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الكيفية  وما  باملغرب؟  ال�سيعة  ح�سور  واأمناط  اأ�سكال  ما 
خطابات  وباأي  املغربي؟  العام  الف�ساء  يف  الفئة  هذه  بها  تظهر  التي 
وا�سرتاتيجيات ويف اأي قنوات؟ ثم ما عالقة املجتمع املغربي بال�سيعة؟ 
وعوامل  اأ�سباب  وما  باملغرب؟  ال�سيعي  التدين  درا�سة  ميكن  وكيف 
التحول املذهبي لدى املتدين املغربي؟ ثم كيف يتمثل هذا النمط من 

التدين لدى املغاربة؟

( باحث مغربي يف علم الجتماع الديني يف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ابن زهر )اأكادير - املغرب(.  (
( اأ�ستاذ الفل�سفة وباحث يف مركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين )اإنزكان - املغرب(.  (
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 اإنها جملة من الأ�سئلة ننطلق منها للقيام بدرا�سة مو�سوعية للظاهرة ال�سيعية 
باملغرب ب�سفة عامة. اإن هذه الأ�سئلة التي ت�سغلنا كباحثني يف احلقل ال�سو�سيولوجي، 
حتمل يف عمقها منط املقاربة املنهجية التي �سنعتمدها، وكذا طبيعة الفر�سية التي 

�سنقدمها. 

حذر  اتخاذ  الأولى  الوهلة  منذ  ت�ستدعي  املغرب  يف  الت�سّيع  ظاهرة  درا�سة 
اإب�ستيمولوجي بتعبري ماك�س فيرب )Max weber(؛ ومن جهة اأخرى يتطلب منا الأمر 
�سو�سيولوجيًا(  يتاأ�س�س  هنا  الأمر  دام  )ما  ال�سو�سيولوجي  عمقه  يف  املو�سوع  تناول 
وبعيدًا من ال�سعي وراء العموميات التي تروج لها املنابر الإعالمية. وانطالقًا من جملة 
هذه العتبارات فاإن تناولنا لظاهرة الت�سّيع باملغرب على �سعيديه )املاكرو/ امليكرو(، 
خ�سو�سية  ذا  �سيكون  اخلا�س،  العام/  ال�سعبي(،  الت�سّيع  )اأي  الفرد  التنظيم/ 
انفرادية، اإذ لن نقت�سر هنا على املوؤ�سر الكمي )اأو بالأحرى ال�سوؤال الإعالمي الأكرث 
تداوًل: كم عدد ال�سيعة يف املغرب؟( واإمنا �سنتخذ من البعد الكيفي للظاهرة اأبرز 
ذا  �سيكون  القادمة،  الفقرات  �ستت�سمنه  ما  اأبرز  فاإن  لذلك  الدرا�سة،  لهذه  منطلق 
والثقايف  الإعالمي  الظهور  لأمناط  حتليل  من  اأويل:  جانب  يف  ينطلق  كيفي  م�سار 
وال�سيا�سي لل�سيعة يف املغرب )املاكرو(، وذلك يف اأفق ر�سد لأدائها التنظيمي. ومن 
جانب اآخر ير�سد اأمناط واأ�سكال ودوافع الت�سّيع ال�سعبي )امليكرو( من خالل درا�سة 

احلالة.

تاريخ الشيعة في المغرب

املذهب  اأن  على  املغرب))(،  يف  الت�سّيع  عن  التاريخية،  الكتابات  بع�س  ت�سر 
ال�سيعي باملغرب ي�سرب بجذوره يف عمق التاريخ املغربي، اإذ جند يف بع�س الكتابات 
من  كمثال(  النا�سري  بن خالد  لأحمد  الأق�سى  املغرب  لأخبار  ال�ستق�ساء  )كتاب 
يرجع وجود ال�سيعة باملغرب اإلى فرتة قدوم اإدري�س الأول، موؤ�س�س دولة الأدار�سة، اأول 
دولة علوية ها�سمية تقوم يف التاريخ الإ�سالمي، وتعود ن�سبتها اإلى موؤ�س�سها اإدري�س بن 

))( �سعدون، عبا�س: دولة الأدار�سة يف املغرب، الع�سر الذهبي، طبعة دار النه�سة العربية، 987)، �س2).
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عبداهلل بن ح�سن بن علي بن اأبي طالب، الذي هرب مع موله را�سد اإلى م�سر، ثم 
اإلى املغرب الأق�سى بعيدًا من اأيدي العبا�سيني كما يتكرر يف الدرا�سات التي تن�سر 

هذا املذهب .

بن  حممد  بن  باإ�سحاق  ات�سل  املغربية،  )وليلي(  يف  اإدري�س  ا�ستقر  اأن  وبعد 
عبداحلميد زعيم قبيلة )اأوربة( الرببرية، وقد خلع اإ�سحاق بن عبداحلميد طاعة بني 
العبا�س حيث كان من ولتهم، وتنازل لإدري�س عن احلكم �سنة 72)هـ / 788، وذلك 
ا�ستقرت  و�سلم(.  النبي )�سلى اهلل عليه  وقرابته من  اإدري�س  ن�سب  تعّرفه على  بعد 
ون�سر  بحكمه،  تعرتف  التي  القبائل  معظم  له  ودانت  عبداهلل،  بن  لإدري�س  الأمور 
الإ�سالم بني القبائل التي ل تزال على اليهودية اأو امل�سيحية، فدخل كثري من اأهل هذه 
البالد الإ�سالم. وباجلملة فدولة الأدار�سة �ساعدت يف تعريب املغرب، وقامت بن�سر 
الإ�سالم يف غرب اأفريقيا، وتثبيت الرببر على الإ�سالم، وحاربت اخلوارج واأفكارهم، 

وقد كان مذهبها اأقرب مذاهب ال�سيعة اإلى اأهل ال�سنة)2( ح�سب هذه الروايات. 

اأما املوؤرخ املغربي عبداهلل العروي، فريى اأن مذهبية الدولة الإدري�سية تختلف 
بني روايتني: منها التي ت�سنفها يف باب العقيدة الزيدية- املعتزلة. ثم الرواية التي 
اإدري�س الأول كان �سنيًا. وي�سيف قائاًل: »والتوفيق بني الراأيني ممكن؛ لأن  اأن  توؤكد 
الكالم هنا على بداية الت�سّيع والعتزال، ل على ما اآل اإليه اأمرهما يف القرن الـ)4( 
الهجري، الـ)0)( امليالدي، بعد اأن تطعم العتزال بالفل�سفة، وبعد اأن اأ�سبح الت�سّيع 
اآراء زيد بن علي )...( ل  اإدري�س الأول -على الأرجح-  اآراء  فاطميًا باطنيًا. كانت 
تزيد على اإثبات عالقته بالدعوة الزيدية، برتكيزه على الظلم الذي حلق اآل البيت، 

دون التعر�س اإلى اأي من م�سائل العقيدة«))(. 

ويف كتابات اأخرى، هناك من ي�سري اإلى دور بع�س الطرق الدينية يف ن�سر الت�سّيع 

)2( املرجع ال�سابق، �س)).

))( عبداهلل، العروي، جممل تاريخ املغرب، اجلزء الثاين، املركز الثقايف العربي، الطبعة الثانية، 2000، �س9).
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باملغرب، وخ�سو�سًا الطريقة »ال�سديقية«)4(، اإذ يقر بع�س املهتمني بدرا�سة ظاهرة 
ت�سهيل  ب�سكل كبري يف  اأ�سهمت  »ال�سديقية«  الطريقة  باأن  الأق�سى،  باملغرب  الت�سّيع 
اإلى  ن�سر املذهب ال�سيعي يف املغرب، فمنذ الزيارة التي قام بها اأحمد بن ال�سديق 
امل�سرق، يف عز ت�ساعد مد املعتزلة، حيث تاأثر بكتابات حممد بن عقيل )من ال�سيعة 
الإمامية( موؤلف كتاب »العتب اجلميل لأهل اجلرح والتعديل« الذي تهجم فيه على 
اأهل ال�سنة واحلديث، وقد تاأثر ب�سيوخ من ح�سرموت باليمن، فلما عاد اإلى املغرب، 
اإكمال مهمته  وقد خلفه يف  وتالمذته،  ال�سيعة بني مريديه  وعقائد  اأفكار  ين�سر  بداأ 
جتدر  وهنا  التوجه،  لذلك  وا�ستعداد  ميول  له  كان  الذي  ال�سديق،  بن  عبدالعزيز 
الإ�سارة اإلى املكتبة التي حتمل ا�سمه يف مدينة طنجة )�سمال املغرب( ودورها ب�سكل 

اأو باآخر يف ن�سر الفكر ال�سيعي، من خالل املوؤلفات والكتب التي تعر�سها هناك))(.

كان كذلك للعالقة اخلارجية بني اإيران واملغرب اأثر يف املد ال�سيعي باملغرب، 
اإذ جند اأن هذه العالقة عرفت تطورًا خا�سًا، فتارة تكون العالقة جيدة وتارة اأخرى 
العالقة  لتحديد طبيعة  ال�سياق،  نعود، يف هذا  اأن  �سيئة جدًا، وميكن  ت�سبح عالقة 
بينهما،  العالقة  بقوة  متيزت  التي  الإيرانية،  الثورة  قبل  ما  فرتة  اإلى  البلدين  بني 
وخ�سو�سًا بني نظام ال�ساه وامللك احل�سن الثاين، لدرجة اأن احل�سن منح حق اللجوء 

لل�ساه بعد الثورة اخلمينية. 

كان لثورة اخلميني �سدى كبري يف العامل العربي عمومًا ويف املغرب خ�سو�سًا، 
فظهور التيار الراديكايل ال�سيعي و�سيطرته على بلد غني باملوارد الطبيعية، ودعوته 
اإلى اإ�سقاط الأنظمة امللكية وا�ستبدالها بجمهوريات اإ�سالمية، يهدد الأنظمة العربية 
ما  لكل  الت�سدي  على  املغربي  النظام  عمل  ال�سياق  هذا  ويف  منها،  امللكية  �سيما  ل 
اعتربه حماولت اإيرانية لت�سدير الثورة اإليه، خ�سو�سًا مع توارد الأخبار بوجود حملة 

)4( امل�سطفى، الربجاوي، تاريخ تغلغل الت�سّيع اإلى اأر�س بالد املغرب ال�سني، واأثر املوؤ�س�سات والعلماء يف وقف زحفه، �سحيفة الوحدة، 7) 
�سبتمرب )اأيلول( 4)20، على الرابط التايل: 

http://alwahda.info/news5064.html 

))( قا�سم، العلو�س، ال�سيعة والت�سّيع باملغرب الأق�سى... البداية وامل�سار، بتاريخ ))/2)/))20. على الرابط التايل:
http://alburhan.com/main/articles.aspx?article_no=2718#.Vmqm89LJxdg
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للت�سّيع باملغرب مدعمة من طرف اإيران، ال�سيء الذي مت اعتباره تدخاًل يف ال�سوؤون 
الدينية املغربية، وم�سا�سًا بالأ�سا�س الديني الذي يقوم عليه نظام احلكم يف املغرب 
مما جعل النظام املغربي م�سطرًا اإلى قطع العالقات مع اإيران �سنة )98) كما مر 

علينا.

ويف الت�سعينيات، �سهدت العالقة بني البلدين تطورًا اإيجابيًا؛ اإذ اأ�سبح املغرب 
اأثر كبري يف انت�سار الكتاب ال�سيعي  منفتحًا ثقافيًا وجتاريًا على اإيران، مما كان له 
باملغرب، وازدهار التبادل الثقايف والتجاري بني البلدين. وظل ال�ستقرار الن�سبي مييز 
العالقة بني البلدين طوال مرحلة الت�سعينيات من القرن املا�سي، حيث اإن العالقات 
التجاري  املجالني  يف  خ�سو�سًا  التح�سن،  من  كبرية  درجة  بلغت  الإيرانية  املغربية 
والثقايف بعد جتميد اإيران عالقاتها مع »البولي�ساريو«))(، وا�ستمرت العالقات الثنائية 
والده  وفاة  بعد  مقاليد احلكم  ال�ساد�س  ت�سلم حممد  بعد مرحلة  ما  اإلى  التطور  يف 
احل�سن الثاين)7(. وحافظت العالقات على ديناميتها ال�سيا�سية اإلى اأن مت قطعها �سنة 
2009. اأثار هذا الأمر العديد من الت�ساوؤلت، بعد اأن كان املربر الرئي�س هو ت�سامن 
الرباط )عا�سمة املغرب( مع املنامة )عا�سمة البحرين( بعد الت�سريحات الإيرانية 
ال�سيد  ال�سابق  الإيراين  اأطلقها رئي�س الربملان  والتي  البحرين،  ا�ستقالل  التي مت�س 
ناطق نوري، اإ�سافة اإلى مربر اآخر يتمثل يف تهديد الوحدة املذهبية للدولة املغربية، 
هذين  اإن  ال�سيعي.  املذهب  ن�سر  اإلى  الإيرانية  الدبلوما�سية  البعثة  �سعي  خالل  من 
اإلى �سكوك  اإ�سافة  املربرين ل ي�سكالن وحدهما تف�سريًا منطقيًا للقرار املغربي)8(؛ 
اإيراين- جزائري رفيع  مغربية غري معلنة هي الأخرى، ب�ساأن وجود تعاون ع�سكري 
امل�ستوى، بدت معامله وا�سحة بعد تبادل الزيارات بني روؤ�ساء الأركان يف املوؤ�س�ستني 
اإيران  اأن  املغربية  الإعالم  و�سائل  بع�س  وتذكر  والإيرانية.  اجلزائرية  الع�سكريتني 
ا�ستغلت النفتاح الدميقراطي الذي عرفته اململكة املغربية على خلفية التحولت التي 

))( جبهة بولي�ساريو تعني اخت�سارًا اجلبهة ال�سعبية لتحرير ال�ساقية احلمراء ووادي الذهب. تاأ�س�ست البولي�ساريو بعد انعقاد موؤمترها 
التاأ�سي�سي يف 20 مايو )اأيار( )97) وتهدف اإلى اإقامة دولة م�ستقلة يف اإقليم ال�سحراء باملغرب. 

)7( احل�سني، الزاوي، املغرب العربي واإيران: حتديات التاريخ وتقلبات اجلغرافيا ال�سيا�سية، املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، 
ملفات، الدوحة – قطر، يناير )كانون الثاين( ))20، �س0).

)8( املرجع ال�سابق، �س0).
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حدثت على م�ستوى هرم ال�سلطة يف املغرب، بعد جلو�س امللك حممد ال�ساد�س على 
اأ�سهم هذا الن�ساط يف  اإعطاء نف�س �سريع لن�ساطها باململكة. وقد  اأجل  العر�س؛ من 
ميالد جمعيات �سيعية مثل »جمعية الغدير« مبدينة مكنا�س )�سمال املغرب(، و»جمعية 
النبعاث« مبدينة طنجة )�سمال املغرب( و»جمعية التوا�سل« مبنطقة الريف يف �سمال 
املغرب، و�سعت اإيران بعد ذلك اإلى ن�سر املذهب ال�سيعي يف اأو�ساط اجلاليات املغربية 
باأوروبا، خ�سو�سًا يف هولندا واأملانيا، اإذ اإن ق�سمًا من ال�سباب املغربي املهاجر اأعجب 
هو  وما  �سيعي  هو  ما  بني  التمييز  على  القدرة  يكن ميلك  لأنه مل  ال�سيعي،  باملذهب 
�سني من جهة. ومن ثمة فقد ف�سل بع�سهم هذا الأمنوذج من التدين على الأمنوذج 
ت�سببت  التي  الإرهابية،  احلركات  ممار�سات  نتيجة  �سورته  تلطخت  الذي  ال�سلفي 
اأوروبا؛ خ�سو�سًا بعد تفجريات  يف الكثري من املتاعب للجالية املغربية املهاجرة يف 
مدريد  ولندن. كما اأن اإيران جتاوزت ما يراه املغرب »خطوطًا حمراء« حينما بداأت يف 
اأواخر �سنة 2008 يف اإجراء ات�سالت مع تنظيم عبدال�سالم يا�سني املو�سوم بـ»حركة 
العدل والإح�سان«. وهو تنظيم اإ�سالمي ين�سط ب�سكل اأ�سا�سي يف املغرب واأوروبا بعد 
نادية  اأن  وخ�سو�سًا  باململكة؛  ن�ساطاته  ممار�سة  من  املغربية  ال�سلطات  منعته  اأن 
نوفمرب  كانت قد �سرحت يف  با�سم »احلركة«،  والناطقة  يا�سني  ال�سيخ  ابنة  يا�سني، 
كنموذج على  وقدمت  امللكية،  تف�سل اجلمهورية على  باأنها  الثاين( )200  )ت�سرين 

ذلك اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية)9(.   

الأداء  يف  الفاعلني  اأبرز  الر�سايل«  »اخلط  في�سكل  احلالية،  الفرتة  يف  اأما 
الر�سايل  للخط  امتدادًا  التنظيم  هذا  يعترب  حيث  باملغرب،  لل�سيعة  التنظيمي 
ال�سيعة  يعترب مرجعية  والذي  ف�سل اهلل،  املرجع حممد ح�سني  قواعده  اأر�سى  الذي 
مدن  اأغلب  يف  اخلط  هذا  اأتباع  ويتفرق  اأنف�سهم،  ي�سمون  كما  »الر�ساليني«  املغاربة 
املغرب وعلى اخل�سو�س ب�سمال البالد، ومتكن اأتباع هذا التيار ال�سيعي بعد �سنوات 
فا�س،  التجارية مبدينة  املحكمة  ترخي�س من  ال�سري من احل�سول على  العمل  من 
لإن�ساء موؤ�س�سة اقت�سادية خا�سعة لقانون ال�سركات با�سم »موؤ�س�سة اخلط الر�سايل 

)9( Omar, Dahbi, Aujourd’hui le Maroc , 15-03-2009
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اإلى  مقرها  ونقلوا  الأولى،  بالدرجة  ثقافية  موؤ�س�سة  اعتربوها  والن�سر«  للدرا�سات 
مدينة طنجة)0)(.

التشّيع واألداء التنظيمي بالمغرب

ال�سيعة املغاربة وال�سيا�سة

عقب اأحداث احلراك ال�سعبي الذي عرفه املغرب خالل �سنة ))20، وباملوازاة 
مع اإعالن املغرب لور�س الإ�سالحات الد�ستورية، ا�ستغل ف�سيل مت�سّيع يدعى »هيئة 
الإمام ال�سريازي« الفر�سة ليعلن دعمه للد�ستور اجلديد، حيث اأعلن ت�سويته بـ»نعم« 
قبل  يعرف  كان  مت�سّيع  ف�سيل  ال�سريازي«  الإمام  فـ»هيئة  ولالإ�سارة  الد�ستور.  على 
�سنة 2)20 بـ»هيئة �سيعة طنجة«، قبل اأن يغري بعد ذلك ا�سمه. ويربط البع�س هذا 
الف�سيل بـ»يا�سر احلبيب« الكويتي املقيم يف لندن، بعدما �سحبت الكويت منه اجلن�سية 
على خلفيات ت�سريحات اأعلنها اأمام اأتباعه، اعتربت حمر�سة على الفكر املتطرف. 
وينت�سب هذا التيار اإلى الإمام حممد ال�سريازي، اأحد مراجع الدين ال�سيعية املعروفني 

يف العراق واإيران.

املنتديات  عرب  التحركات  بع�س  هناك  كانت  فقد  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة 
الإلكرتونية و�سفحات مواقع التوا�سل الجتماعي، التي ردد فيها املت�سّيعون املغاربة 
�سعارات »حركة 20 فرباير«)))(، وطالبوا بحقهم يف تاأ�سي�س تنظيم خا�س بهم، كما 
الربيع  اأحداث  املغاربة يف  ال�سيعة  لها. وجد  يتعر�سون  التي  الأمنية  انتقدوا احلملة 
وانخرطوا  فاأيدوا  اأنف�سهم،  عن  للدفاع  فر�سة   20(( )�سباط(  فرباير   20 املغربي 
يف احلراك تاأييدًا وم�ساركة، من دون اأن ي�سريوا اإلى هويتهم الدينية، اإذ غلب على 
خطابهم النت�سار لقيم احلرية والإ�سالح والدميقراطية التي رفعها »الربيع العربي« 

)0)( اإبراهيم،  ال�سغري، الت�سّيع يف املغرب وتبادل الأدوار بني اخلطني »ال�سريازي« و»الر�سايل«، هوية بري�س، )  �سبتمرب )اأيلول(  ))20، 
على الرابط التايل:

 http://howiyapress.com/10440-2

)))( حركة احتجاجية مغربية ظهرت �سنة ))20 عقب احلراك الذي �سهدته منطقة �سمال اأفريقيا، وقد تزعمها جمموعة من ال�سباب 
املطالبني مبطالب �سيا�سية واجتماعية.
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يف كل مكان)2)(.

اأما بخ�سو�س موقفهم من احلكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية باملغرب 
بعد �سنة ))20، ففي مقال ن�سره اأحد النا�سطني يف »اخلط الر�سايل« يف اأحد املواقع 
الإلكرتونية، حتث عنوان: »احلركة الإ�سالمية باملغرب بني الحت�سار والنتظار«)))(، 
�سيا�سية  ظرفية  ظل  يف  احلكومة،  مقاليد  والتنمية  العدالة  حزب  ت�سلم  »اإن  يقول: 
واحدة يف حكومة  ملرة  ولو  �سارك  يكون احلزب  اأن  دون  ا�ستثنائية، من  واقت�سادية 
ما من قبل، ويف ظل �سالحيات اأو�سع لرئي�س احلكومة، خالفًا ملًا كان عليه الأمر يف 
الد�ساتري ال�سابقة، كل ذلك يجعلنا نعتقد اأن حزب العدالة والتنمية باملغرب مل يكن 
واأنه قام بحرق املراحل وجتاوز  لت�سلم مقاليد احلكومة،  جاهزا ونا�سجا مبا يكفي 
�سنة التدرج الطبيعي حلركية الإ�سالح، فحاول قطف الثمار قبل الأوان، م�ستفيدًا من 

رياح التغيري اإقليميًا«.

الذي ميثل  الر�سايل« من احلزب احلاكم،  »اخلط  موقف  القول  ويحمل هذا 
»حركة التوحيد والإ�سالح«)4)(، التي دخلت يف �سراع اإعالمي مع ال�سيعة املغاربة بعد 
اإلى تاأييد موقف احلكومة املدافع عن �سنية  اأن �سارعت »حركة التوحيد والإ�سالح« 
املغرب ووحدته العقدية، م�سددة، على ل�سان نائب رئي�س احلركة عمر بن حماد، على 
اأن: »الوحدة املذهبية للمغرب �سيء ثابت ول يجوز التفريط فيها. ومن واجبات الدولة 
احلزم يف الدفاع عن الأمن الروحي وال�سيا�سي للمواطنني �سد الت�سّيع«. لكنها طالبت 
اأرقام  يف  م�سككة  وحجمه،  الت�سّيع  بحقيقة  النا�س  بتنوير  احلكومة  نف�سه  الوقت  يف 

متداولة حول عدد ال�سيعة املغاربة)))(.

)2)( ع�سام، احميدان: الت�سّيع باملغرب واملقاربات الر�سمية املمكنة، موقع اإ�سالم مغربي، 9 اأكتوبر )ت�سرين الأول( 2)20، على الرابط 
املخت�سر التايل: 

http://cutt.us/YRLFL

الرابط  )اأيلول( 2)20، على  �سبتمرب  والنتظار، موقع ه�سربي�س، )  باملغرب بني الحت�سار  الإ�سالمية  )))( ع�سام احميدان: احلركة 
التايل: 

http://www.hespress.com/writers/61639.html

املرجعية  تعتمد  معتدلة  اإ�سالحية  اإ�سالمية من خالل حركة  نه�سة  اإلى حتقيق  اأدبياته-  يهدف -ح�سب  باملغرب  اإ�سالمي  تنظيم   )(4(
الإ�سالمية، وتتبنى خيار ال�سورى والدميقراطية.

)))( موقع مغر�س، احلركة الإ�سالمية واملوقف من الت�سّيع7 نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2008، على الرابط التايل: 
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مل تطل النتقادات »حركة التوحيد والإ�سالح« يف ذات ممثلها ال�سيا�سي »حزب 
العدالة والتنمية«، واإمنا مت توجيه النقد كذلك اإلى اأبرز احلركات الإ�سالمية النا�سطة 
يف فرتة احلراك �سنة ))20 يف املغرب، وخ�سو�سًا »حركة العدل والإح�سان«)))(، اإذ 
يعرب ع�سام احميدان )اأبرز النا�سطني باخلط الر�سايل( يف املقال نف�سه الذي اأ�سرنا 
يف  والإح�سان«  العدل  »حركة  م�ساركة  من  الر�سايل«  »اخلط  موقف  عن  �سابقًا  اإليه 
العدالة  ال�سيا�سي حلزب  التعجل  »اأمام حالة  يقول:  اإذ  �سنة ))20  املغربي  احلراك 
والتنمية، ودخوله ال�ساحة احلكومية يف الوقت اخلطاأ وبالطريقة اخلطاأ اأي�سًا، جند 
قراأ  الأخري  والإح�سان، هذا  العدل  وهو جماعة  اآخر  اإ�سالميًا  يف مقابل ذلك مكونًا 
ال�سياق الإقليمي بطريقة خطاأ اأي�سًا، فخرج يف الوقت وبالكيفية اخلطاأ �سمن حركة 
)20 فرباير(، وحاول الرفع من �سقف ن�ساله ال�سيا�سي يف وقت كانت القوى ال�سيا�سية 
الربملانية«  »امللكية  �سعار  ترفع  فرباير(   20( حلركة  ال�سيا�سي  الغطاء  مثلت  التي 
فحدث نوع من التناق�س بني امل�سروع العقائدي للجماعة »اخلالفة على منهاج النبوة« 
الربملانية  امللكية  وهي  فرباير(   20( حركة  ترفعها  الذي  ال�سيا�سية  ال�سعارات  وبني 

وحماربة الف�ساد، وكل ذلك يف اإطار الدولة املدنية ل الدينية)7)(. 

بالوحدة  القائل  امللكي  اخلطاب  بخ�سو�س  الر�سايل«  »اخلط  عن  بالغ  �سدر 
للمغرب على تقليد ديني عام متكون من  الدينية  للهوية  للمغرب، واملر�سخ  املذهبية 
ت�سبث  يوؤكد  ال�سويف.  وال�سلوك  املالكي،  املذهب  الأ�سعرية،  العقيدة  ثالثة:  عنا�سر 
ال�سيعة املغاربة بوطنيتهم مع تاأكيدهم احلقوق العقائدية التي يخولها لهم الد�ستور 
امللكي  اخلطاب  تاأويل  حاولوا  وباملقابل   ،)20(( د�ستور  من   0( )الف�سل  املغربي 
)خطاب 0) يوليو/ متوز ))20(؛ والذي ت�سمن ما يلي: »فال ت�سمح لأحد من اخلارج 
اأو منهج، قادم  اأي مذهب  اأحد لتباع  اأن يعطيك الدرو�س يف دينك. ول تقبل دعوة 
من ال�سرق اأو من الغرب، اأو من ال�سمال اأو اجلنوب، على الرغم من احرتامي جلميع 
اأن ترف�س كل دوافع التفرقة. واأن  الديانات ال�سماوية واملذاهب التابعة لها. وعليك 

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

)))( اأكرب التنظيمات الإ�سالمية باملغرب، اأ�س�سها عبدال�سالم يا�سني �سنة )98).

)7)( ع�سام، احميدان: احلركة الإ�سالمية باملغرب بني الحت�سار والنتظار، مرجع �سابق.
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تظل كما كنت دائما، غيورا على وحدة مذهبك ومقد�ساتك، ثابتا على مبادئك ومعتزا 
بدينك، وبانتمائك لوطنك«)8)(، ل�ساحلهم قائلني باأن اخلطاب موجه نحو املت�سددين 

والوهابيني الذين ي�سكلون -ح�سب تعبريهم- خطورة على النمط الديني باملغرب.

يف  ورد  باملغرب،  وو�سعيتهم  املت�سّيعني  مع  الدولة  تعامل  منط  وبخ�سو�س 
حول   20(4 �سنة  الأدنى«  ال�سرق  ل�سيا�سات  وا�سنطن  »معهد  ن�سره  الذي  التقرير 
»احلريات الدينية يف العامل« ما يلي: »تتجه احلكومة املغربية اإلى التمييز بني ال�سيعة 
الذين اعتنقوا املذهب ال�سيعي بدافع ال�سعور بقناعة دينية، واأولئك ال�سيعة الذين -يف 
نظر احلكومة- يعتنقون هذا املذهب دعمًا لق�سايا ال�سيعة الدولية. وقد جتلى ذلك 
البارزين يف املغرب، ومن بينهم  ال�سيعة  للقادة  الن�سبية املمنوحة  يف حجم امل�ساحة 
اهتمامًا  يبدون  الذين  العاديني  للمغربيني  القريبة  بالرقابة  مقارنة  هاين،  اإدري�س 

باملذهب ال�سيعي«)9)(. 

اأما بخ�سو�س العالقات اخلارجية للحركة ال�سيعية املغربية، فيمكن اأن ن�سري 
يف هذا ال�سياق اإلى م�ستويني)20(:

اأواًل: اّتباع مرجع معني، وبحكم اأن املت�سّيعني باملغرب مل ي�سلوا بعد اإلى مرتبة 
املرجعية، فاإنهم ملزمون باّتباع اأحد املراجع ال�سيعية بامل�سرق.

باملغرب،  للمت�سّيعني  كبريًا  حتديًا  ي�سكل  اأ�سبح  الذي  املايل  الدعم  ثانيًا: 
وقد  املراقبة،  حتت  حتركاتهم  وو�سع  اجلمعيات  واإغالق  املحا�سرة  بعد  خ�سو�سًا 
�سجلت بع�س بوادر التن�سيق بني املت�سّيعني املغاربة بالداخل واخلارج، حتديدًا املت�سّيعني 

املقيمني يف كندا وبلجيكا، التي حتتوي على ن�سبة مهمة من املت�سّيعني املغاربة.

)8)( ن�س اخلطاب امللكي الذي األقاه يوم 0) يوليو )متوز( ))20.

)9)( في�س، �سكتيفيل، الطائفة ال�سيعية باملغرب اأ�سبحت اأكرث جراأة، معهد وا�سنطن ل�سيا�سات ال�سرق الأدنى، 4) يناير )كانون الثاين( 
4)20، على الرابط املخت�سر التايل:

http://cutt.us/uSQqD

)20( املركز املغربي للدرا�سات والأبحاث املعا�سرة: احلالة الدينية باملغرب، التقرير الثالث ))2/20)20. الطبعة الأولى يونيو )حزيران( 
))20، �س09).
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الظهور االإعالمي

الو�سائط  اإلى  الأمنية،  احلملة  ظل  يف  خ�سو�سًا  املغاربة،  املت�سّيعون  يلجاأ 
الإعالمية. عمومًا ل توجد برامج قارة وخا�سة باملت�سّيعني املغاربة، اإل اأنها تلعب دورًا 
تعاليم  �سرح  دورًا يف  اأي�سًا  تلعب  كما  ال�سيعي،  املذهب  اإلى  املغاربة  كبريًا يف جذب 
املذهب ال�سيعي من خالل برامج الأ�سئلة ال�سفهية واملذهبية. وخالل �سنة 2)20 تزايد 
ن�ساط هذه القنوات كحالة قناتني يف اإ�سبانيا تروجان للفكر الطائفي، حتمل الأولى 
الثانية  فيما حتمل  الإجنليزية،  باللغة  براجمها  تبث  قناة  بري�س« وهي  »تي يف  ا�سم 
مبا�سرًا من  وتتلقيان دعما  الإ�سبانية،  باللغة  براجمها  وتبث  تي يف«  »هي�سبان  ا�سم 
طرف حكومة اإيران، وتتولى مهمة ن�سر الفكر الطائفي. وقد قامت اإ�سبانيا واأمريكا 

الالتينية تطبيقا لعقوبات دولية على اإيران باإغالق هذه القنوات))2(.

القنوات  من  جمموعة  يف  املغاربة  من  جمموعة  ت�سّيع  ق�سية  تداول  مت  وقد 
الإيرانية، ون�ستعر�س يف هذا ال�سياق بع�س امل�ساهد التي تعرب عن هذا الأمر)22(:

امل�سهد االأول

اأبا بكر وعمر  اأن  واأ�سهد  اأبي بكر وعمر وعثمان وحف�سة،  اإلى اهلل من  »اأبراأ 
اأعلنت مغربية تدعى »اأم يا�سر«  وعثمان وعائ�سة وحف�سة يف النار«، بهذه العبارات 
يقدم  يا�سر احلبيب، وهو  ال�سيعي  ال�سيخ  ت�سّيعها مبا�سرة يف مكاملة هاتفية مع  عن 

برناجمًا يف قناة »فدك« ال�سيعية.

امل�سهد الثاين

لقناة  ت�سّيعه  عن  لفتة  بحما�سة  يتحدث  طنجة  مدينة  من  مغربي  مواطن 

))2( املركز املغربي للدرا�سات والأبحاث املعا�سرة، مرجع �سابق، �س)0).

)22( ح�سن، اأ�سرف، مغاربة يعلنون حتولهم للمذهب ال�سيعي يف قنوات ف�سائية، موقع ه�سربي�س27 فرباير )�سباط(  ))20، على الرابط 
التايل:

http://www.hespress.com/orbites/256440.html
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ف�سائية �سيعية، ويقول: اإنه »نادم جدًا ب�ساأن الأربعني �سنة من عمره التي �سيعها هباء 
نة«، قبل اأن ي�ستفي�س يف احلديث عن هّبة �سيعية هائلة باملغرب، خ�سو�سًا يف  يف ال�سُّ

طنجة وباقي مدن ال�سمال، بالنظر اإلى احلق الذي وجدوه يف املذهب الإمامي.

امل�سهد الثالث

اأفراد  جميع  اأن  وتوؤكد  �سيعية،  ف�سائية  قناة  يف  ت�سّيعها  تعلن  مغربية  �سابة 
غالبية  به  يتدين  الذي  املالكي  ال�سني  املذهب  وتركوا  املذهب،  هذا  دخلوا  اأ�سرتها 
تتوقع  ل  لكنها  الختيار،  بهذا  يعلمون  ل  »جريانهم  اأن  اإلى  م�سرية  املغربي،  ال�سعب 

منهم ردود فعل راف�سة« وفق تعبريها.

حتمل هذه امل�ساهد يف عمقها ر�سالتني: الأولى توؤكد اإقبال العديد من الفئات 
املغرب  يف  املت�سّيعني  عدد  اإ�سكالية  اأمام  ت�سعنا  والثانية  املغرب،  يف  الت�سّيع  على 
ويطم�س اأكرث رقم ال�سيعة باملغرب. اإن هذه امل�ساهد ب�سفة عامة ت�سجع املغاربة على 
الإقبال على الت�سّيع وت�سحيح التمثالت التي يحملونها على ال�سيعة، كما ت�سكل كذلك 

اأداة لتعبئة املت�سّيعني املغاربة.  

وقد ورد كذلك خطاب ليا�سر احلبيب يف قناة »فدك« ال�سيعية خ�س به �سيعة 
املغرب، وي�سيد بهم وبحر�سهم وتفانيهم يف خدمة اأجندته ال�سيعية، ومب�سرًا اإياهم 
بقرب قيام دولة �سيعية باملغرب. وقد طورت هذه القناة خطاباتها املتفرقة اإلى برامج 
اإحدى  وقد متت عنونة  باملغرب،  الت�سّيع  كاملة حول  تبث حلقات  فاأ�سبحت  مطولة، 

احللقات بـ»دهاء النظام املغربي يف حماربة الت�سّيع«.  

عمومًا، ت�سهم هذه القنوات ب�سكل كبري يف ت�سجيع املغاربة على النفتاح على 
تقرير �سادر عن  ورد يف  وقد  الت�سّيع.  لديهم من  ال�سيعة، وجتاوز اخلوف احلا�سل 
املركز الأمريكي »بيو لالأبحاث« �سنة 2)20 حول »العامل الإ�سالمي: الوحدة والتنوع«، 
اأن )0)%( من املغاربة ل يعتربون ال�سيعة م�سلمني))2(. على الرغم من اأننا نتحفظ 

))2( املركز املغربي للدرا�سات والأبحاث املعا�سرة، مرجع �سابق، �س09).
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على هذا الرقم و�سنحلله يف املحور الذي �سنخ�س�سه لدرا�سة احلالة.

اأما بخ�سو�س مواقع �سبكة الإنرتنت واملنتديات ومواقع التوا�سل الجتماعي، 
فت�سكل القناة الرئي�سة يف الدعوى ال�سيعية وا�ستقطاب املغاربة اإلى املذهب ال�سيعي، 
وتعد الو�سيلة الأكرث تعبريًا عن خمتلف احل�سا�سيات املت�سّيعة يف املغرب. فبالإ�سافة 
اإلى مواقع الدرد�سة ال�سوتية الذي ي�سم غرفة خا�سة مبت�سّيعي املغرب، والتي متتاز 
بقوة  ن�سطت  التي  الفي�سبوك  و�سفحات  الإلكرتونية  املواقع  جند  النقا�س،  بحدة 
�سفحات  على  معارك  املغاربة  املت�سّيعون  خا�س  فقد   ،20(( �سنة  حراك  بداية  يف 
تنظيم  تاأ�سي�س  يف  باحلق  وطالبوا  وع�سكرية،  �سيا�سية  �سخ�سيات  �سد  الفي�سبوك 
خا�س بهم، كما رددوا عرب منتدياتهم �سعارات حركة )20 فرباير(، مثاًل يف منتدى 
يحمل ا�سم »اأهل البيت« �سنوا هجومًا على »حزب الأ�سالة واملعا�سرة«)24( يف �سياق 

الرف�س ال�سعبي له اآنذاك))2(.

كما ن�سجل ن�ساط موقع »هيئة طنجة« املعروف بدفاعه عن طروحات ال�سيعي 
الكويتي يا�سر احلبيب، حيث اأ�سدر املوقع عديد البيانات، كالبيان الذي يطالبون فيه 
املغاربة يف بروك�سل« على خلفيات مقتل عبداهلل  ال�سيعة  املغربية »بحماية  احلكومة 
الدهدوه))2(، ون�سجل اأي�سًا ا�ستمرار ن�ساط موقع »اخلط الر�سايل« الذي يديره ع�سام 
احميدان)27(، اإذ ي�سكل هذا املوقع القناة الأ�سا�سية التي تعرب عن املواقف الر�سمية 

»للخط الر�سايل« جتاه الأحداث الوطنية والدولية.  

اأما بخ�سو�س املقالت يف ال�سحف الورقية والإلكرتونية، فنجد عديد الكتابات 
خ�سو�سًا يف مواقع اإعالمية كـ»ه�سربي�س« و»مغر�س« وموقع »اخلط الر�سايل« واأغلب 

هذه الكتابات تعود اإلى ال�سيعة املغاربة، يتقدمهم ع�سام احميدان واإدري�س هاين.

)24( حزب مغربي تاأ�س�س �سنة 2008، ي�سم يف قيادته اأحد املقربني من العاهل املغربي، وهو فوؤاد عايل الهمة، الرجل ال�سيا�سي الذي كان 
وزير داخلية قبل اأن ي�ستقيل ليرت�سح يف النتخابات الت�سريعية عام 2007 يف منطقة الرحامنة �سمال مراك�س، وقد لقي عدة انتقادات من 

اأحزاب �سيا�سية اأخرى ومواطنني.

))2( املركز املغربي للدرا�سات والأبحاث املعا�سرة، مرجع �سابق، �س)0).

))2( رجل دين �سيعي مغربي كان مقيمًا يف بلجيكا، ا�ستهر اإعالميًا بعد مقتله يف م�سجد الإمام الر�سا يف العا�سمة البلجيكية بروك�سل. 

)27( املركز املغربي للدرا�سات والأبحاث املعا�سرة، مرجع �سابق، �س)0).
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االأداء الفكري والثقايف

اقت�سر التحرك ال�سيعي يف هذا املجال على الأعمال التي يقوم بها بع�س رموز 
املت�سّيعني؛ من خالل املقالت واحلوارات التي تن�سر بني فرتة واأخرى، والتي ت�سعى اإلى 
التقعيد »للفكر ال�سيعي« باملغرب. وميكن تلخي�سها يف كتابات كل من اإدري�س هاين، 
اإذ اعترب املغرب بلدًا �سيعيًا من  اإلى املجال الفكري والثقايف،  حيث اجتهت كتاباته 
حيث ثقافته وهويته، لأن تاريخه يدل على ذلك، واأعطى مثاًل التعبريات الحتفالية 
مغربي«  ثقايف  �سو�سيو-  كمكون  »الت�سّيع  املعنونة  مقالته  يف  ورد  وقد  بـ»عا�سوراء«. 
�سيعي  النظر،  �سني يف  تقديري:  املغرب يف  »اإن  ه�سربي�س«الآتي:  »موقع  املن�سور يف 
ال�سورة،  يف  �سني  عنها،  التعبري  يف  �سيعي  املذهبية،  الرت�سيمة  يف  �سني  العمل،  يف 
�سيعي يف اجلوهر، �سني يف املذهب، �سيعي يف الثقافة، �سني يف اجلغرافيا، �سيعي يف 
الالوعي،  �سيعي يف  الوعي،  �سني يف  المتثال،  �سيعي يف  الأحكام،  �سني يف  التاريخ، 
املغاربة  ال�سني يف عموم  لالإ�سالم  ي�سلم  ما مل  املتخّيل. هناك  �سيعي  املدعى،  �سني 
من تلك الطقو�س وال�سلوكات الثقافية التي ل تتطلب من الباحث املو�سوعي كثريًا من 
اللتفات. فدائمًا هناك �سيء ما ظل يتعاي�س اإلى جانب الإ�سالم ال�سني، متحاياًل �سد 
�سطوته الأرثوذك�سية. اأي ما دام هناك الكثري مما �سلم به الإ�سالم ال�سني اأو �سكت 
اأو امتنع عن التفكري فيه واإن مل يقبله، فعلينا اأن نتحدث عن الهوية اخلال�سة  عنه 
الثقافات  �سمة  واإن كانت حقًا  الوا�سحة،  املغربية  الهوية  تلك هي ميزة  الطهرانية. 
كافة، وذاك قدرها الجتماعي. اإذ حتى ملا يريد اأن يدافع عن �سنيته ويحارب ال�سيعة، 
ال�سيعة  على  يزايد  ال�سيعي  ال�سني-  احلجاج  مواقع  يف  فرتاه  �سيعيته،  اإلى  ي�ستند 

ب�سيعيته، باخت�سار: اإنه �سيعي رغما عنه!«)28(.

مع  واملواجهة  الفقهي  ابتعاده عن اخلطاب  اإدري�س هاين  كتابات  ما مييز  اإن 
ال�سعبية  الثقافة  املمار�سات  وحتليل  الجتماعية،  العلوم  خطاب  اإلى  الدين،  رجال 
والتدين ال�سعبي، اإنه بتعبري اآخر ي�ستغل هذه العلوم، خ�سو�سًا الأنرثوبولوجيا والتاريخ، 

)28( اإدري�س، هاين، الت�سّيع كمكون �سو�سيو- ثقايف مغربي، موقع ه�سربي�س، 2 �سبتمرب )اأيلول( 2009، على الرابط التايل: 
http://www.hespress.com/writers/15002.html?print
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للربهنة على اأقواله وادعاءاته، وذلك بعد تاأكيده »احلياد املو�سوعي والقيمي«.

ويف كتاب اآخر �سدر له بعنوان »لقد �سيَّعني احل�سني« يحاول فيه عر�س �سريته 
الذاتية، خ�سو�سًا انتقاله من ال�سنة اإلى ال�سيعة، كما يعر�س فيه اأهم اأفكاره التحليلية 
للتاريخ الإ�سالمي، وحتديدًا تاريخ ق�سية اخلالفة. وقد خ�س�س بداية الكتاب لعر�س 
مرحلة النتقال والتحول، ور�سد اأهم املوانع التي كان ينظر اإليها كعائق يحول دون 
ت�سّيعه، وقد خ�س�س الف�سل الأخري من الكتاب لعقائد الإمامية، ومفهومها و�سرورتها 

و�سفات الإمام واأف�سليته وع�سمته.

الموقف من سورية

هاين،  اإدري�س  كتابات  على  كبري  ب�سكل  العربي  الربيع  رياح  اأثرت  وقد  هذا، 
انحاز  والتي  �سوريا،  يف  يقع  ما  مناق�سة  اإلى  اأخريًا  اجتهت  كتاباته  اأن  لوحظ  حيث 
التي يقوم بها نظام ب�سار الأ�سد،  ال�سوري، مربًرا الأعمال  فيها ب�سكل كبري للنظام 
حيث كتب عديد املقالت يف هذا ال�سدد كمقال »ت�سليح املعار�سة ال�سورية: الإفال�س 
الكبري«، الذي ن�سره موقع »�سحيفة ت�سرين« احلكومية، اعترب فيه اأن ت�سليح املعار�سة 
ال�سورية )اجلي�س احلر( �سرب من احلمق ال�سيا�سي. ومقال اآخر بعنوان »لقد فجروا 
املجل�س القومي ال�سوري... وبعد« اعترب فيه اأن تدمري املجل�س القومي عمل انتقامي 
باإ�سقاط  احلدث  وربط  اإقليمية،  دول  عليها  تواطاأت  انتقامية  نزعة  وراءه  اختباأت 

النظام ال�سوري لطائرة تركية)29(.

على  مقالته  يف  ركز  فقد  الر�سايل«  »اخلط  موؤ�س�س  احميدان  ع�سام  اأما 
اجلانب القانوين، نظرًا لتخ�س�سه القانوين وامتهانه املحاماة، كما اأن اأغلب مقالته 
اتخذت طابع الدعوة اإلى الوحدة الإ�سالمية والتقريب بني املذاهب واحلرية الفكرية 

والعقائدية.

اأما بخ�سو�س حملة الأمن الفكري الذي ينتهجه املغرب جتاه الت�سّيع الفكري 

)29( احلالة الدينية باملغرب، التقرير الثالث، مرجع �سابق، �س)0).
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الـ)8)( من  الن�سخة  الكتب يف  ال�سيعي خ�سو�سًا، فقد مت م�سادرة عديد  والكتاب 
املعر�س الدويل للكتاب مبدينة الدار البي�ساء باملغرب، والتي مت اعتبارها من طرف 

اإدارة املعر�س كتبًا طائفية تروج للت�سّيع وتكفر امل�سلمني غري ال�سيعة)0)(.  

التشّيع الشعبي )دراسة الحالة(

للتدين اأبعاد �ستى، ول يهمنا هنا احلديث عن التدين باملعنى الفقهي والكالمي 
واإمنا  التكاليف،  من  جملة  بو�سفها  الوعي،  تخاطب  ومفاهيم  بقوانني  يتقيد  الذي 
وتتعدى  الالوعي،  تخاطب  رمزية  طقو�سية  نظر  وجهة  من  الدين  عن  هنا  نتحدث 
جماله  فذاك  اجتماعية.  كممار�سة  الدين  اأي  والتكليف،  الفقه  جمال  تعبرياتها  يف 
يهمنا  ما  الدينية.  والأنرثوبولوجيا  الدينية  ال�سو�سيولوجيا  وهذا جماله  الكالم  علم 
وا�سع  وهو جمال  للطق�س،  الرمزية  التعبريات  تاأويل هذه  التو�سع يف  لي�س  هنا  نحن 
املغرب  يف  الدينية  والأنرثوبولوجيا  ال�سو�سيولوجيا  رواد  من  لفيف  به  نه�س  ومهم 
 Ernest( اإرن�ست كيلرن( واملغربية من  والفرن�سية  الأجنلو�سك�سونية  ب�ستى �سنوفها 
 ،)Edmond Doutté( ودوتي ،)Dale. F. Eickelman( واإيكلمان ،)Gellner
حتى عبداهلل حمودي)))(. ولكن همنا اأن نحفر يف الذات املغربية املتدينة وبالأخ�س 
تلك التي تدعي اأنها �سيعية التدين. اإن املق�سود هنا هو مظاهر تدين �سو�سيولوجي 
�سنن  عليها  وقرائن خفية ل جتري  دللت  ثقافية، حتمل  �سو�سيو-  بخربات  ملتب�س 

التاريخ.

اإذ من جهة  اأمر �سعب جدًا بحثيًا،  باملغرب  ال�سعبي  التدين  الوقوف عند  اإن 
اأخرى  جهة  ومن  املو�سوع،  هذا  يف  املتخ�س�سة  والأبحاث  الدرا�سات  غياب  نواجه 
عامل  �سماه  ما  توظيف  علينا  وكان  للمو�سوع.  امليدانية  املقاربة  ب�سعوبة  ن�سطدم 
الجتماع الأمريكي رايت ميلز )Wright Mills( باملخيلة اأو اخليال ال�سو�سيولوجي. 
لذلك ارتاأينا ال�ستعانة بتقنية درا�سة احلالة، ما دام من ال�سعب القيام بالدرا�سة 

)0)( نف�سه، �س )0).

)))( اإدري�س، هاين، الت�سّيع كمكون �سو�سيو- ثقايف مغربي، مرجع �سابق. 
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حالة  درا�سة  خالل  من  اإّل  فهمه  ميكن  ل  املو�سوع  دام  وما  املو�سوع،  لهذا  ال�ساملة 
منفردة وحمددة، نبتت يف تربة اجتماعية معينة، ويف ظروف خا�سة. اإذ اإن العتماد 
على طريقة درا�سة احلالة يف علم الجتماع ل يعود �سببه اإلى تفادي درا�سة املجتمع 
اأو ال�سذوذ الذي يثبت  ككل، واإمنا لفهم ظاهرة ما قد ت�سكل ال�سذوذ عن القاعدة، 

�سحة القاعدة.

يف مفهوم التدين ال�سيعي

ال�سيغ  تعددت  واإن  املجتمعات،  كل  عرفتها  اجتماعية  ظاهرة  الدين  اإن 
دوركامي  اإميل  يقول  كما  فالدين  للعامل،  و»ت�سوره اخلا�س«  دينه  فلكل  واملرجعيات، 
)Émile Durkheim( هو ن�سق من »املعتقدات املقد�سة التي تربط الأفراد معًا، 
وحتدد اأ�سكال انتمائهم الجتماعي اإلى جماعات اجتماعية«، فالدين بالن�سبة اإليه هو 

»احلياة التي يتم التعاطي معها بجدية«)2)(.

من  »نوع  هو  الدين  اأن   )Max Weber( فيرب  ماك�س  يرى  اأخرى  جهة  من 
وتوحيد اجلماعة«)))(.  احلياة  لتنظيم  ن�سق  اإنه  الطائفي،  اأو  العمل اجلمعي  اأ�سكال 
فالدين –براأيه- هو الذي ميّكن من اإعطاء �سورة وا�سحة للعامل، لكي ي�سري مفهوما 
لالإن�سان، ومن هنا كان اإحلاحه على �سرورة النتباه اإلى »النظرة اإلى الكون« من اأجل 

فهم الدين والتدين يف جمتمع من املجتمعات.

اأما التدين فيعني بطريقة اإجرائية الكيفية التي يعي�س بها النا�س معتقداتهم 
الدينية يف حياتهم اليومية)4)(، اأي الكيفية التي يدبر بها النا�س معتقدهم الديني، 
والت�سورات  املعتقدات  جمموع  على  حتيل  التي  واملمار�سات،  التمثالت  خالل  من 
والإدراكات واملواقف جتاه الطبيعة واملجتمع، التي تنتظم يف ت�سكيلها لدللت منطقية 

)2)( عبدالرحيم، العطري، بركة الأولياء، بحث يف املقد�س ال�سرائحي، من�سورات املدار�س، الدارالبي�ساء، املغرب، 4)20، �س94).

)((( Max, Weber: sociologie des religions. traduit par julian pierre, paris, Gallimard, 1966, p22.

)4)( عبدالغني، منديب، الدين واملجتمع: درا�سة �سو�سيولوجية للتدين باملغرب، دار الن�سر اأفريقيا ال�سرق، الدارالبي�ساء، املغرب، )200، 
�س7.
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ي�سميها ماك�س فيرب »النظرة اإلى الكون«)))(.

اإن التدين ال�سيعي –اإذًا- هو منط من التدين، ومنط من املمار�سات واملعتقدات 
يف احلياة اليومية، التي توؤكد اتباعها وخ�سوعها واإميانها باملذهب ال�سيعي. لكن ما 
مييز هذا النمط من التدين هو تبنيه مواقف وت�سورات جتاه الطبيعة واملجتمع ب�سفة 
التدين  »حدود  داخل  كان  �سواء  التدين  من  اآخر  منط  جتاه  خا�سة  وب�سفة  عامة، 
الإ�سالمي« اأو خارجه، وبالتايل فح�سور هذا النمط من التدين يحمل من ورائه موقفًا 

جتاه التدين الآخر وخا�سة التدين ال�سني.  

يف  �سائع  هو  كما  فيه،  والتعمق  الديني  اللتزام  معنى  يتخذ  ل  التدين  اإن 
املعتقد  تدبري  طرائق  على  يدل  جديد،  ملفهوم  بناء  اإنه  امل�سرتك،  احل�س  اأ�سا�سيات 
و�سوغ النظرة اإلى الكون، مع ما ي�ستتبع ذلك من الطقو�س وممار�سات واعتقادات، 
توؤثر يف انتاج العالقات والفعاليات، وبناء ممكنات الفعل والتفاعل الجتماعي. فاإذا 
كان الدين يهم اجلوهر والت�سور العام، فاإن التدين يخ�س ال�سكل واإمكان التدبري، 
وخ�سو�سًا اأن التدين ل يكون »�سافيًا« و»نقيًا« يف غالب الأحيان، بل يجر وراءه تاريخًا 
من النتماءات املتعددة، ذلك اأن الطقو�س واملمار�سات التي تربر »التدين«، ل تنتج 
تام عن تاريخية املجال الذي تتم فيه، ول عن �سريورته  اإنتاجها يف انف�سال  ويعاد 

وجغرافيته اأي�سًا.)))(

احلالة املبحوثة

تنتمي احلالة املدرو�سة يف هذا البحث اإلى جنوب املغرب، وبالتحديد منطقة 
ل  ذكر  وهو  املغرب(،  بجنوب  �سو�س  منطقة  برتاب  الواقعة  باها  اآيت  )ا�ستوكة 
يتجاوز عمره ثالثًا واأربعني �سنة، حالته العائلية اأعزب، يقيم مع اأ�سرته، ومهنته ما 
ي�سميه »الطب البديل اأو التقليدي« )ويدعي اأنه ي�سفي كل الأمرا�س خ�سو�سًا مر�س 

)))( املرجع ال�سابق، �س8.

)))( عبدالرحيم العطري، مرجع �سابق، �س)9).



رشيد البوشواري       حسن أشرواو

91 المسبــار

ال�سرطان(. وقد تلقى درا�سته يف املدر�سة العتيقة)7)( ب�سو�س)8)( ، وبها در�س القراآن 
اإنه بحث كثريًا  يقول  القراآن واحلديث.  وعلوم  الفقه  ودر�س كذلك  باأكمله.  وحفظه 
يف التاريخ الإ�سالمي، وبالأخ�س يف تاريخ اخلالفة. وقد اعتنق املذهب ال�سيعي منذ 
اأزيد من �ست �سنوات )اأي قبل �سنة 2009(، مل يكن ي�سرح باأنه �سيعي اإل يف الآونة 
»الأ�سراف«  تهم  �سبكة عالقاته حمدودة،  املقربني جدًا فقط«.  »لأ�سدقائه  الأخرية 
الأ�سخا�س  وبع�س  القراآن،  وطلبة  امل�ساجد  واأئمة  ال�سريف(  النبوي  الن�سب  )ذوو 
الذين ميار�سون مهنة التداوي بالأع�ساب وما ي�سمى بـ»الطب التقليدي«، كما له بع�س 
يف  يقطنون  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكة  خالل  من  عليهم  تعرف  ال�سيعة  الأ�سدقاء 
اأو قوية، اإمنا جمرد تعارف  مدينة طنجة ب�سمال املغرب، عالقتهم لي�ست �سخ�سية 
وتبادل املعرفة حول كل ما يتعلق بال�سيعة، هذا على امل�ستوى الوطني. اأما دوليًا، في�سري 
اإلى اأنه يتوا�سل مع اأ�سدقاء كرث على �سبكة التوا�سل الجتماعي )الفي�سبوك(، من 
اإيران والعراق واجلزائر، اإذ من خالل توا�سله معهم يوؤكد اأنه »يتعرف يومًا بعد يوم 
على املذهب ال�سيعي«، �ساألناه عن عدد اأ�سدقائه ال�سيعة يف املنطقة فرف�س الإجابة، 
اأي  بذكر  يجازف  فلن  اأ�سدقائه،  نحو  لأمانته  نظرا  لكن  ي�سر على وجودهم،  لكنه 
اأحد منهم. اأما بخ�سو�س عالقته باأعالم »اخلط الر�سايل« فاإنه يقول: »مل ت�سمح يل 

الفر�سة للتعرف عليهم و�ساأتعرف عليهم م�ستقبال اإن �ساء اهلل«. 

وبخ�سو�س اأ�سباب ت�سّيعه؛ اأ�سرنا �سابقًا اإلى اأنه كان يبحث يف التاريخ الإ�سالمي 
وتاريخ اخلالفة واملذاهب الإ�سالمية. وقد جاء على ل�سانه: »جمعت معطيات مهمة 
واقتنعت بهذا املذهب«. من اأهم الق�سايا التي كان لها احل�سم يف ت�سّيعه: ق�سية الولء 
وحب اأهل البيت، اخلالفة لعلي، وق�سية اخللفاء الثني ع�سر، وق�سية زواج املتعة، وقد 

)7)( ت�سكل املدار�س العتيقة اأهم املوؤ�س�سات الدينية يف  منطقة »�سو�س«، وتعد هذه املدار�س موؤ�س�سة دينية تعليمية ت�سهر على تلقني وحتفيظ 
القراآن والعلوم الفقهية ال�سنية للطلبة، وكانت اأبرز الفاعلني يف التدين الر�سمي واليومي لل�سكان، وما مييزها هو تبنيها املذهب املالكي.

)8)( تتميز منطقة �سو�س بخ�سو�سية ثقافية وتاريخية ودينية مميزة عن باقي جهات ومناطق املغرب، اإذ �سكلت هذه املنطقة عرب التاريخ 
اأقلية زناتية و�سنهاجية، وقد  جمال توافد عديد من الثقافات والديانات. واملوؤكد تاريخيًا اأن غالبية �سكان �سو�س من امل�سامدة، وفيهم 
اختلط هوؤلء مع كثري من العنا�سر النازحة وباخل�سو�س الأفارقة والعرب واليهود والأندل�سيون، وقد اندجمت كل هذه العنا�سر �سمن 
القبائل امل�ستقرة يف �سو�س يف نهاية القرن التا�سع ع�سر. كما اأن ما مييز هذه املنطقة عن باقي مناطق املغرب هو هيمنة التدين الإ�سالمي 

ال�سني والت�سوف، كما ت�سكل جماًل لنت�سار الزوايا واملدار�س العتيقة. 
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كان احل�سم يف هذه الق�سايا من خالل ما ي�سميه بـ»ال�ستب�سار«، وقد ذكر يف هذا 
ال�سياق �سل�سلة من الوثائق من�سورة على �سفحات ومنتديات ال�سيعة، وخا�سة »�سل�سلة 
وثائق من كتبكم نحاججكم« مبنتدى »اأهل البيت« و»�سل�سلة وثائق عزرائيل العمرية 
اأن�سار الكراد«. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن اأبرز العوامل التي اأ�سهمت يف ت�سّيعه، هو تتبعه 
ل�سفحات التوا�سل الجتماعي وبع�س القنوات الف�سائية )فدك، اأهل البيت... اإلخ(.

ويف حديثه عن تاريخ ال�سيعة باملغرب، يقول: »وكان اإدري�س الأول هو من اأ�س�س 
للتيار ال�سيعي يف املغرب. وذكر هذا الأمر يف عديد من الكتب، اأهمها كتاب ال�ستق�ساء 
يف اأخبار املغرب الأق�سى. منذ تلك الفرتة بداأ املد ال�سيعي يتطور �سيئًا ف�سيئًا«، اأما يف 
و�سفه للحالة ال�سيعية باملغرب يف الفرتة الراهنة، فقد جاء على ل�سانه كالآتي: »لي�ست 
هناك درا�سة علمية دقيقة اأو تقريبية، جمرد تخمينات ال�سحافة التي لي�س لها اأي 
اأ�سا�س من الواقع، فاإذا حدث واأن قامت املندوبية ال�سامية للتخطيط اأو موؤ�س�سة ما 
بهذا الإح�ساء، فلم ولن يكون اإح�ساء ي�سم معطيات حقيقية. ملاذا؟ لأن هناك عديد 
الأ�سخا�س الذين تقلدوا املذهب ال�سيعي لكنهم يخفون هذا الأمر عن العامة ب�سبب 
مكانتهم يف املجتمع اأو اخلوف من اأن يكونوا حمط نقد كبري لذع من طرف املجتمع«، 
ويربز لنا هذا القول طبيعة التمثالت ال�سائدة يف املجتمع املدرو�س حول املت�سّيع، كما 
يو�سح انت�سار اخلوف من اجلهر بطبيعة التدين لدى املت�سّيع املغربي. كما حتدث عن 
احلالة ال�سيعية باملنطقة التي ينتمي اإليها )منطقة �سو�س( فقال: »اأما وجود ال�سيعة 
ب�سو�س، فلي�س عددهم بكثري، لكن ما ميكن اأن اأقوله: اإن �سو�س هي املنطقة امل�سهورة 
بالزوايا والت�سوف يف املغرب، والتيار ال�سيعي من اأهم موؤيدي تقدي�س الأولياء والتربك 
)...( واأ�سيف لك اأن الزوايا مل تنت�سر يف املغرب اإل بف�سل اهلل )عز وجل( وال�سيعة 
واإدري�س الأول وهو �سيعي الأ�سل«. اإن ما يت�سح لنا يف هذا التعبري هو طبيعة املزج بني 
التدين ال�سعبي واملعتقد ال�سيعي لدى احلالة املدرو�سة، اإذ مبحاولته هذه حاول حتقيق 
تربير ذاتي لت�سّيعه، بعد اأن كانت املعطيات التاريخية قد فتحت له املجال لذلك. ويف 
و�سفه لكيفية انت�سار الت�سّيع يف �سفوف املغاربة، فقد حتدث عن دور و�سائل الإعالم 
ال�سيعية  التقليدية والإلكرتونية، ويقول يف هذا ال�سدد: »الأ�سلوب الأ�سا�سي للدعوة 
وحتقيق الولء لأهل البيت والرباء لأعدائهم، هو ال�ستب�سار ويتم بو�سائل الإعالم 
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ال�سادق، وهذا الأخري يعتمد على املراجع  والأدلة واملقارنة، اأي املقارنة بني ما جاء 
قوية،  برباهني  واإثباته  احلق  اإلى  للو�سول  ال�سيعة  كتب  يف  جاء  وما  ال�سنة  كتب  يف 
وهناك جمموعة من القنوات التي تقوم بالدعوة بهذا ال�سكل، لكن يف بع�س الأحيان 
يتم اإيقافها من طرف جهات قوية كقناة فدك واأهل البيت )...( وبغ�س النظر عن 
و�سائل اأخرى، وهي مهمة جدًا كو�سائل التوا�سل الجتماعي كالفي�سبوك اأو الوات�س اأب 

)...( فهناك عديد من ال�سفحات الفي�سبوكية التي تقوم بال�ستب�سار«. 

اأما بخ�سو�س حديثه عن املمار�سات الطقو�سية التي يعتقد بها، فيحدثنا قائاًل: 
»بالن�سبة للطقو�س واملمار�سات؛ هناك جمموعة من الطقو�س التي ميار�سها ال�سيعة 
العلماء،  الطقو�س من طرف  كبرية حول هذه  اختالفات  وهناك  العربي،  العامل  يف 
�سواء من اأهل ال�سنة وال�سيعة، هل جتوز اأم ل اأ�سا�س لها من الدين الإ�سالمي؟ اأما يف 
املغرب، فال�سيعة يقومون بتقدي�س الأولياء والتربك بهم كما اأن هناك طق�سًا �سيعيًا 
الطق�س  بهذا  القيام  املا�سية مت  ال�سنة  ففي  التطبري،  بطق�س  ي�سمى  ما  وهو  خا�سًا 
ب�سكل علني يف �سوارع مدينة طنجة، واحلقيقة اأن التطبري ل اأ�سا�س له من الإ�سالم، 

ْهُلَكِة(«. ح�سب جميع العلماء، ولقوله عز وجل: )َوَل ُتْلُقوا ِباأَْيِديُكْم اإَِلى الَتّ

اإذ  ت�سّيعه؛  اأبرز مربرات  الإ�سالمي  التاريخ  واعتقاداته حول  موقفه  كان  كما 
املانع  الفتنة هو عمر بن اخلطاب، لأنه هو  يقول بخ�سو�س ق�سية اخلالفة: »�سبب 
لو�سية اخلالفة يف رزية يوم اخلمي�س يف حديث القرطا�س. وال�سيعة كلهم يبغ�سون 
بع�س  اأن  من  بالرغم  وحف�سة،  وعائ�سة  يزيد  وابنه  ومعاوية  وعثمان  وعمر  بكر  اأبا 
العنا�سر يخفون هذا البغ�س. واأف�سل ال�سحابة واأحقهم هو علي، وكل من خالف عليًا 

�ساأخالفه. اأما خديجة فنحبها ول نتبعها«.

اأما موقفه ومتثالته جتاه باقي التيارات واملذاهب الإ�سالمية، فيقول: »اخلوارج 
اأما  ال�سالم(،  )عليه  عليًا  �سيدنا  قتلوا  من  وهم  بال�سعودية،  الريا�س  يف  يوجدون 
املعتزلة فهم معتزلون عن ال�سيعة وال�سنة. اأما ال�سلفيون فقد تابعوا اخللفاء الأربعة: 
اأبا بكر وعمر وعثمان وعليًا. ولي�ست هناك عالقة بيننا وبينهم، فنحن ك�سيعة نختلف 

رشيد البوشواري       حسن أشرواو



التشّيع بالمغرب: األداء التنظيمي واإلعالمي... دراسة حالة   

المسبــار94

ال�سنة،  فاأ�سله من  الوهابي  التيار  اأما  الإ�سالمي.  التاريخ  معهم كثريًا خ�سو�سًا يف 
واأهل ال�سنة مل يح�سروا لطقو�س دفن الر�سول، بل اهتموا و�سغلوا باخلالفة وال�سلطة، 
فكيف نتبع هوؤلء الذين ف�سلوا اأ�سغال الدنيا ومتاعها من الر�سول )�سلى اهلل عليه 

و�سلم(«. 

استنتاجات 

بالأداء  متعلق  �سنف  �سنفني:  اإلى  البحث  هذا  ا�ستنتاجات  ت�سنيف  ميكن 
التنظيمي لل�سيعة باملغرب، و�سنف اآخر يخ�س احلالة املبحوثة.

ا�ستنتاجات حول االأداء التنظيمي لل�سيعة باملغرب

ول ( أ الظهور،  اأمناط  يف  التعددية  على  باملغرب  لل�سيعة  التنظيمي  الأداء  ينبني 
اإلى احلقل الثقايف  ال�سيا�سي والإعالمي مبفرده، بل ميتد  يقت�سر على اجلانب 

والجتماعي.

باملغرب، ( ب ال�سيعي  التنظيمي  الأداء  يعتمدها  اآلية  اأبرز  هو  الإعالمي  الظهور  اإن 
ق�سد ت�سويق  مواقفه وتربير عقائده وطقو�سه ومواجهة اأعدائه.

التنظيمي ( ج الأداء  وبها  فيها  ي�ستغل  التي  املجالت  اأهم  ال�سيا�سي  احلقل  يبقى 
ال�سيعي باملغرب، حيث ي�سكل اأبرز ورقة يتم املراهنة عليها.

اإن الأداء التنظيمي ال�سيعي باملغرب ي�سري نحو تطوير وتو�سيع اآلياته وطرق عمله ( د
وقنواته.

ا�ستنتاجات حول احلالة املبحوثة

التاريخ ( أ يف  اإ�سكاليات  �سكلت  ق�سايا  يف  ببحثه  املبحوث  ت�سّيع  اأ�سباب  ارتبطت 
الإ�سالمي، خا�سة يف ق�سية الولء وحب اأهل البيت، اخلالفة لعلي، ق�سية اخللفاء 

الإثني ع�سر، ق�سية زواج املتعة.
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اأ�سهمت و�سائل الت�سال والإعالم خا�سة الإلكرتونية ب�سكل كبري يف ت�سّيع احلالة ( ب
املدرو�سة.

اإخفاء ( ج يحاول  طاملا  اإذ  الجتماعية،  الفوبيا  من  حالة  املدرو�س  املت�سّيع  يعي�س 
ت�سّيعه خوفًا من ردود الفعل ال�سادرة عن املجتمع، وهذا ما يربز طبيعة التمثالت 

ال�سائدة لدى العامة حول الت�سّيع.

مييل املبحوث اإلى تكوين �سبكة من العالقات الجتماعية )واقعية وافرتا�سية(، ( د
ق�سد ت�سدير منطه من التدين ومواجهة الفوبيا الجتماعية التي يعي�سها.

اإن طبيعة التدين ال�سعبي ال�سائدة يف املجال املبحوث )منطقة �سو�س التي تتميز ( ه
بانت�سار الت�سوف، والزوايا واملذهب املالكي( ل متنع ظهور الت�سّيع، بل �سكلت يف 

احلالة املدرو�سة حافزًا يف النتقال من ال�سنة اإلى ال�سيعة.

ي�سكل الو�سع الجتماعي اله�س الذي يعي�سه املتدين املبحوث، تربة خ�سبة للتحول ( و
املذهبي.

الأمن ( ز وتوفري  جذب  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  باملغرب  ال�سيعي  التنظيمي  لالأداء  اإن 
العقائدي والجتماعي للحالة املبحوثة.    

رشيد البوشواري       حسن أشرواو


