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التشّيع بالمغرب... 
الجذور والمظاهر 

عبدالرحمن كامل 

اإذا  تاريخيًا؛  بعدًا  باملغرب  الت�سّيع  ظاهرة  تكت�سي  قد 
لنمط  الهوياتية  الأبعاد  من  البيت  باآل  يتعلق  بعد  �سمن  اأدرجناها 
حكمت  التي  ال�سيا�سية  احلكم  لنظم  الديني  والبعد  املغربي،  التدين 

املغرب عرب دول تاريخية عدة. 

( باحث مغربي يف مركز الدرا�سات والأبحاث الإن�سانية - مدى )جامعة احل�سن الثاين(.  (
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تتناول هذه الدرا�سة ثالثة حماور، الأول: اجلذور التاريخية للت�سّيع باملغرب، 
وتعر�سنا فيه ملرحلتي حكم الدولة الإدري�سية والدولة الفاطمية. واملحور الثاين حاولنا 
التعبريات  من  بدءًا  باملغرب،  للت�سّيع  ال�سو�سيوثقافية  املظاهر  على خمتلف  الوقوف 
ال�سفهية والحتفالت والطقو�س الدينية، و�سوًل اإلى الإنتاجات الفكرية التي لم�ست 
اآل البيت واهتمت بها. ويف املحور الثالث ا�ستغلنا على التمظهرات التنظيمية  فكرة 
الفكرية  موؤ�س�سته  ح�سلت  كتيار  الر�سايل«  »اخلط  اأمنوذج  فيه  وعاجلنا  للت�سّيع، 
على ترخي�س قانوين للعمل، ودر�سنا الأمنوذج انطالقًا من هويته املعلنة واأطروحته 
ال�سيا�سية والثقافية، وكذلك روؤيته للم�ساألة املذهبية واحلقوقية ل�سيعة املغرب اليوم. 

الجذور التاريخية للتشّيع في المغرب 

املذهبي  التاريخ  على  الطالع  من  بد  ل  التاريخية،  اجلذور  على  للتعرف 
والتحولت العقدية التي عرفها املغرب بعد الفتح الإ�سالمي، حيث غلب على الرببر يف 
املغرب قبل الفتح الإ�سالمي معتقد الوثنية على ح�ساب امل�سيحية واليهودية، وا�ستمر 
هذا احلال اإلى حني و�سول الفاحتني امل�سلمني، حيث نتج عن هذا الفتح حتول الرببر 
من الوثنية وامل�سيحية واليهودية اإلى عقيدة الإ�سالم، مع ا�ستمرار بع�س الأقليات يف 
للمغرب  الإ�سالمي  الفتح  وبعد  واليهودية))(.  امل�سيحية  على  املحافظة  يف  ذاته  الآن 
عرفت منطقة املغرب الإ�سالمي –عمومًا- حتولت مذهبية عقدية وفقهية، ظهرت 
بوادرها يف املغرب الأق�سى متمثلة يف حتول عقدي فيما ر�سده البع�س من املذهب 

ال�سني اإلى املذهب الزيدي احل�سني))(.

برزت معامل هذا التحول على الأر�س يف قيام دولة الأدار�سة على اأ�سا�س الولء 
لآل البيت، وح�سر اخلالفة يف ذريتهم، واعتبار اأي خالفة قائمة يف بالد امل�سلمني 
اغت�سابًا لهذا احلق. ولفهم ال�سياق التاريخي ملجيء املولى اإدري�س للمغرب، ل بد من 
الوقوف على العالقة التي تربطه مع ال�سرق، وبالتحديد عالقته مع اخلالفة العبا�سية. 

))( م�سطفى، مغزاوي، التطور العقدي يف املغرب الإ�سالمي )من الفتح اإلى نهاية القرن الـ0) الهجري(، جملة ع�سور اجلديدة، العددان 
)7( و)8(، �سنة )))0)-3)0)(، �س)3).

))( املرجع ال�سابق، �س33).
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حيث جاء حكمه بعد اإرها�سات و�سراعات تعر�س لها بامل�سرق. وهو من ن�سب عبداهلل 
بن احل�سن املثنى بن احل�سن ال�سبط بن علي بن اأبي طالب، ولد باملدينة املنورة يف 
مرحلة كانت تت�سم ب�سراع وخالف كبريين حول اخلالفة)3(. يف فرتة حكم اخلليفة 
العبا�سي اأبي جعفر املن�سور احتد ال�سراع بينه وبني حممد بن عبداهلل �سقيق املولى 
اإدري�س حول احلكم، انتهى هذا احلال باإعالن حممد بن عبداهلل بن احل�سن الثورة 
على اخلليفة العبا�سي املن�سور، ودعا اأهل املدينة لبيعته، هذه البيعة لقيت تاأييدًا من 
قبل رجال الفقه يف املدينة اإذ توجه لأهل املدينة �سيخهم قائاًل: »اإمنا بايعتم املن�سور 
مكرهني فال بيعة له يف اأعناقكم«))(. وهذا اإعالن �سريح لتاأييد الإمام مالك للعلويني 
يف ثورتهم �سد العبا�سيني. يف �سياق هذا ال�سراع والقتتال بني العلويني والعبا�سيني 
يف  العبا�سيني  �سد  اإدري�س  اإخوة  ثورة  وف�سل  انهزام  من  عنه  نتج  وما  احلكم،  حول 
املغرب هاربًا من مالحقة  اإلى  اإدري�س  املولى  توجه  �سنة 69)هـ )786(.  فخ  موقعة 
العبا�سيني لكل من ينت�سب للن�سب العلوي، حيث رافقه يف رحلته اإلى املغرب امل�سمى 
را�سدًا، وهو مغربي من قبيلة اأوربة الرببرية. حني و�سوله ملدينة وليلي ا�ستقبل املولى 
القبيلة  تنازل له حاكم  اأوربة، وا�ستقر معهم لفرتة، بعدها  اإدري�س من طرف قبيلة 

عبداحلميد الأوربي عن احلكم �سنة )7)هـ )789())(.

يف جميء املولى اإدري�س للمغرب روايتان تاريخيتان، الرواية الأولى وهي التي 
ذكرنا وتفيد باأنه جاء هاربًا من موقعة وهزمية فخ �سنة 69)هـ )786( وهي الغالبة يف 
الوثائق التاريخية. اأما الرواية الثانية فتفيد باأنه جاء قبل هذا التاريخ بع�سرة اأعوام، 
موفدًا من قبل اأخيه حممد النف�س الزكية طالبًا عون املغاربة اإلى جانب العلويني يف 
�سراعهم مع العبا�سيني)6(. لكن الأكيد ح�سب درا�ستنا لهذه الوثائق التاريخية، �سيادة 

الرواية الأولى على الرواية الثانية لدى املوؤرخني املغاربة.

)3( عبداهلل، العروي، جممل تاريخ املغرب، اجلزء الثاين، الطبعة الثانية، املركز الثقايف العربي، 000)، �س9).

))( املرجع ال�سابق، �س9).

))( �سعدون، عبا�س ن�سراهلل، دولة الأدار�سة يف املغرب، الع�سر الذهبي، دار النه�سة العربية، الطبعة الأولى، 987)، �س70.

)6( عبا�س، اجلراري، ملاذا مل يت�سّيع املغاربة؟، جملة الأكادميية، العدد )3)(، 006)، �س88–89.
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هناك من يطرح اإ�سكال تنازل عبداحلميد الأوربي عن احلكم ل�سالح املولى 
اإدري�س، اأهو تنازل اإرادي ل�سالح فرد ينت�سب لآل بيت النبي، اأم اإن هناك تفا�سيل 
اأخرى وجب فهمها لتكوين ت�سور وا�سح عن تلك احلقبة، بعيدًا من كل التب�سيط يف 
�سبقه حمالت ع�سكرية عدة موجهة  للمغرب  اإدري�س  املولى  الأحداث؟ فو�سول  فهم 
اأبرزها حملتان: الأولى يف  �سد املغرب من طرف الأمويني ليخ�سع خلالفتهم، كان 
اأبعد من ذلك يف حماولة فهم  طنجة، والثانية يف �سبو)7(. كما اأن هناك من يذهب 
املغربي  املفكر  جند  حيث  حكمه،  مع  وان�سجامهم  ال�سرق  من  حلاكم  املغاربة  قبول 
اإدري�س هاين، يرى اأن الهتمام باملغرب من قبل القادة العلويني يف ال�سرق، يعود اإلى 
ما قبل جميء اإدري�س احل�سني واأبناء اإ�سماعيل الفاطميني، وي�سيف اأن الإمام جعفر 
ال�سادق، اأول من اأطلق و�سف »اأر�س بور مل حترث بعد« على اأر�س املغرب، و�سجع 

قادة حركته العلوية على الهجرة اإلى املغرب)8(.

من هنا نفهم اأن املغاربة كانوا يرف�سون الن�سواء حتت راية اخلالفة الأموية 
بال�سرق، والتي حاربت العلويني، وهذا ما جعلهم يرحبون بحاكم علوي حفاظًا على 
ا�ستقاللهم عن ال�سرق. وكذلك ن�سيف اإلى هذا، الدور الذي قام به الدعاة قبل جميء 
اإدري�س، حيث قاموا برت�سيخ ثقافة حب اآل بيت النبي يف الثقافة واملجتمع املغربي، كما 
ن�سيف له �سفريات احلجاج املغاربة اإلى املدينة ومكة، حيث كان املغاربة على توا�سل 

دائم مع ال�سرق، ومدركني لكل تفا�سيل الأحداث التي تعرت�س الدعوة العلوية)9(.

خالل حكم الأدار�سة للمغرب، كان لهم الف�سل الكبري يف تعزيز وتعميق الولء 
لآل البيت وللنبي حممد. وهناك من املوؤرخني من يرى اأن هذا الدور امتد اإلى خارج 
املغرب الأق�سى، حيث اعتربوا اأن دولة الأدار�سة احلموديني التي قامت يف الأندل�س، 
التي  الدعوات  نتائج  من  ونتيجة  الإدري�سية،  للدولة  وعقديًا  فكريًا  امتدادًا  تعترب 

)7( املرجع ال�سابق، �س)8.

)8( اإدري�س، هاين، الأدار�سة يف املغرب تاريخ مل يكتب، املنهاج، العدد )63(، ))0)، �س)7)–76).

)9( اإدري�س، هاين، املغرب والت�سّيع... اأية عالقة؟، جملة وجهة نظر، العدد )39(، �سنة 009)، �س9).
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�سبقتها)0)(.

مالكية وليسوا شيعة

ويف �سياق هذا ال�سرد التاريخي الداعم لنظرية ت�سّيع الأدار�سة لآل بيت النبي 
حممد، ل بد من ر�سد الراأي الآخر، الذي يرى عك�س ما مت ذكره، حيث هناك من 
الباحثني من اعتربوا اأن حكم الدولة الإدري�سية للمغرب، مل ميثل حتوًل عقديًا فقهيًا، 
لأن املذهب الأقرب لالأدار�سة هو املذهب الزيدي، هذا الأخري يعترب اأقرب للمذهب 
ال�سني، كما اأن هناك من املوؤرخني من يرى اأن حر�س الإمام اإدري�س الأول وخلفائه 
من بعده على التم�سك باملذهب املالكي طوعًا ودون �سغط من ال�سكان، يبعد عنهم 

�سفة الت�سّيع.

اأو  الأدار�سة عقديًا  ت�سّيع  التاريخية املختلفة حول  الآراء  الرغم من كل  وعلى 
�سيا�سيًا، فاإن الغالب يف الأطروحات التاريخية لهذه احلقبة، يوؤكد اأن مرحلة دخول 
الأدار�سة وحكمهم للمغرب الأق�سى مثلت مظهرًا من مظاهر التحول العقدي والفقهي 

يف تاريخ املغرب)))(.

إسماعيليون

عرف املغرب حتوًل عقديًا ثانيًا مع مطلع القرن الثالث الهجري، حيث خ�سع 
ل�سيطرة املذهب ال�سيعي الإ�سماعيلي مع حكم الدولة الفاطمية، وقد وجدت الدعوة 
الفاطمية م�ستقرًا لها مبنطقة املغرب بفعل الدعوة وح�سن تخطيطها، وكذلك ب�سبب 
�سراعها  بعد  فيه  ا�ستقرت  التي  امل�سرقية  احلركات  بفعل  العقدية  التحولت  توايل 
مع اخلالفة يف امل�سرق، حيث ا�ستطاع الفاطميون اإ�سقاط الدولة الإدري�سية، وبدوؤوا 
بن�سر مذهبهم الإ�سماعيلي)))(. خالل حكم الفاطميني للمغرب، توؤكد بع�س الكتابات 

)0)( عبداللطيف، ال�سعداين، حركات الت�سّيع يف املغرب ومظاهره، املنهاج، العدد )7)(، )00)، �س)))-))).

)))( م�سطفى، مغزاوي، التطور العقدي يف املغرب الإ�سالمي )من الفتح اإلى نهاية القرن الـ0) الهجري( مرجع �سابق، �س)3).

)))( نف�سه، �س)3)–)3).
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التاريخية اأنهم عملوا على حماربة املخالفني لهم فكريًا، وكان من نتائجها جموع من 
قبول  للمغرب، وعدم  الفاطميني  ولعدم طول فرتة حكم  املغرب.  اأهل  ال�سحايا من 
الأهايل والعلماء ملذهبهم، مل ترتك هذه احلقبة اأثرًا كبريًا كالذي خلفته مرحلة حكم 

الدولة الإدري�سية.

ظهور  �سهدت  بعدها  وما  للمغرب  حكمهم  فرتة  فاإن  ذلك  من  الرغم  وعلى 
حركات متكررة بني �سفوف الرببر، انتحل مدعوها �سفة املهدي املنتظر وفقًا للمنظور 
ال�سيعي)3)(. كذلك عرفت منطقة �سو�س ظهور حركة �سيعية مع فرتة حكم الأدار�سة، 
وا�ستمرت مع مرحلة احلكم الفاطمي للمغرب الأق�سى، تزّعم هذه احلركة عبداهلل 

البجلي حيث تبنت املذهب ال�سيعي فقها وعقيدة)))( يف مراحلها الأهم.

مبنهج  املتم�سكة  املرابطية  الدولة  و�سعود  باملغرب  الفاطميني  �سقوط  بعد 
اأو  املهدوية  عن  احلديث  يعد  فلم  والباطنية،  ال�سيعية  التيارات  اأثر  تراجع  ال�سلف، 
اأن  املالكيون  وفقهاوؤهم  املرابطون  اعترب  ذلك،  من  اأكرث  بل  الإمامة،  اأو  الع�سمة 
حماربة التيار ال�سيعي املقاوم يعد جهادًا موؤكدًا اآنذاك. وت�سجل الكتابات التاريخية 
ال�سيعة  بها طائفة من  وكان  �سو�س  بالد  فتح  تا�سفني  بن  يو�سف  املرابطني  اأمري  اأن 

البجليني، فقتلهم املرابطون وحتول منهم من بقي حيا اإلى مذهب الدولة)))(. 

التاريخي حول جذور  لل�سياق  املخت�سر  ال�سرد  ا�ستخال�سه من هذا  ما علينا 
الت�سّيع اأو املتعلق باآل البيت باملغرب، هو اأن التحولت املذهبية والعقدية التي عرفها 
املغرب كان لها ارتباط وثيق باجلانب ال�سيا�سي، وبوحدة الدولة احلاكمة، حيث اإن 
كل دعوة دينية يف اإطار هذه التحولت، مثلت فكرًا �سيا�سيًا لدولة بعينها، وبالتايل فال 
جمال لإق�ساء جتربة اأو فكر ب�سم تاريخ املغاربة، واإن العرتاف بالتجارب التاريخية 

كاملة، قد ي�سكل اإغناًء للهوية وللر�سيد التاريخي املتنوع للمغاربة.

)3)( نف�سه، �س)3).

)))( عبا�س، اجلراري، ملاذا مل يت�سّيع املغاربة؟، مرجع �سابق، �س90.

)))( م�سطفى، مغزاوي، التطور العقدي يف املغرب الإ�سالمي )من الفتح اإلى نهاية القرن الـ0) الهجري(، مرجع �سابق، �س36).
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المظاهر السوسيوثقافية في المغرب

من  جلملة  ميكن  باملغرب،  ال�سيعية  الأفكار  ومتثالت  �سمات  عن  بحثنا  يف 
املظاهر  عند  وللوقوف  البيت.  اآل  فكرة  مع  الت�سابه  اأو  لتماثالت  ت�سري  اأن  املظاهر 
املغربية.  الهوية  وتركيبة  �سمات  درا�سة  بد من  ل  املغربي،  باملجتمع  ال�سو�سيوثقافية 
نر�سد  املغربي.  التاريخ  عرفها  وعادات  وعقائد  لأفكار  نتاج  هي  التي  الهوية  هذه 
ب�سمات يف فكر و�سلوك املغاربة، ظهرت على م�ستويات العادات والتقاليد والطقو�س 

والأدب وال�سعر)6)(.

بع�س  مع  تلتقي  مغربية  ثقافة  وجود  امليدانية  الأبحاث  توؤكده  ما  بني  ومن 
على  حديد  من  قطعة  بو�سع  املغاربة  لدى  العادة  تلك  بامل�سرق،  ال�سيعية  الثقافات 
اأبواب بيوتهم، هذه القطعة منحوتة على �سكل يد ي�سمونها يد فاطمة الزهراء. كذلك 
التي تتخللها قالدة حول عنق ال�سبي لدفع  ت�سود يف املجتمع عادة و�سع اخلمي�سة، 
اإلى  ت�سري  اأن اخلم�سة  ال�ساأن  اإدري�س هاين يف هذا  ويوؤكد  العني عنه.  الأذى وخطر 
عدد اأهل الك�ساء)7)(. تثبت درا�سات اأخرى اأّن هذه العادات لها اأ�سول بربرية اأقدم 

من ظهور الإ�سالم. 

ي�سيع يف الثقافة املغربية يف اختيار ا�سمي احل�سن واحل�سني كاأف�سل الأ�سماء 
الزهراء على  فاطمة  ا�سم  اإطالق  املغاربة  يف�سل  وكذلك  التواأمني،  تطلق على  التي 
من  كثريًا  باملغرب،  وامللحون  وال�سعر  الأدب  يف  جند  لهذا  بالإ�سافة  مولوداتهم. 
الذي  القو�س  املغاربة على  احلديث عن ماأ�ساة احل�سني ب�سفة عامة)8)(. كما يطلق 
األوان الطيف ي�سميه املغاربة حزام فاطمة  يظهر يف الأفق، بعد نزول املطر ويعك�س 
الزهراء. كما اأن هناك عبارة متداولة ب�سكل متكرر يف التوا�سل العامي بني املغاربة، 
هي عبارة »الغائب حجته معه«، وهذه قد تتنا�سب مع فكرة احلجة الغائب وهو املهدي 

)6)( عبا�س، اجلراري، ملاذا مل يت�سّيع املغاربة؟، مرجع �سابق، �س)9.

)7)( اإدري�س، هاين، املغرب والت�سّيع اأية عالقة؟، مرجع �سابق، �س8).

)8)( عبا�س، اجلراري، ملاذا مل يت�سّيع املغاربة؟، مرجع �سابق، �س)9.
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املنتظر)9)(.

الوعي  يف  كبرية  مكانة  يحتل  والذي  املذكورة،  املظاهر  هذه  بني  من  والأبرز 
اجلمعي لدى املغاربة، هو اإحياء ذكرى عا�سوراء يف بع�س املناطق، حيث يقوم الأطفال 
باإلبا�س عظم معتنى به من الأ�سحية، يلب�سونه ك�سوة يف �سورة دمية ثم يخفونه اإلى 
حني يوم العا�سر من حمرم، فيقومون بدفنه ويجعلون منه طق�س ندبة وبكاء، كما اأنه 
عند بع�س املناطق باملغرب يوم حزن ل يطهى فيه طعام ول يغ�سل فيه لبا�س، حيث 
يتحدث فيه البع�س على اأنه يوم مقتل ابن النبي حممد)0)(. وتنت�سر عبارات عامية يف 
�سياق اإحياء ذكرى عا�سوراء وبعدها، مثل كربالء اأر�س البالء، اإ�سارة ملا وقع للح�سني 
من بالء. ويذهب �سياق لفظ كربالء عند البع�س، لت�ستعمل بعبارة �سائعة هي الأخرى 
انتفا�سة  اأحداث  اأي  نقربال«  »غادي  اأو  »قربال«  وهي  ال�سعبي،  العامي  التوا�سل  يف 

غا�سبة، م�سحوبة بالتحدي والغ�سب)))(.

اإ�سعال  مظاهر  املغربية،  املناطق  بع�س  لدى  عا�سوراء  يوم  يف  كذلك  وي�سود 
الإمام  مع�سكر  خيام  يف  النار  اإ�سرام  حدث  اإلى  يحيل  كبري،  �سبه  ب�سكل  النريان 
�سعورهن  بق�س  عا�سوراء،  ذكرى  اإحياء  قبل  الن�ساء  بع�س  تقوم  كما  احل�سني)))(. 
اأيدي  على  ي�سعنها  كما  واأرجلهن،  اأيديهن  على  احلناء  وو�سع  باحلناء،  وخ�سابه 
الإمام  على  احلزن  عن  يعرب  الذي  الوجوه،  ت�سويد  طق�س  اإلى  بالإ�سافة  الأطفال. 

احل�سني بن علي الذي قتل يوم عا�سوراء. 

ومن التمظهرات احلديثة ظهور اأفراد مغاربة يف منت�سف خم�سينيات القرن 
للمحاكمة  اأفرادها  تعر�س  البهائية«  بـ»احلركة  وت�سموا  املهدوية،  يدعون  املا�سي 
عرب  فكرهم  لدح�س  بالإ�سافة  �سارمة،  ق�سائية  اأحكام  حقهم  يف  و�سدر  واملتابعة 

)9)( اإدري�س، هاين، املغرب والت�سّيع اأية عالقة؟، مرجع �سابق، �س8).

)0)( نف�سه، �س8).

)))( نف�سه، �س8).

)))( نف�سه، �س8).
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ذهبت  واملوؤلفني  الأعالم  من  رعيل  ظهر  كذلك  العلماء)3)(.  لبع�س  فقهية  كتابات 
اأعالم  اآل البيت، والنق�س على  كل كتاباتهم وم�سنفاتهم يف �سياق الدفاع عن فكر 

ومفكري املذاهب الأخرى)))(. 

عائلة الصديق بين المدرستين

ومثلت اأ�سرة الغماري بطنجة هذا الجتاه، حيث كان لأبنائها كتب تهتم بفكر 
»اإرغام املبتدع  اأمثال: عبداهلل بن حممد بن ال�سديق، �ساحب كتاب  البيت من  اآل 
لعلي  امللك  »فتح  كتاب  �ساحب  ال�سديق،  بن  واأحمد  بالنبي«،  التو�سل  بجواز  الغبي 
»حديث  كتاب  م�سحح  ال�سديق،  بن  وعبدالعزيز  علي«،  العلم  مدينة  باب  ب�سحة 
املعتدي بت�سعيف احلارث«،  الناكث  النظر يف وجه علي عبادة« وكذلك كتاب »نكث 
ويوؤكد اإدري�س هاين اأن اأحمد ابن ال�سديق مثل اأمنوذجًا للت�سنن ال�سيعي الذي ي�سلح 
له  وال�سنة ينظرون  له ك�سني،  ال�سيعة ينظرون  اأن  للتقريب بني املدر�ستني، وي�سيف 

ك�سيعي، لكنه يوؤكد �سنيتهم)))(.

رمبا ترجع جذور هذه املظاهر والعادات اإلى فرتات تاريخية �سابقة، ل ميكن 
ف�سلها عن التحولت العقدية والفقهية التي خ�سع لها اأهايل املغرب، وحيث ما زالت 
هذه املوروثات ال�ساربة يف القدم تتمظهر، وجتد لها حظوة وتقديرًا عرب التعبريات 
ال�سفهية والحتفالت الدينية وخمتلف الطقو�س، فاإن هذا كله لن ي�سكل �سوى اإغناء 
للهوية املغربية، وتاأكيد اأنها هوية مركبة من مكونات ثقافية عدة، ولي�ست هوية ب�سيطة 

تنطلق من وحدة ثقافية موحدة يف املجتمع.

)3)( عبا�س، اجلراري، ملاذا مل يت�سّيع املغاربة؟، مرجع �سابق، �س)9.

)))( اإدري�س، هاين، املغرب والت�سّيع اأية عالقة؟، مرجع �سابق، �س)).

)))( نف�سه، �س)).
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المظاهر التنظيمية للتشّيع بالمغرب.. الخط الرسالي 
أنموذجًا 

الختيار  حركة  يف  �سابقني  اأفراد  خالل  من  الر�سايل  اخلط  فكرة  انبثقت   
اإلى النفتاح على بع�س الأفراد من تيارات فكرية خمتلفة  الإ�سالمي)6)(، بالإ�سافة 
من  للعلن  الر�سايل  التيار  خرجات  اأولى  كانت  الي�سار.  وتيارات  والإح�سان  كالعدل 
 )(7( الثاين( ))0)  تاأ�سي�سه ملوقعه الإلكرتوين الر�سمي يوم 9) يناير )كانون  خالل 
وقد جاءت هذه اخلطوة بعد حماولت من اأفراد اخلط الر�سايل يف ال�سرق املغربي 
اأنوار  لتاأ�سي�س جمعيات تخ�سع لقانون احلريات العامة، هي جمعية  ومدينة طنجة، 
املودة بطنجة، وجمعية اللقاء الإن�ساين باجلهة ال�سرقية، وكذا مت اإ�سدار عددين من 

جريدة روؤى معا�سرة.

املغربية  ال�سلطات  من  الر�سايل  اخلط  اأفراد  طلب  ب�سنتني  التاريخ  هذا  بعد 
منحهم  رف�ست  الداخلية  وزارة  لكن  تقدميون«،  »ر�ساليون  جلمعية  الرتخي�س 
طلب  يف  تتجلى  اجلمعية  عن  بديلة  �سيغة  اإلى  اخلط  فاجته  القانوين.  الرتخي�س 
الرتخي�س ملوؤ�س�سة ثقافية ذات اأهداف ربحية، تخ�سع للقانون التجاري ول متار�س 
وزارة الداخلية و�سايتها عليها، وبالفعل جنح اخلط يف هذه اخلطوة، وح�سل على 
للدرا�سات  الر�سايل  اخلط  موؤ�س�سة  لعمل  مبكنا�س  التجارية  املحكمة  من  ترخي�س 

والن�سر بداية �سنة ))0) )8)(.

بعد هذه اللمحة التاريخية عن اخلط الر�سايل �سنهتم بدرا�سة حتليلية مليثاقه، 
نركز فيها على جوانب الهوية، والأطروحة ال�سيا�سية والثقافية، وروؤية اخلط الر�سايل 
للم�ساألة املذهبية واحلقوقية ل�سيعة املغرب، حيث جند امليثاق الر�سايل يعرف اخلط 

باأنه خط عقائدي.

)6)( حركة الختيار الإ�سالمي هي تيار اإ�سالمي ظهر يف بداية الثمانينيات، وي�سم تكتاًل جلمعيات اإ�سالمية عدة من الرباط ومكنا�س 
وفا�س والدار البي�ساء والق�سر الكبري.

)7)( املوقع الإلكرتوين الر�سمي للخط الر�سايل، على الرابط التايل:
 http://www.ressali.com/

)8)( املرجع ال�سابق.
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ينت�سر  خط  هو  بل  الدين،  ميثل  بتيار  ول  ديني  بتيار  لي�س  اأنه  اخلط  ويوؤكد 
لنمط من التدين، وهذا ميكن اعتباره اإ�سارة واعرتافًا �سمنيًا بباقي اأمناط التدين 
باأنه  الأخرى التي تقابله. يختزل الر�ساليون ال�سراع بني توجههم وباقي التوجهات 
كاأدوات  والقت�ساد  بال�سيا�سة  فيه  ال�ستعانة  تتم  ثقايف،  جوهر  ذو  ح�ساري  �سراع 

للهيمنة الثقافية)9)(.

الثقافية  اعتبار احلركة  والثقافية، من  ال�سيا�سية  اأطروحته  ينطلق اخلط يف 
مدخاًل لبناء احلركة ال�سيا�سية، واأن هذه الأخرية اأداة للتغيري. ومن ثم فاإن احلركة 
الثقافية هي املرحلة الأولى والأ�سا�س يف عملية البناء الر�سايل. واإدراكًا من الر�ساليني 
لطبيعة العالقة القائمة بني الثقايف وال�سيا�سي، فاإن التيار الر�سايل يرى اأنه ل بد من 
ال�ستغال مبنطق الثقافة ال�سيا�سية، اأي مقاربة الق�سايا ال�سيا�سية من زاوية ثقافية، 
بهدف  ال�سيا�سية،  املواقع  ال�ستغال يف  امليدان من طريق  بطريقة عملية يف  وكذلك 
اكت�ساب التجربة التي تخول لأفراد التيار القدرة على الفعل يف عمق املجتمع املدين 
وال�سيا�سي. وانطالقًا من التخطيط ال�سرتاتيجي العملي، فاإن اخلط الر�سايل يرى 
اأن النتقال من مرحلة اإلى اأخرى لي�س انتقاًل قطائعيًا مع ما �سبقها، واإمنا هو انتقال 
ترجمه بناء تراكمي ت�ستمر معه احلركة الثقافية يف دينامياتها، وتنبعث منها احلركة 
ال�سيا�سية. بعد انبثاق احلركة ال�سيا�سية من احلركة الثقافية، تبداأ مرحلة الن�سال 
بهدف التغيري ال�سيا�سي من اأجل اإقامة دولة الإن�سان، ومن ثم تبداأ مرحلة املواجهة مع 
مظاهر ال�ستبداد والف�ساد، وذلك انطالقًا من تنظيم حركي �سيا�سي م�ستقل، يهدف 
القوى  خمتلف  اإطار  يف  تعمل  كانت  التي  عنا�سره  على  بالعتماد  ال�سيا�سي  للتغيري 
ال�سيا�سية واملدنية والوطنية. وبالنتقال لهذه املرحلة -ح�سب الر�ساليني- �ستنتج عنه 
بيئة �سيا�سية منا�سبة للتباري بني خمتلف الروؤى وامل�ساريع الفكرية وال�سيا�سية. من 
هنا تربز حاجة املجتمع اإلى م�سروع ح�ساري اإ�سالمي، وبه �سي�سهل النتقال ال�سيا�سي 

الثاين من دولة الإن�سان اإلى دولة الإ�سالم)30(.

)9)( نف�سه.

)30( نف�سه.
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الإ�سالم  اأن  باملغرب،  واحلقوقية  املذهبية  للم�ساألة  الر�سايل  اخلط  روؤية  ويف 
واملواطنة �سكال مرتكزي التجربة ال�سيا�سية التاريخية للمغرب، واأن النزعات الدينية 
واملتطرفة والإق�سائية حالة طارئة على املجتمع املغربي، ويجب الت�سدي لها للحفاظ 
على التعاي�س والت�سامح الديني باملغرب، ويف هذا ال�سياق يوؤكد التيار الر�سايل اإميانه 
مببداأ األ اإكراه يف الدين، مع �سرورة احرتام الال تدين لغريهم من املتدينني ل�سيانة 
الأخالق وال�سمري اجلمعي للمجتمع املغربي))3(. كما يوؤكد اخلط اأن التاريخ املغربي 
كان حا�سنًا ملختلف املذاهب الفقهية والكالمية انطالقًا من الدولة الإدري�سية، التي 
عرفت تعاي�س مذاهب خمتلفة من ال�سرق والأندل�س. وعليه؛ فاإن الإ�سالم يكون هو 
اجلامع للكل، اأما الختالف الفقهي اأو الكالمي فال يجب اأن يخرج عن حدود املذهبية 
ت�سكل  املغرب، ل  املذهبية يف  الوحدة  فاإن  وبه  الطائفية.  املذهبية  اإلى حد  املعرفية 
خطرًا على التنوع ما دامت وحدة مذهبية حم�سورة يف الإطار الت�سريعي العام، ول 
تتجاوزه ليتم تبنيها كخيار �سيا�سي ي�سعى لرتبية املجتمع على منط معني من التدين.

يرى التيار الر�سايل اأنه يجب التمييز بني الت�سّيع ال�سيا�سي والت�سّيع املذهبي، 
الت�سّيع  تتعاطى مع  والتعاطي مع الأمنوذجني مبقاربتني خمتلفتني: مقاربة �سيا�سية 
ال�سيا�سي، ومقاربة ثقافية واجتماعية لأمنوذج الت�سّيع املذهبي. ويرى الر�ساليون اأن 
اإلى  اللجوء  دون  املذهب،  ل  املواطنة  اأ�سا�س  على  يقوم  املغرب  �سيعة  احلل لندماج 

تاأميم املعرفة الدينية))3(.

الر�سايل  اخلط  بني  الروؤى  يف  تقاربًا  جتد  التي  املعتقد،  حرية  مو�سوع  ويف 
واحلداثيني باملغرب، فاإن الر�ساليني يرون اأنها من�سو�س عليها يف الوثيقة الد�ستورية 
يف اإطار �سمو املواثيق الدولية على الت�سريعات الوطنية، واأن من يطعن فيها فهو يطعن 
يف مبداأ كونية احلقوق الإن�سانية، وي�سع نف�سه خارج اإجماع املغاربة على الد�ستور، وبه 

فاإن اأمري املوؤمنني لي�س اأمريا لل�سنة فقط، بل اأمري للمغاربة �سنة و�سيعة ويهودًا)33(. 

)3(( issam, ahmidan, la liberte de conscience au maroc, actes du colloque internationnal, casa-
blanca 16.17 mars 2012 collectif democratie et modernite – page 180.

))3( املرجع ال�سابق، �س)8).

)33( نف�سه، �س)8).
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تاريخ املغرب،  النبي حممد را�سخة وم�ستمرة عرب  اآل بيت  هكذا ظلت حمبة 
ومت�سلة بحا�سره يف �سكل يحافظ على طقو�س وعادات ظلت ثابتة ورا�سخة يف وعي 
اآل  حّب  املنطقة.  لها  خ�سعت  التي  الفقهية  التحولت  كل  من  الرغم  على  املغاربة، 

البيت والت�سّيع اأمران خمتلفان يف كّل منطقة �سمال اإفريقيا.


