درا�سة من كتاب

تحوالت الموقف
المغربي الرسمي من
التش ّيع ()2014-1981
عبدالحكيم أبو اللوز

نتوخى من خالل هذه الورقة �إبراز حتوالت املوقف
املغربي من الت�ش ّيع ،بداية من �سنة  1981وانتهاء بالعام � .2014إنها
فرتة تاريخية مهمة جد ًا من تاريخ املغرب املعا�صر� ،شهدت ق�ضايا
و�أحداث ًا ووقائع �سيا�سية ،ثقافية ،اقت�صادية واجتماعية� ...إلخ،
�أ�سهمت يف ت�شكيل مالمح مغرب اليوم ،ويف بناء عالقاته اخلارجية.

( ) �أكادميي يف كلية احلقوق يف جامعة ابن زهر ،باحث يف مركز جاك بريك للعلوم االجتماعية (املغرب).
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�أثناء البحث يف هذه الفرتة التاريخية جند �أن مو�ضوع الت�ش ّيع حا�ضر فيها
بقوة ،يف مقابل ندرة الإنتاج الأكادميي املهتم بالق�ضية� ،إ ّال بع�ض الكتابات ال�صحفية
والتقارير الدولية ،وعليه ت�أتي هذه املحاولة للوقوف عند �أبرز هذه الأحداث وتناولها
بالتحليل؛ ق�صد ا�ستخال�ص الكيفية التي ت�شكل بها املوقف املغربي من الت�ش ّيع.
�سنعتمد –�إذ ًا -يف هذا البحث على املنهج التاريخي دون �أن نرتك �أي جمال
للأحكام امل�سبقة للتدخل يف املو�ضوع �أثناء ا�ستعرا�ض �أو حتليل هذه الأح��داث� ،إذ
�سنعمل مند البداية على تبني احلياد القيمي باملعنى الفيربي (ن�سبة �إل��ى عامل
االجتماع الأملاين ماك�س فيرب ( ،))M. Weberكما �سنتخذ كذلك من النقد املزدوج
كما ي�سميه عبدالكبري اخلطيبي� -أداة �أ�سا�سية �أثناء حتليلنا مل�ضمون الن�صو�صالإعالمية.
نركز يف هذا البحث على الأحداث ال�سيا�سية والدبلوما�سية بني املغرب و�إيران،
وب�شكل خا�ص تلك الأحداث التي جاءت مبا�شرة بعد الثورة الإيرانية  ،1979واملق�صود
هنا بال�ضبط هو ما وقع بني امللك احل�سن الثاين واخلميني �سنة  ،((( 1981حيث
�شكلت واقعة �إ�صدار احل�سن الثاين فتوى يكفر فيها اخلميني املنطلق الأ�سا�سي للتوتر
احلا�صل يف العالقات بني �إيران واملغرب ،وم�صدر ًا لبلورة املواقف املغربية من الت�ش ّيع
يف فرتات الحقة .لكن هل هذا احلدث هو الوحيد الذي حتكم يف العالقات املغربية-
الإيرانية؟ وهل هو املربر الوحيد للموقف املغربي من الت�ش ّيع؟ �أم �إن الأمر يتجاوز
ما هو دبلوما�سي �إلى �أ�شياء �أخرى قد يك�شفها البحث يف املو�ضوع؟ ثم ما دور متغري
العالقات بني املغرب ودول اخلليج العربي يف �صوغ هذا املوقف؟
يطرح املو�ضوع �أ�سئلة �أخرى تتعلق بالت�ش ّيع ،فمبدئي ًا ين�ص الد�ستور على حرية
املعتقد واملمار�سة الدينية ،لكن ما موقع الت�ش ّيع �ضمن هذه احلرية؟ وما واقع الطائفة
ال�شيعية باملغرب؟ وكيف �أ�سهمت الأحداث الداخلية يف املغرب يف بلورة موقفه من
((( ن�شرت الفتوى يف العدد الرابع من جملة (دعوى احلق) ال�صادرة يف �شعبان  -رم�ضان  1400هـ ( متوز (يوليو)  ،) 1980وذكرها امللك
احل�سن الثاين رحمه اهلل ،انظر الرابط التايل:

https://www.youtube.com/watch?v=sPj6TZx0TEk
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الت�ش ّيع؟ و�أخ�ير ًا ،ما العالقة الرابطة بني احلركات الإ�سالمية املغربية والطائفة
ال�شيعية؟ هل تبنت موقف النظام املغربي نف�سه؟
�إن طرح هذه الأ�سئلة يدفعنا �إلى بناء فر�ضية �أن املوقف الر�سمي املغربي
من الت�ش ّيع كان على الدوام موقف ًا �سلبي ًا وراف�ض ًا ،لكن تف�سري ذلك ال يتوقف عند
الأبعاد اجليو�سيا�سية التي ما فتئت الدبلوما�سية املغربية تعرب عنها ،و�إمنا نفرت�ض �أن
للأمر دوافع �أخرى داخلية وخارجية� .أما بخ�صو�ص العالقة بني احلركات الإ�سالمية
املغربية ،فنفرت�ض �أن املوقف املغربي قد ت�سرب �إلى احلركات الإ�سالمية ،وهذا الأمر
يجد تف�سريه يف العمق ال�سني امل�شرتك لكال الطرفني.
توضيح مفاهيمي ..الشيعة والطائفة

مفهوم ال�شيعة لغة وا�صطالح ًا
�شايعت الرجل على الأمر م�شايعة و�شياع ًا ...و�شيعت الرجل
يقول ابن دريد:
ُ
على الأمر ت�شييع ًا� ،إذا �أعنته عليه .وفالن من �شيعة فالن� ،أي ممن يرى ر�أيه(((.
وقال ابن منظور :وال�شيعة �أتباع الرجل و�أن�صاره ،وجمعها �شيع و�أ�شياع جمع
اجلمع ،ويقال� :شايعه كما يقال واال ُه من ال َو يْل .و�أ�صل ال�شيعة الفرقة من النا�س ،ويقع
على الواحد واالثنني واجلمع ،واملذكر وامل�ؤنث ،بلفظ واحد ومعنى واحد .وقد غلب
هذا اال�سم على من يتولى َع ِل ًّيا و� َ
أهل بيته (ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني) حتى �صار
لهم ا�سم خا�ص ،ف�إذا قيل فالن من ال�شيعة ُعرف �أنه منهم ،ويف مذهب ال�شيعة كذا،
�أي عندهم ،و�أ�صل ذلك املُ�شا َيع ِة وهي املُتابعة واملُطا َوعة(((.
فال�شيعة والت�ش ّيع وامل�شايعة يف اللغة تدور حول معنى املتابعة واملنا�صرة واملوافقة
بالر�أي والإجماع على الأمر �أو املمالأة عليه.
((( ابن دريد ،جمهرة اللغة ،حتقيق :رمزي منري بعلبكي ،ج  ،2القاهرة ،دار العلم للماليني� ،1987 ،ص.872
((( ابن منظور ،حتقيق :علي عبداهلل الكبري و�آخرون ،ل�سان العرب ،دار املعارف� ،ص.2378
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�أما ا�صطالح ًا؛ فيقول ال�شهر�ستاين :ال�شيعة هم الذين �شايعوا علي ًا (ر�ضي اهلل
عنه) على اخل�صو�ص ،وقالوا ب�إمامته وخالفته ن�ص ًا وو�صية� ،إما جلي ًا ،و�إما خفي ًا،
واعتقدوا �أن الإمامة ال تخرج من �أوالده ،و�إن خرجت فبظلم يكون من غريه� ،أو بتقية
من عنده .وقالوا :لي�ست الإمامة ق�ضية م�صلحة تناط باختيار العامة وينت�صب الإمام
بن�صبهم ،بل هي ق�ضية �أ�صولية ،وهي ركن الدين ال يجوز للر�سل (عليهم ال�صالة
وال�سالم) �إغفاله و�إهماله ،وال تفوي�ضه �إلى العامة(((.
يت�ضح �أن هذا التعريف يت�صف ،من جهة ،بانطالقه من املعطى التاريخي،
ومن جهة �أخرى ،يظهر �أن الربوز التاريخي لل�شيعة هو يف العمق ق�ضية �سيا�سية� .إن
ال�شيعة كفكر وعقيدة مل تولد فج�أة ،بل �إنها �أخذت طور ًا زمني ًا ومرت مبراحل عديدة.
وتنق�سم ال�شيعة �إلى فرق عدة؛ لكن عادة ما �أرجع فرق ال�شيعة �إلى �أربع فرق:
زيدية� ،إمامية ،كي�سانية وغالة ،وكل فرقة من هذه الفرق افرتقت بدورها �إلى فرق
�أخرى((( ح�سب تقديري.
لقب ال�شيعة يف الأ�صل يطلق على فرق ال�شيعة كلها ،ولكن هذا امل�صطلح اليوم
�إذا �أطلق –يف نظري– ال ين�صرف �إال �إلى طائفة االثني ع�شر ،التي غالب ًا ما يتم
و�صفها مبثابة النهر الذي ان�سكب فيه كل اجلداول والروافد ال�شيعية املختلفة ،فقد
ا�ستوعبت جل الآراء والعقائد التي قالت بها الفرق ال�شيعية الأخرى ،ولذلك ف�إن هذا
البحث مبجمله يقت�صر على هذه الطائفة.
على �أ�سا�س املعتقد ال�شيعي ،ظهر الت�ش ّيع كنمط من التدين كتهديدات خارجية
تكر�س بها املعتقد ب�شكل عياين قابل للمالحظة� ،إنها جمموع متظهرات ت�شمل ت�صور ًا
خا�ص ًا للمعتقد ،على الرغم من ادعاء احلاملني له الأحقية يف ثمثيله واال�ستماتة يف
الدفاع عنه ،ويف مراجعة طوائف �أخرى تدعي الأحقية نف�سها.
((( حممد ،عبدالكرمي ال�شهر�ستاين ،حتقيق حممد �سيد كيالين ،امللل والنحل ،بريوت ،دار املعرفة� ،ص.145
((( عبدالقادر ،البغدادي ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية ،بريوت ،دار الآفاق اجلديدة� ،1982 ،ص.16
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الطائفة يف اللغة وامل�صطلح
تظهر كلمة «طائفة» يف املعاجم اللغوية ،على �أنها «القطعة» من �أي �شيء �أو من
�أي جمموع ،وعليه ال ت�شرتط ن�سبة الطائفة �إلى العاقل .ف�إمنا ي�سعها �أن تكون «طائفة
من الليل» وي�سعها �أن تكون «طائفة من احلكماء» .وهي حني متيل �إلى معنى املجموع،
يجيز لها هذا امليل �أن تكون مبعنى «الطواف» �أي االقرتاب واملحايثة ،وهو ي�شتمل
على معنى الدوران حول �شيء واحد واخلروج من الذات نحو هذا ال�شيء �أو املو�ضع.
في�صبح «طواف» املعتمر بالبيت احلرام �أو طواف اخلاطرة بالبال نوع ًا من الإملام
ينطوي على طلب انت�ساب �إلى املطوف به من الطائف �أو على قبول لهذا يف ذاك.
ويتبني �أن املفاهيم املتعاقبة �أو املتزامنة لكلمة «طائفة» العربية وجلمعها «طوائف»،
ان�صرافها �إلى �إفادة معنى االختالط والت�شعب والتمايز((( ،ولكن باتت تنفرد بو�صف
بالفرق الدينية �أكرث من غريها.
وقد تعني الطائفة القطعة �أو اجلزء من اجلماعة كما جاء يف الآية الكرمية:
« َو ْل َي�شْ َه ْد َع َذا َب ُه َما َطا ِئ َف ٌة ِّمنَ المْ ُ�ؤْ ِم ِننيَ»((( .كما قد تعني املجموعة ككل ،كما هو احلال
َاب َع َلى َطا ِئ َف َتينْ ِ ِمنْ َق ْب ِل َنا َو ِ�إنْ ُك َّنا َعنْ
يف الآية التالية�« :أَنْ َت ُقو ُلوا ِ�إ َمّ َنا �أُ ْن� ِ�ز َل ا ْل ِكت ُ
ا�س ِت ِه ْم َل َغا ِف ِلنيَ»((( ،ت�شري هذه الآية �إلى �أن الطائفة هنا عبارة عن جماعة معروفة
ِد َر َ
مبعتقدها الديني على غرار قريب مما هي عليه يف ا�صطالحنا اليوم.
ا�صطالح ًا ،فاملُالحظ �أنه ال يوجد تعريف دقيق حتى الآن ،و�أن هناك خلط ًا
بني مفهوم الطائفة وبع�ض املفاهيم القريبة منه ،هذا بالرغم من �أن هناك بع�ض
الكتابات العربية التي حتاول تناول هذه الإ�شكالية ،وتقدمي تعاريف متنوعة تختلف من
باحث لآخر� ،إال �أنها يف الغالب ت�سقط يف تناق�ضات نتيجة تعدد �أ�شكال و�أنواع وظروف
((( �أحمد ،بي�ضون ،م�صطلحا «طائفة» و«طائفية» تر�سي ٌم ل َن َ�سبهما الدَ اليل على ن ّية املرتجمني ،ف�صلية بدايات 13 ،فرباير (�شباط)
 ،2013على الرابط التايل:

http://www.bidayatmag.com/node/244

((( �سورة النور ،الآية .2
((( �سورة الأنعام ،الآية .156
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ومكونات الطوائف .الطائفة –�إذ ًا -مفهوم مركب معقد تتداخل فيه امل�صطلحات
واملكونات واملتغريات ،مثلما تتداخل فيه الأبعاد ال�سيا�سية والدينية واالجتماعية.
التعريفات المختلفة لمفهوم الطائفة

يحدد املفكر �أرين�سنب ( )C.M.Arensbnالطائفة على �أنها وحدة بنيوية
تنظيمية ثقافية واجتماعية .لكن هذا التعريف ال�شا�سع والوا�سع دفع ببع�ض علماء
االجتماع الغربيني �إلى التدقيق يف املفهوم ومتييزه عن باقي الوحدات البنيوية ،فمنهم
من اعترب �أن كل جماعة خمتلفة مبثابة جماعة طائفية� ،سواء كانت جماعة دينية
�أو مذهبية �أو لغوية� ،أو حتى جماعة ذات منط معي�شي متميز مثل البدو والغجر(((.
ويعرفها بيرت بريجر ( )Peter. L. Bergerعلى �أنها �شكل من �أ�شكال الرابطة
الدينية بال منازع ،و�أن الطائفة هي ال�شكل ذاته الذي يظهر نتيجة الت�أثري املبا�شر
للدين ،فانتقل هذا املفهوم من جمرد وحدة بنيوية تنظيمية ثقافية واجتماعية �إلى
�شكل من �أ�شكال الرابطة الدينية.
يذهب �آخرون يف تعريفهم للطائفية �إلى �أنها جماعة ح�صرية مغلقة تتحدى
البيئة التي ن�ش�أت فيها ،وينظرون �إلى �أنف�سهم على �أنهم نخب ،مهمتهم احلفاظ على
نقائهم الأخالقي ،وتغيري العامل و�إعادة �صوغه وفق ًا ملبادئ دينهم التي يعتقدون يف
�صحتها(.((1
�أما ماك�س فيرب ( )M. Weberو�إرن�ست ترولت�ش ( )E. Troeltshفرييان �أن
الطائفة هي جمموعة من امل�ؤمنني مببادئ معينة ذات ع�ضوية اختيارية �أو تعاقدية،
ويخرج ماك�س فيرب بهذا التعريف عن الطائفية من حدود الإطار الديني �إلى الإطار
الفكري(.((1
((( عبداللطيف ،فاروق« ،الطائفية ...قراءة يف املفهوم ودالالته» ،فكر �أونالين� 17 ،أغ�سط�س (�آب)  ،2014على الرابط التايل:

http://fekr-online.com/index.php/article

( ((1املرجع ال�سابق.
( ((1عبداحلكيم� ،أبو اللوز« ،علم االجتماع وظاهرة الطوائف الدينية ،الرتاث النظري»� ،أنفا�س� 17 ،أغ�سط�س (�آب)  ،2008على الرابط
التايل:
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ومن خالل ما مت عر�ضه من حتديدات متعددة ملفهوم الطائفة ،ميكننا حتديد
�سمات الطائفة من خالل العنا�صر التالية:
�1.1أنها جماعة منظمة لها تقاليدها وثقافتها املميزة.
�2.2أن �أع�ضاء الطائفة ينحدرون من رواب��ط التعا�ضد وي�شاركون فعلي ًا يف حياة
اجلماعة.
3.3الطائفة عبارة عن جمموعة مغلقة.
4.4ت�سعى الطائفة �إلى ن�شر معتقداتها وتعميمها.
يف اللغات الأخرى حتدث كلمة «الطائفة» هو�س ًا �شديد ًا على اعتبار �أنها �شر
مطلق ،وذلك على خلفية بع�ض حوادث االنتحار اجلماعي وما �شابه ذلك ،واليوم
يطرح املو�ضوع يف �صلة مع الدولة القومية ،وذلك عندما يدار ملف الطوائف ب�شكل
خاطئ من قبل الدولة ،ب�شكل ت�صبح معه خطر ًا ي�ستفحل يف الواقع االجتماعي ،بل �إن
الأمر ال يتوقف عند هذا احلد ،فالآثار ال�سلبية التي تخلفها �إدارة الطائفية ال تقف
عند احلدود االجتماعية وال�سيا�سية؛ بل متثل عقبة �أمام التغيري اجلذري والتقدم
احل�ضاري ،في�صبح الأمر يف �صورة نزاعات دموية تهدد بتفتت الدولة.
تطور العالقات اإليرانية -المغربية

مرت العالقة الدولية بني �إيران واملغرب مبجموعة من املراحل املت�سل�سلة ،بدء ًا
من التوافق ال�سيا�سي ،ثم القطيعة بني البلدين� ،إلى االنفراج ال�سيا�سي.
ففي فرتة ما قبل الثورة ،وحتديد ًا يف فرتة حكم ال�شاه حممد ر�ضا بهلوي،
كانت العالقة وطيدة جد ًا بني احل�سن الثاين وال�شاه ،مت ت�صويرها على �أنها عالقة
بني مملكتني عريقتني تربطهما عالقة �شخ�صية( ،((1لكن بعد الثورة �سنة � 1981أعلن
http://www.anfasse.org

( ((1احل�سني ،الزاوي ،املغرب العربي و�إيران ..حتديات التاريخ وتقلبات اجلغرافيا ال�سيا�سية ،املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات،
الدوحة ،يناير (كانون الثاين) � ،2011ص.9
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املغرب منح حق اللجوء ال�سيا�سي لل�شاه ،الذي و�صل �إلى املغرب يف  22يناير (كانون
الثاين)  1981قادم ًا من القاهرة التي كانت حمطته الأولى على طريق املنفى ،وحطت
طائرته مبدينة مراك�ش التي كان امللك احل�سن الثاين يقيم فيها ،ويف يوم  30مار�س
(�آذار)  ،1981غادر ال�شاه املغرب بعد �إقامة دامت بال�ضبط �شهرين وثمانية �أيام،
�سال خاللها مداد كثري ،وحفلت بتحركات دبلوما�سية و�أمنية وا�سعة بحثا عن مالذ
�آمن لل�شاه ،من �ش�أنه �أن يحرر املغرب من عبء كان يزداد ثق ًال وخطور ًة يوم ًا بعد
يوم(.((1
كانت �إقامة ال�شاه حمط انتقادات للعاهل احل�سن الثاين ،وخ�صو�ص ًا �أن الثورة
الإيرانية كانت حتظى يف فرتاتها الأولى ب�إعجاب وتقدير من طرف �شريحة وا�سعة
من ال�شعب املغربي .لذلك كان املوقف املغربي حمرج ًا ،وانتهى القرار الر�سمي �إلى
ترجيح ترحيل ال�ضيف الإي��راين ،خ�صو�ص ًا مع بدء و�صول بع�ض �شظايا االنفجار
ال�شعبي يف �إيران �إلى املغرب ،حيث هوجمت ال�سفارة املغربية يف طهران من طرف
«الثوار» �آنذاك(.((1
وظلت ال�ضجة التي �أحدثتها الدعاية الإيرانية واملطالبة بت�سليم ال�شاه و�إعدامه،
�إلى �أن ت�سلمته الواليات املتحدة الأمريكية بداعي العالج من مر�ض ال�سرطان ،وف�شلت
حماوالت ت�سليمه للمحاكمة والإع��دام �إلى �أن تويف يف م�صر بعد �أن منحه الرئي�س
امل�صري �أنور ال�سادات حق اللجوء.
ثورة نوعية

�أحدثت الثورة الإيرانية زل��زا ًال كبري ًا يف العامل الإ�سالمي ،فقد جنحت يف
حتويل النظام امللكي الإيراين �إلى جمهورية �إ�سالمية .وتطورت لتمر عرب مرحلتني:
( ((1توفيق ،ناديري« ،ظروف ومالب�سات �إقامة �شاه �إيران يف املغرب بعد خروجه من بالده بعد �أن ف ّر هارب ًا من الثورة الإ�سالمية بقيادة
اخلميني» ،موقع مغر�س� 13 ،أغ�سط�س (�آب)  ،2011على الرابط التايل:
http://www.maghress.com/almassae/138794

( ((1املرجع ال�سابق.
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الأولى كانت يف منت�صف �سنة � 1977إلى منت�صف  ،1979وعرفت حتالف ًا بني
االجتاه الليربايل واالجتاه املارك�سي واجلماعات الدينية ،وذلك من �أجل �إ�سقاط ال�شاه
حممد ر�ضا بهلوي ،وجاءت املرحلة الثانية التي حملت ت�سميتها «الثورة اخلمينية»
ر�سمي ًا ،وانتهت �إلى ت�أ�سي�س اجلمهورية الإيرانية الإ�سالمية بزعامة «اخلميني»،
وات�سمت بقمع قوي ل�صفوف املعار�ضة من طرف جهاز املخابرات «ال�سافاك» ،خا�صة
�أثناء تنظيم املظاهرات �ضد ال�شاه.
لقد تعددت التف�سريات التي روجت لنجاح الثورة على ال�شاه:
1.1حمالت املعار�ضة �ضد �سيا�سة التغريب التي نهجها ال�شاه.
2.2ا�ستعانته ب�أمريكا ملواجهة الثورة.
3.3نهجه �سيا�سة التق�شف و�سوء تقدير قوة املعار�ضة.
�أ�صبح اخلميني تقريب ًا رئي�س ًا للدولة ومر�شد ًا روحي ًا �أعلى ،و�صرح ب�أن احلكومة
اجلديدة يجب �أن تكون قائمة على املذهب ال�شيعي فقط .وبادرت قيادة الثورة ب�إعدام
كبار اجلرناالت و�أكرث من ( )200من م�س�ؤويل ال�شاه بهدف �إزالة خطر �أي انقالب
حمتمل(.((1
وقد اعترب اخلميني �إن�شاء احلكومة الإ�سالمية يف �إيران جمرد خطوة �أولى جتاه
�إن�شاء الدولة الإ�سالمية العاملية( ،((1لذا كان �صدى الثورة الإيرانية قوي ًا :فعلى م�ستوى
العامل العربي� ،أزعجت الثورة الإيرانية زعماء دول اخلليج العربي ،فظهور التيار
الراديكايل ال�شيعي و�سيطرته على بلد غني باملوارد الطبيعية ،ودعوته التحري�ضية
�إلى �إ�سقاط الأنظمة امللكية وا�ستبدالها بجمهوريات �إ�سالمية مزعومة ،والدعوة �إلى
( ((1الثورة الإيرانية الإ�سالمية ،املو�سوعة احلرة ويكيبيديا� 22 ،أكتوبر (ت�شرين الأول)  ،2015على الرابط التايل:

https://ar.wikipedia.org/wiki/

( ((1عبدالعلي ،حامي الدين« ،العالقات الإيرانية من القطيعة �إلى االنفتاح» ،املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات 17 ،يناير
(كانون الثاين)  ،2011على الرابط املخت�صر التايل:

http://cutt.us/Euj0M
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فو�ضى بحجة حترر الدول من الظلم االجتماعي والت�أثري الغربي ،رافقتها خطوات
عملية تروم ت�صدير الثورة اخلمينية �إلى الدول املجاورة .ومع ارتفاع ملحوظ يف متدد
التدين ال�شيعي بالبلدان العربية.
ويف هذا ال�سياق عمل النظام املغربي على الت�صدي لكل ما اعتربه حماوالت
�إيرانية لت�صدير الثورة �إليه( .((1خ�صو�ص ًا مع توارد الأخبار عن وجود حملة للت�ش ّيع
باملغرب مدعومة من طرف �إيران ،ال�شيء الذي مت اعتباره تدخ ًال يف ال�ش�ؤون الدينية
املغربية ،وم�سا�س ًا بالأ�سا�س الديني الذي تقوم عليه م�شروعية نظام احلكم يف املغرب
(متثيل �أهل ال�سنة) مما جعل النظام م�ضطر ًا �إلى قطع العالقات مع �إي��ران �سنة
.1981
�أما النخب الدينية املغربية ،فقد كان موقفها م�ساند ًا ملعامل الثورة ،ففي فرباير
(�شباط)  ،1979بعثت رابطة علماء املغرب ر�سالة بتوقيع الأمني العام عبداهلل كنون،
�إل��ى اخلميني حتيي فيها ما ا�سمته انت�صار احلركة الإ�سالمية يف �إي��ران .وتقول
الر�سالة�« :إنها حلركة مباركة هذه التي تقودونها بحكمة وتب�صر يف نطاق البعث
الإ�سالمي ،والتحرر من الهيمنة الأجنبية التي فر�ضها الغرب وال�شرق على ال�سا�سة
وال�شعوب العربية والإ�سالمية»(.((1
لكن هذا املوقف مل ي�ستمر طوي ًال ،بحيث مل مت�ض �إال فرتة وجيزة لتظهر
توترات بني �إيران واملغرب ،لكن التهم املتبادلة جعلت هذا املوقف يتغري ،فكثري ًا ما
اعترب اخلميني نظام احل�سن الثاين عمي ًال لأمريكا ،خ�صو�ص ًا بعد ا�ستقباله ال�شاه
�أيام الثورة .ومن جانبه ،مل يت�أخر احل�سن الثاين يف الرد ،حيث جمع جمل�س العلماء
و�أ�صدر فتوى بتكفري اخلميني ،حيث قرر العاهل املغربي توظيف �سلطاته الدينية
باعتباره �أمري ًا للم�ؤمنني (الف�صل « »19من د�ستور �سنة  )1972فقد ورد يف واحد من
�أبرز خطاباته« :اخلميني الذي ك ّفره املغرب ،وك ّفرناه ر�سمي ًا ،لأنه يقول -اخلميني–
( ((1املرجع ال�سابق.
( ((1توفيق ،ناديري ،مرجع �سابق.
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الإمام هو �أقرب �إلى اهلل من املالئكة املقربني ومن الر�سل وحتى النبي (�صلى اهلل
عليه و�سلم)» .ويف م�ؤمتر القمة العربية الثاين ع�شر املنعقد بفا�س يف املغرب عام
� ،1982أعلن امللك ا�ستعداده لتنفيذ التزاماته بجانب باقي الدول العربية ،نحو العراق
مبوجب معاهدة الدفاع امل�شرتك العربية ،ونتج عن حدة رد الفعل املغربي رد فعل
�آخر قوي جد ًا من �إيران� ،إذ متثل يف اعرتافها بالبولی�ساریو والتخاذها ملوقف يدعم
ا�ستقالل «ال�شعب ال�صحراوي» باملغرب .فبقيت القطيعة م�ستمرة على مدى عقدين
من الزمن ،عرب عنها مبواقف حادة بني البلدين �إزاء الق�ضايا الدولية والإقليمية(،((1
تطالها بني احلني والآخر حمالت �إعالمية موجهة �إلى حدود وفاة اخلميني ،و�إبداء
النظام ال�سيا�سي الإيراين اجلديد نوع ًا من االنفتاح والتقارب مع الدول العربية ،مما
�سيف�سح املجال النفراج العالقات بني اجلانبني(.((2
�شكل قرار �إعادة العالقات الدبلوما�سية بني البلدين عام 1991منعطف ًا مهم ًا
يف م�سار العالقات الثنائية ،بحيث دخلت الدولتان يف مرحلة جديدة من االنفتاح
بفعل جمموعة من العوامل الدولية والإقليمية واملحلية ،فقد كان النهيار املع�سكر
ال�شرقي ،وانتهاء احلرب الباردة تداعيات وا�ضحة على امل�صالح القومية الإيرانية،
دفعها �إلى �إعادة ترتيب �أولوياتها من جديد� ،سواء يف منطقة ال�شرق الأو�سط �أو يف
العامل العربي والإ�سالمي عموما(.((2
لكن االنفراج ال�سيا�سي بني البلدين مل يكن لي�شهد النور لوال تغيري مواقف �إيران
من ق�ضية ال�صحراء الغربية ،حيث �سحبت �إيران اعرتافها باجلمهورية ال�صحراوية
�سنة  ،1991ويف ال�سنة نف�سها افتتحت ال�سفارة الإيرانية بالرباط ،ومن جانبها �أقرت
الرباط بحق �إيران يف ا�ستعمال الطاقة النووية يف الأغرا�ض ال�سلمية ،ويف هذه الفرتة
�شهدت العالقات ن�شاط ًا متعدد الوجوه ،و�شكل البعد الثقايف والفكري الن�شاط الأكرث
بروز ًا ،من خالل تنظيم معار�ض ثقافية �إيرانية يف املغرب ،و�إبرام اتفاقيات التعاون
( ((1عبدالعلي ،حامي الدين ،مرجع �سابق.
( ((2نف�سه.
( ((2حممد ،احليدري« ،التحوالت اجليوبوليتيكية» ،اجلغرافيا اجلديدة للأمن الإيراين ،جملة �ش�ؤون الأو�سط ،العدد (،2006 ،)121
�ص.49
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العلمي بني اجلامعات املغربية والإيرانية.
العالقة المغربية مع دول الخليج

عام  2009قطع املغرب من جديد عالقاته مع �إيران ،متا�شي ًا مع موقف دول
اخلليج العربي من �سيا�سة �إيران الرامية �إلى ن�شر الت�ش ّيع يف هذه الدول وغريها ،فقد
بد�أ هذا املوقف اجلديد يتبلور من خالل �إعالن املغرب ت�ضامنه املطلق مع البحرين،
�إثر احتداد العالقة بني النظام الر�سمي هناك وبني مواطنيه املح�سوبني على تيار
الويل الفقيه ،فقد خرج امل�س�ؤول الإيراين «علي ناطق نوري» ،رئي�س مكتب امل�ساءلة
يف مكتب املر�شد الأعلى ،واملتحدث ال�سابق با�سم جمل�س ال�شورى لإيران ،بت�صريح
اعترب فيه �أن البحرين حمافظة �إيرانية بحكم العدد الكبري من املواطنني املت�ش ّيعني
بالبحرين .و�أدى هذا املوقف �إلى �إغالق كل من ال�سفارتني يف املغرب و�إيران ،لكن
الرابطة �أرجعت هذا القرار �إلى اتهام ال�سفارة الإيرانية مبمار�ستها الأن�شطة الدعوية
للت�شييع باملغرب ،والدعم للبولي�ساريو على نحو غري ر�سمي.
لقد كان النظام املغربي ذا ح�سا�سية �شديدة جتاه القوى الدينية ال�صاعدة
يف الثمانينيات ،فكما رف�ضت احلركات الإ�سالمية الوليدة �آن��ذاك ،رف�ضت وجود ًا
مذهبي ًا قد يخل مبا يحتله الدين من مكانة و�أولوية يف م�شروعية احلكم ،وهو ما دفع
بالآلة الإعالمية املحلية �إلى م�ساندة احلكم وك�شف املخططات الإيرانية وخ�صو�ص ًا
جتاه الق�ضية الوطنية لل�صحراء ،والذي و�صفته ب�أنه يت�سم بال�ضبابية وعدم الو�ضوح.
ويف هذا ال�صدد يلزمنا �أن نتناول عالقة املغرب بدول اخلليج ،خ�صو�ص ًا دولة
ال�سعودية ،فبالرغم من بعد البلدين جغرافي ًا ،فهناك خ�صائ�ص م�شرتكة بينهما من
حيث الدين واللغة ،كما �أن كليهما ع�ضوان يف منظمات دولية ،فعالقة البلدين قوية
جد ًا ،حيث يحر�ص قادة الدولتني على تبادل الزيارات.
وتتجلى هذه العالقة يف م�ستويات عدة� .سيا�سي ًا ،جند ال�سعودية تدعم املغرب
يف ق�ضية ال�صحراء ،وبذلك �أ�سهمت ال�سعودية يف ت�سوية العالقة بني اجلزائر واملغرب
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حول ملف ال�صحراء ،وعلى امل�ستوى الع�سكري �شاركت املغرب ب�ست طائرات حربية
من نوع ( )F16حتت قيادة ال�سعودية يف اليمن �ضد احلوثيني يف �شهر مار�س (�آذار)
�سنة .2015
�أما على امل�ستوى االقت�صادي ،فيت�ضح �أن العالقة االقت�صادية بني البلدين يف
حت�سن وتطور ،فنجد انتقال التبادل التجاري من مليار دوالر عام � 2000إلى ملياري
دوالر �سنة ،2011وارتفعت ال�صادرات املغربية �إلى ال�سعودية من ( )62مليون دوالر
�سنة � 2006إلى ( )260مليون دوالر عام  ،2011فيما ارتفعت ال�صادرات ال�سعودية
�إلى املغرب لتبلغ نحو ( )1.75مليار دوالر �سنة .((2( 2011وكذلك على امل�ستوى
الثقايف والعلمي.
ويت�ضح –�إذن� -أن هناك تعاون ًا واتفاق ًا بني الأطراف يف عديد من املو�ضوعات،
فكان موقف كلتا الدولتني يعار�ض �إي��ران ،فقوة النظام الإي��راين وامل�شكلة النووية
الإيرانية ت�شكالن تهديد ًا رئي�س ًا لدول العامل العربي ح�سب تقديراتهما.
ويف هذا ال�سياق اتهمت البحرين ،جمدد ًا� ،إيران بدعم التخريب والإرهاب،
والتحري�ض على العنف عرب احلمالت الإعالمية امل�ضللة ،ودعم اجلماعات الإرهابية،
من خالل امل�ساعدة يف تهريب الأ�سلحة واملتفجرات ،وتدريب عنا�صرها ،و�إي��واء
املجرمني الفارين من العدالة(.((2
ويذكرنا هذا بالت�ضامن املغربي مع البحرين ،يف املرحلة التي قطعت فيها
اململكة املغربية عالقاتها مع اجلمهورية الإيرانية ،ب�سبب اخلالف احلاد الذي ن�شب
بينهما وبني البحرين ،فيما اختارت اململكة حينها �إغالق �سفارتها يف طهران و�إقفال
نظريتها يف الرباط كرد فعل(.((2
( ((2العالقات املغربية -ال�سعودية ،املو�سوعة احلرة ويكيبيديا� 21 ،أكتوبر (ت�شرين الأول) .2015
( ((2ال�شيخ اليو�سي« ،املغرب يجدد دعمه لدول اخلليج ويبعث ر�سائل �إلى طهران» ،ه�سربي�س 4 ،يناير (كانون الثاين)  ،2015على الرابط
التايل:

http://www.hespress.com/politique/279425.html

( ((2امل�صدر ال�سابق.
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كما �أن �إيران حتاول فر�ض الهيمنة على هذه الدول عن طريق املد ال�شيعي� ،أو
ما بات يعرف ب�أ�ساليب االخرتاق ال�شيعي الذي يعتمد على عديد من الو�سائل� ،أهمها
الإعالم واملنظمات واجلمعيات ،و�أ�صبحت معظم دول العامل العربي ،خ�صو�ص ًا دول
اخلليج ،تعاين من التغلغل ال�شيعي .لذلك بد�أت هذه الدول ت�ضع �إجراءات قوية �ضد
الت�ش ّيع ،وهذا ما يزيد من ا�ضطراب العالقات بني �إيران واخلليج.
�أما العالقة بني املغرب ودول اخلليج ،فهي عالقة تكامل ،فقد جاء ان�ضمام
املغرب والأردن �إلى جمل�س التعاون اخلليجي �سنة  ،2011متخذة يف الوقت ذاته
موقف ًا مت�شدد ًا حيال طهران ،ومتهمة �إياها مبوا�صلة التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية،
من خالل ما و�صفته بـ«الت�آمر على �أمنها الوطني ،وبث الفرقة والفتنة الطائفية بني
مواطنيها»(.((2
بعث امللك حممد ال�ساد�س وزير خارجيته الطيب الفا�سي الفهري عام ،2008
بعد ارتفاع فاتورة النفط ،التي �أ�صبحت تثقل كاهل امليزانية املغربية يف ظرفية
اقت�صادية ح�سا�سة جد ًا .جاء الرد �سريع ًا من دول اخلليج ومل يت�أخر ،حيث ح�صلت
الرباط يف تلك ال�سنة على دعم منا�سب( ،((2يدل على �أن التقدير املتبادل والوقوف
يف امللمات هو ديدن العالقة.
موقع التش ّيع في المغرب :النسق السياسي والقانوني

يت�سم احلقل ال�سيا�سي املغربي بالتعددية والتنوع� ،إذ �شكل منذ اال�ستقالل
حمط �أحداث عديدة ر�سمت مالمح الف�ضاء العام املغربي املعا�صر ،ويف هذا الإطار
�سنحاول ر�صد بع�ض الأحداث ذات ال�صلة مبغرب اليوم ،والتي برز فيها موقع الت�ش ّيع
�سيا�سي ًا �أو عار�ض ًا.
( ((2عوا�صم« ،املغرب ين�ضم �إلى جمل�س التعاون اخلليجي» ،مغر�س 5 ،نوفمرب (ت�شرين الثاين)  ،2011على الرابط التايل:

http://www.maghress.com/marayapress/6938

(« ((2املغرب يعود �إلى �سيا�سة طلب امل�ساعدات اخلليجية» ،مغر�س 26 ،مايو (�أيار)  ،2008على الرابط التايل:

http://www.maghress.com/almassae/9790
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لقد �شهد املغرب يف ال�سنوات الأخرية من حياة امللك الراحل احل�سن الثاين
مرحلة انفتاح �سيا�سي وثقايف ،ات�سمت باالنفتاح على �أحزاب املعار�ضة ،كما اجته
النظام �إل��ى متكني بع�ض احلركات الإ�سالموية من الدخول يف احلقل ال�سيا�سي
الر�سمي ،فت�أ�س�س حزب العدالة والتنمية لإ�ضفاء ال�شرعية على احلركة الدعوية
مثل «حركة التوحيد والإ�صالح» هذا ف�ض ًال عن احلرية التي �أعطيت للفاعلني اجلدد
«كالتنظيمات ال�سلفية» التي ت�شتغل يف عمق املجتمع املغربي ،مل يخرج املكون ال�شيعي
عن هذا الإطار بحيث ظهرت بع�ض احل�سا�سيات ال�شيعية ت�شتغل على امل�ستوى الثقايف
املتمثل يف �إقامة معار�ض خا�صة للكتب ال�شيعية ،وظهرت ليونة يف التعامل مع هذه
الظاهرة اجلديدة ،من خالل ال�سماح بدخول وبيع الكتب العقائدية ال�شيعية.
ا�ستمر امللف ال�شيعي يراوح املجال الثقايف والنظام ال�سيا�سي املغربي ب�شكل
�أكرب بعد تكوين حكومة التناوب ،التي تقودها �أحزاب الكتلة الدميقراطية( ،((2انفتاح
عززه انتقال العر�ش �إلى امللك حممد ال�ساد�س .لكن مع بداية �سنة � 2002شهدت
املرحلة حتو ًال �سيا�سي ًا من حكومة حزبية عربت عنها �أحزاب الكتلة الدميقراطية �إلى
�إ�سناد رئا�سة احلكومة �إلى التكنوقراط ،لكن التحول الذي �سي�ؤثر يف امللف ال�شيعي هو
التفجريات الإرهابية يوم  16مايو (�أيار)  2003بالدار البي�ضاء ،لينتقل الرتكيز مما
�أ�سمته �أحزاب الكتلة بـ«االنقالب على املنهجية الدميقراطية» �إلى كل ما هو ديني،
حيث د�شنت ال�سلطات موجة كبرية من االعتقاالت يف �صفوف الأح��زاب ال�سلفية،
وات�سعت دائرة العملية لت�شمل ال�شيعة املغاربة ،فقد كانت القائمة الأولى ت�ضم �أفراد ًا
�شيعة من املقيمني يف املدن الواقعة �شمال املغرب (طنجة ،تطوان ،الفنيدق) ،بتهمة
كانت من بني �سل�سلة التهم التي وجهت �إلى ال�سلفيني املعتقلني ،وهي زعزعة عقيدة
املغاربة املن�صو�ص عليها يف القانون اجلنائي املغربي (الف�صل « »220من القانون
اجلنائي املغربي) .لقد �شكلت هذه الأح��داث �إعالن ًا �صريح ًا عن دخول املغرب يف
مرحلة �أخ��رى من التدبري ال�سيا�سي والديني ،ت�ضرر منها خمتلف الفاعلني ذوي
( ((2تكتل حزبي مغربي ر�أى النور يوم  17مايو (�أيار)  1992ك�إطار من �أجل تن�سيق مواقف الأحزاب املكونة له :االحتاد اال�شرتاكي للقوات
ال�شعبية ،اال�ستقالل ،التقدم واال�شرتاكية ،منظمة العمل الدميقراطي ال�شعبي ،واالحتاد الوطني للقوات ال�شعبية .كان الهدف املعلن توحيد
جهودها يف ن�ضالها املوحد من �أجل حتقيق مطلب الإ�صالح.
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املرجعيات الدينية املختلفة التي ال تتوافق مع الأ�س�س الدينية لل�شعب املغربي وتقوم
عليها الدولة املغربية ،والتي �أعلن عنها اخلطاب امللكي بتاريخ � 30أبريل (ني�سان)
( 2014العقيدة الأ�شعرية ،املذهب املالكي ،الت�صوف ال�سني).
وعلى م�ستوى املمار�سة ،اجتهت املقاربة الر�سمية نحو حماولة ت�أميم احلقل
الديني ،و�سد املنافذ على الأف�ك��ار والت�صورات الدينية املغايرة للوجهة الدينية
الر�سمية ،يف م�سعى �سريع نحو االنفراد باحلقل الديني و�إق�صاء الفاعلني فيه� ،أو
منعهم �إلى حني جتاوبهم مع التوجهات اجلديدة لل�سلطة.
لقد �أدت �إجراءات ال�سلطة املتخذة طوال الفرتة ما بني (� )2007-2002إلى
ت�شكل حالة انكما�ش �سيا�سي وديني وثقايف ،ر�شدت فيه الكثري من الأن�شطة الدينية
مبختلف مرجعياتها ،وباملقابل ت�صاعدت �أ�صوات �أخرى تنوه ب�إ�شعاع املبادرات الأخرى
التي كانت ت�سعى �إلى تعزيز �صورة امللك (ملك الفقراء)(.((2
�أري��د للمحطة االنتخابية ل�سنة � 2007أن تكون انطالقة جديدة نحو �أو�سع
م�شاركة انتخابية تقوي القاعدة ال�سيا�سية لال�ستقرار الداخلي .لكن اللحظة �أف�صحت
عن وجود �أزمة يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،و�أفرز هذا حكومة �ضعيفة ،مبختلف التالوين
ال�سيا�سية والأيديولوجية ،حيث اليمني والي�سار �أفقدا وح��دة الت�صور ال�سيا�سي
للحكومة التي مل تطرح بدائل حقيقية عن الفرتة ال�سابقة ،ومنها املجال الديني
الذي مل ينفلت من ال�ضبط حتت �شعار ما �سمي يف اخلطاب الر�سمي باحلفاظ على
«الأمنوذج املغربي يف التدين»(.((2
( ((2يلقب امللك حممد ال�ساد�س بلقب «ملك الفقراء» نتيجة اجتاه �إلى االقرتاب �أكرث من الفئات الفقرية عقب كل منا�سبة ،وقد تكر�س
هذا اللقب �أكرث بعد �إعالنه عن م�شروع «املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية» �سنة  ،2005وهي عبارة عن م�شروع تنموي من �أجل حت�سني
الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية ل�سكان املغرب .يقوم على ثالثة حماور �أ�سا�سية :الت�صدي للعجز االجتماعي بالأحياء احل�ضرية الفقرية
واجلماعات القروية الأ�شد خ�صا�صا ،ت�شجيع الأن�شطة املدرة للدخل القار واملتيحة لفر�ص ال�شغل ،والعمل على اال�ستجابة للحاجيات
ال�ضرورية للأ�شخا�ص يف و�ضعية �صعبة.
( ((2ع�صام ،احميدان« ،الت�ش ّيع باملغرب واملقاربات الر�سمية املمكنة» ،الإ�سالم يف املغرب� 9 ،أكتوبر (ت�شرين الأول)  ،2012على الرابط
املخت�صر التايل:

http://cutt.us/9VbJS
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ويف ظل العمليات الإرهابية التي �شهدت ن�شاط ًا على امل�ستوى العاملي� ،أ�صبح
الفاعلون يف املجال الديني وال�سيا�سي حمط اهتمام وا�سع ،ويف هذا الإط��ار ُ�س ّلط
ال�ضوء على املكون ال�شيعي يف الأو�ساط الإعالمية �إذ ت�صوره على �شكل قوة �سيا�سية
واجتماعية ،ميكن �أن ي�سحب الب�ساط من القوى الإ�سالمية احلزبية التقليدية .يف
 2008ارت�أت بع�ض القوى القريبة من الق�صر يف ت�أ�سي�س حركة �سيا�سية متت�ص نخب
الأحزاب التقليدية ،وتعتمد �شعار ًا جديد ًا وهو مواجهة الإ�سالميني مبختلف تالوينهم
املذهبية وال�سيا�سية ،وق��د ت�أ�س�س ه��ذا التيار ع��ام  2008على �شكل جمعية «لكل
الدميقراطيني» ،و�سرعان ما حتولت �إلى حزب �سيا�سي با�سم الأ�صالة واملعا�صرة،
متكن من جلب �شريحة وا�سعة من النخب ال�سيا�سية ،وح�شد �أع��داء عديد من
الإ�سالميني حتث �شعار «ال�شيعة �أعدا�ؤنا والإ�سالميون خ�صومنا» والذي كان يجد
�صدى كبري ًا عند الإعالنات التي �أ�صبحت الدورية تك�شف «خلية �إرهابية» خ�صو�ص ًا
ما �سمي بخلية «بلعريج»( ((3الإرهابية يف فرباير (�شباط)  2008وما �أحدثته من
نقا�ش حول االمتدادات الدولية بهذه اخللية(.((3
وجد ال�شيعة املغاربة يف �أحداث الربيع املغربي ( 20فرباير (�شباط) )2011
فر�صة للدفاع عن �أنف�سهم ف�أيدوا وانخرطوا يف احلراك ت�أييد ًا وم�شاركة ،من دون �أن
ي�شريوا �إلى هويتهم الدينية� ،إذ غلب على خطابهم االنت�صار لقيم احلرية والإ�صالح
والدميقراطية التي رفعها ما ع��رف بـ«الربيع العربي» يف بع�ض ال��دول العربية
املنكوبة(.((3
لقد كان د�ستور  30مار�س (�آذار)  2011متفاع ًال مع احلراك ال�شعبي ،فقد
ترافق مع الرتويج خلطاب اال�ستثناء ال��ذي يتم احلديث عنه باملغرب ،االنت�صار
(� ((3شبكة �إرهابية بقيادة عبدالقادر بلعريج ،مت تفكيكها من طرف ال�سلطات املغربية ،وت�صرح احلكومة املغربية ب�أنها «�شبكة ذات �صلة
بالفكر اجلهادي ،كانت تعتزم تنفيذ �أعمال �إرهابية يف عدد من املدن املغربية» ،وذلك بعد �أن ق�ضت حمكمة بلجيكية بعدم وجود �أي دليل
على �ضلوع عبدالقادر بلعريج يف �ست جرائم قتل وقعت بهذا البلد يف الثمانينيات ،والتي حكم عليه بال�سجن امل�ؤبد يف املغرب ب�سببها .وقد
ذهب �ضحية هذه الق�ضية جمموعة من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية املغربية� ،إال �أنه مت الإفراج عنهم �سنة  2011يف �أوج الربيع العربي بعفو
ملكي.
( ((3ع�صام احميدان ،مرجع �سابق.
( ((3نف�سه.

المسبــار

47

تحوالت الموقف المغربي الرسمي من التشيّع ()2014-1981

«للأمنوذج املغربي يف التدين» ،يف جت�سيد وا�ضح النفراد امللك بال�سلطة الدينية
(الف�صل « »41من د�ستور .)2011
�إن كل هذه الأح��داث دفعت باملغرب �إل��ى متييز ف�ضاء خا�ص بامللك �ضمن
املجال العام ،فمن حيث املبد�أ ن�ص الد�ستور املغربي على حرية املعتقد واملمار�سة
خ�ص امللك (�أمري امل�ؤمنني) بال�سلطة
الدينية (الف�صل « »3من د�ستور  ،)2011لكنه ّ
يف جمال الدين .وعلى هذا الأ�سا�س ا�ستمر العمل يف ح�صر املجال الديني ومراقبته
عرب تر�سانة من القوانني والإجراءات؛ تقوم على توجهات ومرتكزات عامة ،ت�ضمنها
اخلطاب امللكي ليوم � 27سبتمرب (�أيلول)  2008بتطوان ،يف افتتاحه للدورة ال�سابعة
للمجل�س العلمي الأعلى �سميت بـ«ميثاق العلماء» ،ثم بعد ذلك «اخلطة املندجمة
لت�أهيل احلقل الديني» تهدف �إلى احلفاظ على املقد�سات الدينية العقائدية منها
واملذهبية للبالد وحماربة التطرف والغلو الديني ،وتكري�س االح�ترام املتبادل بني
خمتلف الأديان واملعتقدات والثقافات ال�سماوية الأخرى ،كما مت �إدخال الالمركزية
وعدم الرتكيز يف املجال الديني ،واعتماد �سيا�سة القرب من خالل �إن�شاء ما ي�سمى
بالعامية العلمية يف كل �أقاليم املغرب ،وكذلك االهتمام بتكوين ر�سمي للأئمة وتفعيل
دور املر�شدين وتقوية الت�أطري الديني.
يثري الد�ستور اجلديد جد ًال حقيقي ًا حول مدى التزام املغرب باحلريات واحلقوق
ال�شخ�صية للأفراد واجلماعات ،فمن خالل منطوق الف�صل الثالث من الد�ستور ،ف�إن
احلرية يف املجال الديني مكفولة د�ستوري ًا ،لكنه يحدد املعتقدات املق�صودة.
ي�سمح املنطوق الد�ستوري بالت�سليم ب�أن الدولة ت�ضمن االعتقاد واملمار�سة
الدينية ،لكن تذييل املواد الد�ستورية مببد�أ احرتام ثوابت البالد ،ينتج ت�أوي ًال �آخر
يجعل م�س�ألة �ضمان حرية ممار�سة ال�ش�ؤون الدينية ال ين�صرف �إال مبفهومها العام
وال�شامل كما يبدو لأول وهلة ،بل �إن الأم��ر يتعلق فقط «ب�أهل الكتاب»� ،أي اليهود
وامل�سيحيني ،فهم امل�شمولون فقط بهذه احلماية الد�ستورية يف ممار�سة �ش�ؤونهم
الدينية� .إن اعتبار الإ�سالم دين الدولة ،يعني �أن هذه الأخرية ت�ضمن فقط حرية
48
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ممار�سة العقائد التي يعرتف بها الدين الإ�سالمي� ،أما ما �سواها من املعتقدات
الدينية واملذهبية ،فغري معرتف بها وغري م�سموح بها(.((3
ومع ال�سيا�سة اجلديدة لت�أهيل احلقل الديني ،ات�ضح ما يعنيه النظام من قوله:
الإ�سالم دين الدولة ،فمنذ خطاب امللك يف �أبريل (ني�سان)  2004و�إلى اليوم ،وا�صلت
الدولة املغربية عملية تقنني الدين عرب ثالثة م�ستويات متداخلة مع بع�ضها البع�ض:
العقيدة ،الطق�س الديني ،والتنظيم ،فقد �أ�صبحت الدولة حتيل يف تر�سيخ هويتها
الدينية على تقليد ديني عام متكون من عنا�صر ثالثة :العقيدة الأ�شعرية ،املذهب
املالكي ،وال�سلوك ال�صويف.
لقد نتجت عملية التقنني هذه انطالق ًا من احلاجة �إلى اال�ستقرار واال�ستمرارية،
و�سط و�ضع يت�سم بال�صراع الداخلي ،الذي اتخذ �أ�شكا ًال �أكرث و�ضوح ًا بعد �أحداث
 16مايو (�أيار)  2003الإرهابية ،وما نتج عنها من ت�سا�ؤالت حول م�ضامني العقيدة
الر�سمية ،ومدى القدرة على تف�سري م�ضامني الطقو�س التقليدية ،بحيث جتعلها
منا�سبة للأو�ضاع اجلديدة ،وق��ادرة على مقاومة امل��ؤث��رات اخلارجية .مما جعل
املذاهب الأخرى �إلى جانب املذهب ال�شيعي خارج دائرة االعرتاف ،فقد درج الق�ضاء
على تكييفها كجنحة «زعزعة عقيدة م�سلم» املن�صو�ص على عقوبتها يف الف�صل
( )220من القانون اجلنائي ،بغ�ض النظر عن حجم وجود ال�شيعة املتنامي يف املغرب.
انتشار الطائفة الشيعية في المغرب

ال ميكن �إغفال حقيقة انت�شار الت�ش ّيع يف املغرب الذي يقوده الأفراد املغاربة
يف كثري من املدن املغربية ،وميكن اعتبار ذلك �أمر ًا طبيعي ًا بحكم حركية الأفكار
وانتقالها الذي ال يقبل احل�صر والتنميط ،ما دمنا نعي�ش يف عامل �صغري تتحرك فيه
املعلومة ب�سرعة فائقة عرب و�سائط متعددة منفلتة عن قدرة ال�سلطات على ت�أميمها
ال�سني املالكي
والتحكم فيها ،فلقد جنح املد ال�شيعي يف التغلغل يف املجتمع املغربي ّ
( ((3عبا�س ،بوغامل« ،حرية املعتقد باملغرب :مقاربة قانونية « ،مغر�س� 23 ،أبريل (ني�سان)  ،2010على الرابط التايل:

http://www.maghress.com/alhoudoude/851

المسبــار

49

تحوالت الموقف المغربي الرسمي من التشيّع ()2014-1981

نتيجة تفوقه يف توظيف كامل طاقاته املذهبية ،وعنفوان ال�شباب وج�سارة الطرح يف
جذب فئة تعي�ش ظروف ًا خا�صة جعلها �أكرث قابلية من غريها للتوجه منذ فرتة ي�صعب
حتديدها ،لكن الظاهرة �سجلت وج��ود ًا �سو�سيولوجي ًا للت�ش ّيع باملغرب قبل الثورة
الإ�سالمية يف �إيران ب�سنوات طويلة.
ومع ب��روز التيار ال�سلفي ب��د�أ التعاطي ر�سمي ًا مع الظاهرة باعتبارها حالة
�سيا�سية منظمة تخالف التقليد املحلي ،الذي يتكفل امللك باحلفاظ عليه وحمايته من
«املذاهب الدخيلة» ،بعد ذلك بد�أت بوادر ا�ستيعاب امللف من خالل توجه ال�سلطة �إلى
ترك الت�ش ّيع مع مراقبته على خلفية اخل�شية من �أن ت�ستثمر من دول �أخرى ،وخ�صو�ص ًا
�أن ال�سياق يف دول اخلليج يرجح هذا الإمكان.
تبني احلاالت �أن املتدين ال�شيعي مل يكن ليظهر �سوى �ضمن حاملي املعرفة
الدينية الذين �أقنعهم التوجه اجلديد ،وقد ذكر للباحث �أحد قادة املذهب «ع�صام
احميدان احل�سني»� ،أنه كان مالكي ًا بالوراثة كما هو حال معظم ال�شعب املغربي ،ثم
انفتح على احلركة الإ�سالمية يف �سن مبكرة (� 14سنة) وعا�ش يف �صفوفها �إلى �أن
حتول �إلى املذهب اجلعفري .وكان لبع�ض كتب املرجع ال�شيعي حممد ح�سني ف�ضل اهلل
الدور الأكرب يف انتقاله �إلى املذهب اجلعفري(.((3
وبعد ذلك توالت املحاوالت التي تروم البحث عن �أ�صول املذهب يف الثقافة
املغربية ،من خالل تكييف معطيات التدين ال�شعبي لت�صبح معربة عن ت�ش ّيع عميق،
واملق�صود هنا انت�شار الزوايا والأ�ضرحة والأولياء وثقافة الن�سب ال�شريف واالنتماء
لآل البيت .وبذلك �شكل منط التدين ال�شعبي ال�سائد يف املغرب �إحدى �أبرز الو�سائل
التي مت ا�ستغاللها من طرف الطائفة ال�شيعية لأجل تكوين قاعدة �شعبية �شيعية� ،إذ
�شكل تقدي�س الن�سب ال�شريف يف التدين ال�شعبي املغربي �سند ًا ملجموعة من املبحوثني
لت�أكيد �ضرورة تبنيهم املذهب ال�شيعي!
( ((3عماد ،خ�ضر« ،ماهية احلالة ال�شيعية باملغرب» ،امل�سلم� 24 ،أبريل (ني�سان)  ،2010على الرابط التايل:

http://www.almoslim.net/node/110
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وقد كان للإعالم دور �أ�سا�سي يف تقوية التوجه العقدي ،وحتويله �إلى اعتقادات
�شخ�صية طائفية دينية مغلقة تعرب عن نف�سها طق�سي ًا يف منا�سبات املذهب املعروفة،
�ساعد على ذلك النقل املبا�شر الذي حتظى به هذه املنا�سبات من طرف القنوات
الف�ضائية ال�شيعية واملواقع الإلكرتونية ،التي حولت عديد الفئات �إلى �أبناء مفرت�ضني
للمذهب .لقد ت ّكر�س كذلك خطاب مذهبي ُي َع ّد الإحالة الدائمة التي تف�سر ما درج
املغاربة على ممار�سته من طقو�س واحتفاالت ما فتئوا يعربون عنها بالطقو�س ،ولو مل
يقع �إدراك م�ستندها املذهبي� ،إذ ت�شكل الطقو�س امل�صاحبة لالحتفال بـ«عا�شوراء»
–مثال� -أحد معامل هذا الأمر.
ت�صور املنابر الإعالمية ال�شيعية املغرب بلد ًا ذا تدين �شيعي يف العمق .يعتقد
�إدري�س هاين املثقف املن�سوب �إلى املذهب املعروف يف مقال له بعنوان «الت�ش ّيع كمكون
�سو�سيو -ثقايف مغربي» ن�شر يف موقع «ه�سربي�س»(� ((3أن تاريخ املغرب �أ�سهم يف تكون
هوية مغربية مركبة ،فبقدر ما ات�سع املغرب للت�سنن ات�سع كذلك للت�ش ّيع .وي�ؤكد �أن قدر
الت�سنن املغربي �أن يعرب عن نف�سه �شيعي ًا ،ويتجلى هذا الأمر ب�شكل وا�ضح يف نظره
يف اخل�صو�صية الد�ستورية املغربية ويقول�« :إذ ال �أحد ينفي ا�ستنادها �إلى الإ�سالم
ال�سني ،غري �أنها تعرب عن نف�سها �شيعي ًا من الناحية ال�شكالنية» ((3(.لكن ا�ستعارة
رموز الت�ش ّيع و�شكالنيته يف التعبريات الوظيفية ال تعني وجود مرجعية �شيعية .ويف
العمق يعتقد �أن الت�ش ّيع هنا حا�ضر بو�صفه احتياط ًا يتم اللجوء �إليه متى مل يعد يف
ا�ستطاعة الإ�سالم ال�سني �أن يفي بالغر�ض .فداخل الإ�سالم ال�سني ي�صبح للتعبريية
ال�شيعية خ�صو�صية وظيفية حم�ضة(.((3
وقد جاء يف التقرير الذي ن�شره معهد وا�شنطن ل�سيا�سات ال�شرق الأدنى �سنة
 2014حول احلريات الدينية يف العامل� ،أن احلكومة املغربية تتجه �إلى التمييز بني
ال�شيعة الذين اعتنقوا املذهب ال�شيعي ،بدافع ال�شعور بقناعة دينية ،و�أولئك ال�شيعة
(� ((3إدري�س ،هاين« ،الت�ش ّيع كمكون �سو�سيو -ثقايف مغربي» ،ه�سربي�س� 2 ،سبتمرب (�أيلول)  ،2009على الرابط التايل:

http://www.hespress.com/writers/15002.html

( ((3املرجع ال�سابق.
( ((3نف�سه.
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الذين يعتنقون هذا املذهب دعم ًا لق�ضايا ال�شيعة الدولية .وقد جتلى ذلك يف حجم
امل�ساحة الن�سبية املمنوحة للقادة ال�شيعة البارزين يف املغرب ،ومن بينهم �إدري�س
هاين ،مقارنة بالرقابة القريبة للمغربيني العاديني الذين يبدون اهتمام ًا باملذهب
ال�شيعي(.((3
ويتزايد �صخب النقا�ش والآراء حول الت�ش ّيع يف املجتمع املغربي يوم ًا بعد يوم،
تارة على هام�ش الت�صريحات التي يطلقها القادة الدينيون� ،أو عند �صدور تقارير
دولية حول املو�ضوع (تقرير وزارة اخلارجية الأمريكية حول احلريات الدينية يف
العامل) ب�شكل ي�ضفي مزيد ًا من اللب�س يف التمييز امل�شار �إليه �أع�لاه بني ال�شيعة
املتدينني باملذهب الذين متيل الدولة ب�صورة �أك�ثر �إل��ى التغا�ضي عنهم ،و�أولئك
ال��ذي يدعمون «ح��زب هلل» �أو �إي��ران الواقعني حتت املراقبة الدائمة .بل �أك�ثر من
ذلك ،و�أحيان ًا يعمق حترير النقا�ش ليمتد �إلى تناول �سلوك الدولة يف التعاطي حلرية
املمار�سة الدينية ،وعلى اخل�صو�ص عندما تكون من�ضوية يف �إطار جمعية حائزة على
ال�شرعية القانونية ،وتقديرنا يكون حتول هذه العالقة �إلى �شكل �سيا�سي عقائدي ،مع
متدد العقائد ال�سلفية املكفرة لل�شيعة ( ((3والتي ما فتئت حتذر من خطر الطائفية
وتدعو �إلى الوحدة الدينية التي هي من �أهم مرتكزات النظام ال�سيا�سي احلايل(.((4
وبالفعل فقد وجد هذا النقا�ش وقعه عندما رف�ضت ال�سلطات املغربية �سنة 2013
تقدمي االعرتاف الر�سمي لت�أ�سي�س جمعية �شيعية با�سم «اخلط الر�سايل( ،»((4يف حني
جل�أ هذا التنظيم اجلديد �إلى امل�شروعية اخلا�صة ،فت�سجل وفق القانون التجاري
( ((3في�ش� ،سكتيفيل« ،الطائفة ال�شيعية باملغرب �أ�صبحت �أكرث جر�أة» ،معهد وا�شنطن ل�سيا�سات ال�شرق الأدنى 14 ،يناير (كانون الثاين)
 ،2014على الرابط املخت�صر:

http://cutt.us/sB0Gu

( ((3عبداحلكيم �أبو اللوز ،احلركات ال�سلفية يف املغرب ( ،)2004-1971بحث �أنرثوبولوجي �سو�سيولوجي ،بريوت ،مركز درا�سات
الوحدة العربية ،الطبعة الأولى� ،2013 ،ص.115
( ((4في�ش �سكتيفيل ،مرجع �سابق.
( ((4اخلط الر�سايل هو خط عقائدي ينت�صر لنمط من التدين ال�شيعي باملغرب ،ف�شل يف احل�صول على امل�شروعية القانونية من الدولة،
فاجته �إلى �إظهار نف�سه يف �إطار قانون ال�شركات ،حيث ت�أ�س�س باعتباره م�ؤ�س�سة للأبحاث يف مار�س (�آذار)  .2014وللمزيد من التو�ضيح
ميكن مراجعة موقع هذا التنظيم عرب الإنرتنت ،على الرابط التايل:
http://www.ressali.com
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لأجل احل�صول على م�شروعيته القانونية كم�ؤ�س�سة للأبحاث(.((4
جاء االعرتاف الالحق �سنة  2015ب�صيغة ال�شيعة املغاربة املنتظمني بامل�ؤ�س�سة
التجارية بدل اجلمعية املدنية ،يف �سياق تفاو�ض توافقي حول حلول و�سطى ،بني
ال�سلطات وال�شيعة ،املمثلة يف اخلط الر�سايل ،ا�ستبعدت فيه �صيغة اجلمعية التي
اتخذت عربها عديد التجارب حام ًال تنظيمي ًا وو�سيطة ثقافية يف م�سعى انتقايل نحو
ت�أ�سي�س كيان �سيا�سي.
وي�ؤكد ال�شيعة املغاربة �أن عالقة بالدهم التي تزداد فتور ًا يوم ًا بعد يوم مع
�إي��ران ،تنبع من حتالفها مع االحتاد الأوروب��ي والواليات املتحدة الأمريكية ،ف�ض ًال
عن اخلوف من تكوين طائفة �شيعية موحدة ومتما�سكة يف املغرب ،ال �سيما يف الدار
البي�ضاء وطنجة .ويف الواقع ،قطع املغرب عالقاته مع �إيران عام  2009عندما اتهم
اجلمهورية الإ�سالمية بن�شر الت�ش ّيع داخل املغرب ،يف حماولة منها لزعزعة ا�ستقرار
وحدتها الدينية الداخلية .كما كان ذلك رد فعل على النزاع احل��دودي الإي��راين-
البحريني ،على الرغم مما يقوله بع�ض النقاد ب��أن ذلك جمرد ذريعة للمواقف
ال�صريحة التي اتخذت(.((4
يبدو �أنه لي�س هناك �إرادة من لدن ال�سلطة ال�سيا�سية لإلغاء الت�ش ّيع ،كما عربت
عن ذلك ال�سيا�سة الر�سمية �إبان الثورة الإيرانية ،ولكنها تريد تيار ًا وا�ضح ًا لها جتعله
قاب ًال للت�أقلم وفق �إمكاناتها الأمنية واال�سرتاتيجية ،حيث نعرث على عالمات ذلك يف
عبارات على هام�ش اخلطاب الر�سمي الذي يدفع بني احلني والآخر �إلى �ضرورة فهم
فل�سفة �إمارة امل�ؤمنني ،من حيث كونها �إمارة ترعى خمتلف �أمناط التدين ،وتقت�ضي
�أن ت�شمل كل املواطنني املغاربة �أي ًا كان دينهم ،ب�شكل يتوافق والإحلاح الد�ستوري على
حرية االعتقاد ،وما هو م�صادق عليه من مواثيق دولية ،كاالتفاقية الدولية حلقوق
( ((4نور الدين ،ل�شهب« ،ماذا يريد ال�شيعة املغاربة من وراء االعرتاف بـ«اخلط الر�سايل؟» ،ه�سربي�س 19 ،فرباير (�شباط)  ،2014على
الرابط التايل:

http://www.hespress.com/139451.html

( ((4في�ش �سكتيفيل ،مرجع �سابق.
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الإن�سان ،التي تلزم الدولة وجترم الإكراه الديني.
�إن ال��دول��ة املغربية ت��درك ،بحكم جتاربها ال�سابقة مع احل��رك��ات الدينية
وال�سيا�سية� ،أن حماولة ا�ستئ�صال تيار ما ،يف دولة كبرية مثل املغرب ،قد ُيحدث خل ًال
على موازين القوى ،ت�ؤول نتائجه �إلى ظهور قوة مناف�سة �أخرى .لذلك ميكن الرجم
ب�أن ما تفعله الدولة اليوم هو قيا�س احلجم احلقيقي الكمي والنوعي للتيار ال�شيعي
من �أجل تروي�ضه ،والإبقاء عليه كطائفة دينية ميتنع عليها اخلو�ض يف ما يعكر �صفو
املزاج العام للدولة.
الحركات السلفية والشيعة المغاربة

لقد ظهرت املالمح الأولى للعالقة بني ال�سلفية �أو احلركة الإ�سالمية واملغربية،
وبني احلركة ال�شيعية منذ فرتة الثورة الإيرانية� ،إذ كان لبع�ض احلركات الإ�سالمية
املغربية مواقف متفاوتة جتاه الثورة .وكانت جل مالحظات عبدال�سالم یا�سنی ،زعيم
حركة العدل والإح�سان( ((4وا�ضح ًة يف �إعالن �سنیة جماعته ،بل حر�صها على ال�سلمية
وعدم خمالفة مذهب ال�سنة واجلماعة ،كما �صرح بذلك يف كتابه «املنهاج النبوي».
�أما عبدالكرمی مطیع -م�ؤ�س�س ال�شبیبة الإ�سالمیة فلم یبد طیلة ع�شر �سنوات من
ت�أ�سی�س ال�شبیبة الإ�سالمیة �أي موقف من ال�شیعة والت�شیع كخیار عقائدي مذهبي،
ومل یعرف له م�ساندة حقیقیة للثورة الإیرانیة ،فقد كان موقفه مرتدد ًا بنی دعمها
والتهجم عليها ،يف�سر ذلك الو�ضعية التي كان يعي�شها يف دول اخللیج ،وحيثيات طرده
من اململكة ال�سعودیة على خلفیة �أحداث احلرم ،و�سعیه للبحث عن جلوء �سیا�سي،
وهو م�سعى يقرتن بنوعية املواقف غري املح�سوبة جتاه الثورة ،لكنّ قيادات ال�شبيبة
املوالني له �سجلوا له موقفني :موقف داعم للثورة الإیرانیة م�ساند لها ،ذهب �إلى حد
دعم الفكر ال�شیعي( ((4والثناء على الثورة الإیرانیة وجمد قائدها الإمام اخلمیني،
ولعل كتابه «الثورة الإ�سالمیة قدر املغرب الراهن» یف�سر هذا املوقف وقوة الت�أثري
( ((4جماعة �إ�سالمية مغربية .وهي من �أكرب التنظيمات الإ�سالمية باملغرب� ،أ�س�سها عبدال�سالم يا�سني ما بني �سنة  1974و ،1981وكان
مر�شدها العام �إلى غاية وفاته �سنة  ،2012وخلفه حممد عبادي يف  24دي�سمرب (كانون الأول)  2012بلقب الأمني العام.
( ((4وهو ما �سجلته بع�ض ال�شهادات يف ملف ذاكرة احلركة الإ�سالمیة ،ومنها ما �صرح به املهند�س �إدری�س �شاهني.
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الذي تركته الثورة الإ�سالمیة على فكره وخطاه ال�سیا�سية.
�أما املوقف الثاين فهو املوقف الذي انتهى �إلیه بعد ا�ستقراره يف لیبیا و�إ�صداره
�سجل عليه
جملة املجاهد .وهو موقف الدار�س املحايد املت�أمل يف التجربة ،دون �أن ُي َّ
موقف �سیا�سي(.((4
لقد كان ملوقف احلكومة املغربية يف دفاعها عن الوحدة املذهبية �ضد الت�ش ّيع
(((4
ردود فعل داخلية تراوحت بني م�ؤيد ومنتقد .فقد �سارعت حركة التوحيد والإ�صالح
�إلى ت�أييد موقف احلكومة املدافع عن �سنية املغرب ووحدته العقدية ،م�شددة( ((4على
�أن الوحدة املذهبية للمغرب �شيء ثابت وال يجوز التفريط فيه .ومن واجبات الدولة
احلزم يف الدفاع عن الأمن الروحي وال�سيا�سي للمواطنني �ضد الت�ش ّيع ،لكنها طالبت
يف الوقت نف�سه احلكومة بتنوير النا�س بحقيقة الت�ش ّيع وحجمه ،م�شككة يف �أرقام
متداولة حول عدد املغاربة.
�أما جماعة العدل والإح�سان فكان لها موقف �آخر عربت عنه على ل�سان عمر
�أحر�شان ،ع�ضو الأمانة العامة للدائرة ال�سيا�سية ،حيث �أبدى �أ�سفه من ت�سرع املغرب
يف قطع العالقات مع �إيران� ،إذ -يف نظره -كان ميكن �أن يتم االقت�صار على جتميد
موقت �أو ما �شابه ذلك ،دون الو�صول �إلى قطع العالقة نهائي ًا ،م�ؤكد ًا �أنه من ال�صعب
�أن يلقى اخلطاب ال�شيعي �صداه يف املغرب �إال لدى فئات قليلة معدودة على ر�ؤو�س
الأ�صابع ،ولن يكون لها ت�أثري على تدين املغاربة ال�سني املالكي(.((4
يف م��ا يخ�ص العالقة ب�ين امل�غ��رب و�إي���ران ،فقد ع�برت جميع التنظيمات
(« ((4احلركة الإ�سالمية واملوقف من الت�ش ّيع» ،مغر�س ،يوم  7نوفمرب (ت�شرين الثاين)  ،2008على الرابط التايل:

http://www.maghress.com/attajdid/45292

( ((4حركة دعوية مغربية؛ تهدف -ح�سب �أدبياتها� -إلى حتقيق نه�ضة �إ�سالمية من خالل حركة �إ�صالحية معتدلة تعتمد املرجعية
الإ�سالمية ،وتتبنى خيار ال�شورى والدميقراطية .ويعود تاريخ ن�ش�أة حركة التوحيد والإ�صالح مب�شروعها الدعوي والرتبوي والفكري والثقايف
�إلى �أوا�سط �سبعينيات القرن الع�شرين من خالل الفعاليات التي كانت تقيمها جمموعة من اجلمعيات الإ�سالمية.
( ((4على ل�سان موالي عمر بن حماد نائب رئي�س احلركة.
( ((4عماد ،خ�ضر« ،ماهية احلالة ال�شيعية باملغرب» ،امل�سلم� 25 ،أبريل (ني�سان)  ،2010على الرابط التايل:
http://www.almoslim.net/node/110603
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الإ�سالمية عرب بياناتها عن �أ�سفها للدواعي التي �أدت �إلى قطع العالقات الدبلوما�سية
بني البلدين يف  ،2009داعني البلدين �إلى ا�ستئناف العالقة بينهما يف �إطار ما يقت�ضيه
ذلك من الأخوة الإ�سالمية واالحرتام املتبادل(.((5
�إن موقف جماعة العدل والإح�سان �أدى �إلى ظهور ردود فعل قوية ،وخ�صو�ص ًا
�أن ال�شیخ حممد املغراوي ،الذي میثل �أبرز رموز التیار ال�سلفي التقلیدي باملغرب� ،شن
هجوما الذع ًا على جماعة العدل والإح�سان ،التي و�صفها بـ«الدعوة امل�ش�ؤومة» َوم َّثلها
كـ«امتداد» لل�شیعة يف �إیران ،ممن یطلق عليهم نعت «الرواف�ض» ،حمذ ًرا من بدعتهم
كما حذر مما �أ�سماه «اخلطر اجلدید» و«املد القبیح» ،يف �إ�شارة �إلى ال�شیعة ،والذي
یحتاج –وفقه� -إلى مواجهة ،م�ضیف ًا �أن هذا التیار بات له كیان يف املغرب وانت�شر
�أ�صحابه يف عدید من القطاعات يف املدار�س والأ�سواق والأندیة والأحزاب(.((5
�إن هذا ال�صراع احلا�صل بني الطائفتني بعد ان�سحاب الدولة؛ التي كانت يف
ال�سابق طرف ًا رئي�س ًا يف هذا ال�صراع� ،أ�صبح اليوم �أكرث حدة ،وخلق جمموعة من
امل�شادات بني مكونات هذه الطوائف .ال �سيما بعد �أن متكنت الدولة من �إدخ��ال
احلركات الإ�سالمية يف امل�سرح ال�سيا�سي فتحول ال�صراع بني الإ�سالميني وال�شيعة
ل�صالح الدولة ،ب�شكل يقدح يف ال�شيعة بالوكالة عنها ،ومن دون �أن تتورط يف تدخل
حقيقي ،قد تو�صف على �إثره ب�أنها ته�ضم حقوق الأقلية ال�شيعية.
الخاتمة

يت�سم املوقف املغربي من الت�ش ّيع باالنتقالية ،وبخ�ضوعه ملجموعة من العوامل
وعدد من الأح��داث والق�ضايا ،فمنذ �أن �شهدت فرتة الثورة الإيرانية واقعة تكفري
اخلميني و�إع�لان العداء �ضده ،ثم يف فرتة الحقة �أ�صبح املوقف خا�ضع ًا ملتغريات
العالقات الإيرانية  -اخلليجية .كما �أن �سلوك الدولة كان خا�ضع ًا ملتغريات ال�ساحة
( ((5املرجع ال�سابق.
( ((5طارق بهندا ،املغراوي« ،العدل والإح�سان (جماعة م�ش�ؤومة) واملغرب قابل للت� ّشیع» ،ه�سربي�س /28 ،مايو (�أيار)  ،2015على الرابط
التايل:

http://www.hespress.com/orbites/265099.html
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الداخلية� ،إذ �أ�سهمت يف ت�شكيل مواقف خمتلفة حول الطائفة ال�شيعية باملغرب ،فبعد
حراك ( )20فرباير (�شباط) عمل املغرب على تدبري الق�ضايا الدينية ب�شكل حا�سم
على م�ستوى ال�سيا�سات املعلنة ،وبطريقة انتقائية يف امل�ستوى غري الر�سمي ،بحيث
�أوكل �إلى قوى احلقل الديني التعبري عن خمتلف املواقف الر�سمية وال�شعبية ،والتدخل
با�سم ذلك يف الأوقات التي يفتقر فيها امللف ال�شيعي �إلى واجهة حمددة.
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