درا�سة من كتاب

الشيعة في المغرب
وسائل االستقطاب
ومسارات النخب
محمد اكضيض

كثيرة هي الأ�سباب التي تقف حجر عرثة �أمام الباحثني
عن �أ�صول وخ�صو�صيات املذهب ال�شيعي ،خ�صو�ص ًا يف الدول التي تتبنى
الت�سنن كمذهب ر�سمي ،مما يجعل معظم الكتابات حول هذا املو�ضوع
�سطحية وال تتجاوز ما يردده الإعالم املناوئ عادة� ،أو ما ورد يف بع�ض
امل�صادر التاريخية والفقهية القدمية مما كانت �أي�ض ًا حتكمه ر�ؤى
�سيا�سية ومذهبية معينة.

( ) �أ�ستاذ وباحث يف الفل�سفة ،وهو رئي�س اجلمعية املغربية للفاعلني يف التنمية االجتماعية.
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ويف ظل التعتيم الذي يعاين منه هذا املذهب منذ قرون ،مع غياب �أو ندرة
الكتاب ال�شيعي يف ال�ساحة الثقافية العمومية ،والتكتم الذي ما زال ميار�سه �أتباع
هذا املذهب مما ي�سمى عندهم بالتقية التي يرفعها بع�ضهم �إلى مرتبة العقائد ،يف
حني يتبناها �آخرون كخيار مرحلي فر�ضته ظروف �سيا�سية معينة ،خ�صو�ص ًا يف ظل
الدولتني الأموية والعبا�سية ،فهذا ي�ستدعي من الباحثني اليوم بذل املزيد من اجلهود
من �أجل ك�شف االلتبا�س حول الكثري من املواقف والأحكام التي قد ُتبنى �أحيان ًا على
مغالطات واتهامات ال �أ�سا�س لها يف الواقع (مثال ما يردده الكثري من العامة ب�أن
ال�شيعة يقولون ب�أن جربيل قد �أخط�أ �أو خان الأمانة ،وعو�ض �أن يبلغ الوحي لعلي اختار
حممد (�ص) لكرب �سنه!).
ي�سره تطور و�سائل الإعالم ،ال�سمعي والب�صري،
و�أمام االنفتاح الكبري الذي ّ
وخ�صو�ص ًا مع الثورة التي عرفتها و�سائل التوا�صل االجتماعي ،فقد بات من ال�ضروري
تغيري زوايا الر�ؤى من �أجل فهم وا�ستيعاب اختالفاتنا مع الآخر ،الذي ينتمي �إلى
دائرة الإ�سالم ،يف �ضوء تزايد االحتقان الطائفي الذي بات يهدد �أمنوذج التعاي�ش
ال�سلمي يف عدد من الدول الإ�سالمية بني �أبناء الوطن الواحد (العراق� ،سوريا،
اليمن ،البحرين.)...
ويبقى الت�صور العقائدي الذي يتبناه �أتباع هذا التيار ،من �أول املباحث التي
يجب الوقوف عندها حل�سم هذا اخلالف الإ�شكايل ،وذلك مما يرتتب عليه من �أحكام
ومواقف قد تتطرف �إلى حد تكفري املخالفني ،يليه يف ذلك امل�صادر التي يعتمدها
رموز و�أتباع هذا اخلط يف االجتهاد والدفاع عن املذهب ،وكذا و�سائل اال�ستقطاب
التي ينتهجها الدعاة والأتباع لإقناع املخالفني ،خ�صو�ص ًا من �أهل ال�سنة ،مع �إطاللة
على �أهم امل�سارات التي عرفتها ظاهرة الت�ش ّيع ،و�أهم الأ�سماء التي تبنت هذا اخلط
باملغرب ،مع اخلتم بتقدمي منوذج من �إحياء الطقو�س اخلا�صة باملذهب ،وذلك من
خالل جتربة �شخ�صية رفقة بع�ض املوالني (املت�ش ّيعني املغاربة).
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أهم مرتكزات العقيدة

�أ -الإمامة
يحتل مفهوم الإمامة مكانة مركزية يف الت�صور ال�شيعي� ،إذ يعد من �أ�صول
عقائد املذهب التالية للنبوة ،بحيث مل تكتمل ر�سالة النبي حممد �إال بتولية الإمام
علي بن �أبي طالب على امل�سلمني يف بيعة الغدير((( ،حيث يعد هذا احلديث من �أبرز
الأدلة التي يتم�سك بها ال�شيعة يف م�س�ألة خالفة الر�سول والذي مل ينكره كبار علماء
ال�سنة مبن فيهم م�شايخ ال�سلفية كابن تيمية ،وقد �أخرجه الإمام احلاكم يف م�ستدركه
على �شرط ال�شيخني� ،إال �أن االختالف بني الطرفني وقع يف ت�أويل الواقعة.
ب -والية �آل البيت
عندما يتكلم ال�شيعة عن �أهل البيت فهم يق�صدون ا�صطالح ًا اخلم�سة من
�أ�صحاب الك�ساء الذين وردوا يف حديث م�سلم((( ،وهم النبي حممد وعلي وفاطمة
واحل�سن واحل�سني ،يف الوقت الذي يعار�ض به بع�ض �أهل ال�سنة هذا التعريف من
اجلانب اللغوي ،من حيث �إن تعريف �أهل بيت الرجل ي�شمل �أي�ض ًا ن�ساءه ،ولكون �آية
التطهري التي يحتج بها ال�شيعة على ع�صمة �أهل البيت جاءت بعد �آية تتحدث عن
ت َك�أَ َح ٍد ِمنَ ال ِّن َ�سا ِء ِ�إ ِن ا َّت َق ْي نُ َّ
ن�ساء الر�سول ،حيث يقول تعالىَ « :يا ِن َ�سا َء ال َّن ِب ِّي َل ْ�س نُ َّ
ت َفال
ت َْخ َ�ض ْعنَ ِبا ْل َق ْو ِل َف َي ْط َم َع ا َّل ِذي فيِ َق ْل ِب ِه َم َر ٌ�ض َو ُق ْلنَ َق ْوال َم ْع ُرو ًفا (َ )32و َق ْرنَ فيِ ُب ُيو ِت ُك َّن
الز َكا َة َو�أَ ِط ْعنَ َهّ َ
ال�صلاَ َة َو�آ ِت َني َّ
الل َو َر ُ�سو َل ُه
َولاَ َتبرَ َّ ْجنَ َتبرَ ُّ َج الجْ َ ِاه ِل َّي ِة ْ أ
الُو َلى َو�أَ ِق ْمنَ َّ
�إِ َمّ َنا ُي ِري ُد َهّ ُ
الر ْج َ�س �أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْط ِه ًري(.((()33
الل ِل ُي ْذ ِه َب َعن ُك ُم ِّ

((( انظر :البخاري وم�سلم ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،باب ف�ضائل علي.
مرحل من �شعر
((( جاء يف �صحيح م�سلم بالإ�سناد �إلى �صفية بنت �شيبة ،حيث قالت :خرج النبي (�ص َّلى اهلل عليه و�آله) غداة وعليه مِ ْرط ّ
�أ�سود فجاء احل�سن بن علي ف�أدخله ،ثم جاء احل�سني فدخل معه ،ثم جاءت فاطمة ف�أدخلها ،ثم جاء علي ف�أدخله ،ثم قال� ...« :إِ مَّ َنا ُي ِري ُد
اللهَّ ُ ِل ُي ْذهِ َب َعن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س �أَهْ َل ا ْل َب ْيتِ َو ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْطهِ ًريا» �صحيح م�سلم ،)1883/4( ،حديث ( ،)2424طبعة بريوت -لبنان.
((( �سورة الأحزاب ،الآية .33
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ج -املهدوية
قد تتفق معظم الأديان واملذاهب على خم ّل�ص ينت�شل �أتباعها من الظلم
والهوان ،ليظهرهم على خمالفيهم ،ويب�سط العدل بعد طول انتظار .بيد �أن هذا
االعتقاد يحتفظ لدى ال�شيعة مبكانة خا�صة ال ت�ضاهيها الت�صورات الأخرى لدى باقي
الأديان واجلماعات .فمهدي ال�شيعة قد ولد لأبيه الإمام احل�سن الع�سكري من جارية
رومية ا�سمها نرج�س ،وعا�ش مدة الغيبة ال�صغرى التي قاربت (� )70سنة بني وكالء
�أبيه ح�سب الروايات ال�شيعية قبل �أن يختفي عن الأنظار يف الغيبة الكربى التي متتد
�إلى �آخر ال�ساعة ،حيث �سيظهر مرة �أخرى ليملأ الأر�ض ق�سط ًا وعد ًال كما ملئت ظلم ًا
وجور ًا((( .ولذلك نرى الكثري ممن ادعوا املهدوية عرب التاريخ الإ�سالمي ،خ�صو�ص ًا
يف الأو�ساط ال�شيعية ،قد جنحت خططهم وا�ستمالوا عامة النا�س لن�صرتهم وفر�ض
�سلطتهم ،كاملهدي العبا�سي ،وعبيداهلل املهدي الفاطمي ،وحممد بن تومرت املوحدي،
ومهدي ال�سودان دون احلديث ع ّمن ادعوا املهدوية من املعا�صرين.
مسارات التش ّيع بالمغرب ...من الحركة اإلسالمية إلى
التش ّيع

بالرغم من �أن الت�ش ّيع يف املغرب قد ارتبط بدول ب�سطت نفوذها ال�سيا�سي يوما
على البالد ،كالدولة الإدري�سة التي ين�سب �إليها الأ�شراف الأدار�سة من �آل البيت،
والدولة الفاطمية التي انطلقت حتقيق ًا من �شمال املغرب جهة كتامة ،ي�شهد على ذلك
تراث كبري يغني طقو�س التدين والعادات والتقاليد املغربية ،مما ف�صل فيه كثري ًا
الباحث املغربي عبداللطيف ال�سعداين الذي در�س يف طهران �سنوات ال�ستينيات(((.
�إال �أن حركة الت�ش ّيع املعا�صر ،يف املغرب ،مل تظهر بوادرها �إال بعد قيام الثورة
الإ�سالمية يف �إيران ،وانتهاج اخلميني �سيا�سة ما عرف بت�صدير الثورة ،حيث و�صلت
كتابي :تاريخ الغيبة ال�صغرى ،وتاريخ الغيبة الكربى ،مل�ؤلفهما �آية اهلل العظمى ال�سيد حممد حممد �صادق ال�صدر ،دار التعارف
((( انظر َّ
للمطبوعات.
((( انظر مث ًال :عبداللطيف ،ال�سعداين ،حركات الت�ش ّيع يف املغرب ومظاهره ،جملة املنهاج ،العدد ( ،)27خريف 1423هـ2002/م،
�ص.166-146
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رياحها �إلى املغرب مع جمموعة من ال�شباب احلركي من داخل ال�شبيبة الإ�سالمية،
الذين حتم�سوا لأفكارها ومواقفها من الأنظمة اال�ستبدادية .وقد كان زعيم احلركة
–�آنذاك -عبدالكرمي مطيع يتبنى �أي� ًضا فكر ًا ثوري ًا ذهب به �إلى حد اعتماد العمل
امل�سلح ،مما �سرع وترية االن�شقاقات التي وقعت داخل ج�سد احلركة بعد اغتيال
القيادي االحتادي عمر بن جلون ،وهروب القائد مطيع �إلى ليبيا .فقد قب�ض على
عدد من �أع�ضاء ال�شبيبة وهم يوزعون من�شورات تدعم وتروج �أفكار الثورة الإيرانية،
مما يف�سر �إدخال احل�سن الثاين الإمام اخلميني قائد الثورة الإيرانية �ضمن �أعداء
املغرب واملرتب�صني با�ستقراره ،وقد �أ�شار �إلى ذلك يف خطاب مبا�شر ،كما �أ�شرف
على �إ�صدار فتوى تكفر اخلميني �سنة  ،1980انطالق ًا من �أحد �أقواله التي يتطاول
فيها -ح�سب ما جاء يف فتوى رابطة علماء املغرب -على مقام املالئكة والأنبياء ،حيث
جعل مكانة املهدي املنتظر فوقهم جميع ًا.
وهكذا بد�أ الت�ش ّيع ال�سيا�سي ،باالفتتان ب�شعارات الثورة اخلمينية ،وكان من
جملة املجموعات التي انبثقت من ال�شبيبة الإ�سالمية ،جماعة من ال�شباب الذي �أ�س�سوا
«حركة االختيار الإ�سالمي» ذهب بع�ضهم �إلى حد التوا�صل مع عدد من القيادات
والرموز الإيرانية �آنذاك .ولعل الكثري منهم قد التحق فيما بعد بـ«احلركة من �أجل
الأمة» وحزب «البديل احل�ضاري» مما يف�سر �سر احلل الذي طاول هذا احلزب ،حيث
كان من جملة االتهامات التي وجهت �إلى قيادته ال�سيد م�صطفى املعت�صم فتح باب
احلزب للمت�ش ّيعني ،مما دفع زميله ال�سيد حممد املرواين ،الذي يقت�سم معه امل�سار
احلركي نف�سه� ،إلى التحقيق يف �أمر امللتحقني بحزب «الأمة» فيما بعد ،على الرغم
من �أنه �أي�ض ًا قد تعر�ض للمنع والت�ضييق لل�سبب نف�سه(((.
مما حدا بعدد من ال�شباب املت�ش ّيع -فيما بعد� -إلى ت�أ�سي�س نواة «اخلط
الر�سايل» من خالل عدد من املبادرات التي انطلقت من الف�ضاء االفرتا�ضي �أو ًال ،قبل
اخلروج �إلى العلن والدعوة �إلى ت�أ�سي�س جمعية «الر�ساليون التقدميون» التي قوبلت
((( يف حوار �أجرته جريدة «الأيام» مع احممد �أمني الركالة ،الناطق الر�سمي با�سم حزب «البديل احل�ضاري» عن الأ�سباب احلقيقية وراء
امتناع ال�سلطات عن الرتخي�ص للحزب طوال املدة ال�صارمة قال( :لقد تبني لنا من خالل احلوار مع وزارة الداخلية �أن امل�شكل الأ�سا�سي
مرتبط بامل�س�ألة املذهبية حلزب «البديل احل�ضاري») ،جريدة الأيام ،العدد ( 15-12 ،)188يونيو (حزيران) .2005
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بالرف�ض �إلى يومنا هذا ،يف ظل تر�صد �أن�شطة هذا التيار الذي يتزعمه املحامي
ع�صامي احلميدان ،الذي يعد �أي�ض ًا وكيل املرجع اللبناين الراحل ال�سيد حممد
ح�سني ف�ضل اهلل.
وقد جاء ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة اخلط الر�سايل للدرا�سات والن�شر يف الإطار نف�سه،
باالعتماد على القانون التجاري بعدما تعذر ت�أ�سي�سها من خالل قانون احلريات
العامة ،كما مت الإعالن عن مر�صد حقوقي ين�شط �أع�ضا�ؤه يف املطالبة بحرية املعتقد
يف املغرب رفقة عدد من اجلمعيات احلقوقية و�أتباع الأقليات الأخرى يف البلد،
وخ�صو�ص ًا امل�سيحيني الذين عانى بع�ض ن�شطائهم يف حمطات متفرقة خالل الع�شرية
الأخرية مثلما عانى منه ال�شيعة �سنة  2009بعد قطع املغرب عالقاته مع �إيران على
خلفية تداعيات ملف البحرين .و�أخري ًا �أعلن �أتباع هذا اخلط عن نيتهم االلتحاق
بالعمل ال�سيا�سي ،حيث �أبدوا رغبتهم باالن�ضمام �إلى احلزب اال�شرتاكي املوحد قبيل
االنتخابات اجلماعية الأخرية بعد مفاو�ضات ماراثونية مع عدد �آخر من الأحزاب
القدمية واجلديدة كحزب «الدميقراطيون اجلدد».
وهكذا يتبني �أن النهج احلركي ظل يطبع حتركات املت�ش ّيعني القادمني من
التيارات التي ان�شقت عن ال�شبيبة الإ�سالمية .ويف املقابل جند �أن هناك فريق ًا �آخر
من �أبناء احلركة الإ�سالمية ،وهم العدليون ،قد ت�أثر مبا ذكره �شيخهم الراحل
عبدال�سالم يا�سني حول ثورة الإمام اخلميني ،يف معر�ض حديثه عن القومة يف كتابه
املنهاج النبوي :تربية وتنظيم ًا وزحف ًا ،والذي يعترب دليل جماعة العدل والإح�سان،
وما كتبه �أي� ًضا حول بع�ض رموز ال�شيعة كالإمام احل�سني يف ثورته على يزيد بن
معاوية ،وزيد بن علي و�أخيه حممد النف�س الزكية و�أخيه �إدري�س و�إبراهيم ويحيى،
وكلهم واجهوا احلكام الظلمة من بني �أمية وبني العبا�س ،وقاتلوا حتى ا�ست�شهدوا،
وهم جميعا من �آل البيت(((.

((( نظرات يف الفقه والتاريخ� ،ص .32-28-27وانظر :رجال القومة والإ�صالح.
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حسن نصر اهلل ...التجارة بالمقاومة

كما يلتم�س العذر لبع�ض الأخطاء التي ارتكبت يف الثورة الإ�سالمية يف �إيران
بقيادة الإمام اخلميني يف كتابه الإح�سان« :ت�صدر فتاوى م�أجورة بتكفري ال�شيعة
عامة ،و�إن كان الثوار االيرانيون �سجنوا علماء ال�سنة وا�ضطهدوا ال�سنيني ...فالهيجان
الثوري كان وال يزال يف كل مكان»((( .ومع االنت�صارات املدوية التي حققها حزب اهلل
اللبناين �ضد �إ�سرائيل �سنتي  2000و 2006فقد تزايدت وترية الت�ش ّيع داخل اجلماعة،
باعرتاف �أحد الإخوة احلركيني الذين التقيناهم خالل م�سريتنا داخل هذا اخلط،
ومن خالل حوارنا معه حول املو�ضوع ،تبني �أن الرتبية ال�سلوكية التي خ�ضع لها �أفراد
اجلماعة ظلت توجه �سلوكهم حتى بعد ت�ش ّيعهم ،حيث ا�ستبدلت بع�ض الأوراد التي
كانوا يقومون بها ب�أوراد �أخرى من داخل املذهب ،كتالوة دعاء كميل الذي يقر�أ ليلة
اجلمعة ،وقراءة الزيارات امل�أثورة والتعقيبات واملناجاة ..وا�ستبدل تقدي�س ال�شيخ
بتقدي�س الأئمة من �أهل البيت وتبجيل املراجع املعتمدة داخل الطائفة.
ويبقى �أ�صعب التحوالت �إلى املذهب ال�شيعي ،هي تلك التي يعي�شها املت�شبعون
بالفكر ال�سلفي الوهابي ،الذين يكفر معظمهم ال�شيعة ،وذلك بناء على ت�صور التوحيد
عندهم ،والذي يخالفه ح�سب طروحاتهم العقدية الكثري من التمثالت والطقو�س
واملمار�سات التي يدين بها ال�شيعة .ومع ذلك ف�إن بع�ضهم يت�ش ّيع مبجرد �إدراكه بع�ض
التناق�ضات والأدلة التي يعر�ضها املوالون -كما �سبق -انطالق ًا من املتون ال�سنية،
خ�صو�ص ًا بعد انت�شار الكثري من املناظرات واملحا�ضرات على اليوتيوب ،والتي يعتمد
�أبطالها و�أغلبهم من املت�ش ّيعني اجلدد (امل�ستب�صرون) لإفحام اخل�صم على ما جاء
يف الرتاث ال�سني ،كمناظرات ال�شيخ اليمني ع�صام العماد ،وحما�ضرات ال�شيخ طارق
امل�صري ،وحتى بع�ض املداخالت التي يقوم بها بع�ض الدعاة اجلدد كال�شيخ عدنان
�إبراهيم ،الذي انت�صر غري ما مرة للأدلة ال�شيعية يف والية �أهل البيت كما انتقد رموز
النظام الأموي والفكر ال�سلفي.
((( كتاب الإح�سان� ،ص ،66طبعة .1998
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من السلفي إلى الشيرازي

على غرار ما �سبق مع �أتباع التيارات الآنفة الذكر ،ف�إن املت�ش ّيع القادم من
التيار ال�سلفي ال ي�شذ بدوره عن الإطار الفقهي الطقو�سي الذي ر�سمه لنف�سه من
داخل الأيديولوجيا التي حتول عنها� ،إذ ال يتبنى معظمهم املذهب بالعقلية ال�سلفية
نف�سها التي وجهت تدينه فيما �سبق .فتجده -مث ًال -ي�س�أل عن ر�أي ال�شرع وفق املذهب
اجلديد عن تفا�صيل �أموره احلياتية ،ويحاول ا�ست�صدار فتاوى من املراجع الكبار عرب
النت �أو الهاتف ،من خالل القنوات ال�شيعية التي �أ�صبحت تناف�س القنوات ال�سلفية
اليوم .ويبقى اخلط ال�شريازي داخل البيت ال�شيعي الأقرب �إلى ه�ؤالء؛ لكونه �أكرث
اخلطوط املرجعية التزاما بالن�صو�ص (تيار �إخباري) على خالف باقي املراجع
الأ�صولية يف العامل ال�شيعي ،كال�سيد ال�سي�ستاين الذي يحتفظ بح�صة الأ�سد من بني
املقلدين ال�شيعة عرب العامل� ،أو ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل الذي يعترب من �أكرث
املراجع انفتاح ًا يف العامل ال�شيعي ،ملواقفه و�أفكاره وطروحاته املتقدمة.
و�أخري ًا ومن خالل جتربتي اخلا�صة ،ف�إن الكثري من املغاربة الذين �صادفتهم
يف بداية الأمر (بني �سنوات  2000و )2004مل يكونوا على اطالع باخلالفات القائمة
بني عدد من املراجع ال�شيعية يف امل�شرق ،حول الكثري من االجتهادات والق�ضايا
والأحكام ،لكن الأمور �ستتغري فيما بعد ،خ�صو�ص ًا بعد ظهور عدد من دعاتهم ممن
هاجموا عالنية عددًا من رموز املقاومة واملمانعة يف العامل ال�شيعي ،كيا�سر احلبيب
وهو من �أتباع املرجع العراقي �صادق احل�سيني ال�شريازي من العراق ،ميلك قناة
تبث من لندن ،حيث طعن غري ما مرة يف حزب اهلل وزعيمه ح�سن ن�صر اهلل ،وكذا
علي خامنئي مر�شد الثورة الإيرانية ،ومل ي�سلم من ل�سانه �أي�ض ًا عدد من املراجع يف
العراق ولبنان ،و�سوف ت�صل �أ�صداء اخلالف �إلى املغاربة من خالل الأزمة ال�سيا�سية
التي عا�شها العراق بعد �سقوط نظام �صدام ،واختالف �آراء املراجع هناك حول تبني
العملية ال�سيا�سية وجهاد املحتل ،مما انعك�س �سلبا على مقلديهم يف �شتى �أنحاء
العامل.
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وسائل االستقطاب

من �أهم و�سائل اال�ستقطاب التي يعتمد عليها للرتويج للمذهب ،على م�ستوى
اخلطاب ،جند تركيز الدعاة على ارتباط املذهب بوالية �أهل البيت ومودتهم
ون�صرتهم �ضد من ظلمهم (تبني خطاب املظلومية) ،وكذا احللول والرخ�ص التي
يقدمها املذهب عك�س ت�شدد بع�ض املذاهب ال�سنية (املالكية واحلنابلة �أو ال�سلفية
اليوم) كرخ�صة اجلمع بني ال�صلوات ،والزواج امل�ؤقت.
وعلى م�ستوى الأدوات ،جند تكاثر القنوات الف�ضائية ال�شيعية (الزهراء،
الغدير ،الإمام احل�سني ،الفرات )...خ�صو� ًصا بعد �سقوط نظام �صدام ح�سني و�صعود
حكومة ذات �أغلبية �شيعية ،وحتى من داخل عدد من دول اخلليج كالكويت التي تذاع
منها قناة الأنوار ،دون احلديث عن قناة العامل الإيرانية واملنار التابعة حلزب اهلل
اللبناين ،والتي تتبنى نهج املقاومة يف املنطقة �أو قناة الإميان التابعة ملرجعية ال�سيد
حممد ح�سني ف�ضل اهلل ،حيث لعبت هاته القنوات دور ًا كبري ًا يف تعريف الر�أي العام
الإ�سالمي يف الدول ال�سنية بال�شيعة ،مما حفز ف�ضائيات �أخرى حم�سوبة على التيار
الوهابي خ�صو�ص ًا بالرد عرب خلق قنوات جديدة كقنوات �صفا وو�صال والنا�س ...بغية
خلق نوع من توازن النفوذ الأيديولوجي.
وت�ستمر املعركة على الو�سائط االجتماعية للإعالم البديل ،عرب خلق الآالف
من املواقع وال�صفحات على الفي�سبوك ،يبقى من �أ�شهرها يف اجلانب ال�شيعي
«موقع املجمع العاملي لأهل البيت»((( و«مركز الأبحاث العقائدية»( ((1حيث يحتوي
املوقعان على مكتبات �صوتية ومرئية وورقية تعالج خمتلف املجاالت العقدية والفقهية
والتاريخية� ،إلى جانب نبذة عن جتارب امل�ستب�صرين ،وخرائط النت�شار �أهم املراكز
وامل�ؤ�س�سات ال�شيعية عرب العامل.
((( بوابة اجلامعة لأهل البيت ،على الرابط التايل:

www.ahl-ul-bayt.org

( ((1موقع مركز الأبحاث العقائدية ،على الرابط التايل:
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يف اجلانب امليداين ،يبقى ح�ضور الكتاب ال�شيعي �شبه غائب؛ حيث يبقى
املعر�ض الدويل للكتاب ،الذي ينظم يف مدينة الدار البي�ضاء ،من الفر�ص النادرة
القتنائه ،ولو �أن الوزارة الو�صية على الثقافة منعت الكثري من دور الن�شر ال�شيعية من
عر�ض كتبها ،خ�صو�ص ًا بعد قطع العالقات الدبلوما�سية مع �إيران على خلفية ق�ضية
البحرين.
و�شخ�صي ًا ،كنت �أتردد على مكتبة مدينة العلم التي فتحها �صاحبها (املعرف
باحلاج) يف �أحد الأحياء الراقية مبدينة الدار البي�ضاء ،وقد كانت ت�ستقطب نخبة من
املت�ش ّيعني املغاربة من خمتلف املدن املغربية ،قبل �أن ي�صدر قرار ب�إغالقها من طرف
ال�سلطات ،بعد قطع املغرب عالقاته الدبلوما�سية مع �إيران.
كما ال ميكن �إغفال دور اجلالية املغربية من بلجيكا (مركز القائم) وهولندا
(جمعية الهادي) يف هذا الإطار ،حيث ي�سهر على توجيه ه�ؤالء م�شايخ من امل�شرق
(�إيرانيني وعراقيني ولبنانيني وحتى من بع�ض دول اخلليج مبا فيها ال�سعودية ،وقد
ح�ضر الباحث خالل زيارته املتكررة للمكتبة بني عامي  2000و 2008عدد ًا من
الدرو�س التي �ألقاها عدد من امل�شايخ ،الذين جاء بع�ضهم من �أوروبا وبع�ضهم من
بع�ض دول امل�شرق.
ويبقى دور ال�سفارة الإيرانية �ضعيف ًا يف هذا املجال ،حيث مت تبادل بع�ض
الزيارات بني البلدين لتفعيل التوا�صل الثقايف وجتاوز اخلالف املذهبي ،فح�ضر
بع�ض العلماء ال�شيعة من �إيران عدد ًا من الدرو�س احل�سنية يف عهد امللكني :احل�سن
الثاين (رحمه اهلل) وحممد ال�ساد�س ،ومن بينهم ال�شيخ جعفر ال�سبحاين قبل
قطع العالقات الدبلوما�سية �سنة  ،2009كما زار �أي�ض ًا عدد من امل�س�ؤولني يف وزارة
الأوقاف اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران ،والتقوا بع�ض الطلبة املغاربة الذين يدر�سون
يف احلوزة العلمية هناك .ويحكي �أحد الإخوة �أن �إيران قد طلبت من املغرب ال�سماح
لها بت�أهيل �ضريح موالي �إدري�س زرهون على �أطراف مدينة فا�س ،لي�صبح من �أف�ضل
املزارات الدينية يف املنطقة� ،إال �أن امل�س�ؤولني رف�ضوا هذا العر�ض.
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مسارات النخب

من بني الأ�سر العريقة يف املغرب ،والتي ا�شتهرت بدفاعها عن تراث �أهل البيت
من داخل و�سط �سني �صويف بالأ�سا�س ،جند �أ�سرة احلافظ بن ال�صديق الغماري من
طنجة ،الذي ت�أثر �أ�سا� ًسا بالزيدية اليمنية ،وخ�صو� ًصا ابن عقيل احل�ضرمي ،وت�أثر
به �أخوه عبدالعزيز الغماري ،وعبداحلي الذي انتقل �إلى بلجيكا لي�صبح �إماما هناك
ويلقب ب�آية اهلل الودرا�سي .ويعترب عبداللطيف ال�سعداين من �أوائل املت�ش ّيعني الذين
تخرجوا يف جامعة طهران �سنة � ،1964أي قبل قيام الثورة يف �إيران ،والذين اهتموا
�أ�سا�س ًا بتاريخ وتراث �أهل البيت خ�صو�ص ًا يف املغرب .كما ي�أتي ا�سم �إدري�س بن حممد
بن �أحمد احل�سيني الإ�سماعيلي ،من بني الأ�سماء التي در�ست يف حوزة ال�شام ،ومن
�أوائل امل�ستب�صرين املغاربة الذين دافعوا عن املذهب ،حيث �ألف عدد ًا من الكتب يف
�أ�صول اخلالف بني ال�شيعة وال�سنة ،من �أبرزها «اخلالفة املغت�صبة».
ومن مكنا�س ا�شتهر ح�سن الإغريي املعروف بال�شريازي ،حيث در�س يف لبنان
وكان ي�ساعد الطالبات لالنتقال �إلى هناك واال�شتغال مبجلة عفاف اللبنانية ،كما
ا�شتهر �إدري�س هاين الذي حاز على �شهادة الدكتوراه يف الفل�سفة من �سوريا ،و�ألف
الكثري من الكتب الفل�سفية التي ت�سلط ال�ضوء على الرثات الفكري لدى ال�شيعة ،يبقى
من �أبرزها «حمنة الرتاث الآخر» و«مال �صدرا رائد احلكمة املتعالية» كما ا�شتهر
�أي�ض ًا الإعالمي حممد دكري من خالل �إطاللته من قناة املنار التابعة حلزب اهلل
اللبناين.
�أما فا�س فقد �أ�سهمت بعدد من الطالب الذين مت �إر�سالهم �إلى الدرا�سة يف
حوزة دم�شق التي تدار ب�إ�شراف املرجعية يف �إيران ،حيث ي�سمح لهم هذا النظام
ب�إمتام درا�ستهم يف اجلمهورية الإ�سالمية ،وتعد حوزة قم العلمية من �أ�شهر احلوزات
يف العامل ال�شيعي بعد حوزة النجف الأ�شرف بالعراق ،يق�صدها الطالب من خمتلف
بالد العامل الإ�سالمي للدرا�سة .ومن بني الأ�شخا�ص الذين �صادفتهم خالل عالقتي
باملوالني املغاربة� ،أحد �أبناء مدينة فا�س ممن متكنوا من الو�صول �إلى بحث اخلارج،
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وهو ي�ضاهي الدكتوراه من حيث الدرجة العلمية يف احلوزة ،حيث �أوكل �إليه تدري�س
الفل�سفة الإ�سالمية يف حوزة قم.
إحياء الطقوس ..عاشوراء

كانت بدايات الباحث يف التعرف على �أتباع هذا املذهب يف املغرب عن طريق
�أحد الأ�ساتذة ،وقد كان ن�شيط ًا يف الدعوة لهذا اخلط ،و�ساعدته جتربته يف حركة
االختيار الإ�سالمي على �صقل مواهبه يف الإقناع ،وزادته �أخالقه ثقة يف نفو�س كل من
ي�صاحبه .وقد كان �أول من عرف الباحث رفقة �شخ�ص �آخر على مكتبة مدينة العلم
التي كان يديرها (احلاج) رفقة �أخيه ،حيث مل تكن هذه املكتبة جمرد ف�ضاء لبيع
الكتب ال�شيعية ،بل كانت حمطة للقاء بني املت�ش ّيعني املغاربة ،و�أحيان ًا ت�ستقبل بع�ض
ال�ضيوف امل�شارقة من دعاة وفقهاء ونا�شرين ،والذين كانوا ي�أتون من العراق و�إيران
ولبنان ،ومن بع�ض دول اخلليج �أو الدول الأوروبية ،خ�صو�ص ًا من هولندا وبلجيكا.
وكان بع�ضهم يعطي درو�س ًا يف الفقه �أو الكالم �أو العرفان ،ويجيب عن �أ�سئلة
امل�ستف�سرين من املغاربة الذين كانوا تواقني ملعرفة املزيد عن تفا�صيل املذهب و�أ�صول
اخلالفات ملواجهة املخالفني ،وخ�صو�ص ًا الوهابية ال�سلفية ،التي كان نفوذها قد
تنامى ،بعد جناح جتربة دور القر�آن يف املغرب ،وكان الكثري من دعاتهم و�شيوخهم
يكفرون ال�شيعة ويروجون للكثري من املغالطات حول مذهبهم من على منابر امل�ساجد
التي ي�ؤمون فيها� ،أو املنابر الإعالمية التي كانت ت�ست�ضيفهم .وقد حذر الكثري
من وجوههم كالزمزمي والفيزازي واملغراوي من تنامي اخلطر ال�شيعي -ح�سب
تو�صيفهم -حتديد ًا بعد االنت�صارات التي حققها حزب اهلل اللبناين �ضد الآلة
الع�سكرية ال�صهيونية.
وفرت املكتبة للموالني فر�صة لإحياء بع�ض الأوراد والطقو�س التي د�أب عليها
�أتباع هذا املذهب ،كقراءة دعاء كميل ليلة اجلمعة ،وذلك يف غرفة جانبية ُجهزت
�أ�سا�س ًا لهذا الغر�ض ،و�إحياء بع�ض املنا�سبات اخلا�صة ب�أهل البيت كوالدة �أو وفاة او
ا�ست�شهاد �أحد الأئمة ،وذلك قبل �أن يتطور ا�ستقبال امل�ستب�صرين اجلدد يف منازل
املوالني القدماء.
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حتتفظ عا�شوراء مبكانة خا�صة لدى ال�شيعة عموم ًا� ،إذ متثل �أكرب م�أ�ساة وقعت
لأهل بيت الر�سول ،وذلك بقتل حفيده الإمام احل�سني ،وذلك بعد �أن خرج احل�سني
ثائر ًا على يزيد بن معاوية بعد �أن دعاه �أهل الكوفة ليبايعوه �إمام ًا ،حتى كان فقها�ؤهم
يقولون :الإ�سالم حممدي الوجود ،ح�سيني اال�ستمرار .لذلك ف�إنهم ي�ستعدون لإحياء
هذه الذكرى بكل تفا�صيلها ،ومن ذلك جتهيز الف�ضاء ،حيث يحول امل�ضيفون بيوتهم
�إلى ما ي�شبه احل�سينيات التي يلقي فيها اخلطباء درو�سهم يف الف�ضائيات ال�شيعية.
وذلك بتعليق �صور احل�سني رفقة �أبيه الإمام علي و�أخيه الإمام احل�سن� ،أو لوحده
يواجه جي�ش يزيد وهو يرفع �صبيا تخرتقه ال�سهام� ،أو بع�ض �أهله و�أ�صحابه ممن قاتل
وقتل معه يف �أر�ض املعركة ،كالعبا�س الذي يلقبونه بقمر بني ها�شم ،وذلك يف �إزارات
�سوداء مطرزة .وقد يتم ا�ست�ضافة �أحد ال�شيوخ لقراءة �إحدى اللطميات التي تردد يف
مثل هذه املنا�سبات( ((1وعر�ض تفا�صيل واقعة كربالء على احل�ضور يف جو جنائزي،
حيث ال يقت�صر هذا احل�ضور على الرجال فقط ،بل �إن الكثري من املوالني يح�ضرون
ن�ساءهم و�أبناءهم �أي�ض ًا ،فقد كان يعلو النحيب والبكاء عادة من غرف جماورة ،وبعد
�أن تهد�أ العواطف يتبادل احل�ضور التعازي بعبارات مثل «عظم اهلل �أجورنا و�أجوركم
با�ست�شهاد �أبي عبداهلل احل�سني» .ويف اخلتام يوزع �أ�صحاب البيت ال�شاي والفواكه
اجلافة على احلا�ضرين ،وعادة ما يقدم الك�سك�سي يف وجبة الع�شاء .وقد يتم �إحياء
�أربعينية الإمام احل�سني بالطريقة نف�سها.
الخاتمة

تعر�ض هذه الورقة للم�سارات التي قطعتها ظاهرة الت�ش ّيع داخل املغرب،
وو�سائل اال�ستقطاب التي ي�ستخدمها القيمون على املذهب يف الداخل واخلارج ،وتقدم
م�سارات ظاهرة الت�ش ّيع ،وكذا بع�ض النخب التي اعتنقت هذا املذهب يف املغرب.
ونختم بلمحة عن جتربتنا اخلا�صة مع عدد من املوالني املغاربة من خالل �إحياء بع�ض
الأوراد واملنا�سبات التي يحتفظ لها �أتباع هذا اخلط مبكانة خا�صة.
( ((1يقوم الرواديد (جمع رادود) عند ال�شيعة بتلحني و�أداء اللطميات و�إخراجها يف �أ�شرطة تباع جلمهور ال�شيعة ،ومن �أف�ضل الرواديد
يف العامل ال�شيعي جند با�سم الكربالئي.
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