئغزت   20التب ببأأل  صابتة  صبل أم  :(Al Mouridiyyah TV) تبتة  صمأ

ا ال ضرررُ 1976 صترتغلا ال و أم  أسرررتل مبظمل إ بغل أسرررزررر ت بوم إ ي  تمول   كترا أم يبتير/كتئو   ص تئم 

  .    بضول آلف من  أعضتء  صبتشوغن أم  مغ  أئحتء  صزببتل
 

ريبيل على  خت ف أصو ئ ت ال وب  أسمت  ت  أئـرررر  صبتصي أم شـررربان  أ بتت  صى  و ـرررر ال وتصغـرررُ  صاب كت  صظ ور  صاضت غتأل  صمأ

ال م ) صمر بي(ا كمت ع ز   صتاترير  صتلغا يوئغل ال صتيريحتأل   ع مغل ال صبر مج  صتربويل مغـررـررل  تـرة إأوبت  ولُ  صر   صمأ

ريـب  أصغل تـت ُ على  صتـر بي  أخـو    .العلى  صت تأـل ال صتضتمن  ل تمتعم ال صزغتسم  صى رسُ موتصـُ معتم  مأ

 

  تقاطـع السلطة الرابعـة والقـوى الصوفية

ت كلمت أموـررن  صب رل أم  أ ال ر   ع مغـررل   س  كتئ   صار  ة  تصلـررل أم طري  أرياغت أإ   صتبتين ال صتاتبل يباى ال ر    أيض 

تري  عبة مط    من بغب ت مت  صلمب رل  صيوأغل بعم وريـررل مـررتصم  صمعتالرةا ال ـررو بلـرربٌ  حب  تال  معتموت ا  صمزلمل بغـررن مب

سلام المت  و سبم  صى  تئ   صوـرررررررري  صيوأغـرررررررلا  غل يتبرل  صمتصغو  بتصشرأتء أال آل  صبغ ا أض   عن أصحتي   و 

ا الطغر ت من  صح و ـر  صولمغل  صتم  صبر ـل ال صماتة  صظت ر ال صبتإـن الختصـل أم  و ـر كتمب تو الأئرغأورر  صزت ل أال طتالر

ر الرال يت  صشتسصغل ال صتعتئغل ال صات ريلا اليبببم أ  ئشغر  بت  صى أ   صيوأغلب صوب   ـرررررن ت ن حب  زرب   صغ ت أعب   ال أـررررررة من  صمب

تابةا صغخ أم  طل  صربوت  أ ال ر    تسمل أم  تريخ ب    صزو    )متصم  تصغًّت( ممت كت  صا بتصي  أئر أم  باتء  طالة   س ة مأ

ريبال  أحزرر  بل أم موظُ أئحتء  أرياغت  بوي  صيررحر ء  تى  صغوةب المن  أ ال ر  ل تمتعغل  صو ـررحل  صتم  ـررول  ب ت مأ

الأ بتت شرررغوخ الرعمتء  صوري  صيررروأغل  أمغن  يرررل موتبرة من  صمبتبر   ع مغل ) صمر م ال صمزرررموت ال  ص ترالئم( أم 

  .صحو     صابلغل ال  ئبغل  صم يال على  ب الصف شغوخ  صيوأغلمزوى ي بف  صى بل  صموترف   س مغل ال ختر ي  

 

ـرصـلا ل  أوو   بتصبزبل صمختلف  صتغتر أل ال صمط      س مغل صمختإبل  ش  ل  حرير  صاضتء  صزموم  صبير  أم متصم أ

   طل  صحريل  صختـرررول  صارب ال أريتف  صى  تئ   صمب  على مو تأل ِ ف  ةِا المن خ ل  أتمتر  صيررربتعغلا الصاب م  ب
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صلاتئو  من  ختر ي بوم  صعمتعتأل صحو     صمط    صمتص م  صزررررت ب كمت  سررررت بأ   صمعتموتأل س أل  صمر وغل  صيرررروأغلا 

وتل بغتيت  ال عزررب سصك أم  وطل  ع ة  صمط     صشررغوغل   خل  أالسررتإ  صشرروبغـررررررررل  غل أم ن صلشررغخ سرروغب محمـرررررررربال شررأ

شتء أالل تبتة محلغ13 غبرة) شغول بعم وريل متصم (  ئ شر موترف أ ل  صبغ  ال رسغخ  أسخ  صوابيل صبب  ص ل   بف  صى ئ

ب الم   صتوس   صط  عرأتا الست ل (14)ال س عت ت  صلتت   ُ  طـرررررر تأ مت ل ا ت (Zahra TV) "ال م تبتة ِ ص  ر ء  م أم

زتالل بمت أغ ت بوم  32  ع ة بش ـرررررررل عتة أم  أعو ة  أخغرةا ال ر اتت عب   صاضت غتأل  صى أك ر من  تبتة  لغا يوئغل مأ

 صابو أل طغـررر  صتعتريـررلا  ستأئـرررأل  صابو أل  صمط بغل ال صزلاغل بتصازـرري  أكبر من  صوغف   ع مم  صمتتحا أبعب على سبغل 

بالل الطغر ت ك غر من السرررت ل   ع ة  صتم  بل على  لر بتإ بتصب عمغن  صمتصغغن أم  ص (SUNA TV)  صطكر تبتة  صزررربل

 .  س مغل  صببغل

 

ـلول  11أم أعاتي أ ب و  ر   رؤيتا 2001سبتمبر/أي ب   عتل  أريام يبعو صلوو ة  صى   س ة  صشوبم  صيوأم مبران ـو  ا  ا

السرراوإ  2011بضرررالرة  صوتوف أم ال ا  صتشررب    سرر مما التب بلي  ط   ل عتلأ أشررـرررررررربل بوب  ئ غتر  صبالصل  صمتصغل سرربل 

أم  مب تو بشمتل متصم  غل  عتبرأل  صوري  صيوأغل أ   صموت ـرررب ال صمب رل  صزوو يـرررل كتئ  بم تبل  ممسزت  ت الختصـرررل

 صطر ت  صمزمالصل عن  صتراليج   ع مم صبمتسج ِ لئحر ف  صا ـررر  ال صبيبمِ  ـررطل العن تغتة  صعمتعتأل   س مغل  صمتشب ة 

  .أم  تريخ مبوال  صزت ل   أريام ل ا ت ب ل مت تتم  با من  ختوتف ال اتغل ممت يوتبر ستبال

 

بتصبزبل صلمتصغغنا كت  برالر  ركـررل أئيتر  صبيـررن  صيوأغل  تأ    صلمو   ل  صرال غل ال صتربويل ال ص اتأغل م  خريعم  صموت ب 

 ة  صزرررلاغل ) صو تبغل( ِئظر   ل تو ء مبت ج  لك  صموت ب على ك ة يمخ بتصحركتأل ال صوري  صيررروأغل  صتم  م عمت    سررر

أم  طل  أئبتء سررغ تشررف  صمتصغو  أ  ئ ئغـررررررررن سرربل من  شررتشررل  صرتتبل على  صبشررتإ  صمتشررب  صلحركتأل  (15)أم  أرياغتِ

 . صع ت يل تـب   ال  بت غئل  أرـغل ال صبغئل  صواـبيل  صحتـبل صلاغتصف  صتم   تت    صمبواـل بأسر ت ل ا ت

 

ل تو ء مشتيخ  ص ال يت ال صوري  صيوأغل ال وويو ت ئر  ا مرة أخرب  صى أم  ل محتاللأل المزتت  بيبة تتم  ب ت  صبالصل 

 ركـرررل أئيتر  صبيـرررن  صيوأغل ِ صمتمر ةِا ال م صغز   ركل أئيتر  صبين  صع ت يلا بتعتبتر ت من أبرر  صوري  صيوأغل 

 صشرتغل ال صوسوى من متصم  أم متصم الأك ر ت تبول  أم بلب   طري  أرياغت ال بوي  صيحر ء الأالسو ت صغت ت   خل  أالستإ

ةا  صط  يتمت  بباوس رال م ال عتر  متمغ  سمي صا باغت ة آخـر  صوـري  غربرب باضل ئشـتإ ممسز تا  صشريف  صشغخ مـب ئم  ب

 صيرررروأغل  صبتشررررئل أم متصم الِأك ر ت شرررروبغل ال ئترة صلعبل على  ب سررررو ءا كمت  أوبب  ال  بة من  صركت    صر غزررررغل صلتحول 

ت  ل تمتعم أ م متصم )بب(  غل يأبظـررررر  صغ ت كمببـررررر أستسم صتص ح  ل تمتعم ال لئتات  أل  صمو  ل صلبالصلا الص ب ت أيض 

ـرررر ئاز ت صتـررر و  ببي    س مغًّت ر غزغًّت أم  صمبوالِ ب الكمت  و مورالفا (16) او  مت يأزمى بـرررِ صزأب ل   ص  غلِ ال حضان

 " توس  أم متصم صول  صزبب   ع مـررررررم  صط   ضول  بـررررررا تبـررررررتة ِشريا أإ   ركل أئيتر  صبيـررررررن صُ   ن صتبتشـررررررر ال

(Cherifla TV) كُ من  15ا ال م تبتة  لغا يوئغل م غرة ص  تمتة ال أبل من مبيبل كوري لو أم الليل كت م على بوب

ت  صزلاغل  صمتشب ة  صوتصمل )بتمتكو(ا ال م  صمملوكـررل صممسخ إريال أئيتر  صبين  صيوأغل ال م ل   ف عن الصف أ ـرربت

   .بخو رج  صوير  صعب 

 

تصغـررررررل  ئاتت  ت   ع مم أمتة  صمب رل  صيوأغل  صمحلغل ب وئا يببرج أم  إـررررررتر سب ئبر أل  أمن  رأل  صزلوتأل  صمب التب بر 

تصغغن أئاز ُ السصك ِعلى ـوء طـرررررر ال مـررررررئتأل  ص ابو أل  ص اتأم ال شبتت  ل تغت تأل  صرال غل ال صاومغل  صمتـرررررر  يبة صبب  صمب

 صتلغا يوئغل  أ ببغل صب  ئتا ال و مت يو   علغبت ئحن  صمتصغغن  صبر بل على  ب ر بت أم  ل تات  بم تئتبت ـررررررمن  ـررررررررررررط  
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شوبغل كتئ  (17) صاضتءِ ب الأم  ط   صتيريي  ظ ر إبغول  لـور ي أم  أمن  ص اتأم صبب  صمتصغغنا الكو   أالستإ  ص

أ ببغل  صمختلال  ال  أ   زرررررر ُ  صبخبل أم ئشررررررر  ص اتأتأل  صمحلغل الال بة  صبالصل أم  وغش عتصل على مبتعتأل  صاضررررررت غتأل  

 صواغبة ال أخ ي ال صاغُ ال صمو رين الطغر ت من  أ ال ر  صتم يم ن أ  يبشرررررر ب ت  صوغف   ع مم أم  م وريل متصم  س  مت 

أل  غبة بتصتابغتأل  صوتصغل ال صتوور  ص بغر أم أ زرررن  صات مو  علغا  سرررتومتص ت ال سرررتب ص تا الكتئو  على  ر يل ال سرررول المور

يوأغل أم  م وريل  ـر  ص زببتصم أإ   ص ال يت  صتالغبيل ال صحو  يبتعغلب الي  ا أئا بخ ف  صبموسج  ص   بوصو غت  أتمتر  ص

 صبير   متصم صـرررررُ  تأتلـرررررُ بوـرررررب م   صوارة أم معتل  صاضت غتأل ال صبمتسج   ع مغل  صمتت ل بتصرطـرررررُ من  حرير  صمعتل

  .2014ال صزموم مبط  صوتة 

 

ا صـررـررورة صر ل ستغبم ير ب  ِ بر  عبتباِأ 2018على ئوـررـررتي ال س  عرـ  الست ل   ع ة  صمحلغلا أم يوئغو/  ير   

 صبغضتء ال و يعلخ على  غئل تـررـرررأيـررتءا ئـررُ يض  يبيـررا على صبرل اليوري برأسا  إر تل تبل أ  يبمم عغبغاا  غل 

ت  (Sankoré)  أئبتء  صيورة أم بت ل مزعـرررررررب ستئ ور  صتاو  الكتلأل  بمبيبل  مب تو س أل  صـررررررر  ئل الئ ئغن ماتم 

تا الكت   ط   صزرررتغبـرررررررررم أم صحظـرررررررررل  عل ال سرررتزررر ة ال و أم  ضرررـررررررررررة  متة مزرررعب  باريبغر  مبترك ت الالصغًّت صرررتصح 

(Djigareyber)  ال متة مزعب ستئ ور  الئظغر مت بمزعب  صبت غبب (Badjindé)ـررررررُ  صاـررررررت ريو  )إريال ا ال 

ا الكت  (18) صمحغوغن بتصـررر   ر  صـرررط  صـرررُ ي ن سـررروب ر غـرررخ  م وريل متصم  بر  غُ ب بر كغتت  صمرشـررري صخ أـرررل ئازا(

ال ب سرربحت ن ُ اليتلو   صتمت ُ ال أ عغل  صتم أالرئ ت  رأ ن  ملء  صشررغوخ  صظت رال  أم  صيررورة  صتم  ئتشرررأل بشرر ل ال سرر  يأببالا

شغوخ   صممسزو   غل يزو   لعتات  صبب مشتيخ المريب   مب تو بابرة شغخ  صوريال  غًّت كت  أال مغت ت على أ  يباط  يت ُ  ص

اليبغل اليشا  صمن يتوسل باا ال ُ أم سصك  صمزوى يوتمبال  على   الة أالر    صوريال ال أسكـررررررتر كمت علم ُ  يت ت  أالصغتء 

 . (19)تة  أعلـى أإ   أمل باـورل أمتة طرمت ا ال زت ل متوتو ت صزتباو ا أمت  س  أأصربنخب  ص   ر عمتمل  صماـ

 

 اإلذاعات الريفية تمتص حدة التوترات المذهبية

يباى  رح مبيبل  مب تو شررت ب   على  عتالر  صمشررت بتأل  صا ريل بغن  صزررلاغل ال صيرروأغل  صى  صمو   تأل  صمزررلحلا الأم     

 غتر أل  صا ر   س مم أم  أرياغت بشاغ تا  صبالم ال صوالما  صظت ر  ال صبتإبما عن مآلأل  -كمت  رأل-س  ا   شف  أ ب و 

 صتيوف  صوأرتم الئمتسج  صزلاغـررل  صع ت يل ال و مت  بب ب أم صعوء  أخغرة  صى  تك  رمتأل مشتيخ  صيوأغل ال ص عوة على 

و  أئريـررررررلا كمت  بتتل  الكتلأل  أئبتء  أـر ل ال  زغـررررررر بتي  تم  سغب  يحغى  ص ت ن بتصع ء  صعبوبم من مبيبل  مب ت

تنغانغنب ال ُ أم صحظل  ئ غتر الأسى على خلاغل  بة أـر ل ِ أالصغتء  صيتصحغنِ الم  ر أل  صمبوال  صتم يبل   ب ر مشت ـرررررب  صتمر

 .علغ ت  لئتمتء صلوريال  صات ريل

 

 صر  يو  صتم سبف  س ت  ت من تبل  ركل أئيتر  ـمن  ط   صزغتي  صمتشتبك عابيًّت ال صمتأرة  ئبغًّت التبلغًّتا ركـررررررر أل محوتأل

 صبين  صع ت يل  صموسومل بت ر تي على  صبر مج  صحو ريل ب بف  متيتص  ـرربة  صتو ر  صمعتموم ال صوت ام العلى  راليـررج 

ـل ِ أمن  ص اتأمِ  صتم   تم  عـُ رعمتء  صوري  صيوأغل  صمو صغن صح ومل بتمتكو  صمركـ يل  غل ال ـب   ـت  مـاترب صورأ

ي  صمحتوب من متبرررتالل  مغ   صائرررتأل ال صوبارررتأل  مغ  أل  غويرررل الياران أ   ص  ة  صمباول عبر   ع ة  صمزررررررموت يتغي مأ

 ل تمتعغلب أم  طل  أئبتءا طبأل   س عتأل  صمحلغل س أل  صتر   أل  صايرررررغرة ال صمتوسرررررول بم تبل مشرررررتري  ر  بة صمو   ل 

ال س عـررل  (Radio Bouctou) ـرر  ـعغع تا السصك على طر ر  س عـررل بوكرتو مـرر أل  صتـررأ غج  صوـرررتم  صتم ل يباو

تأغررل  Radio Unité)  صى  ررتئرر   سرررررر ررتة  س عـرررررررررررررل  صو رربة  صحمويررل  صتعررتئغررل  ف  ة (Radio Lafia)  صوررب

Hamahouya Tidjaniya Fm)  ال  صزت لا الكل  طل  صوست ل  صماربـرررررررل من  ص  اليل  صحمويل بحـرررررررتـرة أئغورأ
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ط من تـررررررت ة  صرأ  )رعمتء  صوريال  صتعتئغل  صحمويلا ال صو  تء ال صزغتسغغنبب(ا كل مب ُ أم   إتر  صط   صمزموعل  تخـرررررر

تا  صوتب   صريام  .يبشي أغـاا السغلل صلتأئغر أم  صمزتموغن  صطين يبل  علغ ُ عموم 

 

م  ل   تــرررررة أئغورال  صزت ل أ ب أ ُ مو إن  لصتاتء بغن أ بتت  صيوأغل أم كلاح من موريتتئغت المتصم السصك ئظـررررر    رئ ت 

ل ئاول   صحضررتر   صمر بي ببشررأة  ص  اليل  صحمويل  صمتارعل عن  صوريال  صتعتئغلا البزررب   بر أغت ت  صزررغتسررغل  غل  شرر ان

طر برر  صشغخ صلت تي  صرال م ال  ئبم بغن عبـررررررتص توتيشل   خل معـررررررتص ت مأ ر معتم   صبغضت  ) صوري( ال صابت ل  ص ئعغل  صمأ

ت أما أ تئ  بأولريـل  ـتئنغًّت عبـربغًّت أم  ئعغل متل ِ  تمو ت  لئتمتء صتلك  أعـر ي معتمولا كت  ال صـبل بنغضب   .(20) رب

 

ال  صزت ل  ضور ت  صيوأم ال صزغتسم أم  صمبوال السصك م    ور  صبالصل  صحبي لا ع رأل مبيبل أئرغأورأ  صمتصغل  بريعغًّت من  أ

تلأ ِا أم ئو كشرروإ  تبل أ   ظ ر أم  صوت   صحتـررر أصررـررررررررب ء شرررعغل خلغال  صوريالا  صشررغخ محمـرررررررربأال الصب  صشررغخ  مب

 ولوت ـرررررا  صزغتسغل أال )موريتتئغت( تبل بتمتكو )متصم(  غل  تأوي الست ل   ع ة أم  صبالصتغن على ئحو مزتمر صلتورف على 

ا الخغتر  ا أئبتء   تب ة  صموترل  صزررررغتسررررغل   خل كل بلب على  بة أال موترـررررتا من عبم ت صات ة   ئحغتر  ا  عتل  صح ومتألن

 .(21) الل  صمبوال

 

 خت مل

 صبـررمتسجن مـررن  صيحغي أ  ِ  ع ة  صمأتيوفِ يم با أ  يلو  معموعل من  أ ال ر  صتربويل ال صرال غل السصك على ــرروء 

ال صتعترين   ع مغل  صتم يزرررتاغ ت  ط   صتارير من كل من  م وريل  صزرررببتل المتصم ال صى  ب مت من موريتتئغت  غل   ع   

 صوـررري  صيوأغل   خل  طل  صمبوال  صى  لست متر أم الرتـررل   ع ة ال ابغت ا  صحبي ل بأبغل  صتأئغـررر أم ال  تأل ئظـررر صب تت 

  .معموعتأل  صزغتسغل ال صبيبغل  أخرب  صتم  مرت ت مبط عاـو  صار ر ال أأـر   ال ص

 

من  صيو ا بتصبزبل صلب رسغن  صحيول على مولومتأل  ول ميت ر  مويل  صابو أل  صتلغا يوئغل  صتتبول صلوري  صيوأغل أال 

 صمحمولا ال  شر تر   ير   أل  صمتصغل ص ن شرتشرتأل  صابو أل  متلع عـرررررررت ة بتصورال    ع ئغل  صات مل من شرركتأل  ص ت ف 

ال  ع  ا الخيررومتأل   ع ئتأل عبر  صبـررررررررريب  صيررو م اليأوتاب أ   صبوم مب ت يركـرررررررر  على  برعتأل أئيررتر  صوريف 

ررورت  (Malivision)  صيوأغل الأ بتع ت أغمت يتمغـرر   صبوم   خر بتصورال   صتعتريل شأ  شركـررل متصم أغ يول  صتم  ـأ

تعغل ماتبل  لشرررتر كتأل  صشررر ريل  صتم يط   ريو ت  صى شرررغخ  ركل أئيرررتر  صبين أم  م وريل متصم بتتتأل  أتمتر  صيرررب

ت أم  مويل ِ  ع ة  صمأتيوفِ  شغوخ  صوريِ  لو   الر   م مًّ يوأغلا أمت  صحاغال  صتم ل مر ء أغ ت أ م أ  ِصبت يف   ص

 . (22)السب  صاعوة بغن  ئاتتا ال ير    ا

 

ـب   عـن  صبظريتأل  ـبة على ع تل الست ل   ع ة بتصوملغل  صبيمار إغل ال صبيبتمغتأل  صبيبغل  ل تمتعغلا أإ  أخغر  ا البوغ  صممكان

ين  أرياغت الصأبتأل شررررررووب ت الأعرر ت ت ال بأف  ُن طرر ل على  صمبب  صمبظور   بيب   صتو ر  أأمب تيرررررروفِ ل يشرررررر ان ِ  ع ة  صمأ

أصل  صت تأم أم   ر ء تـرررررررب  ورح بتصبزبل صلمبتبر   ع مغل  ش تلأل  صمط     صاا غل  صى  صمبوالا البتصبر ل  أالصى أإ  مز

تل على  صمبب  صبوغب ئزرررررربغًّت  غل  بببم  صبظُ ال صاو ئغن  صمومول ب ت أم موظُ بلب    صمبوال على تو عب  اـررررررررررررر   مران مأ

 صمبئم على تبة  صمزرررتال ةا   ئيرررتف   ع مم ال و خ  صحت ل  صى  زرررويف خوتبتأل  أعر ي ال صابت ل  أصرررلغل ال صمعتم  

ت ال عو أل  صب ضل ال   غتء  ص اتأم  صتم  رالج ص ت  صياوة من أببتء  صشووي   أرياغل   .ال و مت يتبتس  أيض 
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 بت ل م تُ بتصشأ    أريام -عبيد إميجن*

 

 مراجع 
 
 ب80(ا ص 2008 بن ععغبلا  يات   ص مُ أم شرح  صح ُا ) صم تبل  صتوأغاغلا  صات رةا  (1)

ر بوو   صطين ش  لو   صبالصل  صمر بوغل مت بغن  (2) رب ببير ميبر ت  و  صمأ رب ببير ) 1147-1056صبمر رب ببير )Maraboutصلمغ   الص ن الصف أمر ( أ و ميولي يأولف Lemrabout( أال صبمر
ت ل مبا  ل تر ة ال صح مل ال صورت أال أ  ي و  مولانم  صلارآ   ص ريُ العلوماا السغ  ا  صاترئ  ستومتصبت ص ط   صتوبغر إغلل  صماتلا  أم مبوال  صبري   أريام على  صشغخ  صط  يمم 

ينر  صتم سغعر   بتالص ت أم  صماتل أيضت كلا  صل عمتء  صيوأغل أم  أرياغتب  غرن  ال اتبل ت بتصلبل  صوصاغل كلمل  صزن

 https://goo.gl/J1iwcf(   2018أطزوخ/آي  20ا ) تريخ  صبخول  2016ئغو/  ير   يو 23 تصل  صتحول  صبيمار إم أم  أرياغت  رؤب  اويمغلا موت  تر ء أل  أرياغلا  (3)
(4) - Moustapha Sow, Médias et pouvoirs politiques au Sénégal: étude de la transition d’une presse d’État vers un pluralisme médiatique, 

Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication, (Université de Lorraine, école doctorale Fernand-Braudel, 

2016), p. 89. 
 

 اتأل  صوصاغل على ئاتأتأل  صمعموعتأل  صورتغل بتصمئل من  صز ت   صزببتصغغنا ال  غمن  ص 80 صوصاغل  م ص عل مبتشرة ببري  أرياغت مبزوبل صورتغل  صوصوفا اليتب الص ت  و صـم   عل صل (5)

  صزببتصغل  أخرب كتصاولئغل ال صزوئب غل ال صزغريربب صخب
م مبيورا أم كلمل مو  ل  صى أ بتت  صوريال  صتعتئغل   ئا ل  و ب الليل (6) ببت ر سن ينر  مر غرن ت ر تسغل  ل الالر ء ت  ص تئغلا ال عتأ  تتل  صخلغال  صوتة صلوريال  صتعتئغلا  سن بنر سصك  عم 

 صلر غخ  صزببتصما متكم صتلا ال أكغب   على  تمغل أورلب 

Voir le site rewmi, “Deuxième mandat de Macky”: Serigne Mbaye Sy corrige, publié Le 29 novembre, 2017, vu le 26 aout 

2018:  

ser_n_232435.html-raquo-macky-de-mandat-deuxieme-http://www.seneweb.com/news/Societe/laquo  

 Lg06Uvv_EI9aTz2by6L4https://www.youtube.com/channel/UCQzتبتة  غاتال   على  صغو غوي  ط   و ر بي  (7)
بت بن شمخ  صبين سما عت  مت بغن ) (8) (ب  بال أم  غت ا مت بغن موريتتئغت ال صزببتل الصبيا  آصغف مورالأل أم 1922 -1855 و  صشغخ  صزوغب ا  صحتج متصك بن ع مت  بن  مر

صاغل   صتيوف ال صا ر  صبيبم بيال عتملا من بغب ت  ِ أ تة  صمب ر  صعتئمِ الأغا سال  عن  صوريال  صيوأغل  صتعتئغلا الصا  صوبيب من  صبال الين  صشوريل بتصلبل  صوربغل  صايحى البتصوأ

 كطصكا اليوب أ ـب أ ُ ئو بي عيرل  غل  شتأ ر أم  صزببتل الأم باغل  الل  أرياغت  صزو  ء على ال ا  صتومغُب
ريبيل يوب أ ب أكبر  صمب أوغن عن ئاتأتأل  ص ئو ل ِ  ط    صبت  ل أ ريتئت بغبت أم كتتب ت - 9 (9) ِ أـم بب يل  غت ا  صحركغل Négritudeِ كتر ال أال مر  صيوأغلِ  صى أ  ممسخ  صمأ

 ال صولمغلا  ئظر 

Piga Adriana, Dakar et les ordres soufis. Processus socio-culturels et développement urbain au Sénégal contemporain, 
(L'Harmattan, Paris, 2002), p. 224 

ـل أم  مغ  أئحتء  صزببتلا كمت سبف صبريما  صزغتسم ال صر غخ  30خيص  صر غخ  صزببتصم  صحتصـما متكم صتلا يوة  (10) من ئوأمبر/ شرين  ص تئم من كل سبل عولل مأوو 

أم مزوى ص ستات ة من  صحعُ  صبتخ  صلوت ال  2012ال 2007 صمريبيل خ ل  صحملتغن  لئتختبغتغن صزبتم  صزببتصم  صزتبفا عبب ِ ال  ا أ  أتتة  صى  تئ   صخلغال  صوتة صلوريال 
  صمريبيل مزتب ًّ أم سصك  ئتمتءل ص ت  غل يوتبر أالل ر غخ مريب  يتوصى سبة  صح ُب

(11) – Voir: “Un pur juridisme aurait voulu que la liste présentée à Touba soit déclarée irrecevable”, xalimasn, 20 mai 2014, vu le 20 Aout 

2018: 
-loum-ndiaga-par-irrecevable-declaree-soit-touba-a-presentee-liste-la-que-voulu-aurait-juridisme-pur-http://xalimasn.com/un

quebec-duniverstite-professeur 

(12) Voir: Ndiaga Loum et Ibrahima Sarr, “Les médias et la confrérie mouride au Sénégal”, Revue Internationale de la Francophone, vu le 

lyon3.fr/rif/index.php?id=374-https://revues.univAout 2018: 11 

 

  صتبشغر  صشغوم أم متصم  من  صط  يمول سوغب محمـبال شوتل يبتيت  غبرة؟ (13)
Voir: “Mali: Promotion du Chiisme au Mali: Qui finance Seid Chouala Bayaya Haïdara”, 28 juin 2016, vu le 30 Aout 2018: 

/haidara-bayaya-chouala-seid-finance-qui-mali-au-chiisme-du-promotion-https://maliactu.net/mali 

(14) “La Radio et la Télévision Zahara de Chouala Bayaya fermées ”, niarela, vu le 30 Aout 2018: 
fermees-bayaya-chouala-de-zahara-television-la-et-radio-la-https://niarela.net/religion/mali  

ا ) تريخ 2017ئوأمبر/ شرين  ص تئم  24  ير ئم أم مبوال  صزت ل الطري  أرياغتِا مرك   صع يرة صلبر ستألا - صولو ا  صحزغن  صشغخا ِصر ت   ر   أل  صزوو   ئظر   (15)

 ( 2018طزوخ/آي أ 26 صبخول  
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/11/20151119103417638618.html  

 تئغل  صى  تئ  بوم  أالر    صومريل بت ـتأل  صى  و  تأل  بمويل ال ربويلا  ئظر صمورأل  صم يب من  صتاتصغل  ول  طل  صوريال  صتم  عم   رو  صوريال  صيوأغل  صتع (16)
Voir: “Chérif Ousmane Madani Haïdara et l’association islamique Ançar Dine, Un réformisme malien populaire en quête 

d’autonomie”, Cahiers d’Études africaines, 2012, vu le 30 Aout 2018: 

https://journals.openedition.org/etudesafricaines/17056 
و سو أ رريبأوا يم ن تر ء ا عبر  ط   صر بي (17)    يريي صر غخ  ص غئل  صولغت ص  يتلأل  صزغب  كر

Voir: “Mali : Plus de trente chaines TV privées diffusent au Mali sans autorisation”, maliactu, 3 avril 2017, vu le 30 Aout 2018: 

autorisation-sans-mali-au-diffusent-privees-tv-ainesch-trente-de-plus-https://maliactu.net/mali  
  بر  غُ أبو ب ر كغتت ياور بوليل ر تسغل ئتئغل صمبة خمخ سبو ألب (18)

أطزوخ/آي  20ا ) تريخ  صبخول  2018أطزوخ/آي  3ا 24متصم   بر  غُ أبو ب ر كغتت ياور بوليل ر تسغل ئتئغل صمبة خمخ سبو ألِا أر ئخ ِ ئظر  

2018 )https://goo.gl/njY9qD  
  يزتلم ت يع  أ   ضام  حمل  صومتمل  لصل كبرب صبب متيوأل  مب تو ال عر  مر سغُ الـو ت على شور  صرأل ميحوبل بتسُ  صع صل الأف إاول رال غل متو رئل ص ن  صط (19)

 ء  صع بغل  صبغضتء ال صو تر  صاخر   صط  ي مل  صرم يل  صبيبغل صلومتملا كمت  يـل أم  صيورة مـ   صر غخ  بر  غُ أبو علغا موتئم     ل ال  كبتر الختصـل  س  ر أا ت  ر ب

 ا ب  رة أم الست ي  صتو صل  ل تمتعم  صمتصغل الطغر ت(ب2018يوصغو/ مور  22ب ر كغتت ) ُ  ب الل  لك  صيورة  صملتاولا أم 
ال عت  مت بغن ) و  صشغخ أ مب  متل ِ  صملا   (20) رب ببير أئرغأورأ (ب كت  أم  غت ا مبتال  ت ص ستومتر  صارئزم أم  م وريل متصم ) صزو     صارئزم( صطصك 1943ال تى  1881بأمر

ال  تا ور  صلتر غل  صى موريتتئغت ئُ  الل  أرياغل أخرب عبيبة تبل أ  يتُ ئاغا  صى أرئزت  صتم  وأم ب ت رسمغًّت بغبمت ل ي  ل أ بتت ر الي يوتابال  بإم تئغل عو  ا  صى أئرغأورأ

  صزت لب
 صيحف  صموريتتئغل  صتتب   أئر  صزغتسم صلشغخ محمبال الصب  صشغخ  متل ِا  صخلغال  صوتة صل  اليل  صحمويلا يم ن  صبظر أم  صبمتسج  صتتصغل من عبتالين   (21)

  https://www.aqlame.com/article33491.html صشغخ محمبال الصب  صشغخ  متل ِ يزتابل  صوأب  صح ومم  

  https://rimtoday.net/?q=node/16134ر غخ متصم يزتمغ  أم  سترـتء الصب  صشغخ  متل ِ  ئاتس موتوا أم  لئتختبتأل  صر تسغل 
  sys/suspendedpage.cgi-https://www.tawassoul.net/cgi صشغخ محمبال الصب  صشغخ  متل ِ طتـ  من  صر غخ  صموريتتئم 

 html2684https://www.kiffainfo.net/article. شغخ  صوريال  صحمويل يبعُ  صتبخل  صوز ر  أم شمتل متصم 

(22) Les médias et la confrérie mouride au Sénégal Op cit. Paragraphe 53. 

 

https://goo.gl/J1iwcf
http://www.seneweb.com/news/Societe/laquo-deuxieme-mandat-de-macky-raquo-ser_n_232435.html
https://www.youtube.com/channel/UCQz4L6by2aTz9Uvv_EI06Lg
http://xalimasn.com/un-pur-juridisme-aurait-voulu-que-la-liste-presentee-a-touba-soit-declaree-irrecevable-par-ndiaga-loum-professeur-duniverstite-quebec
http://xalimasn.com/un-pur-juridisme-aurait-voulu-que-la-liste-presentee-a-touba-soit-declaree-irrecevable-par-ndiaga-loum-professeur-duniverstite-quebec
https://revues.univ-lyon3.fr/rif/index.php?id=374
https://maliactu.net/mali-promotion-du-chiisme-au-mali-qui-finance-seid-chouala-bayaya-haidara/
https://niarela.net/religion/mali-la-radio-et-la-television-zahara-de-chouala-bayaya-fermees
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/11/20151119103417638618.html
https://journals.openedition.org/etudesafricaines/17056
https://maliactu.net/mali-plus-de-trente-chaines-tv-privees-diffusent-au-mali-sans-autorisation
https://goo.gl/njY9qD
https://www.aqlame.com/article33491.html
https://rimtoday.net/?q=node/16134
https://www.tawassoul.net/cgi-sys/suspendedpage.cgi
https://www.kiffainfo.net/article2684.html
https://www.kiffainfo.net/article2684.html

