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 نداء إىل كل مريد لإلصالح
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم.
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد خامت النبيني وأشرف املرسلني، وعلى آله وصحبه والتابعني.

 
أن بلدان املغرب، تعبث به أايد ال نعلم  ،)بعد الدين( ، وانطالقا من الشعور ابلواجب حنو الوطنلقد تبني لنا بعد التجربة

، من طريق احلكم هبيمنتها على املناصب اإلدارية ذات األمهيةتتوهم أهنا متلك مفاصل  وإن كانت لقومنا؛ هلا أصال منا،
، مبا ال يدع جماال للشك. مجيعا عملها أصول الدستور وتوجيهات امللك. ولقد ملسنا أن هذه اجلهات ختالف يف خفي
فاحتا الباب أمام كل التشوهات النفسية  يوما عن يوم، ي الفساد اإلداري واملايل، الذي يتنامى يف بالدانش  تف  وما 

وأمام هذا الوضع غري السليم،  .عنين ال ختطئهم مني، الذيعمل أولئك املفسدين املنظ   إال نتيجة املمكنة، واالجتماعية
فإننا ندعو  ضررا بي نا ال شبهة فيه، ،لشعب املقهورتضر أبغلبية ا ومصريية،خطرية والذي له تبعات سياسية واقتصادية 

، بكل ما تسمح به القوانني واألعراف من التصدي هلذا الشر املستشري كل مريد لإلصالح يف بالدان، إىل العمل على
تلف عليهأشكال التصدي. وإننا نريد هلذا العمل أن يكون   :، منهاا وال تختجاوزذا معامل واضحة وعلنية، ال ُيخ

 
فإن كثريا  أن يكون العمل اتبعا لطريقتنا يف الرتبية والسلوك، حىت ال تدخل الظلمة على العامل فتفسد عمله. .1

؛ وألن املريد أول ما ينبغي عليه جماهدته، فساد من األعمال بدأت سليمة، وانتهت إىل عكس ما بدأت منه
أن يكون سببا يف صالح اجملتمع. هذا مع التأكيد على أن الشعب نفسه. وفاقد الصالح من نفسه، ال ُيخكن 

ليس أغناما وال أبقارا، حىت يختكلم دائما عن العلف عند املطالبات. هلذا كانت الرتبية القلبية حمورا أساسا 
 لتحقيق إنسانية اإلنسان لدينا.

 .النشاطو  أاملنش هي عاملية اليت الرتبوية يكون هذا العمل وطنيا، خاصا ابملغرب؛ خبالف الطريقةأن  .2
إن كان يشاركنا ، إن شاء حىت ينضم إليه من ليس منهاال من أصوهلا؛  أن يخعترب هذا العمل مخلحقا ابلطريقة، .3

  . الغاايت املرحلية اإلجرائية على األقل
 اْْلِخر ةخ  الد ارخ  تِْلك  } عمال بقول هللا تعاىل: مأرب دنيوي من منصب أو مال،أن ال يخقصد من وراء هذا العمل  .4

إال ما كان من قبيل  ؛[83: القصص{ ]لِْلمخت ِقني   و اْلع اِقب ةخ  ف س اًدا و ال   اأْل ْرضِ  يِف  عخلخوًّا يخرِيدخون   ال   لِل ِذين   َن ْع لخه ا
وعلى هذا، فإن العاملني ضمن هذا التيار لن يزامحوا  .، وبعد االستشارةالضرورة القصوى، حيث ال مناص

ما دام النظام السياسي على حاله من ، )البلدايت واجلماعات( أو حمليا )احلكومة( مركزاي أحدا على احلكم
بصفة  ، إن شاء املغامرة بنفسه، فليكن ذلكجمال االنتخاابت من أراد أن يدخلو اعتماد اخلبث والتحايل. 

؛ حزاب من األحزاب ابملعىن القانوين املعروف ؛ ألن تيار اإلصالح ليسيتحمل وحده فيها كل التبعاتشخصية، 
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 ،يف املقابليكونون على هذا، فإن املنخرطني يف التيار، سو  .وإمنا هو حركة شعبية مفتوحة، تعمل للصاحل العام
بعملها هذا إىل هللا  تقرب؛ تتساند احملسنني بكل قوة، وتواجه املسيئني؛ غري رمسيةو مستقلة شعبية رقابية  جهة

وال فرق يف التصدي للفساد  .من عنت ما أصاب يف سبيل ذلك، وإن أصاهبا جزاء اْلخرة وترجووحده، 
يتسرت به، ومن هو من خارجه؛ فاحلق مقدم عندان على كل إن كان اإلصالح بني من هو من تيار عندها، 

 اعتبار آخر.
يخعلن عن مساندة أحد، أو عن التصدي له، إال بعد اجتماع ألهل الرأي، تخعرض فيه جوانب األمر من  أن ال .5

مجيع الزوااي، وتكون الكلمة األخرية فيه لشيخ الطريقة. هذا ألننا لسنا دُيقراطيني، وال تنطلي علينا هذه احليل 
 املعتمدة ابسم الدُيقراطية ال عامليا وال حمليا.

بسقف؛ إال ما متليه املصلحة  مقيدا أو يكون، بصفة شخصية لك البالدذا العمل معارضا ملال يكون هأن  .6
من  مدرك ملدى متكن الفسادالبالد ملك امللكية األخرية، قد أابنت أن  طبواخلخ  العامة ضمن احلدود الشرعية.

ي  "ثو ، إن مل حاضرا ومستقبال بسوء مآله وعاقبته ، وعاملم ومن النفوس البالد رة امللك والشعب" جمددا، على حتخ
وحنن نرى أن امللك والشعب متضرران معا من النظام السياسي القائم.  .يف العمل دتوح  صدق يف الدعوى و 

ومستعدون ألن نناقش هذا الرأي مع أي ٍّ كان من ذوي الرأي واألحالم. وحنن مع امللك ما مل يخعلن انضماما 
عصابة املخزن املستولية على األرض وما حوت، والقاهرة للعباد إىل احلد الذي عاد معه إىل  ،اتما ال شبهة فيه

 االنتحار أَنع سبيل لدى الكثريين. 
من يشاء االنضمام إليه، على ما يراه الفرد علين مفتوح، يقبل انضمام كل شعيب أن يكون العمل ضمن تيار  .7

وال . ط الشرعية وحدها، وابعتبار املوافقات التنزيلية، حبسب الضوابيف نفسه من استعداد -ذكرا أو أنثى-
يف مقدمة املدعوين أهل الدين الراغبني وندعو عقدي مذهيب. أو طبقي أو  انتماء وظيفي علةيخقصى منه أحد ل

طيب وتعاليمه، مث كل ذي عقل سليم يروم اخلروج مما حنن فيه من ختلف ال يليق بشعب يف العمل أبحكامه 
جل ومن ينظر إىل مراتبنا اليوم ضمن سائر أمم األرض، فإنه ال شك سيعلم أننا يف آخر الصفوف على  كرمي.

مدى خمالفة السياسات للناظر لقية واجتماعية، فإنه سي بني خخ س لكل رفعة األصعدة. ومبا أن ديننا قد أس
 ال ُيخكن أن نرضى استمرارهحبيث ؛ وهو الشيء الذي نعتربه خيانة ألنفسنا، األصلية املختلفة القائمة ملنطلقاتنا

 .أبدا
 

إنشاء العمل على خصيا، من أجل شالعمرية اخلري، أن يتصل بشيخ الطريقة يف نيل حظ من هذا بعدخ، فعلى كل راغب 
 اإلصالحي العام. قيات، وفتح ابب االخنراط الفردي واجلماعي يف هذا التيارإلقليمية والتنسياللجان ا

أن هذا العمل ليس سياسيا ابملعىن املعتاد، وإمنا هو عمل تعبدي قبل أي معىن آخر. وإن كان ال بد من على وإننا نؤكد 
 .الشرعيني التآمر ابملعروف والتناهي عن املنكرإىل يف املعىن ليكن مما يعود وصفه بنعت من النعوت، ف

 هاوية التسيس احلزيبولعلنا ابلتزامنا ابلشروط السابقة، قد نعمل على تصحيح مسار العمل اإلسالمي الذي سقط يف 
راد به اْلخرة يف واسع؛ وجعاله دنيواي، بعد أن كانت تيف األصل ا الدين ضيقا وهو ن صري  اللذيْ واالعتقال التنظيمي، 

 لطاقات يف املعارك والصراعات الداخلية، بني احلكام واحملكومني.ر لما تبع ذلك من هداملرتبة األوىل؛ زايدة على 
ل قادمة؛ واليت ستجعهو وحده ما ُيكن أن حيول دون الكارثة اليت نراها  -إبذن هللا-لعمل الشعيب الصاحل املصلح إن ا

استباق الكارثة منا، سيكون دليال على وعينا حبركة األقدار، وعلى علمنا إن و . ؛ إن مل نتحركالدولة  تنهار، والشعب حيتار
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، القطعان اليت صارت لعبة أبيدي خمططي السياسات العاملية االستعباديةمن خانة  -مبشيئة هللا-مبآالت األمور؛ لنخرج 
 .يف بلدانناالعمياء الذين ال أيهبون ألحد من الناس، إن داسته ماكيناهتم 

نبنا خزي عل لنا خمارج تخ وهللا قد ج على التمام يف دايران!.. فإىل مىت السكوت،وأجانب  ا أن نصري أغراابلقد أوشكن
  حبمد هللا؟!.. الدنيا وعذاب اْلخرة

 
 وهللا املوفق وحده.                                                                    

 ح يف انتظار كتابة قانونه التنظيمييعترب هذا النداء وثيقة أتسيسية لتيار اإلصال                                    
 2018-5-4، موافق 1439شعبان  18اجلمعة  :يوموحرر يف جرادة                                       

 عبد الغين العمري احلسين شيخ الطريقة العمرية:                                                      
 )املعتصم يف بيته منذ ثالث سنوات ونصف(                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لالتصال:

abdelrhaniomari@gmail.com 
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1 
 مقدمة

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم.       

د املتقني ابجلنة واملزيد، مانع اجملرمني من التسلط على خواص العبيد؛ والصالة والسالم على احلمد هلل املبدئ املعيد، واعِ 
من به وقع االمتياز بني الشقي والسعيد، سيدان حممد قدوة كل خريِ  وأسوة كل مريد؛ وعلى آله من فاح منهم عرب العصور 

على أصحابه من بذلوا يف خدمته النفس والنفيس فكانوا طيبه الفريد، فانتشى هبم املشتاق وازداد علما املستفيد؛ و عبق 
منه مبثابة العقد للجيد، صالة وسالما ال ينقطعان مبرور زمن وال حيوالن ابنقالب الناس من دار الفناء إىل دار األبد 

 األبيد.
 أما بعد؛
قنا الدعوة إليه من قريب، بعد أن فإن اهلمة منا قد تعلقت بكتابة هذه األوراق يف شأن "تيار اإلصالح" الذي أطل       

املقاود قد عجزوا عن إدراك ما حييط هبم، بله أن علمنا يقينا أن شؤون بالدان تسري من سيئ إىل أسوأ، وأن من بيدهم 
 يتصدوا للمخاطر اليت يخفرتض أن يكونوا هلا متصد ين.

لكل التجارب السابقة لدى السياسيني من ولقد زاد من حفزان على ما حنن مقدمون عليه، ما نراه من إخفاق        
تلف التوجهات؛ زايدة على ما هو فيه الشعب من ختلف وجهل، ُينعانه من تبني  طريقه يف خضم املستجدات احمللية  خمخ

 والعاملية املتسارعة واملربكة.
احنرافات شخصية؛ وإمنا هو  إن ما وصلنا إليه اْلن من أزمة يف السياسة جبميع معانيها، ليس صدفة، وال هو وليد       

قضى يف نتيجة خمططات شيطانية داخلية وخارجية، تعمل على بلوغ غاايت ال ختطر على ابل املواطن املسكني، وإن 
 يم.ظإىل عمره، إال أن يشاء هللا العلي الع استجالء ذلك أعمارا

هم فيه، إبدراكهم لبعض السوء الذي  إن ما يزيد من خطورة الوضع، هو توهم أفراد الشعب أهنم مدركون ملا       
وأن ومههم من إيهام من يعملون يف اخلفاء  ؛. واحلقيقة هي أهنم وامهونمما يتعلق بيومياهتم يلحقهم يف أبداهنم ويف قلوهبم

 وقد خلقهم هللا أحرارا. ،يرومون يف النهاية استعبادهم ممن، هلم أو يف العلن
ه ضد نفسه، خلدمة أعدائه، وهو ال يشعر. وكم من واحد من وأما األخطر مما ذخكر، فهو توظيف الشعب نفسِ        

يف شؤونه ملا هو عليه ظامله... ذلك ألن الشعب لو )مشبه( املقهورين، يتكلم بلسان قاهره؛ وكم من مظلوم هو حاكٍّ 
ما ال يريد؛ سواء كان فردا أم مجاعة أم منظمة أم غري ذلك...  كان سليما معاىف، ملا متكن أحد من هزُيته وقهره على

سر من أسرار  ذاوه رمه، لتغري منه حتما احلال.، وهو الذي لو علم ضخامة جِ نقياد الفيل لنملة من النِ مالوهذا يشبه ا
 هللا اليت ال يقع عليها إال احلكماء من العباد.

ذي حنن فيه إىل أصوله، لتستبني األحكام وي بني املتجاوِز من املغبون. كما إننا يف هذه السلسلة، سنرد الوضع ال       
أننا سنبني  إبذن هللا مساوئ التجارب السابقة لألحزاب السياسية وللجماعات اإلسالمية، حىت يكون انتقال القارئ إىل 

 .ها، الذي أودعه هللا فيمنطق األشياءعلى ما ندله عليه، عن اقتناع مبين على العلم و 
وقبل هذا وذاك، فإننا نرجو من هللا التوفيق يف القول والعمل، والسداد يف الرأي والرمي؛ ألننا ال نبغي من وراء هذا املسعى 

زخرفا نبهر به أعني الضعفاء وخنلب ألباهبم؛ وإمنا نريد العودة بشعوبنا املسلمة إىل ما ينفعها يف دنياها  والدنيا عاجلة، 
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 مالكِ من مغفرة ومثوبة، هللا وحده،  ا نتوخاه منمسعة، إال م أوأنخذ على هذا اجلهد أجرا وال رتبة وآخرهتا، من دون أن 
 .سبحانه رقابنا ومدبر كبري شؤوننا وصغريها

إن كالمنا يف هذه السلسلة، وإن كان موجها يف البداية إىل النخبة، نريده أن يصل إىل بسطاء الناس يف القرى        
ية؛ ألننا ال نريد من إصالحنا أن يكون فوقيا، بل نريده منطِلقا من املساكني، الذين ال أيبه هلم إال هللا اهلامشية املنس

إن الطبقة املطحونة  وكما نريده منطِلقا من املساكني، نريده منتهيا إليهم. نانه.، ومن آاته هللا قسطا من رمحته يف ج  ورسوله
ن، لوال أن دخل و مسلم ا أننامن بالدان، هي غاية خطابنا ومنتهى حمط  إصالحنا. وهكذا كان ينبغي أن يكون األمر مب

تنقلب شؤوننا بذلك رأسا على عقب؛ حىت بتنا نطلب اقتباس نور ف، ليحرفوا الدين عن أصله، على األمر فقهاء السوء
 من األمم الكافرة!...االهتداء لدى من ال نور له 

ة بعد األخرى، ر  وإصالحنا، ليس ثورة تريد اقتالع طبقة لتحل حملها، فيتكرر مسلسل االستبداد، وُيسر الشعب الك         
؛ وإمنا هو انقالب يف األوضاع اإلدراكية لدى طبقة احلكام وطبقة احملكومني معا، تلتقيان به طموحاته سرااب عودبعد أن ت

لن نقيم له  ،أن يخعرض عن اخلري ويركب أاننيته. فهذاعلى اْلدمية والرمحة والتآخي؛ إال من أىب وأصر  على مشرتك من
 وزان، ولن نعبأ به إن داسته األقدام!...

ويتأىب أن ينسل إليه من ينوي اإليقاع به  ،إن إصالحنا ال بد أن يكون قواي اثبتا، يتمنع أن يركبه االنتهازيون       
ته. قوتنا، ليست مادية، مبا أننا لسنا جيشا وال ميليشيا؛ وإمنا هي يف وضوح املوقف والثبات عليه. لن هنادن وإيقاف مسري 

؛ من دون أن إال هلل من أحد ؛ ولن نقبل مهانة وال ذلةقومنا الفساد وإن كان يف أماكننا املقدسة، أو حتت ثياب أشراف
 خناف يف ذلك أحدا من الناس قل شأنه أم كرب.

إن طول السكوت على أشباه القردة )الشبه يف فعل التقليد(، قد جعلهم يتومهون أهنم أسود. وإن هلخاث العوام        
هم فرائس للشياطني. وهؤالء وأولئك حمتاجون إىل من يردهم عما هم فيه من جنون ع، قد أوقاحليوانية خلف شهواهتم

. إن ما يعيشه شعبنا، ليس من دأبنا وال من شيمنا. ولو اطلع علينا )املازوشيني( دين امللتذينمن خنوع املستعب   وأعظمة 
بنبينا صلى هللا عليه وآله وسلم منه؟!... لربئوا إىل هللا منا. أعودة إىل الشرك، بعد أن أنقذان هللا  ،أسالفنا من حيث هم

هذا، فهل حيسخن بنا القعود عن طلب النجاة مبا  أم إهنا عالمات الساعة تظهر ابدية علينا ظاهرا وابطنا؟!... وإن كان
  دل عليه الوحي؟!... هذا الوحي الذي جخهل حىت صار يخستدل به على ما حنن فيه من حمال!...

إن املغرب اليوم، إن مل نسارع إىل اسرتداده من أيدي الدجاليني، سيكون عاصمة من عواصم الضالل العاملي،        
، وينقطع دابر املؤمنني. تلك أمانيهم اليت سنقوم هلا بكل عقااب من رب العاملني لدمار تبعا لذلكوسيحل علينا اخلراب وا

  ما آاتان هللا، على شرط أن نكون جمتمعني وللحق طالبني.
؛ وإن األمحق من طلب إن الدنيا فانية؛ وإن األعمار قصرية وإن طالت؛ وإن العاقل من مل تشغله دنياه عن آخرته       

   مور يف غري مظاهنا؛ وعن قريب تخسفر األايم عما يف بطنها؛ فمن حامد لشأنه، ومن متحسر ندمان.األ
نسأل هللا العلي العظيم، جبميع أمسائه وصفاته، أن جيعلنا من عباده الصاحلني املصلحني، وأن يسلك بنا سبيل        

نبنا الزيغ والضالل، إنه بنا رؤوف  رحيم؛ واحلمد هلل على ما من  بفضله علينا يف كل وقت وحني. اهلادين املهتدين، وأن جيخ
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2 
 ملاذا التيار؟

 
الشعب كالبحر، واألحزاب واجلماعات كالعلب والقنينات؛ ومن يريد إدخال البحر يف العلب والقنينات، فإنه        

يكون عابثا يروم احملال. إن األحزاب واجلماعات، ال ُيكن أن ختدم الشعب، وإن حسخنت نيتها يف البداية؛ وستتحول 
هذا، منطقها هكذا!... وسيبقى الشعب دائما آخر ما يخؤبه له!... إىل خدمة نفسها مخرغمة؛ ألن  من إنشائها، بعد حني

 مع بقاء الشعارات املؤسِ سة قائمة، وكأن أصحاهبا يريدون أن يخبقوا أقدامهم على أرض الواقع من خالهلا؛ وهيهات!...
زن اليت ال ختفى إال أما إن كانت بعض األحزاب قد نشأت من بدايتها للقيام مبهمة معلومة، ضمن توازانت املخ       

على أكمه مل ير النور قط، فلك أن تعلم مقدار الفساد الذي سينشأ عنها، والذي سيتنامى مع مرور األايم. وحينما يعم 
وسيعمل املفسدون على عالج داء الفساد مرحليا مبزيد منه، إىل أن حيل  ؛الفساد، كما هي احلال اليوم، فإن الدولة تنشل

األجساد إذا استلمتها ديدان التحلل  الذي ينشأ عنه فساد الفناء الطبيعي، كذاك الذي يكون مصري  و  موت النظام القائم،
 يف األرماس.

عندما خرج املغرب من االستعمار حبزب االستقالل، الذي كان قد أخنشئ الفتكاك االستقالل من فرنسا، استمر        
 حلقيقة(. أما إن قيل إن ذلك كان إبقاء للذاكرة الوطنية صاحيةاحلزب ابالسم نفسه وكأن االستقالل مل يخنل )وهي ا

، فإننا نقول: إن جمرد بناء املواقف على املاضي، يكون خمالفا ملنطق العمل السياسي الذي يختوخى منه معاجلة حاضرة
انشق حزب االحتاد . وهكذا بقي املغرب من غري استقالل وال مزامنة. وبعد "االستقالل" مباشرة دائما الواقع املستجد

النزعة اليسارية فيما بعد. وهكذا دخل العمل السياسي  والوطين للقوات الشعبية، الذي سيولد منه االحتاد االشرتاكي ذ
مرحلة الصراع األيديولوجي، بدل أن ينخرط يف البناء. واحلزابن معا، مل يكوان يف احلقيقة إال صورة عن األحزاب الفرنسية 

. وكما أن فرنسا توزعتها النزعات اليمينية واليسارية ويخستمد منه ل املغريب مرجعا وسندا فكراي يخستند إليهاليت عادت يف العق
)مصطلحا اليمني واليسار نشآ يف فرنسا(، فكذلك صار لنا ُييننا ويساران رغما عنا. هذا يخشبه استبدالنا البدلة اإلفرَنية 

 .سارية املستعِمر الابجللباب املغريب املعروف؛ حبسب قانون غلب
)واملثال على ذلك  مل يكن املغرب يف حاجة إىل أحزاب، لكي يبين خمتلف قطاعاته على أساس من العلم والتقانة       

؛ ومل يخستشر الشعب "العميق" يف هذا األمر، حىت ينظر فيما يصلح حسب(الدول ذات النظام الشمويل من هذا الوجه ف
الذي مل  سبيل ال يعلم هلا مدخال وال خمرجا، لضرورات احلفاظ على التوازانت السياسية للنظامله؛ وإمنا أخخذ أخذا يف 

هو املخدوم ال الشعب!... ومن هنا كانت الطامة اليت صارت يف النهاية . فالنظام يقطع حبله السري عن أمه فرنسا قط
 تتولد عنها املصائب ترتى إىل اليوم...

ها؛ لكوهنا أخنشئت منذ البداية للحد من أتثري احلزبني بة "األحزاب اإلدارية" فهي أسوأ من سابقيْ أما ما يسميه املغار        
ليه مصلحة املخزن "العليا".  السياسيني األولنْي، وفتح الباب أمام أصحاب املال للتأثري يف السياسة الوطنية، حبسب ما متخ

ساد مايل منفلت، ال يتقيد أبخالق وال بقانون!... وصار البلد فصار العمل السياسي الفاسد أيديولوجيا، منضافا إىل ف
 املوت السريري للدولة املغربية. ما يشبهساحة للفوضى جبميع أنواعها؛ وصارت الفوضى تتنامى إىل أن وصلنا إىل 

قبلية، مبعىن  كانت عصبية قبلية أو شبه  -سائدومع اجلهل ال-إن السياسة يف أصلها علم وفكر، لكنها يف املغرب        
مل يتمكنوا حىت من جماراة يف جمال السياسة، ترب سياسة إال جمازا. واملغاربة عأو آبخر. وهذا الصنف من السياسة، ال يخ 
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فرنسا اليت كان هلا مفكروها ومنظروها عرب القرون. السياسة عندان نبتة مقتلعة من جذورها، ومغربة عن تربتها؛ تشبه 
يعلم أصحاب السلطة احمللية أن امللك قادم لزايرة مدينة ما، لئال يكتشف اخلراب  أقاليمنا ليلة   األشجار اليت تخستنبت يف

رجه.   واإلمهال ويرامها عياان؛ وإال فإنه ال شك عامل مبا حيدث ومتغاض عنه ما دام ال حيخ
تعديل املسار السياسي، أما عندما دخلت احلركات اإلسالمية )إن صحت النسبة( واجلماعات، تريد يف زعمها        

صران  وبني وطين و"خائن"، فإهنا مل تزد الوضع إال أتزما. وبدل أن نبقى على انقسام بني فاسد مفسد ومريد لإلصالح،
، بسبب تقليدهم يف العلمانية على انقسام آخر بني إسالمي وعلماين. نعم، للعلمانيني نصيب كبري فيما آلت األمور إليه

أن تكون هلم اخللفية الفكرية التامة لذلك؛ ومن دون وعي منهم خبصوصية الشعب املغريب الذي للفرنسيني، من دون 
إما من داخل مؤسسة الزواج السياسي، وإما  ؛ينتمون إليه. فالعلمانيون مستبدون كاإلسالميني، ألهنم مجيعا أبناء املخزن

 بىنواملشرتك عند العقالء يخ  .د الداينة واملذهبح  الشعب يف أغلبيته على األقل مسلم مو  كل هذا، رغم أن  من خارجها.
وكما أن األحزاب مل ختدم إال نفسها على  ..هذا من أصول السياسة وأجبدايهتا يف األوضاع السليمة. !...عليه وال يخهمل

طول مدة وجودها من وقت االستقالل إىل اْلن، فكذلك اجلماعات )واألحزاب( اإلسالمية، مل ختدم إال نفسها، وإن 
تظاهرت خبدمة الدين وخدمة املسلمني. مل يكن ذلك دائما عن سوء نية أو عن عمد، ولكنه منطق األشياء مرة أخرى، 

 يدخل البحر يف القنينة... الذي ُينع أن
. إن التيار ال يكون إال شعبيا، من كونه ، بدل احلزب أو اجلماعةهلذه األسباب، أردان حنن أن نتكلم عن التيار       

أوسع من كل حزب ومن كل مجاعة. حتما لن يكون هو الشعب بكامله، ولكنه سيكون شطرا كبريا من الشعب، أو رمبا 
قصى ما ُيخكن أن يوصل إليه من حماولة املطابقة بني العمل السياسي )ابملعىن اللغوي( وعموم الشطر األكرب. وهذا أ

بسبب النسبية الدنيوية  ؛الشعب؛ ألن التاريخ مل يعرف قط تطابقا اتما بني احلكم والشعب، ولن يعرف ذلك حتما يوما ما
 اليت تعطي االختالط واالختالف واجلزئية...

 ؛ا هو آتمبزاب واجلماعات، فإننا نريد للتيار اإلصالحي أن يكون عاِلما بصريا مبا هو واقع و وعلى عكس األح       
. ومبا أن األحزاب تولد وفيه وأن يستوعب كل طبقات الشعب وشرائحه، من دون منافسة وال تزاحم، إال على اخلري

، من الشعب ذاته. والسياسة اليت ال الشعب فوقية، فإننا نريد للتيار أن ينبت من حتت. هذا ألنه ال أحد أدرى مبصاحل
، ال ُيكن أن تكون )أهل مكة أدرى بشعاهبا( تنطلق من األحياء السكنية، على اعتبار أن أصحاب احلي أعلم بشؤونه

سياسة انجحة. واحلكومة ابملعىن الذي نعرفه اليوم يف بالدان، ليس هلا من احلكم شيء؛ بل هي غطاء لسياسات املخزن 
ويف الغالب هم ال يعلمون،  .؛ علم أعضاؤها ذلك أم مل يعلموابيننا ، وذراع للسياسات االستعمارية العامليةفينا يةاإلجرام

إن التيار اإلصالحي، سيعيد احلكم  ألهنم مشغولون ابمتيازات املناصب، بسبب عدم جماوزة عقوهلم ملرتبة العقل املعاشي.
فاملدارس تقل، دمات، اليت أضحت تغيب رويدا رويدا عن أنظاران؛ للشعب، على األقل فيما يعود إىل جمال اخل

لى،...  !... لعل التقدم يف وعينا وكأننا نبغي العودة إىل حال ما قبل املدنية، إن مل يكن إىل ما قبل التاريخواملستشفيات ختخ
راطي املعروف والشائع، الذي ولسنا بكالمنا عن حكم الشعب لنفسه، نقصد املبدأ الدُيق هو سري إىل اخللف دائما!...

نعي أن شعبنا شعب مسلم حمب للخري وكاره للشر وانصر حنن ال مرجع له إال هوى ُيدم حيوانية اإلنسان وحدها؛ بل 
تصيب هذا أو  دنيابعض ن الدين خادما للمخزن، سدرة منتهاه وزارة األوقاف، وجنته ال تتجاوز و يك عندما ال ؛للدين

 هبذا لن حيكم إال مبا يخرضي هللا إن شاء هللا. )أي الشعب( فهو .ذاك من "خمازنية" الفقهاء
وإن -إن عجز عن استيعاب الكل. وهذا جيعله  إن تيار اإلصالح ينبغي أن يستوعب أكرب عدد من أفراد الشعب       

ن كان على ملة أخرى، ما دام يلتقي مع غريه على املصاحل يقبل يف صفوفه من ال دين له أو م -كان ذا مرجعية إسالمية
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. علينا يف تيار اإلصالح أن خنرج من وال ترهن البالد للنظام الدجايل العاملي الدنيوية املعتربة، اليت ال هتدم دين األغلبية
إن ذهبت األمة يف علب الفقه الضيقة، اليت مزقت األمة بدل أن توحدها، بزعم الغرية على الدين. وأي دين يبقى 

 الذاهبني؟!...
مث إن تيار اإلصالح ال ينبغي أن يعادي أحدا من أبناء الشعب، وإال كان متناقضا، يسعى إىل فساد جديد        

فحسب. وعليه أن يفتح ذراعيه للتائبني من املفسدين، إن هم رغبوا يف تغيري مسارات حيواهتم وتوجهاهتم. وال فرق يف 
، أبناء الشعب لىم واحملكومني، إن ختلى احلكام عن جهلهم حبقيقة أنفسهم، اليت ال متنحهم حق الرتفع عالتيار بني احلكا

ينتظرهم من حماسبة يف الدنيا، ومن حساب يف اْلخرة  ِلما، يف احلقيقة ؛ بل تعلهم يف وضع أقل منهممعاملتهم ابحتقارو 
اعتبار الشعب يصر على عتبار نفسه خلفا ملستعمر أمس، و ا . أما من يصر على..األماانت اليت أخنيطت أبعناقهم لىع

، فإننا سنعاديه عداوة ال هوادة فيها؛ بل إننا سنرميه ابملنطق االستعماري الذي مل تغب عنا مظاهره إىل اليوم سكاان حمليني
  قائما على العدل.ابخليانة العظمى، اليت تستوجب يف نظران القتل، لو كان احلكم 

ما يعلمون فيه من أهلية الناس، لِ  عينهإن تيار اإلصالح يف القرية النائية ويف الدواوير، يبدأ ابختيار شيخٍّ للقرية ي       
والتخلص من شيخ  ؛للقيام مبهام القيادة، اليت على رأسها محاية أهل القرية من كل ما يضر هبم يف ذواهتم ويف أرزاقهم

من  مما هو من دأب رجال املخزن إال جاسوسا عليهم، وسارقا ألمواهلم، وغري ذلك الذي ال يكون يف الغالب املخزن
دفعة واحدة ويف الفرتة الزمانية ذاهتا، حىت ال يقوى  ىيف القر  دثهذا ينبغي أن حي .نيلمغاربة أمجعل املعلومة املوبقات

خطااب يف مواجهة الشعب غريه؛ كما ال  ال يعلم( عنف)الي ذ، والعلى ما يريد املعهود عنفاملخزن على قهر الناس ابل
يعرف السيد )الكافر( خطااب لعبده )اللفظ حرام إطالقه شرعا( سوى السوط. إن سكوت الشعب على هذا الوضع، 

 !...جيعله غري مستحق للخروج منه، إىل الكرامة اليت دله هللا عليها
ن أن يولد، وال ُيكن أن ينمو بعد والدته، إال ابألخوة على الشعب املغريب أن يعلم أن التيار اإلصالحي، ال ُيك       

الدينية، واألخوة اإلنسانية العامة. وهذا ال يتأتى إال بعد التخلص من التفرقة اليت بثها املخزن بني األفراد واجلماعات؛ 
من ضرابت أعوان  حىت ال يكاد جيد املرء شخصني وال مجاعتني متفقني اتفاقا يدوم يومني، لكثرة ما يتعرض له الناس

يف  ، واملرتبصة بكل من سولت له نفسه أن يطمع يف حتقيق آدميته، اليت يف مقد مها االستقاللية الشخصيةاملخزن املوجعة
لها بك   تها )الدولة(عزل يف مواجهأ. وإن قضاء الدولة شبه التام على القبيلة يف املغرب، وجعل الفرد اخليارات والقرارات
بطش املخزن مىت تجريد الناس مما ُيكن أن حيول بينهم و لبغرض الدخول يف احلداثة كما يزعمون؛ وإمنا وكلكلها، مل يكن 

ونخصرهتم  أراد ذلك. وهذا هو السبب املباشر الذي جعل الناس ينظرون إىل املظلومني يخنك ل هبم، وال يقومون ملساندهتم
وطاملا بقيت هذه الفردانية السياسية االجتماعية لذائب. صران كاألرانب يف مقابل مجاعات ا. كما أمر الشرع احلنيف

، فإنه لن تقوم هلذا الشعب قائمة، ولن يزيد شعور الناس ابهلوان إال استفحاال. والنتائج ال تنتفي إال ابنتفاء طاغيةالعازلة 
 .، كما هو معلومأسباهبا
فهمها وأدرك أبعادها، من غري احتقار جلاهل وال إن مبادئ تيار اإلصالح، ال بد أن يعمل على تعميمها كل من        

أمي. إن كل واحد يرى نفسه أعلم من غريه، وإن شهدت له القرائن بذلك، فليعلم أنه متخلف ومريض القلب، ال حظ 
مع - له من احلضارة وال من الدين. بل هو شخص مقيت، ال خري فيه لنفسه وال لغريه. وما أكثر هذا الصنف فينا

ولعل الكالم يف الفصول القادمة سيكون بفعل الرتبية املخزنية اليت ال يشعر هبا إال من أنقذه هللا من براثنها.  -األسف
وهذا جيعلنا نؤكد على ضرورة إعادة تربية األفراد فكراي أوضح وأجلى عن تقنيات املخزن يف الرتبية مبعناها العام... 

الرتبية إال دينية يف كل مستوايهتا. وهذا العمل الرتبوي، ال بد أن ينخرط فيه  . أما حنن فال نرىدينيا كنوسياسيا، إن مل ي
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اليت تستغفلهم طلبة وأساتذة  ، يشهد هلم احلال ال املؤسسات املخزنيةاملثقفون واملتعلمون، إن كانوا حقيقة مثقفني ومتعلمني
   . ..بعني مهتمنيومتا
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3 
 ما يتعلق ابحلكم

 
مما ال خالف عليه، أن كل الناس هلم تصور عن احلكم وإن مل يكونوا من املهتمني ابلسياسة يف العادة. وهذا نظري        

ما للناس من تصور لأللوهية وتدبري العامل، بغض النظر عن التسميات وعن اإلثبات والنفي. وهذا، ألن احلكم وجه من 
قد أشران سابقا إىل معىن كون السلطان ظال هلل يف األرض يف كتابنا "مساءالت  . وحننمن وراء األسباب هللا للعاملتدبري 

سياسية للدولة املغربية احلديثة" املطبوع، ونبهنا إىل أن املعىن ال ينطبق على حاكم املسلمني وحده، بل ينطبق على مجيع 
؛ ألن هللا هو املتصرف فيهم ودين قومه احلكام يف األرض. وهبذا يكون كل حاكم ظال هلل يف قومه، بغض النظر عن دينه

. وقد ساهم الفهم اخلاطئ ملعىن الظلية، يف التأسيس لكثري من العقائد الفاسدة اليت أخحلقت ابإلسالم إحلاقا. من غري شك
م ومن ذلك تعمد إفهام الناس أن من كان ظال هلل، فال تنبغي خمالفته؛ ألن خمالفته ستكون من معصية هللا. وهبذا ستخهد

ن وراءهم ومن حوهلم من طالب الدنيا. واحلقيقة هي أن الشريعة حاكمة الشريعة هدما، من أجل خدمة أهواء احلكام أو م  
 على احلاكم )السلطان( وإن كان ظال هلل؛ بدليل أن احلاكم الكافر لدى الكافرين، يدخل النار إن مات على كفره.

بني  احلكم الشرعي يف هذه املسألة على اخلصوص؛ حىت ال نقع فيما وقعت والتفريق بني معنيي الظلية والتكليف ضروري لت
باركة من البااب. ولقد أضر مبالنصارى يف أورواب عندما كانوا يعتقدون أن امللك له احلكم املطلق بتفويض من هللا و  هفي

يف الفكر الغريب، وحنن بعيدون  تصوره املتعلمون منا على املناهج الغربية كثريا مبفهوم احلكم، عندما انطلقوا فيه من تطور
، ملخالفتنا هلم يف املنطلقات املعرفية، املؤسسة لدينا على هدي هللا، ال على الفكر. ومن جدا عن أصله لديهم وعن تطوره

بناء على مكانتها لدى الغربيني، حيث كانت املخرج هلم من التخلف  هنا صار يخدعى إىل الدُيقراطية العلمانية فينا،
تعيش تفاعال هي غري معنية به يف األصل؛ وجعل بعضا  -ومنها املغرب-. إن هذا اخللط جعل البلدان املسلمة اخلرافةو 

من أبنائها ينفرون من معىن احلكم يف اإلسالم، قياسا على احلكم يف النصرانية؛ وجعل جل املتعلمني احلداثيني يرنون إىل 
 وجود؛ معرضني بذلك عن الوحي الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.الدُيقراطية، وكأهنا النظام األمثل يف ال

إن مسألة احلكم، وإن كانت من أعم ما يتعلق به إدراك الناس على تفاوت بينهم، هي من أعقد ما ُيكن تناوله        
ن وخفاء؛ والناس ال يخدركون منها أيديولوجيا. وذلك ألن هلا ظاهرا وابطنا، ولظاهرها علصياغته من جهة التأصيل، قبل 

 . يف حقيقتها إال علن ظاهرها. وهبذا يكون تصورهم هلا خمتال، إن مل يكن خمالفا ملا هي عليه
وتصور املغاربة للحكم يف عمومهم، يكاد يكون بدائيا كذاك الذي يكون لألطفال. فهم يعتقدون أن احلكم ابملعىن        

ملونه كل هو يشاء، و للملك. فهو يفعل ما  هو التام على كل شيء قدير. وبذلك ينسبون إليه كل مساوئ احلكم، وحيخ
التفاصيل، كما هو  . وهذا وإن كان سيصدق على بعض، خبيل عليهم مبا ينفعهمللخري وحمب للشر عادٍّ األوزار، وكأنه مخ 

أتكيد. وذلك ألسباب، نذكر شأن كل إنسان ُيلط عمال صاحلا وآخر سيئا، إال أنه تصور مغلوط جمانب للصواب بكل 
 منها:
. أن امللك عبد كسائر العباد، له قدرة حمدودة على الفعل والرتك؛ وال يستطيع أن يغري شيئا من الواقع إال إبذن من هللا 1

 أوال، مث إبعانة من أهل اخلري.
نه يف احلقيقة احلاكم يفهم ذلك اجلاهلون. وذلك ألمن توجيه مسار السياسة العامة، كما  ىعف. أن الشعب ليس مخ 2

التوجه العام  إبقاءوهو يف الغالب جيهل أبسطها، ولكن ابحلرص على  احلاكم على احلاكم؛ ال ألنه خمول بتدبري شؤون
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. والشعب إن رأى من احلاكم زيغا عن احلق والعدل واإلُيان، مع أقل تدبر ونظر يعلمه كل الناس بفطرهتم وهذا صحيحا.
املوقف على العودة إىل اجلادة. ولقد أخغفل هذا األصل لدى املسلمني منذ القرون األوىل، أو عخمل فإن عليه إرغامه بقوة 

 فيه دائما ابملواجهة املسلحة، اليت ال تكون ضرورية إال يف حاالت قخصوى.
اكم حقيقة . أن امللك هو واجهة احلكم وليس احلاكم دائما. وهذا هو الوجه اخلفي الذي تكلمنا عنه يف الظاهر. واحل3

اسب على السياسات  يف املغرب هو املخزن، الذي يتخفى وراء امللك ويقر له ابحلكم يف الظاهر أمام الشعب، لئال حيخ
اسب امللك. والشعب يف غفلته، يزيد من ضعف امللك عندما يقع حتت هذا التلبيس. وكان األجد به أن  رهو، بل حيخ

ن سلطانه. لكن القيام هبذا األمر يتطلب وعيا كبريا من الشعب، هو اْلن يكون عوان للملك حىت يخضعف املخزن وحيد م
 يفتقده بقدر كبري.

" احمللية، مل يعد املخزن التقليدي الذي عرفه املغرب قبل احلماية الفرنسية؛ بل هو ةارشيغاملخزن الذي هو "األولي. أن 4
مغربيا إال يف صورته الظاهرة. وكان األوىل ابلشعب لو كان  العاملية الدجالية. وهو هبذا، مل يعد ةارشيغاْلن ممثل لألولي

إن كان ف. وينحيه عن الفعل فيما يتعلق ابلسياسات العامة على قدر ما يستطيعواعيا مبا يقع، أن يتصدى للمخزن 
من أن يكون مع من له القدرة على الشعب من نفسه، ال ُيلك من الوعي أو من قوة اجلنان ما يواجه به املخزن، فال أقل 

التشكيك الذي ينتهجه املخزن يف . و من غري شك ؛ وإال كان من اخلذالن والغباء مبا جيعله عدوا لنفسهمن أبنائه ذلك
 وجيعله وحيدا )العربة ليست هنا ابلعدد( يف هذه املواجهة الفاصلة. من الصعوابت لديه، يزيد النخبة احلقيقية للشعب،

يف املغرب ال زال اتبعا منذ االستقالل الصوري لفرنسا، فإن فهم ما جيري لديه يخفهم من هناك.  النظام السياسي. مبا أن 5
ومن ينظر إىل فرنسا اْلن، ويتابع ما جيري فيها، فإنه سيجدها حتت هيمنة الدجاليني؛ إىل احلد الذي صار معه الفرنسيون 

نسون وعلى األصالء )ومنهم ساسة كبار ومثقفون( يتداعون  إىل مواجهة هذا االختطاف للبالد من ِقبل أخانس جلهم جمخ
داينة خمالفة )وإن كانت العلمانية الفرنسية يف ظاهرها ال تقر ابلدين رمسيا(. نعين من هذا كله، إن كان هذا حال فرنسا 

الذي يدور يف و لصنف الثانوي ، فما الظن ابملغرب الذي هو من اابملعايري االقتصادية والعسكرية وهي من الدول القوية
 !...فحسب فلكها
إلخواننا اليهود يف الوطن، والذين . يغلط املغاربة كثريا عندما ينسبون التحكم يف املغرب لليهود. وهذا التعميم فيه ظلم 6

ت من أحد ال أييت منهم ضرر أبدا. وأما بعض اليهود من الصهاينة املغاربة، فال شك أهنم من رؤوس املخزن. بل لقد مسع
اليهود املغاربة املعروفني يف فرنسا، أن أحد مشاهري اليهود الظاهرين يف املشهد السياسي املغريب، هو من "السيانيم" الذين 
هم يف حقيقتهم جنود للموساد يف مواقع حساسة، متطوعون خبدمته مىت شاء. فمثل هذا، ينبغي أن يخنحى عن موقعه، 

بغي أن حيدث مع الوزراء الذين يخعرف انتماؤهم حلركة املاسون، الذين يبغون إعداد بضغط من الشعب. والشيء نفسه ين
 البالد لتقبُّل عبادة الشيطان صراحة، ولو بعد حني.

 ولنعد إىل املخزن وخصائصه:       
ت إن رأس املخزن جمموعة من األشخاص الذين ال يظهرون على واجهة املسرح السياسي، على عادة املنظما       

يخفعل يف األمور املصريية واخلطرية؛ وهي اليت تشري على اخلفية. هذه اجملموعة قوية التأثري، هي من ينظر فيما ينبغي أن 
امللك بسلوك سبيل خمصوص يف مثل تلك األحوال. وامللك ال قخدرة له على خمالفتها، بل يبقى له هامش من املناورة ينظر 

، حبسب ضيق اهلامش وسعته يف كل مرة. واملخزن له القدرة على االنقالب فحسب ةفيه مصلحته ومصلحة العائلة احلاكم
 على امللك يف أي وقت، بسبب تغلغله يف املؤسسات كلها، وبسبب جهل الشعب حبقيقة الوضع.
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بة، إن ما يعانيه الشعب املغريب من إذالل، وقهر على اخلنوع واخلضوع، هو من املخزن اجلامث على صدر املغار        
والناهب لثرواهتم. إن املال هو الغاية األوىل لدى املخزن، لكونه السبب املوصل إىل اهليمنة على البالد جبميع قطاعاهتا. 
والعنف الشديد الذي يخعامل به الشعب، يخقصد منه ثنيه عن جمرد التفكري يف اخلالص. وهذا يدل على أن املخزن يف 

وهذا ابلتأكيد لن يتوافر لعموم  ؛أبقل التكاليف، بشرط العلم حبركاته واستباقهاحقيقته ضعيف، يسهل اخلالص من قبضته 
. فلم يبق إال أن جيد الشعب لنفسه قيادة هلا من العلم هبذه األمور، ما ُيكنها من إحباط خمططات اهلدم اليت الشعب

أن يخعاكسه  )الشعب( ، فعليه هوصوىالعناية الق ينتهجها املخزن. وإن كان املخزن يويل مسألة تشكيك الشعب يف خنبته
 يف العمل، إن أراد أن يظفر بشيء؛ وإال فليعترب نفسه مستقيال، ومتنازال عن حقه يف العيش الكرمي.

شطر كبري منه مشارك فيها بتنفيذه لتوجيهات  إن الشعب الذي يظن أنه بريء من املآسي اليت حتدث له، هو يف       
. نعين من هذا أن املخزن ليس متواجدا يف اإلدارات واألجهزة الرمسية وحدها، بل وبغري قصد املخزن، ولو عن غري علم

لقد وصل إىل النفوس )العقول(، إىل احلد الذي صار الناس يفكرون مبنطقه، وهم يظنون أهنم مستقلون. ال يكفي للناس 
تتطلب علما، والعلم يتطلب تربية!... إن املخزن  أن يكرهوا املخزن ليكونوا مستقلني عنه. االستقالل يتطلب قوة، والقوة

والناس ال يرون إال  ؛موجود يف كل مكان يف املغرب، وهو من يعرقل اإلصالح يف املؤسسات واجملتمعات )الكثرة للتنوع(
!... إن للمخزن طرقا يف إكراه ابلقطع فالان من زمالئهم أو من رؤسائهم، ويظنون أن ذلك منهم. األمر ليس كذلك

؛ ة، وال يستطيعيالناس األخيار على ارتكاب أكرب الشرور، عرب شبكة من أعوانه، ال يعلم هبا أحد من الطبقات السفل
. مث إن اجلنب الذي غخرس يف نفوس املغاربة عرب مسرية من الرتويض طويلة، وعرب وسائل ال ختطر إال على ابل الشياطني

، أو ما جيلب عليهم غضب ه، خوفا من اكتشاف ما ال حيتملونالظاهرة ةجيعل الناس يفرون من التنقيب عما وراء الصور 
وأول ما ينبغي على الشعب أفرادا  ، الذي صار إهلا معبودا لدى مشركيهم )الشرك هو طاعة العباد يف معصية هللا(.املخزن

 ، ومن حماصرة ملن يعادونومجاعات، هو االمتناع عن القيام ابملهام القذرة اليت تخفرض عليهم؛ من تسس على إخواهنم
 ومن انتقاد للملك دونه. ،الواعني خببثهمن األفراد  املخزن
، حىت ال يتحد امللك ابلشعب وتتقوى الدولة تهإن املخزن هو العدو األول للملك، وهو يدفع الناس إىل كراهي       

يتظاهر ابلتصدي لذلك بشراسة يف الغالب  )أي املخزن( هبما. ومع ذلك إن قام أحد ينتقد امللك أو يتطاول عليه، فإنه
في عداءه للملك، وأن يخظهر امللك   هي ال يفهم الناس أسباهبا. واحلقيقة للناس وكأنه  أن تلك الشراسة، إمنا يريد هبا أن ُيخ

ن هو أن يقوم بعكس ما يوجهه إليه املخزن، إ -إن وخفق- رئيس املخزن ومدبر جرائمه واملوافق عليها. وعلى الشعب هنا
 أراد أن يخفسد عليه سياساته.

عندما نتكلم عن الشعب، فإننا نعين األفراد. واألفراد عليهم أن يتعلموا اإلعالن عن مواقفهم من دون خوف؛ ألن        
. وعجزه عن املواجهة ، كعادة الشياطنيالعالنية ختيف املخزن وال يتمكن من املواجهة فيها. هو متسلل يعمل يف الظالم

وإن كان األمر هكذا، فما على  .فهو من الناحية القانونية غري موجود ؛من عدم رمسيته وذكره يف الدستور وعلن، هيف ال
الشعب إال أن يخعامله على أنه غري موجود ابلفعل. وهذا يستتبع عدم معاملته، ورفض االنصياع لتعليماته. وأما تفاصيل 

 ال تنفع فيها املبادئ العامة إال قليال.بكل حالة على حدة، و  ةهذه املعاملة فهي متعلق
لعل القارئ يتساءل عن موضع األحزاب السياسية من هذه املواجهة للمخزن، وإن كنا نظن أن كثريا ممن اتبع        

صار يفهم عنا ابإلشارة. ومع هذا نقول: إن األحزاب السياسية هي من أذرع املخزن اليت متكنه من إحكام قد كتاابتنا 
. ومن أراد أن يستدل على ما نقول، فلينظر ؛ وهي ابلنسبة إليه كالثقل املضاد الذي حيفظ عليه توازنهة على البالدالسيطر 

إىل توافقاته مع قيادات كانت معارضة له أشد املعارضة يف مرحلة ما. نعم، إن الصلة بني املخزن واألحزاب ختضع ملنطق 
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لكن األحزاب يف النهاية تظل شريكا معتربا، ال يقبل املخزن ابلتنازل عنه العرض والطلب، والشد واجلذب لنيل األغراض؛ 
وإمنا هو مهما كلف األمر. ومن هنا يظهر أن وجود األحزاب يف املغرب، ليس من أجل حتقيق الدُيقراطية حبسب الزعم، 

إما مباشرة كسائر خدمه  من أجل التعاون على استغفال الشعب وإبقائه حتت الوصاية. فأنت مع املخزن هبذا املنطق،
وعلى هؤالء فقس اجلماعات  معارضا يف الظاهر. حىت ولو كنت ،وأعوانه، وإما بصفة غري مباشرة إن كنت متحزاب

التحقيق(، فإنه سيكون أجنبيا يف بلده، يرضى  ندأولئك )وهو اندر عمن وأما من ليس من هؤالء وال  اإلسالمية وأحزاهبا.
  لقليل من الرزق.ابابلعيش يف اهلامش و 

ومن األسس اليت ال ُيكن للمخزن االستغناء عنها "الدين". وهنا أييت دور الفقهاء الذين يوجهون الناس إىل حيث        
، كما هو شأن يف مقابل مثن يرضون به، يدخل ضمنه إطالق يدهم يف املعامالت اليت تتطلب موافقة إدارية ما هو، يريد

من أجل  كل ما يخدل عليه، هو  . والشعب املسكني يظن أن األمر متعلق ابلدين حقيقة، وأناألعوان والعمالء دائما
يفوق ما يكون من األجهزة  ،اْلخرة. والرتهيب الذي يتعرض له املغاربة من جهة الفقهاء، لكي يبقوا عبيدا للمخزن

قاطعة الفقهاء الرمسيني، واالكتفاء يف . وأول ما على املغاربة فعله هبذا اخلصوص، مبكثري األمنية ومن رجال السلطة
، ومبا تدهلم عليه ِفطرهم، إن مل جيدوا فقهاء خارجني عن هيمنة من أنفسهم وفيما بينهم معامالهتم مبا يعلمونه من الدين

 . وأما التوجه العام يف سائربكل أتكيد املخزن. أما إن وجدوهم، فعليهم الرجوع إليهم فيما ال علم هلم به من أحكام
 .؛ وهؤالء أندر من النادرأهل النور األمور، فال يقدر على الداللة عليه إال الرابنيون

إال على أصوهلا حبسب ما يسمح به  هنا وعلى العموم فإن مواجهة املخزن ليست ابألمر اهلني، وحنن ما دللنا       
بروية وتبصر، حىت ال يقع الناس يف أسوأ مما  الوقت؛ وأما التفاصيل فال يخستغىن فيها عن عمل منظم تختناول فيه األمور

 يريدون الفرار منه. وهللا وحده اهلادي إىل سواء السبيل.
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4 
 التخريب املمنهج للدولة

 
املخزن بطبعه كائن طفيلي، يعيش على دماء الدولة اليت ُيتصها من مجيع شرايينها. ومبا أنه ال بد جلسم الدولة من        

حياة يقال معها إن الدولة قائمة، ومبا أن املخزن حائل دون وجود دورة دموية سليمة يف جسم  ادماء نقية كافية حىت حيي
. وهذه املعادلة الصفرية، رغم وضوحها، مل يتمكن )املخزن( أن تقوم حقيقة بوجوده تبعا هلذا، الدولة، فإن الدولة ال ُيكن

ابلفريوس  ذاهتا، ، وبسبب تلوث العقولعناصرها من جهة التفصيلبسبب اجلهل باملغاربة من احلسم فيها إىل اْلن، 
 .املنتشر املخزين
وضع "الزوميب" الذي هي الدولة فيه، من إن احللول اليت تراها العقول الضعيفة وتدعو إليها، من أجل اخلروج من        

ال بد أن نقلد السيد  وكأنهنية على غرار امللكيات الغربية )مثل استبدال اجلمهورية ابمللكية، أو االنتقال إىل ملكية برملا
الغريب يف كل شيء(، ليست إال حلوال ومهية، يخنيم هبا أصحاهبا أنفسهم، بسبب عجزهم عن مواجهة عيوهبم. إن من 

االشرتاك يف املرتبة ؛ بسبب كثريا يف الذهنية ويف املعامالت إال قليال  النظام يعلن معارضته للنظام يف املغرب، ال ُيتلف عن
  العقلية غالبا، وبسبب فعل الرتبية املشرتكة أيضا )الثقافة العامة(.

الطبقة االجتماعية من الظلم واالستبداد يف  نا؛ ولقد رأينعلم شعبه يف كل طبقاتهو  حنن نعلم املغرب يف عمق أعماقه،       
. ال ؛ بسبب االشرتاك يف األصول الذي نبهنا إليهكربايت النعم، ما جيعل استبداد الدولة املخزنية يبدو نعمة من  السفلى

؛ لكون الفساد ذا حقيقة بد أن نقر مبا هو الشعب عليه من فساد يف نفسه، إن كنا نريد أن نتكلم عن فساد الدولة
ل من فسكوته أفض -مثال- من كان يعارض النظام لكونه يرى نفسه خارج دائرة التنفع املاديف. حيثما كان واحدة
؛ وإمنا إن املتمخزن يف عقله ووجدانه، ال ُيكن أن يواجه املخزن أبدا وسكونه أجدى من حركته لو كان يعلم. ؛كالمه

تكون املواجهة من املخالف يف املنطلقات ويف املعامالت. هلذا السبب، مل يتغري شيء يف البلدان اليت تغري فيها احلكام 
 هدم البناء القائم، وإمنا هو يف إعادة البناء على أفضل مما كان!...وسقطت األنظمة. الشأن دائما ليس يف 

إننا بتتبع ختريب املخزن للدولة، ال نريد أن نعدد مساوئه على عادة العقلية القبلية يف اهلجاء، ولكننا نبغي الوقوف        
 كنا نريد التغيري.إن   )املنطق( على املنطق السائد يف هذه الوضعية املعقدة، والذي ال بد من كسره

كيتها، إمنا كانت تريد أن تخبقي الفارق الزمين بينها وبيننا مقاراب ل  . إن فرنسا عندما تركت لنا دولة على صورهتا إابن م  1
ومن ينظر إىل حال جمتمعنا  ؛ حىت تضمن ختلفنا عنها، الضروري لبقاء التابع اتبعا واملتبوع متبوعا.وأبدا دائما وايل القرننيحل
 حلديثة،ا دخول بعض املظاهر التكنولوجيةيب منذ قرنني؛ ابستثناء و يوم، جيده مشاهبا يف اإلدراك ملا كان عليه اجملتمع األور ال
ال دخل له يف املرتبة العقلية وال يف  -كما ال ُيفى-االحتكاك ابلتكنولوجيا وهم أبننا نعيش عصران حقيقة. وهذا ت يتال

 :ةلفرنسيني إابن امللكيمن شعار ا ذكرانه من نية فرنسا تاهنا،وال أدل على ما مستوى إدراك حقائق األشياء. 

le roi) (Dieu, la patrie, ال يكاد املغاربة يعلمون والذي ، ]هللا، الوطن، امللك[ ململكتنا لنا شعارا أورثتهي ذ، ال
إال أنه إىل  وما جاورها من البلدان، الفرنسية أصله. ورغم أن الشعار له إحالة إىل التثليث النصراين من وجه ما يف البيئة

ولقد تكلمنا إبسهاب أكثر عن هذا  وكأنه من مسلمات القرآن أو السنة. ومل يخراجع؛ اْلن مل يخنظر فيه من ِقبل املغاربة
 األمر يف كتابنا "مساءالت سياسية"، ملن أراد أن يتوسع.
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ال والسلطة. فاملال ألنه ضروري له وألفراده، حىت يعيشوا يف حببوحة . إن أول ما يضع املخزن عليه يده من الدولة: امل2
أصحاب املخزن وحترر ، واملراقبة الغربيني للقانون تتجاوز ما يعرفه أغنياء العامل الغريب يف أحيان كثرية، بسبب خضوع

 ، ليس من مكوانت الدولةالشعب خارج أسوار "دولته" فعليا. ذلك ألن الشعب لدينا ى. وأما السلطة، فحىت يخبقاممنه
بل منها ما ُيدم جهاز املخزن اهلضمي، قيخ  انفلةحقيقة، وإن زخعم غري ذلك يف اخلطاابت الرمسية؛ وإمنا هو  عناصرهاال من و 

متعددة، ال ختفى عن  ويختنكر للباقي ماداي ومعنواي؛ حىت لقد أخصيب جل أفراد الشعب من جراء ذلك أبمراض نفسية
وإن دولة ال تقوم على اعتبار الشعب وعلى محايته أننا شعب شبح ال وجود له يف عني املخزن.  من هذا، نعينبصري. 

 نظن أن هذا مما ال خالف عليه!...وخدمته، ال ُيخكن أن تكون دولة ابملعىن السليم!... 
؛ لذلك هو ويسرةهو، يعيث فسادا ُينة  . إن املخزن حريص على أن يبقى الشعب جاهال، حىت يضمن استمراره3

يعادي كل من توسم فيه نباهة وتفطنا، منذ املستوايت األوىل من التعليم. واملؤسف، هو أن القائمني على شؤون التعليم 
يف بالدان من أطر ومن أساتذة، خمزنيون يف الغالب، يعملون على إرضاء املخزن إبعالن احلرب على العقل السليم، وال 

. كل هذا وهم ؛ فاعجب!..يف منتدايهتم اخلاصة، من الثوريني املتطرفني وقد تدهم .جياللعواقب ذلك على األ يعبأون
. وأىن لنا، وحنن )نعين حقيقة ال يشعرون أهنم مرضى عقليون، حيتاجون تطبيبا، لو كان لدينا طب من هذا الصنف

 ض قراان إىل اليوم. الشعب( ما زلنا مل نظفر ابلعالجات البدنية الضرورية، اليت ال تعرف بوجودها بع
إن "التعليم" لدينا، ليس تعليما ابملعىن املعروف لدى الدول احلقيقية؛ وإمنا هو توريط للمتعلم يف طريق ال خمرج        

ر ج بتعليمنا أنصاف املتعلمني، وحنرص على ذلك حرصا. هذا حىت ال يتسىن للمتعلم الوصول منها . نعين من هذا أننا خنخ
. هلذا السبب، ليس لدينا مفكرون ، وابلتايل أن يستقل عن املنظومةمتكنه من النظر يف أحواله ويف مآالهتا إىل مرتبة عقلية

 !... ، وال علماء متحققونونيحقيق
وهو من املكر الشديد ابلشعب!... إن من أشد ما حيرص عليه املخزن، إقناع أنصاف املتعلمني أبهنم متعلمون.        

ند منح الشواهد اجلامعية، ملن ال ُيشى إضرارهم به، وإن كانوا له يف الظاهر من املعارضني. ويفعل يفعل ذلك ابلتساهل ع
ذلك ابإلشادة ابإلنتاجات الفكرية أو الفنية اليت ال قيمة هلا، حىت ينقمع املفكرون والفنانون احلقيقيون؛ وحىت يخبقي على 

 ذكر.املستوى العام للشعب ضعيفا ال يكاد يخ 
من أثر التعليم املوجه خمزنيا، أن اجلاهل صار يتعامل، ويخبدي رأيه السخيف يف األمور املصريية، من دون أن يشعر        

لدى أغلبية الشعب من أنصاف املتعلمني، يقوم اليوم حائال  ،أبنه فاضح لنفسه أمام الناظرين. انعدام اإلحساس هذا
ما يتكلم فيه، وأنه جاهل مبجال ختصصه نفسه!...  دركأبنه ال ي هادة عليادون اإلصالح املنشود. إذ كيف تخقنع ذا ش

 ..الشعب أعظم مما لدى احلكام يف أحيان كثرية. لدىوأن العيب  ...وكيف تخقنعه أن الدُيقراطية ليست نظاما صاحلا لنا
له، مما حيتاج فيه املغاربة دروسا وكيف تخقنعه أن الشأن ليس يف إسقاط النظام، وإمنا يف بناء نظام سليم!... هذا وأمثا

؛ ولن يفعلوا بسبب اعتيادهم على املسارات املرسومة هلم من ِقبل املخزن، خاصة، خارج املعاهد الرمسية للرتبية والتكوين
 كتلك اليت يهيئها أصحاب احلظائر لبهائمهم، إن أرادوا التحكم فيها لغرض مقصود.

ارهني للمخزن )وهم كثر( يذمونه صباح مساء، وال يتمكنون من اخلروج عن منطقه يعجب املرء كثريا، عندما يرى ك       
يف كل شؤون حياهتم. لقد الحظنا أن املغريب يرجع إىل املنطق املخزين حىت عند حماولة حتدي خصومه أثناء منافسته هلم 

املخزن  إمنا يعود إىل تزكية املخزن له، وكأنيف جمال ما. فهو يف هذا، ال يرجع إىل منطق اجملاالت ذاهتا اليت يخنازل فيها؛ و 
أسرع وأسهل وسيلة لغلبة يعلم أهنا !... يفعل املغريب هذا، ألنه وأعدل العادلني إىل أحكم احلكماء فجأة قد انقلب

 اخلصوم. وال يدري أنه ابتباعه هلواه قد صار خمزنيا، حىت من دون مقابل؛ خبالف احلذاق الذين ال يخعطون املخزن حىت
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تطور حىت عاد نفاقا عاما، ال ُيجل ما يشتهون!... إن هذا الفخصام يف معامالت املغاربة بعضهم لبعض، منه أيخذوا 
منه أحد. إن الشعب عندما يصل إىل هذا احلضيض، ال ُيخكن أن يخقيم دولة ابملعىن احلقيقي؛ بل ال يستحق أن يتكلم 

أن يعيش يف حممية، يخشرف عليها خمزن رقيب من الداخل، ومستعمر  عن أمر كهذا!... كل ما جيوز له أن يطمع فيه، هو
 متعجرف من اخلارج.

من ركائز التخريب للدولة لدى املخزن، يف اإلدارات واهليئات، ترقية غري املؤهلني، والتضييق على املخلصني        
من يسهر على العمل هبذا املنطق هذا!... والغريب هو أن الشعب هو كالعاملني. ال شيء أضمن يف شل حركة النمو  

التشحيم ملاكينته الشيطانية املدمرة. عمل تعمل  واليتاملعكوس؛ ألن املخزن يستغل أمراض النفوس من حسد وتباغض، 
 وملا وصلت احلال مع كل هذا البالء إىل ما يخشبه العمى، صار األفراد يسعون إىل نيل املناصب يف الدولة املخزنية لذاهتا

ال تتجاوز التطلعات الشخصية املادية؛ يف غياب اتم للشعور ابلوطنية  ما يتبعها من امتيازات، ولِ املناصب( )أي لذات
كما -غاية يف نفسها!... وهنا تقف األحزاب عارضة خدماهتا ُيكن أن تكون وتغي ي املصلحة العامة؛ وكأن املناصب 

، من نفسها اتإىل الوظائف "السامية" أو رمبا إىل الوزار لتوصل من يريد الوصول  -والسمسرة بيتفعل منظمات التهر 
. إن شعبا يقبل بسري األمور على هذا النحو، ال يستحق أن وخخلصائه قنوات ال يعلم هبا إال من هم من أصفياء املخزن

أن يكون يف أدىن ، الذي ينبغي تكون له دولة. واملخزن وإن كان ظاملا بطبعه، فإنه مل يخرغم أحدا على قبول ظلمه يف قلبه
. والشعوب ال تتخلص من الظلم املسلط عليها إال إن حاالته على أضعف اإلُيان، الذي يستوجب تغيري املنكر ابلقلب

!... هذه أوىل مراحل حقيقة، تنتظر يوم اخلالص منه، كما ينتظر من به َناسة وقت غسلها بفارغ الصرب كانت له كارهة
 ..املواجهة، ملن كان يعلم.

كراهية الظلم مما   تقد يقول متعجل جاهل: كلنا نكره املخزن، فإذًا حنن لسنا ممن تعنيهم هنا!... فنقول: ليس       
من كونك من احملرومني. وكم من نظرائك كانوا من أعىت املعارضني، فلما لك، رد فعل  كراهيتك  تتومهه أنت وأمثالك؛ ألن

ودون أشد خمزنة منه. حنن نتكلم عن الكراهية املبدئية للظلم وللشر، اليت جاد عليهم املخزن بفتات من مائدته، إذا هم يع
يف الدين، ومع االستمداد  ، ال تتأثر برتهيب وال ترغيب. ووهللا مل َند هلذا الصنف من املبادئ وجودا إالتكون اثبتة مستمرة

ال؛ أان أكلمك عن الدين األصلي اربة الفع  من رب العاملني. ال حتدثين عن دين املخزن األعجف، الذي هو فعال أفيون املغ
 كما شرعه هللا وبلغه النيب صلى هللا عليه وآله وسلم. إن هذا الدين جمهول لدى جل املغاربة؛ بل ومرفوض لدى املنافقني

وفر . إن عموم الناس اليوم، صاروا يسعون إىل دين يسمح هلم ابرتكاب كل املوبقات، الباطنة منها قبل الظاهرة، ويمنهم
. هذا فحسب!... والفقهاء الذين صاروا يخشبهون كاليفأبقل التو ،هلم وسائل حملوها من صحائفهم حبسب ما يتمنون

املا هم يسخون عليهم أبمواهلم. هذا هو الدين طاالعرتاف لدى النصارى، ال يتخلفون عن جماراة أهواء الناس،  نرهبا
مل يرد ذكرها يف وحي وال يف  معجلة، أتباعه مؤمنني خملصني، يرجون آخرةالذي حيمي املخزن محاه، ويذود عنه؛ ويعترب 

 هذاين اهلاذين!...
إن أراد أن تكون له دولة، فعليه أن يبدأ يف التصدي ملواطن اخللل لديه، ال أن يلعن املخزن، أو  إن الشعب املغريب       

ما متكن من إجلام الناس  ،ولوال اخلوف املرضي ؛دا خلدمتهر أحما استطاع املخزن أن يسخ   ،أن ينتقد امللك. فلوال الطمع
هذا من آاثر الشرك يف النفوس!... نعين أنه لو كان الناس متعلقني برهبم تعلق عبودية،  كل.  تغيري املنكرعن و  عن الكالم

نسان إال حيوانيته ما وجدت عبودية املخزن إىل قلوهبم سبيال. ودعين هنا من خطاب اليساريني، الذين ال يعلمون من اإل
 حاجاهتا على أقصى ما ُيكن، وكأنه ال حياة إال حياة الدنيا؛ فإما أنت حتظى بنصيبك فيها، وإما أن اليت ينبغي أن تخلب  
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تكون من اخلاسرين!... إن هذا منطق الكفر احملض، الذي ال ُيخكن أن ينبت يف بلد مسلم وإن خالط أهله النفاق الذي 
 . كيف ُيكن للداء أن يكون دواء، اي من مل ترتقوا عن مرتبة القردة يف تقليدكم للكافرين!...قفيما سبتكلمنا عنه 

، إن كنا نريد اخلالص. هذا من الشعب نقد ومناسبا أان مغريب، وحيق يل أن أخاطب إخواين املغاربة مبا أراه ضروراي       
 كان يعترب روابط األخوة يف الوطن، ويعترب وحدة الشعبذايت، ال ينبغي أن يشعر فيه طرف من األطراف ابلتنقيص، إن  

أما إن كان من املتمخزنني، فال شك أن الشعب عنده هو مجاعته وحزبه فحسب. ها أنت ترى كيف يخطل  .حقيقة
 !...حدب وصوب، بسبب تغلغل منطقه يف النفوس قبل اإلدارات والدواوينكل املخزن برأسه من  

، ، أن يخلغي العمل ابلقوانني، وإن أبقى عليها سيفا مصلتا على رقاب املخالفنيأيضا زن حرصاومما حيرص عليه املخ       
. هو ال يريد دولة من األصل، إذاً فال مكان للقانون!... إنه يكسر القانون أبساليب شىت: منها توفري املخارج مىت شاء

ها السماح ابالرتشاء للموظفني، حىت ينال الراشي ما ؛ ومن، وفيما بعد أعواان وخدماللمجرمني الذين يصريون له ممتنني
؛ ومنها التأثري على القضاء )إن قلنا بوجوده( ابلتعليمات اهلاتفية اليت تسري عود من الراضنيي، فوأيخذ ما لغريه ،ليس له

اإلجرام. وهذه هي أبشد مما يكون لقرارات أكرب اهليئات القضائية يف البالد. وعندما يغيب القانون، حتل الفوضى ويسود 
إهنا له كاملستنقعات واملزابل لصنوف امليكروابت الفاتكة حبيوات اْلدميني  .ويتمدد البيئة اليت يعيش فيها املخزن ويقوى

   وغري اْلدميني...
وعلى هن على عدم أهليته، فيما آلت إليه أمور الدولة، فإمنا يرب  وحده إن الشعب عندما يلقي ابلالئمة على املخزن       

شراكته يف اجلرائم مبعىن ما. نستثين من هذا، البخله والسفهاء الذين ال يعلمون؛ ونشدد فيه على أنصاف املتعلمني املتعاملني، 
ق عنها عقوهلم النخرة، اليت صخنعت على عني املخزن، يف مؤسساته التعليمية تالذين يتصدون لكل نسمة إصالح، إن مل تتف

 يف هذه السياقات املر ضية املقيتة!... ذه األلفاظ السامية،، عند استعمالنا هلوالعلماء م والتعليماملوبوءة. وعذرا إىل العل
ومن بقيت به بقية عقل من املغاربة، فإن املخزن ُيده جبميع أنواع املخدرات؛ مما جيعله يقتل نفسه قتال بطيئا،        

إيقاف رجال األمن لعملية هتريب للمخدرات أو بيعها هنا أو  ؤنة قتله بنفسه. وال تغرت مبا تسمعه منيكفي املخزن مخ 
هناك؛ ألن ذلك يكون إما بسبب تنافس شبكات التهريب فيما بينها، واليت يكون املخزن فيها خصما من اخلصوم؛ وإما 

 للتمويه حىت يظهر املخزن مبظهر املصلحني!...
صى لدينا. واملنصف من أنصف من ولعل فيما ذكرانه غنية عما مل نذكر، ألن مظاهر خت        ريب الدولة ال تكاد حتخ

فيه الناس من أنفسهم؛ وهذا العامل ينظر إلينا، بني مشفق ومرتبص  نفسه ومن مجاعته. واألايم عن قريب مسفرة عما ُيخ
  يتحني الفرصة لالنقضاض، إن بقي فينا رمق!...
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5 
 السيادة املكذوبة

 
عن السيادة وأن القرار الفالين سيادي، تتساءل: هل  انعندما تسمع رئيس احلكومة أو الناطق الرمسي هلا، يتكلم       

يريدان بذلك خداع نفسيهما؟ أم خداع الشعب؟... فإن كان الشعب ينطلي عليه هذا اخلطاب، فهل هو ميت أم 
هلا ال وجود  -كالعديد من الدول املشاهبة لنا-دة املغربية حي؟... وهل يعيش فوق األرض أم حتتها؟... ذلك ألن السيا

ابملعىن الدويل. السيادة الوحيدة اليت حلكام بلدان داخلية، على الشعب املغي ب وحده. وحىت هذه، ينبغي أن تكون اتبعة 
 .وجوابِلما يخشري به السادة العامليون 

حنن ال حنب استعمال لفظ السيادة منسواب إىل املخلوق، ونفضل بدله العبودية هلل. وعلى هذا من مسيناهم سادة،        
جماراة للخطاب الشائع، هم يف احلقيقة إما عباد كافرون معاندون، أو عباد مؤمنون ضعفاء اإلُيان؛ أو عباد متكربون 

 مستضعفون مقهورون...ظاملون، أو عباد 
إن عدان إىل الواقع، فإن الدول دائمة العضوية يف جملس األمن، هي السيدة وحدها يف العامل؛ وابقي الدول هي        

خادمة هلا ودائرة يف فلكها، سياسيا واقتصاداي وعسكراي. وإن حنن عدان إىل املغرب، فإننا سنجده اتبعا لفرنسا، ال يتمكن 
خذ زمام أمره بيده. وهذا أمر ال نرى له دالئل من الواقع، وإن كنا نشهد له من التفلت منها، إال إن استفاق الشعب، وأ

 ..إرهاصات، ُيكن أن تؤدي بعد حني إىل بداية تناوله جبدية.
والشعب ما دام بفعل التوجيه املخزين )املخزن يد فرنسا يف املغرب(، ينسب كل مساوئ النظام للملك، فإنه يكون        

ا لفرنسا وللمخزن، وخادما هلما. هلذا السبب نريد من الشعب أن ال يتحرك حىت حييط علما من غري أن يشعر، معين
، عليه أن ينشر هذا الوعي بني الناس؛ حىت ال تبقى الذي حنن نبني  هنا مبادئه حبقائق األمور حمليا وعامليا. وتيار اإلصالح

مل يدرك الشعب أنه ال بد من قيادة متبصرة، أتخذ بيده حركة الشعب. إن على االنفعالية هي الباعث الوحيد  ردود الفعل
ن به فعل إىل الكرامة املنشودة أبقل التكاليف، ومن دون إقصاء طرف من األطراف، فهو ما زال طفويل اإلدراك، ال حيسخ 

 شيء، قد يندم عليه الحقا.
خربهتم أأجبتهم أبنه لن يذهب بعيدا، و سألين بعض األشخاص عن رأيي يف "حراك الريف" حينما كان يف عنفوانه؛ ف       

أن املخزن لن يتغاضى طويال عن بعض املظاهر االستفزازية لكربايئه، وسيزج ابلقيادات يف السجن، ليلقن املغاربة كلهم 
ة هم أن ينسوه لفرتة طويلة. وعندما سخئلت: فما املطلوب حىت تخعطي هذه احلراكات النتيجة املتوخاددرسا يف الطاعة ال يري

أجبت: ال بد من قيادة، تكون هلا نظرة اسرتاتيجية لألمور أوال؛ مث ال بد أن تكون القيادة خبرية ابملخزن وطريقة  ؟منها
إفساد خططه. أما القوة العددية اليت يراهن عليها العوام، فإهنا من أجل تفكريه، لتستبقه يف كل مرة وتقطع عليه السبيل 

فإن انضاف النوع إىل الكم، فهو  مكمن املفاصلة، متعلق ابلنوع ال ابلكم ، كما يخقال. نعين أن لن تغري من األمر شيئا.
 املطلوب.

إن مما يزيد من التشكيك يف سيادة املغرب، طول إقامة ملك البالد يف الداير الفرنسية املرة بعد األخرى؛ مما يعطي        
انطباعا أن املغرب اتبع فعال لفرنسا. وال بد هنا من التفريق بني التبعية لفرنسا، واليت تكون بغيضة لدى الشعب من غري 

وإقامة امللك يف فرنسا  فهذا مستوى أعلى من النضج الفكري السياسي. ول والفعل.شك، واإلقرار هبذه التبعية ابلق
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ابلطريقة اليت ذكران، هي إقرار فعلي قوي الداللة، من دون أن نقول أكثر من هذا... ال شك أن للشعب نصيبا فيما 
 فه فيما هو متيق ن النفع للبالد كلها.آلت إليه األمور، هو ما ندعو دائما إىل تداركه، بتقوية الصلة ابمللك، وابلوقوف خل

السيادة جليا يف قطع املغرب للعالقات الديبلوماسية مع إيران، وإن كان حلجة املغرب يف ذلك اخللل يف يظهر أمر        
 :إن سلمنا مبا ذخكر بعض الصدقية

بعدة؛ لكون اجلزائر هي من تسندها. . ألن مسألة تدريب جبهة البوليساريو أو تزويدها ابلسالح من ِقبل حزب هللا، مست1
، لن يضيف شيئا، ولن يغري من ضمن املشهد من غري شك. ووجود حزب هللا على هذاواجلزائر أقوى من حزب هللا 

 املعادلة األصلية شيئا.
س . إن قرار قطع العالقات، جاء يف ظرفية مشبوهة، وهي هتديد إسرائيل بشن حرب على إيران، وإعالن ترامب )الرئي2

سابقا. كل هذا جيعل من قرار املغرب، أمرا مشكوكا فيه،  هااألمريكي( عن االنسحاب من االتفاق النووي املعقود مع
ومرجحا ألن يكون عن استجابة لـ "أوامر" أمريكية. نقول أوامر وال نقول ضغوطات؛ ألن الضغوط تكون على الدولة 

 ال يتوافر لدى املغرب )مع األسف(. ذات الكيان املستقل، الذي ُيكن أن ال يخذعن؛ وهذا
. إيران، رغم كل شيء، بلد مسلم. وكان ينبغي يف الوضع السليم، أن يكون املغرب إىل جانبها يف هذه املواجهة؛ ال 3

أن يكون مع عبدة الشيطان. هذا إن كان التدين املغريب الذي يخعلن للشعب حقيقيا، وإن كانت إمارة املؤمنني هلا معىن 
يه، وليست امسا من غري مسمى. نقول هذا، ألن األمور ينبغي أن تراجع كلها، إن كنا نريد أن نبين على أساس تعود إل

متني. أما الشعارات اجلوفاء، اليت يعتمدها الساسة املغفلون، فما عادت تنفع يف شيء؛ بل صارت تزيد من أتجيج 
 .دائما بسبب تربم الشعب منها األوضاع،

احلق، ال بد أن يؤخذ فيه رأي الشعب، ألنه من سيدفع التكلفة يف النهاية. فلو افرتضنا أن حراب . القرار السيادي 4
نشبت من جراء هذا القرار، فمن سيقاتل ويدفع دمه يف هذه املواجهة؟... السياسيون أم عموم الشعب؟... وكلنا نعلم 

ا احلكومة. نقول هذا من حيث املبدأ ومقتضيات القوانني؛ أن ما يسمى "القرارات السيادية" ال متر عرب الربملان، وال تعلم هب
 ن الربملان واحلكومة يف بالدان مسرحية "كراكيز" مل يعد من املقبول استمرارها.أوإال فنحن نعلم 

ال شك يف أن من يقرر بدل الشعب هو املخزن، الذي ال صفة له قانونية. وعلى هذا، فإن على الشعب رفض        
كل القرارات من هذا الصنف، وعليه أن يخعلن ذلك مبا يراه مناسبا. وأما البقاء يف وضع "املتفرج"، فإنه سيجر عليه 

ا، قادمة ال حمالة؛ فلم  نرضى أن نكون من وقودها، وحنن لسنا مصائب ال ِقبل له هبا. واحلرب اليت بدأ االصطفاف هل
. نقول هذا وحنن نعلم ، ولو جزئيااملعنيني األولني هبا. حنن بعيدون جغرافيا عن بؤرة الصراع، فلنبق بعيدين عنها سياسيا

 لذلك.ال يفي بتوفري املنعة الالزمة أن منطق العوملة ما عاد يسمح هبذا، ونعلم أن ضعفنا الوطين 
على الشعب أن يعلم أننا مكشوفون، وأننا معرضون يف أي وقت للغزو من ِقبل األعداء الكثريين. وعليه أن يعلم        

أن التوكل يف أموره على فرنسا، لن جيلب له إال اهلزُية والعار؛ أوال ألننا مسلمون ينبغي أن نتوكل على هللا يف بناء قوتنا 
تلقي بنا إىل الكالب سال تعرف إال مصاحلها. فمىت رأت فرنسا أننا صران عبئا عليها، فإهنا اخلاصة، واثنيا ألن فرنسا 

 ...تنهشنا
ومن أسباب إعانة الشعب للملك يف القيام بواجباته التارُيية، عدم السماح له ابختاذ القرارات انفراداي؛ ألنه هبذا        

ُيكن أن حيتمله شخص لوحده. مث إن الشعب له كلمته، اليت قد سيكون وحده املهدد من اجلهات اخلارجية؛ وهذا ال 
تخعدل من رأي امللك أو قد تلغيه. والطريقة اليت هبا يبلغ الشعب هذه املكانة من أتثريه يف القرارات، ال ُيكن أن تكون 

يه إىل تلك املناصب كلها. طريق الربملان واحلكومة احلاليني؛ بل عليه إعادة النظر يف طريقة إيصال من يثق فيهم من بنعن 
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وإن هو ترك للمخزن تدبري "اللعبة" االنتخابية كما حيلو له، فإن األمور لن تتغري؛ بل ستزداد سوءا، من دون أن يقدر 
فيما بعد، بدعوى أن له ممثلني منه . إن أساس اللعبة الدُيقراطية، هو سحب حق الكالم الشعب على الكالم بعدها

ؤامرة املكشوفة، إن مل جيد الشعب خمرجا من متاهتها، فما هو مبن يستحق أن تكون له السيادة يف ينوبون عنه. وهذه امل
 بلده.

يف بالدان املغاربية كلها؛ فإن حنن نظران إىل "احلرب الباردة" اليت بني املغرب )تشعبات(  إن ملعىن السيادة شجوان       
واستمرارها، رغم اقتضاء مصلحيت البلدين عكسها من التعاون ورمبا تعجب من وجودها سنواجلزائر منذ استقالهلما، 

ننا سنخدرك أنه ليس من مصلحة فرنسا احتاد البلدين؛ إاالندماج. لكننا عندما نعلم تبعية املغرب واجلزائر معا لفرنسا، ف
 ألهنما سيصريان قوة إقليمية يصعب تاوزها.

واليت تسمى لدى إخوتنا اجلزائريني "العقيد لطفي"، هلا تسمية  واجلزائر، غربإن النقطة احلدودية الشمالية بني امل       
غريبة من اجلهة املغربية، وهي: "زوج بغال". ورغم أن التسمية قد تكون سابقة على دخول فرنسا إىل املنطقة، إال أن 

يت ترفض أن تعاملهما إىل اْلن بندية. ال ،العامة عندان يطبقوهنا على املغرب واجلزائر، من كوهنما غبيني وخادمني لفرنسا
رئيس فرنسا، عند بداية والية كل رئيس فرنسي جديد. ومها لدى البلدين، تسابقهما إىل استقبال  "البغلية"من آاثر هذه 

بذلك يبحثان عن إغاظة أحدمها لآلخر، بظهور عالمة نيل رضى السيد الفرنسي أكثر منه. وهذا التصرف منهما، ال 
 ف العبيد يف املزارع، عندما يتنافسون يف إرضاء السيد، ولو على حساب آدميتهم.يتجاوز تصر 

م، يذكران جبدار برلني بني األملانيتني يف زمانه؛ وكأنه ملا فختح 1994إن إغالق احلدود بني املغرب واجلزائر منذ        
نت دائما ذات ميول اشرتاكية، وأن املغرب م، أىب إال أن ينبت عندان بني بلدينا. ورغم أن اجلزائر كا1989هناك سنة 

ر الشرقي وكل املعسكر كن بعدهم كل املعسرأمسايل غريب اهلوى؛ إال أنه مل يعد جمال هلذا التنافر، وقد آتخى األملان ومِ 
ن إأم  الغريب، بعد القطيعة األيديولوجية املعلومة. فهل حنن حريصون على األيديولوجيات أكثر من أصحاهبا األصليني؟

 بغليتنا غلبت حىت على وعينا األيديولوجي؟...
دة اليت ينبغي أن تكون للشعب على بلده، لن يبلغها طاملا هو اتبع للمخزن يف تصوره لنظام احلكم. إن اإن السي       

نه األخطار. الدُيوقراطية احلزبية )الزائفة( لدينا، لن ختدم الشعب أبدا؛ وإمنا هي يف كل مرة تطيل عمر املخزن، وتدفع ع
بني إال كل إعراض واحتقار. أمل يخدرك الشعب بعد، أن اخللل وعلى مر كل التجارب االنتخابية، مل ير الشعب من املنتخ  

يكمن يف اَنراره خلف تصورات أخقحمت يف وعيه، ال متت إىل مصاحله بصلة؟... أما البديل فهو واضح جلي، هو 
كم من الناس ال يعلمون من الشورى شيئا، مع أهنا هي املعتمدة يف نظام احلكم اإلسالمي!... وكم منهم   !..."الشورى"

من ُيلط بينها وبني الدُيوقراطية!... واحلقيقة هي أن الشورى ختالف الدُيوقراطية يف اجلوهر والصورة معا. أما من حيث 
ا يرضي هللا؛ والدُيوقراطية كفرية ترضي الشعب فحسب. وأما من اجلوهر، فإن الشورى الغاية منها رعاية مصاحل الناس مب

حيث الصورة، فإن الشورى تصعد من أسفل عن طريق اإلفراز؛ خبالف الدُيوقراطية اليت تنزل من أعلى عن طريق الرتشح. 
)بل  ن انتخابواإلفراز يقتضي أن تبدأ الشورى من األحياء، مث تفرز عن طريق االختيار احلر من ِقبل الناس من دو 

. وهكذا ُير االختيار السفلي من اجلهات، ليبلغ ابتشاور( من يسري املدينة عند اجتماع املختارين يف جملس خاص هب
اجمللس الوطين الذي يرعى شؤون البلد أبكمله. هو شبيه للربملان يف الصورة، لكنه مناقض له يف الوظيفة. ومع الشورى، 

ومن غري الدخول يف مواجهة تفيده وال تفيدان. إن ما نتكلم عنه هنا، لن يتأتى إال مبقاطعة لن يبقى للمخزن وجود تلقائيا، 
 ن ورائها النظام الدجايل العاملي.الشعب للعملية الدُيوقراطية التمويهية، املفروضة علينا من ِقبل فرنسا، ومِ 
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به على كل مغريب غيور على بلده، حمب خلري  املعادين لتيار اإلصالح الذي انديناالرافضني و حنن نعلم أن أول        
أبنائه من بعده، ستكون فرنسا؛ وستجرب املخزن على إجياد حلول تنبها اخلروج سياسيا وعسكراي من بالدان. لكن، على 

نا أن شباب املغرب مل يعد ت عليها إبقاء األمور على ما هي عليه. وظنُّ يفو ِ  لقدر الذيالشعب أن يكون من اليقظة اب
إال أن ُيتار ويقرر وحيزم أمره وحيسم. إن هذا العبث ال يليق  بعد هذا، يقبل ابستمرار الوضع على ما هو عليه. فما عليه

أكرب دول العامل وهو مطمئن إىل النتيجة. فليعلم أهلنا مقدار  -إن شاء-ف، ينافس به بشعب مسلم ذي اتريخ عريق مشر ِ 
 .[18 اَّلل خ ف م ا ل هخ ِمْن مخْكرِمٍّ ِإن  اَّلل   يـ ْفع لخ م ا ي ش اءخ{ ]احلج: }و م ْن يخِهنِ يهينوها؛  حىت النفوسهم 
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6 
 الوحدة شرط العمل

 
ذكران يف الوثيقة التأسيسية لتيار اإلصالح، أن التيار ليس حزاب وال مجاعة. وهذا يعين أنه منفتح على مجيع شرائح        

الشعب ومكوانته؛ بغض النظر عن االنتماءات الدينية أو السياسية أو األيديولوجية. هذا من حيث اإلطار العام؛ وأما 
ال َنيز الكذب وال الغدر  -مثال-كام الشريعة اإلسالمية وال بد. فنحن من حيث العمل، فإنه سيكون ملتزما أبح

واخليانة، وال الفجور يف اخلصومة، وال التملق والتغرير، وال التنقيص أو التحقري. كل هذا، مع قوة املوقف والصالبة يف 
 املواجهة للفساد.

 شرتطتم تبعيته لطريقة صوفية، هي طريقتكم؟... فنقول:قد يسأل سائل: إن كان التيار منفتحا على اجلميع، فِلم  ا       
. حنن ال نشرتط على املنتسب إىل تيار اإلصالح االنتساب إىل الطريقة، كما ال نشرتط على مريدي الطريقة االنتساب 1

الصوفية والعمل فالتيار قد يصلح له قوم، وال يصلح له آخرون. وحنن قد أبن ا يف كتاابتنا سابقا، أن الرتبية  .إىل التيار
 احلركي ال يلتقيان؛ وال زلنا على رأينا.

. أخربان بتبعية التيار للطريقة، لكون الشيخ يف املرتبة األوىل شيخ طريقة صوفية، اضطرته أوضاع البالد إىل إنشاء تيار 2
ح مضعفا له، كما لإلصالح فحسب. ولو قام هبذا األمر غريه، ملا تصدى له هو. وهذا حىت ال يكون التنافس يف اإلصال

 هو الشأن مع كل احلركات اإلصالحية إىل اْلن.
. إن إعالن الشيخ عن تبعية التيار للطريقة، هو من صدقه مع الناس؛ ألنه ال ُيخكن أن يفصل يف شخصه بني األمرين 3

نده من امليزات اليت يكون عمله اإلصالحي مبنيا على خلفيته الصوفية الرابنية. فهذا ععلى التمام. بل إنه يصر على أن 
 .، إال أن يشاء هللاال تتوافر لدى غريه

م مل تنضموا إليها، حىت ال تزيدوا الشعب فإن قال قائل: فهذه مجاعة العدل واإلحسان، تدعو إىل ما تدعون إليه؛ فلِ        
 انقساما؟... قلنا:

، أو أن يخسلم هلا قياده، تنظيميا الشعب هبا . إن مجاعة العدل واإلحسان، تشرتط يف مفهومها لإلصالح، إما أن يلتحق1
يف سابق كتاابتنا،  وضحنا، حبسب ما تخدرك هي من نظام احلكم يف اإلسالم. وحنن قد أحتكمه مبا ترى فيكون أمره إليها

؛ بل نقبل التوافق على أن تصورها للحكم قاصر، ويف بعض تفاصيله خمطئ. أما حنن فال نشرتط االنضمام إىل الطريقة
 .؛ وال نقبل التمييز إال فيما يعود إىل االستعدادت املختلفةل املشرتكات اليت ال تصادم الشريعة أو األعراف املغربيةك
. إن مجاعة العدل واإلحسان تمع يف تصورها بني املخزن وامللك، وحنن نفرق بينهما. وهي تعارض امللك أكثر من 2

امللك. بل إننا نرجو أن تنضم جهود امللك يف جمال اإلصالح إىل جهودان، املخزن يف احلقيقة، وحنن نعارض املخزن ال 
؛ خصوصا وحنن ليتقوى هو بنا ونتقوى حنن به، وابلتايل لتتقوى اململكة وُيرج الشعب كله من هذه احملنة اليت هو فيها

 دائما نشيد بشخصية امللك اليت تمع بني الطيبوبة واإلابء.
أما إن أرادت  .ن مدعوة لاللتحاق بتياران عمليا، وإن فضلت أن تخبقي على تنظيمها اخلاص. إن مجاعة العدل واإلحسا3

ننصحها وننصح غريها من احلركات اإلسالمية أبن حتل نفسها، إن هي كانت واعية خبصائص  مرضاة رهبا حقيقة، فإننا
 اليت تمع بنيغين يف جمال الرتبية بطريقتنا، املرحلة الزمنية اليت حنن فيها. نقول هذا، ألن هذه اجلماعات واحلركات ستست
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. أما إن كانت الغاية احلفاظ على اجلماعة مبا هي مجاعة، فهذا عندان من اخللل الكبري، كل مراتب الدين حقيقة ال زعما
 الذي يضر الشعب واألمة من ورائه، وال ينفع.

من اإلصالح من فوق؛  -حبسب زعمها-تمكن . إن مجاعة العدل واإلحسان بعملها، تريد أن تصل إىل احلكم، لت4
ألن نظرية اإلصالح لديها تقوم على القومة والزحف والتمكن. وحنن ال نعمل من أجل الوصول إىل احلكم، وال نريده؛ 

صف إىل  صف احملكومنيبعد أن تبدل موقعه من  ،صار مفسداقد ألننا خناف على آخرتنا منه. فكم من مصلح 
عتبار إعادة االان حنن، هي أن نعني حكامنا على تبني  طريقهم، وإجبارهم ابلوسائل املشروعة على . وغاية مرمانياكماحل

 . هذا فحسب!...، كما هو شأن الدول القويةالعمل ملصلحتهعلى لشعب و إىل ا
ارت أمام خيارين: فإهنا قد متخزنت؛ وص ية املغريب،مما حركة التوحيد واإلصالح اليت انبثق عنها حزب العدالة والتنأ       

 وأما من أراد فإما أن تنفصل عن املخزن عمليا )سياسيا(، وإما أن تصري هدفا لتيار اإلصالح كما هو املخزن ذاته.
 تصويب هذه احلركة بنية االنصهار يف تيار الشعب انصهارا اتما، فإننا نرحب به ونعينه على االلتحاق بتيار اإلصالح من

 .إبذن هللا تصوراته
وأما اليساريون والعلمانيون فهم إخوتنا يف الوطن، نقبل منهم العمل على اإلصالح معنا، من دون أن نعينهم على        

تضييق الواسع، عند إرادهتم إلزامنا أبيديولوجيتهم أو منظماهتم. وهلم أن يخبقوا عليها خارج التيار إن هم أرادوا؛ وإن كنا 
عكس مرادهم. ونصيحتنا هلم، كما نصحنا إخواننا اإلسالميني، إن هم أرادوا الربهنة نرى أن األحداث املقبلة ستسري ب

على وعيهم بشروط املرحلة، هي حل تنظيماهتم. نقول هذا، ألهنم خمالفون يف كثري من منطلقاهتم للشعب الذي يرومون 
على إبراز الشخصية املغربية  العمل على خدمته. فهل يصح هذا؟!... هذا مع أتكيدان على أن تيار اإلصالح سيعمل

تبعية للخارج؛ ال أيديولوجيا، وال تنظيميا. فاالستقالل املنشود، إما أن يبدأ من هنا، وإما أن ال  دون كما هي، من
 يكون...

ألن تكون الكلمة األخرية يف املشاورات للشيخ، فإننا  أما إن تساءل أحد عن اشرتاطنا يف الوثيقة التأسيسية       
هم أبن ذلك ليس من أجل االستبداد ابلرأي، وال من أجل تكرار صور القهر واإلكراه اليت مللناها يف تنظيماتنا نطمئن

ومجاعاتنا وجمتمعنا؛ وإمنا هو للحفاظ على الكلمة جمتمعة، إن اختلفت آراء أهل الرأي يف التيار. فهو نوع من التحكيم 
. مث إن املخزن ال بد أن يدس يف صفوف تيار اإلصالح أعواان له الذي له أصل يف نظام احلكم الشرعي لدى املسلمني

يوظفهم حينما يريد يف تفرقة الكلمة وتشتيت الرأي. فإن مل يوجد من يتصدى له حبسم االختالف  -كما هي عادته-
لتجارب املخفقة مبا ال يدع جماال للتمادي فيما يضر ابلعمل العام، فسالم على التيار من أول اجتماع. وإن كنا سنكرر ا

اجلهود فيما ال نفع فيه. حنن نريد التأسيس لتجربة جديدة فريدة،  تبديداليت عرفتها األحزاب واجلماعات، فال داعي إىل 
تغري من طريقة التفكري النمطي املعتاد لدى املغاربة، ولدى العرب من بعدهم. فإما أن يكون األمر إبداعيا )ال بدعيا( 

 قة معاملته، وإما أن ال يكون!...جيهل املخزن نفسه طري
وال فضل فيه ألحد على أحد إال مبقدار ما  غاربة أمجعني حقيقة،مدا للحنن نريد لتيار اإلصالح أن يكون موح ِ        

يقدمه من خدمة للشعب كله. وإن كانت التسميات حتول دون إدراك املتنمطني ملا ندل عليه، فليعتربوان من غري انتماء 
لكننا يف مقابل هذا، نصر على أن ال يبقى األمر يف متناول عبث العابثني. بل إننا سنفضح من نراه يكيد وال اسم. 

كما لن نراعي فيه مرتبة وال مكانة ألحد.   ؛يف ذلك أحدا من الناس -حبمد هللا-ولن خناف  ؛للتيار، على رؤوس األشهاد
ملخزن هو املتحكم يف األفراد اواملظاهر. أمل ننبه فيما سبق إىل أن العربة عندان مبا هم األشخاص عليه حقيقة، ال ابأللقاب 

من يشاء!... فهذا يلزمنا ابلعمل على  -حبسب هواه-حيثما كانوا!... أمل نقل إنه يرفع )بعد هللا( من يشاء وُيفض 
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كثرية... فإما أن يكون التيار منطق خمالف ملا أنتجه هو. وهذا سيجعل من التيار جمتمعا ُيالف اجملتمع املخزين يف أصول  
 .، من إعادة إنتاج للمخزنما أن جينب نفسه الدخول فيما سيؤول إىل ما آلت إليه كل التجارب املغربية السابقةإهكذا، و 

 الذي يتكيف مع الدواء، فيزداد به منعة!...ألنه كالفريوس  وقد ُيرج املخزن يف هذه املرة أقوى وأشد تطورا!...
، هم من سبق هلم أن احنرفوا وارتكبوا سى يف خضم احلديث عن اإلصالح، شرحية كبرية من الشعب املغريبوال نن       

فهؤالء يفتح التيار اإلصالحي هلم ذراعيه من أجل  جرائم انلوا عليها عقااب من القانون، أو بقيت بينهم وبني هللا تؤرقهم.
نية كما ولدهتم أمهاهتم )على األقل يف نظر أصحاب التيار(، برجاء التكفري عما بدر منهم، ولينخرطوا يف اجملتمع مرة اث

أن يختم عليهم هللا نعمته بتوبة من عنده ومغفرة تشملنا وتشملهم. نقول هذا، ألن أغلب هؤالء كانوا ضحااي للمخزن، 
إلجرام على الدوام، حني ضيق عليهم وأغلق دوهنم أبواب الرتزق والعمل؛ وحني أغلق دوهنم الباب مرة اثنية بوصمهم اب

حىت يخبقيهم خارج دائرة الشعب الواسعة، أو حىت يستعملهم يف ضرب املصلحني مىت شاء، كما فعلت ذلك أنظمة شبيهة 
 له )البلطجية لدى املصريني، والشبيحة لدى السوريني(.

ذين ضجروا من معامالت ولن ننسى "املشرملني" من شبابنا )املشرملون شباب أانركيون يعتمدون العنف(، ال       
فلجأوا إىل التمرد على اجملتمع أبكمله، مستعملني يف ذلك  ؛املخزن، ومل تخسعفهم عقوهلم يف تبني  طريقة مواجهته بنجاعة

  وسائل اهلروب كاملخدرات، ووسائل املواجهة ابلعنف، الذي كثريا ما ال يصيب إال أمثاهلم من املقهورين.
التشرميل" رجولتهم وإابءهم اخلضوع ملخزن ال ُيكن أن حيظى ابحرتام عاقل، لذلك ندعوهم ر يف شباب "حنن نقد         

إىل االنضمام إىل تيار اإلصالح إخواان حمرتمني، بشرط نبذ احملرمات ونبذ العنف. نريد لطاقاهتم املهدرة يف العنف أن ترتكز 
 ،وحامني له من االنتهازيني واملتنفذين ،ىت يكونوا بنائني لوطنهمههم إليه التيار وأهله؛ حيف قوة مجعية تواجه املخزن مبا يوج ِ 

 احملاربني للضعفاء واملساكني. ،من انهيب املال العام ومن خدام املخزن
وكما ال ننسى أن ندعو طبقة املثقفني، الذين ال معىن لثقافتهم، إن مل توظف يف خدمة شعبهم؛ وقد اعتادوا خنبوية        

ن تضييق واضطهاد، إىل ؛ فمِ م، اللذين كرسهما املخزن عرب خمتلف معامالته هلالشعبالرتفه واالنفصال العملي عن 
ن املثقفني خنص ابلدعوة رجال الصحافة واإلعالم الذين صاروا إما من توظيف من أجل أغراضه، مباشر وغري مباشر. وم

 ول دونمما يعين الشعب وحيالسكوت عليه،  ينبغيال س الشياطني الذين يسكتون عما لني للمخزن وإما من خخرْ املطب  
م، ممن أدخلوا السجن كسائر شعوب األرض. نقول هذا، وحنن نثمن عاليا تضحيات أفراد منه  تطلعاته إىل احلرية والكرامة

الفاسدين  رموا موارد الرزق املعتادة، بسبل ملتوية يتقنها املخزن ومن يسري يف ركابه من خونة الصحافينيظلما، أو ممن حخ 
يف جسد الشعب عمل التنبيهات احلسية والعصبية الضروري  عامالكان ينبغي أن يبقى عطلوا جهازا  ، الذين املفسدين

 ر.تجنب اْلفات واألخطال
إخواننا من مغاربة اخلارج، الذين عندما يقارنون بني بلدان مهجرهم وبلدهم  -وال ينبغي أن ننسى-ولن ننسى هنا        

)الشرق  األصلي، يخصابون ابإلحباط وينتاهبم الشعور ابلدونية، ويتساءلون: ألسنا بشرا مثل هؤالء الغربيني أو الشرقيني
ا سياسيا يليق ابْلدميني؟... ألن ُيرج املغرب من غابر الزمان ليدخل العصر من ؟... أال يستحق بلدان نظاماألقصى(

مريب ، كما ينظر اببه، ويعيش فيه املغاربة حمرتمني؟ وإىل مىت ينظر إلينا املخزن من زاوية إمداده ابلعملة الصعبة فحسب
صاد البالد؟... إن سكت مغاربة املهجر عن دعمنا القت يف مقابل قيمةالسياسي ؟... ألن يكون لرأينا إىل بقرته املاشية

، فليعلموا أهنم أعوان للمخزن على أنفسهم عقلونشؤوهنم كأهنم ال ي يف اإلجابة عن هذه التساؤالت، وأصروا على املضي  
ما ليس إلخواهنم املقموعني  ،ه. إن مغاربة العامل لديهم من الوسائل يف حماربة املخزنرمتوعلى الشعب ب ،وأسرهم وعائالهتم

 ، ابرك هللا فيهم ويف املغاربة أمجعني.فال يبخلوا مبا استطاعوا، إن كانوا معنا من املصلحني ؛يف الداخل
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والذين نؤكد على  ننس أولئك الذين قمنا من أجلهم؛ إننا بكالمنا عن هذه الفئات املعتربة من الشعب املغريب، مل       
سب هلم حساب، وكأهنم من أمم  ؛أولئك الذين ال ُيلكون لساان يخعرب عما يخالقون ان.أسبقيتهم لكل من ذكر  وال حيخ

ننس  يفرتشون األرض ويلتحفون السماء. مل وأالذين يسكنون الكهوف واملغارات، و الكالب والقطط املنتشرة يف البالد؛ 
كما يختحكم يف ِملك اليمني. ال كان الدين،   ،خزنأهل القرى النائية وسكان املدن الصغرية، الذين يتحكم فيهم رجال امل

س الضعفاء أبهنم حمفوظو اْلدمية موفورو احلقوق ، بال من ة من وال كانت الثقافة، وال كان العمل اإلصالحي، إن مل حيخ
 !... أحد؛ إال من رب العاملني
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7 
 وجوب تغيري املعاملة

 
من الشعوب، يتأثر ابلثقافة العاملية يف جمال التعبري السياسي. وهذا التأث ر الذي رسخته  إن الشعب املغريب كغريه       

، وتبد ى جليا يف األنشطة الطالبية، مل يسأل أحد نفسه عن مدى َناعته، وعن لدينا احلركات اليسارية يف العقود املاضية
نعين أن ما اعتاده الناس من أشكال تعبريية، قد  .لدانيف بلد كب مقدار التناسب بينه وبني تكاليفه على خمتلف الواجهات

لن إنه ؛ وابلتايل فاالصطالحية نفسها )اللغة ابملعىن العام( بة للمخزن على املوجة الصوتية ذاهتا، أو ابللغةال يكون خماط  
 . فاملخزن عندان كيان له طقوسه ومعانيه، اليت ينفرد هبا دون العال مني.يعيه

هل يعلمون أن خروجهم يف  ؛ج جمموعة من الناس لالحتجاج يف الشارع أو أمام إدارة من اإلداراتعندما ختر        
؟... إن الدول األوروبية -مثال-كعدمه؟... هل يقيسون صور احتجاجهم على احتجاجات الشعوب األوروبية   هو املغرب

لوا ابنتخاابت قبل أواهنا!... أما يف املغرب، فإن عج أو ،رمبا أسقطوا حكومةفلإن قام فيها الناس ألمر،  ؛دول دُيوقراطية
من وينتشي إبَنازاته الشريرة، املخزن الرابض خلف كل مؤسسة رمسية، سيسخر من مجهرة الناس، ويزهو بقوته املوهومة، 

، لـ "الفتنة"قتنصوا من يظنهم رؤوسا ين وراءه؛ إال إن أخزعج قليال، فإنه يبعث مبخربيه لدون أن يخدرك مغزى االحتجاج وال م  
حنن نعيش على كوكب املخزن، ويف زمن املخزن؛ فليستفق  يلبسهم هتمة من التهم املعتادة لديه يف مثل هذه الظروف...

 من أراد أن يخفيق!...
هبم يف السجون، وبقي حيث إن احملتجني زخج   ،األبية كل املغاربة يعلمون ما آل إليه أمر االحتجاج يف منطقة الريف        

إال  ،أنه شبكة إجرامية، ال صلة هلا ابلشعببذلك متنعمون. إن املخزن قد برهن  مغانيهم )املغىن=الفيال(اجملرمون يف 
 !...، وما يعمل عليهعلى األقل، هذا ما يتصوره هو اليت بني الذائب وقطعان األغنام. الصلةك

، نالحظ وجوها بعينها يتكرر وجودها يف الصور املرافقة. نتتبع تقدمهم يف عرب السنني املغرب عندما نتابع أخبار       
يقولون الكالم نفسه، ويعيدون املطالب ذاهتا؛ وكأهنم . ؛ وكأهنم متاثيل "النضال" يف بلدانالعمر من الشباب إىل الشيخوخة

فال هم أدركوا أن هذا األسلوب عقيم،  شريط سينمائي تعطلت به األجهزة التقنية، فلم يعد يتمكن من جماوزة املشهد!...
من اجلانبني، وكأنه موعد متكرر للتباري بني الفريقني فيه. والشعب ابلغباء  من معاملته هلم. فالتقى الغباء وال املخزن غري  

؛ قد ألقى أبمحاله رمسيا على املخزن، وجعل غائب، ال يعي حقيقة ما جيري، وكأنه يعيش يف زمن ألف ليلة وليلة اخلرايف
أولئك املناضلني نوااب عنه يف أمنياته. وُيضي الزمن فيما يشبه الغرف املعتمة املخصصة لتناول املخدرات، حيث تخكره 

 !...واخزةالواقع العلى مرارة  وأ الباردة، الزمنلفحة اإلفاقة على 
مثيالهتا؛ فإنك ستتساءل: من املطال ب؟ إن نطالب....، وال لـ......، و  أما عندما تد على الالفتات، عبارات:       

بني. وعبارات الرفض، ملن هي موجهة؟ فإن كانت إىل املخزن، فهو "أكرب" طالب وال للمطالِ كان املخزن، فهو ال يهتم للم  
اطب هبذه اللغة!... ولن يكون رد فعله يف الغالب إال معاكسا لرغب  ات الراغبني!... عند نفسه من أن ُيخ

، لرتك الناس غري اإلرادي وحىت املسريات، لوال أنه ُيشى أن ينجر إليها سائر الشعب بفعل "عدوى اجلماهري"       
؛ بل رمبا صار يساعدهم على تنظيم مواعيد انطالقها وتوقفها، جيوبون املغرب مشاال وجنواب، من دون أن يرف له جفن

من كل ما عد دان من مظاهر االحتجاج ومن غريها، يتضح أن  ..ة مواعيد القطارات.كما يخنظم عمال السكك احلديدي
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؛ قد يخسوِ قها املخزن )من اللغو( بة ل ْغويةل  يخنتج إال ج  ال احلوار بني املخزن والشعب، هو من صنف "حوار الصم"، الذي 
 اخ...خ  كما يفعل مريض الربو ابلب    يف أجهزة إعالمه احملنطة، على أهنا مظاهر دُيوقراطية، يسرتد هبا أنفاسه

حنن يف تيار اإلصالح، لن نعتمد هذه األساليب املكرورة املمجوجة، اليت دخلت علينا من أمم كافرة، ال تفرق بني        
ألننا مل نعتد الطلب إال من هللا.  ؛حنن لن نطالب ،الالبهائم. أو   شأن، كما هو إال ما دخل ضمن حمسوسها ،نفع وضرر

. وإمنا يتعامىهو ، أو ألننا نعلم أن خماط بنا أعمى للداللة على ما نريد؛ ،إال للضرورة القصوى ،ولن نكتب الفتات
سنجتمع يف الساحات، كما كان يفعل آابؤان عند مواجهتهم للمستعمر الفرنسي، ابنطالقهم من املساجد بذكر 

اثل ذلك  -إن شاء هللا-ا يناسب املكان والزمان وامللة والتاريخ؛ فسنبدع حنن مبوا هم يف ذلك وكما أبدع"اللطيف".  ما ُيخ
وسنعمل على إجياد أساليب أخرى  وبعدها، لن نخعلن عن مطالبنا، وإمنا عن أمران بفعل كذا أو برتك كذا... يف زماننا.

ما   نربهن على أن الشعب املغريب له الس بق يف إبداعحبسب ما تستدعيه األحداث، تكون غري مسبوقة يف العامل؛ حىت
 سيكون إن شاء هللا، فاحتة خري على الشعوب العربية، وعلى الشعوب املسلمة عموما.

وحىت تكون أعمالنا التعبريية مبنية على نقاء، كما ال يوضع الدواء على موضع اجلرح إال بعد التعقيم؛ فإننا ندعو        
ضنة لفريوس املخزن، من أحزاب ومجعيات "مدنية"، ونوادٍّ رايضية أو ثقافية، نعلم منها اعة البيئات احلقبل ذلك إىل مقاط

وال ننسى املساجد اليت والشعب ال شك له من العلم، ما ُيوله تصنيف احملاضن وتعيني أماكنها. أهنا وجه من وجوهه. 
 همقراته، لبث أيديولوجيته، ولغسل العقول، حىت يصري اهلتاف ابمس )الشمويل( يوظفها املخزن، كما يوظف احلزب احلاكم

تسبيحا تلقائيا، ُيرج من احلناجر وكأن أصحاهبا منومون مغناطيسيا. ذلك ألن ما صار يخروج يف املساجد من ضالالت، 
صفته من ال يكسب  -حىت ال يخلبس على الناس ابالسم-واملسجد  حبال!... صب يف مصلحة الدينال ُيخكن أن ي

الوزير له؛ بل مبوافقته ألحكام الشريعة، فيما يروج  وأأو من تدشني مندوب األوقاف  ،أو من تنميق الزخارف ،اجلدران
إن مساجدان اليوم، صارت منابر للطقوس . ؛ ليكون حمل عبادة هلل ال لغريه، وداال على هللا ال على غريه، قوال وعمالفيه

فما هي األعياد األممية اليت يخدعى إليها من فوق منابره؟ أهي من السنة وحنن ال  الدجالية من دون أن يعرتض أحد.
ندري؟ وما هو السالم املدلول عليه؟ أهو قرآين املعىن، أم هو مناقض للوحي؟... أشياء كثرية حتدث يف املساجد، ليس 

 هنا جمال ذكرها!...
زمنة املاضية، فال ينبغي االلتفات إىل أقواهلم املدفوع مثنها مخسبقا. وأما فقهاء املخزن الذين صاروا يخشبهون كهنة األ       

فإننا َنيب: بل حنن نريد بفعلنا هذا اخلروج من الفنت اليت سدنة املخزن،  على عادة ردفإن قيل إن ما ندعو إليه فتنة، 
من اختاذ إجراءات  -يف أوانه-عب ال بد للش !...؟أوقعنا املخزن فيها. ومىت كان للمخزن دين، حىت يكون راعيا للمساجد

 تعود ابألمور إىل نصاهبا!...
الورقية أو اإللكرتونية اليت  اجلرائد   هماتبعويخ  ؛ال بد للشعب أيضا أن يقاطع وسائل إعالم املخزن من تلفزة وإذاعة       

على مناصري التيار أن يدعموا الوسائل اإلعالمية شبه املستقلة، ما دام ال يوجد يف املغرب  ،تدور يف فلكه. ويف املقابل
 استقالل حقيقي لإلعالم.

ويف مقدمة تلك اإلدارات  .الضرورة القصوى عندفال يلجأ إليها املواطنون إال  ؛كما تنبغي مقاطعة اإلدارات الفاسدة        
 كيف حيلون أقضيتهم أبنفسهم، كما كان يفعل أجدادهم من زمن قريب؛ إن هم أرادوا  احملاكم. فعلى املغاربة أن يتعلموا

يكفي يف مسلسل  التفلت من قبضة املخزن. لقد بلغ جهاز القضاء عندان مبلغا من الفساد، ال ُيكن أن يستمر!...
املتهمون" على وعي مبا حييق فساد القضاء، أن تخذكر حماكمة أهل الريف، اليت صارت مضرب املثل يف العبث. ولو كان "
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نبوا أنفسهم، هذه اإلهاانت  ولكانهبم، الختاروا أن يعلنوا عدم اعرتافهم ابحملكمة من أول جلسة،  أفضل هلم؛ حىت جيخ
 املتتالية، واليت يخراد منها إهانة الشعب املغريب أبكمله. 

وترتشد. فليس املطلوب حماربة الغالء  زيدا أن تأما مقاطعة السلع اليت قد بدأت يف صفوف الشعب ابلفعل، فعليه       
، وإمنا ضرب املخزن وأعوانه يف مقتل اقتصادي. فكل شركة خمزنية أو اتبعة ألحد أعوان املخزن فحسب ابلدرجة األوىل

اء واخلبز مسعاان، أن نعود إىل حالة بدائية، نكتفي فيها ابمل حالفاعلني، علينا مقاطعتها مقاطعة اتمة. وال يضريان مع إَنا 
 ، حبيث يكون املخدوم منها الشعب ال املخزن.ما ينبغي أن تكون عليهمرحليا؛ ريثما تعود األمور إىل 

، وليخعد وا أنفسهم وعائالهتم لذلك قبل البدء يف أيضا وعلى إخواننا يف املهجر، أن يوقفوا بعث األموال مرحليا       
املدن العاملية اليت هم فيها. فنحن نريد أن ينعدم إزعاجنا ملضيفينا هناك، وأن العملية؛ من دون أن يتظاهروا يف شوارع 

فهي ميؤوس منها. وحنن على  بعض إخواننا، اليت يقصدها َننبهم حتمل بعض أثقالنا معنا. أما خماطبة الرأي العام الدويل،
وهؤالء ال  ى عبادة الشيطان جهرة ال خفية.اتبع للدجاليني الذين يبغون إرغام الشعوب عل الرأي العام الدويل، وعي أبن

انوا يتخف ون قليال، حىت ال يتنبه كينفع معهم خطاب؛ بل هم أب املخزن وأمه. ينصرونه على الشعب بكل الوسائل، وإن  
 وكل من يرى غري هذا، فهو متخلف، ال يصلح إلبداء الرأي يف جمال الشأن العام؛ بل عليه أن يتواضع، وأن يتبع العوام.

 أننا مل نقل، وكأنه مل يسمع!...كأهل الرأي. هذا إن كان الشعب من الوعي، حبيث يخدرك ما نقول؛ وإال فلنعترب أنفسنا  
إن مقاطعة املخزن على مجيع األصعدة، لن تبدأ هكذا مبجرد الكالم عنها هنا؛ وإمنا بعد أتسيس اجملالس اإلقليمية        

ق مع اللجنة املركزية لتيار اإلصالح. هلذا حنن ندعو كل من يرى يف نفسه األهلية للقيام م العمل، وتنسنظ  واحمللية، اليت تخ 
، من أجل البدء يف إخراج شخصيا أن يتصل بشيخ الطريقة العمرية -بعد أن يكون موافقا لنا على الغاايت-هبذه املهام 

مدة  بقىالشعب هو ال يريده. لذلك سن هذا املخطط إىل الوجود. وحنن لسنا مستعجلني، وال مريدين لفرض أمر على
سبقوان يف  الشعب ومن ميوالته؛ حىت ال نكون كحمقى كثريين اتلتثبت من توجهمنتظرين مرتقبني، من أجل اكافية 

 راموا أن يقودوا الشعوب رغما عنها، فبقوا يف النهاية وحدهم منعزلني.  التجربة،
ال يتساهل أفراد تيار اإلصالح، والشعب املغريب من بعدهم، مع اجلواسيس  ويف أثناء هذه العمليات كلها، ينبغي أن       

، ويقاطعوهم مقاطعة إذا ظفروا هبم الذين يعملون بغرض تفريق الصفوف وشق  الكلمة. وعليهم أن يخقصوهم إقصاء اتما
ال يتم إال ابحلزم ي ندعو إليه، ابتة، يكونون فيهما عربة لغريهم؛ وإن كانوا من املعارف واألقارب. إن عمال إصالحيا كالذ

 مثنه، والشعب املغريب أمجع من بعده. دفعوالصرامة الالزمنْي. وكل تساهل أو استثناء، فإن التيار هو من سي
إن تيار اإلصالح ليس عنيفا، وال يدعو إىل عنف؛ ولكنه حازم يف املواقف، إىل حد يفوق ما يبلغه العنف املادي        

يكون أبلغ من سمن النفوس. إن قوة املوقف عندان، أشد من قوة السالح!... ولعل ما سرياه الشعب عن قريب، 
  .الكالم!... وإن غدا لناظره لقريب، كما تقول العرب!..
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8 
 لعملاببدء ال

 
، شعب كالم ال عمل. وهذه ثقافة موروثة، عمل على يف هذا الزمان ، كغريه من الشعوب العربيةالشعب املغريب       

األوحد يف الساحة. واملغاربة وإن كانوا يف أغلبية ساحقة حيبون  الفاعل   بقىاملخزن الذي يريد أن ي ،ترسيخها يف اجملتمع
يفضلون أن يكونوا يف صف املتفرجني، تنبا ملا يتومهون أنه قد يصيبهم من مكروه  إال أهنماإلصالح وحيرتمون املصلحني، 

أ ْنت  و ر بُّك  فـ ق اِتال  ِإان  ه اهخن ا ق اِعدخون { }ف اْذه ْب  ومثلهم يف هذا كمثل بين إسرائيل حينما قالوا:يف أبداهنم أو يف أمواهلم. 
وهذا املوقف منهم، ال يخنبئ إال عن ضعف إُيان، وخمالطة من الشرك لقلوهبم. ولو أن العبد كان مؤمنا . [24]املائدة: 

الشعب عن حقا، فإنه سيؤمن أبن ما أصابه ما كان ليخطئه، وما أخطأه ما كان ليصيبه. ولكن الدين الذي أيخذه 
، العظيم ال ابهلل. ومع غفلة الناس عن هذا االحنراف املخزنية، الفقهاء الرمسيني، هو دين ميت، يربط الناس بوزارة األوقاف

 فإهنم وقعوا جلهم يف هذا الضعف اإلُياين، الذي ُيدم حزب الشيطان حيث كان.
قد اليت  املشرتكة، ل. نعين أن يبتعد الناس عن الصفاتفأول ما على املغاربة العمل عليه، خمالفة املخزن يف احلا       

 تكون من صفات املخزن، ومنها:
مع احملافظة على بعض رسومه ظاهرا. وهذا هو النفاق بعينه، الذي صار مسة  ،اتباع الشهواتو . خمالفة الدين ابطنا، 1

لتوبة والعبودية. ومن كان يتوهم غري هذا، لشعب. نقول هذا، ألن هللا ال يخصلح حال من ال يعود إليه سبحانه ابلغالبة 
الذي بيده وهو ، فهو بعيد عن معىن اإلصالح وإن استعمل امسه؛ ألن اإلصالح من الفاسدين، ال يخعترب عند رب العاملني

وكيف يفلح شعب ديدنه متابعة املهرجاانت الفسقية )كمهرجان موازين(، أو الوله ابلكرة  .واحلاكم عليه مقاليد كل شيء
أال يعلم قومنا أن هذه األمور تدخل ضمن املخطط الدجايل العاملي، الستعباد  !...الذي أصبح جنوان مجاعيا ال شك فيه

 قون إىل االنعتاق من هذا التحكم؟!...الشعوب؟!... أال يشعرون أن عقوهلم متحكم فيها مجاعيا؟!... مث، أال يتو 
. جعل سلطة الدولة أعلى سلطة يف األذهان. وكأن العامل ال رب له، يدبر شؤونه وُيفض ويرفع فيه. هذا من الكفر 2

سرت به من ممارسة صورية للشعائر. األمر أعظم من أن ت  أكرب. ولن ينفع مع هذا االعتقاد، ما يـخ  كفرا  الذي يكاد يكون
ضي للدولة، أن جيزموا أن أمرهم يف اْلخرة سيعود هذا التصور الصبياين!... يكاد الناس اليوم من تعظيمهم املر   يكون على

أن يفوز هناك. هذا ما يدل عليه انصياعهم للمخزن يف طريقة  من لنظام هنا، فال بددى امن كان مرضيا لوكأن  إليها.
في الناس عن أنفسهم حقائقهم!...التدين، وإن مل يشعروا بذلك أو يعلنوه. ما أكثر   ما ُيخ

 . تسمية الفسق الذي هو املغرب عليه "مذهبا مالكيا". يرك زون على املذهب، ألهنم يعلمون أن الدين قد انسلخوا منه3
. وهل كان مالك رضي هللا عنه، على مثل ما املغاربة اليوم عليه؟!... ما هذا التزوير للحقائق!... لتسمية أو كادوا

 ن، الذي هو خازن النار؛ فيكونو املـ ل ك إىل مالك هذهب املالكي" اليوم، ختريج واحد، وهو أن يكون الناس منتسبني في"امل
 بذلك جهنميني يوافق احلال منهم املآل. إن كان هذا، فنعم!...

لتحكم يف القلوب . اعتبار الدنيا وحدها، وكأنه ال آخرة بعدها. واملخزن من حيث هو شيطاين املنزع، يسهل عليه ا4
قبل الرقاب، ابلتلويح أمام أنظار الضعفاء ابألعطيات واملنح من جهة؛ وابلتهديد ابحلرمان من الرزق والتضييق فيه من 

خلفه من جراء ذلك، عليه أن يعلم أنه مشرك، يرجو النفع من غري هللا، وُياف الضرر من جهة أخرى. وكل من ينساق 
وحنن إن اكتفينا يف التصدي للفساد، مبا يخدركه  .، اليت يخقتدى هباال تعلمها األقوام الكافرةسواه سبحانه!... هذه األمور، 
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!... سيقول قائل: الكفار يف بلداهنم أفضل منا حاال، فما نفع الدين!... أننا إىل منتهاهم واصلونالكافرون، فعلينا أن نعلم 
يعين أنه سبحانه راض عنهم. وحنن بصفتنا مسلمني، نسعى أوال إىل فنقول: إن متتيع هللا يف الدنيا لعباده الكافرين، ال 

وال نظن أحدا من هذا هو الفرق بني املؤمن والكافر؛  كسب اْلخرة، مث بعد ذلك نصلح ما أمكننا إصالحه من دنياان.
الناس أو من األجهزة  مكن أحد منتيف الدنيا، ال ي من املؤمننيإن الزاهد  املغاربة املسلمني يغامر مبصريه بعد هذا!...

، وإن فخعل ببدنه ما فخعل!... هل يعلم شعبنا هذا؟... هل جربه مهزمه أبدا؛ لكونه خارج مرمى سهامهيوالقوى أن 
     هزُيتهم!... مراحل ل الناس مبواطن قوهتم، هو أول مرحلة منجهْ  بعضنا؟... إن  

اهيمه الدينية والعامة من بعدها؛ ألن جل ما يختداول يف تصحيح مف إليه،فأول ما على مريد اإلصالح، أن يسعى        
غري ممحص. وهذا ال يصلح أصحابه ألن يكونوا حماورين يف جمال سطحي املنتدايت العامة، هو كالم منطي شائع 

هلم  اإلصالح لغريهم؛ ألهنم لن حييطوا جبوانبه يف احلد األدىن. لكن، ال ُيلو اجملتمع يف كل مدينة وإقليم، من أشخاص
إيصاله إىل من هم دوهنم يف قوة اإلدراك. نريد من هؤالء أن ال  علىالقدرة على فهم اخلطاب وتصنيفه، ومن بعد ذلك 

 يتخلفوا عن ركب تيار اإلصالح، ليكونوا أول البنائني.
والزمالء يف العمل، مث بدأ من األقرب فاألقرب. من البيت إىل األصحاب يإن تبليغ مبادئ التيار لعموم الشعب،        

تتوسع الدائرة إىل أن يصري احلدث حديث الشارع. ال ُيكن لتيار اإلصالح أن يفلح إال إن بلغ مجيع مناطق البالد، 
. ال نتوقع أن يستجيب كل من مسع ابلتيار، ولكن من سريى نفسه معنيا هبموم التيار وآبماله، فإنه عق مجيع األمسا ر  وط  

، ولكن ملناصرة احلق من نفسه على ابطلها أوال؛ أو جهة على جهة ل؛ ال ألنه يخناصر قوما على قوملن يتواىن عن اإلقبا
 مث ملناصرة أهل احلق على أهل الباطل.

، ليتعاون )األحياء( إليهاعندما يتعرف أنصار التيار يف األحياء بعضهم على بعض، ستعود األخوة اليت قتلها املخزن        
على التآمر ابملعروف وعلى التناهي عن املنكر. سيعود احلي حمرتما متشي فيه النساء آمنات على أهل احلي بفعلها 

أنفسهن، عندما تعود النخوة إىل الرجولة املسرتجعة. وسيقبل اجلار النصح من جاره، من دون أن تغلبه محية اجلاهلية اليت 
 نا هو من حسابه. رجه من حياتنا، كما أخرج  ي أن خنخ إن مقاطعة املخزن، تقتض كان يستعني فيها ابملخزن على أخيه.

وإذا انتظم العمل يف احلي، لزم أن يبلغ اخلطاب إىل األحياء اجملاورة؛ وهكذا، إىل أن يعم األمر املدينة كلها.        
املخزن  سهر على تبادل املنافع بني األحياء وسكاهنا؛ حىت يستغنوا عن خدماتيس للمدينة، لوسنعمل على أتسيس جم

؛ ولكنها بداية املتغلبة ما أمكن. إن هذا لن يكون شيئا سهال، لضعف إمكاانت الشعب ابملقارنة إىل إمكاانت الدولة
 حىت يهبوا إىل تداركه قبل االهنيار التام. ،تخشعر احلكام خبطورة الوضع

على تعديل معاملته للشعب إبعادة ، ولكننا نبغي إرغامه للبالد سياسيالحنن لسنا قاصدين إلسقاط النظام        
مصرا كعادته على االستمرار يف سياسة األذن  املخزن . وأما إن رأيناتليق ابملغرب شعبا واترُيا وفق قوانني جديدة هأتسيس

  .املرحلة وأحداثها..حبسب كالم آخر،   لنا عندئذ سيكونالصماء، ف
تيار اإلصالح" قد دخلنا مرحلة جديدة من اترُينا، ستكون الكلمة إن على املغاربة أن يعلموا أننا إبطالق نداء "       

. وهذا لن يتبلور يف الواقع، إال إن وصل والتوجهات للشعب العريض، ال لألقليات املتحكمة مبختلف الشعارات افيه
لشخصية املغربية مجيع القرى. إن رهاننا على القرى يسبق رهاننا على املدن؛ ألن البوادي هي حمل إنتاج اإىل خطابنا 

األصيلة بكل أبعادها ووجوهها. وقد أخمهلت البوادي حتت هيمنة املخزن، وعاشت قهر خدامه عيشة الذل اْلسر والظلم 
 .، ردحا من الزمن ليس ابلقصريالسافر
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دي هللا عن على كل من يفقه عنا ما نقول، من أهل القرى أو من أهل املدن اجملاورة، أن يعترب نفسه مسؤوال بني ي       
وينبغي التأكيد يف هذا دائما، على أننا لسنا  .اتيف الدواوير والدشر  تبليغ فحوى نداء "تيار اإلصالح" إىل كل بيت

أحزااب وال مجاعات إسالمية؛ وإمنا حنن تيار شعيب فسيفسائي جامع لكل أطياف الشعب. نقول هذا، ألن شعبنا مل 
ي ز التيار يف ذهنه، فلن ينضم إليه؛ وسيظنه كغريه، يريد املتاجرة هبمومه. هلذا، فعلى  معاملة األحزاب وغريها؛ فإنْ  هو مل ُيخ

اطبه، ليعلم املخاط ب أن تياران هو تربة جديدة  كل عامل من أجل انتشار تيار اإلصالح، أن يوضح الفرق لكل من ُيخ
 للعمل على تغيري ما ببالدان من أعطاب وآفات.  ،فريدة

تجنب أهل التيار يف البداية مواجهة رجال السلطة احملليني، الذين سيسخ رهم النظام لقمع كل من يعمل يول       
لإلصالح؛ ومن أجل هذا عليهم أن يبتكروا أشكاال للعمل حبسب خصوصية كل حي وكل قرية. وإن استدعى األمر أن 

 ..، فكذلك.اهتم يف أماكن خمصوصة يعلمون جدواهابدل النهار، فليفعلوا؛ أو أن تكون لقاء -مثال-يعملوا يف الليل 
وليتحف ظوا من املقدمني والشيوخ املخزنيني شديد التحفظ، حىت ال يخفسدوا عليهم عملهم. إن تعمية العمل يف البداية 

  وحنن نثق مبقدرة الشعب أثناء احملن على اإلبداع. يكفي أن يقتنع مبا هو ماض فيه فحسب!... ؛ضرورية
لعمل اإلصالحي، ولو بصفة يف اا املثقفون، فإن التيار سيحاسبهم على مواقفهم؛ فإما أن يكونوا من املتصدرين أم       

وإما أن يخصن فوا من أعوان املخزن، يخعاملون منا كما يخعامل  ومواقعهم الشخصية؛ تناسب وضعهم العام ،مستقلة منهم
ندعو إىل العمل به، مل يعتده املغاربة املعاصرون يف حياهتم؛ وحنن إن أمثاهلم من اخلدام واألعوان. إن هذا الوضوح الذي 

من احلمق حبيث نقبل بعكس ما  -حبمد هللا-نعتمده، فإن الوضع احلايل للشعب سيستمر على ما هو عليه... ولسنا مل 
 نرمي إليه.

يف االعتبار(،  التيار املغريب من ورائه )قبل، وإىل الشعب ، بعث إشارات إىل تيار اإلصالحإننا ننتظر منهأما امللك، ف       
الفساد يف البالد  عايةر يرميه ب -نراه متطرفا متعجال-شطر من الشعب  رأي حىت ال يتأكد نعلم منها أنه مع اإلصالح؛

 ما ال ُيخكن أن نقبله، وال أن نسمح به. و. وه، على كل ما يقرتفه من جرائمابلرائسة الفعلية للمخزنو 
يف أمور بقيت عالقة منذ فجر االستقالل الصوري. وعلى الشعب  ،إن احلني قد حان، للحسم من طرف الشعب       

بكل مكوانته وخمتلف توجهاته، أن يكون يف مستوى هذه "اللحظة" التارُيية، اليت ستكون من غري شك، حمددة ملا 
للمغرب بعد ذلك يبقى  واخلوف أن ال ا.ويذهب برحيهم امسيأيت بعدها، من خري يعم البالد والعباد، أو من شر حييق هب

 وجود حقيقي على اخلارطة العاملية.
أما رموز الفساد املعروفون يف البالد، والذين منهم أعضاء حكومات سابقة، ومنهم رجال سلطة كانوا جالدين        

قات املشبوهة مع الطغمة احلاكمة، أو غري هم كبار رجال املال واألعمال الذين كانوا يقتسمون ريع الصف  ومنهم للشعب،
ممن هو على شاكلتهم، فإن تيار اإلصالح يعتربهم من األعداء حمق قي العداوة، والذين ال يقبل من أحدهم معاملة؛ إال 

إىل  سابقا، ووعد برد األموال املنهوبة اليت تعود ملكيتها إن أعلن على رؤوس األشهاد براءته مما اقرتفه يف حق الشعب
 الشعب. تاه . هذا هو املخرج الوحيد هلم، إن هم فضلوا العيش بيننا، والتكفري عما بدر منهم من سوء فعل..الشعب
شركة من شركات رؤوس املخزن كل تشمل كل منتوج لإىل أن ، و ادائرهت توسيعوأما مقاطعة السلع، فإننا ندعو إىل        

. إن املرحلة االنتقالية للنظام املغريب، واليت استمرت من وقت إعالن كة من الشركات..من ذلك شر وأعوانه؛ ال نستثين 
االستقالل الصوري إىل اْلن، قد انتهت مع إعالن أتسيس تيار اإلصالح. فعلى كل طرف من األطراف السياسية املعنية 

يـ ْهِلك  م ْن ه ل ك  ع ْن بـ يِ ن ةٍّ و حي َْي  م ْن ح ي  ع ْن بـ يِ ن ةٍّ{ }لِ تخذ على ضوئه املوقف املناسب له؛ يأن و  ،عي ذلكييف املغرب أن 
...[42]األنفال: 
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9 
 توضيحات استباقية

 
اتباع أساليب اخلبث يف معامالته على الدوام، ومبا أن الطريقة العمرية اليت يتبع تيار اإلصالح مبا أن املخزن قد اعتاد        

أتباع يف العامل أبسره؛ ورغم تنبيهنا يف الوثيقة التأسيسية إىل كون التيار مغربيا وطنيا ال يتجاوز عاملية، هلا هي لشيخها 
حدود اململكة يف عمله ويف غاايته؛ فإننا نتوقع من أجهزة املخزن اهتامنا ابلعمل ملصلحة جهات أجنبية، أو بتلقي الدعم 

ة خارجية، إال مغاربة املهجر الذين نعتربهم مواطنني هتيار عن كل جمنها. وها حنن نستبق هذا االهتام، إبعالن استقالل ال
. ونؤكد على أن تيار اإلصالح ال يتبع إال للشعب املغريب جبميع أطيافه. وليعترب ت أشخاصهم عنامقيمني معنا، وإن غاب

بياانت إىل بريد الشيخ، املنشور كل من بلغه نداء التيار أنه منخرط فيه، مبجرد قبوله مبا دعوان إليه. وأما اشرتاط بعث ال
؛ على أن يخنظر جمالس املدنجمالس األحياء و على صفحة التيار الفيسبوكية، فهو خاص مبن يريد أن يكون منسقا ضمن 

 .يف أتسيس تلك اجملالس يف حينه، مبا تتطلبه الظروف واملالبسات
نيا على دنياهم، فإنه يعلن بني يدي هللا ربه، مث أمام وأما من جهة الشيخ، الذي قد يخظن فيه أنه سينافس أهل الد       

الرأينْي العامنْي العاملي واملغريب، أنه يتعهد ويلتزم أبن ال يقبل أي منصب من املناصب الرمسية للدولة يف املدة الزمنية املقبلة، 
س املدن وجمالس اجلهات وال أي عوض مايل على عمله يف التيار؛ ويشرتط ذلك على كل من يريد العمل معه يف جمال

ويف اجمللس الوطين. ويستثين من هذا التعهد أعضاء جمالس األحياء، وجمالس القرى والبوادي، الذين يكونون يف الغالب 
ولوال أن الشيخ، الحظ فراغا يف هذا  يف حاجة إىل ما حيفظ كرامتهم من املال أو من املناصب اليت تناسب مؤهالهتم.

 نفع العام، ملا رضي أن يستبدل برتبية القلوب على اإلُيان والقرب من هللا شيئا!...الصنف من العمل ذي ال
عرض ما توصلت  دل إليها أمر تدبري أمورها مبا تراه، بعفإن الشيخ سيكِ وإذا مت أتسيس اجملالس مبختلف مستوايهتا،        

ا لتيار اإلصالح فحسب. وهو يخفضل تسمية مستشار، إليه عليه، ليخمضيه أو يخعد له أو يرد ه. وهبذا سيبقى الشيخ مستشار 
على كل التسميات املعتادة لدى األحزاب واجلماعات، كالرئيس أو املرشد. وأما إن ظهر للشيخ احنراف يف عمل اجملالس، 

يل النظر يف شسيتصدى لالحنراف مبا يناسبه. ففإنه  أنه، إىل إن كان املخالف فردا واحدا من اجملالس املذكورة، فإنه حيخ
ال على  األعلى منه ربة، لس اجملابقي املشاركني له يف اجمللس ذاته؛ فإن مل يفلح الناظرون يف إعادته إىل اجلادة، فإنه حيخ

دد حتذيرية، ومدد هنائية؛ فإنه يخرتك . وأما تفاصيل اإلحاالت، وما يتعلق هبا من مخ عند الضرورة بلوغا إىل اجمللس الوطين
  عقاد االجتماع التأسيسي، وكتابة القانون التنظيمي لتيار اإلصالح.حتديدها إىل حني ان

وأما فيما ُيص تنظيم القطاعات، من أجل تسهيل االنسجام بني أفراد التيار، فإننا خنرب عموم املنخرطني، أنه        
، ة هذه األخريةل وظيفيمبوازاة اجملالس املختلفة، لتكم بدورها وأخرى طالبية، تعمل خمتلفة سيخعمل على إنشاء جلان عخمالية

ت م بواجب اإلشارة والتوجيه عند االقتضاء. وهذه اللجان، سيخناط هبا ما كان منوطا ابلنقاابت املخزنية، اليت أخل  لقياول
أخنشئت  قد ، بعكس ما تزعم أهنامن دون وعي منه تساهم يف النيل من حقوقه ؛مبهامها، وأصبحت عبئا على الشعب

بشرط حذف ما ُيالف أحكام  الفرعية كالطب واهلندسة والتعليم وغريها...وعلى هذا ينبغي أن تخقاس كل القطاعات  .له
، الذي ينبغي العمل على قد أخسست على املثال الفرنسيكلها ؛ ما دامت هذه القطاعات  الشريعة مما يدخل يف أعماهلا

. وكل ما ال يخستطاع الكالم فيه بني أهله سبيل استعادة أصالة "مغربيتنا" املستلبة يف كل ما أوتينا من قوة،تخلص منه بال
جأ إىل وقت االنتهاء من التأسيس، حني تناول خمتلف القوانني ابلدراسة.  يف بداية أتسيس التيار حمليا ووطنيا، فإنه سريخ
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مع كل هذا احلرص على االعتناء أبحوال البالد، -إن شيخ الطريقة ومستشار التيار، ينبه إخوانه املغاربة أمجعني        
وأن الدولة وإن أصلحناها، وأصبحنا  ؛إىل أن الدنيا فانية -طويال لشعب حتقيقهاا وما يتعلق هبا من آمال مستقبلية انتظر
وننتقل إىل دار البقاء، اليت لن َند فيها إال إُياننا وما قدمنا من عمل عن قريب  نعيش فيها كما نرجو، فإننا سنرتكها

ي يف النفع العام. وحنن عْ صاحل. نقول هذا، ألن النفوس تلتذ ابالنشغال بشىت األمور، ومن بينها ما يبدو أنه إصالح وس  
الف حقيقتها ةشعارات دينيالناس ب يف استتباعوال نرغب )نريد إصالحا حقيقيا  من كوننا في وراءها ما ُيخ ولو  قد ختخ

، من عبادات لرهبمالشخصية فإننا حنرص على نخصح كل اإلصالحيني، أبن ال يخهملوا ما هو داخل يف معاملتهم  (فرضا
. فإن أتقنوا ما ذكران، فإن عملهم من أجل إصالح البالد سيزيد من حسناهتم عند هللا؛ وسيكون انفلة هلم ومن معامالت

 ..لة إبذن هللا.مقبو 
أما حنن  ؛هو عند الكافرين. الكافرون يعملون للدنيا، كأهنم يعيشون أبداما إن اإلصالح لدى املسلمني، ليس ك       

ح دنياهم بعملهم فنعمل هلا كأننا منوت غدا )الغد هنا قد يكون النف س املوايل أو الساعة اْلتية(. إن املسلمني تصلخ 
. وهذا قليل من كثري غي به الفقه املخزين، الذي نرجو أن يلتحق ابلتيار اإلصالحي فقهاء )الدنيا( ْلخرهتم، ال بعملهم هلا

حيرصون على  ،إىل فقهاء يف الدين جملس من اجملالسمستقلون صادقون يسد ون مسد ه. ما أحوج تيار اإلصالح يف كل 
  عدم مصادمة األقوال واألعمال لشريعة رب العاملني؛ يف حكمة ورفق ال يستغنيان عن حزم وصالبة يف احلق.

التيار أبنه يبغي إدخاهلم إىل جمال التصوف من ابب العمل ذي النفع العام، ليشككوا بذلك يف نية  قد يتهم قومم        
، حىت يصدق هذا االهتام؛ بل خنتار أحدرد عليهم أبننا ال نقبل يف طريقتنا كل نوااي من سيلتحق به. وحنن نيف املؤسس و 

هلا من نتوسم فيهم بعض ما يؤهلهم لالنتساب. وذلك ألننا لسنا طريقة للمتصوفة الذين جيمعون الناس على املآدب 
سبب غلبة الغفلة وضعف ؛ ب، من جهة أخرىوليس أهل زماننا صاحلني لطريق السلوك، إال فيما ندر ؛والرقص من جهة

لذلك فإن اهتام التيار من ِقبل  يصلح للطريقة...سأنه ما كل أحد يصلح للتيار،  ،من هذا نعينالناس أمام الشهوات. 
من يقدح يف التصوف وأهله، ال سند له من الواقع واحلال. ومن اطلع على أحوالنا مع املريدين، فإنه سيعلم صحة ما 

 نقول، حبمد هللا.
ذكر للتبعية للخارج. إن تيار اإلصالح، بعمله الذي ذكران خطوطه العريضة يف ران به الفصل من ولنعد إىل ما صد         

. فكيف من غري شك حتت حكم املخزناليت هي متحققة  ،لخارجلقطع تبعية البالد  دعو إىلن يهذه الصفحات، هو م  
يف اسرتجاع البالد من املخزن، نريد أن نكون دولة مستقلة،  !... إننا ابلرغبةعكسه إىل شيء، وهو أييتالتيار سيدعو 

ي ة؛ بل إننا نطمح إىل أن يكون املغرب دولة قوية مسموعة الكلمة إقليميا وعامليا،  تعامل نظرياهتا يف العامل على قدم النِ دِ 
 بعكس ما هي عليه اليوم.

لكن ال ينبغي أن  مبدئيا؛ هو أمر جيد -مثال-إفريقيا  إن ما يسعى إليه امللك من توسيع دائرة نفوذ املغرب يف       
 كما ال ينبغي أن يكون على حساب أبناء الشعب احملرومني  ،يكون مقتصرا على اجلانب االقتصادي وحده يف املعامالت

مبا نفتقده  ،عني دوال إفريقية ضعيفةلسنا دولة قوية االقتصاد والنفوذ، حىت نخ  -اْلن على األقل-من الضرورات. حنن  لدينا
. إن هذا سيكون من العبث الذي لن أييت بشيء!... بل إنه قد الدول املـخعانة عليه أبكثر مما هي يف بعض جهات بالدان

. املرة بعد األخرى أييت ابلضرر، إن نظران إىل وضعنا االقتصادي الذي ال يخستغىن فيه عن االقرتاض من البنك الدويل
 و يتصدق على سواه؟!... إن هذا لشيء عجاب!...أ غريه فكيف ملقرتض أن يخقرض

نتظر أن أما إن تساءل ضعفاء اإلُيان من الشعب: كيف ستواجهون املخزن، وأنتم جمردون من القوة "املادية" اليت يخ        
؟!... فإننا َنيب: أوال حنن لن ندخل يف مواجهة مسلحة )قياسا على معاملته للمحتجني دائما( تكون يف مواجهة ما لديه
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مع املخزن؛ ألننا نعتربه خالاي سرطانية يف جسم بلدان؛ فهو اْلن منا!... وهذا الصنف من املعارك، ال تتم فيه املواجهة، 
ابلتخلص  ة العامة للبدنكما هي مع األعداء اخلارجيني؛ وإمنا تتم ابلرتكيز على اخلالاي السرطانية، من أجل استعادة العافي

؛ ألهنم يتومهون أهنم مع اجلانب األقوى يف البالد ،. وابإلضافة إىل هذا، فنحن نعلم أن كثريا من أعوان املخزن هم معهمنها
وحيمون أسرهم وأمواهلم )اليت تكون مشبوهة يف الغالب(. وحنن يف تيار اإلصالح، سنرتك الباب مفتوحا  ،حيتمون به

الذين يقبلون اباللتحاق بصفوف الشعب؛ حىت نكسب أكرب عدد من إخواننا املغر ر هبم. فهذا عندان من ألعوان املخزن 
نتحني الفرص للتنكيل  ،صالح!... وإال كنا مغرضنيخري و من فيمن كانت فيه ذرة  فرطنأن ال  تطلباإلصالح، الذي ي
 ..ابلناس فحسب.

اليت ينفرد هبا املخزن، ويتوهم أهنا احلامسة يف املواجهة، فلنا يف مقابلها املدد أما القوة املادية )األمنية والعسكرية(،        
الذي ال خرب للمخزن عنه، كما ال خرب لكثري من أبناء الشعب املـخبعد عن دينه. فإن أراد املخزن تريب  ؛النبوي حبمد هللا

مواجهتنا أبساليبه املعتادة لديه، لن يكون هلا من  وأما إن كانت به بقيةم من عقل، فإنه سيعلم أن !...مواجهتنا، فليفعل
. وأما أفراد الشعب الذين سينخرطون معنا يف التيار، فإننا سنمك نهم من وصول املدد النبوي احلتمية بنهايته يعسر تأثر إال ال

إال أن النيب صلى  ،منهم إليهم، إن هم حازوا الشروط؛ ألننا يف هذا اإلمداد نواب ال مخال ك. وال فرق بيننا وبني أي واحد
اختاران ليظهر فضله على األمة من م ظهران؛ ال لسابقة لنا وال الستحقاق منا؛ بل هو أمر يعود قد هللا عليه وآله وسلم، 

فمن صد قنا . [23}ال  يخْسأ لخ ع م ا يـ ْفع لخ و هخْم يخْسأ لخون { ]األنبياء:  :إىل املشيئة اإلهلية، اليت يقول سبحانه عن نفسه فيها
موطن قوتنا؛ ومن مل يصدقنا، فهو معنا على ما يقبله منا فحسب؛ مما جيمعنا وُيدم غاايتنا  يف هذا، فقد أوضحنا له

 املشرتكة.
وأما إذا كان التشكيك فينا من ِقبل من ال يرون أبعد من أنوفهم، ينصب  على شخص العبد الضعيف، أو على        

صا من ِقبل املتسلفة(، أو على كونه من خارج النخبة السياسية "احملرتفة"، أو غري ذلك )خصو  كما أسلفنا  كونه صوفيا
مما ال يتجاوز اخلصوصيات؛ فإننا نرد عليه ببساطة: إن كل من يرى نفسه مؤهال ملا نذران نفسنا له، مما أوضحنا بعضه 

)نقول هذا وحنن  مكاننا، لنتأخر حنن يف احلاليف هذه الورقات، أو مما سنناقشه يف أوانه مع ذوي األهلية، فليتقدم هو 
أن أتخران  ونخعلم اجلميع، . لكننا نخعلمهعلى يقني من أن املخزن سيطمع يف االستيالء على قيادة التيار بوسائله حينها(

رة عموم يف كل م خربلن يكون انسحااب، يشرتيه املخزن بباهظ األمثان؛ بل سنبقى مراقبني منتقدين، حبسب ما يختاح، لنخ 
الناس مبا ينفعهم ومبا يضرهم. فمن كان واثقا من نفسه أنه حريص على املنفعة العامة أكثر منا، فليعترب نفسه، إن وافق 

، من اْلن صاحب الرايدة والقيادة يف تيار اإلصالح. وسيعود العبد الضعيف إىل ما كان منشغال يعليه اجلمع التأسيس
 هي وظيفته األصلية. به قبالً من تربية املريدين اليت

لقد استبقنا إبجاابتنا، بعض ما اعتادت الشعوب املتخلفة اعتباره، والذي يخغطي على الغاايت الكربى اليت ينبغي        
من اْلن وإىل أن يؤيت التيار مثرته،  ،دائما تقدُيها على غريها. وسنبقى منفتحني على ما ُيخكن أن جيد  من تساؤالت

اخلاص، أننا نريد أن ندشن بداية ثقافة جديدة يف بلدان، هي ثقافة الوعي ابملسؤولية، والوعي يف املقابل لنربهن للعام قبل 
تنقلب ثقافة احملاسبة إىل فوضى يركبها السفهاء منا، ليتحني  هبا املخزن  الابحملاسبة. لكننا سنكون حريصني جدا، على أ

احملاسبة ممن هو أهل هلا، ال من كل أحد!... واألهلية هنا، ال نقصد فرصة القضاء على تيار اإلصالح. نعين أننا سنقبل 
ك   ن أي واحد منها األهلية املصطنعة اليت ال تتجاوز املؤهالت التخصصية واأللقاب؛ بل نبغي منها األهلية العقلية اليت متخ

ن كان أميا ال يخؤبه له يف العادة. من الكالم، بشرط أن يكون عاملا مبا يقول، وأن يكون منضبطا ملنطق ما يتكلم فيه؛ وإ
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!... هكذا حنن، وهذه عقليا قبل اخلروج منها اقتصاداي ،نريد هبذه الثقافة اجلديدة، أن خنرج من زمرة الشعوب املتخلفة
 م!... واحلساب عند هللا ربنا مجيعا!...ستكون طريقة عملنا؛ فمن شاء فليخقدم، ومن شاء فليخحجِ 
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10 
 حفظ احلقوق

 
إن مل -إن على الشعب املغريب أن يعلم أن تيار اإلصالح قد أخنشئ من أجله، وأنه هو صاحبه حقيقة؛ وأن رأيه        

 هو احلاكم فيه. نريد من هذا، أن تكون للشعب كلمة مسموعة وقوة معتربة، متك نه من محاية املظلومني -ُيالف الشريعة
 ال حد له. أصبح ، من هذا الظلم الذيمن أبنائه

ض أصحاهبا للحيف من ِقبل أجهزة ال بد للتيار أن يعمل على إنشاء جلان لتتبع كل احلاالت الفردية اليت تعر         
. مث بعد )حتقيقات( املخزن وقضائه. وال بد أن تختناول امللفات يف أدىن مستوايت اجملالس، من أجل التحق ق من الوقائع

فظ احلقوق. فإن متت املوافقة على تبين ملف من التفاصيل الضرورية، إىل اللجنة الوطنية حلذلك ترفع هذه امللفات مع 
امللفات، فإن تيار اإلصالح سينزل بكل ثقله الوطين، من أجل رفع الظلم عن األفراد حيثما كانوا من األحياء أو من 

 يف احلقيقة إال من يرى احلقارة يف سواه(.  القرى. ال مني ز يف ذلك بني غين وفقري، وال بني شريف وحقري )وال حقري
عندما نقول إن تيار اإلصالح قد أخنشئ من أجل الشعب، فإننا نعين أنه أخنشئ من أجل الفرد. حنن لسنا كاملخزن        

ه ضرر، فإن . كل من سيمس  يف املعامالت الشخصية ، ويطحن أفراده واحدا واحداالعام الذي يتملق الشعب يف اخلطاب
 -إن شاء هللا-. هكذا ، من أجل فرد واحد مغمورتيار كله سيهب لنجدته؛ وإن استدعى األمر شل الوطن أبكملهال

ان من األسباب  تغيري النتائج. ألول مرة يف اتريخ املغرب،  يف سبيل ،شيئاسيكون عملنا؛ وإال فلن نعترب أنفسنا قد غري 
 حنن ندعو الشعب بكامله ألن ُيدم نفسه، ال أن ُيدم املخزن. 

يس حكومة أسبق حبسب ئكان ر ، والذي  حيكي واقعة مسعها ممن حضرها يني،مسعت مرة أحد رجال السياسة اجلزائر        
يف رفقة من كبار الشخصيات )والراوي كان حيكي أن بومدين  قصة واقعية، حدثت أايم الرئيس الراحل بومدين.  .ما أذكر

االشرتاكية املعتمدة آنذاك. فمروا  حبسب ما تقتضيه الربوابغاندا ،أرادوا زايرة مناطق انئية يف اجلنوب اجلزائريو  ،من بينهم(
 راحةفرد الفالح بص ظهر تواضعه له أمام احلاضرين، فسأله: واش راك؟ )كيف حالك؟(؛برجل فالح، أراد بومدين أن يخ 

استعمار إخواننا!... فبهت  نطيعالستعمار الفرنسي، وحنن اليوم ا نطيع: احلمد هلل!... كنا يف املاضي ةاجلزائريني املعهود
 اجلميع وأخسقط يف أيديهم...

ار اإلصالح سيعمل املغرب ال ُيتلف عن اجلزائر يف هذا، ألننا اليوم مستعمرون من ِقبل "إخواننا" بين جلدتنا. وتي       
 إبذن هللا على استقالل الشعب من هذا االستعمار الثاين!...

إال ابلقيام للظاملني واحدا واحدا. هلذا، فإن جلنة احلفاظ على احلقوق،  إن رفع الظلم عن الناس، ال ُيخكن أن يتحق ق       
وعندما تخعرض امللفات على أنظار اللجنة ستدرس ملفات الظاملني اليت ستبلغها؛ وستبت فيها مبا يخناسب كل حالة. 

الوطنية، ضمن اجمللس الوطين للتيار، فإنه سيـخق رر العمل املناسب الذي يخواجه به كل ظامل. ولن نرضى إال بنيل الظامل ما 
االستغناء عنه مبحاكم شعبية على كل قطاع القضاء، و   ِوفاقا؛ وإال فإننا سنعمل على شل   جزاء ظلمه ،يستحق من عقوبةٍّ 

 !...ذلكإىل  يبلغ بنا األمرعند اللزوم... نرجو أن ال 
نؤكد هنا، أننا ال نتكلم عن احلقوق، ابملعىن الدجايل لـ "حقوق اإلنسان" املضحوك هبا على الشعوب؛ ولكننا نعين        

فظ حقوق العباد أمجعني، مؤمنهم اها الشرعي الذي حياحلقوق مبعناها الطبيعي العام واملشرتك، الذي يخدركه كل عاقل؛ ومبعن
 وكافرهم؛ لكن ِوفقا لشريعة رب العاملني. هذا هو معىن احلقوق لدينا!...
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فإننا قد تعمدان عدم  -اليت قد يتساءل كثريون عن عدم ذكران هلا على التخصيص يف هذه الورقات-وأما املرأة        
ييز يف كل ما يتعلق بعمل تيار اإلصالح. فنحن نرى أن متييز املرأة يف الكالم والتنظري، متييزها عن الرجل، لعلمنا أنه ال مت

. وتبقى األهلية والكفاءة والتقوى !..أمر ُيالف روح التشريع، ويخقلل من قيمتها، وإن زخعم العكس؛ ألن التمييز متييز
 ، رجاال ونساء. والصدق، هي احلاكمة وحدها على اجلميع

على اإلُيان، ويختخل ى عن العفة، معها احلقوق الدجالية للمرأة، فهي ضرب للشعب يف مقتل؛ عندما يخقضى أما        
هذه "احلقوق" حنن خمالفون هلا، وعاملون  ..وتخعرض املفاتن، ويختاجر ابحلرائر، وما إىل ذلك من هذا املسلسل اخلبيث.

الف منطلقاتناأو خمتارة جمربة ،يبعكسها؛ وإن تبنت الدولة رمسيا اخلطاب الدجايل العامل ، . حنن لسنا اتبعني للدولة فيما ُيخ
 . وليكن ما يكون!...ولسنا خاضعني للنظام الدجايل املتنامي يف العامل

ي منطق جاهلي، سوى إن املغاربة مجيعا، يف نظر تيار اإلصالح سواء؛ وإن حقوقهم واحدة ال تتجزأ، وال ختضع أل       
رفضوا  نلعام نْي املشرتكنْي. ومن هنا فإننا سنكون إىل جانب إخواننا الصحراويني يف الداخل، الذيالعدل واإلنصاف ا

رجو منهم أن ينضموا إىل تيار اإلصالح نممارسات اإلذالل املخزنية، كما رفضها أهل الريف يف الشمال. ومن أجل هذا، 
أبسرع ما ُيخكن؛ لتتمكن مؤسساته من خدمتهم كما ينبغي. وذلك ألننا نعلم مقدار ما القوه من جراء خمالفة الثقافة 

ة املخزنية لثقافتهم األصيلة األبي ة. وحىت الصحراويون املعارضون يف اخلارج، حنن ندعوهم بعد قيام تيار اإلصالح إىل العود
إىل الوطن، ليكونوا يف محاية الشعب، ال يف محاية املخزن. لكن عليهم يف مقابل ذلك أن يخعلنوا )بعد توافر الضماانت( 

 إخواهنم الذين تركوهم يف الداخل، وتغر بوا عنهم طول هذه املدة.عن أهنم مغاربة، ال ُيتلفون يف شيء 
ألننا نرى الصحراء امتدادا طبيعيا، جغرافيا واترُييا وبشراي للمغرب  وأما احلكم الذايت يف الصحراء، فال نقول به؛       

الشمايل. ولوال املخزن العابث ابألخالق والقيم، ملا وخجد ما يخسمى "قضية الصحراء" اليت ال حقيقة هلا. وحىت النظام 
، لوال ما عراء عقودا يختاجر آبالمهم، ما كان ليجد ذريعة يستبقي هبا إخواننا يف ال)نراعي املظاهر( اجلزائري شبه العسكري

 .ذكران
يف املاضي من اتريخ املغرب، كانت "بالد املخزن" اخلاضعة للقانون )حبسب الزمان(، تقابل ما كان املغاربة يسمونه        

ية ، يف جدل"بالد السيبة" )الفوضى(؛ وكانت احلقب التارُيية، تتمايز حبسب ما يعم من النظام، وما يشيع من فوضى
هي ذاهتا بالد السيبة، بسبب أضحت سياسية مستمرة. وأما اليوم، فإن املفهوم قد تبد ل؛ ألن بالد املخزن، -اجتماعية

كلها يف فوضى عامة: سياسية واجتماعية واقتصادية. أنساه جشعه املستند إىل القوة، أن للبلد شعبا   البالد   املخزن إدخال
فحل حال "السيبة" يف املغرب، حىت ما عاد معه للدولة معىن؛ وال عاد الشعب يخطيق لقد است يرجع أمره يف النهاية إليه.

 عليه!...احلال االستمرار على ما هو 
إن رضى املخزن أبن يكون عدوا يف ممارساته للشعب، هو ما جيعل العمل من أجل التخلص من قبضته واجبا عينيا        

 ارت املعادلة صفرية، بسبب اإلصرار والتعامي...لقد صعلى كل فرد من أفراد هذا الشعب!... 
رج آابؤان         إن الشعب اليوم مدعو إىل أن يقف وقفة اثبتة، من أجل تصحيح الوضع العام الذي يعيشه املغرب. مل ُيخ

اخلشن( لنقبل حنن "محاية" جديدة، تقتل منا كل تطلع إىل عيش أفضل؛ وحترم أجيالنا من حق فرنسا )نقصد اإلخراج 
 كما متتلك سائر الشعوب...ختصهم،  امتالك أرض 

عندما يعيش املغريب أجنبيا يف بلده، يتسول اللقمة واملسكن؛ فال أبقى هللا دولة وال أرضا. أمل يخسخر هللا السماء        
ويشكروه عليه؟!... إن ممارسات املخزن اليت حترم الشعب من خرياته، هي دعوة غري  لينعموا مبا وهبهمواألرض لعباده، 

 مباشرة إىل الكفر والكفران!... كيف تبقى للناس آدمية وإُيان، مع اإلذالل والقهر؟!...
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يكون ذلك أبساليب، يشعر عندما ُيتلك الضعيف أرضا يبين عليها ما يخشبه البيت؛ فإن املخزن حيرص على أن        
ه يف عملية من عمليات معها املواطن وكأنه يسرق شيئا ليس له. وهذا يخبقيه طول حياته، مهددا أبن يخهدم بيته أو أن يخسلب  

، فيظن املـخغفل من الناس، أن أصحاب البيوت قد االحتيال املخزنية. تخسمي اإلدارة هذا الصنف من البناء "بناء عشوائيا"
لتصميم لو  والصحية ةيشروط اهلندسللعلى األرض اليت بنوا عليها، وبنوا بعد ذلك حبسب ما يشتهون، دون مراعاة  استولوا

العام. واحلقيقة هي أن املخزن هو من أراد أن يكون البناء عشوائيا، من بداية إعطاء الرشوة للمقدم والقائد، إىل أن ينتهي 
اثلها يف القبح إال ما هو املخزن عليه يف حقيقته. إن املخزن يستكثر على الشعب أن يسكن  احلي يف صورة نشاز، ال ُيخ

الف وظيفته اليت تشبه وظيفة السجان، ال  ذييف بيوت منظمة نظيفة، ويف حي مجيل يبعث على االرتياح!... إن هذا ُيخ
 يغيظه كل ما يريح مسجونه. كيف يرضى الشعب هبذا اهلوان!... ومن أجل ماذا!...

تيار اإلصالح سيجعل احلق يف املسكن ويف العمل، حقا عاما، يناله الفرد من دون أن يدخل من أجله يف  إن       
منافسة أو سباق أو مساومة. هذا احلق ينبغي أن يكون مكفوال لكل أحد، بغض النظر عن مكانته يف اجملتمع، أو عن 

 لى الدولة أن تضمن هذا، أو أن تستقيل.... إنه حق كحق تنفس اهلواء!... ع)ابملعايري املخزنية( إنتاجيته
رؤوس املخزن وخدامه، أبساليب ال ختتلف عن أساليب عصاابت إن املاليري اليت احتوشتها جمموعة صغرية من        

. ولن يسكت هىل الشعب الذي أخخذت منه؛ لتخبذل فيما يعود ابلنفع العام على كل أفرادإاجلرُية املنظمة، ال بد أن تعود 
انهيب املال العام؛ حىت أيخذهم إىل القضاء واحدا واحدا. إن هذه اجلرائم اليت  لىهؤالء اللصوص، وال ع ىلالتيار ع

يف حكم الشرع تخقطع يده،  من األفراد، ها إال القتل. فإن كان سارق متاع فردلييصيب أثرها الشعب كله، ال عقاب ع
 فما حكم من يسرق الشعب أبكمله اي ترى!...

، على اعتبار امللكية العامة للشعب. فكيف يستهني ؤسسأول ما تخ  ؤسسإن املواصفات اليت تقوم عليها الدول، تخ        
الشعب املغريب هبذا األصل؟!... وكيف يرضى بعد هذا، أن يخسلم قياده لزمرة تستذله وتستحمره؟!... فإما أن يقوم 

 أن تكون له السيادة يف بلده!... ال جمال للمغالطة!...  يف تهلتصحيح الوضع، وإما هو يربهن على أنه فاقد ألهلي
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11 
 خامتة

 
سة جملالس تيار اإلصالح مبختلف لقد مجعنا بفضل هللا يف هذه الورقات، ما ُيكن أن يكون أرضية للمناقشات املؤس ِ        

إن رأى يف هذا املشروع ما يخليب حاجاته وطموحاته، فما مستوايهتا. هذا هو مخستطاعنا حنن؛ والباقي على الشعب الذي 
بني مجيع شرائحه؛ حىت يبلغ االقرتاح املعنيني حيثما  عليه إال أن ينفض غبار اإلمهال عن مهته، ويقوم لنشر كل ما كتبناه

 كانوا من وطننا.
هو مل يتهيأ هلا من اْلن، مبا ُيخكن أن  على الشعب أن يعلم أن املرحلة املقبلة ستكون شديدة على العامل كله، وإن       

ف ف من وقعها عليه، فإنه سيكون عخرضة لالستباحة، أبكثر مما قد يتصور. إن تيار اإلصالح يكاد يكون الفرصة األخرية  ُيخ
 تغَي  اليت تنتشل الشعب من التخلف الذي هو فيه. لن نزعم أننا سننقله يف مدة وجيزة إىل ما ينتظره من رخاء؛ ألننا ال ن

الرخاء وحده، وليس هو من أولوايتنا. إن أوىل أولوايتنا توفري الضرورات لعموم الناس، مث إيقاف التبعية للمخزن داخليا، 
 خارجيا.واملستكربة وللدول الظاملة 

إلبقاء على يف املواقف؛ ألننا َنزم أنه ال تغيري ممكن مع اعملنا فيه كثري من احلسم، وفيه كثري من املواجهة  إن         
. كل بعد الصلة ابملخزن كما هي؛ وإن بدل جلده، أو استدعى وجوها من بني صفوفه، مل ينفد رصيدها لدى الشعب

هذه األساليب جخر بت فيما قبل، واتضح أهنا تطيل عمر املخزن، ومتخد ه بطوق النجاة يف كل مرة؛ من دون أن يستفيد 
 ن الوضع يزداد سوءا مع توايل عمليات الرتقيع املختلفة.الشعب منها شيئا. بل على العكس من ذلك، فإ

آن األوان ألن جيرب الشعب "وصفته" لإلصالح، ابلوسائل اليت يراها، والشروط اليت يعتربها. إن هذا العمل جديد        
يري، أو كأن املغرب عقم اعتادوا االنتقاد اجملاين على مقاعد املقاهي، وكأنه ال أمل يف التغالذين على كثري من بين وطننا، 

عن أن يخنجب من يصلح للكالم يف الشأن العام مبا يليق!... إن هؤالء عليهم أن يعلموا، أنه ال عذر هلم بعد اليوم فيما 
لبية والتالوم، أو لنكن على ألفوه من مسك نات يومهون هبا أنفسهم أهنم "آدميون"... لنعمل مجيعا على إهناء مرحلة الس  

لنعلن معه موت الشعب املغريب معنواي، وإن بقيت األجسام احليوانية تدب على أرض  ،جلرأة والواقعية كافٍّ مقدار من ا
 املغرب كسابق عهدها.

وقد زه دان هللا من بداية شبابنا يف الدنيا أبسرها. كل ما وعدان  -حبمد هللا- أما حنن فلسنا حريصني على شيء       
ابلقيام به من عمل يف جمال تيار اإلصالح، هو لوجه هللا؛ نسهم به على قدر طاقتنا يف بناء بلد شاء هللا أن نكون من 

 املؤس س على قاعدة متينة لدينا من الدين، أن نضن مبا آاتان هللا من مقومات التنظري -ولن نفعل إبذن هللا-أهله. مل نشأ 
على بين وطننا. أما احلساابت السياسية واملكاسب الشخصية، فال تتقدم لدينا على ما جيمع الشعب على اخلري العام 

 لشيء ممن يقبل املساومة على املبادئ وإن خخذلنا أو أخخلي بنا. حنن نعمل مبا يرضي هللا عنا، ال -حبمد هللا-أبدا. ولسنا 
 آخر!...

إننا بعد أن أعلنا عن "نداء التيار"، وبعد أن كتبنا هذه األرضية التنظريية املقتضبة، ننتظر تاوب املعنيني من أفراد        
وابلوهن الذي مت من الراتبة اليت يسري عليها اتريخ املغرب املعاصر، رِ ومجاعات؛ من شخصيات وطنية وسياسية وثقافية، ب  

املغربية املعاصرة منذ إنشائها عقب االستقالل الصوري. ننتظر أن يهب الغيورون من مجيع أطياف الشعب  م الدولةيسِ 
 إلينا، لنبين بلدان أبيدينا كما نشاء حنن، ال كما يهوى املخزن. املغريب
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كسل، ونعلم أن حنن نعلم أن صنف هذا اخلطاب جديد على الشعب، ونعلم أن شطرا من إخواننا ألفوا الد عة وال       
شطرا آخر قد متخزن رهبا ال رغبا، فصار لضعف إُيانه يعبد املخزن عبادة؛ ومع ذلك، فإننا خناطب مجيع هذه الفئات، 
أبن تعيد النظر يف مسلماهتا، وأن تخدخل يف حسباهنا ما جليل األبناء واألجيال القادمة من حق عليها. إن مسألة تغيري 

 .مع غياهبا رب، مل تعد ترفا؛ وإمنا هي ضرورة، إن غابت حل  املوت السياسي حتماأسس النظام السياسي يف املغ
... فمن شاء أن يكلمنا يف مخغف لةوإننا نفتح آذاننا يف هذه البداية، لكل اقرتاح معترب، أو نقد بناء، أو إضافة        

متيـ ق نة، إن شاء هللا، سنقبل كل ما فيه مصلحة التفاصيل، فما عليه إال أن يتصل بنا أو يزوران، ليسمع منا ونسمع منه. و 
 وكل ما فيه خري مظنون ال يخصادم الشريعة.

نسأل هللا تعاىل أن يوفقنا ويوفق مجيع إخواننا وشركائنا يف الوطن، ملا فيه خري البالد والعباد، مما يزيد مغربنا عزة        
خلري والدال عليه، وعلى آله وصحبه وكل من صلى من املخلوقني وكرامة ورفعة. وصلى هللا على نبينا حممد اهلادي إىل ا

 عليه، وسلم تسليما. واحلمد هلل رب العاملني.
                                                                  

    هـ 1439الكرمي، لسنة فخرغ منه يف غرة شهر رمضان                                                             
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