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المسبار 2

التشّيع في المغرب 
العربي: تمّرد ناعم 

عمر البشير الترابي 

نواٍح  من  ا�سرتاتيجّية  اأهمّية  الكبري؛  العربي  املغرب  يمثل 
�سيا�سية وثقافية، عالوًة على اأهمّيته اجلغرافّية، وظّل ِطوال تاريخه، 

حمطة تاأثري وتاأثر، �سواء بثقافة ال�سرق الفرعونّية وتالًيا الإ�سالمّية، 

اأم بثقافة اأوروبا الإغريقية وتالًيا امل�سيحية فالإ�سالمية، وما حملته من 

جتلّيات متنوعة، وا�ستمّر ذلك واآثاره اإىل الآن. 

( باحث �سوداين، ع�سو هيئة التحرير يف مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث )دبي(. (
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للم�سرق  بالن�سبة  مهًما،  املغرب  داخل  يدور  ما  يجعل  هذا  كل 
وبالن�سبة لأوروبا، ولغرب وو�سط اأفريقيا، وتزداد الأهمّية للحالة الدينية 
لعتبارات �سيا�سية داخلية، كون الّدين رمزًا من رموز ال�ستقرار، وفًقا 
املغرب  دول  تعترب  اإذ  خارجّية،  روحّية  ولعتبارات  املغربية،  للخربة 
العربي، مهمة بالن�سبة لكثرٍي من الأفارقة امل�سلمني، وينظر اإليها بع�ض 
املالكّية على اأّنها الدليل لأف�سلية مذهبهم، للحديث الذي يرويه م�سلم 

»ل يزال اأهل الغرب ظاهرين على احلق«))(.

تاريخ المصطلحات وافتراقها

الديني  الفهم  جتعل  كّله  الإ�سالمي  التاريخ  يف  نظرًة  اإن 
تفارق  اأبعاد  ذات  والتمذهب،  والت�سنن  الت�سّيع  مثل  للم�سطلحات 
ي�سيف  الزمان  اأّن  ذلك  اليوم،  الأذهان  يف  امل�ستقر  ال�ستخدام 
فمن  والأيام،  الأحداث  بح�سب  حمولة،  منها  ويحذف  للم�سطلحات 
املهم اإيجاد الفروق املنجية من اخللط الربيء، خ�سو�سًا واأّن املغرب 
راع الأموي الها�سمي، ومتثالته الدينية يف اإنتاج  مل يكن مبناأى عن ال�سِّ
دوائر الت�سّيع والت�سنن املختلفة، وما كانت مبناأى عن ال�سراع الها�سمي 
الأكرث �سراوًة بني العبا�سيني والعلويني، ويف املغرب �سهد هذا ال�سراع 
م�ساًرا ندر تكراره يف امل�سرق، اإذ قد يتعاون الأعداء لدحر عدٍو اآخر، 

( باحث �سوداين، ع�سو هيئة التحرير يف مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث )دبي(. (
))) الني�سابوري، اأبواحل�سن م�سلم بن احلجاج، �سحيح م�سلم، نظر حممد الفاريابي، الريا�ض ٤٢٦)هــ، الطبعة 

الأولى، �ض٩٢٥.
انظر كتاب الإمارة، باب قوله ل تزال طائفة، من حديث يحيى بن يحيى، عن ه�سيم بن داود بن اأبي هند، عن اأبي 
عثمان، عن �سعد بن اأبي وقا�ض، قال: »قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، ل يزال اأهل الغرب ظاهرين على احلق 

حتى تقوم ال�ساعة«.
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لوجود الأندل�ض والعبا�سيني والعلويني يف م�ساحة تناف�ض �سيا�سي واحدة. 

وكان  وعلمائها،  واأمرائها  بالأندل�ض،  املغاربي  التاريخ  يرتبط 
املغرب الأق�سى والأندل�ض يتبادلن اإيواء املعار�سني، ويتقا�سمان ظواهر 
الهجرات  وكانت  املالكي،  املذهب  انت�سار  يف  والتقيا  املذاهب،  حدوث 
لطبيعة  لي�ض  واإيواًء،  هرًبا  و�سلًما،  حرًبا  تنقطع،  ل  بينهما  ال�سيا�سية 
�سيا�سية فح�سب، بل لطبيعة جغرافية، متليها اخليارات ال�سّيقة اآنذاك. 
ُوِجَدت كذلك دويالت مغاربية تتقّوى على بع�سها، بالنخب الأندل�سية 
املهاجرة، كما فعل اأبو زكريا الأول مع املوحدين)٢(. كما كانت الثقافة 

الأندل�سية عاماًل لتوحيد كل املغرب العربي من الناحية الثقافية))(.

اإلى  الأندل�ض،  يف  الت�سّيع  عن  مكي  علي  حممود  درا�سة  تخل�ض 
اأن الأندل�ض �سكل نواة ممانعة »�سيا�سية« لالأمويني، من رجال و�سموا 
ومودتهم  البيت  اآل  موالة  فكرة  من  قريب  وهو  »ال�سيا�سي«،  بالت�سّيع 
التي يعتنقها كثري من املت�سوفة ال�سنة، خ�سو�سًا املالكية الأ�ساعرة يف 

وقٍت لحق. 

يذهب مكي اإلى اأن بدايات الت�سّيع، مبعناه املعادي لالأمويني، يف 
باعتباره  يا�سر  بن  عمار  بن  �سعيد  بن  عبداهلل  بثورة  كانت  الأندل�ض، 

)٢( زروق، حممد، درا�سات يف تاريخ املغرب، دار اأفريقيا ال�سرق الليبية، ٩٩٠)، �ض٤).
النخبة  ي�ستغل  اأن  الأول )٢٢٨)/٢٤٩)(  اأبو زكريا  »اأراد  ال�سيا�سي، يقول:  امليدان  ال�سيا�سي يف  التاأثري  يف مالمح 
الأندل�سية ليدعم بها اأركان دولته، ويجعل منها اأداة توازن يخفف بها من �سغط �سيوخ املوحدين. فاأ�سند لبع�سهم 
اأبي احل�سني امل�سرّي ل�سوؤون دولته، واأ�سند لبن الآبار،  اأ�سمى الوظائف فكان الأندل�سي الرئي�ض عبداهلل حممد بن 

كتابة عالمته، وغريهم، حتى �ساق بهم �سيوخ املوحدين ذرًعا«.

))( زروق، �سبق ذكره، ف�سل عوامل وحدة بالد املغرب الكبري، �ض٧٢.
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من حاملي لواء املوالة لآل البيت، ومنا�سري يو�سف بن عبدالرحمن 
يذكر  ثم  الداخل،  عبدالرحمن  دخول  عند  الأندل�ض  اأمري  الفهري 
يربط  دلف  ثم   ،)٦٥)/٧٨٢( اخلزرجي  يحيى  بن  احل�سني  ثورة 
عبدالواحد  بن  �سقيًا  فيذكر  بالرببر،  ال�سيعية  الثورات  ي�سميه  ما 
املكنا�سي ))٥)هــ/٧٦٨م-٦٠)هــ/٧٧٧م( الذي ينقل عن ابن الأثري 
اأّن اأمه ا�سمها فاطمة، فادعى اأنه فاطمي وت�سّمى بعبداهلل بن حممد، 
تاأّثر الرببر بكل من يدعي النت�ساب  الثورة،  وا�ست�سّف من ر�سد هذه 
ي جناح املولى اإدري�ض()٤( يف تاأ�سي�ض دولته عام  للعلويني، )ولذلك ُعزِّ
�أمهات  بع�ض  ن�سبة  حلد  وثيق،  �لبيت،  باآل  �لرببر  ورباط  ٧٠)هـ)٥(. 
اأئمة الثني ع�سرية للرببر، وثمة زيارات ومبعوثون، بني تالميذ الإمام 
جعفر ال�سادق واأهل تون�ض، وهجرة املولى اإدري�ض ذاتها تبنّي عمق هذه 
جنا  ٧٨٦م،  ٦٩)هـ  عام  علي  بن  احل�سني  ثورة  ف�سل  فبعد  ال�سالت؛ 
معركة  يف  القتل  من  احل�سن)٦(،  بن  عبداهلل  بن  يحيى  واأخوه  اإدري�ض 

)٤( موؤ�س�ض دولة الأدار�سة »اإدري�ض بن عبدااهلل بن احل�سن« جنا من معركة )فخ( بني مكة واملدينة، التي جرت 
يف  ونزل  املغرب،  اإلى  ومنها  م�سر،  عرب  اأفريقيا  اإلى  خفية  وهاجر  ٧٠)هـ(   - )٦٩)هـ  والعلويني  العبا�سيني  بني 
مّت  باأنه  ذلك  املوؤرخون  وف�سر  الرببر،  قبائل  وبايعته  ٧٢)هـ،  �سنة  املغرب  �سمال  مدينة طنجة يف  اأعمال  من  بلدة 
بعد معرفة قرابته للنبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(. واإن كان النظر يقت�سي بحًثا اأو�سع وفهم العالقات بينه والرببر، 
تاريخ  الوجيز يف  فيا�ض،  دياك، �سالح حممد  اأبو  انظر:  مل�ست�سيفيه.  بالن�سبة  الوقت  ال�سيا�سي يف ذلك  والظرف 
املغرب والأندل�ض، �ض)٧)-٧٢)، ط)، ٩٨٨)، نقاًل عن: �لفا�سي، علي بن �أبي زرع، �لأني�ض �ملطرب،  ط٢، �لرباط، 
٩٧٢)، ال�سلبي، اأحمد، مو�سوعة التاريخ الإ�سالمي، ج)، �ض٢٠٩، وما بعدها، ط٥، ٩٧٤)، القاهرة، وانظر: الق�ساة، 
م�سطفى اأحمد؛ مدر�سة املغرب الأق�سى يف الفقه املالكي، بحوث امللتقى الأول – القا�سى عبدالوهاب البغدادى، 

دار البحوث الإ�سالمية يف دبي، املجلد الأول �ض٧٧)، دبي، ٢٠٠٤.

)٥( مكي، حممود علي ، الت�سّيع يف الأندل�ض اإلى نهاية ملوك الطوائف، �سحيفة املعهد امل�سري للدرا�سات الإ�سالمية 
يف مدريد، املجلد الثاين، ٩٤٥)، العدد )-٢، �ض)٩-٩٤).

)٦( يحيى بن عبداهلل بن احل�سن، ا�سرتك بثورة احل�سن بن علي وفر اإلى بالد الديلم، فجهز الر�سيد اإليه جي�ًسا 
بقيادة الف�سل بن يحيى الربمكي، فكاتبه الف�سل وبذل له الأمان، فقبل يحيى العر�ض �سريطة اأن يكون الأمان بخط 
الر�سيد وي�سهد فيه الأكابر، وطلب اليمني منه. فف�سل الر�سيد ذلك وح�سر يحيى اإلى بغداد فاأكرمه الر�سيد وبذل 
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)الفخ(؛ حيث ان�سل اإدري�ض مع موله را�سد الأوربي الرببري مع حجاج 
م�سر اإلى م�سر، وكان فيها من �سيعته نفر، ولكنهم �سرعان ما ن�سحوه 
بالذهاب غرًبا، ثم اإلى القريوان، ثم تلم�سان، ومنها اإلى طنجة، وكانت 
فخافها،  الأندل�ض  اإلى  طريق  معرب  كانت  لكنها  بغداد،  �سلطة  خارج 
)اآب(  اأغ�سط�ض   ٩ ٧٢)هـ/  الأول  ربيع  يف  زهرون  جبل  �سطر  فيمم 
٨٧٧م، فو�سل اإلى مدينة وليلي، ونزل عند كبريها الذي �سماه البع�ض 
واأدبه حتى كره  »ا�سحق بن عبداحلميد«، و�سار يعجب ب�سيفه وعلمه 
بيعة العبا�سيني وتقّرب اإليه، وملا كان رم�سان، حتّلق النا�ض حول املولى 
من  دولته.  وانتّمت  خربه)٧(،  انت�سر  ثم  اأوربة،  قبيلة  فبايعته  اإدري�ض 
واأهل  ا،  الرببر خ�سو�سً ثقة  ر�سوُخ  وا�سًحا،  يبدو  الرحلة،  خالل هذه 
اإليهم،  وجلووؤهم  فيهم،  العلويني  وثقُة  العلويني،  يف  عموًما،  املغرب 
مع  هذا  ويتوافق  والعبا�سيني،  الأمويني،  �سد  ال�سيا�سية  املواجهات  يف 
مالكيتهم، فهم ما زالوا يروون راأي الإمام مالك املتعاطف مع حممد 

النف�ض الزكية.

وحدة المذهب... ضرورة سياسية وصد للخطر 
الخارجي

بتاأمني  املخاطر،  باب  �سّد  على  املغرب  يف  �ساد  من  كل  عمل 
الوحدة الداخلية، منذ عهد املولى اإدري�ض الأول. يقول حممد بن يجب�ض 
غرناطة  �سقوط  عا�سر  وقد  �لوطا�سي،  �لعهد  يف   )(٤)٥ )ت  التازي 

له املال. واأخرًيا اعتقله ومات. الأ�سفهاين، مقاتل الطالبيني، �ض)٦. 

)٧( ن�سراهلل، �سعدون عبا�ض، دولة الأدار�سة يف املغرب الع�سر الذهبي ٧٢)-)٢٢هـ/ ٧٨٨-٥)٨م، دار النه�سة 
العربية للطباعة والن�سر، بريوت، ٩٧٨)، �ض٦٠-)٧.
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�سنة ٤٢٨) و�سقوط عدد من �لثغور �ملغربية باأيدي �لربتغال، �إذ يقول 
ينجح  كلمتكم  »واجتهدوا يف جمع  مراًرا:  ُت�سَتلهم  روؤية  يلخ�ض  ما  يف 
راأيكم وتظفروا اإن �ساء اهلل بطلبتكم« يعلق الباحث حممد زروق: »يف 
هذا اخلطاب نرى اإحلاًحا على الوحدة باعتبارها احلل الوحيد ملواجهة 

الغزو الأجنبي دون اللتفات اإلى الغري الغالب«)٨(. 

ولكن الوحدة على ماذا؟ ما املذهب الذي يحمل النا�ض عليه؟ 

مالكية... المغرب العربي... متى؟

يحيى  متّكن  ب�سبب  بالأندل�ض  املالكّي  »ف�سى  تيمور  اأحمد  يقول 
مذهبان  حزم:  ابن  قال  حتى  املنت�سر  احلكم  من  كثري  بن  يحيى  بن 
انت�سرا يف بدء اأمرهما بالرئا�سة وال�سلطان: احلنفي بال�سرق واملالكي 
ثم غلب  ال�ّسنن،  اإفريقية  اأهل  الغالب على  »وكان  وي�سيف:  بالأندل�ض« 
احلنفي، فلما تولى املعز بن بادي�ض �سنة ٤٠٧ حمل اأهلها واأهل ما والها 
من بالد املغرب على املذهب املالكي وح�سم مادة اخلالف يف املذاهب، 

فا�ستمرت له الغلبة على �سائر بالد املغرب.

 وعلى ذلك يقول مالك بن املرحل املالكي �ساعر املغرب:

مذهبي تقبيل خد مذهب �سيدي ماذا ترى يف مذهبي 

ل تخالف مالًكا يف راأيه فعليه ُجل اأهل املغرب

)٨( زروق؛ حممد، درا�سات يف تاريخ املغرب، دار اأفريقيا ال�سرق الليبية، ٩٩٠)، �ض)٨.
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وعلل ابن خلدون غلبة هذا املذهب على املغرب والأندل�ض فقال: 
»اأما مالك رحمه اهلل تعالى فاخت�ض مبذهبه اأهل املغرب والأندل�ض واإن 
كان يوجد يف غريهم اإل اأنهم مل يقّلدوا غريه اإل يف القليل، لأن رحلتهم 
كانت غالًبا اإلى احلجاز، وهو منتهى �سفرهم، واملدينة يومئذ دار العلم، 
ومنها خرج اإلى العراق، ومل يكن العراق يف طريقهم، فاقت�سروا على 
الأخذ من علماء املدينة، و�سيخهم يومئذ مالك و�سيوخه وقلدوه من دون 

ا فالبداوة كانت غالبة على اأهل املغرب والأندل�ض«)٩(. غريهم، واأي�سً

ينقل م�سطفى الق�ساة، اأن الإمام اإدري�ض كان على مذهب الإمام 
مالك، ودعا النا�ض لالأخذ به واتباع منهجه وجعله مذهًبا ر�سمًيا، معزًزا 
ذلك بقوله: »نحن اأحق باتباع مذهب مالك وقراءة كتابه املوطاأ«، وقد 
اأر�سى املولى اإدري�ض اأ�سول املذهب املالكي يف املغرب الأق�سى، باإ�سناد 
من�سب الق�ساء الأول ل�سخ�سية عربية هي: عامر بن حممد بن �سعيد 
اإلى  املوطاأ  اأدخل  من  اأول  عامر  »فكان  مالك،  الإمام  تلميذ  القي�سي، 

املغرب الأق�سى«)٠)(.

واأ�سهم احلكام يف انت�سار املذهب، ملا قربوا من يدر�سه ويجيده، 
يقول اأحمد تيمور با�سا: »وملا قامت دولة بني تا�سفني باملغرب يف القرن 
اخلام�ض وا�ستولوا على الأندل�ض، وتولى ثانيهم اأمري امل�سلمني علي بن 
يو�سف بن تا�سفني ا�ستد اإيثاره لأهل الفقه والدين. فكان ل يقطع اأمًرا 

)٩( تيمور با�سا، اأحمد، نظرة تاريخية يف حدوث املذاهب الفقهية، احلنفي املالكي ال�سافعي احلنبلي وانت�سارها 
عند جمهور امل�سلمني، دار القادري، الطبعة الأول، ٩٩٠)، �ض)٥.

)٠)( الق�ساة، م�سطفى اأحمد؛ مدر�سة املغرب الأق�سى يف الفقه املالكي، بحوث امللتقى الأول. القا�سي عبدالوهاب 
البغدادي، دار البحوث الإ�سالمية يف دبي، املجلد الأول، دبي ٢٠٠٤، �ض٧٩) وما بعدها. 
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يف جميع مملكته دون م�ساورة الفقهاء، واألزم الق�ساء باأل يُبّتوا حكومة 
اأمر  فعظم  الفقهاء،  من  اأربعة  مبح�سر  اإل  وكبريها  الأمور  �سغري  يف 
الفقهاء. ومل يكن يقّرب منه، ويحظى عنده اإل من علم مذهب مالك، 
�سواها....  ما  ونبذ  مبقت�ساها  وعمل  املذهب،  كتب  زمنه  يف  فنفقت 
القرن  اأوائل  يف  مملكتهم  على  املوحدون  وا�ستولى  دولتهم  زالت  ثم 
ال�ساد�ض، و�سلك خليفتهم عبداملوؤمن بن علي هذا امل�سلك فجمع النا�ض 
باملغرب على مذهب مالك يف الفروع، ومذهب اأبي احل�سن الأ�سعري يف 

الأ�سول«)))(.

يكرث اجلدال حول دور املوحدين، يف تغيري البيئة الدينية، يقول 
 )((٠٥٠)-٤٧( �ملر�بطية  �لدولة  وب�سقوط  »�إنه  �لق�ساة:  م�سطفى 
بفرتة  املالكي  املذهب  مّر   )(٢))-٢٦٩(( املوحدية  الدولة  وا�ستيالء 
�سحنون،  مدونة  واأحرقت  املالكية  فقهاء  على  �سيق  حيث  ع�سيبة، 
من  طلب  حيث  عبداملوؤمن،  بن  يو�سف  بن  يعقوب  عهد  يف  خ�سو�سًا 
النا�ض ترك ال�ستغال بعلم الراأي واأن ل يتم�سكوا ب�سيء من كتب الفقه، 
ويوا�سل: »غري اأن هذه املحنة التي حلقت باأتباع املذهب املالكي مل تطل، 
املرينية )٢٤٢)-٤٦٥)( عاد  الدولة  املوحدية وجميء  الدولة  فبزوال 
ب�سرعة  بنو مرين  ا�ستطاع  فقد  زال،  وما  املالكي،  املذهب  اإلى  النفوذ 
اأن ي�سرتجعوا ما �ساع، واأن يبعثوا ما فقد من كتب املالكية ويف �سدرها 

كتاب املدونة«)٢)(.

)))( تيمور، با�سا اأحمد، نظرة تاريخية يف حدوث املذاهب الفقهية، احلنفي املالكي ال�سافعي احلنبلي وانت�سارها 
عند جمهور امل�سلمني، دار القادري، الطبعة الأول، ٩٩٠)، �ض٦٦-٦٨.

)٢)( ق�ساة، م�سطفى اأحمد؛ مدر�سة املغرب الأق�سى يف الفقه املالكي، بحوث امللتقى الأول. القا�سى عبدالوهاب 
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ولكن البع�ض يناق�ض هذه املعطيات، ويحاول نقدها، بفهم الدولة 
املوحدية على اأنها تبّنت منهاج بعث الجتهاد، ويورد بحث حاول تبني 
نظرة جديدة، طرح يف ندوة املدر�سة املالكية بفا�ض، حول ال�سلة بني 
املالكية والدولة املوحدية: »على الرغم من اأنه ل ميكننا -ا�ستناًدا اإلى 
تقديره  يف  املعجب)))(  �ساحب  جماراة  م�سادر-  من  اأيدينا  بني  ما 
حلجم انت�سار املذهب الظاهري، فاإن ذلك ل ينفي مدى الإقبال الذي 
ما  ومتنوعة، وهو  لدو�ع متعددة  �لعامية،  �لأو�ساط  بع�ض  به يف  حظي 
يكون عاينه الفقهاء، وقد هالهم اأن ظهر بني العاّمة من يتنّكر لفتواهم 
)ت  املنا�سف  ابن  الفقيه  يقول  ذلك  ويف  لنف�سه«.  بالنظر  وي�ستقل 

٦٢٠هـ/)٢٢)م(: 

»وقد انتهى احلال اليوم اإلى اأن ينظر اأحد العواّم يف اأوراق من 
الفقه اأو الكالم، وُيْقدم على اخلو�ض فيما يهلكه وامل�ستِمَع منه، اأو يقف 
�ستات  من  يوافقه  ما  بح�سب  منها  فيختار  اخلالف؛  من  م�سائل  على 
اأخربين غري  الفتوى… ولقد  ويطلب  القول  يت�سّدر  املذاهب… ثم 
واحد عن رجل من العاّمة -اأعرفه الآن- ممن وقف على كالم بع�ض اأهل 
الظاهر من غري تفّهم ملعانيه ول مالقاة �سيخ فيه، اأنه اأفتى النا�ض…، 
قد  مبا  اأغرا�سهم،  ح�سب  على  النوازل  عظيم  يف  ُيفتون  اآخرين  وعن 
�سمعوه فلم يفهموه، اأو قا�سوه فحّرفوه… واأ�سد ما اأُولع �سعفاء العاّمة 

البغدادي، دار البحوث الإ�سالمية يف دبي، املجلد الأول، دبي ٢٠٠٤، �ض ٧٩) وما بعدها.

)))( املعِجب لعبدالواحد املراك�سي )ت ٦٤٧ه/٢٤٩)م(، وروايته هي امل�ستَند الأ�سا�سي لكثري من الباحثني ممن 
رام البحث يف ال�ساأن املالكي على ع�سر دولة املوّحدين؛ وخا�سة حادثة اإحراق كتب الفروع الفقهية-املالكية مبدينة 

فا�ض باأمر املن�سور املوّحدي.
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بالأخذ عنهم والقتداء بهم…«)٤)(.

ن�سرت وزارة الأوقاف املغربية، على موقعها الإلكرتوين، مقاًل، 
»مالءمة  فيه:  جاء  املالكي«،  املذهب  املغرب  اختارت  »ملاذا  بعنوان 
اإن  املالكية،  للفقهاء  ال�سلطة  وم�ساندة  املغرب،  اأهل  لطبيعة  املذهب 
من  كثري  يف  وا�سرتاكهما  احلجازية،  بالبيئة  املغربية  البيئة  لت�سابه 
)الأعراف  العملي  الفقه  كاعتمادهم  والعادات،  واخل�سائ�ض  الأمور 
والعادات( اأ�ساًل من الأ�سول الت�سريعية، الأثر القوي يف تر�سيخ اأركان 
املغرب  اأهل  ظل  كما  املغرب.  بالد  يف  دعائمه  وتثبيت  املذهب  هذا 
ملتزمني بهذا املذهب على م�ستوى احلكم، فاأ�سحى مذهبهم الر�سمي 
منذ عهد الأدار�سة اإلى يومنا هذا، يلزم به الأمراء وال�سالطني اخلا�سة 
التكيف  على  وقدرته  املذهب،  هذا  اأ�سالة  على  يدل  مما  والعامة، 

وال�ستمرارية)٥)(.

متاًما،  ربطه  هي  املالكي،  املذهب  تناول  يف  الرائجة  املدر�سة 
باإدري�ض الأول، كما مّر، ورف�ض احلديث عن تاأخر دخوله. يقول حممد 
الأوقاف  وزارة  ن�سره  تعيد  الإدري�سي، يف بحٍث قدمي،  عزالدين معيار 
املغربية: »والواقع اأن املولى اإدري�ض الأكرب، كان عند دخوله املغرب قد 
اآثر الجتاه ال�سني، واتباع مذهب مالك، مما كان فيه للمغرب اخلري 

)٤)( حلمر؛ حميد، كتاب املدر�سة الفقهية املالكية الفا�سية الأ�سالة والمتداد، من�سورات ندوة ٢٠٠٧.

)٥)( ملاذا اختار املغاربة املذهب املالكي؟ وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية املغربية، املوقع الر�سمي، )) يناير 
)كانون الثاين( ٢)٢٠، على الرابط:

http://www.habous.gov.ma/2012-01-26-16-13-00/1314
وانظر: ح�سني، د. عقيلة، املرجعية الفقهية يف اجلزائر، جملة البحوث العلمية والدرا�سات الإ�سالمية؛ �سادرة عن 

خمرب ال�سريعة، كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية جامعة اجلزائر، العدد ال�سابع، �سنة ٤)٢٠، �ض٧).
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العميم، وبذلك جمع املولى اإدري�ض بني اأمرين عظيمني �سمنا لهذا البلد 
الأمني التقدم والزدهار، والوحدة وال�ستقرار، وهما العر�ض الذي ظل 
و�سموخه،  املغرب  عظمة  م�سدر  قرنًا  ع�سر  اثني  من  اأكرث  مدى  على 
ومذهب مالك الذي ظل وعلى المتداد الزمني نف�سه من اأهم عوامل 
الذي  ال�سيء  الفقهي،  والتباين  املذهبي،  الختالف  من  املغرب  جناة 
املذاهب  بتعدد  �سمحت  التي  الإ�سالمية  البالد  من  كثري  منه  عانت 
عبداهلل،  بن  اإدري�ض  املولى  من  تقدم  ما  خالل  من  ويبدو  الفقهية، 
الذي كان يحفظ موطاأ مالك، اأول من دعا املغاربة اإلى مذهب مالك 
وقراءة املوطاأ، قبل اأن ير�سخ من بعده خلفه ووارث �سره املولى اإدري�ض 
ابن  قال  كما  وكان  فا�ض،  لق�ساء  القي�سي  عامًرا  اختار  الذي  الأزهر 
الثوري،  اأبي زرع »رجاًل �ساحلًا ورعًا فقيهًا، �سمع من مالك و�سفيان 
وروى عنهما ثم خرج اإلى الأندل�ض بر�سم اجلهاد، ثم جاز اإلى العدوة 
اأن  املغرب. وهكذا يظهر  وفد عليه من  فيمن  اإدري�ض  فوفد منها على 
اأبناء عبداهلل الكامل، وبالتحديد ابنه اإدري�ض الأكرب ثم حفيده اإدري�ض 
اإلى املغرب ويف الوقت نف�سه  الأ�سغر هما اللذان اأدخال مذهب مالك 

موطاأ مالك«)٦)(. 

التشّيع... القديم والجديد؟

كّل احلديث عن اإ�سماعيلّية و�سيعية وزيدية وحتى اإبا�سّية الّدول 

)٦)( الإدري�سي، حممد عزالدين معيار، عبداهلل الكامل ملتقى ن�سب الدولتني: الإدري�سية والعلوية، و�سيخ اإمام دار 
الهجرة مالك بن اأن�ض، جملة دعوة احلق، العدد )٢٦)( �سوال- ذو القعدة ٧)٤)/ مار�ض )اآذار( ٩٩٧)، لن�سخة 

اإلكرتونية انظر الرابط التايل:
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8146
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املتكّونة يف �سمال اأفريقيا، واملغرب، يتّم ربطه ربًطا متع�سًفا، بظاهرة 
النظريات  ت�سافرت  واإن  حتى  الّدول،  هذه  يف  الآن  النا�سئة  الأقلّية 
التاريخ  تكون حماولة ل�ستعطاف  اأن  تعدو  ل  فهي  املتحّولني،  قبل  من 
وا�ستخدامه كاأداة تب�سريية، ذلك لأّن احل�سور املت�سّيع النا�سئ الآن، مل 
ينبثق من حتركات جمتمعّية مكتومة، ول هو ا�ستمرار مت�سائل حلركة 
تاريخية، اأو وجود منزٍو، كحال الإبا�سية يف اجلزائر مثاًل، واليهود يف 
باٍق،  جمتمعي  ن�سٍل  على  احلفاظ  ا�ستطاعت  التي  الدول،  هذه  بع�ض 

ولكّن الظاهرة برمتها جديدة، ت�ستخدم التاريخ ا�ستخداًما. 

-اإذا  بال�سيعية  و�سفها  ميكن  التي  للمراحل  التاريخي  الإجمال 
لي�ض  ولكنه  �سيا�سًيا  ت�سّيًعا  مُتّثل  الأول-  اإدري�ض  حمطة  اعتبار  جرى 
عقدًيا، بيد اأّن املوؤرخ املغربي حممد املغوار)٧)( ي�سرد املراحل التالية، 
فيورد تاأ�سي�ض اإمارة �سيعية يف �سو�ض الأق�سى، وحتديًدا مبدينة اإيجلي 
قاعدة الأمري الإدري�سي عبداهلل بن اإدري�ض الأزهر الذي وفد على اأحد 
اأهل  من  البجلي  ور�سند  بن  عبداهلل  يدعى  »�سيعي«  داعية  اأحفاده، 
ق�سطيلية باجلنوب التون�سي، وا�ستطاع اأن يحظى بثقة الأمري الإدري�سي 
البجلية،  ال�سيعة  تدعى  مغربية  �سيعية  طائفة  فتكونت  ال�سكان  وبولء 
املرابطون  متكن  اأن  اإلى  ومالكيتها  �سو�ض  �سيعة  بني  ال�سراع  وظل 

)٧)( حممد �ملغر�وي هو �أ�ستاذ �لتعليم �لعايل بكلية �لآد�ب بالرباط. حا�سل على دكتور�ه �لدولة يف �لتاريخ �لو�سيط، 
مهتم بالتاريخ �لثقايف و�لجتماعي و�لديني، �سدر له كتاب: »�ملوحدون و�أزمات �ملجتمع«، د�ر جذور للن�سر، �لرباط، 
٢٠٠٧. ن�سر بحوث عدة حول تاريخ املذاهب باملغرب منها على �سبيل املثال: الأ�سعرية باملغرب يف ع�سر املرابطني، 
املذهب الظاهري يف الع�سر املوحدي، �سمود املذهب املالكي يف ع�سر املوحدين، من الزهد اإلى الت�سوف باملغرب 
الو�سيط. حرر الف�سل املتعلق بالتحولت الدينية والثقافية باملغرب الو�سيط، �سمن كتاب تاريخ املغرب الذي اأ�سدره 

املعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب. 
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املذهب  اأ�سا�ض  على  املغرب  ووحدوا  نهائيًا،  الت�سّيع  على  الق�ساء  من 
املالكي. ويذكر الرحالة العراقي ابن حوقل الذي زار املغرب يف حدود 
حيث  تارودانت،  مب�سجد  مرتني  تقام  كانت  ال�سالة  اأن  ٥٠)هـ  �سنة 
اإلى  اأي�سًا  واأ�سار  لل�سيعة،  املجال  يف�سحون  ثم  املالكية �سالتهم،  يقيم 
اأن  اإلى  ي�سري  ثم  م�ستمرة.)٨)(  كانت  بينهم  وال�سراعات  احلروب  اأن 
عبيداهلل املهدي ال�سيعي، موؤ�س�ض الدولة الفاطمية ب�سجلما�سة التي كان 
اأنه غادرها مبا�سرة  اأمرائها ال�سفريني، غري  اأيدي  م�سجونًا بها على 
ليقيم دولته بتون�ض انطالقًا من رقادة ثم املهدية فيما بعد، بدعم من 
طرف قبيلة كتامة ال�سنهاجية القوية التي ظلت اأكرب �سند للفاطميني، 
وتكرر  الأندل�ض.  واأمويي  الأدار�سة  �سد  طاحنة  حروبًا  خا�سوا  الذين 
غزو الفاطميني للمغرب يف عهد الأمري الإدري�سي، احل�سن بن القا�سم 
كنون. �سن الفاطميون حملة قوية على املغرب �سنة ٤٧)هـ/٩٥٨م بقيادة 
فا�ض.  واقتحم  و�سجلما�سة  تاهرت  ا�ستولى على  الذي  ال�سقلي  جوهر 
ولئه  توجيه  اإلى  �سارع  فقد  الأندل�ض،  اأمويي  يعادي  احل�سن  كان  وملا 
ال�سيا�سي للفاطميني، لكن الأمويني هزموه ونفوه اإلى الأندل�ض فظل بها 

)٨)( يعني بذلك قول ابن حوقل، عند ذكره لرحلته من ي�سار طريق فا�ض اإلى �سجلما�سة اإقليم اإغمات، يقول: »ومن 
ورائها اإلى ناحية البحر املحيط ال�سو�ض الأق�سى، ولي�ض باملغرب كله بلد اأجمع ول ناحية اأوفر واأغزر واأكرث خرًيا 
ال�سكر  وق�سب  والنخ�سل  واللوز  واجلوز  الأترج  فيها  واجلروم،  ال�سرود  ذات  كلها  املاأكل  فنون  جمعت  قد  منها، 
خمتلفتان:  فرقتان  ال�سو�ض  »واأهل  لقوله:  ي�سل  اأن  اإلى  بغريها«  جتتمع  تكاد  ل  البقول  و�سائر  والقّنب  وال�سم�سم 
وي�سيف يف  ور�سند«،  بن  علّي  اأ�سحاب  بن جعفر من  مو�سى  على  يقطعون  �سيعة  ومو�سوّيون  ال�سنة،  اأهل  مالكيون 
املت�سل  القتال  »وبينهم  ي�سيف:  ثم  الطبع«  رقة  وقلة  الع�سرة  والغلظة يف  »والغالب على اجلميع اجلفاء  �سفاتهم: 
والدماء الدائمة، ولهم م�سجد جامع ت�سّلي فيه الفرقتان فرادى ع�سر �سلوات، اإذا �سلت فرقة تلتها الأخرى بع�سرة 

اأذانات وع�سر اإقامات«.
انظر: ابن حوقل، اأبي القا�سم بن حوقل الن�سيبي، كتاب �سورة الأر�ض، من�سورات دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان، 

٩٩٢)، �ض٩٠.
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مب�سر  فحل  بامل�سرق،  باللتحاق  له  �سمح  ثم  ٦٥)هـ/٩٧٥م  �سنة  اإلى 
وا�ستنجد باخلليفة الفاطمي العزيز ل�سرتداد ملكه. فوجهه اإلى عامل 
املغرب ل�سرتداد  اإلى  به  توجه  بجي�ض  واأمده  زيري  بن  بلكني  اإفريقية 
اآل  قد  الأمر  كان  الذي  عامر  اأبي  بن  املن�سور  احلاجب  لكن  اإمارته، 
اإليه �سرح اإليه جي�سا اأندل�سيا، فالتم�ض احل�سن الرجوع اإلى الأندل�ض، 
غري اأن املن�سور بعث من اغتاله �سنة ٧٥)هـ٩٨٥/م فانتهت مبوته دولة 
الأدار�سة. ومل يتمكن من ن�سر الت�سّيع حتى يف �سفوف قبيلة كتامة التي 
ظلت بع�ض فروعها ب�سمال املغرب يف الريف وجبالة على �سنيتها اإلى 

اليوم«.

 بعد هذا ال�سرد يقول املغراوي: »من جانب اآخر، ل نقف على ما 
يوؤكد اأن الأمراء الأدار�سة قد اتخذوا الت�سّيع مذهًبا، كما ل نتوفر على 
اإ�سارة لوجود فقهاء على املذهب ال�سيعي خالل الع�سر الإدري�سي  اأية 
كله، بل كل الفقهاء الذين اأ�سارت اإليهم امل�سادر كانوا مالكيني. وهناك 
حمطة اأخرى تتعلق بلجوء �سخ�ض من م�سر ادعى اأنه ابن اآخر اخللفاء 
الفاطميني بالقاهرة وهو اخلليفة العا�سد، وقدم نف�سه لقبائل غمارة 
ل اجلي�ض املوحدي اأف�سل دعوته. ومنذ ذلك احلني مل  فبايعوه، لكن تدخُّ

يعد ذكر الت�سّيع يرتدد يف التاريخ املغربي«.)٩)(

التشّيع الراهن... تقرير الحالة الدينية

يقول حممد بو�سيخي، يف تقرير احلالة الدينية يف املغرب، ال�سادر 

)٩)( حوار مع املوؤرخ املغربي حممد املغراوي، اأجراه حممود عبدالغني، ن�سر يف �سحيفة الحتاد ال�سرتاكي يوم 
 .٧)/٥/ ٤)٢٠
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للرتاث  النقدية  املمار�سة  كانت  واإذا  حدود:  بال  موؤمنون  موؤ�س�سة  عن 
ال�سيعية  املذهبية  تبيئة  تروم  ال�سيعية،  الفعاليات  جانب  من  املغربي، 
فاإن  اأ�سيل،  ثقايف«  كـ»مكون  الت�سّيع  املغربي وطرح  الثقايف  الو�سط  يف 
املمار�سة العملية اأخذت يف التج�سيد احلي لتلك الأفكار خللق ف�ساءات 
»للتدّين اجلماعي« عرب اإحياء وبعث التقاليد املغربية مبنا�سبة عا�سوراء 
واأربعينية احل�سني وت�سمينها حمتوى عقديًا �سيعيًا، كما ياأتي يف ال�سياق 
نف�سه حماولة تنظيمهم ب�سكل ر�سمي لأول زيارة ل�سريح املولى اإدري�ض 
ل�سنة ))٢٠(  )املوافقة  ل�سنة ))٤)  زرهون مبنا�سبة ذكرى عا�سوراء 
بعد تعميم دعوة على مواقع التوا�سل الجتماعي جلعلها ملتقى �سنويًا 
يج�سد وثاق املحبة لآل البيت، كما تكررت �سنة ٤)٤) مب�ساركة حوايل 
)٢٥( �سخ�سًا، يومي ٨ و٩ دي�سمرب )كانون الأول( ٢)٢٠، ثم �سنة ٥)٤) 
مب�ساركة حوايل )٧)( �سخ�سًا، يومي ٩ و٠) نوفمرب )ت�سرين الثاين( 
»مفاتيح  اأدعية  وترديد  القراآن  قراءة  الزيارة  عرفت  حيث   .٢٠((
اجلنان« ل�ساحبه عبا�ض القمي و»ال�سحيفة ال�سجادية« لالإمام علي بن 
احل�سني، »وت�سهد هذه اللقاءات حلقات علمية تتناول درو�سًا ومواعظ 
دينية متنوعة يخ�س�ض جانب منها ملحنة احل�سني �سبط الر�سول )�ض( 
اآل البيت«. ويف �سياق مرتبط بتدبري احلقل الديني عرب اخلط  واأئمة 
الر�سايل عن امتعا�سه من تعيني ال�سيخ ال�سلفي حممد الفزازي خطيبًا 
مل�سجد طارق بن زياد، اأحد اأكرب م�ساجد طنجة، الذي اختار مو�سوع 
ال�سيعة يف اأول خطبة جمعة له. جاء ذلك يف ر�سالة مفتوحة وجهها اإلى 
وزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، ون�سرها على موقعه يوم ٤ اأغ�سط�ض 
التعيني  بتدبري  الر�سمية  ال�سلطات  اتهام  فيها  تفادى   ،٢)٢٠ )اآب( 
حتمي  اأن  »يف  الدولة  باأحقية  فيها  واأقر  ال�سيعة،  اأمام  الطريق  لقطع 
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»العقيدة  يف  تتمثل  وثوابت«  بقواعد  وت�سبطه  الر�سمي  الديني  حقلها 
ا�ستياءنا  اأثار  ما  لكن  والت�سوف«  املالكي  الفقهي  واملذهب  الأ�سعرية 
-تقول الر�سالة- »كمواطنني مغاربة هو قراركم منح اإمامة اجلمعة يف 
م�سجد مبدينة طنجة لأحد �سيوخ ال�سلفية اجلهادية املفرج عنه مبوجب 
عفو ملكي اإبان احلراك �سنة ))٢٠«، وي�سيف البو�سيخي: »اإننا نرف�ض 
متاما اأن يتم اخرتاق املوؤ�س�سة الدينية الر�سمية من قبل تيارات، �سواء 
كانت دينية اأم �سيا�سية، معتربين اأن احلياد اأمر �سروري يف املوؤ�س�سة 
الدينية الر�سمية كي تتعزز �سرعيتها وم�سداقيتها«. كما طالبت الوزير 
بت�سحيح الو�سع وا�ستعادة احلقل الديني ل�ستقالليته وحياديته »كي ل 
تتحول املنابر الدينية اإلى اأدوات للتحري�ض ال�سيا�سي �سد بع�ض القوى 
ال�سيا�سية، اأو التحري�ض الطائفي �سد بع�ض امل�سلمني املخالفني لهم يف 
املذهب« واختتمت الر�سالة بتحميل امل�سوؤولية للوزير عن »اأي انزلق ل 

ميكن التحكم فيه من قبل العوام من هذا الطرف اأو ذاك«)٢٠(.

الوالء آلل البيت...؟

ول بد هنا من التذكري ببع�ض املظاهر التي تعك�ض ولء املغاربة 
لآل البيت، مثل ت�سميات فاطمة الزهراء وعلي واحل�سن واحل�سني وزينب 
واإدري�ض ب�سكل كبري، اإ�سافة اإلى بع�ض الطقو�ض اخلا�سة يف عا�سوراء، 
مثل الت�سدق باملاء يف �سبيحتها للتذكري مبنع املاء عن الإمام احل�سني 
واإ�سعال  الأمويني،  بعد حما�سرته من طرف جي�ض  )ر�سي اهلل عنه( 

)٢٠( بو�سيخي، حممد، ال�سيعة والت�سّيع يف املغرب: الروؤى، ال�سرتاتيجيات واملرجعيات، تقرير احلالة الدينية يف 
املغرب )))٢٠-٤)٢٠(، مركز املغرب الأق�سى للدرا�سات والأبحاث. 



المسبار 18

التشّيع في المغرب العربي: تمّرد ناعم 

النريان والقفز عليها كنوع من ا�ستدعاء م�سهد احلرب التي ُقتل فيها 
الإمام احل�سني ومن معه. وقد حلل هذه املظاهر حتلياًل �سافيًا عبا�ض 
اإلى  اإ�سافة  املغاربة«.  بعنوان »عا�سوراء عند  له  اجلراري يف بحث))٢( 
الأكرب والأزهر، وغريهما من  اإدري�ض  املولى  الزيارة لأ�سرحة  طقو�ض 
وحتى  وغريه،  م�سي�ض  بن  عبدال�سالم  مولي  مثل  الأ�سراف  الأولياء 
قو�ض قزح ي�سميه املغاربة بحزام فاطمة الزهراء. وما ن�ستنتجه من كل 
هذا هو اأن ولء املغاربة لآل البيت ظل قويًا وم�ستمرًا يف جميع مراحل 
وي�سيف اجلراري:  �سيعي.  تعبري عقدي  اأي  له  يكون  اأن  دون  التاريخ، 
�إحد�ث  يف  ينجح  قد  وغريه  �ل�سيعي  �ملذهبي  �لن�ساط  فاإن  �لو�قع  »يف 
بع�ض الخرتاقات، وهذا يف حد ذاته اأمر قد تكون له تداعيات �سلبية 
والأيديولوجي  الفكري  املحتوى  اإلى  بالنظر  املجتمعي،  التما�سك  على 
مع  الختالف  عنا�سر  على  بالأ�سا�ض  فيه  الرتكيز  يتم  الذي  للت�سّيع 
اأهل ال�سنة، بينما حتر�ض فئة قليلة من املعتدلني من اأهل ال�سنة ومن 
من  �سدً�  وذلك  كثرية،  وهي  �للتقاء  نقاط  �إبر�ز  على  �أي�سًا  �ل�سيعة 
– ت�سري  التي  الإ�سالمي،  العامل  يف  املذهبية  للحركية  العام  ال�سياق 

الكلمة  حيث  وال�سنة،  ال�سيعة  بني  ال�سراع  تاأجيج  اجتاه  يف  لالأ�سف- 
احلا�سمة هي للمتطرفني من املذهبني على حد �سواء، بل اإننا بداأنا يف 
ال�سنوات الأخرية نالحظ انبثاق �سراع جديد بني الإبا�سية وال�سلفيني 

يف اجلزائر مثاًل«.)٢٢(

الطبيعة ال�سوفية والأ�سعرية واملالكية، تزعم ارتباًطا وثيًقا باآل 

))٢( كتاب »عا�سور�ء عند �ملغاربة« لعبا�ض �جلر�ري، طبعة �لرباط ٩)٤)ه/٩٩٩)م.

)٢٢( حوار مع املوؤرخ املغربي حممد املغراوي، مرجع �سابق.
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�لبيت، جتده يف بع�ض م�سر، و�ل�سود�ن وبالد �ملغرب، وهذ� �لرتباط، 
�ملت�سكلة،  باحلالة  �سيتاأثر  �لرتباط  ولكن هذ�  ب�سكل عاطفي،  موروث 
�سواء باعتبارها مدخاًل للت�سّيع، اأو باعتبارات �سعود املد ال�سلفي الذي 

يتبنى مغالبة الت�سّيع.

من  أكبر  للمغرب...  المركزية  الثقافة  ق��ّوة 
المذاهب

اأهمية الدين والتدين، كبرية، خ�سو�سًا يف ال�سعوب التي حتمل 
اأ�سواًقا اإلى الغيب جرى ا�ستثمارها وتنميتها على مدار قرون، ولكّن قوة 
الوعي اجلمعي جتعل التحّولت اأًيا كان م�سارها، حدًثا هام�سًيا ل يغري 
من وعي املجتمع، وعقيدته الثابتة. يالحظ عبا�ض اجلراري يف كتابه 
اأ�سواًقا حميمة  اأّن املجتمع املغربي يخّلط فيها  عن عا�سوراء املغربية، 
مليئة  �سيعية  عا�سوراء  هي  فال  باحلزن،  الفرح  فيمزج  وا�سح،  بنفور 
والتو�سع؛  بالفرح  املليئة  الأموي  الت�سفي  ول هي عا�سوراء  بالبكائيات، 
لل�سنة  الثقايف  الإطار  يف  هذا  فهم  ميكن  كان  واإن  جميعهما.  هي  بل 
ال�سخ�سية  لقوة  العمق  يف  يوؤ�سر  ولكنه  البيت،  لآل  باملوالة  املت�سبعني 
املغربية التي ت�ستطيع اأن ته�سم التحولت، وتدجمها يف ثقافتها، ومن 

ثم تتعالى عليها، دون اأن يهتز اجلذر. 

ح�سور املذهب املالكي، والعقيدة الأ�سعرية، وامل�سلك اجلنيدي اأو 
ال�سويف، يف املزاج العام، يتعّدى يف جوانب كثرية املدى الديني، لياأتي 
العتداد بها، لكون هذه امل�سارب، هي جذر يف ال�سخ�سّية، وهو جذر مّت 
التعامل معه وه�سمه ب�سكل ل يعيق التطور الإن�ساين لهذه ال�سخ�سية، 
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املمانعة حيال املذاهب اجلديدة، ممانعة مركبة،  من هنا تكون حالة 
بعمق ديني، وجمتمعي، و�سيا�سي. ويكون ال�سعي ملذاهب جديدة، �سعيًا 
مركبًا، يتفوق على جمرد »نظرية« احلق وال�سر الدينيتني، بل يتعداهما 
�سيًقا،  لي�ض  به،  ال�سيق  فيكون  ال�سخ�سية،  على  للتمرد  ال�سعي  اإلى 

بفكرة احلرّية، ولكنه حر�ض على مبداأ ال�ستقرار.

تدبير التنوع مكفول... ولكن أي تنوع؟

على  واحلفاظ  الجتماعية،  الهند�سة  تتناول  التي  املجالت  اإن 
بال�ستقرار،  الإن�سان  الدميقراطية وحقوق  الن�سيج املجتمعي، وعالقة 
وحرّية  �خلارجي،  و�لرتباط  �حلقيقي،  و�لتنّوع  �مل�سنوع،  و�لتنّوع 
حتديات  �ستواجه  جمالت  كلها  عقيدة،  باأّي  الإميان  وحق  العتقاد، 
مل  بدوافع  جديدة،  ظواهر  لإفراز  املجتمعي  النزوع  ظل  يف  كبرية، 
التاريخي،  البحث  منهج  على  عالوة  الآن.  اإلى  بعنايٍة  درا�ستها  يتّم 
الذي ي�سهد ا�سطراًبا يف امل�سطلحات، وقد تغيب التعريفات الدقيقة 
الت�سنن،  والأو�ساف، كما جرى يف معاين  املفردات  تاريخ  تراعي  التي 
وتفّرع  تعريفها،  ا�ستقّر  اأو�ساف،  من  وغريها  والعتزال،  والت�سّيع، 

وانحرف، و�سهد تبدًل، يف�سل كثريون، يف ا�ستعماله.

الطبيعي  والتنوع  املختلفة  الألوان  يجعل  كله،  هذا  اأّن  بيد 
موجوًدا، وحا�سًرا، والدولة بو�سفها منظمة اجلماعات، م�ستوعبة له. 
الديني،  املزاج  ت�سطر يف حالت، ملمار�سة احلمائية، و�سبط  اأّنها  اإل 
وتفعيل اآليات واأجندة الأمن الديني، الذي يناأى بالبالد عن النزعات 
بقوانني  الداخلية،  والنزاعات  الأهلية  احلروب  وي�ستبق  النق�سامية، 
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مثار  يبقى  كله  هذا  املجتمع.  يالئم  مبا  »امل�سطنع«،  التنوع  تر�سد 
الدرا�سة، يف ظل �سراعات �سيا�سية، وتاأثريات يف العالقات الدولية.

هل هي ظاهرة تمرد سياسي ناعم؟

يف تاريخ املغرب الكبري، يبدو اأّن التحولت الدينية، واملذهبية، ل 
تعتمد -يف غالبها- على جمرد اخليارات ال�سخ�سية، بل تكون متظهًرا 
الفرد،  على  وانعكا�ساته  اجلماعي  ال�سيا�سي  العمل  متظهرات  من 
واخلطوات لتغيري نظام احلكم، ت�سبقها اجتهادات فردية تت�سع لت�سبح 
�أقلّية فاعلة، ولعل هذ� ما يجعل �لوحدة �ملذهبية خًطا �أحمر، ل يفرط 

املغاربة فيه. 

اأم  ال�سيعية  �سواء  النا�سئة  التيارات  تبدو  املنطلق،  هذا  من 
تظهر  قد  فهي  النتباه،  ي�سرتعي  اأمًرا  املتمذهبة،  غري  اأم  ال�سلفية، 
كحالة من التعبري عن التمرد ال�سيا�سي، اأكرث من تعبريها عن احلاجة 

ال�سيا�سية والفكرية.

التدين  اإفريز عن  الفورين  بيل جيم�ض، يف  اأ.  عام ٩٨٤)، كتب 
اأّن  اإلى  م�سرًيا  العربي،  اخلليج  منطقة  ال�سعبوي يف  والتدين  الر�سمي 
اإلى  الكاتب  وي�سري  حكامها،  »دين«  جلباب  من  تخرج  بداأت  ال�سعوب 
كما  والراأ�سمالية،  واملارك�سية  الليربالية  جّربوا  اخلليج،  العرب يف  اأّن 
كما  اأجوبة،  لهم  يوِجد  ولكن كل ذلك مل  والبعثية،  النا�سرية  ابتدعوا 
اإلى هذه الأيديولوجيات، وفتح  اأن الإ�سالم الر�سمي، ين�سم  اإلى  يلمح 
اجلواب، ليقول باأّن عودًة اإلى اإ�سالم �سعبي جديد، هي خيار، ولي�ست 
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اخليار الأخري، بل �سيظل الوجدان اجلماهريي، واملتمّرد على الإ�سالم 
الر�سمي، يحاول اأن ي�ستلهم من روح الإ�سالم كل فرتة، منًطا جديًدا))٢(. 

�سلوكها  �سيا�سًيا، هو  الظاهرة، مترًدا  اعتبار  اإن ما يحفز على 
�سيا�سية،  بانت�سارات  الدينية،  التحولت  ترتبط  فحينما  و�سببها، 
كالإعجاب مبا حققه ح�سن ن�سراهلل وحزبه يف حرب )يوليو( متوز، 
الثورة  من  الدعاية  اآلة  �سورته  ما  وقبلها  كانت�سار،  ت�سويقها  مت  التي 
اخلمينية وقدرتها على بناء دولة، كل هذه معطيات �سيا�سية اأ�سهمت، 
عمقه،  يف  هو  �سيا�سًيا،  �سكاًل  تاأخذ  الدينية  التحولت  اأّن  توؤكد،  وهي 
واإن تعددت  التمرد على املجتمع، وعلى الدولة. حتى  حالة من حالت 
املرجعيات ال�سيعية للمتحولني، حتى ملن ل يتبعون الويل الفقيه، ومن 
يرجعون ملحمد ح�سني ف�سل اهلل، وغريه، اإل اأّن املعنى ال�سيا�سي يظل 

كامًنا، ويتبّدى يف اأوقات لحقة.

ات�ساع رقعة ال�سباب، يف املغرب العربي، بل وال�سرق الأو�سط، اإذ 
ميثلون الفئة العمرية الأكرث عدًدا، والتي تعي�ض رغبة يف اختبار اأجوبة 
جديدة للخروج من ماآزق ف�سل النخبة والدولة يف توفري اأجوبة منا�سبة 
تقنعهم، مما يدفعهم اإلى جتربة مناذج جديدة، وهناك اآلة قادرة على 
اإيهام املخيال ال�سبابي بوجود اأجوبة على ال�سفة الأخرى، هذا امل�سار 
رة  مف�سَّ الباطنية،  احلركات  وحتى  ال�سري  والعمل  التنظيمات  يجعل 

احل�سور، خا�سًة اإذا ُوِجدت جذور ميكن توهمها يف التاريخ.

)٢(( A.Bill James; The Persian Gulf: Resurgent Islam, Foreign Affairs, Fall 1984; Vol-
ume 36 Number 1. P:115
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التحّولت  ومتحي�ض  الكبري،  العربي  املغرب  تاريخ  درا�سة  اإن 
م�سار  يف  املغرب،  يف  الت�سّيع  ملف  ت�سع  الجتماعية،  واآثارها  الدينية 
�سيا�سي، ل عقدي، والنظرة اإليه كمحاولة مترد »مكتوم«، ت�سبه النظرة 
�لحتاد  �سقوط  بعد  �سارت  �لتي  �جلهادية  �ل�سلفية  نحو  �لجتاه  �إلى 
العنيف،  ال�سيا�سي  والتمرد  الراديكالية  املقاومة  اأ�سكال  ال�سوفيتي من 
واإن كان نزوع ال�سباب اإلى الت�سّيع بارًدا ول يعتمل فيه العنف اأ�سا�ًسا، فاإّن 
�سلته بالقطب الإيراين، تزيد املخاوف، ولكن يف يٍد اأخرى تبدو م�ساألة 
الإن�سانية  احل�سارة  قيم  وحت�سني  الت�سامح  وبذر  الرحبة،  احلريات 
هي اخليارات بعيدة املدى، يف التعامل مع ال�سباب الذي يطرح اأ�سئلة 
ع�سّية، وات�ساع ال�سريحة يجعل التغا�سي عنها، وعن �سلوكها الفطري 

�سعًبا، ويلزم امل�سّرع با�ست�سحابها يف املدى الطويل. 

خالصة 

جنت دول �سمال اأفريقيا واملغرب العربي، من احلروب الأهلية، 
اأو�سع، ويطل بند  اأمام حتديات  للمناورة  ت�ستعد  ليبيا، وهي  فيما عدا 
الدين كاأحد العوامل التي تعتمد عليها هذه البالد يف وحدتها، يف وقت 
اأكرب  اأن ال�ستقرار وال�سعي نحو الإ�سالح املتدّرج هو  تراهن فيه على 

حرّية ممكنة.

لقد �سهدت دول املغرب، حتّولت عميقة، اأفرزت جمتمعات قوّية 
ورا�سخة، وت�ستطيع ا�ستيعاب املتغريات، و�سهر الثقافات املتعددة ن�سبًيا، 
وظّل  املغربي،  لالإن�سان  هوّية  ت�سكيل  يف  املغاربية  اجلغرافيا  واأ�سهمت 
ا حلاجاٍت انطبعت عليها ال�سعوب، وعاماًل يف �سرح  الدين عاماًل معو�سً



المسبار 24

التشّيع في المغرب العربي: تمّرد ناعم 

وال�سيا�سية،  الدميوغرافية،  التغريات  ولكن  العامة.  املغاربية  الهوية 
والجتماعية التي عا�ستها املنطقة يف القرن املا�سي، والنفتاح الكبري، 
اأنتجت تيارات، بع�سها كانت تعرب عن حالة من حالت التمّرد ال�سيا�سي 

واملجتمعي، وتبقى الدولة هي الفي�سل.


