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تحوالت الموقف 
المغربي الرسمي من 

التشّيع )2014-1981( 
عبدالحكيم أبو اللوز 

املوقف  حتوالت  اإبراز  الورقة  هذه  خالل  من  نتوخى 
اإنها   .2014 بالعام  وانتهاء   1981 �سنة  من  بداية  الت�سّيع،  من  املغربي 
ق�سايا  �سهدت  املعا�سر،  املغرب  تاريخ  من  جدًا  مهمة  تاريخية  فرتة 
اإلخ،  واجتماعية...  اقت�سادية  ثقافية،  �سيا�سية،  ووقائع  واأحداثًا 

اأ�سهمت يف ت�سكيل مالمح مغرب اليوم، ويف بناء عالقاته اخلارجية. 

( اأكادميي يف كلية احلقوق يف جامعة ابن زهر، باحث يف مركز جاك بريك للعلوم االجتماعية )املغرب(.  (
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تحوالت الموقف المغربي الرسمي من التشّيع )2014-1981(

فيها  حا�ضر  الت�ضّيع  مو�ضوع  اأن  جند  التاريخية  الفرتة  هذه  يف  البحث  اأثناء 
بقوة، يف مقابل ندرة االإنتاج االأكادميي املهتم بالق�ضية، اإاّل بع�ض الكتابات ال�ضحفية 
والتقارير الدولية، وعليه تاأتي هذه املحاولة للوقوف عند اأبرز هذه االأحداث وتناولها 

بالتحليل؛ ق�ضد ا�ضتخال�ض الكيفية التي ت�ضكل بها املوقف املغربي من الت�ضّيع. 

�ضنعتمد –اإذًا- يف هذا البحث على املنهج التاريخي دون اأن نرتك اأي جمال 
اإذ  االأح��داث،  اأو حتليل هذه  ا�ضتعرا�ض  اأثناء  املو�ضوع  للتدخل يف  امل�ضبقة  لالأحكام 
عامل  اإل��ى  )ن�ضبة  الفيربي  باملعنى  القيمي  احلياد  تبني  على  البداية  مند  �ضنعمل 
االجتماع االأملاين ماك�ض فيرب )M. Weber((، كما �ضنتخذ كذلك من النقد املزدوج 
الن�ضو�ض  مل�ضمون  حتليلنا  اأثناء  اأ�ضا�ضية  اأداة  اخلطيبي-  عبدالكبري  ي�ضميه  -كما 

االإعالمية.

نركز يف هذا البحث على االأحداث ال�ضيا�ضية والدبلوما�ضية بني املغرب واإيران، 
وب�ضكل خا�ض تلك االأحداث التي جاءت مبا�ضرة بعد الثورة االإيرانية 1979، واملق�ضود 
حيث   ،)1(  1981 �ضنة  واخلميني  الثاين  احل�ضن  امللك  بني  وقع  ما  هو  بال�ضبط  هنا 
�ضكلت واقعة اإ�ضدار احل�ضن الثاين فتوى يكفر فيها اخلميني املنطلق االأ�ضا�ضي للتوتر 
احلا�ضل يف العالقات بني اإيران واملغرب، وم�ضدرًا لبلورة املواقف املغربية من الت�ضّيع 
يف فرتات الحقة. لكن هل هذا احلدث هو الوحيد الذي حتكم يف العالقات املغربية- 
يتجاوز  االأمر  اإن  اأم  الت�ضّيع؟  املغربي من  للموقف  الوحيد  املربر  وهل هو  االإيرانية؟ 
ما هو دبلوما�ضي اإلى اأ�ضياء اأخرى قد يك�ضفها البحث يف املو�ضوع؟ ثم ما دور متغري 

العالقات بني املغرب ودول اخلليج العربي يف �ضوغ هذا املوقف؟

يطرح املو�ضوع اأ�ضئلة اأخرى تتعلق بالت�ضّيع، فمبدئيًا ين�ض الد�ضتور على حرية 
املعتقد واملمار�ضة الدينية، لكن ما موقع الت�ضّيع �ضمن هذه احلرية؟ وما واقع الطائفة 
بلورة موقفه من  املغرب يف  الداخلية يف  االأحداث  اأ�ضهمت  باملغرب؟ وكيف  ال�ضيعية 

)1( ن�ضرت الفتوى يف العدد الرابع من جملة )دعوى احلق( ال�ضادرة يف �ضعبان - رم�ضان 1400 ه� ) متوز )يوليو( 1980 (، وذكرها امللك 
احل�ضن الثاين رحمه اهلل، انظر الرابط التايل:

https://www.youtube.com/watch?v=sPj6TZx0TEk
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والطائفة  املغربية  االإ�ضالمية  احلركات  بني  الرابطة  العالقة  ما  واأخ��ريًا،  الت�ضّيع؟ 
ال�ضيعية؟ هل تبنت موقف النظام املغربي نف�ضه؟

املغربي  الر�ضمي  املوقف  اأن  فر�ضية  بناء  اإلى  يدفعنا  االأ�ضئلة  هذه  طرح  اإن 
يتوقف عند  تف�ضري ذلك ال  لكن  وراف�ضًا،  �ضلبيًا  الدوام موقفًا  الت�ضّيع كان على  من 
االأبعاد اجليو�ضيا�ضية التي ما فتئت الدبلوما�ضية املغربية تعرب عنها، واإمنا نفرت�ض اأن 
لالأمر دوافع اأخرى داخلية وخارجية. اأما بخ�ضو�ض العالقة بني احلركات االإ�ضالمية 
املغربية، فنفرت�ض اأن املوقف املغربي قد ت�ضرب اإلى احلركات االإ�ضالمية، وهذا االأمر 

يجد تف�ضريه يف العمق ال�ضني امل�ضرتك لكال الطرفني.

توضيح مفاهيمي.. الشيعة والطائفة

مفهوم ال�سيعة لغة وا�سطالحًا

يقول ابن دريد: �ضايعُت الرجل على االأمر م�ضايعة و�ضياعًا... و�ضيعت الرجل 
على االأمر ت�ضييعًا، اإذا اأعنته عليه. وفالن من �ضيعة فالن، اأي ممن يرى راأيه))(.

اأتباع الرجل واأن�ضاره، وجمعها �ضيع واأ�ضياع جمع  وقال ابن منظور: وال�ضيعة 
. واأ�ضل ال�ضيعة الفرقة من النا�ض، ويقع  اجلمع، ويقال: �ضايعه كما يقال واالُه من الَويليْ
على الواحد واالثنني واجلمع، واملذكر واملوؤنث، بلفظ واحد ومعنى واحد. وقد غلب 
ا واأهَل بيته )ر�ضوان اهلل عليهم اأجمعني( حتى �ضار  هذا اال�ضم على من يتولى َعِليًّ
لهم ا�ضم خا�ض، فاإذا قيل فالن من ال�ضيعة ُعرف اأنه منهم، ويف مذهب ال�ضيعة كذا، 

اأي عندهم، واأ�ضل ذلك املُ�ضاَيعِة وهي املُتابعة واملُطاَوعة))(. 

فال�ضيعة والت�ضّيع وامل�ضايعة يف اللغة تدور حول معنى املتابعة واملنا�ضرة واملوافقة 
بالراأي واالإجماع على االأمر اأو املماالأة عليه.

))( ابن دريد، جمهرة اللغة، حتقيق: رمزي منري بعلبكي، ج )، القاهرة، دار العلم للماليني، 1987، �ض)87.

))( ابن منظور، حتقيق: علي عبداهلل الكبري واآخرون، ل�ضان العرب، دار املعارف، �ض78)).
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اأما ا�ضطالحًا؛ فيقول ال�ضهر�ضتاين: ال�ضيعة هم الذين �ضايعوا عليًا )ر�ضي اهلل 
عنه( على اخل�ضو�ض، وقالوا باإمامته وخالفته ن�ضًا وو�ضية، اإما جليًا، واإما خفيًا، 
واعتقدوا اأن االإمامة ال تخرج من اأوالده، واإن خرجت فبظلم يكون من غريه، اأو بتقية 
من عنده. وقالوا: لي�صت الإمامة ق�صية م�صلحة تناط باختيار العامة وينت�صب الإمام 
اأ�ضولية، وهي ركن الدين ال يجوز للر�ضل )عليهم ال�ضالة  بن�ضبهم، بل هي ق�ضية 

وال�ضالم( اإغفاله واإهماله، وال تفوي�ضه اإلى العامة)4(.

التاريخي،  املعطى  من  بانطالقه  جهة،  من  يت�ضف،  التعريف  هذا  اأن  يت�ضح 
ومن جهة اأخرى، يظهر اأن الربوز التاريخي لل�ضيعة هو يف العمق ق�ضية �ضيا�ضية. اإن 
ال�ضيعة كفكر وعقيدة مل تولد فجاأة، بل اإنها اأخذت طورًا زمنيًا ومرت مبراحل عديدة.

وتنق�ضم ال�ضيعة اإلى فرق عدة؛ لكن عادة ما اأرجع فرق ال�ضيعة اإلى اأربع فرق: 
زيدية، اإمامية، كي�ضانية وغالة، وكل فرقة من هذه الفرق افرتقت بدورها اإلى فرق 

اأخرى))( ح�ضب تقديري.

لقب ال�ضيعة يف االأ�ضل يطلق على فرق ال�ضيعة كلها، ولكن هذا امل�ضطلح اليوم 
يتم  التي غالبًا ما  االثني ع�ضر،  اإلى طائفة  اإال  –يف نظري– ال ين�ضرف  اأطلق  اإذا 
و�ضفها مبثابة النهر الذي ان�ضكب فيه كل اجلداول والروافد ال�ضيعية املختلفة، فقد 
ا�ضتوعبت جل االآراء والعقائد التي قالت بها الفرق ال�ضيعية االأخرى، ولذلك فاإن هذا 

البحث مبجمله يقت�ضر على هذه الطائفة. 

 على اأ�ضا�ض املعتقد ال�ضيعي، ظهر الت�ضّيع كنمط من التدين كتهديدات خارجية 
تكر�ض بها املعتقد ب�ضكل عياين قابل للمالحظة، اإنها جمموع متظهرات ت�ضمل ت�ضورًا 
خا�ضًا للمعتقد، على الرغم من ادعاء احلاملني له االأحقية يف ثمثيله واال�ضتماتة يف 

الدفاع عنه، ويف مراجعة طوائف اأخرى تدعي االأحقية نف�ضها.

)4( حممد، عبدالكرمي ال�ضهر�ضتاين، حتقيق حممد �ضيد كيالين، امللل والنحل، بريوت، دار املعرفة، �ض)14.

))( عبدالقادر، البغدادي، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية، بريوت، دار االآفاق اجلديدة، )198، �ض16. 
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الطائفة يف اللغة وامل�سطلح

تظهر كلمة »طائفة« يف املعاجم اللغوية، على اأنها »القطعة« من اأي �ضيء اأو من 
اأي جمموع، وعليه ل ت�صرتط ن�صبة الطائفة اإلى العاقل. فاإمنا ي�صعها اأن تكون »طائفة 
من الليل« وي�ضعها اأن تكون »طائفة من احلكماء«. وهي حني متيل اإلى معنى املجموع، 
ي�ضتمل  وهو  واملحايثة،  االقرتاب  اأي  »الطواف«  مبعنى  تكون  اأن  امليل  هذا  لها  يجيز 
على معنى الدوران حول �ضيء واحد واخلروج من الذات نحو هذا ال�ضيء اأو املو�ضع. 
االإملام  نوعًا من  بالبال  اأو طواف اخلاطرة  بالبيت احلرام  املعتمر  في�ضبح »طواف« 
لهذا يف ذاك.  اأو على قبول  الطائف  به من  املطوف  اإلى  انت�ضاب  ينطوي على طلب 
ويتبني اأن املفاهيم املتعاقبة اأو املتزامنة لكلمة »طائفة« العربية وجلمعها »طوائف«، 
ان�صرافها اإلى اإفادة معنى الختالط والت�صعب والتمايز)6(، ولكن باتت تنفرد بو�ضف 

بالفرق الدينية اأكرث من غريها.

وقد تعني الطائفة القطعة اأو اجلزء من اجلماعة كما جاء يف االآية الكرمية: 
ُوؤيِْمِننَي«)7(. كما قد تعني املجموعة ككل، كما هو احلال  َن امليْ َهديْ َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة ِمّ َي�ضيْ »َوليْ
َعنيْ  ا  ُكَنّ َواإِنيْ  ِلَنا  َقبيْ ِمنيْ   ِ َطاِئَفَتنييْ َعَلى  ِكَتاُب  اليْ ��ِزَل  اأُنيْ ا  َ اإِمَنّ َتُقوُلوا  »اأَنيْ  التالية:  االآية  يف 
ِدَرا�َضِتِهميْ َلَغاِفِلنَي«)8(، ت�ضري هذه االآية اإلى اأن الطائفة هنا عبارة عن جماعة معروفة 

مبعتقدها الديني على غرار قريب مما هي عليه يف ا�ضطالحنا اليوم.

واأن هناك خلطًا  االآن،  اأنه ال يوجد تعريف دقيق حتى  ا�ضطالحًا، فاملاُلحظ 
اأن هناك بع�ض  بالرغم من  القريبة منه، هذا  املفاهيم  الطائفة وبع�ض  بني مفهوم 
الكتابات العربية التي حتاول تناول هذه االإ�ضكالية، وتقدمي تعاريف متنوعة تختلف من 
باحث الآخر، اإال اأنها يف الغالب ت�ضقط يف تناق�ضات نتيجة تعدد اأ�ضكال واأنواع وظروف 

)�صباط(  بدايات، )1 فرباير  املرتجمني، ف�ضلية  نّية  على  الَداليل  لَن�َضبهما  تر�ضيٌم  و»طائفية«  »طائفة«  بي�ضون، م�ضطلحا  اأحمد،   )6(
)01)، على الرابط التايل:

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

)7( �ضورة النور، االآية ).

)8( �ضورة االأنعام، االآية 6)1.
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امل�ضطلحات  فيه  تتداخل  معقد  مركب  مفهوم  –اإذًا-  الطائفة  الطوائف.  ومكونات 
واملكونات واملتغريات، مثلما تتداخل فيه االأبعاد ال�ضيا�ضية والدينية واالجتماعية.

التعريفات المختلفة لمفهوم الطائفة

بنيوية  وحدة  اأنها  على  الطائفة   )C.M.Arensbn( اأرين�ضنب  املفكر  يحدد 
ببع�ض علماء  دفع  والوا�ضع  ال�ضا�ضع  التعريف  لكن هذا  واجتماعية.  ثقافية  تنظيمية 
االجتماع الغربيني اإلى التدقيق يف املفهوم ومتييزه عن باقي الوحدات البنيوية، فمنهم 
دينية  كانت جماعة  �ضواء  اأن كل جماعة خمتلفة مبثابة جماعة طائفية،  اعترب  من 
اأو مذهبية اأو لغوية، اأو حتى جماعة ذات منط معي�ضي متميز مثل البدو والغجر)9(. 
الرابطة  اأ�ضكال  من  �ضكل  اأنها  على   )Peter. L. Berger( بريجر  بيرت  ويعرفها 
التاأثري املبا�ضر  الدينية بال منازع، واأن الطائفة هي ال�ضكل ذاته الذي يظهر نتيجة 
اإلى  للدين، فانتقل هذا املفهوم من جمرد وحدة بنيوية تنظيمية ثقافية واجتماعية 

�ضكل من اأ�ضكال الرابطة الدينية. 

اأنها جماعة ح�ضرية مغلقة تتحدى  اإلى  للطائفية  اآخرون يف تعريفهم  يذهب 
البيئة التي ن�ضاأت فيها، وينظرون اإلى اأنف�ضهم على اأنهم نخب، مهمتهم احلفاظ على 
نقائهم االأخالقي، وتغيري العامل واإعادة �ضوغه وفقًا ملبادئ دينهم التي يعتقدون يف 

�ضحتها)10(. 

اأما ماك�ض فيرب )M. Weber( واإرن�ضت ترولت�ض )E. Troeltsh( فرييان اأن 
الطائفة هي جمموعة من املوؤمنني مببادئ معينة ذات ع�ضوية اختيارية اأو تعاقدية، 
ويخرج ماك�ض فيرب بهذا التعريف عن الطائفية من حدود االإطار الديني اإلى االإطار 

الفكري)11(.

)9( عبداللطيف، فاروق، »الطائفية... قراءة يف املفهوم ودالالته«، فكر اأونالين، 17 اأغ�ضط�ض )اآب( 014)، على الرابط التايل:
 http://fekr-online.com/index.php/article

)10( املرجع ال�ضابق.

)11( عبداحلكيم، اأبو اللوز، »علم االجتماع وظاهرة الطوائف الدينية، الرتاث النظري«، اأنفا�ض، 17 اأغ�ضط�ض )اآب( 008)، على الرابط 
التايل:
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ومن خالل ما مت عر�ضه من حتديدات متعددة ملفهوم الطائفة، ميكننا حتديد 
�ضمات الطائفة من خالل العنا�ضر التالية:

اأنها جماعة منظمة لها تقاليدها وثقافتها املميزة.. 1

حياة . ) يف  فعليًا  وي�ضاركون  التعا�ضد  رواب��ط  من  ينحدرون  الطائفة  اأع�ضاء  اأن 
اجلماعة.

الطائفة عبارة عن جمموعة مغلقة.. )

ت�ضعى الطائفة اإلى ن�ضر معتقداتها وتعميمها.. 4

اأنها �ضر  اللغات االأخرى حتدث كلمة »الطائفة« هو�ضًا �ضديدًا على اعتبار  يف 
واليوم  ذلك،  �ضابه  وما  اجلماعي  االنتحار  حوادث  بع�ض  خلفية  على  وذلك  مطلق، 
يطرح املو�ضوع يف �ضلة مع الدولة القومية، وذلك عندما يدار ملف الطوائف ب�ضكل 
خاطئ من قبل الدولة، ب�ضكل ت�ضبح معه خطرًا ي�ضتفحل يف الواقع االجتماعي، بل اإن 
االأمر ال يتوقف عند هذا احلد، فاالآثار ال�ضلبية التي تخلفها اإدارة الطائفية ال تقف 
والتقدم  التغيري اجلذري  اأمام  عقبة  بل متثل  وال�ضيا�ضية؛  االجتماعية  عند احلدود 

احل�ضاري، في�ضبح االأمر يف �ضورة نزاعات دموية تهدد بتفتت الدولة.

تطور العالقات اإليرانية- المغربية 

مرت العالقة الدولية بني اإيران واملغرب مبجموعة من املراحل املت�ضل�ضلة، بدءًا 
من التوافق ال�ضيا�ضي، ثم القطيعة بني البلدين، اإلى االنفراج ال�ضيا�ضي.

بهلوي،  ر�ضا  حممد  ال�ضاه  حكم  فرتة  يف  وحتديدًا  الثورة،  قبل  ما  فرتة  ففي 
كانت العالقة وطيدة جدًا بني احل�ضن الثاين وال�ضاه، مت ت�ضويرها على اأنها عالقة 
بني مملكتني عريقتني تربطهما عالقة �ضخ�ضية))1(، لكن بعد الثورة �ضنة 1981 اأعلن 

http://www.anfasse.org 

))1( احل�ضني، الزاوي، املغرب العربي واإيران.. حتديات التاريخ وتقلبات اجلغرافيا ال�ضيا�ضية، املركز العربي لالأبحاث ودرا�ضة ال�ضيا�ضات، 
الدوحة، يناير )كانون الثاين( 011)، �ض9. 
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املغرب منح حق اللجوء ال�ضيا�ضي لل�ضاه، الذي و�ضل اإلى املغرب يف )) يناير )كانون 
الثاين( 1981 قادمًا من القاهرة التي كانت حمطته االأولى على طريق املنفى، وحطت 
طائرته مبدينة مراك�ض التي كان امللك احل�ضن الثاين يقيم فيها، ويف يوم 0) مار�ض 
)اآذار( 1981، غادر ال�ضاه املغرب بعد اإقامة دامت بال�ضبط �ضهرين وثمانية اأيام، 
�ضال خاللها مداد كثري، وحفلت بتحركات دبلوما�ضية واأمنية وا�ضعة بحثا عن مالذ 
اأن يحرر املغرب من عبء كان يزداد ثقاًل وخطورًة يومًا بعد  اآمن لل�ضاه، من �ضاأنه 

يوم))1(.

كانت اإقامة ال�ضاه حمط انتقادات للعاهل احل�ضن الثاين، وخ�ضو�ضًا اأن الثورة 
االإيرانية كانت حتظى يف فرتاتها االأولى باإعجاب وتقدير من طرف �ضريحة وا�ضعة 
من ال�ضعب املغربي. لذلك كان املوقف املغربي حمرجًا، وانتهى القرار الر�ضمي اإلى 
االنفجار  �ضظايا  بع�ض  و�ضول  بدء  مع  خ�ضو�ضًا  االإي��راين،  ال�ضيف  ترحيل  ترجيح 
ال�ضعبي يف اإيران اإلى املغرب، حيث هوجمت ال�ضفارة املغربية يف طهران من طرف 

»الثوار« اآنذاك)14(.

وظلت ال�ضجة التي اأحدثتها الدعاية االإيرانية واملطالبة بت�ضليم ال�ضاه واإعدامه، 
اإلى اأن ت�ضلمته الواليات املتحدة االأمريكية بداعي العالج من مر�ض ال�ضرطان، وف�ضلت 
الرئي�ض  اأن منحه  بعد  اأن تويف يف م�ضر  اإلى  واالإع��دام  للمحاكمة  ت�ضليمه  حماوالت 

امل�ضري اأنور ال�ضادات حق اللجوء.

ثورة نوعية

يف  جنحت  فقد  االإ�ضالمي،  العامل  يف  كبريًا  زل��زااًل  االإيرانية  الثورة  اأحدثت 
حتويل النظام امللكي االإيراين اإلى جمهورية اإ�ضالمية. وتطورت لتمر عرب مرحلتني: 

))1( توفيق، ناديري، »ظروف ومالب�ضات اإقامة �ضاه اإيران يف املغرب بعد خروجه من بالده بعد اأن فّر هاربًا من الثورة االإ�ضالمية بقيادة 
اخلميني«، موقع مغر�ض، )1 اأغ�ضط�ض )اآب( 011)، على الرابط التايل:

 http://www.maghress.com/almassae/138794

)14( املرجع ال�ضابق.
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االأولى كانت يف منت�ضف �ضنة 1977 اإلى منت�ضف 1979، وعرفت حتالفًا بني 
الجتاه الليربايل والجتاه املارك�صي واجلماعات الدينية، وذلك من اأجل اإ�صقاط ال�صاه 
اخلمينية«  »الثورة  ت�ضميتها  حملت  التي  الثانية  املرحلة  وجاءت  بهلوي،  ر�ضا  حممد 
»اخلميني«،  بزعامة  االإ�ضالمية  االإيرانية  اجلمهورية  تاأ�ضي�ض  اإلى  وانتهت  ر�ضميًا، 
وات�ضمت بقمع قوي ل�ضفوف املعار�ضة من طرف جهاز املخابرات »ال�ضافاك«، خا�ضة 

اأثناء تنظيم املظاهرات �ضد ال�ضاه.

لقد تعددت التف�ضريات التي روجت لنجاح الثورة على ال�ضاه: 

حمالت املعار�ضة �ضد �ضيا�ضة التغريب التي نهجها ال�ضاه.. 1

ا�ضتعانته باأمريكا ملواجهة الثورة.. )

نهجه �ضيا�ضة التق�ضف و�ضوء تقدير قوة املعار�ضة. . )

اأ�ضبح اخلميني تقريبًا رئي�ضًا للدولة ومر�ضدًا روحيًا اأعلى، و�ضرح باأن احلكومة 
اجلديدة يجب اأن تكون قائمة على املذهب ال�ضيعي فقط. وبادرت قيادة الثورة باإعدام 
كبار اجلرناالت واأكرث من )00)( من م�ضوؤويل ال�ضاه بهدف اإزالة خطر اأي انقالب 

حمتمل))1(.

وقد اعترب اخلميني اإن�صاء احلكومة الإ�صالمية يف اإيران جمرد خطوة اأولى جتاه 
اإن�ضاء الدولة االإ�ضالمية العاملية)16(، لذا كان �ضدى الثورة االإيرانية قويًا: فعلى م�ضتوى 
التيار  فظهور  العربي،  اخلليج  دول  زعماء  االإيرانية  الثورة  اأزعجت  العربي،  العامل 
التحري�ضية  ودعوته  الطبيعية،  باملوارد  بلد غني  و�ضيطرته على  ال�ضيعي  الراديكايل 
اإلى اإ�صقاط الأنظمة امللكية وا�صتبدالها بجمهوريات اإ�صالمية مزعومة، والدعوة اإلى 

))1( الثورة االإيرانية االإ�ضالمية، املو�ضوعة احلرة ويكيبيديا، )) اأكتوبر )ت�ضرين االأول( )01)، على الرابط التايل:
https://ar.wikipedia.org/wiki/

يناير   17 ال�ضيا�ضات،  ودرا�ضة  لالأبحاث  العربي  املركز  االنفتاح«،  اإلى  القطيعة  من  االإيرانية  »العالقات  الدين،  حامي  عبدالعلي،   )16(
)كانون الثاين( 011)، على الرابط املخت�ضر التايل:

http://cutt.us/Euj0M
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الغربي، رافقتها خطوات  والتاأثري  الدول من الظلم االجتماعي  فو�ضى بحجة حترر 
عملية تروم ت�ضدير الثورة اخلمينية اإلى الدول املجاورة. ومع ارتفاع ملحوظ يف متدد 

التدين ال�ضيعي بالبلدان العربية.

ويف هذا ال�ضياق عمل النظام املغربي على الت�ضدي لكل ما اعتربه حماوالت 
اإيرانية لت�ضدير الثورة اإليه)17(. خ�ضو�ضًا مع توارد االأخبار عن وجود حملة للت�ضّيع 
باملغرب مدعومة من طرف اإيران، ال�ضيء الذي مت اعتباره تدخاًل يف ال�ضوؤون الدينية 
املغربية، وم�ضا�ضًا باالأ�ضا�ض الديني الذي تقوم عليه م�ضروعية نظام احلكم يف املغرب 
�ضنة  اإي��ران  مع  العالقات  قطع  اإلى  النظام م�ضطرًا  ال�ضنة( مما جعل  اأهل  )متثيل 

 .1981

اأما النخب الدينية املغربية، فقد كان موقفها م�ضاندًا ملعامل الثورة، ففي فرباير 
)�صباط( 1979، بعثت رابطة علماء املغرب ر�ضالة بتوقيع االأمني العام عبداهلل كنون، 
وتقول  اإي��ران.  يف  االإ�ضالمية  احلركة  انت�ضار  ا�ضمته  ما  فيها  حتيي  اخلميني  اإل��ى 
البعث  نطاق  يف  وتب�ضر  بحكمة  تقودونها  التي  هذه  مباركة  حلركة  »اإنها  الر�ضالة: 
االإ�ضالمي، والتحرر من الهيمنة االأجنبية التي فر�ضها الغرب وال�ضرق على ال�ضا�ضة 

وال�ضعوب العربية واالإ�ضالمية«)18(. 

لتظهر  وجيزة  فرتة  اإال  مت�ض  مل  بحيث  طوياًل،  ي�ضتمر  مل  املوقف  هذا  لكن 
توترات بني اإيران واملغرب، لكن التهم املتبادلة جعلت هذا املوقف يتغري، فكثريًا ما 
ال�ضاه  اعترب اخلميني نظام احل�ضن الثاين عمياًل الأمريكا، خ�ضو�ضًا بعد ا�ضتقباله 
اأيام الثورة. ومن جانبه، مل يتاأخر احل�ضن الثاين يف الرد، حيث جمع جمل�ض العلماء 
الدينية  �ضلطاته  توظيف  املغربي  العاهل  قرر  حيث  اخلميني،  بتكفري  فتوى  واأ�ضدر 
باعتباره اأمريًا للموؤمنني )الف�ضل »19« من د�ضتور �ضنة )197( فقد ورد يف واحد من 
اأبرز خطاباته: »اخلميني الذي كّفره املغرب، وكّفرناه ر�ضميًا، الأنه يقول -اخلميني– 

)17( املرجع ال�ضابق. 

)18( توفيق، ناديري، مرجع �ضابق. 
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اإلى اهلل من املالئكة املقربني ومن الر�ضل وحتى النبي )�ضلى اهلل  االإمام هو اأقرب 
املغرب عام  بفا�ض يف  املنعقد  الثاين ع�ضر  العربية  القمة  موؤمتر  و�ضلم(«. ويف  عليه 
)198، اأعلن امللك ا�ضتعداده لتنفيذ التزاماته بجانب باقي الدول العربية، نحو العراق 
فعل  رد  املغربي  الفعل  رد  ونتج عن حدة  العربية،  امل�ضرتك  الدفاع  معاهدة  مبوجب 
اآخر قوي جدًا من اإيران، اإذ متثل يف اعرتافها بالبولي�ضاريو والتخاذها ملوقف يدعم 
ا�ضتقالل »ال�ضعب ال�ضحراوي« باملغرب. فبقيت القطيعة م�ضتمرة على مدى عقدين 
من الزمن، عرب عنها مبواقف حادة بني البلدين اإزاء الق�ضايا الدولية واالإقليمية)19(، 
تطالها بني احلني واالآخر حمالت اإعالمية موجهة اإلى حدود وفاة اخلميني، واإبداء 
النظام ال�ضيا�ضي االإيراين اجلديد نوعًا من االنفتاح والتقارب مع الدول العربية، مما 

�ضيف�ضح املجال النفراج العالقات بني اجلانبني)0)(. 

�ضكل قرار اإعادة العالقات الدبلوما�ضية بني البلدين عام1991 منعطفًا مهمًا 
االنفتاح  من  جديدة  مرحلة  يف  الدولتان  دخلت  بحيث  الثنائية،  العالقات  م�ضار  يف 
املع�ضكر  النهيار  كان  فقد  واملحلية،  واالإقليمية  الدولية  العوامل  من  جمموعة  بفعل 
ال�ضرقي، وانتهاء احلرب الباردة تداعيات وا�ضحة على امل�ضالح القومية االإيرانية، 
دفعها اإلى اإعادة ترتيب اأولوياتها من جديد، �ضواء يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط اأو يف 

العامل العربي واالإ�ضالمي عموما)1)(.

لكن االنفراج ال�ضيا�ضي بني البلدين مل يكن لي�ضهد النور لوال تغيري مواقف اإيران 
من ق�ضية ال�ضحراء الغربية، حيث �ضحبت اإيران اعرتافها باجلمهورية ال�ضحراوية 
�ضنة 1991، ويف ال�صنة نف�صها افتتحت ال�صفارة الإيرانية بالرباط، ومن جانبها اأقرت 
الرباط بحق اإيران يف ا�صتعمال الطاقة النووية يف الأغرا�ض ال�صلمية، ويف هذه الفرتة 
�صهدت العالقات ن�صاطًا متعدد الوجوه، و�صكل البعد الثقايف والفكري الن�صاط الأكرث 
بروزًا، من خالل تنظيم معار�ض ثقافية اإيرانية يف املغرب، واإبرام اتفاقيات التعاون 

)19( عبدالعلي، حامي الدين، مرجع �ضابق. 

)0)( نف�ضه.

)1)( حممد، احليدري، »التحوالت اجليوبوليتيكية«، اجلغرافيا اجلديدة لالأمن االإيراين، جملة �ضوؤون االأو�ضط، العدد )1)1(، 006)، 
�ض49.
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العلمي بني اجلامعات املغربية واالإيرانية.

العالقة المغربية مع دول الخليج 

عام 009) قطع املغرب من جديد عالقاته مع اإيران، متا�ضيًا مع موقف دول 
اخلليج العربي من �ضيا�ضة اإيران الرامية اإلى ن�ضر الت�ضّيع يف هذه الدول وغريها، فقد 
بداأ هذا املوقف اجلديد يتبلور من خالل اإعالن املغرب ت�ضامنه املطلق مع البحرين، 
تيار  على  املح�ضوبني  مواطنيه  وبني  الر�ضمي هناك  النظام  بني  العالقة  احتداد  اإثر 
الويل الفقيه، فقد خرج امل�ضوؤول االإيراين »علي ناطق نوري«، رئي�ض مكتب امل�ضاءلة 
يف مكتب املر�ضد االأعلى، واملتحدث ال�ضابق با�ضم جمل�ض ال�ضورى الإيران، بت�ضريح 
اعترب فيه اأن البحرين حمافظة اإيرانية بحكم العدد الكبري من املواطنني املت�ضّيعني 
واإيران، لكن  ال�ضفارتني يف املغرب  اإغالق كل من  اإلى  واأدى هذا املوقف  بالبحرين. 
الرابطة اأرجعت هذا القرار اإلى اتهام ال�ضفارة االإيرانية مبمار�ضتها االأن�ضطة الدعوية 

للت�ضييع باملغرب، والدعم للبولي�ضاريو على نحو غري ر�ضمي.

ال�صاعدة  الدينية  القوى  املغربي ذا ح�صا�صية �صديدة جتاه  النظام   لقد كان 
وجودًا  رف�ضت  اآن��ذاك،  الوليدة  االإ�ضالمية  احلركات  رف�ضت  فكما  الثمانينيات،  يف 
مذهبيًا قد يخل مبا يحتله الدين من مكانة واأولوية يف م�ضروعية احلكم، وهو ما دفع 
باالآلة االإعالمية املحلية اإلى م�ضاندة احلكم وك�ضف املخططات االإيرانية وخ�ضو�ضًا 
جتاه الق�صية الوطنية لل�صحراء، والذي و�صفته باأنه يت�صم بال�صبابية وعدم الو�صوح.

ويف هذا ال�ضدد يلزمنا اأن نتناول عالقة املغرب بدول اخلليج، خ�ضو�ضًا دولة 
ال�ضعودية، فبالرغم من بعد البلدين جغرافيًا، فهناك خ�ضائ�ض م�ضرتكة بينهما من 
حيث الدين واللغة، كما اأن كليهما ع�ضوان يف منظمات دولية، فعالقة البلدين قوية 

جدًا، حيث يحر�ض قادة الدولتني على تبادل الزيارات. 

وتتجلى هذه العالقة يف م�ضتويات عدة. �ضيا�ضيًا، جند ال�ضعودية تدعم املغرب 
يف ق�ضية ال�ضحراء، وبذلك اأ�ضهمت ال�ضعودية يف ت�ضوية العالقة بني اجلزائر واملغرب 
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حول ملف ال�ضحراء، وعلى امل�ضتوى الع�ضكري �ضاركت املغرب ب�ضت طائرات حربية 
من نوع )F16( حتت قيادة ال�ضعودية يف اليمن �ضد احلوثيني يف �ضهر مار�ض )اآذار( 

�ضنة )01). 

 اأما على امل�ضتوى االقت�ضادي، فيت�ضح اأن العالقة االقت�ضادية بني البلدين يف 
حت�ضن وتطور، فنجد انتقال التبادل التجاري من مليار دوالر عام 000) اإلى ملياري 
دوالر �ضنة011)، وارتفعت ال�ضادرات املغربية اإلى ال�ضعودية من ))6( مليون دوالر 
�ضنة 006) اإلى )60)( مليون دوالر عام 011)، فيما ارتفعت ال�ضادرات ال�ضعودية 
امل�ضتوى  على  وكذلك   .)((( �ضنة011)  دوالر  مليار   )1.7(( نحو  لتبلغ  املغرب  اإلى 

الثقايف والعلمي. 

ويت�ضح –اإذن- اأن هناك تعاونًا واتفاقًا بني االأطراف يف عديد من املو�ضوعات، 
النووية  وامل�ضكلة  االإي��راين  النظام  فقوة  اإي��ران،  يعار�ض  الدولتني  كلتا  موقف  فكان 

االإيرانية ت�ضكالن تهديدًا رئي�ضًا لدول العامل العربي ح�ضب تقديراتهما.

اإيران بدعم التخريب واالإرهاب،  ال�ضياق اتهمت البحرين، جمددًا،  ويف هذا 
والتحري�ض على العنف عرب احلمالت االإعالمية امل�ضللة، ودعم اجلماعات االإرهابية، 
واإي��واء  عنا�ضرها،  وتدريب  واملتفجرات،  االأ�ضلحة  تهريب  يف  امل�ضاعدة  خالل  من 

املجرمني الفارين من العدالة)))(. 

فيها  قطعت  التي  املرحلة  يف  البحرين،  مع  املغربي  بالت�ضامن  هذا  ويذكرنا 
اململكة املغربية عالقاتها مع اجلمهورية االإيرانية، ب�ضبب اخلالف احلاد الذي ن�ضب 
بينهما وبني البحرين، فيما اختارت اململكة حينها اإغالق �ضفارتها يف طهران واإقفال 

نظريتها يف الرباط كرد فعل)4)(. 

)))( العالقات املغربية- ال�ضعودية، املو�ضوعة احلرة ويكيبيديا، 1) اأكتوبر )ت�ضرين االأول( )01). 

)))( ال�ضيخ اليو�ضي، »املغرب يجدد دعمه لدول اخلليج ويبعث ر�ضائل اإلى طهران«، ه�ضربي�ض، 4 يناير )كانون الثاين( )01)، على الرابط 
التايل:

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

)4)( امل�ضدر ال�ضابق.



المسبــار44

كما اأن اإيران حتاول فر�ض الهيمنة على هذه الدول عن طريق املد ال�ضيعي، اأو 
ما بات يعرف باأ�ضاليب االخرتاق ال�ضيعي الذي يعتمد على عديد من الو�ضائل، اأهمها 
االإعالم واملنظمات واجلمعيات، واأ�ضبحت معظم دول العامل العربي، خ�ضو�ضًا دول 
اخلليج، تعاين من التغلغل ال�ضيعي. لذلك بداأت هذه الدول ت�ضع اإجراءات قوية �ضد 

الت�ضّيع، وهذا ما يزيد من ا�ضطراب العالقات بني اإيران واخلليج.

ان�ضمام  تكامل، فقد جاء  املغرب ودول اخلليج، فهي عالقة  العالقة بني  اأما 
ذاته  الوقت  يف  متخذة   ،(011 �ضنة  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  اإلى  واالأردن  املغرب 
الداخلية،  �ضوؤونها  التدخل يف  اإياها مبوا�ضلة  موقفًا مت�ضددًا حيال طهران، ومتهمة 
من خالل ما و�ضفته ب�»التاآمر على اأمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بني 

مواطنيها«)))(. 

بعث امللك حممد ال�ضاد�ض وزير خارجيته الطيب الفا�ضي الفهري عام 008)، 
ظرفية  يف  املغربية  امليزانية  كاهل  تثقل  اأ�ضبحت  التي  النفط،  فاتورة  ارتفاع  بعد 
اقت�ضادية ح�ضا�ضة جدًا. جاء الرد �ضريعًا من دول اخلليج ومل يتاأخر، حيث ح�ضلت 
الرباط يف تلك ال�صنة على دعم منا�صب)6)(، يدل على اأن التقدير املتبادل والوقوف 

يف امللمات هو ديدن العالقة.

موقع التشّيع في المغرب: النسق السياسي والقانوني

اال�ضتقالل  منذ  �ضكل  اإذ  والتنوع،  بالتعددية  املغربي  ال�ضيا�ضي  احلقل  يت�ضم 
حمط اأحداث عديدة ر�ضمت مالمح الف�ضاء العام املغربي املعا�ضر، ويف هذا االإطار 
�ضنحاول ر�ضد بع�ض االأحداث ذات ال�ضلة مبغرب اليوم، والتي برز فيها موقع الت�ضّيع 

�ضيا�ضيًا اأو عار�ضًا.

)))( عوا�ضم، »املغرب ين�ضم اإلى جمل�ض التعاون اخلليجي«، مغر�ض، ) نوفمرب )ت�ضرين الثاين( 011)، على الرابط التايل:
http://www.maghress.com/marayapress/6938 

)6)( »املغرب يعود اإلى �ضيا�ضة طلب امل�ضاعدات اخلليجية«، مغر�ض، 6) مايو )اأيار( 008)، على الرابط التايل:
 http://www.maghress.com/almassae/9790  
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لقد �ضهد املغرب يف ال�ضنوات االأخرية من حياة امللك الراحل احل�ضن الثاين 
اجته  كما  املعار�صة،  اأحزاب  على  بالنفتاح  ات�صمت  وثقايف،  �صيا�صي  انفتاح  مرحلة 
ال�ضيا�ضي  احلقل  يف  الدخول  من  االإ�ضالموية  احلركات  بع�ض  متكني  اإل��ى  النظام 
الدعوية  احلركة  على  ال�ضرعية  الإ�ضفاء  والتنمية  العدالة  حزب  فتاأ�ض�ض  الر�ضمي، 
مثل »حركة التوحيد واالإ�ضالح« هذا ف�ضاًل عن احلرية التي اأعطيت للفاعلني اجلدد 
»كالتنظيمات ال�ضلفية« التي ت�ضتغل يف عمق املجتمع املغربي، مل يخرج املكون ال�ضيعي 
عن هذا االإطار بحيث ظهرت بع�ض احل�ضا�ضيات ال�ضيعية ت�ضتغل على امل�ضتوى الثقايف 
التعامل مع هذه  ليونة يف  ال�ضيعية، وظهرت  للكتب  اإقامة معار�ض خا�ضة  املتمثل يف 

الظاهرة اجلديدة، من خالل ال�ضماح بدخول وبيع الكتب العقائدية ال�ضيعية.

 ا�ضتمر امللف ال�ضيعي يراوح املجال الثقايف والنظام ال�ضيا�ضي املغربي ب�ضكل 
اأكرب بعد تكوين حكومة التناوب، التي تقودها اأحزاب الكتلة الدميقراطية)7)(، انفتاح 
�ضهدت   (00( �ضنة  بداية  مع  لكن  ال�ضاد�ض.  حممد  امللك  اإلى  العر�ض  انتقال  عززه 
املرحلة حتواًل �ضيا�ضيًا من حكومة حزبية عربت عنها اأحزاب الكتلة الدميقراطية اإلى 
اإ�صناد رئا�صة احلكومة اإلى التكنوقراط، لكن التحول الذي �صيوؤثر يف امللف ال�صيعي هو 
التفجريات االإرهابية يوم 16 مايو )اأيار( )00) بالدار البي�ضاء، لينتقل الرتكيز مما 
اإلى كل ما هو ديني،  ب�»االنقالب على املنهجية الدميقراطية«  اأحزاب الكتلة  اأ�ضمته 
ال�ضلفية،  االأح��زاب  �ضفوف  يف  االعتقاالت  من  كبرية  موجة  ال�ضلطات  د�ضنت  حيث 
وات�ضعت دائرة العملية لت�ضمل ال�ضيعة املغاربة، فقد كانت القائمة االأولى ت�ضم اأفرادًا 
�ضيعة من املقيمني يف املدن الواقعة �ضمال املغرب )طنجة، تطوان، الفنيدق(، بتهمة 
كانت من بني �ضل�ضلة التهم التي وجهت اإلى ال�ضلفيني املعتقلني، وهي زعزعة عقيدة 
القانون  من   »((0« )الف�ضل  املغربي  اجلنائي  القانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  املغاربة 
املغرب يف  اإعالنًا �ضريحًا عن دخول  االأح��داث  �ضكلت هذه  لقد  املغربي(.  اجلنائي 
ذوي  الفاعلني  خمتلف  منها  ت�ضرر  والديني،  ال�ضيا�ضي  التدبري  من  اأخ��رى  مرحلة 

)7)( تكتل حزبي مغربي راأى النور يوم 17 مايو )اأيار( )199 كاإطار من اأجل تن�ضيق مواقف االأحزاب املكونة له: االحتاد اال�ضرتاكي للقوات 
ال�ضعبية، اال�ضتقالل، التقدم واال�ضرتاكية، منظمة العمل الدميقراطي ال�ضعبي، واالحتاد الوطني للقوات ال�ضعبية. كان الهدف املعلن توحيد 

جهودها يف ن�ضالها املوحد من اأجل حتقيق مطلب االإ�ضالح.
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املرجعيات الدينية املختلفة التي ال تتوافق مع االأ�ض�ض الدينية لل�ضعب املغربي وتقوم 
اأبريل )ني�ضان(  بتاريخ 0)  امللكي  اأعلن عنها اخلطاب  والتي  الدولة املغربية،  عليها 

014) )العقيدة االأ�ضعرية، املذهب املالكي، الت�ضوف ال�ضني(.

تاأميم احلقل  نحو حماولة  الر�صمية  املقاربة  املمار�صة، اجتهت  م�صتوى  وعلى 
الدينية  للوجهة  املغايرة  الدينية  والت�ضورات  االأف��ك��ار  على  املنافذ  و�ضد  الديني، 
اأو  فيه،  الفاعلني  واإق�ضاء  الديني  باحلقل  االنفراد  نحو  �ضريع  م�ضعى  يف  الر�ضمية، 

منعهم اإلى حني جتاوبهم مع التوجهات اجلديدة لل�صلطة.

لقد اأدت اإجراءات ال�ضلطة املتخذة طوال الفرتة ما بني ))00)-007)( اإلى 
ت�ضكل حالة انكما�ض �ضيا�ضي وديني وثقايف، ر�ضدت فيه الكثري من االأن�ضطة الدينية 
مبختلف مرجعياتها، وباملقابل ت�ضاعدت اأ�ضوات اأخرى تنوه باإ�ضعاع املبادرات االأخرى 

التي كانت ت�ضعى اإلى تعزيز �ضورة امللك )ملك الفقراء()8)(.

اأو�ضع  نحو  جديدة  انطالقة  تكون  اأن   (007 ل�ضنة  االنتخابية  للمحطة  اأري��د 
م�ضاركة انتخابية تقوي القاعدة ال�ضيا�ضية لال�ضتقرار الداخلي. لكن اللحظة اأف�ضحت 
عن وجود اأزمة يف امل�ضاركة ال�ضيا�ضية، واأفرز هذا حكومة �ضعيفة، مبختلف التالوين 
ال�ضيا�ضي  الت�ضور  وح��دة  اأفقدا  والي�ضار  اليمني  حيث  واالأيديولوجية،  ال�ضيا�ضية 
الديني  املجال  ومنها  ال�ضابقة،  الفرتة  عن  حقيقية  بدائل  تطرح  مل  التي  للحكومة 
الذي مل ينفلت من ال�ضبط حتت �ضعار ما �ضمي يف اخلطاب الر�ضمي باحلفاظ على 

»االأمنوذج املغربي يف التدين«)9)(.

)8)( يلقب امللك حممد ال�صاد�ض بلقب »ملك الفقراء« نتيجة اجتاه اإلى القرتاب اأكرث من الفئات الفقرية عقب كل منا�صبة، وقد تكر�ض 
هذا اللقب اأكرث بعد اإعالنه عن م�ضروع »املبادرة الوطنية للتنمية الب�ضرية« �ضنة )00)، وهي عبارة عن م�ضروع تنموي من اأجل حت�ضني 
االأو�ضاع االقت�ضادية واالجتماعية ل�ضكان املغرب. يقوم على ثالثة حماور اأ�ضا�ضية :الت�ضدي للعجز االجتماعي باالأحياء احل�ضرية الفقرية 
للحاجيات  اال�ضتجابة  على  والعمل  ال�ضغل،  لفر�ض  واملتيحة  القار  للدخل  املدرة  االأن�ضطة  ت�ضجيع  خ�ضا�ضا،  االأ�ضد  القروية  واجلماعات 

ال�ضرورية لالأ�ضخا�ض يف و�ضعية �ضعبة.

)9)( ع�ضام ،احميدان، »الت�ضّيع باملغرب واملقاربات الر�ضمية املمكنة«، االإ�ضالم يف املغرب، 9 اأكتوبر )ت�ضرين االأول( )01)، على الرابط 
املخت�ضر التايل: 

http://cutt.us/9VbJS
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اأ�ضبح  العاملي،  امل�ضتوى  ن�ضاطًا على  التي �ضهدت  االإرهابية  العمليات  ويف ظل 
�ُضّلط  االإط��ار  هذا  ويف  وا�ضع،  اهتمام  حمط  وال�ضيا�ضي  الديني  املجال  يف  الفاعلون 
ال�صوء على املكون ال�صيعي يف الأو�صاط الإعالمية اإذ ت�صوره على �صكل قوة �صيا�صية 
التقليدية. يف  الإ�صالمية احلزبية  القوى  من  الب�صاط  ي�صحب  اأن  واجتماعية، ميكن 
008) ارتاأت بع�ض القوى القريبة من الق�ضر يف تاأ�ضي�ض حركة �ضيا�ضية متت�ض نخب 
االأحزاب التقليدية، وتعتمد �ضعارًا جديدًا وهو مواجهة االإ�ضالميني مبختلف تالوينهم 
»لكل  جمعية  �ضكل  على   (008 ع��ام  التيار  ه��ذا  تاأ�ض�ض  وق��د  وال�ضيا�ضية،  املذهبية 
واملعا�ضرة،  االأ�ضالة  با�ضم  �ضيا�ضي  حزب  اإلى  حتولت  ما  و�ضرعان  الدميقراطيني«، 
من  عديد  اأع���داء  وح�ضد  ال�ضيا�ضية،  النخب  من  وا�ضعة  �ضريحة  جلب  من  متكن 
يجد  كان  والذي  خ�ضومنا«  واالإ�ضالميون  اأعداوؤنا  »ال�ضيعة  �ضعار  حتث  االإ�ضالميني 
�ضدى كبريًا عند االإعالنات التي اأ�ضبحت الدورية تك�ضف »خلية اإرهابية« خ�ضو�ضًا 
من  اأحدثته  وما   (008 )�صباط(  فرباير  يف  الإرهابية  »بلعريج«)0)(  بخلية  �ضمي  ما 

نقا�ض حول االمتدادات الدولية بهذه اخللية)1)(.

وجد ال�ضيعة املغاربة يف اأحداث الربيع املغربي )0) فرباير )�صباط( 011)( 
فر�ضة للدفاع عن اأنف�ضهم فاأيدوا وانخرطوا يف احلراك تاأييدًا وم�ضاركة، من دون اأن 
ي�ضريوا اإلى هويتهم الدينية، اإذ غلب على خطابهم االنت�ضار لقيم احلرية واالإ�ضالح 
العربية  ال��دول  بع�ض  يف  العربي«  ب�»الربيع  ع��رف  ما  رفعها  التي  والدميقراطية 

املنكوبة)))(.

لقد كان د�ضتور 0) مار�ض )اآذار( 011) متفاعاًل مع احلراك ال�ضعبي، فقد 
االنت�ضار  باملغرب،  عنه  احلديث  يتم  ال��ذي  اال�ضتثناء  خلطاب  الرتويج  مع  ترافق 

)0)( �ضبكة اإرهابية بقيادة عبدالقادر بلعريج، مت تفكيكها من طرف ال�ضلطات املغربية، وت�ضرح احلكومة املغربية باأنها »�ضبكة ذات �ضلة 
بالفكر اجلهادي، كانت تعتزم تنفيذ اأعمال اإرهابية يف عدد من املدن املغربية«، وذلك بعد اأن ق�ضت حمكمة بلجيكية بعدم وجود اأي دليل 
على �ضلوع عبدالقادر بلعريج يف �ضت جرائم قتل وقعت بهذا البلد يف الثمانينيات، والتي حكم عليه بال�ضجن املوؤبد يف املغرب ب�ضببها. وقد 
اأنه مت االإفراج عنهم �ضنة 011) يف اأوج الربيع العربي بعفو  ذهب �ضحية هذه الق�ضية جمموعة من ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية املغربية، اإال 

ملكي.

)1)( ع�ضام احميدان، مرجع �ضابق.

)))( نف�ضه.
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الدينية  بال�صلطة  امللك  لنفراد  وا�صح  جت�صيد  يف  التدين«،  يف  املغربي  »لالأمنوذج 
)الف�ضل »41« من د�ضتور 011)(. 

�ضمن  بامللك  خا�ض  ف�ضاء  متييز  اإل��ى  باملغرب  دفعت  االأح��داث  هذه  كل  اإن 
واملمار�ضة  املعتقد  على حرية  املغربي  الد�ضتور  ن�ض  املبداأ  فمن حيث  العام،  املجال 
الدينية )الف�ضل »)« من د�ضتور 011)(، لكنه خ�ّض امللك )اأمري املوؤمنني( بال�ضلطة 
يف جمال الدين. وعلى هذا االأ�ضا�ض ا�ضتمر العمل يف ح�ضر املجال الديني ومراقبته 
عرب تر�ضانة من القوانني واالإجراءات؛ تقوم على توجهات ومرتكزات عامة، ت�ضمنها 
اخلطاب امللكي ليوم 7) �ضبتمرب )اأيلول( 008) بتطوان، يف افتتاحه للدورة ال�ضابعة 
املندجمة  »اخلطة  ذلك  بعد  ثم  العلماء«،  ب�»ميثاق  �ضميت  االأعلى  العلمي  للمجل�ض 
منها  العقائدية  الدينية  املقد�ضات  على  احلفاظ  اإلى  تهدف  الديني«  احلقل  لتاأهيل 
بني  املتبادل  االح��رتام  وتكري�ض  الديني،  والغلو  التطرف  وحماربة  للبالد  واملذهبية 
خمتلف االأديان واملعتقدات والثقافات ال�ضماوية االأخرى، كما مت اإدخال الالمركزية 
وعدم الرتكيز يف املجال الديني، واعتماد �ضيا�ضة القرب من خالل اإن�ضاء ما ي�ضمى 
بالعامية العلمية يف كل اأقاليم املغرب، وكذلك االهتمام بتكوين ر�ضمي لالأئمة وتفعيل 

دور املر�ضدين وتقوية التاأطري الديني.

يثري الد�ضتور اجلديد جداًل حقيقيًا حول مدى التزام املغرب باحلريات واحلقوق 
ال�ضخ�ضية لالأفراد واجلماعات، فمن خالل منطوق الف�ضل الثالث من الد�ضتور، فاإن 

احلرية يف املجال الديني مكفولة د�ضتوريًا، لكنه يحدد املعتقدات املق�ضودة. 

واملمار�ضة  االعتقاد  ت�ضمن  الدولة  باأن  بالت�ضليم  الد�ضتوري  املنطوق  ي�ضمح 
اآخر  تاأوياًل  ينتج  البالد،  ثوابت  الد�ضتورية مببداأ احرتام  املواد  الدينية، لكن تذييل 
يجعل م�ضاألة �ضمان حرية ممار�ضة ال�ضوؤون الدينية ال ين�ضرف اإال مبفهومها العام 
اليهود  اأي  الكتاب«،  »باأهل  فقط  يتعلق  االأم��ر  اإن  بل  وهلة،  الأول  يبدو  كما  وال�ضامل 
�ضوؤونهم  ممار�ضة  يف  الد�ضتورية  احلماية  بهذه  فقط  امل�ضمولون  فهم  وامل�ضيحيني، 
ت�ضمن فقط حرية  االأخرية  اأن هذه  يعني  الدولة،  دين  االإ�ضالم  اعتبار  اإن  الدينية. 
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املعتقدات  من  �ضواها  ما  اأما  االإ�ضالمي،  الدين  بها  يعرتف  التي  العقائد  ممار�ضة 
الدينية واملذهبية، فغري معرتف بها وغري م�ضموح بها)))(.

ومع ال�ضيا�ضة اجلديدة لتاأهيل احلقل الديني، ات�ضح ما يعنيه النظام من قوله: 
االإ�ضالم دين الدولة، فمنذ خطاب امللك يف اأبريل )ني�ضان( 004) واإلى اليوم، وا�ضلت 
الدولة املغربية عملية تقنني الدين عرب ثالثة م�ضتويات متداخلة مع بع�ضها البع�ض: 
هويتها  تر�ضيخ  يف  حتيل  الدولة  اأ�ضبحت  فقد  والتنظيم،  الديني،  الطق�ض  العقيدة، 
املذهب   االأ�ضعرية،  العقيدة  تقليد ديني عام متكون من عنا�ضر ثالثة:  الدينية على 

املالكي، وال�ضلوك ال�ضويف.

لقد نتجت عملية التقنني هذه انطالقًا من احلاجة اإلى اال�ضتقرار واال�ضتمرارية، 
اأحداث  بعد  و�ضوحًا  اأكرث  اأ�ضكااًل  اتخذ  الذي  الداخلي،  بال�ضراع  يت�ضم  و�ضع  و�ضط 
16 مايو )اأيار( )00) االإرهابية، وما نتج عنها من ت�ضاوؤالت حول م�ضامني العقيدة 
جتعلها  بحيث  التقليدية،  الطقو�ض  م�صامني  تف�صري  على  القدرة  ومدى  الر�صمية، 
جعل  مما  اخلارجية.  امل��وؤث��رات  مقاومة  على  وق��ادرة  اجلديدة،  لالأو�ضاع  منا�ضبة 
املذاهب االأخرى اإلى جانب املذهب ال�ضيعي خارج دائرة االعرتاف، فقد درج الق�ضاء 
الف�ضل  يف  عقوبتها  على  املن�ضو�ض  م�ضلم«  عقيدة  »زعزعة  كجنحة  تكييفها  على 
)0))( من القانون اجلنائي، بغ�ض النظر عن حجم وجود ال�ضيعة املتنامي يف املغرب.

انتشار الطائفة الشيعية في المغرب

املغاربة  االأفراد  يقوده  الذي  املغرب  الت�ضّيع يف  انت�ضار  اإغفال حقيقة  ال ميكن 
االأفكار  حركية  بحكم  طبيعيًا  اأمرًا  ذلك  اعتبار  وميكن  املغربية،  املدن  من  كثري  يف 
وانتقالها الذي ال يقبل احل�ضر والتنميط، ما دمنا نعي�ض يف عامل �ضغري تتحرك فيه 
املعلومة ب�ضرعة فائقة عرب و�ضائط متعددة منفلتة عن قدرة ال�ضلطات على تاأميمها 
والتحكم فيها، فلقد جنح املد ال�ضيعي يف التغلغل يف املجتمع املغربي ال�ّضني املالكي 

)))( عبا�ض، بوغامل، »حرية املعتقد باملغرب: مقاربة قانونية »، مغر�ض، )) اأبريل )ني�ضان( 010)، على الرابط التايل:
http://www.maghress.com/alhoudoude/851
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نتيجة تفوقه يف توظيف كامل طاقاته املذهبية، وعنفوان ال�ضباب وج�ضارة الطرح يف 
جذب فئة تعي�ض ظروفًا خا�ضة جعلها اأكرث قابلية من غريها للتوجه منذ فرتة ي�ضعب 
الثورة  قبل  باملغرب  للت�ضّيع  �ضو�ضيولوجيًا  وج��ودًا  �ضجلت  الظاهرة  لكن  حتديدها، 

االإ�ضالمية يف اإيران ب�ضنوات طويلة. 

حالة  باعتبارها  الظاهرة  مع  ر�ضميًا  التعاطي  ب��داأ  ال�ضلفي  التيار  ب��روز  ومع 
�ضيا�ضية منظمة تخالف التقليد املحلي، الذي يتكفل امللك باحلفاظ عليه وحمايته من 
»املذاهب الدخيلة«، بعد ذلك بداأت بوادر ا�ضتيعاب امللف من خالل توجه ال�ضلطة اإلى 
ترك الت�ضّيع مع مراقبته على خلفية اخل�ضية من اأن ت�ضتثمر من دول اأخرى، وخ�ضو�ضًا 

اأن ال�ضياق يف دول اخلليج يرجح هذا االإمكان. 

املعرفة  �ضمن حاملي  �ضوى  ليظهر  يكن  ال�ضيعي مل  املتدين  اأن  احلاالت  تبني 
الدينية الذين اأقنعهم التوجه اجلديد، وقد ذكر للباحث اأحد قادة املذهب »ع�ضام 
احميدان احل�ضني«، اأنه كان مالكيًا بالوراثة كما هو حال معظم ال�ضعب املغربي، ثم 
اإلى اأن  انفتح على احلركة االإ�ضالمية يف �ضن مبكرة )14 �ضنة( وعا�ض يف �ضفوفها 
حتول اإلى املذهب اجلعفري. وكان لبع�ض كتب املرجع ال�ضيعي حممد ح�ضني ف�ضل اهلل 

الدور االأكرب يف انتقاله اإلى املذهب اجلعفري)4)(.

الثقافة  املذهب يف  اأ�ضول  البحث عن  تروم  التي  املحاوالت  توالت  ذلك  وبعد 
املغربية، من خالل تكييف معطيات التدين ال�ضعبي لت�ضبح معربة عن ت�ضّيع عميق، 
واملق�ضود هنا انت�ضار الزوايا واالأ�ضرحة واالأولياء وثقافة الن�ضب ال�ضريف واالنتماء 
الآل البيت. وبذلك �ضكل منط التدين ال�ضعبي ال�ضائد يف املغرب اإحدى اأبرز الو�ضائل 
التي مت ا�ضتغاللها من طرف الطائفة ال�ضيعية الأجل تكوين قاعدة �ضعبية �ضيعية، اإذ 
�ضكل تقدي�ض الن�ضب ال�ضريف يف التدين ال�ضعبي املغربي �ضندًا ملجموعة من املبحوثني 

لتاأكيد �ضرورة تبنيهم املذهب ال�ضيعي!

)4)( عماد، خ�ضر، »ماهية احلالة ال�ضيعية باملغرب«، امل�ضلم، 4) اأبريل )ني�ضان( 010)، على الرابط التايل: 
http://www.almoslim.net/node/110
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وقد كان لالإعالم دور اأ�ضا�ضي يف تقوية التوجه العقدي، وحتويله اإلى اعتقادات 
�ضخ�ضية طائفية دينية مغلقة تعرب عن نف�ضها طق�ضيًا يف منا�ضبات املذهب املعروفة، 
القنوات  املنا�ضبات من طرف  به هذه  الذي حتظى  املبا�ضر  النقل  ذلك  على  �ضاعد 
الف�ضائية ال�ضيعية واملواقع االإلكرتونية، التي حولت عديد الفئات اإلى اأبناء مفرت�ضني 
ُيَعّد االإحالة الدائمة التي تف�ضر ما درج  للمذهب. لقد تّكر�ض كذلك خطاب مذهبي 
املغاربة على ممار�ضته من طقو�ض واحتفاالت ما فتئوا يعربون عنها بالطقو�ض، ولو مل 
اإذ ت�ضكل الطقو�ض امل�ضاحبة لالحتفال ب�»عا�ضوراء«  اإدراك م�ضتندها املذهبي،  يقع 

–مثال- اأحد معامل هذا االأمر. 

ت�ضور املنابر االإعالمية ال�ضيعية املغرب بلدًا ذا تدين �ضيعي يف العمق. يعتقد 
اإدري�ض هاين املثقف املن�ضوب اإلى املذهب املعروف يف مقال له بعنوان »الت�ضّيع كمكون 
�ضو�ضيو- ثقايف مغربي« ن�ضر يف موقع »ه�ضربي�ض«)))( اأن تاريخ املغرب اأ�ضهم يف تكون 
هوية مغربية مركبة، فبقدر ما ات�ضع املغرب للت�ضنن ات�ضع كذلك للت�ضّيع. ويوؤكد اأن قدر 
اأن يعرب عن نف�ضه �ضيعيًا، ويتجلى هذا االأمر ب�ضكل وا�ضح يف نظره  الت�ضنن املغربي 
يف اخل�ضو�ضية الد�ضتورية املغربية ويقول: »اإذ ال اأحد ينفي ا�ضتنادها اإلى االإ�ضالم 
ا�ضتعارة  لكن  ال�ضكالنية«.)6)(  الناحية  �ضيعيًا من  نف�ضها  تعرب عن  اأنها  ال�ضني، غري 
الوظيفية ال تعني وجود مرجعية �ضيعية. ويف  التعبريات  الت�ضّيع و�ضكالنيته يف  رموز 
العمق يعتقد اأن الت�ضّيع هنا حا�ضر بو�ضفه احتياطًا يتم اللجوء اإليه متى مل يعد يف 
ا�ضتطاعة االإ�ضالم ال�ضني اأن يفي بالغر�ض. فداخل االإ�ضالم ال�ضني ي�ضبح للتعبريية 

ال�ضيعية خ�ضو�ضية وظيفية حم�ضة)7)(.

وقد جاء يف التقرير الذي ن�ضره معهد وا�ضنطن ل�ضيا�ضات ال�ضرق االأدنى �ضنة 
اإلى التمييز بني  اأن احلكومة املغربية تتجه  014) حول احلريات الدينية يف العامل، 
ال�ضيعة الذين اعتنقوا املذهب ال�ضيعي، بدافع ال�ضعور بقناعة دينية، واأولئك ال�ضيعة 

)))( اإدري�ض، هاين، »الت�ضّيع كمكون �ضو�ضيو- ثقايف مغربي«، ه�ضربي�ض، ) �ضبتمرب )اأيلول( 009)، على الرابط التايل:
http://www.hespress.com/writers/15002.html

)6)( املرجع ال�ضابق.

)7)( نف�ضه.
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الذين يعتنقون هذا املذهب دعمًا لق�صايا ال�صيعة الدولية. وقد جتلى ذلك يف حجم 
اإدري�ض  بينهم  ومن  املغرب،  يف  البارزين  ال�ضيعة  للقادة  املمنوحة  الن�ضبية  امل�ضاحة 
باملذهب  اهتمامًا  يبدون  الذين  العاديني  للمغربيني  القريبة  بالرقابة  مقارنة  هاين، 

ال�ضيعي)8)(.

ويتزايد �ضخب النقا�ض واالآراء حول الت�ضّيع يف املجتمع املغربي يومًا بعد يوم، 
تقارير  اأو عند �ضدور  الدينيون،  القادة  التي يطلقها  الت�ضريحات  تارة على هام�ض 
يف  الدينية  احلريات  حول  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  )تقرير  املو�ضوع  حول  دولية 
ال�ضيعة  بني  اأع��اله  اإليه  امل�ضار  التمييز  يف  اللب�ض  من  مزيدًا  ي�ضفي  ب�ضكل  العامل( 
واأولئك  عنهم،  التغا�ضي  اإل��ى  اأك��رث  ب�ضورة  الدولة  متيل  الذين  باملذهب  املتدينني 
من  اأك��رث  بل  الدائمة.  املراقبة  حتت  الواقعني  اإي��ران  اأو  هلل«  »ح��زب  يدعمون  ال��ذي 
ذلك، واأحيانًا يعمق حترير النقا�ض ليمتد اإلى تناول �ضلوك الدولة يف التعاطي حلرية 
املمار�ضة الدينية، وعلى اخل�ضو�ض عندما تكون من�ضوية يف اإطار جمعية حائزة على 
ال�ضرعية القانونية، وتقديرنا يكون حتول هذه العالقة اإلى �ضكل �ضيا�ضي عقائدي، مع 
)9)( والتي ما فتئت حتذر من خطر الطائفية  لل�ضيعة  ال�ضلفية املكفرة  متدد العقائد 
وتدعو اإلى الوحدة الدينية التي هي من اأهم مرتكزات النظام ال�ضيا�ضي احلايل)40(. 
 (01( �ضنة  املغربية  ال�ضلطات  رف�ضت  عندما  وقعه  النقا�ض  هذا  وجد  فقد  وبالفعل 
تقدمي االعرتاف الر�ضمي لتاأ�ضي�ض جمعية �ضيعية با�ضم »اخلط الر�ضايل)41(«، يف حني 
التجاري  القانون  وفق  فت�ضجل  اخلا�ضة،  امل�ضروعية  اإلى  اجلديد  التنظيم  هذا  جلاأ 

)8)( في�ض، �ضكتيفيل، »الطائفة ال�ضيعية باملغرب اأ�ضبحت اأكرث جراأة«، معهد وا�ضنطن ل�ضيا�ضات ال�ضرق االأدنى، 14 يناير )كانون الثاين( 
014)، على الرابط املخت�ضر:

http://cutt.us/sB0Gu

درا�ضات  مركز  بريوت،  �ضو�ضيولوجي،  اأنرثوبولوجي  بحث   ،)(004-1971( املغرب  يف  ال�ضلفية  احلركات  اللوز،  اأبو  عبداحلكيم   )(9(
الوحدة العربية، الطبعة االأولى، )01)، �ض)11.

)40( في�ض �ضكتيفيل، مرجع �ضابق.

)41( اخلط الر�ضايل هو خط عقائدي ينت�ضر لنمط من التدين ال�ضيعي باملغرب، ف�ضل يف احل�ضول على امل�ضروعية القانونية من الدولة، 
فاجته اإلى اإظهار نف�صه يف اإطار قانون ال�صركات، حيث تاأ�ص�ض باعتباره موؤ�ص�صة لالأبحاث يف مار�ض )اآذار( 014). وللمزيد من التو�ضيح 

ميكن مراجعة موقع هذا التنظيم عرب االإنرتنت، على الرابط التايل:
http://www.ressali.com 
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الأجل احل�ضول على م�ضروعيته القانونية كموؤ�ض�ضة لالأبحاث))4(. 

جاء االعرتاف الالحق �ضنة )01) ب�ضيغة ال�ضيعة املغاربة املنتظمني باملوؤ�ض�ضة 
بني  و�ضطى،  حلول  حول  توافقي  تفاو�ض  �ضياق  يف  املدنية،  اجلمعية  بدل  التجارية 
التي  اجلمعية  �ضيغة  فيه  ا�ضتبعدت  الر�ضايل،  اخلط  يف  املمثلة  وال�ضيعة،  ال�ضلطات 
اتخذت عربها عديد التجارب حاماًل تنظيميًا وو�ضيطة ثقافية يف م�ضعى انتقايل نحو 

تاأ�ضي�ض كيان �ضيا�ضي.

مع  يوم  بعد  يومًا  فتورًا  تزداد  التي  بالدهم  اأن عالقة  املغاربة  ال�ضيعة  ويوؤكد 
االأمريكية، ف�ضاًل  املتحدة  والواليات  االأوروب��ي  تنبع من حتالفها مع االحتاد  اإي��ران، 
عن اخلوف من تكوين طائفة �ضيعية موحدة ومتما�ضكة يف املغرب، ال �ضيما يف الدار 
البي�ضاء وطنجة. ويف الواقع، قطع املغرب عالقاته مع اإيران عام 009) عندما اتهم 
اجلمهورية االإ�ضالمية بن�ضر الت�ضّيع داخل املغرب، يف حماولة منها لزعزعة ا�ضتقرار 
االإي��راين-  احل��دودي  النزاع  على  فعل  رد  ذلك  كان  كما  الداخلية.  الدينية  وحدتها 
للمواقف  ذريعة  جمرد  ذلك  ب��اأن  النقاد  بع�ض  يقوله  مما  الرغم  على  البحريني، 

ال�ضريحة التي اتخذت))4(.

يبدو اأنه لي�ض هناك اإرادة من لدن ال�ضلطة ال�ضيا�ضية الإلغاء الت�ضّيع، كما عربت 
عن ذلك ال�صيا�صة الر�صمية اإبان الثورة الإيرانية، ولكنها تريد تيارًا وا�صحًا لها جتعله 
قاباًل للتاأقلم وفق اإمكاناتها االأمنية واال�ضرتاتيجية، حيث نعرث على عالمات ذلك يف 
عبارات على هام�ض اخلطاب الر�ضمي الذي يدفع بني احلني واالآخر اإلى �ضرورة فهم 
فل�صفة اإمارة املوؤمنني، من حيث كونها اإمارة ترعى خمتلف اأمناط التدين، وتقت�صي 
اأن ت�ضمل كل املواطنني املغاربة اأيًا كان دينهم، ب�ضكل يتوافق واالإحلاح الد�ضتوري على 
حرية االعتقاد، وما هو م�ضادق عليه من مواثيق دولية، كاالتفاقية الدولية حلقوق 

))4( نور الدين، ل�ضهب، »ماذا يريد ال�ضيعة املغاربة من وراء االعرتاف ب�»اخلط الر�ضايل؟«، ه�ضربي�ض، 19 فرباير )�صباط( 014)، على 
الرابط التايل:

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

))4( في�ض �ضكتيفيل، مرجع �ضابق.
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الإن�صان، التي تلزم الدولة وجترم الإكراه الديني.

الدينية  احل��رك��ات  مع  ال�صابقة  جتاربها  بحكم  ت��درك،  املغربية  ال��دول��ة  اإن 
وال�ضيا�ضية، اأن حماولة ا�ضتئ�ضال تيار ما، يف دولة كبرية مثل املغرب، قد ُيحدث خلاًل 
على موازين القوى، توؤول نتائجه اإلى ظهور قوة مناف�ضة اأخرى. لذلك ميكن الرجم 
باأن ما تفعله الدولة اليوم هو قيا�ض احلجم احلقيقي الكمي والنوعي للتيار ال�ضيعي 
من اأجل تروي�ضه، واالإبقاء عليه كطائفة دينية ميتنع عليها اخلو�ض يف ما يعكر �ضفو 

املزاج العام للدولة.

الحركات السلفية والشيعة المغاربة

لقد ظهرت املالمح االأولى للعالقة بني ال�ضلفية اأو احلركة االإ�ضالمية واملغربية، 
وبني احلركة ال�ضيعية منذ فرتة الثورة االإيرانية، اإذ كان لبع�ض احلركات االإ�ضالمية 
املغربية مواقف متفاوتة جتاه الثورة. وكانت جل مالحظات عبدال�صالم يا�صني، زعيم 
حركة العدل واالإح�ضان)44( وا�ضحًة يف اإعالن �ضنية جماعته، بل حر�ضها على ال�ضلمية 
وعدم خمالفة مذهب ال�ضنة واجلماعة، كما �ضرح بذلك يف كتابه »املنهاج النبوي«. 
�ضنوات من  ع�ضر  يبد طيلة  فلم  االإ�ضالمية  ال�ضبيبة  -موؤ�ض�ض  عبدالكرمي مطيع  اأما 
والت�ضيع كخيار عقائدي مذهبي،  ال�ضيعة  اأي موقف من  االإ�ضالمية  ال�ضبيبة  تاأ�ضي�ض 
االإيرانية، فقد كان موقفه مرتددًا بني دعمها  للثورة  له م�ضاندة حقيقية  ومل يعرف 
والتهجم عليها، يف�ضر ذلك الو�ضعية التي كان يعي�ضها يف دول اخلليج، وحيثيات طرده 
اأحداث احلرم، و�ضعيه للبحث عن جلوء �ضيا�ضي،  ال�ضعودية على خلفية  من اململكة 
ال�صبيبة  الثورة، لكّن قيادات  وهو م�صعى يقرتن بنوعية املواقف غري املح�صوبة جتاه 
املوالني له �ضجلوا له موقفني: موقف داعم للثورة االإيرانية م�ضاند لها، ذهب اإلى حد 
دعم الفكر ال�ضيعي))4( والثناء على الثورة االإيرانية وجمد قائدها االإمام اخلميني، 
التاأثري  وقوة  املوقف  هذا  يف�ضر  الراهن«  املغرب  قدر  االإ�ضالمية  »الثورة  كتابه  ولعل 

)44( جماعة اإ�ضالمية مغربية. وهي من اأكرب التنظيمات االإ�ضالمية باملغرب، اأ�ض�ضها عبدال�ضالم يا�ضني ما بني �ضنة 1974 و1981، وكان 
مر�ضدها العام اإلى غاية وفاته �ضنة )01)، وخلفه حممد عبادي يف 4) دي�ضمرب )كانون االأول( )01) بلقب االأمني العام.

))4( وهو ما �ضجلته بع�ض ال�ضهادات يف ملف ذاكرة احلركة االإ�ضالمية، ومنها ما �ضرح به املهند�ض اإدري�ض �ضاهني.
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الذي تركته الثورة االإ�ضالمية على فكره وخطاه ال�ضيا�ضية. 

اأما املوقف الثاين فهو املوقف الذي انتهى اإليه بعد ا�ضتقراره يف ليبيا واإ�ضداره 
ل عليه  جملة املجاهد. وهو موقف الدار�ض املحايد املتاأمل يف التجربة، دون اأن ُي�ضجَّ

موقف �ضيا�ضي)46(.

لقد كان ملوقف احلكومة املغربية يف دفاعها عن الوحدة املذهبية �ضد الت�ضّيع 
ردود فعل داخلية تراوحت بني موؤيد ومنتقد. فقد �ضارعت حركة التوحيد واالإ�ضالح)47( 
اإلى تاأييد موقف احلكومة املدافع عن �ضنية املغرب ووحدته العقدية، م�ضددة)48( على 
اأن الوحدة املذهبية للمغرب �ضيء ثابت وال يجوز التفريط فيه. ومن واجبات الدولة 
احلزم يف الدفاع عن االأمن الروحي وال�ضيا�ضي للمواطنني �ضد الت�ضّيع، لكنها طالبت 
اأرقام  يف  م�ضككة  وحجمه،  الت�ضّيع  بحقيقة  النا�ض  بتنوير  احلكومة  نف�ضه  الوقت  يف 

متداولة حول عدد املغاربة.

اأما جماعة العدل واالإح�ضان فكان لها موقف اآخر عربت عنه على ل�ضان عمر 
اأحر�ضان، ع�ضو االأمانة العامة للدائرة ال�ضيا�ضية، حيث اأبدى اأ�ضفه من ت�ضرع املغرب 
يف قطع العالقات مع اإيران، اإذ -يف نظره- كان ميكن اأن يتم القت�صار على جتميد 
موقت اأو ما �ضابه ذلك، دون الو�ضول اإلى قطع العالقة نهائيًا، موؤكدًا اأنه من ال�ضعب 
اإال لدى فئات قليلة معدودة على روؤو�ض  ال�ضيعي �ضداه يف املغرب  اأن يلقى اخلطاب 

االأ�ضابع، ولن يكون لها تاأثري على تدين املغاربة ال�ضني املالكي)49(. 

التنظيمات  جميع  ع��ربت  فقد  واإي����ران،  امل��غ��رب  ب��ني  العالقة  يخ�ض  م��ا  يف 

)46( »احلركة االإ�ضالمية واملوقف من الت�ضّيع«، مغر�ض، يوم 7 نوفمرب )ت�ضرين الثاين( 008)، على الرابط التايل: 
http://www.maghress.com/attajdid/45292

املرجعية  تعتمد  معتدلة  اإ�ضالحية  حركة  خالل  من  اإ�ضالمية  نه�ضة  حتقيق  اإلى  اأدبياتها-  -ح�ضب  تهدف  مغربية؛  دعوية  حركة   )47(
االإ�ضالمية، وتتبنى خيار ال�ضورى والدميقراطية. ويعود تاريخ ن�ضاأة حركة التوحيد واالإ�ضالح مب�ضروعها الدعوي والرتبوي والفكري والثقايف 

اإلى اأوا�ضط �ضبعينيات القرن الع�ضرين من خالل الفعاليات التي كانت تقيمها جمموعة من اجلمعيات االإ�ضالمية.

)48( على ل�ضان موالي عمر بن حماد نائب رئي�ض احلركة.

)49( عماد، خ�ضر، »ماهية احلالة ال�ضيعية باملغرب«، امل�ضلم، )) اأبريل )ني�ضان( 010)، على الرابط التايل: 
http://www.almoslim.net/node/110603
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االإ�ضالمية عرب بياناتها عن اأ�ضفها للدواعي التي اأدت اإلى قطع العالقات الدبلوما�ضية 
بني البلدين يف 009)، داعني البلدين اإلى ا�ضتئناف العالقة بينهما يف اإطار ما يقت�ضيه 

ذلك من االأخوة االإ�ضالمية واالحرتام املتبادل)0)(.

اإن موقف جماعة العدل واالإح�ضان اأدى اإلى ظهور ردود فعل قوية، وخ�ضو�ضًا 
اأن ال�ضيخ حممد املغراوي، الذي ميثل اأبرز رموز التيار ال�ضلفي التقليدي باملغرب، �ضن 
هجوما الذعًا على جماعة العدل واالإح�ضان، التي و�ضفها ب�»الدعوة امل�ضوؤومة« وَمثَّلها 
ك�»امتداد« لل�ضيعة يف اإيران، ممن يطلق عليهم نعت »الرواف�ض«، حمذًرا من بدعتهم 
كما حذر مما اأ�ضماه »اخلطر اجلديد« و»املد القبيح«، يف اإ�ضارة اإلى ال�ضيعة، والذي 
اأن هذا التيار بات له كيان يف املغرب وانت�ضر  اإلى مواجهة، م�ضيفًا  –وفقه-  يحتاج 

اأ�ضحابه يف عديد من القطاعات يف املدار�ض واالأ�ضواق واالأندية واالأحزاب)1)(.

اإن هذا ال�ضراع احلا�ضل بني الطائفتني بعد ان�ضحاب الدولة؛ التي كانت يف 
من  جمموعة  وخلق  حدة،  اأكرث  اليوم  اأ�ضبح  ال�ضراع،  هذا  يف  رئي�ضًا  طرفًا  ال�ضابق 
اإدخ��ال  من  الدولة  متكنت  اأن  بعد  �ضيما  ال  الطوائف.  هذه  مكونات  بني  امل�ضادات 
وال�ضيعة  االإ�ضالميني  ال�ضراع بني  ال�ضيا�ضي فتحول  امل�ضرح  االإ�ضالمية يف  احلركات 
ل�صالح الدولة، ب�صكل يقدح يف ال�صيعة بالوكالة عنها، ومن دون اأن تتورط يف تدخل 

حقيقي، قد تو�ضف على اإثره باأنها ته�ضم حقوق االأقلية ال�ضيعية. 

الخاتمة

يت�ضم املوقف املغربي من الت�ضّيع باالنتقالية، وبخ�ضوعه ملجموعة من العوامل 
تكفري  واقعة  االإيرانية  الثورة  فرتة  �ضهدت  اأن  فمنذ  والق�ضايا،  االأح��داث  من  وعدد 
ملتغريات  خا�ضعًا  املوقف  اأ�ضبح  الحقة  فرتة  يف  ثم  �ضده،  العداء  واإع��الن  اخلميني 
العالقات االإيرانية - اخلليجية. كما اأن �ضلوك الدولة كان خا�ضعًا ملتغريات ال�ضاحة 

)0)( املرجع ال�ضابق.

)1)( طارق بهندا، املغراوي، »العدل واالإح�ضان )جماعة م�ضوؤومة( واملغرب قابل للت�ضّيع«، ه�ضربي�ض، 8)/ مايو )اأيار( )01)، على الرابط 
التايل:

http://www.hespress.com/orbites/265099.html
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الداخلية، اإذ اأ�ضهمت يف ت�ضكيل مواقف خمتلفة حول الطائفة ال�ضيعية باملغرب، فبعد 
حراك )0)( فرباير )�صباط( عمل املغرب على تدبري الق�صايا الدينية ب�صكل حا�صم 
الر�ضمي، بحيث  امل�ضتوى غري  انتقائية يف  وبطريقة  املعلنة،  ال�ضيا�ضات  على م�ضتوى 
اأوكل اإلى قوى احلقل الديني التعبري عن خمتلف املواقف الر�ضمية وال�ضعبية، والتدخل 

با�ضم ذلك يف االأوقات التي يفتقر فيها امللف ال�ضيعي اإلى واجهة حمددة.


