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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.
احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، واآله و�سحبه ومن وااله.

اإن الظروف التي مي��ر منها املغرب يف هذه احلقبة من تاريخه احلديث، 
قد جعلت من تناول اخل�سو�سي��ة ال�سيا�سية اأمرا �رضوريا لفهم واقعنا؛ 
خ�سو�س��ا بعد الّرجات التي اأحدثها يف وعي ال�سعب، ما �ُسمي بالربيع 
العرب��ي، ال��ذي يب��دو وكاأنه مل تنت��ه "موجاته" بعد، رغم م��ا ُيزعم من 

ا�ستثناء مغربي، يراد اأن ُيظهر البلد ع�سيا عليه.
اإن ما �ُس��مي الربيع العربي، مل يكن حدثا عابرا يف اأمتنا، وال كان اأمرا 
ظرفيا ذا بواعث �سيا�س��ية اقت�سادية ب�سيطة، بقدر ما كان بحثا من ِقبل 
ال�سعوب عن هوية جتعل ال�س��ياق التاريخي مو�سول احلا�رض باملا�سي، 
مو�س��ا لل�س��حة النف�س��ية اجلماعية ال�رضورية لكل �سعب يطمح اإىل 

التمّيز واالإجناز.
غري اأن ما ميكن اأن نعده ت�س��اوؤال من ِقبل ال�س��عوب، مل يحظ بجواب 
�س��اف ي�سّكن ما بالنفو�س من قلق؛ واإمنا زاد من حدة االأزمة عندما فتح 
اآفاق��ا يف احلوار االجتماعي، مل تك��ن معهودة من قبل. وقد اأدى ت�رضع 
خمتلف الفاعلني ال�سيا�س��يني، وم�س��ارعتهم اإىل اال�ستياء على ما ميكن 
اأن ُيعت��ر ِقْطفا مرحلي��ا -يتجلى يف الو�س��ول اإىل احلكم يف غفلة من 
اخل�سوم، كما فعل االإ�ساميون يف م�رض وغريها- اإىل خلخلة للمجتمع، 
جعلته مواجها ملا كان يعتمل فيه حتت ال�سطح، من غري �سابق اإنذار. ومل 
يكن االنقاب على االإ�ساميني يف م�رض، اإال ليزيد من حدة الت�ساوؤالت 
ال�سيا�س��ية والتاريخية، التي ن��رى اأنها لن ته��داأ اإال اإن اأُجيب عنها مبا 

ي�سفي الغليل.
واإن اكتف��اء املغاربة اإزاء هذه الهزة العميقة، بتغيري الد�س��تور وبقبول 
و�س��ول االإ�س��اميني اإىل احلكم، يف توافق معلن اأو غري معلن، ال مُيكن 
اأن نعتره اإجابة عن �س��وؤال الهوية والتاريخ؛ بل هو نوع من امت�سا�س 
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الغ�س��ب ال�س��عبي وقتيا، يف انتظار ا�س��تجاء ما تاأتي ب��ه االأيام. وهذا 
االرجتال، لي�س اأمرا خمالفا ملا درج عليه ال�سيا�س��يون عندنا؛ بل هو من 
�س��ميم التلفيق والرتقيع والتاأجيل، الذي طبع ال�سيا�سة املغربية احلديثة 

منذ اال�ستقال.
اإن التف��كك الهيكلي ال��ذي تعاين منه الدول العربي��ة عموما، والذي 
يك��ون فيه احلكم باملعنى الكامل مف�س��وال عن احلك��م االإجرائي املدبر 
لل�س��وؤون اليومية للبلد من جهة، وعن تطلعات ال�س��عوب من حيث هي 
املعنية االأوىل به من جهة اأخرى، ال ميكن اأن يكون عاما م�س��اعدا على 
اإيجاد االأجوبة يف هذه املرحلة؛ بل نحن ال ن�سك اأن احلكام، قد اأ�سابهم 
ما اأ�س��اب ال�س��عوب من ذهول )واإن كانت االأ�س��باب خمتلفة(، زاد من 
ُبعدهم عن احلل، وزاد من �س��عفهم بعد تك�س��ف بع�س جوانب احلقيقة 

للجميع. 
وه��ذه احل��رية العامة، مع ما �س��احبها من ارتب��اك يف االأداء، مل تكن 
لت�س��هل االأم��ر اإال على االنتهازي��ني، الذين يِعدون احلكام وال�س��عوب 
جميعا وميّنونهم، بحلول ال يعلمون منها �س��يئا، اإال ما يوافق اأغرا�س��هم 
واأمرا�سهم. ويزيد من خطورة هذه املغامرة، بع�س �سكون موِهم ب�سواب 

االآراء، ما يلبث اأن ُيف�سي اإىل اأ�سواأ مما كان االأمر عليه.
ال �س��ك اأن جميع االأفرقاء اليوم مطالبون باإعادة النظر يف م�سلماتهم، 
وقد ثبت ف�س��اد طروحاته��م اأمام الواق��ع الذي ال يقب��ل الهروب اإىل 
االأيديولوجيا، �سيا�س��ية كان��ت اأم دينية، يف عامل عوملي، من ال�س��عب 
ا.  اأن يجد فيه املنف�س��لون عن ال�س��ياق التاريخي العام، مهربا اأو ُم�سترَرترَ
يو�س��ح هذا، مراقبة دول العامل لنا، ومتابعتها خلطواتنا، من ا�س��طرارها 
لتح�س��يل املعرفة بنا يف كل مرحلة، حتى ت�سبط معاملتها لنا مبا يخدم 

م�ساحلها.
ومن هنا نفهم رعاية االأمريكيني للجماعات االإ�س��امية ال�سيا�س��ية، 
ودعمه��م لها، عندما راأوا اأن الره��ان عليها، قد يكون بديا عن الرهان 
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على احل��كام التقليدي��ني، الذين ا�س��تبدوا باحلكم، لف��رتات طويلة يف 
بلدانهم، دون اأن يرف للواليات املتحدة االأمريكية واأوروبا جفن.

ومبا اأن املغرب دولة ملكية �سديقة للغرب منذ ن�ساأتها اجلديدة )ما بعد 
اال�س��تقال(، فاإن التوج��ه هناك، قد انعك�س عليها هنا بقبول االإ�س��ام 
ال�سيا�س��ي العبا اإىل جانب الاعبني القدامى، الذين ما كانوا ي�سمحون 
بهذا من قبل. وهذا يعود بنا اإىل ظروف ن�ساأة االأحزاب ال�سيا�سية عندنا، 
التي مل تكن يف غالبيتها ن�ساأة �سليمة، حتى ميكن اأن ننتظر منها فيما بعد 
فعا �سيا�سيا �سليما. كل هذا، مل يعمل اإال على انبهام الو�سع ال�سيا�سي 
يف املغرب، اإىل احلد الذي مل يعد اأي حزب من االأحزاب ذا لون �سيا�سي 
ز ودائم؛ واإمنا هي اأدوار يقوم بها كل حزب بح�سب اإماءات “اللعبة”  مميِّ

ال�سيا�سية العامة، التي ُتطبخ عادة بعيدا عن اأعني املعنيني جميعا.
لي�س الدافع اإىل الكيد ال�سيا�سي، الذي طبع مرحلة ما بعد اال�ستقال 
كلها، والذي تطاحنت فيه االأحزاب اأحيانا فيما بينها، هو ف�س��اد الطوية 
و�س��وء النية دائما؛ واإمنا هو انبهام نظام احلكم، و�سوء تاأ�سي�سه. ذلك الأن 
االأر�سية النظرية ال�رضورية لتاأ�سي�س كل نظام حكم، كانت يف املغرب 
�س��عيفة وه�س��ة، تعتمد على االأعراف اأكرث مما تعتمد على فكر �سيا�سي 

معتر. 
اإن النظام ال�سيا�س��ي املغربي، مل يعد با�س��تطاعته وقف االنهيار الذي 
بداأ ي�سيبه يف العقود االأخرية، و�سار يهدد معامل الدولة وبقاءها. اإنه من 
ال�س��عف، بحيث �سار متفرجا ك�س��ائر املتفرجني، وكاأن االأمر ال يعنيه. 
وهذا ال يدل على ال مباالة قد تكون نتيجة لاأمرا�س العديدة فح�س��ب، 
ولك��ن ي��دل على ع��دم امتاك ا�س��تقالية الق��رار حمليا اأي�س��ا؛ تلك 
اال�س��تقالية التي متّكن كل دولة من تدبري �س��وؤونها مبا يخدم امل�سلحة 
“الوطني��ة” وحدها. نريد من ه��ذا، اأن االأنظمة املحلي��ة اليوم، ال ميكن 
ف�س��لها عن النظام العاملي، الذي بداأ ُيحِكم قب�سته على الدول القطرية 

منذ ما يقارب القرن من الزمان.
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اإن ال�س��عب املغربي، كاأ�سقائه من ال�س��عوب العربية االأخرى، مل يكن 
ّدا ملواجهة و�س��ع �س��ديد التعقيد، كالذي يعي�س��ه الي��وم؛ ومل يكن  معرَ
م�سموحا له اأن ي�س��تغل بال�ساأن العام، بطريقة �سليمة تنبني على اأ�س�س 
علمية �س��حيحة؛ واإمنا حيل بينه وبني ذلك ب�س��تى الطرق، اإىل اأن �س��ار 
يف �س��به اإعاقة عن الفعل ال�سيا�سي ال�س��حيح. وكان من اأ�سد ما اأ�رضه 
من هذا الوجه، ممار�س��ة ال�سيا�سة “النفعية” التي وّلدت الع�سابات التي 

حتكم البلد اليوم، اإما علنا، واإما بطريقة خفية.
اإن الطريق��ة التي ُتدار بها �س��وؤون الب��اد االآن، والتي ال تختلف عن 
احلماية االأجنبية اإال مبقدار التخلف والرداءة التي ترَ�ِس��مها، لن ت�سري بنا 
يف طريق النجاة؛ واإمنا �س��ت�رضع من عملي��ة االنهيار وجتعلها اأكرث عنفا 
فح�س��ب. واإن من يقودون املرحلة الراهنة من اأ�س��حاب القرار، الذين 
يتوهمون اأنهم مم�سكون بزمام البلد، يقودونه بعقلية ما قبل املرحلة؛ وهو 
ما �سيوؤدي اإىل نتائج عك�سية حتما. مل يِع هوؤالء العجزة بعد، اأن �رضورة 
احلفاظ على ما �س��يتبقى من معامل الدولة، لن يتاأتى اإال باإ�رضاك ال�سعب 

اإ�رضاكا فعليا يف كل �سيء...
ونحن بو�س��فنا من اأبناء هذا ال�س��عب االأ�س��يل، ومن منطلق وجوب 
الن�س��يحة منا للح��كام وللمحكومني، من دون غ�س الأح��د، ومن دون 
مواالة طرف على الطرف الثاين، �س��نتكلم الأول مرة يف جمال ال�سيا�سة 
الوطنية منذ بداية عهد اال�س��تقال اإىل االآن، باأق�س��ى ما ن�س��تطيع من 
�س��فافية و�س��دق. نريد من هذا، اأن نرئ ذمتنا عند الله اأوال، وحتى ال 
نح�س��ب من اخلائنني الذين يرون املنكر وي�س��كتون عليه، ويرون اخلطر 

داهما وال ُيحذرون منه.
�سبق لنا اأن اأ�رضنا يف بع�س كتاباتنا اإىل ما نحن ب�سدده هنا، ووجهنا 
برَنا عليه، من ال ياأبهون  لرَ اخلط��اب يف ذلك اإىل امللك ال��ذي نرى اأنه قد غرَ
لوط��ن وال مواطن��ني، ممن ق��د انخرطوا يف م�س��اريع اإقليمية مناق�س��ة 
لدولتنا. واإزاء هذا الو�س��ع ال�ساذ، نرى اأنف�سنا م�سطرين اإىل م�سارحة 
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اأبن��اء �س��عبنا، مبا كنا ن��رى اأن الكام فيه ينبغ��ي اأن يكون منح�رضا يف 
اأ�س��يق الدوائر، جتنبا ملا قد ينتج عن االإ�ساعة من دخول ال�سفهاء فيما 
ْرنا، نتوجه باخلطاب االآن  ال مدخل لهم فيه. ونحن اإذ نرى اأنف�سنا قد اأرَْعذرَ
اإىل العموم، من دون اأن جنعل من اأنف�س��نا طرفا معار�سا للنظام، كما قد 
يظن من ال علم له، اأو كما ي�س��تهي من يريد اأن يتخل�س منا، حيث مل 
ينفعه معنا احل�سار امل�رضوب علينا من كل جانب، والذي كان من اآثاره 

االعت�سام املفتوح الذي نحن فيه منذ اأزيد من �سنتني من الزمان.
اإن منطلقن��ا يف ه��ذا الكت��اب، لي�س ه��و البحث عن موقع �سيا�س��ي 
�س��من اخلارطة الوطنية، ونحن طريقة �س��وفية؛ وال هو تغيي الو�سول 
اإىل من�س��ب يف جهاز احلكم، وقد زّهدنا الله فيه منذ ال�س��باب؛ ولكن 
هو متكني �س��عبنا من اإدراك �س��حيح للواقع، قد ال ُيح�سله من غرينا من 

املغر�سني.
ال يخفى عن كل عاقل، اأن االإخفاقات ال�سيا�س��ية املتكررة يف اأمتنا، 
كانت ناجتة عن �س��وء اإدراك للواقع غالبا. وال يخفى اأن العمل املتعجل 
الذي ين�س��اق خلف االأهواء، ي�س��ُهل دائم��ا اإحباطه باأدن��ى حركة من 
خ�س��م متب�رض. لهذا، فنحن ال نوؤ�س���س بكامنا هذا حلركة �سيا�سية ما، 
وال ندخ��ل يف عمل مبا�رض االآن، رغم ما جنده من حماربة اأجهزة الدولة 
لنا؛ ولكننا نعمل على توعية ال�س��عب بحقيقة ما يكتنفه ويحيط به؛ وله 
بعد ذلك اأن يرى لنف�سه بنف�سه ما ي�سلح له، على نور وبينة. نحر�س يف 
را من كل ما ميكن  هذا كله، على اأن يكون الكام مرادا به وجه الله، حمذِّ
اأن ياأتي بغ�سب الله اأو حربه �سبحانه. فاإنه من ي�ستعِد الله ال يفلح اأبدا، 

واإن فعل ما فعل بح�سب زعمه.
ن�س��األ الله العلي العظيم، اأن يوفقنا ملا ير�س��يه م��ن قول وعمل، واأن 
يجعلن��ا ممن يبنون وال يهدمون، وي�س��لحون وال يف�س��دون، هو موالنا، 

فنعم املوىل، ونعم الن�سري.

م ه \ 2017-1-5  ربيع الثاين 1438  جرادة يف ليلة اخلمي�س 7 
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بدايات

�س��معت مرة حما�رضة يف تاريخ املغرب، الأحد االأ�ساتذة البلجيكيني، 
ففوجئ��ت به يذكر اأن مدينة فا�س التي اأُ�س�س��ت يف نهاية القرن الثاين 
الهج��ري )نهاية القرن الثامن امليادي(، مل يكن لها نظري باأوروبا كلها، 
التي مل تكن بها وال مدينة واحدة باملوا�س��فات املتعارف عليها يف ذلك 
الزم��ان. وموؤخرا كتبْت �س��حيفة الغارديان اأن فا���س كانت اأكر مدينة 
يف العامل �س��نة 1160م، من حيث عدد ال�س��كان. بعد كل هذا، يحق لنا 
اأن نت�س��اءل: ملرَ تقهقرنا كل هذا التقهقر، وقد كنا يف املقدمة؟.. وماذا لو 
وا�س��لنا التقدم يف املدنية اإىل االآن؛ ترى كيف �س��يكون و�سعنا؟.. بل ال 
نا عليها امل�ستعمر، والتي كانت �سبيهة  درَ ميكن اأن ال نفكر باحلال التي وجرَ
بالبدائي��ة!.. هل كنا طيلة قرون ن�س��ري عك�س التاري��خ؟.. اأم اأن الزمان 
توقف عندنا ل�سبب من االأ�سباب؟! )قد نعود لهذا فيما بعد اإن �ساء الله(..
اإن من يقراأ بنود معاهدة احلماية الفرن�سية للمغرب، والتي وقعت بفا�س 
يف 30 مار�س 1912، لن ي�سك اأن ال�سلطان عبد احلفيظ هو من ا�ستقدم 
امل�س��تعمر اإىل بلده بعد اأن عجز عن �س��بط االأم��ور، عندما قامت عليه 
القبائ��ل املحيطة بفا�س. ومن هنا نفهم معنى احلماية، وُندرك ملن كانت، 
و�س��د من كانت. وهذا يجعلنا نلقي بالائمة على احلاكم وقتها، ال على 
ال�س��عب؛ واإن كنا ال ن�سك اأن ال�سعب له ن�سيبه يف هذه البلية، بوجه ما. 
وكل ما قيل يف الدفاع عن ال�سلطان من ِقبل املوؤرخني الر�سميني و�سبه 
الر�س��ميني، ال ميكن اأن يقوم اأمام توقيع��ه للمعاهدة؛ الأنه ال عذر له فيه. 
بل اإن كثريا من احلكام اجلديرين باملن�س��ب وباللقب، كانوا �سيف�سلون 
املوت على ذلك الفعل مكانه. ويف الثبات على املبادئ يتفا�سل النا�س...
وعلى كل حال، ال بد اأن ن�س��هد للم�س��تعمر بتحريك املجتمع املغربي 
نحو املدنية املعا�رضة، واإن كان ذلك عن غري ق�س��د منه، اأو كان لغر�س 
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ت�س��هيل نهبه خلريات البلد بالق�س��د االأول. ويف املقابل، ال بد اأن نذكر 
اأن امل�ستعمر قد غر�س يف النفو�س من بذور ال�سقاق والنفاق، ما ال نزال 
ناه اإىل اليوم. ورغ��م اأن امللك حممدا اخلام�س رحمه الله، بوقوفه  جن��د جرَ
اإىل جانب �سعبه يف معركة التحرير، قد اأعاد للحكم هيبته ومكانته، اإال 
اأن ما حدث يف مفاو�سات اإك�س ليبان )1955(، مل يكن ا�ستعادة لل�سيادة 
املغربية كاملة، واإمنا كان اإعانا ال�ستمرار اال�ستعمار بطريقة خمتلفة، هي 
اأقل من اال�س��تعمار املبا�رض، واأكرث من احلكم الذاتي )على االأقل هذا ما 
نواه امل�س��تعمر، وهذا ما اآلت اإليه االأمور م��ن اأحد الوجوه(. مبوجب هذه 
االتفاقية )املعلن منها وغري املعلن(، �س��يبقى املغرب تابعا لفرن�سا، دائرا 

يف فلكها، خادما حل�سارتها وثقافتها، اإىل يومنا هذا. 
اإن كث��ريا من منتقدي "اإك���س ليبان" اأخذوا عليها كونها متت با�س��م 
ال�س��لطان يف مقابل الدولة الفرن�س��ية، يف تغييب لذكر ال�سعب وممثليه. 
وهذا يف نظرنا ال ي�س��ح، من اجلهة ال�رضعية قبل اجلهة ال�سيا�سية. ذلك 
الأن احلك��م عندنا، ال بد اأن ينتهي اإىل واح��د، يكون هو اجلامع للكلمة، 
واحلا�سم لاأمر. وحممد اخلام�س، مل يكن مطعونا يف ذمته، حتى ُيتحفظ 
على ذكره وحده يف الوثائق واملعاهدات. ولي�س االأمر هنا �س��بيها مبا قام 
به عبد احلفيظ؛ بل اإنه على العك�س من ذلك، اإعادة تاأ�سي�س للنظام، كان 
��ل يف الداخل بني ال�س��لطان وممثلي ال�سعب، مبا ير�سي  ينبغي اأن توا�سرَ
الله، منذ فجر اال�س��تقال. وهذا مل يحدث، ل�سببني: اأوال، الأن فرن�سا مل 
ترفع يدها عن املغرب، كما �س��بق اأن ذكرنا؛ واتخذت لنف�سها اأذياال من 
النخبة ال�سيا�س��ية قبل غريها؛ وثانيا، الأن القدر -بف�سل الله- قد جّنبنا 
اأن ندخ��ل يف نظ��ام كان ال ب��د اأن يوؤول اإىل النظ��ام اجلمهوري عاجا 
ه النخبة اإىل احلكم. وهذا مل يكن ليخدم ال�س��عب  رَ اأم اآجا، ب�س��بب ���رضرَ
املغربي امل�سلم قط، ورمبا كان �سيدخل بالباد يف نظام ع�سكري، كما هو 

�ساأن كثريين من اأ�سقائنا ونظرائنا.
لو نظرنا اإىل االأطراف التي ح�رضت املفاو�س��ات، لوجدناها تنق�س��م 
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اإىل ثاثة اأق�سام من حيث الت�سور لنظام احلكم، وهي:
1. ق�س��م يريد احلفاظ على النظام ال�س��لطاين التقليدي، وعلى راأ�سه 

امللك.
2. ق�سم يريد االنتقال اإىل امللكية الد�ستورية، وعلى راأ�سه املتحزبون.
3. ق�س��م يري��د املوازنة بني النظامني، وكاأنه اأك��رث واقعية وبراغماتية؛ 

)كما ميكن اأن يكون اأكرث قابلية للتبعية للم�ستعمر ملرونته(.
كل هذا، من دون اأن نن�س��ى، اأن الغاية -ولو عند �س��طر من االأفرقاء- 
كانت املحافظة على العاقات "املتميزة" التي تربط املغرب بفرن�سا. وال 
�سك اأن على راأ�س هذا ال�سطر اأولياء فرن�سا االأوفياء لها، والذين تبواأوا 

منا�سب مرموقة يف املوؤ�س�سات واالإدارات النا�سئة.
ال بد اأن ناحظ هنا، اأن غياب الت�سور ال�رضعي لنظام احلكم، اأو على 
االأقل عدم اكتماله يف االأذهان، جعل النخبة ال�سيا�س��ية -ومن �س��منها 
امللك- تقع يف التقليد اجلزئي اأو �س��به الكلي لت�س��ور امل�ستعمر نف�سه، 
واإن بدت )النخبة( اأنها �ست�س��ري بعيدا عنه، ويف ا�س��تقالية. وهذا نُعّده 
نحن من اال�س��تعمار الذي طال العقول، رغم اأن النخبة كان منها علماء 
�رضعيون كعال الفا�سي رحمه الله. وهو اأمر غري م�ستغرب، اإْن عِلمنا اأن 
فقه احلكم وال�سيا�س��ة ال�رضعية، هو من اأبواب الفقه ال�سامرة عند اأمتنا 
من��ذ القرون االأوىل، الأ�س��باب عديدة، منها اال�س��تبداد الذي طبع جل 

مراحل عمر االأمة.
ول��و عدن��ا اإىل مرحلة حكم احل�س��ن الثاين رحمه الل��ه، لوجدنا من 
اأرادوا االنق��اب عليه -واإن ُزعم ما زعم- من اأذناب امل�س��تعمر، الذين 
راموا املُ��س��ي يف خمطط التغريب اإىل نهايته. ذلك الأن امللك احل�س��ن، 
كان ل�س��دة نباهته اأوعى من والده لاأ�س���س ال�رضعية لنظام احلكم، واإن 
مل يكن له علم تف�س��يلي بها. وما اإبرازه ملع��امل اإمارة املوؤمنني، يف نظام 
ملكه اإال دليل على ما نقول. لكن عدم اكتمال ال�سورة ال�رضعية للنظام، 
كان ُيلج��ئ امللك اإىل الدخول يف من��اورات ال نهاية لها )كان يف غنى 
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عنها من حيث االأ�سل(، للحد من اأطماع الطامعني. ولعل اأ�سواأ ما زرعه 
امل�س��تعمر يف النخبة ال�سيا�س��ية، هو التناف�س على احلكم، الذي ُيحرمه 
ال���رضع حترميا. وال���رضع بتحرميه ملنازع��ة احلاكم، ال يريد اأن يوؤ�س���س 
لا�س��تبداد، كما يتوهم اجلاهلون؛ واإمنا يقطع مادة مر�س نف�س��ي �سائع، 
هو حب الرئا�س��ة على االأمثال واالأقران، ال��ذي ال يتوقف عند حد. اأما 
توخي �سمان �سري احلكم يف االجتاه ال�سحيح، الذي يزعمه االنقابيون، 
فاإنه يكون بو�س��ائل اأخرى، ُينظر فيها بعد اأن مُيّكن للحاكم ويطمئن يف 
ن حكم امل�س��لمني  حكمه. وهو ما مل يحظ به اإال اأفراد من جمموع كل مرَ
على مدى التاريخ. ويكفي يف هذا امل�س��مار، ما نعلمه مما اأ�ساب اخللفاء 
الرا�س��دين االأطهار، ر�سي الله عنهم، وهم اأجدر النا�س باحلكم، لو كان 

النا�س يريدون اخلري حقيقة.
اإن ف��رتة حكم حممد اخلام���س التي مل تُطل، كان��ت حبلى بال�رضاع 
اخلفي على احلكم، فيما بني النخبة ال�سيا�سية وامللك من جهة؛ وفيما بني 
�سي يف  االأحزاب والزعامات من جهة ثانية. مل يرَح�ِسم هذا ال�رضاع امل�رَررَ
الظاهر، اإال قدوم احل�س��ن الثاين، الذي اأم�سك زمام االأمر بالقوة الازمة. 
ورغم ما يظنه الظانون من ا�س��تبداد امللك احل�س��ن )وقد ُظلم رحمه الله 
حي��ا وميتا(، اإال اأنه بالنظر اإىل الظروف املحيطة به، قد اأح�س��ن القيادة، 

وجّنب الباد خماطر كثرية وكبرية.
ولو عدنا اإىل الي�س��اريني من �سيا�سيي املغرب، لوجدناهم ميتحون من 
�س��ياق خارج ال�س��ياق الوطني، باعتبار الوطن وطنا م�س��لما واإ�ساميا. 
وبوجود الي�س��اريني -عل��ى تنوعه��م- يف احلكم بطريقة م��ا )احلكومة 
والرمل��ان(، فاإنه��م كانوا وال يزال��ون عاما من عوامل �س��عف النظام. 
ول��و عمل اأهل املغرب عل��ى توحيد املرجعية العقدي��ة واالأيديولوجية 
جلمي��ع االأفرقاء مطلع اال�س��تقال، من دون عمل اأي �س��يء اآخر، لكان 
ذلك اإجنازا �س��خما، ُتبنى عليه كل اخلط��وات التنموية الاحقة؛ ولكن 
قلة وعيهم باالأمر، وقلة املفكرين واملنظرين بينهم، جعلت ال�سيا�س��ة يف 
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املغرب ت�س��ري نحو املغالبة العددية بني االأح��زاب، ونحو الكيد املتبادل 
بني الق�رض واخل�سوم ال�سيا�سيني. وهذا قد اأ�ساع على البلد فر�سا كثرية 
للتقدم نحو االأف�س��ل، ووقتا ثمينا كان ينبغي �رضفه فيما يفيد، نتيجته 

ما نعي�سه اليوم من اأزمة.
ومبا اأن االأمر مل ُيح�سم يف البداية، فاإنه �سار من اأولويات كل مرحلة، 
ي�ستجد بِجّدتها، واإن كان التاأجيل ن�سيبه مرة بعد االأخرى اإىل االآن. واإن 
كان امللك احل�سن الثاين قد ا�ستطاع اإ�سكات املخربني بالقوة، فاإننا نراهم 
اليوم يعودون مبا مل ي�س��تطع اإعانه اأ�سافهم من قبل. وما دعوة بع�سهم 
اإىل امللكية الرملانية التي "ي�سود امللك فيها وال يحكم" كما يقولون، اإال 
من اأثر ا�س��تمرار امل�رضوع اال�ستعماري، الذي يبغي الق�ساء يف النهاية 
على الدولة املغربية امل�سلمة. ول�سنا ننطلق هنا انطاقا جمازفا من نظرية 
املوؤام��رة كما قد يبدو، واإمنا نقول م��ا نقول لعلمنا باأن الغرب العن�رضي، 
ال يطيق تواجد ح�س��ارة خمالفة له اإىل جانبه. وما تعي�سه االأمة يف هذه 
املرحلة من باء يف ج��ل اأقطارها �رضقا ومغربا، هو دليل على ما نذكره 

هنا.
اإن عاق��ة احلاك��م باملحك��وم، التي م��ا زال الفكر ال�سيا�س��ي العاملي 
يخو�س فيها من غري اأن ي�س��ل اإىل �س��يء ُيذكر، هي عندنا يف ال�رضع 
من اأو�سح ما يكون، رغم غيابها عن اإدراك جل علماء الدين بله غريهم 
من النا�س. وال�س��بب يف ذلك، هو اأن ت�س��ور احلك��م لي�س منقطعا عن 
املعرفة بالوجود )ال�سق املعريف من الدين(. واإدراك االأمر من هذه احليثية 
لي�س يف م�س��تطاع كل اأحد. وكما ُحجب عن��ه علماء ال�رضع الذين قد 
�س��ارعوا اإىل موافقة احلاك��م اتباعا الأهوائهم اأحيان��ا، اأو قد اجتهوا اإىل 
معار�سته باتباع اأهوائهم اأي�سا؛ فاإنه قد ُحجب عنه الدميقراطيون، الذين 
يرون اأن احلكم ينبغي اأن ُيتداول بني النا�س، ما داموا كلهم يرغبون فيه. 
وهذه املقولة الدميقراطية، هي من اأ�سفه ما قيل يف امل�ساألة، لو اأن النا�س 



كانوا يعقلون. ذلك، الأنه ما كل اأحد ي�سلح للحكم، حتى نقول بالتداول. 
واإن قيل بالتداول بني النخبة، فاإن االأمر ي�سري خمالفا الأ�سل الدميقراطية 
احلاكم؛ فوجب التثبت وحتري الدقة وال�سبط. وقد التب�س هذا االأمر على 
كثري من امل�س��لمني، ملا راأوا بع�س مظاهر العدل التي تغيب يف بلدانهم، 
يعي�سها الكفرة حتت ظل اأنظمتهم الدميقراطية ب�سهولة وي�رض. ون�سوا اأن 
االأمر اأعمق من هذا، واأبعد اأثرا؛ واأنه غري متعلق بالدنيا وحدها، لدى من 

كان يوؤمن بالله واليوم االآخر.
وقب��ل كل هذا، ينبغ��ي اأن ُيعتن��ى باجلانب النظري وحده، و�س��مان 
اكتمال��ه، قبل النظ��ر يف التطبيقات العملية، ومدى موافقتها لاأ�س��ل. 
ونح��ن، مب��ا اأن التنظري لدين��ا كان قا�رضا، فاإنه ال ميك��ن اأن نقّيم الواقع 
املعي�س االآن، بغري ميزان معتر، وال معايري وا�س��حة. وهذا ما �سنعر�س 

له اإن �ساء الله، يف الف�سول القادمة.   
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ال�سلطان ظل اهلل

ِتِه«1، وكما خلق اآدم على  ��وررَ لرَى �سُ مرَ عرَ ُه اآدرَ لرَقرَ اللَّ جاء يف احلديث: »خرَ
�س��ورته، خلق جمتمع النا�س على �سورة جمتمع االأ�سماء االإلهية. وكما 
كان ال بد اأن تعود كل االأ�س��ماء اإىل اال�س��م الله، فكذلك ال بد اأن يعود 
اأمر كل النا�س اإىل ال�س��لطان؛ �س��واء كان املجتمع موؤمن��ا اأم كافرا. فاإن 
قل��ت: فاإن الل��ه جعل اأمر االأ�س��ماء عائدا اإىل ا�س��مني، يف قوله تعاىل:                  
{قُِل اْدُعوا اللََّه أَِو اْدُعوا الرَّْحَمَن أَيًّا َما َتْدُعوا َفَلهُ اْلَْسَماءُ اْلُحْسَنى} 
]االإ�رضاء: 110[؟ قلنا: اإن الرئا�س��ة يف االأ�سماء لا�سم الله وحده، واأما 
الرحمن فهو خليفته. وملا كان اخلليفة مندرجا يف حكم من ا�س��تخلفه، 
ذكر معه، م��ن دون اأن تتعدد املرتبة. وملا كان اخلليفة مثنيا للمرتبة، كان 
ْن  مرَ ه يِف ااْلأرَْر�ِس، فرَ اُن ِظلُّ اللَّ ��ْلطرَ كالظل لها. لهذا جاء يف احلديث: »ال�سُّ
ُه«2. هذا احلديث ح�ّس��نه اأهل  انرَُه اللَّ انرَ��ُه اأرَهرَ ْن اأرَهرَ مرَ ُه، ورَ ��ُه اللَّ مرَ ��ُه اأرَْكررَ مرَ اأرَْكررَ
احلديث، و�س��عفه بع�س��هم؛ اأما من جهة املعنى عندنا، فهو �س��حيح ال 
�س��ك فيه. وذلك الأن اخلافة االآدمية التي تكون بجمع االأ�سماء االإلهية، 
هي املق�سودة من كونها ظا، من جهة الباطن؛ وهذه ال تكون اإال لواحد 
يف الزمان، لعدم تعدد اخلافة االإلهية يف نف�سها. واأما ن�سبة كل �سلطان 
اإليه��ا برا كان اأم فاجرا، موؤمن��ا اأم كافرا، فهي بالتبع: وكاأنها خافة عن 
اخلافة؛ الأن الظاهر خليفة الباطن عند ال�س��اهد. ولهذا ال�سبب تعددت 

اخلافة الظاهرة، ومل تتعدد الباطنة.
ول��و رجعنا اإىل احل��وار الذي دار ب��ني اإبراهيم عليه ال�س��ام ومنرود، 
فاإننا �س��نجده كاالآتي:  {أََلْم َت�رَ ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم ِف�ي رَبِِّه أَْن آَتاُه 

1 متفق عليه عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.

2 رواه ابن اأبي عا�ضم يف ال�ضنة عن اأبي بكرة ر�ضي اهلل عنه.
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اللَّ�هُ اْلُمْل�َك} ]البق��رة: 258[: اأي اآتاه الله خافة الظاه��ر الظلية )امللك 
باملعنى ال�رضعي ي�س��مل امللك الوراثي، والرئا�س��ي غ��ري الوراثي(.{ِإْذ 
َق�الَ ِإْبَراِهيُم رَبَِّي الَِّذي ُيْحِيي وَُيِميُت}: عّرف اإبراهيم ربه باالأفعال التي 
هي م�س��تندة اإىل االأ�س��ماء )املحيي واملميت هنا(، الأن االأمر يدور على 
االأ�س��ماء ال على امل�س��مى. وهذا اأمر جهله اأ�سحاب العقائد من املنزهة 
ومن امل�س��بهة ف�س��لوا جميعا.  {َقالَ أََنا أُْحِيي َوأُِميُت}]البقرة: 258[: اأي 
اإن منرود ن�س��ب االأفعال ومن ورائها االأ�سماء اإىل نف�سه. وهو علم ذوقي 
�سحيح، يكون لكل ذي �س��لطان. واأحيي هنا كاأ�ستحيي، اأي اأبقي على 
حي��اة احلي. ولهذا ال�س��بب مل ُينكر عليه اإبراهيم عليه ال�س��ام قوله اأنا 
اأحي��ي واأميت؛ واإمنا ع��دل اإىل ما ُيخت�س الله ب��ه دون خلقه من اأفعال، 
فقال:{َفِإنَّ اللََّه َيأِْتي ِبالشَّ�ْمِس ِمَن اْلَمْش�رِِق َفأِْت ِبَها ِمَن اْلَمْغرِِب} 
والفعل املناق�س لفعل واقع، ال يكون اإال من امل�س��يئة؛ وامل�سيئة اإلهية ال 
م�س��اركة فيها. هنا: {َفُبِهَت الَِّذي َكَفرَ}: ملا علم اأن الفعل من نف�سه 
هو من مرتبة الظل، ال من مرتبة االأ�س��ل. والكفر اللغوي هنا والذي هو 
اأ�س��ل الكفر اال�سطاحي، هو مبعنى انحجاب املرء بفعل نف�سه )اأو غريه 
من اأمثاله( عن فعل الله، ون�س��بة االأ�سماء اإىل نف�سه ولو بالتلميح ال اإىل 

الله. والعبد العامل، ين�سب لله ما لله، ولنف�سه ما لها.
م��ن اأجل كل ما ذكرنا، فاإن ال�س��لطان يف قومه يحيي ومييت، ويعطي 
ومينع، وي�س��ل ويقطع، وي�رض وينفع... وكل هذه االأفعال باالأ�س��الة هي 
لله، ال له. وملا كان الظل يظهر على �س��كل اجل�سم، فاإن ال�سلطان يظهر 
يف النا���س مب��ا هو لله، ال ل��ه. فاإْن تاأدب م��ع الله فيما يظه��ر فيه، كان 
مر�سيا عند الله؛ واإن ُحجب بنف�سه فاإنه يكون ممقوتا. وهذا، الأن اخلليفة 
ب لديه يف خافته.  لي�س مطلق اليد يف اململكة كامل�ستخِلف، وهو حما�سرَ
وق��د جهل هذا االأمر اأقوام، فاأخط��اأوا الطريق؛ حتى اإن منهم من تربب 
كفرع��ون وغريه. واملوفق من اخللفاء وامللوك، هو من اأدى اأمانة اخلافة، 
وبقي اأجنبيا عنها، ال يرى اإال عبوديته. وعلى هذه ال�سفة كان الرا�سدون 
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ر�سي الله عنهم، وعليها يكون مهدي اآخر الزمان.
ث��م اإن الله ق��د اأراح العباد يف اختيار ملوكهم، فقال �س��بحانه:  {قُِل 
اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك} ]اآل عمران: 26[: اأي، يا �س��احب امللك باالأ�س��الة، 
املالك له من دون العباد؛ {ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَش�اءُ}: اأي اأنت تويل على 
ملكك من يخلفك فيه، من كونك �ساحبه، من ت�ساء من عبادك، من دون 
قي��د وال حجر )ومن هنا قيل بجواز خافة املف�س��ول(. وعلى هذا، فاإن 
يل ملكا، فالله هو الذي واله، �س��واء اأكان عن طريق انتخاب،  كل من ورَ
اأو غ�س��ب، اأو اختيار، اأو و�س��ية، اأو غري ذلك. وهنا يغلط الدميقراطيون 
و�سواهم، ممن ي�سرتطون �سبيا خم�سو�سة الختيار احلاكم. واأما املوؤمنون، 
فينبغ��ي اأن يعتقدوا ما ذكرن��ا، واإال كان قدحا يف اإميانهم. وكل من واله 
الل��ه ملكا، واإن كان بغري ما اعتاده النا�س من الطرق، اأو بغري ما توافقوا 
علي��ه، فاإنه ينبغي اأن ُيعت��ر، لعموم تولية الله لكل امللوك )ومن هنا قيل 
بجواز خاف��ة املتغلب(. وعلى هذا، فاإن تولية مل��وك الكفار معترة يف 
اأقوامهم اأي�س��ا )فرتامب مثا واله الله ملك الواليات املتحدة، ونتنياهو 
واله ملك فل�سطني املحتلة، وهكذا...(؛ الأن الله رب النا�س اأجمعني، ولي�س 
خم�سو�س��ا بامل�سلمني؛ وحتى امل�سلمون قد تعدد فيهم امللوك عند غياب 
ْن َتَش�اءُ}: اأي، تعزل من ت�ساء مبوت اأو  اخلليفة العام. {وََتْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّ
بانق��اب اأو بغلبة ع��دو اأو غري ذلك. وكما ال تختل��ف تولية الله بالنظر 
اإىل املحمود واملذموم من اأفعال العباد، فكذلك ال يختلف عزله باختاف 
حك��م الفعل منهم. نعني اأن االختيار عند التولية حممود من املختارين، 
والغ�س��ب مذموم من الغا�س��ب؛ لكنه من الله على حكم واحد. وهكذا 

يف العزل الذي يكون بالقتل مثا اأو بانتهاء مدة الوالية اأو غري ذلك.
واأما قول��ه تعاىل: {وَُتِعزُّ َمْن َتَش�اءُ} ]اآل عم��ران: 26[: فمعناه اأن الله 
يعز باملِلك من ي�س��اء من العب��اد، بعد اأن اأعزه هو باملْل��ك. وقوله تعاىل:                  
{وَُتِذلُّ َمْن َتَش�اءُ}: اأي وتذل بامللوك من ت�س��اء من العباد، وتذل امللوك 
بع�سهم ببع�س، عند ت�سليطهم على اأعدائهم، كما يقع يف احلروب. وهو 
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ي�س��به قول الله تعاىل: {َقاَلْت ِإنَّ اْلُملُوَك ِإَذا َدَخلُوا َقرَْيًة أَْفَس�ُدوَها 
َة أَْهِلَه�ا أَِذلًَّة وََكَذِلَك َيْفَعلُ�وَن} ]النمل: 34[. ومن هنا  وََجَعلُ�وا أَِعزَّ
كان ينبغ��ي اأن ينظر النا�س اإىل ملوكهم، عل��ى اأنهم مظاهر ملعاملة الله 
لهم؛ ف��اإن هم ا�س��تقاموا، اأالن الله لهم ملوكهم، واإن هم ع�س��وا اأدبهم 
مبلوكهم. فهو الرب وحده �س��بحانه، ولي�س الأحد مع��ه تدبري.  {ِبَيِدَك 
اْلَخْي�رُ ِإنََّك َعَلى كُلِّ َش�ْيٍء َقِديرٌ}: فجعل كا م��ن التولية والعزل، 

واالإعزاز واالإذالل خريا؛ علم ذلك من علمه وجهله من جهله. 
فاإذا علمنا ما �سبق، فاإنه يتعني تعظيم من ظهر ب�سفة امللك بني النا�س، 
لتعظيم الله. من هنا كان الله يكرم من اأكرم ال�س��لطان ويهني من اأهانه. 
الأن��ه �س��بحانه يجزي العبد عل��ى فعله معه هو، ال م��ع العبد الذي واله 
فح�سب. وهذا ُي�سبه ما يفعله الله مع اأوليائه عندما يحارب من يعاديهم. 
ْرِب«3. ولهذا ال�سبب  ْنُتُه ِباحْلرَ ْد اآذرَ قرَ ا فرَ ِليًّ ى يل ورَ ادرَ ْن عرَ جاء يف احلديث: »مرَ

كان ال يعلم حقيقة امللوك، اإال الكمل من االأولياء.
اأما تعظيم امللوك الذي تفعله العامة، فهو تعظيم �رضكي. ول�س��نا نعني 
بال�رضك هنا، اإال ف�سل امللك علما و�سهودا عن الله )الله هنا ا�سم(. وهذا 
املعن��ى، هو الذي يعر عنه القراآن بعبارة "م��ن دون الله"، يف مثل قوله 
تع��اىل: {وََل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا أَرَْباًبا ِمْن ُدوِن اللَّه} ]اآل عمران: 64[. 
وعل��ى امللك اأن يكون ح��ذرا من تعظيم العامة اجلاهل��ني، الأنهم يدلونه 
على ربوبية نف�س��ه، الت��ي تاأخذه يف طريق الهاك. لك��ن لي�س عليه اأن 
ُيظهر لهم ذلك من نف�س��ه، الأنهم لن يفهموا عنه، و�س��ينفرون منه. وهو 

مطالب ب�سيا�ستهم بالرفق واللني، حتى ينتفعوا يف الدنيا والدين.
اأما من يهني ال�سلطان وال يوقره، ويظن اأن ذلك هو من خال�س الدين 
والتوحيد، فاإننا نقول له: بل اإن ذلك من عمل اأهل الكفر واجلحود. اإذ ال 
تعار�س يف الدين بني التعظيم والن�س��يحة؛ وبني التوقري وتغيري املنكر؛ 

3 اأخرجه البخاري عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
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الأن اجلمي��ع ينبغي اأن يكون لله. واأما من يظن اأنه ي�س��تهني بال�س��لطان 
جزاء له على مع�س��يته يف نف�س��ه، فاإننا نقول له: ما كلفك الله هذا. ولو 
كنت �س��اويت بني ال�سلطان وكل عا�س، لعلمنا �سدقك؛ فلما خ�س�ست 
ال�سلطان، علمنا اأنك ممكور بك. فاإن قال: فاإن مع�سية ال�سلطان قد تكون 
متعدية، بخاف مع�س��ية االآحاد؛ قلنا: هذا ال ي�س��ح، ما مل يدع هو اإىل 
ْ اآمرا غريه بها. ولو عمل النا�س به��ذا الفقه املعوج، ما  املع�س��ية وي���رضِ
�سلح للحكم اأحد؛ اإذ ال اأحد اإال وهو عا�س. فاإن كان القائل يرى نف�سه 
على الطاعة املطلقة، قلنا له: اإن حالك اأ�س��واأ من العا�سي املقر مبع�سيته؛ 

فا يجوز لك ن�سح غريك واأنت اأوىل بالن�سح منه.
اأما ما نراه يف زماننا من اإعان ملع�س��ية ال�س��لطان، ومنازعة له با�سم 
الدين، فهو من البدع املنكرة ومن اأ�س��باب الفنت امل�ستعرة؛ وال يدل اإال 
على ف�ساد الدين و�سوء الطوية. وكل من ال يرى نف�سه اأف�سل من غريه 
)وهو معنى التوا�س��ع(، ال ميكن اأن يقطع بعدم �ساحية امرئ من النا�س 
للحك��م من كل وجه. وكل من طعن يف حاكم ملجرد اأنه حاكم، فهو من 
اأهل الدنيا، يراه م�س��تاأثرا بها دونه، ويريد اأن يغالبه عليها. والله قد ذم 
يف كام��ه م��ن يريد الدنيا ويوؤثره��ا على االآخرة. وم��ن كان نظره اإىل 
االآخرة، ال يناف�س على الدنيا، بل ي�سفق على اأهلها يف تناف�سهم عليها.
فاإذا اأعطينا لل�س��لطان حقه، وجب عليه اأن يعطين��ا حقنا، اإيجابا من 
الل��ه ال منا؛ نقول ه��ذا، حتى ال يفهم الدميقراطي��ون اأنهم باإرادتهم قهر 
ال�س��لطان على �س��يء، عاملون على ال�س��واب. ومن ح��ق النا�س على 
ال�س��لطان اأن ُيقيم فيهم الدين، وُيعليرَ من �س��اأن اأهله، واأن يعدل بينهم 
ومينع الظلم فيهم. كل هذا بح�س��ب االأ�س��ل الع��ام، الأن االأزمنة تختلف 
فيم��ا بينها يف هذه االأمور، كما تختلف يف ال�س��دة والرخاء واخل�س��ب 
واجلدب. وكل ذلك من الق�س��اء والقدر، واإن ب��دا اأنه من العباد. ونحن 
اليوم نقول: يكفي ال�س��لطان اأن ال يكون معطا ل�سعائر الدين، ويكفيه 
اأن ي��ويل على االأعمال من يراه اأه��ا لها؛ الأن االإكراهات العاملية، تكاد 
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جتعل ما عدا هذا اأمرا حماال. وكل من يحاكم اليوم �سلطان زمانه اإىل ما 
كان عليه االأولون، فاإنه يكون ظاملا له.

واأما اإن كان ال�سلطان جائرا، فاإن ال�رضع مل يجوز مناوءته ما دام يقيم 
ال�ساة يف النا�س. ويف هذه احلال، تكون طاعة العبد يف املعروف له )اأي 
للعبد(، ويكون جور ال�س��لطان عليه )اأي على ال�سلطان(. فاإن قال قائل: 
فاأي��ن العدل اإذًا؟ قلنا: اإن املوؤمن يكون نظره اإىل االآخرة؛ فاإن هو مل ينل 
حقه يف الدنيا، فاإنه �س��يناله يف االآخرة من غري �س��ك. اأما اإن كان العبد 
حري�س��ا على نيل حقه هن��ا، فاإنه يكون عاما مبنط��ق الكفر، ال مبنطق 
االإميان. وعليه اأن يقر بذلك يف نف�س��ه، ع�سى اأن يرزقه الله توبة تعود به 
اإىل حكم االإميان. نعني اأن لاإميان برهانا ي�سهد له من حال العبد، ولي�س 

اأمرا جمردا منف�سا عن التطبيق والعمل.
وعلى هذا، فقبل اأن ينتقد املرء ال�س��لطان، فعليه اأن ينظر اإىل نف�س��ه، 
ليعلم من اأي فئة هو؛ فاإن علم ذلك، وعلم �رضوط االنتقاد واآدابه، فليفعل 
بعد ذلك ما يراه نافعا له عند ربه. واأما هذا اخللط بني اأحكام الدميقراطية 
واأحكام الدين، فاإنه قد اأف�س��د على النا�س دينهم قبل الدنيا. وكل عبد 

فقيه نف�سه!... 



م�ساءالت �سيا�سية للدولة املغربية احلديثة

 23 

ظّلّية احل�سن الثاين 

اإن ك��ون ال�س��لطان ظل الله، الذي ال �س��ك هو ثابت للملك احل�س��ن 
الثاين، باملعنى الذي اأو�س��حناه يف الف�سل ال�س��ابق، مل يكن ُينظر اإليه 
من ِقبل النخبة وال�س��عب النظرة ذاتها. ولهذا ال�س��بب كنا دائما نقول: 
اإن نظام احلكم يف املغرب، مل يوؤ�س�س على قواعد متينة؛ وهو ما �سيبقيه 

�سعيفا، اإذا ا�ستمرت احلال على ما هي عليه، مهما قيل اأو ُفعل.
بدايًة، لقد اأُ�س�س��ت الدولة املغربية احلديثة على غري اأ�سا�س؛ اأو لنقل 
على اأ�س���س خمتلطة متداخلة. ففرن�س��ا تركتنا على �سنتها الدميقراطية 
املعتم��دة لاأح��زاب، والدين مل يحظ من االأمر اإال مبع��امل باهتة، كادت 
الع�رضنة تاأتي عليها، لوال اأن احل�س��ن الثاين عِلم اأن ُملكه من دون اإبراز 
مامح اإمارة املوؤمنني، هو اإىل زوال؛ ف�س��ارع اإىل اال�س��تناد اإليها جزئيا. 
واأما ال�س��عب، فقد بقي موزعا بني �س��طر كبري، ال يهتم اإال الأمر معا�سه، 
وبني �س��طر باق على التقليد اجلامد، واآخر متطلع اإىل علمانية تامة، على 

غرار ما هو عند "االأم" فرن�سا. 
ف��اإن اعترنا اأن العلماني��ني غري معنيني بكون ال�س��لطان ظا لله، من 
منطلق اأنهم ال يقرون اإال بحكم دميقراطي ُتتداول فيه ال�س��لطة من غري 
اعتبار ل�س��يء اآخر، بعيدا عن الدين؛ واعترنا اأن املعنيني هم اأهل الدين 
وحدهم؛ فاإننا �س��نجد هوؤالء منق�سمني اإىل فريقنْي، بح�سب نظرتهم اإىل 
ظلية ال�س��لطان. فالفريق االأول، هو فريق فقهاء ال�سلطان، الذين كانوا 
ُي�سارعون اإىل موافقة كل ما يقوله امللك من غري اعتبار لراأي الدين يف 
احلقيق��ة؛ بل هوؤالء حالهم كحال اأحب��ار بني اإ�رضائيل، ال يتورعون عن 
حتريف الكِلم واأكل ال�ّس��حت. والفريق الثاين، هم من ميكن اأن ن�سميهم 
فقهاء املعار�س��ة؛ ون�س��نف من بني هوؤالء االأ�س��تاذ عبد ال�سام يا�سني 
رحم��ه الله، واإن مل يكن معروف��ا بكونه فقيها؛ الأنن��ا نعتر ُمنطلقه يف 
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موقفه فقهيا، لي�س غري.
واإذا اأردنا اأن ن�س��تدل بالواقع، على اإدراك ما نرومه يف هذا الف�س��ل، 
فلنُع��د اإىل الدر�س الرم�س��اين )رم�س��ان 1410 - غ�س��ت 1990( الذي 
األق��اه وزي��ر االأوقاف اآنذاك عب��د الكبري العلوي املدغ��ري، والذي كان 
ح��ول "مب��ادئ القان��ون الد�س��توري يف االإ�س��ام"، وال��ذي اأورد فيه 
حديث »ال�س��لطان ظ��ل الله يف االأر�س«، فقام اإلي��ه الفقيه عبد العزيز 
ب��ن ال�س��ديق الغماري رحمه الل��ه، يرد عليه يف مقال على �س��فحات 
جريدة العلم، يبنّي فيه اأن احلديث مو�سوع. وقد قام ثلة من فقهاء وزارة 
االأوقاف يردون على ابن ال�س��ديق، وُيعا�سدون الوزير، يف جملة دعوة 
احلق التي ت�س��درها الوزارة، منهم: اأحمد بن �سقرون الفا�سي، واإبراهيم 
بن ال�س��ديق الغماري الطنجاوي، وحممد االأزرق الرباطي، و�س��هيب 
ب��ن حممد الزمزمي الطنج��اوي، وماء العينني الربا���س رئي�س املجل�س 
العلمي للعيون، وحممد العربي ال�س��اوي�س التطواين، واملهدي ال�س��يني 
الرباطي. ونحن ال يهمنا هنا الدخول يف ال�سجال احلديثي، واإمنا غر�سنا 
الوق��وف عل��ى افرتاق فقهاء البل��د اإزاء حديث )معن��ى( حموري، عليه 
ينبني ت�س��ورهم مل�ساألة احلكم. واإن فريق الدفاع عن حجية احلديث، ال 
يعني دفاُعه اأنه مدِرك للمعنى وُمقر به؛ بل هو يف الغالب موقف املراعي 
مل�س��احله الدنيوية، واخل��ادم لتوجهات اأجهزة الدول��ة، التي ال ترى يف 
الدين اإال خمدرا لل�سعب، اأو م�سكنا. وهو موقف يزيد من �سعف الدولة، 
على املدى البعيد من غري �سك، ويزيد من نفور النا�س من الدين، عندما 
يرونه خادما للدنيا، وو�سيلة لغمطهم. وامللك احل�سن، ال ُيهمه يف النهاية 
اإال تثبي��ت ملكه، وبلوغ مدته. �س��يما واأنه لي�س متخ�س�س��ا يف العلوم 

ال�رضعية، وال مطالبا بذلك؛ على ما كان عليه من �سعة ثقافة واطاع.
واأما عبد ال�س��ام يا�س��ني، فاإنه تبنى نحو املِلك موق��ف قدماء الفقهاء 
النا�س��حني. ولقد كان رحمه الله �سادقا فيما ذهب اإليه؛ نح�سبه؛ ولكنه 
مل ُيح��نّي فقه��ه، ومل ُيكّمله مبا ُينا�س��ب املرحلة )اآخر الزم��ان( من فقه 
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الباطن. وقد �س��بق اأن نبهنا يف غري هذا الكتاب، اإىل اأن الدين يف اآخر 
الزمان، �سيغلب عليه جانب الباطن، كما غلب جانب الظاهر يف القرون 
االأوىل؛ واإن كان يظن القا�رضون اأن ما نقوله، ال اأ�س��ل له. وعندما بعث 
عبد ال�س��ام يا�سني رحمه الله، بر�سالة "االإ�سام اأو الطوفان"، اإىل امللك 
احل�س��ن الثاين )يف احلقيقة ن�رضها ب��ني النا�س، فكان خطابه للملك غري 

مبا�رض(، فاإنه قد اأخطاأ مرتني:
1. الأنه طالب احل�سن الثاين رحمه الله، اأن يكون كعمر بن عبد العزيز 
ر�س��ي الله عن��ه؛ وهو ِمن تكليفه م��ا ال يطيق. ه��ذا، الأن عمر بن عبد 
العزي��ز كان خليف��ة ظاهرا وباطنا، يف حني اأن احل�س��ن الثاين هو جمرد 
مل��ك يف الظاهر )خليفة اخلليفة(. واإننا بهذا ال�س��دد، م��ا نفتاأ نذكر اأن 
عبد ال�سام يا�سني، مل يكن حميطا باخلافة، حتى يتكلم فيها. ولقد كان 
تنظريه الذي بنت جماعته عليه مواقفها ال�سيا�سية، بابا كبريا من اأبواب 
الفتنة، نرجو اأن يتفطنوا اإىل اإغاقه ب�سحيح الفقه يف هذه امل�ساألة على 

اخل�سو�س.
2. الأنه عندما بلغ االأمر امل�رَلك )وكان رجال االأمن قد اأخذوا االأ�س��تاذ 
عبد ال�س��ام اإىل جناح يف م�سحة لاأمرا�س ال�سدرية، ريثما يرى فيه 
املل��ك راأيه(، بعث اإليه مب�ست�س��اره حممد عواد رحم��ه الله، يقرتح عليه 
ماقاته. فرف�س عبد ال�س��ام يا�س��ني اللقاء، وهنا اأمر امللك بو�سعه يف 
م�ست�سفى االأمرا�س العقلية. واحل�سن الثاين، كان له بع�س عذر يف ذلك؛ 
الأن من يبعث ر�س��الة اإىل املل��ك، ال بد اأن يقبل بلقائ��ه، اإن هو اأراد اأن 
ي�ستفي�س معه يف حمتوى الر�سالة. ورْف�س اللقاء، هو تناق�س ال م�سوغ 
له من جهة العقل. ونحن واإن كنا نرى اأن اإلقاء عبد ال�س��ام يا�س��ني يف 
م�ست�سفى املجانني كان قا�سيا؛ اإال اأننا ال ميكن اأن نحكم بات�ساق الرف�س 
مع الر�س��الة اأبدا. وملا �ُس��ئل الرجل عن �س��بب الرف�س فيما بعد، تعلل 
بع��دم قبوله بتقبيل يد امللك، كما هي عادة املغاربة. وهذا العذر ال يقوم، 
الأنه كان باإمكانه قبول اللقاء، مع رف�س التقبيل اإن كان واثقا من نف�سه؛ 
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اأو كان باإمكانه الت�س��ّدق ببع�س اأرَنرَفت��ه، ابتغاء جمع كلمة املغاربة، ملكا 
و�س��عبا، على ما ينفعهم جميعا، لو كان لذلك اعتبار عنده؛ بدل اأن ي�سق 

النا�س مبوقفه �سّفنْي.
لقد نقل االأ�ستاذ عبد ال�سمد بلكبري عن اإبراهيم كمال )اأحد موؤ�س�سي 
احلركة االإ�س��امية باملغرب( كاما ن�رضته ه�س��ري�س ي��وم الثاثاء 15 
دجن��ر 2015، مفاده اأن امللك احل�س��ن الثاين كان يت�س��لل اإىل جمال�س 
البود�سي�سيني )عندما كان يا�سني مقدما للطريقة يف الرباط(، ليذكر الله 
معه��م. ويبدو اأنه مل يك��ن يعرفه من احلا�رضين اأحد غري �س��احبنا، اأو 
قلة معه. ولعل هذه املرحلة، هي التي ا�س��توحاها الروائي املغربي مبارك 
ربي��ع، يف روايته »الطيبون«. وما ُيرّجح عندن��ا النقل الذي اأوردناه، هو 
اأننا �س��معناه يف الزاوية البود�سي�س��ية من بع�س قدام��ى املريدين، منذ 
زمن طويل. واإن �س��ح االأمر، فاإننا نخمن اأن ما راآه عبد ال�س��ام يا�سني 
من تاأثر احل�س��ن الث��اين بذكر الله واندماجه فيه، ومن م�س��كنته عندما 
يتجرد من ملكه، هو ما اأطمعه يف اأن يخاطبه بالقوة التي خاطبه بها. هذا 
باالإ�سافة اإىل ما نتج عن ثورة اخلميني من ارجتاج يف كل باد االإ�سام، 
وكان��ت قريبة العهد وقتها )ال�س��ياق املغربي خمالف لل�س��ياق االإيراين 
من جل الوجوه(. فكاأن عبد ال�س��ام يا�س��ني، راأى الظروف مواتية: ثورة 
اإ�سامية يف ال�رضق، متهد الأخرى يف الغرب، ومِلك يبدو اأنه ال ي�ستطيع 
اأن يواج��ه "االإ�س��ام"، مهما ح��اول. واحلقيقة هي اأن ه��ذه املعطيات، 
جتعلنا نقف على جانب اخلري الذي يف �سخ�س��ية احل�سن الثاين، وجتعلنا 
ُنعج��ب كيف يجمع بني اللني يف حمله، والق��وة واحلزم يف حملهما. وقد 
ا�س��تطاع اأن ي�سمد اأمام هجوم يا�س��ني الذي تبنى اخلطاب اال�سرتاكي 
م��ن داخل الطرح االإ�س��امي االإخ��واين. وهنا يظهر خ��ذالن الفقهاء 
الر�س��ميني للملك، عندما مل ي�س��تطيعوا -لق�سور اأو عن عمد- اأن يردوا 
عن امللك؛ حتى �س��ار عموم املغاربة يوقنون اأن حكم امللك غري �رضعي. 
ومل تزد مطاردة االأجهزة االأمنية جلماعة يا�س��ني فيما بعد، وطيلة عقود، 
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اإال تر�س��يخا للمعنى املذكور يف اأذهان النا�س. ونحن نعجب لهذا الغباء 
)اإن مل يكن �س��يئا اآخر(، الذي يجع��ل اأجهزة الدولة تعمل على حماربة 
الدولة عموما، وحماربة امللك خ�سو�سا؛ �سواء تعلق االأمر باحل�سن الثاين 

اأو مبحمد ال�ساد�س االآن.
اإن اأجه��زة الدولة، عندما تظ��ن اأنها بحماية اخلط��اب الديني امليت، 
وباإغاقه��ا الأب��واب احل��وار مع اخل�س��وم اأجمعني، وعلى التخ�س��ي�س 
االإ�س��اميني، �ستحافظ على بنية الدولة وقوتها، فاإنها تكون واهمة. واإن 
اعتم��اد الدولة على القوة املادية )اجلي�س وال�رضطة( وحدها، لتلجاأ اإليها 
عن��د االقت�س��اء، هو اأمر ال يخدم امل�س��لحة العامة، وال يو�س��ل اإىل ما 
ُيحم��د يف العاقبة؛ بل هو تكرار الأغاط وقع��ت فيها اأنظمة حكم غري 
بعيدة عنا، وغري خمالفة لنا دينا وثقافة. بل اإن �س��بط االأو�س��اع الذي 
ال يكون اإال عن طريق القمع والتخويف، هو �س��هادة للنظام على ف�سله 
الذري��ع. واإن ِق���رضرَ النظر الذي تعمل به اأجه��زة الدولة، يجعل املتتبع، 
ي�س��ك اأن تلك االأجهزة خمرتقة من قوى ال تاأمت��ر باأمر املِلك؛ الأن املِلك 

على اخل�سو�س، ال ميكن اأن يعمل �سد نف�سه، ويهد ملكه بيده. 
زارين موؤخرا يف معت�س��مي اال�س��طراري )بيتي(، اأحد رجال االأمن، 
و�س��ار كع��ادة رجال االأمن عندن��ا )ال يكونون اإال تنفيذي��ني(، يريد اأن 
يقنعني باملحال؛ وكاأنه يحادث طفا يف رو�س، يبغي جعله ين�سى ا�سمه 
لغر�س من االأغرا�س. فقلت له: اأنا االآن اأقارب ال�س��تني من عمري؛ فما 
راأي��ك لو اأخرتك اأنني طيلة عمري، مل اأعام��ل على اأين ابن هذا البلد، 
واأن يل ن�س��يبي فيه؛ بل اأح�س منذ اأن وعي��ت اأنني اأجنبي دخيل. ولن 

ت�ستطيع اأن تبدل اإح�سا�سي هذا، بكلمات تقولها اأنت يف هنيهة.
اإن ال�سعب املغربي، الذي ينبغي اأن ُيعّد للدفاع عن نف�سه، على جميع 
الواجهات، قد اأُ�سعف اإىل حد يفوق كل ما مُيكن اأن ُيتوقع. وذلك ب�سبب 
الر�س��ائل املتناق�س��ة التي تِرده من كل اجلهات. فهو ي�س��مع من املِلك 

خطابا؛ وي�سمع من الفقهاء خطابا؛ وي�سمع ويرى من االأجهزة االأمنية 
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واإدارة الداخلي��ة )احلكوم��ة( خطابا؛ ويتلقى من اجلماعات االإ�س��امية 
املختلف��ة خطابا متنوعا بح�س��بها؛ وت�س��ب عليه من اخل��ارج خطابات 
اأخرى، تختلف باختاف م�سادرها. فكاأن ال�سعب متوقف االآن، ال يح�سم 

يف اأمر، اإىل اأن يتبنّي حقيقة ما ُيدعى اإليه. 
كان مُيكن اأن ينفع هذا، لو اأن اإدراك النا�س من العمق وال�سفاء، بحيث 
ميكنهم من املقارنة والرتجيح. اأّما وهم قد ُجّهلوا واأُفقروا حتى ما عادوا 
يرجون اإال الو�سول اإىل ال�رضورات، اإن كانوا حمرومني منها؛ اأو دوامها 
اإن كان��وا مم��ن نالها؛ فاإن احلال اأوخم مما ُيظن. ونح��ن واإن كنا ال نوافق 
على ه��ذا املنطق البهيمي الذي ت�س��ا�س به ال�س��عوب، اإال اأننا نتفهمه، 

ونعذر �سعاف االإميان فيه.
وليت اجلماعات االإ�س��امية قد عملت على تقوية اإمي��ان النا�س بالله 
واليوم االآخر، لي�سح لهم االإب�سار، بدل الزج بهم يف متاهات ال�سيا�سة، 
التي �ساروا يرون معها احلاكم ال�رضعي اأ�سواأ من اإبلي�س؛ وحيث انقلبت 
يف االأع��ني احلقائ��ق، لتنقلب االأحكام بعدها، في�س��ري العدو �س��ديقا، 
وال�س��ديق عدوا. اأ�س��ار الدين و�س��يلة حرب علينا، بعد اأن كان هاديا 

ه يجمع خيوطه يا ترى؟!... ن خلفرَ وموؤمنا؟!.. اأي مكر هذا!.. ومرَ
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�سعف التاأ�سي�س واأثره

ن�س��اأت الدول��ة املغربي��ة احلديث��ة �س��عيفة، ب�س��بب ع��دم و�س��وح 
اخت�سا�سات املوؤ�س�س��ات، خ�سو�سا املوؤ�س�سة امللكية، التي كان ينبغي 
اأن مُتنح امتيازات مريحة، متّكن امللك من التفرغ ملهامه االأ�س��لية. ول�سنا 
نعن��ي باالمتيازات هنا ما ُيفهم منها االآن يف ال�س��ياق احلايل؛ واإمنا نعني 
احل�س��انة الد�ستورية، التي جتعل الكلمة عائدة اإليه يف كل اأمر، من غري 

اأن ُيزاحم من ِقبل االأحزاب واأ�سحاب امل�سالح.
قد يقول قائل: اإن هذا الذي تدعو اإليه، هو احلا�سل؛ وهو �سبب الباء 
الذي تعي�س��ه الباد! فنق��ول: هذا ما اأُريد لل�س��عب اأن يفهمه؛ وهو غري 
ث��ان ملكانة امللك يف الدول��ة، منهما ندخل  �س��حيح!.. يح�رضين هنا مرَ
اإىل تفا�س��يل امل�س��األة. االأول: هو مثل قائد االأورك�سرتا؛ حيث ال ميكن 
اأن ن�س��من ان�س��جام الع��زف م��ن ِقب��ل كل العازف��ني، اإال اإن توحدت 
القيادة، اأ�س��لوبا و�س��بطا اإيقاعيا. وهو ما مل يتم للملك يف دولة املغرب، 
اإال جزئي��ا، وبجهد وجماهدة الأطراف مزاحم��ة دائما. واملثل الثاين: هو 
�س��ائق احلافلة، الذي مُينع على الركاب الكام معه اأثناء �س��واقته، خوفا 
على �س��امة اجلميع. ونعني من هذا اأن امللك ينبغي اأن ال ُي�س��ّو�س عليه 
اأثناء معاجلته للملفات، اإن كان ُيراد اأن ُيتقن عمله. اأما واقع احلال عندنا 
منذ اال�س��تقال، فمعاك�س ملا ذكرنا على التم��ام. فال�رضاع بني الق�رض 
واالأفرقاء ال�سيا�س��يني مل يه��داأ قط؛ وحماوالت االنق��اب غري بعيدة، 
ترتب�س خلف كل �ستار. وهذا الو�سع، ال مُيكن اأن ُيف�سي اإىل خري اأبدا.

نعم، اإن امللك احل�س��ن الث��اين كان مناورا كبريا، ا�س��تطاع اأن يواجه 
امل�سو�س��ني باأ�س��لوبهم ذات��ه، من وراء القان��ون؛ حتى ُيعدل االأو�س��اع 
قليا، ويتمكن من حتقيق بع�س االإجنازات. غري اأن هذا االأ�س��لوب غري 
القانوين، �س��ار عرفا مثبطا للتنمية احلقيقية من جهة، وفاحتا للباب اأمام 
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املافيات املتنوعة، لدخول مراكز القرار من جهة ثانية. وهو ال�سيء الذي 
اأ�س�س لف�ساد متناٍم ال ي�ستطيع اأحد اإيقافه. وهو يف النهاية ال بد اأن ياأتي 
على ُبنية الدولة عاجا اأم اآجا. واإن ما يراه ال�س��عب من ت�س��خم لعمل 
املوؤ�س�س��ة امللكية فيما يبدو، لي�س ه��و يف احلقيقة اإال ارجتاال منها، بغية 

حتقيق بع�س التوازن.
�سيقول قائل: اإن ال�رضوط التي ذكرترَها يف البداية، �ستوؤدي اإىل حكم 
مطلق، ال ميكن اأن تكون نتائجه حممودة. ومزاحمة االأطراف ال�سيا�س��ية 
االأخرى للملك، هي التي حتد من ذلك!.. فنقول: هذا كله، الأن التاأ�سي�س 
كان مبهما، تتداخل فيه االخت�سا�س��ات. وفرن�س��ا كانت حري�سة على 
اأن يكون االأمر على هذه ال�س��اكلة، لت�سمن ا�ستمرار نفوذها يف املغرب. 
ولو عدنا، نتبنّي حمور هذا الو�س��ع ومف�س��له، لوجدناه رف�س القيادات 
ال�سيا�س��ية للمنظور ال�رضعي للنظام. ولو اأن االأفرقاء قبلوه )بعد العلم به 
الأن اجلميع يعانون من ق�سور يف اإدراك امل�ساألة(، النحلت كل العقد التي 
تليه، ب�س��بب ات�س��اق الن�س��ق؛ ولكن ما وقع هو العك�س. لذلك تع�رضت 

االأمور، و�سارت تزداد تعقيدا مع الزمان...
���س الدين  ول��كل م��ن يخاف احلك��م املطلق نقول: ال ميك��ن اأن يوؤ�سِّ
م اإلي��ه اأبدا!.. وهو الذي يدُخل  حلكم مطلق، ال ي�س��تند اإىل مرجع ُيحاكرَ
"احل�س��اب" يف مفردات ت�رضيعه وتعريف��ه. وقد اختلط على النا�س اأمر 
والي��ة املل��ك احلكم، مع اإم��كان مراجعته فيم��ا يحكم به؛ وهم��ا اأمران 
خمتلف��ان، غ��ري متداخل��نْي. نعني م��ن ه��ذا، اأن النا�س ال يج��وز لهم 
االعرتا�س على تويل امللك املن�س��ب، من كون التن�س��يب اإلهيا؛ ولكن 
يجوز لهم مراجعته ومراقبته فيما يعمله يف حكمه، اإعانة له على العمل 
باأمر الله. وهكذا ياأمن امللك على نف�س��ه، �س��واء وافقه النا�س الراأي اأم 
ز وا�س��عو الد�س��اتري بني االأمرين، حتى  خالفوه. ونحن يف املغرب، مل مُييِّ
يقطعوا عرق الد�سي�سة واخليانة من اأ�سله. فنتج عن ذلك طعن من طرف 
البع���س، يف اأهلية امللك للحكم. وهو اأمر، لو كان احلكم قد �ُس��ّيد على 
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اأ�س��ا�س متني، ما كان ليحدث؛ اأو لكان يعاقب اأ�سحابه باأ�سد العقوبات، 
لو حدث. بينما يف الو�سع احلايل، نراهم ي�رضحون وميرحون، وكاأن ذلك 
من �س��ميم حقوقهم. وهذا، ي�سعف الدولة يف النهاية، ويجعلها تيارات 
مت�س��اربة، كاالأورك�س��رتا الذي يعزف بع�س اأ�سحابه عزفا م�ستقا عن 

القائد، والذي ال بد اأن يختل عمله واأداوؤه تبعا لذلك.
اأما كيف ي�س��من النا�س عدم خروج امللك عن اجلادة، فاإن ذلك يكون 
باإن�س��اء جمل�س للحكماء، بو�س��فه هيئة ا�ست�سارية عليا، )يتكون ممن ال 
م��اأرب لهم يف العاجلة، ويكون همهم امل�س��لحة العامة ح�رضا( يراقب 
عن بعد عمل امللك. فاإن راآه قد �س��ط، ي�س��ائله باأدب وتوقري، حتى يعلم 
م�س��تنده ودليله؛ فاإما يقّره بعد ذلك، واإما يرده اإىل ال�س��واب. لكن هذا 
ال يكون، حتى يكون البلد مرت�س��يا حلكم ال�رضيعة، التي هي بناء اإلهي 
متكام��ل. اأم��ا اإن اختلطت املرجعي��ات، كما هو احلال الي��وم، فاإن ذلك 
يع���رُض. وال بد اأن يدخل البلد من جراء ذلك -�س��اء اأم اأبى- فيما دخلنا 
فيه... وهذا الذي نذكره هنا، هو ما عملت به اإيران يف نظامها بعد الثورة. 
فجعلت املر�س��د موجها عاما للباد، وجعلت احلكومة والرملان )الرقابة 
املبا�رضة( يتوليان و�س��ع القوانني االإجرائية و�سبط العمل بها؛ وجعلت 
الرقابة ملجل�س ت�س��خي�س م�س��لحة النظام، الذي يعد حار�س��ا اأعم من 
الرمل��ان. وحت��ى ال يظن ظان اأننا ندعو اإىل نظ��ام »والية الفقيه«، فاإننا 
نذّك��ر باأن ما هو خ�سي�س��ة يف النظام االإيراين لوالي��ة الفقيه، هو ربط 
احلكم باالإمام الغائب فقط؛ واأما هيكلته، فهي ا�س��تنباط ميكن اأن يعمل 

به كل جمتمع. ومع نظام كهذا، ال ميكن اأن ُيقال باحلكم املطلق اأبدا. 
اإن نظ��ام احلكم املختل منذ التاأ�س��ي�س، كما ه��و عندنا وعند جرياننا، 
ال ميكن اأن ت�س��ري اأموره يف و�س��وح و�س��فافية قط، ب�سبب ال�رضاع بني 
املوؤ�س�س��ات واالأفرقاء. وهنا يتاأ�س���س يف الظل، جهاز يرعى م�س��الح 
اللوبيات وذوي النفوذ، يخرتق كل اأجهزة الدولة الر�سمية وموؤ�س�ساتها. 
وهذا هو ما ي�س��ميه املغاربة العاملون "املخزن"، وي�س��ميه غرينا "الدولة 
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العميق��ة"، اأو غري ذلك من االأ�س��ماء. وتواُجد النظ��ام اخلفي اإىل جانب 
النظام املعلن، ن�س��بي بح�س��ب احلدة التي ُيدار بها ال�رضاع ال�سيا�س��ي 
يف الباد. فقد يكون النظام اخلفي �س��عيفا، كما ميكن اأن يفوق يف قوته 
الدولة الر�سمية، ويبتلعها. ووجود النظام اخلفي هذا، عام يف جميع دول 
الع��امل؛ غري اأنه عندنا )العرب عموما مع الدول "النامية"( اأ�س��د ظهورا، 

ب�سبب التخلف العام الذي ي�سم املجتمع.
و"املخ��زن" عندنا يف املغ��رب، لي�س هو امللكية كم��ا يتوهم قوم؛ وال 
ه��و ياأمتر باأوامر امللك دائما، كما يخم��ن اآخرون؛ واإمنا هو منظومة قائمة 
بنف�س��ها، م�ستقلة يف توجهاتها التي ال تتجاوز بالنظر، اإحكام ال�سيطرة 
عل��ى االأموال كله��ا، بجميع الو�س��ائل. وللمخ��زن اأذرع تخرتق جميع 
املوؤ�س�س��ات واالإدارات وامل�سالح، لي�سمن لنف�س��ه الغلبة، اإن ووجهت 
م�ساحله بالتهديد. وامللك مع املخزن، لي�س له اإال اأن يدير ال�رضاع على 
القيادة بو�س��ائله اخلا�س��ة، التي قد تفلح حينا، وتخف��ق اآخر. كل هذا، 
وعوام ال�سعب ين�سبون -جها- كل ما يظهر من املخزن اإىل امللك. لهذا 
ال�س��بب، ال ي�ستطيع امللك اإ�ساح و�سع الباد، واإن كانت له اإرادة ذلك. 
بل اإنه قد يخاف على نف�سه، اإن هو واجه املخزن مواجهة �رضيحة وتامة. 
وال ميكن اأن يغري من هذه الو�س��عية ال�س��اذة، اإال وعي ال�سعب مبا يجري 
اأمام اأعينه، وهو ال يدري. هذا هو ما �س��يجعل للملك ظهريا يف حماربة 
الف�ساد، ويحميه من �سولة املف�سدين وع�ساباتهم املنظمة. من اأجل هذا، 
كنا دائما نح�س ال�س��عب على التم�سك ب�سخ�س امللك، واإعانته على ما 
ي�س��ري اإليه يف كل خطاب. غري اأن ما نراه، ال يدل اإال على اأن ال�س��عب 
ال ي��زال حتت حتكم املخزن، الذي يوهم��ه بخاف الواقع، ويجعله يخدم 

م�ساريعه يف النهاية، وهو ال ي�سعر.
بقي اأن نعل��م اأن هذه الدولة اخلفية، التي تقتات على الدولة احلقيقية، 
كما تقتات الدودة ال�رضيطية على غذاء اجل�سم الب�رضي، هي على �سورة 
الدولة نف�س��ها؛ فتجد منها الع�سكريني، واأهل االقت�ساد، وعلماء الدين، 
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وال�سيا�سيني )االأحزاب(، واأهل الثقافة والفن، والريا�سيني، وغري ذلك... 
بل اإن من اأهلها قيادات جلماعات اإ�سامية تزعم اأنها من اأجل االإ�ساح 
تعمل. ومن كان ذا ب�سرية، فاإنه لن يخفى عنه جنود املخزن حيث كانوا، 

اإن هو تتبع املوؤ�رضات التي بّيّنا.
ومبا اأن املخزن غري قانوين يف اأ�س��ل ن�س��اأته، فاإن له من القوة ما لي�س 
للدولة الر�سمية؛ الأنه مطلق اليد يف اأعماله الدنيئة. ال يحتكم اإىل �رضع 
وال اإىل قانون، وكل �س��يء عنده مباح؛ بعك�س الدولة الر�سمية التي هي 
مقيدة جدا بالقانون. ومن ه��ذه احليثية، جتد الدولة اخلفية تعادي الدين 
احلق، وت�س��طهد املتدينني ال�سادقني، وتن�رض الرذيلة، وتدافع عن اأهلها 
وحتميهم. وعلى العموم، فاإنها ت�س��ري دولة لل�سيطان، يدير منها اأعماله 

يف البلد.
اأما اإخواننا العلمانيون، الذين يقولون بنبذ ال�رضيعة عند تاأ�سي�س نظام 
احلك��م، لتجنب كل ما ذكرناه من �رضاعات ونتائج، مع تداول ال�س��لطة 
على الطريقة الدميقراطية، فاإننا نذّكرهم اأن قيا�س اأمر �سعوبنا، على �سوانا 
من ال�س��عوب ذات احل�سارات املخالفة لنا، ال ي�سح؛ الأننا �سعوب األفت 
اال�ستبداد، وا�ستمراأت الهوان لقرون. و�سعوبنا من خلفيتها االإ�سامية، 
ال تقب��ل بغري حكم الله. ال���رضط الوحيد لها، هو اأن يكون حكما ربانيا 

ن و�سل اإىل احلكم من اإ�ساميينا. حقيقيا، ال خادعا، كما نراه عند مرَ
اإن ال�س��عب املغرب��ي عليه اأن يعلم، اأن كثريين من��ه، عاملون للمخزن 
وجنود من جنوده، واإن كانوا ي�س��تمونه �سباح م�ساء )املخزن براغماتي 
ال يهتم بال�سكليات(. اإن اال�س��طفاف اإىل جانب القانون يف املعامات، 
ويف اأعمال االإدارات؛ واإْن اأ�س��اب النا�سرَ من ذلك ما اأ�س��ابهم من باء؛ 
وف�س��حرَ املخالفني واملحتالني واملرت�سني، هو الطريق اإىل منا�رضة الدولة 
الر�سمية على الدولة الطفيلية. وهذا اخليار، لهو بيد كل واحد من اأفراد 
ال�س��عب؛ يعلم من��ه �رضيعا اإن كان مواليا للح��ق اأم للباطل. ومن اختار 

اأمرا، فا يكن من الغباء بحيث ينتظر نقي�سه!.. 
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ولعل من اأ�س��د م��ا يحرّي ذوي االألباب، ا�س��تمرار الدولة على نهجها 
عينه، مع ظهور عامات االنهيار، وبوادر زوال احلكم بالتمام. ويت�س��اءل 
النا���س: األي�س الأه��ل القرار عقول يعقل��ون بها، ويتجنب��ون الدمار؟!.. 
واحلقيقة هي اأن االأمر اإذا و�س��ل اإىل هذا احلد، فاإنه يدل على اأن الدولة 
اخلفية قد ابتلعت الدولة الر�س��مية. واأ�سحاب الدولة اخلفية، مل يعتادوا 
على التفكري يف م�س��لحة الباد وم��اآالت العباد. لذلك جتدهم حتى يف 
اآخ��ر مراح��ل االنهيار، ما يزالون ينهبون ويغت�س��بون، وكاأن �س��يئا مل 
يتغري. وهذا اأمر حتمي ال بد اأن ت�س��ل اإليه كل دولة، �س��محت للف�ساد 

باخرتاقها وامت�سا�س دمها. 
ال ينبغي اأن نن�سى، اأن االأمر يف البداية، قد بداأ �سغريا، ُيراد منه غلبة 
خ�سم، اأو احلد من حركة اآخر؛ واأن كل هذا، كان ب�سبب انبهام التاأ�سي�س، 

وتداخل االخت�سا�سات. حقيقة، اإن البدايات تدل على النهايات!...
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ال�سريالية ال�سيا�سية

اإن ال�رضيالية يف الفن واالأدب، هي اخلروج عن القواعد التقليدية يف 
التعبري. وهي يف ال�سيا�سة عندنا، العمل املفارق للواقع، مع توظيٍف موِهم 
ملفردات��ه. وقد اآثرنا نحت هذا امل�س��طلح، بعد اأن مل ت�س��عفنا القوامي�س 
ال�سيا�س��ية يف تو�س��يف ما نحن عليه من خلط بني املتناق�سات، وجمع 
بني املتعار�سات؛ يف �سورة ال نظن قوما غرينا ي�ستطيعونها، واإن راموها. 
ويب��دو اأننا من �س��دة تخلفنا، ومن غياب كل املعاي��ري لدينا، قد اأفلحنا 
يف اإيجاد نظامنا ال�سيا�س��ي اخلا�س، الذي ي�س��به يف مرجعيته املعرفية، 

ب )م�سخ( »فرانكن�ستاين« يف مرجعيته الب�رضية. ُمركَّ
اإن نظامنا ال�سيا�س��ي هو اإمارة للموؤمنني، من غري تدين �سحيح، يكون 
مع��ه املوؤمنون موؤمنني حقا. ينح�رض التدين في��ه، يف مظاهر فولكلورية 
يحافظ عليها ال�سعب، ويتمنى اأن ُتعفيه من تبعات اإ�سامه. وهو )النظام( 
دولة حداثية يف جل جوانب احلياة )اأو هكذا ُيراد(، ال تتقيد ب�رضيعة وال 
دي��ن؛ يف انفتاح كلي على التجارب الغربية ثقافيا و�سيا�س��يا. واحلداثة 
ال�سيا�س��ية يف احلقيقة، ال ميك��ن اأن تعاي�س اإم��ارة املوؤمنني. والنظام يف 
جمع��ه بني االأمرين، يف غري ما متييز بني ما هو ثابت، وما هو متغري، نظام 
غ��ري عقاين، يعتمد الرتقيع واالرجتال، اإىل احل��د الذي ما عاد ممكنا اأن 
ي�ستمر اإال يف اخليال؛ فيما ي�سبه انتقال اأهل الريا�سيات، يف حل �سنف 

.)I( من املعادالت، من املجموعات الواقعية، اإىل املجموعة اخليالية
اإن الدميقراطية التي يزعمها قومنا، ويبغون جماراة بقية العامل فيها، ال 
ميكن اأن تنبت يف اأر�سنا؛ الأن خلفيتها الفكرية، تناق�س مبادئنا الدينية. 
ومن يريد اأن يجمع بني االأن�سنة كما هي عند الوجوديني، والربانية التي 
ه��ي حمور الدي��ن والتدين، فاإنه يكون اأحمق، ال جاها فح�س��ب. واإذا 
كانت فا�سفة اليونان، من منطلق فكرهم وحده، قد رف�سوا الدميقراطية؛ 



م�ساءالت �سيا�سية للدولة املغربية احلديثة

 36 

فما الظن باأهل الدين، الذين ينبغي اأن يعقلوا به، ما هو فوق طور العقل 
املجرد ذاته. والن�س على الدميقراطية يف د�س��اترينا، ال نراه اإال من قبيل 
"ذر الرم��اد يف العي��ون"، للتعمية على الواقع ال�س��ادم، الذي يفوق يف 
ال�س��وء كل و�س��ف. وهو اإقرار مادي بعدم اأهليتنا لتدبري �سوؤون اأنف�سنا، 

بعد اأن لوحنا يف وجه امل�ستعمر اأم�س بخاف ذلك. 
لو عدنا اإىل الدميقراطية عند الدول التي هي على علمانية تامة اأو �سبه 
تامة، لوجدناها خديعة ُعظمى ل�س��عوبها؛ حت��ى ال تعلم اأين ُتوؤخذ، وما 
الذي ُيراد بها، يف ال�س��ياق العوملي الراهن. ولكن �سيا�سيي تلك الدول، 
ه��م على االأقل، على مقدرة عقلية، مكنتهم من جعل جمتمعاتهم تعي�س 
عدالة اجتماعية غري م�س��بوقة، تكون مقاي�سة لل�سعوب على ت�سّي�سها. 
واأم��ا نحن، فقد ان�س��اف نهب املال العام واخلا�س، مع اإذالل ال�س��عوب 
واحتقاره��ا -وكاأنها ال ح��ق لها يف العي�س الك��رمي يف بلدانها، بله اأن 
يك��ون لها راأي يف �سيا�س��تها- اإىل م��ا ُيحاك يف اخلفاء له��ا. نعني اأن 
الدميقراطية ال ت�سلح لنا، زيادة على اأننا ل�سنا على دميقراطية. وزْعُم اأننا 
على دميقراطية، مع ذلك كله، هو كزعم اأن اإ�رضائيل -مثا- دولة م�سلمة 

�سافعية املذهب اأ�سعرية العقيدة.
وملا كانت الدميقراطية املعا�رضة، ت�ستلزم تعددية �سيا�سية )حزبية(، فقد 
ا�سطررنا عند الن�ساأة )ن�ساأة الدولة(، اإىل اأن نرَخُرج يف ال�سورة على وفق 
"اأّمنا" فرن�س��ا. واإن كانت االأحزاب عند اال�ستقال ميكن اأن ُت�سنف اإىل 
حماِفظة )ميينية(، واإىل ا�سرتاكية )ي�سارية(، ميكن اأن تختلف يف املقاربات 
ال�سيا�س��ية ملختل��ف الق�س��ايا؛ فاإنها �رضعان م��ا دخلت منذ اأوا�س��ط 
ال�س��بعينيات، وبن�سوء االأحزاب االإدارية )�سبق حممد ر�سى كديرة اإىل 
ذلك يف ال�س��تينيات(، اإىل ما ميكن اأن ن�س��ميه "مع�سلةرَ ترَ�ساُبه اخلطاب"، 
التي اأفقدتها جميعا ال�س��دقية عند ال�سعب؛ واإن بقي للي�سار بع�س متيز، 
ب�سبب انف�س��اله عن املجموع مرجعيا. فعادت دميقراطيتنا ترجيحية يف 
النهاي��ة بني ما ميكنه حتقيق االمتيازات ملنت�س��بيه م��ن االأحزاب، وما ال 
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ميكن��ه ذلك. فانتهى االأمر اإىل انتهازي��ة، فتحت الباب لكل ذوي النفوذ 
املايل، الذين �س��ارت ال�سيا�س��ة معهم ع�س��بية عمياء، ال اأ�سل لها من 

الفكر البتة.
وملا كان اأمر ال�سيا�س��ة عندنا ي�سري من �س��يئ اإىل اأ�سواأ منه، فاإنه كان 
ال بد اأن ينتهي يوما من االأيام، اإىل ما �س��ماه احل�س��ن الثاين رحمه الله 
"ال�س��كتة القلبي��ة"؛ والذي ب��دا جليا يف هذه االأي��ام، عندما مل تتمكن 
االأح��زاب م��ن التوافق عل��ى حكومة، لو كت��ب لها اخل��روج اإىل حيز 
الوجود، فاإنها �ستكون من اأعجب ما يدل على انتهاء ال�سيا�سة يف بلدنا، 

باملعنى املعروف اليوم.
اأما ما عرفته االأمة وعرفه �سعبنا يف العقود االأخرية من بروز االأحزاب 
االإ�سامية، فهو من االإرداف اخُللفي )التناق�س اللفظي(، الذي يدل على 
�س��عف الت�سور. وقد �س��مح "املخزن" املغربي، بو�سول االإ�ساميني اإىل 
احلكم -مع �س��بط الداخلية لعمليات الت�سويت منذ اأن بداأت، بحيث ال 
تخرج النتائج اإال كما اأريد لها اأن تخرج )ولو بالتزوير(- ل�سببني: االأول، 
هو اأن ال�سيا�سة باملعنى ال�سابق، قد انتهت؛ واأنه مل يعد باالإمكان توظيف 
االأح��زاب العلمانية، بعد اأن ُم�س��خت كلها، اإال باإدخ��ال عن�رض جديد 
قد ُيحرك الراكد من امل�س��هد ال�سيا�س��ي. والثاين: هو كون االإ�ساميني 
املعنيني، اأكرث قابلية للتنازالت من غريهم، ب�سبب ترعرعهم يف اأح�سان 
املخزن؛ مع رهان ال�سعب عليهم، ُقبيل انف�ساح اأمرهم، يف مرحلة زمانية 
ت�س��به م�سابقة ال�ساعة. وهذا اأي�سا ال بد اأن ينتهي اإىل اأمد، وتنتهي معه 
االرجتاالت املخزنية، ب�س��بب انتهاء االحتماالت احلاكمة لتدبري ال�ساأن 

العام.
واأما من جهة التاأ�س��يل، فاإن االإ�سام ال ي�سمح بقيام االأحزاب داخل 
املجتمع امل�س��لم. ولقد كان حريا بامل�سلمني، اأن يطوروا هيئاتهم الرقابية 
الت��ي ت�رضف على �س��ري نظام احلكم ذاتي��ا، بدل اأن ي�س��تلهموا جتارب 
ا�سُتنبتت يف اأ�سلها �سمن جمتمعات كافرة، ال تعلم اإال ظاهرا من احلياة 
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الدنيا. وجْمع االإ�ساميني بني االإ�سام والدميقراطية، مل يكن اإال لُيفقدهم 
الدين )�سيا�س��يا عل��ى االأقل(، مع عدم ظفره��م بالدميقراطية يف الوقت 
نف�س��ه. فما عادوا من جتربتهم، اإال بخفي حنني، كما ُيقال. ول�سنا هنا يف 
معر�س التف�س��يل من جهة االأدلة؛ لذلك �سُن�رضب �سفحا عن مناق�سة 

االإ�ساميني يف مبادئهم االآن. ولنعد اإىل ما كنا ب�سدده.
لن�س��األ �س��وؤاال كان ينبغي اأن يكون هو املنطلق: هل يوجد تازم بني 
مني  الدميقراطي��ة والتقدم يف جمال العدال��ة االجتماعية، حتى نكون ملزرَ
باعتمادها )الدميقراطية(؟ هذا �س��وؤال ُيتجاوز دائما، وكاأن الدميقراطية قد 
ُلنا  ورد بها الكتاب وال�سنة )نتكلم هنا مبنطق الدين مبا اأننا م�سلمون(. ومثرَ
يف ا�س��ترياد الدميقراطية )نظريا فح�سب(، كمثل رجل بدوي، ذهب اإىل 
مدينة، فوجدها اآية يف العمران، ويف معاملة االإن�س��ان؛ لكنه وجد اأهلها 
كلهم عميانا، ي�س��ريون بع�س��ي يف اأيديهم، يتعرفون بها ُطُرقهم. فظن 
امل�س��كني، اأن التمدن الذي �س��هده، مازم حلال العم��ى. فرجع اإىل اأهل 
قريته ي�س��األهم اأن يفقوؤوا اأعينهم، واأن يتناولوا الع�سي يف اأيديهم، ظنا 
منه اأنه بذلك، �س��تنقلب القرية مدينة كالتي راآها؛ وهذا ال ي�سح كما هو 
معلوم. بل اإن االأمر ما زاد اأهل القرية اإال خ�سارا، عندما فقدوا االإب�سار، 
م��ن دون اأن يتحقق لهم ماأرب. والعم��ى يف املثل امل�رضوب هو الكفر، 
والع�س��ا ه��ي الدميقراطية. ونحن، ينبغي اأن ن�س��ل اإىل املدنية والعدالة 
االجتماعي��ة، م��ن طريقنا؛ من دون اأن نفقد دينن��ا. وهو اأمر ممكن جدا، 
ل��و كان الق��رار باأيدينا حقيقة. ولكن تبعيتنا للم�س��تعمر ولقوى النظام 
العاملي، حتول بيننا وبني ذلك االآن. وحتى يف هذا الو�سع، ميكن اأن نوؤلف 
مرحليا، بني �سيا�س��ة عامة اإ�س��امية، واأخ��رى دميقراطية عملية؛ هي يف 
احلقيقة، تطبيقات اإ�س��امية توافق ما هي علي��ه الدميقراطية يف احلدود 
امل�س��رتكة. هذا حتى ال ندخل يف م�س��ادمة للمنطق ال�س��ائد يف العامل 
اليوم. ولكن هذا ينبغي اأن يكون حتت اإ�رضاف خراء اإ�ساميني، ي�سمنون 

عدم اخلروج عن ال�رضيعة يف كل ذلك.
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اأم��ا الغائب االأك��ر يف هذه العملية ال�سيا�س��ية ال�رضيالي��ة يف بلدنا 
املغرب، فهو ال�سعب؛ الذي ُيفرت�س اأنه املعني االأول. وهذا يذكرين مبثل 
مغربي دارج يقول ما معناه: "اأقيموا عر�س��ي يف غيابي". وال�سعب الذي 
نعنيه هنا، هو االأغلبية التي مل ي�ستهوها التحزب، ومل تدخل يف ممار�سة 
حق الت�سويت، لعدم ثقتها يف العملية برمتها. ويكفي هذا �سببا لرف�س 
كل خُمرجات العملية ال�سيا�س��ية منذ اال�ستقال اإىل االآن، لو كان املراد 
خدمة ال�س��عب حقيقة. ولكن االأمر، ملا كان م�رضحية ُيرجى منها ادعاء 
م�سايرة الركب العاملي، الأ�سباب تعود يف النهاية اإىل حت�سيل اأموال من 
البن��ك الدويل )م�س��افة اإىل اأموال الداخل(، ينتهي �س��طرها االأكر يف 
جيوب ال�سيا�س��يني؛ فق��د ُغ�س الطرف فيها، ع��ن كل عامات االإنذار 
التي �س��ارت تتاحق ترتى؛ وكاأن اأ�سحاب القرار عندنا لي�سوا منا، وال 
يهمهم اأمرنا؛ بل هم قوم اأجانب حكمونا، كما حكمتنا فرن�س��ا واإ�سبانيا 
ملدة، ثم �سيم�س��ون. وهذا بحق، هو منطق التخلف والرهاُن عليه، الذي 

يطبع بلداننا العربية كلها، من دون ا�ستثناء.
وال�س��عب الغائب )يوم عر�س��ه(، لي�س معفى من املام��ة، كما يتوهم 
ال�سذج منا، عندما يطيعون حكوماتهم يف ال�سغرية والكبرية، ويتوهمون 
اأن ذل��ك ُيجزئهم؛ وكاأن الطاع��ة العمياء من فرائ���س الدين، ومن متام 
احلنكة ال�سيا�سية!.. نعم، لقد ُجعلت كذلك، يف دين االأحبار، الذين باعوا 

ال�سعب وقب�سوا االأثمان!..
اإن ال�س��عب، مبنطق ال�سعوب احلية، هو امللوم على كل ما ي�سيبه؛ الأنه 
كان ينبغي اأن ُيرِغم حكامه على ال�س��ري يف الطريق الذي يريد؛ ب�رضط 
اأن يعل��م م��ا يريد، واأن يعلم الطريق املو�س��ل اإليه. وال طريق ل�س��عبنا، 
اإال االإ�س��ام بكل روافده؛ من غري انف�س��ال عن الواقع، ومن غري تنطع 
يف التنزيل؛ بل يف تلقائية تن�س��جم وفطرة االإن�س��ان. ومبا اأن ال�سعب قد 
فرط يف املا�س��ي، وبقي متفرجا، فيما كان ينبغي اأن يكون فاعا، فعليه 
االآن اأن يتدارك اأمره قبل حلول الطامة. ولُيعد تنظيم نف�س��ه وت�س��حيح 
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ت�س��وراته، ليكون معينا للملك على اإعادة ر�س��م امل�س��ار ال�سيا�سي، يف 
روؤية ا�سرتاتيجية، هي اإىل االآن غائبة بالكلية.

ومن اأجل ت�س��حيح امل�سار، علينا اأن نتخل�س من كل االأحزاب، التي 
�سارت عالة على ال�سعب، وثقا مرِهقا ينوء به؛ ويف مقدمتها االأحزاب 
�س عنها وعن  �سة على تناق�س �سارخ. ولُي�ستعرَ االإ�سامية التي هي موؤ�سَّ
الرملان، مبجال�س �س��ورية حملية وجهوية ومركزية، ي�س��ّب بع�سها يف 
بع�س، دون اإق�س��اء الأحد. وْلُت�ستْبقرَ االأحزاب التي يعلن اأ�سحابها اأنهم 
ال يقبلون االإ�س��ام مرجعا؛ حتى يكون لهم احلق يف ممار�س��ة ال�سيا�سة 
بالكيفي��ة التي يختارون. اأما احلكومة االآن، ويف مرحلة انتقالية )املرحلة 
االنتقالية م�س��تمرة يف احلقيقة منذ اال�س��تقال(، فينبغي اأن تتكون من 
كفاءات تدبر �س��وؤون الدولة، ليتفرغ امللك لاإ�رضاف على بلورة ت�س��ور 
عام ووا�سح لنظام احلكم، يقوم على �سياغته خراء حقيقيون، يحكمهم 

العلم وحده، دون اعتبار امل�سالح الذي كان �سائدا يف املا�سي.
ونح��ن واإن كنا على وعي تام ب�س��عوبة حتقيق ما ندع��و اإليه، اإال اأننا 
نعل��م علم يق��ني يف االآن ذاته، اأننا ملزمون بتغيري مناهج عملنا، ب�س��بب 
االن�س��داد الذي و�س��لنا اإليه؛ م�س��طرين غري خمتارين. واإذا كان هذا 
العمل �سيقربنا من حتقيق تديننا، الذي �سينفعنا عند ربنا، فاإن امل�سارعة 
اإىل االنخراط فيه، �ست�س��بح واجب الوقت، الذي ال يجوز التغافل عنه. 
واملغرب مبِلكه وكفاءاته، له من اأ�سباب النجاح، ما �سيجعل جتربته رائدة 
يف الدول العربية واالإ�سامية كلها. وهو جدير بذلك واأهل له!.. وهكذا، 
�س��يجيب املغرب بكيفية رائقة، عن �س��وؤال الهوي��ة والتاريخ، الذي ما 

زالت ال�سعوب العربية كلها، تنتظر جوابه؛ وال جميب!.. 
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تباين الأن�ساق

من كريات م�س��كاتنا املعا�رضة، اخللط بني االأن�ساق ح�سارية كانت 
اأو معرفي��ة. وق��د بداأ هذا االأمر عندنا باحلدة املقلقة، مع احتكاك �س��عبنا 
بالن�س��ق االأوروبي، الذي جاء به امل�ستعمر اإلينا. وجتدد االحتكاك بحدة 
نا على جميع  اأ�س��د، مع دخولنا يف ع�رض العوملة التوا�س��لية، الذي فتحرَ
االأن�ساق العاملية دفعة واحدة. ولقد �سار الفرد من ال�سعب، ين�ساق خلف 
ما يراه مت�سقا مع اإدراكه يف نف�سه، فيما يختاره من املعرو�سات العاملية، 
م��ن دون اأن يجد حماية من اأحد )اإال الله(، متّكنه من اختيار االأ�س��وب 
واالأ�س��لح. وما ه��ذا، اإال الأن الدولة متخلفة ع��ن اإدراك املرحلة، وعما 

ينبغي اأن تكون عليه هي، باعتبارها حا�سنة للفرد.
وق��د نت��ج عن هذا الو�س��ع فو�س��ى معرفي��ة، ت�س��تند اإىل خلط بني 
االأن�ساق، �سيزداد مع االأيام، اإن مل ن�سع له حدا، واإن مل نُعد اإىل اأ�سولنا 
ن�س��تخرها. اإن ما يحدث لنا االآن، ي�سبه وقوف ال�سخ�س اأمام حمركات 
�سخمة عديدة، متت�س الهواء، تو�سك اأن ياأخذه اأحدها اإىل حيث ال يعلم. 
وه��ي من جه��ة املعنى تاأخذ من �سخ�س��يته اأج��زاء يف كل مرة، وعلى 
غري ترتيب وال ات�س��اق. وهكذا �س��يفقد الفرد �سخ�س��يته �سيئا ف�سيئا، 
ويعود كائنا �س��وقيا )م�ستهلكا(، م�سابها لكثريين غريه، يف هذا االمنحاء 
وعدم التمّيز. وهذا، اأخطر من اال�س��تاب الذي عرفناه عقب احتكاكنا 
بامل�س��تعمر، واأ�س��د قوة. ومن جراء هذا الو�سع، �س��يفقد الفرد منا، ومن 
ورائ��ه املجتمع، كل قوة، بها يتمكن من دفع العدوان عن نف�س��ه اأو عن 
بلده. وهو اأمر يف غاية اخلطورة، ملن كان له بع�س علم بتحديات املرحلة.
عندما جتد اأحد االأ�س��خا�س يتكلم عن الدميقراطية يف بادنا، فهو ال 
يعي اأنه يتكلم من خارج ن�سقنا. وعندما يتكلم اآخر عن حقوق االإن�سان، 
ف يف العامل الي��وم، فهو ال يدري اأنه مباين حلقيقة ن�س��قه. قد  كم��ا ُتعرَّ
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ي�سعر النا�س من جراء هذا الُف�سام املعريف، ببع�س االأعرا�س النف�سية، 
كاالغ��رتاب الداخل��ي، واحلرية ال�س��املة، والتيه املرجع��ي؛ ولكنهم ال 
يتمكنون من ربطها باأ�س��بابها يف الغالب. واإن معاناة الفرد اأو اجلماعات 
ال�س��غرية، التي تبقى من دون عاج، ال بد اأن تخرج على �سورة رف�س 
ومترد يف البداية، ما يلبثان اأن ُيرتجما يف عنف، كما هو واقع. وللمراقب 
اأن ياح��ظ تزاي��د العنف يف مدنن��ا، تزايدا مطردا، مل تفل��ح العمليات 

االأمنية التقليدية، يف كبحه قط.
عندم��ا يتكلم بع�س النا�س ممن يخالفوننا يف املرجعية، رمبا ُي�س��فون 
على ما يتعلق بح�سارتهم �سفة "االإن�سانية"، وُيفهموننا اأنه ينبغي على 
االإن�سان املعا�رض اأن ين�سهر فيها، حتى ُي�سهد له مبواكبة الركب املعريف 
ل، ينطلي على من ال علم له فح�سب. وذلك  امل�سرتك. وهذا خطاب م�سلِّ
الأن احل�سارة الوحيدة يف العامل، التي ت�ستحق اأن ُتنعت باالإن�سانية، هي 
احل�سارة االإ�سامية. ومع ذلك، ومن ُمنطلق اإن�سانيتنا، وو�سعنا للمخالف، 
مل نّدع الأنف�س��نا ذلك. ونحن عندما ن�سهد حل�سارتنا ب�سمول االإن�سانية، 
ال ننطلق من الع�س��بية للقوم اأو للدي��ن، وال ينبغي لنا ذلك؛ واإمنا نحكم 
من منطلق علمنا بربانية هذه احل�س��ارة. والربانية �رضط االإن�س��انية، ملن 

كان يعقل.
وعندما نتكلم عن احلكم يف بادنا، فهذا ُيعيدنا اإىل حتديد الن�سق الذي 
نرت�سيه؛ واإال كنا جاهلني، داعني اإىل الفو�سى. كم ذكرنا، اأن الدميقراطية 
باملعنى الذي ي�س��يع بني النا���س، ال يتحقق على التمام )مع التاأكيد على 
ن�س��بيتها(، اإال مع الكفر. وال�س��عب ما عليه -اإن اختار الدميقراطية- اإال 
اأن يكون مت�س��قا يف جميع اأموره، ويكمله��ا بالكفر )نقول هذا من باب 
احلجاج، واإال فنحن ال ندعو اإىل الكفر(. اأما اأن يختار االإ�سام، ويطّعمه 
باإفرازات اأن�ساق خمالفة، فاإن هذا ُيف�سد عليه دنياه واآخرته. تف�ُسد دنياه، 
الأن��ه لن يعي�س جنة الكافر هنا؛ وتف�س��د اآخرته، الأن��ه لن يجد ثمرات 

تفا�سيل االإ�سام، هناك يف االآخرة.



م�ساءالت �سيا�سية للدولة املغربية احلديثة

 43 

واإن تاأجيل احل�س��م يف املرجعية، الذي يعتمده جل النا�س، ويتوهمون 
اأنه �س��ُيجنبهم م�س��قة االلتزام، اإمنا ينزل بهم اإىل فْق��د حرية االختيار، 
ويجعلهم حتت رحمة املحتالني واملُ��س��لني، من كل االأ�س��ناف. ولو كان 
الف��رد ي�س��من بُجبنه املعريف هذا، �س��اح اأمره، ملا ا�س��طر اأمثالنا اإىل 

الكام يف مثل هذه ال�سوؤون.
م��ن جملة ما يفوه ب��ه بع�س اأ�س��باه املثقفني من �سيا�س��يينا، �رضورة 
ا�س��تبدال لف��ظ "املواطنني" بلف��ظ "الرعايا". يتوهمون اأن الن�س��بة اإىل 
الوطن الذي هو املكان، اأعلى من الن�سبة اإىل ال�سلطان؛ واحلقيقة عك�س 
ذلك على التمام. فكون ال�سعب رعايا، يجعله حمطا لرعاية الله، التي ما 
ال�سلطان اإال خليفة فيها من جهة الظاهر فح�سب؛ اأما املواطنة في�ساركه 
فيها اجلمادات والنباتات واحليوانات، من كونها مواِطنة له )م�ساركة يف 
الوطن(. ومن قال مب�س��اركة هذه املخلوقات لاإن�س��ان يف الرعاية اأي�سا، 
فهو �سحيح؛ لكن التفا�سل يقع باالنت�ساب اإىل الله، ال اإىل الوطن؛ واإال 
�س��ار قول القائل: هذه اأبقار املزرعة الفانية، نظري قوله: هوؤالء مواطنو 
البلد الفاين. هذا مع بقاء الن�س��بة اإىل الوطن فرعية، ميتاز بها اأهل كل 

بلد، عن البلد االآخر.
وحتى يعلم املرء ما نريد، فلينظر اإىل قول النبي �س��لى الله عليه واآله 
لرَى  ااْلأرَِمرُي الَِّذي عرَ ِت��ِه. فرَ ِعيَّ ْن ررَ �ْس��وؤوٌل عرَ ُكْم مرَ ُكلُّ اٍع ورَ ُكْم ررَ و�س��لم: »اأرَالرَ ُكلُّ
ُهورَ  لرَى اأرَْهِل برَْيِتِه ورَ اٍع عرَ ُج��ُل ررَ الرَّ ِتِه؛ ورَ ِعيَّ ْن ررَ �ْس��وؤوٌل عرَ ُهورَ مرَ اٍع ورَ ا���سِ ررَ النَّ
ْنُهْم؛  �ْسوؤولرٌَة عرَ ِهيرَ مرَ لرَِدِه ورَ ورَ ا ورَ لرَى برَْيِت برَْعِلهرَ ٌة عرَ اِعيرَ امْلرَْراأرَُة ررَ ْنُهْم؛ ورَ �ْس��وؤوٌل عرَ مرَ
ُكْم  ُكلُّ اٍع ورَ ُكْم ررَ ُكلُّ ْن��ُه؛ اأرَالرَ فرَ �ْس��وؤوٌل عرَ ُهورَ مرَ ِدِه ورَ ��يِّ اِل �سرَ لرَى مرَ اٍع عرَ ْبُد ررَ اْلعرَ ورَ
ِتِه«4. فهل نق�س قدررَ االأبناء -مث��ا- اأن يكون اأبوهم  ِعيَّ ��ْن ررَ �ْس��وؤوٌل عرَ مرَ
راعي��ا لهم، اأم زاد؟ فاإذا كانت الرعاية من م�س��توى االآدمية �رضيفة، فما 
القول يف الرعاية االإلهية؟!.. ثم لياحظ القارئ اأن النبي �سلى الله عليه 

4 متفق عليه من حديث عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما.
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واآله و�سلم، ما ن�سب الرعاية الأحد من النا�س، اإال وذكر معها امل�سوؤولية. 
فاأي �س��يء يق��دح يف الرعاية، حتى نف��ّر من لفظ "الرعاي��ا"، لوال اأن 
القائل يكون قد خرج من ن�سقنا اإىل الن�سق االأوروبي، الذي كان النا�س 
فيه رعايا للكني�س��ة، قبل اأن ُي�س��بحوا مواطن��ني!.. اأنقلدهم ونحن خري 
منه��م؟!.. فلن يكون ذلك اإال كما قال الله تعاىل عن بني اإ�رضائيل: {َقالَ 
أََتْسَتْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدَنى ِبالَِّذي ُهَو َخْيرٌ اْهِبُطوا} ]البقرة: 61[. فمن 
ر�سي باأن ُين�سب اإىل خملوق اأدنى منه، فقد حق عليه الهبوط من مرتبة 

االآدمية، اإىل احليوانية!..
وم��ن ذلك اأي�س��ا التحرج من ا�س��تعمال لق��ب “امللك”، وتف�س��يل 
اال�ستعا�س��ة عنه بلق��ب “رئي�س الدول��ة”، مع متني االنتق��ال من نظام 
ملكي، اإىل نظام رئا�سي. واحلقيقة اأن ا�سم “الرئي�س” اأعم، وهو ُي�ستعمل 
الأي رئي�س؛ كاأن تقول رئي�س الل�س��و�س، اأو رئي�س الع�س��ابة. ولكنك 
لن ت�س��تطيع اأن تقول ملك الل�س��و�س وال ملك الع�س��ابة؛ الأن امللك ال 
يكون اإال يف مقابل �س��عب. زيادة على اأن امللك ا�س��م من اأ�س��ماء الله؛ 
لو مل ُيطلقه الله يف كتابه، كما يف قوله �س��بحانه: {وََقالَ اْلَمِلُك ِإنِّي أَرَى 
َس�ْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيأْكُلُُهنَّ َس�ْبٌع ِعَجاٌف} ]يو�سف: 43[، لُكنا نفر 
منه تفاديا لا�س��رتاك. ثم اإن امللك اأي�سا من مرتبة االآدمي دون غريه من 
احليوانات، التي ال تخلو قطعانها من روؤ�س��اء )االأ�س��د ملك الغابة: جماز 
ال حقيقة(. ولهذا ال�س��بب كنا نقول، باأن كل رئي�س من روؤ�س��اء الدول 
الي��وم، يف النظام غري الوراثي، هو مِلك باملعن��ى ال�رضعي. وهذا يجعل 
حكم الرئي�س وامللك حكما واحدا يف ال�رضع. واأما التفريق بني املعنيني، 
بالنظ��ر اإىل التوارث، فهو غري معت��ر هنا. وما وجدنا من املتاأخرين من 
ينب��ه اإىل ه��ذا االأمر؛ بخ��اف املتقدمني الذين كان��وا يتبعون املعنى يف 
االإطاق، وال ُيحجبون باللفظ. واأما الت�س��مي بخافة امل�س��لمني، واإمارة 
املوؤمن��ني، فقد كان للداللة على �رضف املرتب��ة وِعظم مكانتها يف الدين 

قبل الدنيا.
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اأم��ا اأولئ��ك الذين ي��رون اأن تقبيل ي��د امللك اأو االنحن��اء له، هو من 
مظاهر العبودية؛ فا يعلمون �سيئا من ذلك، خ�سو�سا اإن كانوا من اأهل 
الدين. وهذا يعقوب النبي عليه ال�س��ام، قد ثبت �س��جوده رفقة اأ�رضته 
ليو�س��ف عليه ال�س��ام. قال الله تعاىل: {وَرََفَع أََبَوْيِه َعَل�ى اْلَعرِْش وََخرُّوا 
ًدا}]يو�س��ف: 100[. وقد اأجمع املف�رضون على اأن ال�س��جود كان  َل�هُ ُسجَّ
للتعظيم، على عادة ذلك الزمان، ومل يكن عبادة. واأما عبادة العباد، التي 
يزع��م اجلاهلون اأنهم يفرون منها، فقد تتحقق م��ن غري اإظهار التعظيم 
للمعبودي��ن. فق��د يعبد املرء �سخ�س��ا، اإن كان مطيعا له يف كل �س��يء، 
حتى يف مع�س��ية الله؛ فهذه عبادة. ووالله لقد راأينا جل النا�س عابدين 
لروؤ�سائهم يف العمل، من دون اأدنى حرج؛ فاإن ُذكر املِلك تعاملوا، واأبرزوا 
توحيدهم املقلوب. واأما عن عبادة رجال ال�س��لطة، خ�سو�س��ا يف املدن 
ال�سغرى ويف القرى، فحّدث وال حرج؛ و�ستجد اأول العابدين، املتملقني 
من الفقهاء واملنت�س��بني اإىل الدين، ومن الي�ساريني )عرفنا منهم مناذج(؛ 
فاإذا كلموك يف خلوة عن امللك، اأبدوا ا�س��تنكارا عظيما لتبجيله، وكاأننا 
من اأه��ل االأوثان!.. وهذا النفاق ال�س��ائع بني املغارب��ة، موهن للمجتمع 
م�سعف له اأ�سد االإ�سعاف؛ حتى لتجد فتياننا ي�سّكون يف كل �سيء، قبل 
اأن ينخرط��وا يف �س��لك النفاق بعد حني. نقول ه��ذا، الأن من يبقى على 
�سدقه واأ�س��الته يف هذه البيئة ال�سقيمة، اأفراد معدودون!.. ثم نقول بعد 
ذلك: اأما من اأظهر التعظيم ل�رضيف يف قومه، بح�سب اأعرافهم، وبقي مع 
ال�رضع يف الفعل والرتك، فا �س��يء عليه؛ بل هو اأعلى من غريه، ممن ال 
ُيظهر التعظيم للمراتب التي اأعاها الله. وهذا يدخل يف معنى قول الله 
ْنَيا وَرََفْعَنا  تعاىل: {َنْحُن َقَس�ْمَنا َبْيَنُهْم َمِعيَش�َتُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
َبْعَضُه�ْم َفْوَق َبْع�ٍض َدرََجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُس�ْخرِيًّا} 
]الزخرف: 32[؛ )�س��خريا من الت�س��خري(. ومن تاأدب م��ع املراتب العليا، 

بتاأديب الله، فا �سك هو اأرفع من �سواه يف العلم ويف االأجر.
واأما من يريد اأن يجعل النا�س طبقة واحدة، كما هو �سائع يف البلدان 
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الدميقراطية، فهو اأي�س��ا له اأ�س��ل من احلق؛ ولكنه يعتر وجها عاما يف 
احلقائق، يليق بالكافرين ال باملوؤمنني. فهل الكافر الذي ال يعبد رئي�س��ه 
-مثا- على حال ح�سنة، مع ثبوت كفره برب العاملني؟!.. كل هذا، املعتر 
فيه الباطن، ال الظاهر. واأما الوجه التف�س��يلي يف املعاملة، الذي ميتاز به 
اأهل العلم عن غريهم، فا بد اأن ُيعطي متييز املراتب لتمايز املعاين. وهذا 
اأ�س��له من تفاوت املراتب بني االأ�س��ماء االإلهية، التي ذكرنا يف ف�س��ل 
�س��ابق، اأن الله خلق املجتمع االإن�ساين على �سورتها. فاال�سم الله الذي 
هو رئي�س االأ�سماء، لي�س كاأي ا�سم اآخر يف املرتبة؛ واال�سم العليم الذي 
هو رئي�س يف نطاق ال�سفة املخ�سو�سة، لي�س كاخلبري الذي هو مروؤو�س 
له؛ وهكذا... فاأهل الكفر، حالهم كمن يعامل االأ�سماء معاملة واحدة، من 
حيث الظاهر )مع كونهم ال يعلمون عن االأ�س��ماء �سيئا، وال يق�سدونها 
يف معاماتهم(. وحال اأهل االإميان، كمن يعامل االأ�سماء مبا يقت�سيه علم 
التف�سيل، تقليدا الأهل العلم منهم فح�سب؛ الأن العامل ال يحتاج كل هذا 

الكام. والتف�سيل حيث كان، هو اأعلى من االإجمال.
ومن حقق النظر، فاإنه �سيجد اأن اأكرث العداوات التي تكون لل�سلطان، 
ال تكون ل�س��بب اأن مظاهر تعظيمه خمالفة لل�سنة، واإن تذرع امل�سككون 
بذلك؛ ولكنها يف احلقيقة ب�س��بب الدنيا التي تتوهم النفو�س ال�س��عيفة 
اأن امللك م�س��تاأثر بها دونهم. واأما من ُيظهر هذا، وال يجد غ�سا�سة من 
ذك��ره، فاإننا نقول له: اإن معي��ار الدنيا، ال يكون معت��را اإال عند اأهلها؛ 
واأما الناظرون اإىل االآخ��رة، املوؤمنون بها، فاإن التقلل من الدنيا عندهم، 
هو طريق ال�س��امة والنجاة، دون غريه. ويرون يف املُ�لك باء عظيما قد 
ن��زل على امللك، ُت�س��فق منه اجلبال. وقد عّر�س الل��ه يف القراآن ببع�س 
ال�س��حابة، الذي��ن اأرادوا الدنيا، فقال �س��بحانه: {ِمْنكُ�ْم َمْن ُيرِيُد 
ْنَيا وَِمْنكُْم َمْن ُيرِيُد اْلِخَرَة} ]اآل عمران: 152[. وكل ما يتكلم فيه  الدُّ
النا���س اليوم من باب املوؤاخ��ذات، فيما يعود اإىل الدنيا، ما مل يكن نهيا 
نة، فهو مذموم؛ ال الأنه �س��ون حقوق قد تكون  ع��ن خمالفة �رضعية متيقَّ
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5 اأخرجه الن�ضائي يف ال�ضنن الكربى والطرباين يف املعجم الكبري واللفظ له.

مه�س��ومة، واإمنا الأنه تعلُّق بالدنيا من جهة القلب فح�سب. وقد قيل يف 
ه��ذا املعنى: من اأحب �س��يئا، اأكرث من ذكره. وق��د كان االأكابر دائما، ال 
ن اأخذ الدنيا وم��ن تركها؛ ولكنهم بالنظ��ر اإىل الدين، كانوا  ُيبال��ون مرَ
ة به. كل هذا، ب�سبب علو مرتبتهم العقلية. نَّ اأحر�س النا�س، واأ�سدهم �سِ
ولنعد اإىل من يريد اأن ُيلزم ال�سلطان مبا كان عليه النبي �سلى الله عليه 
واآله و�س��لم... اإن حال النبي �س��لى الله عليه واآله و�سلم ال ُيقا�س عليه 
اأحد، لكونه اأعبد اخللق لله. نعني اأن عبوديته �سلى الله عليه واآله و�سلم 
كاملة تامة، وعبودية غريه ناق�س��ة م�س��وبة بالربوبية. ولو كان املتعاملون 
من اأهل الدين يعلمون هذا، لتتبعوا الربوبية يف اأنف�سهم، بدل اأن ُيلزموا 
احلاكم مبا ال ُيطيق. ولنتدبر ما جاء يف رواية عبد الله بن عبا�س ر�س��ي 
ْيِه  لرَ ُه عرَ لَّى اللَّ ِبيِّ �سرَ لرَ اإِىلرَ النَّ هرَ اأرَْر�سرَ ُث: “ اأرَنَّ اللَّ دِّ الله عنهما، حيث كان ُيحرَ
الرَ لرَُه امْلرَلرَُك:  قرَ ��اُم، فرَ ْيِه ال�سَّ لرَ يلرَ عرَ عرَ امْلرَلرَِك ِجْرِ ِة، مرَ لرًَكا ِمنرَ امْلرَاِئكرَ مرَ مرَ ��لَّ �سرَ ورَ
ِلًكا؛  ا مرَ ْبًدا، اأرَْو نرَِبيًّ ا عرَ كرَ برَنْيرَ اأرَْن ترَُكونرَ نرَِبيًّ ُ ريِّ لَّ ُيخرَ جرَ زَّ ورَ هرَ عرَ ُد، اإِنَّ اللَّ مَّ ��ا حُمرَ يرَ
اأرَ  اأرَْومرَ امْلُ�ْسترَ�ِسرِي، فرَ يلرَ كرَ مرَ اإِىل ِجْرِ لَّ �سرَ ْيِه ورَ لرَ ُه عرَ لَّى اللَّ �ُسوُل اللَّه �سرَ ترَ ررَ اْلترَفرَ فرَ
ْبًدا.  ا عرَ : برَْل نرَِبيًّ مرَ لَّ �سرَ ْيِه ورَ لرَ ُه عرَ ��لَّى اللَّ ه �سرَ �ُسوُل اللَّ الرَ ررَ قرَ ��ْع؛ فرَ ا�سرَ اإِلرَْيِه اأرَْن ترَورَ
ِه.”5  بِّ قرَ ِبررَ ِ تَّى حلرَ ِكًئا حرَ لرَ ُمتَّ مرَ اأرَكرَ لَّ �سرَ ْيِه ورَ لرَ ُه عرَ لَّى اللَّ �ُسوُل اللَّه �سرَ ا ُروؤِيرَ ررَ مرَ فرَ
فهذا حال النبي �س��لى الله عليه و�سلم اخلا�س به؛ ويخالفه فيه من كان 
نبيا مِلكا، ك�س��ليمان عليه ال�سام، ومن على �ساكلته، وهم على عبودية 
تامة يف اأنف�سهم مع ذلك، عليهم ال�سام. واأما امللوك الذين لي�سوا باأنبياء، 
فا بد اأن تكون عبوديتهم ناق�سة. وتكليفهم ما ال يطيقون، وما لي�س من 

مرتبتهم، هو جهلٌ وجهالة )ظلم(.
واإن تعظيم اأ�رضاف القوم، قد ورد به االأمر النبوي. فقد ورد يف احلديث، 
لرَ  اأرَْر�سرَ اأن اأهل قريظة نزلوا على حكم �سعد )بن معاذ( ر�سي الله عنه، فرَ
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الرَ )خماطبا االأن�س��ار(:  قرَ اءرَ فرَ جرَ لرَْي��ِه، فرَ مرَ اإِ ��لَّ �سرَ ْيِه ورَ لرَ ُه عرَ ��لَّى اللرَ ِبيُّ �سرَ النَّ
ِّدِكُمْ، اأرَوْ قرَ��الرَ خرَريِكُمْ«6. وعلى هذا ف��اإن خماطبة امللك  »قُومُ��وا اإِىلرَ �سرَ��ي
ب�سفة ال�سيادة، يكون من ال�س��نة النبوية، با ريب. واأما الق�سد والنية، 
فهي من غيب القلوب الذي ال يطلع عليه اإال الله، اأو من �ساء من عباده. 
ولو بحثنا يف اأ�سل هذا الداء االجتماعي، لوجدنا الفقهاء وراءه؛ الأنهم 
يتكلمون يف كل �سيء، مبا ُينا�سب مرتبتهم التي ال تتجاوز مرتبة االإ�سام 
يف الغال��ب. والنا���س ياأخذون عنهم، وكاأن االأمر حم�س��وم ومقطوع به. 

وهذا مما ينبغي اأن ُيراعى يف جتديد اخلطاب الديني يف زماننا.
وعلى العموم، فاإن م�ساألة اختاف االأن�ساق، من اأهم ما ينبغي االعتناء 
بتق�س��يه وتتبعه؛ حتى ال تختلط علينا االأحكام، اختاطا ال خمرج منه. 
ونحن يف هذا احليز، اأردنا التنبيه اإىل اأ�سل امل�ساألة، من الوجه الذي يلي 
احُلكم والوالية يف �رضيعتنا فح�سب؛ واإال فاإن هذا االأمر مت�سعب، وكثري 
الرتكيب؛ ويتطلب اإملاما بعلمي الظاهر والباطن معا، حتى ي�س��ح التتبع 
ن االنقطاع. واإن هذا العلم، من اأ�س��د العلوم �سعوبة؛ لكونه متعلقا  ويوؤمرَ

بالتطبيقات العملية يف خمتلف املعامات، ولي�س علما جمردا.
ولق��د ت�رضر احُلكم عندنا يف املغ��رب كثريا من هذا اخللط؛ نرجو من 
القائم��ني على التوعية الدينية وال�سيا�س��ية، اأن يتداركوه، قبل اأن يحل 

بالدولة اخلراب. 

6 متفق عليه من حديث اأبي �ضعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه.
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احلكم مراآة ال�سعب

يغل��ط النا�س كث��ريا، عندما ينظرون اإىل احلكم )ال�س��لطان والنظام(، 
منف�س��ا عما هم عليه؛ وكاأن االأمر ال يعنيهم. وهذه النظرة هي كالقول 
بالعبث يف اخللق، الأن العبث هو عدم االت�س��اق، وعدم الرتابط، املنافيان 
للحكمة. وقد نفى الله اأ�س��ل هذا املذهب، يف قوله تعاىل: {أََفَحِسْبُتْم 
أَنََّم�ا َخَلْقَناكُْم َعَبًثا َوأَنَّكُْم ِإَلْيَنا َل ُترَْجُع�وَن )115( َفَتَعاَلى اللَّهُ 
اْلَمِل�ُك اْلَحقُّ َل ِإَلَه ِإلَّ ُهَو رَبُّ اْلَعرِْش اْلَكرِيِم} ]املوؤمنون: 115، 116[؛ 
اأي، تعاىل اأن ُين�س��ب العبث اإليه �س��بحانه!.. ويقول �سبحانه اأي�سا: {ِإنَّ 
اللَّ�َه َل ُيَغيِّرُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّرُوا َما ِبأَْنفُِس�ِهْم} ]الرعد: 11[. ويقول 
اِلِمي�َن َبْعًضا ِبَم�ا َكاُنوا  اأي�س��ا:{وََكَذِلَك ُنَولِّ�ي َبْع�َض الظَّ
َيْكِس�ُبوَن} ]االأنعام: 129[. فدل كل ذلك على اأن اأحوال ال�س��اطني 
واأمناط احلكم، هي انعكا�س ملا يعامل النا�س به ربهم، من طاعة اأو مع�سية.
ويغلط النا�س اأي�س��ا، عندما ينحجبون عن هذا املعنى، بقيا�سهم على 
اأح��وال االأفراد، الذين يكونون على عك�س ما ه��ي االأغلبية عليه؛ كاأن 
ينظ��روا اإىل املطيعني، حت��ت احلكم الظامل؛ اأو اإىل العا�س��ني حتت احلكم 
الع��ادل. واحلقيقة هي اأن الله يعامل النا�س مبا يغلب عليهم، ال مبا يكون 
علي��ه اآحاده��م. وذلك الأن الطاعة، ال تنقطع من النا���س اأبدا، واإن كانوا 
حت��ت حكم كافر. وق��د دل على اأن النا���س يعمهم الع��ذاب يف الدنيا، 
واإن كان��وا اأخاطا، قوُل النبي �س��لى الله عليه واآله و�س��لم عن اجلي�س 
نَّ نرَا�ًس��ا ِمْن  ُب اإِ جرَ الذي ُيخ�س��ف ب��ه اآخر الزمان، والذي ج��اء فيه: »اْلعرَ
اُنوا  ا كرَ تَّى اإِذرَ ْي��ِت؛ حرَ اأرَ ِباْلبرَ رَ ْد جلرَ ْي�ٍس، قرَ ُجٍل ِمْن ُقررَ ْي��ِت ِبررَ ونرَ ِباْلبرَ وؤُمُّ ِت��ي يرَ اأُمَّ
 ، ا�سرَ ُع النَّ ْجمرَ ْد يرَ ِريقرَ قرَ ه، اإِنَّ الطَّ �ُسولرَ اللَّ ا ررَ ا: يرَ ُقْلنرَ اِء ُخ�ِس��فرَ ِبِهْم«. فرَ ْيدرَ ِباْلبرَ
ًكا  ْهلرَ ْهِلُكونرَ مرَ ��ِبيِل، يرَ اْبُن ال�سَّ امْلرَْجُبوُر، ورَ ُ ورَ ��ْم، ِفيِهُم امْلُ�ْس��ترَْب�رضِ : »نرَعرَ الرَ قرَ
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اِتِهْم«7. فال�سعب  لرَى ِنيَّ ُه عرَ ُثُهُم اللَّ ْبعرَ ��تَّى، يرَ اِدررَ �سرَ �سرَ ��ُدُرونرَ مرَ يرَ�سْ اِحًدا، ورَ ورَ
قد يحكمه املق�سطون، لغلبة ال�ساح عليه؛ وقد يحكمه اجلائرون، لغلبة 
ال�س��وء. ويف االآخرة، ميتاز االأفراد املخالفون للغالبية عن غريهم، لكون 

االآخرة حما للح�ساب الفردي ال�سخ�سي.
وعلى هذا، ف��اإن النا�س اإن وجدوا من حكامه��م ما يكرهون، فعليهم 
الرجوع اإىل اأنف�س��هم، يتفقدونها، ويطابقون ب��ني اأحوالها وما نزل من 
اأوامر الله يف القراآن ويف ال�س��نة. فاإن وجدوا خمالفة يف ذلك، فليتوبوا 
منها، وليعودوا اإىل املوافقة. واإن انتهوا من اأمر اأنف�سهم، فلينظروا حولهم 
را به، فلينهوا اأ�سحابه عنه؛  يف اأحوال جمتمعهم؛ فاإن وجدوا منكرا جماهرَ
حت��ى ال يعمهم حكم املخالفة. وقد قال الله يف هذا املعنى: {لُِعَن الَِّذيَن 
َكَفرُوا ِمْن َبِني ِإْس�َراِئيلَ َعَلى ِلَساِن َداوُوَد وَِعيَسى اْبِن َمرَْيَم َذِلَك 
ِبَما َعَص�ْوا وََكاُنوا َيْعَتُدوَن )78( َكاُنوا َل َيَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكرٍ 

َفَعلُوُه َلِبْئَس َما َكاُنوا َيْفَعلُوَن} ]املائدة: 78، 79[. 
واأم��ا ما يفعله النا�س يف زماننا، من قيام على احلكام، من دون العودة 
اإىل اأنف�س��هم، فهو م��ن اجلهل، ومن مبارزة الل��ه ومعاندته. وهذا وحده 
كفيل باأن يجلب املقت والغ�س��ب، لوال اأن الله ينظر اإىل البهائم الرتع، 
وال�سبيان الر�سع، وال�سيوخ الركع. ولو رجعنا اإىل اأحوال االأنبياء عليهم 
ال�سام، مع ملوك اأزمنتهم الكافرين، ملا وجدنا واحدا منهم اأعلن الثورة، 
اأو جمع االأن�سار، ليغرّي "نظام احلكم"؛ واإمنا جندهم كلهم عليهم ال�سام، 
ين�سحون للرعية وللراعي، باأح�سن اأ�سلوب واألطف عبارة. فاإذا كان هذا 
حال املع�سومني عليهم ال�سام، وهم اأف�سل النا�س، مع امللوك الكافرين، 
وهم اأ�س��واأ النا�س؛ فما القول فيمن يعامل امللوك والروؤ�ساء امل�سلمني، مبا 

نراه من الكراهية و�سوء الفعال؛ ويزعم بعد ذلك اأنه يبغي وجه الله؟!..
اأما اإن �س��األ �س��ائل: وكيف نعامل حكامنا، اإن راأيناهم ظاملني؟ فنقول: 

7 متفق عليه، عن عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها؛ واللفظ مل�ضلم.



م�ساءالت �سيا�سية للدولة املغربية احلديثة

 51 

االأمر يحتاج اإىل تف�سيل:
1. اإن احل��كام اليوم، غري احل��كام قدميا؛ الأن احلاكم يف املا�س��ي كان 
حكمه مطلقا اأو �س��به مطلق. اأما حكام اليوم، فلي�س لهم ذلك اإال جزئيا. 
فاإم��ا اأن يك��ون احلاكم اليوم، خا�س��عا لتوجهات حزب��ه اإن كان احلكم 
للحزب؛ واإما اأن يكون مقيدا بد�ستور لي�س هو من و�سعه؛ واإما اأن يكون 
حكمه حكم موؤ�س�سة، يبلور قراراتها م�ست�سارون واأعوان متخ�س�سون. 
ومع هذا ال�س��نف من احلكم، ال مُيكن اأن ُي��ام احلاكم على كل قراراته؛ 
الأنه قد يكون هو نف�س��ه مكرها، على فعل ما ال يريد. وقد يكون احلاكم 
وم��ن معه، مكرهني من قوى خارجي��ة، ال يتمكنون من اإعانها. ومن مل 
ُي��راع كل هذا، فرمبا قد ي�س��ري اأظلم من حاكمه، وه��و يزعم اأنه يطلب 

العدل.
2. اإن راأى ال�سعب ما يخالف العدل يف حكامه، فعليه:

ا. اأن يعود اإىل نف�س��ه كما ذكرنا �س��ابقا، لي�سحح ما هو عليه، اإن كان 
موؤمنا. اأما اإن كان ال�سعب كافرا، اأو كان �سطره كذلك، فا كام لنا معه؛ 

الأن ما ينتظره من عذاب االآخرة، يهون معه كل عذاب الدنيا.
ب. اأن يرج��ع اإىل اأه��ل الدين، لي�ست�س��ريهم يف اأمره؛ حتى ال يركب 
جهله فيهلك. وال نق�س��د باأهل الدين هنا الفقهاء، الأنهم يف الغالب ال 
يتورعون عن حتريف الكِلم عن موا�س��عه، وع��ن بيع الدين بالدنيا؛ واإمنا 
نعني الربانيني الذين يعلمون امل�سادر واملوارد من الظاهر ومن الباطن.

ج. اأن يقدم الربانيني يف الن�سيحة للحكام، اإن كان ال بد منها. وعامة 
الربانيني اأنهم ي�س��عون اإىل جمع الكلمة بني احلكام واملحكومني، على ما 
فيه �ساح اجلميع، وال يعملون على ابتزاز الطرفني مل�سلحتهم اخلا�سة.

فاإن عمل احلاكم بالن�س��يحة اأو ببع�س��ها، فعلى النا�س اأن ي�س��كروه، 
ويطيعوا اأمره فيما ال خمالفة لل�رضع فيه؛ حتى ُيفهموه اأنه يعامل اأنا�س��ا 
عقاء، ال ي�سيع املعروف لديهم. واأما اإن مل يعمل بالن�سيحة، فعليهم اأن 
ُيح�س��نوا الظن به يف البداية، واأن يجدوا له اأعذارا. وما اأكرثها، لو كان 
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النا�س من�سفني!.. 
وعلى امل�سلم اأن يلتزم بالتوجيهات النبوية يف معاملة احلكام، يف اآخر 
الزم��ان؛ وال يع��دل عنها اإىل حكم عقله وهواه. فاإننا نرى �س��طرا كبريا 
من ال�س��عب، ُي�س��ارع اإىل تقليد الكافرين، يف املعار�س��ة ويف و�سائل 
االحتجاج. وهذا ال ميكن اأن ياأتي بخري، ما دام هو عينه خمالفة لل�رضيعة. 

ومن هذه التوجيهات، ما يلي:
اُء  ررَ مرَ ْيُكْم اأُ لرَ ��يرَُكوُن عرَ 1. يقول النبي �س��لى الله عليه واآله و�س��لم: »�سرَ
لرَى ُظْلِمِهْم،  انرَُهْم عرَ اأرَعرَ ُهْم ِبِكْذِبِه��ْم، ورَ قرَ ��دَّ ْن �سرَ مرَ ؛ فرَ ُلونرَ ْفعرَ اأُْمُرونرَُكْم مِبرَا الرَ يرَ يرَ
.«8: والعمل املطلوب هنا،  ْو�سرَ لرَيَّ احْلرَ ِردرَ عرَ لرَْن يرَ لرَ�ْس��ُت ِمْنُه؛ ورَ ي ورَ لرَْي�سرَ ِمنِّ فرَ
هو عدم ت�س��ديق الكذب، وترك االإعانة على الظلم فح�سب؛ وهي كلها 
�س��لوب؛ ولكن ملتزمها يك��ون على خري عظيم. ومن نظ��ر اإىل زماننا، 
فاإنه �س��يعلم تكلفة العمل بهذا احلديث، واإن بدا االأمر �سها الأول وهلة؛ 

و�سيعلم اأن ذلك من اأعظم اأبواب اجلهاد.
ِتُك��ُم الَِّذينرَ  اُر اأرَِئمَّ 2. يقول النبي �س��لى الل��ه عليه واآله و�س��لم: »ِخيرَ
ِتُكُم  اُر اأرَِئمَّ �رِضرَ ْيِهْم؛ ورَ لرَ لُّونرَ عرَ ُت�سرَ ْيُكْم ورَ لرَ ��لُّونرَ عرَ ُي�سرَ ونرَُكْم، ورَ ُيِحبُّ ونرَُهْم ورَ بُّ حُتِ
�ُسولرَ  ا ررَ : يرَ ُنونرَُكْم.« ِقيلرَ ْلعرَ يرَ ُنونرَُهْم ورَ ْلعرَ ترَ ونرَُكْم، ورَ ُيْبِغ�سُ ��ونرَُهْم ورَ الَِّذينرَ ُتْبِغ�سُ
اأرَْيُتْم  ا ررَ اإِذرَ ! ورَ ةرَ ارَ اُموا ِفيُكُم ال�سَّ ا اأرَقرَ ! مرَ : »الرَ الرَ قرَ ْيِف؟ فرَ اِبُذُهْم ِبال�سَّ ارَ ُننرَ ه، اأرَفرَ اللَّ
ٍة.«9  اعرَ ًدا ِمْن طرَ ْنِزُعوا يرَ الرَ ترَ ُه ورَ لرَ مرَ ُه��وا عرَ اْكررَ ُهونرَُه، فرَ ��ْيًئا ترَْكررَ ِتُكْم �سرَ ِمْن ُوالرَ
وهذا احلديث اأو�س��ح من اأن ُيف�رض؛ وهو قد جعل املعاملة م�س��اركة بني 
احلكام واملحكومني، يف احلب والبغ���س، والدعاء واللعن. فلينظر العبد 

امل�سلم، من اأي الفريقني هو، وعلى اأي �سفة هو.
ًة  ررَ ْونرَ برَْعِدي اأرَثرَ رَ رترَ 3. يقول النبي �س��لى الله عليه واآله و�س��لم: »اإنَُّكْم �سرَ
وا اإِلرَْيِهْم  : »اأرَدُّ ��الرَ ه؟ قرَ �ُس��ولرَ اللَّ ا ررَ اأُْمُرنرَا يرَ ا ترَ مرَ اُلوا: فرَ ا.« قرَ اأُُم��وًرا ُتْنكُرونرَهرَ ورَ
ُكْم.«10: واأداء حقهم، ه��و طاعتهم يف املعروف؛  قَّ هرَ حرَ ��ُلوا اللَّ �سرَ ُه��ْم، ورَ قَّ حرَ

8 اأخرجه اأحمد يف م�ضنده، عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما.

9 اأخرجه م�ضلم عن عوف بن مالك ر�ضي اهلل عنه.

10 متفق عليه عن عبد اهلل بن م�ضعود ر�ضي اهلل عنه.
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ويف غري ذلك، ال يثور العبد عليهم، وال ينازعهم؛ واإمنا ي�ساأل ربه وربهم، 
الذي بيده االأمر كله. فاإن مل يظفر منهم مبا يرجو، فليعلم اأنه ق�ساء اللرَه، 

ولري�س به، حتى ُيكتب عند اللرَه من اأهل االإميان.
ه،  �ُسولرَ اللَّ ا ررَ 4. عن حذيفة بن اْليمان، ر�س��ي اللرَه عنه، قال: »ُقْلُت: يرَ
؟  ٌّ رْيِ �رضرَ ا اخْلرَ ذرَ اِء هرَ ررَ ْل ِم��ْن ورَ هرَ نرَْحُن ِفيِه؛ فرَ ��رْيٍ فرَ ُه ِبخرَ اءرَ اللَّ جرَ فرَ ٍّ ا ِب�رضرَ ��ا ُكنَّ اإِنَّ
ْل  هرَ ��ْم«، ُقْلُت: فرَ : »نرَعرَ الرَ ؟، قرَ رْيٌ ِّ خرَ ِلكرَ ال�رضَّ اءرَ ذرَ ررَ ��ْل ورَ ْم«، ُقْلُت: هرَ : »نرَعرَ ��الرَ قرَ
ٌة الرَ  ُكوُن برَْعِدي اأرَِئمَّ : »يرَ الرَ ؟ قرَ ْيفرَ ْم«، ُقْلُت: كرَ : »نرَعرَ الرَ ؟ قرَ ٌّ رْيِ �رضرَ ِل��كرَ اخْلرَ اءرَ ذرَ ررَ ورَ
اٌل ُقُلوُبُهْم ُقُلوُب  ُقوُم ِفيِهْم ِرجرَ يرَ �سرَ ِتي، ورَ نُّونرَ ِب�ُسنَّ �ْسترَ الرَ يرَ ، ورَ ايرَ ْهترَُدونرَ ِبُهدرَ يرَ
ه، اإِْن  �ُس��ولرَ اللَّ ا ررَ ُع يرَ ��نرَ �سْ ْيفرَ اأرَ : ُقْلُت: كرَ الرَ اِن اإِْن�ٍس.« قرَ ��يرَاِطنِي يِف ُجْثمرَ ال�سَّ
؛  اُلكرَ اأُِخذرَ مرَ ، ورَ ْهُركرَ برَ ظرَ ْن �رُضِ اإِ ُتِطيُع ِلْاأرَِمرِي، ورَ ُع ورَ : »ترَ�ْسمرَ الرَ ؟ قرَ ِلكرَ ْكُت ذرَ اأرَْدررَ
اأرَِطْع.««11: وال�س��مع والطاعة، ال يكونان اإال يف املعروف دائما.  ْع ورَ ا�ْس��مرَ فرَ
واأما املق�سود ب�رضب الظهر واأخذ املال، فهو الظلم الذي قد يلحق العبدرَ 
من احلاكم، بجميع اأ�س��نافه. وحكم ال�س��ارع �سلى الله عليه واآله و�سلم 
فيه، هو عدم جواز الرد باملثل، اأو اتخاذ ذلك ذريعة للخروج على احلاكم. 
وليحت�سب العبد يف ذلك، فاإنه اإن اأطاع ر�سول الله �سلى الله عليه واآله 
و�س��لم، يف ه��ذا، فلن يخيب �س��عيه يف الدنيا وال يف االآخ��رة. واأما اإن 
خالف، فليعلم اأنه على مع�س��ية واإث��م. وليعلم النا�س اأن املعاملة القائمة 
على مبداإ حقوق االإن�س��ان كما ُيعّرفها الدجالّيون اليوم، هي �سال يف 

�سال.
وم��ن خال ما راأينا اآنفا، �س��نعلم اأن املظاهرات الغوغائية، والوقفات 
االحتجاجية، وامل�س��ريات احلا�س��دة، لي�س��ت من اأعمال االإ�س��ام التي 
ه بها ظلم احلكام؛ واإمنا هي من اأ�س��باب الفنت التي �ست�ستد يف اآخر  يواجرَ
الزمان، وتف�س��ي اإىل ما اأُخرنا عنه من هْرج ومرج؛ والذي هو االقتتال 

الداخلي املحرم حترميا مغلظا. 

11 اأخرجه م�ضلم.
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واأم��ا ما ُيع��رف يف زماننا من اإ���رضاب عن الطعام، ق��د يودي بحياة 
�ساحبه، فهو من اأعمال اجلاهلية املحرمة. ومن مات من جرائه، فاإنه ُيعد 

قاتا لنف�سه. وحكمه اإىل الله، اإن �ساء غفر له، واإن �ساء عاقبه.
ونح��ن اإذ نب��ني حكم ال�رضع فيما �س��بق، ال نري��د اأن تتخذ االأجهزة 
االأمنية مثل هذا، ذريعة لقم��ع املتظاهرين واملحتجني؛ الأنهم يف الغالب 
يجهلون حكم ال�رضع؛ ورمبا قد يغلبهم �سعف اإميانهم، واإن علموا. وعلى 
الفقه��اء املبينني لاأحكام، اأن ين�س��حوا للنا�س يف هذا، وال يغ�س��وهم؛ 
الأننا نعلم اأن كثريين منهم، يح�س��ون يف اخلف��اء ويف العلن، على مثل 
هذه االأعمال، غري اآبهني مبا يرتتب عليها من مع�س��ية متعدية، منهم اإىل 

غريهم. وهذا، جلي اأنه عك�س ما ينبغي اأن يكونوا عليه.
واأما قول كلمة احلق عند �س��اطني اجلور، ف��ا ينبغي اأن يتوقف؛ وهو 
فر���س كفاي��ة، ينبغي اأن يقوم به البع�س نيابة عن الكل؛ حتى ي�س��تمر 
االأم��ر باملعروف، والنهي عن املنكر يف هذه االأمة. وقد قال النبي �س��لى 
اٍن  قٍّ ِعْندرَ �ُس��ْلطرَ ُة حرَ ِلمرَ اِد كرَ هرَ ��لرَ اجْلِ الل��ه عليه واآله و�س��لم: »اأرَالرَ اإِنَّ اأرَْف�سرَ

اِئر«12. جرَ
وقد تك��ون كلمة احلق من اأ�س��خا�س عديدين يجتمع��ون عليها؛ اإن 
خُل�س��ت النوايا، و�س��فت االأفهام؛ ال كم��ا راأيناه م��ن اجتماع علماء 
االإخ��وان يف "ن��داء الكنانة" )27 ماي��و 2015(، على ال�س��تم والتكفري، 
وحتري�س امل�سلمني على قتال اجلنود ورجال ال�رضطة؛ فاإن ذلك من اأكر 
املنكر، الذي ال ميكن اأن يو�سف املوقعون عليه بالعلم البتة. وهو مما يفرق 

ال�سعب، ويغ�سب الرب. 

12 اأخرجه اأحمد يف م�ضنده، عن اأبي �ضعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه.
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حكومات غري �سعبية

اإن احلكومات املغربية، التي توالت على تدبري ال�س��اأن العام يف الباد، 
من��ذ اال�س��تقال واإىل االآن، والتي و�س��ل عددها الثاث��ني اأو ينيف، مل 
تكن يوما متثل ال�س��عب يف توجهاتها واختياراتها؛ بل كانت يف احلقيقة 
ا�ستمرارا للنهج اال�س��تعماري، يف معاملة ال�سعب، الذي ظل ُينظر اإليه 
دائما، كاأنه خ�سم )اإن مل نقل عدوا( ال ميكن الوثوق به، وال التوافق معه 

على �سيء. وهذا غلط قاتل!..
اإن احلكوم��ات املغربية االأوىل التي خلفت حكومة امل�س��تعمر، مل تغري 
�س��يئا من طريقة عمله��ا، وظنت اأنها با�س��تبدال املغاربة بالفرن�س��يني، 
�س��تكون قد حققت امل��راد مع ذلك. ولعل ان�س��غال القلوب بتح�س��يل 
اال�س��تقال، قد اأن�س��ى النا�س ما ياأتي بعده. فلم تك��ن احلركة الوطنية 
تعّد نف�س��ها ال�س��تام احلكم، بقدر ما جعلت جهدها من�س��با على طرد 
امل�ستعمر؛ وكاأنها كانت ال تتوقع اأن ُينال اال�ستقال بتلك ال�رضعة. ورمبا 
قد فطنت فرن�س��ا لهذا االأمر، فعجلت باخلروج م��ن الباد، لترتكها يف 
فو�س��ى، ت�س��هل من �س��قوطها يف يد ُمواليها واأذنابها، من الع�سكريني 

واملدنيني جميعا.
وا�س��تمرار احلكوم��ات، يف معاملة ال�س��عب مبنطق ال�س��لطة، ومبنطق 
�س��وء الظن، اللذْين يدل عليهما، عدم طروء اأي تغيري يف اأجهزة وزارة 
الداخلية واالأمن على اخل�س��و�س، وتوؤكدهما موا�سلة التج�س�س عليه، 
عر �س��بكة اأعوان ال�سلطة واملخرين، مل يكن ليجعل ال�سعب ي�سعر اأنه 
يف بلده وحتت حكم بني وطنه. وتبعا لهذا الو�سع ال�ساذ، ن�ساأت هوة بني 

عموم ال�سعب وبني نظام احلكم، مل تزدد مع االأيام اإال ات�ساعا. 
اأول م��ا كان ينبغ��ي حلكوم��ة وطني��ة اأن تعمل عليه، ه��و اإبراز معامل 
ال�سخ�س��ية الوطنية املغربية، ليعود اإىل ال�س��عب ان�س��جامه مع اأ�س��له 
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وتاريخه؛ حتى يتمكن من حتديد م�س��اره امل�ستقبلي؛ وهو ما مل يحدث. 
فبقي ال�س��عب موزعا ب��ني عدة توجهات اأيديولوجية و�سيا�س��ية، بداأت 
باالنق�س��ام الذي كان ُيعرف عقيب اال�س��تقال بني التوجه الراأ�س��مايل 
والتوجه اال�سرتاكي، والذي مل يكن فيه املغرب حم�سنا من انعكا�سات 
ال���رضاع االأيديولوجي العاملي وقتئذ؛ اإىل اأن انتهى االأمر يف زماننا اإىل 

�سبه امنحاء للهوية الوطنية اأمام رياح العوملة العاتية.
كان ينبغي اأي�س��ا اأن تعتني احلكومات االأوىل، برت�س��يخ االنتماء اإىل 
الدين االإ�س��امي واإىل العروبة، ثم تعلي من �ساأن اخل�سو�سيات املغربية 
املحلية بعد ذلك. فوقع عك�س ما هو مطلوب: مّت التمكني للغة امل�س��تعمر، 
اإىل احل��د ال��ذي جع��ل العربية ثانية يف بلده��ا. وقد كنا اأ�س��واأ يف هذا 
امل�س��مار، من اإخواننا امل�س��ارقة، الذين اأبقوا عل��ى مكانة العربية، رغم 
املزاحمة، ر�سميا على االأقل. وا�ستمر انتماوؤنا لفرن�سا، باأكرث من انتمائنا 
اإىل حميطنا العربي، واإن كانت لهذا التباعد العربي اأ�س��بابه املو�سوعية، 
الت��ي لي�س هذا حمل اخلو�س فيها. واأما الدين، فقد كان يف ال�س��نوات 
االأوىل لا�ستقال يف اأ�سعف �سوره، ب�سبب االأيديولوجيا الوطنية، التي 
طغت، واأ�س��حت كاأنها دين ثان. كل هذا، جعل ال�س��عب �سعيفا، �سعفا 
زاد على �سعف ت�سور النظام لدى الطبقة ال�سيا�سية، كما اأو�سحنا ذلك 

يف ف�سول �سابقة.
ورغم اأن امللك احل�س��ن الثاين، كان يحر�س على التاأكيد على الهوية 
املغربي��ة، يف مظهره ويف كام��ه، اإال اأنه مل يكن يخفى على اأحد طغيان 
الثقافة الفرن�س��ية عليه. وه��ذا مل يكن حاله وحده؛ بل كان حال النخبة 
ال�سيا�س��ية اأ�س��واأ من ذلك بكثري. وبفعل هذا االنهزام احل�س��اري، ن�ساأ 
اجليل الذي بعد اال�س��تقال، ذا توجه اأوروبي، ال يكاد ُيبقي على �س��لة 
بح�سارته االأ�سلية. و�ساء الله اأن اأكون واحدا من ذلك اجليل، الذي كان 
يعي�س ويفكر )بن�س��بة %80 على االأقل( كما يعي�س ويفكر االأوروبي يف 

بلده.



م�ساءالت �سيا�سية للدولة املغربية احلديثة

 57 

كان يجدر بحكوماتنا، من جهة احلقوق، اأن ُتعامل �س��عبها، كما كانت 
احلكومة الفرن�س��ية تعامل �سعبها يف بلده، على االأقل؛ ال اأن ت�ستمر يف 
قمعه، وكاأنها ا�س��تعمار جديد، اأ�سواأ واأق�س��ى من اال�ستعمار االأول. اإن 
ما حدث يف �س��تينيات القرن املا�سي وال�س��بعينيات، من انتهاك حلرمة 
االإن�س��ان، ما كان ليحدث، ل��و اأن احُلكم والنخبة ال�سيا�س��ية، كانا على 
وف��اق فيما يتعل��ق بالهوية الوطنية. ورغم كل �س��يء، فاإنن��ا نوؤكد هنا 
على اأن احل�س��ن الثاين رحمه الله، كان على وعي كبري -اأكرث بكثري من 
النخب��ة- مبا ينبغي اأن نكون عليه. فكان م�س��طرا اإىل اأن يكون قا�س��يا، 
حت��ى ال ننج��رف اإىل م��ا مل يكن خليقا بن��ا الوقوع فيه. وم��ن اأراد اأن 
يتب��نّي ما نق��ول، فليعد اإىل ما ح��ل بجرياننا، ب�س��بب اختياراتهم، التي 
كانت يف نظر كثريين من نخبتنا وقتها �سائبة. ورغم امل�سحة الفرن�سية 
الغالبة على ثقافة احل�س��ن الثاين، اإال اأنه كان اأقرب اجلميع، اإىل جت�س��يد 
ال�سخ�س��ية املغربي��ة )كما ينبغ��ي اأن تكون(. وقد كان ه��ذا اجلانب فيه 
ثريا، رغم الفجوة التي ن�س��اأت وجدانيا بينه وبني عموم ال�سعب، ب�سبب 

املمار�سات التي كانت الأجهزة االأمن والداخلية.
اإن ذكاء احل�س��ن الثاين ووعيه التاريخي اال�س��تثنائي، مل يكن ليغيب 
عنهم��ا، اأن ما ياقيه �س��عبه من هوان، ال بد اأن ُيف�س��ي يوما ما، اإىل ما 
ال حُتمد عقباه. وهذا يجعلنا نت�س��اءل عن ال�س��بب احلقيقي، الذي جعله 
ي�س��تمر يف انتهاج �سيا�س��ة القمع. وهل ذلك كان منه ب�سفة �سخ�سية، 
اأم كان م��ن بع�س النافذين )كاأوفقري(، الذين يري��دون اأن يعزلوا امللك 
واحلكم من ورائه، عن حا�س��نته ال�س��عبية ال�رضورية لبقائه؟.. مل يكن 
احل�سن الثاين )بعك�س حممد ال�ساد�س( يخفي تعاليه عن ال�سعب، وكاأنه 
-اأحيان��ا- لي�س منه حقيقة. لعله مل يكن يف حقيقته متعاليا، وكان يريد 
اأن تك��ون له هيبة، يحتمي بها من اأطم��اع الطامعني!.. ولكن كان لذلك، 
على كل حال، االأثر ال�س��يء على نظرة ال�سعب اإليه، اإىل احلد الذي كان 
-يف وقت من االأوقات- انتقاده ُيعّد دليا على علو امل�س��توى االإدراكي 
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الأي �س��خ�س. وهو اأمر ا�س��تثمره “املخزن” يف عزل امللك عن �س��عبه، 
ليت�سنى له فعل ما يعّن له، من نهب وغ�سب؛ وكاأن الباد ال قانون فيها 
وال حكم. وهذا الواقع، ال يزال م�ستمرا اإىل االآن، رغم ما يطبع �سخ�سية 

حممد ال�ساد�س من توا�سع ولني وطيبة ال تخفى.
اإن الدول��ة القوي��ة، التي مُيكن اأن ُتعّد كذلك، �س��من املجتمع الدويل، 
ال ب��د اأن يك��ون نظام احلكم فيها منبثقا عن اإرادة �س��عبية، ت�س��تند اإىل 
وع��ي بالذات وان�س��جام م��ع التاريخ. وامل�س��احلة بني نظ��ام احلكم يف 
املغرب وال�س��عب، ال ب��د اأن تتم باإقرار من الطرف��ني، مبوقع ووظيفة كل 
ط��رف على حدة؛ حتى تنتفي املزاحمة من اجلانبني، والتي هي ناجتة عن 
توهم التجاوز من ِقبل الطرف االآخر، يف نظر الطرفني معا. عندما يكون 
نظام احلكم �س��عبيا، يرَ�ستح�ِس��ن اأن يكون �سعبه قويا؛ والعك�س �سحيح؛ 
الأن القوة واحدة حينها، تتغيى قوة الباد )الوطن(. هذه امل�س��احلة قريبة 
جدا يف املغرب، واأ�س��بابها مواتية؛ ولكن “املخزن” الداخلي، والهيمنة 
اخلارجي��ة، مينعانها بكل قوة؛ الأن اجلميع يعلمون عندها، اأن املغرب ميكن 

اأن ي�سري من القوى االإقليمية التي ُيح�سب لها األف ح�ساب.
ونحن ال ن�س��ك اأن امللك احلايل، يع��ي هذا جيدا، ويعمل له من جهته 
مبا ي�س��تطيع؛ لكن من دون م�س��اندة �س��عبية لروؤاه ال�سيا�سية، لن يذهب 
بعيدا؛ و�س��يذهب جل جهده �سدى. وال�سيا�س��يون الذين كان ُيفرت�س 
اأن يقوموا مبهمة توعية ال�س��عب ور�س �س��فوفه خلف امللك، قد ُم�سخوا 
بفعل الرتوي�س املخزين والتدجني، حتى ما عادوا يعقلون اإال ما له �سلة 
مب�س��احلهم الدنيوية ال�س��يقة. وهكذا �س��اروا عبئا، على ال�سعب وعلى 
امللك. اأما املثقفون، فاإن �س��طرا كبريا منهم، ما زال يطارد اأوهام ال�س��با 
)نق�س��د مرحلة االأيديولوجيا التي ولت تاريخيا(، وهو هنا متخلف عن 

الواقع، مبا يجعله يعجز عن االإ�سعاف.
ال بد اأن نذكر يف هذا ال�سياق، �سخ�سا من العائلة امللكية، كان �سباقا 
اإىل التحذير من التمزق التاريخي -الذي يعي�سه املغرب، والذي �سيزداد 
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حدة مع االأيام- هو االأمري ه�س��ام العلوي، الذي واتته ال�سجاعة، لُيعلن 
ذلك لل�سعب، مغامرا بامتيازات كثرية كانت له. ونحن واإن كنا ال نوافقه 
على ا�ستبدال الن�سق الغربي بن�سقنا املغربي، الذي )الن�سق الغربي( يراه 
اأمثل ما مُيكن اأن ُيحتذى؛ اإال اأننا ُنكر فيه رغبته يف العمل على اخلروج 

باملغرب من هذا االن�سداد، الذي مل يعد يخفى على اأحد.
وملا كان ال�س��عف الذي بلغ��ه املغرب بعد اال�س��تقال، ال بد اأن ينتج 
عنه فراغ، بح�س��ب “فيزياء” التاريخ وال�سيا�س��ة، ينتهزه من كان على 
اأهبة الدخول يف املعرتك؛ كان حتميا اأن تظهر قوة جديدة، ت�ستثمر اآمال 
ال�س��عب وطموحه، من اأجل بلوغ غايات يف نفو�س اأ�سحابها. ومل تكن 
اإال جماعات االإ�س��ام ال�سيا�سي، التي اأ�س��بحت با�ستنادها اإىل الدين، 

مر�سحة الأن تكت�سح ال�ساحة ال�سيا�سية، ب�سهولة وي�رض.
غري اأنه رغم كون “امل�رضوع” االإ�س��امي، بداأ قويا -ن�سبيا- من جهة 
التنظري، اإال اأنه ووجه من الناحية العملية، ب�سعوبات كبرية، اأدت به يف 
معظمه اإىل االنخراط يف الف�س��اد ال�سيا�سي املحلي والعاملي؛ اإما ب�سفة 
خفية، واإما ب�س��فة �س��به علنية. ومن املعروف لدينا ما حدث لل�س��بيبة 
االإ�س��امية، وكيف اآل اأمر جل اأفرادها اإىل اأن ي�سريوا من جنود املخزن 
املخل�س��ني، بعلم اأو بغري علم. ومبا اأن الف�ساد ال ينتج عنه اإال ف�ساد، فقد 
انته��ى اأمر االإ�س��اميني عندنا، اإىل م��ا انتهى اإليه الي�س��اريون، وقبلهم 

“الوطنيون”.
اإن االأزم��ة التي يعي�س��ها املغرب الي��وم، بعد اأن عج��زت اأحزابه عن 
ت�س��كيل حكومة، ك�سابقاتها يف ال�س��عف، اإمنا تدل على اأن اإ�سكال عدم 
االت�س��اق بني احلكم وال�س��عب، ما زال م�س��تمرا، يتم تاأجيله فح�س��ب، 
م��ن مرحل��ة اإىل اأخرى؛ اإىل اليوم الذي لن مُيكن ترحيله بعده، في�س��ري 
الطرف��ان متواجهني، بكيفية ال ن��دري هام�س املن��اورة فيها، وال مدى 
حكمة املتقابلني وقدرة احتمالهم، بالنظر اإىل �سابقيهم مع تلك املواجهة.
اإن االإ�ساميني عندما مل يكونوا يف م�ستوى ما اأعلنوه من التزام بالدين



ال ي�س��تطيعه اإال من تزكى، قد اأعادوا ال�سعب اإىل خط االنطاق، الذي 
جع��ل كثريين من ال�س��باب يفقدون معه الثقة بالدين نف�س��ه. وجماعة 
العدل واالإح�سان التي تختلف عن غريها يف املوقف من النظام، ال ت�سذ 
عن القاعدة، ب�س��بب اندراجه��ا يف التنوع االإخ��واين العاملي، الذي ال 
ن�س��ك اأن قياداته العاملية، على اتفاق ما، مع النظام الدجايل العاملي، من 
وراء ال�س��عوب. وه��ي بهذا )اأي جماعة العدل واالإح�س��ان(، ال ميكن اأن 
تغري من االأمر �س��يئا، واإن زعمت اأو ُزعم له��ا غري ذلك. وهذا االإخفاق 
“االإ�سامي”، هو اأ�س��واأ من اإخفاق اأ�سحاب االأيديولوجيات ال�سابقني، 
واأ�س��د خط��ورة. واإن حدة االأزمة اليوم، ينبغي اأن جتعل امللك وال�س��عب 
معا، يتنبهان اإىل ما ميكن اأن ينجم عنها من ان�سطار لل�سخ�سية املغربية، 

قد ال ينفع معه بعد ذلك عاج.
وحتى ال ن�س��ل اإىل اأ�س��واأ مما بداأنا منه مع اال�س��تقال، فاإنه يجب فتح 
باب الكام، يف كل ما جتاوزناه واأغفلناه، يف جميع املراحل ال�سابقة من 
عمر الدولة املغربية “احلديثة”، التي نرى نحن اأنها مل تولد بعد؛ واإمنا هو 
خما�س، اإما اأن ُيف�سي اإىل والدة، واإما اإىل اإ�سقاط. كل هذا، مع �رضورة 
اإ�رضاك ال�سعب، اإ�رضاكا واعيا وم�سوؤوال، يجنبنا الفو�سى املعهودة، التي 
ق��د تقطع عن كل خري ُيرجى. فهل �س��نكون يف م�س��توى هذا التحدي 

التاريخي؟..     
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 ل مركزية الف�ساد

عندما ندقق النظر يف موؤ�س�س��ات الدولة املغربية، جندها متمركزة يف 
مدين��ة الرباط، عل��ى ما بها من ترهل و�س��وء اإدارة. وكلما ابتعدنا، نحو 
اأط��راف الباد، جن��د االإدارات التابعة للدول��ة يف الظاهر، تعمل بعك�س 
ما هي مطالبة به، فيما عدا ما يتعلق بال�س��ري "العادي" ل�سوؤون ال�سكان 
الغافلني. ونعني بالغافلني، الذين تخلوا عن مقومات حياتهم املعنوية، ومل 
يعودوا يهتم��ون اإال بحياتهم البيولوجية؛ وهم كثري.. وجند االإدارات يف 
احلقيقة، من جهة باطنها، تابعة ل�س��بكة وا�سعة من ع�سابات نهب املال 
العام واالرت�س��اء؛ حتى لكاأن من ُيعنّي فيها، وعلى راأ�س��ها، فكاأمنا يعني 
يف ع�س��ابة من الع�سابات. كل هذا، وال�سعب ينظر اإىل بلده ُينهب اأمام 
عينيه، وال ي�ستطيع حراكا؛ ِلظنه اأن كل هذا الف�ساد، هو نزوع �سخ�سي 
لكل "م�سوؤول" من هوؤالء الفا�سدين املف�سدين. واملف�سدون، ي�سعون اإىل 
اأن يكون هذا هو ال�سائع عنهم، حتى ال ينف�سح اأمر "دولتهم" احلقيقية.
ونح��ن عندما نذكر هذا، فاإننا ال نعمم احلكم على كل موظفي الدولة؛ 

الأن هذا لن يكون �سحيحا ل�سببني:
1. الأن من املوظف��ني رجاال اأخيارا، يتقنون اأعمالهم، وال يقبلون ببيع 
اأنف�سهم لل�سيطان؛ كما منهم اأ�رضار. وهذه االزدواجية، ال ترتفع اأبدا؛ مع 

تفاوت يف الن�سبية، متتاز به االأزمنة واالأمكنة فيما بينها.
2. الأن الع�سابات املذكورة، ال تريد اأن تبقى وحدها، حتى ال ينك�سف 
اأمرها؛ فهي تف�س��ل العمل يف اخلفاء. وال خفاء ما مل يوجد اإىل جانبهم 
اأنا���س غافلون عما يجري حقيقة، وباقون على نقاء اأو على بع�س نقاء، 

بهم ُي�ستدل على اأن االأمر لي�س ممنهجا، عند احلاجة واالقت�ساء.
وبدل اأن تكون الدولة حا�رضة يف االأقاليم، فاإن هذه الع�سابات ت�سري 
هي امل�رضفة عليها من اإدارات خمتلف القطاعات. وال ي�ستغربن اأحد اإن 
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هو واجه م�س��اكل يف قطاع ما، وذهب ي�ستنجد باإدارة االأمن والق�ساء، 
اأن ال ُيوؤبه له، اأو يهّدد ب�س��تى اأنواع التهديد، الظاهر منها واملبطن؛ الأن 
ال�س��بكة احلاكمة لاأقاليم، ال ت�سمح بالنيل من اأحد اأفرادها؛ فيما ُي�سبه 
العه��د الذي يكون بني الل�س��و�س. وكاأنها )ال�س��بكة(، جمل�س اإقليمي 

حلماية الف�ساد واأهله!..
اإن املدن ال�س��غرية يف اأقاليمنا النائية، هي ممالك م�ستقلة، ال ينق�سها 
لرَمها اخلا�س، ون�س��يدها الوطني. والعام��ل فيها -واإن كان يتظاهر  اإال عرَ
باالن�سياع ل�سلطة امللك العليا- هو �ساحب االأمر والنهي مبا مُيليه مزاجه، 
الذي ُيعد يف عرف ال�س��اكنة قانونا فعليا، ال حميد عنه )التعميم دائما ال 
ي�س��ح(. فاإن مل يعجبك االأمر، فابحث لك عن اأر�س اأخرى تقّلك، وعن 

�سماء اأخرى تظّلك.
م��ررت بتجربة مع هذه املنظوم��ة، اأدت اإىل دخولنا، اأن��ا واأ�رضتي يف 
اعت�سام ا�س��طراري )الأنني ال اأعتمد االأ�س��اليب االحتجاجية( مفتوح، 
بعد اأن بتنا نخاف على �سامتنا البدنية؛ فلم يح�رض القائد )ممثل ال�سلطة 
املحلية يف مقاطعتنا( لتفقد االأمر، اإال بعد مرور اأزيد من �سنة على بداية 
االعت�س��ام. ولق��د كانت تلك امل��رة اليتيمة التي زارنا فيه��ا. وها نحن 
االآن يف ال�س��هر الثاين من ال�س��نة الثالثة!.. فاأي دول��ة هذه التي ال تاأبه 

ملواطنيها؟.. ثم تريد منهم اأن يعتروها، بعد ذلك!..
اأما القرى، فاإنك اإن ع�س��ت فيها، ف�ستجدها حتت النظام البدائي الذي 
لن تراه اليوم، اإال يف االأفام التاريخية. فاإن احلكم فيها الأغنيائها، الذين 
ال يجد ممثل ال�سلطة املحلية غ�سا�سة يف التبعية لهم جهارا. يعلم هذا، 

ال�سغري والكبري، ويرونه باأعينهم، يف املمار�سات اليومية. 
وم��ن كان ذا مال يف بادنا، فا حاجز بين��ه وبني ما يختار من اإجرام 
وفجور. قد يبداأ بتزوير الوثائق، وينتهي بجرائم القتل. لكل �س��نف من 
هذا ثمنه!.. ال ُيطّبق القانون بحذافريه، اإال على من ال درهم له وال دوالر. 
اأما التهريب، فا ت�ساأل عمن يعمل به، وال عمن ي�ستغل مردوده، وال عما 
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ُيهرب فيه؛ الأنه دولة قائمة بنف�سها، وكاأنها جزيرة و�سط بحر الدولة.
كل ه��ذا، قد ن�س��ابه فيه جميع دول العامل، عل��ى تفاوت فيما بينها ال 
ُينكر؛ ولكن الفرق بيننا وبني مثياتنا من الدول، هو اأن هذه ال�س��بكات 
اخلارجة عن القانون، لها �س��لطة على النا���س اأجمعني؛ عرفوا بذلك، اأم 
مل يعرف��وا. ف��اإن كان االنت�س��اب الفعلي اإىل هذه املنظم��ات االإجرامية 
اختياريا، فاإن االن�س��ياع ملنطقها حيث توجد، اإجباري. وهي ال ت�سمح 
اأن يقوم اأحد، برف�س اخل�س��وع لها، اإن �س��اءت له االأقدار، اأن تعرت�س 
�س��بيله يف يوم من االأيام. كل هذا، والدولة الر�سمية قائمة البنيان، فيما 

يبدو للعيان.
كثريا ما كنا ن�س��مع عن ال مركزية االإدارات، وعن اجلهوية، واجلهوية 
املتقدمة... وال �س��يء من ذلك!.. اإال ما كان ي�سب يف ال مركزية الف�ساد، 
ون�رض �س��بكاته يف كل حي وكل قرية. اإن هذا النظام، ال مُيكن اأن ُيحقق 
قوة ت�س��مح للمجتمع بالدفاع عن نف�سه، اإن هو ُغزي؛ الأن ال�سعب الذي 
مزق متزيقا من جراء االإف�ساد املمنهج، لن يبقى له �سيء من كرامة يدافع 
عنها، وال من قوة معنوية يقوم بها. اإن النا�س مع هذا الف�ساد، �سيعودون 

اأ�سباحا ترتاءى يف ال�سوارع، يح�سبهم الناظر اأحياء وهم اأموات.
وال ت�س��األ عن الدين واأهله يف خ�س��م ذلك الف�س��اد؛ الأنك �س��تجده 
باأحباره، مف�س��ا من مفا�سله، وخادما ال ُي�ستغنى عنه. من يتابع �سوؤون 
علمائن��ا -الذين يزعم��ون اأنهم ورث��ة االأنبياء، وه��م يف احلقيقة ورثة 
ال�س��يطان- يجدهم غرقى يف م�ساريعهم الدنيوية، التي جتود بها عليهم 
دولة الف�س��اد؛ حتى لقد عادوا اأعلم باحل�س��اب، من اأحكام الدين نتيجة 
لذلك. بلغني ع��ن اأحدهم، يف واحدة من "غزواته املالية"، اأن �سخ�س��ا 
كان م�س��طرا الأن يجعله يف االأوراق �رضيكا، م��ن اأجل اأن مير م�رضوع 
مدر�س��ته اخلا�س��ة يف مكاتب االإدارات "مرور الكرام"؛ واأن العامِل بعد 
ح�س��ول الغر�س، وقبل ال�رضوع يف البن��اء، طالبه مببلغ 3000000 درهم 
ن ِمن علماء املالكية  )فقط(، نظري ذكر ا�س��مه يف االأوراق. وال ن��دري مرَ
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املعترين، الذين يتغنى اأ�س��حابنا باّتباعهم، قال بجواز اأكل ال�سحت؟.. 
اأم اأنه املذهب الذي يو�س��ل اإىل مالك عليه ال�س��ام، خازن النار!.. كيف 
�سيبنّي مثل هوؤالء اأحكام الدين؟.. وكيف �سيكون حال من ياأخذون عنهم 

الدين؟.. ال �سك اأنه من هنا اأُتينا!...
ومما ي�س��تغربه اللبيب اأ�سد اال�ستغراب، اأنك جتد اأفراد منظومة الف�ساد 
واالإج��رام، اأك��رث النا���س تظاهرا بالوطنية، واأحر�س��هم على ح�س��ور 
منا�س��باتها، الت��ي ال ندري م��ن ُيراد اإقناع��ه بها، وال�س��عب كله عامل 
باحلقيقة. بل اإننا ال جنازف اإن قلنا �رضاحة، اإن هوؤالء )نق�س��د االإداريني 
على التخ�س��ي�س(، يعادون ملك الباد، كما يعادون ال�س��عب. وي�سعون 
بكل جهدهم، اإىل اأن ُيل�سقوا كل خمالفاتهم باملِلك، ولو بالتلميح؛ حتى 
يكون فيما بعُد، كلُّ من ينتقدهم، منتقدا للملك، وجمرتئا على ال�سلطان. 
فاإن كنترَ جلوجا، وحت�سن احلجاج، رمبا يقول لك ب�سفاقة اأحدهم: اأنا من 

يحكم هنا، )ال امللك(!.. ال �سك اأن الف�ساد، ال دين له وال والء!...
اأنا عبد �سويف تركت الدنيا الأهلها منذ ما يقارب االأربعة عقود، اإال ما 
كان من مهنة ب�سيطة، تعي�ست منها قبل اأن اأتقاعد مبكرا، وقبل االأوان. 
مل اأك��ن اأ�س��تغل بالدنيا، فكيف �ساأ�س��تغل بال�سيا�س��ة، اأو اأتكلم فيها!.. 
��لته يف طريق اأهل الله من  ولكنني عندما اأردت اأن اأمرر بع�س ما ح�سّ
علم، اإىل االأجيال االأخرى، عما بقول النبي �سلى الله عليه واآله و�سلم: 
اٍم ِمْن نرَار«13،  ��ِة ِبِلجرَ امرَ ْومرَ اْلِقيرَ مرَ يرَ جْلِ ُه اأُ ترَمرَ ��ُه ُثمَّ كرَ ِلمرَ ْن ِعْلٍم عرَ ْن �ُس��ِئلرَ عرَ »مرَ
�س��ار ُي�س��ّيق علي وعلى اأهل بيتي، مب��ا مل اأكن اأظ��ن اأو اأتوقع. ومبا اأن 
الت�س��وف الرباين -خمالف لغريه من ت�سوف املت�سوفة اأو فقه املتفقهة- 
ه من املخلوقني، فاإننا مل نر�س��خ ومل ننحِن. وملا راأى منا  ال يقبل اأن ُيوجَّ
املتجرون ذلك، وه��م الذين اعتادوا التحكم يف كل العباد، داخل اإطار 
الدي��ن وخارجه، ُفتح علينا باب االإجرام، حيث �ُس��لِّط علينا ال�س��فهاء 

13 اأخرجه الرتمذي يف جامعه عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
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)البلطجي��ة(، من خمتل��ف االأنواع؛ والذين ُي�س��تعان به��م يف مثل هذه 
املهم��ات القذرة. وال �رضورة اإىل اخلو�س يف تفا�س��يل تلك املعامات، 
الأن ذكرها �س��ُيدخل الظلمة عل��ى القارئ، من كون اأهلها مظلمني )اأهل 

ظلمة(.
ال �س��ك اأن حكايتي مع الف�س��اد، هي من اأقل االأحداث اأهمية؛ والذي 
نقراأه اأو ن�س��معه يف االأخبار، دليل على اأن االأمر اأكر واأو�سع. وال�سوؤال 
هنا هو: هل بقيت للمغرب دولة، باملعنى االأ�سلي للدولة؟!.. وما هو "دور" 

ال�سعب يف كل ما يجري؟.. هل هو �سحية؟ اأم هو �رضيك؟
نحن ال ننكر، اأن الت�س��دي للباطل بكل اأ�س��نافه، ودفعة واحدة، هو 
فوق طاقة الفرد واجلماعة يف االآن ذاته؛ لكن البدء من البداية، ال بد اأن 
يفكر فيه كل من له غرية على دينه وعلى بلده؛ وكل من يفكر مل�سلحة 
اأبنائ��ه، واالأجيال من بعدهم. ونحن ل��ن نقرتح على القارئ كيف تكون 
البداية التي يراها هو منا�سبة، اأو غري منا�سبة؛ ولكن �سنرتك لكل واحد 

حرية االجتهاد ال�سخ�سي، الذي حرمه اإياه علماء ال�سوء منذ قرون...
وكما ذكرت يف مقدمة هذا الكتاب، فاأنا ل�ست �سيا�سيا، ولن اأكون اإن 
�س��اء الله؛ ولكن لن اأبخل عمن ي�ست�سريين يف اأموره، اأو اأمور الباد، مبا 

اأراه منا�سبا، وينفعه يف دنياه واآخرته.
يف مقايي�س الدين والوطن، اأنا ل�س��ت �س��يئا ُيذكر. واإن اأنا مت، فلن 
تتوقف ال�س��م�س عن االإ���رضاق الأجل موتي، ولن تتوق��ف االأطيار عن 
التغريد عند مقدم الربيع... لكن امل�س��لحة العامة، التي بها يكون الفرد 
م�س��ون احلقوق يف وطنه، جتعلنا نفكر جميعا مليا، فيما نحن فيه، وفيما 
�سنوؤول اإليه... الأن املرء اإن مل يع�س كرميا يف وطنه، ف�سام على االأوطان، 

وعلى الدنيا باأ�رضها!..
وبدل اأن نتكلم عن ال مركزية الف�س��اد، ليتنا كنا نتكلم عن ال مركزية 
الدول��ة، التي هي بعد الله وحدها، احلامية لاأفراد بالقانون الذي ي�رضي 
حكمه على اجلميع، من غري متييز ديني اأو عرقي اأو جغرايف اأو �سيا�سي.. 
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فهل ُيهم ال�سعبرَ املغربيَّ ما ذكرنا؟..
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املغاربة والدين

كنا يف ف�سل �سابق، قد مّيزنا بني املخزن وبني �سخ�س امللك من جهة، 
وبني املخزن والدولة املغربية من جهة ثانية. وعلى هذا، فاإن الدولة تكون 

بالنظر اإىل املخزن، كاالإن�سان املم�سو�س، والذي يقول فيه الله تعاىل: 
} ]البقرة:  {ِإلَّ َكَم�ا َيقُ�وُم الَِّذي َيَتَخبَُّطهُ الشَّ�ْيَطاُن ِمَن اْلَم�سِّ
275[. فالدول��ة مع املخزن، قائمة غري قائم��ة )وهو معنى التخبط(؛ وهذا 

يف جميع املجاالت، التي، الدين عمدتها واأ�سا�سها.
بداي��ة، كان ينبغ��ي اأن تخت���س وزارة االأوق��اف، باالأوق��اف فقط؛ ال 
بال�س��وؤون االإ�س��امية. وهكذا، �س��تكون وزارة، اأو مديرية جابية، تابعة 
ل��وزارة املالية. اأما الدين فيك��ون حتت اإ�رضاف الرباني��ني، الذين يكون 
االأحبار حتت نظرهم؛ لقول الله تعاىل: {وََترَى َكِثيًرا ِمْنُهْم ُيَسارُِعوَن 
ْثِم َواْلُعْدَواِن َوأَْكِلِهُم السُّ�ْحَت َلِبْئَس َم�ا َكاُنوا َيْعَملُوَن  ِف�ي اْلِ
ْث�َم َوأَْكِلِهُم  )62( َل�وَْل َيْنَهاُه�ُم الرَّبَّاِنيُّوَن َواْلَْحَب�ارُ َعْن َقْوِلِهُم اْلِ
السُّ�ْحَت َلِبْئَس َما َكاُنوا َيْصَنُع�وَن} ]املائدة: 62، 63[. واالآية تدل 
عل��ى اأن االأحب��ار، اإن مل يكونوا حتت رعاية الرباني��ني -الذين هم مانع 
لهم من التلب�س بال�س��فات املذكورة قبلهم- فقد "ي�س��ارعون يف االإثم 
والعدوان" وقد "ياأكلون ال�س��حت"، كما وقع الأحبار بني اإ�رضائيل. واأما 
االأحب��ار الناهون عن املنكر، فا بد له��م اأن يكونوا مع الربانيني. ولهذا 
ال�سبب، ورد ذكر الربانيني قبلهم، ليكونوا كال�رضط لهم. ومن ينظر اإىل 
حال �سطر من الفقهاء الر�سميني، الذي و�سلوا اإليه، من قول لاإثم واأكل 
لل�سحت، يجد م�سداق االآية ماثا. �سبب ذلك، خمالفة اأمر رب العاملني، 
يف اال�ستعا�س��ة عن الربانيني، بوزارة يكون على راأ�سها وزير كالوزراء؛ 
وكاأن الدين يف اأ�سله و�س��عي. والربانية تعني مظهرية الربط بني الرب 
وعباده. وحتى نزيل ما باالأفهام من خلط بهذا ال�ساأن، نقول: اإن الربانية 
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تنق�س��م اإىل ق�س��مني: ربانية نبوة، وربانية وراثة. ومب��ا اأننا نحن االآن يف 
زمن نبوة حممدية م�ستمرة اإىل قيام ال�ساعة، باإذن الله؛ فا ربانية تكون 
م�رضفة على االأحبار، اإال وهي وراثية. ومن يقل اإن وجود الربانيني فوق 
االأحبار )الفقهاء(، هو من الو�ساطة بني الرب والعباد، فاإننا نرد عليه باأن 
الل��ه قد اأثبت و�س��اطة االأنبياء، وهو غني عنهم عليهم ال�س��ام؛ فلم ال 
تثبت و�س��اطة الربانيني، وهم ملحقون بُحكمهم فيها؟!.. وقد وقع اإهمال 
هذا االأ�س��ل من الدين، عل��ى طول التاريخ االإ�س��امي؛ اإال ما كان من 
ا�س��تثناءات، حِلكم يعلمها الله. واأما االآن، ويف غياب االأحبار ال�سادقني 
-الذي��ن كانوا يف زمانهم على ما ُي�س��به والي��ة الفقيه يف الدين، ال يف 
ال�سيا�س��ة كما هي االآن عند ال�س��يعة- فاإننا م�س��طرون اإىل البحث عن 
الربانيني، بني جموع امل�سلمني؛ الأنهم وحدهم من مُتِْكنهم اإعادة "ال�سوؤون 

االإ�سامية" اإىل ن�سابها.  
ويف غي��اب الربانيني لدينا، عن تدبري ال�س��اأن العام )نق�س��د بالتدبري 
االإر�س��اد، ال االإدارة(، فقد ا�س��توىل املخزن على باط��ن وزارة االأوقاف 

وال�سوؤون االإ�سامية، وا�ستعملها الأغرا�سه؛ التي منها:
1. احلر�س على اإبقاء "الطقو�س" يف املنا�سبات؛ حتى ال ي�سعر النا�س، 
بانحراف املجتمع عن الدين. وهذا اجلانب، هو ما يعنيه النا�س ب� "اأفيون 
ن حزب ال�س��يطان من اإج��راء "العمليات"  ال�س��عوب"؛ الأنه خمدر، ميكِّ
التي يريد، وهو مطمئن على نف�س��ه. نعني اأنه لوال هذا التخدير، ما كان 

للف�ساد اأن ينت�رض، والنا�س ينظرون باأعينهم ما يكرهون.
2. ال�س��يطرة على امل�س��اجد، من اأج��ل اإبقائها عل��ى تدين تاريخي 
دي، من دخولها. وهذا، الأن الف�س��اد ال  مقطوع؛ ومن��ع الدين احلق امل�رَدرَ
مُيكنه اأن ينت�رض ويتو�س��ع مع الدين االأ�سلي اأبدا. فهما كالنور والظلمة، 

ال يلتقيان يف حيز واحد، اإال عند اعتبار الن�سبية واحلقيقة الظلية.
3. تقدمي الدين يف �س��ورة اختزالية ب�س��عة، ينفر منها كل عاقل، وال 
يقبلها اإال الُبله الذين ال تخاف �س��بكات الف�س��اد على اأنف�س��ها منهم. 
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وهذا هو ال�س��د عن �سبيل الله، الذي ذكره الله يف قوله تعاىل: {َياأَيَُّها 
الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكِثيًرا ِمَن اْلَْحَبارِ َوالرُّْهَباِن َلَيأْكُلُوَن أَْمَوالَ النَّاِس 

وَن َعْن َسِبيِل اللَِّه}  ]التوبة: 34[. ِباْلَباِطِل وََيُصدُّ
4. ابتزاز اإمارة املوؤمنني، عندما يكون التوجيه الديني يف اأيدي االأحبار. 
وهذا يجعل امللك ال ي�ستقل عنهم يف فعل �سيء مما ينفع ال�سعب، ويتعلق 
بالدين؛ بينما �سلطته يف احلقيقة مرجعية، قد تخالفهم فيما يذهبون اإليه. 
كل هذا، وهم يراأون اإىل النا�س من كل ف�س��اد ظاهر، وُيل�سقونه بامللك 
عمدا. يفعلون هذا، وهم يعلمون اأن تعلق ال�س��عب بامللك مبا�رضة، لي�س 
يف �س��احلهم؛ زيادة على اأن ال�سعب اأي�سا �سيتقوى، اإن هو تخل�س من 
هيمنتهم. و�سعف ال�سعب، يجعله يرجع اإىل االأحبار يف كل �سوؤونه. وهو 

ما يريدون ا�ستدامته على كل حال.
واأما احلركات التي تبدو م�س��تقلة عن الدين الر�س��مي، فاإننا �سنتكلم 

عن منوذجني منها؛ �سيعرفهما املغاربة بالتلميح:
1. النموذج االأول: دخل حتت عباءة املخزن، فا�س��تعمله فيما ي�س��لح 
ل��ه؛ حتى اإذا خاف اأن يحقق هذا النموذج �س��عبية تهدد وجوده، �س��لط 
عليه اأعوانه، يف�س��حون قياداته اأثناء ارتكابهم الفاح�س��ة، ليطعنوا يف 
م�سداقية احلركة كلها. وهذا ال يعفي احلركة من م�سوؤوليتها، عما يدخل 
يف تعهداتها الأتباعها؛ ويدلها على مواطن ال�سعف يف �سوء تربيتها، اإن 
ه��ي اأرادت اأن تتع��ظ. ثم اإن املخزن بعد ذلك، اأمر االأحزاب ال�سيا�س��ية 
التابعة له، بعدم متكني احلزب املتفرع عن احلركة، من ت�س��كيل احلكومة، 
“{َحتَّى ُيْعُطوا اْلِجزَْيَة َعْن َيٍد وَُهْم َصاِغرُوَن}” ]التوبة: 29[ )يوؤخذ هذا 

اجلزء من االآية هنا مبعناه اللغوي املجرد(.
2. النموذج الثاين: هو املناوئ للملك. وهذا النموذج يتوهم اأنه خارج 
التحكم املخزين، ويظن اأنه م�ستقل عنه. واحلقيقة اأنه لو كان م�ستقا عنه، 
لق�س��ى عليه ق�س��اء مرما. ومبا اأن له فيه ماآرب متعددة، فاإنه تركه حتى 
ي�ستنفد اأغرا�سه. ومن ماآرب املخزن يف هذا، اتخاذه هذا النموذج و�سيلة 
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�س��غط على امللك متى �ساء. واإذا �ساء، فما عليه اإال اأن ُيحرك القيادات؛ 
اإم��ا من الداخل عر اأذرعه؛ واإما من اخل��ارج بطريقة “رد الفعل”. ومن 
يظ��ن غري هذا، فهو واهم. ثم اإن هذا النم��وذج، مرتبط باملخزن ارتباطا 
عك�س��يا، ال وفاقيا. والعقول الب�سيطة من ال�س��عب، ال تدرك هذا النوع 
من االرتباط. وخري مثال عل��ى هذا االرتباط: اجلمعيات احلقوقية، حتت 
االأنظمة الديكتاتورية؛ واالأحزاب املعار�س��ة مع احلكومات، يف االأنظمة 
الدميقراطية. فوظيف��ة النظام، ال تكمل اإال بهذه االرتباطات العك�س��ية. 
والنم��وذج ال��ذي نتكلم عنه، من هذا ال�س��نف. نقول هذا اإ�س��فاقا على 

اأتباعه، من العي�س يف اخليال “املفارق”.
واأم��ا الت�س��وف يف املغرب، فه��و تاأثيث ال بد منه يف امل�س��هد العام، 
ب�س��بب ح�سوره يف التاريخ، وب�سبب امتداداته القبلية، رغم �سعفها يف 
هذا الزمان. والت�س��وف التركي اجلامد، اأو الت�س��وف الكاذب، يخدمان 
التوج��ه املخزين خدمة خال�س��ة، ال اعرتا�س له عليه��ا البتة. لذلك هو 
يغ��دق على هذا ال�س��نف ويحميه، ويوهمه اأنه ي�س��دقه ويوقره. وهناك 
�س��نف الت�سوف ال�س��لوكي، الذي ال يخدم �س��يئا من م�سلحة املخزن، 
ولكنه ال يتمكن من مواجهته، الأ�س��باب عديدة. فهذا يهادنه، ويتظاهر 
اأن��ه يعامله ك�س��ابقه من غري متييز؛ لكن��ه يقوم بزرع اأتباع��ه فيه، حتى 
ي�س��من التحك��م فيه عند احلاج��ة. وهذا وهم منه وجه��ل حم�س؛ الأن 
الربانيني امل�رضفني على هذا ال�س��نف، لن ينال منهم هو بهذه االأ�ساليب؛ 
بل �س��يجد مْكره ينقلب عليه، مرة بعد اأخ��رى. لذلك، فلي�س له مع هذا 

ال�سنف، اإال املداهنة واملهادنة.
اأم��ا ت�س��وفنا امل�س��تقل -واإن كنا نوؤكد فيه، اأننا �سن�س��تغل باأنف�س��نا 
)الرتبية(، واأننا لن نتدخل يف ال�سوؤون العامة اإن ُتركنا و�ساأننا، اإال ما كان 
من قبيل الراأي، وعند ال�رضورة- فاإنه حما�رض ح�سارا تاما؛ خ�سو�سا، 
لعدم التمكن من اخرتاقه بالطرق املعهودة، ب�س��بب قوة النور الكا�س��ف 
ْعنا املخزن وما نريد، فاإنه �سيكون هو اخلا�رض. ولن  لكل ظلمة. واإن مل يدرَ
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نخره هنا بال�سبب وال بالكيفية. 
لقد كتبنا يف مقال �سابق عنوانه: “التدين املغربي وزعم اخل�سو�سية”، 
ع��ن التنميط ال��ذي اأراده اأحبارنا عندما جمعوا ب��ني فقه مالك وعقيدة 
االأ�س��عري وت�س��وف اجلنيد؛ وبّيّنا مبا يحتمله املق��ال اإذ ذاك، اأن ذلك ال 
ي�سح، واأنه تلفيق ُيراد منه اإ�سغال النا�س مبا ال ُيدرك يف نف�سه؛ لي�س غري. 
واحلقيقة هي، اأن املخزن الذي ال دين له -واإن كان جل اأفراده من حيث 
هم اأفراد م�س��لمني- اأراد اأن ينتحل لنف�سه دينا على مقا�سه، يخالف فيه 
الدين االإ�س��امي عند ال�سعوب االأخرى، يف الدول االإ�سامية االأخرى؛ 
الأنه ال م�س��لحة له يف دين جامع، ُيلزمه باإعان االأخوة مل�سلمي العامل. 
ومن هنا كان حر�سه على “اخل�سو�سية املغربية”، وكاأن لنا كتابا خا�سا، 
ونبيا خا�س��ا؛ عياذا بالله!.. كل هذا وال�س��عب امل�س��كني، الذي ال يكاد 
يعلم عن مالك واالأ�س��عري واجلنيد �س��يئا، يظن اأن اأحباره قد اأخل�سوا 
له الن�سيحة. وما املراد يف احلقيقة، اإال عزل ال�سعب املغربي عن امتداده 
االإ�سامي العاملي، لي�سفو للمخزن ا�ستغاله اإىل اأق�سى حد. وهذا الذي 
نقوله، ال يعني اأن تدّين البلدان االأخرى �س��ليم؛ وهي التي ال ت�سلم من 
وجود “خمزنها” اخلا�س فيها. وغايتنا، تو�سيح االأمر فيما يتعلق مبغربنا 

وحده فقط؛ حتى ال يت�سعب االأمر بنا كثريا، ويخرج عن ال�سبط.
اإن ال�س��عب املغربي ك�س��ائر ال�س��عوب العربية، يرَدخل الديُن يف كل 
تفا�س��يل حيات��ه. وهو يح��ب اأن يتدين تدينا �س��حيحا، ل��و وجد اإليه 
�س��بيا. من هنا كان ال بد اأن ُيبقى على �س��ورة الدين يف جمتمعنا، واأن 
ُيق�س��ى على روحه يف االآن ذاته. وقد قامت اجلماعات االإ�سامية لت�سّد 
ه��ذا الفراغ الذي تركه التدين الر�س��مي، لو اأنها كان��ت تفقه؛ ولكنها 
اجنرفت خلف االأهواء، وخلف اال�س��تدراجات، ترهيبا وترغيبا؛ ووقعت 
فري�سة الكيد امل�ستمر. ولي�س لل�س��عب املغربي اليوم، اإال اأن ُيعيد النظر 
يف تدينه من اأ�س��له، واأن ُيح�س��ن اختيار طريقه، عند اإح�س��ان اختيار 
مر�سديه؛ الأنه ال بد من مر�سد يف الدين. وكل من يزعم اأن االأمر فردي 
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على التمام )باال�ستغناء عن االإر�ساد(، فهو ال يريد اإال ف�سل النا�س عن 
اأ�سل الدين الرباين. وبعد ما اأو�سحناه، {كُلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت 

رَِهيَنةٌ} ]املدثر: 38[.
اأما التدين على الطريقة الوهابية، فلي�س من اأ�سل الدين، وال كان مما 
ارت�ساه املغاربة ال�سابقون. واملخزن ال ي�رضه مثل هذا التدين، الأنه �سهل 
التوظيف؛ خ�سو�سا عند اإرادة االنتقال اإىل العنف، واختاق بوؤر التوتر، 
اأو اأ�س��باب التدخل. ومن هنا كان ُي�س��مح للمقاتلني باخلروج من الباد 
ب�س��هولة، وبالعودة اإليها اأحيانا. فل��و كان القائمون على مراقبة االأفراد 
-والذين قد يعلمون عنهم، ما ال يعلمه ال�س��ديق عن �سديقه- يريدون 
اأن يحجزوه��م عما يروم��ون، لفعلوا ذلك بغاية الي���رض؛ ولكن االأمر له 

غايات اأخرى، ال تعلم عنها ال�سعوب �سيئا.
ل��و كان امل�رضف��ون على “ال�س��اأن” الدين��ي، يريدون �س��اح الدين 
و�ساح املغاربة، ملا �سمحوا للمذهب الوهابي بغزو دوائر اجلهل وال�سفه 
لديه��م. اأما من له عل��م حقيقي وله عقل راجح، فاإنه �س��يمجه من عند 
نف�س��ه، وال ي�ست�س��يغه. واالإ�سام يوجب على كل م�س��لم، بله اأن يكون 
مكلفا باالإ�رضاف الديني، اأن يحمي ال�سعفاء )�سعفاء العقول( من ت�سلط 
م��ن يريد اأن يوظفهم، يف ماآرب �سخ�س��ية اأو �س��به �سخ�س��ية، من اأي 

�سنف كانت.
وهنا ياأتي الكام ع��ن مقاويل الدين، يف اجلماعات واملذاهب، الذين 
ي�س��تدرون امل��ال من اجله��ات التي يخدمه��ا وجود اجلماع��ة اأو وجود 
املذهب. وهوؤالء -رغم حر�س��هم على الظهور مبظاهر املتدينني- اإال اأنهم 
ال يهمهم اإال املال. وحتى اإن مل ياأتهم املال من جهة ما )دولة يف الغالب 
ترعى التوجه املخ�سو�س(، فاإنهم ي�س��رتطون على اأتباعهم ا�سرتاكات 
وترعات، قد ت�س��ل اإىل املايري �س��هريا، اإن كرث العدد، واأ�سيفت اإليها 
اأم��وال الزك��وات. وهم م��ن اأجل هذا وحده، ال ي�س��محون ب��اأن تتفرق 
اجلماع��ة، واإن ظهر احلق يف خاف مذهبها ال�سيا�س��ي اأو العقدي. ومن 



م�ساءالت �سيا�سية للدولة املغربية احلديثة

 73 

يراهم متم�س��كني مب��ا هم علي��ه، ال يتزعزعون، يتوه��م يف الغالب اأنهم 
عل��ى يقني من احل��ق؛ اإن مل يكن عل��ى علم مبا نقول. وه��م يف احلقيقة 
متم�س��كون ب�سواقي املال التي تاأتيهم، ال يريدونها اأن جتف. ومن يفت�س 
حتت املظاهر، فاإنه �س��ريى العجب. ولوال اأن الله �سرت بع�سا عن بع�س، 
الأ�رضار يعلمها �س��بحانه، لتراأ كثري م��ن االأتباع من متبوعيهم، هنا يف 

الدنيا، قبل االآخرة!...
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م�سو�سات على الهوية

اإن من حرب القوى الدجالية املحلية والعاملية على املوؤمنني، الت�سكيك 
يف الن�س��بة االإلهية للعباد، باالإعاء من ن�س��ٍب جاهلي��ة وتقدميها عليها 
يف االعتبار. وقد �س��بق اأن ذّكرنا، يف ف�س��ل �سابق على هذا، اأن الن�سبة 
اإىل الوطن نف�س��ه، ال ميكن اأن نقدمها على الن�سبة الدينية؛ فكيف مبا هو 

دونها!..
اإن الن�س��بة االأمازيغية التي ينادي قوم باإحيائها، وجعلها مرجعا، لهي 
مما ال يقبله االإميان، اإن ا�ستقر يف القلب واأنار حناياه. ولقد كان لنا عرة 
ْيًخا  انرَ �سرَ كرَ ْي�ٍس، ورَ ��اأ�ُس ْبُن قرَ رَّ �سرَ يف ما رواه زيد بن اأ�س��لم، حيث قال: »مرَ
ِديدرَ  ، �سرَ لرَى املُ�ْسِلِمنيرَ ْغِن عرَ ِديدرَ ال�سِّ ِظيمرَ اْلُكْفِر، �سرَ ِة، عرَ اِهِليَّ ا يِف اجْلرَ �سرَ ْد عرَ قرَ
، ِمنرَ  مرَ لَّ �سرَ ْيِه ورَ لرَ ه عرَ لَّى اللَّ ه �سرَ �ُسول اللَّ اِب ررَ حرَ ٍر ِمْن اأرَ�سْ لرَى نرَفرَ ِد لرَُهْم، عرَ �سرَ احْلرَ
اأرَى  ا ررَ ُه مرَ اظرَ غرَ ُث��ونرَ ِفيِه؛ فرَ دَّ ترَحرَ ُهْم يرَ عرَ مرَ ْد جرَ ِل�ٍس قرَ ْ ِج يِف جمرَ ��ْزررَ اخْلرَ االأرَْو�ِس ورَ
انرَ  لرَى االإِ�ْساِم، برَْعدرَ الَِّذي كرَ اِت برَْيِنِهْم عرَ اِح ذرَ �سرَ ِتِهْم، ورَ اأُْلفرَ ِتِهْم ورَ اعرَ مرَ ِمْن جرَ
ِذِه اْلِباِد،  ةرَ ِبهرَ ْيلرَ اأُ برَِني قرَ عرَ مرَ ِد اْجترَمرَ : قرَ الرَ قرَ ِة؛ فرَ اِهِليَّ ِة يِف اجْلرَ اورَ درَ ُهْم ِمنرَ اْلعرَ برَْينرَ
��ابًّا ِمنرَ  ًتى �سرَ ررَ فرَ اأرَمرَ اِر، فرَ ررَ ا ِمْن قرَ ُهْم ِبهرَ وؤُ لرَ عرَ مرَ ا اْجترَمرَ ُهْم اإِذرَ عرَ ا مرَ ا لرَنرَ ��ه مرَ اللَّ ال ورَ
اٍث  ْومرَ ُبعرَ ْرُهْم يرَ كِّ ذرَ ُهْم، ورَ عرَ اْجِل���سْ مرَ لرَْيِهْم، فرَ : اْعِمْد اإِ الرَ قرَ ُه، فرَ عرَ انرَ مرَ كرَ ُه��ودرَ ورَ يرَ
انرَ  كرَ اِر، ورَ ُلوا ِفيِه ِمنرَ االأرَ�ْس��عرَ اورَ قرَ اُنوا ترَ ا كرَ اأرَْن�ِس��ْدُهْم برَْع�سرَ مرَ ُه، ورَ ْبلرَ انرَ قرَ ا كرَ مرَ ورَ
ُر ِفيِه ِلاأرَْو�ِس  فرَ انرَ الظَّ كرَ ُج، ورَ ��ْزررَ اخْلرَ لرَْت ِفيِه االأرَْو�ُس ورَ ترَ ْوًم��ا اْقترَ اٍث يرَ ْوُم ُبعرَ يرَ
تَّى  ُروا حرَ اخرَ ترَفرَ ُعوا ورَ نرَازرَ ترَ ، فرَ ِل��كرَ ْوُم ِعْندرَ ذرَ مرَ اْلقرَ لَّ ترَكرَ ، فرَ ��لرَ عرَ فرَ ِج. فرَ ْزررَ لرَى اخْلرَ عرَ
ةرَ  اِرثرَ ُد برَِني حرَ ، اأرَحرَ ْيِظيٍّ ِب، اأرَْو�ُس ْبُن قرَ كرَ لرَى الرُّ نْيِ عرَ يَّ ُجاِن ِمنرَ احْلرَ ��برَ ررَ اثرَ ترَورَ
ِج.  ْزررَ ةرَ ِمنرَ اخْلرَ ��ِلمرَ ُد برَِني �سرَ حرَ ��ْخٍر اأرَ اُر ْبُن �سرَ بَّ جرَ اِرِث ِمنرَ االأرَْو�ِس، ورَ ْب��ِن احْلرَ
ًة!  عرَ ذرَ ا االآنرَ جرَ ْدنرَاهرَ درَ ه ررَ اللَّ ��اِحِبِه: اإِْن �ِس��ْئُتْم ورَ ا ِل�سرَ ُدُهمرَ الرَ اأرَحرَ ال، ُثمَّ قرَ اورَ قرَ ترَ فرَ
ُة!  اِهررَ ْوِعُدُكُم الظَّ ! مرَ احرَ احرَ ال�سِّ ا! ال�سِّ ْلنرَ عرَ ْد فرَ اُلوا: قرَ قرَ اِن، ورَ ِريقرَ برَ اْلفرَ �سِ غرَ ورَ
ا  هرَ ِت االأرَْو�ُس برَْع�سُ مَّ اْن�سرَ ا�ُس، فرَ زرَ النَّ اورَ رَ حترَ ا، ورَ ُجوا اإِلرَْيهرَ ررَ خرَ ُة. فرَ رَّ ُة: احْلرَ اِهررَ الظَّ ورَ
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ا  ْيهرَ لرَ اُنوا عرَ اُهُم الَِّتي كرَ ْعورَ لرَى درَ ىلرَ برَْع�ٍس، عرَ ا اإِ ��هرَ ُج برَْع�سُ ْزررَ اخْلرَ اإِىلرَ برَْع�ٍس؛ ورَ
جرَ اإِلرَْيِهْم  ررَ خرَ ، فرَ مرَ لَّ �سرَ ْيِه ورَ لرَ ه عرَ ��لَّى اللَّ �ُس��ولرَ اللَّه �سرَ ِلكرَ ررَ لرَغرَ ذرَ برَ ِة. فرَ اِهِليَّ يِف اجْلرَ
رَ  ْع�رضرَ ا مرَ : »يرَ الرَ قرَ ُهْم، فرَ اءرَ ��ى جرَ تَّ اِبِه حرَ ��حرَ اِجِرينرَ ِمْن اأرَ�سْ ُه ِمنرَ امْلُهرَ عرَ ْن مرَ يِف مرَ
ه  اُكُم اللَّ درَ اأرَنرَا برَنْيرَ اأرَْظُهِرُكْم برَْعدرَ اإِْذ هرَ ِة ورَ اِهِليَّ ى اجْلرَ ْعورَ ه! اأرَِبدرَ ه اللَّ امْلُ�ْس��ِلِمنيرَ اللَّ
ُكْم ِبِه  ذرَ ْنقرَ ا�ْس��ترَ ِة، ورَ اِهِليَّ ْنُكْم اأرَْمررَ اجْلرَ عرَ ِبِه عرَ طرَ قرَ ُكْم ِبِه، ورَ مرَ اأرَْكررَ اإِىلرَ االإِ�ْس��اِم، ورَ
فرَ  ررَ عرَ اًرا؟!« فرَ ْيِه ُكفَّ لرَ ا ُكْنُت��ْم عرَ ْرِجُعونرَ اإِىلرَ مرَ ُكْم، ترَ اأرَلَّفرَ ِب��ِه برَْينرَ ِم��نرَ اْلُكْفِر، ورَ
��احرَ ِمْن  ُوا ال�سِّ اأرَْلقرَ ِهْم، فرَ ُدوِّ ْيٌد ِمْن عرَ كرَ اِن، ورَ ��ْيطرَ ٌة ِمنرَ ال�سَّ ا نرَْزغرَ نَّهرَ ��ْوُم اأرَ اْلقرَ
ا، ُثمَّ  ��ُهْم برَْع�سً ِج برَْع�سُ ْزررَ اخْلرَ اُل ِمنرَ االأرَْو�ِس ورَ جرَ انرَقرَ الرِّ عرَ ْوا، ورَ برَكرَ اأرَْيِديِهْم، ورَ
اأرَ  ْد اأرَْطفرَ ، قرَ اِمِعنيرَ ُمِطيِعنيرَ ، �سرَ مرَ لَّ �سرَ ْيِه ورَ لرَ ه عرَ لَّى اللَّ ه �سرَ �ُسوِل اللَّ عرَ ررَ ُفوا مرَ رَ اْن�رضرَ
اأْ�ِس  ه يِف �سرَ لرَ اللَّ اأرَْنزرَ . فرَ نرَعرَ ا �سرَ مرَ ْي�ٍس ورَ اأ�ِس ْبِن قرَ ه �سرَ ُدوِّ اللَّ ْيدرَ عرَ ْنُهْم كرَ ه عرَ اللَّ
: {قُلْ َياأَْهلَ اْلِكَتاِب ِل�َم َتْكفُرُوَن ِبآَياِت اللَِّه  ��نرَعرَ ا �سرَ مرَ ْي�ٍس ورَ ْبِن قرَ
وَن  َواللَّهُ َش�ِهيٌد َعَلى َم�ا َتْعَملُوَن )98(قُلْ َياأَْه�لَ اْلِكَتاِب ِلَم َتُصدُّ
َعْن َس�ِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها ِعَوًجا َوأَْنُتْم ُش�َهَداءُ وََما اللَّهُ ِبَغاِفٍل 
لَّ يِف اأرَْو�ِس  جرَ زَّ ورَ لرَ الله عرَ ْن��زرَ اأرَ ، ورَ ةرَ �ا َتْعَملُوَن} ]اآل عمران: 98، 99[ االآيرَ َعمَّ
ُعوا  نرَ ا الَِّذينرَ �سرَ ْوِمِهمرَ ا ِمْن قرَ ُهمرَ عرَ انرَ مرَ ْن كرَ مرَ ��ْخٍر، ورَ اِر ْبِن �سرَ بَّ جرَ ، ورَ ْيِظيٍّ ْبِن قرَ
ِة: {ياأَيَُّها  اِهِليَّ ْي�ٍس ِمْن اأرَْمِر اجْلرَ ��اأ�ُس ْبُن قرَ ْيِهْم �سرَ لرَ لرَ عرَ ا اأرَْدخرَ مَّ ُعوا عرَ ��نرَ ا �سرَ مرَ
وكُْم  الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفرِيًقا ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َيرُدُّ
ْوِلِه: {َوأُوَلِئَك َلُهْم  َبْعَد ِإيَماِنكُْم َكاِفرِيَن} ]اآل عمران: 100[ اإِىلرَ قرَ

َعَذاٌب َعِظيٌم} ]اآل عمران: 105[«14
ونحن هنا، ال ننكر اللغة االأمازيغية، وال الثقافة االأمازيغية؛ واإمنا ننكر 
الع��ودة اإىل ما قبل االإ�س��ام. واأما االأمازيغية، فا ي��كاد بيت من بيوت 
املغارب��ة يخلو منه��ا. وكما كانت الدعوة اإىل ع�س��بية االأو�س واخلزرج 
االأوىل جاهلية، الأنها من�س��وخة بنرَ�س��ب االإ�س��ام، فكذلك الدعوة اإىل 

14 تخريج اأحاديث الك�ضاف للزيلعي )1/ 209-208(.
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اإحياء ن�سبة االأمازيغ اإىل غري االإ�سام، بعد اأن هداهم الله اإليه. وكما اأن 
تلك كانت نزغا من ال�سيطان، فكذلك هذه. ويف احلقيقة اإن كل ما يفرق 

بني امل�سلمني، فهو خمالف ملا اأمر به رب العاملني.
والتفري��ق بني امل�س��لمني، ال يخ��دم اليوم، اإال حزب ال�س��يطان حيث 
كان، بامتداديه الداخلي واخلارجي. فمن جهة الداخل، فوا�س��ح اأن من 
يهيمنون على اقت�س��اد الباد وينهبون خرياته��ا، ال يريدون اأن يتوحد 
ال�س��عب؛ حتى ال يتمكن م��ن الفكاك من براثنهم. وم��ن جهة الهيمنة 
اخلارجية، فجلي اأن احلزب الدجايل العاملي، الذي ي�سيطر على ال�سيا�سة 
العاملي��ة يف خمتل��ف املج��االت، يريد اأن يفت��ت ال�س��عوب اإىل اأقليات 
متناثرة، ي�س��هل معها اإم�ساء �سيا�ساته. واإن كان اأولئك يعملون على ما 
يخدم اأغرا�سهم، فاإن اأقل �سيء ميكن اأن نواجههم به، هو حتقيق وحدتنا 

الداخلية، التي بها �سنحافظ على بع�س ا�ستقالنا.
واإن كان��ت الدولة، قد بلغت من ال�س��عف يف مواجهة املكر الداخلي 
واخلارجي، ما ال مُيّكنها من الت�سدي ل�سيا�سة التفريق، فاإن على ال�سعب 
اأن يق��وم بذلك بدله��ا، حتى ُيعيد له��ا بع�س ما ينبغ��ي اأن تكون عليه 
م��ن قوة. وعلى ه��ذا، فاإن ما نراه من مناداة بع�س االأ�س��خا�س، وبع�س 
اجلمعيات -مما يتجاوز رد االعتبار، �س��من جمتمع اإ�سامي موحد- اإىل 
ع�س��بيات ما اأنزل الله بها من �س��لطان، لُهو من ال�سيا�س��ات الدجالية 
الهدامة، ومن الدعوة اإىل الكفر، من غري اإعان ذلك �رضاحة. بل اإن من 
هوؤالء الداعني، من ال يخفي رف�س��ه لتعاليم االإ�سام، املرة بعد االأخرى، 
م��ن كونها تخالف تعاليم الدين الدجايل الو�س��عي، القائم على حقوق 

االإن�سان )احليوان(، وغري ذلك من الرتهات.
ولو عدنا اإىل مراهنة فرن�س��ا على التفرق��ة بني االأمازيغ والعرب، عند 
اإ�س��دار ما �سمي بالظهري الربري )1930(، والذي كان ُيق�سد من ورائه 
اإ�س��عاف املقاوم��ة له��ا، لوجدناه ينبع��ث اليوم يف ح��ركات ال تختلف 
غاياتها عما كان ُيراد باالأم�س. واإن كل من يزعم اأنه ي�س��تطيع التفريق 
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ب��ني االأمازيغ والعرب اليوم م��ن جهة العرق، فاإنه يك��ون جماوزا لكل 
احلقائ��ق؛ الأن االختاط املمتد عر قرون طويلة، ال مُيكن اأن ُيحافرَظ فيه 
على نقاء العرق، واإن ُزعم ذلك. ومن يُعد من املغاربة العرب اإىل نف�س��ه، 
فاإنه �س��يجد حتما اأمازيغ يف عائلته �س��لفا وخلفا. واالأمازيغ كذلك، ال 
ميكن اأال يكون عربي اأو عربية يف اأن�سابهم. فكيف يزعم هوؤالء اخلادمون 

لا�ستعمار، اأنه متكن التفرقة بني العرقني، بعد كل هذا؟!..
ومل تكن التفرقة العرقية هي الوحيدة التي وظفتها فرن�س��ا، لتق�س��يم 
ال�س��عب اإىل م��زع يتاع��ب بها، وال ت�س��لم الواحدة منه��ا من مكرها 
و�رضه��ا؛ بل عم��دت اإىل زرع خمتل��ف االأيديولوجيات، التي ُت�س��ادم 
االإ�سام، والتي ت�سد امل�سلمني عما هو جامع لهم ومقّو. فكان اأن دخلت 
االأيديولوجيات احلزبية اإىل املغرب، والتي كانت اأخطرها االأيديولوجيا 
ال�سيوعية واال�سرتاكية، لكونهما ُت�سادمان االإ�سام اإما كليا واإما جزئيا، 
اإن اعترنا اأن املنت�س��بني اإليهما م�س��لمون، مل ين�س��لخوا عن اإ�س��امهم 
بالكلية. وهكذا �سمنت فرن�سا، ومن ورائها احلزب الدجايل العاملي، اأن 

يكون لهما موطئ قدم يف الباد، ي�ستمر بقاوؤه اإىل ما �ساء الله.
والدولة رغم اأنها تقر اأن دينها الر�سمي هو االإ�سام، اإال اأنها مل تفعل 
ما ميك��ن اأن نعتره حوارا بني االأيديولوجيا والدين، من اأجل ا�س��تعادة 
العقول امل�س��تلبة، والتي تعمل يف اجت��اه خمالف الجتاه الوحدة احلقيقية. 
نع��م، اإن االأيديولوجيني، حري�س��ون عل��ى الوحدة الوطنية ال�سيا�س��ية 
والرتابي��ة، م��ن جهة كونه��ا املرج��ع االأول لديهم؛ لكنه��م ال يعلمون 
�س��يئا عن الوحدة االإ�س��امية، التي �سارت رديفا يف ت�سورهم للهيمنة 
واال�س��تبداد. وكما كان التق�سري من علماء الدين االأ�ساء، يف حماورة 
االأيديولوجيني، فكذلك كان التق�سري من هوؤالء، نحو ا�ستك�ساف دينهم 
)اإن كانوا باقني عليه(، للتمييز بينه يف �سورته االأ�سلية، وبني الت�سوهات 
التي ُتل�س��ق به ظلما وجها. وال زالت هذه الفجوة بني الفريقني، فريق 
اأهل الدي��ن عموما، وفريق االأيديولوجيني، قائم��ة اإىل االآن.. وال زالت 
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اآثاره��ا ماثلة اأي�س��ا، يظن معها كل فريق اأنه االأحق بتمثيلية ال�س��عب، 
اأو االأح��ق بقيادته. وهما معا خمطئان، ما مل يعلما اأن اخلري يف وحدتهما 
فقط. وال وحدة على التحقيق، اإال بالرجوع اإىل الن�س��بة الربانية، ال اإىل 

الن�سب الو�سعية.
وحت��ى ال يظن ظان، اأننا نتع�س��ب للدين، تع�س��با ي�س��به تع�س��ب 
املتاأدجل��ني لاأيديولوجي��ا، فاإنه ال بد اأن نبنّي اأ�س��ل الفرق بني االأمرين. 
وذل��ك، عائد اإىل اعتبار احلقيقة، التي يكون الوجود احلق بها لله وحده؛ 
ويكون ما �سواه �سبحانه، له العدم. من هنا كانت الن�سبة االإلهية وجودية، 
وكانت الن�س��بة اإىل العامل )اأي جزء من العامل( عدمية. والوجود والعدم، 

ال ي�ستويان؛ حتى نقول با�ستواء الن�سبة الدينية واالأيديولوجية.
ولق��د وجدنا من هو متاأثر باالأيديولوجيا، اإىل حد يقول معه اإن الدين 
اأيديولوجيا خمالفة فح�سب؛ وهذا ال ي�سح البتة. ذلك الأن االأيديولوجيا 
اأ�سلها ب�رضي )فكر(، والدين اأ�سله اإلهي )وحي(. نعم، قد يكون املتدينون 
على اأيديولوجيا دينية، عندما يفارقون الدين االأ�س��لي، اإىل ما اأ�س�س��ه 
له��م اأئمة املذاهب )يف العقائد خ�سو�س��ا( من فك��ر ديني. وحتى هذه 
االأيديولوجيا، ال ت�ساوي االأيديولوجيا الب�رضية املح�س، الأن لها اأ�سا 

من الربانية، ال يوجد للثانية.
واحلركات امل�س��للة يف زمانن��ا، والتي تدعو االإن�س��ان اإىل كل ما هو 
اإن�س��اين اليوم، من حقوق وثقافة وح�س��ارة وغري ذلك من التفا�س��يل؛ 
اإمنا تريد قطع االإن�س��ان عن اأ�س��له الرباين فح�س��ب، لتتمكن ال�سياطني 
بع��د ذلك، من تويل قيادته اإىل حيث تريد بكل �س��هولة. واإن مل يتفطن 
امل�س��لمون -الذين هم على اأ�س��ل متني يف العامل، ال يوازيه �س��يء من 
االأطروح��ات االأخرى املقطوعة- اإىل حقيق��ة ال�رضاع القائم يف العامل 
اليوم، فاإنهم �س��يفقدون مقومات قوتهم، وينته��ون اإىل املهانة والهوان. 
واالأم��ة واإن كان ق��د ن��ال منها االأعداء الكثري، ب�س��بب جهل �س��عوبنا 
بحقيقة ما يجري، اإال اأنه ما زال لديها اأ�س��ل تعود اإليه، ت�س��تعيد به كل 
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ما �ساع، وتزيد... ولي�س اإال االإ�سام، يف �سورته ال�سحيحة اجلامعة، ال 
يف �سورته الر�سمية اخلادمة.   

اإن كان ال ب��د للعامل اأن يتوح��د، كما يزعم ذل��ك الدجاليون، فاإنه ال 
�س��يء اأجدر بلّم �س��عثه، حتت مظلة العلم والهداية والنور من االإ�سام. 
واإن حكوماتنا التي ال �سغل لها اإال التفنن يف الهيمنة على �سعوبها، بحق 
وبباطل، ال ميكن اأن تكون حامية لهذه ال�سعوب -يف هذه املرحلة احلرجة 
م��ن تاريخ الب�رضية- مما ُيحدق بها من اأخطار؛ وال قائدة لها يف االجتاه 
ال�س��حيح. اإننا نحتاج اليوم حكومات منبثقة من ال�س��عب حقيقة، لكن 
بعد اأن يكون ال�س��عب قد عرف نف�س��ه، وعاد اإىل اأ�سله!... ولن يتم ذلك، 
اإال بعد التخل�س من ال�سوائب التي دخلت علينا من اأعدائنا، وخالطتنا 

حتى اأن�ستنا حقيقة اأنف�سنا..
د  واإن كان �س��عار االأعداء دائما، هو: فّرق ت�س��د، فليكن �س��عارنا: وحِّ
تُعد. وال نعن��ي بالعودة العودةرَ التاريخية، التي قد يراها اأ�س��حابنا دون 
م��ا نحن عليه اليوم من وجوه عديدة؛ ولكن نعني العودة اإىل الثابت من 
وراء التاريخ.. اإىل ما هو رباين!.. وهنا قد يقول قائل: اإن هذا الكام، كان 
ميكن اأن ُيعمل به، لو اأن االإ�س��ام نف�سه كان واحدا غري متعدد؟!.. ونحن 
نرى هذه الفرق واجلماعات، كلٌّ تزعم لنف�سها االأحقية به، دون �سواها!.. 
فنقول: اأما نحن، فندعو اإىل االإ�س��ام الذي بعد مرحلة الفرق واملذاهب، 

والذي هو عينه الذي كان قبلها!.. اإىل االإ�سام العام اجلامع االأبدي!.. 
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علمانيتنا

اإن النا�س يغلطون كثريا عندما يقي�سون العلمانية عندنا على العلمانية 
يف اأوروبا؛ الأن العلمانية هناك كانت ف�س��ا للدولة عن نفوذ الكني�س��ة، 
بينما هي عندنا انق�س��ام يف ال�سخ�س��ية فردا وجماعة. والن�رضانية يف 
اأوروب��ا، مل تكن معنية بالقوان��ني العملية كثريا )ال�رضيع��ة(؛ بينما نحن 
ال ميكننا االنف�س��ال عن ال�رضيعة انف�س��اال باتا، بعد اأن �س��ارت ثقافة. 
ولهذا ال�س��بب، ال ميكن اأن ن�س��ل اإىل دولة علمانية، كما هي يف اأوروبا. 
واإن نحن اأقررنا اأن العلمانية االأوروبية، هي ذات طابع فكري �سيا�س��ي، 
فاإن علمانيتنا هي علمانية نف�س��ية �سخ�سية. فهي لدينا مر�س، ال و�سع 
�سيا�س��ي. وال�سبب هو اأن ال�سخ�س االأوروبي، �سواء كان متدينا، اأم غري 
متدين، باق على متام ان�س��جام �سخ�سيته، يف احلالني. فاإن هو تخلى عن 
الدين، ومل يدخل اإىل الكني�س��ة، فلن ي�س��عر باعرتا�س الدين ل�س��بيله 
طيل��ة عمره. وهذا هو ما ميكن اأن ن�س��ميه علماني��ة الكفر. اأما نحن، فاإن 
الف�س��ل بني املجالني لدينا، واقع دال على انق�س��ام ال�سخ�س يف نف�سه، 
كما ذكرنا؛ وه��ذه علمانية النفاق. ولهذا، فهو اإن تخلى عن الدين، فاإنه 
�س��يبقى يعي�س معه يف �رضاع طيلة عمره؛ واإن هو تدين، فاإنه لن يعي�س 
الدين كاما كما هو، يف ال�س��طر االآخر من نف�س��ه. وهذا ال�سطر الثاين، 
هو الذي يقابل الدولة يف اخلارج غالبا. وهذا الو�سع، من اأ�سد االأو�ساع 

غرابة، واإتعابا الأ�سحابه.
هذا ال يعن��ي اأنه ال يوجد لدينا علمانيون كامل��ون؛ لكن �رضطهم اأن 
يكونوا كافرين كفرا تاما ال �س��بهة فيه. هذا فيما يعود اإىل اأنف�سهم؛ اأما 
فيما يتعلق ب�سلتهم بالدولة، فاإنهم لن يتمكنوا من عي�س العلمانية، كما 
يعي�سها االأوروبي اأبدا. وهوؤالء هم املنادون اإىل العلمانية، الذين ال ميّلون 
من االإ�سادة بها. ولو علموا اأن العلمانية التي ين�سدون، ال ميكن اأن تنبت 



م�ساءالت �سيا�سية للدولة املغربية احلديثة

 82 

يف جمتمعنا، لرحلوا عن بادهم، بدل اأن يطمعوا يف نيل املحال.
اإن جل جمتمعنا م�س��لم، لكنه يف االآن ذات��ه، ال يعلم من الدين اإال ما 
يغطي بع�سا من �سعائره. وهو مع هذا، ال يقبل اأن يعي�س االإ�سامرَ العميق 
الذي ي�س��مل الظاهر منه والباطن، ب�س��بب تاأثره بالروؤى ذات االأ�سول 
الفل�س��فية املخالفة، وب�س��بب ميله اإىل الدنيا. وهذا الو�س��ع، ال ميكن اأن 
نعتره �س��مة ل�س��عبنا، بقدر ما هو ا�س��طراب وقتي، ال بد اأن يزول، واإن 
طال��ت مدته. لهذا ال�س��بب، جت��د جل من كان ال ياأب��ه للدين يف معظم 
مراح��ل عمره االأوىل، يعمل عل��ى تدارك تدينه يف �س��يخوخته؛ وكاأن 
االأمر كّمي، ميكن حتقيق التوازن فيه؛ اأو هو نوع حتايل، يرغب من ورائه 

نيل الدنيا واالآخرة معا، على الرتتيب.
اإن العلماني��ة بادية يف د�س��اترينا، التي تخلط من اأوىل ف�س��ولها بني 
مرجعي��ة الوح��ي ومرجعية الفكر. ث��م اإن مظاهر العلماني��ة ال تخطئها 
الع��ني عند النظ��ر اإىل ملوكنا، م��ن جهة املنطق وطريق��ة التفكري على 
اخل�س��و�س. وقد كان احل�س��ن الثاين، منوذجا النق�س��ام ال�سخ�سية بني 
الدين��ي وغري الديني. وه��و مل يكن يف هذا، اإال مراآة ل�س��عبه، الذي ال 
يتمك��ن حتى علماوؤه، من زعم اأنهم غري علمانيني على التمام. نعني من 
ه��ذا، اأن العلمانية عند املغاربة، عامة �س��املة، تختلف يف درجاتها عند 
النظر فح�س��ب. وهذا، منذ تاأ�س��ي�س الدولة احلديثة، ما بعد اال�ستقال، 

على االأقل.
واإن االإ�س��اميني، عندما ينعتون اأ�سخا�س��ا خمالف��ني لهم يف الغالب 
�سيا�س��يا، باأنهم علمانيون؛ وجتد هوؤالء يترمون من هذا الو�س��ف الذي 
يتوهم��ون اأنه قدحي، واإن كانوا يقرونه يف اأنف�س��هم؛ فاإن هذا يدل على 
عدم �سبط يف الت�سخي�س والتو�سيف فح�سب؛ الأن االإ�ساميني من اأكر 
العلماني��ني، وهم ال يدرون. فاالإ�س��امي، مهما بالغ يف التدين بح�س��ب 
زعمه، فاإنه يتخلى طواعية عن الدين، كلما دخل جماال يخ�سع لقوانني 
خمالفة لل�رضيعة، وال يرى يف هذا باأ�س��ا. وهذا هو ما لي�س موجودا عند 
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االأوروبيني، اإال اإن ق�س��نا اإدراكنا للدين اإىل اإدراكهم؛ وهو ما ال ي�س��ح، 
ب�سبب اختاف مفهوم الدين فيما بيننا.

اأم��ا الفقهاء الر�س��ميون، فهم حار�س��ون للعلمانية بعد اأن اأ�س�س��وها. 
وانعزالهم يف موؤ�س�س��اتهم التي يتوهمون اأنهم يعي�س��ون فيها تدينهم، 
مع اإهمالهم ل�س��وؤون الباد يف باقي املوؤ�س�س��ات، له��و اأكر دليل على 
علمانيته��م، واأو�س��حه. وه��م بهذا، قد اأ�س��بحوا ي�س��بهون ق�ساو�س��ة 
الكني�سة بعد انكما�س اأن�س��طتهم داخل معابدهم. وعندما يعود علماوؤنا 
اإىل املجتمع، ففي الغالب ليخدموا العلمانية حقيقة؛ الأن التدخل الوقتي 
يف االأمور، ال يزيد العلمانية اإال ر�س��وخا، وهو كاال�س��تثناء الذي يوؤكد 
القاع��دة. و�س��بب هذا كله، ه��و تخلف الفقه -الذي بق��ي منح�رضا يف 
قرون ما�س��ية- عن املرحلة الزمانية الراهنة، والتي تتطلب اإدراكا لروح 

الت�رضيع، بقدر مل يثبت اإال لكبار املجتهدين.
اأم��ا التدّين احلق، فا يتحقق اإال اإن �س��ار الدي��ن حا�رضا حيث كان 
االإن�س��ان. وهذا ال يكون االآن ب�س��فة ال�سمول؛ الأنه من خ�سائ�س زمن 
مه��دي اآخر الزمان. وكامنا ه��ذا، اإمنا هو تعريف بحقيقة االأمر، ال دعوة 
اإليه. وحتى اإن كان دعوة، فاإن العمل به لن يكون اإال جزئيا االآن. وكلما 
كرث اأهل التدين ال�س��حيح، فاإن االأمر �سيكون اأقرب اإىل ما هو االأ�سل 
عليه؛ و�سيكون كاأنه ا�ستعداد من االأمة، ال�ستقبال زمن اخلافة العامة. 

اإن العلماني��ة التي �س��ارت الدولة راعية لها، ال ميك��ن اأن تنح�رض اإال 
اإن رف�س��ها ال�س��عب وجّمها. وال�س��عب لن يرف�س العلمانية، اإال اإن هو 
علم اآثارها، وربط بني ال�س��بب وامل�س��بَّب فيها. وه��ذا يف احلقيقة عمل 
النخبة، ال عمل العوام. والنخبة ما زالت عندنا حتت حكم الغفلة، �س��واء 
تعل��ق االأمر بالنخبة الدينية، اأم تعلق بالنخب��ة الفكرية )املثقفني(. وبقاء 
النخبة على عجزها، وانف�س��الها عن واقعها، هو ب�سبب العزلة املعرفية 
التي يعي�سون، يف �سجن العقائد واالأيديولوجيات. ولو علم الطرفان اأن 
الدين احلق، هو املخلِّ�س من هذا االجتزاء املعريف، ل�س��عوا اإليه �س��عيا. 
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لكّن الدين، مل ُيعرف يف بادنا خارج الزنازين املذهبية، حتى ُيق�س��د. 
ويف كثري من االأحيان، ُينظر اإليه على اأنه �س��بب ما نحن عليه من �سوء؛ 
دون متييز بني الدين والتدّين. وعدم التمييز هذا، اأدى اإىل �س��نف فرعي 

من العلمانية، ال يكاد ُي�سعر به.
واإذا اأردنا اخلروج من الُف�سام الذي نعي�سه، فلن يكون ذلك باالإ�رضار 
على بع�س مظاهر التدي��ن، املتعلقة باملظهر اخلارجي، وكاأننا يف مغالبة 
"�س��كلية" مع العلمانية. وقد �سقط يف هذا ال�سنف من رد الفعل �سفهاء 
املتدين��ني، الذين ال يعلمون من االأمر اإال بع�س ظاهره، وهم عن حقيقته 
غافلون. هذا ال�س��نف من العاج، �س��يزيد من حدة االأزمة، الأن املغالبة 
الظاهرية عند ا�س��تدادها، �س��تنقلب اإىل عنف، يريد به اأ�س��حابه ح�سم 

املواجهة. وهذا ال ميكن اأن ياأتي بخري، مهما ظن اأ�سحابه وتوهموا.
اإن اأزمتن��ا التي هي متعددة الواجهات، ال يكون حلها باملواجهة، واإمنا 
بالتحلي��ل املعريف، الذي ُيرجع االأمور اإىل اأ�س��ولها، ثم يعيد �س��ياغة 
ت�س��ورها، يف بناء مت�س��ق، يكون م�ست�س��اغا للطرفني. لو كانت الدولة 
تعمل ل�س��الح ال�س��عب، لكان هذا من مهامها؛ ولك��ن مبا اأنها تعمل يف 
ل عليه��ا. ويبقى على  خدم��ة امل�رضوع الدج��ايل العاملي، فاإن��ه ال معوَّ
ال�س��عب دائما، اأن ينه�س بنف�س��ه، اإىل ما يراه �ساحلا؛ اإن كانت به بقية 

حياة.
اإن ال��كام ع��ن العلمانية، يجرن��ا يف املقابل اإىل ال��كام عن الدولة 
الديني��ة. وكم��ا اأن العلمانية، ق��د بّيّنا اأنها تختلف عندن��ا عما هي عليه 
عند االأوروبيني، فكذلك مدلول الدولة الدينية يختلف. واإذا كانت الدولة 
الدينية عند االأوروبيني، تعن��ي حتكم رجال الدين يف دنيا النا�س، فاإنها 
عندن��ا ال تعني هذا، اإال يف حالة انحرافها. واأما االأ�س��ل يف بادنا، فهو 
الدولة الدينية، باملعنى الذي يليق؛ وهو حتكيم ال�رضيعة )الوحي االإلهي( 
يف الدني��ا، ال حتّكم الفقهاء. والتفريق ب��ني االأمرين، عند من ال علم له 
بالتفا�س��يل، ي��كاد ميتنع؛ لكن االأمر �س��يكون جليا، اإن نح��ن علمنا اأن 
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الدين احلق )خامت ال�رضائع(، ال ي�س��ح قيا�س��ه على الن�رضانية التي هي 
باطلة منذ البعثة املحمدية، على فر�س بقائها على اأ�سلها. فكيف باالأمر، 
اإن ان�س��اف اإليه ما حلقها من انحراف عقدي على اخل�سو�س!.. ومن هنا 
تكون العلمانية عندنا، اأ�س��د �س��وءا منها عند غرينا؛ الأنها جتعلنا نخرج 

على قدرها، من النور اإىل الظلمات.
اإن املغ��رب من كونه اإم��ارة للموؤمنني، هو دولة دينية؛ لكنها ناق�س��ة 
التدي��ن، اإىل احلد الذي مل يبق منه اإال مع��امل باهتة ال تفي بال�رضوري 
ال�سيا�س��ي قبل غ��ريه. وهو )املغ��رب( دولة ال دينية، ب��كل االعتبارات 
التف�س��يلية االأخ��رى. وه��ذا ال ميكن اأن تنُت��ج عنه دولة قوي��ة، تنتزع 
مكانتها بني الدول بجدارة. واحل�س��م يف طبيعة الدولة، ال بد منه، عاجا 
اأم اآجا. واإن كان امللك احل�سن الثاين، قد بداأ باإبراز معامل اإمارة املوؤمنني، 
فاإن خلرَفه مل ُي�سف يف ذلك االجتاه �سيئا؛ مع اأن الظروف �سارت اأف�سل 

مما كانت عليه زمن والده.
واأم��ا اأولئك الذين يجعلون الدولة احلديث��ة يف مقابل الدولة الدينية، 
فاإننا نقول لهم: اإن ذلك ال ي�س��ح عندنا بالقطع؛ الأنه ال ت�ساد بني الدين 
واحلداثة، )اإال اإن ُق�سد بها احلداثة الفكرية، التي هي موا�سلة للتفل�سف 
العاملي يف زماننا(. وال�س��ياق الذي تقي�س��ون عليه، لي�س �س��ياقنا. ومن 
اأراد اأن ي�س��تدل عل��ى ما نقول، فلينظر اإىل اإي��ران التي هي دولة دينية، 
ويف االآن ذات��ه، هي اأكرث حداث��ة من كثري من الدول العربية. هذا، اإن مل 
يكن ُيق�سد باحلداثة الكفر اأو الف�سق؛ الأن بع�س العقول احليوانية لدينا، 

هكذا تفهمها.
اإن اخلل��ط بني جمالني متناق�س��ني يف حيز واحد، ال ب��د اأن يولد -اإىل 
جانب ال�س��عف الذي ذكرنا- التبا�س��ا لدى ال�س��عب، الذي كاأنه يعامل 
دولت��ني. وهذا يهوي به يف مه��اوي النفاق يف املعامات، اإىل احلد الذي 
د معه املعامل. وهذا الو�س��ع، ينتهي بغياب احلدود بني القانوين وغري  ُتفقرَ
القانوين فيما بعد، وبني ال�سخ�س��ي والعام، وغ��ري ذلك مما هو �رضوري 
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ال�ستمرار نظام املجتمعات.
اإن االأزمة ال�سيا�س��ية احلادة التي يعي�س��ها املغرب اليوم، لي�ست وليدة 
يومه��ا، واإمنا هي نتيجة كل االأخطاء التي ارتكبت منذ اأزيد من ن�س��ف 
ق��رن. واإن كل احللول الرتقيعية التي ُتنتهج م��ن اأجل اخلروج منها، لن 
تزيد االأمر اإال �س��وءا، على املدى املتو�سط. واحلل، هو العودة اإىل �سبط 
ت�س��ور الدولة من البداية، �س��بطا م�س��تندا اإىل العل��م واملعرفة، ال اإىل 

ال�سيا�سة مبعناها الظريف.
ومبا اأن االأمر غري حم�س��وم يف امل�ستوى املعريف، فاإنه ال يح�سن بنا اأن 
نة العواقب، بني اأطراف من �س��عب واحد، ال  ندخ��ل يف معارك غري متبيَّ
ينبغي اأن ُيزاد يف تق�س��يمه اأكرث مما هو واقع. وعلى االأطراف جميعا، اأن 
تعم��ل على حتديد خ�سو�س��ياتها، قبل اأن تدخل يف خما�س��مة غريها. 
وخ�سو�س��ا اإن كان��ت اجلوامع بني االأطراف كثرية، ومت�س جوانب �س��به 
جمهولة لدى اأ�س��حابها اأنف�س��هم. وعلى كل حال، فاإن وحدة ال�سعب، 
�رضوري��ة، اإىل احلد الذي ال مُيكن الت�س��اهل فيه، مع كل من يريد النيل 
منها، ولو بطريقة �س��به علمية. والأن نك��ون جميعا، وعلى التبا�س، خري 

من اأن نفرتق على غري اأ�سا�س. 
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مَلكّيتنا

اإننا ن�س��مع كثريا من بع�س �سيا�س��يينا، يف منا�س��بات خمتلفة، دعوة 
�رضيح��ة اأو بالتلميح، اإىل ملكية برملانية، يعر عنها املغاربة ب�: "ي�س��ود 
امللك فيها وال يحكم". وقد �س��بق اأن اأبدينا الراأي يف هذه الدعوة، وقلنا 
اإنن��ا ال نوافق على ما ُيراد منها؛ ولعلنا هنا �سنب�س��ط قليا، الداعي اإىل 
ذل��ك. واأول ما ينبغي ذك��ره، هو اأن قيا�س امللكية لدين��ا على امللكيات 
االأوروبية، ال ي�س��ح، لعدم وحدة الن�س��ق، الذي اأ�رضنا اإليه يف ف�س��ول 

�سابقة. 
وعندم��ا نعود اإىل امللكيات االأوروبية احلديثة، فاإننا جند �رضطها االأول 
الدميقراطية، التي تكون �س��امنة ل�سري موؤ�س�سات الدولة، من دون حاجة 
اإىل حك��م املل��ك املبا�رض. وهكذا بقي��ت عندهم امللكية رم��زا تاريخيا، 
وطقو�سا فولكلورية، فح�سب. وهذا الو�سع ال مُيكن ا�ستنباته يف املغرب، 

الأمور، منها:
1. اإن املغ��رب لي���س بل��دا دميقراطيا، ول��ن يكون )باملعن��ى احلقيقي 
للكلمة(. وقد اأو�س��حنا يف ف�س��ول �س��ابقة، اأن الدميقراطي��ة، ينبغي اأن 
ُتوؤخ��ذ ب�س��ياقها كله، وال مُيكن اأن جُتتزاأ. واملغارب��ة ال زالوا يحملون يف 
ذاكرتهم اجلماعية، �سورة ال�س��لطان، الذي يطبع زمانه ب�سخ�سيته، ومل 
ي�ست�سيغوا بعد، حكم املوؤ�س�سات )هذا هو الواقع!(. هذا باالإ�سافة اإىل اأن 
املوؤ�س�س��ات عندنا، ال وجود لها بعيدا عن االأ�س��خا�س، ب�سبب الرتكيبة 
املخزنية. والقانون، رغم كل املحاوالت، ال زال مل ي�ُسد يف االأذهان، بله 
اأن ي�س��ود يف االإدارات واملوؤ�س�سات. وهذه حقيقة متيز ال�سعوب املتخلفة 

عن �سواها اليوم.
2. اإن املِل��ك باملعن��ى ال�رضعي، الذي هو فرع ع��ن خافة الظاهر، ال 
ب��د اأن يكون تنفيذيا، يحكم حكما مبا�رضا. وهو ُي�س��األ عن حكمه اأمام 
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النا�س يف الدنيا، وبني يدي الله يف االآخرة. وقد جاء يف احلديث النبوي: 
ِتِه«15.  ِعيَّ ْن ررَ �ْس��وؤوٌل عرَ ُهورَ مرَ اٍع، ورَ ا�ِس ررَ لرَى النَّ ��اُم )ااْلأرَِمرُي( الَّ��ِذي عرَ ااْلإِمرَ »فرَ
وامل�س��وؤول ال يكون م�س��وؤوال، حتى يحمل التكليف بالفعل، ال بالن�سبة 
فح�سب. وهذا املعنى يوؤكده قول الله تعاىل: {َمِن اْهَتَدى َفِإنََّما َيْهَتِدي 
ِلَنْفِس�ِه وََمْن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْيَها وََل َتزِرُ َوازِرٌَة وِزْرَ أُْخرَى} ]االإ�رضاء: 
15[. اأي، ال يتحم��ل اأحد تبعة عمل غريه قط؛ اإال اإن كان له نوع مدخل 

فيه، باالإيعاز اأو باالإكراه، اأو غري ذلك.
3. اإن العق��ل العرب��ي عموما، ال يوق��ر اإال الق��وي؛ واملُ�لك يف اللغة 
ِويرَ علي��ه. وامل�رَِلك يف بيئتنا،  لرَكرَ العج��نيرَ اإذا قرَ من ال�س��دة والقوة، من مرَ
ال ميك��ن اأن يهناأ بالعي���س، وهو ال حكم له بالفع��ل. ولن يرتكه احلكام 
الفعليون وقتها، يوما واحدا، ب�س��بب خوفهم على احلكم الذي يكونون 
قد احتو�سوه الأنف�سهم واأقاربهم. هذا ال�سلوك مطبوع يف النفو�س، وكل 
م��ن يغالط نف�س��ه، ويقول غري هذا، فاإمنا هو يري��د اأن يحتال على غريه 

فح�سب.
لهذا كله، وغريه، نحن نرف�س القول بامللكية الرملانية يف بادنا. لكننا 
مع هذا، نريد اأن يكون حكم امللك من�س��جما مع ن�س��قنا ال�رضعي، على 
قدر امل�س��تطاع؛ حتى ال يبقى حكم��ا مزاجيا، يكون اأقرب اإىل اجلاهلية 
منه اإىل االإ�س��ام. وقولنا على قدر امل�ستطاع، هو من وعينا باالإكراهات 
الداخلية واخلارجية، التي تعوق احلاكم عن فعل كل ما يريد من اخلري.

اإن مزاول��ة املِلك للحكم تعني اأن يبا�رض االإ�رضاف على �س��ري احلكومة 
بنف�س��ه، �س��واء كما فعل جده واأبوه -رحمهما الله- ب�سع مرات بطريقة 
مبا�رضة )65-61-1960(، اأم عن طري��ق رئي�س احلكومة، كما هو الغالب. 
ولي�س املهم ال�س��كل هنا، بل مقدار نفع احلكم للنا�س وتي�س��ري اأمورهم. 

15 متفق عليه من حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما.
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واملِلك من كونه امل�سوؤول االأول، فاإنه ال اأحر�س على ح�سن �سري �سوؤون 
الباد منه؛ وال اأحد يخطر له، اأن املِلك قد ي�سعى يف خراب حكمه بنف�سه. 
لك��ن اخلطاأ الذي وقع فيه امللك حممد ال�س��اد�س وفق��ه الله، منذ توليه 
احلكم، هو اإعطاوؤه للم�ست�س��ارين نفوذا اأكر مما ينبغي لهم؛ خ�سو�س��ا، 
بعد انتفا�س��ة 20 فراير 2011، التي �س��ّمت م�ست�سارْين ملكينْي، ودعت 
اإىل تنحيتهما. ونحن ال نريد الطعن يف حق امللك اأن يتخذ لنف�س��ه من 
�ساء من امل�ست�سارين، ما دامت مهامهم ال تتعدى اال�ست�سارة، اإىل احلكم؛ 
الأنهم �سي�س��ريون حكاما بغري �سفة. واحل�سن الثاين الذي عنّي يف زمنه 
اأربعة م�ست�سارين، مل يكن ي�سمح لهم مبجاوزة قدرهم، يف التن�سيق بينه 
وبني الوزارات )وهم هنا اأعوان يف احلقيقة ال م�ست�س��ارون(؛ واإن لوحظ 
منه -رحمه الله- ميل اإىل اأحمد ر�س��ى كديرة، خ�سو�سا بعد حماولتي 
االنقاب، وانعكا�س��هما على حالته النف�س��ية، بح�سب ما قيل. اأما االآن، 
ويف عهد امللك حممد ال�س��اد�س، فاالأمور اأقرب اإىل اال�س��تقرار، الذي 

ميّكن امللك من اإجناز ما مل ي�ستطعه والده.
كان االأج��در بعد 20 فراي��ر، تنحية امل�ست�س��ارْين، احرتام��ا الإرادة 
ال�س��عب؛ ال االإتيان بد�ستور ينتق�س من �ساحيات امللك، ويعطيها ملن 
ال ي�ستحقها من روؤ�س��اء احلكومات. نقول هذا، الأننا نعلم اأنه ال �سيا�سة 
مبعن��ى الكلمة يف بادنا؛ واإمنا هي بيادق ُيوؤت��ى بها عند اللزوم. ولو كان 

عندنا �سيا�سيون حقيقيون، ملا و�سلنا اإىل هذا الو�سع ال�سبياين اليوم. 
ن اأفهم امللك اأن ال�سعب على خاف معه، مل يكن اأمينا يف تف�سري  اإن مرَ
االأح��داث؛ الأن ال�س��عب كان وا�س��حا يف مطالبه؛ وه��و مل مي�س امللك 
اأبدا، با�س��تثناء قلة نعلم عداءهم الأنف�س��هم قبل غريهم. واإن اعترنا اأن 
انتفا�س��ة 2011 تعبري �س��عبي، عما يريد اأن يحققه ال�سعب من اإ�ساح، 
فاإننا �سنكت�س��ف اأن من خان ال�سعب وقتها، هم االإ�ساميون واالأحزاب 
ال�سيا�سية. ذلك الأن هوؤالء جميعا، ال م�سلحة لهم يف اتفاق امللك و�سعبه 
عل��ى ما ينفع الباد؛ واإمنا مرادهم الو�س��ول اإىل احلكم، بطريقة مبا�رضة، 
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كما يزعم اأ�سحاب اخلافة اخلرقاء، اأو عن طريق الو�سول اإىل املنا�سب 
احلكومية، كما هو طموح االأحزاب االنتهازية. وكما خان هوؤالء ال�سعب 
عند نبذه وحيدا يف ال�س��احات، خان امل�ست�س��ارون امللك، ملا اأفهموه اأن 
ال�س��عب له حتفظ على �س��احياته. كيف يكون هذا، واملُ�لك ال ي�ستقيم 
اإال بحكم فعلي وقوي من امللك!.. لهذا، كنا نقول: نحن نريد اأن نزيد يف 

�ساحيات امللك، ال اأن ننق�س منها!..
اإذا عرفنا هذا، فاإننا �س��نعرف اأن املوؤامرة على املغرب تاأتي من جانبني، 
هما ال�سيا�س��يون املحرتفون من جهة، وامل�ست�س��ارون الذين يت�رضفون 
با�سم امللك، من جهة اأخرى. ونحن ال ن�ستبعد وجود اتفاقات �رضية بني 
هوؤالء واأولئك، من وراء ال�س��عب واملل��ك؛ الأن ما يحدث يف الباد، وما 

نلم�سه مل�سا، يدل على اأن امللك �سار معزوال عن ال�سعب.
اإن ع��زل امللك، ال يك��ون اإال باإعطائه معلوم��ات مغلوطة، يبني عليها 
معاماته ل�س��عبه، لكنها تاأتي يف غري حملها. واإن امللك ال بد له اأن يعلم 
)وهو يعلم( اأن احل�س��ان االأ�سيل يفهم عن �س��احبه، وميّيزه من بني كل 
النا���س؛ فاإذا كان هذا من �س��فة الدواب، فكيف ب�س��عب يبلغ االأربعني 
ن  مليونا من ال�سكان، ال مطلب له اإال اأن يتحقق له بع�س العدل، واأن مُيكرَّ
م��ن العي�س يف وطن��ه بحد اأدنى من الكرامة!.. وه��و يعلم علم يقني، اأن 
ملكه ي�س��عى اإىل الغاية نف�سها، وي�س��معه كل مرة يوؤكد ذلك!.. ال بد اأن 
�سيئا ما، يقطع التوا�س��ل بني الطرفني املعنيني، ولي�سوا اإال امل�ست�سارين، 

الذين يريدون اأن يحكموا الباد بالوكالة!..
زاد م��ن ه��ذا االنطباع لدى ال�س��عب، كرثة خروج املل��ك من الباد، 
وطول مكثه يف اخلارج، املرة بعد املرة. وهذا لي�س يف �س��الح امللك؛ الأنه 
يوحي اإىل املغر�سني، باأن البلد ميكن اأن ت�سري اأموره من غري امللك. نقول 
ه��ذا، ونحن نعل��م اأن االأمر خمالف ملا نقول؛ لكنن��ا نتكلم عن االنطباع 

الذي �سيعقب ما ذكرنا.
ثم اإن االإكثار من تد�س��ينات امللك للم�س��اريع بنف�س��ه -واإن كان لها 
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داٍع من �س��عف الوعي بامل�سوؤولية لدى املكلفني، وتكالب الطامعني على 
امل��ال الع��ام- قد جعل امللك يظه��ر يف غري ما يليق به. فه��و ينبغي اأن 
ُتّدخر حركاته واأقواله يف العلن، للقرارات امل�س��ريية للدولة. واإن دعت 
ال���رضورة للتد�س��ني من ِقبله، فاإن ذلك ال يك��ون ديدنا، حتى يقلل من 
هيبته. ونحن ال ن�سك اأن امل�ست�سارين من وراء هذا، يريدون اأن ُي�سعروا 
ال�سعب اأن احلكم الفعلي باأيديهم، واأن امللك حكمه �سوري، يكاد ي�سبه 

القيام بوظيفة العاقات العامة للدولة.
اإن م��ا نقوله هن��ا، مل نكن نود اأن ُنلجاأ اإلي��ه، ونحن من يحر�س على 
توق��ري امللك، وعلى اإيائ��ه حقه كاما غري منقو�س؛ ولك��ن ِعْلمنا باأن 
و�س��طاء الفتنة، يحولون بني امللك و�سعبه، وُيف�سدون توا�سلهما بكل ما 
ي�س��تطيعون، هو ما جعلنا نركب ه��ذا املركب الوعر. اإن ما مير به مغربنا، 
وم��ا ُيحاك له من موؤامرات، مل يعد ي�س��مح باملعتاد من املجامات. فاإما 
اأن يقع التعاون بني امللك وال�سعب حقيقة، من اأجل اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه، 

واإما فليفعل كلٌّ ما يراه منجيا له مبفرده.
نتعجب كثريا عندما ن�س��مع عن املا�سونيني املعلرَنني واالأخفياء، يتولون 
املنا�س��ب الك��رى يف بادنا، وينظم��ون اللقاءات التي ُيق��ال اإنها من 
اأجل ال�س��ري بالباد اإىل االأمام؛ ونت�س��اءل: اأين ال�سعب، املالك االأ�سلي 
-بعد الله- للباد؟ هل يئ�س اإىل احلد الذي ا�ستوى عنده الهدم والبناء؟ 
ومتى كان املا�سونيون يخدمون �سيئا غري النظام الدجايل؟!.. اأبلغ الهوان 
بامل�سلمني اأن �س��ار ال�سيطان اإمامهم يف ال�ساة؟!.. اأي عمى هذا!.. واأي 

عمه!..
اإن ال�س��عب لي���س له اليوم، اإال اأن ين�س��لخ م��ن كل االنتماءات التي 
تاعب به اأ�س��حابها مرارا؛ وتاج��روا باآالمه واآماله ب�س��ببها، جيا بعد 
جيل. واإن امللك مل يعد له �س��وى �س��عبه، الذي �س��ر كثريا على ف�ساد 
املف�س��دين، ومل يخلع بيعته. فعليهما اأن يجدا طريقة جديدة، ت�س��تعيد 
البادرَ من اأيدي املرتامني على ما لي�س لهم، قبل اأن حتل احلالقة. اإن البدء 
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من جديد، خري من التمادي يف الغلط!...
لن نعّلم امللك كيف يكون التغيري، وال كيف ي�س��و�س �سعبه، ول�سنا يف 
مورد ذلك؛ ولن نعّلم ال�س��عب املغربي االأ�سيل، كيف يحافظ على بلده، 
وي�س��ونه الأوالده واأحفاده؛ اإمنا اأنا عبد ذقت من ظلم املف�سدين، وعرفت 
اإ�رضارهم على بلوغ النهاية يف الف�س��اد، من غري ارعواء؛ وخرت منهم 
معاداتهم للدين، الذي هو عمدة اأمرنا وجماع خرينا، فخفت اأن ي�سيبنا 
ما اأ�ساب غرينا على اأيدي ال�سفهاء، من خراب ودمار. اأفيكون علي لوم 

بعد هذا؟!..
كاأين باأولئ��ك اخلبث��اء من �س��ياطني االإن���س، وهم يحرف��ون اأقوايل، 
ويتهمونني بالتطاول على امللك، والكام فيما يفوق طوري. وجوابي هو 
اأن الله �س��اء اأن اأكون من اأبناء هذا الوطن.. ولن اأ�سكت واأنا اأراه ينهار، 
ر، ما و�سلنا اإىل ما  ى، وامللك يوقَّ واإن وقع ما وقع!.. لو كان ال�س��عب ُيراعرَ
و�سلنا اإليه، وال ا�سطر امل�ساكني من اأمثايل اأن يتكلموا فيما ال �ساأن لهم 

به يف العادة!..  
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دّجالّيونا

�س��بق اأن عّرفن��ا الدجالي��ني يف غري ه��ذا الكتاب، وذكرن��ا اأنهم من 
ينت�س��بون اإىل امل���رضوع الدج��ايل، الذي قوام��ه تهيئة الع��امل، لقدوم 
الدج��ال. كل هذا، لتتحقق مملكة ال�س��يطان ظاهرا، كما يطمح اإىل ذلك 
كل تابع لل�س��يطان، كامل الوالء له. وينبغي هنا اأن نتذكر، اأن حزب الله 
)املوؤمنني( يف املقابل، ينتظرون مقدم املهدي عليه ال�سام، الإقامة اخلافة 
الربانية اخلامتة. {قُلْ كُلٌّ َيْعَملُ َعَلى َش�اِكَلِته} ]االإ�رضاء: 84[.  ومبا 
اأن املغرب دولة اإ�سامية، فاإن توجهها هو بعك�س ما يعمل له الدجاليون، 
م��ن حيث املبداأ. وعلى هذا، ف��اإن القانون لدين��ا، كان ينبغي اأن مينعهم 
)املعلنني عن اأنف�سهم( من تويل الوظائف العمومية، وخ�سو�سا املنا�سب 
ال�سامية منها. ولكنه قد اأغفل هذا االأمر، ل�سبب غري بعيد عن ال�سيا�سة 
اال�ستعمارية، وعن الهيمنة الدجالية، التي يعرفها العامل يف هذا الوقت، 

كما مل يعرفها يف اأي زمن م�سى.
والدجالي��ون لي�س��وا على �رضب واحد؛ بل هم �س��نوف �س��تى. منهم 
املعل��ن عن توجه��ه، كما يفعل املجاه��رون برف�س الدي��ن وال�رضيعة، 
والداع��ون اإىل ذل��ك؛ وهوؤالء من عوامهم. ومنهم م��ن ال يعلمه اإال الله، 
وه��وؤالء هم خوا�س��هم يف الغالب. والدجالي��ون، ال يرتكون قطاعا من 
قطاعات الدولة، وال عما من االأعمال االجتماعية، اإال تغلغلوا فيه، اإىل 
هيه. ومن هذا املنطلق،  احلد الذي ي�سريون معه اأحيانا من روؤو�سه وموجِّ
كن��ا ُنحّذر من بع�س القيادات االإ�س��امية، ونكاد جن��زم اأنهم منهم )اأما 

القواعد فهم يف الغالب م�ستغفلون(؛ وال غرابة!...
ومن اأ�س��هر الدجاليني لدى عموم النا�س، املا�سونيون. ومن املا�سونيني 
من هو معِلن النت�سابه، ومنهم من ال يعلمه اإال من هو من طبقته، اأو اأعلى 
من��ه يف ترتيبهم. وعوام املا�س��ونيني، قد ال يكون له��م علم بدجاليتهم؛ 
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الأنه��م ال ُيكلَّفون الكفر بالله يف املرات��ب الدنيا من تنظيمهم. بل على 
عون على التدين؛ لكن ب�رضط الت�س��وية بني  العك�س من هذا، قد ُي�س��جَّ
االأدي��ان يف املرتبة. فيقال له��م: ال باأ�س من اأن تكونوا م�س��لمني؛ لكن 
ال تنكروا عل��ى الن�رضاين ن�رضانيته، وال عل��ى اليهودي يهوديته، وال 
على البوذي بوذيته...؛ واالأديان يف النهاية �سواء، واالختيار �سخ�سي!... 
وه��ذا املبداأ قد انطلى على كثري من عوام امل�س��لمني، وبع�ٍس ممن يتوهم 
اأنه من خوا�س��هم؛ حتى ع��ادوا يعملون به ويدعون اإلي��ه، ظنا منهم اأنه 
العدل الذي ين�سدون. وقد اختلط عليهم فيه احلق بالباطل، من توهمهم 
ّر به للنف�س؛ ون�سوا اأن  اأن االإن�ساف يقت�سي االإقرار للمخالف مبثل ما ُيقرَ
االأم��ر هنا متعلق بحكم الله، ال بالراأي. والكام يف هذا يطول، ب�س��بب 

دخوله يف تفا�سيل العقائد؛ ونحن غايتنا التنبيه فح�سب.
اإن م��ن اأهم ما ينتهج��ه الدجاليون، يف حمارب��ة االأديان عموما، ويف 
حماربة الدين احلق خ�سو�س��ا، ما ي�رضعونه من عند اأنف�سهم، يف مقابل 
ال�رضائ��ع االإلهية، الواح��دة يف موازاة االأخرى. ومن ه��ذا، الدعوة اإىل 
االأن�س��نة يف كل �س��يء، يف مقاب��ل الرباني��ة. ومنه الدع��وة اإىل احلرية 
والتم��رد، يف مقاب��ل العبودية لله. ومنه امل�س��اواة -م��ن كل وجه- بني 
املختلف��ني، يف مقاب��ل متّي��ز املوؤمنني ع��ن الكافرين. ومن��ه الدعوة اإىل 
اجلنة الدنيوية )حقوق االإن�س��ان(، يف مقابل اجلنة االأخروية. ومن يتتبع 

تفا�سيل دعواتهم، يجدها كما ذكرنا، وال بد..
غ��ري اأن املا�س��ونيني يف مراتبه��م العلي��ا، ال ُيقبل منه��م البقاء على 
عقيدتهم العامة؛ واإمنا ُيطلب منهم عبادة ال�سيطان، والكفر بالله، من دون 
التبا�س. وهنا يكون املنت�سب دجاليا كاما، يعمل حقيقة من اأجل اإعداد 
االأر�س ال�ستقبال الدجال. ومبا اأن الدجال �سيخرج يف اآخر الزمان يقينا، 
فاإن هذا يدل على اأن الدجاليني �س��يتم لهم بع�س ما راموه، من اإف�س��اد 
قب��ل مق��دم اإمامهم. وهذا، هو الواق��ع يف زماننا، وهو ما ن��راه باأعيننا!.. 
واإن البلدان االإ�س��امية، رغم حت�س��نها باالإ�س��ام، اإال اأنها مل ت�سلم من 



م�ساءالت �سيا�سية للدولة املغربية احلديثة

 95 

عبث هوؤالء ال�س��ياطني، لكون التدين لدى امل�سلمني �سار مدخوال. وهذا 
الو�سع، يدل على اأن الدجاليني قد اخرتقوا بلداننا، يف جل م�ستوياتها، 

من جهة القرار، ومن جهة التنفيذ؛ على تفاوت يف ذلك، بني البلدان.
واملغرب، لو تتبعنا �س��وؤونه، فاإننا �س��نجد الدجاليني قد اأم�س��كوا منه 
بكل مف�س��ل. وهذا، هو ما يجعل ال�سعب يت�ساءل: ملرَ جند الف�ساد ي�سيع، 
ع عليه بني النا�س، وجند اخلري حما�رضا وممنوعا، اأو يكاد؟.. مع اأنه  وُي�سجَّ
ال اأحد اأعلن اأننا بلد غري م�سلم، اأو اأننا �رضنا نقبل الباطل جهارا!.. هذا 
يدل على اأن الدجاليني هم من يدبرون فينا، �سيا�س��ات التعليم والثقافة 
والدين واالقت�ساد والريا�س��ة والفن...؛ اأو على االأقل هم من ي�رضفون 
على التنفيذ، فُيم�س��ون ما �س��اءوا، ويرّدون ما �ساءوا . �س��ئنا اأم اأبينا!.. 

فاخلواتيم )املاآالت( تدل على هذا!..
ق��د يتعجب املرء م��ن ذكر املجال الديني بني خمتل��ف املجاالت التي 
يهيم��ن عليه��ا الدجالي��ون، وي�س��ك اأننا نبال��غ يف االأم��ر، ونحّمله ما 
ال يحتم��ل. واحلقيقة، هي اأن الدجاليني، وهم �س��ياطني يف االأ�س��ل، ال 
يتورعون عن اال�س��تغال بعلوم الدين يف الظاهر، وال عن بع�س التدين، 
لي�س��لوا اإىل اأعلى منا�سب اإدارة "ال�ساأن" الديني. فاإذا و�سلوا اإىل هذا، 
بداأوا يخالفون االأ�س��ول، وُيدخل��ون يف الدين ما لي�س منه، من غري اأن 
ي�سعر النا�س بذلك. ومن ينظر اإىل ثمرات التدين يف زماننا -والتي تكون 
اإما �س��به جنون وخرافية، بالنظر اإىل عق��ل املتدين؛ واإما عنفا، ال باعث 
عليه من الواقع- فاإنه لن ي�س��ك اأنه قد مت التاعب بالدين، حتى و�سلنا 
اإىل هذه احلال. ومن اأراد اأن ي�ستدل على ما نحن عليه، فلينظر اإىل حال 
الكني�س��ة عر تاريخها، ولري كيف اخرتقها الدجاليون منذ قرون )زمن 
حماكم التفتي�س مثا(. بل لقد �س��معت مرة، اأن بع�س طقو�س املا�سونية، 
متار�س يف الفاتيكان خفية!.. من هنا كان لزاما على اأهل االأديان جميعا، 

العمل متعاونني، من اأجل احلد من االنت�سار الدجايل. 
وال�سيا�س��ات الدجالية الكرى، قد اأ�س��بحت بع�س الدول يف العامل 
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تعتمدها �رضاحة؛ و�س��ارت ُتلزم بها غريها قهرا، ب�ستى الو�سائل. ومن 
اء، ي�ستكون خروج  ينظر اإىل فرن�س��ا اليوم، يجد فيها الفرن�سيني االأ�سرَ
باده��م من اأيديهم، اأمام اأعينهم. وقد �س��معنا ه��ذا، من غري واحد من 
رج��ال الفكر وال�سيا�س��ة املعترين هناك. هذا يدل عل��ى اأن الدجاليني 
ق��د ا�س��تولوا على تلك ال��دول، و�س��خروها الأغرا�س��هم، يف غفلة من 
ال�س��عوب. اأما االإعام، فا ت�س��األ عن مدى تبعيته للدجاليني، ب�س��بب 
خماطبته للجماهري مبا�رضة. وكل دعوات االنحال اخللقي، واالنغما�س 
يف املخ��درات والعن��ف، ما هي اإال من تبا�س��ري العقي��دة الدجالية فيه؛ 
والت��ي ُيدعى اإليها يف الغالب بكيفية غري مبا�رضة. كل هذا م�س��نود من 

موؤ�س�سات مالية �سخمة، جعلت خدمة الدجال غاية كل اأعمالها.
       وامل�س��لمون الغافل��ون، يتوهم��ون اأنهم اإن مل يعت��دوا على اأحد، 
ف��ا اأحد �س��يعتدي عليهم. ويظن��ون اأنهم كلما برهنوا على �س��لميتهم 
باخل�س��وع، فاإنه ال اأحد �س��يعنف عليهم؛ وين�س��ون اأن هذا املنطق الذي 
يفكرون به هو منطق االإميان. اأما الدجاليون فمنطقهم خمتلف: من يخ�سع 
لهم ي�ستعبدونه، ومن ُي�س��املهم يعتدون عليه، ومن يتودد اإليهم ميكرون 
به. ال يعرفون الأح��د حقا، ويرون كل احلقوق لهم. واإن عدم االإفاقة من 
هذه الغيبوبة التي تعي�س��ها البلدان االإ�سامية، لن يزيد االأمر اإال �سوءا؛ 
الأن الدجاليني لن ُيغرّيوا من عقيدتهم �س��يئا، ب�سبب اإعرابنا عن نوايانا 
احل�س��نة، يف كل مرة!.. يزيد من هذا وث��وق النا�س بحكوماتهم، وظنهم 
اأنها كما ا�ستبدت بهم، فهي قادرة على حمايتهم من كل خطر خارجي. 

وليت هذا �سحيح!...
       اإن و�سول بع�س املا�سونيني اإىل اأن ي�سريوا وزراء اأو غري ذلك من 
املنا�س��ب العليا، يف بادنا، ُينذر بال�رض العظيم )من دون اأن نعمم احلكم؛ 
فوج��ود ه��وؤالء، ال يعني عدم وج��ود االأخيار اإىل جانبهم(. و�س��كوت 
ال�س��عب على مثل هذه املظاهر، يدل على ته��اون كبري منه. واأما طريقة 
مواجهة الدجاليني، فهي �س��هلة من وجه، �س��عبة من وجه ثان. واأول ما 
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علينا اإدراكه، هو اأن مواجهتهم، ال ميكن اأن تكون االآن اإال �س��عبية؛ الأن 
الدولة ال ت�س��تطيع ذلك، الأ�سباب ال داعي اإىل ذكرها هنا، جتنبا لاإطالة. 

ولنو�سح االأمر قليا، فيما يتعلق باملواجهة ال�سعبية:
1. اإن املواجه��ة املبا�رضة لهم، ال تنفع؛ الأنهم من خبثهم، ال يواجهون 
باأنف�س��هم؛ ب��ل ياأت��ون بالغافلني من امل�س��لمني يتدرعون به��م. وهكذا، 
�س��يفوزون -مرحليا- بطريقة خفية، ال يعلمها عوام امل�سلمني. ومن هنا 
نعلم اأن كل ال�رضاعات الداخلية يف االأمة، هي يف �س��احلهم. من ذلك، 
ال�رضاع ال�سيعي-ال�س��ني، وال�رضاع بني احلكام واملحكومني، وال�رضاع 

بني خمتلف الع�سبيات العرقية واملذهبية...
2. اإن مواجه��ة الدجالي��ني، ال ب��د اأن تك��ون باأقل كلفة؛ واإال �س��ار 
امل�س��لمون يعملون لهم، من دون اأن ي�س��عروا. وذلك الأن كل ما ي�س��وء 
امل�سلمني ي�رضهم، وي�س��ب يف م�سلحتهم. وح�ساب االأرباح واخل�سائر، 
باملعنى ال�سامل، الذي يخرج عن روؤية احلزب واملذهب، ال ي�ستطيعه اإال 

اأفراد منا.
ه به الدجاليون، التفط��ن ملخططاتهم، وخمالفُتها؛ اأو  3. اأهم م��ا ُيواجرَ
على االأقل، عدم اإعانتهم عليها. واإن جمرد عدم اإعانتهم، واإن كان �سلبيا، 

لي�س باالأمر الهني؛ ب�سبب انعكا�ساته املختلفة على الفرد واجلماعة.
4. ال بد للم�س��لمني يف مواجهة الدجالي��ني اأن يكونوا على نور؛ الأن 
الن��ور الرباين وح��ده، هو ما يك�س��ف مكرهم. والفقه��اء املعروفون، ال 
يتمكن��ون م��ن قيادة االأمة يف هذه املواجهة، ب�س��بب فقده��م للنور. بل 
نح��ن ال جن��ازف اإن قلنا: اإن الفقهاء من اأ�س��هل طبقة عل��ى الدجاليني. 
فهم يعلمون اأمرا�سهم النف�سية، وي�ستغلونها ب�سهولة كبرية. فلم يبق اإال 

الربانيون، الذين ينظرون بنور الله.
5. املواجهة الفردية )باملواقف(، التي يتحمل فيها كل �سخ�س تبعاتها 
ابتغ��اء وجه الله، هي اأ�س��ا�س كل مواجهة بعده��ا؛ الأن املواجهة ينبغي 
اأن تكون حيث كانوا هم. وهم مل يرتكوا م�س��توى من م�س��تويات القرار 
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اأو التنفيذ، اإال ان�س��لوا اإلي��ه. فعلى كل من راأى ف��ردا منهم وتبنّي اأمره، 
اأن يواجهه يف م�س��تواه، من غري اأن يو�س��ع الدائرة )هي طريقة مواجهة 
الكريات البي�س��اء للميكروبات يف الدم(. وهذا ال�س��نف من املواجهة، 
يتطل��ب قوة اإمياني��ة لدى الفرد، اأ�س��د من تلك الت��ي تتطلبها املواجهة 

اجلماعية.
اإن الفرد امل�س��لم، عليه اأن يوطن نف�سه على عدم اإعانة الدجاليني على 
ف الأغرا�سهم، بعلم منه اأو بغري  ماآربهم؛ حتى ال يبوء باأوزارهم، وال ُيوظَّ
علم. ويف �سبيل هذا، عليه اأن ال ينهزم اأمام �سغوطاتهم، التي ال يرتددون 
يف ممار�ستها، يف العمل، وخارجه، وبكل و�سيلة. واإن ا�ستطاع االأفراد اأن 
يتكتلوا يف جماعات تربوية اإعدادية، ي�س��تعينون فيها بالهدي االإلهي، 
ويعني بع�س��هم بع�س��ا على جتاوز االإكراهات، فاإنه يكون اأف�س��ل. ولو 
ا�س��تطاع ال�سعب، اأن ي�س��ند كل من يواجههم، عند تعر�سه النتقامهم، 
لكان خ��ريا للجميع؛ واإن كنا نرى، اأن هذا االأمر ما يزال بعيدا، ب�س��بب 
الغفل��ة املتف�س��ية، وانحبا�س النا�س يف اأنانياتهم. لك��ن قبل هذا وذاك، 
فعلى العباد اأن ي�سرت�س��دوا مبن نور الله ب�س��ائرهم م��ن خوا�س االأمة؛ 
حت��ى ال تذهب جهودهم �س��دى، وتنقلب اأموره��م اإىل عك�س ما كانوا 
يرجون. هذا الأن كبار ال�سياطني، ال يقوم لهم اإال كبار املوؤمنني. ولو عدنا 
اإىل هزائم امل�س��لمني، لوجدناها يف كثري من االأحيان، تعود اإىل ت�سدي 
�س��غار املوؤمنني لكبار ال�س��ياطني؛ يف اإخال وا�س��ح ب�منطق ال�رضاع 

واملواجهة.
اإن املغارب��ة يف هذه املرحل��ة، اأمام حتّد كبري؛ فاإما �سي�س��رتجعون معه 
بادهم، ليعي�س��وا فيها بح�س��ب تعاليم دينهم، اإىل اأن يق�سي الله بفناء 
لون معاملة االأقليات  الدنيا؛ واإما �سي�س��ريون اأجانب بني يوم وليلة، يعامرَ
والعبي��د. وال ينخدع اأح��د باملظاهر التي نراه��ا االآن، فاإنها �رضعان ما 
تزول اإن اأعلن الدجاليون حكمهم يف العامل، ب�س��بب ه�سا�ستها وغياب 
التاأ�س��ي�س لها. وهم يعزمون على ذلك يف ب�س��عة عق��ود، ال اأكرث!.. اأال 

فاحلذررَ احلذر!..    
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حكم ال�سريعة

اإن م�س��األة حتكيم ال�رضيعة يف دنيا النا�س، قد اأُ�سيء فهمها يف العقود 
االأخرية، اإىل حد زاد على الق�س��ور الذي كان لدى ال�سابقني، يف قرون 
االنحط��اط الع��ام. وذل��ك، الأن من توىل دع��وة النا���س اإىل الدين بني 
املتاأخري��ن، اأنا���س مل يعلموا، اإال بع�س اجلزئيات، التي يت�س��ل اأغلبها 
باالأق�س��ية الفردية، وغاب عنهم جزئيات اأخرى تتعلق بالوالية العامة، 
باالإ�سافة اإىل الت�سور العام، ال�رضوري لكل ترتيب للجزئيات. واحلقيقة 
اأنه قبل امل�ستوى التف�سيلي من التناول، ال بد اأن ُينظر اإىل احلكم )املبداأ( 
العام، الذي هو اأعم من امل�س��توى االأول بكثري. فاإن �س��بهنا االإ�سام يف 
امل�س��توى العام )الت�سور ال�سامل( باللبا�س املكتمل، فاإن ما عرفه النا�س 
ب� "حتكيم ال�رضيعة"، ال ُيجاوز اأن يكون حذاء. وكما ال مُيكن لل�س��خ�س 
اأن ي�سري عريانا، وهو يلب�س حذاء، يتوهم منه اأنه على اأمت هندام؛ فكذلك 
ال يج��وز اأن ُينظ��ر اإىل بع�س االأحكام الق�س��ائية، عل��ى اأنها ال�رضيعة 

وحدها.
واأول م��ا ُيعتر عند التناول ال�س��حيح، هو اختيار املجتمع لاإ�س��ام، 
من غري اإكراه. فاإن اختار املجتمع االإ�س��ام، فبعد ذلك ُينظر يف االأ�سول 
الت��ي ينبغي اأن ُيح��اط بها علما، ال يف الفروع. واأمر اختيار االإ�س��ام، 
ثابت ولله احلمد لكل البلدان االإ�س��امية، وعلى التخ�س��ي�س البلدان 
العربية. بعد هذا، علينا اأن نفرق بني اإ�سام املجتمع، واإ�سام الفرد. نعني 
من هذا، اأنه ال تازم بني االإ�س��امني، بعك�س ما يظن اجلاهلون. نعني اأن 
املجتمع قد يكون م�س��لما، يف حني يكون بع�س اأفراده غري م�س��لمني اأو 

ف�ساقا، وال حرج!.. 
ومن اأهم �س��مات اإ�س��ام املجتمع، اأن يكون احلاكم م�سلما، واأن يكون 
املرجع يف ال�سيا�س��ات املختلفة الوحي )القراآن وال�سنة(. وقد جند بع�س 
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النا���س يتخوفون كثريا من هذا الكام، لظنهم اأنه �سُي�س��ّيق عليهم يف 
اختياراتهم الفردية؛ وهذا غري �س��حيح؛ الأننا ال زلنا نتكلم يف امل�ستوى 
العام، ومل ندخل بعد يف اخل�سو�سيات التي مت�س االأفراد؛ فهو )امل�ستوى 
العام(، ينظم العاقات البينية، ال االأعمال الفردية. فبعد اختيار االإ�سام 
منهج��ا للعي���س، ُينظر يف هي��اكل احلكم، وتنظيم القطاع��ات. واأول ما 
ُيتناول كيفية �س��مان ان�سجام طريقة احلكم باملبداإ العام. وهنا، ال بد من 
جماعة من حكماء البلد، يكونون م�رضفني على ال�سري العام، ويتدخلون 
عند اللزوم. هوؤالء �ُس��ّموا فيما قبل "اأهل احلل والعقد"، اأو ُي�سّمون االآن 
يف بع���س االأنظم��ة "جمل�س ال�س��ورى" )جمل�س ال�س��ورى االأعلى يف 
مقابل جمل�س ال�سورى العام(، اأو غري ذلك من االأ�سماء؛ واملق�سود اأنهم 
عاملون باأ�س��ول الدين )باملعنى اللغوي ال اال�سطاحي(، ويعلمون مدى 
مطابقة �سور املجتمعات لها، علما تف�سيليا. وال بد اأن تكون لهم �سلطة 
بني النا�س، تخولهم اإبداء الراأي يف ال�سوؤون التي تتعلق باملطابقة الكلية 
وحده��ا. نعني اأنه��م اإن تكلموا عن قطاع جزئي، فاإنه��م يتناولونه من 

وجهه الكلي فح�سب.  
ومم��ا قد ي�ست�س��كل على من ال عل��م له بامل�س��األة، التفريق بني احلكم 
الوراث��ي )املُ�ل��ك( واحلكم الرئا�س��ي )اجلمهوري(، بالنظ��ر اإىل احلاكم. 
واحلقيقة اأنه ال فرق بينهما، اإن �سلمت امل�ستويات االأخرى، من الت�سور 
العام االإ�س��امي. وذل��ك الأن الغاية م��ن احلكم يف االإ�س��ام، هي عدم 
م�سادمة االأوامر الربانية؛ ال احلكم ذاته. فاإن كان امل�رَلك معينا على طاعة 

الله، فهو ذاك؛ واإال فامل�رَلرَكية �ساأن �سكلي هنا.
ثم اإن تدبري �س��وؤون احلك��م على اختاف مراتب��ه، ال يتم يف املجتمع 
امل�س��لم، اإال بال�س��ورى. وال�س��ورى باملقارنة اإىل نظ��ام احلكم، كاجلذع 
قيا�سا اإىل اجل�سم. وقد غلط كثريون عندما ظنوا اأنه ال فرق بني االآليات 
الدميقراطية وال�سورى، وذلك ب�سبب نظرهم اإىل ال�سورة، من دون اإدراك 
للروح. والفرق بني ال�سورى والدميقراطية، هو اأن ال�سورى ال تهمل اأحدا 
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من النا�س، بخاف الدميقراطية التي تظل متثيلية واإجمالية. ولهذا ال�سبب، 
ال تبداأ ال�سورى اإال من اأ�سفل املجتمع )االأحياء والدواوير(، وتتدرج يف 
م�ستويات عديدة، من اأ�سفل اإىل اأعلى )من احلي اإىل املدينة، اإىل املركز 
اجلهوي، اإىل املركز الوطني(. وكل م�س��توى من م�ستويات ال�سورى، ال 
بد اأن ي�سب يف امل�ستوى الذي فوقه مبا�رضة، بطريق الت�سفية والغربلة، 
اإىل اأن ي�س��ل االأم��ر اإىل �س��ورى مركزية، ت�س��وغ التوجهات املحددة 
لل�سيا�س��ات العام��ة. وبه��ذه الطريقة، ُيقط��ع الطريق عل��ى املتاعبني، 
الذين ي�س��تغفلون النا�س )كم��ا هو احلال يف الدميقراطي��ة( وُيحّملونهم 
بعد ا�س��تغفالهم نتيجة "اختياراته��م"؛ وهم يف احلقيقة مل يختاروا، واإمنا 
اأوهموا اأنهم قد فعلوا!.. وهذا من اأهم وجوه التحايل يف الدميقراطية. اأما 
ال�س��ورى، فا مُيكن اأن ُينتقل فيها من م�ستوى اإىل م�ستوى، اإال بعد نبذ 
ال�رضر املتبنّي فيه؛ فهي عملية مقاربة للكمال. والقرارات فيها، نابعة من 
ال�س��عب، فا ميكن اإال اأن تكون مر�سية لديه فيما بعد. وحتى املخالفون 
الذين �س��ُتنبذ اآراوؤهم يف الطريق، لن يح�سوا بالغنب؛ واإمنا �سيوافقون يف 
الغالب على النتائج العامة. وهكذا، تكاد تختفي املعار�سة الهدامة، التي 

ال تق�سد اإال اإىل تقوي�س احلكم واإ�سعافه.
واأما احلاكم، فاإن اأخذه بنتائج ال�سورى املركزية، ال يكون ملِزما له؛ واإال 
عادت وظيفته �س��به الغية، ولكان منفذا ال مق��ررا. غري اأن نتيجة عمله 
بال�سورى، اأو مبا يخالفها يف اأمر ما، ال بد اأن يتحمل م�سوؤوليته فيها اأمام 
جمل�س االإ�رضاف على �س��ري النظام. هذا، حتى ال ي�سري االأمر ا�ستبدادا، 

كما هي احلال، عند احلكم الذي عرفته �سعوبنا منذ قرون طويلة.
واأما ما يعرفه النا�س اليوم من "حكم ال�رضيعة"، فهو يندرج غالبا يف 
الق�ساء. والق�س��اء، ال ميثل املرء اأمامه، اإال اإن اعتدى على حقوق غريه، 
ال كم��ا يظن من ال علم له. نعني من هذا، اأن املرء قد يكون عا�س��يا يف 
نف�سه، اأو فا�سقا، وال ينبغي اأن يعرت�س �سبيله اأحد؛ ما مل ُيجاهر مبع�سيته 
وف�س��وقه؛ الأنه حينذاك يكون �س��ارا للمجتمع كله. وهكذا، يظهر اأْن ال 



م�ساءالت �سيا�سية للدولة املغربية احلديثة

 102 

حماكم تفتي�س يف االإ�س��ام؛ والنا�س اأحرار يف كل اأمورهم التي تدخل 
يف �س��لتهم بربهم. والق�ساء ال بد اأن ُيجتهد فيه، حتى ي�سري م�ستوعبا 
للن��وازل التي مل تكن معروفة عند االأول��ني. نعني اأن امل�رضعني للقوانني 
التف�س��يلية، ال ب��د اأن يكونوا عاملني باأدلة ما ي�رضع��ون؛ واإال كان االأمر 
حكم��ا بغري ما اأنزل الله. وهذا يفيد اأن ت�رضيعات الرملانات يف االأنظمة 
الدميقراطية زعما، ال عرة بها، طاملا اأن الرملانيني لي�س��وا من اأهل العلم 
ال�رضعي، فيما ُيقّرون، وفيما يرّدون. و�س��وؤون النا�س يف االإ�سام لي�ست 
م�س��اعا يعبث ب��ه كل عابث. غري اأننا ال نعني بالعل��م ال�رضعي، ما عليه 
الفقهاء الر�س��ميون؛ واإمنا نعني من اآتاه الله فقها يف دينه، وهو حري�س 
على موافقة احلق فيه. وه��ذا يجعلنا نعيد النظر يف الطرائق التي يتعلم 
بها الفقهاء االآن، لكونهم ال يتمكنون من نفع اأمتهم اإال يف نطاق حمدود 

جدا.
اأما احلدود املن�س��و�س عليها يف القراآن وال�سنة، فاإنه ال بد من العمل 
بها؛ الأنها حت�س��ني حلقوق املجتمع، وحقوق االأف��راد. وال يجوز التغافل 
��ه، اأو اأحدا اآخر غريه، مل ُيقّر  عنها، اإال اإن كان املذنب، مل يتعد ذنُبه نف�سرَ
بالفعل معه، كما هو ال�س��اأن يف االأفعال الت�س��اركية )الأن ال�رضيعة تقدم 
مبداأ عدم املحا�س��بة على مبداإ املحا�س��بة(. واأما من يريد اأن يهدم نظام 
املجتم��ع، بالتحلل من قوانينه، فاإنه ُيعاقب من دون تردد. وال خاف يف 
هذه االأمور بني العقوبات اخلفيفة كاجللد، والعقوبات ال�س��ديدة كالقتل. 
ب��ل اإن بع���س الذنوب يف حق املجتم��ع، ال ميحو اأثره��ا اإال القتل. هذا 

باالإ�سافة اإىل كونها كفارة يف حق املحدود، يتعدى اأثرها اإىل اآخرته.
ومن يت�س��ور العم��ل باحلدود، م��ن دون توافر امل�س��توى العام الذي 
ذكرناه يف البداية، فاإنه �سريتعب لعظم ما �سرياه من عموم حكمها �سطرا 
كبريا من امل�س��لمني. وهذا ال غرابة فيه، لكونه حما�سبة على الواجبات، 
م��ن دون نظ��ر يف احلقوق. واأما من جعل العم��ل باحلدود منوطا بتحقق 
امل�س��توى العام من االإ�س��ام، فاإنه �س��يعلم علم يقني، اأن قلة من النا�س، 
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هم من �س��يقعون فيها. فظهر اأن م�س��األة العمل بال�رضيعة، يختلف النظر 
اإليها بح�س��ب الناظر: فاإما اأن يجمع بني امل�ستويني الكلي واجلزئي، واإما 
اأن يقت�رض على الت�س��ور املبتور. وما راأينا من اأوىل امل�ستوى العام حقه 
حقيق��ة، اإال ما كان من مقارب��ة االإيرانيني له، ُحجب عنها اأهل ال�س��نة 
ب�س��بب اخت��اف املذهب العقدي. فحت��ى من تكلم��وا يف ع�رضنا عن 
احلاكمية، التي بها يكون املجتمع موافقا الأحكام ال�رضيعة، فاإنهم تكلموا 
يف جزئيات احلكم يف الغالب، ال فيما يعم كل امل�ستويات؛ الأن ال�سورة 
العامة تركيبية ان�س��جامية، ونحن قوم اعتدنا النظر اإىل االأمور بالطريقة 
االختزالية الف�س��لية. وهذا اأمر يع��ود اإىل ثقافة النا�س، وقد كان ينبغي 

اأن يعود اإىل العلم. 
واأول م��ا ينبغي متييزه عند اإرادة تبنّي ال�س��ورة ال�س��مولية لاإ�س��ام، 
التفري��ق بني االأمر واالإرادة الربانيني؛ الأن اعتبار االأمر وحده، �س��ُيعيدنا 
اإىل م�ستوى اجلزئيات، واإن كنا نظن اأننا نتكلم يف العموميات. نعني من 
ه��ذا، اأن الله الذي اأن��زل ال�رضيعة، وجعلها ميزان��ا لاأعمال واالأحوال، 
الفردي��ة واجلماعية، هو ذاته �س��بحانه، من يق�س��ي مبخالفتها، كما هي 
احلال يف زماننا. والبقاء على موقف الرف�س للمخالفة )وهو �سواب(، من 
دون فقه احلكمة منها، ال مُيكن اأن يهتدي �س��احبه، اإىل اإدراك امل�ستوى 
العام من حكم االإ�سام. وامل�ساألة مركبة ومت�سعبة، ال ي�سهل الكام فيها 

البتة؛ ونحن هنا اإمنا نريد التنبيه فح�سب، ال ال�رضح والتف�سري.
اإن ما علينا اإدراكه يف البداية، هو اأن العامل ال يحدث فيه �س��يء بغري 
اإرادة م��ن الل��ه، بغ�س النظر عن املراد، وهل ه��و موافق لل�رضع، اأم هو 
خمال��ف. وكثري من الع��وام، ومنهم الفقهاء، يظن��ون اأن املخالفات، تقع 
باإرادة اأخرى �س��يطانية. وهذا �رضك، ال خاف فيه. وقد �س��معنا موؤخرا، 
اأح��د من يزعم��ون اأنهم متخ�س�س��ون يف العقيدة، يذك��ر "�رضاع الله 
ا َكِبيًرا}  ا َيقُولُ�وَن ُعلُوًّ م��ع اإبلي�س"، هكذا!... {ُس�ْبَحاَنهُ وََتَعاَلى َعمَّ
]االإ���رضاء: 43[. وه��ذه العقيدة ال تختلف يف �س��يء عن عقي��دة الثنوية 
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القائل��ني بوجود اإلهني )اإل��ه اخلري واإله ال�رض( اإال م��ن كونها حتت مظلة 
االإ�س��ام العام��ة. واحلقيق��ة اأن االإرادة عندما تخالف االأمر، يف م�س��األة 

حتكيم ال�رضيعة، فاإنه ينبغي اأن نفهم اأمورا منها:
1. اإن احلكم )بجميع املعاين( من حيث هو حكم، لي�س مق�سودا لذاته؛ 
واإمنا هو و�س��يلة اإىل نيل مر�س��اة الله. وقد غلط هنا االإ�ساميون كثريا، 
حتى عاد االإ�س��ام لديهم نظام حكم ينبغي حتقيقه، يف غياب �س��به تام 

ملعاملة العبد لربه )اإال ما كان من �سعائر جوفاء(.
2. اإن املراد، عندما يخالف املاأمور به، ينبغي اأن يجعل العبد يعود اإىل 
رب��ه االآم��ر املريد، ال اأن يتخذ موقفا مع االأمر �س��د االإرادة، اأو العك�س؛ 
الأن كل من يوايل �س��اأنا اإلهيا �سد �س��اأن اإلهي اآخر، فاإمنا يكون جاها، 
بعيدا عن احلق. واأكرث التدّين املنحرف، يظهر من هوؤالء، وهم يح�س��بون 

اأنهم على �سيء.
3. عن��د خمالفة االإرادة لاأم��ر، ال ينبغي اأن نفهم اأن العمل باالأمر قد 
تعذر، وعلينا اأن نعمل على تغيري املراد من اأجل العودة اإىل العمل باالأمر؛ 
الأن ه��ذا جهل حم�س. بل علين��ا اأن نن�رضف من العمل غري املتاح، اإىل 
العم��ل املتاح. وكل هذا ينبغي اأن يك��ون على نور من ال�رضيعة )االأمر(، 
عن��د فقه ترتيب اأحكامه��ا، وفقه روح اأعمالها. وعل��ى هذا، فاإن غياب 
حتكيم ال�رضيعة يف امل�س��توى العام، ال يعني تركها يف امل�ستوى اجلزئي 
والف��ردي. واجلدلية القائمة بني الكلي واجلزئي هن��ا -واإن كان اإدراكها 
خمتلفا عن الو�س��ع االأ�سلي الذي يتوافر فيه امل�ستويان- لي�ست غائبة؛ 
بل ينبغي تتبعها يف �سورة جديدة، حتى ال يقع االنقطاع من العبد عن 

حكم الله يف الوقت.
اإن النظر اإىل ال�رضيعة، كما لو اأنها ميكانيكا ت�سبط املعاملة بني العبد 
وال��رب، هو نظر اخت��زايل حاجب عن العل��م؛ الأن املعاملة ال ينبغي اأن 
تتوق��ف الأي اأمر م��ن االأمور، ويف جميع االأح��وال. وهي على كل حال 

م�ستمرة، علم ذلك العبُد، اأم مل يعلمه. 
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واأما اإن عدنا اإىل املغرب، فاإننا �س��نجد االإطار العام للحكم االإ�سامي، 
وال��ذي هو اإم��ارة املوؤمنني، حا�رضا، ينق�س��ه "التفعيل" فح�س��ب. واأما 
ال�س��ورة التي ُيراد منها اإيهام النا�س بقي��ام احلكم ال�رضعي على اأمت ما 
يكون، مما هو متعلق بالدين "الر�س��مي" خ�سو�س��ا، فاإنها ال تزيد االأمر 
اإال �سعفا، ب�سبب حجب احلقيقة عن االأعني. ومن املعلوم اأن الت�سورات 
ال�س��حيحة، تف�سي اإىل املعامات ال�س��ليمة، بخاف املوهومات. ولهذا 
ال�س��بب، ي�سعب االإ�س��اح، يف جمتمع يظن �سطر منه اأنه على �ساح. 
والتعرية املعرفية، لها عوائقها من اأعلى ومن اأ�س��فل، ب�سبب االأغرا�س 

احلاكمة. 
واإن اأردن��ا اأن نتبنّي اأهم ال�رضوط غيابا يف احلكم لدينا، فاإننا �س��نجده 
القوان��ني املنبثقة عن ال�رضيع��ة، والتي كان ينبغ��ي اأن تنظم حياتنا يف 

تفا�سيلها. وهذا عائد اإىل:
1. ارتباِطنا بن�س��ق كلي غري ن�س��قنا، هو ن�س��ق امل�س��تعمر واحل�سارة 
الغربي��ة عموما. وهذا يجعلنا -قيا�س��ا على املثل ال�س��ابق- كمن يلب�س 
قلن�سوة الن�س��ارى يف بيئة م�سلمة. وهذا �س��يجعل املعامات متع�رضة، 

تخرج عن ال�سجية التي هي االأ�سل.
2. اأْخِذنا من القانون الفرن�س��ي يف العقوبات؛ وهذا ي�س��به من يكتب 
العربي��ة باالأح��رف الاتينية )وهو موج��ود(. نعني اأن هذا �س��ينتج عنه 
خمالفة االأحكام اجلزئية، للت�س��ور الكلي. كم��ن يبغي ُلب�س ثوب على 

غري مقا�سه. ويف هذا من التع�سري، ما ال يعلمه اإال من جربه. 
وغي��اب القوان��ني ال�رضعية يرجع اإىل �س��عف يف االإدراك عند فئتني، 
هما: فقهاء ال�رضيعة، ورجال القانون؛ وكان ينبغي اأن يكونا واحدا. وهذا 
يعود بدوره، اإىل ازدواجية املرجعية يف املجتمع. فاملرجعية لدينا، لي�ست 
االإ�س��ام وحده؛ واإمنا هي خليط بينه وبني الثقافة الغربية ذات االأ�س��ل 

الن�رضاين )انظر احتفال امل�سلمني براأ�س ال�سنة الن�رضانية مثا(.
واإن غي��اب احلك��م بال�رضيعة يف املحاكم، الذي تغي��ب معه العقوبات 
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ال�رضعية، قد اأنتج يف النهاية تفلتا �س��به كامل من القانون؛ اإىل الدرجة 
التي بقي فيها القانون و�س��يلة �س��غط على من ال يقب��ل بالتوجه العام 
وحده. واأما من مُيا�سي ال�سيا�سة العامة، ويعمل لها، فا يكاد يجد قانونا 
يف طريقه يزجره عما يريد. وهذه فو�سى، �ستوؤدي اإىل ما ال حُتمد عقباه 

عاجا اأم اآجا.
وكل م��ا عدا م��ا ذكرنا، فهو داخل يف احلري��ات الفردية، التي يختار 
فيه��ا النا�س ما يريدون. نعن��ي من هذا، اأن املهمة التي يقوم بها الفقهاء 
اليوم، من هيمنة على النا�س، يوهمونهم بها اأنهم حري�سون على ما فيه 
خريه��م، واأنهم مكلفون بذلك من ِقب��ل الله، هي مهمة خُمتلقة مكذوبة، 
يخ��دم بها الفقه��اء النظام احلاكم، ال الدين. اأما الو�س��ع االأ�س��لي يف 
االإ�س��ام، فالنا�س اأحرار يف �س��وؤونهم اخلا�س��ة، ال ُيحا�سبهم عليها اإال 
الله وحده. اأما الن�س��يحة الت��ي تكون فيما بني النا���س، والتي قد توؤثر 
على توجهاتهم، فا تدخل فيما نحن ب�س��دده هنا؛ الأنها لي�ست قوانني 

اأو �سبه قوانني.
اإن احلرية الفردية، من اأهم عوامل التدّين، بخاف ما ي�سيعه املغر�سون 
م��ن الفقهاء. واإن نحن نظرنا اإىل نتيج��ة حتكم الفقهاء يف حياة النا�س، 
فاإننا �سنجدها نفاقا، وامنحاء لل�سخ�سية، وحتايا على ال�رضع والقانون؛ 

بعك�س ما ينبغي اأن تكون عليه �سخ�سية امل�سلم من قوة وو�سوح.
اإن ما ُي�س��مى عندنا "االأمن الروحي"، لي�س اإال "اأمنا" جمردا، باملعنى 
ال��ذي تعرفه اأجهزتن��ا االأمنية، التي تعامل النا���س كقطعان احليوانات. 
واأما الدين، فاإنه قد ُحّنط منذ زمن بعيد. غري اأن هذا الو�س��ع، لي�س من 
نع االإدارات وحدها، بل ال�سعب �رضيك فيه، ب�سبب تنازله عن حقوقه  �سُ
ال�رضعية امل�رضوعة. ومن اأعان عا�س��يا على مع�س��يته، فهو �رضيكه يف 

الوزر، واإن كان ال�سحيةرَ هو نف�سه!... 
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الأحزاب ال�سيا�سية

ث��ة للدميقراطية املزعومة، لي�س��ت من  اإن االأح��زاب ال�سيا�س��ية، املوؤثِّ
حيث االأ�س��ل اإال مرياثا ا�س��تعماريا، ن�ستن�س��خ بها نظام حكم �س��بيه، 
وغري م�س��اه لنظام حكم امل�ستعمر )الأن التعايل اال�ستعماري ال يقبل اأن 
ي�ساهي اخلادم �س��يده(. والقبول بهذا الو�سع، هو قبول بالتبعية الدائمة 
لا�ستعمار. وهذا كله، كان على ح�ساب خ�سو�سيتنا االإ�سامية العربية، 

التي �سارت حماربة منذ اال�ستقال )ال�سكلي( يف عقر دارها.
ه، على  يكف��ي املغاربةرَ م��ا اآل اإليه حال االأح��زاب، يف تناطحها املوجَّ
ب�س��عة كرا�ٍس، يف برملان للمومياءات؛ وعلى ب�س��ع حقائب يف حكومة 
ك�س��يحة، ال مهمة لها، اإال اجلثوم على �سدر �سعب، تكاد تزهق اأنفا�سه، 
من طول مدة منط حكم، ال ميكن اأن ت�ستمر اإىل ما ال نهاية!.. هذا، مع اأن 
الو�س��ع من البداية معلوم اخلامتة، ب�س��بب اخلروج عن الن�سق االإ�سامي 

يف احلكم، اإىل الن�سق الغربي الذي مل نُطله.
اإن االأحزاب يف الوجود اثنان ال ثالث لهما، وهما: حزب الله، وحزب 
ال�سيطان. يقول الله تعاىل:  {رَِضَي اللَّهُ َعْنُهْم وَرَُضوا َعْنهُ أُوَلِئَك ِحزُْب 
اللَّ�ِه أََل ِإنَّ ِح�زَْب اللَِّه ُه�ُم اْلُمْفِلُحوَن} ]املجادلة: 22[، ويقول �س��بحانه:         
ْيَطاُن َفأَْنَس�اُهْم ِذْكرَ اللَِّه أُوَلِئَك ِحزُْب  {اْس�َتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ
ْيَطاِن ُهُم اْلَخاِسرُوَن} ]املجادلة: 19[. وهنا  ْيَطاِن أََل ِإنَّ ِحزَْب الشَّ الشَّ
نت�ساءل: من اأي حزب هي اأحزابنا؟.. اأم هي خمتلطة؟.. اأما لفظ االأحزاب 
ب�س��يغة اجلمع، فقد ورد يف موا�س��ع عديدة من الق��راآن، وهو يدل على 
امللل االأخرى من غري االإ�س��ام. وذلك كقوله تعاىل: {وََمْن َيْكفُرْ ِبِه 
ِمَن اْلَْحَزاِب َفالنَّارُ َمْوِعُدُه} ]هود: 17[. وكون امل�س��لمني حزبا ال اأحزابا، 
هو ما يوؤ�س���س له توحيده��م )العقيدة(، ويتجل��ى يف وحدتهم بالفعل. 
م��ن هذا، يتبنّي اأنه ال يجوز اإط��اق “االأحزاب” باملنطق ال�رضعي، على 
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جماعة امل�سلمني. فبقي اأن نعلم: ملرَ ابُتلينا بهذه االأحزاب؟.. 
1. الأن حزب ال�سيطان، ال يريد اأن يتفطن النا�س اإليه، اإن هو ظهر على 
حقيقت��ه، يف مقابل حزب الله، ممايزا له. لذلك ه��و يوحي اإىل حزبه اأن 
يتعددوا، لي�س��هل تخفيه ب�سبب تعدد االحتماالت يف اأن يكون اأحدها، 
اأو ب�سبب تفرقته يف االأحزاب كلها، ليند�س فيها. وكل هذا، خليق به!..

2. الأن ح��زب الله، الذي ال يتعدد، �س��يتمزق اإن قب��ل بع�ُس املنتمني 
اإليه، بالتعدد احلزبي. وهذا يجعله �س��عيفا اأمام حزب ال�سيطان املتوحد، 
واإن تعددت ِن�س��به ومظاهره. والغريب اأنك جتد حزب ال�س��يطان، يجعل 
“التعددي��ة” برهانا على بلوغ الكمال االجتماعي، ت�س��اهي )التعددية( 
يف قوتها املبادئ االإلهية يف هذا امل�س��مار، من دون اأن يتفطن اإىل ذلك 
النا�س. ونحن هنا نتكلم عن التعددية ال�سيا�سية، ال عن التعددية باملعنى 
املعريف، والناجتة عن االختاف. نقول هذا، الأن ال�س��ياطني يلب�سون على 

النا�س بني املعنيني!..
اأم��ا اإن قيل: اإن اإلغاء التعددية احلزبية، �س��يعود بن��ا اإىل حكم احلزب 
الوحي��د!.. وهذا ال يقول به، اإال جاهل بالتاري��خ، ومبا جنم عن مثل تلك 
االأنظم��ة!.. واجلواب ه��و: اإن يف هذا االإيراد مغالط��ة عظيمة!.. وهي اأن 
امل�سلمني واإن كانوا حزبا واحدا، فاإنهم ُيخالفون يف املدلول معنى احلزبية 
ال�سيا�س��ية؛ الأن احلزب عندهم دين ال اأيديولوجيا؛ وبهذا، يكون حزب 
الله �س��اما لكل م�سلم تلقائيا. وهذا االنب�ساط، ال يبلغه حزب �سيا�سي 
قط، مهما ات�س��ع وك��رث اأتباعه. وعلى هذا، فحتى مع احلزب ال�سيا�س��ي 
الوحيد، �س��يبقى مواطنون خارجني ع��ن دائرة احلزب؛ بخاف االأمر مع 

االإ�سام.
فاإن قيل اإن نظام احلكم االإ�سامي �سيكون وقتها �سموليا!.. نقول: نعم، 
هو �س��مويل؛ لكن ال باملعنى الذي يق�سده االآخرون، من �سمولية احلزب 
ال�سيا�س��ي )االأيديولوجي(!.. الأن ال�سمول يف االإ�سام �سمول رحمة، ال 
�س��مول قهر وا�س��تبداد. فاإن قيل: ومع ذلك، فقد عرف امل�س��لمون حكم 
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القهر واال�س��تبداد يف مراحل تاريخية غري قليلة!.. نقول: هذا �سحيح!.. 
لكنه ُيح�س��ب على االنحراف عن االإ�س��ام، ال على االأ�س��ل. نعني من 
هذا، اأن امل�سلمني ال يكونون دائما يف م�ستوى اإ�سامهم؛ بل قد ي�سيبهم 
مث��ل ما اأ�س��ابنا يف ع�رضنا، من اقتبا�س��ات من خارج الن�س��ق؛ اأو من 
انحراف��ات تعود اإىل اتباع االأهواء. واإلزامنا مبا ال يلزمنا، من معان تدور 
حوله��ا احلزبية، ال ميكن اأن يكون من �س��ميم املنهجية العلمية؛ واإمنا هو 
�س��ان �سد الغافلني من املوؤمنني؛ ي�ساعد عليه من  احتيال وا�ستغفال، مُياررَ

له غر�س من ُنخبهم وقياداتهم.
ف��اإن قي��ل: وكيف يتحق��ق متثيل ال�س��عب ل��دى احلكام؟ جني��ب: اإن 
االأحزاب ال�سيا�س��ية، مل متثل يوما ال�سعب، واإمنا هي متثل م�ساحلها. ولقد 
لون معها من  اأ�س��بح النا�س يفا�سلون بني االأحزاب، بح�س��ب ما يح�سّ
امتيازات؛ وكاأن املنا�س��ب واالأموال، اأ�س��بحت مغامن يتقا�سمها �رضذمة 
من ال�سيا�س��يني، من دون ح�س��يب وال رقيب اإال الله. اأما التمثيل احلق 
لل�سعب، فينبغي اأن يكون عن طريق تعميم ال�سورى. وال�سورى مرفو�سة 
من طرف ل�س��و�س املال العام، الأن فر�س ال�رضقة معها �س��ئيلة، ب�سبب 

ال�سفافية وكرثة املراقبني )الرقابة ال�سعبية(.
ول��و نظرنا اإىل متثيلية االأح��زاب يف بادنا، لوجدناها �س��غرية العدد 
باملقارن��ة اإىل غري املتحزبني، الذين ُتدار �س��وؤون باده��م حتت نظرهم، 
وكاأنه��م اأجانب عنه��ا. والتجربة احلزبية منذ اال�س��تقال، ل��و اأردنا اأن 
نقيمها، لوجدنا خذالنها لل�سعب عند املنعطفات التاريخية �سمة م�سرتكة 
لديها. واإن حالة قطاع التعليم وال�س��حة، التي تكاد تنذر بالتوقف التام، 
ال ميك��ن اأن نرئ االأحزاب املتعاقبة على تدبريها من اإفا�س��ها. بل اإن 
االأمر اإن ا�س��تمر على املنوال نف�سه، فا ن�س��تبعد اأن تتخلى الدولة عن 
كل التزاماتها لفائدة القط��اع اخلا�س، الذي تديره مافيات املال، والتي 

لي�ست بعيدة عن االأحزاب دائما.
اأما االأحزاب االإ�س��امية، فاإن ا�س��مها م��ن “االإرداف اخُللفي”، مبا اأن 
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االإ�س��ام ال يقبل بتعدد االأحزاب كما �س��بق اأن ذكرن��ا. وغري خاف اأن 
احلزب االإ�سامي الذي و�سل اإىل احلكم، مل يكن بعيدا من حيث الن�ساأة، 
ع��ن يد املخ��زن وعينه، الذي )املخ��زن( يبحث كل م��رة عمن يقطع به 
املرحل��ة؛ وكاأننا دولة وقتية، عليها تدبري �س��وؤونها يف م�س��ابقة للزمن، 

كمري�س بداء ع�سال، قد اأخره االأطباء بقرب وفاته.
اإن االأحزاب ذات املرجعية غري االإ�سامية، لها بع�س عذر -وال عذر!- 
عندما تنتهج الكذب والتزوير، يف �س��بيل الو�س��ول اإىل ماآرب عاجلة؛ 
واإن خالفت بذلك املنطق العام للثقافة ال�سائدة؛ اأما االأحزاب االإ�سامية، 
فقد �س��ارت اأعجوبة الزمان، عندما تنته��ك كل احلرمات، وال يرف لها 
جفن. بل اإن حدث، و�س��قط اأحد اأتباعها، فاإنه��ا ال تتحرج من الدفاع 
عن��ه، من دون اعتبار ملعيار احلق والباطل، الذي هو اأ�س��ا�س التدّين. اإن 
مل تكن االأحزاب االإ�س��امية -على ما نرى- خملوطة بدماء دجالية، فا 

وجود للدجاليني اإذًا من االأ�سل!..
اإن نظ��ام احلكم حري�س على االإبقاء على االأحزاب �س��من امل�س��هد 
ال�سيا�سي، ي�ساعده على ذلك احلمقى الذين ينتظرون الفتح الدميقراطي 
ال��ذي لن ياأتي يوم��ا؛ واإمنا هو كال���رضاب الذي تط��ارده اأعني االأجيال 
امل�س��تغفلة، م��ن غ��ري اأم��ل يف اإدراكه، بح�س��ب خا�س��ات التجارب 
املتكررة. االأحزاب ال�سيا�س��ية بالنظر اإىل نظ��ام احلكم، هي كالقفازات 
التي يلب�س��ها، تافيا الت�ساخ يديه، من �سوء فعاله. فهو حري�س عليها، 
من هذا الوجه؛ واإال فا اعتبار له لل�س��عب وال ملمثليه، على فر�س اأنهم 

ممثلون له.
اإن ما �س��اهمت فيه االأحزاب من دمار لبلداننا -على االأرجح من غري 
علم قواعدها- كان ا�ستمرارا ملا بداأه امل�ستعمر من غري �سك. واإن ارتباطها 
باالأحزاب التي اأ�سلها هناك لدى امل�ستعمر، ارتباط الوليد مبن ولدته، ال 
يدل اإال على ما ذكرنا. وال�س��عب كاأنه منّوم ال يهتم ل�سيء؛ وكاأنه يعي�س 
يف عامل املائكة، حيث ال �رض وال جرمية. لقد ن�س��اأت االأحزاب �س��من 
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احلركة الوطنية، على �س��ورة عدوها، رغم اختاف الغايات. وهذا الأنهم 
ما عرفوا دولة “منوذجا” اإال دولة امل�س��تعمر، جعلوها قدوة يف كل �سيء. 
ون�سوا اأن ن�سقها احل�ساري خمتلف عن ن�سقنا. كل هذا وقع، رغم وجود 
رجال اأفذاذ ت�رضبوا الدين والعروبة، ال ن�س��ك يف مكانتهم. ولكن االأمر 
هم ِم��ن بعدهم- مل يعيدوا  يدع��و اإىل احل��رية، ما داموا -ه��م اأو من خلرَفرَ

النظر يف اختياراتهم اإىل االآن...
بقي اأن نعلم اأن العمل احلزبي، بح�س��ب ما تعرفه االأحزاب ال�سيا�سية، 
هو خمالف ملبادئ االإ�س��ام على طول اخلط. ذلك الأن االأحزاب ت�ستغل 
�سعف النفو�س الطبيعي، لت�سل اإىل ما تريده من اأوطار دنيوية. وكم من 
ماآ�س، حت�س��ل بعد ا�س��تعمال النا�س فيما ال ُير�سي الله!.. وال من ياأبه!.. 
لقد و�س��ل االأمر يف ال�رضاع احلزبي مرات عديدة، اإىل اأن يقتل امل�سلم 

اأخاه؛ وكاأن احلزب �سار دينا اأقوى من الدين!..
��ح، وه��و طلب �رضيح  اإن العم��ل احلزبي قائم يف اأ�س��له على الرت�سُّ
للتولية. مع اأن النبي �س��لى الله عليه واآله و�سلم، نهى عن طلب الوالية. 
فاأين فقهاء الزمان، ليدّلوا ال�سا�سة على اأحكام ال�رضيعة يف ال�سيا�سة؟.. 
اأم هم قد قب�س��وا ثمن �سكوتهم؟ واأحيانا موافقتهم؟.. عن عبد الرحمن 
ا  بن �سُمرة ر�سي الله عنه قال: قال النبي �سلى الله عليه واآله و�سلم: »يرَ
�ْساأرَلرٍَة  ْن مرَ ا عرَ نَّكرَ اإِْن اأُوِتيترَهرَ اإِ ، فرَ ةرَ اررَ مرَ ، الرَ ترَ�ْس��اأرَِل ااْلإِ ةرَ ��ُمررَ ِن ْبنرَ �سرَ ْحمرَ ْبدرَ الرَّ عرَ
ا.«16. وعن اأبي  ْيهرَ لرَ �ْس��اأرَلرٍَة اأُِعْن��ترَ عرَ رْيِ مرَ ا ِمْن غرَ اإِْن اأُوِتيترَهرَ ا؛ ورَ لرَْيهرَ ُوِكْل��ترَ اإِ
، اأرَنرَا  ّلمرَ �سرَ ْيِه ورَ لرَ ه عرَ لرَّى اللَّ ِبيِّ �سرَ لرَى النَّ ْلُت عرَ خرَ مو�سى ر�سي الله عنه قال: درَ
ُر  الرَ ااْلآخرَ قرَ ه! ورَ �ُسولرَ اللَّ ا ررَ ْرنرَا يرَ : اأرَمِّ نْيِ ُجلرَ ُد الرَّ الرَ اأرَحرَ قرَ ْوِمي؛ فرَ ِن ِمْن قرَ ُجارَ ررَ ورَ
ْيِه.«17. فاأين  لرَ �سرَ عرَ ررَ ��ْن حرَ الرَ مرَ ��اأرَلرَُه، ورَ ْن �سرَ ا مرَ ذرَ يلِّ هرَ : »اإِنَّا الرَ ُنورَ الرَ قرَ ُه. فرَ ِمْثلرَ
العمل بهذا االأ�سل، اإن كنا حقا م�سلمني؟!.. اأنخالف التوجيهات النبوية، 

16 متفق عليه، من حديث عبد الرحمن بن �ضمرة ر�ضي اهلل عنه.

17 متفق عليه، من حديث اأبي مو�ضى ر�ضي اهلل عنه.
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ونرجو الفاح؟!.. اأي منطق هذا؟!..
يظهر مما �سبق، اأن املنا�سب )الواليات( ال ُتنال يف االإ�سام عن طريق 
الرت�س��ح الذي هو من قبيل تزكية النف�س، التي نهى الله عنها يف قوله 
تعاىل: {َفَل ُتزَكُّوا أَْنفَُس�كُْم ُهَو أَْعَلُم ِبَم�ِن اتََّقى} ]النجم: 32[؛ 
واإمنا ُت�س��ند من ِقبل ال�سلطان عن طريق ال�س��ورى، التي ُير�سح النا�س 
فيه��ا من يرونه اأه��ا حلمل االأمان��ة واأداء حقها. واإنه لطريق وا�س��ح، 
م�س��مون النتائج باإذن الله، موافق للقراآن وال�س��نة، ل��و اأن قومنا كانوا 

يفقهون!..
اأم��ا املنك��رات التي ُترتكب اأثن��اء احلمات االنتخابي��ة -والتي تعود 
بالنا���س اإىل اجلاهلية اجلهاء؛ بل اإىل البهيمي��ة الرعناء؛ حيث ُيتفاخر 
باالأن�س��اب )ال�سيا�س��ية(، وُيبال��غ يف حتقري اخل�س��وم من غ��ري مراعاة 
حرم��ة؛ م��ع اأن الله ق��د نهى عن كل ذل��ك، وعن اأقل من��ه- فا يخفى 
اأثره��ا على املجتمع، وهي الت��ي تعمل على التفريق ب��ني اأفراد االأ�رضة 
الواح��دة اأحيانا. يقول الله تعاىل: {َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َل َيْس�َخرْ َقْوٌم 
ِمْن َقْوٍم َعَس�ى أَْن َيكُوُنوا َخْيًرا ِمْنُهْم وََل ِنَساءٌ ِمْن ِنَساٍء َعَسى أَْن 
َيكُنَّ َخْيًرا ِمْنُهنَّ وََل َتْلِمزُوا أَْنفَُسكُْم وََل َتَناَبزُوا ِباْلَْلَقاِب ِبْئَس 
اِلُموَن}  يَماِن وََمْن َلْم َيُتْب َفأُوَلِئَك ُهُم الظَّ اِلْس�ُم اْلفُُس�وُق َبْعَد اْلِ
]احلجرات: 11[. ويقول النبي �س��لى الله عليه واآله و�سلم: »�ِسبرَاُب امْلُ�ْسِلِم 
اُلُه ُكْفٌر«18؛ ويقول �س��لى الله عليه واآله و�س��لم اأي�سا: »الرَ  ِقترَ ُف�ُس��وٌق، ورَ
لرَى  ُكْم عرَ ِبْع برَْع�سُ الرَ يرَ ابرَُروا، ورَ الرَ ترَدرَ وا، ورَ �سُ برَاغرَ الرَ ترَ �ُسوا، ورَ نرَاجرَ الرَ ترَ ُدوا، ورَ ا�سرَ رَ حترَ
الرَ  ْظِلُمُه، ورَ اًنا. امْلُ�ْس��ِلُم اأرَُخو امْلُ�ْس��ِلِم، الرَ يرَ ه اإِْخورَ ادرَ اللَّ ُكوُنوا ِعبرَ برَْيِع برَْع�ٍس، ورَ
اٍت(،  رَّ ثرَ مرَ ��ْدِرِه ثرَارَ ُي�ِس��رُي اإِىلرَ �سرَ ا، )ورَ اُهنرَ ى هرَ ْقورَ ْحِقُرُه. التَّ الرَ يرَ ْخُذُل��ُه، ورَ يرَ
لرَى امْلُ�ْسِلِم  . ُكلُّ امْلُ�ْسِلِم عرَ اُه امْلُ�ْس��ِلمرَ خرَ ْحِقررَ اأرَ ِّ اأرَْن يرَ �ْس��ِب اْمِرٍئ ِمنرَ ال�رضَّ ِبحرَ

18 متفق عليه، من حديث عبد اهلل بن م�ضعود ر�ضي اهلل عنه.
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ُه.«19. واأي هذه املوبقات، ال يرتكبها املتحزبون،  ِعْر�سُ اُلُه، ورَ مرَ ُمُه، ورَ اٌم؛ درَ ررَ حرَ
اأيام االنتخابات؟!..

واالآن، اأي��ن نح��ن من دينن��ا يف تدبري �س��وؤوننا ال�سيا�س��ية؟.. ما هذا 
االنهزام اأمام االإغواءات ال�س��يطانية؟!.. واإن نح��ن اأقررنا مبر�س نفو�س 

املتحزبني، فلماذا يتبعهم معظم ال�سعب يف خمالفاتهم؟.. 
ال ميكن اأن نتطلع اإىل يوم ت�رضق فيه �س��م�س العزة علينا، ونحن بهذا 
االإدبار عن احلق، موالني للباطل واأهله. اإِن ا�س��تمررنا على ما نحن عليه 
من معاك�س��ة اأ�س��ول دينن��ا، فا يحق لنا بع��ُد اأن ن�س��كو حالنا وال اأن 
نن��دب حظنا؛ الأننا نحن من نختار اله��وان والذلة واحلقار، يف كل مرة. 
وللمغارب��ة مثل دارج معروف، نورده معّرب��ا باملعنى، يقول: "ال يحق ملن 

�رضبته يده اأن يبكي"!...

19  متفق عليه، من حديث اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه، واللفظ مل�ضلم.
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الأ�سا�س املهدوم

اإن اأ�س��ا�س املجتمعات، التعليم. ونحن تعليمنا بداأ م�سطربا، مع بداية 
اال�س��تقال، وانته��ى هدرا للطاق��ات واملال؛ ُيخ��ّرج اأ�س��باه االآدميني، 
الذين لن ي�س��لحوا اإال لنظام دجايل، يرمي اإىل ا�ستعبادهم ا�ستعبادا ال 
�س��بهة فيه. واأما ما كان ينبغي اأن يكون علي��ه التعليم من تاأكيد للهوية 
املغربية، فاإنه بدل اأن يتزايد مع مرور الزمن، �س��ار ي�سري يف اجتاه م�سخ 
ال�سخ�سية للمغربي، ب�سبب ال�سيا�سات الدجالية، التي مل ترفع يدها عنه 

منذ البداية.
بداي��ًة، ينبغ��ي اأن نفرق ب��ني التعليم العمومي، واخل�سو�س��ي )ال كما 
هم��ا االآن(. فالعموم��ي، هو ما يج��ب اأن يعك�س الهوية امل�س��رتكة؛ اأما 
اخل�سو�س��ي، فيبقى ماذا، ملن مل يكن ي�س��ارك النا�س كل منطلقاتهم. 
وه��ذا، ال ُي�س��مح به اإال فيما يتعل��ق بالدين؛ الأن الوطن م�س��رتك. فقد 
يكون املتعلم من اأ�رضة غري م�سلمة، اأو الدينية؛ وهوؤالء، ال بد من احرتام 
اختياراتهم، التي تخالف اختيارات عموم ال�سعب، بدل اأن ُيكرهوا على 

ما ال ُيريدون.
والتعليم العمومي -كما ذكرنا- ال بد اأن يعك�س الهوية ب�سقيها الديني 
والوطني. ومن اأجل هذا، فا بد اأن تدخل اإقامة ال�س��عائر فيه، من بداية 
امل�ستوى االبتدائي. وهذا يقت�سي اأن يكون لكل موؤ�س�سة تعليمية، م�سجد 
تقام فيه ال�س��لوات يف اأوقاتها؛ حتى ال يبقى الدين مفارقا للواقع، كما 
هي احلال االآن. ولُيقت�رض يف تعليم اأ�س��ول الدين )باملعنى اللغوي(، على 
الثاب��ت من القراآن وال�س��نة، الذي يلتقي عليه م�س��لمو العامل اأجمعون، 
من غ��ري دخول فيما هو من قواع��د املذهبنْي: الفقه��ي والعقدي. وهذا 
هو اأن�س��ب اأ�سلوب يتما�س��ى والعوملة )العوملة الدينية( التي نعي�س االآن. 
هذا ما ينبغي اأن يكون؛ اأما ما هو كائن، فُيق�س��د منه جعل املتعلم يكره 
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الدي��ن، على املدى البعيد، ويراه �س��بب كل ال�رضور يف الباد؛ ب�س��بب 
التوظيف املاكر، الذي يقوم عليه من غري �س��ك، كبار ال�سياطني. واأقل ما 
يخرج به املغربي، من ف�س��وق، انف�سال الدين عن الواقع، انف�ساال �سبه 

تام، ي�ستمر يف وجدانه طول عمره، ما مل يتداركه ربه بتزكية من عنده.
اأما ال�س��ق الوطني )القومي(، فيتعل��ق باللغة العربية، التي ال ينبغي اأن 
تناف�س��ها يف امل�س��توى االبتدائي اأي لغة. والت�س��وي�س عليها اليوم من 
ِقبل العامية املقرتحة بديا عند قوم، اأو من ِقبل االأمازيغية التي هي لغة 
حملية يتعلمها االأطفال يف بيوتهم، هو من اآثار ال�سيا�سة الدجالية، التي 
تق�سد اإىل ف�س��ل النا�س عن جذورهم )احل�سارية ال القومية فح�سب(، 
وتفرقته��م اإىل هويات جزئية متناحرة، ي�س��هل التحكم فيها. والعربية 
بالنظر اإلينا نحن امل�س��لمني، لي�ست لغة ك�سائر اللغات فح�سب؛ واإمنا هي 
وعاء للوحي، ال ن�ستغني عنه، عند طلب الفهم عن الله. وهذا اأمر خطري، 

ال يغفله اإال من ال عقل له!..
ث��م يدخل يف ال�س��قني: الديني والوطن��ي، تعليم توق��ري ملك الباد، 
بو�سفه �س��لطة ربانية، جت�سد الرتابط بني ال�س��ماوي )تطبيق ال�رضيعة(، 
واالأر�س��ي الرتاب��ي. وقد راأينا اإخ��اال كبريا بهذا االأ�س��ل، عندما ظن 
القائم��ون عل��ى التعلي��م، اأن توق��ري امللك، ه��و اأمر عائد اإىل ال�س��لطة 
الدنيوية، التي هي حمل التناف�س بني املتناف�س��ني، قيا�سا على ما هو عند 
االأن�س��اق احل�سارية االأخرى. وقد اأدى هذا، اإىل انف�سام يف ال�سخ�سية 
املغربي��ة، جعل جل النا�س فيما بع��د، يتحرجون من اإظهار تعظيم امللك 
يف منتدياتهم اخلا�س��ة. ومبا اأنهم ال يج��روؤون على اإبداء ذلك يف العلن، 
خوفا من املتابعات االأمنية )يف الو�س��عية ال�س��ليمة، وعندما ال يت�س��رت 
رج��ال االأمن على املخالفني، لغر�س ما(، فقد �س��ار ه��ذا االزدواج يف 
النظر اإىل �س��خ�س امللك، مدعاة اإىل النفاق عند املغاربة. وتعوي�س هذا 
االأ�س��ا�س، مبعاملة �سطحية ر�سمية اإلزامية، كما هي احلال االآن، يزيد من 
ات�ساع ال�سقة فح�سب. ولو اأن االأمر كان حم�سوما، عند التاأ�سي�س لتعليم 
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مغربي حق، ملا و�سلنا اإىل هذا الو�سع، الذي اأ�سعف الدولة كثريا )ملكا 
و�سعبا(. لكننا ن�ست�س��ف من وراء هذا الو�سع، ق�سدا من "املخزن"، اإىل 
ع��زل امللك عن ال�س��عب؛ حتى يبقى متحكما يف الب��اد، كما يحلو له. 
وال�س��عب )املتعلم��ون(، ينطلي عليه كل ذلك، ب�س��بب �س��عف االإدراك، 
وب�س��بب التوجيه غري املبا�رض من الدرج��ة االأوىل20 اأو الثانية، الذي ال 

يتنبه له اإال اأفراد قليلون.
ويدخ��ل يف ال�س��ق الوطني، امل�س��احة اجلغرافية الت��ي يعي�س عليها 
ال�س��عب. وهذا الذي بق��ي لدينا االآن منها، بعد عبث امل�س��تعمر بها، اإن 
اكتفين��ا ب��ه قانونيا، فلن نكتفي به ح�س��اريا؛ الأن املغرب ذو نفوذ كبري 
يف اإفريقيا، كان ي�س��ل اإىل ال�سينغال واإىل ال�سودان. وهذا ال ينبغي اأن 
ُيغفل من التخطيط للعاقات اخلارجية يف املرحلة الراهنة؛ وهو ما نرى 

اأن الدولة قد بداأت تتنبه له، بعد طول اإهمال.
       ومن اأهم ما يجب اأن ُيراعى يف التعليم، احلد من �سلطة املعلمني على 
املتعلمني، التي جتعل الن�سء األعوبة يف اأيدي من ال خاق له اأحيانا؛ الأن 
معاي��ري تعيني املعلمني، مل تكن تراعي اإال املعلومات؛ بعيدا عن االأخاق 
والدين. وهذا االأ�سل يف معاملة املتعلمني، الذي ندعو اإليه، هو املوؤ�س�س 
حلرية ال��راأي، التي ينبغي اأن يكون عليها "املواطن" ال�س��ليم فيما بعد. 
وقد �س��اء الل��ه، اأن منار�س مهنة التعليم، لنطلع ع��ن كثب، على اجلرائم 
املرتكبة يف حق االأجيال. راأينا كيف ياأتي الطفل اإىل املدر�س��ة العمومية 
على الفطرة -اإال �سوائب ت�سحبه من تربية الوالدين- ثم ُي�ستحمر �سيئا 

20 التوجيه املبا�رش: هو التوجيه اإىل ال�ضيء بطريقة مبا�رشة.

التوجي���ه غ���ري املبا�رش من الدرجة 1: هو اأن ي�ض���عرك املوجه اأنه �ض���يوجهك، ثم يوجهك اإىل عك�س 
الأمر، لتتوجه اأنت اإىل ال�ضيء بطريقة غري مبا�رشة.

التوجي���ه غ���ري املبا�رش من الدرجة 2: هو اأن ي�ض���عرك املوجه باأنه �ض���يوجهك، ثم يوجهك اإىل الأمر 
املراد يف الظاهر، لتتوجه اأنت اإليه، بعد اأن تظن اأنه اأريد منك اأن تتوجه اإىل عك�ض���ه. وهذا ال�ض���نف 

ي�ضبه يف ال�ضورة التوجيه املبا�رش، لكنه مركب.
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ف�س��يئا، كلما تدرج يف هذا النمط من التعليم، اإىل اأن ي�سري على ما هم 
عليه البالغون من �س��عف �سخ�س��ية ونفاق ومراوغة وجنب، ال ميكن اأن 
تكون �سفات لل�سعوب احلية قط. كل هذا يتم بالتوجيه غري املبا�رض، يف 

خط مواٍز للعملية التعليمية الظاهرة.
       اأما امل�ستوى االإعدادي، فيح�سن اإ�سافة تعلم اللغة االإجنليزية فيه، 
مِلا لها من انت�س��ار عاملي؛ وحذف الفرن�س��ية، الت��ي ال وظيفة لها عندنا، 
اإال الربط بامل�س��تعمر. وعلى امل�رضفني على العملية التعليمية، اأن يتخلوا 
بدءا من هذا امل�ستوى، عن ال�سلطوية متاما، لين�ساأ املتعلمون على احرتام 
املرجعني ال�رضعي والعقلي وحدهما. وقد ا�س��تثنينا امل�ستوى االبتدائي 
فيم��ا قبل، ِل�ما للتاأدي��ب من مكانة فيه. ويف امل�س��توى الثانوي، يجدر 
بالتلميذ اأن يكون م�ستقل ال�سخ�سية، يعر عن اآرائه كما يريد، من غري 

تنغي�س. 
ول��و عدن��ا اإىل اأ�س��باب انت�س��ار ال�س��لطوية يف تعليمن��ا، لوجدناها 
تتلخ�س اإجماال، يف �سعف االأ�ساتذة )اإال من رحم الله(، �سعفا يجعلهم 
ال يتمكنون من م�س��ايرة الف�سول املعريف لدى املتلقني؛ فيتمل�سون منه 
بالقمع وال�سلطوية. وال يعلمون اأنهم بهذا، يقتلون روح التمّيز واالإبداع 
ل��دى كل من مي��ر حتت اأيديهم. لكن ال�سيا�س��ة التعليمي��ة من وراء من 
ذكرنا، تريد اأن يعتاد ال�سعب اخلنوع؛ وتريد اأن يتدرب على ما �سي�سبح 
فيم��ا بعد معاملة للمخزن؛ تلك املعامل��ة التي ال ترجع اإىل عقل وال اإىل 
دين؛ واإمنا هي العبودية غري املعلنة فح�س��ب. وهكذا يكون التعليم هادما 
عندنا، ال بانيا؛ رغم النتائج التي توهم من حيث االإح�ساءات، اأننا على 

خري، اأو على بع�س خري.  
اأم��ا االإ���رضاف عل��ى التعليم، ف��اإن الوزارة الو�س��ية، توّليه بح�س��ب 
معاي��ري معكو�س��ة؛ وكاأنها تتوقى اأن يبقى بيننا اآدمي واحد على اأ�س��ل 
اآدميته. فعلى م�س��توى اإدارة املوؤ�س�س��ات، ال يخت��ارون )يف الغالب( اإال 
من يرونه �س��امعا مطيع��ا، ُينفذ من غري تردد كل ما يوؤم��ر به، واإن كان 
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ذل��ك خمالفا لكل منط��ق. ولقد عاي�س��نا منهم، من كان ال ي�س��لح اأن 
يك��ون حار�س زريبة بهائ��م، بله اأن ي�رضف على تربي��ة االأجيال!.. واأما 
املراقبون الرتبويون، فلم يكن ينق�سهم اإال اللبا�س املوحد، يف معاملتهم 
البولي�س��ية للمعلمني؛ ُيغطون بها ق�س��ورهم يف تخ�س�ساتهم، الذي ال 
ينجو منه اإال قليلون. وعلى كل حال، فاإن ال�سلطوية تقتل جمال التعليم، 
الذي ال ي�سبه املجاالت االأخرى، حني ُيعتر فيها االإنتاج املادي الكّمي 

)اأو �سبه املادي( وحده.
ومن اجلانب املادي، فاإن ال�رضقات تبداأ من اأ�س��فل ال�س��لم، على قدر 
كل رتبة، اإىل اأن ت�س��ل اإىل املديري��ن الرتبويني االإقليميني، واملدراء يف 
ال��وزارة، الذين ال يعلم كيف يت�رضفون يف املال العام الذي بني اأيديهم، 
اإال الل��ه. وكم من واحد م��ن كبار موظفي املديري��ات، اأوقف عن عمله 
ب�س��بب االختا�س، اأو غري ذلك من جرائم املال، عندما ي�سعب الت�سرت 
علي��ه. ورغم كرثة عدد املخالفني، ف��اإن وزارة الرتبية، يبدو اأنها مل تهتد 
بعد اإىل اأ�س��ل الداء فيها!.. حتى لقد و�س��ل االأمر اإىل اأن �سار الف�ساد 
منطقا ن�سري عليه، وال يجروؤ اأحد على انتقاده باأكرث مما حتتمله ح�سا�سية 
املوظفني ال�سامني. بل اإن معاقبة من يدل على ف�ساٍد، عادت منطقا �سافرا، 
يريد به املف�س��دون، اإخرا�س بع�س من مل تكتمل عملية "م�س��خهم" يف 
م�س��ارهم التعّلمي، وبعد ذلك يف م�س��ارهم املهني. كل هذا يدل على اأن 
املراد اإف�س��اد الذمم، ليف�س��د معها كل �س��يء بعُد؛ وليعم الف�س��اد بعد اأن 
يع�س���س يف قطاع التعليم، كل القطاعات االأخ��رى، من باب االأولوية. 
وهذا يعني اأن الف�س��اد ُيعّلم، كما ُتعلم العلوم؛ لكن بطريقة غري مبا�رضة، 

وغري معلنة فح�سب. 
اإن مهمة االأ�س��تاذ -اإن كان على بع�س �س��اح- يف مغربنا، هي مهمة 
م�س��تحيلة؛ وكاأنها م�ساركة يف م�س��ابقة لنيل جائزة ما، بعد قطع طريق 
مليء بعوائق كثرية وخمتلفة؛ على غرار ما ن�س��اهده يف بع�س االألعاب 
التلفزيونية ال�س��هرية. لكن الفائز عندنا، اإن ُقّدر له ذلك، �ستنهال عليه 
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العقوب��ات من كل جانب، بدل ذلك!.. الأنه بف��وزه يريد اأن ُيثبت عك�س 
القاعدة املراد تر�سيخها!.. وهذه جرمية ال يغتفرها القائمون على تخطيط 

ال�سيا�سات التعليمية، وعلى تنفيذها.
اأما امل�س��توى اجلامعي م��ن التعليم، فهو منوذج للتفكك الذي ت�س��بح 
عليه �سخ�س��ية املتعلم، الذي مل يبق اأمام ا�س��تكمال م�سخه خلقا اآخر، 
ع منه. واجلامعات  اإال اأ�س��واط قليلة، ي�س��تكني بعدها اإىل راحة من ُت��ُودِّ
اإن كان��ت تخّرج يف الدول املحرتمة باحثني ومفكرين، فاإنها عندنا على 
اختاف التخ�س�س��ات )من دون تعميم(، تخّرج مقاولني، ي�ستغلون ببيع 
و�رضاء كل �س��يء؛ بدءا من درو�س��هم املطبوعة، اإىل االإ�سمنت واحلديد 

والعقارات.
عندما ت�س��تمع اإىل اأ�س��اتذتنا اجلامعي��ني، فاإنك يف اأف�س��ل احلاالت، 
�ست�س��مع كاما مكرورا، يكون االأ�س��تاذ قد تعلمه يف م�س��اره التعّلمي، 
جن��ح ب��ه يف اقتنا�س بع�س ال�س��هادات فاقدة املدلول، وه��و يتوهم اأنه 
ق��د ينفع به غ��ريه االآن؛ يف اإغفال تام حلركة الزم��ان، وتاقح الثقافات 
واحل�سارات، زمنرَ العوملة واالإنرتنت. وعندما ننظر اإىل مكانة ال�سهادات 
يف النفو�س، واإىل ركون جل احلا�س��لني عليها بعدها اإىل اخلمول -وكاأن 
التعّل��م قد انقط��ع، والعلم قد نفد- فاإننا �س��نعلم مدى اإخف��اق العملية 

التعليمية برمتها. 
وحتى متفل�س��فة اأ�ساتذتنا، ال يعي�س��ون اإال على بقايا موائد املفكرين 
الغربيني، الذين يدورون حولهم )ويدور بلدهم معهم( طوال اأعمارهم، من 
دون اأن ُينتجوا فكرا خا�س��ا، يرز خ�سو�س��يات هويتنا الباهتة؛ وكاأننا 
�سخ�س��يات ال مامح لها، تبحث لها يف الع��امل عن وجوه، من دون اأن 
نهتدي اإىل ذلك!.. واإن التفكك الذي يتجلى يف توزع التخ�س�سات على 
الكليات، لي�س بعيدا عن �س��عف امل�س��توى العلمي العام. فنحن -مثا- 
نرى عدم ف�سل �سعبة الفل�سفة عن اأ�سول الدين )باملعنى اال�سطاحي(، 
الأنهما من �س��نف واحد م��ن العلوم؛ والأن جتاورهما، �س��يفتح يف ذهن 
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الطال��ب حوارا ح�س��اريا بني االإ�س��ام وغ��ريه من احل�س��ارات. وهذا 
���س �رضوري يف زمن العوملة، ال بد اأن ي�س��طلع به بع�ٌس منا. اأما  تخ�سُّ
ت��رك الفل�س��فة منفلتة، فاإنه لن ُينت��ج لنا، اإال غرباء عن��ا، واإن كانوا يف 
االأ�س��ل منا، ي�س��ريون عبئا على الباد، بدل اأن يكونوا لها عونا. وهذا 

لن يزيد الهوية اإال متّزقا، كما هي احلال!..
اإن تن��اول جم��ال التعليم، بعيدا ع��ن املبادئ العامة الت��ي تقوم عليها 
الدول��ة -والتي ال بد اأن تعك�س هويتنا بكل خ�سو�س��ياتها- لن يكون 
عامل قوة لدينا، كما هو املظنون، بل �س��يكون عامل ت�س��وي�س و�سعف. 
واإّن جعل التعليم حلبة مغالبة �سيا�سية بني احلكام واملحكومني من جهة، 
اأو ب��ني االأفرقاء ال�سيا�س��يني واالأيديولوجيني من جه��ة اأخرى، ال يزيد 
الباد اإال بعدا، عما ينبغي اأن تكون عليه. نعني من هذا، اأن التعليم ينبغي 
اأن يكون خارج دائرة ال�رضاع، مهمته بناء �سخ�سية الفرد واجلماعة بناء 
نف�سيا وعلميا �سليما. حتى اإذا مت ذلك، �سار النا�س بعد اإكمال تعليمهم، 
قادرين على التمييز بني ما هو اأ�س��يل من االأم��ور، وما هو دخيل؛ وبني 
ما هو �س��ار وما هو نافع؛ واإذ ذاك ميكن اأن نتكلم جميعا فيما هو مندرج 

�سمن احلوارات والنقا�سات العامة، على نور وبّينة.
اإن تعليمنا، كما هو االآن، ال ي�سب يف م�سلحتنا، واإن بدا -على امل�ستوى 
ال�سخ�س��ي الدنيوي- اأنه نافع. ولهذا ال�سبب، جند كثريا من االأميني من 
بيننا، اأف�سل من متعلمينا، على م�ستوى ال�سخ�سية )امل�ستوى النف�سي(. 
فال�س��جاعة واملروءة والكرم، وغري ذلك من �سفات االآدمية، يتفوق فيها 
االأمي��ون غالبا، على من عداهم؛ من دون اأن يتفطن اإىل ذلك النا�س. بل 
اإن االأم��ر يتعدى ذلك اإىل �س��فاء االإدراك، الذي هو من �س��ميم الدين. 
فعل��ى الرغم م��ن اأن املتعلمني، يكونون على ُدرب��ة بالفكر وطرقه -ولو 
جزئيا- اإال اأنهم ال يتمكنون من تبنّي ال�سواب دائما، ب�سبب التيه الذي 
ين�ساأ عن الرتكيب. اأما االأميون فهم كاالأطفال، ُيدركون االأمور بب�ساطة 
اأك��ر بكثري. الفرق، هو اأنهم ال يتمكنون من التعبري عما ُيدركون دائما. 
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ونح��ن اإذ نقول هذا، فاإننا ال ندعو اإىل االأمية، كما �س��يتوهم املتوهمون؛ 
ولكننا نبغي الوقوف على مواطن اخللل يف تعليمنا فح�سب.

اإن الف�س��اد الذي نعي�سه على وجوٍه وواجهاٍت كثرية، ال يدل اإال على 
ف�س��اد التعليم لدين��ا، بالدرجة االأوىل. فاإن كنا نريد تغيري ما باأنف�س��نا، 
ليغري الله ما بنا، فا بد من اإعادة النظر يف التعليم وغاياته وطرائقه. وال 
بد اأن يكون االإ�ساح فيه م�ستقا، ال يتدخل فيه اإال خراوؤه، بعيدا عن 
كل توجيه؛ لعلنا نتو�س��ل اإىل"اإنتاج" جيل �سليم، ميكن اأن يكون اأ�سا�سا 

جديدا ملا بعده من االأجيال؛ واإال، فعلى املغاربة ال�سام!.. 
واإن مل تك��ن الدولة مهياأة االآن، لل�رضوع يف هذا العمل االإ�س��احي 
ال�رضوري، بكيفية ر�س��مية، فاإن رجال )ون�س��اء( التعليم، �سيبقى عليهم 
واجب العمل مبا فيه م�س��لحة املتعلمني، والباد من بعدهم؛ واإن خالفوا 
م��ن اأجل ذل��ك، التوجيهات الر�س��مية ل��وزارة الرتبي��ة، اأو توجيهات 
روؤ�سائهم املبا�رضة. ويف �سبيل هذا، عليهم، اأن ي�سرتخ�سوا كل احلوافز 
املهني��ة التي ُجعلت للتحكم فيه��م، كالرتقية يف الرتب، وكالهناء الذي 
ي�سحب ر�س��ى اإداراتهم عنهم، يف حال موافقتها. وليعلم اأهل التعليم، 
اأن عبء اإنها�س املجتمع، بعد طول انحطاط، هو عليهم قبل غريهم، اإن 

كانوا يريدون اإبراء ذمتهم عند الله!..       
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امليزان املك�سور

املي��زان يف املجتمع��ات، هو العدالة التي حتفظ احلق��وق، وتعاقب من 
يتجاوز احلدود؛ وتاأخذ احلق للمظلوم من الظامل. وعندما تتعطل العدالة، 
فاإن النا�س يدخلون يف الفو�س��ى، حيث ي�سود "قانون" بديل، ياأكل فيه 
القوي ال�سعيف، ومُتتهن كرامة االإن�سان، اإىل احلد الذي ُي�سبح معه جمرد 
�س��لعة ُتباع وُت�سرتى. وفْقد ميزان العدل يف املعامات، يوؤدي حتما اإىل 
فق��ده يف املعقوالت، فتختلط االأحكام، ليختل��ط احلق بالباطل، اإىل اأن 

ه، كما هي احلال اليوم. مرَ يعّم العرَ
وال�رضائ��ع مل��ا نزلت من عن��د الله، جاءت لت�س��ع املي��زان بني يدي 
االإن�سان، لريتفع به من ح�س��ي�س احليوانية، اإىل مرتبته االأ�سلية. يقول 
َماَء رََفَعَها وَوََضَع اْلِميَزاَن )7( أَلَّ َتْطَغْوا ِفي اْلِميَزاِن  الله تعاىل: {َوالسَّ
)8( َوأَِقيُموا اْلوَزَْن ِباْلِقْس�ِط وََل ُتْخِس�رُوا اْلِمي�َزاَن} ]الرحمن: 7 - 9[. 
واملي��زان، عقلي يف ع��امل االأحكام العقلية، و�رضع��ي يف عامل االأحكام 
ال�رضعي��ة، وكوين يف عامل املادة والتقدي��ر. والطغيان يف امليزان، يكون 
من جهة الوازن؛ واإخ�ساره يكون من جهة املوزون له، مع اأن فعل الوزن 
واحد. وهذا يعني اأن عملية الوزن اإن اختلت، ُتعتر مع�س��يتني: الواحدة 
يف حق ال��وازن )النف�س يف الغالب(، والثاني��ة يف حق املوزون له. وهو 
يعني اأي�س��ا اأن الظلم يقع على الظامل كما يقع على املظلوم، والنا�س ال 
ي�سعرون. ومن هذا الباب قول الله تعاىل: {َوَلِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُهْم 
َيْظِلُموَن}]ال��روم: 9[. اأي اإن �س��طرا من ظلم النا�س الأنف�س��هم، هو من 

ظلمهم لغريهم. 
والظل��م كما يتبادر اإىل الذهن، هو من اأث��ر الهوى، الذي يطغى على 
العقل، ليخرجه عن االعتدال. والنف�س االأمارة بال�سوء، تريد اأن ت�ستحوذ 
عل��ى ما لي�س لها، فتنتهج الطغي��ان يف الوزن، بجميع املعاين. وقد نهى 
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الله عن عدم العدل يف الوزن اأي�س��ا، وتوعد اأ�س��حابه، يف قوله تعاىل: 
{وَْيلٌ ِلْلُمَطفِِّفيَن )1( الَِّذيَن ِإَذا اْكَتالُوا َعَلى النَّاِس َيْس�َتْوفُوَن )2( 
َوِإَذا َكالُوُهْم أَوْ وَزَُنوُهْم ُيْخِسرُوَن )3(}]املطففني: 1 - 3[. والتطفيف هو 
الوزن مبكيالني )ح�س��ا ومعنى(؛ فاإذا ا�س��توزن املرء لنف�سه طالب بالوفاء 
والتم��ام، واإذا وزن لغريه اأخ�رض ومتاطل؛ وه��ذا يقع يف االأحكام العقلية 
كث��ريا. ويظهر ذلك يف التو�س��يع على النف�س يف االأحكام، والت�س��ييق 
عل��ى الغ��ري يف املقابل. كمن يُعّد اأدنى انحراف عن و�س��ف احلقيقة من 

غريه كذبا، ويُعد كذب نف�سه تعبريا �سحيحا، له اأ�سبابه الراجحة. 
والع��دل الذي هو يف مقابل الظلم، اعتاد النا�س اأن ُيطالبوا به غريهم، 
دون اأنف�سهم؛ وهذا اأي�س��ا من الظلم والتطفيف. واملجتمع الذي ال يقيم 
النا���س فيه الوزن بالعدل بدءا من اأنف�س��هم، هو جمتمع ال ي�س��تحق اأن 
ُيب�سط فيه العدل العام؛ الأن احلال من احلال. وهذا هو �سبب انت�سار الظلم 
يف زماننا؛ حتى لكاأن الق�س��اء غري موجود، ولكاأن القانون نف�س��ه غري 
موجود. اأما تطبيق القوانني على امل�ست�سعفني وحدهم، دون ذوي النفوذ، 
فهو اأي�س��ا من الظلم املنهي عنه، ال من العدل؛ الأن العدل اإما اأن يكون 
ْهلرَكرَ  رَا اأرَ عام��ا، واإما اأن ال يكون. ج��اء يف احلديث النبوي ال�رضي��ف: »اإِمنَّ
قرَ ِفيِهُم  رَ ا �رضرَ اإِذرَ ُكوُه، ورَ يُف ترَررَ ِ قرَ ِفيِهُم ال�رضَّ رَ ا �رضرَ اُنوا اإِذرَ ُهْم كرَ ُكْم اأرَنَّ ْبلرَ الَِّذينرَ قرَ
ْت  قرَ رَ ٍد �رضرَ مَّ ��ةرَ ِبْنترَ حُمرَ اِطمرَ نَّ فرَ امْيُ الله لرَْو اأرَ ؛ ورَ ��دَّ ْيِه احْلرَ لرَ اُموا عرَ قرَ ��ِعيُف اأرَ ال�سَّ
ا.«21. هذا احلديث يفهم منه مطمو�س��و الب�س��ائر م�س��اواة  هرَ درَ ْعُت يرَ طرَ لرَقرَ
اأّمنا فاطمة عليها ال�س��ام، ب�سواها من النا�س؛ بينما هو جاء يف معر�س 
الت�س��ديد على اإقامة العدل. فرتكوا ما يعنيهم، وا�ستغلوا مبا فوق علمهم؛ 
�س��بحان من �سغل من �ساء مبا �س��اء!.. ولنعد اإىل ما كنا ب�سدده.. اإن هذا 
الظل��م االنتقائي، الذي يبدو يف ظاهره وكاأنه �س��طر العدل؛ يقع عندما 

21 متفق عليه من حديث عائ�ضة عليها ال�ضالم.
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ينق�س��م املجتمع اإىل طبقات؛ بع�سها لاأ�سياد، وبع�سها للعبيد. وال ُيغرّي 
من حقيقته �س��يئا، اأن ال ُي�س��ّمى العبيد عبيدا، كما هو ال�ساأن يف زماننا؛ 

الأن العرة بال�سورة واحلكم، ال باال�سم.
واإذا عدن��ا اإىل جمتمعنا ن�س��تخره، فاإننا �س��نجد اأول ظلم وقعنا فيه، 
هو ا�س��تبدال حكم االأه��واء، بحكم الل��ه. وقد جاء يف مث��ل هذا، قول 
اِلُموَن}  الل��ه تعاىل: {وََمْن َلْم َيْحكُْم ِبَما أَْن�َزلَ اللَّهُ َفأُوَلِئَك ُهُم الظَّ
]املائ��دة: 45[؛ وقوله �س��بحانه: {َوأَِن اْحكُْم َبْيَنُهْم ِبَما أَْن�َزلَ اللَّهُ وََل 
َتتَِّب�ْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذرُْه�ْم أَْن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما أَْن�َزلَ اللَّهُ ِإَلْيَك 
َف�ِإْن َتَولَّْوا َفاْعَل�ْم أَنََّما ُيرِيُد اللَّهُ أَْن ُيِصيَبُه�ْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِهْم َوِإنَّ 
َكِثيًرا ِمَن النَّاِس َلَفاِس�قُوَن )49(أََفُحْك�َم اْلَجاِهِليَِّة َيْبُغوَن وََمْن 
أَْحَس�ُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن} ]املائدة: 49، 50[. فما اأ�س��ابنا، 
هو ا�س��تبدال االأحكام اجلاهلية )الو�س��عية(، بحك��م الله، الذي كان من 
نتائجه )اال�س��تبدال(، اأن جعلت اجلرمية تنت�رض وال تنح�رض. فاإن ال�سارق 
-مثا- الذي ُيحكم عليه بال�س��جن مدة �سهر اأو �سهرين، ال بد اأن يعود 
اإىل فعلته مرة اأخرى، حتى ي�س��ري لها م��ن املتقنني. وهكذا، بالنظر اإىل 
كل �س��نوف االإج��رام. وهذا يجرن��ا اإىل الكام عن نظام الق�س��اء كله، 

بح�سب ما ي�سمح به املقام، نتبنّي مواطن اخللل فيه:
1. القان��ون من اأ�س��له، لي�س �رضعيا، اإال يف بع���س ما يتعلق باأحوال 

االأ�رضة.
2. القا�س��ي نف�س��ه لي�س �رضعيا، يفقه حكم الله ويحكم به؛ واإمنا هو 
يحكم بحكم هوى وا�سع القانون. وهذا وحده يجعلنا نخجل من فعلتنا. 
فنحن كم��ا قال الله عن بني اإ�رضائيل: {أََتْس�َتْبِدلُوَن الَّ�ِذي ُهَو أَْدَنى 
ِبالَِّذي ُهَو َخْيرٌ اْهِبُطوا} ]البقرة: 61[. ويكفينا اأن ما نحن عليه، هو رّد 

حلكم الله، واإيثار حلكم اجلاهلية عليه.
3. نظام املحاماة، يجعل �ساحب املال يوكل اأكر املحامني لاإفات من 
العقاب، اأو للتخفيف منه. وهذا يجعل الق�س��اء متييزيا )باملعنى اللغوي(، 
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ال ي�س��توي اأمامه العباد )املواطنون(، يف الفر�س. وهذا �سيوؤول اإىل مثل 
ما ذكرناه من العدالة االنتقائية، التي مررنا بها اآنفا.

يت�س��ح مما �سبق، اأن نظام الق�س��اء املعروف اليوم، ال ُيق�سد من ورائه 
اإقامة العدل؛ بل تقوية طبقة االأ�س��ياد وتغليبها على طبقة العبيد، الذين 
ال ب��د اأن يبقوا عبيدا اإىل االأبد. وكل ما يظهر مما هو عدل جزئي، يعطي 
بع�س احلقوق الأ�س��حابها، اأو يقت�س من بع�س الظاملني اأحيانا، فاإمنا هو 

ل�سببني:
1. للتعمي��ة على احلقيقة التي ذكرناها، من كون الق�س��اء يخدم طبقة 

دون طبقة؛ حتى يبقى النا�س يف غفلة عما يجري.
2. ُيحكم بالعدل )باملعنى الو�س��عي(، ا�ستثناء، عندما ال تكون الطبقة 
العليا �س��تت�رضر من��ه؛ اأو عندما يزيد يف �س��دقيتها، يف االأوقات التي 
تخاف فيها من انف�س��اح االأمر؛ وهذا ي�س��ب يف م�سلحتها على املدى 
البعيد. وما يوؤكد ما نذكره هنا، هو اأن املحكوم عليهم من طبقة االأ�سياد، 
اإما اأن ُيخفف عنهم احلكم الحقا، اأو اأن ُيعفى عنهم ل�سبب من االأ�سباب، 
اأو يف منا�س��بة من املنا�س��بات؛ اأو يكون احلكم �س��وريا من البداية، ال 
ينالهم منه �سيء. والنا�س ماأخوذون عن روؤية ما يجري، كاأنهم منّومون!.. 
ولو عدنا اإىل الق�س��اء يف االإ�سام، فاإننا �سنجده يقوم على مبادئ، ال 

بد منها:
1. �رضع��ة الق�س��اء و�رضعة اإنفاذ احلك��م: الأنه ال معن��ى حلكم يبقى 
�ساحبه ع�رضات ال�سنني يف ال�سجن، اأو يف ردهات املحاكم ينتظر البت 

النهائي فيه.
ارَِقةُ  ارُِق َوالسَّ 2. اإقامة احلدود )وهو حق الله(: يقول الله تعاىل: {َوالسَّ
َفاْقَطُعوا أَْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًل ِمَن اللَِّه}]املائدة: 38[. 
اِني َفاْجِلُدوا كُلَّ َواِح�ٍد ِمْنُهَما ِماَئَة  اِنَي�ةُ َوالزَّ ويقول �س��بحانه: {الزَّ
َجْل�َدٍة وََل َتأُْخْذكُ�ْم ِبِهَما رَأَْف�ةٌ ِفي ِديِن اللَّ�ِه ِإْن كُْنُتْم ُتؤِْمُنوَن 
ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلِخرِ} ]النور: 2[. ويقول �س��بحانه: {وََل َتْقُتلُوا النَّْفَس الَِّتي 



م�ساءالت �سيا�سية للدولة املغربية احلديثة

 127 

َح�رََّم اللَّهُ ِإلَّ ِباْلَحقِّ وََمْن قُِتلَ َمْظلُوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه ُس�ْلَطاًنا} 
]االإ���رضاء: 33[. وهذه اجلناي��ات، اإن ثبتت، ينبغي اإقام��ة احلد فيها على 

الفور، لريتدع النا�س عنها مبا يرون من ذلك.
3. اإ�س��هار العقوب��ة يف احلدود: كاأن تبث مبا���رضة )بني احلني واالآخر( 
على اأجهزة التلفاز اليوم؛ عما بقول الله تعاىل: {َوْلَيْش�َهْد َعَذاَبُهَما 
َطاِئَف�ةٌ ِمَن اْلُمؤِْمِنيَن} ]الن��ور: 2[. فالنا�س اإن مل يروا العدل باأعينهم، 
ف��اإن معناه ال ي�س��تقر عندهم. يف هذا املعنى يقول املخرج ال�س��ينمائي، 
والكاتب الفرن�س��ي: مي�س��ال اأوديار: “العدالة كال�س��يدة العذراء، اإن مل 
نرها مرة بعد مرة، فاإن ال�سك �سي�ستقر يف النفو�س بخ�سو�سها”. اأما من 
يقول اإن اإ�س��هار تنفيذ العقوبات احلدية، هو من الهمجية، فاإننا نقول له: 
اإمن��ا يقول هذا، الدجاليون؛ لي�رضفوا النا�س عن احلق بقولهم، وي�س��هل 

عليهم التحكم فيهم.
4. حتقي��ق الق�س��ا�س )وهو حق العباد(: وهو م��ن معاين العدل؛ وكل 
ق�س��اء ال ق�س��ا�س فيه، فهو جائ��ر. يق��ول الل��ه تعاىل:{َوَلكُْم ِفي 
اْلِقَصاِص َحَياٌة َياأُوِلي اْلَْلَباِب َلَعلَّكُْم َتتَّقُوَن} ]البقرة: 179[. ومعنى 
ك��ون الق�س��ا�س حياة، هو اأن احلياة حُتفظ به عن��د ردعه للمجرمني عن 
الوق��وع يف اجلرمية، من جهة؛ ومن جهة اأخرى، هو حياة للمجتمع، عند 
انتف��اء اجلرمية منه، اأو عند انح�س��ارها فيه. ونحن ن��رى اليوم، كيف اأن 
اجلرمية اأ�س��بحت تت�سع، حتى �سارت كاأنها االأ�س��ل؛ وكل ذلك ب�سبب 
ترك الق�س��ا�س. ويف�س��ل الله يف الق�سا�س فيقول �س��بحانه: {َياأَيَُّها 
الَِّذي�َن آَمُنوا كُِتَب َعَلْيكُ�ُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَل�ى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ 
َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواْلُْنَثى ِباْلُْنَثى}]البقرة: 178[. وهذا بالنظر اإىل منزلة من 
وقع عليه العدوان، ومنزلة من يقع عليه الق�س��ا�س. ثم يقول �س��بحانه: 
{وََكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَه�ا أَنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواْلَْنَف 
ِباْلَْن�ِف َواْلُُذَن ِباْلُُذِن َوالسِّ�نَّ ِبالسِّ�نِّ َواْلُجرُوَح ِقَص�اٌص} ]املائدة: 
45[. وهذا، بالنظر اإىل اجُلرم نف�س��ه، واإىل حمله من ج�س��م االإن�سان. ولو 
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ُعمل بق�س��اء الق�سا�س يف جمتمعاتنا، فاإن اجلرمية �ستتقل�س اإىل حد ال 
ُيت�س��ّور. كل هذا، يجلي مكانة االإن�س��ان عند الله، اإىل الدرجة التي ال 
يقب��ل االعتداء عليه معها، باأقل ما يك��ون. ومن هذا الباب قول القائل: 

“االإن�سان بناء الله، ملعون من هدمه”.
5. اإلغاء ال�س��جون: عندما ُيعمل باأحكام ال�رضيعة يف جمال الق�س��اء، 
فاإنه ال حاجة اإىل ال�س��جون يف املجتمع اإذ ذاك. فعندما تكون املحاكمة 
�رضيع��ة، ويكون العقاب ناف��ذا كما اأمر الله، فاإم��ا اأن يكون املرء بريئا، 
فُيخلى �س��بيله؛ اأو ُيقتل، فيدفن؛ اأو ُيقت�س منه، فيما دون القتل، فيعود 
اإىل بيته. ولهذا ال�س��بب، مل يتخذ ر�سول الله �سلى الله عليه واآله و�سلم 
حمب�سا يحب�س النا�س فيه، ومل يتخذه بعده اخللفاء الرا�سدون ر�سي الله 
عنهم. ورغم اأن املوؤرخني يقولون باأن عمر ر�س��ي الله عنه، كان اأول من 
اأقام �س��جنا يف االإ�سام؛ اإال اأن مدلوله، مل يكن كما هو اليوم؛ واإمنا ُجعل 
لُيحب�س النا�س فيه، يف انتظار اأن ُيق�سى فيهم بحكم الله فح�سب. نعني 
اأن ال�سجن لي�س من العقوبات ال�رضعية االأ�سلية، واإن تو�سع الفقهاء يف 
اإم��كان جعله عقوبة تعزيرية. من هنا ميك��ن اأن نقول اإن احلب�س املفهوم 
من ال�رضع، لي�س هو املوؤ�س�س��ات ال�سجنية املعلومة اليوم، واإمنا هو نظري 

اأماكن احلجز التي تكون يف خمافر االأمن، فح�سب.
��جن لطيفة، من جهة جعله عذابا لاإن�س��ان؛ الأنه يف  ويف م�س��األة ال�سَّ
احلقيقة عذاب نف�س��ي وع�س��بي، ولي�س ق�سا�س��ا وال حدا؛ حتى ُيعتر 
احلك��م به من الع��دل. والتعذيب مب��ا مل ي�رضعه الله، هو ظلم وف�س��وق؛ 
وهو اإن كان مبا اخت�ّس الله به نف�س��ه، فاإن��ه زيادة على ما فيه من الظلم 
املعهود، يدخل ب�ساحبه يف الرتبُّب املذموم. وال �سك اأن احلب�س، هو من 
العقوبات التي يعاقب بها الله عباده يوم القيامة. وما جهنم يف حقيقتها، 
اإال �سجن االآخرة. ويقول الله تعاىل، عن حمل ا�ستقرار النفو�س اخلبيثة، 
ارِ  التي ال ُتفّتح لها اأبواب ال�سماء، بعد املوت: {َكلَّ ِإنَّ ِكَتاَب اْلفُجَّ
يٌن} ]املطففني: 7، 8[. وهذا نظري ما  يٍن )7( وََما أَْدرَاَك َما ِس�جِّ َلِفي ِس�جِّ
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 : الرَ ُه قرَ ْنُه، اأرَنَّ يرَ الله عرَ �سِ ةرَ ررَ ْيررَ ْن اأرَِبي ُهررَ جاء يف احلديث النبوي ال�رضيف، عرَ
ًنا  ا: »اإِْن لرَِقيُتْم ُفارَ الرَ لرَنرَ قرَ مرَ يِف برَْعٍث، ورَ لَّ �سرَ ْيِه ورَ لرَ ه عرَ لَّى اللَّ ه �سرَ �ُسوُل اللَّ ا ررَ نرَ ثرَ برَعرَ
ُعُه  دِّ اُه ُنورَ ْينرَ : ُثمَّ اأرَترَ الرَ اِر، قرَ ا ِبالنَّ ُقوُهمرَ رِّ حرَ ا فرَ اُهمرَ مَّ ْي�ٍس �سرَ نْيِ ِمْن ُقررَ ُجلرَ ًنا ِلررَ ُفارَ ورَ
اِر،  ًنا ِبالنَّ ُفارَ ًنا ورَ ُقوا ُفارَ رِّ ْرُتُكْم اأرَْن حُترَ : اإِينِّ ُكْنُت اأرَمرَ الرَ قرَ ، فرَ ُروجرَ ْدنرَا اخْلُ ِحنيرَ اأرَررَ

ا«22. اْقُتُلوُهمرَ ا فرَ ْذمُتُوُهمرَ اإِْن اأرَخرَ ه، فرَ ا اإِالَّ اللَّ ُب ِبهرَ ذِّ اررَ الرَ ُيعرَ اإِنَّ النَّ ورَ
يظهر من كل ما �سبق، اأن ال�سجن يف االإ�سام، باملعنى املعروف اليوم، 
مل يدخل يف املعامات الق�سائية، اإال مع اال�ستبداد، الذي اأعقب اخلافة، 
وب��ّدل نظامها، اإىل ما ي�س��به م��ا كانت عليه االأمم االأخ��رى. ولو رجعنا 
اإىل امل�س��جونني يف القرون االأوىل، حيث كان العمل باحلّد والق�س��ا�س 
جاريا، فاإننا �سنجدهم يف غالبيتهم من �سجناء الراأي، املخالفني للحكام. 
واالإ�سام، ال يعتر االختاف يف الراأي جرمية يف االأ�سل؛ وحتى اإن كان 
الراأي فا�س��قا، فاإن �س��احبه ُيرد بالعلم واحلجاج، وال ُي�سجن وال يقتل. 

وامل�ساألة فيها تف�سيل، لي�س هذا حمله. 
ولو عدنا اإىل هذا النظام االإ�س��امي، عند اإلغاء ال�سجون، فاإننا �سنجد 

له مكا�سب، ال خفاء فيها للمجتمع:
1. حتقيق العدل: اأوال، قد يكون ال�س��جن عقوبة اأكر من الذنب. فكم 
من خمالف للقانون يف باب اجُلنح ُي�سجن، فتكون عقوبته اأكر من ذنبه؛ 
وه��ذا ظلم. ثاني��ا، عندما يكون ال�س��جن اأقل من الذنب، كاأن ُي�س��جن 

القاتل، اأو ال�سارق، اأو من عليه حد من احلدود؛ وهذا اأي�سا ظلم. 
2. احلد من اجلرمية )اإنقا�س��ها(: لعلة كون ال�سجون �سارت موؤ�س�سات 
للتخ�س���س يف اجلرائم املختلفة، وتعليمها. فكم من ل�س �س��غري دخل 
ال�سجن، وخرج من كبار الل�سو�س؛ وهكذا فيما يتعلق باجلرائم االأخرى. 
واإن ما نراه اليوم، من ازدياد عدد املجرمني، بني املراهقني خا�س��ة، لي�س 

22 اأخرجه البخاري، عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
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اإال نتيجة نظامنا ال�سجني. 
3. امليزاني��ة املالية املخ�س�س��ة الإدارة ال�س��جون، تع��ود اإىل اخلزينة 
العامة، وُتنفق يف اأوجه اخلري، بدل اأن ُتنفق على من ال يجوز حب�سه. ولو 
اأُبدلت املوؤ�س�س��ات اخلريية مكان ال�س��جون، فاإنها �ست�سد م�سّدا عظيما 
من املجتمع. ويكفي اأن نت�س��ّور اأن ال�سجون اأ�سبحت ملجاأ للم�رضدين 
)فر�سا(، لنعرف مدى �رضرها االآن من اجلهتني: جهة حب�س من ال يجوز 

حب�سه، وجهة حرمان من له حق يف اأموال الدولة من املواطنني. 
اأما ملاذا ال ُيعمل بالق�ساء ال�رضعي يف بادنا، فاأمور منها:

1. اإن نظ��ام احلكم عندن��ا، اأخذ معظم القوانني الت��ي حتكم الباد من 
امل�س��تعمر. وعلى هذا، فاإن ق�ساءنا ال يزال حتت االحتال االأجنبي، واإن 
قيل فيه ما قيل. واإن النطق يف احلكم بالعربية حمل الفرن�س��ية، ال يغري 

من االأمر �سيئا.
2. اإن القائمني على اأمورنا، ال يريدون اأن يحكموا بالعدل؛ الأن العدل 
قد يطولهم حكمه يف كثري من االأحيان، اأو يطول اأقاربهم وذويهم. وهم 

يرون اأنهم طبقة لي�ست ك�سائر النا�س.
3. اإن الدجاليني )�س��ياطني االإن�س(، يريدون اأن ي�س��يعوا فينا اجلرائم 
والفواح�س؛ حتى ن�س��عف، وي�س��ري باأ�س��نا فيما بيننا، عندما يريد كل 
واحد من املعتدى عليهم، اأن يقت�س لنف�س��ه بنف�س��ه، من وراء القانون، 
وبا�س��تعمال احليل. وي�س��ري االنتقام مت�سل�س��ا، عندما يروم الثاين رد 
ال�س��اع �س��اعني لاأول، وهكذا.. ويف هذا املناخ الوب��يء، يخلو املجال 

للدجاليني، ليفعلوا ما يحلو لهم، يف غفلة من النا�س.
4. اإن ال�س��عب عندن��ا، مل ي�س��تحق بعد اأن ُيحك��م بال�رضيعة، الأنه مل 
��ها حّقا )م��ن حيث املجم��وع(، والأنه خمالف الأح��كام ال�رضيعة  يرت�سِ
فيما يتعلق ب�سيا�س��ة النفو�س، بالنظر اإىل االأفراد. وال�رضيعة واحدة، ال 
ُيعمل بها يف جانب دون جانب؛ واإال كان هذا هو نف�س��ه، ما نوؤاِخذ عليه 

حكامنا؛ وهو تناق�س يف القول.
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اإن االإذن م��ن الله العلي��م احلكيم، بتحكيم ال�رضيع��ة يف النا�س )من 
ب��اب االإرادة ال االأمر(، هو م��ن اجلزاء لهم، على طاعتهم يف اأنف�س��هم، 
وعلى رغبتهم فيما عنده �س��بحانه. فمن اأراد اأن تكون ال�رضيعة الربانية 
هي ال�س��ائدة فينا، فليرهن على ذلك من نف�سه، بتحكيمها فيما هو من 
�ْسوؤوٌل  مرَ اٍع ورَ ُكْم ررَ دائرته. يقول النبي �س��لى الله عليه واآله و�س��لم: »ُكلُّ
اٍع  ُجُل يِف اأرَْهِلِه ررَ الرَّ ِتِه، ورَ ِعيَّ ْن ررَ �ْس��وؤوٌل عرَ ُهورَ مرَ اٍع ورَ اُم ررَ ااْلإِمرَ ِتِه؛ فرَ ِعيَّ ْن ررَ عرَ
ْن  �ْسوؤولرٌَة عرَ ِهيرَ مرَ ٌة ورَ اِعيرَ ا ررَ ْوِجهرَ امْلرَْراأرَُة يِف برَْيِت زرَ ِتِه، ورَ ِعيَّ ْن ررَ �ْسوؤوٌل عرَ ُهورَ مرَ ورَ
ِتِه.«23. فالذين  ِعيَّ ْن ررَ �ْسوؤوٌل عرَ ُهورَ مرَ اٍع ورَ ِدِه ررَ ��يِّ اِل �سرَ اِدُم يِف مرَ اخْلرَ ا، ورَ ِتهرَ ِعيَّ ررَ
ُيطالب��ون االإمام )االأمري(، بتحكيم ال�رضيع��ة، هل حّكموها هم فيمن هم 
راع��ون لهم؟.. فاإن كان اجلواب باالإيجاب، فيحق لهم الكام؛ واإال فا!.. 

ولي�ستحيوا من ربهم، اأن يقولوا ما ال يفعلون. فقد قال الله تعاىل: 
{َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتقُولُوَن َما َل َتْفَعلُوَن )2( َكُبرَ َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه 
أَْن َتقُولُوا َما َل َتْفَعلُوَن} ]ال�سف: 2، 3[. ومن كان ممقوتا )ولو جزئيا(، فا 

يطمع يف جنة حكم ال�رضيعة العاجلة!.. 

23 متفق عليه من حديث عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما.
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اجلهاز املَوتور24

اإذا كان الق�س��اء يف املجتم��ع م��ن كون��ه ميزانا، ي�س��اهي العقل من 
االإن�س��ان، فاإن اجلهاز االأمني ي�س��اهي اجلهاز الع�س��بي من��ه. واجلهاز 
الع�س��بي، مت�س��ل باحلوا�س اخلم�س، ياأخذ عنها املعلومات، ويو�س��لها 
اإىل الدماغ )العقل(. واإدارة االأمن عندنا، �س��نو لاإدارة الرتابية، ب�سبب 
تكامل الوظائف فيما بينهما؛ لذلك هما معا تنت�سبان اإىل وزارة الداخلية. 
ف��االإدارة الرتابية مهمتها �س��بط �س��وؤون املواطنني اإداري��ا، مبا يجعلهم 
مطمئنني را�س��ني من جهة، ومبا يجعلهم معرويف االنتماءات واالأحوال، 
من جهة اأخ��رى؛ واإدارة االأمن )ال�رضطة(، ت�رضف على متكني النا�س من 
العي�س، بح�س��ب ما يخت��ارون، دون اأن يكونوا حتت قه��ر اأحد. وجهاز 
االأم��ن، منه ظاهر، هو نظري ال�س��مع والب�رض من االإن�س��ان. ومنه باطن، 
ه��و املخابرات، وهو نظري االأع�س��اب التي تنقل املعلومات يف �س��بكة 
غري ظاهرة، من جميع احلوا�س -والتي من اأخ�س��ها هنا، ال�س��م والذوق 
واللم���س- اإىل الدماغ. وهذه الوظيفة امل�س��رتكة والتكاملية، بني االأمن 
الظاه��ر واالأم��ن الباط��ن، ال بد فيها م��ن تكامل االإدارت��ني يف العمل 
والتن�س��يق، حتى ال ت�س��ل املعلومات اإىل الدماغ متناق�س��ة مت�ساربة، 
ت�سو�سه. واإذا ت�سو�س الدماغ، فاإن ردود فعله �ستكون مرتبكة م�سطربة، 
ال تخدم اأمان االإن�س��ان )املجتمع( و�س��امته. فالدماغ اإن و�سلته -مثا- 
معلومة م�سو�س��ة عن �س��يارة قادمة، و�س��احبه يريد عب��ور الطريق من 
ر�س��يف اإىل الر�سيف الثاين، فاإن ذلك ميكن اأن يت�سبب يف ا�سطدام، قد 

يودي بحياته؛ وهكذا...

24 قو�س موتورة: م�ضدودة الوتر.
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والعمل االأمني �رضوري لكل جمتمع، يريد اأن يحافظ على ما تقوم به 
حيات��ه، وما مُيّكنه من حتقيق وظائف منائه وازدهاره. ومن هذا الوجه فاإن 
رجال االأمن لهم االأجر الكبري، اإن هم احت�سبوا عند الله، ما يجدون من 
م�س��اق. وال �س��ك اأن عمل رجل االأمن هو من اأ�سق االأعمال، من حيث 
اإنه قد ي�س��تغرق جل وقته، وقد ي�س��طره اإىل البق��اء بعيدا عن بيته مدة 
طويلة،... وهو ما يعود على �س��حته البدنية والنف�س��ية والع�س��بية باآثار 
غ��ري مرغوبة، قد تكون وخيمة. من ه��ذا الوجه، كان واجبا على الدولة 
اأن تعتني برجل االأمن عناية خا�س��ة، حتى ال يت�رضر، ويت�سبب ت�رضره 

يف تناق�س كفاءته وقدراته.
��يرَ اللَّه  �سِ ا�ٍس، ررَ بَّ ِن اْبِن عرَ وقد ج��اء يف احلديث النبوي ال�رضي��ف، عرَ
ْينرَاِن  ُقوُل: »عرَ مرَ يرَ ��لَّ �سرَ ْيِه ورَ لرَ ه عرَ لَّى اللَّ ه �سرَ �ُس��ولرَ اللَّ ��ِمْعُت ررَ الرَ �سرَ ْنُهما، قرَ عرَ
ُر�ُس يِف  ْ نْيٌ برَاترَ��ْت حترَ عرَ ��ه، ورَ ِة اللَّ �ْس��يرَ ْت ِمْن خرَ ��نْيٌ برَكرَ ��اُر: عرَ ا النَّ ��ُهمرَ رَ�سُّ الرَ مترَ
ه.«25. ولي�س املراد من احلديث احلرا�س��ة الليلية وحدها، كما  ��ِبيِل اللَّ �سرَ
ي��دل عليها ظاهر اللفظ، واإن كانت اأوىل من غريها؛ بل املراد حرا�س��ة 
امل�سلمني من كل ما ي�رضهم، عندما يكونون يف غفلة عن ذلك، من�سغلني 
مبُعتادهم و�سوؤونهم؛ �س��واء كان ذلك بليل اأم بنهار. وتكفي هذه االإ�سادة 

ْنقبة لرجال االأمن املخل�سني. النبوية، والب�سارة الر�سولية، مرَ
غ��ري اأن اأجهزتنا االأمنية -والتي اأفرادها م�س��لمون قيادة وقاعدة- ال 
حُت�س��ن يف اأحيان كثرية، ا�س��تغال النفحات الرباني��ة؛ بل ال تنطلق يف 
مهامها من النية، كما هي مبعناها ال�رضعي؛ والتي قال فيها النبي �س��لى 
ى«26.  ا نرَورَ رَا ِلُكلِّ اْمِرٍئ مرَ منَّ اإِ اِت، ورَ يَّ اُل ِبالنِّ رَا ااْلأرَْعمرَ الله عليه واآله و�س��لم: »اإِمنَّ
ومكان��ة النية يف االأعمال )كل االأعمال(، ال يقدرها حق قدرها اإال كبار 
العلم��اء؛ الأن االأعمال املتحدة �س��ورة، والتي تظنه��ا العامة متحدة يف 

25 اأخرجه الرتمذي عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما.

26  متفق عليه من حديث عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه.
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القيمة، ال تكون كذلك، عند اختاف النيات. فكم من عمل حقري، ُق�سد 
ب��ه وج��ه الله، هو اأثقل عن��د الله، من عمل جليل، مل ُيق�س��د به وجهه 
�س��بحانه. ومو�سوع النية وا�سع االأطراف، لن نتمكن من توفيته حقه يف 

هذه العجالة. فلنم�س اإىل ما كنا ب�سدده.
اإن رجال االأمن -اإال من وفق الله- ال ُيغفلون م�ساألة النية والق�سد يف 
اأعمالهم فح�س��ب؛ بل قد يعملون بنقي�سها من ال�سوء. وهذا يجر عليهم 
الباء ال�س��ديد من الله، ب�سبب عنايته اخلا�سة �سبحانه بعموم امل�سلمني. 
ومن هذا الباب تدخل الظلمة على رجال االأمن، وتف�ُسد عي�ستهم؛ حتى 
اإنك جتد بع�سهم يذوقون العذاب االأليم يف دنياهم، وال يعلمون من اأين 
اأُتوا. وهذا الذي ي�س��يبهم، قد يكون له اأ�سل من التدريبات )التكوين( 
ال��ذي يتلقون��ه، على اأيدي اأجان��ب ال دين لهم، اأو عل��ى اأيدي مغاربة 
انقطعوا عن ربهم؛ لل�س��بب ذاته، اأو ل�س��بب اآخر. وقد �سمعت عن اأحد 
من تقدم��وا اإىل مباراة للتوظي��ف يف وزارة الداخلي��ة، وبعد اأن فاز يف 
االمتحان الكتابي، دخل على �س��خ�س �سيمتحنه �س��فويا. فلما اأراد اأن 
يجل�س على الكر�س��ي، قال: ب�سم الله. فابتدره املمتِحن قائا: اإن اأردت 
اأن تعمل باأ�س��اك وزارة الداخلية، فان�س الله!.. وهذا، من اأخطر ما مُيكن 
اأن ُتن�س��اأ عليه الوظائف واالأعمال؛ الأن العامل وقتها، �سيكون من اأعوان 
ال�سيطان، با اأدنى ريب. ومن كان من حزب ال�سيطان، فا بد اأن ُيعادي 

امل�سلمني، واأن يعمل لاإ�رضار بهم قدر ما ي�ستطيع.
كرهم النبي  ن ذرَ واإن م��ن رجال االأمن الذين توّعدهم الل��ه بالعذاب، مرَ
ا:  ُهمرَ ْ اأرَررَ اِر، ملرَ اِن ِمْن اأرَْهِل النَّ ْنفرَ �سلى الله عليه واآله و�س��لم، يف قوله: »�سِ
ا�ِس��يرَاٌت  ��اٌء كرَ ِن�سرَ ؛ ورَ ا�سرَ ا النَّ ُبونرَ ِبهرَ ِ ِر يرَ�رضْ قرَ اأرَْذنرَاِب اْلبرَ ُهْم �ِس��يرَاٌط كرَ عرَ ْوٌم مرَ قرَ
ْدُخْلنرَ  ِة؛ الرَ يرَ ِة اْلُبْخ��ِت امْلرَاِئلرَ اأرَ�ْس��ِنمرَ ٌت ُرُءو�ُس��ُهنَّ كرَ اِئارَ ٌت مرَ يارَ اٌت مُمِ اِريرَ عرَ
ا..«27.  ذرَ كرَ ا ورَ ذرَ ِة كرَ �ِس��ريرَ ُد ِمْن مرَ ا لرَُيوجرَ هرَ اإِنَّ ِريحرَ ا؛ ورَ هرَ ِجْدنرَ ِريحرَ الرَ يرَ ��ةرَ ورَ نَّ اجْلرَ

27 اأخرجه م�ضلم، عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
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وال�س��نف الذي معه ال�سياط ي�رضب بها النا�س، لي�س اإال رجال االأمن، 
الذي��ن ُي�س��لَّطون على امل�ست�س��عفني اأثناء االحتجاج��ات واملظاهرات 
)ونح��ن ال نواف��ق عليه��ا اإال ب���رضوط(؛ والذين نراهم يف ج��ل مدننا، 
راأي العني. هذا الوعيد ال�س��ديد، �سببه اأن حرمة الفرد امل�سلم -واإن كان 
عا�س��يا- هي عند الله عظيمة. وما وقع رج��ال اأمننا فيما وقعوا فيه منذ 
القرون االأوىل، من حتقري للم�س��لمني، اإال من تقليدهم لاأمم املخالفة، يف 
ِطهم ل�سعوبهم قدميا )اأما االآن فهم اأح�سن حاال منا با ريب!(.  معاملة �رُضرَ
وهذا من االتباع املذموم لغري امل�س��لمني، واملذكور يف قول النبي �س��لى 
اًعا  ِذررَ ا ِب�ِسْر ورَ ْبِلُكْم �ِسْرً رَ الَِّذينرَ ِمْن قرَ ننرَ ِبُعنَّ �سرَ تَّ الله عليه واآله و�س��لم: »لرَترَ
ه،  �ُسولرَ اللَّ ا ررَ ا: يرَ ْعُتُموُهْم. ُقْلنرَ برَ تَّ ��بٍّ الرَ ُلوا يِف ُجْحِر �سرَ خرَ تَّى لرَْو درَ اٍع؛ حرَ ِبِذررَ

ْن!«28.  مرَ : فرَ الرَ ى؟ قرَ اررَ النَّ�سرَ اآْليرَُهودرَ ورَ
يغلط كثري من رجال االأمن، وم��ن املوظفني عموما، عندما يظنون اأنه 
ال اإثم عليهم فيم��ا يرتكبون من ذنوب، واأن االإثم على من اأمرهم بذلك 
وح��ده. ولعل هذه الفتوى، قد ظفروا بها من فقهاء ال�س��وء، الذين باعوا 
اآخرته��م. واحلقيقة هي اأن االآمر واملاأمور معا، اآثمان. وذلك الأن االأ�س��ل 
يف كل اأمر هو اأن يكون يف طاعة الله ال يف مع�س��يته. وقد جاء يف هذا 
ْمُع  لرَى امْلرَْرِء امْلُ�ْسِلِم ال�سَّ املعنى، قول النبي �س��لى الله عليه واآله و�سلم: »عرَ
ارَ  ٍة فرَ ��يرَ ِمررَ مِبرَْع�سِ اإِْن اأُ ٍة؛ فرَ ��يرَ ررَ مِبرَْع�سِ ْن ُيوؤْمرَ ، اإِالَّ اأرَ ِرهرَ كرَ ��بَّ ورَ ا اأرَحرَ ��ُة ِفيمرَ اعرَ الطَّ ورَ
.«29. والتعلل بالعقوبات االإدارية، ال ي�سح؛ واإمنا هو من  ةرَ اعرَ الرَ طرَ ��ْمعرَ ورَ �سرَ
�س��عف االإميان؛ الأن العزم على خمالفة رب العاملني، وذوق عذابه االأليم، 
ال يكون��ان اإال معه. واأما امل�س��لم احلري�س على اآخرته، فاإنه ال يرتدد يف 
ذلك حلظة واحدة؛ ويوؤْثر االآخرة على الدنيا، رغم كل �سيء. والكام يف 
هذه امل�ساألة مت�سعب، ويدخل يف علم التزكية؛ ونحن نريد االخت�سار. 

28 متفق عليه، من حديث اأبي �ضعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه.

29 متفق عليه، من حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما؛ واللفظ مل�ضلم.
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ثم اإن التج�س���س على امل�سلمني، لي�س من مهام رجال االأمن االأ�سلية؛ 
وه��و من االأعمال املحرمة، التي ورد فيها الن�س ال�رضيح. فقد قال الله 
نِّ ِإنَّ َبْعَض  تعاىل: {َياأَيَُّها الَِّذي�َن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِم�َن الظَّ
�نِّ ِإْثٌم وََل َتَجسَُّس�وا} ]احلجرات: 12[. والتج�س���س بني امل�سلمني،  الظَّ
يت�سمن كثريا من املعا�سي يف طياته، منها: هتك اأ�ستار العباد، وتوظيف 
اأ�رضاره��م الأغرا���س دنيئة، واالبت��زاز، وبيع املعلومات للغ��ري )وهو ما 
يو�س��ع دائ��رة ال�رضر واالإثم(، واحتقار امل�س��لمني ب�س��بب ما ُيعرف من 
خ�سو�س��ياتهم )وهو عمل قلبي يجلب املقت(. وقد كان بع�س االأولياء 
ممن يك�س��ف الله لهم اأ�رضار العباد، ي�س��األونه �سبحانه احلجاب عنها؛ ملا 
يف ذلك من خطر على قلوبهم، ب�س��بب ما ذكرنا. واأما نتائج التج�س�س، 
فا تكون اإال تباُغ�سا بني امل�سلمني، وفرقة ومتزقا؛ وهذا من اأكر ال�رضر. 
وال مُيكن اأن نت�سور وظيفة من وظائف الدولة، تكون غايتها تلك!.. نقول 
ه��ذا، الأن النا�س كثريا ما ال يربطون بني االأعم��ال ونتائجها، ويكتفون 
بالق�سد االأول، من دون مراجعة وال حتقيق. وهذا الفعل، ال يدل اإال على 

تخلف عقلي، ال �سك �سيكون وجها للتخلف احل�ساري العام.
واأم��ا املخابرات، التي ينبني عملها على التج�س���س، فينبغي التفريق 
فيه��ا ب��ني املخاب��رات الداخلي��ة، واملخاب��رات اخلارجي��ة. فاملخابرات 
الداخلية، يحرم عليها التج�س���س على امل�سلمني؛ بينما يجوز للخارجية 
اأن تتج�س���س عل��ى االأعداء، لتح��ذر كيدهم. ولو عدن��ا اإىل املخابرات 
الداخلية، فاإننا �س��نجدها تخدم النظام، اأكرث مما تخدم ال�سعب؛ الأنها لو 
كانت كذلك، فاإنها �س��تعلم اأن جت�س�سها م�رض بال�سعب وال ينفعه. وكون 
االأجهزة خادمة للنظام )املخزن عندنا( دون ال�سعب، هو حتريف لوظائف 
املوؤ�س�س��ات واالإدارات، الذي ال ت�س��لم منه اإحداه��ا اليوم. وهو يدعونا 
اإىل اإع��ادة النظ��ر يف وظيفة االأمن من االأ�س��ل: وهل ه��و اأمن للنظام، 
اأم هو اأمن لل�س��عب؟.. وه��ذا االنحراف الذي حدث، هو نتيجة ت�س��لط 
بع�س العباد، على جمموع ال�س��عب؛ وكاأن املجموع خادم للبع�س، وهو 



م�ساءالت �سيا�سية للدولة املغربية احلديثة

 138 

ينبغي اأن يكون خمدوما؛ �رضعا وعقا. وهذه االآفة التي نذكرها، لي�س��ت 
ق�رضا على بادنا، اأو مثياتها وحدها؛ بل هي موجودة حتى يف البلدان 
الدميقراطية التي نح�س��دها على ما فيها من عدل ظاهر؛ ولكنها بدرجة 
اأخ��ف؛ لو قورنت مب��ا نحن عليه، فاإنه��ا ال تكاد ترَبني. وال�س��بب هو يف 
اختاف الثقاف��ات، واختاف العقول. فالثقافة التي هي معجونة بالعنف 
كثقافتنا، والتي يكون اأ�سحابها اأكرث جها )هذا هو الواقع!(، تكون فيها 
االأمور ب�س��ورة اأكرث و�سوحا و�س��فورا من غريها. اأما الثقافات الراقية، 
فله��ا حدود ال ت�س��مح بتجاوزها، يف معاملة احلكومات لل�س��عوب. هذه 

احلدود، هي ما يجعل الفرق بيننا وبينها �سا�سعا.
قد يقول قائ��ل: اإن عمل االأمنيني يرتكز يف ُمعظمه على التج�س���س، 
وهذا الذي تقوله اأنت، مباين للواقع؛ وكاأنك تريد به، اأن تتوقف االأجهزة 
ع��ن العمل ب�س��ورة نهائية!.. ونح��ن نرد: اإن من يق��ول هذا، مل يجرب 
العم��ل االأمن��ي ال�رضعي، الذي ينبني على طاعة الله يف كل �س��يء. مل 
ُيجرب اأن يرى اإعانة الله له ومدده اإياه، مبا يعجز عن ت�سوره يف خياله!.. 
نحن ال نقول كاما نظريا، مف�س��وال ع��ن الواقع؛ بل ندل مبا نقول، على 
ن يظنون اأنف�س��هم ملمني بالواقع. والل��ه عز وجل، لي�س  م��ا ال يعلمه مرَ
�س��يئا خياليا، ا�س��طنعناه بعقولنا، نوؤن�س به وح�س��تنا املعرفية؛ واإمنا هو 
احلق الذي يرجع اإليه اأمر كل �س��غري وكبري يف الوجود. نحن نرى هذا 
باأعيننا يقينا، اإن كان الغافلون ال ي�ستطيعون اإدراكه باإميانهم العليل!.. اأما 

الكافرون، فا كام لنا معهم هنا!..
ومبا اأن االأمر ن�سبي، فاإنه يختلف عندنا بني ما هي اإدارة االأمن عليه يف 
امل��دن الكرى، وما هي عليه يف املدن ال�س��غرى والقرى )الدرك(. ففي 
املدن ال�سغرى، يعمل رجال االأمن يف الغالب، مبا يرونه هم، ال مبا ين�س 
عليه القانون. فقد تلجاأ اإليهم متظّلما م�س��تغيثا، وال يهب لنجدتك منهم 
��له منهم، حم�رض ُيكتب، يو�س��ع يف رف االإهمال  اأح��د. كل ما �ستح�سّ
والن�س��يان. هذا اإن مل ينقلبوا عليك، اإذا كان خ�س��مك من ذوي النفوذ 



م�ساءالت �سيا�سية للدولة املغربية احلديثة

 139 

املعترين لديهم؛ فت�س��ري يف التقارير التي لن تراها، ظاملا بعد اأن كنت 
مظلوما. وهذه العملية املعاك�س��ة لوظيفة رجل االأمن االأ�س��لية، تخ�سع 
للمزاد يف �س��وق الف�ساد املحلي. فا �سيء من ذلك، اإال وله ثمن ُيقب�س 
ممن ي�س��ب التحريف يف �س��احلهم. بل اإن االأمر قد ي�سل اإىل اأن يغيب 
مدل��ول الدولة املركزية بالكلية لديك؛ لتجد نف�س��ك يف نظام ال تعلم له 

ن�سبة وال اأ�سا، عندما ترى مقد�سات الباد ُتهان. 
وقد تبلغ احلال اأحيانا -كما �رضنا نتابع يف ال�س��حافة- اإىل اأن ي�سري 
رجل االأمن عاما عند روؤ�س��اء الع�س��ابات، يعم��ل يف التهريب، اأو يف 
اجلرمية املنظمة، وهو حم�س��وب على اجلانب الث��اين )جانب العدل(. ولو 
بحثنا عن ال�سبب يف هذا اخللل اخلطري، لوجدناه بالدرجة االأوىل، غياب 
الدين داخل هذه االإدارة، يف �س��ورة اأ�سد ما تكون فيه العلمانية تطرفا؛ 
حتى لكاأن الدين �سار عند كثري من االأمنيني، معاك�سا ملهامهم، ينظرون 

اإليه واإىل اأهله نظرة اخل�سم اإىل اخل�سم، اإن مل تكن نظرة العدو.
ال ب��د الإدارة االأمن، حتى توؤدي مهامها على اأح�س��ن وجه، اأن تكون 
م�س��تقلة عن التوجيهات ال�سيا�سية، التي تكون من خارج دائرة عملها. 
وال بد اأن تتقيد بن�س��و�س القوانني الناظمة لعملها وحدها، والتي تكون 
حامي��ة لها قبل غريه��ا؛ الأن من يخالف القان��ون، واإن كان مطيعا الأمر 
روؤ�س��ائه، اأو جهات عليا من خارج االإدارة، فاإنه عندما ينف�س��ح االأمر 
ويخرج اإىل العلن، �سُيحا�سب وكاأنه هو �ساحب امل�سلحة فيما وقع؛ مع 
كونه �س��حية با �سك!.. لكنه �س��حية جهله وطمعه، اأكرث مما هو �سحية 
لغ��ريه ممن تاعب��وا به. وما اأكرث م��ا يحدث هذا، يف بادن��ا، التي يكاد 

القانون يغيب فيها غيابا تاما!.. 
اإن الو�س��ع ال�س��ليم، يف العاقة بني رجل االأمن واملواطن، هو اأن يراه 
يف خدمت��ه؛ معينا له على اأداء عمله اخلا���س، حاميا الأ�رضته يف غيابه، 
ونا�س��حا له عند خماوفه، ومانعا له عن ارتكاب ما ميكن اأن يندم عليه. 
عندما يكون االأمر على هذه احلال، فاإن ال�سعب �سيكون حُلمة واحدة، ال 
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يتمكن عدو من اخرتاق �س��فوفه، اأو من العبث باأمنه. الأنه كما ال�سعب 
يف حاجة اإىل رجال االأمن، فاإن رجال االأمن من اأجل اأمنهم، يف حاجة 
اإىل ال�سعب. وال ف�سل لهذا على هذا، بلبا�س وال رتبة؛.. اإال بالتقوى.   
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ال�سيا�سة الثقافية

لقد راأينا �س��عف ال�سيا�سة التعليمية، يف ف�سول �سابقة، وعرفنا �سعف 
ال�سيا�س��ة باملعنى العام منها كذلك؛ وهذا ال�سعف، ال ميكن اأن تنُتج عنه 
�سيا�س��ة ثقافية م��ا، يف بادنا. فنح��ن يف احلقيقة �س��نتكلم عن غياب 
ال�سيا�س��ة الثقافية، الذي �س��يفرز ثقافة �س��ارة، تزيد من تفاقم الو�سع 

العام؛ اأكرث مما �سنتكلم عن �سيا�سة ماثلة.
اإذا تناولنا الثقافة بو�سفها املتغري من احل�سارة، فاإننا �سنجدها وجوها 
عية، داخل جمال ح�س��اري م��ا؛ كما هي الثقاف��ات العربية -مثا-  تنوُّ
داخل احل�س��ارة االإ�س��امية. وكون الثقافة متغ��رية، اأو قابلة للتغري، هو 
ال��ذي يجعلها معي��ارا للمجتمع��ات، وحافزا على ال�س��بق يف خمتلف 

املجاالت )الثقافية(.
واإن عدنا اإىل جمايل االأدب والفن اللذين هما العمود الفقري للثقافة، 

ومن حيث هما تعبري واإبداع؛ فاإننا �سناحظ ما يلي:
1. اإن جمتمعن��ا -لك��ي يب��دع- ال ب��د اأن يتج��اوز عتب��ة النمو )هي 
افرتا�س��ية هنا(، حتى يتخل�س من االن�سغال بال�رضورات، اإىل ما فوقها 
م��ن الكماالت، التي هي هن��ا كماالت عقلية ذوقي��ة )باملعنى االأدبي ال 
ال�س��ويف(. وهذا، الأن تداول الثقافة يتطلب ق�س��طا من الرتف؛ واإن كان 
املبدع��ون غري معنيني بهذا ال���رضط دائما. فا يخفى ما للمعاناة من اأثر 
عل��ى االإبداع، كما هو معلوم الأهله. لكننا ن�س��ري بالكام اإىل امل�س��توى 

العام ال�رضوري، ال اإىل امل�ستوى اخلا�س.
2. كل ثقافة، ال بد اأن ُتبنى على علم؛ فاالإبداع االأدبي يقوم على علوم 
اللغة، واالإبداع املو�سيقي على علم املو�سيقى وال�سوتيات، والر�سم على 
علم االألوان. اأما االإبداع امل�رضحي، فهو اأعم من االأ�سناف االأوىل واأكرث 
تركيبا. ومبا اأن امل�س��توى العلمي -بالنظر اإىل جمموع ال�سعب- �سعيف، 
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فاإن االإبداع نتيجة لذلك، ال بد اأن يكون �سعيفا.
3. �سعف الفكر عموما، ال ي�سمح باالإبداع؛ الأن االإبداع هو فكر فني، 
يكون اأحيانا اأ�س��د تعقيدا من الفكر الفل�سفي واأعلى، من حيث م�ستوى 

االإدراك. وهذا يجرنا اإىل الكام عن طبيعة االإبداع.
اإن االإبداع يف جممله، هو تعبري عن االأ�سئلة التي ُتقلق النفو�س؛ وهو 
يف هذا ي�سبه الفل�سفة. وهو من حيث هذه اخل�سو�سية، يكون رفيعا، كلما 
اأح�سن االإملام باالأ�سئلة، وابتعد عن تقدمي االأجوبة، تقدميا مبا�رضا. ونحن 
هنا، ال نق�سد باالأ�س��ئلة، تلك االإجرائية، ال�رضورية لل�سياق االإبداعي؛ 
واإمنا نعني االأ�س��ئلة الكرى، التي يلتقي عليها العقاء، وت�ستثري قواهم 

املُ�دِركة دائما.
واإن نح��ن نظرن��ا اإىل الثقافة عندنا، فاإننا �س��نجدها بعيدة عن معناها 
االأ�س��لي؛ وقريبة مما تكون عليه ال�سعوب البدائية. فلو اأخذنا املو�سيقى 
مثا، فاإننا �س��نجدها منح�رضة يف اأ�س��يق نطاق، ال ي��كاد يعرف عنها 
النا�س �سيئا. وكل ما ي�سيع عند العامة اأنه مو�سيقى، هو ُنفايات �سمعية، 
م��ن ملوثات البيئة الثقافي��ة. وترويج وزارة الثقافة، لهذا ال�س��نف من 
املو�سيقى )بتجوز(، هو اإ�رضار بال�سعب، ال مُيكن اأن ُيدرج �سمن الثقافة، 

مبعناها ال�سحيح.
وزيادة على ال�سعف املعريف العام، فاإن اال�ستبداد ال�سيا�سي، قد نتجت 
عنه ا�س��تبدادات فرعية، مل ي�س��لم جمال الثقافة منها. فمجال املو�سيقى 
-مثا- ي�س��يطر عليه مقاولون مو�س��يقيون، ال قدم لهم يف االإبداع، وال 
يرتكون مبدعا ينال حظا من االعرتاف، طاملا هم موجودون. وهذا االأمر، 
قد قتل كل ما مُيكن اأن ُيعتر عما ذا قيمة يف جمال الثقافة، الذي �سار 
يف النهاية جماال معا�سيا، ال يختلف عن �سواه؛ حتى �سار الفنان مبوجب 

ذلك كاحلداد؛ ال يختلفان..
وم��ا وقع يف جمال املو�س��يقى، ق��د وقع يف املج��االت االأخرى. ففي 
امل�رضح، �س��يطرت وج��وه معروفة لعقود من الزم��ن، على كل ما يتعلق 
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به؛ حتى �س��ار امل���رضح خمتزال فيهم. زد على ه��ذا، اأن هوؤالء املقاولني 
الثقافيني، قد ت�س��بعوا بالثقافة الغربية )الفرن�س��ية على اخل�سو�س(، اإىل 
احلد الذي يفكرون معه داخلها، واإن نطقوا بلغتنا. اأما من حيث املحتوى، 
فاإن امل�س��توى يظل �س��عيفا، مبا اأنه ال ُيام�س وجدان ال�سعب )املثقف(، 

بالعمق الازم.
اإن االأ�س��ئلة املت�س��لة باالأحوال الوجدانية، والتي تك��ون ملحة على 
ال�س��باب خ�سو�سا، يف مرحلة ا�ستك�ساف العامل )الوجود(، ال بد اأن جتد 
لها �س��دى يف االأعمال الفنية، لتكون للفن وظيفة تربوية لدينا. والواقع 
الذي نراه، هو بعك�س هذا، يجعلنا جمتمعا ا�س��تهاكيا من جهة الثقافة، 
كم��ا نحن كذلك من جهات اأخرى. وهذا، �س��ينزل بالفرد عندنا �س��يئا 
ف�س��يئا اإىل م�س��توى احليوانية؛ اإن نحن اعترن��ا التوجه العاملي يف هذه 

املجاالت.
اإن العامل من حيث الفن، هو �س��ائر نحو الدجالية ب�س��فور. وانخراط 
�س��بابنا يف هذه املوجات غ��ري العقانية، هو حكم على �س��عبنا باملوت 
م�س��تقبا. اإن اأ�سد ما تعادي الدجالية، اخل�سو�سية؛ ثقافية وغري ثقافية؛ 
الأن اخل�سو�سية اأ�سل ثابت يف خلق الله. واإن الله عندما يقول �سبحانه: {
َياأَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناكُْم ِمْن َذَكرٍ َوأُْنَثى وََجَعْلَناكُْم ُشُعوًبا 
وََقَباِئلَ ِلَتَعارَفُوا} ]احلجرات: 13[، فاإن اأول ما ي�س��دق عليه معنى االآية، 
من جهة الظاهر، الثقافة. فال�سعوب ال بد اأن تكون على ثقافات خمتلفة، 
تبلِور كل االختافات اجلزئية االأخرى �سمنها. وهذه اخل�سو�سيات دالة 
بنف�س��ها على الله وحكمته، والدجاليون ي�سريون نحو عبادة ال�سيطان؛ 

 . فا تاقيرَ
والعومل��ة التي نعي���س زمنه��ا االآن، والتي �س��ار التوا�س��ل الرقمي 
حمورها، ال ينبغ��ي اأن ُتلغي الثقافات لت�س��هرها يف ثقافة دجالية كما 
ُيراد لها؛ واإمنا عليها اأن تفتح حوارا للثقافات فيما بينها، يزيد من تاأكيد 
اخل�سو�س��يات، عند تاقحها. والتنوع ال مُيكن اأن ُيعتر نق�س��ا يف اأي 
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�سيء، بل هو ثراء؛ فكيف �سيكون كذلك فيما يتعلق بالثقافة!..
نحن عندما نتكلم عن اخل�سو�س��ية، فاإننا ال نق�س��د منها الع�س��بية 
الوطني��ة، كالتي تكون لاأيديولوجيني؛ واإمنا نري��د احلفاظ على الهوية، 
الذي هو ثمرة احلرية واال�ستقال. اال�ستقال ال يكمل باملعنى ال�سيا�سي، 

حتى يتحقق باملعنى الثقايف. وهذا، بعك�س ما نرى االأمور ت�سري عليه.
قد تكون بع�س ال�سيا�س��ات الثقافية وجيهة؛ لكنها من �س��دة �سعفها 
بالنظر اإىل الواقع، واإىل حتكم ال�سيا�س��ة العاملية، كاملعدومة. وهذا، بقدر 
م��ا هو خ�س��ارة لنا، فهو خ�س��ارة للعامل، ال��ذي �س��ُيحرم معرفتنا. قبل 
اأ�س��طر، ذكرنا اأن الثقافة ال بد اأن تكون مت�س��ائلة، لُتبقي على انفتاحها 
وا�س��تمرارها؛ لك��ن ه��ذا ال يعني عدم مقارب��ة االأجوبة من��ا، بطريقتنا 
اخلا�س��ة. نع��م، اإن هذا العمل لي���س هّينا، وال هو يف متن��اول كل اأحد؛ 
ولكن��ه يبقى م�رضوعا وطنيا، قابا لاإجناز، اإن نحن خّل�س��نا “الثقافة” 

من هيمنة لوبياتها. 
اإن املغرب من اأكرث البلدان خ�س��وبة من الناحية الثقافية، لو اأُح�س��ن 
تدبري �سيا�ستها فيه. ولقد قلنا �سابقا، اإن الثقافة ينبغي اأن تكون متغرية، 
مبعن��ى التطور؛ حتى ال تنح�رض يف الفولكلور، كما هي اليوم. ولو نظرنا 
اإىل املجهودات الفردية، التي يقوم بها املغاربة يف جمال االألب�سة )تطوير 
اللبا�س التقليدي للرجال وللن�س��اء(، ويف الطبخ، ويف �سناعة ال�سجاد، 
ويف ال�سرياميك والزليج، وال�سناعات اجللدية، وغري ذلك... فاإننا �سنجد 
��عب من طرف الدولة، واأُح�س��ن  االآف��اق ال حد لها، لو اعُتني بهذه ال�سُّ

“ت�سويقها” عامليا.
عندم��ا ننظر اإىل اإمكانات املغرب يف املجال الثقايف من حيث التنوع 
واجلودة، فاإننا نتح�رض على عدم حتقيق ما يليق بذلك يف ميدان التناف�س 
العامل��ي. باإمكان املغرب، من دون مبالغة، اأن يكون الثقافة االأوىل عامليا. 
اإن من ينظر اإىل اإمكانات املو�سيقى االأندل�سية )ي�سميها املغاربة مو�سيقى 
االآلة( وحدها -والتي مُيكن اأن ُتعّد ج�رضا بني املو�سيقى ال�رضقية )العربية 
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والرتكية والفار�س��ية(، واملو�سيقى العاملية- وما ميكن اأن يوؤول عنها عند 
تقدميها يف قالب متطور هارموين، �سيعرف كم نحن متخلفون عن حتقيق 
فتح ثقايف ال ُيجارى. هذا من جهة الن�س��يج املو�سيقي البحت؛ واأما اإن 
نظرنا اإليها من جهة الغناء -الذي يكاد يكون يف غالبيته �سعرا �سوفيا، 
مرتِجما لوجدان املغاربة عر الع�سور- فاإننا �سنجدها مدخا اإىل الدين، 
من وجه غري م�س��بوق؛ �سيجد فيه العامل، الذي ي�سكو من جفاف روحي 

قاتل، ما يربطه باملعني الرّث العام، الذي هو االإ�سام!..
ومبا اأن الثقافة عاك�س��ة لهوية ال�س��عوب، فاإن ثقافتن��ا ال بد اأن تنفتح 
عل��ى الدين، وعلى الُبعد االأخروي، عند التناول. وتقليدنا للتيار املادي 
يف جمال الثقافة، هو من الق�س��ور لدين��ا، الذي ينبغي اأن نتداركه، قبل 

اأن تبتلعنا الثقافة الدجالية.
وحت��ى يعلم القارئ ما نق�س��د من وراء البعد الدين��ي االأخروي يف 
الثقاف��ة، فعليه اأن يعتر كبار الكت��اب والفنانني العامليني، حيث هم، يف 
ال��رزخ؛ وعليه اأن يفرت�س حوارا بينه وبينهم )الأنهم غري معدومني كما 
يتوه��م املاحدة(، يعرف من��ه راأيهم يف اأعمالهم اليوم؛ والذي ال �س��ك 
�س��يكون خمتلف��ا عما كان علي��ه يف حياتهم الدنيوية، عندما ين�س��اف 
اإىل معلومه��م ما اكت�س��فوه بعد موتهم من حقائ��ق، كانت تغيب عنهم. 
ومن خال هذا امل�س��هد االفرتا�سي، فاإننا �س��نجد يف اأذهاننا اأن تراجع 
املبدع��ني، عن كث��ري اأو قليل م��ن اأعمالهم -التي تعك���س نظرتهم اإىل 
االأم��ور- �س��يكون وارد االحتمال. ه��ذا الهام�س الذي ي�س��يفه البعد 
االأخروي املطلق على االأمور، هو ما ق�س��دناه من كامنا، لتكون ثقافتنا 
اأكرث �س��مولية، واأكرث مام�س��ة للواقع )احلق(، من �سواها؛ ما دام هذا يف 

م�ستطاعنا.
اإن جمال الثقافة لدينا -بحمد الله- وا�سع، ال ينق�سه اإال ح�سن الرعاية 
والتوظي��ف. لكن ذل��ك، ال يتم، حتى يكون امل�رضفون على ال�سيا�س��ات 
العامة يف الدولة، من اأهل العلم اخلراء. فاإن ال�سيا�سات املتبعة اإىل االآن، 
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هي �سيا�س��ات ارجتالية، توؤجل االأعمال وامل�ساريع الوطنية الكبرية، مرة 
بعد مرة، اإىل اأمد ال نعلم منتهاه... 

ث��م ال بد من القطيعة مع اأولئ��ك الذين يريدون اأن يجعلوا من الثقافة 
قنطرة اإىل الكفر واالإحلاد، اأو اإىل الف�س��وق والع�س��يان. فقد اأفلحوا يف 
جعل كثري من النا�س ينفرون مما لي�س مذموما يف نف�س��ه، ما مل ُيْله عن 
عبادة الله، اأو يكون مقدمة ملع�سية. وعلى كل حال، فاإن النبي �سلى الله 
ةرَ  اِب�سرَ ْن ورَ عليه و�س��لم قد دلنا على الفقيه منا )من اأنف�س��نا(، فيما جاء عرَ
الرَ  ، قرَ مرَ لَّ �سرَ ْيِه ورَ لرَ ه عرَ لَّى اللَّ �ُسولرَ اللَّه �سرَ ، حني اأخر: اأرَّن ررَ ��ِديِّ ٍد ااْلأرَ�سرَ ْعبرَ ْبِن مرَ
عرَ  مرَ جرَ : فرَ الرَ ْم. قرَ : ُقْل��ُت: نرَعرَ الرَ ااْلإِْثِم؟«. قرَ ِن اْلِرِّ ورَ : »ِجْئترَ ترَ�ْس��اأرَُل عرَ ��ةرَ اِب�سرَ ِلورَ
ا  ْلبرَكرَ يرَ ْفِت قرَ . ا�ْس��ترَ كرَ ْفِت نرَْف�سرَ : »ا�ْسترَ الرَ قرَ ُه، ورَ ��ْدررَ ا �سرَ برَ ِبهرَ رَ ُه فرَ�رضرَ ��اِبعرَ اأرَ�سرَ
ااْلإِْثُم  ْلُب؛ ورَ نَّ اإِلرَْيِه اْلقرَ اأرَ اْطمرَ ْف�ُس، ورَ اأرَنَّْت اإِلرَْيِه النَّ ا اْطمرَ ًثا(! اْلِرُّ مرَ ��ُة )ثرَارَ اِب�سرَ ورَ
 .30»! اأرَْفترَْوكرَ ا���سُ ورَ ْفترَاكرَ النَّ ْن اأرَ اإِ ��ْدِر؛ ورَ درَ يِف ال�سَّ دَّ ررَ ترَ ْف�ِس ورَ ��اكرَ يِف النَّ ا حرَ مرَ
وعل��ى هذا، فاإن كل ما يجد منه العبد دالل��ة على احلق واخلري، وتنفريا 
من االإثم وال�رض، فهو ال باأ�س به؛ وكل ما هو بعك�س ذلك، فليجتنبه، واإن 
ْكذبها؛  كان يف الظاهر حممودا. هذا، اإن كان العبد ال يغ�س نف�س��ه، وال يرَ
الأنه اإن فعل، فا عا�سم له من اأمر الله عندئذ. نقول هذا، ال الأننا نريد اأن 
نتو�سع يف املباح، كما كان الفقهاء االأولون يخ�سون؛ واإمنا لرند ال�ساردين 

من اأبنائنا اإىل احلق، بح�سب ما ُيطيقون. هذا فح�سب!.. 

30 اأخرجه الدارمي، عن واب�ضة بن معبد ر�ضي اهلل عنه. 
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اقت�ساد هو ل اقت�ساد

دًا؛  �سْ ��درَ قرَ �سرَ ؛ الذي هو مزيد، من قرَ ��درَ االقت�س��اد يف اللغة: من ِاْقترَ�سرَ
والذي هو التو�س��ط واالعتدال. ويف اال�س��طاح هو حركة املال داخل 
املجتم��ع، بني اأط��راف االإنتاج والتوزيع واال�س��تهاك واخلدم��ات. واإذا 
اأردنا اأن نعرف مكانته بامل�س��اهاة جل�س��م االإن�س��ان، كما فعلنا �سابقا مع 
الق�س��اء وجهاز االأمن، فاإننا �سنجده اجلهاز الدموي؛ حيث يو�سل الدُم 
الغذاء الذي يتناوله االإن�س��ان )املوارد(؛ عن طريق عمل القلب )املوزع(، 
عر �س��بكة االأوعية الدموية )اجلهات اخلدمية(؛ اإىل االأن�س��جة واخلايا 

)امل�ستهلك(.
من هذه امل�س��اهاة، يظهر اأن االقت�س��اد ال�سليم، ال بد اأن ي�سيب نفعه 
كل اأفراد املجتمع، و�س��وال اإىل القرى النائي��ة، التي ينبغي اأن ال تفتقر 
اإىل �س��يء م��ن ال�رضورات. فاإن ح��دث وافتقرت، ف��اإن ذلك يدل على 
�س��وء توزيع، ال ريب فيه. ولقد كانت مهمة يو�س��ف عليه ال�س��ام، يف 
الدولة امل�رضية القدمية، هي االأخذ من منتوج �سنوات اخل�سب، ل�سنوات 
اجلدب؛ فكان بهذا، مقت�سد االأنبياء عليهم ال�سام اأجمعني. وقد حر�س 
-عليه ال�س��ام- بعد توفري املح�س��ول، على ح�س��ن التوزيع، الذي كان 
ُي�رضف عليه بنف�س��ه. وهكذا، اأنقذ يو�سف عليه ال�سام اململكة امل�رضية، 
واأنقذ الباد املجاورة، التي كانت من بينها باد كنعان )اليوم: فل�س��طني 
ولبنان، واالأجزاء الغربية من �سوريا واالأردن(، حيث والده يعقوب عليه 
ال�س��ام واإخوته. ومن ينظ��ر اإىل حال املغاربة، فاإنه �س��يجد الفقر عند 
اأهل البادية، يقارب ن�س��بة 80 يف املائة من ال�س��كان. وهذا ال يعني اأن 
�سكان املدن كلهم بحال اأف�سل؛ بل اإن الهوة بني االأغنياء والفقراء هناك، 
اأ�سد ات�س��اعا واأكرث عمقا. هذا، وقد جاء عن النبي �سلى الله عليه واآله 
ْدِر الَِّذي  اِلِهْم ِبقرَ اِء امْلُ�ْسِلِمنيرَ يِف اأرَْمورَ لرَى اأرَْغِنيرَ �سرَ عرَ ررَ ه فرَ و�سلم قوله: »اإِنَّ اللَّ
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ُع(  نرَ ُع )يرَ�سْ يِّ ُروا اإِال مِبرَا ُي�سرَ عرَ اُعوا ورَ ا جرَ اُء اإِذرَ ررَ درَ اْلُفقرَ هرَ لرَْن جُتْ ُهْم؛ ورَ اءرَ ررَ ُع ُفقرَ �سرَ يرَ
ِديًدا،  ��اًبا �سرَ ِة ِح�سرَ امرَ ْومرَ اْلِقيرَ ا�ِس��ُبُهْم يرَ لَّ ُيحرَ جرَ زَّ ورَ هرَ عرَ اإِنَّ اللَّ اوؤُُهْم. اأرَال ورَ اأرَْغِنيرَ
اًبا اأرَِليًما.«31 واإن ما و�سلت اإليه احلال يف بادنا، لهو دليل  ذرَ برَُهْم عرَ ذِّ ُثمَّ ُيعرَ
على االنحراف ال�سديد، الذي �سيودي بحياة ج�سم الدولة، اإن مل ُيتدارك 

بالعاج، قبل فوات االأوان.
اإذا نظرنا اإىل اقت�ساد املغرب، فاإننا لن جنده �سمن االأنواع االقت�سادية 
املعروفة يف علم االقت�ساد؛ واإن كان اأقرب اإىل االقت�ساد املندمج، الذي 
هو يف احلقيقة اقت�ساد فو�س��وي مهيِمن، يكون �سمة من �سمات احلكم 
اال�س��تبدادي املتوح�س. وهذا الذي نقوله، م�س��رتك ب��ني الدول العربية 
كله��ا، على اختاف طفيف فيما بينها، يتعلق مبدى ال�س��دة يف الهيمنة، 
وم��دى ت�رضر الف��رد. فالفرد يف ال��دول الغنية -مثا- ال ي�س��عر كثريا 
باأ�رضار االقت�س��اد الفو�س��وي، كما يجدها الفرد يف البلدان الفقرية اأو 

متو�سطة احلال.
واإن اأف�س��ل تعب��ري علمُته من املغارب��ة، عن اقت�س��ادنا، هو "املخزن 
االقت�س��ادي". ف��اإن كان املخ��زن ال�سيا�س��ي، قد ُعلم��ت مكانته -من 
الف�س��ول ال�س��ابقة- مما تناولناه من خمتل��ف اجلوانب ال�سيا�س��ية؛ فاإن 
املخزن االقت�س��ادي، هو حم��ور ذلك املخزن وقلبه. وه��ذا، الأن العقول 
املخزنية، ال تتجاوز امل�س��توى املتو�سط من العقول. وحتى يعلم القارئ 

ما نريد، فليعلم اأن العقول -باخت�سار- اأربعة اأنواع:
1. العقول الكاملة: وهذه ال �س��لطان ل�س��يء عليها، من جاه وال مال؛ 

فهي حرة باملعنى التام ال�سحيح.
2. العقول الراجحة: وهذه ترى الف�س��ل للجاه على املال؛ وتبذل املال 
ن  لنيل اجلاه. وهي يف االأ�س��ل طبقة عقاء احلكام ِمن ملوك وروؤ�ساء، ومرَ

31 اأخرجه الطرباين يف املعجم ال�ضغري عن علي عليه ال�ضالم.
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يرجع اإليهم االأمر يف خمتلف املجاالت التخ�س�سية.
3. العق��ول املتو�س��طة: وهذه ترى الف�س��ل للمال، وتظ��ن اأنه الغاية؛ 
فهي تبذل اجلاه لنيل املال. واأغلب عقول من يلي املنا�س��ب منا، من هذا 

ال�سنف.
4. العقول ال�س��عيفة: وهي العقول التي ال تهتم اإال ملعا�سها، من دون 
ق�س��د ملال وال جاه. وهذه اأف�س��ل حاال يف املاآل، من العقول املتو�س��طة 
والراجحة؛ اإن ا�س��تقام اأ�سحابها على الدين. وهذا داخل يف معنى قول 

ِة اْلُبْله.«32.   نَّ ْهِل اجْلرَ ُ اأرَ النبي �سلى الله عليه واآله و�سلم: »اأرَْكرثرَ
ومن حمورية املال، لدى املخزن ال�سيا�س��ي، وق��ع اخللط بني "احلكم" 
و"االقت�س��اد"، وت�س��ابكت الوظيفت��ان يف كل م�س��توياتهما. وهذا هو 
ال�سبب الذي يجعل كثريا من �سغار املوظفني )الذين هم يف اأ�سفل �سلم 
احلكم( مرت�س��ني وخمتل�سني، من غري خوف حما�سبة. وكلما علت الرتبة، 
زاد االنخ��راط يف منظومة النه��ب؛ اإىل احلد الذي يخ��رج فيه الواحد 
منهم، عن �س��لطة القان��ون على التمام؛ ب��ل اإن اأجه��زة الدولة -ومنها 

الق�ساء- ت�سري خادمة له اإذ ذاك.
واملخزن ال�سيا�س��ي، يفتح ملنخرطيه اأبواب الرتّيع )من الريع( مبا�رضة، 
بعد ولوج اأ�ساكه. وهذا هو ما يجعل اأ�سحاب املنا�سب العليا يف جميع 
االإدارات، من املليارديرات عندنا. وكلما عا املن�س��ب، �سار االنخراط 
يف الف�ساد املايل اأمرا حمتوما، ال يتمكن املوظف من اال�ستقال عنه. بل 
اإن املتنفعني، ُيلزمون من يتنزه عن اأكل املال احلرام منهم، باأخذ ن�س��يبه 
رغما عنه؛ حتى ياأمنوا على اأنف�س��هم من انقابه عليهم. وهكذا ي�سبح 
"التوريط" منهجية خمزنية، ال تتخلف. ومن يتتبع اأحوال الوزراء، وكبار 
املوظفني -كاأولئك الذين قامت عليهم ال�سحافة يف املدة االأخرية، ب�سبب 

32 اأخرجه البزار يف م�ضنده عن اأن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه، و�ضححه القرطبي يف التذكرة.
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ما �ُس��مي "امتيازات خدام الدولة"- فاإنه �س��ريى ذلك عيانا؛ ال فرق فيه 
بني اإ�س��امي وغري اإ�سامي. ولهذا ال�سبب، كان نظام حكمنا ُيدنِّ�س كل 
م��ن خالطه؛ بخاف االأنظمة الدميقراطي��ة االآن، التي جتد الوزير -مثا- 
م على �س��قة، اأو  فيها، يغادر من�س��به مرفوع الراأ�س. وجتد اأحدهم ُيحاكرَ
هدية، حتوم حولها �سبهة، اأو ال ي�ستطيع اأن ُيثبت لها اأ�سا. وهذا الو�سع 
ال ُيقارن مبا نحن عليه؛ الأن جرائم املال يف اإداراتنا، ال حُتّد وال ُتعّد. ولو 
فر�سنا اأن م�سوؤولينا ُيحاكمون حتت نظاٍم قانوين �سليم، فاإن اأقلهم ُجرما 
�سُيحكم عليه بال�سجن املوؤبد )كما هو ال�ساأن يف القانون الو�سعي اليوم(.
اإن املغرب متنوع املوارد، ومع ذلك، فاإن ال�س��عب ال ي�سله من خريات 
باده، اإال النزر الي�س��ري. نحن ال ندعو اإىل ما ي�س��به الريع، واإمنا كان من 
املمكن، لو اأن احلال غري احلال، اأن ُيوّفر ال�سغل ل�سطر كبري من العاطلني، 
بطرق خمتلفة؛ جّلها حملي، يقوم على ال�سناعات الفاحية، يف حملها؛ 
وعلى ال�س��ناعات البحرية يف حملها؛ وعل��ى التعدين يف حمله...؛ بدل 
اأن يبق��ى ال�س��عب وكاأنه يف حالة انتظار ال تنتهي، الإذن ما، ي�س��مح له 
باال�س��تفادة من خريات باده. وهكذا، �س��ار النا�س اأجانب يف بادهم، 

يت�سّولون ما هو من حقهم!..
نحن ل�س��نا من اأهل الدنيا، وال نناف�س عليها اأهلها بحمد الله؛ ولكن 
احلال التي نرى عليها اأبناء �س��عبنا، من ان�سداد االأبواب اأمامهم، ال مُيكن 
اأن ن�س��كت عليها. اإن املخزن االقت�س��ادي عندنا، مل يعد طفيليا ميت�س 
الدم من عروقنا فح�سب؛ واإمنا �س��ار وح�سا، يبغي االإجهاز علينا. فاأول 
من �سيكون �سحيته، الدولة نف�سها، التي غابت معاملها يف مامح وجهه 

الب�سعة.
اأعرف �سخ�س��ا، كان �س��ابا طموحا، در�س بع�س علوم االإدارة، واأراد 
اإن�س��اء م�سنع �سغري، يوظف فيه بع�س اأفراد اأ�رضته، باالإ�سافة اإىل ب�سع 
ع�رضات من ال�سكان. وقام بدرا�س��ة للم�رضوع، ووفر له التخ�س�سات، 
وبداأ با�س��تقدام االآالت االأوىل، يف انتظار اأن يوافق البنك على اإقرا�سه 
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املبلغ ال�رضوري لاإنفاذ التام. فاإذا باأحد رجال ال�س��لطة -وكان متقاعدا 
حينها- يت�سل به، وي�س��رتط عليه، من اأجل املوافقة على امل�رضوع، اأن 
يدخل معه �رضيكا بن�سبة 50 باملائة. فاأُقر امل�رضوع، ملا ُرف�س االقرتاح، 

وظل اجلميع با �سغل اإىل االآن...
كنت قد �سمعت قبل ذلك بن�سبة ال� “50 باملائة” واأحيانا “51 باملائة”، 
يف م�س��تويات عليا عندنا؛ و�سمعت بها اأي�س��ا، يف بلدان عربية زرتها؛ 
ولكنه��ا كانت امل��رة االأوىل، التي اأعلم بها يف امل�س��تويات ال�س��غرى. 
فعلمت اأن دولنا من جهة االقت�ساد لي�ست دوال، واإمنا هي ع�سابات اأكر 
واأخط��ر من املافيات املعروفة عامليا. ذل��ك الأن املافيات، حيثما وجدت، 
فهي توجد اإىل جانب هياكل الدولة، التي -يف اأ�سد احلاالت- تخرتقها 
فح�س��ب؛ واأما نحن فاإن الع�س��ابات لدينا، �س��ارت هي الدولة نف�سها. 
وكل ما ُي�س��لَّط ال�سوء عليه، من جرائم املال، بني احلني واالآخر، للداللة 

على اأن االأمر بخاف ما هو عليه، فاإمنا هو للتعمية والتورية فح�سب.
والنظام االقت�س��ادي للدولة )اأي دولة(، لي�س نظاما م�ستقا، اإال فيما 
يدخل يف اجلزئيات التي ُيدار بها االقت�ساد الوطني. نعني اأن االقت�ساد 
الوطن��ي هو كلي بالنظر اإىل هيئاته املالية و�رضكاته؛ لكنه جزئي بالنظر 
اإىل االقت�س��اد العامل��ي. وه��ذا االرتباط الع�س��وي، بني االقت�س��ادين: 
الوطني والعاملي، مل يعد يف مقدور اأي دولة االإفات منه بالكلية. وقد مت 
هذا الرتابط منذ هيمن الدجاليون على االقت�ساد العاملي، عندما اأدركوا 
اأن نظامه��م ال�سيا�س��ي )بجميع املعاين(، لن يق��وم اإال مبحور مايل قوي، 
دخلوا يف مرحل��ة اإجنازه، منذ نهاية احلرب العاملي��ة الثانية. وقد مت لهم 
الربط على الكمال، عندما جعلوا الدوالر عملة عاملية، ال ت�س��تقل عنها 

كل عمات االأر�س. والتف�سيل يف تو�سيح هذا االأمر يطول... 
واإن اأه��م ما يقوم عليه االقت�س��اد الدجايل، الرب��ا؛ ولذلك جتد البنك 
ال��دويل ي�س��ارع يف اإقرا�س الدول ما ت�س��اء، بربا غ��ري منقطع، ودائم 
الت�سل�س��ل. وهكذا ت�سبح كل الدول تابعة للنظام الدجايل، متحّكما يف 
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�سيا�س��اتها الداخلية، بكيفية ال قدرة له��ا على ردها، اإىل اأن ياأتي اليوم 
ال��ذي ُتعلرَن فيه م�س��تعمراٍت للعبي��د. وال ينفع يف ه��ذا، اأن تقوم اأبناك 
اإ�سامية، تزعم اأنها تعمل داخل اإطار ال�رضيعة؛ فاإنه حتى لو �سح ذلك، 
ف�س��يبقى مردودها عائدا على جمموعة اأفراد، ال ب��د اأن تلحق دائرتهم 

�سبه امل�ستقلة بالنظام املايل العام، حمليا وعامليا.
واأما النظام االقت�س��ادي االإ�س��امي، فاإنه اأكم��ل االأنظمة، واأجدرها 
بت�س��مية االقت�س��اد )التو�سط(، من كونه ال ي�س��مح بحرمان الفقراء من 
اأموال االأغنياء، واإن كانت نتيجة جهدهم وعملهم )غياب املنطق االأناين 
الب�رضي، وحل��ول املنطق االإله��ي(. وما الزكاة الت��ي اأوجبها الله على 
االأغنياء، واأعطاها للفقراء، اإال حتقيق للتوازن املطلوب من اأدنى �س��بله. 
رُُهْم  وقد قال الل��ه تعاىل يف هذا: {ُخْذ ِم�ْن أَْمَواِلِهْم َصَدَق�ًة ُتَطهِّ
وَُتزَكِّيِه�ْم ِبَها} ]التوبة: 103[، وقال �س��بحانه عن اأغنياء امل�س��لمني:      
اِئِل َواْلَمْحرُوِم} ]الذاريات: 19[. واأما الربا، الذي  {وَِفي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّ
هو اأ�س��ا�س كل اغتناء فاح�س، فق��د قال الله عنه: {الَِّذي�َن َيأْكُلُوَن 
ْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ  الرَِّبا َل َيقُوُموَن ِإلَّ َكَما َيقُوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطهُ الشَّ
َذِلَك ِبأَنَُّهْم َقالُ�وا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثلُ الرَِّبا َوأََحلَّ اللَّ�هُ اْلَبْيَع وََحرََّم الرَِّبا} 
]البقرة: 275[. وت�س��بيه املرابني باملم�سو�س��ني، هو للداللة على انهيار كل 
نظ��ام اقت�س��ادي قائم على الربا، وال بد. وهو دلي��ل على اأن تزايد الربا 
غري املتناهي، عملية جنونية ت�ساعدية ال�رضعة والنتائج، اإىل احلد الذي 
يك��ون االنهي��ار معه حتميا. وكل نظ��ام مهما بدا اأنه متما�س��ك، واأن له 
عوائد على فئة خم�سو�س��ة، وكانت نهايته نظريا وعمليا االنهيار، فاإنه 
نظام فا�س��د، ال ي�س��لح اأن يكون مرتكزا ل�سيا�س��ات الدول، ف�سا عن 

العامل.
بقي اأن نتكلم يف هذه الُعجالة عن اأثر الكام يف االقت�ساد على االإميان 
واالعتقاد. وذلك الأن كثريا من امل�سلمني، �ساروا يحنقون على حكامهم، 
ب�س��بب الظلم يف جم��ال توزيع الرثوات، ظنا منه��م اأن االأمر كان مُيكن 
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اأن يك��ون غري ذلك. نعني اأنهم يظنون )االإ�س��اميون على اخل�س��و�س( 
اأن اأحواله��م املادي��ة، كان مُيكن اأن تتغري، لو اأن النظام ال�سيا�س��ي، كان 
غري ما هو علي��ه. واحلقيقة اأن الكام يف جانب “االأمر”، الذي هو نظري 
التنظري عند اأه��ل الفكر، قد ُيخالف على التمام جانب “االإرادة”. نعني 
من ه��ذا، اأن الواقع يتبع االإرادة ال االأمر. واجلهل بهذه امل�س��األة، يجعل 
امل�س��لم ي�س��ارع القدر، ورمبا خرج به ذل��ك اإىل االعرتا�س وعدم قبول 
احلكم االإلهي. وهذا يعني، اأن الله قد ق�سم بني النا�س اأرزاقهم، وال اأحد 
ميكنه زيادة رزقه، وال اإنقا�سه. وحتى ُيدرك العبد هذا، فعليه اأن ينظر اإىل 
النتيجة النهائية، دون اعتبار االأمر )اإن كان ال يعنيه مبا�رضة(. وعلى هذا، 
فم��ن كان فقريا، فا ميكن اأن يكون غري ذل��ك؛ ومن كان غنيا، فكذلك. 
ومن ُكتب عليه تغري احلال من الغنى اإىل الفقر اأو العك�س، فهو يف العلم، 
كما هو، من غري اأدنى فرق. فعلى املرء اأن ير�سى بحاله، واأن ي�سعى اإىل 

ك�سب قوته مبا ير�سي ربه، وال يهتم ملا يفعله الظاملون. 
وحتى يت�س��ح االأمر اأكرث، فلنفرت�س رجا عنده مال قدره األف درهم. 
ترك يف بيته خم�س��مائة، وخرج بخم�سمائة يريد ال�سوق. ويف الطريق، 
اعرت�سه ل�س اأخذ اخلم�سمائة درهم منه، من غري اأن ي�سعر هو بذلك. فمن 
جه��ة االأمر: الل�س جمرم معتد، اإن ُقب�س عليه )كاأن يراه �رضطي-مثا- 
اأثناء فعلته( وُقّدم اإىل الق�ساء ال�رضعي، ُتقطع يده حدا، وُيرجع املال اإىل 
�ساحبه. واإن مل ُيقب�س عليه، باء بوزر �سوء عمله، واأُجر �ساحب املال يف 
م�سيبته، اإن احت�سب ور�سي بق�ساء ربه. واأما من جهة االإرادة: فاإن رزق 
الرجل كان خم�سمائة درهم واإن ك�سب األفا. ف�ُسّلط عليه الل�س ليوافق 
املبلغ ما يف العلم، فح�س��ب. وِرزق الل�س كان خم�س��مائة، اإن مل ي�رضق 
غريها يف يومه؛ لكنه حرام، يعاقب عليه يف الدنيا اأو يف االآخرة. وهكذا 
يكون توزيع االأرزاق بني العباد، اأمرا ال ُتعتر فيه ِحّلّية املال اأو ِحرمته.

اإن النا���س يغلطون، عندما يظنون اأن اأمر الدين منح�رض يف االأحكام 
الفقهي��ة وحدها؛ بينما ه��و منوط بباطن االأح��كام اإىل جانب ظاهرها. 
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وكل من لي�س له اإملام بالوجهني، فعليه اأن ي�سمت لي�سمن �سامته. ولو 
عل��م النا�س كم من املعاطب يِردونها -ال الأنهم ارتكبوا اإثما، واإمنا الأنهم 
اأ�ساوؤوا احلكم يف م�س��األة ما فح�سب- الأعادوا النظر يف جميع اأمورهم، 
والآث��روا اأن يكونوا مظلومني، على اأن يكونوا من الظاملني املح�س��ودين؛ 

عن علم وب�سرية، ال عن اإميان واعتقاد وحدهما.



م�ساءالت �سيا�سية للدولة املغربية احلديثة

 155 

القيادة ال�سعبية

اإن ال�س��عوب ال بد لها من قائد؛ والرابطة بني ال�س��عب والقائد، ال بد 
اأن تك��ون وجدانية، ال اأيديولوجية فح�س��ب. وهن��ا يختلف الدين عن 
احلكم احلزبي االأيديولوجي. هذه هي ال�س��ورة االأ�س��لية، واإن كان كثري 
من النا�س يظنونه��ا بدائية، ويتوهمون اأن تطور االجتماع ال�سيا�س��ي، 
�س��يخرج عنها، اإىل ما هو اأكمل منه��ا؛ وكاأن االأمور ال حاكم لها ترجع 
اإليه )االنف�سال العقاين(. واحلقيقة هي اأنه ال بد من التمييز يف املعارف 
بني الثابت واملتغري، لكي يكون الكام على بّينة. وم�ساألة قيادة ال�سعوب 
هذه، لي�س��ت م��ن املتغريات؛ بل هي م��ن الثوابت، التي ق��ال الله فيها:         
{ُسنََّة اللَِّه الَِّتي َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلُ َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِديل} ]الفتح: 
ا جذريا هنا، فهو ال مي�س جوهر االأمر؛  23[. واأما ما يراه بع�س النا�س تغريُّ

واإمنا مي�س ظاهر ال�سورة فقط.
واإن حتولت القيادة -ل�س��بب من االأ�س��باب- ع��ن مناطها الذي كانت 
عليه يف ال�س��ورة االأ�س��لية الب�س��يطة، فاإنها ال بد اأن حتل يف حمل مل 
تكن ال�س��ورة االأ�سلية تعرفه؛ بل قد يكون مما كان م�ستبعدا يف االأزمنة 
املا�سية، اأن ُترى فيه. وهذه امل�ساألة مما ُيجهل االآن، ومما يقع به التاعب، 

يف �سياق ال�سيا�سة الدجالية العاملية.
واإن نحن عدنا اإىل االأنظمة الدميقراطية، التي تتوىل املوؤ�س�س��ات فيها 
تدبري �سوؤون ال�سعب، بالطريقة التي يرت�سيها يف اجلملة؛ فاإننا �سناحظ 
غياب )بطون( �س��فة القيادة ل��دى رئي�س الدولة فيه��ا، اإىل احلد الذي 
ي�سري فيه هو نائبا عن املوؤ�س�سات املختلفة، يف اتخاذ القرارات الكرى. 
وهذا الو�سع، �سيجعل القيادة موزعة بني عدة اأطراف يف الظاهر، منها ما 
هو معلوم، كروؤ�ساء االأحزاب ذات التمثيلية احلقيقية، وروؤ�ساء االإدارات 
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الذي��ن لهم القدرة على املب��ادرة؛ ومنها ما هو غ��ري معلوم، كجماعات 
ال�س��غط وغريها. وهذه احلال��ة الدميقراطية، ال تتحقق عل��ى التمام، اإال 
م��ع علمانية كفرية تامة، من حيث هي �رضط لها. وهي اأق�س��ى ما ميكن 
اأن يبلغه احلكم من كمال، بح�س��ب مرغوب ال�سعوب، بالنظر اإىل الدنيا 
ح�رضا وق�رضا. وذلك، الأن الدنيا، هي جنة الكافر، كما جاء يف حديث: 
اِفِر«33. وحتى تكون الدنيا جنة الكافر،  ُة اْلكرَ نَّ جرَ ا �ِس��ْجُن امْلُوؤِْمِن ورَ ْنيرَ »الدُّ
فا بد اأن يبلغ من نيل �سهواته فيها الغاية، التي ي�سمح بها تقييد الدنيا 
)الدنيا حم��ل تقييد، ال اإطاق(. ومن هنا، كنا نقول نحن، بعدم �س��اح 
النظام الدميقراطي لل�سعوب امل�سلمة. فمتى تكون جنة الكافر، هي عينها 
جن��ة للموؤمن؟!.. والكفر غري االإميان من االأ�س��ل!.. ه��ذا ال يكون قط!.. 
وهو �س��بيه بقول القائل: اإن النار هي اجلنة!.. واإن معاك�سة احلقائق التي 
ال تتبدل )املعاك�س��ة علمية، اأما احلقائق فهي هي(، قد دخلت ب�س��عوبنا 
امل�س��لمة، يف متاه��ات ال ُيعرف لها اأول من اآخ��ر. ولي�س معنى كامنا، 
اأن املوؤم��ن ينبغي له اأن يقبل بالدون، يف دنياه؛ بل معناه اأن ي�س��عى اإىل 
اإقامة حكم الله يف نف�سه ويف جماعته )�سعبه(، الذي ي�سمن به "جنته" 
املطلق��ة يف االآخرة، على ما يف ذلك من م�س��اق، ومن مع��اداٍة ِمن اأهل 
الكفر )اأ�س��حاب اجلنة العاجلة(، ومن اأهل الدنيا من امل�س��لمني، الذين 

ُيخالفون منطق اإميانهم ذاته.
وم��ن اختاف املنط��ق بني االإميان والكفر، ين�س��اأ اخت��اف النظر اإىل 
االأم��ور ب��ني املوؤمن والكاف��ر، اإن كانا يعمان مبنطقيهم��ا؛ ومن ذلك، ما 
نحن ب�س��دده من ت�سور للقيادة ال�سعبية. ففي املجتمع امل�سلم، ال بد اأن 
يك��ون رئي�س الدولة حائزا لهذه ال�س��فة. وهو ل��ن يحوزها، ما مل تكن 
له �س��فة االإمامة يف الدي��ن؛ ما دام الدين هو املح��ور الذي تدور عليه 
�س��وؤون ال�سعب برمتها. لهذا ال�س��بب كنا نثني على احل�سن الثاين، عند 

33 اأخرجه م�ضلم، عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
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تثبيته الأركان اإمارة املوؤمنني، ولو �س��وريا، يف �سطر منها. ولقد كانت له 
رحمه الله �س��عبية ال ُتنكر، رغم كرثة اأعدائه؛ خ�سو�سا املخالفني له يف 
املنطلرَق. ولهذا ال�س��بب نقول اأي�س��ا، باأن ال�س��ري يف طريق الدميقراطية 
عندنا، لن ُينتج ما اأنتجه يف البلدان الكافرة، من تنمية وعدل ن�س��بيني؛ 
واإمنا �سُينتج عك�س ذلك، �سعفا وهوانا، ولب�سا وا�سطرابا، تزيد كلها من 

بائنا الذي نحن فيه.
وبتقليدنا للكافرين، يف هذه امل�س��األة على التخ�س��ي�س، فاإن القيادة 
�ست�سعف لدى رئي�س الدولة، وتتوزع على اأطراف ال يكونون دائما اأها 
لها؛ خ�سو�سا ونحن نعلم حال زعماء االأحزاب، وروؤو�س الفقهاء عندنا. 
وهذا هو ما �سيكون طريقا اإىل ال�سعف، الذي ذكرناه اآنفا، من غري �سك. 
ث��م اإن اخللل الذي يلحق مركزية القيادة، �س��يفتح الب��اب اأمام قيادات 
بديلة م�سنوعة، ي�س��هل التاعب بها من ِقبل املغر�سني اخلارجّيني قبل 
الداخلّيني. وهذا بال�س��بط، ما اآل االأمر اإليه يف العامل اأجمع، يف املرحلة 

التي نعي�س االآن.
��لرَط، يف يديه وحده،  اإن الذي��ن ينقمون من املل��ك، اأن ياأخذ كل ال�سُّ
ال ُيلمون بحقيقة الو�س��ع. وهو م��ا يجعلهم يظنون اأن توزيع ال�س��لط، 
وا�س��تقاليتها فيما بينها، ه��و احلل االأمثل. نعم، قد ي�س��ح هذا لو كنا 
كافري��ن دميقراطيني؛ واأما بالنظ��ر اإىل حقيقة ما نحن علي��ه، فاإن املِلك 
��لط، اإم�ساكا اأقوى مما هو االآن؛ لكن مبا يوافق  ينبغي اأن مُي�س��ك بكل ال�سُّ

اأمر الله، ب�سفته اأمريا للموؤمنني.
اإن الناظر اإىل اأحوال العامل، ال بد اأن ياحظ انتقال القيادة ال�س��عبية، 
من فئة رجال ال�سيا�س��ة وفئة "رجال" الدين، اإىل فئات مل تكن لها هذه 
الوظيفة فيما �سبق من الزمان، اأال وهي فئة "جنوم" الريا�سة )الكرة على 
اخل�س��و�س( والفن )ال�س��ينما والغناء والرق���س(. وعندما يرى املجتمع 
العاملي، اأن رئي�س الواليات املتحدة االأمريكية، ال ي�س��تغني اأثناء حملته 
االنتخابية عن م�ساندة مغنية من املغنيات، فاإنه �سيعلم كيف انزاح مركز 
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الثقل من حمل اإىل حمل، من دون اأن ي�سعر النا�س. وهذا الذي نقوله هنا، 
هو من فعل الدجاليني، الذين ينفخون يف اأ�س��خا�س معلومني، من اأهل 
الريا�س��ة والفن، ليجعلوا منهم "رموزا"، ي�ستعملونها لتوجيه اجلماهري، 
مبا �س��اءوا ومتى �س��اءوا. كل، ه��ذا من دون اأن نعمم االأح��كام؛ الأن من 
جنوم الريا�س��ة والفن، يف العامل الغربي، من ال يقبلون ببيع �س��مائرهم، 
وال ير�س��ون الأنف�سهم بالتوظيف امل�سبوه )على االأقل بعلمهم ويف نطاق 

اإدراكهم(.
واإذا نحن نظرنا اإىل بلداننا العربية -ومغربنا منها- االآن، فاإننا �سنجدها 
يف مرحلة انتقالية، و�س��ٍط بني ما كانت علي��ه يف تاريخها ووعيها، وما 
هي ذاهبة اإليه من تاٍق مع ال�س��عوب االأخرى على الدميقراطية والعوملة 
هة. وهذه املرحلة، هي اأ�س��عب م��ن غريها؛ الأننا تخلينا فيها -ولو  املوجَّ
جزئي��ا- عما باأيدينا، م��ن دون اأن نظفر مبا عند غرينا، اأو مبا نوعد به من 
ّمهم، وال  ِقبلهم؛ واإن كنا نحن، ال نر�سى للم�سلمني اأن يجعلوا ذلك، اأكر هرَ
مبلغ ِهّمتهم. وعلى هذا، فاإن القيادة ال�سعبية مبعناها احلق، نراها ُت�رضف 
عن رئي�س الدولة باملعن��ى ال�رضعي، اإىل غريه )لي�س بال�رضورة واحدا( 
-واإن مل يتعني بعد- �س��يئا ف�س��يئا. وال�س��عب الذي هو ُعر�سة للتاعب 
باإدراكه، �سار يبحث مينة وي�رضة، عن البديل تلقائيا؛ لكون �ساأن القيادة، 
م��ن االأمور الفطرية لديه. وهذا الرتدد يف معرفة مناط القيادة، ال يخدم 
امل�س��لحة العامة، يف املرحلة اخلطرية التي منر بها. وال ينفع فيه، ما تقوم 
به االأجهزة االأمنية ال�سيا�س��ية يف هذا امل�سمار، من عرقلة لعمل طالبي 
ن  الزعامة؛ الأنه كثريا ما ي�س��ب يف م�س��لحتهم، وُيظهرهم يف مظهر مرَ
ى على ذلك؛ وهذا تاأكيد لزعام��ة املتزعمني، بغري  ُتخ��اف مكانته وُيع��ادرَ
ق�س��د. وبدل هذا اجلهد الذي ال ي�س��ب يف م�س��لحة اأحد، كان يجدر 
باأ�س��حاب القرار، اإعادة النظر يف مركز املِلك، ويف ا�س��تعادته للزعامة 
ال�س��عبية كلها، بج��دارة واقتدار، عن��د التمييز ب��ني النظامني ال�رضعي 
والدميقراطي، نظريا وعمليا. وهذا اأمر مي�س��ور، لو ح�ُس��نت النوايا، ومت 
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االنف�سال عن ال�سيا�سة الدجالية، داخليا يف البداية...
اإن بادن��ا، مل تبل��غ ِمن تغلغلها يف الدميقراطية، ما يجعل الريا�س��يني 
فيها والفنانني، على م�س��توى التاأثري يف القيادة لدينا. ذلك الأننا ل�س��نا 
دميقراطي��ني -عملي��ا- اإىل هذا احل��د. ولكن هذا الو�س��ع، مل يحل دون 
توظيف �س��عيف يف الغالب، للريا�سيني والفنانني، يف اإلهاء ال�سعب عن 
معاركه احلقيقية، ويف تاأجيل الق�سايا الهامة، اإىل اأمد يطمع الدجاليون 

اأن يكونوا قد اأم�سكوا بزمام احلكم قبله.
اإن ما نراه من اإله��اء للنا�س عن اأمور دينهم، وعن معاركهم احلقيقية؛ 
ومن �رضف االهتمام واجلهود اإىل متابعة املناف�سات الريا�سية وامل�سابقات 
الفنية -وكاأنها هي االأ�س��ل؛ توظف يف ذلك االأعام واالأنا�سيد الوطنية؛ 
وُي�ستقبل الفائزون فيها كاأنهم اأبطال عائدون من �ساحة الوغى- لهو من 
اال�ستهزاء ال�سمج بال�سعوب. وحال قومنا يف هذا، كمن اأُ�سيب يف اأهل 
بيته، و�سار النا�س -بدل اأن يعزوه- يتندرون يف ح�رضته ويتفكهون. اإن 
ما اأ�س��اب االأمة من باء، لو كان النا�س ي�س��عرون، يدعو اإىل اإلغاء كل 

مظاهر اللهو والرتف، حياء من الله، واإبقاء على بقيِة اآدمية فيهم.
اإن من حلقته الهزائم ع�س��كريا و�سيا�سيا واقت�ساديا وثقافيا، ال يحق 
ل��ه اأن يبحث عن فوز يف الريا�س��ة، يروم ب��ه تغطية احلقيقة عن ب�رضه. 
وهو يف هذا، كمن عّزت عليه االنت�س��ارات يف اليقظة، ف�س��ار يطلبها 
يف املن��ام. ونحن عندما نقول هذا، فاإننا ال نقلل من قيمة الريا�س��ة، وال 
من قيمة الفن يف نف�سيهما، وبح�سب مكانتهما االأ�سلية؛ ولكننا نرف�س 
اأن ُيتاعب بوعينا، كما ُيتاعب بال�س��بيان. نحن اأمة جميدة، و�س��عوب 
عريقة، اأبت ال�س��يم والهوان، على مر التاريخ؛ فكيف نهون عند اأنف�سنا 

)قبل غرينا( اإىل هذا احلد؟!..
اإن القيادة امللكية لل�س��عب يف املغرب، ميكن اأن تكون قيادة تاريخية، 
اإن هي ان�س��جمت مع تطلعات ال�سعب احلقيقية، وترفعت عن �رضورات 
احلكم الوقتية، التي ي�س��عى فيها احلكام اإىل مت�س��ية زمن حكمهم باأقل 
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االأ�رضار املادية فح�س��ب، دون اعتب��ار للقيم واملب��ادئ. اإن ذلك يكون 
طموح احلكام ال�س��غار!.. اأما احلكام التاريخي��ون، فاإنهم ُينجزون ما هو 
معني لاأمة يف �سريورتها التاريخية العامة. ومن �رضط هذا امل�ستوى، اأن 
يعي حكامنا معه، خ�سائ�س املراحل التاريخية املتعاقبة ال�سابقة كلها، 
ويفقهوا ما عليهم يف مرحلتهم هذه؛ حتى يكونوا مواكبني للوعي العام، 

ونائبني فيه عن كل ال�سعب.
اإن القيادة، اإن هي اأدركت ما عليها، �سي�س��هل عليها اأن ُتعّلم ال�س��عب 
ما عليه من مهام مرحلية؛ ي�سطلع بها هو من دون اأن ي�سعف اأو ي�سكو، 
بعد اأن تتمنّت عرى الثقة بينه وبني قيادته؛ وهو الذي اعتاد ال�س��ر على 
املكاره، يف حال الت�س��وي�س عليه يف �س��لته مبِلكه. اإن ما نعي�س��ه اليوم 
من متاطل وتكا�س��ل، وق�س��ور عن النهو�س باالأعباء الكرى، لي�س من 

م�ستوى املغرب تاريخا ومكانة...  
نح��ن نعلم اأن امللك، يب��ذل جمهودات كبرية، ويعمل ما ال ت�س��تطيع 
حكوم��ة عمله، من دونه؛ خ�سو�س��ا على ال�س��عيد اخلارجي، حيث له 
الكلمة امل�س��موعة، والراأي املعتر؛ ولكن االأمر ما زال ال ي�سل اإىل قدر 
خطورة املرحلة. ونعلم مع هذا، اأن اأنا�س��ا من الداخل، ال يريدون له اأن 
يلتحم ب�س��عبه التحاما تاما؛ يفقدون معه وظيفة و�ساطة ال�سم�رضة، التي 
هي كل ما يعقلون من دنياهم؛ والتي من اأجلها قد ُيخادعون... لو كانت 
احل��ال ك�س��ابقاتها، لقنعنا مبا نحن عليه مع القانعني؛ ولكن ال�س��اأن غري 
ذل��ك!.. فاإما اأن نكون )باملعنى الوطني اأوال(، اأو ال نكون!.. واإما اأن نكون 

الأنف�سنا، اأو نكون لغرينا، خدما وعبيدا!..
       نح��ن ال نطل��ب م��ن القيادة اأن تفعل غري م��ا تفعله، وال اأن تغرّي 
من اأحوالها �سيئا االآن؛ ولكننا نرجو، اأن تقدر خطورة املرحلة، من جهة 
العلم بها، اإجماال وتف�س��يا، فح�س��ب. نحن نعلم اأن امللك، ال ميكن اأن 
تخطر بباله خيانته ل�س��عبه؛ ولكن املرء اأحيانا يحتاج اأن ي�س��مع الكام 
من غريه، ليتنبه وعيه؛ واإن كان بال�س��يء عاملا. وما العبد الفقري املتكلم 
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��لونه علما وعما،  يف ه��ذا، اإال واح��د من بني املاي��ني، الذين قد يف�سُ
وحر�سا على الدين والوطن. مرادنا، و�سول �سفينتنا ب�سام، حتت قيادة 
امللك التي ال ُينازعه فيها اأحد، ويتبعه فيها كل اأحد. ال نريد بهذا جزاء، 
اإال بع�س مراعاة للطبقة امل�سحوقة من هذا ال�سعب؛ والتي تعامل اأحيانا 
مب��ا ال يليق مب�س��لم اأن ُيعامل به. الله��م ارحمنا برحمة م��ن عندك، تلم 
�سعثنا، وتوحد كلمتنا، وجتعلنا بها من الراغبني يف نيل ر�ساك. اللهم يا 
قوي يا متني، اأمد ملكنا بقوة من عندك، تعينه بها على ما حّملته وكّلفته؛ 
وجت��اوز عنا وعنه، واغفر لنا وله، يا غفور يا رحيم؛ يا اأكرم االأكرمني، يا 

ربنا ورب كل العاملني!..
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اجلمعيات ال�سعبية

راأينا �سابقا اأن املغر�سني، لي�س من م�سلحتهم اأن يلتحم امللك بال�سعب؛ 
وهذا، حتى يت�س��نى لهم ابتزازهما معا من اجلانبني. ولكي يتم لهم ذلك، 
فلي�س اأمامهم اإال الت�س��كيك يف �رضعية احلكم، بطريقة مبا�رضة، اأو غري 
مبا�رضة. نعني اأن من كان منهم حم�س��وبا على احلكم، فاإنهم �س��يعملون 
عم��دا، على اإظهار احلكم يف اأعني ال�س��عب غري مكتم��ل ال�رضعية، ثم 
ُيطلعون املل��ك على ذلك، ليقنعوه اأنهم هم من باإمكانهم تعوي�س الدعم 
ال�سعبي له، ال�رضوري ال�ستمرار احلكم. وذلك باإحكام القب�سة االأمنية، 
اأو بغريه��ا من الو�س��ائل التقليدي��ة، املعلومة يف مثل هذه الو�س��عيات. 
وهكذا تن�س��اأ الطبقة الطفيلية، يف اأعلى مراتب ال�س��لطة، وُتطلرَق يدها 

يف الباد.
ثم هناك طبقة اأخرى من املغر�س��ني، تن�س��اأ بني �س��فوف ال�سعب؛ اإما 
ت�س��كك يف �رضعية احلك��م من االأ�س��ل -كمن يدع��ون اإىل دميقراطية 
تام��ة، يعود فيه��ا احلكم بالكلية زعما، اإىل ال�س��عب؛ اأو كمن يعلنون اأن 
احلك��م خمالف لل�رضع، بح�س��ب اإدراكهم، كما تفع��ل بع�س اجلماعات 
الدينية- واإما تعلن ف�س��اد احلكم من اجلهة القانونية، ب�سبب عدم التزامه 
مبا هو ُمعلرَن ِمن ِقبله. فيظهر من هذا، اأن العاملني على اإ�س��عاف الدولة، 
ينق�س��مون اإىل طبقتني: طبقة علوية، هي يف الغالب �س��من موؤ�س�س��ات 
الدولة املختلفة؛ وطبقة �سفلية، هي جماعات �سعبية، تلتقي على مبادئ 

م�سرتكة فيما بينها.
ومن هذه اجلماعات ال�سعبية: ق�سم من جمعيات ما ي�سمى ب� "املجتمع 
امل��دين". هذه اجلمعيات، هي من الن�س��ق الدميقراط��ي الليرايل؛ توؤثث 
امل�س��هد الدميقراطي، وت�سمح بال�س��غط على احلكومات )وعلى احلكم(، 
تها. ورغم اأن هذه  بح�س��ب ما يرغب فيه املتحكمون بها، املا�سكون الأِزمَّ
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اجلمعيات، هي يف االأ�سل غري حكومية، وغري ربحية؛ اإال اأنها قلما تكون 
منف�س��لة عن دعم حكومي، داخلي اأو خارج��ي؛ اأو عن دعم ل�رضكات 
كرى، تنوب عن جماعات ال�س��غط اخلفية. وبهذا يكون �سطر من هذه 

اجلمعيات، خمالفا لاأ�س�س التي اأُن�سئ عليها.
واإن نح��ن عدن��ا اإىل بداية ظهور هذا ال�س��نف من اجلمعي��ات، فاإننا 
�س��نجده قد اأُعل��ن عنه بعد احل��رب العاملية الثانية مبا���رضة. واإن كانت 
"منظمة ال�سليب االأحمر" امل�سهورة قد �سبقت غريها يف التاأ�سي�س مبدة. 
والتاريخ املذكور، �س��يجعلنا نتنبه اإىل �سلة االأمر باالنخراط يف النظام 
العامل��ي الدج��ايل، الذي ُبدئ العمل له منذ ذلك احل��ني. وعلى هذا، فاإن 
عددا من اجلمعيات ال�س��عبية يف الدول املختلفة، تعمل بطريقة مبا�رضة 
اأو غري مبا�رضة، حل�ساب النظام العاملي؛ ال للم�سلحة الوطنية اخلا�سة )اإن 

كانت وطنية(، التي ُيفرت�س اأن تعمل لها.
واإن م�ساألة متويل هذه اجلمعيات يف العامل، قد جعلت املراقبني، ي�سّكون 
يف مهامها، ويتوج�س��ون منها. وقد ظهر اأثر هذه اجلمعيات، فيما �ُس��مي 
بثورات الربيع العربي، حيث �س��ار "ال�س��ارع" موجها من ِقبلها، بعد اأن 
تلّقى كثري منها تدريبات خارج بلدانها. وقد ثبت اأن مايني الدوالرات 
اأُنفق��ت يف ذلك الوقت، وظهرت وجوه قيادية مل تكن معروفة، �س��ارت 
هي �س��احبة احل��ل والعقد، يف غفلة من �س��عوبها؛ كم��ا ظهرت رعاية 
الدجاليني املعروفني، لتلك الثورات )برنار هرني ليفي مثا(. ومن يرجع 
اإىل اأحداث 25 يناير يف م�رض، فاإنه �س��يجد امل�س��هد وا�سحا و�سوحا 

كبريا، ُيعينه على فهم املخطط االأعم واالأو�سع.
اإن احل��رب التي ي�س��نها ح��زب ال�س��يطان، على بلدان امل�س��لمني، ال 
ُت�ستعمل فيها االأ�سلحة التقليدية، اإال يف املرحلة النهائية؛ اأما قبل ذلك، 
فهي حرب �سيا�س��ية اقت�س��ادية اإعامية... من الداخ��ل، وقبل اخلارج. 
وم��ن اأهم اأذرع هذه احلرب، ما تقوم ب��ه بع�س اجلمعيات احلقوقية، التي 
ال ه��م له��ا اإال الدفاع عن حقوق م��ن يريد هدم الدين وه��دم الدولة؛ 
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تري��د زرعهم يف الب��اد كما ُيزرع الفريو�س الوبائي، داخل االأج�س��ام 
ال�س��ليمة. واأما املظلومون الذين قد ال يجارونها فيما هي عليه، فاإنها ال 
ت�سعر بهم، بله اأن تدافع عنهم. ولقد اأ�سبحت الادينية �سمة غالبة على 
اجلمعيات احلقوقي��ة يف كثري من بلداننا، اإىل احلد الذي يجعلنا ال نقطع 
باقت�س��ار عملها على جمال احلقوق حقيقة. ت�س��اركها يف هذه الوظيفة 
موؤ�س�سات اإعامية، ت�سعى وراء كل ما ي�سب يف الغاية امل�سرتكة، والتي 
هي اإ�س��عاف الدولة؛ وكاأن الدولة هي الع��دو )ال بد هنا من التفريق بني 

الدولة واملخزن(.
اأم��ا اجلماع��ات الدينية، فاإنها ت�س��به "جمعيات املجتم��ع املدين" يف 
عملها؛ لكن طريقها غري طريق تلك. ذلك الأنها يف الغالب تنق�س��م اإىل 
ق�س��مني رئي�س��ني هما: التيار ال�س��لفي، والتيار االإخواين. ولكل واحد 
م��ن هذين التيارين مرج��ع دويل يرجع اإليه؛ من حي��ث التمويل، ومن 
حيث التوجيه. ولقد اأ�س��بح غري خاف اأمر الدولتني اللتني ترعيان هذين 
التياري��ن، يف كل الع��امل. واملغرب لي�س ا�س��تثناء يف ه��ذا؛ بل هو من 
البلدان التي و�سل فيها التيار االإخواين ال�رضوري )ذو العقيدة الوهابية( 

اإىل احلكم، ب�سا�سة مل تتوفر يف بلدان عربية اأخرى.
والتي��اران املذكوران، واإن كانا اإ�س��امينْي، فاإنه ال ُيقطع بانف�س��الهما 
الت��ام ع��ن املخطط الدج��ايل العامل��ي، من جمي��ع الوج��وه. ذلك الأن 
الدجاليني يحر�س��ون على عدم العمل يف الظاه��ر مبا يخرج عن املعتاد 
يف كل املج��االت؛ بينما هم يف اخلفاء يدخلون يف كل ما قد يبدو بعيدا 
عن اهتماماتهم، اأو خمالف��ا ملبادئهم؛ ومن ذلك الدين. نعني من هذا اأن 
م��ن الدجاليني، من ق��د يكونون من الزعامات الدينية، اإما اأ�س��الة واإما 
باال�س��تقطاب. وهكذا �س��نجد من اجلماعات االإ�س��امية -من قياداتها 
على اخل�س��و�س، الأن القواعد �س��هل توجيهها فيم��ا بعد- من يكونون 
ذوي توج��ه دج��ايل، ال يخدم دين��ا وال وطنا. واإنه ي�س��هل على الناقد 
الب�س��ري، اأن يتعرفهم يف اإ�رضارهم على �س��ق ال�سف الداخلي، بدعوى 
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التزام ال�رضع. م��ع اأن ال�رضع، اأول ما يحر�س عليه، الوحدة، التي مُيكن 
اأن تك��ون منطلقا للتاقي على ال�رضع نف�س��ه فيما بعد، ما دام ال�س��عب 
)حكاما وحمكومني( كله م�س��لما. ثم اإن من ه��ذه اجلماعات، ما يتعجب 
امل��رء م��ن اإ�رضارها على مواقفها، ولو مل يتحقق له��ا اأيٌّ مما تدعو اإليه؛ 
وكاأن همه��ا اأن تعمل على التفرقة، التي هي غاية لديها لذاتها، اأكرث مما 

تروم اإجناز �سيء من مراداتها.
ومن يِرد اأن يتبنّي عمل هذه اجلماعات الدينية، فلينظر اإىل �سوء فعلها 
يف �س��وريا. فهي مبجرد اأن دخلت هناك، �سارت تعمل ملخطط بعيد عن 
م�س��لحة اأهل البلد االأ�سليني؛ اإىل احلد الذي خِربت معه املدن، وُهدمت 
البيوت على اأ�س��حابها، وُهّجر ن�سف ال�سعب اإىل ال�ستات، وهي ال تاأبه 
وال ترتاجع. واإن نحن ق�س��نا هذه النتائ��ج، مبا اأعلنته تلك اجلماعات من 
مب��ادئ اأول اأمرها، فاإننا ل��ن جندها خدمت الدين بوجه من الوجوه، وال 
خدمت اأهل البلد، برتكهم يف احلد االأدنى من االأمان، ولو مع نظام حكم 
م�س��تبد. من هنا يظهر اأن املراد كان تدمري �س��وريا -كم��ا ُدمر العراق- 

بطريقة يعلمها كبار الدجاليني، واإن جهلها يف الغالب املنفذون. 
وم��ن هذه التيارات الدينية، ما هو من حيث اأ�س��ل والدته مو�س��ول 
بامل��دد ال�س��يطاين. وق��د نبهنا اإىل هذه امل�س��األة، يف غري هذا املو�س��ع، 
واأو�سحنا ال�س��بغة ال�س��يطانية فيها. وهوؤالء ورغم ظنهم اأنهم معادون 
لل�س��يطان، فاإنهم م��ن اأخل�س اأتباعه، من حيث الغايات املق�س��ودة له. 
وعلى كل حال، فاإن من ال علم له ببواطن االأمور، يكفيه اأن يتتبع عامة 
ل اأن مُيّزق اإربا  واحدة، ليعلم منها املحق من املبطل؛ وهي اأن املحق، يف�سّ
اإربا، على اأن ي�س��عى اإىل تفريق امل�س��لمني، وجْعِل باأ�سهم بينهم؛ ويبذل 
يف التوحي��د واجلمع على الكلمة ال�س��واء، كل جهده، اإر�س��اء لربه من 
غ��ري كلل وال ملل. اأم��ا املبطل، فاإنه يرفع �س��عارات يف الهواء، ويعمل 
يف الواقع �سد االأمة؛ ي�سلط بع�سها على بع�س، بدعوى حماربة الباطل 
فيها. وهو يف احلقيقة ال يريد اإال الق�س��اء عليها باأ�رضها، بهذه الطريقة 
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امللتوية اخلادعة. ومن مل تكن له �سفقة على االأمة، عا�سيها قبل مطيعها، 
فاإن انتماءه اإليها م�سكوك فيه!.. 

اإن اجلمعي��ات واجلماعات، التي تطعن يف �رضعية نظام احلكم، ال ميكن 
اأن تكون خادمة للم�س��لحة العام��ة، واإن زعم��ت؛ الأن ال�رضعية عندنا 
حم�س��ومة من جهة ال���رضع، ما دام الله هو من ي��ويل احلاكم )من جهة 
االإرادة( بن�س القراآن: {قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاءُ} 
]اآل عم��ران: 26[. فلم يبق اإال اإعانة احلاكم على القيام مبا ُكّلف، بح�س��ب 
ما اأمر الله، وعلى قدر اال�س��تطاعة. واأما ا�س��رتاط تنحي احلاكم، لياأتي 
ه��وؤالء، يحكمون مبا اأنزل الله، بح�س��ب ما يّدع��ون؛ فهو كمن يرّد على 
الله فعل��ه، ويقول: اأنت قد اآتيت امللك من ال ي�س��تحق، ونحن قد اأردنا 
غ��ري ما اأردت، واخرتنا من نراه يق��وم باالأمر بدال منه. واإنا لن نِعني هذا 
الذي وليته اأنت، و�س��نبقى منتظري��ن اإىل اأن نبلغ ما نريد. وهذا الكام، 
ال ميك��ن اأن يكون اإال من قبيل ما اعرت�س به اإبلي�س على خافة اآدم من 
قبل، فُلعن بذلك لعنا خا�س��ا. وليحذر العباد اأن ي�س��عوا يف هذا ال�سنف 
من املعا�س��ي، وهم يوهمون اأنف�سهم اأنهم حري�سون على ال�رضيعة؛ فاإن 
ل��كل دعوى برهانا، ينبغي اأن يتفقدوه من اأنف�س��هم؛ واإال فاإنهم يتبعون 
�س��بيا من �سبل ال�س��يطان، من غري اأدنى ريب. فاإن قال قائل: فاحلاكم 
اليوم، لي�س مبنزلة اآدم، حتى ت�سوي بني النتيجتني؟.. قلنا، هو اإن مل ي�ساوه 
يف كل ال�س��ورة، فاإنه مياثله يف جزء منها؛ ملن كان له علم باحلقائق. ثم 
ن��ا هنا، لي�س اإىل الفرق الذي ب��ني اآدم ورئي�س الدولة اليوم )كل  اإّن نظررَ
رئي���س(، واإمنا نظرنا هو اإىل االأمر االإلهي بال�س��جود هناك، وبالطاعة يف 
املعروف هنا. واالأمر االإلهي حيث كان، فهو اأحدي االعتبار، ال مُيكن اأن 

نقبله يف وجه، ونرّده يف وجه ثان.
وبع��د هذا العر�س املقت�س��ب، ملا هي ح��ال اأمتنا علي��ه، وبلدنا على 
التخ�س��ي�س، فاإن ال�س��وؤال ال��ذي ينبغي اأن ن�س��األه هو: هل �س��يمتنع 
ال�سعب، عن العمل �سمن اجلمعيات واجلماعات، حتى ي�سمن اأن يكون 
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موافق��ا لل�رضع؟.. ويف هذه احلال: من ين��وب عنه يف التعبري عما يريده 
من حكوماته، خ�سو�س��ا واأن الرملان ال يقوم به��ذه املهمة على الوجه 
ال�س��حيح؟.. فنجيب: نحن ال ندعو اإىل ترك العمل �سمن الهيئات غري 
احلكومي��ة، بل ندعو على العك�س من ذلك، اإىل تو�س��يعه؛ لكن ب�رضوط 

منها:
1. اأن تكون اجلمعية م�س��تقلة حقيقة عن حتكم احلكومة اأو من ينوب 
عنه��ا؛ ولكن قبل ذلك، عليها اأن تكون م�س��تقلة عن توجيه ال�س��يطان. 
وه��ذا ال ُي�س��من اإال مع الرباني��ني، الذين ينظرون بن��ور اللرَه. فقد جاء 
��ةرَ امْلُوؤِْمِن،  ا�سرَ ُقوا ِفررَ ع��ن النبي �س��لى الله عليه واآله و�س��لم اأنه قال: »اتَّ
اأرَ {ِإنَّ ِفي َذِلَك لَياٍت ِلْلُمَتَوسِّ�ِميَن}«34. من  ررَ ْنُظُر ِبُنوِر اللِه؛ ُثمَّ قرَ ُه يرَ اإِنَّ فرَ
غ��ري هذا النور، ال مُيكن الأحد من اأهل العقل والذكاء، اأن يتفطن لوحي 
اإبلي�س؛ بل اإن اإبلي�س اأ�س��د مكرا باالأذكياء من غريهم. ومن يتتبع االأمر 

يف الواقع، فاإنه �سيجده كما ذكرنا، وال بد.
2. اأن تك��ون اجلمعي��ة، خادمة لل�س��عب حقيقة. وهذا يقت�س��ي العلم 
بامل�سالح كما هي يف نف�سها، ال كما هي يف االإدراكات. وهذا اأمر يع�رض 
على كثريين. واأما جماالت اخلدمة، فا فرق فيما بينها، اإن كانت ت�سب 
يف امل�س��لحة العامة. فالتعليم، كال�س��حة، كاالإعام اله��ادف، كالعمل 

اخلريي، وهكذا...
3. اأن حتر�س اجلمعية قبل اأي �س��يء، على عدم اإعانة اأي ظامل، مهما 
كان ظلمه �س��غريا. فاإن اجتناب ه��ذه االآفة، ينبغي اأن يكون مقدما على 
حتقيق اأي مك�سب. ولو عمل امل�سلمون على هذا االأ�سا�س، لكفيت االأمة 

معظم ال�رضور.
4. ال بد للمجتمع من جمعيات حقوقية حقيقية، تقف مع املظلومني يف 
وجه الظاملني، لوجه الله، من غري ا�س��رتاط اال�سرتاك يف املذهب الديني 

34 اأخرجه الرتمذي، عن اأبي �ضعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه.
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اأو االأيديولوجي. وهذا ما نفتقده كثريا، يف املرحلة الزمنية التي نعي�س.
ونحن نقرتح اأن يبداأ العمل ال�سعبي )اجلمعوي(، من م�ستوى وداديات 
االأحي��اء، التي ينبغي اأن تعتني بكل �س��وؤونها، انطاقا من كل ما يتعلق 
بال�س��كن، وانتهاء باخلدمات التعليمية واخلريية وغريها... وحتى تكون 
لهذه الوداديات قوة اأكر، فعليها اأن تنخرط يف تن�سيقيات تخ�س املدن 
كا على حدة، وتتعداها اإىل اجلهات فيما بعد، ثم تنتهي اإىل العمل على 
امل�س��توى الوطني. وهكذا يكون ال�سعب حار�سا بنف�سه لنف�سه من دون 
و�س��اطة اأحد، وقادرا على م�س��اندة املظلوم حي��ث كان، اإن وجد لذلك 
داعي��ا، بعيدا ع��ن االأيدي العابثة. ونحن نعلم اأن ه��ذا النوع من العمل 
اجلمعوي، لن ُيعجب م�س��تبدي الداخل، الذين يري��دون اأن ُيبقوا على 
ال�س��عب �س��عيفا، ي�س��هل ا�س��تغفاله والتحكم فيه؛ ولن ُيعجب النظام 
الدجايل اأي�س��ا، الذي ال يريد لل�س��عوب اأن تتوحد، وال اأن تكون قادرة 
على رعاية م�س��احلها بنف�سها. لكن الوعي ال�س��عبي اإن ُوجد، ميكن اأن 
ي�س��ل اإىل هذا امل�س��توى من العمل ب�سهولة؛ خ�سو�س��ا واأنه �سيكون 
مفتوحا على جميع اأ�س��ناف اخلدمات، جامعا لكل الف�سائل املتفرقة يف 

�سواه، مما لدى اجلمعيات التخ�س�سية املعروفة االآن.
بهذا، �سيعو�س ال�سعب غياب ال�سورى لديه، التي كان يجب اأن يقوم 
نظام احلكم عليها من االأ�س��ل؛ و�س��يقلل من وجود كل النقائ�س التي 
دخلت عليه، من الدميقراطية الدجالية. و�سي�سمن بعد ذلك �سماع �سوته 
من طرف احلكوم��ات، بعد اأن يكون يف مق��دوره الوقوف يف مواجهتها 
بي�رض، حني تخّل�س��ه من و�س��اطة اأحزاب املرتزقة، وم��ن هيمنة اإدارات 

الدولة املجحفة.
اإن هذا امل�س��توى من العمل ال�سعبي، واإن كان يتطلب وعيا كبريا من 
كل االأفراد، فهو قد اأ�سبح �رضورة ال غنى عنها، عندما عادت احلكومات 
ت�س��به اجلماعات اخلا�سة، التي ت�س��عى اإىل اأغرا�س اأع�سائها، اأكرث مما 
تهتم لق�سايا ال�سعب الكرى. واإن قيام ال�سعب ببع�س اأعبائه، بطريقته 
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هو، خ��ري له من مواجهة نظام حكمه، ال��ذي ال يعلم مدى اخرتاقه من 
ِقبل الدجاليني، الذين يريدون النيل منه بكل ال�س��بل؛ والتي من اأحبها 

اإليهم، االقتتال الداخلي اجلامع لكل الباء.
عندما ندعو نحن اإىل هذا ال�س��نف م��ن العمل، فاإننا نعلم اأنه ال مُيكن 
اال�س��تغناء عن عم��ل احلكومات، مبا حتت اإمرتها م��ن اإدارات، وال نريد 
ذل��ك؛ واإمنا نبغي التخفيف من اأعبائها قلي��ا، والزيادة من فاعليتها يف 
االآن ذات��ه، عندما ت�س��بح الرقابة ال�س��عبية اأكرث الت�س��اقا بها، واأقوى 
م�س��اركة لها. وهذا التعاون على ما فيه ال�سالح العام، واإن كان عن غري 

ر�سى البع�س، ال ياأتي اإال بكل خري...   
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التدين والت�سّي�س

اإن ال�سيا�سة قد كان لها االأثر الكبري على تدين النا�س منذ اأيام الفتنة 
الكرى زمن ال�سحابة ر�سي الله عنهم، وبعد ا�ست�سهاد اخلليفة الثاين، 
عمر بن اخلطاب ر�س��ي الله عنه. وال �س��ك اأن جل املذاهب العقدية، مل 
تك��ن لتتبلور لوال رياح ال�سيا�س��ة، التي متيل به��ا اإىل جانب دون اآخر، 
بح�س��ب خ�سو�سية كل زمان. فاملذهب ال�سيعي -مثا-، ما كان ليخرج 
اإىل الوجود، لوال معاداة االأمويني والعبا�سيني، الآل البيت عليهم ال�سام، 
ب�س��بب اخلوف على احلكم منهم. واملذهب ال�سني )باملعنى اال�سطاحي 
ال اللغ��وي(، ما كان ليوازي املذهب ال�س��يعي، لوال اأث��ر االأمويني، على 
التوج��ه العام لعل��وم الدين )الفق��ه والعقائد واحلديث(35. اأما الت�س��نن 
باملعنى اللغوي، فهو عندنا لكل من تاأ�س��ى بر�سول الله �سلى الله عليه 
واآله و�س��لم، عن علم وني��ة، بغ�س النظر عن مذهبه. وه��ذا االأثر الذي 
لل�سيا�سة، لي�س م�ستغربا، من كون التدين معاملة للواقع املعي�س ب�سقيه: 
الغيب وال�سهادة. وال�سلة بني العاملني، لي�ست دائما بالو�سوح الازم عند 
النا�س؛ من حيث كونها تخ�سع لعوامل مت�سابكة، فردية وجماعية؛ جتعل 
من جمال ال�سيا�س��ة واحلكم، حمورا اأ�سا�سا للمتغريات، ال ميكن جتاهله، 
اإن كن��ا نريد فهم تاريخ امل�س��لمني على الوجه ال�س��حيح؛ اأو كنا نبغي 
اإدراك جوه��ر خمتلف القراءات الدينية، للواق��ع اليوم. ونحن هنا يهمنا 
اأن نتبنّي التيارات الكرى، التي ت�سوغ مواقف املتدينني يف زماننا، ويف 
بلدنا على اخل�س��و�س؛ واإن كنا ن�سّلم بعدم اإمكان الف�سل بني ما هو عام 
يتعلق باالأمة كلها، وبني ما هو خا�س باملغرب؛ ب�س��بب الرتابط الفكري 

35 ما زال اأثر الأمويني على توجه العلوم ال�رشعية، يحتاج بحثا تخ�ض�ض���يا، يف كل فرع منها؛ بعيدا 

عن الع�ضبية والنت�ضار للمذهب.
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الذي يجعل التجارب ال�سيا�سية االإ�سامية املغربية، ا�ستمرارا ملا بداأ يف 
امل�رضق من جهة؛ وب�سبب املناخ العوملي االإ�سامي، الذي مل يعد ي�سمح 

باالنغاق، الذي كان اأ�سا�س اخل�سو�سية يف املا�سي.
واإذا اأردن��ا اأن ن�س��نف التيارات الغالبة يف ع�رضنا، ف��ا بد اأن منّيزها 
من جانبني: العقدي، والتنظيمي. فمن جهة العقائد، �س��ناحظ انت�سارا 
وا�س��عا يف العقود االأخرية للمذهب التيمي الوهابي، -الذي كان مذهبا 
�س��اذا اإبان ظهوره- على ح�س��اب املذهب االأ�سعري املاتريدي )جنعلهما 
واحدا ب�س��بب قلة الفوارق بينهم��ا(، الذي كان الغالب اإىل وقت قريب، 
يف املجتمع ال�س��ني. ولن نخو�س يف كل االأ�س��باب التي اأدت اإىل هذا 
االختال يف ميزان العقائد، ولنكتف مباحظة هذا التغيري الكبري، وتتبع 
اآثاره. واأما من اجلهة التنظيمية، فلن ميكننا اإغفال مكانة جماعة االإخوان 
امل�سلمني، منذ ما يقارب القرن من الزمان، والتي كانت اأ�سا�س كل جتربة 

بعدها، من هذا الوجه، م�رضقا ومغربا.
وحت��ى نتاب��ع املتغ��ريات، فا بد م��ن اأن نب��نّي اأن التيمي��ني الوهابية 
)ال�س��لفيني(، مل يكونوا يف البداي��ة يعتنون باجلانب ال�سيا�س��ي باملعنى 
املعروف اليوم؛ واإمنا كانت لهم مواقف �سيا�سية، تعود اإىل ال�سق العقدي، 
لي���س غ��ري. وهذه اخل�سو�س��ية، ه��ي التي جعل��ت ابن عب��د الوهاب، 
يكتفي باالإر�س��اد العقدي، عند قيام الدولة ال�س��عودية، دون االنخراط 
يف �سيا�س��ة الدولة، التي ت��رك تدبريها لاأمري حممد بن �س��عود. ورغم 
اأن الدولة ال�س��عودية االأوىل قد قامت على مزاوجة املذهب باحلكم، اإال 
لنْي يف �س��ورة بدائية، تنا�سب اإدراك اأهل البلد،  اأنهما معا قد كانا، خمتزرَ
للدين وللدولة جميعا. نريد اأن نقول هنا، اإن املذهب الوهابي ذا االأ�سل 
التيم��ي )ابن تيمية احلراين(، ال مُيكن اأن ُيعّد حقيقة من �س��من املذاهب 
االإ�س��امية املعترة؛ الأنه اأعرابي الن�س��بة وال�س��فة. ونعني من هذا، اأن 
ابن تيمية واإن كان ح�رضيا من جهة الن�س��بة، اإال اأنه من حيث ال�س��فة 
)العقل( كان اأقرب اإىل العروبية. ولهذا ال�س��بب تلقفت االأعراب مذهبه 
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يف اجلزيرة العربية، و�سيدوا عليه ما ال ميكن اأن ُيعتر مذهبا يف احلقيقة؛ 
الأن املذه��ب، هو ميل اإىل قراءة ما للوحي، ت�س��رتط اإملاما اأو�س��ع منها، 
وُقدرة على الرتجيح واالختيار؛ بينما "املذهب الوهابي" هو ق�سور عن 
القراءة، واإعاقة ذهنية ال تخفى. واإننا جند القراآن قد نبه اإىل فئة االأعراب 
من امل�س��لمني يف قول الل��ه تعاىل: {َقاَلِت اْلَْعَراُب آَمنَّ�ا قُلْ َلْم ُتؤِْمُنوا 
يَماُن ِفي قُلُوِبكُْم} ]احلجرات:  ا َيْدُخِل اْلِ َوَلِكْن قُولُوا أَْسَلْمَنا َوَلمَّ
14[. وه��ذا حتى نعلم اأنه��م يف اآخر الرتتيب الديني، مبا اأنهم ال قدم لهم 
يف مرتبتي االإميان واالإح�س��ان املعلومتني )اأعل��ى الدين(. واملعنى هو اأن 
االأعراب لي�سوا موؤهلني لاإمامة يف الدين )يف العقائد على اخل�سو�س(؛ 
واإال انقلب الدين راأ�س��ا على عقب، كما هو ال�ساأن معهم اليوم با ريب. 
ومع اأن كلمة االأعراب يف اللغة، هي يف مقابل اأهل احل�رض؛ اإال اأنها بعد 
نزول االآية املذكورة اآنفا، قد �س��ارت م�س��طلحا �رضعيا يدل على عدم 
قابلية الرتقي يف الدين، وعلى ق�س��ور اال�س��تعداد. وذلك ب�سبب غلظة 
الطبع، و�س��يق اأف��ق االإدراك، كما هو معلوم من �س��فات االأعراب التي 
تغلب عليهم. ولهذا، قال عنهم الله �سبحانه، ف���ي م����و�س����ع اآخ����ر: 
{اْلَْعَراُب أََش�دُّ كُْفًرا وَِنَفاًقا َوأَْج�َدرُ أَلَّ َيْعَلُموا ُحُدوَد َما أَْنَزلَ اللَّهُ 
َعَلى رَُس�وِلِه} ]التوب��ة: 97[. وهو ما يعني اأنهم اأمي��ل اإىل الكفر والنفاق 
منهم اإىل االإ�س��ام، ب�س��بب موان��ع الطبع التي ذكرنا؛ واإن هم اأ�س��لموا، 
فاإنهم يكونون اأجهل امل�س��لمني مبا اأنزل الله م��ن ِحكم الدين واأ�رضاره. 

فكيف بعد هذا، ي�سريون من اأئمة الدين، الدالني على حقيقته؟!.. 
وهكذا فاإن ظهور املذهب التيمي الوهابي، �س��يعني اإ�سناد االإمامة يف 
الدين اإىل العوام؛ بعك�س ما يقت�س��يه املنطق الديني عينه. ويظهر ذلك 
جلي��ا يف فهمهم للتوحيد، الذي جعلوه حم��ور تدّينهم. فهم ال يعلمون 
من التوحي��د، اإال التوحيد العام الذي يك��ون يف مقابل الكفر وال�رضك 
االأكرين؛ ويف �س��ورة تكاد ال تخلو من جت�س��يم، ب�سبب طغيان جانب 
احل�س على عقولهم. واإذا �س��معوا كام��ا يف التوحيد اخلا�س، الذي هو 



م�ساءالت �سيا�سية للدولة املغربية احلديثة

 174 

م��ن مرتبة االإح�س��ان فما فوق، فاإنهم -جلهلهم- يقي�س��ونه على ما كان 
عليه عبدة االأوثان. والقيا�س يف الغالب، ال يعدو اأن يكون منوطا بظاهر 
االألف��اظ، لعدم اإتقانهم اخلو�س يف املعاين. وهكذا �س��ار الدين عندهم، 
مق�سورا على مرتبة االإ�سام وحدها؛ و�سار من ال يقول بقولهم، معدودا 
عندهم م��ن امل�رضك��ني، واإن كان اأعلى منهم مكان��ة يف الدين، واأقرب 
ثرَله��م يف ه��ذا، كاأطفال امل�س��توى االبتدائي،  اإىل رب العامل��ني!.. واإن مرَ
اإن هم �س��اروا -ل�س��بب من االأ�سباب- متحكمني يف ال�س��اأن التعليمي 
ن مياثلهم يف االإدراك، وُي�س��ندون اإليه  برمته؛ فاإنهم �س��ُيْعلون ِمن قدر مرَ
اأكر املنا�س��ب يف اجلامعات، ب�س��بب دخول ما يقوله يف جمال فهمهم؛ 
و�س��يعّدون كب��ار العلماء جاهل��ني، لكونهم ينطقون مب��ا ال ُيفهم لديهم 
فح�س��ب. وهذا االأ�سل، هو مما يغيب عن جل النا�س، يف معاملة العقول 
بع�س��ها لبع�س. ولوال هذا، ما كان النا�س يرمون االأنبياء عليهم ال�سام 
باجلن��ون، وهم اأعقل منه��م با خاف. ومما ذكرنا، �سيت�س��ح اأن املذهب 
الوهابي، �س��يكون من اأك��ر عوامل الفنت يف هذه االأزمن��ة؛ منذ ظهوره 

واإىل االآن.
واأم��ا دخول العمل التنظيمي على الدين، الذي ظهر جليا عند جماعة 
االإخوان امل�س��لمني )م�رض(، فهو من اأث��ر الفكر على التدين، ومن تقليد 
اجلماع��ات الدينية وغري الدينية االأخرى. وقد اأدى هذا، اإىل ما ميكن اأن 
ن�س��ميه التحزب الديني، الذي ذم��ه الله يف قوله تعاىل: {وََل َتكُوُنوا 
ِم�َن اْلُمْش�رِِكيَن )31( ِمَن الَِّذي�َن َفرَّقُوا ِديَنُهْم وََكاُنوا ِش�َيًعا 
كُلُّ ِح�زٍْب ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِح�وَن} ]الروم: 31، 32[. واالإغراق يف العمل 
التنظيمي، الذي ُيغلَّب فيه الفكر على التلقي عن الله، �سيجعل اجلماعات 
التي تنهج هذا النهج، على ت�س��لب يف الراأي، ُم�رّض بها وباالأمة بعدها؛ 
ويجعلها تنف�س��ل عن االأمة وجدانيا وعملي��ا، بقدر طغيان ذلك عليها. 
وهذا هو ما راأيناه باأعيننا، ملا ا�س��تلم االإخوان احلكم يف م�رض بعد ثورة 
يناير؛ ونراه من مثيات جماعة االإخوان من اجلماعات عندنا، يف عنادها 
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لاأقدار، ويف اإ�رضارها على فهم اأحكام الدين مبا يوافق هواها.
وانطاق��ا مما عرفناه عن العقي��دة الوهابية، وع��ن التنظيم االإخواين، 
ميكن اأن نتتبع اأثر ال�سيا�س��ة يف الدين عند جمتمعاتنا املعا�رضة، مبراعاة 

الرتكيب الذي �سين�ساأ عن اجلمع بني املذهب والتنظيم؛ و�سناحظ:
1. اأن جماع��ة االإخ��وان قد ن�س��اأت يف البداية اأ�س��عرية العقيدة، مع 
ا�س��تيعابها لل�سلفية وللمت�س��وفة. وقد اأراد ح�سن البنا رحمه الله بهذا، 
العودة باالأمة اإىل االأ�س��ل. وهذه ال�س��عة ال �س��ك هي حممودة له، لو اأن 
االأم��ر كان متعلق��ا بالتنظري وحده. غري اأن من اأ�س��باب خروج اجلماعة 
عن �س��يطرة موؤ�س�س��ها، هذه ال�س��عة ذاتها، الفائقة لق��درة القيادة على 
التحكم يف االختافات. وقد كانت لل�سيا�سة املكانة الكرى يف الرتبية 
االإخوانية منذ البداية، مع ما تقت�سيه من دخول يف املناف�سة الدميقراطية، 

زمن التو�سع التنظيمي.
2. اأن التيار ال�سلفي التقليدي، مل يدخل يف ال�سيا�سة باملعنى العريف 
يف البداي��ة؛ واإمنا كان مذهب ال�س��لفيني ال�س��مع والطاع��ة يف املعروف، 

واال�ستغال بتثبيت املذهب )ي�سمون ذلك ت�سحيح العقيدة(. 
3. اأن جماعة االإخوان، �س��ارت ب�سبب االإغراق يف العمل التنظيمي، 
ت�س��ُمر علميا، اإىل اأن عادت �س��لفية من جهة العقيدة؛ وهكذا �ستخرج 
عن االإطار االأول الذي كانت عليه عند التاأ�سي�س، و�ست�سيق عما كانت 
مت�س��عة له يف البداية. وهذا �س��يجعلها تلتقي ب�سطر من ال�سلفية الذين 
�س��يعملون بطريقة التنظيم االإخواين حركيا، والذين هم ال�رضوريون36. 
و�س��يتوحد التياران منهجيا، يف تيار واحد عاملي، ي�سم اأغلب "الدعاة" 
املعروفني اليوم. واأ�س��بح ما كان ُيع��رف بالتنظيم العاملي لاإخوان، تيارا 
�رضوري��ا عامليا، واإن مل ُي�رضرَ اإىل هذه الن�س��بة فيه. وذلك الأن هذا التيار، 

36 ن�ض���بة اإىل حممد �رشور اأحد الإخوان ال�ض���وريني، الذي زاوج بني التنظيم والعقيدة الوهابية عند 

انتقاله من �ضوريا بعد نكبة الإخوان يف ال�ضتينيات، اإىل ال�ضعودية.
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والذي ُيعد القر�ساوي اأكر منظريه، يقدم ما هو عليه، على اأنه االإ�سام 
الرباين، بكماله و�س��موله؛ وهذا غري �سحيح. واالأمر هنا ينبغي اأن ُيرجع 
في��ه اإىل العلم ومعايريه، ال اإىل النية وحدها. فكم من قا�س��د للخري، ال 
ُي�س��يبه!.. وكون تيار ما، على االإ�س��ام كله، يقت�سي وجود الربانية فيه 
على اأعلى مراتبها، والتي هي الوراثة النبوية الكرى. وهذا خارج دائرة 
اإدراك القر�س��اوي واأمثاله من الفقهاء. وقد راأين��ا اأثر هذا التوجه على 
اإدراك االأم��ة للدين، وعلى نظرها اإىل حكامها على اخل�س��و�س، الذين 
ْون ِمن ِقبلها، وال ُيعانون. نعم، نحن ال ننكر ف�س��وق بع�س  �س��اروا ُيعادرَ
احل��كام، ونطقهم اأحيانا مبا ال يوافق الدين؛ ولكن تقدمي معاداتهم، على 

الن�سح لهم، من دون اإعذار، هو عندنا من الهوى البنّي.
ولنعد االآن اإىل املغرب، لنتعرف تياراته، ومدى ا�س��تغالها بال�سيا�س��ة. 
فال�س��لفيون التقليديون الذين يقودهم املغراوي ومن �س��ابهه، هم على 
فون �سيا�س��يا )كما  �س��اكلة الوهابي��ة )االأع��راب( االأُول. وه��وؤالء ُيوظَّ
حدث يف انتخاب��ات اأكتوبر 2016(، وال ُيعدون من املت�سي�س��ني حقيقة. 
واأم��ا جماعة العدل واالإح�س��ان -التي هي اأق��رب اإىل جماعة االإخوان 
امل�س��لمني، يف �سورتها االأ�سلية- فتحاول اجلمع بني العمل احلركي �سبه 
احلزبي، وبني الرتبية العامة )الرتبية على مرتبة االإ�سام(. وقد �سارت بعد 
انتقال مر�سدها رحمه الله، اأ�سعف مما كانت عليه يف حياته من غري �سك. 
ونحن نقطع -اإن بقيت على ما هي عليه، ومل ُتعد النظر يف االأ�س�س التي 
قامت عليها- اأنها ت�سري اإىل ا�سمحال. واأما حركة التوحيد واالإ�ساح، 
التي قامت على اأنقا�س ال�س��بيبة االإ�س��امية، فه��ي حركة �رضورية با 
ري��ب. وهي بهذا، تخالف العدل واالإح�س��ان جزئيا م��ن حيث العقيدة، 
واإن كانت جتتمع معها على ت�سور للخافة قا�رض. هذه اخلافة، ميكن اأن 
ن�سميها "خافة اإخوانية"، ب�سبب خمالفتها لاأ�سول املعلومة من اخلافة 
على منهاج النبوة، كما هي يف نف�سها. واإن عمل التيار االإخواين العاملي 
-بح�سب زعمه- على اإقامة اخلافة التي يت�سورها، يجعل من كل حكام 
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البلدان االإ�سامية اأعداء له، ي�سعى اإىل التخل�س منهم، باأي و�سيلة. ولو 
علم االإخ��وان، ويف مقدمهم قادتهم، اأن اخلليف��ة يبعثه الله، عند حلول 
اأوان��ه، ال�س��رتاحوا مما هم فيه م��ن العنت؛ والأراحوا م��ن يعادونهم من 
احل��كام، واحل��ال اأن احلْكم لهم يف هذه املرحلة م��ن الزمان؛ ال ينفع يف 
ر �س��يء. ولو اأن اأئمة االإخوان كانوا يف الدين على اإميان  تبديل هذا القدرَ
واإح�س��ان، الأدركوا ب�س��هولة، اأن اإرادة العباد ال حكم لها مع اإرادة الله؛ 
واأن احلكم ه��و لاإرادة االإلهية دائما، ولي�س للعباد معها اإال املوافقة، اإن 
اأرادوا ال�س��امة يف الدين والدنيا. نقول هذا، ونحن ن�رض على ا�ستمرار 
ذوي االأهلية من العلماء، على ن�س��ح احل��كام واأمرهم باملعروف ونهيهم 

ل بذاك، ملن كان ذا علم �سحيح.  عن املنكر. فهذا، ال ُيعطَّ
وق��د زاد اخل��رق ات�س��اعا، عندم��ا اعتم��دت اجلماعت��ان )التوحي��د 
واالإ�س��اح، والعدل واالإح�سان( مبادئ الدميقراطية، التي هي من خارج 
الن�س��ق االإ�س��امي. فعادت اخلافة بهذا، حكم��ا دميقراطيا يف نظرهم، 
��ل اإليه عر التدافع احلزبي الدميقراطي، كما هو عند اأهله.  ُيراد اأن ُيتو�سّ
وق��د قراأنا لبع�س منظري حركة التوحيد واالإ�س��اح )وهو يوافق راأي 
االإخ��وان اأينما كانوا( اأن اخلافة نيابة ع��ن االأمة، وهي )االأمة( التي لها 
اأهلية اختيار اخلليفة وحدها. ون�س��ي ه��ذا املنظر، اأن اخلافة هي خافة 
ع��ن الله اأوال، واأن الله من كونه م�ْس��تخِلفا، هو م��ن يختار لها من هو 
���س الدميقراطي، غري خاف  فرَ اأعلم باأهليته من �ِس��واه �س��بحانه. ولكن النَّ
اأث��ره يف هذا التنظري، لو اأن قومنا كانوا ميّيزون. ويف هذا اخللط، �س��اع 
التدين من حيثما هو معاملة لله، على قدم ال�سدق واالإخا�س. وانتهينا 
مع هذا كله، اإىل �سيا�س��ة ت�ستعمل الدين مطية للو�سول اإىل احلكم، من 
غري ا�س��تعداد حقيقي ملا بعد الو�س��ول. فزاد النا�س ب�سبب هذا ال�سعف 
االإمياين والت�سور املنحرف باء على بائهم االأول. ول�سنا نق�سد بالباء 
قبلون ما ال  االأول، اإال ا�ستغال الدين من ِقبل املخزن، يف جعل النا�س يرَ

ينبغي اأن ُيقبل، مما ال ُيوافق االأ�سول.
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اإن هيمن��ة املخ��زن على تدين املغاربة، عر وزارة االأوقاف وال�س��وؤون 
االإ�س��امية، قد نزلت بالدين من ربانيته، اإىل املوا�س��عة الب�رضية؛ وهذا 
لي���س �س��اأن املغرب وحده، واإمنا هو ي�س��به فيه كل اإخوان��ه من العرب. 
وهذا التحكم يف الدين، �سيقطعه عن املدد النبوي، واإن اأبقى على بع�س 
�س��ورة له يف الظاهر. وقد زاد من �س��وء التدين الر�سمي يف املغرب، اأن 
�سار ال�سطر االأكر من فقهاء البلد وهابية يف العقيدة، واإن تخّفوا خلف 
ادعاء االأ�س��عرية. وقد وقع هذا التغرّي العقدي، ب�س��بب ن��زول اإدراكهم 
للدين، عن اإدراك اأ�س��افهم. واالإدراك كلما �س��اق، �س��ار اأكرث منا�سبة 
للمذه��ب التيمي الوهابي، كم��ا ذكرنا ذلك فيما قبل. واإّن ِلبعد ال�س��قة 
زمنيا عن ع�رض النبوة، املتنامي مع مرور االأيام، مدخا يف هذا االأمر من 
غري �س��ك؛ باالإ�س��افة اإىل عدم قدرة علماء الدين على جمادلة املذاهب 

املخالفة، من داخل االإ�سام ومن خارجه. 
وق��د كان من اأ�س��باب انت�س��ار املذه��ب الوهابي، توظي��ف املخزن له 
يف العق��ود االأخرية، عند تخوف��ه من تنامي جماعة العدل واالإح�س��ان 
املعار�س��ة. وقد غلب على املخزن يف هذا التوجه، االعتبار ال�سيا�س��ي، 
دون االعتبار املذهبي؛ الأنه �س��يكون مناق�سا لنف�س��ه، عند اإعان كونه 
عل��ى املذهب االأ�س��عري عقيدة عندئذ. وهذا يوؤيد ما ذكرناه يف ف�س��ل 
�سابق، من عدم اعتبار املخزن للدين نف�سه، ف�سا عن املذهب. وال �سك 
اأن ا�س��تهانته باأمر املذهب، قد كانت نابعة م��ن يقينه باإمكان توظيف ما 
ي�س��اء من التيارات الدينية املختلفة، بطريق الرتغيب اأو الرتهيب، متى 

�ساء. وهو ي�ستند يف هذا اإىل جتاربه، عر عقود طويلة من الزمن.
وم��ن اجلدير بالذكر هن��ا، اأن العقي��دة الوهابية، �رضع��ان ما ينخرط 
اأ�س��حابها يف العنف، عن��د حكمهم على خمالفهم بالكف��ر اأو بال�رضك، 
واعتقاد هدر دمه بحكم ال�رضيعة، توهما ال حقيقة. واإن نحن تفح�س��نا 
التنظيم��ات الت��ي تلجاأ اإىل القتل بت�س��اهل كبري، فاإنن��ا ال بد اأن جندها 
على هذا االعتقاد الفا�سد. واإذا ان�ساف اإىل ما ذكرنا وجود تنظيم قوي، 
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يتو�سل التكنولوجيا احلديثة، فاإننا �سنجد اأنف�سنا اأمام ع�سابات اإجرامية 
متط��ورة؛ ال ينفع يف اإخف��اء حقيقتها، اأن تعلن نف�س��ها خافة جمنونة 
بزعمها، اأو اأن حتر�س على بع�س مظاهر التدين، يف البلدان التي تكون 

حتت �سيطرتها.
اأما الت�سوف املغربي الر�سمي، فهو ت�سوف املت�سوفة يف عمومه. وهذا 
ال�س��نف، ي�سهل على النظام توظيفه �سيا�س��يا كما يريد، واإن كان اأهله 
يزعمون اأنهم بعيدون عن ال�سيا�س��ة والت�س��ّي�س. وهو يحتاج يف زماننا 
اإىل اإع��ادة عر�س عل��ى االأ�س��ول االأوىل، املعترة لدى اأهل��ه؛ الأنه قد 
�س��ار حمل عبث العابثني، من كل من �سولت له نف�سه ا�ستغفال النا�س، 
وعر���س خدمات��ه على املخزن باال�س��تكثار من االأتب��اع. ويف النهاية، 
يظهر لنا التدين املغربي، يف غاية ال�س��عف، ب�س��بب متزقه بني التيارات 
املختلفة، رغم وحدة الدين لدى ال�س��عب؛ وب�سبب اإمكان توظيف الدين 
ن �س��اء ذلك، بح�س��ب  ذاته، لاأ�س��باب التي اأوردنا بع�س��ها، ِمن ِقبل مرَ

الظروف، وكما ي�ساء.
ونحن بعدما اأو�سحنا ال�سمات العامة للتدين املغربي، باخت�سار كبري، 

فاإننا ندعو اإىل:
1. عدِم ا�س��تغال الدين من طرف املخزن؛ الأنه بذلك �س��يفتح الباب 
اأمام كل �س��نوف امل�ستغلني. وهكذا، فاإن اخلا�رض �س��يكون الفرد امل�سلم 
امل�س��كني، ال��ذي �س��يفقد معامل الدي��ن، اأو ينف��ر منه ب�س��بب ما يرى؛ 
خ�سو�س��ا اإن مل يكن من العلماء بحقائق االأمور. ونحن نكاد جنزم، اأن 
ال�سعب بعد اأن يرى توقري الدولة للدين، لن يكون اإال اأكرث منها توقريا؛ 

و�سيقف بنف�سه لكل من يراه من العابثني.
2. ع��دِم جعل الدي��ن حرفة، يرتزق منه اأهله؛ الأن هذا يدفع من لي�س 
م��ن اأهله، اإىل االنت�س��اب اإليه، لغاية دنيوية؛ في�س��ري الدين داء مع هذا 

ال�سنف، بعد اأن كان دواء.
3. اأن يقت���رض دور ال��وزارة الو�س��ية، على اإدارة امل�س��اجد، من دون 
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توجيه �سيا�س��ي من ِقبلها؛ الأن هذا التوجيه، �س��يواجهه اآخرون بتوجيه 
معاك���س، واإن كان خفي��ا. وامل�س��اجد كلما كانت حيادي��ة من الناحية 
ال�سيا�س��ية، كانت معين��ة للفرد على تدينه. والدي��ن اأرفع من كل نظام 
حكم، حتى ُيجعل يف خدمته؛ بل اإن العك�س هو ال�س��حيح؛ واإن احلكم 
يثبت بخدمته للدين، ال غري. واأما من يقول: اإن االأ�س��ل يف امل�ساجد اأن 
تكون مكانا يجتمع فيه امل�س��لمون، ليتباحثوا اأمور دينهم ودنياهم؛ فاإننا 
ن��رد عليه، باأن ذلك يكون مع وجود الرباين، الذي هو النبي �س��لى الله 
عليه واآله و�س��لم يف زمنه، اأو اخلليفة يف زمنه، اأو االإمام الديني يف زمنه 
ومكانه، كما كان االأمر مع عبد القادر اجلياين ر�س��ي الله عنه. واأما يف 
زمن الغفلة ومع الغافلني، فاالقت�سار على العبادات يف امل�ساجد، اأف�سل 

من الكام؛ اإال اأن يكون علما خال�سا، يتلقاه متعلم عن عامل.
4. اأن مُين��ع م��ن ال علم له مبرات��ب الدين وتفا�س��يلها، من الكام يف 
العقائ��د؛ الأن هذا بدعة مركبة. الوجه االأول من بدعيته، هو كون الكام 
يف العقائد على العامة بدعة م�ستحدثة من اأ�سلها، واإن كان املتكلم عاملا 
مب��ا يقول؛ والوجه الثاين، هو اأن��ه ال يخلو املتكلم يف العقائد من جهل، 
اإن مل يك��ن جامعا لوجوه الكام؛ وهو نادر. والدعوة اإىل اجلهل لي�س��ت 
من اأعمال االإ�سام البتة، ف�سار االمتناع عن هذا ال�سنف من الكام مما 

ُيتقرب به اإىل الله يف هذا الزمان.
5. من��ع تلق��ي االإعان��ات املالية م��ن ال��دول الداعم��ة للمذاهب اأو 
للتنظيمات؛ الأن هذا العمل ال ُيبتغى به وجه الله، واإمنا هو احتال ديني 
م��ن جهة، ودخول يف نفوذ الغري، من جهة مقابلة. واال�س��تقال بجميع 

معانيه، هو من اأ�سباب القوة لدينا، كما ال يخفى.
6. اأن تلغ��ى الف��وارق املذهبي��ة واحلزبي��ة الدينية بني اأفراد ال�س��عب 
عمليا؛ ما دام كله م�س��لما وي�سعى اإىل مر�ساة الله. وتبقى اخل�سو�سيات 
املتعلقة مبدى ا�س��تعداد النا�س للرتقي يف الدين، من اخت�س��ا�س ذوي 
االخت�س��ا�س، بدليلها. ويدخل يف هذا، منع اإن�ساء التنظيمات الدينية، 



م�ساءالت �سيا�سية للدولة املغربية احلديثة

 181 

التي ال تزكية فيها؛ الأنها حينئذ �ستجمع النا�س على غري ما اأمر الله.
7. اأن ُيعمل على تب�س��يط العلوم الفقهية والعقدية، لل�سباب؛ حتى ال 
ُي�س��طروا اإىل االطاع -من كام بع�س ال�س��ابقني- على ما قد ينفرهم 
ْون اإليه، مما هو م�سرتك بني جميع امل�سلمني؛ من  من الدين. وليكن ما ُيدعرَ
اأج��ل حتقيق التقارب داخل االأمة، الذي اأ�س��بح �رضورة ملحة، مع زمن 

العوملة.
8. اأن تلتزم الدولة ذاتها، بالعمل باالأ�س��ول التي ال ُيختلف عليها من 

الدين، واإال كنا جميعا كامل�ستهزئني.
اإن التدي��ن املغربي االأ�س��يل، كان اأقرب اإىل اأ�س��ل الدي��ن، قبل اأن 
يخ�س��ع القائمون علي��ه، للرغبة يف جماملة بع�س ال��دول الغنية، التي 
ي�س��محون لها باجتياح عق��ول املغاربة باأطروحاته��ا، التي لوال املال ما 
التف��ت اإليها عاقل. كل هذا، على ح�س��اب الدين، ال��ذي تكاد ُتعر�س 
اأ�سهمه يف بور�سة التداول، بعد اأن ُجهل قدره. وما �سقوط �سبابنا تباعا 
يف حبال املتاجرين الدوليني، الذين يتاجرون يف املقاتلني، من دولة اإىل 
دول��ة، ومن قارة اإىل اأخرى، بح�س��ب املخطط��ات الدجالية العاملية، اإال 
دليل على تق�س��ري الدولة يف حماية اأبنائها، وتركهم عر�س��ة للتهلكة، 
وكاأنها -من وفرة احلرية الفردية- ال ت�س��تطيع ال�س��يطرة عليهم!.. وهذا 

ال ُي�سّدقه اأحد!..
كثريا ما كنا ن�س��مع عن جدلية الدين وال�سيا�س��ة، واأن ال�سيا�سة ال بد 
اأن ُتبعد عن الدين، حتى يحافرَظ على نقائه. واحلقيقة اأنه ينبغي التفريق 
يف اأن��واع ال�سيا�س��ة، بالنظر اإىل الغايات. فكلما كان��ت الغاية �رضعية، 
وكان العمل )الو�سيلة( �رضعيا، كانت ال�سيا�سة من �سميم الدين. واأما اإن 
انف�سلت الغايات، و�سارت ملحقة بال�سيا�سة العاملية الدجالية، اأو باأهواء 
م��ن ال ُيجاوز اإدراكه الدنيا، من احلكام ومن املحكومني، فاإن ال�سيا�س��ة 
حينها، يجب اأن ُتق�س��ى عن الدين؛ الأن الدين عندنا ثابت، تدور حوله 
املتغ��ريات، التي منها ال�سيا�س��ة؛ ولي�س متغريا ك�س��ائر املتغريات، كما 
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يتوهم كثري ممن اأُر�سع لبان الكفر )من دون اأن نكفر اأحدا على التعيني(، 
عن طريق الغزو الفكري، من اأبنائنا. 

اإن املرحل��ة الزمنية التي نعي�س، هي من اأكرث املراحل �س��عوبة، على 
الف��رد واجلماع��ة؛ وعلى احلاك��م واملحكوم مع��ا؛ وبالتبع عل��ى الدولة 
وال�س��عب. وال ينفع فيها، اإال الرجوع اإىل احلق باحلكمة؛ التي قليل من 
النا�س من �سار ُيدركها، وهم ي�سابق بع�سهم بع�سا، اإىل ما ال يعلمون... 
اإن التع��اون على الر والتقوى، الذي هو من �س��مات املجتمع امل�س��لم، 
اأ�س��بح اليوم ���رضورة دفاعية، تتعلق باال�س��رتاتيجية العامة للدولة، اإن 
كان��ت الدولة تري��د اأن يدوم بقاوؤها باإبقاء الل��ه، يف هذا العامل املتموج، 

الذي �سيعرف من التغرّيات، ما مل يخطر ببال اأحد من ال�سابقني.
كان��ت الدول فيما �س��بق، تبحث لها عن حلفاء اأقوياء، ت�س��تعني بهم 
عن��د احلاجة. واليوم، �س��ار العامل كله -ويف مقدمت��ه الدول القوية- ال 
ياأمن على نف�س��ه تغري احلال، يف طرفة ع��ني )تاريخية( اأو اأقل من ذلك. 
وا�ستوى بهذا حال املجري بامل�ستجري، ومل يبق للنا�س من جمري )كما هي 
احلال دائما(، اإال الله!.. من بيده كل �س��يء، والقادر على كل �سيء!.. من 

ال ُي�سام قط، من ا�ستجار به �سبحانه!.. 
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ال�سيا�سة اخلارجية

اإن املعام��ات الدولية، لها اأحكامها من القراآن وال�س��نة، لو اأن قومنا 
كان��وا ينطلقون يف ذلك من الدين؛ ولكن االأمر ك�ِس��واه منفلت، حتكمه 
ف اأ�س��ول ه��ذه االأحكام، هو  االأهواء واالعتبارات اخلا�س��ة. ولي�س تعرُّ
بغيتن��ا هن��ا؛ ولكن، كما ه��و داأبنا يف ه��ذا الكتاب، نري��د اأن نعود اإىل 

االأ�سول العامة، احلاكمة لهذا الوجه املعتر، من وجوه �سيا�سة الدولة.
واأول م��ا ينبغ��ي قوله، يف هذا امل�س��مار، هو اأن ال�سيا�س��ة اخلارجية، 
فرع عن ال�سيا�س��ة الداخلية، لكل دولة. نعن��ي من هذا، اأنه لكي تكون 
ال�سيا�س��ة اخلارجية، مبنية على اأ�س���س قوية، فا بد اأن تكون ال�سيا�سة 
الداخلي��ة قوية ومتينة قبلها؛ حتى تك��ون دافعة ورافعة لها. ومن كانت 
�سيا�س��ته يف الداخل �س��عيفة ه�س��ة، كما هي عندنا الي��وم، فا يطمع 
يف بن��اء عاق��ات دولية ذات قيمة. اأما اإن كان ُيراد من ت�س��خيم بع�س 
جوانب ال�سيا�س��ة اخلارجية، التغطية على ال�س��عف الداخلي، فاإن ذلك 
�س��يا؛ ت�سبه فيه الدولة، ال�سخ�س الذي تظهر  ررَ �سا مرَ �سيكون حينئذ عررَ
عليه اأعرا�س ال�س��منة، خللل يف وظائف ج�سمه، وهو يظنها من عامات 
ال�سحة. وهذا اأدعى الأن ُينظر يف عاج دائه، وعدم االكتفاء بامل�سكنات 

الوقتية، اإن كان املراد طلب ال�سامة حقيقة.
وقب��ل اأن ن�س��تمر يف ال��كام، فلنعرج عل��ى ال�سيا�س��ة الدولية، وما 
يقال عنها، من اأحادية القطبية، بعد انهيار االحتاد ال�س��وفياتي ال�سابق. 
والذي يق�س��ده ال�سيا�س��يون من االأحادية القطبي��ة، يف مقابل الثنائية 
القطبي��ة -التي كانت جلية اإبان احلرب الباردة بني املع�س��كرين: الغربي 
وال�رضق��ي- لي�س ه��و مبعنى القطبية ال�س��ويف يف ت�س��ورهم؛ واإال كنا 
حكمنا ب�س��وابه، من غري �سك )ذاك �سياق معريف اآخر حاكم على هذا(؛ 
ولكّن مق�س��ودهم، احلكم بانتهاء ال�رضاع يف العامل، ب�س��ورته ال�سابقة 
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فح�س��ب؛ واإال فاإن الق��ول باالأحادية القطبية باملعنى احلقيقي، �س��يكون 
اإعانا النتهاء ال�رضاع من االأ�س��ل، ودخ��وال يف منط جديد من النظام 
العاملي؛ وهو ما اأ�س���س له فل�س��فيا فران�س��ي�س فوكويام��ا، عند كتابته 
"نهاية التاريخ واالإن�س��ان االأخري". واأما نحن فنقول با�ستمرار الثنائية 
القطبية، وال بد. والبحث عن �سورة اختزالية، ت�سبه ما اعتاده النا�س مع 
االحتاد ال�س��وفياتي والواليات املتح��دة، لي�س �رضوريا؛ ما دامت العرة 
هي بوجود مع�سكرين، قد ال يكونان تابعني بال�رضورة لدولتني، يدوران 
حولهم��ا. نعني من ه��ذا، اأن ال�رضاع قد يكون مركزي��ا، كما قد يكون 
ال مركزي��ا تتوزع فيه القوةرَ مراكز اأ�س��غر عديدة، منه��ا ما يكون دوال 
)كال�سني وما حولها(، ومنها ما يكون تنظيمات عابرة للدول، اأو �رضكات 
كرى. كل هذا، الأن �س��ورة ال�رضاع، ال بد اأن تتغري من زمن اإىل زمن. 
ومن ه��ذا الباب، كان قيا�س االأحداث الراهنة على اأحداث �س��ابقة يف 
التاريخ، ال ُيتقنه اإال من كان له علم بتغري ال�س��ور )وهو علم نادر(؛ واإال 

كانت ا�ستنتاجاته خاطئة، كما هي حال كثري من املحللني والباحثني.
واأ�س��ل الثنائية القطبية يف العامل، هو ال�رضاع بني حزب الله وحزب 
ال�س��يطان اللذين كنا قد تكلمنا عنهما يف الف�س��ل املتعلق باالأحزاب. 
وعل��ى هذا، فاإن كل �رضاع حمل��ي اأو عاملي، ال ميكن اأن يخرج عن هذا 
االأ�سل العام. لكن ما مينع النا�س من اإدراك هذه احلقيقة، هو عدم التمايز 
التام بني احلزبني، والذي ُيعطي انطباعا لدى العقول ال�س��عيفة، بتداخل 

االأمور. ونحن هنا �سنو�سح ما ميكن تو�سيحه من ذلك، مبا يتي�رض.
مب��ا اأن ال���رضاع هو بني احلق والباط��ل دائما، فا ب��د اأن تكون االأمة 
االإ�س��امية اأحد طرفي��ه )طرف احلق(، منذ البعث��ة املحمدية؛ الأن احلكم 
بعد هذه البعثة ال�رضيفة، هو غري ما كان قبلها، ب�س��بب �س��مول الدعوة 
املحمدي��ة الب�رضيةرَ كلها. ولهذه اخل�سو�س��ية، اأنزل الله قوله �س��بحانه: 
ٍة أُْخرَِجْت ِللنَّ�اِس َتأُْمرُوَن ِباْلَمْع�رُوِف وََتْنَهْوَن َعِن  {كُْنُت�ْم َخْيرَ أُمَّ
اْلُمْنَكرِ وَُتؤِْمُنوَن ِباللَّ�ِه} ]اآل عمران: 110[. ومعنى تاأمرون باملعروف، 
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ه��و: تكونون جان��ب احلق من جهة الت�رضيع، حي��ث كنتم؛ وتنهون عن 
املنك��ر: تخالفون الباطل، حيث كان. وتوؤمن��ون بالله: وهذه هي العامة 
الفارقة بني املع�س��كرين، ملن اأراد عامة ي�س��تهدي به��ا. ومعنى االإميان 
بالل��ه هنا، لي�س هو م��ا يزعمه كل الزاعمني يف الع��امل؛ واإمنا هو االإميان 
الذي ي�س��هد الله الأهله به، عند حتقيقهم مبقامات القرب منه �س��بحانه. 
فهذه العامة، هي وحدها الدالة على اأن اإميان املوؤمن �س��حيح )وهذا هو 
برهان االإميان(، ال اعتقاد كل موؤمن باأنه موؤمن. وهذه العامة، لي�ست الأمة 
من اأمم االأر�س اليوم، اإال الأمة االإ�سام؛ لكن خوا�س امل�سلمني هم اأهلها 
العاملون بها، ال العامة. واخلوا�س بعد ذلك ي�س��هدون للعوام مبا هم عليه. 

فاالأمر لي�س اعتباطا، كما يت�سور اجلاهلون!..
وك��ون االأمة طرف احلق يف العامل، املواجه حلزب ال�س��يطان، هو حكم 
ع��ام؛ مبعنى اأن االأم��ة كلها على هذه ال�س��فة؛ ولكن االأف��راد منها، قد 
يكون��ون جزئيا اأو كليا، مع حزب ال�س��يطان ذاته، يف وقت ما، اأو دائما. 
وهذه التفا�س��يل، هي ما ذكرنا اأنه يجعل اأم��ر ال�رضاع غري متبنيَّ لدى 
عموم النا�س. واأما مناط اخلريية يف االأمة من جهة العموم، فهم الطائفة 
)اجلماعة( الذين ذكرهم النبي �س��لى اهلل عليه واآله و�سلم، يف قوله: »الرَ 
تَّى  لرَُهْم حرَ ذرَ ْن خرَ ُهْم مرَ ، الرَ يرَ�رُضُّ ��قِّ لرَى احْلرَ اِهِرينرَ عرَ ِتي ظرَ مَّ ٌة ِمْن اأُ اِئفرَ اُل طرَ ��زرَ ترَ
«37. ومعنى ظهورهم على احلق، هو: علمهم به،  ِلكرَ ذرَ ُهْم كرَ اأِْت��يرَ اأرَْمُر اهلل ورَ يرَ
وا�س��تقامتهم عليه. وبهذه ال�سفة، ا�س��تحقت هذه الطائفة -التي يكون 
اأفراده��ا مبثوثني يف االأمة- اأن تكون هي قلب االأمة حقيقة. وهذا يعني، 
اأن حك��م "االأمة"، يكون معهم حي��ث كانوا؛ ومن دونهم، ال تكون االأمُة 

. االأمةرَ
واإذا ا�ست�سكل ما ذكرنا، من كون االأمة االإ�سامية اأحد طريف ال�رضاع 

37 اأخرجه م�ضلم يف �ضحيحه، عن ثوبان ر�ضي اهلل عنه.
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يف الع��امل، منذ البعثة املحمدية ال�رضيف��ة، على من يقول مبقابلة االحتاد 
ال�س��وفياتي للمع�سكر الغربي يف مرحلة م�س��ت، فاإننا نذّكره باأن عددا 
غ��ري قليل من جمهوريات االحتاد ال�س��وفياتي، على اجلانب االآ�س��يوي 
واالأوروبي معا، كان اأرا�سي اإ�سامية -عليها �سعوب م�سلمة- اغت�سبها 
الرو���س ملدة ق��د تبل��غ قرونا من الزم��ن. ه��ذا باالإ�س��افة، اإىل الدول 
االإ�س��امية ذات النظام اال�س��رتاكي -ومنها دول عربي��ة معروفة- التي 
كانت حم�سوبة على املع�سكر ال�رضقي اإبان احلرب الباردة. كل هذا يعني 
اأن املواِجه حقيقة للعامل الغربي زمن االحتاد ال�س��وفياتي، كان هو االأمة 
االإ�سامية )بالنظر اإىل ال�سعوب، ال بالنظر اإىل نظام احلكم(، ال غري. غري 
اأن كامنا ال يعني اأن املع�س��كر الغربي كان هو "حزب ال�س��يطان" على 
وجه اخللو�س، الأن دوال اإ�س��امية اأخرى، كانت من هذا املع�سكر. وهذا 
بعين��ه، ما اأ�رضنا اإليه مرارا، م��ن التداخل بني احلكمني. وعندما ُيقال بعد 
انهيار االحتاد ال�س��وفياتي، اإن اخل�سم قد �س��ار "االإ�سام"، فاإن ذلك ال 

يغري من احلقيقة �سيئا، ملن كان من البداية عاملا بطبيعة ال�رضاع.
اأم��ا املغرب، فاإنه -علم اأهل��ه اأم مل يعلموا- يف ب��وؤرة ال�رضاع؛ لقول 
لرَى  اِهِرينرَ عرَ ْرِب ظرَ اُل اأرَْهُل اْلغرَ زرَ النبي �س��لى الله عليه واآله و�س��لم: »الرَ يرَ
ُة.«38. وهذه الرواية، تكاد باملطابقة مع التي قبلها،  اعرَ ُقومرَ ال�سَّ تَّى ترَ احْلرَقِّ حرَ
جتع��ل الطائفة الظاهرة على احلق، من اأهل املغرب )الغرب االإ�س��امي(. 
وه��ذا، واإن كان ال ُيقطع به على التمام، ب�س��بب كون اأفراد هذه الطائفة 
مبثوث��ني يف االأمة، كما �س��بق اأن ذكرن��ا؛ اإال اأنه يدل عل��ى مكانة اأهل 
املغرب من هذه الطائفة. فكاأنهم بهذا، قلب القلب من االأمة؛ والله اأعلم. 
وه��ذا الذي نقوله، ال يع��م اأهل املغرب، كما قد ُيتوه��م؛ واإمنا يدل على 
اأن اأف��رادا من املغرب تكون لهم ه��ذه املكانة، من طائفة احلق. وقد يدل 

38 اأخرجه م�ضلم، عن �ضعد بن اأبي وقا�س، ر�ضي اهلل عنه.
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اأي�س��ا، على اأن العامة من اأهل املغرب ي�سهل انقيادهم للحق، باملقارنة 
اإىل �سواهم.

واإذا كان االأم��ر على ما ذكرنا، ف��اإن للمغرب وظيفة اإميانية يف االأزمنة 
املتاأخرة، حيث ي�س��ل فيها النا�س عن الطريق، وتختلط عليهم ال�سبل. 
وهو ما �سيجعله مركزا ُيرجع اإليه، من هذا الوجه. واالأمة ال بد اأن تعرف 
ل��ه هذا، وتعينه على اأداء مهمت��ه. واإن اأول حّيز جغرايف، ينبغي اأن يعود 
للمغرب فيه اإ�س��عاعه، البل��دان املتاخمة له، والقارة الت��ي ينتمي اإليها. 
ونحن نرى اأن الدولة قد بداأت تدرك هذا االأمر، و�س��ارت تعمل له، من 
الناحية الدينية الر�س��مية، ومن الناحية االقت�سادية. وهذا واإن كان اأمرا 
حمم��ودا، اإال اأنه ال يرقى اإىل م��ا نتكلم عنه هنا. والذي ندل عليه نحن، 
هو اأن ي�س��ري املغرب مركزا دينيا حقيقة، بالعمل على جعل نفوذ اإمارة 
املوؤمنني، يتجاوز حدود �س��لطتها ال�سيا�سية، اإىل ما وراءها، وحيثما كان 
املوؤمنون يف هذا االإقليم )اإفريقيا ال�سمالية وجنوب ال�سحراء(. وهذا، واإن 
كان االآن ُيعد �س��طحا من اخليال، اإال اأنه �س��يكون يف امل�ستقبل القريب، 
وبفعل ال�س��ياقات امل�ستجدة، من امل�سّلمات لدى �سعوب املنطقة. يكفي 
اأن يوؤخ��ذ االأمر بجدية داخلي��ا اأوال، واأن ُيعمل عل��ى ُن�رضة الدين يف 
االأنف�س ويف االإدارات، لكي تتبدى معامل الطريق. اأما ال�س��عب املغربي، 
فه��و مبجرد اأن يعلم اأن االأمر لي�س كما عهد، من التظاهر الديني املتعلق 

باملوا�سم واملنا�سبات، فاإنه �سينخرط فيه بكل قوته.
وعلى املغرب اأن ال ين�سى موقعه من اأوروبا؛ فهو بحكم القرب ينبغي 
اأن يكون اأوروبيا كما هو اإفريقي؛ لي�س من الناحية االقت�سادية فح�سب، 
واإمنا من الناحية ال�سيا�س��ية اال�سرتاتيجية. ذلك الأن اأوروبا ن�رضانية يف 
اأ�س��لها، والفاتيكان على اأرا�سيها؛ وهي ال بد اأن تكون بحكم ذلك كله، 
معادية للم���رضوع الدجايل العاملي. وقد قام هناك ق�ساو�س��ة ومفكرون 
يف�س��حون االخرتاق الدجايل للحكومات ولل�سيا�س��ات، فا ينبغي اأن 
ُيرتكوا وحدهم، واحلال اأننا جميعا يف املع�سكر ذاته، بالنظر اإىل هذا االأمر 
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خا�سة. ولو ا�ستثمر املغرب هذا اجلانب يف عاقته بفرن�سا، ل�سار له فيها 
تاأثري، يفوق ما يطمح اإليه. وال�س��عب الفرن�س��ي من اأقرب ال�سعوب اإىل 
املغ��رب، اإن مل ُيهمل يف هذه العاقة. واإن املفكرين والفنانني، هم اأقرب 
االأبواب اإىل ال�سعب الفرن�سي، لو اأنه ُيعتنى بهم هنا، بدل ت�سليط ال�سوء 
على االأقزام )ثقافيا(، كما نراه اليوم؛ والذي �س��يهوي بالباد يف غياهب 
��غار. وهذا الذي نح�س عليه، ال �سلة له بفرن�سا اال�ستعمارية، التي  ال�سَّ

كنا ندعو اإىل قطع روابطنا معها. فذاك اأمر، وهذا اأمر اآخر!..
واأم��ا عاقة املغ��رب بالواليات املتحدة االأمريكي��ة، فيمكن اأن تكون 
اأف�س��ل مما هي عليه بكثري؛ عندما ي�س��ري املغرب حم��اورا دينيا، بوجه 
اإفريقي عربي م�س��لم، ُي�س��لح ما اأف�س��ده تزعم التيار الوهابي للتمثيل 
االإ�س��امي، والذي �سيجلب الدمار على االأمة كلها، اإن مل يردعه رادع. 
اإن املغ��رب اإن عاد اإىل مكانته التاريخية، �س��يكون مفيدا الأمته وللعامل 
اأجم��ع. ولكن هذا يحتاج حزم��ا وعزما ال نراهم��ا االآن. اإن اأمريكا من 
كونها ن�رضانية، مُيكن اأن ت�سري حليفا ا�سرتاتيجيا، بدل اأن ُترتك منقطعة 
بني الوهابي��ة والدجاليني. اإن ال�سيا�س��ة الدولية، قب��ل اأن تكون معاملة 
ر�س��مية بني بلدين، هي تاق لل�س��عوب على امل�سرتكات احل�سارية، من 
اأجل تكامل اإن�س��اين مرجّو لدى اجلميع. واإن الرئي�س االأمريكي اجلديد 
)ترامب(، رغم التخوفات العاملية من مقدمه، قد يكون الرجل املنا�س��ب 
له��ذه املرحلة؛ الأنه ي�س��تطيع اأن يح�س��م يف اأمور عجز عنها �س��ابقوه، 

الأ�سباب عديدة.
اإن ترامب عندما اأعلن عداءه لاإ�سام، فهو ال يعني اإال االإ�سام الذي 
"ُي�سّوق" اليوم عامليا، ولي�س اإال االإ�سام الوهابي؛ واإن كان هو نف�سه مل 
ُي�رض اإىل املعنّيني باالأمر حتديدا. هذا، الأن من الواجبات، ما هو داخلي يف 
االأمة؛ يقوم اأبناوؤها به فيما بينهم، وال يتمكن اأحد من القيام به بدال عنهم. 
و"االإ�سام الوهابي"، اإن �سح التعبري، قد �سار اليوم عبئا على امل�سلمني 
وعلى العامل، وال بد من العمل على الف�سل بينه وبني االإ�سام االأ�سيل؛ 
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حتى ت�س��تقيم العاقات بني امل�س��لمني -ومنهم املغ��رب- والعامل اأجمع. 
اإن ال�س��كوت على خمالفات الوهابية، وعل��ى انحرافاتهم التي اأنتجت 
تنظيمات ال �س��لة لها ب�سمّو االإ�س��ام ورحمته، والتغا�سي عن متويلهم 
لاأعم��ال االإرهابية حول العامل، وتخريبهم لاأوطان، ال يخدم االإ�س��ام 
يف �س��يء؛ بل يجعل من كل الدول االإ�س��امية ال�س��اكتة واملتغا�س��ية، 
م�س��اركة يف جرم ت�س��ويه االإ�س��ام. وهذا نراه م�رضا بامل�سلمني، وبغري 
امل�س��لمني، لك��ون جل املواجهات النا�س��ئة عن هذا االلتبا�س، لي�س��ت 
مواجه��ات حقيقية؛ واإمنا هي مواجهات جانبي��ة وحمّرفة، وال تخدم اإال 

الدجاليني.
واأم��ا عداء ترام��ب الإيران، فلي���س الأنها م�س��لمة؛ واإمن��ا الأنها قوية 
وم�ستقلة. وهذا مل يعتد الغربيون عليه من اأقوام ذوي ح�سارات خمالفة. 
و�سيق الغربيني باملخالف، هو ذاته العامة على انهزامهم ح�ساريا؛ الأن 
احل�س��ارة الفائزة، ال بد اأن تكون م�ستوعبة للمخالف. هكذا هو االأمر!.. 

وعلى كل حال، فالكام هنا يطول...  
واإن املغرب ملا انفتح يف معاماته، على رو�س��يا وعلى ال�سني، قد اأبان 
عن ح�ّس ا�سرتاتيجي وليد، كان ينبغي اأن ُيعمل مبقت�ساه منذ مدة؛ على 
االأق��ل منذ بدء الكام عن العومل��ة. واإن تنويع العاقات اليوم، ال يخفى 
ما يوؤتيه من توازن يخل�س البلدان من التبعية �س��به املطلقة، التي كانت 
معروف��ة يف مرحلة ما�س��ية )مرحلة م��ا بعد اال�س��تعمار(. كل هذا، الأن 
البلدان التي كانت ُتعّد يف املا�س��ي �سغرية اأو غري ذات نفوذ، قد انفتح 
لها يف زمن العوملة من االإمكانات، ما ال زالت هي نف�س��ها، ال تعلم مداه 
بعد. وقد اأ�سبحت للبلدان ذات املكانة اال�سرتاتيجية من اجلهة اجلغرافية 
اأو من اجلهة احل�س��ارية، اأو من اجلهتني معا، كما هو حال املغرب، فر�س 

ال ح�رض لها، يف جمال ال�سيا�سة الدولية، لو اأُح�سن ا�ستغالها.   
اإن النخب��ة احلاكم��ة يف املغ��رب )با�س��تثناء املل��ك(، م��ا ت��زال غري 
مقتنع��ة مبكانة املغرب احل�س��ارية يف العامل، وما ت��زال تعمل يف املجال 
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الديبلوما�س��ي بطريقة متخلف��ة، تعتمد منطق الزبوني��ة اأكرث من منطق 
ال�سيا�سة اال�س��رتاتيجية والندية احل�سارية. وهذا لي�س غريبا يف بلد ال 
ُيحرتم فيه �س��عبه، وال يكون احلكام فيه خدما لل�س��عب. لهذا ال�س��بب 
كنا قد بداأنا هذا الف�س��ل بالتاأكيد على االإ�ساح الداخلي، حتى تكون 

�سيا�ستنا اخلارجية معترة.
وال ميكن اأن نتكلم عن ال�سيا�س��ة اخلارجية، ونعفيرَ ال�سعب من تبعات 
اختيارات��ه؛ الأنه يف الغالب، يظن نف�س��ه غري معني مب��ا يجري بني بلده 
وباقي بلدان العامل. نعم، اإن لهذا اأ�سا يف التن�سئة اخلاطئة، على ت�سليم 
االأم��ر اإىل من بيده��م االأمر، من غ��ري تثبت وال متابعة. ولكن �س��وؤون 
البل��دان، مل تع��د ُت�س��ا�س بهذه الطريق��ة يف هذا الزم��ان!.. يجب على 
املغاربة اأن يعوا اأنهم هم املعنيون بكل ال�سيا�سات، واأنهم حما�سبون على 
كل االختي��ارات؛ فاإما اإىل رفعة يف الدنيا وفوز يف االآخرة، اأو اإىل هوان 
وعذاب. اإن االإ�سام مل ُيْخِل النا�س قط، من م�سوؤولياتهم؛ حتى يعي�سوا 
وكاأنه��م بهائم حُتمل اإىل ال�س��وق، على غري علم منه��ا!.. ولكنه اأوجب 
عليه��م اأن يكون لهم راأي يف كل ما يدور حولهم، واأن ُيعّروا عن ذلك 
ال��راأي، مبا يليق م��ن اأدب وحكمة؛ حتى ال ُتنعت ال�س��عوب -وهذا هو 
مراد املغر�س��ني- بعدم االأهلية، وبق�سور االإدراك. وهذا اأمر ينبغي العمل 
على �س��بط قنواته، بني طبقات ال�س��عب )الطبقات هن��ا اإدراكية(، حتى 
ي�سل راأي كل ذي راأي، اإىل اأويل االأمر، كما ينبغي، وعلى الوجه الذي 

ينبغي...
ر مب�س��ريه يف  اإن املعني بال�سيا�س��ة اخلارجية هو ال�س��عب، الذي ُيغامرَ
العاقات ال�سيا�س��ية واالقت�سادية املختلفة. فعلى حكامنا اأن ُيفيقوا من 
وهمهم، واأن يدعوا ت�سامُمرَهم جانبا؛ ذاك الذي ما عاد ينفعهم ب�سيء، اإال 

اإن كانوا يرون الظهور مبظهر املتخلفني -يف زماننا هذا- نفعا!.. 
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مغاربة العامل

مغاربة العامل، هم املهاجرون الذين يقطنون جميع بلدان العامل، ب�سفة 
دائمة اأو ب�س��فة وقتية، الأغرا�س عديدة، منها: الدرا�س��ة، وال�س��ياحة، 
واال�ست�س��فاء، والعم��ل، وغ��ري ذلك... ولكن �س��طرا كبريا م��ن هوؤالء 
املهاجري��ن، هاجروا �س��يقا من معاملة املخزن له��م والأهليهم؛ وهذا ال 

يكابر فيه اإال مغر�س!..
منذ �س��نوات طويل��ة كلمني اأحد معاريف، ع��ن ماحظاته بعد زيارته 
الأوروبا واأمريكا يف ذلك الوقت، فقال يل من جملة ما قال: "اإن املغاربة، 
تعرفهم ب�س��هولة يف اخلارج!".. فلما اأبديت ف�س��ويل، وا�س��ل: "الأنهم 
مي�سون يف ال�س��وارع مطاأطئي الروؤو�س، بخاف اأهل البلد هناك، الذين 
ي�سريون معتدلني!".. فوافقته فورا على كامه، انطاقا من الواقع املعي�س، 
ن �س��ك فيما نذكره، فلينظر اإىل النا�س يف ال�س��ارع... نعم،  يف بادنا. ومرَ
اإن االإن�س��ان عندنا ُيحا�سب حتى على طريقة م�سيه، بكيفية غري معلنة، 
خ�سو�سا اإن كان ُي�ساحب انت�سابرَ القامة لديه، بع�ُس تعزز اأو كرامة!.. 

وهذا من داللة الظاهر على الباطن، طردا وعك�سا.. 
مع مرور ال�س��نني، جتّمع خ��ارج الوطن املايني من النا�س، من خمتلف 
االأعمار، ومن خمتلف التخ�س�س��ات؛ وكاأنهم �س��عب �سغري. اأهم ما ميّيز 
املغارب��ة، اأنهم يظلون مرتبطني ببادهم، رغ��م كل ما يجدون. واحلقيقة 
اأنهم لو اأُ�س��ندت اإليهم مهمة تطوير الباد �سيا�س��يا واقت�ساديا، لفعلوا 
ذلك يف ب�سع �سنني؛ خ�سو�سا واأن منهم كفاءات لها مكانتها يف املهجر، 
ولها جتاربها هناك. ولكن الظاهر اأن الدولة املغربية، غري معنية بالتطوير 
واالإ�س��اح. وما يهمها من املهاجرين، ه��و حتوياتهم اإىل بادهم التي 
تك��ون بالعملة ال�س��عبة فقط. اأما ال�س��وؤون العامة للب��اد، فهي حمرمة 

عليهم، كما هي حمرمة على مواطني الداخل.
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اإن املخزن، م�رض على االإبقاء على هيكلته العتيقة، التي جتعله متحكما 
يف الباد، من دون اأن يلتزم ب�سيء "ُيذكر" جتاه اأهلها. ومتكني املهاجرين 
من النهو�س بالباد، ال يخدم اأغرا�سه، وال اأغرا�س داعميه من اخلارج؛ 
لذلك فهو ال يقبل اأن ي�س��ارك املهاجرون يف العمل ال�سيا�س��ي املبا�رض 
يف املغ��رب. ال الأنهم غ��ري مقيمني بالفعل يف املغرب، كم��ا ُيقال دائما، 
ولك��ن الأنهم �س��يغريون من الرتتيبات التي يقوم ه��و عليها، والتي من 
مقا�س��دها، عدم ال�سري يف اجتاه م�سلحة ال�سعب، اإال باحلد االأدنى. وهنا 
ال بد اأن نذكر داعمي املخزن من اخلارج، وهم الذين ال يريدون اأن يروا 
نه�س��ة اإ�س��امية حقيقية يف العامل كله، ال يف املغرب فح�س��ب. اأولئك 
يخدمون ا�سرتاتيجياتهم اخلا�س��ة، وهوؤالء يخدمون اأغرا�سهم اخلا�سة. 
فالتقوا جميعا على ما هو معاك�س مل�سلحة ال�سعوب الدينية والدنيوية.

لو ُمّكن املهاجرون املغاربة، من خدمة مناطقهم االأ�سلية، التي ينتمون 
اإليه��ا، وينح��درون منه��ا، يف بادهم، لغ��ريوا معاملها، مادي��ا ومعنويا؛ 
باإمكاناتهم اخلا�س��ة، ومن دون االعتماد عل��ى اإعانة احلكومة؛ الأن لكل 
واحد منهم -انطاقا مما عرفوه يف مهاجرهم- ت�سورا عما ميكن اأن تكون 
علي��ه مدنهم وقراه��م. ولكن الدولة حتول حتى بينهم وبني اال�س��تثمار، 
الذي يكونون فيه كاالأجانب امل�س��تثمرين، بعرقلة اإجراءات م�ساريعهم، 
وباإكراهه��م على معاناة البريوقراطية التي بينها وبني ع�رضنا، قرون من 
التخلف؛ وبجعلهم عر�س��ة لنه�س املرت�س��ني، من كل �سنوف املوظفني... 
اأم��ا يف مرحلة ما بعد اإقامة امل�رضوع، فاإن ال�رضائب، التي ُتخطئ بع�س 
روؤو�س االأغنياء يف الباد، ميكن اأن تت�س��بب يف اإفا�سهم، واإعادتهم اإىل 
نقط��ة بدايتهم؛ التي قد يعودون معها اإىل الهجرة من جديد، اإن كان يف 

اأعمارهم بقية!..
ال ميك��ن اأن يجعلنا اأحد نح�س��ن الظن، مبن يعام��ل من يريد نفع بلده 

بهذه الطريقة الطاردة!.. 
ومب��ا اأنه �س��عب على املرء اأن يك��ون مغربيا يف بلده، ف��ا اأقل من اأن 
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يك��ون كذلك خارجه��ا. نعني ل��و اأن املهاجرين متكنوا من االن�س��مام 
اإىل مغرب افرتا�سي، ي�س��عهم جميعا، ويجعلهم يناق�سون كل اأو�ساعه 
بحرية اخلارج، وعلى قدر هّم الداخل؛ فرمبا قد تكون خا�س��اتهم بداية 
فه��ٍم وتعّقل، من ِقبل اأنا�س جمدت منهم الذهنيات لدينا، وتوقف معهم 
الزمن على عقارب �ساعة اال�ستعمار البائد. نعم، اإن هذا االأمر لي�س متاحا 
للجمي��ع، وهو يحت��اج اإمكانات فكرية فوق املتو�س��طة؛ ولكن ال�رضوع 
فيه، لي�س حماال. هذا، مع علمنا اأن املخرين يف اخلارج، يعرت�س��ون كل 
عمل، قد ُيراد من هذا ال�سنف. والدولة يف بع�س ذلك حمّقة، ال يف كله. 
نعن��ي اأن بع���س امللتقيات، قد ال تكون بريئة؛ وق��د تخدم اأعداء الباد؛ 
لكن هذا ال يكون ذريعة ملنع االأخيار، وذوي النيات احل�س��نة من العمل 
ملا فيه �سالح الباد. والت�سييق على اجلميع، كما هو ال�ساأن االآن، ي�سب 
يف م�س��لحة االأعداء، ب�سفة غري مبا�رضة، من غري �سك. اإن عمل الدولة 
باملنطق االأمني دائما، قد اأ�سبح م�رضا، داخليا وخارجيا. ونحن نرى اأنه 

قد حان الوقت، لتغيري اأ�ساليب العمل هذه!..
كث��ري من املغاربة، كان��وا من املوظفني اأ�س��حاب املراكز املحرتمة يف 
باده��م، ومل يكون��وا يف حاجة اإىل زي��ادة دخولهم من اأجل عي�س��هم 
وعي�س اأ�رضهم؛ ولك��ن الدافع  لهم، كان عدم طماأنينتهم على اأوالدهم؛ 
الأن الباد ال ت�س��جع املرء على اأن ي�س��تاأمنها على م�ستقبل اأبنائه، وهو 
الذي مل ُيفلح يف التنف�س خارج املاء، اإال مبا ُي�س��به االأعجوبة. واآخرون، 
هاجروا من اأجل العي�س بحرية، فح�س��ب. ملوا من احلياة داخل �س��جن 

كبري، يخادعون اأنف�سهم فيه باأنهم يف بادهم.
حلل��ت مرة يف مطار تون�س، اأيام ابن علي، ووالله لقد اأح�س�س��ت من 
داخل املطار، وم��ن دون اأن اأغادره حلظة، مبناخ اال�س��تبداد الذي كانت 
تعي�سه تون�س تلك االأيام. �سغط، ال ميكن الأجهزة البارومرت اأن تقي�سه!.. 
من املوؤكد اأن املغرب، مل يبلغ ال�س��وء الذي بلغته تون�س اأو بلدان عربية 
اأخ��رى، هي م�رضب االأمثال يف اجلثوم على ال�س��دور، وكتم االأنفا�س؛ 
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ولكنه اأي�س��ا مل يبلغ خ��ط احلرية واحرتام احلقوق، ال��ذي يجعل املرء 
يح���س معه، اأنه يف بيت��ه حقيقة. وهذا االخت��اف الطفيف، بني املغرب 
و�س��واه من البلدان العربية، هو ما يجعلنا، نتطلع اإىل اأن ن�س��بح الدولة 

العربية االأوىل، التي تكون -حقيقة- راعية الأبنائها وحانية عليهم.
اإن مغاربة املهجر، لو اأتيحت لهم الفر�س��ة، ميكنهم اأن يعملوا -ولو يف 
مدة عطلهم ال�س��نوية وحدها- معّلمني اجتماعي��ني واإداريني. ميكنهم اأن 
ْوا �س��لطة االإر�س��اد يف كل مكان، بح�س��ب ما عا�سوه من حرية وما  ُيعطرَ
راأوه من ُح�س��ن خدمات يف اخل��ارج؛ كان مُيكن اأن نحوز فيها ق�س��ب 
ال�س��بق، لو ُخّل��ي بيننا وبينه��ا. اإن ما يجعلنا يف خملف��ة الركب، لي�س 
هو ق�س��ورنا -ونحن من اأنبغ ال�س��عوب بحمد الله- ولكنه اال�س��تعمار 
الداخل��ي، الذي مينع على الفرد منا، اأن يزع��م اأن الوطن له. غريب هذا 
االأمر، اأن ت�س��مى مواطنا، واأن ُتعطى بطاق��ة وجوازا، ومُينع عليك فيه اأن 
ك  حُتدث نف�س��ك باأن لك ن�سيبا يف وطنك!.. ما اأنت اإال اأثاث ب�رضي، حُترَّ
كما ي�س��اء احلمقى اأن تتحرك، ال كما ت�س��اء اأنت!.. وقد ُتزال من احلّيز، 
اإذا راأوا داعي��ا اإىل ذلك!.. كل هذا، ونحن م�س��لمون!.. ي�س��لي النا�س، 
�َلَة َتْنَهى َعِن  وال ندري ملن ُي�س��ّلون!.. وقد ق��ال الله تعاىل: {ِإنَّ الصَّ
اْلَفْحَش�اِء َواْلُمْنَكرِ} ]العنكبوت: 45[؛ وي�سومون ويحجون.. وال اأثر 
لعبادتهم يف جمرى حياتهم، وكاأنهم “زومبيات” ت�سري اإىل غري وجهة!..
الغري��ب، هو اأن للمغرب وزارة مكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج، تعنى 
بت�سهيل االإجراءات االإدارية الأ�رضهم، يف جمال “�سوؤون االأ�رضة”، ويف 
ح��ال اإرادة اقتناء البيوت، وما �س��ابه ذلك... وت�س��هل العمل اجلمركي، 
والعمل البنكي... وكاأن املغاربة االآن، ما زالوا ذاك اجليل االأول من االآباء 
املهاجرين، الذين كان جّلهم اأميني، ومل يكن لهم من هّم اإال ا�س��تجاب 
امل��ال الأ�رضهم واأقاربهم... اإن اأقل ما ميك��ن اأن يعطى مغاربة اخلارج من 
مكان��ة اليوم، هو متثيلية �سيا�س��ية ق��ارة، يف جميع الهيئات ال�سيا�س��ية 

الوطنية، ليكون لهم راأي فيما ُيخطط من �سيا�سات، عامة وقطاعية!..
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اإن متثيلية املغرب الديبلوما�سية يف اخلارج )ال�سفارات والقن�سليات(، 
ال �س��ك هي من ال�سعف مبا يعك�س �سورة احلكومات ال�سعيفة املتعاقبة 
نف�سها. واملغاربة )�سطر منهم( الذين هم هناك، يقومون بعمل ديبلوما�سي 
حقيق��ي، متع��دد الواجهات، يف��وق ما تقوم ب��ه الدولة اأ�س��عافا. اإنهم 
مبجهودات فردية اأحيانا، يفلحون يف اإي�سال �سورة اخل�سو�سية املغربية، 
اإىل املجتمعات التي يعي�س��ون فيها، ويرتكون اآث��ارا تبقى الأجيال. ولو 
اأن الدول��ة كان��ت توؤطر هوؤالء املغاربة، وت�س��جعهم عل��ى املبادرة فيما 
يختارون، لو�س��لنا اإىل نتائ��ج ال تخطر على البال، م��ن دون اأي جهد 
اإ�سايف. ولكن هذا ال يتاأتى، حتى يكون للدولة م�رضوع وطني حقيقي، 

يعرف الفرد منه اأنه معني به، واأنه من اأجله ُيراد.
وكم��ا ذكرنا �س��ابقا من اأن ال�سيا�س��ة اخلارجية تتفرع عن ال�سيا�س��ة 
الداخلي��ة، فكذلك انخراط الفرد يف م���رضوع وطني عام، ال بد اأن يبداأ 
من الداخل، لي�س��ّدق النا�س اأنه حقيقي، ولي�س �س��وريا، كما هي جل 
امل�س��اريع الي��وم. اإن املغربي لي�س اأقل من الياب��اين يف قوة االنتماء اإىل 
وطن��ه؛ ولكنه على عك���س الياباين، مُينع من اأن يكون وطنيا. ل�س��نا هنا 
نتحدث عن الوطنية التي يت�سدق بها قومنا؛ الأنها وطنية عبيد، ال وطنية 
اأحرار؛ والأنها وطنية ق�رضية ال لّب لها!.. حتى يكون الفرد وطنيا حقيقة، 
ينبغ��ي اأن يكون حرا، خمتارا لتوّجهه، معنيا مباآالت اختياراته. وهذا، مل 
نبلغه بعد؛ مع من يرون الوطن لهم وحدهم، دون �س��واهم!.. وهذا، هو ما 

�سميناه ا�ستعمارا داخليا من قبل!.. 
اإن بع�س املهاجرين املغاربة، قد قطعوا �س��لتهم ببلدهم، لياأ�س��هم من 
اإمكان ان�س��اح اأمره، ب�سبب ما راأوه باأنف�سهم يف جتاربهم اخلا�سة، التي 
تكون اأحيانا ماآ�س��ي، فوق ما يطيق الب�رض. وهذه كبرية من الكبائر التي 
ترتكبها االأوطان يف حق اأبنائها. اإن الوطن الذي يفرط يف اأبنائه، لي�س 
علي��ه اأن ينتظر بروره��م يف مقابل عقوقه!.. وال ينبغي اأن ُيجعل �س��ر 
ال�سابرين من املغاربة، مقيا�سا عاما جلميعهم؛ الأن العدل مطلوب حتقيقه، 
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قبل العفو؛ واإال عاد العفو قهرا. وعلى هذا، فاإن على الدولة البحث عن 
�س��بيٍل، ال�س��تعادة ال�س��ائعني من اأبنائها، اإن كانت حقيقة دولة باملعنى 

ال�سحيح.
واأم��ا اإن كان القا�رضون من امل�س��وؤولني، يظنون اأن لهم الت�رضف كما 
يحلو لهم؛ حتى ي�س��ريوا عند اأنف�سهم وعند من ينقاد لهم، هم الدولة، 
فليعلم��وا اأن ذل��ك طريق �س��لكه املتجرون من قبله��م، ومل يغن عنهم 
�س��يئا، عندما ح��ل انتقام الله بهم، يف الدنيا عند زوال �س��لطانهم، قبل 

االآخرة، التي يخت�سم اإىل الله فيها اخل�سوم.
اإن الدولة املغربية، ما زال اأمامها قليل من الوقت، لت�سلح فيه معاملتها 
الأبنائها، داخليا وخارجيا، قبل اأن يحق عليها القول، وال ينفعها �س��يء. 
اإن املُ�لك لله وحده، يرفع من عباده من ي�س��اء ويخف�س من ي�س��اء. فا 

يغرت بالعارية عبد األب�سه الله اإياها، وعن قريب هو م�سرتدها منه.
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ثقافة العنف

اإن من ي�س��كك يف ك��ون ثقافتنا العربية عموما، واملغربية خ�سو�س��ا، 
مبني��ة عل��ى العنف، ال ميكن اأن يكون من�س��فا اأو مو�س��وعيا، بوجه من 
الوجوه. ول�س��نا نعني هن��ا العنف املادي، الذي ال يعل��م جل النا�س من 
العنف اإال اإياه؛ ولكننا نق�سد عنف الراأي واملوقف، قبل ذلك. وهذا ميكن 
اأن ن�س��ميه "عنفا عقليا". وجل االإق�س��اء واالإلغاء واالحتقار، ينتج عن 
هذا ال�سنف من العنف؛ وهو اأبلغ يف االأثر اأحيانا من العنف املادي، الذي 
ق��د يكون حمدودا جدا؛ بل ال يكون العنف املادي اإال نتيجة لهذا العنف 

العقلي.
ملا جاء االإ�س��ام اإىل اجلزيرة العربية، ق�سى على العنف القبرَلي، الذي 
كان يغي��ب فيه املنط��ق العقلي نف�س��ه، اأمام منطق ال��دم والعرق الذي 
ي��كاد يكون منطقا حيوانيا �رضفا. وقد عّلم االإ�س��ام النا�س بعد طلوع 
فوا من اأنف�سهم، كما  فجره، اأن يحتكموا اإىل احلق دون �س��واه، واأن ُين�سِ
��فوا. وهكذا، جتاوز العرب يف احل�س��ارة، كل ما كانت  يريدون اأن ُين�سرَ
تعرفه االإمراطوريات القدمية املجاورة، التي كانت ال تخلو من عنف يف 

معاملة املخالف.
غري اأن العنف، ما لبث اأن عاد اإىل بع�س النفو�س من امل�سلمني، وكاأنه 
ردة عن كمال االإ�سام، اإن مل يكن ردة كاملة. وبداأ ذلك منذ زمن الفتنة 
الكرى، التي ُفتحت معها اأبواب الفنت املتاحقة بعدها، زمنا عقب زمن، 
اإىل يومنا هذا. ]عن �س��قيق قال: �سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلو�س 
عند عمر اإذ قال: اأيكم يحفظ قول النبي �سلى الله عليه و�سلم يف الفتنة؟ 
قال: فتنة الرجل يف اأهله وماله وولده وجاره، تكفرها ال�ساة وال�سدقة 
واالأم��ر باملعروف والنهي عن املنكر. قال: لي�س عن هذا اأ�س��األك، ولكن 
الت��ي متوج كموج البحر! ق��ال: لي�س عليك منها باأ�س ي��ا اأمري املوؤمنني! 
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اإن بين��ك وبينها بابا مغلقا. ق��ال عمر: اأيك�رض الباب اأم يفتح؟ قال: ال بل 
يك���رض. ق��ال عمر: اإذا ال يغلق اأبدا! قلت: اأج��ل. قلنا حلذيفة: اأكان عمر 
يعلم الباب؟ قال: نعم كما يعلم اأن دون غد ليلة؛ وذلك اأين حدثته حديثا 
ن الباب؟ فاأمرنا م�رضوقا ف�ساأله، فقال:  لي�س باالأغاليط. فِهبنا اأن ن�ساأله مرَ
م��ن الباب؟ قال: عمر.[39. وملا كان عمر ر�س��ي الل��ه عنه، مظهرا عدليا 
يف االأم��ة، عِلمن��ا اأن ك�رضه الذي هو ا�ست�س��هاده ر�س��ي الله عنه )وهو 
عنف مادي(، �سيكون موؤذنا بالدخول يف ع�سور الظلم املتنامي؛ من زمن 
بني اأمية على اخل�س��و�س وبداية امللك العا�س، اإىل زمننا هذا، من امللك 
اجلري. والظلم �سبيل العنف، من كونه ظلما وجتاوزا حلد االعتدال حيث 

كان.
والظلم عندما يكون مناخا، فاإنه ال ي�س��لم منه اأحد؛ اإال من �س��ّلم الله. 
ولهذا، جند الظلم عندنا �ساما، يبداأ من ظلم االإن�سان يف نف�سه، وينتهي 
اإىل ظلم الدولة ل�س��عبها، مرورا ب�سنوف الظلم االأ�رضي واالإداري كلها. 
وكما اأن العدل ا�س��تقامة عام��ة يف منظومة املجتمع كلها، فكذلك الظلم 

اختال فيها كلها؛ على تفاوت يف ذلك بني االأزمان واالأ�سخا�س.
واإذا نح��ن عدن��ا اإىل من��وذج من العن��ف يف زماننا، وال��ذي هو عنف 
داع���س، الذي يتحدث به الع��رب والعجم على ال�س��واء، وبغ�س النظر 
ع��ن حقيقة داع���س ومن وراءها، فاإننا �س��نجده موّلدا عن كل عنف يف 
بلدانها االأ�س��لية. وحتى املغاربة الذي��ن يلتحقون بداع�س، اإمنا ياأخذون 
معه��م العنف الذي تربوا عليه، بني جوانحه��م. وقد كانوا -كما ُيحكى- 
من اأعنف رجال داع�س واأ�س��دهم بط�سا. وعلى هذا، فاإنه ميكننا القول اإن 
عنف داع�س �س��ورة لعنف جمتمعاتنا ودولنا؛ فنحن نرى يف مراآة داع�س 

�سورة اأنف�سنا، ال غري. 
ومن هنا يت�سح لنا خطاأ من يريد اأن ُيحارب داع�س منا، والذي ُي�سبه 

39 متفق عليه، واللفظ للبخاري.
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من يريد اإ�س��اح �س��ورته يف املراآة، من غري اإ�ساح نف�سه يف احلقيقة، 
التي هي االأ�س��ل. و�سنعلم بعد اإدراكنا هذه احلقيقة، اأن دولنا ال تريد اأن 
حتارب داع�س حقيق��ة، واإمنا هي تريد اأن تتظاهر بذلك، الأغرا�س تتعلق 
بالتعمية على ال�س��عوب نف�س��ها، اأو على ال��دول اخلارجية، اإن كانت ال 

تعلم ما ذكرنا.
لو اأرادت دولنا اأن تقلل من العنف، لكانت غرّيت من طريقة معاملتها 
لل�سعوب. واأول ما ينبغي تغيريه، اأن ُيعرف للنا�س حقهم يف بلدهم، واأن 
لوا على هذا االأ�س��ا�س. ه��ذا يفك اأوىل ُعرى العن��ف يف النفو�س.  ُيعامرَ
وبعدها عرى اأخرى اأكرث دخوال يف التفا�س��يل. وعندما ُيعامل االإن�سان 

بغري عنف، فاإنه ال ي�سدر منه عنف اإال ملاما.
ال مُيك��ن اأن نخف��ي حقيقة ما نت�رضب��ه من عن��ف يف جمتمعاتنا، منذ 
والدتنا. فاأول عنف يف االأ�رضة، هو العنف بني الزوجني، الذي قلما يخلو 
بيت من بيوتنا منه. ثم ياأتي عنف املدر�س��ة، الذي ي�س��به االنخراط يف 
اجلندي��ة، مع فارٍق هو اأن اجلندي يعلم ما هو مقدم عليه؛ بخاف التلميذ 
امل�س��كني، الذي ُيدفع به اإىل املجهول. ولن ياأت��ي اليوم الذي ُيدرك فيه 
الطفل بع�س خ�سائ�س املدر�سة، حتى يكون العنف قد اأخذ من وجدانه 
حيزا غري ي�س��ري. وهكذا كلم��ا تقدم العمر باملرء، ي��زداد انقهارا ملنطق 

العنف، اإىل اأن ي�سل اإىل االمنحاء التام اأمامه.
واحلقيقة ه��ي اأن الفرد كلما اقرتب من مرحل��ة االمنحاء التام، يكون 
اأكرث عر�س��ة من غريه، الأن يكون عنيف��ا. ولهذا، جند اأكر رجال الدولة 
العنيف��ني، رج��اال ال �سخ�س��ية لهم، قد يفع��ل بهم روؤ�س��اوؤهم اأكرث مما 
يفعلون هم بغريهم، من دون اأن ينب�س لهم عرق من اإباء. ومن هنا يظهر 
اأن العنف، لي�س مظهر قوة، ولن يكون قط؛ بل هو مظهر عجز و�س��عف 

ماحق.
وعندم��ا يكون املجتم��ع ُعنفيا، فاإن املنا�س��ب يف الدول��ة تكون هي 
وًا. وعندما  ْ وا حمرَ احلاكمة، ال االأ�س��خا�س؛ مبا اأن االأ�سخا�س كلهم قد حُمُ
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يكون احلكم للرتب واملنا�س��ب، فاإن احلكم يكون يف اأعنف �سوره، عند 
خل��وه من جانبه الب���رضي. بل اإن مما تعتم��ده دول الظلم والعنف، متكني 
اأ�س��حاب املنا�س��ب يف احلكم، كا على قدره، من جت��اوز احلدود، ومن 
املبالغ��ة يف ظل��م من ه��م اأقل رتبة منهم؛ ليرت�س��خ منط��ق الطبقية يف 
احلكم، ال�رضوري ال�س��تمرار احلكم العنفي؛ ال الأنهم يح�س��بون ح�سابا 
مل��ن اأمكنوه مما ذكرن��ا. والدليل على ما نقول، هو اأن نظام احلكم اإذا اأراد 
ميه، ل�س��بب من االأ�سباب، فاإنه ال يعتر فيه اأنه  اأن يعاقب اأحد م�س��تخدرَ
قد خدمه يوما؛ واإمنا ُيعامله بق�س��وة، قد ال يفهم اأ�سلرَها من وقعت عليه، 

عند وقوعها.
اأم��ا اأق��ل النا�س عنف��ا يف املجتمع العنف��ي، فاإنه يك��ون من يرف�س 
االنخ��راط يف منظوم��ة العنف العمياء. وهذا ال�س��نف قلي��ل جدا؛ الأن 
اأفراده �سُيمنعون من جل حقوقهم، ب�سبب رف�س منطق العنف؛ و�سيبقون 
غرب��اء يف جمتمعهم، اإىل اأن يرحلوا عنه اإىل دار البقاء. وهذا ال�س��نف 
اأرَ  من الغربة، داخل يف معنى قول النبي �س��لى الله عليه واآله و�س��لم: »برَدرَ
برَاِء«40. واالإ�سام،  ُطوبرَى ِلْلُغررَ ِريًبا، فرَ اأرَ غرَ ا برَدرَ مرَ ُعوُد كرَ ��يرَ �سرَ ِريًبا، ورَ االإِ�ْس��اُم غرَ

�سلم وم�ساملة؛ للنا�س وللخلق اأجمعني.
اإن معنى غربة االإ�سام، هو غياب منطقه بني غالبية النا�س، واإن كانوا 
من جهة العرف م�س��لمني، كما هو ال�ساأن اليوم عندنا. وال يكفي املرءرَ اأن 
يكون م�س��لما، لكي يعي�س على منطق االإ�سام!.. االأمر خمتلف، والفرق 
وا�س��ح جلي لكل ذي عقل. اإن اأراد واحد من احلكام )منظومة احلكم(، 
اأن يكون على منطق االإ�س��ام، الذي هو مناق���س ملنطق العنف، فا بد 
اأن ميتن��ع عن الوق��وع يف التجاوزات، التي هي خمالفة ملنطق االإ�س��ام 
املذك��ور؛ واإن كان مدفوع��ا اإليها )كاأن ُيوؤمر بها من طرف روؤ�س��ائه(، اأو 

40 اأخرجه م�ضلم عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
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با فيها. وهذا لي�س باالأمر الهنّي؛ الأن فاعله قد يعّر�س نف�سه للعزل،  مرغَّ
اأو لتخفي���س الرتب��ة، اأو للتهمي�س، اأو غري ذلك م��ن العقوبات املعمول 
به��ا، يف مث��ل هذه احل��ال. واأم��ا اإن كان املرء من املحكوم��ني، فعليه اأن 
يحر�س عل��ى اأن ال يقابل جتاوز احلكام، بتجاوز اآخر، واإن كان اأقل منه 
يف الدرج��ة. واأق��ل ما يقع فيه التجاوز م��ن املحكومني، احلكم على اأمر 
باأك��رث مما هو عليه. ومن هذا التجاوز اأي�س��ا، تعميم االأحكام، كاأن يقال 
-مثا- ما يف منظومة احلكم اإال ظامل. وهذا ظلم بنّي، ملن مل يكن على ما 
هم عليه نظراوؤه من ظلم. وقلَّ من النا�س من ينجو من هذا ال�س��نف من 
الظلم؛ الأنهم ال يعدونه ظلما، وقد ذاقوا من الظلم املادي اأ�س��نافه. وهذا 

من اأغاط العامة ال�سائعة. 
والعن��ف الذي يقع فيه النا�س م��ن خمتلف مواقعهم، ال يقل عن عنف 
الدولة املعلوم؛ بل هو اأ�س��د منه، لكونه عنفا اختياريا يف الغالب، ولي�س 
اإكراهي��ا كما هو �س��اأن عن��ف الدولة الر�س��مي؛ واإن كنا ال ن�س��ّوغ هذا 
ال�س��نف االأخري اأي�سا، ملخالفته منطق التكليف يف الت�رضيع االإ�سامي، 

املبني على عدم االإكراه، فعا وقبوال.
ها  ومن العنف عند غري احلكام لدينا، عنف االأحزاب ال�سيا�س��ية، بع�سِ
على بع�س. فنحن نرى كم يتجاوزون يف و�س��ف اخل�س��وم ال�سيا�سيني. 
وق��د يتحول العنف اللفظي منهم، اإىل عنف مادي يف كثري من االأحيان، 
كم��ا يف اأيام احلمات االنتخابية امل�س��وؤومة. وهذا ال�س��نف من العنف، 
ال تواجه��ه الدول��ة مبا يليق من ح��زم عند وقوعه، كما ق��د تواجه عنفا 
�سخ�سيا، قد ال يتعدى اأفرادا معدودين. ذلك، الأن عنف االأحزاب داخل 
يف منظوم��ة عنفها هي؛ وه��و قريب منها، من حيث دخوله يف �س��ورة 
الدول��ة "الدميقراطية" العامة. واحلقيقة اأن هذا العنف احلزبي، كان ينبغي 
الت�س��دي له من ِقبل احلكومات، ومن ِقبل ال�س��عوب جميعا، خلطورته. 
واإن تخلفت احلكومات، فليت ال�س��عوب بقيت عل��ى موقفها منه، لكي 
ُتبني عن رف�س مبدئ��ي للعنف، ُيبقي على بع�س وعي لديها، مينعها من 
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االجنراف يف دوامة العنف الكرى، كما هي احلال اليوم.
واالأغرب من هذا العنف، عنف االإ�ساميني، الذين كان ينبغي اأن يكونوا 
على منطق اإ�سامي، واإن خالفوا املجتمع كله، حكاما وحمكومني. والواقع 
اأنه��م كغريهم، ال يتورعون عن التعنيف اللفظي، الذي هو ترجمة للعنف 
العقلي، والذي يقبل االنقاب اإىل تعنيف مادي، مع اأقل املحفزات. واإن 
هذا العنف "االإ�سامي"، يقع كثريا من جماعة اإ�سامية على اأخرى، من 
دون تردد. وهذا من اأكر االأدلة على اإفا�س اجلماعات االإ�س��امية، التي 
مل تتمكن من التخل�س من روا�س��ب اجلاهلية يف اأنف�سها. اإن من يختار 
العمل لاإ�س��ام، ال بد اأن يختار منهج العمل االإ�س��امي نف�س��ه، الذي 
ينبغي اأن يكون موافقا ملنطق االإ�س��ام، واإن نتج عنه �رضر لل�سخ�س اأو 
للجماعة، بح�س��ب ما يبدو. واالختيار بني االنت�س��ار للنف�س وللجماعة 
م��ن جهة، ولاإ�س��ام من جهة اأخ��رى، ال بد اأن يقع في��ه كل من اأراد 
العم��ل لاإ�س��ام، عاجا اأم اآج��ا، ابتاء من الله له. وعندها، �س��تظهر 
حقيقته لنف�س��ه، قبل غريه. فاإن كان عاما لاإ�س��ام، فاإنه لن يرتدد يف 
عدم اعتبار نف�س��ه اأو جماعته، يف مقابل اعتبار االإ�س��ام؛ بعك�س ما هو 
اأمر جل اجلماعات االإ�س��امية، التي متاهى فيها االإ�س��ام باأهواء االأفراد 
وهوى اجلماعة؛ حتى �س��ار هذا منطقا بديا ملنطق الدين، مع اإبقاء على 
ت�سميته اإ�س��اما لديها. وهذا من اأكر التحريف والتزوير الذي وقع فيه 
أْن يلقى العبد ربه بكل املعا�سي عدا ال�رضك، خري له من  االإ�ساميون. والرَ

اأن يلقاه بهذا الوزر العظيم. 
واإن ال�س��عوب املعنفة عندما تري��د التغيري، ال تعرف يف الغالب طريقا 
اإال العنف؛ الأنها عليه رّبيت، حتى �سارت ال تعرف �سواه. وهذا من اأخطر 
ما ميكن اأن يكون؛ الأنه �س��يكون دخ��وال يف دوامة عنف ال تنتهي. وهذا 
بعينه، هو ما اأ�س��ار اإليه الفاروق ر�س��ي الله عنه ب�سوؤاله: اأُيك�رض الباب 
اأم ُيفتح؟.. ويغي��ب كثريا عن العوام، ما ُيحدثه الفعل املبني على العدل 
واالإن�س��اف، يف منظومة الظلم والعنف، من اختال. ولو اأنهم علموا، اأو 
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ُعّلموا ما للطرائق ال�س��لمية االإ�س��امية من جناعة، مل��ا حادوا عنها، وال 
طلب��وا غريها. ومن ينظ��ر اإىل نهج االأنبياء عليهم ال�س��ام، يف اخلروج 
مبجتمعاته��م من الظل��م اإىل العدل، فاإنه لن يج��ده اإال كما ذكرنا. ولعل 
العجل��ة الطاغية عل��ى العوام، هي ما يدفعهم اإىل انتهاج �س��بيل العنف 

عند التغيري. وهذا �سوء تقدير، ال يخفى.
اإن اقت��اع اأ�س��ول العنف من النفو���س، لي�س اأمرا هين��ا؛ فحتى بعد 
و�س��ول االأخيار اإىل احلكم، �س��يبقى العنف ثابت��ا يف نفو�س املحكومني 
عقودا واأجياال. ال ُيتخّل�س منه اإال ب�س��ر احلكام، وح�س��ن �سيا�س��تهم 
للنا���س حينها. وعلى العموم، فاإن القاعدة ال�س��ائعة التي تقول: "العنف 
يوّلد العنف"، هي من اأ�س��ح املقوالت. ومن مل ي�ستاأ�س��ل اأ�سول العنف 
من نف�سه، فلي�س له اأن يتكلم مبا يخالف حاله؛ الأن هذا اأي�سا، يدخل يف 
مدلول قول الله تعاىل: {َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتقُولُوَن َما َل َتْفَعلُوَن )2( 

َكُبرَ َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه أَْن َتقُولُوا َما َل َتْفَعلُوَن} ]ال�سف: 2، 3[.
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املغالبة والتغالب

ذكرنا يف ف�س��ول �س��ابقة اأن ال�رضاع يف العامل حم�س��ور بني حزبني 
ال ثال��ث لهما، هما ح��زب الله وحزب ال�س��يطان. وذكرن��ا اأن التمايز 
ب��ني احلزبني، يف الدنيا ال يك��ون عاما؛ الأن الدني��ا دار ابتاء، واختاط 
االأحكام فيها من �سميم االبتاء. ومن اختاط االأحكام اأي�سا، ما يجعل 
االأ�سخا�س يظنون اأنهم ياأتون خريا، فاإذا بهم على �رض؛ اأو العك�س. ويف 
هذا املعنى جاء قول الله تعاىل: {وََعَسى أَْن َتْكرَُهوا َشْيًئا وَُهَو َخْيرٌ 
َلكُْم وََعَس�ى أَْن ُتِحبُّوا َشْيًئا وَُهَو َش�رٌّ َلكُْم َواللَّهُ َيْعَلُم َوأَْنُتْم َل 
َتْعَلُم�وَن} ]البق��رة: 216[. وال يكون متايز احلزبني الت��ام، اإال يف االآخرة؛ 
ب�س��بب انك�ساف علم الله يف النا�س للنا�س. وهناك يكون االأمر كما قال 
الله تعاىل: {َفرِيٌق ِفي اْلَجنَِّة وََفرِيٌق ِفي السَّ�ِعيرِ}  ]ال�سورى: 7[. وهذا 
هو ما �سميناه التمايز التام؛ الذي ال يعني اأن الله ال يطلع بع�س خوا�س 
عباده، على ما يجعلهم مييزون الفريقني يف الدنيا؛ واإال ال�ستوى خوا�س 
االأم��ة بعوامها؛ وهذا ال يكون. وق��د قال الله تعاىل: {قُلْ َهلْ َيْس�َتِوي 
الَِّذي�َن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َل َيْعَلُموَن ِإنََّما َيَتَذكَّرُ أُولُو اْلَْلَباِب} ]الزمر: 

.]9
ومبا اأن االأمر مغالبة بني احلزبني، فا �س��ك اأن مرّده �س��يكون اإىل القوة. 
وهذا وا�س��ح، م��ن حيث النظر العقلي، لكل ذي عق��ل؛ لكنه من اجلهة 
العملية، من اأ�سعب االأمور. ذلك الأن مدلول القوة، قد يّتحد عند احلزبني 
اأحيان��ا، وقد يختلف اأخرى. نعن��ي من هذا، اأن املعايري لي�س��ت متحدة 
دائما، وال هي م�س��بوطة دائما. ومما يتفق عليه الفريقان، بهذا ال�س��دد، 
القوة املادية، التي تتجلى يف القوة العددية؛ ويف قوة ال�س��اح؛ ويف قوة 
امل��ال، الذي يتو�س��ل به كل فريق اإىل مبتغيات��ه االإجرائية، ما دام املال 

لي�س مطلوبا لذاته.
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واإذا عدن��ا اإىل القراآن، فاإننا �س��نجد الله يقّوم من��ا الفهم ملعنى القوة؛ 
حت��ى ال نتقيد مبا هو م�س��رتك عقلي بيننا وبني حزب ال�س��يطان. فيقول 
�سبحانه فيما يتعلق بالعدد: {َياأَيَُّها النَِّبيُّ َحرِِّض اْلُمؤِْمِنيَن َعَلى اْلِقَتاِل 
ِإْن َيكُْن ِمْنكُْم ِعْش�رُوَن َصاِب�رُوَن َيْغِلُبوا ِماَئَتْي�ِن َوِإْن َيكُْن 
ِمْنكُْم ِماَئةٌ َيْغِلُبوا أَْلًفا ِمَن الَِّذيَن َكَفرُوا ِبأَنَُّهْم َقْوٌم َل َيْفَقُهوَن 
)65( اْلَن َخفَّ�َف اللَّهُ َعْنكُْم وََعِل�َم أَنَّ ِفيكُْم َضْعًفا َفِإْن َيكُْن 
ِمْنكُ�ْم ِماَئ�ةٌ َصاِبَرٌة َيْغِلُب�وا ِماَئَتْيِن َوِإْن َيكُ�ْن ِمْنكُْم أَْلٌف 
اِبرِي�َن} ]االأنفال: 65، 66[. واإذا  َيْغِلُب�وا أَْلَفْيِن ِبِإْذِن اللَّ�ِه َواللَّهُ َمَع الصَّ
نحن قارّنا ن�س��بة املوؤمنني اإىل الكافرين، فاإننا �سنجدها يف االآية االأوىل 
الُع�رض؛ و�س��نجدها يف االآية الثانية الن�س��ف. وهذا يعني اأن املوؤمنني اإن 
كانوا اأقوي��اء، فيكفيه��م اأن يكونوا ع�رض عدد الكافري��ن لتتحقق لهم 
الغلبة؛ ولكن ملا علم الله ق�س��ورهم عن ه��ذه املرتبة، جعل احلد لديهم 
بلوغ ن�س��ف عدد االأعداء. كل هذا، خمالف للقاعدة امل�س��رتكة العقلية 
الت��ي تنحو ناحية غلبة الع��دد االأكر، يف العادة. وهذا يحيلنا اإىل معيار 
جدي��د، هو ما األغى اعتبار العدد جزئيا؛ ولي�س اإال قوة االإميان. نقول قوة 
االإمي��ان ال االإميان، الأنها هي املتغري بني الن�س��بتني املذكورتني يف االآيتني، 

مع كون االإميان م�سرتكا بينهما.
واالإمي��ان اأمر م�س��رتك اأي�س��ا، بني املوؤمن��ني والكافري��ن، من وجهني 
متقابل��ني، كم��ا ذكرنا ذلك يف غري ه��ذا الكتاب. وهو م��ا ذكره الله يف 
قوله �س��بحانه: {الَِّذيَن آَمُنوا ُيَقاِتلُوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن َكَفرُوا 
اُغوِت} ]الن�س��اء: 76[؛ م��ا دام املوؤمنون موؤمنني  ُيَقاِتلُوَن ِفي َس�ِبيِل الطَّ
بالل��ه، والكاف��رون موؤمنني بالطاغوت. وقال �س��بحانه يف مو�س��ع اآخر:         
اُغ�وِت وَُيؤِْمْن ِباللَِّه َفَقِد اْسَتْمَس�َك ِباْلُعرَْوِة  {َفَمْن َيْكفُرْ ِبالطَّ
اْلوُْثَقى َل اْنِفَصاَم َلَها} ]البقرة: 256[. وملا كان االأمر هكذا، كانت الغلبة 
لقوة االإميان، ال ل�س��نفه. وهذا ق��د جهله املوؤمنون، وم��ا زالوا يجهلونه 
-جله��م- اإىل االآن. نعن��ي اأن الله، ملا قال: {وََكاَن َحقًّ�ا َعَلْيَنا َنْصرُ 
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اْلُمؤِْمِني�َن} ]ال��روم: 47[، فاإن��ه اأطل��ق االإميان، ومل يقّي��ده مبناطه. ولهذا 
ال�س��بب كان الن�رض حليفا للكافرين يف اأحيان كثرية، عند غلبة اإميانهم 
الإمي��ان املوؤمنني. ولوال هذا، ل��كان الن�رض حليفا للموؤمن��ني دائما. وهذا 
خاف الواقع، من غري �س��ك. وال�س��بب يف هذا اال�سرتاك، الذي هو من 
وراء االخت��اف العقدي، هو اأن كل �س��يء يرجع اإىل الله، �س��واء اأكان 
حق��ا، اأم باطا يف ظاهره. نعن��ي اأن املدد االإمياين لفريق املوؤمنني ولفريق 
الكافري��ن هو من الل��ه الواحد، ال من اإلهني؛ تعاىل الل��ه. وقد ذكر الله 
هذا، يف قوله �س��بحانه:{كُلًّ ُنِمدُّ َهؤَُلِء وََه�ؤَُلِء ِمْن َعَطاِء رَبَِّك وََما 
َكاَن َعَطاءُ رَبَِّك َمْحُظورًا} ]االإ�رضاء: 20[؛ هوؤالء وهوؤالء: حزب الله، 
وحزب ال�سيطان. وهذا اال�سرتاك املددي، غري معتر عند عوام املوؤمنني، 

جلهلهم مبا ذكرنا. وهو من غري �سك من نق�س توحيدهم العام. 
واأم��ا ق��ول الل��ه تع��اىل: {َفَقاِتلُ�وا أَْوِلَي�اَء الشَّ�ْيَطاِن ِإنَّ َكْيَد 
الشَّ�ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا} ]الن�ساء: 76[، فاإن املو�سوف بال�سعف فيه 
هو الكيد، ال املدد االإلهي. والكيد من ال�سيطان، هو احتياله وخداعه؛ هذا 
هو ال�س��عيف منه. واملعنى هو: اأن كيد ال�س��يطان، ال ينطلي على املوؤمن، 
الأنه ينظر بنور الله، فينك�سف له انك�سافا، ال يتمكن معه اللعني من نيل 
وطره منه، اإال اإن ح�س��ل احلجاب؛ فهذا هو �سعف الكيد. وهذا بعينه هو 
�ُهْم َطاِئٌف ِمَن  م��ا ذكره الله يف قوله تعاىل: {ِإنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا ِإَذا َمسَّ

ْيَطاِن َتَذكَّرُوا َفِإَذا ُهْم ُمْبِصرُوَن} ]االأعراف: 201[. الشَّ
من كل ما �س��بق، يت�سح اأن ن�رض املوؤمنني، متعلق مبدى قوة اإميانهم من 
جهة، ومبدى قوة نورهم من جهة اأخرى. وهذان اأمران مغفان للم�سلمني، 
لعلمائهم قبل عوامهم. وال�سبب هو ظنهم اأن االأمر ُيجزئ فيه االنت�ساب 
اإىل احل��ق فقط. وه��ذا الظن، جعلهم يتوهم��ون اأن الكافرين ال اإله لهم 
ميدهم؛ بينما الله هو اإله الفريقني وربُّهما. ين�رض من ي�ساء منهما، ويرتب 
لهذا الن�رض اأ�سبابا منها الظاهر، ومنها الغيبي. فاإن اأراد اأحد االعرتا�س 
بق��ول الله تعاىل: {َذِلَك ِبأَنَّ اللََّه َمْوَلى الَِّذي�َن آَمُنوا َوأَنَّ اْلَكاِفرِيَن َل 



م�ساءالت �سيا�سية للدولة املغربية احلديثة

 208 

َمْوَل�ى َلُهْم}]حممد: 11[، فاإننا نذّكره باأن الوالية هنا الن�رضة، ال االألوهية 
والربوبية. والن�رضة لي�س��ت مطلقة، كما يدل على ذلك الواقع، فبقي اأن 
املق�س��ود من هذه االآية، دالل��ة املوؤمنني على �س��بب ن�رضهم، الذي هو 
الرجوع اإىل الله، من اأجل حتقيق اال�س��تمداد فح�س��ب. ويف االآية وجه 

اآخر، لي�س هذا حمله.
واإن نحن عدنا اإىل واقعنا اليوم، يف بادنا خا�س��ة، ويف باد االإ�سام 
عامة، فاإننا �سنجد املوؤمنني الذين هم اأفراد حزب الله، مفّرطني فيما دلهم 

الله عليه من اأ�سباب حتقيق الن�رض، من عدة اأوجه، منها:
1. طغي��ان املعايري العقلية وحدها على عق��ول النا�س، وهذا يجعلهم 
واقعني حتت حتكم امل�س��رتك، ال��ذي ال ميتاز فيه كافر عن موؤمن. وهو من 
جهته، يوؤدي اإىل �س��عف االإميان، اإىل درجة تكاد تقارب ال�سفر، ب�سبب 
توهم انح�سار االأمر فيما هو ُمدرك يف هذه احلال وحدها؛ مع بقاء ما دل 
الله عليه عب��اده، خارج دائرة االإدراك. والعق��ل ُيعامل ما يكون خارج 

دائرة اإدراكه، معاملة املعدوم. ومن هنا كانت كريات زالته!..
2. جهل املوؤمنني بحقيقة االإميان، وتوهمهم اأنه معنى واحد، ي�سرتك فيه 
كل من �س��ّدق بالله. وهذا غري �س��حيح، الأن االإميان مراتب، بني اإحداها 
والتي تليها، ما بني ال�سماء واالأر�س اأحيانا. واجلهل بهذه احلقيقة، يجعل 
النا�س قاعدين عن طلب تقوية اإميانهم، بالطرائق امل�رضوعة. وهذا اجلهل 
الذي نتكلم عنه هنا، اأول من يقع فيه علماء ال�رضيعة، الذين ي�س��تغلون 
بال��كام طيلة اأعمارهم، ويرتكون العمل مبا اأنزل الله، يف هذا االأمر على 

التخ�سي�س.
3. اجلهل مبا فوق االإميان؛ واإن كان معدودا منه؛ ول�سنا نعني اإال اليقني. 
واليقني، هو الدرجة التي اإن بلغها االإميان، ال يعود قابا معها للزيادة وال 
للنق�س��ان. ومما ُين�سب اإىل علي عليه ال�س��ام يف هذا املعنى، قوله: “لو 
ك�س��ف يل الغطاء م��ا ازددت يقينا”؛ اأي لو اطلع��ت على االآخرة، مبوت 
وبغريه، ما ازددت يقينا على ما اأنا عليه. وهذا هو ما ُي�سمى عند العلماء، 
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كمال االإميان. واخلا�س��ة، اأن زيادة االإميان ونق�س��انه اللذين دل عليهما 
الوح��ي، ال يكون��ان اإال قبل بلوغه درجة اليق��ني. واليقني قد يكون عن 
اإمي��ان حم�س، وقد يكون عن م�س��اهدة؛ وحال امل�س��اهدة اأقوى من غري 

�سك.
4. اجلهل مبرتبة العلم��اء بالله )الذين يعلمون الله(. وهذا اجلهل، قطع 
املوؤمنني عن االئتمام بالربانيني، الذين اأ�سبقهم الله يف الذكر على علماء 
ال�رضيع��ة، عند قوله �س��بحانه: {َلوَْل َيْنَهاُه�ُم الرَّبَّاِنيُّ�وَن َواْلَْحَبارُ َعْن 
ْثَم َوأَْكِلِهُم السُّ�ْحَت} ]املائ��دة: 63[. وملا اكتفى املوؤمنون  َقْوِلِهُم اْلِ
باإمامة االأحبار، فاإنهم ُحرموا من زيادة املدد االإلهي، الذي ي�سري اإميانهم 
مبوجبه قويا، م�س��تحقا للن���رض من جهة؛ ووقعوا حت��ت تلبي�س اإبلي�س، 
لكون االأحبار لي�س لهم النور الازم لك�سف كيده من جهة ثانية. بل اإن 
االأحبار اأنف�س��هم، يتاعب بهم ال�سيطان كما ي�ساء، اإن مل يع�سمهم الله 
من عنده تف�س��ا. وهذا الذي نذكره هنا، جعل �سطرا من حزب الله، يف 
احلقيقة من حزب ال�س��يطان باالإحلاق، واإن مل يكن منه باالأ�س��الة. وهو 
�س��بب هذه الهزائم املتاحقة، التي ال تكاد االأمة تخرج من اإحداها، اإال 

للدخول يف اأخرى.
ف حال اأمتنا  واإذا نحن رجعنا اإىل ال�سنة، فاإننا �سنجد من اأبرز ما يو�سّ
ى  اعرَ ْن ترَدرَ ُ اأرَ اليوم، قولرَ النبي �س��لى اهلل عليه واآله و�س��لم: »ُيو�ِس��ُك ااْلأُممرَ
ِئٍذ؟  ْومرَ ٍة نرَْحُن يرَ ِمْن ِقلَّ اِئٌل: ورَ الرَ قرَ قرَ ا، فرَ ِتهرَ عرَ �سْ ُة اإِىلرَ قرَ لرَ ى ااْلأرَكرَ اعرَ ا ترَدرَ مرَ ْيُكْم كرَ لرَ عرَ
نَّ اهلل ِمْن  عرَ ْنزرَ لرَيرَ ��ْيِل ورَ اِء ال�سَّ ُغثرَ اٌء كرَ ُكْم ُغثرَ لرَِكنَّ ِثرٌي ورَ ِئٍذ كرَ ْومرَ ْنُتْم يرَ : برَْل اأرَ ��الرَ قرَ
اِئٌل:  الرَ قرَ قرَ ، فرَ ْهنرَ نَّ اهلل يِف ُقُلوِبُكُم اْلورَ ْقِذفرَ لرَيرَ ابرَةرَ ِمْنُكْم ورَ ُكُم امْلرَهرَ ُدوِّ ُدوِر عرَ �سُ
ُة امْلرَْوِت«41. ولناحظ  اِهيرَ ررَ كرَ ا ورَ ْنيرَ : ُحبُّ الدُّ الرَ ْهُن؟ قرَ ا اْلورَ مرَ �ُس��ولرَ اللرَه ورَ ا ررَ يرَ

بع�س معاين احلديث:

41 اأخرجه اأبو داود عن ثوبان ر�ضي اهلل عنه.
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1. اإن و�س��ف النبي �س��لى الله عليه واآله و�س��لم حال االأمة، بتداعي 
االأكلة اإىل ق�س��عتها، يدل على متكن االأع��داء منها، اإىل درجة ال جمال 
للتمن��ع معها؛ وي��دل على اأن الدافع من االأعداء، ه��و الطمع فيها. وهذا 

م�سهود بالعني يف زماننا.
ِئٍذ؟” وجواب النبي �س��لى  ْومرَ ٍة نرَْحُن يرَ ِمْن ِقلَّ 2. �س��وؤال ال�س��حابي: “ورَ
ِثرٌي«، ُيلغي معيار الكرثة العددية  ِئٍذ كرَ ْومرَ الله عليه واآله و�س��لم: »برَْل اأرَْنُتْم يرَ
من االعتب��ار. فالعدد الكبري اليوم للم�س��لمني، ال يغري م��ن واقع احلال 
�سيئا. فلم يبق اإال ما ذكرناه من اأ�سباب القوة فيما �سبق. ووقوع الهزمية، 
م��ع كرثة العدد، ي��دل على اأن املوؤمنني، قد ن��زل اإميانهم عن احلد االأدنى 
لل�س��عف، املذكور يف قوله تعاىل: {اْلَن َخفََّف اللَّ�هُ َعْنكُْم وََعِلَم أَنَّ 
ِفيكُْم َضْعًفا} ]االأنفال: 66[. نعني اأننا اليوم يف �س��عف كبري، ال يف 

�سعف فح�سب.
اِء  ُغثرَ ��اٌء كرَ 3. و�س��ف النبي �س��لى الله عليه واآله و�س��لم لنا باأننا: »ُغثرَ
��ْيِل«، يدل على عدم فاحنا يف �س��يء، من اأ�س��باب القوة الظاهرة  ال�سَّ
والباطن��ة؛ وهو قريب من جعل وجودنا كعدمنا حكما. وهذا اأق�س��ى ما 
مُيكن اأن تبلغه اأمة من ال�س��عف. وفيه اأي�سا داللة على اأن اأمور امل�سلمني 
تكون باأيدي اأعدائهم؛ فهم ال اإرادة لهم، كما ال اإرادة للغثاء مع ال�س��يل، 
عندم��ا ياأخ��ذه اأنى �س��اء. وم��ن ينظر اإىل مت��اوج امل�س��لمني مع خمتلف 

التوجهات الفكرية واالأيديولوجية العاملية، فاإنه يجد ذلك ماثا.
كر النبي �س��لى الله عليه واآله و�سلم نتيجتني حلال االأمة: واحدة  4. ذرَ
فيه��ا، والثانية يف االأع��داء. اأما التي يف االأعداء، فه��ي نزع املهابة من 
�س��دورهم؛ واأم��ا التي فيها، فهي قذف الوه��ن يف القلوب. وهاتان معا، 
تعم��ان يف االجتاه ذاته، الذي هو غلبة االأع��داء لاأمة؛ مما يدل على اأنه 

قدر حمتوم، ال ُيرفع اإال باأجله.
ْنيرَا  5. وملا ف�رض النبي �س��لى الله عليه واآله و�س��لم الوهن ب�: »ُحبُّ الدُّ
ُة امْلرَْوِت«، فاإنه قد دل على مكمن الداء. وال �س��ك اأن حب الدنيا  اِهيرَ ررَ كرَ ورَ
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وكراهي��ة املوت، ال يوجدان اإال مع �س��عف االإميان ال�س��ديد؛ الأنه، يفتح 
اأبواب تلبي�س ال�سيطان، الذي هو يف حقيقته لي�س اإال التحكم يف الوهم. 
والوه��م وحده، هو ما يجعل العبد يوؤْث��ر دار الفناء على دار البقاء. واإذا 
قارنا فعل االإميان يف ال�سابقني، مع احلال اليوم، فاإن الفرق �سيظهر جليا، 
وباأدنى متيي��ز. واخلروج من حال الوهن، ال يك��ون بالتنظري وال بالكام 
)االإقناع(؛ ولكنه يكون نتيج��ة تقوية االإميان، عن طريق عملية التزكية، 
التي �س��ارت عند الغافلني كاأنها لي�س��ت من الدين. والتزكية لها اأهلها 
كم��ا هو معلوم، وال ي�س��تطيع ادعاءها كل من يري��د؛ لكونها تقوم على 

االإمداد االإلهي، الذي ال يوؤتيه اإال الله وحده.
ومبا اأن اأوطاننا اليوم، لي�س��ت خال�سة الأحد احلزبني، رغم ن�سبتها اإىل 
االإ�س��ام، ورغم غلبة ن�سبة احلق لديها، فاإنه ي�سعب العمل فيها، ملا هو 
ي�س��ب يف م�سلحتها حقيقة؛ ب�س��بب تداخل االأحكام الذي ذكرناه يف 
ف�سول �س��ابقة، وب�سبب الوقوع حتت حتكم اأمم خمالفة، هي مبثابة ال�سيل 
الذي يج��رف غثاءنا، باملعنى ال�سيا�س��ي. وم��ن اأراد اأن يعمل مبا يعطيه 
ظاهر االأمور، كما فعلت جماعات تق�رُض عن اإدراك ما ذكرنا، فاإنه �سيقع 
يف اال�س��طراع الداخلي، الذي لن يزيدنا اإال �س��عفا على �سعفنا. وهذا 
ال يقب��ل به، اإال من كان علينا، ال معنا. ف��ا يبقى بعد هذا، اإال اأن يكون 
اجله��د م�رضوفا اإىل تقوية االإميان، ل��دى من يريد ذلك ويرغب فيه؛ من 
اأجل اإبراز معامل حزب الله، بعد ذلك، ت�سهيا لدعوة �سائر املوؤمنني، اإىل 

االلتحاق مبحوره حيث كان.
اإن م��ا ينتظرن��ا يف املغ��رب، هو ما ينتظ��ر امل�س��لمني جميعا، يف كل 
االأقطار. غري اأن الداللة على ما ذكرنا، �س��تجعلنا -اإن �ساء الله- �سباقني 
ن اإىل جتارب  اإىل ما تخلف عنه كثريون من غرينا. ونحن ال نريد اأن ُنقاررَ
االإ�س��اميني ال�س��ابقة، لكونه��ا مل تخل من �س��ائبة فكر، �س��ارت عند 
ا�ستفحالها، مانعا عن املق�سد االأول، الذي هو حتقيق الن�رض بعد اخلروج 
من حال الغثائية. اإن ما ندعو اإليه هنا، هو التزام تام باملنهاج النبوي، من 
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غري زيادة وال نق�س��ان؛ وهو الو�س��ول بالتزكية، اإىل اأن ت�سري م�رضوعا 
وطنيا، يكون اأر�س��ية لكل اإ�س��اح بعده. هذا وحده، هو ما �سيدل على 
اأننا قد بداأنا نعلم ما علينا عمله، واأننا قد اأ�س��بنا يف البدء من حيث هي 

البداية احلق.
نحن نعلم اأن كثريين من اإ�ساميينا، ما زالوا حتت تاأثري االأيديولوجيا، 
يروم��ون ما ال ُي��رام، ويريدون نيل ما ال ُيط��ال. ولكننا نرتقب منهم اأن 
يتنبه��وا اإىل ما ُيغفلونه من �رضوط التع��ايف من داء الوهن؛ لعلنا نلتقي 
جميع��ا، على ما ينفعنا عند الله، من دون اعتبار ل�س��يء غري مر�س��اته 

�سبحانه. 
واأما الذين يدعون اإىل اإلغاء ال�رضاع من االأ�سل، ويزعمون اأن انتفاءه 
من املجتمعات، �س��يكون دليا على بلوغها الكمال، باملعنى الدميقراطي؛ 
فاإنهم �سيكونون اأحد فريقني: اإما جهاء، ال يعلمون ما يقولون، ويتوهمون 
اأن كل ما ميكن ت�س��وره عقا، ه��و قابل للخروج اإىل الواقع؛ وهوؤالء هم 
ع��وام حزب الله، وعوام حزب ال�س��يطان؛ واإما كائدون، ينت�س��بون اإىل 
حزب ال�س��يطان، ويريدون الأمة االإ�س��ام اأن ال ُتفيق من غفلتها، حتى 
يبقوا على ما هم عليه من التحكم يف �س��وؤونها. نقول هذا، الأن ال�رضاع 
طبيعي بني احلزبني اللذين جعلهما الله، عامرين لاأر�س، وجعلهما على 
التقاب��ل. ومن يقول بغ��ري هذا، فاإنه يكون كمن يطم��ع يف جعل النهار 
�رضمدي��ا، ال يعقبه ليل؛ اأو جعل الليل �رضمديا، ال يعقبه نهار. وهذا، مل 

يقل به اأحد، بح�سب ما بلغنا.    
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اأزمة ت�سكيل احلكومة

من��ذ مدة ق��د تتجاوز ث��اث �س��نوات، كتبن��ا مقاال بعن��وان "غياب 
اال�سرتاتيجيا العربية وال�سيا�سة املغربية"، نقرتح فيه على امللك ت�سكيل 
حكومة اأزمة )وطنية(، وذكرنا ال�س��بب الذي وراء هذا االقرتاح، والذي 
هو خ�سو�س��ية املرحل��ة التي متر بها الباد �سيا�س��يا. ولعل كثريين ممن 
قراأوا املقال وقتها، قد ا�س��تغربوا ما دللن��ا عليه، لعدم وجود دواع جلية 
وقتئذ ت�س��ّوغ ذل��ك. واالآن وبعد اأربعة اأ�س��هر من االأزم��ة، التي يعي�س 
املغرب فيها بدون حكومة، الأول مرة، ما بعد اال�س��تقال، �رضنا ن�س��مع 

اأ�سواتا تدعو اإىل ما دعونا اإليه.
ذكرنا يف املقال امل�س��ار اإليه، اأن ال�س��بب الذي جعلنا نف�سل حكومة 
وطنية، يرتاأ�س��ها امللك، على حكوم��ة حزبية تفرزها االنتخابات، هو اأن 
اأحزابنا ال�سيا�سية غري موؤهلة لتدبري مرحلة خطرية كهذه، لعدم اإدراكها 
للواقع ال�سيا�س��ي ببعديه املحلي والدويل. وه��ذا هو ما اجنلى عنه غبار 
انتخابات اأكتوبر 2016، الذي ك�سف لنا عن "زعامات" حزبية تعاين من 

�سيق اأفق �سديد، ومن ق�رض نظر باد.
اإن م��ا نقف اأمامه اليوم من و�س��ع كارثي يف املغ��رب، هو ما عر عنه 
احل�س��ن الثاين رحمه الله �س��ابقا بال�س��كتة القلبية، التي حاول جتنبها، 
بحل��ول وقتية. غ��ري اأن تاأجي��ل االأزم��ة، وترحيلها اإىل وقتن��ا هذا، مل 
يغريا من �رضورة الو�س��ول اإىل حل حقيقي �سيئا. وهذه االأزمة، حتمية 
احلدوث، ب�س��بب عدم و�سوح معامل الدولة عند التاأ�سي�س، الذي ذكرناه 
يف الف�سول االأوىل من هذا الكتاب. واإن عدم الو�سوح هذا -واإن تغريت 
الد�س��اتري عدة م��رات- مل يح�س��م يف حتديد اخت�سا�س��ات امللك، يف 
مقابل ما طمعت االأحزاب يف حتقيقه من حكم. واإن االأحزاب قد عملت 
للو�س��ول اإىل احلكم، من طريقها، ب�سند �س��عبي، على قدر م�ستطاعها، 
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�س��من م�رضوعي��ة دميقراطية ين�س عليها الد�س��تور اأي�س��ا. فكان هذا 
التزاحم على احلكم من طرفني، مل يحددا اخلط الفا�س��ل بينهما، �س��ببا 
فيما نحن فيه االآن. ونحن قد كنا نوؤكد دائما على �رضورة جتنيب الباد 
هذا الو�سع، بتوفري ال�سمانات الازمة للملك، من اأجل اأن يحكم حقيقة 
من جهة؛ ومن اأجل اأن يكون مرتاحا يف تفرغه للحكم، من جهة اأخرى.
ولقد كانت املوؤ�س�س��ة امللكية يف عهد احل�س��ن الثاين، تلجاأ اإىل اإدارة 
االأزم��ة عن طري��ق التحكم يف نتائ��ج االنتخابات، الت��ي كان اإدري�س 
الب�رضي )وزي��ر الداخلية حينها(، يتقن الت�رضف فيها. اأما اليوم، وفيما 
ي�س��مى بالعهد اجلديد، فاإن املوؤ�س�س��ة امللكية ا�سطرت مع رياح "الربيع 
العربي"، اإىل ال�س��ماح حلزب اإ�س��امي بال�س��عود اإىل احلكم، وبت�سكيل 
حكوم��ة ظلت تتعرث طيل��ة مدتها، ب�س��بب خمالفتها لل�سيا�س��ة املرادة 
ا�س��رتاتيجيا للملك، واإن جهدت يف تقدمي تنازالت كثرية تكتيكيا، بغية 

ك�سب ثقته.
وبعد ف��وز حزب العدال��ة والتنمي��ة باأغلبية مريح��ة يف انتخابات 7 
اأكتوبر 2016، اأ�س��بحت الباد بالفعل بني اإرادتني �سيا�س��يتني خمتلفتني. 
واإن الق�رض بتوظيفه لاأحزاب االإدارية -من اأجل عرقلة ت�سكيل احلزب 
الفائ��ز للحكومة، والتي كان املراد منها جعل��ه يقبل بالتنازل عن قيادة 
احلكومة قيادة فعلية- مل يفلح يف اخلروج من االأزمة بدون خ�س��ائر؛ بل 
فتح اأعني ال�سعب على طبيعة احلكم طيلة عمر اال�ستقال، والتي مل تكن 

لرتوق الأي عاقل، حمب خلري وطنه.
ونح��ن يف كل كتاباتنا املتناولة لل�سيا�س��ة املغربية، ما فتئنا ندل على 
اخللل الذي كان عند تاأ�س��ي�س الدولة، وال��ذي ال ميكن اأن ينتج عنه اإال 
م��ا نرى. واأول ما يتعلق به اخلل��ل، واأول ما ينبغي اأن ينظر فيه من جهة 
احلل، اختيار منط احلكم، ما بني النمط االإ�سامي )اإمارة املوؤمنني( والنمط 
الدميقراطي؛ الأن لكل منط ن�س��قه، الذي يختلف عن ن�سق النمط االآخر. 
وحت��ى لو اأراد اأهل االجتهاد ال�سيا�س��ي ال�رضيالي��ون، اأن يجعلوا نظام 
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احلكم خمتلطا -كما �س��عى اإىل ذلك احل�س��ن الثاين نف�سه، بجعل اجلزء 
الُعل��وي منه )املوؤ�س�س��ة امللكية وجزء م��ن احلكومة( اإ�س��اميا، واجلزء 
ال�س��فلي )اجل��زء املتبقي من احلكومة والرمل��ان( دميقراطيا- فاإن ذلك ال 
يفيد يف الف�س��ل بني ما هو اإ�سامي وما هو دميقراطي يف االأذهان دائما. 
وه��ذا االلتبا�س، قاد اإىل عدم و�س��وح احلدود ب��ني النمطني عمليا، لدى 
امللك الذي مل يكن يقنع يف بع�س القرارات بالوقوف عند حد ما؛ ولدى 
احلزبّيني اأي�س��ا، الذين �س��اروا يرون امللك مغت�سبا ملا هو من حقهم يف 

ظنهم، ولو يف وقت ما.
وبتكرار عدم ر�س��ى امللك وعدم ر�س��ى زعماء االأحزاب جميعا، عن 
كيفية تدبري ال�س��وؤون ال�سيا�سية يف الباد، فقد و�س��لنا االآن اإىل اأزمة، 
ه��ي يف احلقيقة تعيدنا اإىل �رضورة حتديد م��ا للملك، وما لاأحزاب من 
�س��احيات. ومبا اأن الد�س��تور ملّفق ال يخُل�س لنمط بعينه، فقد �س��ار 
اللياذ به من اأ�س��باب االأزم��ة املبا�رضة، ومن مقوياته��ا. ونحن نرى اأنه 
قد حان الوقت، لتغيري منط احلكم )وليكن ذلك بتغيري الد�س��تور(، جلعله 
اإما نظاما اإ�س��اميا خال�س��ا، واإما نظاما دميقراطيا خال�سا. ومبا اأن النظام 
الدميقراط��ي الكامل، ال ميكن اأن يو�س��ل اإليه اإال باعتماد ملكية برملانية، 
يراها كثري من االأفرقاء ال�سيا�سيني احلل االأمثل ملا نحن فيه -وقد اأعربوا 
عن اختيارهم هذا، يف منا�س��بات عديدة بو�س��وح تام- ومب��ا اأن النظام 
االإ�س��امي، ال يو�سل اإليه اإال با�س��تلهام اأ�سول احلكم من الوحي؛ فاإننا 
�س��نحاول يف هذه العجالة، اأن نتع��رف االإمكانني معا، واأن نقارن بينهما؛ 

فنقول:
1. اإن امللكية الرملانية ال ميكن اأن تعي�س يف بيئة عربية، ب�س��بب عدم 
ات�س��اع ثقافتنا لوجود �س��فة ملك، ملن ال ميار�س احلك��م بالفعل. ومبا اأن 
االأمر منح�رض بني ملك ال يريد التفريط يف احلكم، و�سيا�سيني ال يقنعون 
بغ��ري امللكية الرملانية املناق�س��ة ملراد امللك، فاإننا نرى ال�س��ري يف هذه 
املواجهة ال�سيا�س��ية، لن يفيد الباد �س��يئا؛ بل �سيدخلها يف �رضاع بني 
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الطرفني، قد ينتهي دمويا. وهذا ال نريد لبادنا اأن تعرفه، وال ن�سعى اإليه؛ 
خ�سو�سا بعد الذي راأيناه يف بلدان عربية اأخرى من دمار.

2. واأما احلكم االإ�س��امي اخلال�س، فاإنه بعيد املنال ل�س��ببني رئي�سني: 
االأول، ه��و جه��ل مريديه مبوا�س��فاته حقيقة؛ وهو ما �س��يدخل بنا يف 
جت��ارب اعتباطي��ة، على غرار م��ا كان علي��ه االإخوان امل�س��لمون اإبان 
حكمهم م�رض بعد ثورة يناير. وهذا لن يزيد الو�س��ع اإال ا�ستفحاال، واإن 
جهد االإ�س��اميون مع ذلك، يف التنكر للواقع، ويف هروبهم اإىل التجريد 
والتعميم. وال�س��بب الثاين، هو اأن النظام العاملي، الذي ُيراد ال�س��ري يف 
اجتاه اإعانه، لن يقبل نظاما اإ�ساميا، اإال م�سطرا. وهذا، مل نبلغ مقدمات 

ح�سوله بعد.
3. واحلل الثالث الذي هو النظام املختلط، جربناه، ومل يزدنا اإال رهقا؛ 
فبقي اأن ننظر يف كيفية االختاط، ويف احلدود بني املختلطنْي، مبا يجعل 
ر االأمة املوعود، الذي هو اخلافة  االأمر ي�سري باأقل االأ�رضار، يف اجتاه قدرَ

اخلامتة.
فاإذا نظرنا اإىل مو�س��ع املِلك من احلكم، فاإننا نرى اأنه ينبغي اأن يزداد 
و�سوحا، لكي يكون احلكم مبا�رضا، نخرج به من حكم امل�ست�سارين من 
جهة -الذين ُي�س��ار اإليهم كثريا من ِقبل �سيا�س��يينا يف عدة منا�سبات، 
دون اأن يجروؤوا على ذكرهم ب�رضاحة- ولكي يكون امللك م�س��وؤوال عن 
اختياراته م�س��وؤولية مبا�رضة، اأمام النخبة ال�سيا�س��ية واأمام ال�سعب، من 
جهة اأخرى. وهذا الذي نقوله، �س��يجعل امللك اأق��وى مما هو عليه االآن، 
واأكرث احتكاكا بالواقع ال�سيا�س��ي ال�سعبي، الذي بينه وبينه اليوم فجوة، 
ُيخ�سى اأن تزداد ات�ساعا، اإىل اأن يحدث االنف�سال املوؤذن ب�سقوط النظام.
واأما احلكومة -مبدئيا ومن جهة التنظري- فاإن بقيت على ما هي عليه، 
فاإنها قد تكون من االأ�س��باب املانعة من حما�س��بة امللك على �سيا�س��ته، 
ما دام ال�س��وء �سُين�س��ب اإليها، واإن مل يكن منها دائما؛ كما كانت احلال 
اإىل االآن. نعن��ي اأن تاأدي��ة احلكوم��ة ملهمة ال��درع الواقي��ة، بالنظر اإىل 
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امللك، ال تخدم ال�سيا�س��ة العامة يف كل االأحوال؛ هذا مع كون احلكومة 
م�سوؤولة يف نطاقها، عما هي م�ستاأمنة عليه. وقد تكون معار�سة احلكومة 
-الت��ي قد تلجاأ اإليها ب�س��بب التعار�س الذي ق��د يحدث بني راأي امللك 
وراأي االأح��زاب التي تنتم��ي اإليها، واإن كانت معار�س��ة خفية- للملك 
يف �سيا�س��ته بقدر ما، جتعل االأمر يوؤول بالدولة اإىل �س��عف ال ُيقبل يف 
مرحل��ة، نحن اأحوج ما نكون فيه��ا، اإىل القوة. لهذا، فنحن نرى اأن يتم 
تعيني اأع�ساء احلكومة من ِقبل امللك، حتى يكون احلكم من�سجما، جديرا 

بالو�سول اإىل الغايات املرجو حتقيقها دائما.
فاإن �س��األ �س��ائل: فماذا بق��ي م��ن الدميقراطية، التي ذك��رت اأنه لن 
ُي�ستغنى عنها االآن؟ قلنا: مبا اأن الدميقراطية، كان ُيزعم اأنها ُتراد الإي�سال 
راأي ال�سعب اإىل احلكام، فاإننا نرى اأن ُيتو�سل اإىل هذه الغاية، من طريق 
اإفراز برملان حقيقي، يكون مراقبا الأداء احلكومة امللكية، مراقبة حقيقية، 
تكون حافزا لها على االإجناز والتقدم؛ بخاف ما تكون احلال عليه عندما 
يكون اأع�س��اء احلكومة من االأحزاب نف�سها التي يف الرملان. نعني من 
ه��ذا، اأن التواطوؤ ب��ني الرملان واحلكومة يف هذه احلال��ة، ال بد اأن يوجد 
بقدر ما -واإن ُعمل على اإخفائه، طيلة املدة التي ُعمل فيها بهذا النظام- 

وهذا ي�سب يف خيانة ال�سعب، بقدر ذلك التواطوؤ.
ثم اإنه من املمكن يف ع�رضنا هذا، ومع طفرة تكنولوجيا التوا�سل، اأن 
ُيتو�سل اإىل راأي ال�سعب ب�سهولة يف االأمور الهامة؛ عن طريق اال�ستفتاء 
االإلكرتوين املبا�رض. وهكذا �س��يكون العمل الدميقراطي، قد انقلب عما 
بال�س��ورى، م��ن غري اإعان لتغي��ري النظام. زيادة على اأن و�س��ول راأي 
ال�س��عب بهذه الطريقة، �س��ُيغني عن اعتب��ار راأي املمثلني الرملانيني يف 
االأمور امل�س��ريية، حتى ال يتمكنوا م��ن العبث بها، لو اأرادوا. ولقد كان 
العمل التمثيلي - الذي ظاهره اإ�رضاك ال�س��عب يف اتخاذ القرارات- من 
اأهم اأ�سباب تدهور ال�سيا�سة يف بادنا، ب�سبب خيانة الرملانيني لعهودهم 
يف مرات كثرية. ومن عجيب االأمر، اأن ال�سعب يف كل مرة، تنطلي عليه 
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حيلة التمثيل هذه؛ وكاأنها حتمية ال ميكن خمالفتها قط. 
اإن ال�س��عب املغرب��ي، االآن اأو غ��دا، لي�س ل��ه اإال اأن يعم��ل مبا ذكرنا، 
للخ��روج م��ن االأزمة التي بلغن��ا فيها الغاية، والتي ال مُيكن اأن ن�س��تمر 
معها على ا�س��تعمال الو�سفة نف�س��ها يف كل مرة. اإن ال�سعب الذي كان 
اأم���س ال ي��كاد يعلم مما يجري �س��يئا، هو االآن يف��وق يف اإدراكه بع�س 
املتخلف��ني من الوزراء ومن الرملانيني جميعا. واإن امل�س��اكل التي كانت 
اأم�س ب�س��يطة، ال تكاد تتجاوز ماحقة لقمة العي�س، قد اأ�سبحت معقدة 
ومتنامي��ة بتنامي عدد ال�س��كان املّطرد، وبتنامي م�س��اكله املختلفة. واإن 
العوملة التي �سارت تعمل على اإلغاء احلدود الثقافية بني ال�سعوب، �سيئا 
ف�س��يئا، قد فتحت جمتمعنا على اأ�س��ناف من امل�س��اكل، مل تكن تخطر 
عل��ى بال اأحد من جي��ل االآباء. كل هذا، ينبغي اأن ُيح�س��ب عند النظر 
اإىل امل�س��اكل ال�سيا�سية العامة؛ واإال كنا متخلفني عن مواكبة وترية تغريُّ 

واقعنا، كما نحن االآن.
اإن على امللك وعلى ال�سعب معا، اأن يعلما اأن م�سلحتهما يف االلتحام 
التام، ويف التعاون التام؛ الأن كل ال�س��عف الذي نعاين منه االآن، �س��ببه 
دخول طرفني رئي�س��ني بينهم��ا: االأول هو املخزن، ال��ذي يريد اأن ُيقنع 
املِل��ك اأنه اأحر�س على م�س��لحته منه؛ وهذا ك��ذب!.. والثاين االأحزاب 
االنتهازية، التي تزعم متثيل ال�س��عب، وتريد اأن تقنعه اأنها اأحر�س على 
م�ساحله منه؛ وهو كذب اأي�سا!.. فبقي اأن يتعلم الطرفان االأ�سليان )امللك 
وال�س��عب(، كيف يعامل اأحدهما االآخر، من جديد، وبطريقة جديدة؛ مبا 
يلزم من احرتام للملك وتوقري، من جهة ال�س��عب؛ ومبا يلزم من �س��دق 
و�س��فافية، من جه��ة امللك. وهذا، مُيكن الدخول يف تف�س��يل اآلياته، من 
ِقبل اأهل االخت�س��ا�س، يف حين��ه. اآن االأوان اأن تتوحد لدينا الغايات، 
واأن ن�س��ري يف خندق واحد )بالتعبري الع�س��كري(؛ فاإن املهزلة قد طال 

اأمدها!..
اإن املغرب باعتماده للحل الوقتي الذي دللنا عليه، �سيكون البلد العربي 
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االأول، الذي ي�سري يف االجتاه ال�سحيح، بعلم، وعلى نور. و�سيتمكن من 
تخفيف اأ�رضار االحتكاكات احل�س��ارية التي تفر�سها عليه العوملة، اإىل 
احل��د الذي ميكن اأن نقول معه، اإنه �س��ينجو من الدمار الذي حلق ببلدان 
كانت على حال قريب مما هو عليه. واإن ا�ستطاع املغرب اأن يتجاوز هذه 
املرحلة من دون اأن يتفكك اأو ينهار، فاإنه من غري �سك، �سي�سري حماِورا 
ح�ساريا، ي�سارك البلدان املحورية االأخرى يف العامل، �رضف العمل من 

اأجل امل�سلحة االإن�سانية العامة... 
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الثوابت املغربية

اإن ما عرفته اململكة املغربية يف العقود االأخرية، من دعوات "حقوقية"، 
ومن انفتاح على كل امل�س��ارب يف جمال املذهبية ال�سيا�س��ية والدينية، 
مل يكن لي�س��ل بنا، اإىل ما ُيحمد م��ن حتقيق القوة واملنعة، ال�رضوريتني 
ال�س��تمرار الدول��ة املغربية وارتقائه��ا؛ ولكنه على العك���س من ذلك، 
اأ�سعف املجتمع، ومزق ال�سف، وجعل �سطرا من اأمرنا باأيدي غرينا، من 

اجلهات اخلارجية، التي توظف اأتباعها متى �ساءت الأي غر�س �ساءت.
وق��د ينفر بع�س من �س��يقراأ كامنا مما نق��ول، بدعوى خمالفته ملنطق 
"حق��وق االإن�س��ان" املطلق؛ وبزعم اأنه ير�س��خ منطق اال�س��تبداد الذي 
ن�س��عى كلنا اإىل االنعتاق منه. واحلقيقة هي اأن من �رضوط قيام اأي دولة 
يف الع��امل، توافر حد اأدنى من الثوابت املح��ددة لهويتها، تكون حمورا 
لل�س��عب، يجتمع عليه؛ واإال عادت الدولة فاقدة ملقومات تاأ�سي�س��ها اأو 
بقائها. وهذا احلد االأدنى الواجب توافره، ينبغي اأن ُيحّرم على كل عابث 
اأن تناله يده؛ فاإن وقع ذلك، �س��ار اإنزال اأ�س��د العقوبات عليه، واجبا ال 
هوادة فيه. وكل ت�سامح يف هذه الثوابت، ولو بزعم احلفاظ على "حقوق 

االإن�سان"، فاإنه يكون مبثابة انتحار، من ِقبل الدولة.
ولنتكلم قليا عن هذه الثوابت، مبا ينا�سب الوقت؛ فنقول:

1. الدين: 
مبا اأن ال�س��عب املغربي م�س��لم، فاإنه ينبغي مبوجب ذلك، اأن مُتنع الدعوة 
اإىل الكفر يف الباد؛ اأو اإىل املع�سية التي هي معلومة من حمكم الوحي. 
وه��ذا ال يعني اأن ُيرغم كل واحد من النا�س عل��ى التزام الدين؛ فلمن 
اأراد غري هدي االإ�سام، اأن يكون كما يريد يف نف�سه، من دون اأن يدعو 
اإىل ذل��ك اأح��دا. وذلك الأن الدول��ة لها حق، مثلما للف��رد حق. وعندما 
يجاوز الفرد حقه، اإىل ما قد يكون �رضبا لثابت عام من ثوابت ال�سعب، 
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فاإن��ه ينبغ��ي اأن مُينع منعا تاما من ذلك. وعلى ال�س��عب نف�س��ه اأن يكون 
احلار���س للدي��ن، اإن راأى تقاع�س��ا من اجلهات االأمني��ة؛ ال بدخوله يف 
الفو�س��ى عند مواجهة املف�سدين، ولكن برف�س��ه لكل مظاهر الف�ساد، 
وباإهمالها عند الدعوة اإليها من ِقبل الداعني. وهذا اخللط الذي يعي�س��ه 
بلدن��ا، وبلدان عربية كثرية ت�س��بهنا، ه��و من التغري��ر الدجايل، الذي 
يبغي اأ�س��حابه تفكيك مفا�سلنا، ليجدونا لقمة �س��ائغة، �ساعة يريدون 
االنق�س��ا�س علينا. واإن كل ما ُيلب�سون به دعوتهم من �سعارات احلرية، 
ه��و كذب وزور. ول��و اأن الدجاليني كان��وا يقيمون حلري��ة النا�س وزنا، 
ْوهم تدخاتهم يف جممل �س��وؤونهم ويف تفا�سيلها. األي�سوا يد�سون  لكفرَ
اأنوفهم يف خ�سو�سيات بلداننا كلها؟.. اأم اأن احلرية ال تعتر عندهم، اإال 

اإن كانت يف اجتاه خم�سو�س، هو معاداة االإ�سام وحدها؟.. 
واأم��ا ما تفعله وزارة االأوقاف، من حماولة جعل هذه املكانة -التي هي 
للدين يف االأ�س��ل- للمذهبني الفقهي والعقدي، فهو جمانب لل�سواب 
الأمرين: االأول، الأن الله تعبدنا باالإ�س��ام، ال مبذهب خم�سو�س؛ والدين 
اأو�س��ع من كل مذهب، من غري �سك. واإلزام النا�س مبذهب واحد، فيما ال 
�رضورة للتوافق عليه، هو من ت�س��ييق الوا�سع، ومن التع�سري يف الدين. 
نعني من هذا، اأن توحيد املذهب يف ال�س��عائر امل�س��رتكة، م�ستحب، وال 
باأ���س منه؛ لك��ن ال ينبغي جتاوز ذل��ك، اإىل ما يدخ��ل يف االختيارات 
الفردية و�س��به الفردية. واالأمر الثاين، فاأن زمن العوملة الذي نعي�س��ه، 
ال يقبل االنح�س��ار يف املذاهب، كما كانت احلال فيما �سبق من الزمان، 
ب�س��بب ارتفاع حكم البلد، باملعنى اجلغرايف ال�س��ابق. واأن�س��ب �س��يء 
للعوملة، هو االإ�س��ام املطلق، الذي كان عليه ال�سحابة والتابعون، ر�سي 
الله عنهم، واإن كان باملعنى اجلامع لكل املذاهب، ب�س��فتها اأبعا�س��ا له. 
ونحن قد ذكرنا منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، اأن االأمة ال بد اأن تعود 
اإىل االإ�س��ام االأ�س��لي )واإن كان ذلك يف �سورة خمتلفة عن االأوىل من 
حيث الظاهر(، لتكون املذاهب املعروفة اإىل االآن، تف�س��يا بني اإجمالني 
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يف الدين، هما اإجمال البداية واإجمال النهاية.
2. امللك:

اإن االإ�س��ام دي��ن اجلماعة، قب��ل اأن يك��ون دينا للف��رد )الدين غري 
التدين(. واجلماعة ال�سيا�س��ية عندنا، ال بد اأن تكون على �سورة اجلماعة 
يف ال�س��اة. واجلماعة يف ال�س��اة، ال تكون جماعة، اإال باإمام، تتحرك 
اجلماع��ة تبعا حلركته، وت�س��كن تبعا ل�س��كونه. وهكذا املل��ك، ال بد اأن 
يجتمع عليه ال�س��عب، واأن يكون موافقا له يف كل �س��يء، مما ال مع�سية 
لل��ه فيه. وه��ذا ال ينبغي اأن ُيت�س��اهل فيه، وال اأن ُيجعل خا�س��عا ملبداأ 
الدميقراطية. بل اإن املِلك لو تنازل عما نقول من نف�س��ه، وترك احلبل فيه 
على الغارب، لكان خمالفا للحق، و�س��اعيا اإىل الف�ساد يف االأر�س؛ الأن 
هذا االأمر لي�س عائدا اإليه، حتى يقره اأو يرف�سه؛ واإمنا هو من حقوق الله 

)من كون ال�سلطان ظا له(، ثم من حق ال�سعب )ل�سمان �سامته(.
وم��ن ه��ذا املنطلق، فاإنه ال جت��وز خمالفة امللك، بدع��وى تعدد الراأي 
ال�سيا�س��ي؛ الأن ه��ذا هو اأ�س��ل اخلروج عل��ى احلاكم، املنه��ي عنه يف 
االإ�سام. واأما الراأي، فا ُيطلق لكل من هب ودب؛ واإمنا ُيخت�س به اأهل 
الراأي، العاملون بامل�س��ادر واملوارد. وهوؤالء، يجب عليهم وجوبا �رضعيا، 
اإي�س��ال اآرائهم اإىل امللك، من اأجل اإثراء علمه باالأمور؛ ومن اأجل ردعه 
ع��ن االأخطاء، قب��ل الوقوع فيه��ا. واأما ما نراه اليوم، م��ن اجرتاء على 
امللك، من ِقبل من لي�س له اأهلية �سيا�س��ة نف�س��ه، التي هي اأخ�س اأمره، 
فاإن��ه من العبث ومن االإف�س��اد الذي له اأكر ال���رضر، على الباد كلها. 
وقد ذم النبي �سلى الله عليه واآله و�سلم، كام من ال اأهلية له يف االأمور 
ا�ِس  لرَى النَّ اأِْتي عرَ ��ترَ ا �سرَ العامة، يف قوله �س��لى الله عليه واآله و�سلم: »اإِنَّهرَ
رَُن  ُيوؤْمترَ ��اِدُق؛ ورَ ا ال�سَّ ُب ِفيهرَ ذَّ ُيكرَ اِذُب، ورَ ا اْلكرَ ُق ِفيهرَ ��دَّ ٌة، ُي�سرَ اعرَ دَّ �ِس��ُنونرَ خرَ
ا  مرَ : ورَ ��ُة.« ِقيلرَ ْيِب�سرَ ورَ ا الرُّ ْنِطُق ِفيهرَ يرَ ��ا ااْلأرَِمنُي؛ ورَ ُن ِفيهرَ وَّ ُيخرَ اِئُن، ورَ ��ا اخْلرَ ِفيهرَ
ِة«42. فدل  امَّ ُم يِف اأرَْمِر اْلعرَ لَّ ترَكرَ ��ِفيُه يرَ : »ال�سَّ الرَ ��ُة يا ر�سول اهلل؟ قرَ ْيِب�سرَ ورَ الرُّ

42 اأخرجه اأحمد يف م�ضنده، عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
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على اأن كام الرويب�سة، من ف�ساد احلال؛ وعلى اأن اإ�سكاته من االإ�ساح 
املطلوب.   

3: الوطن: 
املق�س��ود من الوطن، الرتاب الذي يعي�س عليه ال�سعب، وما يتعلق به 
من ثروات اأر�س��ية وجوية وبحرية. ومما يدخل يف الرثوات االأر�س��ية، 
م��ا ينبت عليها، وما ُيبنى فوقها، وما ُي�س��تخرج منها )معادن، برتول...(. 
ويدخ��ل يف الرثوات اجلوية اأ�س��عة ال�س��م�س والهواء، الل��ذان هما من 
م�س��ادر الطاق��ة يف زماننا. ويدخل يف الرثوات البحرية �س��يد البحر، 
وماوؤه الذي اأ�س��بح قابا للتحلية بعد املعاجلة، وقوة املاء التي ُت�ستخرج 
منها الطاقة اأي�س��ا. ويلحق بهذه االأ�سول، كل ما �سيظهر م�ستقبا، من 

ا�ستعماالت ملا له ارتباط ما بها.
ومب��ا اأن جل هذه االأ�س��ول، قابلة الأن حُتّول اإىل م��ال، فاإن من مدلول 
"الوطن" هنا، املال العام، الذي هو يف ملكية ال�سعب العامة. وكل ما هو 
يف ملكية ال�سعب، فا يجوز الأحد الت�رضف فيه من نف�سه. وال ينبغي اأن 
ُي�رضف املال العام، اإال يف امل�سالح العامة، التي يعود نفعها على ال�سعب 

كله؛ كالتعليم، وال�سحة، واالأ�سغال العمومية، وما هو يف معناها...
��نت بقوانني  وه��ذه الثوابت، لن تكون له��ا قيمة حقيقية، اإال اإن ُح�سّ
حتر�س مكانتها، وتن�س على معاقبة كل من �س��ولت له نف�س��ه االجرتاء 
عليها. وال باأ�س اأن نذّكر هنا، باأن العقوبة يف هذا امل�س��توى من االأهمية، 
يف القانون، تبلغ يف كثري من االأحيان حد القتل. ولنف�سل يف هذا قليا:
1: عقوب��ة املرت��د: اإن عقوبة املرتد يف الدين ه��ي القتل، رغم كل ما 
يح��اول علماء اآخ��ر الزمان، من التفل�س��ف له، يف هذا امل�س��مار؛ حتى 
يلتقوا بالت�رضيع الدجايل، على م�س��رتك يرونه خادما الأغرا�سهم، قبل 
كل �س��يء. ولن ندخ��ل هنا يف عمل تاأ�س��يلي، بقدر ما �س��نبنّي بع�س 

املجاهيل، يف هذه امل�ساألة:
يِن َقْد َتَبيََّن  ا- ال تعاُر���س ب��ني قول الله تعاىل: {َل ِإْكَراَه ِف�ي الدِّ
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الرُّْش�ُد ِمَن اْلَغّي} ]البقرة: 256[، وقول النبي �سلى الله عليه واآله و�سلم: 
اْقُتُلوُه«43؛ الأن االآية متعلقة بقبول الدين اأو رف�س��ه عند  ُه فرَ لرَ ِدينرَ ْن برَدَّ »مرَ
العر�س، واحلديث متعلق باإدباٍر عن الله بعد اإقبال، وخروج من االإ�سام، 
بعد دخول فيه؛ وهما اأمران خمتلفان. واإّن ُحكم الله على املدبر عنه )بعد 
اأن يثب��ت ذلك بالوج��ه ال�رضعي، ال بكل تاأويل( بع��د اإقبال، هو القتل. 
وال دخل هنا، العتبار حق الفرد يف الكفر، الذي كان له قبل االإ�س��ام. 
واملق�س��ود م��ن حق الفرد يف الكف��ر، هو حق االختيار فح�س��ب؛ واأما 
الت�س��وية بني الكفر واالإميان عقا، فا ت�س��ح اأبدا. ومن عرف �س��يئا من 
قدر الله تعاىل، فاإنه �سريى اأن القتل هو اأقل �سيء ُيحكم به على املرتد، 
لِعظ��م جرمه؛ الأنه ال جرم اأكر م��ن كفر بعد اإميان. غري اأنه ال يدخل يف 
حكم املرتد، من كفر بعد اإ�س��ام وراثي تقليدي؛ الأن الدخول احلقيقي، 
ال يكون اإال عن اختيار. ومن هنا، كان العلماء يقولون، بعدم �سحة اإميان 
املقلد. ومن علم معنى االإ�سام )الدخول الطوعي يف الدين(، فاإنه �سيعلم 

�سدة وخامة الردة حينئذ.  
ب- واأما من يعرت�س باإي��راد قول الله: {ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ُثمَّ َكَفرُوا 
ُثمَّ آَمُنوا ُثمَّ َكَفرُوا ُثمَّ ازَْداُدوا كُْفًرا َلْم َيكُِن اللَّهُ ِلَيْغِفرَ َلُهْم 
وََل ِلَيْهِدَيُهْم َسِبيل} ]الن�ساء: 137[، ويريد اأن يقول: لو كان حكم الردة 
القتل، ما متكن هوؤالء املذكورون يف االآية، من تكرار فعل الكفر واالإميان، 
مبا اأنهم �س��ُيقتلون من اأول ردة لهم بعد االإمي��ان!.. فنقول: اإن هذا الكام 
فيه خلط بني الردة، والكفر النفاقي. واالآية من �سورة الن�ساء، تتكلم عن 
حال املنافقني، الذي يرتددون فيه بني اإميان وكفر متكررين، ال عن املرتد. 
والف��رق بني املرتد واملنافق، هو اأن املناف��ق كفره باطني قلبي، ال ُيظهره 
للنا���س، ويعلمه الله وحده منه؛ واأم��ا املرتد، فهو من اأعلن كفره للنا�س 

بعد اإ�سام. وهذا غري ذاك!.. 

43 اأخرجه البخاري، عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما.
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ج- واأم��ا من يقول اإن الردة، هي ما ي�س��مى يف زماننا اخليانة العظمى 
)باملعنى الوطني(، فنقول لهم: اأيكون للوطن حق على العبد ي�س��توجب 

القتل، وال يكون ذلك لله ربه؟!.. اإن هذا ل�سيء عجاب!..
2: عقوبة اخلروج:

اإن اخل��روج، يكون بالنظر اإىل اخلليفة الع��ام. فمن خرج على اخلليفة 
العام، بعد تن�سيبه، ُيقتل. ونحن نقي�س على هذا االأ�سل فرعه، الذي هو 
اخلروج على احلاكم ال�رضعي يف البلد القطري. واإن كان عدم الت�س��وية 
يف املرتب��ة بني اخلليف��ة واحلاكم القطري، ُيجيز لن��ا اأن نرَعدل عن عقوبة 
القتل، يف حق من يخرج على هذا االأخري، فا اأقل من اأن تكون عقوبته 
اأقرب عقوبة اإىل القتل، معروفة يف اأيامنا، وهي ال�س��جن املوؤبد )اإىل اأن 
يتوب(. كل هذا، الأن اخلروج على احلاكم، اإن �ُس��كت عليه، فاإنه �سيوؤدي 
اإىل انق�س��ام ال�سعب، الذي ميكن اأن ُيف�سي بعد ذلك اإىل اقتتال داخلي، 

يذهب �سحيته عدد كبري من امل�سلمني. 
اأم��ا اإن ُعلم من احلاكم ما يخالف ال�رضع، فاإنه ُيرد فيه اإىل ال�س��واب، 
بكل الو�سائل؛ وال ُي�سارع اإىل اخلروج عليه، ما دام مقيما لل�ساة. وكل 
م�سارعة هنا، تكون من الهوى البنّي، الذي هو نف�سه خروج عن ال�رضع. 

واملخالفة ال تكون عاجا للمخالفة قط.
3: عقوبة التفريط يف الوطن، ونهب املال العام:

اإن التفري��ط يف اأر�س الوطن، ال ُيقبل من اأحد من اأبنائه. واإن حدث، 
فا ب��د اأن تكون عقوبته القتل، لعموم �رضره. واإن ق�س��نا ما يتعر�س له 
املغرب، من م�ساومات على �سحرائه اليوم، على هذا االأ�سل، فاإن النتيجة 
�ستكون كما ذكرنا. ولي�س الأحد من املغاربة اأن يتنازل عن ال�سحراء، اأو 
اأن يقبل عنها عو�سا. بل اإن املغرب اإن مل ي�ستطع ا�سرتجاع كل اأرا�سيه، 
الت��ي كانت له قبل مرحلة اال�س��تعمار، فا اأقل م��ن اأن ُيحافظ على ما 
بق��ي له منه��ا. هذا، مع اعتبار مكانة املغرب الديني��ة، التي كانت الدول 
املجاورة له قدميا، تابعة له فيها. والعمل على ا�س��تعادة هذه املكانة اليوم، 
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ال �سك فيه نفع املغرب، ونفع جريانه جميعا؛ يف وقت �سارت التكتات 
من �رضورات ال�سعوب والدول.

واأم��ا نهب املال العام، ف��اإن قورن ب�رضقة متاع ف��ردي، ُتقطع فيها يد 
ال�س��ارق حدا، فاإنه ال بد اأن يكون القتل ن�س��يب من ارتكبه؛ خ�سو�سا 
اإن كان باملايري، كما ن�سمع يف اأيامنا هذه. والعمل بهذا القانون، �سيكفي 
الباد نزيف املال الذي تعرفه، منذ اال�س��تقال، والذي يبلغ مقدارا فوق 
ما نت�س��ور. ولو اأن املال العام عاد اإىل امللكية العامة، ل�س��ار املغرب من 
ال��دول التي لها اكتفاء ذاتي، يغنيها، عن االقرتا�س امل�س��بوه من البنك 
الدويل، وعن الطمع يف امل�س��اعدات التي تاأتي من دول، ال بد اأن تكون 
له��ا ماآرب تنتق�س يف النهاية من ا�س��تقالنا ومن �س��يادتنا، بوجه من 

الوجوه.
اإن تاأملنا �س��عار اململكة الذي هو: الله-الوطن-امللك، �سنجده مطابقا 
للثواب��ت التي ذكرناها، مع ماحظة اأمر اأ�س��ا�س، وهو ا�س��تحباب ذكر 
الدين بدل ا�س��م اجلالة؛ الأن "الدين" غري "الله" من حيث املدلول، واإن 

كان العامة ال يفرقون. وال�سبب يف ذلك هو:
ا- اأن الله ال ُيذكر معه اأحد، اإذا ُذكر �ُس��بحانه. وهذا من �سميم العلم، 
ومن مقت�سيات التوحيد. وهو مما ذم الله عليه قوما قالوا بالتثليث؛ فقال 
ج��ل من قائل: {َلَقْد َكَفرَ الَِّذيَن َقالُوا ِإنَّ اللََّه َثاِلُث َثَلَثٍة وََما ِمْن ِإَلٍه 
نَّ الَِّذيَن َكَفرُوا ِمْنُهْم  ا َيقُولُوَن َلَيَمسَّ ِإلَّ ِإَلهٌ َواِحٌد َوِإْن َلْم َيْنَتُهوا َعمَّ
َعَذاٌب أَِليم}]املائدة: 73[. ومعنى التثليث، هو اأن ُيجعل الله اأحد الثاثة، 
ال غري؛ وهو عني ما اأ�رضنا اإليه نحن يف ال�س��عار. واأما “الدين” فا باأ�س 
م��ن اأن ُيذكر معه غريه )الوطن-امللك(؛ الأنه و�س��يلة، ولي�س معبودا. كل 
 ْ ملرَ انرَ اهلل ورَ هذا، الأن اللرَه ال وجود ل�س��يء معه. وقد جاء يف احلديث: »كرَ
ُه«44. ومعلوم اأن "كان" يف "كان الله"، هي لا�ستغراق، ال  رْيُ ْيٌء غرَ ُكْن �سرَ يرَ

44 اأخرجه البخاري، عن عمران بن ح�ضني ر�ضي اهلل عنهما.
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للما�سي )نحن ن�سميها كان الوجودية(. وال �سك اأن ورود �سعار اململكة 
على ال�س��فة التي هو عليها، هو من اأثر تقلي��د االأمم الكافرة، التي كان 
التثليث عندها اأ�س��ا من االأ�سول الثابتة. ونحن نرى اأنه قد حان احلني، 

الإعادة النظر يف كل هذا. 
ب- اأن الله يعم �سلطانه اأهل االأديان كلها، ما كان منها حقا، وما كان 
باطا؛ با فرق. واملق�س��ود من ال�س��عار، ح�رض املعنى يف االإ�سام الذي 
هو الدين احلق وحده. ولهذا، ينبغي اأن ُيذكر "الدين" اأو "االإ�سام"، بدل 

لفظ اجلالة.
وعلى هذا، فاإن ال�سعار كان ينبغي اأن يكون: الدين الوطن امللك؛ واإن 
كنا نرى اأن الرتتيب يف االأ�سل هو: امللك-الدين-الوطن. اأمل يقل عثمان 
ُعُهُم اْلُقْراآُن«45؛  زرَ ��دُّ مِمَّا يرَ ، اأرَ�سرَ ا�سرَ اُن النَّ ��ْلطرَ ُع ال�سُّ زرَ رَا يرَ ر�س��ي اهلل عنه: »ملرَ
فاأ�سبق من اجلهة القانونية التنفيذية، ال�سلطان على القراآن!.. وال�سلطان 
يف احلقيق��ة، من كونه ظا لله، هو ال�س��امن لثبات االأديان، ول�س��امة 
االأوط��ان جميعا. ولكن من باب االأدب، ميكن اأن جنعل ال�س��عار: الدين-
امللك-الوطن )وه��و اأ�س��ح(، اأو الدين-الوطن-امللك. وهكذا �س��يكون 
ال�س��عار مذّكرا للمغاربة، مبا ينبغي اأن يك��ون حمط اأنظارهم جميعا، ومبا 
ينبغ��ي اأن جتتمع عليه قلوبهم ويذودوا عنه باأنف�س��هم واأموالهم، ويكون 
ذلك منهم م�س��اويا للجهاد باالأنف�س واالأموال يف �س��بيل الله، املذكور 
يف قوله تعاىل: {ِإنَّ اللََّه اْش�َترَى ِمَن اْلُمؤِْمِنيَن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَواَلُهْم ِبأَنَّ 
َلُهُم اْلَجنََّة ُيَقاِتلُوَن ِفي َس�ِبيِل اللَِّه َفَيْقُتلُوَن وَُيْقَتلُوَن وَْعًدا َعَلْيِه َحقًّا 
ْنِجي�ِل َواْلقُْرآِن وََمْن أَوَْفى ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه َفاْسَتْبِش�رُوا  ِف�ي التَّوْرَاِة َواْلِ
ِبَبْيِعكُُم الَِّذي َباَيْعُتْم ِبِه وََذِلَك ُهَو اْلَفوْزُ اْلَعِظيُم} ]التوبة: 111[.

فاإن �س��األ �سائل: واأين ال�سعب من كل هذا؟ األي�س هو االأ�سل؟ األي�س 
جديرا باأن يكون هو املذكور يف ال�س��عار؟ فاإننا جنيب: اإن هذا النمط من 

45 اأخرجه ابن �ضبة يف اأخبار املدينة.
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التفكري، هو من الن�س��ق غري االإ�س��امي، الذي ال عل��م الأهله باحلقائق 
)عل��م احلقائق هو اأعلى العلوم االإ�س��امية(. اأما نحن فاإن املِلك )اخلليفة 
يف االأ�سل( عندنا، هو جممل ال�سعب؛ وال�سعب، هو مف�سل امللك. نعني 
اأنهما �س��يء واحد م��ن حيث الداللة. ولهذه احلكم��ة، كان امللك عندما 
ُيخاطب ال�س��عب، يخاطبه باالإفراد مع اأنه كثري من حيث االأ�س��خا�س؛ 
ويتكلم عن نف�س��ه ب�س��يغة اجلمع، مع كونه ف��ردا، لكونه جامعا حلقائق 
ال�سعب كلها يف نف�سه )من حيث حقيقة ال�سورة، ال من حيث ال�سورة 
وحدها(. فيقول عن نف�س��ه: نحن، ويقول لل�س��عب: اأن��ت. ومن يظن اأن 
�س��يغة اجلمع من امللك، هي من اإرادته تعظيم نف�س��ه، فهو جاهل. وهذه 
ال�س��ورة نف�س��ها )�س��ورة احلقيقة(، هي �س��ورة االإمام مع املاأمومني يف 
ق فيها بني �س��اة اإمام،  ال�س��اة؛ ومن هنا كانت �س��اة واحدة، ال يفرَّ
و�س��اة ماأموم. ومن هذه احلقيقة اأي�سا، كان االإمام يحمل عن املاأمومني 
�س��هوهم ونق�س��انهم. فلو مل يكن جامعا ملا تفرق فيه��م، ما كان عمله 
يجزئ عن اأحد منهم، وكان ال بد لكل واحد اأن ياأتي بالعمل يف نف�سه، 
على �سورته. وهذا الذي نتكلم فيه هنا، هو من اأ�رضار الت�رضيع، التي ال 
يعلمه��ا الفقهاء، واإن كانوا يدلون النا�س على اأحكامها. ومن هذا الباب 
اأي�س��ا كان كام الل��ه من وجه قراآنا، ومن وجه مقاب��ل فرقانا؛ مع كون 
امل�سمى واحدا. وعلى كل حال، فاإن املعاين لدى امل�سلمني، تختلف عنها 
عند غريهم. ومن اأراد اأن ُيحاكم قوما، فليكن اإىل ما ين�س��بون اأنف�س��هم 
اإليه، ال اإىل ما هو اأجنبي عنهم. واإن هذا االأمر قد �س��ار يف زماننا، مما ال 
يكاد يعتره اأحد، ل�س��دة ما النا�س فيه من التوجيه الدجايل. ن�ساأل الله 

العافية وال�سامة، لنا وجلميع امل�سلمني. 
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خيانة ال�سعب لنف�سه

عندما يخون الفرد نف�س��ه، فاإن ال�س��عب يكون بذلك قد خان نف�س��ه. 
وخيانة ال�س��عب التي نتكلم عنها، لها �س��قان: �س��ق يتعلق مبا هو عليه 
ال�سعب يف نف�س��ه، و�س��ق يتعلق مبعاملته للطرف الثاين، الذي هو نظام 

احلكم.
فاأما ما يخت�س بال�س��عب يف نف�س��ه، فاإنه يتعلق ب�س��قني اأي�سا، هما: 
االآخ��رة )الدي��ن(، والدنيا. ولقد ُعّلمت �س��عوبنا النظ��ر اإىل االأمور من 
وجهها الدنيوي وحده، منذ دخول منطق الكفر مع امل�ستعمر؛ خ�سو�سا 
مع ما �س��اب التعليم الهجني منه. وزادت حدة امليل اإىل الدنيا، مع الفكر 
الي�س��اري، الذي انت�رض يف مدة �سابقة، عر االأقطار العربية كلها. و�سار 
النا�س بهذا املنطق، ال يتكلمون اإال عن حت�س��ني االأو�س��اع االجتماعية 
)الدخول(، وعن العدل يف توزيع الرثوات؛ بل لقد و�سل االأمر مع الفكر 
الدميقراط��ي، اإىل القول مببداأ تداول ال�س��لطة، الذي يطمع كل اأحمق اأن 
ي�س��له الدور معه يوما، العتاء كر�س��ي احلكم، اأو للو�سول اإىل من�سب 

"�سام"، يراه جامعا حلظوظه الدنيوية كلها.
اإن املنط��ق الدني��وي، واإن كان مبنيا على اأ�س��ول معترة من احلقوق، 
عقا و�رضعا، مل ينتج عنه اإال انحدار لل�س��عوب، اإىل ما ي�سبه احليوانية. 
ودلي��ل ما نقول، هو ت�س��امح ال�س��عوب -عمليا ال قوليا- فيما له �س��لة 
باحلرية باملعنى احلقيقي، وفيما له �س��لة بالكرامة؛ اإىل احلد الذي مل يعد 

ُيح�سب لها ح�ساب لدى من يعاملونها )ال�سعوب( داخليا، وخارجيا.
وكل مي��ل اإىل الدني��ا، اأنتج يف مقابل��ه انحرافا عن االآخرة، ب�س��بب 
التعار���س الذي ب��ني التوجهني، من حيث الكليات واال�س��رتاتيجيا، ال 
م��ن حيث جعل الدني��ا يف خدمة االآخرة. وعلى هذا، ف��اإن احلرية التي 
�سارت مفقودة، قد اأُغفلت اأ�سباب نيلها، من باب اإخا�س العبودية لله؛ 
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والكرامة االإن�س��انية التي اندر�س��ت، قد ُجهل��ت مفاتيحها يف الربانية، 
التي ت�سل العبد مبواله. ونتيجًة لهذا، �سار الدين و�سيلة اإىل ما مل ُيجعل 

له، و�سارت الغايات فيه، غري التي كانت يف االأ�سل.
اإن كان ال�س��عب موؤمن��ا، فينبغي له اأن ُيحّكم منط��ق االإميان يف اأموره. 
فه��و عندما ينظر اإىل حت�س��ني الدخول وتوزيع ال��رثوات، عليه اأن يعلم 
اأن ذل��ك داخل �س��من ق�س��مة الله ل��اأرزاق. يقول الله تع��اىل: {َنْحُن 
ْنَيا وَرََفْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَق  َقَسْمَنا َبْيَنُهْم َمِعيَشَتُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
َبْع�ٍض َدرََجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُه�ْم َبْعًضا ُس�ْخرِيًّا}  ]الزخرف: 32[. 
فم��ن كان رزقه دراهم معدودة، لن يكون كمن رزقه مئات املايني؛ ومن 
كان من�س��به عاليا ُي�س��ّخر له النا�س، لن يكون كمن هو م�س��ّخر لغريه 
)من حي��ث الظاهر فح�س��ب، الأن اعتبار الباطن قد يغ��ري احلكم(. وقد 
ُع يِف برَْطِن  ِدُكْم ُيْجمرَ ْلقرَ اأرَحرَ قال النبي �س��لى الله عليه واآله و�سلم: »اإِنَّ خرَ
ًة  ��غرَ ُكوُن ُم�سْ ُه؛ ُثمَّ يرَ ًة ِمْثلرَ قرَ لرَ ُكوُن عرَ ًة؛ ُثمَّ يرَ ْوًم��ا، اأرَْو اأرَْربرَِعنيرَ لرَْيلرَ ْربرَِعنيرَ يرَ ��ِه اأرَ اأُمِّ
ُه،  لرَ جرَ اأرَ ُه، ورَ ْكُتُب ِرْزقرَ يرَ ��اٍت؛ فرَ ِلمرَ ْربرَِع كرَ ُن ِباأرَ ذرَ ُيوؤْ ُث اإِلرَْي��ِه امْلرَلرَُك، فرَ ��ُه؛ ُثمَّ ُيْبعرَ ِمْثلرَ
��ِعيٌد«46. فمن ظن اأنه �سُيغرّي مما قد ُكتب �سيئا، فاإنه  ْم �سرَ ��ِقيٌّ اأرَ �سرَ ُه، ورَ لرَ مرَ عرَ ورَ
يكون جاها و�سعيف االإميان. وال باأ�س اأن نو�سح بع�س جوانب امل�ساألة 
هنا، ت�س��هيا الإدراكها، فنقول: اإن امللرَك ال يكتب اإال ما يجده يف اللوح 
املحف��وظ؛ واللوح املحف��وظ، ال ُينق�س عليه اإال م��ا يف علم الله )نعني 
وجه االإثبات منه على اخل�س��و�س(. فا تخرج االأ�س��ياء يف الواقع، اإال 
على �س��ورة العلم. فاإن قي��ل: فِلم تكون املجتمع��ات الدميقراطية، على 
كفره��ا اليوم، اأك��رث عدال من باد امل�س��لمني؟ اأال ينطبق عليها اختاف 
االأرزاق؟.. فاإنن��ا جنيب: كونها اأعدل من حيث الظاهر، ال دخل له باإميان 
اأو كفر؛ واإمنا له دخل مب�س��رتك اأحوالها يف العلم االإلهي؛ وهو مما تخت�س 

46 اأخرجه البخاري، عن عبد اهلل بن م�ضعود ر�ضي اهلل عنه.
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به احلكمة االإلهية. نعني اأنه من ترتيب احلكمة، ال من خ�سوع اأحوالهم، 
لت�رضف املذهب ال�سيا�س��ي اأو االقت�سادي. و�س��بب جهل النا�س لهذا 
االأمر، هو من انح�س��ار اإدراكهم فيما هو حم�س��و�س لديهم فقط؛ ومن 
توهمهم ال�س��ببية بني املتجاورات. وهذا املعنى قد تفطن اإليه االأ�س��اعرة 
يف عقائده��م، عندما نفوا التاأثري لاأ�س��ياء، التي ُي��رى لها تاأثري بحكم 

العادة.
ثم اإن م�س��األة ق�سمة االأرزاق، ال �س��لة لها بكون املرء موؤمنا اأو كافرا؛ 
وم��ن ينظر اإىل كبار اأغني��اء العامل، يجد جّلهم كافرين. ومن وجه اآخر، 
فا �س��لة لاأرزاق بحكم احِلل واحِلرمة؛ فقد يكون الرزق حاال، بغ�س 
النظر عن �س��عته وعن �س��يقه؛ وقد يكون حراما كذلك. نقول هذا، الأن 
كثريا من العوام، يتوهمون اأن التزام احلال، �س��يجعل رزقهم قليا؛ وقد 
يكون هذا التوهم منهم �سببا لدخولهم يف احلرام، واإن كان مما ُكتب لهم 
اأي�سا. كل هذا، دليل على �سعف االإميان، وعلى اجلهل مبا هو عليه االأمر.
فاإن �س��األ �س��ائل عن كون فان من النا�س فق��ريا يف العلم االإلهي، 
بعك���س فان اآخر؛ وهل يكون ه��ذا من العدل؟ فاإننا نق��ول: اإن النا�س 
يخلطون بني العدل ال�رضعي التكليفي، والعدل االإلهي اجلزائي، والعدل 
االإلهي املطلق. وهم جلهلهم، كاأنهم ُيحاكمون الله!.. تعاىل الله!.. وكاأنهم 
اأعل��م منه �س��بحانه بتدبري العامل!.. {قُ�لْ أَُتَنبِّئُوَن اللََّه ِبَم�ا َل َيْعَلُم ِفي 
ا ُيْشرِكُوَن} ]يون�س:  َماَواِت وََل ِفي اْلَرِْض ُس�ْبَحاَنهُ وََتَعاَلى َعمَّ السَّ
18[. وال باأ���س م��ن تبيني الفرق بني هذه ال�س��نوف م��ن العدل، من دون 
اإطال��ة؛ حتى ال نخرج عن املراد. فاأما الع��دل ال�رضعي، فهو املطالب به 
العبد يف نف�س��ه، ومع اأمثاله؛ ومنوذجه اجللي، عدل القا�سي بني اخل�سوم. 
واأما العدل االإلهي اجلزائي، فهو االإح�سان للمح�سن، والعقوبة للم�سيء؛ 
يف الدني��ا جزئي��ا، ويف االآخرة على التم��ام. وهذا هو ق�س��اء الله، بني 
النا���س، يوم القيامة. واأم��ا العدل االإلهي املطلق، وال��ذي ُينظر فيه اإىل 
كل �س��وؤون اخللق، فاإن الله يفعل فيه ما ي�س��اء، ويخلق خلقه �س��بحانه 
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كما ي�س��اء؛ وامل�س��يئة ال علة لها، كما هو معلوم الأهله. والنا�س يغلطون 
عندما يريدون مقارنة العدل االإلهي هنا، اإىل العدل ال�رضعي؛ وين�س��ون 
ف��ا بال�رضيعة، واإمنا ه��و مكلِّف؛ يفعل ما ي�س��اء، وال  اأن الل��ه لي���س مكلَّ
ا َيْفَعلُ وَُهْم  ُي�س��األ �س��بحانه عما يفعل. يقول الله تعاىل: {َل ُيْسأَلُ َعمَّ
ُيْس�أَلُوَن} ]االأنبياء: 23[. هذا، الأنه الله!.. فهل يريد النا�س الت�س��وية بني 

الرب والعبد؟!.. هذا ق�سور ال اأبلغ منه!..
يغلب الوهم على النا�س، عندما يظنون اأن م�س��توى امل�سيئة، فيه فرق 
بني ال�س��عادة وال�س��قاء )بني اجلنة والنار(. وهذا الأنهم يقي�س��ون اأمرهما 
اإىل ماءمة اأغرا�س��هم، قيا�سا على ما يعلمونه من دنياهم. واحلقيقة هي 
اأن امل�س��األة هنا، ال دخل لها بذلك، لكونها �س��اأنا ذاتيا حم�سا. ولقد نبه 
لرَقرَ اهلل  النبي �س��لى الله عليه واآله و�س��لم، اإىل هذا االأ�س��ل بقوله: »خرَ
؛  ُرّ اأرَنرَُّهُم الُدّ ، كرَ ��اءرَ ًة برَْي�سرَ يَّ جرَ ُذرِّ اأرَْخررَ ُه اْلُيْمنرَى، فرَ ِتفرَ برَ كرَ رَ ُه، فرَ�رضرَ قرَ لرَ مرَ ِحنيرَ خرَ اآدرَ
ِذي  الرَ ِللَّ قرَ ُم؛ فرَ مرَ ُهُم احْلُ اأرَنَّ ، كرَ اءرَ ��ْودرَ ًة �سرَ يَّ جرَ ُذرِّ اأرَْخررَ ى، فرَ ُه اْلُي�رْضرَ ِتفرَ برَ كرَ رَ ���رضرَ ورَ
اِر  ى: اإِىلرَ النَّ ِه اْلُي���رْضرَ فِّ الرَ ِللَِّذي يِف كرَ قرَ الرَ اأُبرَ��ايِل؛ ورَ ��ِة ورَ نَّ ِيِن��ِه: اإِىلرَ اجْلرَ يِف ميرَ
الرَ اأُبرَايِل«47. فعبارة "ال اأبايل"، تدل على الت�س��وية يف احلكم، من جهة  ورَ
امل�سيئة. واإن عدم اعتبار هذا امل�ستوى من العلم، يف النظر اإىل االأمور، ال 
بد اأن ينتج عنه نق�س يف اإدراكها. ولو كان االإ�س��اميون -مثا- عاملني 
مبا ذكرنا، لغرّيوا من معاماتهم، التي �س��ارت ال تكاد متتاز عن معامات 

الي�ساريني، كثريا. 
ثم اإن نظرة الكفر التي �س��ار امل�س��لمون يقلدون فيها الكافرين، هي 
تنبني على اجلهل بالله وب�س��فاته واأفعاله. فهم ي��رون اأن العامل منفعل 
لهم، يف انقطاع تام -بح�سب ظنهم- عن ربه )ينظرون اإىل العامل، وكاأن 
الله خلقه، ثم تركه لهم(. وتبعا لهذا، فهم يرون اأنهم معنيون باإيجاد نظام 
للكون )باملعنى اجلزئي(، ي�س��ري عليه، بح�س��ب امل�سلحة التي يتغيَّونها. 

47 اأخرجه اأحمد يف م�ضنده، عن اأبي الدرداء ر�ضي اهلل عنه.
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فلما وجدوا بع�س االأمور خ�سو�س��ا يف النظام ال�سيا�سي واالقت�سادي، 
تنفع��ل لهم؛ ووجدوا بع�س النتائج، توافق اأغرا�س��هم، توهموا اأن ذلك 
منهم. ويف احلقيقة لي�س �س��يء م��ن ذلك منهم؛ واإمنا ه��ي اأقدار رتبتها 
احلكم��ة، على ما يرون، فقط!.. واملوؤمن��ون عندما ينزلون اإىل هذا الدرك 
يف تقليد الكافرين، فاإنهم يكونون اأقرب اإليهم يف الظلمة. ال فرق بينهم 
وبينهم اإال باأ�سل النور الذي تعطيه �سهادة االإ�سام فح�سب. وقد كلمني 
اأح��د الي�س��اريني يوما، عن الفرق يف زعمه، ب��ني النظام املايل الذي يف 
االإ�س��ام، والنظام االقت�س��ادي املعروف اليوم، فوجدته ال ي�س��تطيع اأن 
ُيدرك اأن االأرزاق من الله، واأنه قد ُفرغ منها؛ ال ُيغرّي من ذلك كون املرء 
حتت هذا النظام اأم حتت ذاك!.. ومن هنا، كان ال بد من اأجل اإدراك اأ�رضار 
االأحكام املتعلقة باملعامات املالية يف االإ�س��ام، من اأ�س��ل اإمياين، ُينظر 

اإليها على نوره.
وملا ق��ارب امل�س��لمون الكافري��ن يف االإدراك، �س��اروا يري��دون اأن 
يكونوا على �س��به تام بهم؛ حتى ت�سفو الدنيا لهم قليا، بح�سب ظنهم. 
ون�س��وا اأن الفرق بينهم وبني الكافرين جوهري، ال مُيكن اأن يتوحد معه 
طريقاهما اأبدا. وذل��ك الأن فريقا منهما معد للجنة، والفريق االآخر معد 
للنار، بح�س��ب التغليب. وهذه النتيجة له��ا تبعات واآثار على املقدمات؛ 
بعك���س اال�س��تدالل العقلي، الذي ال يعلم االأث��ر اإال من املقدمات على 
النتائ��ج. وال��كام يطول يف ه��ذا؛ ولكننا نق��ول: اإن مطالبة ال�س��عوب 
للح��كام امل�س��لمني، مب��ا عليه ح��كام الكافرين، هو من املح��االت؛ الأن 
ح��كام الكافري��ن، ترتيب احلكمة لهم، ياأتي يف �س��ياق خمالف لرتتيب 
احلكام امل�سلمني. ومن ذلك، اأن حكام الكافرين يكونون رحمة يف الدنيا 
)على العموم ال دائما( لهم، بينما حكام امل�س��لمني يكونون على �س��ورة 
خمالفاتهم )اأي�س��ا على العموم ال دائما(؛ ب�س��بب التعجيل والتاأخري يف 
العقوب��ة والثواب، الذي يختلف في��ه الكافرون عن املوؤمن��ني. واإن هذه 
االأمور، بالنظر اإىل التفا�س��يل املتعلقة باالأزمنة واالأمكنة واالأ�سخا�س، 



م�ساءالت �سيا�سية للدولة املغربية احلديثة

 236 

على غاية الت�س��ابك والرتاكب. فكيف يزعم ق��وم اإدراكها بالرجوع اإىل 
قواعد عامة، من و�سع عقولهم القا�رضة!..

واأما من جهة ما يتعلق مبعاملة ال�س��عوب للحكام، فاإن ال�س��عب عندما 
يريد اإ�س��عاف احلاكم، فعليه اأن يعلم اأنه بذلك يعمل على اإ�سعاف نف�سه، 
ب�سبب الوحدة العامة، التي عر�سنا �سابقا ل�سورتها، يف جماعة ال�ساة. 
والعك���س بالعك�س. وه��ذا الذي نراه م��ن بع�س التيارات االإ�س��امية 
والي�س��ارية من خمالفة احلاكم اليوم، هو يف غري م�سلحة الباد، لو كان 
اأولئك ي�س��عرون. بل اإن الدي��ن، ال مُيكن اأن يكون معار�س��ا الأحد، وال 
موالي��ا الأحد؛ الأنه مبادئ عام��ة حاكمة على اجلمي��ع. ومن يعمل على 
جعل الدين معار�سا للحكام -مثا- ال مُيكن اأن ي�سمن اأن يكون الدين 
يف �س��فه دائما، هو نف�س��ه!.. وعلى العموم، فاإن حماولة توظيف الدين، 
من ِقبل احلكام، ومن قبل املعار�س��ني، ال تكون اإال عن جهل بالدين من 
ِقبله��م جميعا. وق��د يفهم قوم من كامنا، دع��وة اإىل موافقة احلاكم يف 
كل �س��يء؛ وهو ما ال نقول به... بل نحن ندعو اإىل عدم اإغفال االأحكام 
ال�رضعية، عند معاملة احلاكم؛ لكن مع عدم االنقطاع عن االأ�س��ل االأول 

يف االأحكام، من جهة امل�ستوى الوجودي الذي لها.
اإن اإدراك االأم��ور على اأ�س��لها حقيقة و�رضيع��ة، ال يكون يف مقدور 
كل اأحد. من هنا كان النا�س ال ي�س��تغنون عن اال�سرت�ساد بفهم من اآتاه 
الله علمها يف خمتلف م�س��توياتها. واإن اقت�س��ار النا�س يف النظر، على 
ظاهر االأحكام ال�رضعية وحدها، الذي يتعجل الفقهاء ومن يقتدي بهم، 
رف�س ما يخرج عنه، ال ُي�س��عف النا���س يف اإدراك واقعهم، عندما تاأتي 
النتائج خمالفة ملا كانوا يتوقعون. بل اإن االأمر، قد ي�س��ل بالتابعني، اإىل 
ال�س��ك يف متبوعيهم، عند ذلك. وقد يبلغ ال�سك يف املتبوعني اأن ي�سري 
�س��كا يف حقّية الدين. وهنا ي�س��ري ما كان ُيظن اأنه التزام بالدين، وباال 

على املتدينني قبل غريهم...
اإن معاملة ال�سعب للحاكم، ال بد اأن تكون على ب�سرية، واأن ُينظر فيها 
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اإىل كل اأط��راف املعادل��ة. واأول ما ينبغي التنبه له، ه��و توظيف االأعداء 
احلقيقي��ني، لكل معار�س��ة. ونحن اليوم ال ن�س��ك، اأن حزب الدجاليني، 
ال��ذي ي��روم الهيمنة على اأوطانن��ا من جميع الوج��وه، لي�س ببعيد عن 
��ن ال يعلمون من االأم��ور اإال ظاهرها،  كث��ري مما ُيق��ال وُيفعل من ِقبل مرَ
من االإ�ساميني على اخل�سو�س. اإن العمل على التخل�س من اال�ستبداد 
املحلي، للوقوع يف اال�س��تعباد الدجايل، ال مُيك��ن اأن يزعم اأحد اأنه يف 

م�سلحة ال�سعب، بحال من االأحوال!..
لهذا كله، وجب على النا�س اإعادة النظر يف معاملتهم حلكامهم؛ وقبل 
ذلك، اإعادة ترتيب اأمورهم، على �س��وء ما يقوله اأهل الذكر منهم؛ يقول 
ْكرِ ِإْن كُْنُت�ْم َل َتْعَلُموَن} ]النحل:  الله تعاىل: {َفاْس�أَلُوا أَْهلَ الذِّ
43[. واأهل الذكر، لي�س��وا كل فقيه، وال كل متخ�س���س يف جماله، كما 
يزع��م ذلك من ال علم له��م؛ واإمنا هم من حتقق لهم الذكر يف اأنف�س��هم 

)التحقق(. وهذه املرتبة جمهولة يف االأمة، ال يكاد يعلم بها اأحد.
نح��ن ندعو ال�س��عب املغربي، اإىل اخل��روج عن االأ�س��كال التقليدية، 
يف معار�س��ة امللك، واإحال اأمن��اط جديدة من التوا�س��ل حملها. نقول 
التوا�سل، ال املعار�س��ة؛ الأننا نرى اأن التعاون، والتكامل، هما ما ينبغي 
اأن تكون عليه ال�س��لة بني امللك وال�سعب. ولكن هذا، ي�ستدعي قيادات 
�سيا�سية من �سنف جديد؛ نرجو اأن يهيئ الله وجودها بيننا، لتكون اأمينة 
على العاقة بني طريف االأمر. وما هذا باالأمر الهنّي، يف هذه املرحلة؛ وال 
هو بالب�س��يط. اإن على ال�سعب، اأن يتحمل ق�سطه من امل�سوؤولية، رغم اأن 
“املخزن” لن يقبل بذلك، ويريد اأن يبقى جاثما على �سدره، يتاجر يف 
م�س��تقبله واآمال��ه، كما يحلو له، مع كل املتاجرين، الذين على راأ�س��هم 

الدجاليون.
اإن املرحل��ة التي نعي�س، مل تعد ت�س��مح باأن يبقى ال�س��عب متفرجا!.. 
اإن اخلط��ر اأكر من اأن ُينظر اإليه بالطريقة التي كانت معتمدة يف �س��ابق 
العهد. نحن ال نريد، اأن ي�س��تفيق ال�س��عب يوما، على ما مل يكن يخطر 
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له على بال!..
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احلكمة الغائبة

اإن كثريا من الناظرين اإىل اجلانب ال�سيا�س��ي يف احل�سارة االإ�سامية، 
تو�س��لوا اإىل نتائج تنا�سب منط التفكري ال�س��ائد يف العامل. وهذا الفكر 
ال مُيك��ن اأن ُيعّد نتاجا اإ�س��اميا خال�س��ا، ما دام ال ينطل��ق من املعرفة 
الدينية احلق، والتي هي اأو�س��ع من الفكر الب�رضي با �س��ك. ويكفي اأن 
ننظر اإىل قول القائلني باأن النظام ال�سيا�س��ي االإ�س��امي قد انحرف، بعد 
اخلافة الرا�س��دة، لنتبنّي اال�سطراب الذي ي�س��م خمتلف املقوالت عند 
اخلو�س يف اأ�س��باب ذلك االنحراف؛ اإىل احلد الذي جعل بع�سهم يقول 
بعدم وجود ت�رضيع �سيا�سي خا�س باالإ�سام من االأ�سل. ونحن واإن كنا 
نوافقهم على االنحراف الذي اأ�ساب احلكم، اإال اأننا ال نكتفي بالنظر اإىل 
اجلانب الظاهر )اجلزئي( منه؛ واإمنا نتعداه اإىل ال�س��ورة العامة، التي ال بد 

فيها من اإدراك اأ�سول غائبة عن اأذهان املفكرين نف�سها. 
وما ينبغي اأن نبداأ به، هو االإقرار باأن كل اأولئك املنتقدين، قد انطلقوا 
من ت�س��ورات )فرو�س( خاطئة. �سنعمل على اإبراز بع�سها هنا، اإن �ساء 

الله:
1. اإنهم يت�سورون اأن الله يريد اأن تكون الدولة �سامنة لتحقق العدل، 
بح�س��ب ما يعلمون هم، ال بح�س��ب معلوم الله. واحلقيقة اأن الله قد اأمر 
ب�س��ورة للع��دل يف ال�رضيعة، ومل ُيردها دائما. وهن��ا يجب التفريق بني 
االأم��ر واالإرادة االإلهيني، حتى ميكن اإدراك م��ا نقول. واأما العدل االإلهي 
فمتحقق دائما، باملعنى الوجودي، الذي ال يعلمه اإال خوا�س العباد. وال 
بد هنا اأي�س��ا، من التفريق بني العدل ال�رضعي، والعدل االإلهي. و�سنورد 
�سورتني ب�س��يطتني، ندلل بهما على ما نقول )عنا�رض ال�سورتني: قا�س، 

ول�س، و�ساحب مال(.
ا. ال�س��ورة االأوىل: يحكم فيها القا�س��ي بالع��دل، فياأمر برد املال اإىل 
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�ساحبه، وبقطع يد ال�سارق. والقا�سي هنا ماأجور، وال�سارق ذنبه مكفور، 
و�س��احب املال ينقلب اإىل اأهله وهو م�رضور. وهذه ال�س��ورة هي متعّلق 
ال�رضيعة يف البداية؛ نقول يف البداية، الأن االأوامر ال�رضعية، ت�ستجد مع 
كل حدث، واإن كان خمالفا حلكمها. هذا، واإال �سينقطع العمل بال�رضيعة، 
عند اأول خمالفة ممن تنبغي معاملته من النا�س، اأو من الو�سعيات املركبة.
ب. ال�س��ورة الثانية: القا�س��ي فيه��ا جائر، وال�س��ارق يذهب باملال. 
فيكون �ساحب املال ماأجورا يف م�سيبته، والقا�سي وال�سارق موزورْين، 
م�ستحقنْي للعقاب. والعقوبة يف ال�سورة االأوىل، قد حلقت باملذنب الذي 
هو الل�س؛ ويف ال�سورة الثانية، �ستلحق بالقا�سي من كونه �سار مذنبا، 
وبالل�س الذي هو املذنب االأ�س��لي؛ لكنها )العقوبة( �س��تكون يف �سورة 
غري االأوىل، غيبية من الله، يف الدنيا اأو يف االآخرة. ونعني بالغيبية هنا، 
اأنها تكون باأ�سباب غري معتادة )كاأن ي�سيب القا�سي والل�س مر�س، ال 
يربطانه بالذنب البت��ة؛ اأو كاأن يفقدا عزيزا، وهكذا...(؛ واأما يف االآخرة، 

في�سري االأمر �سهادة، بعد انقاب النا�س اإليها.
واإن عدنا اإىل معنى العدل، فاإننا �س��نجده متحققا يف ال�س��ورتني معا، 
لك��ن بطريقتني خمتلفتني. وهذا يجعل الب�س��طاء ُيدركونه يف ال�س��ورة 
االأوىل، وُيحجب��ون عنه يف ال�س��ورة الثانية، مع وج��وده، وال بد. وعلى 
ه��ذا، فينبغي للموؤمن، اأن ال يكتفي مب��ا ُيدركه الكافر من االأمور؛ وعليه 
اأن يعل��م اأن ع��دل الله متحقق دائما. هذا، اإن مل يكن ُيف�س��ل �س��ورة 
للعدل على �سورة اأخرى؛ فعندها نطالبه، بالدقة يف الكام عن مثل هذه 

االأمور، وباعتبار القدر الذي ال يجري بهوى اأحد من النا�س.
2. اإن االإ�س��ام مل يق�س��د اإىل اإقام��ة دولة من �س��نف خم�س��و�س، 
نا اأمام  ت�سري االأمور بح�س��بها رتيبة كما قد يتوهم البع�س منا؛ واإمنا تركرَ
احتم��االت كثرية، بالنظر اإىل ال�س��ور )الو�س��عيات( املتعاقبة؛ يف عامل 
متغري، جتري به االأقدار كما هي يف نف�س��ها. واملفلح منا عندئذ، هو من 
يكون موافقا لاأح��كام ال�رضعية بالنظر اإىل تلك االأق��دار، بتوفيق الله 
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وهدايته �سبحانه. وهذا يعني، اأن املتغريات يف هذا النمط من املعامات 
كث��رية، وال مُيكن ح�رضها يف منوذج واحد؛ بل هي �س��املة لكل �س��ور 
احلكم الت��ي تعرفها الب�رضية؛ وهي من ال�س��عة، بحيث ال ُيحيط بها اإال 
الله وح��ده. وهذا الذي نقوله، ال يعني اأنه ال نظام حكم لدينا؛ بل لدينا 
نظام حكم، اأ�سوله اأو�سع من اأن يحيط بها الظاهر وحده، واأعمق من اأن 
ُترى بالعني املجردة دائما. هذا هو ال�س��واب!.. وهنا يظهر الق�س��ور من 
الفقهاء، ومن املفكرين ال�سيا�سيني جميعا، عند عدم اإدراكهم، ملا ُيجاوز 
الظاه��ر. فاإن قيل: فِلم كان احلكم لدينا، على �س��ورة ن�س��فها خفي؟.. 
قلن��ا: ذلك الأن الوجود كله على ه��ذه احلقيقة. واحلكم الذي هو اخلافة 
يف االأ�سل، لي�س اإال �س��ورة للوجود، علوا و�سفا. فاإن قيل: فلمرَ احلكم 
عند غري امل�سلمني اأ�سوله كلها ظاهرة؟!.. قلنا: اإنها ظاهرة لُتنا�سب اإدراك 
اأولئ��ك القوم، ومن دون جماوزة له؛ لكنها لن تكون حميطة مبا هي عليه 
�س��وؤونهم كافة، ب�س��بب كون ال�س��وؤون -حتى عند غري امل�سلمني- منها 
الظاه��ر، ومنها الباطن. وهنا �رض اآخر، ال داع��ي لذكره. وعلى هذا، فاإن 
م��ا ُيظن حكم��ا كاما، اأو قريبا من الكمال، عند غري امل�س��لمني، اإمنا هو 
�س��طر م��ن احلكم )مما مُيك��ن اأن يدخل حتته(، يق�رض ع��ن جانب جليل، 
م��ن �س��وؤون النا�س وال ب��د. واالأمر هنا، ُي�س��به من ُي��درك معنى العدل 
يف ال�س��ورة الب�س��يطة االأوىل الت��ي ذكرناها اآنفا، ويعج��ز عن اإدراكه 
يف ال�س��ورة الثانية. فاإن قيل: اإن هذا، �س��يجعل احلكم العادل، ي�ساوي 
احلكم الظامل؟.. وهكذا، �س��تنهّد ال�رضيعة، والقوانني الو�س��عية جميعا!.. 
وكاأنها دعوة اإىل االأناركية، اأو اإىل الفو�س��ى والعبثية!.. فنقول: لن تنهد 
ال�رضيعة، الأن كا من القا�س��ي )انطاقا من امل�رَثرَلني ال�سابقني(، والل�س، 
و�س��احب املال، مطالبون بتدبري اأمورهم مبا ُينجيهم من العقوبة الدنيوية 
واالأخروية. فال�رضيعة اإن غابت جزئيا يف ال�سورة العامة، فاإنها ال تغيب 
يف جزئياته��ا. وهذا ال يكون اإال بالتزام ال�رضيعة يف االأنف�س، عند اأهل 
ال�رضيع��ة. ولك اأن تقول مثل هذا، عن اأهل القوانني، ممن ال �رضيعة لهم، 
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اأو هم على �رضائع من�س��وخة. وال�رضيعة يف احلقيقة، لي�س��ت خطا ل�سري 
االأقدار، كم��ا يتوهم اجلاهلون؛ واإمنا هي خط اعتب��اري، لوزن االأعمال، 
بالنظ��ر اإىل االأقدار. بهذا امليزان، ُتعرف احل�س��نات من ال�س��يئات؛ ومُتّيز 
احل�س��نات الكرى من ال�سغرى، والكبائر من ال�س��غائر يف ال�سيئات. 

هذا، فقط!.. 
3. اإن اخللفاء على مدى عمر االأمة كله، من زمن اأبي بكر ر�س��ي الله 
عن��ه، اإىل زمن املهدي، ال يتجاوزون االثني ع�رض رجا. وهذا يعني، اأن 
الل��ه مل يرد للنظام االإ�س��امي )اخلافة(، اأن يعم حكم��ه الزمان؛ بل اإن 
االأمر من جه��ة املقارنة العددية، مييل اإىل جانب خمالفة هذا النظام، با 
ريب. وهذا يعني، مرة اأخرى، اأن االأمر االإلهي مل يوافق االإرادة اإال قليا. 
ولو �ساء الله اأن تعم اخلافة كل االأزمنة جلعلها كذلك �سبحانه؛ ولكنه مل 
ي�س��اأ. واحلكمة من هذا، هو اأن الدنيا لي�ست دار قرار، حتى ُي�سبط فيها 
االأمر عل��ى نظام ثابت. والقرار اإمنا هو يف االآخرة؛ لذلك �س��يكون نظام 
االآخرة، ثابتا ثبوتا يفوق ت�س��ور النا�س للثبات نف�س��ه. ولي�س انف�سال 
ال�سعداء عن االأ�سقياء يف داري االآخرة، اإال وجها من وجوه هذا الثبات 
التام. وهكذا، �س��تكون اخلافة، من كونه��ا النظام ال�رضعي، ميزانا، اإليه 
ُتقا�س كل اأنظمة احلكم. ومن هنا يكون اخللفاء اأي�سا، حجة على جميع 

احلكام يف االآخرة.
��م النا�س اأن الله يريد �س��ورة واح��دة للحكم، ينبني على  4. اإّن توهُّ
ر االأمر ال�رضعي اإرادًة. وهذا خمال��ف للحق من جهة؛ وموؤدٍّ  غلِط ت�س��وُّ
اإىل توه��م وجود اإرادة ملخالفي االأمر االإله��ي، تعاك�س االإرادة االإلهية، 
م��ن جهة اأخرى. وهذا �رضك، ال خاف عليه!.. من هنا يظهر اأن م�س��األة 
احلكم يف االإ�س��ام، ال ينبغ��ي اأن يتكلم فيها اأ�س��حاب التوحيد العام؛ 
الأنه��ا تتطلب العلم بالتوحيد اخلا�س، وباأ���رضار الت�رضيع. وهذا اخللط، 
هو من اأ�س��باب احلرية التي يعي�سها امل�سلمون يف زماننا. فهم ال يفتاأون 
ي�س��األون: اإن كان ديننا هو احلق، فلم نحن اأ�سواأ حاال من الكافرين، يف 
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دنيانا؟.. و�س��طر من جواب هذا ال�س��وؤال، قد مر، يف االأ�س��طر ال�سابقة؛ 
ويبقى ال�سطر االآخر غيبا من الغيوب.

اإن الفكر الب�رضي، ميزان عقلي اأي�س��ا، به ُتقا�س االأمور بع�س��ها اإىل 
�س��ب بينها. واإن الناظرين يف م�س��األة احلكم، عندما  بع�س؛ وبه ُتعرف النِّ
يتعرفون هذه الن�سب )العدل واجلور مثا(، تن�ساأ يف اأذهانهم �سور للحكم 
افرتا�س��ية، بح�س��ب ما ُيدركون من تفا�س��يلها. وهم بهذا يف احلقيقة، 
يتو�س��لون اإىل �سور تعك�س مقدرة عقولهم و�سعتها، وال تعك�س حقيقة 
ما ينظرون فيه. وعند خلطهم بني االأمرين، ين�ساأ التنظري، الذي يريد منه 
اأ�سحابه، اأن يكون ُمنطلرَقا، عليه ينبغي اأن ُيبنى نظام احلكم. وهذا جهل 
حم���س، من وجهني: االأول، الأنهم ال ي�س��منون اأنه��م على متام االإدراك 
للم�س��األة، بحيث ال ي�س��ذ عن علمهم فيها �س��يء. وهذا اأي�س��ا، يوؤكده 
تفاوت املنظرين يف التنظري، ويف ال�س��ور الذهنية املختلفة التي للحكم 
لديهم. والثاين، الأنهم ين�س��ون اأن للعامل رّبا يدبر �س��وؤونه كلها. وهم ال 
يعلمون م��دى مطابقة ما ُينّظرون له، للتدبري االإلهي، الذي ال معّقب له. 
وهنا مرة اأخرى، ينبغي التمييز بني ميزان ال�رضيعة، واملقدورات، التي ال 

يعلمها النا�س اإال بعد اأن ت�سري واقعا حم�سو�سا.
ثم اإن الواقع املح�سو�س، ال تنفع معه املعار�سة والرف�س، املبنيان على 
الت�سورات الذهنية امل�سبقة؛ الأنها ال تغرّي منه �سيئا، من وجه �سموله، ال 
من وجه بع�س جزئياته. وال يكفي اأن نذم نظام حكم ما، حتى نكون قد 
�رضعن��ا يف تغيريه. والقا�رضون، ال ي��كادون يفرتون عن انتقاد االأقدار، 
وين�س��ون اأنهم بذلك، ال ي�س��عون اإال يف االإعان ع��ن مرتبتهم العقلية 
فح�س��ب. واأما العق��اء، فاإنهم مع االأق��دار ي�س��عون اإىل فهم ما جرى؛ 
ويحاولون ترتيب االأ�سباب مرة ثانية )االأوىل كانت نظريا قبل الظهور، 
وهذه بعده(، لريبطوها بالنتائج التي �سارت حتما مق�سيا. وبهذه العملية 
يت�سع اإدراكهم لهذه امل�ساألة على اخل�سو�س، ويت�سع معه جمال تنظريهم، 
اإن هم اأرادوا اأن ُينّظروا ملا �سياأتي م�ستقبا. و�سيكونون وقتها اأقرب اإىل 
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احلق، من غريهم، ب�س��بب ات�ساع عقولهم. وهذا ال�سنف من النا�س، هم 
من كان احلكام يتخذونهم م�ست�سارين، يف جميع االأزمنة، وي�سرت�سدون 

باآرائهم عند النوازل.
اإن ما ن�سمعه من حتليات، من املتخ�س�سني الذين ال ُيجاوز اإدراكهم، 
نط��اق فكرهم القا�رض؛ ويجعلون في��ه التِبعة على احلكام، من كل وجه؛ 
ال مُيك��ن اأن يرق��ى اإىل اأن يكون علما معترا. ولناأخذ �س��ورة �س��ارخة 
من تاريخنا، جنعلها تطبيقا لكل ما ذكرناه، مبا ي�س��مح به الوقت. ول�س��نا 
نعني اإال ا�ست�س��هاد احل�سني عليه ال�سام، زمن يزيد بن معاوية. فاخلافة 
الباطنة كانت للح�س��ني عليه ال�س��ام، ومل يكن احل�سني عند الله خليفة 
جامع��ا، كما كان اأخوه واأبوهما من قبله، على اجلميع ال�س��ام. وكل من 
يق��ول االآن، باأن يزيد كان ينبغي عليه اأن يتنازل للح�س��ني، فهو جاهل 
)ولو كان كامنا ليزيد وقتذاك، الأمرناه مبعرفة قدر احل�سني عليه ال�سام، 
مع التنازل اأو بدونه(؛ الأن مراد الله، عرفناه من الواقع، الذي �سار معلوما 
للعموم، بعد ذلك. هذه �سورة الق�ساء؛ واأما احلكم ال�رضعي على الرجلني، 
فه��و ينتهي اإىل اعتبار يزيد جائرا، خمالف��ا الأمر الله، وقاتا )واإن كان 
املنفذ غريه(؛ واإىل اعتبار احل�س��ني عليه ال�س��ام، جماهدا ق�سى �سهيدا، 
يف �س��بيل اإحياء �س��نة جده عليه واآله ال�ساة وال�س��ام. وبني الرجلني 
يف املكانة ما بني االأر�س وال�س��ماء. واأما يف االآخرة، فاإن احل�س��ني عليه 
ْي �سباب اجلنة، كما اأخر  ال�س��ام مع اأخيه عليه ال�سام، �سيكونان �سيدرَ
ْهِل  برَاِب اأرَ ا �سرَ درَ يِّ ، �سرَ نْيُ �سرَ احْلُ ��ُن ورَ �سرَ النبي �س��لى الله عليه واآله و�سلم: »احْلرَ
��ِة«48؛ وه��ذه املكانة، ال ُيعتر معها ما القاه احل�س��ني من قومه، على  نَّ اجْلرَ
ِعظم��ه؛ الأنه كمقارن��ة العدد املح�س��ور، اإىل الامتناهي. ويزيد، حكمه 
منوط -بدايًة- بثبوت موته على االإ�س��ام؛ لكون اأغلب من يعادي كبار 
االأولياء، ُيحرم ال�س��هادة عند احت�س��اره. وقد ذكر الل��ه عن قاتل ناقة 

48 اأخرجه الرتمذي، عن اأبي �ضعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه.
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َبْت َثُموُد ِبَطْغَواَها  �س��الح، اأنه اأ�سقى ثمود، فقال �س��بحانه: {َكذَّ
)11( ِإِذ اْنَبَع�َث أَْشَقاَها}]ال�س��م�س: 11، 12[؛ وال يكون �س��قيا، اإال من 
ا�س��توجب دخول النار. اأفيكون هذا حكم الله يف قاتل ناقة، وال يكون 
يف قاتل احل�س��ني؟!.. ومع ذلك، فاإنن��ا ال نتاأىل على الله وجنزم مبوته على 
الكفر. فاإْن اأماته الله على االإ�س��ام، فاإّن اأم��ره يف االآخرة، اإىل الله؛ اإن 
�ساء عذبه، على ما اقرتفه؛ واإن �ساء غفر له. وال ي�ستغربن اأحد ما نقول، 

واجلرمية كبرية وب�سعة؛ الأن الله يفعل ما ي�ساء. وهو القائل �سبحانه:
َبُه�ْم َفِإنَُّهْم  {َلْي�َس َلَك ِم�َن اْلَْمرِ َش�ْيءٌ أَوْ َيُتوَب َعَلْيِه�ْم أَوْ ُيَعذِّ
�َماَواِت وََما ِفي اْلَرِْض َيْغِفرُ ِلَمْن َيَشاءُ  َظاِلُموَن )128( َوِللَِّه َما ِفي السَّ
ُب َمْن َيَش�اءُ َواللَّهُ َغفُ�ورٌ رَِحيٌم} ]اآل عم��ران: 128، 129[. كل ما  وَُيَع�ذِّ
ذكرن��اه، هو بخاف ما تعطي العق��ول؛ الأن العقول عندما متّيز الظامل من 
املظل��وم، فاإنها حتكم بعقوب��ة الظامل على قدر علمه��ا )وغالبا ما تكون 
العقوبة يف اأق�س��ى �سورها ب�سبب �سيقها(، وعلى املظلوم، باالقت�سا�س 
له من ظامله )بح�س��ب مبلغ اإدراكها اأي�س��ا(؛ ولكنها تن�سى اأن احلكم لله 
يف النهاي��ة، ال له��ا. واإن نحن جارينا الكافري��ن، يف ظاهر االأمر، ويف 
الدنيا؛ حتى ال ننف�سل عنهم من كل وجه؛ فاإننا مع هذا، ال نر�سى )وال 
ينبغي(، اأن يكون اإدراك املوؤمن م�ساويا الإدراك الكافر، بحيث ال يختلف 

عنه!..
واإن كل ما نراه من تاأّثر املفكرين امل�س��لمني اليوم، مبختلف التنظريات 
ال�سيا�سية التي للكافرين، ومنها التنظري الدميقراطي، فاإمنا يدل على �سعف 
اإميان مفكرينا فح�سب؛ اإىل احلد الذي، �ساروا معه ي�ستهدون بالعمي من 
النا���س، وقد كانوا يف غنى عن ذلك، لو كانوا يعقلون. يقول الله تعاىل: 
اِلَحاِت وََل  {وََما َيْس�َتِوي اْلَْعَمى َواْلَبِصيرُ َوالَِّذيَن آَمُن�وا وََعِملُوا الصَّ
اْلُمِس�يءُ َقِليًل َم�ا َتَتَذكَّرُوَن} ]غافر: 58[. وعندما ن�س��وي نحن بني 
من ال ي�س��توون عند الله، فاإن ذلك يدل عل��ى انعكا�س اأمرنا، وانقاب 
معايرين��ا. واملطلوب عندئذ، لي�س الرغبة يف اأخذ االأمة اإىل حيث نتوهم 
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ال�س��واب، كما يتوهم الظماآن وجود امل��اء عند ال�رضاب؛ واإمنا هو العودة 
اإىل الله، بالطريقة ال�س��ليمة، التي جتعلنا ُن�سحح مدركاتنا، التي ينبغي 
اأن تكون موافقة للقراآن وال�س��نة، على ن��ور وبّينة؛ اإن كنا نريد اخلا�س 

الأنف�سنا، والأمتنا.
اإن م��ا ن�س��معه من مفكرين��ا، اإ�س��اميني وغريهم، ال يبل��غ اأن يكون 
حماوالت �س��بيانية، يف عملية ا�ستجاء احلق، من واقعنا، ومن تاريخنا. 
وال ميكن اأن ترهن االأمة م�سارها وم�سريها، بفئة ال تبلغ اأن تكون لديها 
م��ن اأهل الراأي؛ اأو هكذا ينبغي اأن يكون االأمر. اإن املرحلة التي نعي�س، 

مل يعد فيها مت�سع لتجريب اآراء القا�رضين!.. 
اإن ما نراه ون�س��معه يف مغربنا، من اإ�س��اميينا ومن علمانيينا، ال مُيكن 
اأن ُيعتر اأر�سية �ساحلة للخو�س يف م�ساألة احلكم؛ الأن الق�سور يكتنف 
اجلانبني معا. واإن ال�س��ري خلف الفريقني، عند خمالفتهما الأ�سول احلكم 
القائم، بح�سب ما يرون، لهو مغامرة بال�سعب املغربي كله، ميكن اأن يندم 

عليها اجلميع، اإن نحن جتاوزنا خط الارجعة، يف الكام ويف العمل.
ونح��ن ندعو العقاء، يف املغرب، ويف غريه من بلدان امل�س��لمني، اإىل 
االجتم��اع على مباحثة هذه االأمور، م��ن الوجهني: ال�رضعي، والقدري؛ 
بحكمة وروية؛ لعلنا ن�س��ل بتوفيق من الله، اإىل �سيغة، جتعلنا نعُر اإىل 
مرحلة اخلافة اخلامتة، باأقل االأ�رضار. واإن الله بف�سل عنايته بهذه االأمة، 

جدير �سبحانه، باأن يحقق منه الرجاء.
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اإعداد القوة

لقد �س��بق لنا اأن ذكرنا، اأن ال�رضاع بني حزب الله وحزب ال�س��يطان، 
م�س��تمر اإىل اأن ي��رث الل��ه االأر�س وم��ن عليها. واإن مي��دان ال�رضاع 
يكون العامل باأ�رضه عند النظر اإىل ال�س��ورة العامة؛ وقد يكون العاقات 
الثنائية بني الدول، على مدى متو�سط، اإىل اأن ي�سل نزوال، اإىل االأفراد، 
جمموعات وفرادى. واأخ�س ما يكون لاإن�سان من حظ يف هذا ال�رضاع، 
ما القلب ميدانه، يف املواجهة الدائمة، بني اإلقاء امللرَك واإلقاء ال�س��يطان. 
وعلى هذا، فاإن كل اإن�س��ان معني بهذه املواجهة؛ وال ي�س��تطيع اأحد اأن 
يزعم اأنه يعي�س ال�س��ام التام هنا، يف الدنيا؛ اأو اأنه �سيعي�س��ه يوما. وقد 
ذكرنا �س��ابقا اأي�سا، اأن الدعوة اإىل ال�س��ام يف العامل، ال تكون حقيقية 
من اأ�س��حابها؛ واإمنا هم يريدون بها اإنامة غريهم، حتى ينق�س��وا عليهم 
-اإذا �ساءوا- وهم يف حال غفلتهم. وهذا يجعلنا م�سطرين لاإ�سارة اإىل 
خطورة االإعام يف زماننا، عندما نتعرف فيه اخلطاب الت�س��ليلي، الذي 

يلب�س على النا�س احلق بالباطل فيما يعي�سون.
واإذا كان��ت املواجهة حتمية، فاإن االإعداد لها �رضورة. واالإعداد ال بد 
اأن يكون منا�سبا لكل م�ستوى من م�ستويات ال�رضاع. يقول الله تعاىل: 
ٍة وَِمْن رَِب�اِط اْلَخْيِل ُترِْهُبوَن ِبِه  وا َلُهْم َما اْس�َتَطْعُتْم ِمْن قُوَّ {َوأَِع�دُّ
َعُدوَّ اللَِّه وََعُدوَّكُْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوِنِهْم َل َتْعَلُموَنُهُم اللَّهُ َيْعَلُمُهْم} 
]االأنف��ال: 60[. ه��ذا االإع��داد للقوة، يك��ون على م�س��توى االأمة، وعلى 
م�س��توى الدولة بو�س��فها جزءا من االأمة؛ وعلى م�ستوى الفرد. والقوة 
هنا مادية، ت�سمل اأعداد اجلنود، واأنواع االأ�سلحة، واالأجهزة احلربية، كما 
هو معلوم لدى العموم؛ لكن هذا ال�س��نف م��ن القوة، لي�س هو الوحيد.. 
فقبل��ه، وعلى ال�س��عيد الف��ردي، ال بد من اأن يكون االأم��ر متعلقا بقوة 
الباطن؛ وهذا متعلق باحلاكم وباملحكومني جميعا. ول�س��نا نعني هنا بقوة 
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الباط��ن، قوة القلب كما تفهمها العامة؛ ولكن نعني ا�س��تمداد القوة من 
الل��ه، الغال��ب ال��ذي ال ُيغلب. واإن كث��ريا ممن غلب عليه��م احل�س من 
امل�س��لمني، ي�س��تهينون بقوة الباطن، ويظنونها غري ذات بال، اإىل جانب 
القوة املادية؛ ب�س��بب �سعف االإميان العام. واحلقيقة هي اأنها اأهم واأ�سبق، 
من القوة املادية املعروفة؛ غري اأن التوجيه االإعامي، يريد التعمية عليها، 

لغر�س ال يخفى.
اإن عموم امل�سلمني، عندما يت�س��اءلون عن اأ�سباب الهوان الذي تعرفه 
االأمة، على ما لديها من اأ�س��باب الق��وة املادية واملعنوية، ال يذهبون يف 
ت�ساوؤالتهم اإىل الغاية. فهم -مثا- يعلمون اأن االإميان قوة، كانت حا�سمة 
لل�رضاع يف اأزمنة م�س��ت؛ ولكنهم ال يعلمون مل تغريت احلال، مع كون 
النا���س على بع�س اإميان يف زماننا!.. وهم ال يفهمون، مل ال تكون لدولنا 
مواقف قوية يف جمال ال�سيا�سة العاملية، مع اأن بع�سها ميكنه اأن يوؤثر يف 
الع��امل تاأثريا كبريا، بقرار واحد؛ كما فعل امللك في�س��ل رحمه الله عام 

1973. ونحن �سنتو�سع قليا يف االإجابة عن ال�سوؤالني كما يلي:
1. اإن االإميان الذي يعلم امل�سلمون اأثره يف حياتهم، انطاقا من عقائدهم 
وتن�س��ئتهم، ال يعلمون حقيقته، وال طرق تنميته وتقويته. واإن غالبيتهم، 
ال يج��اوزون ربطه مب��دى املواظبة على اأداء ال�س��عائر، ومبدى االإكثار اأو 
االإقال منها. وهذا ت�س��ور اختزايل، ال يفي بالغر�س. وال�سبب يف هذا 
الق�س��ور املعريف، باأهم �س��اح لدينا، هو التوجيه اخلاطئ الذي يعتمده 

الفقهاء الغافلون.
2. اإن االإمي��ان الذي عليه العامة، ال ُيجاوز االإميان املجمل، الذي يكون 
عليه اأ�سحاب مرتبة االإ�س��ام وحدها. وتقوية االإميان، ت�سرتط االرتقاء 
اإىل مرتبتي االإميان واالإح�س��ان. وهاتان املرتبتان، ال خرة للفقهاء بهما؛ 
بل اإن ما يظنه الفقهاء من موافقة ا�س��تغالهم باأركان االإميان نظريا )علم 
العقائد(، للتحق��ق مبرتبة االإميان، هو غلط فادح. ذلك الأنه يخالف ما هو 
االأمر عليه يف اأ�س��ل الدين من جهة؛ ويعمل يف االآن نف�سه، على زيادة 
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ال�س��عف الذي يكون عليه النا�س يف مرتبة االإ�سام، عند اإ�سغالهم مبا ال 
ينبغي، من جهة ثانية.

3. اإن م�ساألة الرتقي يف مراتب الدين، وتقوية االإميان، لها اأهلها، الذين 
هم �س��يوخ التزكية. ومبا اأن الفقهاء يف جمملهم، ينكرون التزكية عمليا 
-واإن كان��وا ال يتمكنون من اإنكارها بالل�س��ان، خوفا من الكفر- فاإنهم 

�ساروا مانعني لاأمة من حتقيق قوتها.
4. اإن �سعف االإميان، الذي �سار �سمة عامة للحاكم واملحكوم، ال ميكن 
اأ. واإن  اأن ينت��ج عن��ه اإال ما نرى، من تبعية لاأعداء، ومن خنوع م�س��تمررَ
دولن��ا، ال ميكن اأن تكون قوي��ة، باملعنى املادي وحده، كما يظن كثريون؛ 
فقد راأينا كيف انهار العراق يف اأيام، وكاأنه مل يكن له جي�س، ُيح�س��ب 
له ح�س��ابه، يف يوم من االأيام. من املوؤكد، اأن قوة االإميان )باملعنى العام(، 

هي التي غابت يف العراق، ال قوة ال�ساح!..
لعل القارئ �سيت�س��اءل عن كيفية حتقيق قوة االإميان، ونحن مل نبا�رض 
الداللة على اأ�س��بابها، بال�س��ورة التي ترفع اللب���س الذي يحوطها منذ 
ق��رون. وال باأ�س من حتديد بع�س االأمور امل�س��اعدة على اإدراك ما نرمي 

اإليه، بح�سب ما ي�سمح الوقت:
1. اإن االأعمال امل�رضوعة )ال�سعائر(، تاأتي بواردات نورية، تكون �سببا 
يف تقوية االإميان، اإن اأتى بها العبد على وجهها، ظاهرا، وباطنا. ونحن قد 
قلنا �سابقا، اإن الفقهاء، ال قدم لهم يف علم الباطن، الذي يجعل االأعمال 
جالب��ة للن��ور. ويف هذه احلال، اإما اأن يكون ن��ور االأعمال قليا، واإما اأن 
تغلب الظلمة على العمل، في�سبح �ساحبه م�ستحقا للعقوبة، ال للمثوبة. 
وهذا اأمر يغيب عن النا�س، مع اأن احلال �س��اهد به. فلو كان -مثا- عدد 
امل�س��لني، ي�ساوي عدد املتنورين، لكنا على حال، خري من هذه با �سك. 
فاخللل ثابت، عند النظر اإىل االأ�سباب الظاهرة، واإىل نتائجها، با ريب!..
2. لك��ي تعود االأعم��ال بالنور، على اأ�س��حابها، ينبغي عليهم العمل 
على ت�سفية باطنهم. وهذه الت�سفية، لها علمها اخلا�س، وعلماوؤها، كما 
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ذكرن��ا. ومن مل يجرب ما نق��ول، فاإنه لن يتمكن م��ن معرفة الفرق بني 
احلالني.

3. اإن م��ن االأن��وار م��ا يك��ون م��ددا ياأخ��ذه النا�س من اأ�س��خا�س 
خم�سو�س��ني، يكونون خلفاء عن النبي �س��لى الله عليه واآله و�سلم، يف 
هذا االأمر. وهوؤالء العباد، ال يخلو منهم زمن؛ ولكن ال ي�س��ل اإليهم اإال 
من كان له حظ لديهم. وقد يح�س��ل املدد للمرء، مبجرد جمال�ستهم، اإن 
مل يكن لديه مانع باطني مينعه. ول�سنا نعني باملانع هنا، اإال �سوء الظن، اأو 
الرف�س. وقد ي�س��ع هوؤالء العباد مددهم يف اأذكار خم�سو�سة، ياأخذها 
عنه��م من حالفه التوفيق. والغالب يف ه��ذه احلال، اختاف االإمدادات، 
م��ع وح��دة االأذكار. وهذا ما ال يتمكن العوام من معرفة �س��ببه، لطغيان 

املنطق العقلي عليهم.
4. تتن��وع االإمدادات بتن��وع احلاجات. فقد يكون امل��دد علميا، وقد 
يكون �س��فائيا، وقد يكون حت�س��ينا من االآفات، وغري ذلك... وقد يكون 
املدد تعديا لا�ستعداد، وتكميا له. فمن التعديل، ما يعود بالبخيل اإىل 
الكرم؛ وما يعود باجلبان اإىل ال�سجاعة، وهكذا... ومن التكميل، ما يجعل 
العبد يقف على الو�س��ط يف االأمور العلمي��ة والعملية كلها. وهذا هو ما 
ي�سمى احلكمة يف ال�رضع. ومن مل ير اأثر املدد من نف�سه، فاإنه ال يتمكن 
من ت�س��وره، واإن �سمع ما �سمع؛ بل اإن بع�س االأ�سخا�س، قد يرون ذلك 
من غريهم وا�س��حا جليا، ومع ذلك ال يتمكنون من االإقرار به، الأ�سباب 

ال �رضورة لتتبعها كلها االآن.
اإن ال���رضاع يف هذه املرحلة م��ن الزمان، والذي �س��يكون يف اأجلى 
�س��وره، مع خافة املهدي عليه ال�س��ام، لن يكون اإال من هذا ال�سنف 
ال��ذي ذكرن��ا. والدليل عليه، ه��و اأن وزراء املهدي، ل��ن يكونوا اإال من 
االأولياء، اأ�س��حاب املدد الذين دللنا عليهم. فمن اأراد اأن يكون يف �سف 
املهدي، فليبداأ من االآن، باال�س��طفاف اإىل جان��ب اأهل الله، الذين، هم 
الق��ادة حلزب الله، يف جمي��ع االأزمنة. وعليه اأن يخرج عن هيمنة حزب 
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ال�سيطان، الذي �س��جن النا�س داخل املنطق العقلي )بح�سب اإدراكهم(، 
وكاأن العقل رب؛ فُحجبوا عن اال�ستمداد من الرب احلق، الذي ال يكون 
الن�رض اإال منه �س��بحانه. يقول الله تعاىل: {وََما النَّْصرُ ِإلَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه 

اْلَعزِيزِ اْلَحِكيِم} ]اآل عمران: 126[.
ذكرنا هذه االأمور، لندل �س��عوبنا، على ما ينق�س��ها، حتى تكون على 
قدم االأولني، الذين غريوا العامل، رغم اأنهم كانوا قلة يف العدد. ورغم اأن 
ما نذكره، نعلم اأن عقوال ُربيت على منطق كفري لن تعقله، فاإننا جنزم به 
ونوؤكد عليه، وندعو من اأراد جتربة االأمر بنف�سه، اإىل االإقدام عليه، اليوم 

قبل الغد.
عندما نتكلم عن هذه االأمور، فاإننا نعلم ما نخو�س فيه، ونعلم �رضوطه 
ونتائجه. ول�سنا كالواعظني، نزّين ما مل نر، ونح�سن ما مل نذق. اإن اأمتنا، 
ال يف�س��لها عن عزتها، اإال اأن ُتقبل على املدد الرباين النبوي، عند من 
اختاره��م الله لهذه املهمة فيها. فمن قِبل عط��اء ربه، فقد اهتدى؛ ومن 
اأبى، فا يلومن اإال نف�س��ه. {َذِلَك َفْضلُ اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَش�اءُ َواللَّهُ ُذو 

اْلَفْضِل اْلَعِظيِم} ]اجلمعة: 4[.
اإن اأمتنا، برجوعها اإىل اال�س��تمداد من ربها، فاإنها تكون على قوة، ال 
مقابل لها عند عدوها؛ واإن كان العدو على قوة مادية اأ�س��د ما تكون. اإن 
فع��ل املدد، يف املادة، ال يعلمه اأ�س��حاب العل��وم املادية؛ وال يجدون له 
تف�س��ريا، اإن هم �سادفوه يوما. وهو يف احلقيقة، اأقوى من كل قوة �سواه. 
ولوال اأن نخرج عن طابع الكتاب، لذكرنا، ما يجاوز اخليال منه، ويجعل 
املوؤم��ن يطمع يف نيل ق�س��طه منه. وكيف ال تنفعل امل��ادة والروح الأمر 

ربها، وهو �سبحانه موجدها واملت�رضف فيها وحده، ال �رضيك له!..
اإن م��ا ندعو اإليه هنا، ه��و عندنا اأهم من اإع��داد اجليو�س، ومن �رضاء 
االأ�س��لحة املتطورة؛ مع �س��هولة اإدراك��ه وقرب مناله!.. في��ا ليت قومي 

يعلمون!... 
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خامتة

�س��ة للدولة املغربية، لي�س اأمرا ميكن اأن يختزله  اإّن تناول املبادئ املوؤ�سِّ
كت��اب؛ واإن كن��ا نرى اأننا قد �س��اءلنا اأهمها )املب��ادئ(، واأرجعناها اإىل 
اأ�س��ولها، التي قد تغيب عن كثريين، ب�س��بب �س��يوع الدوغمائية التي 
تطبع املرحلة الزمنية التي نعي�س. ولقد حر�س��نا يف م�ساءالتنا، على اأن 
نك��ون على احلياد التام، بني خمتلف اأطراف املعادلة ال�سيا�س��ية املغربية، 

حتى ن�سمن موافقة احلق، على قدر ما ن�ستطيع.
نح��ن نعل��م اأن االأفرقاء ال�سيا�س��يني، �س��ينظرون اإىل كامنا انطاقا 
مم��ا هم عليه؛ وه��ذا ال ميّكنهم دائما من تبنّي مرادن��ا على وجهه. ونحن 
نعلم اأي�س��ا، اأن التخلف الذي نعاين من��ه، ال مُيّكن من النظر اإىل االأمور 
مبو�س��وعية، ت�س��اعد على ا�س��تخا�س العر، بطريقة علمية بعيدة عن 
خمتلف الع�سبيات. ولكن مع هذا وذاك، فاإننا نراهن على اإدراك ال�سعب، 
ملا تناولناه، على �س��وء امل�س��تجدات العاملية واالإقليمي��ة، اإدراكا يكون 

اأر�سية لانطاق نحو التغيري املن�سود، ولو بعد حني. 
اإن الدول��ة املغربي��ة، ال ميكن اأن ت�س��تمر يف انته��اج طريق االرجتال، 
والعمل باعتماد الوالءات امل�سبوهة، داخليا وخارجيا؛ الأن ذلك يجعلها 
�س��عيفة يف نف�س��ها، وغري قادرة بالتبع على امل�س��اركة الفاعلة �س��من 
املجتم��ع ال��دويل، الذي ال يرحم ال�س��عفاء. ورغم اأن اأ�س��حاب القرار 
لدينا، مل يعتادوا ا�س��تباق االأزمات بتغيري ال�سيا�سات؛ اإال اأننا جندهم يف 
هذه املرحلة م�س��طرين -ال خمتارين- اإىل النظر �سوب ما نحن مقبلون 

عليه بجدية حقيقية.
اإن املغرب اأمام فر�س��ة اأخرية، الإ�س��اح ما ميكن اإ�س��احه، من اأجل 
ا�س��تئناف م�س��رية التنمية؛ واإال فاإن االنهيار �س��يكون مدويا هذه املرة؛ 
و�س��يكون نهائيا، وغري قابل للمراجعة. واإن مل يكن �سيا�س��يونا قادرين 
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عل��ى التعامل مع االأو�س��اع املختلة، التي �س��ارت قاع��دة يف تاريخنا 
احلديث، فاإن على ال�سعب اأن ياأخذ املبادرة، لي�سحح امل�سار مبا ي�ستطيع؛ 

لكونه املعني االأول مبا �ستوؤول اإليه االأمور.
ولقد حر�س��نا نحن عن��د تناولنا ملختلف اجلوانب ال�سيا�س��ية للدولة 
املغربي��ة، على اأن نقدم بع�س احللول العملية، والبدائل املمكنة؛ حتى ال 
يك��ون تناولنا تنظريا بعيدا عن الواقعي��ة. ومع ذلك، فاإننا مل جنعل االأمر 
جام��دا، بحي��ث ال يقبل التعديل؛ اأو �س��يقا، بحيث ال يقبل التو�س��يع؛ 
الإميانن��ا باأن ال�س��عب هو م��ن عليه اختي��ار طرائقه، وترتي��ب اأولوياته. 
ولي�س��ت مقرتحاتنا يف هذا امل�سمار، اإال ُمنطلقا افرتا�سيا، ميكن اأن تبداأ 

منه احلوارات واملناق�سات.
نحن نعلم اأن �سعبنا مل يعتد العمل املنظم، وال العمل "امل�سوؤول"؛ ونعلم 
اأنه ق��د األف حمل "املفعول به" يف اجلملة ال�سيا�س��ية؛ حتى �س��ار يرى 
انقابه اإىل "فاعل" �رضبا من املحال؛ ومع هذا، فاإننا وباإزاء و�س��عية غري 
م�س��بوقة املثيل، نراهن على ا�ستام ال�س��باب الواعي، ملقود الت�سحيح؛ 

قبل اأن حتل الكارثة.
ال �سك اأن للهيئات ال�سيا�سية املوجودة االآن، وظيفة غري منكرة، �سمن 
م��ا ندعو اإليه؛ لكن ال بد لها قبل ذلك، من مراجعات حقيقية لاأ�س���س 
الت��ي تبني عليها طروحاتها؛ واإال فاإننا �س��نكون اأمام م�س��هد عبثي، ال 
نر�س��اه ل�س��عبنا. واإن العودة اإىل احلق دائما، هي اأف�سل من التمادي يف 
الباط��ل، واإن كان ماألوفا. واعتبار امل�س��لحة العامة، ال بد اأن يعود لدينا 

معيارا �سابقا على كل اأنانية فردية اأو �سبه فردية. 
ومبا اأننا -نحن- ل�سنا �سيا�سيني، وال ميكن اأن ننخرط يف العمل ال�سيا�سي 
املبا�رض، فاإننا جنعل اأنف�س��نا عونا للعاملني من كل امل�سارب والتوجهات، 
خدمة ل�سعبنا وبادنا. نعني بالراأي وباملوقف، ون�سدد بح�سب ما ن�ستطيع. 
ونحن نرى اأنه قد اآن االأوان للدخول يف عمل �سيا�س��ي �س��عبي جديد، 
يفوق يف ال�سعة ما عرفناه من اأحزاب �سابقا؛ يكون تيارا عاما، ي�ستوعب 
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كل من اأراد االنخراط يف الت�س��دي للف�س��اد، بجميع اأنواعه. وال بد من 
اأجل هذا، اأن نتعلم الرتفع عن املاآرب ال�سخ�سية العاجلة؛ لكونها مانعة 

عن حتقيق هذه الغاية، من غري �سك.
لن ندخل يف الكام عن تفا�س��يل ما يتعلق بهذا املطمح من �رضوط، 
ونرتكه )الكام( ملن ينُذر نف�سه لتحقيق ما ذكرنا؛ الأننا ال نريد اأن يكون 

التنظري غالبا على اجلانب العملي، كما كان يحدث �سابقا.  
ومب��ا اأن جماوزة االعتبارات ال�سخ�س��ية يف العمل العام، لي�س��ت يف 
مقدور كل اأحد؛ واإمنا هي خم�سو�س��ة مبن تزكى، وذكر ا�سم ربه ف�سلى؛ 
فنحن يف هذا املجال، �س��نعني كل من اأراد تخلي�س نف�س��ه من �سوئها، 
عل��ى مبتغاه، بتي�س��ري ال�س��بيل اإىل ذلك، ب��اإذن الله. وهكذا، �س��يكون 
للعاملني على االإ�س��اح، مرجع يعودون اإلي��ه للتزود مبا هو مطلوب من 

نور، ال ُي�ستغنى عنه يف مثل هذه االأمور البتة. 
اإننا اأمام حتديات كرى، مل تعرف لها االأمة يف �سابق عهدها مثيا. واإن 
مواجهتها باملعتاد م��ن طرائق املواجهة، لن ُيبني اإال عن جهلنا بحقائق 
ما نتكلم فيه. واإن املناورة وتكرار التجربة، ما عادا ممكنني االآن؛ ب�س��بب 
�سيق املجال عنهما، وب�س��بب �رضعة وترية تاحق االأحداث با�ستمرار. 
وله��ذا، فنحن ندعو اإىل اال�س��تعانة باأهل االإبداع، واأ�س��حاب املبادرة؛ 
ونح��ن على يق��ني من اأن بادنا تزخ��ر بالكثريين منهم. ينق�س��هم، اأن 
مُيّكنوا من العمل يف بيئة �سليمة، خالية من تنغي�س اجلاهلني، واأ�سحاب 

الروؤى القا�رضة.
نح��ن ال ن�س��ك اأن كثريا مما كتبن��اه، معلوم �س��ابقا لكثريين؛ والعرة 
لي�س��ت بالكام يف النهاية، واإمنا مبا مُيكن اأن ُيرتجم منه اإىل اإجناز. فلهذا، 
نحن ننتظر اأن نرى بع�س��ا مما دللنا عليه، يتحول على اأيدي ال�س��احلني 
من اأبنائنا، اإىل واقع؛ لعلنا نراه بعد ذلك يتو�سع يف بلداننا العربية كلها، 

ليكون يوما جديدا من اأيام اأمتنا املجيدة. 
واللهرَ ن�س��األ، اأن يوفق املغرب، ملكا و�سعبا، ملا فيه اخلري والفاح؛ واأن 
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يجنبنا الزلل وال�س��ال، ويقينا �رضور اأنف�سنا و�رضور اخللق من حولنا. 
و�سلى الله على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه. واحلمد لله رب العاملني.   
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