درا�سة من كتاب

الوضع االجتماعي في
المغرب :مستقبل
الشيعة في ظل
صعود السلفية
أحمد موسى

تتناول هذه الدرا�سة و�ضع «ظاهرة الت�ش ّيع» يف املغرب
داخل �إطارها العام الذي توجد به؛ مركزة على اجلانب االجتماعي يف
املغرب طوال �سنوات احلراك ال�شعبي ،الذي �أتت به عوا�صف «الربيع
العربي» ،وو�صو ًال �إىل الفرتة الراهنة التي انق�شعت فيها �سحب تلك
بر اال�ستقرار
االحتجاجات ،ور�ست �سفينة املجتمع املغربي على ِّ
والأمان ،فات�سع مدى احلريات العامة ،مما �أ�سفر عن ظهور ن�شاطات
�شيعية ،كانت �إىل الأم�س القريب غري ملحوظة ،ا�ستغ ّلت هام�ش
الدميقراطية الذي و ّفره د�ستور اململكة اجلديد ،لتعلن عن نف�سها يف
�صورة جمعيات وكيانات وت�ؤ�س�س جتمعات ،الأمر الذي �أ�شعل مواجهة
مفتوحة بينها وبني الدولة من جهة ،وبينها وبني احلركة ال�سلفية،
وباقي مكونات املجتمع املغربي من جهة ثانية.

( ) �أ�ستاذ اللغة الفار�سية والدرا�سات الإيرانية يف جامعة �شعيب الدكايل (املغرب).
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فما هو الو�ضع االجتماعي الذي عرفه ويعرفه املغرب؟ وما هي مكانة االجتاه
ال�سلفي؟ وما م�ستقبل احلركة ال�شيعية يف املغرب يف ظل �شدة اخلناق عليها جراء
املواجهات احلامية التي تالقيها من كل جانب ،ويف ظل ازدياد ق ّوة ال�سلفية؟
التحوالت االجتماعية

حتظى الق�ضايا االجتماعية يف �أي دولة �أو كيان �أو جمتمع ب�أهمية ق�صوى؛
وحتتل مكانة بارزة بني �سائر الق�ضايا واملوا�ضيع ،وتفوق �أهمية الق�ضايا ال�سيا�سية
واالقت�صادية .واملغرب بتفاعل مكوناته االجتماعية من �أفراد وجماعات وهيئات
وجمتمع مدين ،يعرف اليوم حتوالت عامة ترتقي لأن ت�صل �إلى ظاهرة �أ�سا�سية بارزة
نلم�س �آثارها يف خمتلف جوانب احلياة .وميكن بلورة هذه املظاهر من التحوالت
االجتماعية وتركيزها يف الق�ضايا الرئي�سة التالية:
حتول يف الطبقية التقليدية.ازدياد عوامل الوعي الفكري واالجتماعي.قوة املجتمع املدين املغربي ودوره املركزي.ففي نطاق الق�ضية الأولى ،نالحظ �أن املجتمع الزراعي املغربي بات يطل
على دنيا جديدة من الت�صنيع والتجهيز ،وبد�أ ق�سم مهم من هذا املجتمع يتحول
�إلى طبقة اجتماعية جديدة ،قوامها العمال واملهنيون وال�صناع ،ويف الوقت ذاته
بد�أت حياة ال�سكان باملدن والعوا�صم الكربى تزداد اكتظاظ ًا ،نتيجة ارتفاع ن�سبة
الوالدات والهجرة الريفية املتوا�صلة� ،أما النتائج املنبثقة من ذلك ،فتكمن يف ازدياد
االحتكاك بني عامة النا�س من جهة ،وبني مكيفات العقلية االجتماعية احلديثة من
جهة �أخرى ،الأمر الذي ي�سهم بدون انقطاع يف تعديل مناهج احلياة االجتماعية
باحلوا�ضر املختلفة .ويكاد ي�ؤدي يف الأمد الطويل �إلى تغيري هذه املناهج ،وتطويرها
تطوير ًا جذري ًا حا�سم ًا(((.
((( جملة دعوة احلق ،العدد .55
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الحظ
�أما يف �إطار الق�ضية الثانية ،ق�ضية الوعي ال�شعبي املتزايد با�ستمرار ،ف ُي َ
ري من املظاهر املهمة التي لها داللتها يف املو�ضوع ،ومن بني هذه
يف هذا ال�ش�أن كث ٌ
املظاهر ما يت�صل بازدياد النزوع �إلى التطور الطبقي االجتماعي عن طريق التعلم،
واكت�ساب املعرفة ،وذلك ما يتبني لنا من ظاهرة الإقبال ال�شديد على املدار�س
واملعاهد املختلفة ،ومن هذه املظاهر �أي�ض ًا ما يتمثل يف ارتكاز الوعي ال�صحي بني
الطبقات ال�شعبية ،وا�شتداد امليل عند الفرد �إلى مراقبة التطورات املر�ضية التي قد
تقع له ،هذا بالإ�ضافة �إلى مزيد من الت�أثر بالأفكار االجتماعية الليربالية املت�صلة
مب�ستوى العي�ش ،وال�ضمان املتبادل ،وحقوق املواطنة ،والواجبات املرتتّبة عليها ،وغري
ذلك مما له �صلة بو�ضعية الفرد والأ�سرة داخل �أي جمتمع حديث ناه�ض ومتطور.
وعلى العموم ،وبالنظر لطبيعة الأو�ضاع التي تكتنف التطورات املرحلية
احلا�ضرة ،ف�إن هناك ظاهرة مهمة ،ميكن �أن تالحظ يف هذا امل�ضمار ،وهي تتمثل
يف ظهور بع�ض بوادر االحتكاك �أو االحتقان االجتماعي ،نتيجة للأو�ضاع االقت�صادية
غري املنا�سبة ،وقد �ش ّدد امللك حممد ال�ساد�س على الق�ضايا االجتماعية يف �أكرث من
مرة ،من خالل خطاباته املختلفة ،حيث �أ�شار �إلى الأو�ضاع ال�صعبة التي يعي�شها
بع�ض املواطنني يف املناطق البعيدة واملعزولة .وك ّرر دعواته من �أجل �إ�صالح التعليم،
الذي هو عماد حتقيق التنمية ،ومفتاح االنفتاح واالرتقاء االجتماعي(((.
ثم امتزج ذلك بتعقيدات ال�سيا�سة واالجتاهات ال�سيا�سية ،وال�صراعات بني
الأحزاب ال�سيا�سية املغربية املت�أثرة بهذه النظرة �أو تلك� ،أو هذا املذهب �أو ذاك.
بيد �أننا ال ن�ستطيع جدي ًا �أن نرى من خالل االحتكاك الفكري االجتماعي املوجود،
ما ي�ؤذن ب�إمكان وقوع حاالت �صراعية حقيقية على ال�صعيد االجتماعي املغربي� ،أو
ما ي�ساعد على اجلزم ب�أن احتماالت الت�صادم القا�سي يف هذا املجال هي احتماالت
يقينية حمتومة ،فهناك الكثري من االعتبارات واحلقائق ال تبيح االعتقاد يف حتمية
ن�شوء �أحوال من هذا القبيل ،على الرغم من �أن ذلك قد ح�صل كثري ًا وال يزال يح�صل
با�ستمرار يف عدد من الأقطار الأخرى بالعامل .فوحدة ال�شعب املغربي ،والتفافه حول
((( ميكن الرجوع �إلى اخلطاب امللكي الذي �ألقاه يوم  30يوليو (متوز) من �سنة .2014
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القيادة ،ومت�سكه بثوابت الأمة اجلامعة ،كل هذه عوامل �صمدت يف وجه حماوالت
زعزعة اال�ستقرار وبث الفو�ضى والفتنة.
غري �أنه من جانب �آخر ،ومع تقدير �إمكانات التعاي�ش بني اندفاعات التطور
واعتبارات ال�سالم يف املجتمع املغربي� ،إال �أن ذلك ال ميكن �أن يحول دون تو�سع
االحتكاك الفكري االجتماعي ،وتطور الأ�س�س العقائدية -يف نطاقها الب�سيط �أو
املع ّقد -التي ينه�ض عليها التحول االجتماعي مبجموعه ،وتلك م�سلمة لي�س من
داع �إلى اجلدال فيها ،لأنها ت�شكل مظهر ًا وا�ضح ًا من مظاهر احلياة الواقعية التي
ٍ
نحياها ،ون�ؤثر فيها ،ونت�أثر بها على خمتلف الدرجات.
ويف �إطار احلقيقة الثالثة ،ف�إن املجتمع املدين يف املغرب يتبو�أ مكانة بارزة
ويتنوع تنوع ًا كبري ًا ،وهو بالأ�سا�س ي�شمل القطاعات التي تنمو وترتعرع يف املجتمع
بعيد ًا من �سلطة الدولة ّ
وتدخلها ،ولكن لي�س مبن�أى عن �إ�شرافها ومراقبتها� .إن
منظمات املجتمع املدين هي مدار�س للتن�شئة ال�سيا�سية على الدميقراطية واملواطنة،
�سواء كانت جمعيات خريية� ،أو نوادي ريا�ضية �أو دور ًا ثقافية و�شبابية� ،أو �أحزاب ًا
�سيا�سية� ،أو نقابات عمالية� ،أو غريها من الهيئات .هذا املجتمع يد ّرب �أع�ضاءه
على الفنون واملهارات ال ّالزمة للدميقراطية من خالل االلتزام ب�شروط الع�ضوية،
وحقوقها وواجباتها ،وامل�شاركة يف الن�شاط العام ،والتعبري عن الر�أي ،واال�ستماع �إلى
الر�أي الآخر ،وع�ضوية اللجان والت�صويت على القرارات وامل�شاركة يف االنتخابات،
وقبول النتائج((( .فم�ؤ�س�سات املجتمع املدين هي التي «تقوم بدور الو�سيط بني الدولة
واملواطن ،بحيث ال يتعامل مع الدولة كفرد �أعزل ،بل كمواطن ينتمي �إلى جماعة �أو
م�ؤ�س�سة كبرية توفر له قدر ًا من احلماية»(((.
�إن �أهمية املجتمع املدين يف املغرب تكمن يف �أمور عدة � ،أولها :تعميق املمار�سة
الدميقراطية ،وثانيها :تلقني مبادئ املواطنة وحب الوطن والدفاع عن م�صاحله،
((( �سعدالدين� ،إبراهيم ،املجتمع املدين والتحول الدميقراطي ،يف الوطن العربي ،دار قباء ،القاهرة� 1999 ،ص.6-5
((( ح�سن ،نافعة ،جتربة التكامل والوحدة الأوروبية ..هل هي قابلة للتطبيق يف الواقع العربي؟ امل�ستقبل العربي ،العدد (� ،)136ص-26
.29
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وثالثها :الت�شبع بالأخالق وموا�صفات املواطن ال�صالح ،ونبذ اخلالف واتخاذ احلوار
�سبي ًال وحيد ًا حلل االختالفات؛ ورابعها :احلفاظ على ثوابت البالد وت�شمل :النظام
امللكي ،ووحدة املذهب املالكي ال�سني ،والوحدة الرتابية .وبهذا املعنى ف�إن «املجتمع
املدين يف املغرب يعترب جزء ًا ال يتجز�أ من النظام الدميقراطي العام».
ومن الأهداف الأخرى التي ي�ضطلع بها املجتمع املدين :توفري الأمن الفكري
و�إ�شاعته .والأمن الفكري يعني احلفاظ على املكونات الثقافية والأ�صلية يف مواجهة
التيارات الثقافية الوافدة �أو الأجنبية امل�شبوهة ،واملذاهب الفا�سدة والباطلة ،ويعني
حماية و�صون الهوية الثقافية من االخرتاق �أو االحتواء من اخلارج ،ويعني �أي�ض ًا
احلفاظ على العقل من االحتواء اخلارجي و�صون امل�ؤ�س�سات الثقافية يف الداخل من
االنحراف(((.
الوضع االجتماعي المغربي الراهن

بعد �أكرث من خم�س �سنوات على تراجع موجة التظاهرات التي اندلعت يف
�شوارع املغرب؛ ب�سبب ما ُ�س ّمي «ربيع ًا عربي ًا» ،يبدو الو�ضع اليوم م�ستقر ًا ،ال تنال منه
وقفات بع�ض فئات املجتمع املغربي الذين يرفعون مطالب اجتماعية.
مت ّكن املغرب من تفادي حدوث ما ال تحُ مد عقباه َع ِقب االحتجاجات بداية
عام  ،2011يف �سياق ه ّبات وعوا�صف «الربيع» الذي �شمل بلدان ًا عربية كثرية .و�أفلح
املغرب يف جني ثمار املرحلة بفعل املرونة يف التعامل مع هذه االحتجاجات ،وبفعل
منح امتيازات اجتماعية مه ّمة ،كفر�ص عمل لل�شباب العاطل عن العمل واحلا�صل
على �شهادات عليا من خالل توظيفهم يف القطاع العام ب�شكل مبا�شر ،الت�ساهل مع
الفئات ّ
اله�شة يف املجتمع ومع قطاع التجارة غري املهيكل ،ومع حملة �شعبية عري�ضة
لبناء م�ساكن بال �أي قيود �إدارية ،ومكا�سب للحركة النقابية ،و�أي�ض ًا ب�سبب تعديل
الد�ستور و�إجراء انتخابات مب ّكرة �أف�ضت �إلى برملان جديد ،وحكومة جديدة بامتيازات
((( عبداهلل �إبراهيم �صالح ،ظواهر االنحراف يف املجتمع ،الأ�سباب والعالج ،جملة النب�أ ،العدد (.)64
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و�صالحيات غري م�سبوقة ،فاز فيها لأول مرة واحد من �أقوى التيارات الإ�سالمية يف
املغرب حزب «العدالة والتنمية».
هذا التحول يف الأو�ضاع عزّز موا�صلة �سيا�سة الإ�صالحات التي انتهجتها
الدولة بداية من تعديل الد�ستور؛ وهي �إ�صالحات لقيت ترحيب ًا دولي ًا كبري ًا ،و�أنتجت
�سيا�سة قوامها تكييف اقت�صاد البالد مع متطلبات �سداد ال ّدين العام ،و�إتاحة �سبل
جذب اال�ستثمارات الداخلية واخلارجية وتو�سيع دائرتها.
وقد متكنت احلكومة اجلديدة القائمة منذ مطلع عام  ،2012برئا�سة حزب
«العدالة والتنمية الإ�سالمي» ،من مبا�شرة ما �أ�سمته «�إ�صالحات» طاملا �أوقفها الرتدد
بوجه احتماالت التفجر االجتماعي .ولي�ست هذه الإ�صالحات يف ر�أي خ�صوم احلكومة
الإ�سالمية �سوى هجوم على املكا�سب االجتماعية ،وت�شديد ل�سلطة التحكم ومفاقمة
ملع�ضلة البطالة .من �أبرز هذه الإ�صالحات :تفكيك نظام املقا�صة (نظام دعم املواد
اال�ستهالكية الأ�سا�سية) ،ب�شكل يكاد يكون كام ًال ،وحترير �أ�سعار البرتول وبع�ض
املواد الأ�سا�سية ،و�إخراج قانون الإ�ضراب ،و�أخري ًا البدء يف �إ�صالح �أنظمة التقاعد.
ف�ض ًال عن موا�صلة �سيا�سة التق�شف يف امليزانيات االجتماعية.
بيد �أنّ الأو�ضاع االجتماعية يف املغرب اليوم ،ويف ظل ال�صعوبات االقت�صادية
وانعدام �سيا�سة حكومية حمتوية لتداعيات الأزمات ،لي�ست وا�ضحة املعامل متام ًا.
و ُت�شرف �أول حكومة بعد �إقرار الد�ستور اجلديد على �إنهاء واليتها والو�ضع االجتماعي
العام لي�س يف �أح�سن �أحواله� ،إذ ن�شهد خروج فئات من املجتمع �إلى ال�شارع ب�شكل يومي
تقريب ًا ،يف م�سريات واعت�صامات من �أجل املطالبة بتوفري فر�ص العمل وت�صحيح
الأو�ضاع كحركة ّ
املعطلني ،احتجاجات الأ�ساتذة املتدربني ،احتجاجات ال�سكان
�ضد غالء املاء والكهرباء ،احتجاجات قطاعات خمتلفة من املوظفني وال�سيا�سيني
والنقابيني �ضد ر�ؤية احلكومة لإ�صالح �أنظمة التقاعد.
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الحركة السلفية في المغرب وأداء الرسالة التقليدية

�أثبت رجاالت املذهب املالكي يف املغرب و�شمال �أفريقيا عموم ًا مواقفهم يف
الدفاع عن االجتاه ال�سلفي؛ وبرز ذلك بجالء يف وقوفهم يف وجه االعتزال ،ثم يف
وجه ال�شيعة (العبيديني) وغريهم .واعرت�ض علماء املالكية يف الدفاع عن مذهبهم
ويف العمل على ن�شره وتر�سيخه على فرق خمالفة عديدة ،منها ما كان لها �أ�صل يف
امل�شرق مثل فرقة اخلوارج ال�صفرية والإبا�ضية وال�شيعة الفاطمية والغزالية ،ومنها
ما مل يكن لها �أ�صل يف امل�شرق ،وذلك مثل الطائفة الربغواطية واملذهب التومرتي،
وهذا الأخري و�إن كانت �أ�صوله م�شرقية ف�إنه ،يف �صورته التي انتهى �إليها يف املغرب،
مذهب جديد ال عهد لل�شرق به .هذا عدا حركة املتنبئني ،وقد عرفت بع�ض القبائل يف
املغرب جماعة منهم ا�شتهر منهم �أحدهم ويدعى با�سم حاميم(((.
ويف تاريخ املغرب حمطات كثرية تربز منا�صرة قادة املغرب وعلمائه و�أفراد
رحبت مبذهب مالك
�شعبه لالجتاه ال�سلفي؛ وبد�أ ذلك منذ قيام دولة الأدار�سة التي ّ
ومدر�سته ،مرور ًا بدولة املرابطني التي اعتُربت دولة �سلفية بامتياز ،وو�صو ًال �إلى دولة
املوحدين بالرغم من خلطها بني �أ�صول �شيعية كالقول بالع�صمة والإمامة ،وبني القول
بالعودة �إلى �أ�صول ال�سلف .كما ال نن�سى دولة املرينيني التي عا�ش يف �أكنافها علماء
كبار نافحوا عن العقيدة ال�صافية وحاربوا البدع(((.
ومعلوم �أن امللوك العلويني كانوا وما زالوا مت�شبعني بالعقيدة ال�سلفية ،وعملوا
على �إ�صالح العقيدة والعودة بالنا�س �إلى منابع الدين الإ�سالمي احلنيف((( .وهكذا
وقف املغاربة يف وجه التيارات املنحرفة با�ستنادهم �إلى وحدة املذهب املالكي ال�سلفي.

((( عبدال�سالم� ،شقور ،جهود املالكية يف مواجهة الفرق املخالفة يف الغرب الإ�سالمي ،بحوث امللتقى الأول القا�ضي عبدالوهاب البغدادي
�شيخ املالكية بالعراق ،امل�ؤمتر العلمي لدار البحوث والدرا�سات الإ�سالمية و�إحياء الرتاث ،العدد (� ،)7ص.506-475
((( االجتاه ال�سلفي باملغرب ،عبدالقادر عافية ،جملة دعوة احلق ،العدد (� ،)240سبتمرب (�أيلول) .1984
((( املرجع ال�سابق.
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الشيعة في المغرب :أي مستقبل؟

انت�شر الت�ش ّيع يف املغرب قدمي ًا على يد رجلني اثنني ا�ستطاعا �أن يث ّبتا �أركان
مذهبهما بني �أو�ساط قبيلة كتامة ،وي�ؤ�س�سا دولتهما من ال �شيء(((.
�إنّ من �أهداف احلراك ال�شيعي احلر�ص على �إقامة دولة الإمامة التي يحكم
فيها �أهل البيت .فالت�ش ّيع حركة دينية �سيا�سية منذ قيامه� .إذن ال ميكن احلديث
عن حركة �شيعية يف املغرب ال يتوق �أ�صحابها ومعتنقوها �إلى الإمارة و�إقامة دولة
الإمامة .لقد حاول الت�ش ّيع �أن يفر�ض نف�سه على املغرب ،لكنه تال�شى وترك مكانه
ملذهب ال�سلف من العلماء.
ات�سمت عالقة ال�سلطة يف املغرب مع تيار ال�شيعة بالكثري من احلذر ،وذلك
بغية منع انت�شار الفكر ال�شيعي يف املغرب ،ي�أتي هذا بالرغم من التهديد ال�شيعي
الذي برزت م�ؤ�شراته قوية جد ًا يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،من خالل الأن�شطة
الداعمة للت�ش ّيع التي تورطت يف تنفيذها ال�سفارة الإيرانية داخل املغرب ،حتركات
ال�سفارة الإيرانية ُو�صفت –�آنذاك -بذات «الن�شاط املريب» بغية ت�شييع املغاربة،
ال�سني املالكي ،وهو الأمر الذي حدا باملغرب �إلى قطع عالقاته
و�إخراجهم من املذهب ُ
الدبلوما�سية مع �إيران.
�إذ �أعلنت وزارة اخلارجية املغربية ْ
قطـع العالقات الدبلوما�سية مع �إيران،
ب�سبب «ن�شاطات ثابتة لل�سلطات الإيرانية ،وخ�صو�ص ًا من طرف ال ِبعثة الدبلوما�سية
وامل�س بالهوية
بالرباط،
ِ
ت�ستهدف الإ�ساءة لل ُمق ِّومات الدِّ ينية اجلوهرية للمملكةّ ،
ال�سني املالكي ،الذي يحميه جاللة
ال ّرا�سخة لل�شعب املغربي و ِوحدة عقيدته ومذه ِبه ُ
امللك حممد ال�ساد�س» ،ح�سبما ورد يف ن�ص البالغ الر�سمي( .((1و�أ�صدرت حينها وزارة
((( ملزيد من االطالع على مو�ضوع الوجود ال�شيعي يف املغرب عرب التاريخ ،انظر :دولة الأدار�سة يف املغرب� ،سعدون عبا�س ن�صر اهلل ،دار
النه�ضة العربية� ،ص .76-70مرحلة الت�ش ّيع يف املغرب العربي ،حممد احلاجري� ،ص .7دعوة احلق ،العدد ( ،)2ال�سنة �( 1969 ،12إدري�س
الأكرب و�إدري�س الأ�صغر) لعبداهلل كنون� ،ص .42الت�ش ّيع يف املغرب بني املا�ضي واحلا�ضر ،حلامد الإدري�سي.
( ((1جريدة امل�ساء� ،ص 12 ،1مار�س (�آذار) .2009
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الداخلية �أي�ض ًا بالغ ًا �أ ّكدت فيه «حر�صها على الت�ص ّدي بكل َحزم ويف �إطار القوانني
اجلاري العمل بها ،لكل املمار�سات املنافية ل ِقيم املجتمع املغربي ،ولكل املن�شورات
امل�س بقيمه الدِّ ينية والأخالقية»( .((1وذهب بع�ض
وال ُكتب والإ�صدارات ،التي ترمي �إلى ّ
املحللني �إلى �أن املغرب �أراد من قطع عالقته الدبلوما�سية مع �إيران« :حتذير ن�شطاء
التيار ال�شيعي يف املغرب ،الذين بد�ؤوا يتح ّركون بكامل احلرية و�أ�صدروا جريدة « ُر�ؤىً
ُمعا�صرة» ُتعبرِّ عن مواقف بع�ض ال�شيعة املغاربة ،والتي تو ّقفت بدورها ،ويتّجهون نحو
ت�شكيل جمعيات �شيعية ،مع �أن الدولة مل ِّ
ترخ�ص لهم ،كما حدث مع جمعية (�أنوار
املو ّدة) يف طنجة �أو جمعية (اللقاء الإن�ساين) يف وجدة»(.((1
�أنهى قطع العالقات بني املغرب و�إيران م�سار ًا متذبذب ًا من ال�صالت ،مت ّيز
بالثبات والتوافق زمن ال�شاه ،وطبعته القطيعة ثم االنفراج ،ثم القطيعة ثم االنفراج
زمن اجلمهورية الإ�سالمية.
لقد �أحدثت الثورة الإ�سالمية يف �إيران �سنة  1979حتو ًال جديد ًا يف ال�سيا�سة
اخلارجية للدولة الإيرانية؛ فمن منطلق ديني ،جعل ال�سا�سة الإيرانيون �إقامة
العالقات مع دول العامل الثالث ،ومن جملتها الدول الأفريقية ،يف مقدمة اهتماماتهم
ال�سيا�سية .وكانت هناك عديد من الدوافع لتحرك �إيران الإ�سالمية يف ربط العالقات
مع دول القارة ال�سمراء .ولعل �أبرزها الدافع الأيديولوجي املتمثل يف ن�شر املذهب
ال�شيعي باعتباره –ح�سب وجهة النظر الإيرانية -فكر ًا ثوري ًا يحقق كرامة الإن�سان
وي�ضمن اال�ستقالل للدول ،والتعريف �أي�ض ًا بالثورة الإ�سالمية باعتبارها -بر�أيهم-
منقذة من التبعية لال�ستعمار والتمييز العن�صري.
وقد و�ضعت �إيران �أفريقيا ن�صب �أعينها ،و�شرعت يف �إر�سال الوفود ال�سيا�سية
والثقافية واملذهبية �إليها ،وا�ستقبال وفود هذه الأخرية لإيجاد تقارب بني �شعوبها
�سجلت التمثيليات ال�سيا�سية الإيرانية ارتفاع ًا كبري ًا يف وقت وجيز،
و�إيران؛ وقد ّ
( ((1جريدة �أخبار اليوم اليومية� ،ص ،1عدد يوم  12مار�س (�آذار) .2009
( ((1الباحث يف �ش�ؤون اجلماعات واحلركات الإ�سالمية الدكتور حممد ظريف.
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بحيث انتقل عدد التمثيليات من (� )9إلى ( )26متثيلية.
�أما على م�ستوى املغرب ،فقد بقيت العالقات م�ستمرة �إلى حني انت�صار الثورة
الإ�سالمية؛ التي �شهدت خاللها العالقات بني البلدين م�سار ًا متع ّرج ًا وغري ثابت،
وطالها الكثري من اال�ضطراب .فبعد تثبيت �أركان الثورة يف �إيران ،اختار �شاه �إيران
املغرب كمحطة للإقامة فيه ،لكن هذا اخلرب مل يكن لريوق الثوريني اجلدد
املعزول
َ
يف طهران ،ف�أ ّثر ذلك يف العالقات التي نحت منحى تنازلي ًا ا�ستمر �شهور عدة بعد
ا�ستقرار النظام اجلديد� ،إلى �أن مت ا�ستدعاء �سفريي البلدين ،وتنزيل م�ستوى
العالقات �إلى حدود القائم بالأعمال يف �شهر �أكتوبر (ت�شرين الأول)  .1979ويف
 22دي�سمرب (كانون الأول)  ،1980وعلى خلفية حلول �شاه �إيران حممد ر�ضا بهلوي
بالرباط قادم ًا �إليها من م�صر ،و�أي�ض ًا ب�سبب م�شاكل �أخرى� ،أعلنت وزارة اخلارجية
الإيرانية قطع كل العالقات ال�سيا�سية والدبلوما�سية مع املغرب بعد عامني على
التجاذب.
�إ ّال �أن ت�أييد �إيران الإ�سالمية جلبهة «البولي�ساريو» ودعمها �ضد الوحدة الوطنية
املغربية ،ج ّر اعرتا�ض املغرب على �إيران .ومع بداية احلرب الإيرانية -العراقية
ووقوف املغرب بجانب العراق� ،سقطت العالقات بني البلدين يف ورطة كبرية .ويف
 2009يف عهد الرئي�س الإيراين ال�سابق حممود �أحمدي جناد ،عرفت العالقات
املغربية -الإيرانية انتكا�سة جديدة ب�إعالن املغرب قطع عالقاته الدبلوما�سية مع
�إيران من جانب واحد ،بفعل تو ّرط العاملني يف ال�سفارة الإيرانية يف الرباط يف
�أن�شطة ن�شر الت�ش ّيع الإيراين و�سط املغاربة ،وزعزعة وحدة املذهب الر�سمي للبالد،
بح�سب االتهامات الر�سمية ،ال�شيء الذي نفته �إيران ورف�ضته .ف�ض ًال عن ذلك ،كان
ا�ستدعاء �سفري املغرب للح�ضور �إلى وزارة اخلارجية الإيرانية لالحتجاج على بيان
وزارة اخلارجية املغربية امل�ساند ملوقف البحرين جتاه �إيران ،عام ًال �آخر من عوامل
ا�ستياء املغرب من �إيران(.((1
(� ((1أحمد ،مو�سى ،امل�سار املتذبذب لتاريخ العالقات بني املغرب و�إيران ،ه�سربي�س 10 ،فرباير (�شباط) ،2015على الرابط التايل:

http://www.hespress.com/orbites/254619.html
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و�إذا كان مو�ضوع الت�ش ّيع والتعامل معه يف عهد امللك الراحل اتّ�سم بال�سرية،
ف�إن عهد امللك حممد ال�ساد�س ،ومع ازدياد احلديث عن حرية املعتقد� ،شهد انك�شاف
الأ�صوات ال�شيعية ومنا�صريها حتت �شعارات حقوقية وغريها ،هذه التحركات واجهتها
الدولة بنوع من احلزم .كما ت�صاعدت �أ�صوات العلماء ،وخ�صو�ص ًا من التيار ال�سلفي،
ب�ضرورة الت�ص ّدي لهذه التحركات وقطع الطريق على املت�ش ّيعني املغاربة .و�شهدنا
تنظيم عديد الفعاليات املناوئة لل�شيعة .وجاءت عديد من ت�صريحات �أقطاب احلركة
ال�سلفية متناغمة مع هذا اللحن ،فهذا النا�شط ال�سلفي عبدالكرمي ال�شاذيل الذي
اختري من�سق ًا لل�ش�ؤون الوطنية للهيئة احلقوقية امل�سماة «هيئة امل�صاحلة ورد االعتبار»
ي�ص ّرح ب�أن الهدف من ت�أ�سي�س هذه الهيئة هو «�إدماج ال�سلفيني ،خ�صو�ص ًا املفرج
عنهم ،يف احلياة العامة ،ورد االعتبار لهم وامل�ساهمة يف حل م�شاكلهم االجتماعية
واالقت�صادية».
غري �أن نقطة بداية املواجهة العلنية بني ال�سلطات واحلركات ال�شيعية كانت
�سنة  ،2008حني �أ�صدرت احلكومة املغربية قرار ًا بحل حزب «البديل احل�ضاري» ذي
املرجعية ال�شيعية( .((1وارتفعت وترية املواجهة مع قطع املغرب عالقاته الدبلوما�سية
مع �إيران عام  ،2009بعد �إعالن املغرب ت�ضامنه مع البحرين �إزاء تعر�ضها للتدخالت
الإيرانية ال�سافرة ،ولكن لأ�سباب �أخرى �أي�ض ًا� ،أبرزها تورط �سفارة �إيران يف الرباط
يف زعزعة ا�ستقرار املغرب الديني والروحي ،من خالل دعم حتركات ال�شيعة املغاربة.
وازدادت ح ّدة املواجهة مع حلول �شهر مار�س (�آذار) من العام نف�سه ،حيث
�أقدمت ال�سلطات املغربية على �إغالق املدر�سة العراقية التكميلية يف الرباط ب�سبب
«خمالفة امل�ؤ�س�سة ملناهج النظام الأ�سا�سي للتعليم املدر�سي اخل�صو�صي املعتمد
من قبل الوزارة الو�صية»( .((1وب�سبب ا�ستغالل املدر�سة لن�شر املذهب ال�شيعي.
ثم ُ�صودرت الكتب ال�شيعية من �صاالت عر�ضها واملكتبات التي تبيعها ،ومنعها
يف املعر�ض الدويل للكتاب بالدار البي�ضاء.
( ((1جريدة �أ�سيف الإلكرتونية 26 ،فرباير (�شباط) .2008
( ((1جريدة اخلرب� ،سنة .2009
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بيد �أنّ احلركة ال�شيعية يف املغرب دخلت منعرج ًا جديد ًا يف العام ،2016
وبالتحديد �شهر �أبريل (ني�سان) ،حيث مت ت�أ�سي�س ت�ش ّكيل جديد حتت ا�سم
«ر�ساليون تقدميون»( .((1وعلى الرغم من �أفق انت�شار الت�ش ّيع يف املغرب ،ف�إنّ
الهجمات التي يواجهها هذا التيار من طرف احلركة ال�سلفية الن�شطة ،ووجوهها
املعروفة والوازنة يف املغرب ،وامل�ضايقات الر�سمية التي ت�شل من حركته ،و�أي�ض ًا
احلرب التي ُتعلن عليه يف مواقع التوا�صل االجتماعي� ،أ�ضف �إلى ذلك الدور الذي
تقوم به امل�ؤ�س�سات الدينية كمك ّمل لدور املدر�سة يف تكوين ال�شخ�صية الدينية وبناء
العقيدة ال�صحيحة؛ وحت�صني املواطن املغربي من هذا الغزو الفكري الديني ،مما
يجعلنا نتوقع �إنح�سار ًا لهذه احلركة.

( ((1راجع� :شيعة مغاربة ي�ؤ�س�سون جمعية «ر�ساليون تقدميون» ،الوطن العربي� 18 ،أبريل (ني�سان)  ،2016على الرابط املخت�صر التايل:
http://cutt.us/hzzLW
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