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نبذة عن املؤلفنبذة عن املؤلف

ي لتحليل السياسات  حث مشارك، املهعد املغر�مج حممد قنفودي، �مج

حث مشارك  عية، ويشتغل �مج سالمية والج�مت ي واحلراكت الإ
ي الشأن الدي�رض

رض
ع، متخصص � ي عمل الج�مت

رض
حث � �مج

ت-مكتب املغرب،امك أن هل دراسات ومقالت  مك الول�ي ي حملا
ملغرب مع املركز الوط�رض مج إصالح قطاع العداهلمت �مج �رض ي �مج

رض
�

الت العربية واملؤسسات البحثية. ي عدد من احملمج
رض

منشورة �
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مقدمةمقدمة

ارجية  ته وزارة احلرض ط، ردا عىل ما اعت�مج لر�مج انية �مج �ي غالق السفارة الإ إ ر ماي 2018، قام املغرب �مج ول من �رش
أ
ي ال

رض
�

تلف  رض دف أمن املغرب ومصاحله العليا«1، و�ي الف يس�مت
مت

املغربية »تقد�ي الدمع العسكري للبوليساريو وتشكيل �

 ،» ي من الرو�ي املغر�مج
أ
رض وال ان بقضية »التد�ي �ي إ رض ربط تو�مت عالقته السياسية �مج ر هذه املرة مع السابق ح�ي امل�مج

ي 
حداث ال�مت

أ
ط سنة 2009، وذلك عىل إ�رش ال لر�مج انية �مج �ي مر الذي دفع السلطات املغربية إىل غلق السفارة الإ

أ
ال

بة، وتبع هذا الإجراء، �لمت واسعة من  لعمل عىل ن�رش التشيع وسط املغار ها �مج مة إ�ي ا، م�مت ي وق�مت
رض

رض � ا البحر�ي د�مت �رش

و مزيد من 
رض

هت السلطات املغربية � مج
مت

ة ا� عتقالت لعنارص حمسوبة عىل الشيعة املغاربة2. ومنذ تلك الف�مت الإ

رض   من التو�مت الديبلوماسي ب�ي
رض

لرمع بة. ولكن �مج « لملغار من الرو�ي
أ
ديد »ال ر �مت �مج بة، �مج التضييق عىل الشيعة املغار

ثلون أقلية  بة �ي ي املغرب بطريقة رسية. فالشيعة املغار
رض

ط وهطران، فإن عددا من التيارات الشيعية ينشط � الر�مج

عفري  ي واعتنقوا املذهب احلمج
ولوا عن املذهب الس�رض

مت
. وهي ت�رض مغاربة � ا من طرف الدوهلمت ف �مج مذهبية غ�ي مع�مت

كز  بة ت�مت ي ، فإن أغلب أنشطة الشيعة املغار
ي إطار قانو�رض

رض
. ونتيجة لتضييق السلطات املغربية من النتظام � مامي الإ

 ،3
عي

ونية وأيضا صفحات عىل مواقع التواصل الإج�مت لك�مت ، من خالل املواقع الإ ي
ا�رض ي العامل الف�مت

رض
بشلك أساسي �

لية.  رض ي البيوت امل�رض
رض

م الدينية � فضال عن تنظ�ي مناسبا�مت

يل عىل تنوع داخىلي 
مت

بة يضمون تيارا متجانسا، إل أن النظرة املعقمة � وىل أن الشيعة املغار
أ
ي الوهلمت ال

رض
يظهر �

ي 
موزع عىل عدد من التيارات املرتبطة مذهبيا واملنقسمة من حيث املرجعية الدينية، حيث يتبع لك تيار ملرجع ف�مت

ية 4سي�مت  بع  تيارات مرجعية ف�مت قل أر
أ
خر، وت�رض عىل ال

آ
ية والسياسية عن ال تلف مواقفه الف�مت رض خارج املغرب �مت

ن الدوهلمت لذلك، إل  ي عىل حرية اممرسة لك فرد لشؤونه الدينية مع �رض ا لحقا. وينص الدستور املغر�مج التفصيل ف�ي

و املنع واحلظر، وذلك بسبب نظرة السلطات ملوضوع 
رض

أن التعاطي الرمسي مع أنشطة شيعة املغرب، غالبا ما يتجه �

رض بتيار احلرضط  بة، واملعروف�ي اول جزء من الشيعة املغار  من ذلك، �ي
رض

. وعىل الرمع ي وسياسي
ي دي�رض

ديد أم�رض الشيعة ك�مت

ي �لها دستور 
رض أن التعديالت ال�مت �ي ، معت�مج ي ي املغر�مج

رض
د السياسي والثقا� ي امل�رش

رض
راط � رض �رض ، منذ سنة 2011 الإ الرساىلي

ي سيساعدمه  ي وأن بيئة النفتاح السياسي الذي عرفه املغرب بعد الربيع العر�مج
ال أوسع للتنوع الدي�رض نح حممج

مت
� 2011
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 ذلك من خالل املواقف املعلنة 
رض

رض اكمىلي احلقوق امك يتو� عتبارمه مواطن�ي م �مج اف �مج ع�مت شتغال ميدانيا والإ عىل الإ

ي املشاركة السياسية واملدنية، رفض أغلب التيارات الشيعية 
رض

من طرف هذا التيار5. ويقابل هذه احملاولت �

ي احلياة العامة. 
رض

خرى املشاركة �
أ
ال

ي جذوره السياسية واملذهبية، 
رض

ي املغرب من خالل البحث �
رض

اول هذه الورقة، رصد تطور التيار الشيعي �
مت

و�

م  نشط�مت
أ
م ل ي هذا التشلك، امك ستعمل عىل رصد البنية التنظيمية هلذا التيار واممرسا�مت

رض
انية � �ي ث�ي الثورة الإ

أ ومدى �مت

د عىل املعطيات املتوفرة  ع�مت ي يتعاط به الفاعل الرمسي مع هذه الظاهرة. وقد �مت الإ
سلوب ال�مت

أ
ا ال الثقافية، �رش أخ�ي

ي 
ث ميدا�رض ا من �مج ي �مت استخرا�مج

ليلها، وأيضا عىل املعطيات ال�مت
مت

ا و� كي�مج ئق و�مت ع الو�رش ي املصادر املفتوحة، بغية �مج
رض

�

ي صيف 20176. 
رض

زه الباحث � مج
رض

أ�

من التشيع السياسي إلى املذهبي 

اح الثورة  مج
رض

ملغرب بشلك لفت. فقد شلك � سالمية �مج انية سنة 1979 بظالهلا عىل التيارات الإ �ي أرخت الثورة الإ

ي استعادة 
رض

ا آنذاك املتمثل �
رض

قيق هد�
مت

ي املغرب من أجل �
رض

سالمية � ي فرصة للحركة الإ
مي�رض ي قادها روح الل احلرض

ال�مت

ة مع نظام امللك الراحل احلسن  رض بعالقة متو�مت ي ظل بيئة سياسية تتم�ي
رض

، ل س�ي � سالمية« املتخيلمت حمل »الدوهلمت الإ

رض بديال معليا  سالمي�ي ثل لعدد من الإ
مت
ان اكنت � ي ا�ي

رض
سالمية � نية. فالثورة الإ ة �رش ة ومع اليسار من �مج ي من �مج

الثا�رض

 النظري 
مت

ج هذا التال�
أ

سالميون بتوجس. وقد اكنت أوىل نتا� ر هلا الإ
ُ

ي اكن َيْنظ
ية ال�مت ية اليسار فاكر الثور

أ
عن ال

نينات، والذي  ي بداية ال�رش
رض

سالم« � انية هو ولدة تنظ�ي »جند الإ بة والثورة ال�ي رض املغار سالمي�ي رض الإ والتنظيمي ب�ي

سالمية  ات الإ ي التو�مج
مت

� ه عن �مج رض �ي
مت
ربة فريدة � مج

مت
7، ومعل عىل صياغة �

ل بشلك دال من الفكر السياسي الشيعي �رض

ت  ي التنظ�ي
مت

� ي مرجعيته الدينية واملذهبية عن �مج
رض

تلف � رض بيا سنيا، ل �ي خرى، إذ اكن يعت�مج نفسه تنظ�ي إسالميا مغر
أ
ال

ي أوساط عنارص 
رض

ي ما اصطلح عليه �
اتيجية التغي�ي من خالل تب�رض ي أسلوب واس�مت

رض
رض � �ي

مت
خرى، إل أنه �

أ
سالمية ال الإ

رض املرجعية الدينية  فاكر املاركسية وب�ي
أ
رض ال زج ب�ي ي النشاط السياسي �ي

رض
«، وهي أسلوب � التنظ�ي بـ«نظرية التغي�ي

رض  تلف املياد�ي يه سملية، تشمل حمرض جية تغي�ي ي اممرسة م�رض
دف إىل تب�رض ان، و�مت ي إ�ي

رض
سالمية � وذج الثورة الإ

رض
من خالل �

تمع8. ي احملمج
رض

ها، عن طريق املشاركة السياسية والتأث�ي الدعوي والفكري � عالمية وغ�ي السياسية والدينية والثقافية والإ
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ي ولئه وأهدافه، 
رض

، فإن السلطات املغربية شككت � كتنف نشاط هذا التنظ�ي ونظرا للطابع ال�ي الذي ا   

نينات، أطلق  ي أواخر ال�رش
رض

وع جديد � و م�رش
رض

سالم« � ل بتحول قيادات »جند الإ وهو ما دفهعا للضغط عليه، امم عمج

ي واملصط�رض املعت�، حيث سعوا إىل القطع مع 
ت قيادة لك من حممد املروا�رض

مت
� » سالمي عليه امس »الختيار الإ

« بتنوع  سالمي ربة »الختيار الإ مج
مت

رضت � �ي
مت
ي احلياة السياسية. وقد �

رض
تمع واملشاركة � مرحلمت ال�ية، والنفتاح عىل احملمج

، اكنت  ي
ي والفكر الإخوا�رض لفكر املاركسي والتيار القومي العر�مج ها �مج �رش

أ ا النظرية. فإىل جانب �مت روافدها ومرجعيا�مت

قر  ، مكحمد �مج ملفردات واملفاه�ي املستقاة من قادة الفكر السياسي الشيعي دبية هلذه احلركة، مليئة �مج
أ
املرجعيات ال

مه.9  ي وغ�ي
يع�مت رض فضل الل، فضال عن عىلي رسرش الصدر، وحممد حس�ي

ي 
رض

و مسار الندماج �
رض

« من بعدها الثوري � « عىل تعديل »نظرية التغي�ي سالمي معلت قيادات »الختيار الإ

مة سنة 1998 
أ
سيس احلركة من أجل ال

أ ية. وقد اكن �مت ت مواز سيس تنظ�ي
أ ي احلياة العامة و�مت

رض
تمع واملشاركة � احملمج

ي  سيس قطاع طال�مج
أ ، هذا فضال عن �مت سيدا ملسار النفتاح السياسي مج

مت
عية »البديل احلضاري« سنة 1995 � وقبلها �مج

سالمية  ت الإ ي التنظ�ي
مت

� وع اكن يطمح لالنهصار مع �مج  أن امل�رش
رض

ت إمس فصيل طلبة امليثاق. ورمع
مت

امعة � داخل احلمج

وع مل يكتب هل النجاح أبدا10. سالمية«، إل أن هذا امل�رش ة الإ �مج مل امس »احلمج ي إطار تنظ�ي شامل �ي
رض

�

ي بعده السياسي فقط، 
رض

ان � ي إ�ي
رض

مينية � لفكر الشيعي والثورة احلرض « �مج سالمي �رش تنظ�ي »الختيار الإ
أ مل ينح� �مت

، من التشيع السياسي إىل التشيع  ، حيث انتقل عدد من أعضاء التنظ�ي ي
ا امتد أيضا إىل التأ�رش العقدي والف�مت

رض
وإ�

ي منتصف 
رض

ا � . ولكن ستعرف هذه العالقة تغ�ي ي البداية أي عائق تنظيمي داخىلي
رض

11، دون أن يشلك ذلك �
ي املذه�مج

ج فكري  ي م�رض
وز معارضة داخلية تدعو لتب�رض الفات تعصف بقيادات التنظ�ي مع �مج رض بدأت احلرض التسعينات، ح�ي

12. وهو ما أدى إىل تو�مت داخىلي أفرز انشقاقات داخل تنظ�ي 
ي
سالمي السل�رض اث الإ ل بشلك مبارسرش من ال�مت جديد، ي�رض

 . ا بشلك مستقل عن هذا التنظ�ي رب�مت مج
مت

ات جديدة شلكت � « أفرز تو�مج سالمي »الختيار الإ

التنظمي اجلماعي

عيات حملية وذلك  و خلق �مج
رض

ملغرب � ول جزء من التيار الشيعي �مج
مت

ي �
اية التسعينات من القرن املا�رض ومع �رض

رض  م الدينية بعيدا عن أع�ي عية تساعدمه عىل اممرسة معتقدا�مت رض النشطاء الشيعة وخلق هوية اج�مت دف الربط ب�ي �مج
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ي سنة 
رض

ي الذي �مت إجرائه �
ي املصادر املفتوحة، وبناء أيضا عىل البحث امليدا�رض

رض
السلطات.امك أن املعطيات املتوفرة �

ي، فضال عن وجود  ي ع�رش
ث�رض عفري الإ يهعا لملذهب احلمج رزة، ينتمي �مج بع تيارات شيعية �مج كن رصد أر 2017، �ي

ي الساحة الشيعية13. وهي 
رض

رزة � ية غ�ي �مج ، وتتبع ملرجعيات ف�مت عالمي تيارات أخرى ضعيفة من حيث احلضور الإ

عىل الشلك التاىلي : 

، ومن  ي
ها انفتاحا عىل املذهب الس�رض ك�رش ات الشيعية عىل الساحة الوطنية، وأ ز التعب�ي التيار الرساىلي : يعد أ�مج

ي ينا�ي 2012، وقد 
رض

ي �
سس بشلك عل�رض

أ ، امكل الغزاىلي وعصام �يدان14. حيث �مت ي
ز قياداته عىل املستوى الوط�رض أ�مج

ثل 
مت
عيات ومؤسسات � ي خلق �مج

رض
د لنفسه صيغا تنظيمية قانونية، من خالل حماولته املتكررة � مج حاول التيار أن �ي

ي طنجة وتطوان، 
ي مدين�مت

رض
ي تنشط �

كتو�مج 2013 ال�مت ي أ
رض

عية »التقدميون الرساليون« � وع �مج زها م�رش حركته واقعا، أ�مج

سيس » مؤسسة احلرضط الرساىلي للدراسات« سنة 2015، وقد �مت 
أ م إىل �مت والذي منعته السلطات املغربية، امم أدى �مج

عية مدنية. امك أن للتيار  ارية عوض �مج مج
مت

كة � سي�ا عىل شلك رسرش
أ اختيار صيغة قانونية جديدة وذلك من خالل �مت

ليالت 
مت

، ين�رش من خالهل أخباره وأنشطته، وأيضا مقالت و� ت إمس احلرضط الرساىلي
مت

ي رمسي �
و�رض أيضا موقع إلك�مت

حداث الراهنة، فضال عن ورقاته وأدبياته املرجعية15. 
أ
لال

م للشيخ  فون منارص�مت رض ي املغرب تشددا، ول �ي
رض

ك�رش التيارات الشيعية � ازي : يعد هذا التيار من أ التيار الش�ي

يطانيا ع�مج فضائيته »فدك«. اكن  اته ودروسه من �مج ي حمارصرض
رس احلبيب، الذي يل�مت ي املث�ي للجدل �ي

الشيعي الكوي�مت

يل من سنة 2012 إىل »هيئة  ر أ�مج ي �رش
رض

المس الذي عرف به هذا التيار بداية، هو »هيئة شيعة طنجة«، ليتحول �

ي مدينة طنجة، 
رض

ي التيارات الشيعية �
مت

� نب احلرضالف مع �مج مج
مت

ول هو �
أ
، ال رض عتبار�ي ازي«16. وذلك لإ مام حممد الش�ي الإ

شطي التيار  غبة من �رض ي مرتبط �مج
ي املدينة، والثا�رض

رض
ثيليته لاكفة التيارات الشيعية �

مت
مت هذا التيار بعدم � ي ا�مت

وال�مت

ة  ة املبارسرش ملوا�مج ي هلذا التيار، �مج
طاب الدي�رض رض احلرض ازي.  ويتم�ي ية  التابعة لملرجع حممد الش�ي م الف�مت از مرجعي�مت ي إ�مج

رض
�

ي التيارات الشيعية 
مت

� ة ليس فقط مع التيارات السنية ولكن أيضا مع �مج ي عالقة متو�مت
رض

لملقدسات السنية، ما جعلهم �

رض السنة.  اول استحضار احلرضصوصية الدينية املغربية، وعدم التصادم مع املسمل�ي
مت

ي �
خرى، ال�مت

أ
ال

 ، عي
، من خالل مواقع وشباكت التواصل الج�مت ي

ا�رض ي العامل الف�مت
رض

ي : تنح� أنشطة هذا التيار �
امن�أ التيار احلرض

ية  ملسائل الف�مت «17 �مج رض سي�ا بغرض النقاش العقدي، و«تنو�ي املستب��ي
أ ي ي�مت �مت

موعات والصفحات ال�مت ع�مج احملمج
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انية،  �ي سالمية الإ ية الإ ا املرجعية الدينية. وبسبب تقاطع هذه املرجعية مع القيادة السياسية للجمهور ي ثبث ف�ي
ال�مت

، خوفا من أية  ي
ار وجودمه والتعب�ي عن أنف�م بشلك عل�رض عالمي وإ�رش فإن أعضاء هذا التيار يتحاشون الظهور الإ

ي املغرب.18 
رض

، امك ل يعرف هلم أي زعامة دينية أو تنظيمية � م السياسي عواقب أمنية، قد تساؤل ول�أ

ك�رش املرجعيات ضعفا من حيث حضورها  ، من أ ي
ي : يعد أتباع مرجعية عىلي السيستا�رض

مرجعية السيستا�رض

ي 
مت

� ملقارنة مع �مج م وقلمت عددمه �مج ا، فضال عن تشت�مت ، فضال عن عدم وجود أي إطار تنظيمي خاص �مج ي
ا�رض الف�مت

اث العقائدية التابع  �مج
أ
ت واملواقع التابعة هلذه املرجعية، مكركز ال م ع�مج بعض املنتد�ي كن رصد أنشط�مت التيارات. و�ي

صص أحد أبوابه للشيعة املغاربة، من أجل مشاركة قصص تشيهعم وأيضا ن�رش  رض ، والذي �ي ي
ملرجعية السيستا�رض

م19.  م وكت�مج مقال�مت

إرهاصات التسيس

بة كتلمت تنظيمية متجانسة، بل يعيشون حاهلمت انقسام ذاتية  شارة إليه أعاله، ل يشلك الشيعة املغار امك سبقت الإ

، ما عدا  ي
لعمل الدعوي والدي�رض ي �مج

ي املغرب، تكت�رض
رض

ية. فأغلب التيارات الشيعية � بسبب اختالف املرجعية الف�مت

اد صيغ  مج و التسيس، ول زال يعمل بشلك مستمر عىل ا�ي
رض

ة � خ�ي
أ
ي السنوات ال

رض
ه � مج

مت
« الذي ا� تيار »احلرضط الرساىلي

ن عددا من أعضائه 
أ
ذور السياسية هلذا التيار نظرا ل حلمج مر، �مج

أ
كن تفس�ي هذا ال ي احلياة العامة. و�ي

رض
تنظيمية لملشاركة �

.20» سالمي وع الإ «، ومه يعرفون أنف�م امتدادا هلذا »امل�رش سالمي ي إطار تنظ�ي »الختيار الإ
رض

سبق هلم العمل �

اوز من  مج
مت

رض التيارات الشيعية الذي يدعو لملشاركة السياسية العلنية، � ، الوحيد من ب�ي ويعد تيار احلرضط الرساىلي

ونيا،  ي سنة 2012 أصدر موقعا إلك�مت
رض

سيسه �
أ ي والدعوي. ومنذ �مت

انب الدي�رض ي التيارات املرتكز عىل احلمج
مت

� ط �مج
رض
خالهل �

ي تشغل الرأي 
تلف القضا�ي السياسية والدينية والثقافية ال�مت ه عن آرائه ومواقفه من حمرض �رض عددا من املواد املع�مج

ت هويته اليديولوجية عالوة عىل مواقفه السياسية، من  ي �رض
يد؟(، وال�مت ا مادة بعنوان )ماذا �رض ، وم�رض ي العام املغر�مج

، وأيضا من  الدستور واملؤسسات السياسية، ومن املسأهلمت الدينية واملذهبية، ومن الوحدة الوطنية والنظام السياسي

ضافة إىل  لإ ، �رش قضا�ي املساواة واملرأة واملشاركة السياسية �مج ي تمع املغر�مج ي احملمج
رض

رض � ي الفاعل�ي
مت

� سالمية و�مج احلراكت الإ

قضا�ي خارجية21. 
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لنظام السياسي واملشاركة السياسية. فقد استفاد هذا التيار  ز املواقف املعلنة، هي تلك املرتبطة �مج  ولعل أ�مج

ديد. فقد اكن  عالن عن نفسه تنظيميا، خاصة مع صدور الدستور احلمج من بيئة النفتاح السياسي سنة 2011 لالإ

ك�مج للتعب�ي عن اهلوية الدينية، وامتالك احلق  ديد يوفر متنفسا أ ينظر أعضاء التيار الرساىلي إىل أن الدستور احلمج

بة. وينظر التيار الرساىلي إىل  ميع املغار ي يكفلها الدستور حلمج
ساسية ال�مت

أ
ا أحد احلقوق ال ي املشاركة السياسية كو�رض

رض
�

ف  ، امك اع�مت ي ي نظره صادرة عن إرادة الشعب املغر�مج
رض

وعية السياسية مادامت � تلك امل�رش
مت
ا � املؤسسة امللكية بكو�رض

ي املشاركة السياسية، 
رض

ة عنه، وع�مج عن رغبته العلنية � مج
مت

ي واملؤسسات السياسية النا� لدستور املغر�مج التيار الرساىلي �مج

وط السياسية والذاتية هي من ستحدد شلك هذه املشاركة، سواء أاكنت  ها »مسؤولية وطنية«، وأن ال�رش ا إ�ي معت�مج

ي املعارضة واحلمك22. 
رض

�

ي غشت 2014، بيا�رض دعا فيه إىل الوحدة واحلرية والندماج 
رض

وتفاعال مع هذا املوقف، أصدر التيار الرساىلي �

ي حركية العمل السياسي 
رض

راط � رض ي ال�رض
رض

ت واحلقوق امك ع�مج عن رغبته � ال احلر�ي ، داعيا أيضا إىل تفعيل حممج ي
الوط�رض

قر حزب  �مج لقاء عقد  ر  ي نفس ال�رش
رض

نتج عنه و� ت طائفية23، حيث  بعيدا عن فكرة تشكيل كيا�رض عي 
والج�مت

يف، أعلن عن كونه  رض العام للحزب السيد حممد رصرض م�ي
أ
ع عصام ا�يدان زع�ي التيار مع ال دد، �مج قراطيون احلمج الد�ي

ي بيانه. 
رض

ا التيار الرساىلي � ي أطل�مت
حزاب السياسية ال�مت

أ
سدا لدعوة احلوار السياسي مع ال مج

مت
حلزب و� لقاءا تعريفيا �مج

ي لك مناسبة، ولعل آخرها البيان الذي أصدره 
رض

كيدها �
أ ، يسع التيار إىل �مت هذه احلركية عىل املستوى السياسي

ة عىل 
أ
امسة لتأسيسه، والذي جدد من خالهل موقفه ورؤيته السياسية، والقا� لذكرى احلرض ي ينا�ي 2017، احتفال �مج

رض
�

كن من بناء »الدوهلمت املدنية«24. 
مت
اد بيئة سياسية � مج أساس ا�ي

هل يشكل الشيعة املغاربة قوة سياسية؟

مه السياسي حمدود، ليس فقط  ث�ي
أ بة، إل إن �مت ه موضوع الشيعة املغار عالمي الذي يث�ي دل الإ  من احلمج

رض
لرمع �مج

كن أيضا  ا. و�ي ع السلطات ولكن أيضا بسبب كون التيارات الشيعية حمدودة العدد ومنقسمة عىل ذا�مت
مت

بسبب �

. ويقصد  عتبارها أحد املفاه�ي املركزية للخطاب الشيعي وم التقية، �مج �رض ي املغرب �مج
رض

ث�ي التيار الشيعي �
أ تفس�ي ضعف �مت

ي وعدم إعالنه للعموم، خوفا من القمع، وهي تقنية لتدب�ي احلرضالف العقدي 
وم التقية، معلية إخفاء املعتقد الدي�رض �رض �مج
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نب  مج
مت

دف � اته العقدية، وذلك �مج ، يقوم من خالهلا الفاعل الشيعي التس�مت لكيا أو جزئيا عىل تو�مج عي
مع احمليط الج�مت

اه الدوهلمت من أجل تدب�ي حاهلمت احلرضوف من العتقال  مج
مت

اتيجية ا� س�مت عية، وح�مت اكإ الصدام املبارسرش أو املقاطعة الج�مت

عل  مج ي املغرب، �ي
رض

ات الدينية. ومن هنا فإن مبدأ ال�ية أو التقية الذي يكتنف النشاط الشيعي � بسبب التو�مج

افة الصدام  ة، وأيضا حمرض م الدينية، خوفا من املتابعة القانونية من �مج فون ميول�مت رض ولوا هلذا املذهب �ي
مت

الكث�ي ممن �

روا بتشيهعم  تلف مذهبيا. وبذلك، فإن عددا قليال من الشيعة املغاربة من �مج ي احملرض
عي والدي�رض

مع احمليط الج�مت

اد بنيات تنظيمية تستوعب نشاهطم، وبناء عليه، فإن معلية تعدادمه  مج رصاحة وخرجوا للعلن وحاولوا العمل عىل إ�ي

لغة الصعوبة.  تعت�مج �مج

ت الدينية  ي املغرب. فتقر�ي احلر�ي
رض

ومع ذلك، فإن بعض التقار�ي الدولية تعطي بعض املالم عن أعداد الشيعة �

رض شيعة  ، يتوزعون ب�ي رض 3000 و 8000 شيعي مريكية25، تش�ي إىل وجود ما ب�ي
أ
ارجية ال ي العامل الذي تصدره احلرض

رض
�

، خاصة من لبنان والعراق. وقد أشار التقر�ي الصادر  رض ، وشيعة أجانب مقيم�ي ي
ولوا عن املذهب الس�رض

مت
مغاربة �

ي السنوات الالحقة هذه 
رض

قلية. وتؤكد التقار�ي الصادرة �
أ
ي هذه ال

رض
جانب يشلكون أغلبية �

أ
سنة 2009 أن الشيعة ال

ثلون أقل من 0,1  بة �ي ي ماي 2018، واعت�مج أن الشيعة املغار
رض

، اكلتقر�ي الذي صدر � رقام، أو تعطي نسب حمتملمت
أ
ال

ي املائة من عدد املغاربة26
رض

�

ي 
رض

ي املغرب. فالحصاء العام للساكن �
رض

، ل يوجد أي إحصاء رمسي دقيق لعدد الشيعة � ستثناء هذا التقر�ي و�مج

ي املغرب عىل وجه 
رض

كن معرفة عدد الشيعة � ة للساكن، ومن هنا ل �ي سئلمت املو�مج
أ
ن ال رض �رض املغرب ل ي�رض الد�ي

لف27، 
آ
ات ال ن أعدادمه احملتملمت تقدر بع�رش

أ
ي التقد�ي ع�مج القول �مج

رض
بة املبالغة � اول قادة الشيعة املغار الدقة. و�ي

غرافية، فإن  م احلمج ركزا�مت
مت
م و� اتنا بناء عىل أنشط�مت كد من هذا املعط، ومن هنا فإن تقد�ي إل أنه من الصعب التأ

عل  مج تلف املدن املغربية. وهذا ما �ي ي حمرض
رض

ون � ات العددية ل تتجاوز بضعة مئات أو بضعة آلف ينت�رش التقد�ي

مه السياسي حمدودا. ث�ي
أ �مت

ك�مج للشيعة عوض  د بعض املدن نشاطا أ ي مناطق جغرافية حمددة، حيث ت�رش
رض

بة � تتمركز أنشطة الشيعة املغار

ها. وينشط لك من  ط وطنجة ومكناس وفاس ووجدة وغ�ي ى اكلدار البيضاء والر�مج مدن أخرى، خاصة املدن الك�مج

ل املغرب، ويشمل عىل مكتب غ�ي رمسي لعصام �يدان الذي يقدم  ي مدينة طنجة �رش
رض

� » تيار »احلرضط الرساىلي
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ية. امك أن  از ازي«، الذي يتبع املرجعية الش�ي مام حممد الش�ي نفسه كوكيل ملرجعية فضل الل، عالوة عىل »هيئة الإ

سيس 
أ د أيضا حركية داهلمت للشيعة، حيث معل عدد من الشيعة املغاربة عىل �مت مدينة مكناس وسط املغرب، ت�رش

زها، هو حماوهلمت  ع السلطات املغربية أفشل هذه احملاولت، ومن أ�مج
مت

عيات وإطارات ثقافية ودينية ، ولكن � �مج

ملغرب من  دار عدد من رموز التشيع �مج
رض

ي سنة 2000. عالوة عىل ذلك، يشلك ا�
رض

عية الغد�ي الثقافية � سيس �مج
أ �مت

ز  ، ويعد من أ�مج ي
ا إدريس ها�رض ذه املدينة، حيث ينحدر م�رض ي تف� النشاط الشيعي �مج

سباب ال�مت
أ
هذه املدينة، أحد ال

ك�مج  ا تعد أ عتبار أ�رض ، وذلك �مج د مدينة الدار البيضاء أيضا نشاطا شيعيا قو�ي ي املغرب،28. امك ت�رش
رض

الرموز الشيعية �

ت امس »مكتبة العمل«29 أغلقت 
مت

ي السابق مكتبة شيعية �
رض

ت � املدن من حيث عدد الساكن واملساحة، وقد �رض

ملغرب،  ي تعرض هلا أتباع التيار الشيعي �مج
ن سلسلمت �لمت من العتقالت ال�مت ي سنة 2009، بعد اعتقال مالهكا �رض

رض
�

ارج .30 ي احلرض
رض

بة أنف�م، وأيضا من أجل الدراسة � رض الشيعة املغار ي الوساطة ب�ي
رض

رزا � ولعبت هذه املكتبة دورا �مج

ك�رش نشاطا ودينامية من  ، مه أ ي أورو�مج
رض

ارج، ل س�ي � ي احلرض
رض

رض � بة املقيم�ي شارة أيضا أن الشيعة املغار در الإ مج
مت

و�

كز  الية املغربية املقيمة، امك وتعج املرا رض احلمج وا متصاعدا لملد الشيعي ب�ي
رض
د بلجياك � ي املغرب. وت�رش

رض
رض � الشيعة املقيم�ي

ات، وأيضا  ي يتناوبون عىل حضور الدروس واحملارصرض
بة، ال�مت ة من املغار عداد كب�ي

أ
الدينية الشيعية واملساجد �مج

ي ي�مت 
رات ال�مت ارج، من خالل الز�ي ي احلرض

رض
ي الداخل أو �

رض
نشطة الدينية والثقافية املنظمة، سواء �

أ
تلف ال ي حمرض

رض
املشاركة �

ي هذه 
رض

ي هذا الصدد، إىل مشاركة مغربية سنوية �
رض

ان والعراق31. وتش�ي تقار�ي � ي إ�ي
رض

تنظيمها لملقدسات الشيعية �

ي بلجياك، 
رض

بة � ي سنة 2017.32 امك معد الشيعة املغار
رض

م من بلجياك � ي أغل�مج املناسبات، وصلت إىل حواىلي 300 مغر�مج

عية  ، كـ »�مج يون من خالهلا املناسبات والشعا�أ م الدينية، و�ي ي تنظم شؤو�رض
معيات، ال�مت سيس عدد من احلمج

أ إىل �مت

رض الثقافية«. امك  عية الثقل�ي عية الغري« و »�مج عية الزهراء« و »حسينية الزهراء« و«�مج الرضا عليه السالم« و«�مج

ي 
ولوا عن املذهب الس�رض

مت
ي � واىلي 20 ألف مغر�مج ي بلجياك وحدها �مج

رض
بة � تقدر السلطات املغربية أعداد الشيعة املغار

كد من هذا املعط من مصدر مستقل.   أنه من الصعب التأ
رض

33، رمع
مامي عفري الإ لصاحل املذهب احلمج

ول 
أ
، ال رض ها بعامل�ي كن تفس�ي ي الداخل، �ي

رض
ا � ارج وضع�رض ي احلرض

رض
بة � هذه الدينامية املرصودة للشيعة املغار  

مر الذي ي�ل 
أ
ي البلدان الغربية، ال

رض
ي احلرية الدينية  �

رض
رض احلق � رض الذي توفر لملواطن�ي لقوان�ي سياسي مرتبط �مج

مكنة املقدسة«، دون احلرضوف من التبعات القانونية ملمارسة 
أ
طارات القانونية والسفر »لال اممرسة الشعا�أ وتنظ�ي الإ
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انية  �ي سالمية، خاصة الإ لتواجد الشيعي للجاليات العربية والإ ي مرتبط �مج
ي من طرف السلطات، والثا�رض

املعتقد الدي�رض

  . ي وهلم املذه�مج
مت

ي معلية �
رض

مه، امم يساعد � كزها الدينية والثقافية للشيعة املغاربة وغ�ي ي تفتح مرا
والعراقية، وال�مت

السلطات املغربية والتشيع السياسي 

لصدام أحيا�رض  ي تتمس �مج
رض

بة بنوع الزدواجية. � رض عالقة السلطات املغربية مع الشيعة املغار بشلك عام، تتم�ي

ي املغرب. فعىل سبيل املثال، 
رض

ارج عىل التيار الشيعي � ي احلرض
رض

ت السياسية � ر�ي هلدوء أحيا�رض أخرى، حيث تؤ�رش احملمج و�مج

ي عىل الشيعة املغاربة من خالل  ي سنة 2009، أ�رش ذلك بشلك سل�مج
رض

ان � رض املغرب وإ�ي ت العالقة ب�ي رض تو�مت ح�ي

ي أحيان أخرى تعرف نوعا 
رض

ا � ي عدة مدن مغربية، لك�رض
رض

بة � �لمت من العتقالت مهت عددا من الشيعة املغار

ي 
رض

خيص من السلطات الرمسية � ي حصول أتباع تيار احلرضط الرساىلي عىل �مت
رض

ىل ذلك، � مج
مت

من املهادنة واهلدوء، وقد �

عية مدنية، امم  كة وليس �مج « عىل شلك رسرش سنة 2014، بعد تسجيل »مؤسسة احلرضط الرساىلي للدراسات والن�رش

خيص من احملمكة التجارية، من أجل إقامة مؤسسة  م من البتعاد عن رقابة وزارة الداخلية، واحلصول عىل �مت مك�رض

« الذي  ي سنة 2016، لتيار »املواطن الرساىلي
رض

صدار جريدة � إ اكت. فضال عن الامسح �مج ضع لقانون ال�رش رض اقتصادية �مت

ي 
رض

اكت التوزيع � ى رسرش ت امس »صوت املواطن«، إل أن ك�مج
مت

� ، رضمعه امكل الغزاىلي املنشق عن احلرضط الرساىلي ي�مت

ريدة.34 املغرب، رفضت توزيع احلمج

ا، ل يشلك  ي العالقة إىل أن السلطات املغربية تنظر للشيعة كتحدي مزدوج. فبالنسبة إل�ي
رض

جع هذا التذبذب � �ي

د�ي دينيا. نظرا لتعارضه مع اهلوية الدينية الرمسية للدوهلمت املغربية، 
مت

د�ي سياسيا فقط بقدر ما يشلك أيضا �
مت

التشيع �

ا تشلك  ى السلطات املغربية أ�رض نيد، وهي قواعد �مت شعرية وطريقة احلمج
أ
تكز عىل املذهب املالكي والعقيدة ال ي �مت

ال�مت

ز هذا التحدي، من خالل ما قد يشلكه املذهب  ي البالد. وي�مج
رض

� » من الرو�ي
أ
عامال أساسيا للحفاظ عىل »ال

رث  ، وأيضا يعتمد عىل الإ رض ل من نفس الد�ي عتباره ي�رض ، �مج ي رض املغر�مج الشيعي من منافسة عقدية ومذهبية للتد�ي

ي املغرب، 
رض

مر الذي يتداخل مع العقيدة السياسية لمللكية �
أ
ل البيت، وهو ال

آ
لولء ل بة واملرتبط �مج ي لملغار

رض التار�ي

رض  ة املعصوم�ي
أ
�

أ
ي طالب، وهو أول ال رض أ�مج ي املغرب، للخليفة الرابع عىلي ا�مج

رض
� ) رض مكة )العلوي�ي رسة احلا

أ
دار ال

رض
عتبار ا� �مج
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ذا املعط  يا �مج رض ر�ي بة، ارتبطت �مت ي أيضا، امك أن العقيدة السياسية والدينية لملغار ي ع�رش
ث�رض ي املذهب الشيعي الإ

رض
�

   . دارسة( قبل أزيد من 12 قر�رض
أ
ق )دوهلمت ال ي امل�رش

رض
الفة � سيس أول دوهلمت مستقلمت عن احلرض

أ منذ �مت

يقيا. فقد  ي افر
رض

ي وخاصة �
ال الدي�رض ي احملمج

رض
ارجية املغربية � د�ي للسياسة احلرض

مت
عالوة عىل ذلك يشلك التشيع �

اتيجية وإن اكنت هلا أبعاد ديبلوماسية  ارج منذ 2008، وهي اس�مت ي إىل احلرض
وذجه التدي�رض

رض
معد املغرب إىل تصد�ي �

هود بتأسيس مهعد  كيد مرجعيته الدينية، وقد توج هذا احملمج
أ ي �مت

رض
ود الفاعل الرمسي � ز �مج ا أيضا ت�مج وسياسية، إل أ�رض

فارقة 
أ
رض واملرشدات سنة 201435 �مت إحداث مؤسسة حممد السادس للعملاء ال ة املرشد�ي

أ
�

أ
رض ال حممد السادس لتكو�ي

فريقية للتعريف بق�ي  ي الدول الإ
مت

� ي املغرب و�مج
رض

رض � ود العملاء املسمل�ي دف “توحيد وتنسيق �مج ي يوليوز 2015، �مج
رض

�

سيخها”36.  ها و�مت سالم السمحة ون�رش الإ

ا القضاء عىل  غب�مت ي �مج
ارسه الدوهلمت عىل الشيعة، إل أن سلوهكا ل يسرش

مت
 من القمع املتقطع الذي �

رض
لرمع ولكن �مج

ا  �مت  خاضع حلسا�مج
رض

ي قالب وا�
رض

اول استيعاب واحتواء هذه الظاهرة �
مت

، بقدر ما � ي �مج ي البالد بشلك م�رض
رض

التشيع �

ماعي  ، بقدر ما تنظر إىل التمذهب احلمج ا الرو�ي اتيجية، فالتمذهب الفردي ل يشلك خطرا عىل أم�رض منية والس�مت
أ
ال

ت  ت إىل خارج البالد ومنارصة أنظمة وتنظ�ي رض الريبة، وتعتقد أن ولء هذه التنظ�ي ت شيعية بع�ي ي تنظ�ي
رض

نضواء � والإ

ي و«حزب الل«37 سيكون هل انعاكسات سياسية عىل الداخل. 
ا�رض �ي أجنبية اكلنظام الإ

خامتة

ال مفتوحا  ك احملمج ي عىل عدم �مت ، حرص الفاعل الرمسي املغر�مج ي
ي العمل العل�رض

رض
يقابل رغبة تيار احلرضط الرساىلي �

ن ثالثة اعتبارات  بة للتحول لقوة تنظيمية، أو تشكيل لتنافسية مذهبية. ويندرج هذا املنع �رض أمام الشيعة املغار

من الرو�ي لملغاربة«، ومنع أي تشويش عىل 
أ
ه السلطات املغربية »احملافظة عىل ال أساسية، أوهلا، ما تعت�مج

ها،  �دية وغ�ي
أ
ائية أو ال ات الدينية سواء املسيحية أو ال�مج يع التو�مج ضافة إىل الشيعة، �مج لإ عقائدمه، وهذا يشمل �مج

رض  ا وب�ي ي بي�رض
رض

ي البالد، ومنع أي احتاكك تنظيمي أو ثقا�
رض

ريطة الشيعية � ي هو حماوهلمت الضبط والسيطرة عىل احلرض
الثا�رض

ي الداخل 
رض

لتاىلي استباق أي منافسة مذهبية � ي البالد، و�مج
رض

د أعاد الشيعة � بة، منعا لعمليات التبش�ي وازد�ي املغار
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اد مساحة من ثنائية الولء السياسي للشيعة  مج ، يقوم عىل عدم إ�ي و اعتبار سياسي
رض

عىل املدى البعيد، أما الثالث �

ان. رض العراق وإ�ي كز ب�ي ية لكها ت�مت املغاربة، خاصة وأن املرجعيات الف�مت

اول التسويق هل من الناحية 
مت

ملغرب، وإن اكنت السلطات �  إل أن التعاطي الرمسي مع املسأهلمت الشيعية �مج

قلية 
أ
ي عن طريق هذه ال ار�مج من السياسي والعقدي لملغاربة، وصد أي حماوهلمت للتدخل احلرض

أ
منية واحلفاظ عىل ال

أ
ال

فا  ، مع�مت عي
السياسي والج�مت راط  رض أبدى استعداده لال�رض التيار  انب حقيقة وجود جزء من هذا  مج فإن ذلك �ي  ،

منية املستخدمة 
أ
ي السياسية ال

رض
مر الذي  يستدعي إعادة النظر �

أ
ية للبالد،. وهو ال ملؤسسات السياسية والدستور �مج

فظ هلذه الفئة 
مت

ي تدب�ي ظاهرة الشيعة املغاربة، وحماوهلمت البحث عن سبل أخرى لالإحتواء، �
رض

من طرف الدوهلمت �

 . ي
صن أيضا البالد من أي خرق سياسي أو أم�رض

مت
ا الوطنية و�

مت
حقو�

ىل   ز مثال عىل ذلك، حيث معد املغرب ومنذ سنة 2011، إ ولعل التجربة املغربية مع التيارات السلفية أ�مج

م السياسية  النفتاح عىل عدد من رموز هذا التيار الذي أبدى مراجعات داهلمت داخل السجن، بتغي�ي مواق�رض

حزاب وأيضا 
أ
ء السياسي لعدد من ال لن�مت لبالد، ومسحت هلم �مج ية والسياسية �مج ملؤسسات الدستور اف �مج والع�مت

ات  ي استقطاب الع�رش
رض

معيات املدنية، وقد سامهت هذه املصاحلة � سيس احلمج
أ د العام من خالل �مت ي امل�رش

رض
ملشاركة � �مج

م عن  ىلي العديد م�رض
رض هادية« داخل السجن وخارجه إىل العمل السياسي و�مت من العنارص من تيارات »السلفية احلمج

بة قد يساعد هذا التيار بشلك  أفاكره املتشددة. ومن هنا، فإن إنفتاح الدوهلمت عىل التيار املعتدل من الشيعة املغار

ي احلياة العامة واملشاركة السياسية القانونية.
رض

راط � رض عام عىل ال�رض
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